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 ايد :داانكأا ف 5 ,ىه ا بو تطرب انما 30 ددو

 نايا الخ اخو دسم ندأ عي تنإلا مهن دساؤع صبا
 9 هاكيلاو .طلتخلا ىاوالا أن بموت كرت راما ثنو

 000 س1 ولا لعزل ا واتمشت دقو شلال
 سلا او طولا ىرل ولا ىرلا عسل ماهسش اهنصب سدزا وج نم ةرحأو نما
 ةعايب درونلا « ناي :/ م رئلاو لدالرلا ف رعن دارا نمو

 او ميارلا هزملا لوا طرسبلل نم ىلا باكي مسلعف تزعل لاس
 0 لاللاجلب ولا ووهواننبلاو بلطلا غلاف ىلا نأ
 0 را درطلاّْخيو ن تاداصلاة ىرغأ أو د تالماحلا جاع تسب
 مك "ف نانلاو ك2اامغوهو تهشحْلع فوقولار ذعد 0

  عرملاو إيل دوخ نما هدحلا رت نانلادإهللو |فلاد رط ىوتسن نأ
 زل اس خهؤلاب قطو لا ذنمتح بجوال بصي نافذلو ايلاف فرط ىلا بل صوت لل دوهو ىارلا لاطباهدحلا جرذ -
 مبلغ كو | بهعسم عصب !رقزلا فصقاسل اجربلا جوف دلل ناكولام
 / يسلل ازكى رشا! نازنمبابسللا زق ءاطعا لاس وا ارثنلا ىذ
 يوان ةركو 0 ايقزبلخ داعاال ىعدزو ل ا فعاسا
 علا ب ' ا كط ورسن اموت كلا قدي عددي ايا لاوسلا نع
 5 ركبرتلك,بيعتش الا محانخلا نالانغالا مصل ةنسماتلا لاوس نه

 0 يف ذوءخاردلا نازك دساجخ مشل نكهنمانعلا بردل
 ا ظ © ءانلل خامل الحلا [ح بقع 5 رصريقغش م هد 5-5
 ١ جمالا ساو ارعملاو باه نت يسطع

 0 لباهنعورخأت روحا يفيقحلا ةلعلا حان ا! هت نم
 انآيل اوقئضئعم اب ايليعأب او نان ردد لىنلا عم ةعاطتسالا/

 نامفاتعلا يلع كأملاو ككل ةلعأ دالا نالدا < تكلا الا

 | نس



 بيرّمل ءارشم خ قاما! ككل تطساوس !هالا ل نا ضمانئلا
 الع ,ردم خسف بسلاو قسما بسلا ّرهيَِسا حالل ناكف.
 مئاو ىهشأ ,نّوسلا دهسا احلا نم بيبسلا هشنإمو ٌنِدِيِسَح
 قعسو عض نيام هل نامل ننال مرد ىلا اتعب إو بوفدلل كانت
 لاخلا هدا هجر فسوب ىالاق ثمر, دب مملع تدصتش غرد

 انوا دش اناو هدرهلتلا ىو اتنلا كاكا دحلو دضوادحأو
 دب را !ضندال نويدل كأن مهر د يام مث دول يدان طيءصي
 هن , د يحلل ؟زيوا ذأ الى عم ناكولازكو 3 !١ تايمد هندد

 لإسلا نعام باضسا دَىلطاواباصت مينمرحاو اك بصب مَ
 ىلارظنا امجوالا نال ناسلا ماع ل« هموب توف ءأ دابر شيرملو
 بولو ندرك عرزلا راسو لنه نيروف كة كاوحالا سمسقيام
 لاقوربرّملا خف خازكرطنلا رو رص درو ثددللاو كك ذءغو

 ًأهثدذاس ولف مدستتلال رب ني ق دصتس نأ درا نمرد لسألا
 سم وو يدرسلا نم لوا ناكم ملا نالّر و رصلارما ثرعقرتف
 ى ملط يلذ نولا ماو ىحاو بدير ضل ىرتحا دإد لل اهلتن اركو
 ند وصلا خي لذ ميارقف قاه درو عب نيغانماه د وهلا داعب ءرحاماو نامل ديقريِغ قمارشفلل تاق رسلان اللعن لو
 مننا كاسل دربو شالوا نمل لها ملا ١ نيل سلل ارمخ للا هجاررمىضلا
 تاي امتع وعرداو تاد ل صلا خرل ميطال مالسلاو كمل مملع
 بالنلا 000 ااهوسسأ وأ نسسسدع كوسا نملال هال لوني

 ناوحال ارحو عزعان ها مرزلا وسميلملا ناممّرورصلا إن خا

 نا( ناوردرت: نش هنهز خذا( ناذ [سكملع هيدا جص مدنا لوسر/
 ايلين ىف شارك مدحو هنع يياوكسل حاجا كا نذ وكب ف! نمل
 أهنمو ىصيلا نال , وحاللو هلصلاو رقدصلا ىرحأ ثمب مهيأ بيركلا
 ةهاركلا مرع تنيلو لوا ناكعي وحا نأك كه منا ةلخ دس

 أ



 مناع صاو ءرىارخل دا ىتح ىلا اهلافنول نال تناه ذ مغم ماعلا -.
 اذه ا 3 .لكاصنلا

 هفارومر|
 دأ رمد 4 بولرأ د نما هركدالو م.ارلل ةانك ظ

 لضفارنلا | ىلالع قدصتلا إن انهو هركدال متع هدا ىضرن ذاع
 اذهل حل سالارأ

 الن نيب بلا ه0 كلج له ىلا رداد كد
 0ك ا دا رادو ١ دانّسا لاموانههءذذخ وى زلا نلام

 امزح !ضدا مارمف نال مل سالاداد + نزلا نسال ارفف ىلالكلا
 مل كلافانطو نلطم لمعلا ةاكلا لئن ركب اذك و قش ا بل رد
 يقشانوبرمو عوحار غفل لول لمد "هعمل هلام ةأكرن لمن ركنا
 تاياورلا ف 0110 نالم ال زلا غرتعلاو اه: سس از عز ع سسملاف
 تاعارم مىجمل ا فهنع جب نحل سارلا ناكمرطنلا ترص توام
 هناطسحا 32 سرئلاَوَف امس بسوحو لح لل تاحجال

 دمعلا نمسنارلا ناكر شعدالو وه ثبحى دوبرطنلا رق دص
 هنعطعس لل دبملا كل هول ءح لولا ةمذ ف بحاولا نالدلولاو
 حوحلاو د اورلإرهاظ نعصحفلابجحوف ىرت كعمل افلتخأذ
 2 نيل ةرمحل نا طوسبلا ل يزعم جاهنلا ةليتنلءاهبإ
 بهنلاوهنألف طيح نوحتل أند اومهنع عزحلا ناكمال ىلع
 نةلرلا لكممو ملعارصتيفم 7 اتخلازهو
 وهووه تسيح مرىع نعى دود ىلا عت هدا هح/يدجم قع مداريلا ىف

 صرخ رس 4 ضاّقلا حو خكسصح هديأهدحر فسبولا ىلأدنهو الا
 لاب 7 5 فسود ىلإ 0 م شب 0 |

 ىوارللا ثيرمل همود توف مل نم لاوس لإ ىأ همعود توق هل نم
 لوسراي تلق مهيجرج نمر 0 نم
 رجهعبش مو مهب دئنإم هزها دن عنا )عد نا لات انعرهظامو هسا
 كسل ارسفو كيرالا م.اتملا ةوسكأا لاوس ذال تب :رقلا لاوس إن دق
 تبريقو هان مرت !ملاٌوس الندا باص نمل أ كرم ند خالا نال

 تررلا#



 ىوتلانلع دربال وزناح همويهل تومال نا لأوسلا نا توّتلاهإ
 هنا ىمود توق ل نك لا ذاذإ توملا لاوس لا هنلذ ىلا

 ل( ذنمورنساو 1 كلام ندأ/د سلا تذل ساس كأو تهجم رداذ
 اببشكم نا/نأو ازيا ّنكرنصلا بلط ناذ ىئازلاناسلا مداغف
 ءلاغشلا)|علا بلا طرب ىحلت نا بنو ىشتن بسك نعد اهل لب لا نتسا]
 تروق كم! خا ميلع لاوسلا مرحا ذأ أت مز نا ذل م |رعلاب بسكلا نع
 مرش خنبرل| م١ جينا تاعرااح ملعا ذاهلاطعالا مك مث همود
 ىايقلا ةمه هلاجرلاع]داسلا كا ذ لمملل هقدلااماو قراشملا
 ىضغلل مسيلابو تسهل عحرنككماردلا لع هناعأ ندا كأ نيمتاينأ
 ىلع كرصلا ناسلع نطو ىهتسن نا نوكيا يلا اجاحم نوكبال نم دأ
 راك بلا ماكحلا تبني حو به نوكت طقذ هموي ترش كرم ند
 ايف الخ بىجرلا هذ ةمه ىغل يع ,مدصلا اولا رحت اذ جوحيلا
 اياصن كرم نمىخغلإب مذ ارم نارهاللا ناف دب وهدرمقفلاىلغ
 تال ار لع مناع سيل عقدلان اب ىوكلل ىس الا عف د نكمنكأ
 تولي الو هقدلا لعمرت سوهو لاوسلا» هانا ا بالا ممر
 لدا لاش هساو لم أتلف طف ىلاوضرضدلا ناكولالا مناعا عفدلا

 اجيت ىصلابو يلام داعاجولت زلادةمبس امال ناكأمل
 ريرتلا هيدا ىلا .-لممأ ةقرسلاو اهنا ه رك وسلا دعيراتلا
 بولا كت | جرلا مسمى دصر متن هلا اهب تسيسو للكد هلدادنع
 ى السا فارطتلاو الل ذج.ىزلا دغر قرص ,درهطي فارصلا#
 ل )وس راهب مارد ورمل ىنعم ةرطخلا نمر كواهيمذلا ىلع ردطص ١

 نأ ف نانعم ىضرف اهرض قل! تنسلا كلاهبجسورىزع هيد الجص هلأ
 0 نيموسرطنلا) ف بطخع ناكو لال ها, ضرفي

 ورطسو ا هنسكو ا«رتسن أ ةانيه مكاو ىيائلا وسلس دان .وأهط 1



 ايكلمجا نانا طال با سالا تكو واهب وجو تشد و واهدببسو
 3 درق نانا ات دنع لع العسل فئهلام دارو باكا ن 20

 تالرظنلا ران 516 هدداؤ صا ايفل ده ظل ننسلا
 ءاعلاب بوبيل ىبنباءاغظب تباشلارم الاو باححارما وانعم
 متضرر د ليما رضرملا تبانلا اجلا ا ايما
 عارتلا اعوه ها ونل تخل ورئكبإل !اهموج كب انماول ناز ظ و ظاوت
 اييسوم بيجو شو انيع رامولا ب هت يممأد .وحو بح )سف
 1 نامل د 1 ل 0 نايؤللعم يادسلا ةربوصو ا 4 ملا
 هاج اوصالاربرح ث 3 قفا هدرو ريل زحا مالا مضي ف تقولا
 عونا هلسلاو _« قاصلا ملح راومل ىلطلل 2 تش ةولابر قلل سي نم
 يسكن ساما و لوالا نونا جارلاناضا 0عيورا لل نع نع مىمل انهذ
 اءالا سفن وضتاهتكر ماو سيشل قيم و واهس ئاهطرلسو
 اهيكحاماو تحاججلا ماعطب ىداتن كف :اكتلا«كرذلا مف فرصلا ىلا
 ةدوساالا ةتاوللا ل وصوواندلا ايما مرديع نعو.هزالوب ا يع

 ص مرورا ١-١ كعرهو رطرشس لاىشلا تن اضا نم ايش منا ضالأو
 اهولعجيو سارلاد دعلب ددعتلا لوب سارل للّومو. ملا ىلا

 ا ل ع راح مخ اعل و شالا
 نول رم علا لام تبجيوم يلف لااحل طرت لازلو تنم
 1 ولأن لكلا وعماه# دول رش اجو طفلا كولتع هدا وجر دما نجله
 د داوانلأب افلا ةفانعلا 30 لدأ قضرالاّسدو ب ءادد يداه
 ةيزذاللا ىدتسال ايفل راع ّيدوملا كن الاسمإلا ِضالأ ا
 ملسرحاع سَ يكل دب اكدجل اة هاذ ميلع سالو
 ةرسغو محالسو هدا ناتأو ناد هع اضم تاي ىد

 ىنعي تاياورلا ضعب خيل ورو كأن رضسك كرم ننأو كام درعلا نال
 !سديرلو ل ناكولو تحالخأ ا دالا ل هانم ىسبلرئاكلأو نع

 راوذأ



 لع مويا اذه ؛ 3 ونش ثيرىلار مّمغلا ننعم ك ثرصحو !سدلووا
 إسنا درروم 0 هنوكلال عملا ننقإلا هدالسلا

 و نس ا ا يضم 7 ا

 نإشنلا ا 14 نأ 7 نانا هرك : مالتي هلامع<١ ١ يح ناك

 ٍةدمملغلاىواتنلا 3 يسب مرصامرلايع<أ يقحو رحياوح نع اضاف
 ةيدّتل ثرح فاهندل و انتم ىد ا« اكرلا 71-0 ب اصئلادتيلو

 فالخطّقسإا بوح ولا دعي دا ا ةرسدمال 0

 بنا سرتا ل لةملاو ةوللاب درقد مود :هصالا خذ 04 ناكؤلا

 أجرخيلول حت ؤمجملاو ىبملا لام نما هجارخ-ا ىمول وأ لول لع
 ظ7 نم ىلولا ع نعاكو عياربلا 6 ولا دعد 1

 راثماو ين ىواتنلا قازكذمدا ملرسع نك ؟ لع هزع
 لحم .ىل نشا كهل دين ناو 50 باصنلادعب
 ازكى ولا وه ببسلأ نال يصشكإم م باسنلا بق طشلامددص
 ماو رشب| يع هرطم دك يت رصد انوه بالآ نال ذاالا يزازملا ىف

 نيديك ةةدنص لح .وكنح نالا 2-0
 ىاتلاذ دم نعام اذ لخرغولب دعب 26 ويح :ةلباوس هردالع

 0س عورمتنلا هزئطو 1201ج 7 5 برائالا« حف

 داع هعمل 9 و محو ىزعا )هرلو مأ مار هربدمو نمر

 اين الامل و ىسأر,ىهو ا داك 3 عيرشا طديجوأ

 دودرمل نم نعاو داك ثبرهلل' ”ترالاطبت هزما/ىبالو مل و ومال
 هنداؤع عاجاللؤيال اولا تديزواهإ تال سان نعرعبإمو

 ول دحأ منج نشك نا بجو لهردا ةجرلل تجار يخص تامول
 نور املا 0 سلتا ىمالا الف
 كل دينيا دايز ميل باو اووفانسلا قدح يتب



 :ءاهموزل مدع ف نعل دج م رص جاحأ اهيلع عمي وو صناهيلع
 نمد نعاودادإلل نال تحرفو ءكريشللا و عستسللو ٍتاهللرملا
 مرملال بوجولا ,دعل شئأما ذا جالا يخصلا عنخ دوم عملي
 ةيالولا ملكا راولاو هجدزلا تجرخعسركلاّ يف ازكي الولا
 هرجأو هرطق قرص نانا ريف نوت بالا نما ذا الا لمصالا اذكو
 تكدص ناف انوز ناك ذا .ككادلولا انكورادخالا فازكنب الع
 ده نعاللذ ل>هخولد دعب نجوا ان وج علب اىس هىدإ ع ةرطم
 دل نءاهموزلمرعررمت ف هسفد ىمحن الب مر صام اتلاف
 نعاملاذ لح هخيولب دعب نجهل انونجم لدا وس هس اع كرمشمملا
 ةجوزلا نعىدا| ذانكراايع كولوبرادالا م. رطو خال ثري

 | يرطب دجوزلاب ديت غ نماتلطمزاعجورمارخبرلا
 ىلارلو ؟نجو ٌيبولاو الولا مدعل دريعلاو أ كرما نعل
 رهاذظلع» نفك وا ىسنأ رورزرع ةرجيلع سجال ور طف رة رص نأف

 بالا نمل اهلا نتسالمصتا:هتباو كاف رتل مبارلا نمل ةياهرلا
 هيالولا لاّمتن ادرجمالا ئبي ذىصولا نو دلل لع:تننلا ربو جول 0

 هزهنسلل دناو رج 0 صلخللودسعلا هرتشكئاذلو
 دكوىهننا نولذ بارت نيصولاولولارجو ,لسالا خيَسلاو
 :اارىوصتلا بوجولا دع كرش ارل مِدالولا لافلشا نايرنع بانج
 نيرا تلسنا ىرتشلل دلو نا جضالو بالا مدعطردسالا كسال
 ةقلطم نيالو ىربشلا ثنو ,يبلأب ميابلا ديالو تعش الب هدابلا
 نسفل ناو رراتخاو مركز م ناك( نب ها ءرشملا عانت رع
 وهو مّيوكرلل اعلا ىفنال اوركلا لسنه فلا ىلطاورءاثتنخحالا خ
 متمر تسافر ملع إمام الئالولا توببو سلع كتقفن بوجو

 عيلان أ



 رطنلا مولاج# ملال تلسو تمحو نا ذا ةرمغصلا كنيلا نا

 3 يل ل دولا مدعل اهرطن يم رص بالا ع بعنل
 هدرصا مهنم دحلو لكىيع ناذ ندوبلا سررلولا سو ّدصالنإلل
 غلا نلطلا نالرفلاب لذطلا دقو ّبرهطْلا ىواتنلا ذلك ة مان
 ديفا ىو سنْسْكاثم رْدا(رلام ىف هرطف نق دص بح باضد كأي
 ىلاىدورزال ةرطن مد دص بحيال ايلا ناكول دال منزلا د وكب
 لسع نع بج رمان ذدحاو لام خالل بوحولا د دعتوهوراركتلا
 مرشلا قواها غازك رالا شكا نوب دم رع ناكولو رع
 دكرص بيا هاوس ازا لام ىسيلو اضن ىواسال زال دع هأ
 دحوم هند أكزلا بوجو بببس نالراركتلا كا دري )ناو رد علارطن
 بوهرلاو صاتسللو نويدملا لمّسش ىدلطاو ىهسنأ مكلمسمللاو
 وهزلو جياهنلا خازك ةراولل ميلا ن وندم رع ناكولو هرنع نما ذا
 كزنلبإ لاو النحو ا ناك اره كالا دسلاو نيرلاباذو هرنع نالا ذأ
 ىولادصلاهىطنلا بو مقنع قلعلا دبصلاو هجىرشلاب
 مدلل ذ لضخ سكر لاجل صولا لع هنا فرحا تم رخو كاش ] ,مسشر
 ,اوقل اًثناو درهظلا ىواتنلا قازك ةمزللب ,اىصولل يع اهناف
 د خلاب وصخ! نعالو ىنالا رع نع جوعإل خدام هّتمزط ربع
 راخردالبوساملا ءاسع نعالو ىضمامل همزليف ١ دوع دعبالا
 07 59 اوأ ور اجاب ةم دانس نمالو ببال هسا يضرصنو رب نع

 ىلإ امرة سيل ناو لال نعالو كّصرلا ىوس كا نعلاو
 ىزلاود نزلا ودرو ينو اٌقضرءو مز ثم اوعلا ىيكربو
 موق مياربلا خانك نيعم كأام ملى سل ذ مودص عسا لبق
 ىدريولر طزلا نك رص بوجو فكوني ىلإ فسروا فدوتدو
 الواو كلا نال عوف اكل ارقد نهرا ضيف يبل ورطنلا
 ميال نإ نال ذم حيض رانك ىلطا يلع سا سأ نود ناذوقوم



 ن اكنيجع بحيّرد دصل ا نال: نزلا بوجوب ديدو اهوا ىرتشللو |
 كولا اها تش هلال الاه بوج ولا تقورل كلا

 ١ . ُي ينال . نانا الو املا خازك 00

 ككرذ ددومز ىددللةكؤم ة4لخدي دو وبابا كرم نع
 كوزولاورطس ةرهرملا ف ممر صاع عا عرش لعتسج ود ل 3
 فقر راىللا لامآ ,الزِ:ب وجو نا كار اثساو هالحي لو طرت راخ نم
 ب هان هرم خل ولا جدران لرسم را لا هائشسا ناباضيأ
 لعفلا عب ره قسما عيابلاذ لج لماء عا ضن ثارتنلا تلو

 نكد مول ننال وم اصب تبيكوبم باصن ردع هابيل نمل
 الذفملاوراعنلا ءوب رحنا مضمقب م ىرابخ عيملاف
 بيعلارايخ دعب ياولد بلو ىربدل امض ناذ يوقوم
 ندد وروأ بيعراؤي ميابلا لع هدرمناذالا وريلعأ يي

 120 نايدلا )او 0 نقلا داعىدا] عيابلا مذ ةهريخوأ
 ىلا هدوعو عرتشلا كأم ياسين اوقع تراحم ضلت
 فو فو ديمهظلاىواتفلا'ٌدو ذو ا رد هومر م هدابلا
 ىرتشلادبلاوزمجن هدر طفلا دعب ميسلا كاللزاجا كان روولل
 ايفا تة رسلان ى ريشلادب غرطنلا موب ميلعرما ذا مسا ةأرش
 ىوتعاوا عرتشلا معابد اكد سرك نأو ه درعا 3 ءاىلالم

 تسحر لعب نال نا ارهم لوعجب دلع ىرتشلل عرق رصلاف

 انو دقعلا فن كمان امض وامّمضَم 5| لازعرت رصلا

 مهل نارطنل ؛ارطنلا مويدرم م غاوانود اوخرلا لاه اضل ]فتاح 7

 دنع 2000 111110108 وسهمرملا 3

 م هدملادبوعتةدصا لصالا ةواولع تكافتنعو .و نسا

 مهشذوأرب نم اصف ضد سالو رظفلب ددرمهطلا ةلابرساو موزلا

 روبوسوأ

 دوا“



 وي ضدنا نائوهد معىشوارع جاصوأ برد رواد روس وأ

 ثيرهلنإلا ءاص فص فرط نلاّيقدص حت ىأ حش ., ىلا
 ىعرطنلا نك رص ىلع هدد صوددا ل عس/,ضرف نيمّوعصلا
 ل ةمقزي هم تاع ضو انيق نسا لانك 0 درالاو حمل |( |
 دقردوطتلا#لل تنل الا عم مدل و'ءطنح نم درع سسأنلا
 مل اكشوسوربلا قش د هرعج قو سدّدلاّ مي ذ ٌىفحلا اذوتسا
 دافاو نناكلا م جرصاكوفك فيروس و ريعشلا قش د ناللا ٌةراسسا
 مشعيال يلع موصنللا نالاهؤص «تدوسلاو ىشرلا ىف دلل يعاال نا
 سوم اص, مهر نم حاص فصن ىداوا حدر ضالختمولا هش
 وهو يلو ررمل ان اكعا طولا كاب جامل ملل رص ئكرنوعال ئكاوأ
 تابوا سريعلم قشد عاصوا طنح حقد اص فضن طعنت ا
 سواص نسم ىوأسي ف صن نمل داالرعلم كصورب عاص فض
 فصن ىوأسلإ اص هضدالو ريس ب صوواسي ءاصنم]ةاوأ
 قدوسلا ؤِسمرتملا خف الكريم اص يواسي صو اربجاص
 > مرو :ىانمتلا [تابالا زكا ردازلا جل نا قرلاو
 ز.لا يم علا نا] ىشرلا و قبوسلا ةيرلاكو ةاكزل اكن امهبسنلا
 . رد ليلا بولد نئماجرمخو زينل اكو رمل اتعاب نوعإل هنأ
 ؛كعجحوريضصلا ومالا داو سرب اكسنبزلا هزعجو طقالاكو ضن
 سرفلا حث ئىقحلا اههعجرور_لاواا وهوة نبنح ىةناهريوهورملاك
 عدلا هرردلا ببسزلا ف ىئأرب ىلالاو ني اقنلا عرش فو لب دلاناهجنم
 دو نح ىلا هزم هام هرركمو حاصلا لارا ع وجو مأوق كرييضلاو
 مل هلكلا يمال الا سو تلثو لاطر اة سجنسود وا لاو دو
 نسج هرجو هر حل فسمولا ا ناذ مهنيب ف دلذلا عفر نم هنو
 هننال ارغب هال طر نمربكو هو ةنيدملا هال طرسانلثو لاطما
 كداملاه كين حلي اما او نورشع ىدادغبلاواراتسا ونالت



 لدا هجر نال مالا وهو ءاوساهت جو قرملاب ثلثو دسك
 ى ”عاوهو دعا طعو رك ذا ناكولو فسو ىلإ ن إلخ ها كسلا هيك
 داق هرش قف ازك ف ضيو اشم عبرا ةزمملا سكيراثنالاو همي
 عاصلاباجصنلا نال ةليكرعتسد هدا] بل د لاليمالاد ٍعاسلا ةسرون نو
 ىل مخلوف نكلا ولام انك ل طرا ةعبر) نريوول ىتحالا كما مساوهد
  سرىلابوضو هثربوو هاك لتخ لا عستعب هنا اصلا ريدقت
 اى ءاصلاكوفت كك ذ نما لبو :سمحو | لاطرأ نام عسو : ضالأو
 نبك ءاصلاريرعت ةموككلل ىف كل مفر وصي دينا قرب (رص
 .نبونم ىداولو سيرمهلظلاىواتنلا ىوةردرملا مذ خازكانز ووأ
 لوقوهو كليك هددأ هجرت غن ح حإ دنع زو نزولا زنا نم
 موك فسو ىنال اهو هاصنض :لسؤنا نمي نأ هسأ هعردج
 ءاصنص:رنوحواضبإ اهب والوا فالكل نمل تنال نلاخوصو ىهنا
 :طنك و مرمرو نم نم عاصفصن ضوحإالو روش نم هإاممو ري نم
 ىصن ىدان اذ مظن يف ىتسسو نزلا مامالار ككو ةرازكلا ةيهروجف
 انا هاهو نع اص فضو ]رم نم اص فصد ور يعش نم 0

 طارح و سن جنم لكأ ١ناكا ذأ الاجيال ودع ناف يفاتسلل اذ كخ
 فضدوداول نالر للاب ءري لو ءاصلاو اص صن ملل ىلطأو
 ىدا ناو ناصتعنلاى 0 ىد ا ى داواناحى در اص
 محرم ملل ضرب إو ٌديرم]فلا ىواتفلا قازكإضملاى5 دا ىدرلا ةمق
 ىوفلاو كائلابإبق ول والإد|يتنّرعدلاو !نيىل ار ل ضذال هسا
 لوالاّخاو ةدرمهظلا ىواتفل ا قأنكر فلا محاد ةوا هذال سلع
 ©توق مالا تطنلابن ورشي مضوم كل الا ذل اكلم
 تقول ناس تحال هرعد دلو وا اظدمأ واهؤص تثام كيرطنلاءوب

 بابل اًلوامجلا ضرار داع بيوصسر هو لون 3 ذاببوحولا
 ١عرك 2

 رزع) 2 2



 :سواناتممر مريجلا سلا زا ئبيسلا بورغل عئالارنعو

 0 هنااليعفيأ ل اوسرم,ضرف لالا ثيردل فرغ نأ ىضنادع

 ىوهتسلار لاس ف كمل د وهم ار طنل ارد اللغم 3 درص سو

 6 نوكمش انعم سيل ىزلا 6 بورعلاب بوجولا وكي
 موهشلارباسأ داتعلارطنل ا اكمل شال ىلاّرل اًانجرورفلا لطب

 0 مرج >ا|رلل ناكف ؟رطفنون الت 0
 مهو كوطف د تْدوىلل نوراعند مديرك طفوا بوم رو صن

 عستو بابممالا تقول باكا د 0 مودا :اررلا 0 ثو طحت

 صلال مزع نا )ص ةرطنل |سسانلا ه.نت مو كاقخ رضاك دب
 وسل الل يرش كنا سييرا عي لادخال
 دنناكو ةالصلا] بقرطنلا دك رثررص 0 رح 51 حسو 0

 لل مم ..بلا انه ىوطلا نع ىلع الوديوىل حلا 0 نا]مق

 3 مزحاو لا ىدولع همزك ذااهوادا مصعأرخاو 0
 بعراطوا لل ل! اماو سس ارل اوه ذا بيسل ا رجنزنب وكلف مراوتل 2

 وبا يؤرح تناذ رطنلاو وداحلاذأ نعل لاةولاولان انشوده انمدت
 يي قا ا تح راع صو 0 ظ

 نب ا فالخنرائيال دوجولا 05 10000000 »لل نال

 اذا اغلا 3 ولا لع سحب اج ناكولازكو اضراّدي لولعلا

 0 ولاما هرم ظترطنل ناخب لوح
 دعب اولللخةاكزلادتتكراصف داي نيو
 ررولا عت قام وذ ساق سا نال فر ا 0 كام

 ]لدخدجو هاربا ساأّنب لذ ىبا يلا ف كخ طع مالا محار نم
 ا :ىطخلا |.“ خ يطا والف ىرازلا تيدحو مهد
 ةاكاذ ملا 00 زك ونانعمرلخ دا ذاام]ىسش 2 ةئلطاو

 كاكو ناخ ىضأَد ى 28 كو ٌسيأددملا ؟مرشو نب نمسلاو نباردلل ثَو



 ْ امه نك انهو ناضمرءإخ دا ذ! | علا روك بويا نبا فلخ
 / 2 روع مىملاو ةبربهلغلا ىواتذ لا جيععلاوهوؤضمل نبدي
 ٠ْ تسريح 4 امال جشلار اضل وهو ناضمرمزخ دا ذا اهلبعت
 ١' ع دال عملا لدا دوف هنا ىوتشلا لجو لنا
 رطنلامويرهل عت !كاسم نا ىف داتا | زه ببسسو ميلع ' 0 لهاا ن يلع ىوتفلا ناءناضمر.لوخدب ديتيتلاديأت نك
 ميزا وه عنك مياربلا ةمد ىدنل تنازل ها ةنكذي |
 سلام عي اهنالف يخاتل | امآو ٌتادصلل خا اتلطم[سعتلا
 شا( ذكف دجب وتد او منغ طقس الرطخلا موي كول موا رع خلا هر تامول قح ةاكرلام١ دالابالأ بوجولا رعب طْئس الف
 مس |:| اولا رنأس خاكاسس ض5 ١ ابدوم ناكعدأ تو ىأ فو
 باق لوالاموبلادعب هنأ قيمَكل نأ مدون دقو داريلا لانك
 ماسو ميل ع هدد| صوت تكولاب ديقنلا] سبق نمىنال ومال
 ,ويلازعورخاترخأي ذا ءاضّسشموموببلا انه ىرإشسلل نع ونلعأ
 .هق لاق انهو ثا 'لف ىلطم ضال عو دسم هنايلوتل العال والا
 ناوجل ب ادكلا ن ضرع لوريخاتلا و ركيالو ديرمهظل ىو أتنلا
 فول كذ ري نمزاولل فستلا ف لمن دقو ننولوالا دسفسف ًانندلاب بفرومالل ثيرطل ماو ةاكرلا قدرفتكب ه نلاوهناكف لبا نمد اراب ميادسلاو بشلل عاصر ناخيضأقد ىلاولولأ عرصو ركل ره |نازارجلاد[.اقلا ناو عنلا بهذللان قلاقثو نعينبلا نامرهاظو نيكس م لع ىم خسر هرص فيرفت
 ف ال>الف دحأو نيك ىلا عاجبك دصوف دام أبر اهللا بادى
 ١ 2 تكظيانلار قرصا داباوجوز اهرما ذا ة ارم عمرم ناوجذ
 | 2 نسالاهغزاجمقفلالا تعفدر مىزلان ارمعب اهتيطتكررطنح
 ظ ميرال افتار جامل هخريفيتح يا رشع (,ىزلا
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 ينعي تطلخلا أوادايمنلا ريح هللعو ّنريهظلا عو افلا انك
 قحبمطعي عانع كولهتسا طلخا نالمّتطنحل كاسم تراصر ذا
 تو هّدلعلا نمل هنعرنوحو عطتيالا ملف ىو نيعلا نعرسخل ص
 هدد |ىيصعنلا نال اا سرأمغلا رش دصولع مامالا ثعسالو مياببلا
 نمت رلا رص! نمدالا نا خسيو دن زلاركذو ثعس ل حسو دلع
 أفلا ءنوحا لوالا دعبسلا :لوهرحا ىلارطنلا م دصو للا كر نعت
 ماهالا خللا لاقو صم| هامل مسكس لهاملا عذاريجللا منا وخاو

 ابموح واح تبارقو لجرلاّ تدص]ْ س١ ىيراغلا ىلا صفحوب
 مظل هو انغلا كاك بحل نا تدار رز طع ع ممّتحإ حدس مهل
 تاوىئشيو رثسافراصلل ىاكزلاكرطنلا ْصدصو دلل ولولا قو

 دهسا !ريرصلا ىواتشلا رع قلى :فرمملا قس ا ىرلإ ذنتسي
 لاله يسن تناك ناهزاح رع محور كأرطنلا مكدص عن دولو

 امينارتل :لال ل !ءزمدتم ةئندب ة داس ناك ناوةاكزلا نع عج
 ةالصلل بع ىصلا لات هدا هجرمدرت دو ةرمزك تايإ ةالصلاب
 ناسشالا كرت ءهللا ةوهو انلّمامارظنر فصل امرمكلا مسالا
 ماص ل خّيشبانلا وق هنمو نلعب إل ذا ببر يغ سرنلا اص ةزاجيزمو :صوصخملا ةداجلا عزه اهم دا جل عج ممن عركاسمأو
 بس نك هدنارجرب لاةىلو بلل ةركز يسم عرشلا 3و ببرعلل تازك
 لعن موصيلع هدد لاتولو يبرهظلا ىواتنلا خلا وانالل مايملا
 ندرضم لل دراي ةاكمايا مشل ايضافد لادولو دحاو موي موص
 يملا دى سالا حولا ةيعرشملا نفيتح ذكروا ايا
 مرهم .ىىصرلنول انائازا وررزنلا وزنا ود فل ريس
 هدالرو زيكا نع وازحلا هرع حصد رنسعبا سويوا بجرك مشطعل

 تابانكلا موصو مدلل المدح ىالز مثو تيبسلا دوحو دعب لصقل



 ببسرلمئلاو داهلغلاو لسعلاو كندلل نمسا ئاضيأم مهدسس
 بهز اوئلئضانكأ اّنانتا.هلسلا نم درج دوهلس ناضمر
 اجا جمد 01 10 ايا !اينلا مسج 5 معلا د موصل بسوي لكن معز ]١ ىزلا هزل ىاهلامللا كو د مايالا بيسلا نال سيلاوباو . لسالازف د ىسوبدلا به واللا وراال سنبل ي ىوزس|قحر هللا دوهلم ىلطم بيسلا نال ىضرملا
 0000 1 نيت لوا تنل حرز عسسل كرفان تأذا مجاب نويجيوهوهريشلاوذمو يصب نأ لش نجر هشسلا نمهلنل لوا
 اضئلارمزلبالهرغلوقىلعو همزلب لل سكاف الار هشلا نمدهلسأك
 موصل لس يأ ليلا نال ىننعلل عش نك رئملا عارسلا كو
 لامزلادعب ناضمر نم مدر اذ قاف أول زئو يونج صا ريشا ًاعسو هور فاناول ن كل ان هل عو ا ىس مذ هاف الاو نىنلمل نأ
 الا ب هننم هزج دوهتسش ءاذانسا] ننال ئيلوقل |ثسن ني ارحل عجن
 -بوجو بس رزكت زدارماللا نداع ىبإ دا بوبحو تعدو 4
 سسردلاجف ةازكو وع نص ف ملوح و مصوصخ ناشعلب 1 وبلا وص
 ىلا نا مسح سلا رسمت لود رام ةياردلا بحاص نارملعي ىاذلاو

 لقعلاو ول اومالسالاوهو بوحو طورش ن:ةلل طاش لوصالا
 لو كات: نيل ءالركذ نايبلاّي اخو سرتل وهو دياهتلا انك
 رهن رتل ضعد ننجملاز هلو ا داللالو بوجولا '] [حنلا طرتشي
 طتساحرشلانآألا| حالا لها نونحلا نا لاّتف فشكلا بجاص نر اتخأو ارامل ه مزاد تيحرهلسلا باس ّجسا ىلع اضل هزلي افا
 فتح عرار عا و6 رااح د تامجاولا تماس 0
 لقحلااماو عدارسلا 3 وره مهتسلا ميج نونه تلرغتسأب موصل
 نفسا لاةيظتيلاررقانالاثك يس

 تسبب

 لوريرتن ماتو هرحو مولا بوحولا بيسر تلمل عم ودلك أ وفن
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 ىدعمرعت 20 لانا دعب انلإو هي تان بوحوب

 ضع لاو يناضل 5 تناك ١ ن نيهان 0 نارها ضعت

 قدا ماديه بوحولا طرش نارونلا | انما ا وم محل الها

 ”وكو ند ةياملاو 7 اة ا نع اوناجا 29 دالا بوح و دردو يزل

 ةداعلا توف عدتسيان او دلال بوحول ارقباس ددسن لالا
 2 تلال وانك مانكهو | رحورع نم مل الع غيزتلاو

 "وصولا طر انف أ لهآ بهذذ كم اتهلاو ه ضي نع جراهطلا

 كلياس خباتسمالا نصلا !تفوانشتنلاو ضيا لما وبلا

 اء تسْنْلد ةناعلادنعو 3-5 بوحولا

 اشار نع اتلا ولاد هَ .ظااملو نال اللا ممائوادالا

 مسالا 2 01 ا دمادالاو عل رىعلاوج 0 دال بوعو

 صشأو هناربلا ثازك ىليللاو 5-5 اننلاو ضيخل نم ةراهإملاو

 8 7 4 غزا دضالرذاكلا نا اوال رعام و عربدتلا

 0 ليلا ا ىزب نم نالءئمعلل ناطر ءدانالاو لّدعل
 ثيل ملا الا ى اانأو بلا ك3 هموصوع 37

 ا سئس مىلعغأ دي
 2 ةازك يلع بانسانألو ةاملا ملا مضل وصل ليش نخ
 و ىلا, سلا د خنولكلاوابوجولاب | لاربع 5 دارو
 7 انمت,سِلجدنللع غامر ةينرشب اعد و برلرأد خإسأ

 فويل رفا تلا صلال شعاع ناز يىنعم
 اني 701 موصلا وهعم يلح هدر اهنلابقملغتلا نال كح

 ني ةرانكلار موصو ىلطلرزنلاوانمملا نأ اوصالا حقب ناك
 1 ءالمال ازغلا به ذ[مَندِبمْلا نما تّىولا نئئلطلا ل سف
 د : ا نئاملادال أواس: نحل لام , نض نانا سدا ىضو بجاولا بوس

 شا هرنعةرايزملا ©



 لاني للولاد دس باط+إ يلا راجل موصزلإ ترسؤ هريرتلا
 نصضرف ماض او طرد وصلا نالأ و ةهرعاس كد مادا كنايلانالا و
 لوا واى واهيمزن هو كمو لددو بو دنمو نونئسمو بجاوو
 يتلع نوزنسللاه ىو رذلل بجاولاو تارلفكلاو ١ واضفرو نانضمر
 اهولاهنو ب دلسو سصيسإ/ك نه يد لب موص ابو دنللو مسالا هم
 هيلع دوا .ىصكيلح دعرلاو بلطةنسلابثبث ىصلكو ضل اإل
 اوركأاو ربه تشيإلام نك ذى وسام] ولا ان.الاربإس لعو ءالسلا
 0 ا ماعم بر اتت ابونا عاويزنن
 موب موصرتصا نمور لا رع ف ىدتساربدغلا يه ازكتيرصلاد
 ىرهظ اوكا ه6 هركالك ماتداموب ىصيانأ ناحروملا وزو ىلا
 عاماللسرئلا جف قدمو مهل) ةعراتخا ضورخل ا للارو نزلا مضي نأ
 جور شملا دعي جولعتلا وص بجل ىلا مسق سيو مونرحمو زارع
 ورلد وصلا نار ندور اطذالاوه يكسو قيزرشلا ,اياو ديعلا قري يوسلا للة دزعو دوق نمياربلا فلام عفزناكقحلا كأي أضاوباببلا و ىناكتعالاموصو دا دال ادزع ناصف موصو يبق
 ةسوج ىلاذ عرصاّر ملوح بجلور اطدالا نم عب سيلواهبزنت
 مصرعها لص رالي بغر موصأ نولي ىتشواهند ىىصلا
 هل ا لم نإ . ةاوساموا يسم نود مص 2
 رنلغلاو لحب باونلا اخ لع بترمذ ,ىصلا علم »بخ ردت عراشسلا نا
 خا عبو رمو هالو مدد باوشلا مدعومنشي ممهاظن اذ تسئل ىل دال
 :موص ةدهو ملاعت ىددا اس نا زن انوع كنملا يبو ضاو ركل نع و
 2 دك لاصولا
 زها نمسجسلاو >ًارثفداب تبسلا موي موص,نمورفعضأ نال ولا فرع مدي
 نسل الا( جدا ىلارزنع كيس ىوارفناب هموص نان رع مدي ىلع
 ملا ءاعطلانع كساد تمملا موص مو مهضعباللا ريو سندللو

 اى
- 



 ادرس فسح كارنع لاش نيوايا مس اضبأ هنمو عياببلا انك اعيبح
 ةماعنكات ووتسالا فب تم ته ارك فود نإ نواعم طوق
 رعصل عمل لا ضرد ممزاللا تاملابصلا نا طعأ غاسلاب ماورب ل نيرحانلل
 ةرانكو راهظلا ةرانكو للا ةراذكو ناضمرققو جباتشلاا هند بحي هنم
 مباتسلا ا هض ببال سو ئيللرننلاو كاضمر طمراطنالا ةراذكو تمهلا

 ديملاازجءوصو ئلملا راكم وصوتعتللموَصَو ناضمر اضم مو
 رب اره تمولعال هلناو لآق ناب ثمعلا موصو قلطملارننلاءوصو

 ىص]كلوةنفالوالاٍسسالا همزلي 1 هدف بجيامذ اموبرطن اذا
 اليس عب اننلا نوكي موصلاوهو لئلا ]جال عب اتتل ام هسكرموب

 رج ثتكولا لحال مباسلامميفرموي موص كو

 ا [/انكءوصكل والا انملولا بجيوولعنلا ةب.نأف
 هانوارسف هباسلاركذا ذا قل طال مننلا مى: هراطذالاو ضمعلاو
 ببحأ ص هر ذازك ئيعم ىصب نميلاو نعللرمزنلاو ناضمركالاو
 نار عتلاركشاهنس ةريثكم دس ا معو |مدخ كإكيسالاو هياربلا
 ىفنلا لا ليسو ندا اهنمو المال انساه دضب نالرث ثلا تارطخلا
 كرال اللات رئاضرم اعط ل1 نع ءانمالا ل تدانفنا ذا اهبل
 اهنمو تويت لدا لات طوبة تسال ميلا مال نع جانتمالا دانا
 .ناحورلاركي الل مخصب فاستنالااهنمو ىص الل لا :سلرلا ةوهشل| سك
 يلو مل تن اوم|هنمو يهعطيو مجريلارتنلا لا هلعأ ينمو
 هلها نممبند بو زعلاإلا جصلا ب الو بردسلاو لفالا كرته
 ىفلامعوامستج ص الثلا تارطنعلا نع كاسسالا مرسلا وصلا ىأ

 كالا: كرتلا انرسفائأو تننلا هم صوصنح نحت ان: ص وصنح تقو
 ىحالعنبالا فطئالزد] ناللللعذ نوكسل ىرورتلا,ولك ةروكذلل
 يرتب: ملال امنل ا كرتالىسننلا نكرهنلا ذم ىلكللا نااولا5
 رمل انمي نأو اهنالس نأ نعرد اق لاريسهد نالروردمورع مىردلأ



 ملل ال! ]صوف ىستس اي نازل شو "ىلا بيس ام ىلع يبا 5 مرصاة وحل ل ]صو غامد لالا صوان: دؤم فولو ةامدلا تعب مدن سار طقم راف غامرلا ىلا ل صو ام درب الو دب دلل وضل اخ داب رلاطب ا كا يساملالوا "وكام نبوكنمرهعامنطبىش لاخد كرت ايما كك لاو شداهنلا خلازكلابتالا امهنم حارا نوكبزنا !١ همدعطارعشا سما يللاو ىضمملا نم ٌناهطلا طارتشابدارلا و سفنلاو ضافلو الا م يل للاهل داو زعصلا طورشم سف تمذجا نيا هال دامأو تقلا يس(م: دال نعت: داسعلا زيدل .اينلا تطرتشس )وا داتمعم للان لكالا كرا دا بلا وب بلعو ةداعلا الخلع هدوكو منع منال اصلا ١ نزنل ,ىلارموصلا صتخل فيج دك م شالا بيسانرطنأ نيلخدبل ١ امو ةقشحا نكد و لوصالا برع ف هماقو كرت م ناو اللعن
 ظ ناضمر موص صو ود هموص دسندال هعامدىل و
 دس علا لير ش. قلما ناب 3 جورشراهنلا نشل ىلا [للا ناين ننلاو بجاووهو نيعلا/ذنلاد ضرملاوهو
 رؤجاو بوزغلادعياهنثو وموصايرأ لد 4 رعد نأب طيخلا ةاهفرعو
 70 تاس فل اعتمر تميل لل تيووشلا ولف
 رنكت عءانشو عاجلا هديبوتلل ؛عطتلا:اهنوشلمتنلا ]تأ دانتمالا
 ناعم نيرمشب سمك ال هولا تفرصأم دعب يضرف تنأكو هرحاج
 قرا ذاضمرنمإص الا فهو نييلا نما هشبر شع ةبن اك سار ىلع
 ١| 2 تضايلع عمجيزخلا لاقو تاناضمررداضمراىلع ملك اكره ىلا | كونلؤنللاو لعل فمنسريغرهد هنِمقرتخت بؤدزلا نا] هبوس
 0 مهشوض أس مج رابنالانبالاقو نيل بم يطالب
 رجعاأ ب حاولا, ضرنلا عام لنهنل اب دارلاو سهم الا يع ضرك ندا مذنلا
 0 بولارنعىوب ول شاىلاراساواهو ركمو ابو رزموأ نس نوي نأ نم
 |  تاعرنول :نريهتلاهواتفلا 5و هءانمدتا6 تقولال ين ءدالمتبن ينال
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 اننل مرسم علا صب كورلا 6ةينلعت !اًيص يصل يللارخا
 هيام 7 ال سكره يهاب

 ميلة نمد هوي ديب سم لكأ نما ىشلاع ون 3 ئيومهملا
 تك انفال بن داعم ع هددت اكو

 لم بجوفاراهترمملا هيزحت البل وني لوم ول موص هلع عَن نم

 بل كا طمإبلا نير هما هةر ايسأ رمل ناسا ردع
 لدا نموأكما نوفا عولط تقودك ولد موصل اليم خا ضد ايلا نال

 ل نزهوراملا نوكش ]للا نم موصلا نوكونب ل دال نارطعو عياسبلا كاك
 مس صرنا د صنم نأ مايصال هاصاخ ىونسا) قانلا ا
 انميئول ئيح نم ,دسلاز صان نوكنن ءيارجارخا نع ىلا نم
 مهدنعأنبوراع هب صخيذأ بجحوزوصل اونا رنوكرير تيه عفراهنلا
 مدش .ىجادهو تكد 211101011010101 11017 اكيلانرزعو

 ا ثيدحيإننلا هدمصصخحرو :وارصصختلاو دسطلا

 لادا انلتخ ريعاهلاكد ود تاذ )يبلع هيناؤضدددأ ال 50
 رزملاو نان 74 منئللو لس وللا ماضاذ اني

 انه. المان رج ولو اخس: يذلا صا سيائساتلا نكس بيجأو 00 لسللا نمل 2 هكحج ئعملا
 بجيت زخنيحوث مت قسولا ذل ننسلا يرحل بات نال سايقلا
 رذنلا نيئة يما وبسم بجاولاوهو صنلا دروم مبىداحتإب |

 200 كيب عاام مجل ةشيمعتلا فقل نانكمال ونعنولل
 . ركز حدوعواهز اتعاصتخاامأو 92000000 مرام ِق 3 1

 راهلازح لاه وهال“ احرّمفأو نيميصلا ثيدحنم واني درامذلل اراههملا
 و م ذاهب دنلا دوحوأ شاولا كات قريوصلا ةزاحإ كسلا
 ىرمحاطوحأ زد لوالي انلّرذ بجاولا /َلطمراهنلا فزدوتلا نما هيو
 ىلا زيزتكإلا ناوهووينلا مر ضعو امل طمراهرنلا نما وعن وسل | رضنأن عمو



 ةنرلا ناد نان ةلصلاولل نود ,وصلاب صتخلاافاولا محرحاول
 دشمدحاو نير مولان ل ضأن لب ةمراقنإل حوار قس ح طرا مهند
 اهيناذ ليرة شيف ناكرا اههناذاضالطب هإ: لهما قتعي هزمكأ  دوجولاذ
 أنونم ىلا, نودراهينلا فضاؤش امال ينل لات هددارجر صل رعبعاو + داس نكرلا كا ذ متب لذا هنع ناكرالا ضعب تلال وايلا دال عرتعلاب
 لاعبا وس ,ىبلاو رشا وهال هرخو ّيإهتلا ذل ىلا ؟ولط ءلوازلع وللا طير اهنلا:ن اا شوا فو كامن خادلا ةرعانشو
 لاوزلانيدو منسم ىرأ طلاو جركل صسخ و ىرورشلا ةرابح صلو ف حام ايعواهتضو تعلزهلا عىلطنم دلو العج ناسا مناخ قوهورفلا
 لاوزلا د مال سلال وم نإ( ملال نع نر ذا ءىطتلل حاصلا ندري دا هراتنل لل )بلف نلتخاناماغلا طعرسبلا كول ؟ولط نس وصلا تفور ىلا ءولط ئهرايملا فض لاونلامعاس نال
 رنا ١3 ىف كلا نه لعد رج ركةورطف 1١0 نتملا خر اهإم ب فس ىلالاو 111111111111 لة ,ىصلأ ىؤبو
 ضل اذ الخ فس ىلاردعأءاص نام عوطنلا ىو لونا إش ناضمررخ
 زاسلاو عملإو ضيرلاو يوصل انسة رمال يا دافاذ هيداكع بلاذلطات
 بامان درو نكدلامراصن هيلبع نضيس رج | دالا نال يللا نم يالا ضنا و رذاسلا ىصل) يوكل شرت ل اكو ليل دلانمأنرككا مؤ ) يصنتال نال
 رذأ سوا ضيرب ناخونعاة عواتف 5و هفيدحل هه بسانللواغيلغعتلا
 فش حيل رمش. هس كلا فشكلا بحاص لاك نسف دخل ىبواهبزك._ فمورودالاقوفلا عولطرعب ىون عناضمر يس جب للا ننووصلاو نمل
 قرلاثرنع نا نم لوتنلل ب صيدح ضرما تنال زهدي | هزل ديد
 كينلاولطنو لوقا هر و مطاولولاو ثناهنلا اوطرسدلا خر
 لفنلا يبلبو تلال طب رعمامو تاي موص صو عالننلا بسن د
 نموريختبهرشب يشن ذ مىصلا ضورفل ىنسع جراشسلا نالذ ناطمر أنا

١ 
 رام



 كح انكار طنا سم اخو يلع اعقل ومش املا

 صخشإ اك هموص وعد يدينا كب ةلل سلال 56
 ردو ةلاةرذ لح ع ل حلا وهو ناضاا فمها صخدلاكباسصدوب ز ريو

 هي انام هو و5 ل تيك يس مرممغ ءنيعرتس وب دال يلاوه

 اربج نك تيندللب هدرأ : ماوقب لردصدوصو ينم مدد دومجو يي

 صخالا >ارمأا :اهصناأ م١ عما 5 ب دايعلا 3امجال و

 0 نارفز نعىورامانه درال هدأ و9 عال

 مفتو موصل 56 مايجب »ب 4 بجواعرت رس

 كسلا دال الا اش تيسو فص ىلا تطل ياض ىلا مقيالتت ىلإ

 فوهانا د تيب دب نأ ضارلاو اصالا - للعب نضولا ف للعب يروج

 مرلدال وايصال اوغلف ٌتاننالاي تل دوا ضَملاو لننلا هي: ن هد

 رتخلا ذا دعبلل 100 0111 نيزملا رعم نامل
 ام 010000 د تصولا ده ملا ربان نلشيلال

 ىيع نم وسلا ءىقوبانل ىو ركام زلبا ضاعن ٌقصلا سين .لاجعا

 مي 0 ناري مول نمانه عفاش ملا ماس ل!اموالصا ين

 وعملا نيللرنلا ااماواند ١ندأوجومل سباوحوهأ نضردلا تش شذ
 الا السب نتي لولا .نبولةاناد لمت نازل
 :]نيعللروزنلل دا مما عديابرخلاب بجاو او ند وعيال

 5 نااهينمب قرئلاو نانعمر فالك ى راما نع قيايرخأ بج

 وق ا الحم امل ل طار هر دانكن يا دبا عجبا
 0 17 9 با جل هونعواضتلا

 ا نكت هان كذا نسل ارو دنلل اضف همز

 عما 025 نكأ اصلا نم هرؤل تجاإص نالو لاطمارلو
 ةهفلانلاوماحربلا نام اسي د سو

 لينع صف "6 نك هيدا ىزنول ملاةرفا سلا يلع درب لإ ءنيعتل



 ننال ىلا هيوهو ل صخيرتلا ؟راثسلا تالال ىوناع ميو خي تحف
 00007 56 كدولازمرشو هس ؤ نال 0 وهو ىل
 هعوموو ىزامرصمرعامضعأ ناّيباو م نمل فدرنحل مايإ نمورع
 رباه كك ت قولا ضزد قوهو باول ل ننلا ةردإذ نا) تفولا ضرف نع
 نأض مر نع هموص يصبرنا لل نأ زم !ىدريرشسلا خاةّدِسلا ىلطاولا#
 ردغ هراتحاو ميلا ىلا صا طزدال ىلطم »صم ر نع بست لاوفأ ةشم للي لداخل بيو ىلا ذآ يل ماهر نمت انهلذ اهي تيترارلا دوجحو ساهي ومالا جعلتنلا ينزدو ديلا تلطب
 ىلعزاسلاف ىو نع ,تدؤ صو مكامحا صدف ايي ,هلسالا
 :انإشو م تلا ذكأو نارها بحاصورانخاو] بنتلي قو جنسدقأم
 اموعزاسلل# مهملاو عننا ؛. ناضمر نع مهيد غزو ةداورلارهاظ
 تلمس ضعلا ل ضكموصلا ؛يالالا يبو عزام نع يدرفا كل رصش نلادزلافوعتصخر لانا ىنسذ موصلا نعي نا تيبؤميمنسلا لشد ءانمدذ
 معبنتو ىنادكا يور انعأل تقولاضرم ةمقش مزة سعمصخيلا
 نا,ولحل! نم نإبسرمَملا ]الامة عبور سرغلاو سرتل اخد ذقغحلا
 كمر ويشم ارتدي ارت عرطنلا ا صخر مر ع موصل هرضم»] ىزلا ضير
 اخ مقوزلا احا عرف ,لكل سيل مه ىضلا ضيا نع زب ميس
 ةعلع ب هزذ 100 نانصمر نااعوردوالوصا 2
 ىلا مموعلا نم ناضمر جل نفسلا وص من هلم نامل طع[ شسسملا نم

 1111100-20 ما و ا

 9 ها - 3 سس

 فه هربرونلا قالك هك [لع سنع نظلا از هلع و نمعملا كاسمالاب  ىمالا 0 لضندالفكلا لعوت جوري ةترجوولا ءاذ أ ونعم غلا انه
 تّدولااز هذ دولا رّدساول نا عنا لل خلا ة زناف هدرا ننإهلا
 طب دو ضار لاش ََعَح)!نلانب ىلاطنلا :درذلا زكي لن ذل
 تنل شدي نمد سر مالسالزلا !صاقلو ىض ارنكب عقد زارع اول ذا وت

 داوماو

 5 دسم مك



 كد ممو ٌتيضرعلل ا نونعم نوك دوف رابط صولا دافتعاو |
 ةلذنلا اكسال محال ارذ أكمل تضخ يكث ةفلذنلا ىو
 مدا نضس هدلاوروكدلل نطلارلا ريضد ا ذاإللا انزكلا مبلغ ىنخلا 17
 مضار ها ص وع ىرج مرد هس نحابا ناريلع رش 1 دلعتو
 حص تلطبا ذا لاق انه فصول نه لمي |صنلا نا نمايلك
 مزيل هي ىلا تيا ذاواهلص لطب: ةلصلا قدنط خرفلا

 ىف د تكن اال ا١هكلاقاذاو هاصاؤن
 لببيالأم ناسلمسلا 0 !ايكت تن سلا نأكو

 قلعسف مإصأ لوم هفصوورلاخ عرش رومالا عزه نم ةراشسالا
 ف .فسوروبادفلاخورموصلا ل صالاانهاذل نمل عتب ]صالا
 هنأف# ؛الصلا قدج مِلع ىرحو اهب دف نح إى فاومرنالةالصلا
 قرف دّدو اهم فصولا طب أل صالان 9اطسلات
 اهلنا تس خلاد هربرت يلكالا درو ةةلصلاو موصلا ني !

 5211010011 ]1 افتنا منت سنك نا كسلا

 لطابو دس وزياجلا لد درزن ن١ لطب ناللاو
 ةخورشس رسافلا د تادزتملارإسو الئماوبرلا ةمزدالا ناس

 معزصولاو فصولا ]ثري ذلصالا نال ,انر أم ناكولف
 لطادوه فصولاو لصالا بسحب عورتسز مخ نالامو

 أىرلا ناموس[ صالاو صال اثم فصولا اكو اناا
 مضارع ا وى موق ىهتشا ااا ]طابوهوارسانالازداج
 تأ 0 00 ئاضقوهؤماسملا 310 ىاةتنس مع

 هت لطب يصيا] ىلطملا ىزنلاو دعما !وىلطورصصلا انو
 هضديالو تفك اال دعل ننعملا نسمرف ةلبالو تأ شالو
 لدرفلا جواطلرباملاوهو 7 >وهاموأ لالا نم فلا 86

 بس هيج

 نس مدس جحا

 + ع

 3 - تبسم يس

 0 2 بسس جس 22622222 -2-“ ءداسلا

 لح هس تا ل سات ا سس

 هت ا حل 2

 0 ا يم

 دس يحب : د
 هدمه كاش



 مرو ازاحلاناو أمرت الموصل تسلا نار يجاولا دا [صالاوه
 أ عز 2 تيا مدل «درف تو ورع

 همز و ىواتذ كإننلا نع
 م »اضل نع ةموص د 6

 ىدذلاو ردا ين لانك ولغلا ذل( ورشا ملي !جنرلا ذا
 بيلا ء اارأ د ماك ا/حالا» ملل نان ف لطالا محيرت صحيت لطب

 قساراه راشباضّملا ازاوح مراع: نالاسللا ناجل ىلا بم وفععشتم

 0 ا دجبؤتنلا نش نا خالو نول 6 سلفريظناىؤاهملع
 عب 1 وزرال امقو

 زعجارغ موصن 1 ةزرل نان وعطر ىصلك رضاه
 ا 1000 نكبر نال عىشال 1 ديوب لرطفلال علل

 رساصلاعوبولو لاو 9 زد ىلع غم
 ا الاي قحطمني لرطنلا
 : .اضا نعي ولا نغم لات هدا شدا ىص تيدي لاول
 ا زرصصو لئلا عد مشلاو اظنللا طش اناتنيشللا نال

 ميسا انل ستة ديلا ةينكلع عرفت هنأ ملعا وةيرهللا
 ركاديططع تن نير ساد ادري ادا برر دذ

 محاتلاو ١ دلال تناوب ناامااولخال و هايف 0 نعأ 0

 ٠ طريب نوح لوم قضاونافز رات ناوزحيول رزعت ناوزاجّيفأو ناذ

 ستضالواهت فيلا يدم, ساعم : ١رتّقفأوم

 دجال دحاو امون ضم 5 اا اهنا نان اذاضتلاةسن
 تيسوي تت اسانلا تسول أصمرب ناك 3 اقرطتلا موي
 ىش ل سكعلاىلعو ناستنلالجالأم ىبوديعلا مويل جالا بوب
 و ذوالماك نصير ناك نأو دع ذل وله مموصتخاو نآو مله

 نانصسر نأكنا و ىيرشلاغأما اورملا مىنمأيأ د تعبراوضت ماكل

 ع

 قير. سال



 دك لت ىنعق مسكعلعو مايا تسعاصنان ل دو الماكىضق
 نايشل ا نا/ناد ندرهشلا انه ىوسرخاارهش هموص فاو نأو رعأزأ
 هلع ىشالذ ل ماكرنحالا وأ ص ان ناضصمر ناكوا ئيصق انو نالس أك
 مما صرنأ بدي مةرتنكن ينس ىرلا دوا صولوأ موي ىطَق ىسكع ىلعو
 كوالا نع شانلا خهموصزوحلف ننعم ميس ل دنس ال

 وحال ]سو يع كلاما نعحبارلا فو ضاثلا نع دئلاثلا فو
 هنا ضمررموص ىرنول ندا مث طوسبلا ح ععو عياربلا ارك
 لدو نؤوححال ارسشم ال انل تسلا نه ىؤي نأواضّملا نعرزوك
 0 هدفايادلا نأكو 0 1 نم 0 7
 ماسالا فوكس مز رملا جف محارب نمإعانركذ أ مولمأ6 |ريطال
 نيكل نابعش دعبو ارا ل ا _ أملك
 ميا نأ متدورلاورطف او مثدو رلأوموص نيموهجلا ثري لموي
 رناضمرلا تأبناؤرمجولاوأ موي ف ئالث ناعم دعا ولكأذ دلع
 ضن نا نعمر لوخدبةهلعماحدلاك ود وضاّملا دنع عدينأ ديعلاو
 دوهشلادهشست ناضمر لوخدركو زل اكولابرمصتلا قو نبعد
 ىي تألبا نال ناضمر تدب لالي لع ىضطاّملا ىذتسف كاذب
 أضم نضاّملا ل دع ليجربخاول قحري كلا تلعلخربإل ناضمر

 ة داهظملا اخؤل طيف دل شتا اطبارسو :داهيتسلا
 باكي صال غاز كداعلا قوتحزمردا] ملا تشلخ ديوهو
 اصيوفوزمجواو لوا خاولا ؤ ملل ةراجنأ !عادهبو تاداهشسلا
 سلو تولتلا 1ع فكي! وصلا ناسئاموال الملا ةيدرب
 مول تحتلخديال مسج درعا قنات نود مني و ينم مزْلي
 وسو سائلا ع مابصسا ف كشالو نابحسأ بوحول ضرعتي



 0 نرلعلاو مسالا ؤ ءارول عداها تن نرشعلاو مسانلا قجهضعب
 2 2 تورو ىالللاناوأى أننا نين التلا ا مو 0 1
 2 ةلستما هدو دغشح فا دنع ننالالاءوي ل زلا لش
 اير انا ور طنا ول نكل مل وتراتخحلاو مضض الل وه تلد دنعو
 ئيرمهظلا ىواتضلا ذو نانجوصأق هرك" دامو اتياورطن امها ماع
 لهاا زهاب بسلا نعإز رح لالعلا ٌقيوردنع ةراشمالا هركر
 نمو ناسلا باغ لانو سجل لوقب رسال نا لل للراس نشب
 هلع مدد| ص هنععور زدات عرشلا نلاخدتف موقملا مترا
 د لعلزنا ايرئاكومت لامرش د صن موا نهم ىلا نم لاد ندأ طسو
 تقو نيرئحلاو مسانلإموملان ساتلا حيراّيخدلاة لاق الدلو
 ثااوئساوهواعولمرالل كشللا مبماصيالو سلوق بوزعلا

 لالهرنؤهو ىترع تلك اف نامل لال هو أ ناضمر ل اله مويلع
 تعم نواب لد ثمن كن نوك. نا ميفرهالخلا سير هشسلا نال نأ نصمم
 الا ةسضلاب نأ تلال! نأتاه ىوتس نمث الث ن وكب ؟نيرشعو
 0-2 ىدنمح لاحلا ىوتساةرهظلا ف ف ورعلا ثدرحتإ مىطعي
 اموركم وك عن ناكا ذا ل هيلا ا'طسلا نم هنأ تن نلثلا
 اهلفعارتلا دع اىررل ل هس نم ؤناكول هذال نكمملا ذا ف الخ
 ريغ هنسموبلا انهن وك نري لت سلا نأ رهاظلا ناكردرمل
 ثميال رنوكنا هدادسلا خانم دق دقو امركذ اذكك( ذ خ كوكشسم
 يطق ىزلا صد ]لع بجوازشطو ضراعناصئنلاو اصالاوه
 اناكولذ هرلي لها ىصؤخمد ملا ذا اموي نين اضم كاضمر
 وهن! واماكوكررهظنا] كداب اد اقلا ءنليرهل ا وسلا ىلع
 5535 خلا ى يمعلا!صالا لاقي نأ الإ لذ مفلا دئعأم ا يصلا دنع

٠ 

 رجلا قَفحدن ع ىوانلا ا وركذانا غو تقخإبق هارعالو

0 
 7 دا



 ب اتالاو حاد ا! نمر نصلالو عوطتلارمغ انتشال
 هاك اهو نكم ناك كاضمر نع رنوكدرم زج اناذ ءولتتلا ىىصأن

 داع يموص أو دان مهنا باكلا ل هاب مسنتلا عرت
 ًأعيص:و وزنأ هدايصيسا و تسسوبوأ مود عوص) مروتلا عوهتلا

 م فا نهاد نأدالا هدرع . يمال ١ داعب نأ(

 نونظلا نعم قرخالا هذال اشمالاب نومغمر ؟وطتوفتالاو
 هولا بد زن ةهاركو رك , شرخ بجاو نع ةثوط رحادأو
 نوصل ورك نكت كاضمرب موصد انس رئلا نع. عنملا نال ليوالا ن لخ
 افعال درع ءازجأ كاضمر نم زداريظ هاذ نا ضمر جهل شل مهنا

 تاسعلم نم نإ رهظولا6 حا ود ىنلا نع هازجا الاوامّجم نأكنأ
 فالثل ناو مهاركمدوخ مهلك لذ حولت رمز جنو معالا لع
 لو لفاملو مىلس نأآاض 0 ادب نأ 0
 ثبسوو براقتناف داهنلا ف بنا براقش امموصلاىوني

 ةماعو طفل يكو هموصإ ضد ١!!لّصف هش انتا لاخلا
 اوتينو ك(ذاوموصي نا نيشغللو ة اضّملل عسي رنالع اشسلا
 ىوبأورإس ند ره ناكوراطفال|..ئماعلا | ومفدو عت اذ كذب

 فاول ل عرش هل زنا |وعمج | ميتال طوحارطنلا نالوقن روصتسرمن
 ”تيلظلاىواتولا خازكرشإادو كي مهضعب كاةرموصلا ةاونلتحإو
 بضنم نكي نممموصب نأ دارملاىذماوىماتلا|موصب مهوقر
 ن انا ضرتلا نعربوكظح كامو بنل نع عاجصالا نعمدسنت
 زر ذا ماو مهتم انح وصلاداوسفنو اولا ه ان نلو ناضمر نمر
 ها مناف نائضمر نعموصي نا ىردا ذا اما شرحا ن :روصرأن

 .الاو نانطمرمناك نأ كاضمر نعادغ موصب ناىوب نالايلصأخ

 رطل واتفلا ىو ه اصب سيلف كرخجرخ زهور مصب سلف
 أدع ناك نأ شارع كسلا وب دليل نعي نأ سن رمادا هجرد# نعو



 بجو نمتالإو هم ناك نا ريوشا نبإ صا به ”نانه عايش سلم 4 حاضمر ضمك نأو ناضمر نع عاصومف 10111
 رم ناكنا ناضمر نعم وصيد ىودا ذأ شال أو هدم زل ناعأ بحلول ان نوكنالو اسف الاب نونصمر خا عيرطت ناكإلاو هنع هازجا ناضمر اراد ناذ تيهو ركم تيد ه> درس هوّركم وهذ ومع
 .همجو نم تعزع قطائتسالا لونحرل نوعضم رغجوطتسالا 5 رجا هنضارهظ ناذدجو نمضرخلا ينل هوركم هوطتسالاو
 هند اي اللا 32ج صو هإ جا مموصل هددا هجر ىلا ض رعد مو
 انكو ]ضنا . مل اذ هموصي ناك !سيكارلا دف أونا
 مدلل .ص,نولردسيرملو ةرخا نهد ثول وأ مفصنو !هلكماصنأ
 ثممول وأو ىس ناضمرإ ب: موصلا ٌرهاركيز وتلا 3 عرصو ةداع
 ناّضم اوم منال مالسلاو ةالصلا بلع رلومل ةداعرذ سيل نم
 أئاو ٌمدحا هموصن نالاموص_يفاودناالا نيموبو مور موصب
 ثئاذاو>اتعااذا راح لع هارون لهون نما وحرك
 ةداعرل سبل نمو اًعلطم رفح تهاركحذ ةداعمل نم نا ]صاملاك
 مهصامأو نيمربلاو مبا 5000000 ,دقتلا ةتهاركا الف
 ىأم_زمو س_لوق اقلطم عوطتلا بسس هركي علف كسلا موب
 ىلوتل طقن ضءرامدأناف اص زد درمورطئلا وأ ناضمرءل اله
 هرهشرتالهو هميلخمشسلا ع مرهش نش ناضمرلواه خلا ٠
 نورطغن وي عرطنو نوموصتن مود عموصرطنلا لاله ةثيدخار
 هددت او مهتدف ا وملع بجو مويلا اله اورطنب )سانلاو

 1 لبد مداهطس >رىضالانا] مصدولو ناضمرء لاله عاراذا
 تاهيلارةردنت مر انكلا عزهو ةهش كترواذ طلغلا هيهتوهو رش
 ليل يد بلغأ أنو ٍيبومعلا نعم نارابتعابت ايوقعلاب تتم اهنا

 قل



 هذ ىحان اف تارازكلا اًممعد ف خطا روزعلا لعاهبوجو مدع

 1 وع فرعا6بلغا ةدابعلاو تدوقعلاوو داسصلا عم
 ثا!لشرطن اذا اعرئارتحا عراجل ىضاتلا درو كاراوت دربو ءاوقب

 فلدخلو نبم دونما نع هش ٌرياورئالزناذ هد >اهئسىضاّملا درد

 مزع طمملا :وؤراذكأ بوحو ٌقىلاعت هدا مهعر اشملا

 قو فلن مويزدأرا شعاب ن اسلا دنا معو اهبوجو
 تال ةداداىلاداطعو نيريس نباو نسل .ناذ ةموص
 تائلرمأو ىساذوهو هتداهتس اما[ ]شا ذا عانا,حاومامالا
 تاق ببو ٌيانكلا هتمزل ه رطل هانمدخا وووهر طن افموصلاب
 ناكل ةيرساعلل عثرت وصردا]رفعج افلا والخ اكل ةماع

 نم نبوكينلا مج نال للخ ةب اذكلأ بويحو ةنوكن نا ئضجادع
 دونا نأداذاوبرّملا رف فانك ف نموهو مت داهدسب ا ض تل زوحل

 غشللاولاةانهلو هلع انك نبا مصبملو هرحو ركل ة[ا ذم
 همي راعملا انو مىنعلاب سانلا يان تاةدحو مال ةامأمال
 تأ هلو ءدحو ةيؤرن ديلا ىلا سانلا جخيذأ هل سلف هرغخ
 لاو ركدصتنا اصدقد رصوخلا ذا ىلا ولاو »أرب ذأ هرحو رموصي

 ىضأَق ىوانيذقوههدزازنلاق انكلع لاذكالرطفا نأ ورطغل
 ضأقو لأو هك يدل ١و ابسلا ةناضمر ل هىأر نهو ناخ

 ميدرنك ارح نخانارطنلاة و وعيب سانلا وصي معن نام نأك

 ارا وص بوحود رااو مهشااو نط نأب سأال لالعملا

 ١ ذا ناضمرم )اله بورن درفنملا نا الا رحورطنلا لله
 متلغموحولا نال مامألا عمالارطندمل موب نال لف ورماص
 نانكارطف اولفر اطدالامخائ: كُل ةدعب طار تحالاو اغضحالا

 لسن |١ نيل هكش ىارل ا ٌقلطاو رنعؤلا م قيهتلاارابتحا يلع



 دس ةشزكأو برشيألو لك ايالورطنيالرطنلا لاله ىارا ذا اىف هدا دجر ف ينحملا ءامالا لوق نعم نأ نفرفعح 2 امصفلا كلوت درمملارانماو نريملفلا ىواتفلا فانك يت نمو كتداهش
 نيرو ناصمرل ثنا وأ نقولو لدعربخ ة لحب لشو سدو داح موبرل صتمنف يورد نقيا ذا ندا نمانخالسم ضحي لاق أم در ىلاو مررعلرع مول ندال ىردأ ىلا نب ب و :اوموسلا أ دهموص
 ةراهطيرأ بحل اكقس انلاريخؤ: حتت ثيح ينم مولي سلام ىالخ ثلا ولولا قانكيكاف نيعتس اذكهدعتولو راخالا بادر ال1 ومتمرعغ لودعلا نماوشل: نكي ىلا تانادردلا قس أفلا لو نالؤللا خئلادعلا طزنشتو ةداهشلاةطنل طخشتد ىصالاو ناطنلا د اهل قاما ىوعدلا طرتشي ناوكبنن ةفنحملا مامالا لوقرل عاما يهل ود نا ئيرمهلخلا ىو افلا لاق نكأ ىوعرلاطرتش الو ملسالا يشل ل >داهشلا اخذل. صال نمو راضلاا 7 امييوملساذ نمد هزه ناضصمررموص اللول نينرحورخوأ
 َدلأكولاو سد ليملا 5 الخ و يزرمرجو راع لح وو مسساذوألا

 ايل ادعلامقميتحو اعل طم موت بيحوف هأوسلدإ دالو يورْضلا (دزلىريلانو دبو هءخل سد تحت لماعلا نم هضمازلا الامو
 هدعورصبلاو ةيرلل اماواخل بالة اعاؤ سم نوكين|مزلت لوسالا ثيرور مح فام ةورملاب | امور اغصلا و عرارصالاورد ابها كرتوهوا هاندا طرشلاو ةورملاو ىوقتلا ةمز.المىلع لت كلم
 تءداوأعبوبت عرف ماوي محلا ناو متل رع تتدبتنم نناورلارهاظذ لزملاب دال! نال همرعزي إو رلاهاظوهو وو هددأ هجر فتح دل ونروح !ارهو لال لوم اماو ن ند خدحدق ناكو باثأم دعا ركب ىلإ دياو رب لومتل ىف الخ ها ظخلاو دو دحنا نبأو رين ةغنح ىلا نعو :داهتسلاب صتخت ةوارعلاو دالولا مرعو ذ ند فدا

 رولا



 طع لو جتلادملاط| اشار بينا طلاني فلل
 هأواتن وع ىزارتلا ا 1و رلاع دحاوه قع اانا

 ل اما عار ردا رطل شل يرهتو زارا ون
 ناضمرنيردنع عسأ كو دقيتس ولام هبيلعاوعرفوانرنع سنان الف
 لستا] اصلا انه كاوناكذأ دبا ؟موصإش ناضفم,لالهاو وارمهلا
 تزازبلا4و:تلشص عر وا مر داعي

 ىناتلا كت داهلس ل مبا ىيض انقل نال رهط عرحبو هارا ذات سائلا
 دايعلأ, - 0 متالفرطنلا ل عاراووكنا 0 5-8

 سطغلاوهو

 ل ةدايشاتلو نرد خردل مدعوددعلاو ن ترف

 3 ) ةرلب ان اكول مرقد دنالاو كك 5 :يكمأ ١ ناررف فل
 انخآب نورطفدو 8 ! بفن نوموصي سانلانأق لاوإل اواهيض

 اننا تس سيو طك نما ناكولام لمس تلطاةرورضلل ادع

 دحأولا لوق لاا لاق تسيح ضل! !امالل اذ لخزباورلا ما فوه
تنأ ار ليوا ارمصلا دليلا ياخ املا نور د الرعلا

 هّ

 لتيالف ريتا أنه تو دباما بابل للخ تمر .نمةرلبلاو

 ليلاو ةداهش ناضمرل له لت شاىلر 5 نيرمهظلا فازك

 فه انالرعدحاوذح ود ليرشم ١ثرح ءاحل 0 وع

 6 علا بادن نما أراض 2+ 26 21 ا دخل ُو لحر

 7 ارملة ازكي ملا لع دنملا هل ااا اديلاذازك
 كلاوىوونلا» رصدت نميلفلا خام: الا ىلعت 4 0 ؟نايشانو

 ذورطنيا] باف لإ ا: لالهمغو 2 جاهلا يلا
 مهنا اروع در ولم اال أمن ز> اهب ت تنازل كشف 0
 تينئا:داهتباوماص اذا |اماو كاسل اند اخ ززسكجو نورطفل



 ةلدلاوأ نال سف ىزازبلا ؟ تبر مباربلا فازكأ اند نورطنب مهنا
 بح |. ١تماادو ناضمر.1الهلالملا تارا ذأ نمنح ياخ نأ ىلا راتاورثولا غلاب يلعتلل جانا مسالا ذرانها و ضد!راشوأ :
 دحاولا كرو يكن اف تانايدلا باد نم نامام نا لعاو كرياوملا كل رص اهيل اومو | !هالوم ِن ذارئبر يتسن واههللل كج. يع ناهلع
 نيلاتسب ازا 1 داعلا ىوقح نم نامامو ننعم, كرعلا
 وما ثمولق تاكرشلأ و ابادحلا ةتالاسرلاو تاراقلاف ىذالاو تلايراضللو تال (ولادرابخدلا سف مازل اال امو ردك ذالو د ريناد ةروملا بومعلاو : دالولاو ركل ا«لاجرلا ملخ لطمال امأمأو رممالساارهاتسلا نطرتش لذا رع م زل ين انااا نطنلا هنو و سلس هيا 5-5 دايس نالنإ اوّل رحلاد وسلا ل يرسق كالمالاو
 جو ليكولا لزعك جو نمرءازلا هش ناكامو بلتلا يي رشد هم
 تكوصالا ير ة فراك دعلاو متلارع مامالا ارش وأ دنع رأت اماهش ليكولاو بو سرللا5 ٌبراضللاو دكردسلا سنو نو ذالل
 رياعبسو نيحرس وى ربحا نم ىراذع تعتو نيزازملا فو
 5 ىلا 5359 ولتوأ نانا ,اؤاعب الا وياوماص سانلا 3
 مود او ديعّءل ءامسلا» ناك نا بوحإلا تّينت |ثمد كئل مب اىدرالا ازهوأث حلشلا ةلادد مهزأ اوريو سرشعلاو ,ءساتتلا
 نافالصأ مهسلعا ضال نير سهو اهشاوماص ناو موياوضت راى عشس لولا اراواكركو نين نابع نعاول آذأ  ىطئلا!:لهأور ءَنور الب نبرشعو دناماوماصالاو يدلل
 طوتشد |هسف ةلعاىسلاب نكيرهلن أو أ عطع منجحالاو سوك ىكينأ نيموداوبنعفاضرارل له ديو ريرييغ نم ناش او اوناك
 نيلاط هممت عمدت و رلانريف نعل )رمل تحب درامملا نال نقلا نملل لا غاعفا عوف ىلا عقي عظ مج امهند دوهيتلا نوكد نأ

 ١



 تداولا راصنالا ىالسو مثاملا رع ضم عمريل اوه نهحون ا

 نم ةداي نم ان درفت ىلع سايفرطلغ فرهاظ رمل ل اصدالا
 عم دشن نا6نأو درت هزاذ باهسلا ةرل نيكرا م سلع اهاردام تيب
 00 عمراصمالا 2 نيل غلا هتاو يسلا رح توائتلا نأ

 درعت مي لعام زلومَجلل ةدايزلاوةريزكعارتلا ف سكر تم ءامسلا ف
 هريغدر بردا يد خازك>دعتلاو داّنالا نملاملا مش !هحو سلاحا
 نالوعز ثِحانصذم لع ننامز ةنيسمعتلا مشت مفوداانيدو
 ءىسا] ثمح سال نال دودرهوهو لل ا م

 هنكر دوجول معلا مكجوكزلا ساّولاو ءيعردملا "مل دال احا
 كروس >اذالآلاو دحأولاهرفت درذتلاباو يبرب لو هطيارطبو

 ثسد نم مهرج علا عقي ل نمدرذت دال لب نتنموهو نيلالا

نست عور وو ٌداورلا ها ظوهانهو ىف لنفلرباس تع مهتانصا
 

 ضن أرماو لجرموا نيلجمر ؛داهلس مؤ !بقد نأ لتحمل نع
 رملو مباربلا خا زكن اضم لوله ع ىدر انكي موا ءإعل ىسلاب ناك

 تاساكةسانلا ننال تامزةاهمل ململا خبنمو عالما نما وتحرم نمرا
 هيلاوه مجول نيلإلاط مههيجوت مل وم قت ذ ةارعالا ىارت نع
 0 0 زنة مكرازلو طلغلاةرهاظرغ تلا
 له ميال ينمو لاصن يزن نيتك زا رقرتفاصم| هاذا ماعستو
 موصل الع ةرثئكد عام ميعبتو اوماصف ميلشبإةنلعاىسلا »نكي مأو
 عفا الم ضعب نأ ٌقحرطنلا أ نكهورطنلاد سانلااورمأو
 لاا أ بلك وزنه لان دود سدس ل
 ةدمأ فسوف نع ىورفىشيزاورلارحاظ فريبكلا مدلل منقي لو
 0 ةدامسع بويا نب نل> نعوالج,فيسقت ةماسلاةرعب نق
رس لكم نكن! عنب و ادق 0

 دون نعو ناثئاو دحاو رعاج 



 رزولارذ 5 و'مياربلا لانكم امالا ىامملا ة.ثكاوةلقلارادّتم ضوشب
 معو لإ رنا سل ةربعلا نا اضيا نسوي فاد د نع ىو رأم ىفلو
 ايا صم اىسلا تناك ناو ندرعهلظلا 0000
 >ىاايرتساماد مظحلا ملط شبا دياورلارهاظ دا ورها ظننا انرتن اون شعاو ددعلا طرتشد | نبأ درلارهاظ ىقدحاولا ةداهل
 ايان: قلا نسل ةياو رلا جرم نالف نيسالا وع فرصب رهو
 سلا كنا ناو يبطل لولا ىواتفلا اها نما كاذؤعل ديواهنأ
 هنا [تنمدا دحر نخب نحمل! نعور حاولا ةداهتس لدي /مصعم
 ايو ) ىالاو زلارملا ىو لحتملا بيحوبا م ةداهسلا اه مدح
 هنا اللا تحا ل ىشلا بجيوبام ةرها خلا نذل خوشو درلا ببحوب
 ناصمرب نماع و راطند نا نم ءلارمخ أك ناهس نماميدماصا ذأ
 حرف درلا بحودامو ارجل بجوبام مح اننا زذاورلارهاظ مجم
 ضررا ة/(رز مازباج هجو لك نمت ضمر يرطنلا نال درلا اج
 رازعالا نمردعل ضوحإل ناضمرم لت نكاضمرم .موصورذاسللو
 اور حاولا ةداههشب جنا ذا ءطوأ رذعدر وجاب ىلابملا نالف
 : وأ نيلج :داهتسإ يزد :هبحفا نعو درعلادابزىلا
 ا ندا فسود ىإ نعم نتن|رمأو
 نعو لة زل رد يش بودإ نبا تلت عو ةماعلا ددعرروب كأ ذد
 مخ! امارصلا كذب دهشس ىزلا نا ١ خزعل كوف هفقتتسأ امورك 1 ركع ه1! مر نعواذولا 2200000 فس
 ةرثاكنماهنداليراصمالا نقي ملا ل ىراخخعلا ختي ورلا ف نقمللب هنال نونالرع نالا ذات داهشإست ناد هرصلل , راخزعا نام وم
 تنال نارطنلا الهر هنتر عضوم 2غ ممملا ناكأ ذااذكو رابعلا
 ناىنم نيب يو نكل_يزكأا مهل ال ددعلار ابرع ادي اورلاره اظذنأت نسلايياو / ١ 0 مذ لمسنا نان ري همك نجما ىسلا

 ملا



 -. ةاررلا مال شما ىوارطلا لوم ضو ,نئرلا ناكل تدبو مج اخورعللاب
 بلوقريرتل فو ناسلا هدإغ جاه لطس حاولا مس دن اتت ولف
 فلاب تشب لذ لاوس ل الكاع ةلالهىأ نطق اكىعالا و

 دد الذاوس لكل اذ ملا ٌعلاحاماو نيتارماو ]حرموا ثلحردالا

 ىداوتلا قركدو ياضمالا ىلد مسرلاوهو دامعلاىحدب ىلع

 ف نيستلاو فد د حم ىلغت ندال كاضمركتنأ مفشحملا نع

 بهرلا اب لوالاددات نكل ججصعملا نلحلندِنَحلا بحاص الا
 عرشو ىإصسالامأمالاركدو دعا إلا تعب عدل ضعت لو
 ةزهالانماهريغو ىغالاورطنلا 3 لهل ماو ركل ىداطلا مسخ
 نازح و ا أو لحروا نيلجرم دادس الا هض [تسالهنلاف

 فالتخأب ةربعالو سود ىهينا ,اهتنااردإس ذل «ثندو دحيم .
 مهملع بجو ىرخا نأ لها ةرد لو رطل ها هارا لذ ملاطعلا

 بجوم ,نل» يرطب مدزع تتبث | كيلوا منيّورباوموضينأ
 درب عزل الفر تعب لمقو بزل لها تورب ىرلأ لها نلبو
 ره لوالاو نيستلا فانك شالا وهو لعل فلتخلا ذا مرش
 كننلابلعو بهزنأ! رهاظوهورسّدلا ين كازكطوحاوهو نناورلا
 فلتنع ثحع توانئا هن ناكأ ذ|امّلمْسف رمل طازمص لذ خا زك

 ازكلها نانعا رم سول نال ىكرلا توشلابان رّمالوا لطملا
 . يحوي مدا انهو ءاض موس[ بشمال
 0لبه ىجوارتل اكرتيالو دغرطت ماسالا ملل ”اوهاورب مملو
 مريخ ةدأهتس ىلههاو ب ورلاناو دهم دعاه ءالوه نال هزشللا
 هر ع دهش أنك دلب ىضأت ناأو رهكسولو حرع :لوراوكحأم أو
 امه زاجاههتداهش ىضتو انكٌة لل 3 لال محلا تي ورب نانا
 .باورهسدقو تجحئضاقلا اضم نالامهتد اهشب مح ناىضانلا



 ماا طلل ف وقتشل بببسلاراشعأ ىلع 6 هدا دتساامامأو
 لاله ارينا هربخأ نع سماع ند لردأ درع عم يضم لعام
 هستعد ف ندواعم ماصواوماصو سانلا ةل/و دعقل هلدإ ماسلا
 ديلا يام ةانزكجولمل !رماللإ سكي لطم مه هلاطلإو صضاتلا عا ضل بوحو ند اهل ثسسال رحاووش 5-5 نيلو فيلل, تاي ل هزالف مس نيلو كافل محل حالو يزع مت داهشس ىلع دهشب ملال هين بل د ولذ تسلا ةليلز دلل لها بو رمتعأ انأو

 ”:صيملا مرعومهو دحأو ىنحد تاداسصلا كن الطبلاو داسلا
 ناللاو طئارشل اء ناس الاناضتلا بوجو بأ رنااهّمنلادنعوو
 ريحضإلا ءر هل ماك! قت اد ابعلا دا سملاو نوهصلان أ نظي دو
 نالطمل ا هؤاصارث الا بترد مرعو صلو ه ٍخساننلا بولطمريغو 1 اضل ماع رس زيس نزلا بول ط مر ماعملارش |بترش نأ تالماعلا امنتالخ ل وصالا برع ىف نع امو عى قع بانكحاغاو كل ةركئادقو

 ةموص جلف رسولك اذ بوم نمىانلاالا عاملا ثيرحل ل ايسان ا
 أتالو ناجح نبا حق درو وا هوصخ جاو نانسي 1 نكم تح عر سلام وهزملا فخ لجل نال خت انتالا كاسمالا قلطم ومهم ىزإا يونملا ٠١ قرشملا عوصلاب دارلاو هاّدسو هيباهعطأ أئاذ
 ن ا/نافريكلا ناذرثالا طوغس ةرنع لا هر وتعود انما ' وقح زم سيلواولاة تجاحت كو شيلا راضصسا مدع تايسنلاةةيقحو نكرلا تاون طفلا ىذتشلل سأل ب عفدناذ ميكا ءاوشسال نلالد نءاجل ها ورطنت لفرازبل دوك كببلع
 رهالس الخ وم ضيتل طقسا فصلا لكاكربلا عادالوركذم عم
 لكأكعادرعمد كرام هس نك ناوعقارلادوجول طفأس نافذ ةلعجلا

 ماصلا

0-1 



 فك ديك اطل نارا دا هاو ركود ص ة/ تاروت ا
 ركذت : ىسملاب نات اركان دان جلو زيهتلا عا نلأ
 مخ زال ننرهملفلا كازكهضعنلاذ ل>ص وصلا قدنوصرء سن لكاو
 ناس ناك دجتانادرلا ؤدحاول ارجو ميلع مارحاكألا انه نأذ
 نال | ناكناهركذب!) نأ طدالاوركزللا دوحول لاهل امان ىلا تفتلت

 تالو ٌةسصعم سجل ملعب كسلا ةنضعي بيد ديالا هإعشبأم

 ةربخإ| نأ هوكي ءوضل ىلع ىوقياداتسانأ/ناو ةنحرل ينظم ّرْخوزمللا
 ىئلطاركرت ةركرو هريغنا همزلي لاك لولو لا نال مسرع اهنا رهاللاو
 رحل رلعلاس نم زن ناركذ زنداٍسان جاهل يادي ولو !ننلاو ضرخلاإ يش
 لبقو يلع رازكال اش ماضل لف زنا قحك/ خاع ماد ناورطني
 )عبرشقل كرحن أف ٍلزن اوحركذتلا! دعب هسنغ كرجرلا ذا انه
 بجو لطورغلااهارماع ماجولو لحدا عزنولامةراذكلا ملعن
 م 1 ناولاولاق أمي طت انهو عومق هسنن كرحتن اذ لاهل .3 عزنلا هنلع
 ككرحتب لو عزب لوا عزن نا ةرحو !ىلاط شاذ كتعماج- نا اللف

 سرتلا حد ىو هاهلع دحااوردعلا مالا تحير مما ركاب ا صجلرم
 ١ هناويط ما انإلل مام ولتب كشلا موب وص الجر ,ةريهطلا ىوانفلاو
 نايشلا لا قبلا فو موال رنا ىواتنلا قركذو وصلا كونو نأضمر نم
 اينو طخ ناكول نا! ىسانلاب دج داينغلا ةرصح اهرعدانلاإنق
 كلفيالزداانلو ىسانلاب بهي زنا عفاتملل ذل فيلا سل ا هركوأ
 هاوكلاو ىلل نمش نم كلا نالو لاغ ناي لا رذعو هدوجو
 اَنَممَم 2 !جالا نعزجا علا ضدمملاو ديقملا6ناقرتفش هر سق نم
 فما نهوفر ثيدحاماونضبملا ]دل وضفن ثيح:الصلا
 ةجاح لف ىورخالامكلل برا دقو انضمت !)١ باب نموفتاطنلا
 تا اليئللاهمقحو ل ىصالا خف رخام ملم وغالوهذا ىونرلاة دأ راما



 ىلا ىرست ضم نانؤل مد دصتدى زلال حا غل منل ابدصلتب
 رم وصلا ا > طخ ناد نايل او اطنخ ةيوص تيدؤقرتلاو ىلمحلا

 ىلظمحلا نوكي دقو ناس ةياخ قانك +سكعىسانلاو بشلل دصاقرعخ
 دداهنلا انه وسانلا محى رنككب للا دصاةرعخ درموصلاركادغ
 كيلا غو هاو دازتلل ا كخلذ دنع زباجاطخلا هب ةرخاوللو
 ١ د ؟ ليان! انكو هرطنب ملح بصا ذارسإنلا هورككأب ىلل معو
 داورالجي ناولو ند ىهظا! ىواتنلا ف وهربت واهجو زاهيعماج
 هموص دسذي ةموصارلا ةوهو هّدلح تلخرز بنع بحجم
 تنافي وقل ح قال! لخ دو [ستخأ نعت صح نب عبضد نعو
 برشا ذارسأنلا نا> ذاق ىوأتن كو هبهزلا ندا خىضصد نعامو
 جدذا ذل فملا بها ذوأ مانا نلوسانااكوه بف معوص لست

 ىارطني لزناوالتحاوا د_ىلوث ديمتلا وش نعمتي ةلكوتمم
 ص عال دوجولو لتحل نمالو ا: نهر طنب ناسلا ثيدخرطنيال
 اشئيلإِل بج فما قح وركذ ماع اذا اصلا |ولاق ىعمم التحالا
 / اهيلاؤازك جاشلا ةماعلاق بو ميج ولولاو ىسنخلا خارات خرم
 مصالاو ّتدصب ناسا نلاغ زي كعو رضا هدا فاكسالارموباراتخأو
 لانا بربس لابعد نالو ريض لسا باين د كما أل فعسف انونلال رمال نال دو دربوهو ىنمللاو ةروصلا ,رعل كولا لوق نع
 هديل يش قل ازئالإبر طخ |انملوالول داع ىهتشياعرشوبأم نام اوس
 لازنالإباطخالا مدع نهوكي ىلأ نعاتناع دو داعمهتش امان سبل ةديللو

 - وراك[ نةسالال اهو ناز نمل وتلا انه نا ثيللامبالانت مولا ذ
 فاو نوملمدبلا ؟انملسلا ملعرل تلاصبا ةوهشلا كارا نأ نإنمم م
 هبيجلولولا جازكلاب وملعذ ىكيإل نأ ىحرب ةوهشلا نمردام نيلست دارأ
 ىلا رظن اذا امل متخرطتلا ف قلطا لطم لحال ناضمر ى نبا ورهاظو
 دف لزنأف ةوهشباهل مول ننال مدرق والو ارطنل |, مركاوجر ذو هيمحو

 ىموص

 مص ل ا ا ام ل - هز ةيصاوسلاا تدم تحول ال: سس ست ع



 قس! لاو هريلا ذأ أم فالك اكل عم هوجول هموص

 ةعجرلا الخ عنقوا نيو ليو مو ىنعمو عيوصْ هنالل مرعل
 هدد !اٍسانا أب مىلع بسلا عر دا كانهركذل نال هاسلاو
 ملع ةرانلالو ةلصْلأَك تنال و كا صللو رش اجلاوسللاو للعت
 اذمل و:نوفحلا اهي لاخلا نا نمل ديان 6لارقتش اهيا
 لازنالاو ءاولل هيلع نما! اة إشلاب ىسادالو تاهبتلابىردنل
 هسا يبا طف صبا رول من ىسدل هع تنال نمادرلا ذا هركنو
 هل هركنو تش اهيربتعا نما ل نإو هل جداو حنيعر عا نما نأو
 مشحانلا عساس هركندال#نعو نياورلارهاظ مانا« ةرشابلا
 رهتسو لازنالل بلاغ بيس اهاارج تاور ربنلا جف فراتخاو
 + املا مستو شلل مصّخرت نمتيدللا ءاشلا ةصوكذلا !عتسلا
 ذا ترحم سلا هناا نكات دقو املا تس ازكاهشنس هضم ناوهو ةشحلنلا ٌشاىلاكضحاوئلا سمو
 تو ةازكو رجلا ف كلخ فس وب فدعا هموصرش للبرت !وراازئالا

 ايواهس ناد لهل سلا بلله كالا مارال هلل
 خر تسنلو لكالا ور دتاه داعب نرارسوجو لناهدأ الا |
 فكوهأضأ ه.ارعلل خاركد سا نالت ناؤشو نموصد سمت :نأف
 قو تالي هموص دسنيلا كنزا ردد عرف سصولوةرمخيلا
 ناض عاجل نملاج نا! !عناتارللتلغ نافذ هد دمهلظلا ى داتنلا
 داما راتاواصما)و )مسخ لذ الزني 1 ناواضقإلا اهلين اتازنأ نأ

 مروصامفلا دوجو ,دعل موصل فانسرغ ناهدالا نالرطندا كو
 لت غاولا سف انيالف كلاس نمار #للا نمل خلرلاو ىنعمو
 ء 11 ف لوضيلا تعين حوباةركأناو ريك: درب دجوو دراىلا اللد
 هنياني علف اللب لست غاول سف اني ولف لولمإلا بوثلاي ففلتلاو
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 ش اذكراانضالا نم سدرك ندال ١ مداخل ةماَدا وحلا اراهظأ نم ىنشأمل

 را تحال نكو + ارعلا خكأ ةهركيال فسويولافو يراود
 تاك ننال ءاصلل هركموهو ثيم ضاننوراطوا ضي فاني
 ناس لا نيا نا زكىسار لفرض انتل انما ذاامآو هروصلا نعرزعضي
 يمص قل اردلحةسترارما رهتطو بوق نمل وماود 2 نبل رس ضورلاثستا نول هنها زالة جوملا نأ مال ة نول دج ترم نكد“ لوا دبل“ تعم ىرهال ْن انادذان جلظاو لل 99 1
 لخزدأهغْضي !عجو ينل صمولو يالا ثوهنبرامظلا ذاك
 دنأنلاازهإعذ ناف هموص ةسيالرفوجت لهن عا ضربال و :قافستا ملا
 و لال طعرطن اولد ىواّولا لامك وهال انكلاوانمّملا همز ”متلاو
 اهشضع ليلا » رّدددتف :ةلَسلااماو ننال ص لنا هكؤايتطدجوت

 رك 1 ٠
 ايام: ناحرلا راء ط داع انتحل اديس هانا 1 ال
 وتو متؤم 0 03 ندا ذاع دس ةلاسرإلا كالا
 اوكي 1 كلو صولا رابع لف وكول عر ناجح ارتشو غل ب تطرب 0 0 ع دوا
 1 0 ن انوضأت كوت حلوب
 ٠ اياز. لن اهسولب دج ةرطذلا ها كدبرطتلاو ةراغتلا ف .داشفلا نو تسنرطق نمزكالا حيل نأ اناد وحر كنقلا
 ظ ليلا: ضم فييبتلاو ديارهلا نا عملوا لنركء اهئزلعلا تاب لتلاو
 دحبأ ى لاما اا اطيب زداذ فقسوابوخ هيوابزا ان المأب

 ديهلطلا ىواتنلا ودك 1 كك ربل يلو ةريذكمكح سل نب وأيا
 فو.  انكالب داو هذملا عومرلا ل زنأذ أو

 .ومرلا حلناب نذل ارعمس ا زوفلا ىف 7

 0 او اذو «ناحرل اكس :وحاطلاراغو را مماضقلا
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 دسملال ٌفأ ارمزل كلانا ناب د تاكل مدخل أ

 ايصلا !!3 مال يحل يوتسانااذكو دس مرلل ك6 ناز ةموص
 710ج عد د40 9 ذأ

 ّ بلع نوكن هل مك هلعبعؤأ الان ىلا زا ١ .بلعوثا]

 هقئاوأ مش نح 02 : أ ءازبلاو املخلا خازكو نيرهظلا ةوءاضتلا
 اول ارم ردنا جف 3 و هر عودا يومكم ا

 اخ دلل هيلع ةرازكال أ اورطنا 0 مع

 0 يحوي ٠ م

 هنالرطنبال ىأ اهدي كتبباعلا 58

 هدأ دحر ملل نصي و كيرلا : 0
 فسوت ىادنع عراد تدمع لا عل 0

 كصلاىا رم ما رهو كانسالا ذ عيدا نك اذه زان

 دلو دامو يسود لا مراتخلاو ىدرحع نهر عل ع 5 كبامرلا دييشلا

 الوأ ره حلبا 5500 معلذساا :اانو هش شل طاوللت

 ملناومحرذحاول ندال هاكاددقو راسا ناسلاّددإ ١غ قو

 داذكأ ب وحو قاربت نكأ مران نم سس هلّسإاول امة موص دسك
 طبحلاو ازكع صل اوهو يا ىواّنن حازكب وحولار اخو
 صخر ناللا دالا ىلملتنن اهنا دنا ثا هيعنممولا م خب
 ناالار_ بال اههغنصم نأ ا نمسعسلاخ خا قو َّك و *لسكل هله .وص كف

 لصالا نكمل نادج نسحلا هربوا! مخ ذلة تلح يعطدجوا
 ةيرهلللا ى ىواتفلا افوهذاملا واءاطسللا ذ ان جرصو هنضا بك

 1 هدد عزه نع ماس وامود مادا لع عراد نععوي

 2 يا ةرحأ و لنيسعس ملثباا ال ناصر عاصو تولوا ذأم

 اوةرحاودعب ةرحاو 0 لعارل خد ارا ااتالاولات
 والاد لدا 0 ةرضحأاب مالو الاد 20 ةراذكا لو رطب ناولا#



 ان بتبا يل مزهس اش ىيعذد فسيوب ضن الاد لات
 بنعلا نيسان ١ الاهل ضرك ذو مهتض عاما يمس ذل ةرانكلا هم
 انضتلاطعذأوت ورتنا عمك لت ناورمكو يذق هضم نأ
 رانك عماضتلا لعامل ٌمماع )اتهم ورتتا ويعم نام ناو ةلان و
 ,ىوتو بنعل ! بح. نمدوقنعلا دة زمليامانههةورذتلاب دأ/أد < داع ك[ذ بدال هنا] جيلا رهو لع ةرازك ل هسوب ا لاقو
 ةيدازملاةوةرصخل ررقوهو الصلات شاف قبصلا 3 نشنأن ظ رشم نرانكلا ملح نأ دم نعم : ىوريتتح انت ولنا نأو ميو دو دسنم
 لطسال قابلا لّباواهن عرشف نبا نسانمب ضع بلا ودو ةقلضمبلكا
 ىملوق م وصلا فذ لْدِع د ودالصخل ىةوؤلا ملام ةالصلا
 ؛ ل1 ىرعننا يزيل دوعلاركذاياو ضل ءاظشسا نمواضت ميلع بسلك اص 2 ودول ا معردنهنتسلا كير طف ملداع دنأذ وأ
 داعاذ ا |ىذوال وأهل ادالغأ داام اى قلطا و لوالابرطنبا] دوعالب
 دعلو ضل دوجو ,دعل د لوق أو نمور دا فالح غلا دالمو
 ل رت الدال تحس زكو بلت لاوش ورطتلا وصد وجم
 ىضقارير حوا ةاصح لاو 'اقتساوأ وداعا ناو حما وئفاعت
 ةهأق معوأرتيالو نىرعس هلامولب واارماعتأق والا داعاواطقن
 لعتش :داهالا + قلطاو ملع ةرازكالو ءاضقلا همزلو هموصزسف
 فسوبوبالاكو متصلازنا هوجولره ومو هو غلا كما ذا أم
 هلم دريم نمري ل دراتن طار هواعرشس م و نكل مرعل ديال
 هننأوجرد#يلوورهو ملا الب ما ذاام تشات تسلا خف تولطأو ل
 ا 1و وعر عملك. هر استيل وهن فيمي ىلإ دنس طنتألو
 معدن ىاولخال هدر طنب نايسلا نا هم دقامل أ ديحلا تاك دعلاء|ةدسالا دمئنمل ناو د لوك نتا ورل ارهال ناسخ اكف
 سحدرالا نم كوكل و ارجفل املي نا ماا ولخالاءهنملكو ءامتساوا

 نااما :



 اىللت هسفس داعال او رعد و ر ,رخوأ 0 داعاوأ كابيسفنرلا داع اامأ

 عملا َ دا لع 0 هدو نامي جتا لل 3

 فض هوضو د ١و ثوو اءالم طرشس ةداعالا ةتكفلا دلل

 ممشلا لمنماةولاهنم بريل نم ةالصلا ماو لا كلعولا لام
 لاول ماةلباى مسا! : اال .تذاتتسالا ونولا عونا خَولطاو
 ىرص دلال هددأامهجررمو تفنحمجأ لنعو فسود أ اونوهو

 نسل نه فسوب ىفإ لوقو راهطلا ضامن ١ لن قّسخالا ناجع داس
 قلانو الرسام امس اوطخل اال نسحلأم ضئقنلا مدع 200

 نالخعورغو جلبلا تيت قرد لدةهساخعو 5250000 نمارع

 دضلا] تصورا فاين ىلا ع نوي اش سكر ايلا
 ديت لاا لمز نماكا 341 ناد الصأ هلناتن ناو د سعد لنعو

 لص خص 20:3 وهريشنا مدلصختلالا لاءالم نا/نأو يتالص

 اان لذات دست طنايا ظلي اسال ا

 اخذنا ليسفتا] هتسلق ١ناناذ ملا,دلمنألا ذاانهو ئذدا
 اذااملتن :اًمدنسالاو دولا اوما ٌيلطاو تش! نسلا لل نحاح
 !ايءامتسالاب هيمان هلماغ لانكا

 55 اتٌساواوؤخي «١ ئلايمستلا نم رمغو د رشلاةامكذوأ

 فضل 21 ردع وا سلا خ نأ .ناواضلا همزل هيبلم سلف

 نم لوا [ستسلالاب هربت لكلا ناز خ نازك مزلب: شع مراهنلا
 بيبا |عارجدنعمإتمي ناقبشيد ,رتسلا ةقازمما

 1 دو نيم 0 ع داق4 هواش بضع :خاك سجل ١

 دوم ]إى | ىلع امان سوت ىلأ لوف جاع رغما يد اننا ةنوكياما 1

 نت هدا ىدخناام لت ذأاماو ىلدالاةرملاب هوس نأ ِش
 نعم ون رشا“ رانك طخلا م ىلروبح دوجولذ ديرو اصل 0

 رنا لا ترن فىللالل نريلاونغن مضأم "ت1
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 ةرايع نال لكالا نو دجال تبالاباو ربعأ ناو تعش اذا حلا دالا بتال
  لكانكو ةاصللل ن كاتيالوهو +ضلا هذ قات ام لاصنأ تع
 الازع يمك دلاو بارشلاو لاك هب وادي اود ىدعتالام
 هتئلاوةاونل و هرحوو هلكاداتعلا ذاالا هلل و نيمعلاو نربالاو
 علل مجلسنا ىالو م وطموهو كريدي لا لل جرذسسلاو فلكل
 تس ومل.! تالتسإإ ضع اًايعنمم را بجو ابلعيلا
 ٠ بتاج رفضم ناو بال ملتي نا ىنشلاو ى دنلا رولا
 :حازتلا جالتباو هول ف كلج جا« لكن اضال ةجطرلا ةنوملا < كساد
 هزل مصل ةضصطوبلا يدك د نول مسخسلاونامرلاو للا
 تي :وةرازكلا بوجو هدأ هجر نع ىو سرك ل ملاو ريما
 ملا ئاتخاو سحيلذ دو دنا 77 نش نم نال ناوىجلإ محلا لكإب
 ناكناز :يريهلظلا ؤصكجو بوجولا هدا دعم تلال اهب اراتخاو
 - ىف زضم نال اهضقد تطنقلا لاب سحو هذ هلخالب بجوانب
 بحير ددرمهخلا خانك بلم ١ ذاالاويعشسل رماد, سجال ىش كتل
 للمال انلعلإد مسلك مالا اتعب نمىلع ةرمئعب اكو ىضعراملا نمطلاب
 رتلاى روكا ناو ٌيداورلارهاظ خرمرلا /مايالو : داتعيال نم
 لك أ نا/ناو ةرانكالو اضم سل حف منك تركك ىبام ناك داذ
 لكاولو نراذكلا نو دا ضتلا ممل عش عا ذا ,ركلا فر وكاوبالام
 اذااباع ل وحعوهو ؟ر انكلذ ئنامر. ملمماوا اهّيصد نامرل ارد
 لاعناكواسابن اكن أ يطيل رشق لكأ ١ اا مانرششلا هم أ
 ةرانكلا هم هنمرنئتبال ادرطانأو ٌمراذكّلف هنمرزعتر
 ” 1! اناور انك بلف اناردع وا مس ماو اكل تأو
 كوالا املي اورال هموصلركأ ذوهو رحلات مش فتاك
 ناو ميلع ةرانكال هريغ جدل تناك ارميكلا صنحوبا لاق
 مر انكلا يل حد سؤ نم اهيحرخ ادا يغ نماهعل نإ ف ميل تناك

 ورط
>> 



 7 ثداورد 0 ناو مىصلاوه
 ثان لخلت م رار ]جلا عز نق اهدا تمحو درمترمل نأو
 ل ىحوأ نا ميم وف ثيرمهظلا ىازك
 كارد 1 أسما امارات 5 راف او عضل ادعباو دوا رع

 لمت تتلطا تبانجلا لم اكتلد ةاكلااما ى.تسيانلا مل[ صلل
 هذو دهب ةوهيشسلا اضم نا) مبشسلازنالا نال لزنرريلا ذم
 ,دابعلا وم بذا ئّصخمرس . ى هدو دي ركل بجو لدو

 اننلانزنأراتنملاو ميصلاوهو رسولا و ليلا خعايل مو ىلوا
 وب | عدااناو قوهشلا اضل ةانكل اعل كو اولا كذازك
 ةرمدلالو سارفلا داسف ,دع نم نزلا ىنعم خناصنبلا رفح
 يصيب الذي هموجواماوقبراتساو ياذكلا باحإ ىسب
 لدا] لحل ناىلا لبحر داةارمأوداطلا مل وعنا )كه بوجولا
 وى !نيهب مماجول نيانكلا سحرالذ لاك اي عاهتلم نوكأ
 هاف همس ىلا ةمغصلاأماو ّيبرصطلا غم لرن اواةّدس
 ف! نع ىورو اهئطوب هر اذكلا بوجو كملا ندا] ماما. ام
 بحال هناي )سهلا قاوحرص نأ هم بوجولا ,رعالف شح
 لما مىهتششم سيال اول عجو نىهسلا6لازنالابالا | هيطوب
 تاس !اماذ ةنكلا 5و هان طم ٌءازكا بوحو ءاضّددّمو

 بوجُ ئاونلتخاو مف نادر لذ ىهشما ىلا ةعنعسلا
 دسم ناو اذ ةركللاو طخلا ؟. رخال رهل ان سمو ةراذكلا

 راطفالارعب كل صحا | اهببال هاركلاب وأرنا ننام دعب عاهل

 اهباذ أاهنم ةارككلا نانا هال! راتخالا هلاك يرعهظلا أ
 أهجو :زتهركأ] ذاو أرملا نيريهطظلاىواتنلا قرءاهشع بح
 رانك بالزب اممالا دا هركما وعم | +ج عاهل فع نام
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 ا را را دلال مد الذ اهركم ندا] سلع
 ١ 1 ىلا دكملا ااوشو نم لدا تن شدا لك

 كاوساب راثساو مكزئساك ةرازك لذ هرم نماؤصوأ ذ 3
 عيان | ببوبجو مدع نماسأا ادىبارع نم
 4 ا م وص يبضانالا تال 0 الل
 ١ هراذكلا ,مزلبالرطفارن لاو. نلاؤض ىزبوكاضمر نمأموب

 ايس ملاازهذ نال ايللاذ لن ههأ مجري فينح ف رنع
 ١ 0 نان عج 1و« ميكر الن طن ميسا ىلطب ناضمر نم امد ماى جول انه ىساي .اشوبعو
 0 الو ةيرهطلا انك هلا نامل
 لبق لوالا هإكانا ا احلم ا ءؤص نكأرلا ذالانف مع ا ناك دخلا بو انلامم ةراذك ١ هد الخ ناد ع
 ١ مسوس .ا! رعت درذالا | داما رو ريل :لالع

 ا رم نأ 5 "لارجاو رمزا تاك ناو وك
 ظ رايز .درمطلا انك رس او 0 ١ دههش. نال

 ما 0 هلصرم مؤ 0 اولأك
 لتقبل شاب دعب برشوارنعؤعم ع. ننال ةرفسلا

 نالعابع 0
 ملا اعاطقسالاهئاذارع ناطقا رعب هس م رجل ذأام
 5 العش يطلا ةامارع ن الغدا دعب رواسب ولا

 وا كاهشع نايول ءدصويع راهي آو
 5 ناخب ا دوو نصاعرا عنز ماوس

 عماح



 بلع تناكرتكيرملو دحاو ناضمر نمرود اررأرم عماح

 ىلذ نحاوب إضغ فدرحنلل تعرشا هنا ةرحاو: انك
 ره ظؤ عرخل ر اذكر ل عف ىرنحا ةرم تاج ردك همأج
 مثردكذ هملاجولذ ةرسلوي [صحرملرجنلا نآب معلا جاورلا
 ناترافك ىلع ثيناضمر ى هماجولو هيلعف كرخا ةرم هماج
 ان مل انآ
 مدن قرطف اولو يبزازملا أكو داقعالا دعو رارسالاو
 ظ انلاوهوالا :ّمرلا تحس عشك( ( نع ادا ىعقنعأف
 هيل. لل انلا تقكس أولو هبزكضانلل نال لع ىشال
 تفس اولو ضان امنع ىزالر مرت امال ةدحار و فانعا
 تقم اولازكو تلاثلاو كاملا ةرحاو هل عنا ضي اًمِضالا
 ءئلاملاولوالا تحتساولو مودعلل لزم ىمسلا اليزنن والا
 ظ وال نع تنكةبنانلانأ] تلال ةرحاو ئنعا ةنائلا نود
 ديلاوربدقلا جف خانك رباه هِرّصاع عزز ملاثلا نأ [صالاو
 م نا: ىعلا بجاول اذ :سرم رانكلا ءزهنا هيششلاب دافأو

 يتسم اعطاف عطش إ نأذ نيعباتنم نيرهلس اصرسلعف ٠
 كاموبرطف |ولذ مسشسلا تكل ةىدرلاه ثلا كر نكس
 الو ارزعلر طف اوس لابّوتسالا زلو هزّشام لطب زل لالخ
 ضيا نعلالا ميال قه صتللراهظلاو لستلا رانك اذكو
 ىلضن تروطا ذا اهض ىضسال ؛ داع سر هش رحال اهنال

 اكو هيفاولولا ف ازكتلتتسأ [صن ل ناد وصتو ىذماع
 موت تاسيمر امك ىلع ةجيراش كاتم
 حب |تتمريغ شاذ ديصلا ازجؤر ازكو قلحلاةماذتو تعنلا
 مد اتم هموص ن اذ ىنع ايش عرس عر اكلك نال صال و

 بجو ذأو نب ايينلا انكريض نداذ ىنعاهم عرشبملامو
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 ناضمر "زو ىونن سيناضمر نماناكنأو اج ىونب مل نأو سلع بجو مويلو اىوني دخاو نانعمر نم نيموداضق بلع
 ولوازجالا مهصلاو هش عاملا تلسخلا أ داكوس مناف لوألا
 هاد ضمملارمويلا نيعب هلو ةرانكللاموي نيّسكدحإريقفلا ءاص
 مورلا اضل اع شاكراصو كيللاوباميسنلا هرك ذازك كا ذ
 تتح يدلتلا ناعيا تبرعيحي عرشه ذاف ديطاف لخضصكدا لوح ىف ىعتسملا لاكش امو ضتملا نع ناك عولتملاو ناضمر ' ١تّطق ىونولو سرئلاّجف طوك نماضمل ابادس ةراؤكأاو اضكال وصي نلا لانا ناب ىسنشلا قرللعو ىدمل ا لاكشا مو يره ا ىواتنلا خازك ةراذكل ا نه سوي نحس كوالا
 لريجمم ل ةوهواعرطت نوك سايل قانا سس |ضئملا نأك رايلتلاّر انكو داضمر اضف ىزدولو ننعالصا ٌةةلصلا ف راكب يصيا]!ضرفلاو ٍبوطتلاىؤبا ذازداذةولصلا
 لولضسالا ل د نال لمقب ةوهش ارعانا ع نانصمرق لكأ نم يدزازبلا ىواتنلا و٠ ةيريهظلا 5 دال ارك لاحت هلدأ هجم
 دوت وعامل فب دفعا ب نلاان هزاز ماو ىهتنا
 همرع ؟اذترالا ءدعد ها)ناوضتئيانهودللب ناعنترمل ٍسوتلا رن نامزتريا) تجحانزلاو فرسلا ديان ن ابل اننا عذ مهي ثوحر ثلا عستو نيالا مر رفكم رجع وتلا نأ ف 0 ارينكت قاتعنا)ا باحابو دي اددملا لاف انهطورئكتل نمدبال ل
 لاعتدددأ نيبو ا رعانتراب شل مى هرعت السلا نم ايركرمخبشلا عر صو لعدد عتيبي ةيوتل هنمابكي 6 ْ عيادام هيسزتاتلا او داوحرص# ديوتلاب لاعت هدا تيرو نيد هذ ضربا: نل ادح نالريذكت تورب د يوتلاد فريف لاعت هبرعدسبو تسساعؤ أ ماارهالت

 وىع)



 قرانا دنا حج 0 2 رشم ناوشب
 مال 6 انألا تنوجؤزوهو

 ةافوسلا 2 يساره ديالا
 سل ناطعرفلا ءولط دعباهردس ترخاول
 قكاقانهو هرغو تااططسلا تح ف 100 وجولا
 ل الكل هرسوموهو ناطلس لع ةرائكلا مزلا ذا ب زازملا

 وسمي اد 0 ا دله لا
 وراحزنالا مر انكأ نم حوصقللا ا” نبرهلس ميم فل

 ملقا يسرب /وث رحنا[ صحت جم قاتعاورهظراامنأ
 1 نسل مغ 3 ىا م رنلان و دام لا زناللب
 ا دحدال نطبلاو

 وهوا دامك نكنمتاللا دلبجتلاو مساهل يف نمرُف
 .يدلاؤ سلا نوقع اها تأ ادكأ لو اجرلا اش بزعلل
 سمبماوق دغللا وعما اظنلب كش لل ىنعم عرفا هالك
 مدا رغيموص اسد ١ ةرازكا] ىأ نأضمر 2 دايو
 رهشلا ممكن بانل :لدإ نانعمر ةراطنالا نا) كاضيمر
 سدالاا 0 دوك مهتموه ذااساال مع متع 7
 لذنلا هل داض ١مدزلو هانعم ارسل هرع دعنا نال نلال دالو

 ارب! تائرهإلمهرخلا طا كانا نادل ىسدل نات

 داع م تدك هنا ؟اجال اواهشمأا صن وجل
 ,دوجملا)صوو ءاو دد نمأ ءاّمشناجىوادوا ند ذا داوأ

 سلو لخح أم رطنلا م نكلسلاو ا تا دوأ
 تدر 0 6رسمه خاصولا ىئميودأ هأقر 0.ضخأم

 سعات بادب مدد دربحد او لاك هذ تلال
 ديلا ©.ورخلا نأ ههاظ تلق ناؤرسبدئلاّجف ارك



 سلايل هزعسلاب يي وسلا اتت ودا اداريا
 ادريال تلق ميادملا ىف يايا سن اهنعل
 ب هل ةىالعالا سن انانس زا عاد موصلا اش داضأ نأ
 خالاو نينا ن لنج كاملا اعأب سسالا ىلع
 ل هنأ طع ع خالل خلاب عيادسلا 3 هللعو عيدا خازكدببلا كنان نأو .ترلها نان نبإأ |مضال موصلا كادسنيال يبل رعب
 . طمتساو: شتا فلا د ديا ورلاو.سؤرت يروا نول كا لصد
 فننذالا ؤاًَرراا ضو طوعصلا بصو هرب > خنق هضو ىأ
 مالو فلا كا تلصو ىحارطرحس نب كه رطن اى عضلاو
 نرالاة !اصّمالا خنولطا ةامدلا ماىلا تلصو ٌدحأرشرجسا
 يي ف 92 رلا ةهو د

 هسفنب ]خد اوس هبراطت ا امرعأهحور سو ٌددارعملا ف
 يلع اقلطم هموصدسبال نإ ولولا ءرصو هلخداوا

 راش مط »يه لال عجو عام دلاىلارا وصوب كدسلا , كصدهب
 ثا نا ناخي وضاق ىواتن ىو هطيخحلا زمكحو ناالاى
 مهعل اف هز ذا خالا بص نا دسفبال هد ذا ل خرذ لأ ضانح
 ف تتحمل محو هل هفي فىجلإ ىلإ !صو شال هسفي أ
 ' لالخدولن ديهشلامصلاىواتنلا ةرغ قو هند ذأ ن "2 ؟لال حدا ذاربإصوهوإ_فلاركح ع انهموريدتلا دي
 89 ىهئشأ ميلعىنال جام رلا ىلإ صوو هد ذاوأ هئنااسخلاو
 فاس خرطو ملح هلسراو طبخ مامطلارطيولو
 ماصلان | حا ولولاركذو لصتنا! ااالاموصلادبشبإل هند
 لقا انه دنقملا :لبم غلب حاج مسالاذئمكتسا| ذأ
 هندا) اعنيا|اصْمسالاوهموصدسني 6

 لعزل



 ىا .ةبدخحاإخ داولو ةسهلطلا و قىءاعلغع 15 ثنزموت

 ف بلاث هموصدنضي ل نيباهشماةرطق اه ذك
 طيش فوبلا ف لخلرلاد ل نادعل ديازهو مجاربلا

 كخداوا مدسا ئفمعبصا لخ داولازكو موصلا دال
 بمال 8 الار تنحل ا وهو درك د هآرملا

 10 كيوم دست كن ئ نش نهرلاو اللب

 ماصلاو ييصد شلح كلا تللمحا ذأ ا

 007 ادا عجم“ ا

 تلا ناو ناخيضاتلريغصلا

 ظ هيض سل ا

 قصر سدرلاد مثلا ق وبرج ملل اماوب كاما ولاول

 نايف ندببلا هس مي اند ديلا ثدجلل اجو هلأ
ام اغتال ةباتكلا هنيزليال تكل فاس وللا ١

 لكال

 اانكأا ىجولاو طوع سل اف ئفسوب ىأ ن عو ٌنروص

 اودل اٍقلطاو هرم الاراهن ع. نغ هليل طعن سأولو
 هنوكلاالل دولا تيم هيايلايظل ا

 وه نط نا وذل ةيهكلا داقلا اداب

 ادافل نارا عمل قع داع ىولل لا ]تن ىزذلا

 دلك ف لصو ىسايلا ن املهرول و دسندمل ليو

 ملحرلا ذاامؤبنكل ثيانعلا فانك هموص

 در رم ال0] اذوؤ داع لوص ا يمنا ١ وكب طخ +

 مدعو يأ داموا وار



 فوحملا لو وردركلاا ف قانكا ان تارطنالف
 دّمالا ىللارباع اهنا نسوا ةفيادللل دياع
 واف نإ صاارنزم تيذ وللا تيب ت اور اجو
 ةياهنلا ىئازكن طبلا ف وجمل !صي سارلا فوحمل
 رخل هناي عد ايبلا خهلذعو .انمرق ل تيضتال راند م يح جس ارلا للا !آصوو الل طعتساول ازطو عيردلاد
 اكل اينذ هتلطارطنيا] ىاا هليلحأ ىف ر.طتاناو مسلوق هيدرقت بملوا ودل لل ل صيمل هنرأ لع

 اهنم م. ينعامو عشا ةناثلل نم علل لا لوبا فكوصو !لوالالاقف قتل الع هيف ى التخلب نسل ومهوا] م أرنلم فولو ةناثللا تسب هن
 تارملا ثا ريعن لاق واهند لس ديالو ءالل اهم حب ىلع ضو * قل ا واهساردسا ذا ةرجلا6 تدر دوعبال

 ةبصتةماد اما تنال ىلا !صوا ذااذ نادل
 . ضاعو رصوا كلا ىف اكان انتا هموص >ىنيلذركزلا

 منطقي ركذ ىشحوىللكألا نازح قايريدتلا خف ب وهدا
 ةنحتلا خ صو هرج لاطاواهياثنحاب سشي هد! اهيسشذ
 | ده و وب ديمو فسوب ف كوق
 دايق و كياورلار هاش صوت ةرحسأق زجشسلا عر

 جاجالإت دسني ردا لالا قو ٠ تايبلا ةياغ فازك >حلخح ديو إلا نذأ 0
 رشم قوه دنتللب ميد هناي يدتلا خذ قداطعو
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 نمنيللا ع نمو وبلا ع. حل يلحالا ستشيرف نبال
 ىش ال يرناع د معضمو حش فوذد و 0

 رنا رمل موص ديالو دا نلا وصلا سويرعت نم

 ررعد قو نلان نالوا ةراسك تل ةروص

 ناثل 'ءلهجو ز ناك مذ دينانللا 3 هاك

 رازعالا: يحي را وايضا ةبس كو 507 ,سمأدالاه ردا

 هرح ر لب ى هرلا ريل فرعيلارشلا نع فوزلا
 تارزوجاعرخلاو سرئلا مذ ق هععبتو ىلاولولا هرك ذاك
 الاخ نك علا اد عب يد تاني

 تناو هبط :ماهطلا هسصأ ل

 7 دمملل ا ١ م لا

 . 'ضللةرلولا ع تفاخلا ةأوراطخ الاهل دوب نم شالا
 دقو لئنلاو ضرفلا] تشرع 0 فوطا ىىلوأ
 رمل اب ميج راطنال تا دم هش !تالاولاف
 ماب سشراطن الا نال هرف لا
 ىف ىعبو سنبل انك لاا

 3١ نال تحب هيضواه هيام رردلا م 7 قدانهنلا
 :هرذعرغ نم 0 وطتلا قراطنالا
 كمل اورزعلا 0 ١ ركن هنيشخ
 مسمو سلوق ةدانساهنا نايم ..!سف نسل ياو
 ع1 لا نطل ىأ ككعلا
 رملطار|طفالإبر هسه هنال و كسفلا عرب وصلاة: ضيرول

 هركناتاو هنأ اىندأ ىلع وللع تس 00111
 هودبق ثورخ اتملاو نايبل ا باغق انكدياو رااصاظ
 رسما تاذيعا هريغ ىغضمدفو ص سب | نوكيا
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 ' ةفضيرلا ذأ هلل رطني انكم هوسا ناوو هريعه عضل
 ظ 0 99 كو 000 يسال ةرعغ هؤضمأ ذاو هؤلح يك دهدنم ء در وأ خش تفس ةريع

 تاملثخأو مانرحم وأ ير غصوأ مءصلا هرطخل تليد مش ف ب الااخ ند 2 سالالع اص ننرسلفلاى واتنلا ةوهضراعلا نيا للان متحد وضتي يتلا ىعا لب دلا كارما لا اجلا يهاركلا لوالاوريدتلا يف كو نهلا وس ننال نح هإعف ل3 نلا يحلم او زيت ارخك ,ملل ف نول نااثمرزعلالا ىكرت لا 0 ك0 هركالزدا لإ اي مغصلا عمال. رجل ادا مموعو مهلسالا رش لا توون 0 للم! ضعب_ضردا دان وصولا مدعب للعم هناي عطقلا 10 0 ىجلطا نال نب ررخات للا م لك تنحل رانخأو / والد ذ كولولا ورك ذازك اوس لكلا ناطعل ديد فالطاد
 ١ بصاسو ميلع هدأ هينلا نا ىورال مالا وهو دركنال فسويودال او ايلا نع ضل راهظأ هناللول لا بوتلا امل اما ى نيل سارلا ل يعالل بصو اهخالا أ كوئضولا مد ىمايالو رضولا ريل قاكننبّسسالاو ةضعطلا مياصلل نكمننا قينعتها نع طرخللا و٠ هموصرست ةاوصركا وهو عل ار جوار تصاوير ازعنحلا» فيرلاب
 انيك اح ذم امهنمانلا نوكي اروح براس ن هدو لكل ١ 2 يتوق مضلا هلال افيض ىلخ ناسالا ناد هن دكو ' ٠ هتدث قمضر اهظام الو عاصوعورلل ركن نمالا سارع
 ١ ل اثهح هسأر نهد د دك هع حرج ند ىزصم
 نشرلا ل عن انرايلو وانعم ىكبو أ موهضم نوكيند اوتو نهرلاد هالطا

 يكد



 ان اولارلاو ىاملا خف نياورلا نانا تاعذو و ؛نيانعلا ناكل و

 ا نقدا ىلفحم نيدو قأ 3 ىلا الع ندر

 نايااو دموسلا لال نشات لاقل كا انسو ىلا ١
 انهار وقيسدو كند دل كودك دادتلا سدأو كنشحا : لاحيرلا لاّمكالاب

 :داو بانل لعاب مدا هيل مرصف نم ىيريلا ذأ براشلا

 ناموس ارىلا خازكت دضسلاوهو تت ا رود كاملا :انريللا )د ىلعتل
 نسق دوا با 1007 ٠ نام عطقن تمل ع ضشر عنا

 با شالاو امل لصلا لع ىنعرع نما نع محا
 مذهل يللا ياخ دخ دخان ا 0 لوالل

 اهاىكابطولا تعب / كأذ ذبول قش مال واح نم 0
 مذااجرلا تثنخنو دي درا فلس ناك د دا

 دانه هطت بوجود ةءاهلاذ يصدقورردلا ف ةاركدحأ نين
 دصق نيرمز لدا هنا ماعأو كرتيرهدالا ل ضتشمو ا
 دال 2 ةماقأو نيشلا 6 والا ديالا تضل سكلا لاجل

 كانلاواهتناهطو كيبشللا ب دأ ارئاوهوارشلل ١ يتلا اراهظاو

 ايوا لفن طملو تدسلا تدرو باسل واهنعضرا
 اد نمط تلصحر تفر ينير تل صح نأ ىل ةدعبدرين

 صردتلام : انكر سلا َسْفَمْلم نك نألا ذاورضيالف >وصقم نقل

 الأ اب لس باتل سي اراتف فيل للان
 كسول رشات الا هعب نوكن؛ نأ هريسفتورم ار حيئملا نال
 0/7 هللا كجم دتن دقو هركنل ىأ نمانا دل
 ظ هريغو لولو ىسارلاو بطرلا | هش هتلطارسزمانيلاوا أن
 ىسا نا ول طسو يلع هدا صرت شموعل عدو الوزلا د

 ىلا اا ةواصإكدنعو كضو لكذنع كاوسلابرحهنرمالىةمالع
 ملواهللا مجراف مراهطلا ننس وءهرآلحا مدؤددقو برءلاوصعلاو



 ظ
 ٠

 ايس اكءلموشلا اضل نأ ٍلعا بضيراوعل كبس) بصل ١ اياز مورس اصلاريغل كمال ورباصلا كاوسلا تشمل ضعت
 | رحل نلاذ نحل تاود ضعسلا صخ اهنصعدو اهلك تاماصلا 1
 ٠١ ةلعلاطباورنعرغ نمرلعلطبا نااردع »نسا ذاممشالا لكلا
 "ىف ناسا اعركأا اا ءطمالو لات رل ودل م ارحرمز عم نم
 لح نلعلاد الا فلشخلا| ذاو راب يذعد نام ناد بوطتلاموص
 اصن اه ركن نهلد :دخا ولا ورض لا طّمسلارازعالا يق رعم نمدب
 ده اى مجرضر اوعلاو رجاتلاب ةىرحا هنال عدادبلا انك رحل
 مخل اة ناضراعلاو اضدلرانلا ضناعلاو كش ىذلا بارعسلا وهون رطمضراع للاعتو كرات هسا لاق كل سس الك مغللا ف
 نذاىاضراع ب ضصءعو هرعتسلانم مسضراع نيدحل لاتدخل ضراعلاو
 '  ةسأئ انهو مولعلا سمت متخمولللا ضف انكضرمو أر يكنم
 00 نسلاربكو شطعلاو عوجلو كضرلاو لللو هاركالاو رهسلاو فعلا
 - اككراتت كوتلرطتلا ضل نر خان نلمس ساو مدادبلاف دك
 هنافرخإ مارا نم ةرعفر هس عودا اضدرممانم نأكل ك للاطتو
 00 اون: لل ديعرش أب للا نكادخبرب كر طنلا أبا
 ظ داسفو نسل ةليدأما ضل >ابزن ىنم جىلأ لفحتو جرلل مدل
 . مهولا درر داهتجالاو ضبا كهتجا د كل ذم فرعم عونصع
 رهاظري بطرابخاو أ ندججوأ اما نع نظلا لع وهل
 ' ميزلاةنذازكوثد سبل وكلا لاف امالا ضاتلا نع إم يس ضمنا ٠  كاخي كانت عضلا نكا نعل نماربولذ طرشس تلاع إشو قسفلا
 دارو ضن اكره ,ويصلاب ضرع ناسخ ىذلا وْئسلاْقَو
 كلل نبأ وللا تلط والان وجلب ملل دارا## نظل سلخ دشن

| 

 :اجموصلاب ك الهلا تشنحو للا نع تنعض | ذا ثمال اريدنلا 0 سرا نم ناخول لاف تيحروشولا داو مهلا عرش ظ

 ١

 ظ



 ةراملا ءايالا ىل ةراهل اى ن اطل سلا لكوتم مبهذىذلاانكورطنلا
 ١ د١ فؤنلاءلاقو [تملا كاصتنواهكدلملاىشخلا ذأ ثخلل اعلاو
 فعضل اىفاخو نانعمرسهشم خو رملا لنامي نأ اين )عب ناك
 دمها ىوان خلا قو هيمو ناكرفاسم بولا ةرطميرطن لنا
 اهزعب ك( خ نما خا طولا رما لات ا نم منسم نأ تمالأ :ءلل ىلولاو
 لأ ضرأرنلا نحف ديول ص طع :انبم اهنا ضياشلا داتا نم
 مابي دعداهوارمغلا جولط لق ضرما ذاأم لمس ضال

 الو رمضرذسلا ثنا نلاموملاغسذعي سيلوناذرفسلان لي
 راتسأو تيريهللا ذا زكمايالامإس ذمنعوهدراطنالاء ل
 موصلاو رصخر,رطنلا نككرطخلاوموصلا نايريخم فال ماللا
 ىانكوبج ا وراطف اذ كلما فاخا ذاال ]ضف ١ ناكف تمنع
 هيلا كيس ملل ناي موا جناببلا

 انعاؤزمتوموصي هتاف ىإة صين ا هكيرطفا) ذاناءاة لسا ٠
 لم امان جبن ها ناكوا صال 3و ٠ نينداجلا .تياعج
 ةرانكلا ىلع ناكه ضريح )نافذ ىسابا] ةيونلا مود د ىنعيرظتنإ
 دوجول ةرانكلا اهملع نال ضن لذ اهضسح ,ىمزدأ نظوبع ترطفاولا6
 يصل ءؤامدهبر طخ خل زهوذح الا ةهمشر ف تسل ءويفراطنالا
 ىضأةئواتذ ف ةرانكأ نو اضتلا هلع ناك وندمل لأم هدو عرشو
 معزنو ارا اذه نم هتوم فاخي نرطسم ممضي تيريهل ىو هنأ
 .اتعو . ' رمفصلا *عرئازك واود تيرساذ ىظلان ااا
 عك لاق |خلا ككي احلل ص ناضمر ثراه كم( خ برشم تارظلا
 اورلا بربر طن اذ ةحرت عزل ذا محرلا كان كو تاركا لعل
 تارملا الملأ بانكأ | ف ىلطا سب نايل: دعت دك ناك اىلاق
 لسكن الا نو > عسل بيل اليع بوم انه ى رعت نع سوت لاق
 لهل ةلصلا عطتي ]نانا طمأن دحر علا ةرلسلاف عيش



 هر تارشو هنا موصلا ف تا( نق هلع 5 كلصل ا داسف أ هضرغ
 ينال لن نيتخم كان نإ وجال يبستلاو ينل لد هرنوعجل بطلا ف راهم نادال ةدابحلا لس ذا سضزع نوكد ن لا محاب ماومق مد عل لع ه1 :داملا كااطبا ىدعاهذ رفاملا بطش نا ارز وكي ضل نال

 حاروهو بنا /وه لاق كرو شرحإ نول مشكلا ل3 فصلا
 الكا رذع سنن لع ةلملا نع رعبا شاسلا نالر الا ىذا لازاج ى اورضنإ نأ بحأ ىموصورشاسللو ضاماوقاعللا ماراراصقأب
 !ضنا وصلا نانو م للا اسضقم شوك رتش موصل: فن دد ناضل
 كاف نيش ولا ]ضنا ناضمرنالو مارخأوموصن ف اال هرصن نأ

 ناجي النسا ص خررل هتستو يزعل اوهرصتلا نالم امال برش أين
 صلل لاةولو ل لضد ا رصنلا نا ناسا نداغ بيا ص لوو
 هرضبرل نارا وعي دش ماو مشل لوا نامل ع ضيم بحا |هموصو
 ابعدي جا را هرك هرعملخ دو ارصم ئ مشد نا زداسبلل داراولو طبشا ذو ,ءالا مللع بصي اص لجيل !!ا قرف سلا قرماصلاربلا نم سل ملا ميلعراومل [ضق!رطنل اذ سيلع قش ناب هرنم نا موصلا نال
 ايتحا محلا نجر ةماةالاوهو مرحلاهرنسلاوهو عسل موملا و
 هدال كرمهلخلاو سلك .ةازك[ ضف ارا طفالاذ مهنسكرتْمدتننلاو . متم مهشاحوا هوايفرناكنكل مىصلا ءددبر ضي ملول زدإل شدبررضب ظ مسن إوررضلاقلطاو مرىيحلا نا.موصلا دهاركب ص هللا  عرصو
 يمل ولولا 5و ؛ طيبا حاكما ع ناو ىعلااو الت صنلا قالطال زباج ناضيرتهس فرن كنا ىلاراشاو نررل ارضك املا ررنص
 تدي امهلم4نار صولا <س ىلا وصرطنلا جس نلارهسلاو
 >اراو فرعا مسصعلاو رع اريسإىشرهسلا قلطاو صخب

 رز



 بسيف ا الملا فوح مسام نالو !دكلحلا فوخ فش ىذا مضل اررضلاب

 ؟ننم أو ىتحموصلا عسبالو بجاو هام كراطنا ام وصلا
 تالا اسك كخ دشلا كاع ءأركلا ظ8 !قفراطمالا نم

 طخضمأ تسل 4و طولا م 0 ضف دسشإت فب كان م

 تدل هوح ىلا نالمسشع د عسا ل فال نبع

 هيتس لا كك 65 200 3 دصخرلارث 200

 م هركابو بأن دتو مداديلا و اوكا لع. 1
 نيشتل راومكرطتلااىل م اسالرب انو كنلتقا) وا نرطتتل 1 ىذا
 0 0 مخل نأ 0

 دف ملزم 4ك ميش ايلسرك لت | زارها ملا

 ا راسا انكا لعلك
 ا أ حلاو 1710 ا ىلو بن نقلا وهي هسا

 كيا ةراذالاو املا عشانا ءازاسلاو ضيا لاش ااوعأ
 اتيت ناو داع دالا| بوحو طرش دج وي لفرخآم أيا نحةلع

 اصئاللإ تادف سرهقرملو دلل ةأوا ضير مسول ردالسبدبت
 دايتللا 25 )دال دوجول نت طش ضعب غب رصموه

 .هدتل فرط اضتأمزلباهرتعو © لانها د

 ىاللل ناو لكلا دنع عقبال سزلج شا ١ و لاكي انما ىندعسو

 7 ةرهشملااهموص خه هند ضيرل لوين درعا

 انعقاد بولاق بحبو عذنلان ال ةرغلا

 أو ريذ كردا ام ررقبمدتتن ةرعلا كار د ابسلاةلكسلل

 :ىصلاب ىلعم مال اصيال ةرظر د دصلا ادلب هه ةمزلب
 .نكم|ام تلكللا فرعمل احيرصت كلعتلا ناو دا كردترهل أو
 أوركأ نزلا عاجل نأب نايبلا| ياخ نعاس مضل اكو هك



 1 انهنال ئهسا ناكل 1 ْ

 دبا قولا و اناا نيرا ةيرزكياطاساا ةطاشملالل
 ايفو تجرأ كنا ]مح نال ار اك نساوهو مفلس
 اويل ا ضاصوال مهسب ذأ نسوماو ندمت ظنا مب عبو دركو
 0 ع ثأن م ٠ نأ

 لصفو تعب# لج درعو 0

 ىالخا وذ نايات تان 9 5 0 و ويشمل
 اكل نيل نأ اناضيالا دم دا امود جام نأو
 5 هاو دهيعاذا دا ناضمر قاضي 6 ىثنرمزلبال مما صننأو مش ع
 ىلع ءامشا شبا ؛] زيا ضيعت ,ىصلابشا ياداجخل
 هنال ارا لنودييع 56 3 لمزيد ته ئمدرلا ذأ
 مع اوطسولاول 7 وبلا امل الاصريئردقأم
 أيل: 1 وأ اتا ق ضو 0 07 ضعبلا انضق
 أ ودا دا ءلع بج يا[ تان اهنعا هس ىلع بجو :ةنيطاملولاو
 سطس فانتعا هسفل فضيع ولو ل ديف! !دامدلع 0
 هاك نال نوم كمه مايل نم ا
 0 نعمل سئس املع 22000 . ميلان همدان ثوهىد ةلمسملا نعازع اها رماصوأا ف 1 رطشلا نق رصك اك ءاموب امم هع اهلعرفااو ضب ذو ى أ يصون اريل هل مطيد موق ىضتخلاب

 0 ل ادولو انه ا ناكر لمادا نم تارملا

 ماررل ار هح نه ثمأ نكمل ةرطنلا 6 | 1 ةتوم دعب 1101 0 انو ان ا
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 نماعاصو| بيبو أرب نم اص فض وبكم وص ل نأ
 ءاحطإإب 20 تال قال ان

 نيت حلل انكتالو ؛ ئكيتلااهن نكران اراض 0
 هللا قوفح زماننا ءاكزل كش تول امزلب ال هرمانرجلو ل نال ةسصعلاب
 علا دوب ناطق تاما ذاالار اسخن! وقتل اصنالا نما هند دبالولاعت
 ش 0 نيعلان تحل السد رمل صيام 9-6 0 7

 دال الاانا تارا ا ةلهسوتامولا اوك نوال

 ةرانك أذكو ازكي للاعت هددا أسم نأ 0 ا تيرامكا ا

 يبت ناو رع كورال تيارا اذه
 - مطولا انامل نيرياطللالل الولارمازلا نم هني الان الا
 ةلصلانألو ُذ اوأتف ذ اخطات معيصبلام كلت منعم رثزأ ىلا

 نعى دودو مها أه دألو تيارا خاهنا حمام بصل اك

 توا اساخ انكر انا) اتم ضنا ا حتت ني

 ايلامرك ل هين ومحب اس نا أو وصل 0

 سلا سكعوأ وأرطقلاّ كر صك دولا عم قواد ضو 0 ددوأن
 1 نآلل كيل نانكلاكتب دوهعلاىنعم سرش ف 5 أ

 دحاصناودحا نيساء ىصنإ اورذع ىصيا]

 لعن كوسا اهتضنالاهشموا ا 1 فاما

 دكا دلال بحو اولرنا اأضر اراشأو عيا 2 ه6 بيلا

 اسال مكاو سل ] لح نم مانعا

 000007 1 نخل ا 0 اا

 م نايا ل هانا اوتو قىلاولولا

 داع ايف راما فو داما او لكن ع توم دعي هلع

 شام اكرم نام مو هيلع بجاول|ردقلا نع جيش شاذ ةاكرلا6 ديِلام



 هضرمالا نال غارتلا ل عاضتملا نا كل شال طايراتسأو جاتتلا شلل .نكأ ينل و خال خلا نك ها نتف تمىهسس اهنا ذ نعل رانك قدوعسم ل نيام زنا روهسمريط تحب تتمرخل,اانم كل! هاف ىّرلاو رخل ابا نم دف ىلاعت ملوت ىالطال نهملا 3 مماننلا طرتشيالىأ والرشاد شاماضتو بلوق تيل لام نيلجر منع آنا ياك
 مخالب ل عرش )وهل تنم ناك برش تقول يف امذلل لهالا ني هاا عت مدع ئارملا ىنعمو لوصالا ذرعا املا لع وهذ لطم
 21010 ناضمرلاضق مىلع نمل هركيل رنا انباححأ لاذ انو وم لد >الا نمذ كي ناز ةورغرحا ةبوجولأ هيلع قضشو
 مخأت ركل منال اضملأ لش عولخرل ١ هركيرونلا دع بوحولا ناكولو
 املا نعا هالامدق نانممر ا نا: لاق اه واضقل الع متزدتل ديول رزجلا نوموصلا نعافطخ بجي اهلل هلع ةددن الذرخآ 5-0 دوح يات جلا ناانشبو ىضلل ا تكو نع بجاولا
  ميتلاعذ درطنلا ايت ىأ سسفنلاو الولى عاش اخ نأ عضرلاولمأهللو بوق لو لولا هدرز علالامخاتلا م ابناورونلا ف ءاهناذتاولصلا أضفد هلخبانهو مرحبا ضم! موصيو هرغ]ميالوهو شو ضال
 ” ميلا نع عضو ىلاعتو :لاكسمددأ ناولسو هيلع مدد صاوتلو
 ىنعمب فول درية موصلا مضلل مالا نعو ةالصلارطتبو مولا
 ظ <ريظلاعواتنلا امد ديل دع تيبطراخاندأ مدرب حظ ادلع
  هراطنارنعتلا:اورطنلا ال صخربل فخ لولاهنال نم دق امىلع
 لبق نما هارثكلا سين حلا نال هارككلا ق نبأ كهل ه ف وح بيس
 عضرللو لماخا نال اع ىنهل ّايصل نعبالذ مقل نشا زيم
 ”تننلا اهبلع بحأو ءاضرالا نالؤريظلاو مالا سبب ى رئالنأ ! دبنمل اهديقي مو صا ىلطاو كلاهزلا قير وكره رخأ فرد كانهو
 الولع بالا ناكا ايد كتالي افح موجولذ كايا ان او
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 نأ نم ةمخرلا غلام مقرنا انملواهرمغ نم مضردال دلولا ناكأ
 ل راهرغ رحاتس بالا ناذ مالاذل هلم امضالددارملا

 اماحاؤا كر وديا إمي لو دولا لعاتضاخا ذالاّمانأو ةرمخرل اقام

 دقو شانك دوال ذاةجاتسلا ]سال شالا هدل و وا اهنا طع
 افادتنا وم : ىاضللا دره نال ءاضرلا نماهرلو ضاإنت

 اهرلو نال معشر ى نلارلولا نكس سبارحرصدتو ةمغوادرذل

 نالوأاىنعب مضلل دملوت ثواولاو :ىلازاعارلو نان ارا 0

 ىلاواماللو تداهنلا قازكو دارئنالا زا عدحأ ولا تائركلل ازه

 ىاماهدحا كاتلأ لا دا نئوكإلو نيلل اهيل ح مضرملاو رلو اهزطم ق
 دير ا ذاالا كدا ]رّمباكلا كاذصلا نم كك( ن نال لاطو ضاح
 ناسا بخ هاذك ارغو نال ا ضياح لامي ناياتل روك ملاذ كو دملا
 امه وح لوزي نا لس اناماذا عضللاو ]مالا نأب مرص نمراولو
 ىف مرص نكلر ذاك لو ضيمل اما ضّملا اهمزل.الرنأ ىسقنلاو ادلول الع
 لوانّ هموهيوهوانيلالع ريل اهنم طب ارش اضتلل ناب عي اربلا

 :بمدلاو لم تبا هملايا فول لارا ةانهوعذ مضلل لمألل
 لخدش ىذ همزللا] لاو رزق تامو تامورمنعلر طف نم لكن ان
 ىهو نافل مخسلاو ابيددطلا لوك ةمدونملا مال اماسنالا و ةركلا

 ضيرلل نم هرمي ىلع تسيلو ددرئلا هملعورطئلا مل ىاطقذ ىرذب

 ”وب]ك ى نلاوهو نانلازجدسلا 5 ةقدرو +ضالو لمادا ورئاسللو

 تفتندنذ هللالوا'نئلا نم بردونال امأ ميمو توىنأىلا صقن ْق

 ماسلا ل حنو >وهشسراتعابهتمزل ماو متون
 لاوزلا ضععب سيل ع/رلعو مرد ]الر طنل أر مدااغاوأي دوم ن أك ٠

 ءاص فض موبلكل ةيرقلا ثبجيوف هاتمدد أم اضل ىلاراصب ىتح
 يو ارامل قد سكريشدا زم ناشموا تيوتا
 الخ نمر 6 ناتعبسم ناتآملا رحابال|ماعطزم أطال انه



 نيل '6 لا !رقتسا هلل طرشو خللا ىو ؛ىضسلا ف انس دذأم طع يلا ومد ةيضاللا يك ]| طشال ىحدمإو د طرشبال بسايال نس ميدل ملاستنابطو رشم دل دسم ىارقالا نر هشالا :نيلخ انو همأو د ننال الل نعزرملا >رحطو رشم دا: ةلخنال . مهلا, تايدولا تأ دال لطيبالاةالالعردق ذا مدلل عزمامب أن رانا وموصلا ذب :علارارقسا ريل طرد نالارنلا عحرابر موصل زعررمولو كى نعت اقرا ةحابا ذنرذلا ةىزحكلاو ةررلا عارعم خو ناخوضات ىدانق فدريتلا خذ ذانكرانلا نكادص
 اهل اراأ وىعسضا[لدلا ماش فسخ دئاهرغو زعتلا مد موصافو
 اهيلعلو ان, امتد انشسال حمزيلل طدالا نأوم بحال نأ خشب ف زيي رح تلا هرج نا اغيلفتل فا] فينلاذ ورخ نلاخ ]١.« زرنا صال يلع بح ةيلاثالا لق تاخارذاس ناكول تافلا دل لالا بلح سال تامو :دع كر ديرلا ذارفا سملا نأ نم بسام
 . ىنوك ا 2درزلا نالواهب زك إذ بهذلا ل هارمالل ؤّكرص تسيل
 يبا كو ناضمر نع تزيل ةمغ نع ل ديال مسنبب [صأومه موصنعالا
 ةماعلا نمل افي ار موصلا نع فعضن ريال موصرذن 6 تشاو
 رودي )نأ ود اضك قعررتدالن | نقيتس اول ىح مطيورطني نام
 انيعماموصر ذنولوربال مزن نكررملا ذا [تثملا مسخ هر طفي نأ ل نآكرملا رش ررتبمل ناو ىلاعت هدد ا فخ مرسعلمامطال لع
 ثمن مرا نكميرح تمجد ولو ديرنلارأ تزاجان اذراصوةحوميإن
 ٠ هم نع ربانهموصلا نال ةيرذلا اوال ا ميك اضشراصونح رح صير لو م وصلا نعزجا عرب >سوهو ردرنكيام دج | فرت
 كاًسورسرملا حد نازك لاملا نم مل روككامزمججل ا دتعالا يسم زول لان و
 مطتسا]ناووهو نيكاسم نت مى اهثرفن زطح عوصا ين الثالو - كني (تدح ملاذا وهو سارح نلوناسل ياخد نانح ىضات
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 !ةدضنولو تشل كنود 0 رالف ابر
 2 ىو« ب نام

 نعو م رم هزرحأ ةاهاطعا سن او رمت 0000 لو دأآؤذ 000

 دحاو 0 نا فصن جعأ اول هدأ كر فسول ىلإ

 الع انيكس دعا ناو دخان بو نسا لات وع

 هر زحل |ئِسح ادعو ناسيا ومفس وب أ نملع نيمو نع

 3 وكلا كاهتتنا ريالا واتنلا ف و دوه ئيهلا رانك خماىطحلا/

 احورجبدسإر يكذاكاذ ديهشلاردصلارككو هل ل دبال ل ديلا
 8 ل 006 للا لع نامسلع 550 0 اءسملا نع

 ا .هرئلات 5 لديلاو]سغلا

 2 ما صوصن )صا انه

 0 أذأ هريغبو ىذعب رلنلا ىاوضشر مذ ورفع دعراغب

 قش ادداد 2 ااا فس دويرحلأ نعمل اورلا هوان 00 ناكذا

 اهبل الا لل تلال ااناواطمحلا زري سىذع نمالأرطئلا هأ

 كدالان 2 و 2 ةيويحلا اى ئاجاانشو لل رلا دهج نم دأ

 ايغلااهزبا ورلارها ع4 دل ىلسسوابلا 0 وايششعت ترو

 ىحاهر عال نيرلأولادحل] توقع لاعب 20-0-0-
 م اهطلأ بحاص ناكنأ بت رطتبا ثرطنبل ثدلثلا ف الطلإ
 ىذا نان ازوطتلال اي لاما نادروضح د در
 0 اياننلاؤو دا يسكب هور رركلاوَن 'فانكرطني كذب

 لسا سا ا نك ذك ول طرم دنا تنهزألا قف م ميععلا نأ اواولاك

 6 و نلعفيال ا دلوقتي ةاتيا و عروصح لج ى رب نف

 كلا زطفبال سبا 5 1 | نع ي ءذاللا عذ د رطب 0



 نا بج نيب ةلثس و ملادجأ ى اانا كن ىنأكنأ و
 اىاص ن6 ناواهنمز ١ .ضوم نة ىْن |! نتا انه ع بأولإ نوكي
 . قلو طنبإلاندلو ىكيش ا كاضمر محل نالرطنب ن را هركي لا نعمراضق نع
 ناضل نر هظالادباهنلا قو ,طحلا 311 ثرطفيل الطلاب هيلع ل جد
 ايد النن نا نار طنيدريل نأ :أرمأ قالطب فلحول هيزازبلا قو ةررذع
 تايد اذاو منح هضر طنب ندافع داةعالا والا ضن ناك نأو
 بأص نررقو هريغو اعيحل ق انك مما عانضدالرطف | نا سقي دن أن سحالاو يلم نابل وسال نا لعمل ع نا نطلع رسول زدالايرصت دوك لئنلا انتو زياهنلا ئازكنينتاورلا هصاخةعوطتملازءاصلا ضيحل"ا ضرع نايالو أ دصم نع هرطذ نما ذا ام لمسف وللا اضق ققلطأو اولا ءوشب ىاذك ف رضلاو فيض قحف| نع نوت, عوطتلا ف فاضلا
 هيلع ىش١] نإبرهظ نيح نمد عاس سلع ىذعبال نان سنا قنبادجلا
 . شالا صدعاس يلع نما. زدالاضقلا بلت رطفاْءةعاس قم نان
 ظ فاعراسراصلاوزل اب ناكن اذ دعاسلا اه قريلع ىطم ىول
 2 رفلا عولطد علاش ئلاموصلا ىزنا ذا سلع بحي موطتلاموصلا
 | ذاب اضتلا همزلدرطف اناوأىإمصجصد أضئلا نع متين يعاال ىتح
 دتترقوؤتم | نونأعلا َدلاسملعال اكشن درت اهوأدتبأ ولعت ىز
 | ذأ عباسا 3 و؛.شنيعم :نبإلا زي ل قب امورلوق دنع ميلعمالكلا
 - ىو اتفلا قو هس عانمهالمل لخذرسأ ء ةرازكل |موص ىف رس
 نذايذا الا موصلإب عوطس نا ةأرلاو|يجباللوأ دمجلل هركو نيرهملا

 تأرقو لحيلا باو ةيجلولولا قو هىطني نأ هل ىلا نمو قحرل نم ظ
 ,بجلاولولاو طمحلا ل درو هقح نوتوفي ال مهءالزب ذأ نو رب عوطس ظ
 ايسناصناك نادهرضيال نالا ذا ماء ىزلابضي ناب ةامماموصتهارك 1
 نالختحإ الجاف سيلزبال اهعنم ل ساو موش نا اهلذ ا ضيرمو أ ظ

 ( . رئذأ و كولل ن ذامفيرممل سيل زاد ة مالا دل اولاماورددللو دبعلا

 ْ مرضي ا ا



 موزلا كولر يغاهضانم نان ةارلا نالخ لولا كرام همن ان نا] مرضي
 ىكشنو هزم تلاد ىأ 0و الامل نا ذاةارلا ىذسو كتىسلال | يح رم و

 موصلا نقب اضيارمججالا ,ىص دهاركديمو كتعوا ليلا نذلا ذادلا
 ىهسش أ زب ذار يغب موصي نار ذر ضبال نالناذ ةمدنل كرجاتسلبرضد

 كتااطت] ياهيه ءاكارملالجاإرطنلا ماساولا تيزازبلا قر
 .) ماصان أ لويالو فاضل رطنن نأ [ضال اللا كو
 ناكأ ذاالا ىلولل نذاالا اهوطت كولحلاموصبال كاخضأق ىلاتن يدحا
 رغب اعطت ةأرلا تيدا نأو طبحلا غلام نالخوهو ها ذ زييرضا الاخ
 ةولصلا كازكو ةمنالل هرضيناما ذامججلاو ايلين املا ولات ءمزلا ندا
 رهالاواوس ةالصلاو و موصلا نا] صاملاذ ناخىضأت ىوأتن خأنك

 ”دسرصب ,ىىصلان ا دعلاو ؟أرملا 3 جيرهلخلا خام ّي الط كك اذه نم
 ىلا كول .ىذانس دبل داهايب نآالا جو نل نكيممل اًطخهيوةارلا
 ةنقلاذو الف لف أسلا ةاماو ضدارتلا ىلا تا داعلا ديرلل لص|لع قس كما ذابإذ ىلولل ناكولو هن ذاهب اقللعم جولتلا) سيل

 عولعتل طاهتحنم باحعالا نالام اينع هتجحو زن نس نأ م.دزللو ظ

 دسعلا ار كو نكاضم هراضمك ملا ىن متهيحنم نأ امدود نيملاورننلاو 00

 .قحعّولعتلمومل ايراهظلا ةراذكوممعنم الريارما نم ماظاذاالا

 ةوركماهنت جورشل ادعي اصلا ومو ممل اد اسف نارملعأ مهب ةارلا
 هلال ولك سيلا! ىل نا نال ماركس بلو نابلإ دياغ طلع ضد
 انذاك [ساد|ىبصلا عليولو -س/وقريرقلا دن ذمعضو اك
 باوححو 52 امدعو ىستأ ضمت كاسمال انانشي ضشمأو

 كأ اسمالاّقلطأو سن امهيلعموصلا بوجو دعب بوجولاهشو هدلع
 وهو/بلرلل تقف اولبوجولاومالاو سف ىالتملالل .تذص نسملو

 تاكانيحإ رشا .وية للان كسمالا مالسلا لعورم نم تبان
 مم اصور ويلا كأذ ةرطف | ذااملهتشأضقلا ,دع نىلطاوأ سجأو

 . ةريسوع نسل اص

 كاياولا» ٠



 ى خا وجو عرج د وصلا نال ةرعبوا لاو نل الش ناكاوسو

 وهوأنتادلح تبحب هنا ذدأةالصلا تقوأشا نإ خو هنالموصلاب دقو حلت رلوا ةةمدعنم بوجولا يِلهأو ءادأ
 . ىف ةالصلا خب بسلا نابآ هلصلاوروصلا نييإاَسبا قردورذر, ساس
 !ر لا موصلا خو موصلا خرم دبلهالا تدجودأ »لاب لسمتلا هزملا
 ا:مل عد سرّدلا خف لاك نع ةمودعم ةدلهالاو ببسلا وه لوالا
 أىنراتو ىدولل ا بسس سّولا نوكي د5 تقولا بمجاولا لوصالا د مل
 تقوكمل م ىصلازاردم مف مشدأم وهو ارامهمواببسو أ ةولصلا تكول ل

 رس رز الخ ناب دوو اهي تةولا ماك ببسل|ىهتمي ذا لها ةالصلا .
 سنن ىف ءكأسمالا سحبال نامزلي لاقي د5 د | قمت نم نابام ىلع
 بحول ىبسمزلالاو بوحولل ببسلاوه نبال مولا نم لوالا هزملا
 . هرئلأ نا ضيربتعاو بف يببسلان !ةالصلا تنو ذهورك ذاميلع
 مل نافعورشلا امن ب البام لل تلتشنامسقعدوتمل ناذالوالا
 ردع فلكل لاحم تعاو سبؤ ةسسبسلا تريشتريخالا هزل لل عيش
 دقو هنا هذ قأم نو دميلبإم هلع ل عادالو نع ىغشم نلكت
 اوحرصرق موايكسول اسد صتلام ان بيبسا نأ تف مدلوق نالت
 هراج نم ]تن ةميسبلا نا اوركك3 ةالصلا قابس تدولا لكمال ها
 7 ميسلا ندا سر ايه لعامأ ثلا لام لعماوقإع محلا
 (  لوالاز للة بجو انا كامال ا ةدإنلاب ب سلا دجور قف مادالو ىلايلل
 ميلا نيران ءاماو لل اوهو هيلع بيبلا بسر ابعأب

 ببلا رتتموزلن الذ سببملا فاه لخدال ىلايللا ناورمادابرصأخ ْ
 هتقو هزم موصل اددلذ ناضل مدع دنعامأ ناممالادنعوهأن ا

 توك نأ نكي حلف رنا صمنب صقننو مّيدإبزب يدزب مبرد قم مارا يعم ١
 يبس بسلا د:ّدم ف مزلف بسال مل مدبلا يس هاقئراتل - جلد نوكب 3 نكيالواه دنا حبل كا موصل نعايل انس نالاربلا ظ
 1 رمش 0 00
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 ل 2 30 كشعلاط بيسلل ترامرهوصلا ف دبا ناب رص دقو

 كلا فرظ اذ ةهلصلا تثدن ةلخاىو درملامال الاخ لوصأ مرس

 طقس لوالا زل جرس ناب نكملول ىتحرككل ىلع بيسلا دقت
 ل ةنراذملا ترزبوجو بسلا هروتطاربشا

 انهىلعةنرأتلا ف كالو هنم زلال ]ماكل موملا موصلا
 داهنل ارضا ما صنم اكن ا وهو لطصاملا ننلغيللاب فلاؤقزلا
 ضاحلاكككاسال ا ميلعو مىسلاهمزلراهنلا لوا 2

 أري ضررللو قيفن وسلاو رعموارولا مولطديبرهلخا نشلاو
 م همكم وااطخحواارع :.طئاىزلاو لكلا وال اوزلادعب رئبرذاسلاو

 ىهسلا نا ىربوهورطئ اوان ةمر نه نأ ناشسا الا ءويلكأو |

 بح اَرداصل اكلت ع نكم او [عدمجا و رخل اد جدر خت وأ تيِرعدَي
 ا,هحالا رسام ةضياجلا لس عنساننلاو شمل هلاح جا مكاسمالا
 ريغو داهم ذا كارمحإلالارفاسلل و ضيرلل واارهجوارس لان اشو

 أهنراةوار اهنلا|نزا خدؤصد يق نمل لاف ل صالا ازهسرملا جف
 ترئساو هش تناكول تحب د عصلا كأنو رهلاء وطه دوجيارسا

 اين لائاهشتدلا ايسمالا لع تبجرب ا ورم ولا نسوا 00١

 لككأ ني تسل هدانا نا نعد لا تف صدماص نم لهي لو يح نملك ٠
 اهسذاغل أ ليام عانتمالولو لخلل يورعبصلا نال نا ضمري)اهن ذاع
 عراسع تخحاخري مل ناضمرراهز هادعإما نملكن ا [صاخلاو ىقشأ مذ

 ماصتلكو هام اهليع نكي )ل هرطخ دعب هلاحددحت لرب اراب أيسبإهتلا
 ءئو نم ب : طال وبعال و مَع ىالخع ىرخحأ ىلإ ألح نم لول اررقب

 هيلبإم ءادشمال زفلاو اة لك ىلا ققحت ىلاراصرخغ ناكتاورنال من

 لك نم, سالك هيالذ مويلا لوا 5 دوجوم نكي ل ةءنصلا نأ ّرِفلأ
 لكا نك سلوأ فرموصلا الها ناكنم ناازه نمرهظن لماتيلئارع



 اصاازه و ةوحر داائأ 3017 لك عال صا طئاضلا تح لحدا : رغ
 هاشم نايطت كاسالا بوحو هكحنااّبهأب .تخاخربا 4
 لاوزلا إن علدىبص ةدميهلتلا ىو انذلا "3و هررايحالا ناس يضع نال
 ىبملاناريف هميصروعإلا !لاوزل مو موصل ايؤنو إس 1

 نسوانهو. رقح خدمه الخ كا كلاب
 نط اريلادكأ يما 0 ضرثلا نع هموصرز وك 0
 دان فاذا ذأ نوؤيحلا ثمر و أزنه نمد فرك بد اورلاهاظذ م 0

 نالضرئلا نمزاج اهيل ىزيواتمالا نكلو مدل
 ١ جملاب بوهو يئانيال ضرملاو ةييلادالا ناكبعوتسيملا ذا نون
 ظ » ا 9 كبل وق ىؤنابأ انماهزال ضلي نئلاو ىبملا ف الخ
 اصسشا إنش ىوب نأ مصرتشو كر ىروبور وتب للالا
 0 جو ركسلا يك الد بوجيلالهاؤانيارنسلا نا
 د داؤأ م ]كنار تيسّبلاميف طرتش ذلاىضشلالنتن
 ليزا وم مرا ندا 2-5 نا رشرتلا اموص
 01 ا مولا لوا |مقم ةايولرتا عزتالا وتلا تكدنف
 ايلا جناشما كرطنا ذاهنالطوأ انيفةماقالا تاملاحجرت
 اواليلموصلارداسلل 0 ! نيش بتليما
 ميقاناهراسلا يبول 7 0 ززوكارطن 1 ا ترانا !اءاصحص ةيتمزم ناموا

 > | عودلصملانالا ارك نامل والا: كزكم كلل و ل اوزل
 ماا اىوبول ىيحاهن ةرعالر ا طم الارنب نالو 00

 ١ رلكتبملو 00 اىملككلا ىونول انكو ارطنم نوكي الرطش مو
 00 ُمونووسد ةتفيرلوف سررىرلعلا جاكت كرس بلملا]
 | مست لا ظ : لوى ةيتلا نعلم هرم هل زدااردلبإو ثيرح
 ْ ا امويلادسب دال أمأو طاقسالا نرخ انلاؤانع

 مح



 ةلعبامهطغند هنماه دوجو ضالخلا ذا سلا د انو رقلا كاسالاو 9
 ىنهال اذ راهم دالدللا ذاالاث دك لان زاآو 7 ان

 ا ,وبلا ةثدحاا مكعب كلو دعما نايا
 هلك انتا ايلا ينالولأ اناملك ساو ملكى“ سلو هو دكاسالا

 ,نعل راك 1 ادب قلي / جالا د مجسم 8 سلا -

 ننكرتا ما و ءارتمرغ توتو سلوق 1000
 وهوا بهوكسإ ناوهرنملارهشلا ايهيوتملا !ناوهو دّدهف رع

 سزلانتلهالاو سصيسلاوهو دحو لو : بيسلا نالشو 3 الغ عراب

 داعب دا نع انه هردريصوفو هديك 32 وحولا 0 د

 الاو 0 ايتن بع دتبا لاممالاو سنأ سيأد اج نأن يوتا

 ] ىعاملا و صالا نونملا مش رتلطا ثيرشتالو لكابخ] رداذ تسون ظ

 بلاى نونمم لا :ارنال هن ىرذ د نعو نبأ هناا : ظ

 #0 2 اداوم جلامللا يق

 ا 0 ناناداب تابعا ]
 سلا نبا ا سم ما

 مك مْ همرلنا 100 قدرح ىلا ىرلادعت اذا

 فان 5 ظنا لعا|بللاكف ميالموصلا نال دنرهلملاو 0 4

 مرسل تل طم هنسددملا عم تحالذ تأ اك لب 0001
 ةمزإايوهذا بوج لي !كونلا نالمونلا/[عجرتمالامو
 تاكباوصلاهلها نافل يرو تيل ايا لا ىو

 ىحش الد مص ءإ ماس مرش ني لا طا بطلا ةوبشلا
 نلت نللانكملا ناماذا واعيش ةمالتسا | مصو هرعب فأن أول

 اهدنعتل دمودوع# ا دابز لانو 00110000 ايكيألا

 دم تقول أمأة | امهنكأىسق اوهوأتس :هلصلا ور عصب لج لنعو
 0 ةراهنو ,ليلرهشلا أ رفشسا,موسلا ةدضاهتسلا خمبجاولا
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 1 يقف صلاا ماد دالك ب تجدر لل طإرهيسمإ جاكولا
 ١ ياماها باطني ميجا نازل ابجوم ىلا تولت ءانلا ماد ١ نامالا لابو حولا نو د,ادالا لهان !فعأ ةادنملا كنونملال)ةمبذأ
 | منالمس لل عستما :01 و تدرلا دعب ازا ضدلا بجوازلو
 > اش نادت للصلا خدم ناذ سقوف غالأو علل مرعل تا دابعلا نم
 كلنع ام عرلوادإا عمل جلا اعد هال س نع ل عجتلدو لع
 دارعالا :امطانهو ع نحءاجذ سس |ذردانرهتس» دارتما نال مومملا
 0 رك ولا هدأ و اهماحا لعددُز مزواغاد نونجو ىبعثعدرأ
 دك(اسمالاوهئسلا واجمل برجحو 607 د رموص:]نالد كأس ءادو
 مذ. ةريينلا نم باصنلا ةهامإو ةلاءالاة داجالو :دانبعلا هتك
 ف ![كمونيالارفا سو 'ضيرم نوكب نا هليواتو هس نيل لوألا نم وياطرلات ستيلا ددجرل دبل الثا! ثرحىذاميلاعفنيا/ملعمغلا تارمرقو ناسا ز ياخ 5 و تيرتل اس دوجورابتماباهتسن نودب هاكزلا
 ارشيد رشح موزيلا نا نع نغتسم كلكم نالرسرتلايذ قه درو ةاهتلا) ازكو ينام وصلا رز ع عالي دءلاحنكإذ ناضمرىى لكلا دانعا اتش
 رلاج نم رهاظلا ع يفرم لا: فرش نال دعب دنت لاح نا بجويدت أضالا ناذ دلع ىت انمى كخرلادع ىردارياك شالو نابل بوجو مانا
 17 امل بوحو مرع لاا تذاضّملا بوحوبرالمأو رييزلا دوجو جو
 - بصاخك) ضد يتلا ١-0 ترو ذا ئراذكلا بيلاوزلا دعبل لاورلا لأ نأ غزا جدنعو هن ح ىلا دنع انهو اصرعغ نداللكأ
 كاسالا هلع بج ونارناة لسا اذاكلاو علبا ذا صل نالخبادالا 7 الامل ثبات برسول لسان هرشتاط الاد ١ لال وال ماباص نبل نان مرد املاْئطو ٌمنونحمد ثبانوابسان هلا هبا ]اك لوقو دموي كس .يحرشلاو كنك خادما رضا ولل دطظ عش وأ ضنإ> ترهطم ا رفاسمدقولو بلوت بصاولا



 كاتدب 6 ,ىبلا نم هلا لولا مّمحْذ بوجولا معلا ضّملا بجي عرلاضيا
 ظذ2ذ1ظ111110 كج لا ادب فيوم ىرسيتت لازكو
 تايصم ّىح خدالاضيااضتلا بحفو ةيهللانن دأ: ارمرذلا» ك تقولا

 ةرصا5 تان الا ضيا نيلاه انك هذا لاو ضيرلا ذا لنا
 >بعجبر يأ ننال طخالا سن انجال نس نال فيولا فترات 5

 رشا داللو دك نرسل! ال أ تنلا ىلا 3 دلع رضالا دعبأ اوحرص اوم

 9 لاح تميتلا ؤةغلاملاو دعزعلا كرت ارد ميش نأ ميصولتتلا

 ةمرعو إلا اند ىدد د اللنظل ةنظلابهار|ررتلا خف ناك
 0 ناله ركل نأ كشلا ]خدش هش لع جرتأ وس

 علاطؤلاو اياه ةككيملا وه م نا ملا د ةيانكلا بوحو

 ه+ىفشوأ] ردم 0 : 10 نيرمهيللا ىواتنلا ذاع عولطلان قش

 كسلا ؛ااملل كسب ردام عد اللا سلع 0 بيرئلاواكألا عيب ولا ؟بولط ْئ

 لدعابما مدعم ام سبعا وهلا عىلط دعب لما نأ لله ا
 حان ئاه لع بلغ ذا ةةلسصلا بال 5 كلانا ركذو تاداورلإر هش

 ملت مرعي ككشوأ نامولنال لاطوفلاو 1

 5300 كشيلاب 4 نعلن لدللا ءاتي[صألا نال هدسدشلا

 انككلو أشمل مل مف من ”اىرب مك[ ذ عملك او عولطل نطولممال

 يا نال اناذي ل يل تناك امال زعسا هبا نا
 يتق تدل نيت الانا نينبللعا عن نا ل نالها

 انما!] قب تاورلا هاذه لعو نحل نعال زان ثاسلا تاغ 0
 فبسفس د تباناصا لاو هاسمالا لا زدال كاملا نال ماضنإا || ذم دفحو يلع

 ددلزإبلا لو هندتللا نادوصاحنسحيم ثتجررُولا هد ذم :
 بتسحاوز ىلا اغلا تاففتسفألب لوملا نال نظوفت هباّدسركللامأو

 او نالم ا حالا دلل دآقب نظ طع
 اطول مش 50 و عءالاوهو لصالا ]عن ن ازناهت همرعز
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 ا
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 ظ ىيتدأ شرد تبول ال ةرانكلا د 1 انتل بوت للا للا« اما دخلا جحا هيدا منك دّوو ةانكا تمحو بورضلاؤ لما غنا نيشاناو نأتي اد, ةرازكلا بوجو ف نيسنتلا قو ءاضملا هبلعو ىش نب مل نأ 1

0 

0 

 ظ فالكاو ميلعاضمل بوحوذ كرر ال بغت لاهيا ب 5 ناكناو ظ ءاخنلو ريال عئادبلا اقواس ذأ انركذام مم صم عينا ١ »يلالادلا نيني لاو بدرغلا لالا ظ
 هكر لناسؤ لإ هساول مصلا ار نب) ذولي نأ م منالثلانملكو الطب ل يو را ىشرل نعستب نا اما اولخي لذ ل والا ناك ناذ محل ايش / والا دوجو نظيل املا هلخع الذ نظ نأ كش وا نظي نااماريصاخ - يشل م نا نانكلا زهو دنت هلأ تالف مبا ب هزعلااةحاذا | ماك اوهو بحا] مهضجتو بحب مهم دلاتف ئاَنُكلا بوجو ةخاذسلا
 " هلطدو هلعامتم للاسم عيادسلا فاشلاو ريرهطلاذ لحال 2 - و فس عض مي نلتخا د تاقرحل ا اثساوؤ ماتين اهسالحا ئ معرتدذد هرطعو ٌدعيرا رف مرا ايف ذاهلمو هب !ؤرشعا تامفاضيأ
 للالو ك ذهطع بحيو ل نهازرحرمستيا)ن أل ضفالاف كناذاامأ نظام بفوا[لاأنب نقيتا دام تاتسالا ل هزمت هذ انك لوك ببال عنلا اصعب باونلا هكر ناعما نيعش "5 هنما ضو امين ايؤضول ارعسلا ىف لوكلا مساومل تياورلا قانكفرعال | وه واوففلاناؤرعس عجنيسلا ب طسضو عاتب كرير وعجل لاذ ةدردن اضم ف ن>ل هوه تاهنلا قمل يول يللا نمريذلالا سس دسلا وضد سيسلا تاكودإم يسال ردا , بلا ند رولا د 53 د ىدل حاج ثيردح
 | كلوا مالطابوهو ركنا وضقمرشا ملط دع اظرفلا نام رعت اذاودريهظلاعواتفلاؤو ءتيارملا ةازكإ ملا وه عصالا نال مات هموصن
 « ا[ 0 5 رشا بنا ذمذالخ نيش ء وعسل 13 :أقاإ تلغاذاأم
 1 رعاوس نعوذ“ درا فسوبر شا نغ ١ثله ىو ىدكشللا هماكالا» ركب لهو

0. 

 ركمادخ



 رهظا ذا زيأ أو ننملا نعو فسكت ىلإ كييك اووركل ا نادم نفل
 لانوقنالو الذالاو هركي نا ذالاو باليرلا برتطام ىلطلا تامالع
 دم نايا يملا ذعشسلاو وكنا غانو دش هذاك( خلع
 2 يقلل ليلو يال اس بارض مامسلا#
 رص رأي اورغصلا الل مرش ىف نائما ركةمونما ال تيل

 وهو تتبدل ا ارد ىلا صحم نولي هدحرالأ نأ مهمالكذ
 ردكرحأ ناولو ١ 2 4 ةإكرر ميلا ديص شم تللا نعدجأ هاورام

 فدو ناسا نمت نراسو ا كةليوعول اناند ا 2ك

 'ةرعنظل ع لجل امرطنباو 2مم سؤال ندا اما ولا ازعلا

 مل اها نار انخأاو تيزعاذياا ده هاد ركذ ىقنا ثول نذ انأو سيئملا
 مابها تاننحلإب يلع ةرانكاو ىضد بورغلا 1 نأدؤ عرف 11
 لدن كر ضقت عولطلا لا /للاد :ولامل مدعم خام
 ناو وأ لع 1 ىقانلا] تيم 0 هقول ا) كح

 1 لاطرنااولادف مشد 7 0 1 -_ |
 هل نالان نان 107 ٌُئي لاو ره ادمتمياصالرطنمأا ذأ -

 0 0 رانا ارك لل سم الاذ نانلااال تتةواعل و ْ

 انملطقباا ياللا امرخ نال 7 ارحاو اورذحلا ناكنأو واج

 د هنرشسوأ هاما دعب رع اخي رانكلا بجيرل انا وىهشإ] بكيل ش
 نا ًارعوكللا اوهو نطولا» هبيالع 0 قل نطل نال يسلان هعاج

 هيلو نكو يهيسسم ةيرملاةادرلع ١١ بها سمويصلل دضملمالا
 ملط اوأ سلا املا سصرمورم ا ل ىتباملام ندالعلا نالتخلا
 2 0 وأ ث ثيركل كلن ناد 5 : شأإلعأ ةلامإلا
 تاف ثيرخ' كوش ذاوفلتخا الاعلان ا

 ل ا نايحلا ا |



 متل )اوان جلا نماهحزخم راما تئاطولطدلاو قارنا / 0 ريلعلا:هابسالا دهس >وجول هيلع انكاارطف اف رطفندن 0
 0 هس لجو مولا 1 يا نأو ةوهمسلااضت ف
 ْ ليف ناتغاوا حاول لالا |ناينلاب درقو ىنعليخالا ةهشس١او أت نمالا

 درع زا افك يلف لا خب ولو أهي 0 نازكأ ١ هرطش ذأ
 ظ - ] لع ةرازكأ !اهسنىخنتسانأوم لسالا |اراد يزعل داو

 2 يودع نالت» ايف لع دوعن ارباع تحي ماعلا
 5 هلوةورزولا ضلب نكاو تفشسيد»ل ناو ىذا اهنالمضوفلا نانو
 لف هليوانالو 1م نضل مالشلا دلع
 : دعل تريلا لعلاو ) فسورىال 000

 1 ا ن انف عكادا ةرهش|هكتوأ 5 ةارم |سمرلو م :وسنلاو
 ىلا دنع ةرافكأأ يلع 'رطفأ ممل وزلأ]سب 0 رش
 يملا زمن انه نم ٍلعدقو عم اىفاركأ ملا الخ دنح
 كلا سردل فى لات ازيلو بهزب دسنم ينم هشفمىونن ١

 300 0 دولو ا هلزنم ىوتش أعلا ىحن

 نالاةدح لواتوا اهّسد 520 نأو انتا بلع فار عكا ةرطفأ
 ءاشيلا ةماع هلع نأ( ئستيلا4 و ىههسن !تباتع اولادك مسسا] انه
 0 ةهسلا طيحلا قام ميحرت رترهالخل او طيحلا ا نلاخنتلا قوهو
 0 ؛|تفإةركحبو تنل هنمدخ ون نمىيذلا اذوكيذا طرتشبو دياهتلا قو
 ْ هب :انلااماو همغبربتعمال او ديس ةأويقرصت كود و للاى

 ْ ْ احح انفلا ناامهملع رانك لذ ةعمو حاد دحباتلكأا ذ اونونحلاو

 8 اضايرسل نجاكلات سبانخ مدحل ةرازكاو 0 عاجلا

 تنجم :موصلا ثرود نآد ةنونجلا قوت
 ىفعا طرت قانيانا وصلا ان 5000 نأ

 ِ دل



 ذامدبلاكأ أشق بياقتنانل الاح ئدجودنو ةلا

 0 تعموجاذأز

 0 1 باكا 4 وسع مصالا1 تناك
 هسفنإ ع دعا ميجوبام نابنأ قه" لما لأ حتو داخل
 هيلع اعنا هن وك دع

 ىف هدرشسم موصل لل يزال وضوحا ارخاامونموصرذن نمو
 ارارتح تال نال هين لامتمل رع انس وتل هريخل

 تع منش ديشرمانمانأو بيايلاماتساوخفي# وا كي
 دسضلاواعرحت ةركا موص|ك كالاموب موصدر أد ارم انالةرهعلا

 دمت ناواوينشلا اهففذلا هيلو 2 ودفاممتعأ امزنولذ فاكتعالا لا

 0 اجو طق وق أ دار اد 1 2

 رعد 7 0 0 7

 مها أوهمخغو فشكلا ف ازكا الوان عرهتملاركزب هني 0

 مذوكو تيصعن نسل رو نزلا نوكّدنا ىل :ةليرزنلا مدرارتسااسلا

 اال جو ايلا اهلل دوصفم بجاأول ا نوكو تحأ وه سلح نم

 فلا دوصتقم نامامثلاثلا أو ضبا ١ 3 نعم اذلاو :صمل ابريثنلا
 انما 0 واللا رح ؤن ولا ذكو زاب ههلصكل إلا علا

 كوسا دوصنم ٌددردب نسل شال مزلب إ تيم نين نلت
 يا تا ١ 4 0 هدو رعب 'دير دلع

 ننال قح سفير ابتع در

 تاق انمى لود تِح ال و ا

 ننام مسا رطل مااعل ارسم ريل ثاضاولا ولات انو
 ىدعرو نزل وسفن 'ئىدوذ كنق عراذكلا تمزلوأ تيك: ناكانالف



 ١ ةننحدل نعمل وهو ةدلابالإ نلا سقس ,زليال نيغلا ناذ |١ ةةصلاو:لصلاو لف دعاطبرزد ا ذا ام فالخ ذاو تاطّتس اهلع ١ كل تمعلا 8 مف ولن ةرانكلل »تعني تيصملاب تلا ردن الخد
 0 ف الب طورسإلا يدرالرزنل ا ناد سد اهنل ان -رصو ىفقياملو
 .سنجز'بجاىلا نكد نا اهدحا هذ ل> طع] لدا ءأق ١ ذاالا[صللا
 ١ كلثلاواعرش

 نالاّدي ناالا معبرا ايي دل ازهجعف ىهسنا تلاشلا طيرشملا مادخل
 ظ 0 يم ذا لو الا طرشسلاب يتايويموبلا ةةيمدتلا
 عا للرلا انا ذاالا كوكب دف و يزن عصي وىطمر هس ناهتعا ف! سا موصرزنولد نوكأ | يتسم نوكيال ناوهو عب ار نمدبال رتلومرمعأا .و لسحب نم بج أولا رعيعر و نذل ناد ضر بجأو

 تح مودل طو رش لاريغ نم بوجي طل دل ام اكول نالفالف
 00 ىتلزفص ل نأ ملص ىلا تاعاو فاي جالا وابشأم اكرذنلاك

 بس ا ببريغ نم قاسحالا سنت انكو فاكتعال|ازكو بجو ريغ
 نال جاو مسج نموا نالرظن ميثو سياهينلا ةازك ق انعالل بجوم

 ثيللاوهو ىالتعالا ماو از خلفا ص ىلا لع مهسررف
 اهيا كيد لاةررخ امرئتلاوهواأضلاو كدت ناك

 انأو ناكل ف قاتعالا وهدى جلاو ىسشج- نع نا كش الذ فاكتسالا
 هرمنا ىزوا عا زيدارشنلا ءذوارذارذنلا هند ا يشوني محل نأ ساد ىلع ةلثسللا ةزهورطن ١١ ذا رانكلا بجئاضتلا عما ضارنلا ني عون ناو دوق داري سلف ببسي نموا ٠

 فروا تكونت منان ارزن نوما نأ ىوندا نيعلا ىونوأ
 دممال]رزن نوكبال ثم نوكمل نا ىزندذنل اكون دارغارمزنلا

 يرد

 ظ امجاون 0 نأ تااثلاي>سوالا دوصقفمن 34 ْن



 افأنناو هرمع ولو برع :دئكو هم كات تملأ نالانس وكب لذ للذي

 سوح يك كس ,ىادنعو رم و دهشسح كل دنع نسور ذيك

 0 ىلا !اريذنوانس نول ١ هيفا وب كل 56 نمملأ اكونولر

 0 تالا ا !! فقوتبا قحياح نييلاو ل نأ

 لزعو يمس يمس الا ءاهطنا ىتحفاثلا
 ا

 اوباما ولا :هلع اه تعج هرئل نعلا و ىنعل
4 

 رندا هنطسقعتو جايب 50 ايدل تضرر و رتل

 نيكل ناعوو ئيلإىكؤيذأو يراعي رزق دقو فيكت غصب زن

5 

7 ورع نسف نانتلا ولي
سعملا امينطسل ى نا بوعرلا نا 3 

 ٠ كيز

 سيريا ت تحوم وهى توسل هو نالارزلعتم كر 1 بويحو

 ظ دارنال نأدب لذ ربات جمس منا, راو كانو أ درت كر ا مذ

 يمل طنط اين باولو مخل نما سمترانخلو دحأو أثذلل

 ا اا 5077 دع نأ عذ يعد سدنلا درو هد

 > ارالالهملعو ىىصأ: ناطعو ن نموصال هس لاكن اكىأرو ذنللركأ كبرَيلَع

 اينادضاكذ م و وخلا اسر خدماكوموصانأ ىلعرتننأ

 تت كي تاعالا اهدا جارد 020000 تالا سفن ىاكرسا ال

 5 اوتف دة لا مروا يدل يا جملا ازاحلا وعد لع

 أن يم >ارأ نأ مدس دكت ضاةيتخ ال ل نوماس

 : ملةراه لا ف 0 نمعلا نالرتكيارخلا سغرطفا نأ
 1111 او انينينللوا سا وغلا ةرمشنج

 0 وقيرعتأ ., رس! مايآو دجلا . بهو تيهنم|مارأرطفأ

 مادالاب لابيزنلا ,اهنماولختا انااا ةهيرذن ةسلا ا

 زار ئاكساي لارطم املوق ناكف أن دنع ةمركلا عم مك
 هناللعاضقا !اهمأصول دانس اهنت ةراطن ال عاهو أضف بترو



/ 
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 ا
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 امل اوخنرد كيلا نال |اهضيحيمادإم وو يرسم هان 1 دنسلا هو 253595 هزاع دال اكو همر« همئتلا وأ دأ
 ا 1 وص ترن ولاهي 0

 " يزال نا ىلاراشاوربسلا افشكلا نازك وب اميل نمالا عيال رناالا وعدم ال ا هدسضيبزالل 74 ا 00 دال ]ضاهتر اهطا هنا اجحلاب كد زدو ويب فتصواا ةأيلل | نع ام ف 5 7 “ا بضل 5
 نه نعيشأ ذاام ىف يهمل مايال دال ًاضكروزاتلما ناممالا ٠ ظ ىرتب لات انتَ يفخر! صوم ]صن ه :اهضر نك اهنعورتختال ظ ْ هاا نال ناضمر يس نو > هلم ايالومتنا ونمو ظ | ف لا طرتلاناو دنسلا ناهتعبر لول ن١ 0 ١ عسا رموصد رزنلا يسال عيا مأس ريع

 ىلع هد لاوس . 1 :اامارطنلا دبع اش ىذنا 5 املعتناخلا شراحو نسل دنسلا زهر تل قمر تلاعب ديول كمر ناو ضرما ايدل
 5 اصب عقد وهسان هللا د !عداتلال نكوملادج ىلفتلا ظ ا 000000 دانه لعل دب انهو ىكتن ا ردسلا نم قام ايصدمزلب ]ب قيرشنتلام اباو ديعلا موي اضم ل تردتلو ايلين كافول ازكورطنلا ,ءوياضق ممزلدال له موص
 ةراس تنجم بر عرن م لكنالا ةد انعرهشلا انهو دنسلا اه ظ ْ ناخيوضأت ىوأتفم دسالالا فةلوتش نمل يتلسل نا ا ىطزلام ةووهس انهناكاقوسركلا# ند ةايس تسلا و درتواهنارذن ! وذا اتسم ةهدمالغا ةرملا هو سذنأ 3 'و نمارهيسر تح ىذأ نعال راج تنسلا نه اوكا 3

 نب



 ىمف اىارس برعلارع ناصاخ: 8 اردنا ةينحفوال نب

 وههلالل هراتسالا»ىفنإناذ هزهلاّت ا نأ نى و ذاهرخخاو مىحلا
 ةرلا ودى ةرخاملا ل بمسملا ةرلاب سذن نأ دم لك ”تدتعاهش
 فاوغلي كمقح ىفاوضليش ملكتلا تقو لل مىحلا اهاد محلا ةيضالل
 موصملع هلد التوازه بسأنب رئانهو 55 وص ع دبع هلو

 ديلا زهارغ لا ةولو مويل|موص ةمزا ىساموبلاواموبلا نم
ربهشس لاقولو هموفت ندتولا ل واموصهمزلارغمونأ انهو

 

 هةيكوهوى زلارهتملا دشن بجو ملسلا لاةولو |ماكرهش همزل
 ارهشوو نافروضحلاب دوهعملا لاف رش اذ رعم ممثل اءك نال
 ُ فاملرُيإت سِفو ىسنتل أ ىدركد هم حكركذ نا] ىوبام ا هوت

 فاسو سذوه ىزل| مميلسلا تشن موصل ىؤرهشسلا ءوصأ نا لع هل
 ىلا تف يلع بجورم سلام وص نا م هس لاول كلاولولا ىو اتنلا
 ىمف المال امهْس ىزي نأو ميلا فصننلاةرعمرهشلاركك تال سفوه

 لجوونملا ذاامىلع ظياخلا ةاماحنكمو ىهشن اهئ امعوب ال ىونك ٠ .٠
 ب |رمظ ايتو ادعت نا/ناواتسوناىك اذا امىلععلبزلا هزات
 موصل هدد ماوك اولي كىضم (ىناوفلب رنوكوسردرقل رف ىف ةركذأم
 موصبرهضومدالو منيب همزل الا وزمل ناكول رنا قوفي سيل ىسمأ
 لق ىوني سيل نال همزلو يصيالمويلاموص ب ىونول ننال سما
 ظ كودو رخ موصر لولو يللا ىو اتئلاذ امر ل دبو قمل مهمالك
 مودم وصلاقولو ظونلملا ىف |عتانا شينلا نا متدن معنالدغرا دارلك
 عضوم نو ىف ]دج مود ازكو مدد تدك مودرأ دالك ىونو
 ملعد )ناو يلع بجيالوطمدق . ىصي نر مزنولوأهنضمرخا
 أملا نان ّنالا خلد زلا صو نوكلا | سد رروزنلا نالميضم
 طم نأ ةركم تنأكول اهنال ةشيعم تشنلا نو دبتو همجي
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 ريمون اماىالا هارت هلو نادم دا /لةالاو :ضعم اش مبانلا
 م هام تيدماصأ ذاذ نسل اردق ةمعؤابأ لاو نامي
 ظ )مالا عرب لذ صضقان تسلل نه 4 ةموصؤر الاموي ثيث كو
 ا لعب ناؤغشو ةيدّحباضملا بحت منعللا نوال 0

 عع تمام هاف 0كم
 35 اكوا دانك عي 2

 نامه صفل وب 0 7
 ملا 00 ١ دانك ميش موص هيلع
 ا م يافا
 ىنعم كرزنلاو ماكنلاو تاتعلاوذ ىقالطلا دج نهزهو دج
 0 اطمح هنا اقاتعلاهقاللحلا
 ماصار مشن مولا ا نخموص بجداوإو دل ا عونإ ناالادازكةرم ككإ ذ ءأصن او نش اموصرؤنوله برمدا ىواَتفل
 موب ب ىلا كك درا كاجو ا لوا تالا خه نمرزكتأم
 ةعدرا ,ىص بجاولا نوكيف رهط ىطب لح سيخ كم وصي
 نس ئنسالا مونموصأ نأىلع هالة ولو مابا تست دما
 ديالاعو وسد ن تالا شلل همزلمالأام ول وام عه لاك وأو
 ٌوصأإ مانع هلل لاقولو مدير امويقلاط تنام لقا عجول
 ا اليدب دوسان ارشعا نا همنطنأ 1 لكتس انهو ركع نلحا موض همز ايديا دانك
 ْ امهلدب سن ني ددع سيد عجلت دان ايهرد همزلب | ضرد
 ا نورّسعو دحأ همز ازكو ازكلاقولور شان نارلت اد

 نك ادعجلا مادا اصدار |نأ تعجموصأ نايعهسلاةولورارقالا ١ ظ ظ تانك ناره سس انجأ كانسدا هيت 0 عسا ا
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 نكيملو اذ دعجلا مودا دارأ دام ان تارا ةعبسموص همزلب كينول
 ميرزا محفل موب دارأ ناورهايأ ةعبس موص همزلب ةشرل

 داناوأ وي انالذ ماما 0 حلك ةقشح ىون شال تعي
 ث العتر هلا أنه حججلاقولو اضم قدصر اهنل ضان

 يسخر سلا نبإلا ى.يىس لاكرهشل انهانيظ زم

 مانا عزت زا موصل قولو جصالاوه أنه

 ةعبس كايين نالع هلل لاقولو لو نإنموصدم ١

 30 بجو ا _ يب بلان شاملا فالخ

 0 هدد 0اتولوزاج فال رع ما لهدم داما قانا

 كام دعب نال هيؤرم ود نالف هيفرم دقي ىزذلأم مويلا ايا أ

 سايشلعو دج لوق اصب سعيا تضاق ةارمأ يا 017
 لوفوشهمزلبا]لا اوزلا ا

 مرشلإو نلامومل أ موصا نارلع هه ل اقولو ريغ نعيأو سالو ليص
 ندع هس لاق ناو ىش هيمئلدال لا وزلأدعبمدتواو نالذ مف

 نعلابدأرأو لاس ع الف شم دقي ىذلامورلاموصأ

 ىلع اَضدال و نئعلا ةرافكميلع ناكىاضمر نمموي ا
 مركولوركتلا د تقدموصل اوهورملا طرش لجون 1

 كيالوركسلا نعد ىونذ ناضمررموص ىونب نالبكنالف
 هبئيموصلاوهوربلا ديول دوجو ملكي كرب تت هب

 عوطتلاةينب نانطمررماصولا؟ناضمر نع هأز جا وركشلا
 نأذ ناضمربرهس 0 هدد لاقولو هواضق هيلع سلو
 هيلعن عباتتلا3 دارأا نأو قرفب نأ هإذ بوجولا ةماتمدارا
 :امناملإ :عردلاةرنتمموصينا هاذه نكتزيل اوعباتينأ



 مور ةدافةرد علا نفواد ل1 نمرااختالا مون ىأى ديال أم وبرشع ٌرسجو اضن تاىبانم مايا ةرش عم وصا ناىع 525 راشلمل
 2 نضو د#دنع هيعب تحتعكر نصم فالثع مجنإ] جوي فضل ' موصالع ل لامولو عب اسمو رسع دجومد تاعبا سرح امأدإ نس
 ساسلاور شع سم الإ همز هشبل ارحأ نم مود لواق نه مود 0000 ا فالانسان لهأب نأ وصل« هد لولو كن نممزلب لعنت يااناذ اذكتلسد نا لاقولو ..له ا جأ ن1 خام ركن سضساالو سائق ميلع بحال قملعت نكي لنا ذ بحناسضسالا فو سايت انه عو ىلع د ىتحم بلع بدر يلا زكسمص تذوع ذأ لاول و ضيللل نأ« ناضم مدي بن امجشم اردن نالدمودت ممول نم كاخبإتَس ندرهس هموصرذنو لو 2
 مرتضأدباذ ءاذ .ن مدي ىذل موبيل !موصا ناي عمدل اقول ديانا . اهضيدر اهورف جلا ولولا انو داخل و نمل ولولاو تيريهلا نم طل رشسع
 ٠ طعملا/اهنلاب صتخب ام منرئا ذامورلا نا ىش سلع بيع والمل نال
 لالي لا كة ماص مذ لكاب لو لاونلا دعب ا سيف لقول ادزلا ناو راصإلابولو لاوزلا خا موب مدكول هر اهنلاوهوم وصلا مرش بحيوأ ىنلا تقول ادحي ول ١ كك نكن أك ذاوراهنلاض ١ ,من دارس
 سمك ولاد ىوححو نضر ب ولا! اضملا نال 50 >هموب موصناأو

 هركأ هلصوأ بحر خاموصر لولو انه باوملا ا6!سراولو
 .اًنلعم:ا/ناو رلا: الخ فاض أرنا فسون د! لوف فلس نعزاح
 هاب رنوعلإ م وصا ناليعف بحررهشإجل ه1 لاق نبط لل

 . ةثملا|_هتزوعو طرشسلا[ م ايبس هوك ال طر شتلابقلعلل نال
 - نامل نال هادو موصع هه ل اكولو :أاكزلاتكو ىلإ ةفانملل
 اموبرهشملا از هموصولع هدل ا كولو[ ّقابيس نوكيا طرشلاب
 تالا يلع اىسومادم تم مدصيرهشملا هل م وصةمزل
 ظ ليفام لاكولوهمقحا موب ن 1 ناروستسارهشسلا نا] تبومي
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 تاخوالانماتةدرهشلا ادهموصتإع هدد لاقولاكراصت تدولا لع

 رمد ْ ةريتعما سلف ناكرل سالو مايالاموضىلع هدد لاتولو

 مهرأ انامايصيلع هسل اكولوم انا تعسس أ #دنعو دىينح فادنع

 الاقو ةرسعذ روهلسلامأدض لاقولول لت مجنالمأدا الئموص

 1 ا ا
 قعود )36 ْن ذانالت َى ود ناالإ هرلأما صدم زلالاكو

 لس نيزلاور هسا دس ميعربلع ناكر تشالو نيملاو نمزلا مايص

 ىسملعالأا وو نزنا ذارهد ماسصب مساح ىلالإعالو فرعلا خنمحلل

 2 هزي قل عمر يزن صّمخا] ىلاكلا ٌقوةجلاولولا نم لكلارهشسا ٠

لل مصعملاب صيا], نزلا ناادقد كومه مقمو م دو نالسو
 تيرم

 مزنلاامأو رمرلا ,رش فيس جون لاف للاعت هددا ةيبصعم سننا] .
 ضمور اغ نأ ال نوب ناكده أت سوهام ىلعماوعلار كك عرنب ىزلا

 منو سإر لع ةرتس ل مجذ احصل ض عبرت قش ةيرورضجاحملو أ
 فم هم ىجاح تضفو | ىخبرم قوعوإ ود اع درا نالذ ىدبسأب

 |نكمهشلانمواازكألا نموا اذكماعطلا ضو ازكمدضعلا نمو انك هزلا
 نم قول رن يدا اهم هوجمل ءاجالاد ]طار ننلا ا ءنهقانكتيزل نمو

 اهنمو ىرلل نوكثال ٌر داعلاو : اع نال نوعا قول ننلاو قولخي
 . هىمالا خصب تيلل نأ ن ظنا اهنمو كامإ] تيللو تيم. رو ذنللا نأ
 ىا د( ترزل نأ هللا لاك ناالامهلاا نكد د هدأ دعو هدأ نود

 ىكؤذلا |نا ىتحاح تضتو ا ىد أخ ت ددرو أىضيرم كتبدس

 ءامالا بابين يذل ارشل اذ امسينن ديسلا باس نْدِلارمفلاَوأ
 ةوقول تيربو ارهرجا سل امصح ىرتشاو ثلا مأمألاو اعقاشنلا
 سرنلا وأ, قفلا هفن مس نوكن ام دك( ريغ ىلإ عرداعش ,ىقد نم ثأدوا
 نينطاتلا تحت! نزلا درقل لعنه ناهض ول ١ هلل
 ارشفل | رريلا قصم ةارابعالانهرتوجندرعماجوا رجس ارطابرب



 ضل املاك سضرا) يىصنم فدوشلل اأو دارلاع دل 0 انتصر ذل كة قرصي نارزجإ) !وىنرصلادجو ركود
 : ادامتسولا ىديرزلا ةيلايبرسوج ع ارجع رشدلا ف تشي لو ارعقف 200 3 ظ 3 أمك 38 0 نو كيب ىزلالو ارمف احانح 54

 0 20 نيايشاج ايندلاّروريصلا ىلع رشيو دخأ ف نور رطضم مهو ١ نه نوزحاعارفف 0 536 اال هوجولا نمرص ديمو قوستللا 0 خِشلامد اروح 0 0ال
 ل تبوأ تمل ىلارفرصو اننا بود بول للا مل
 ميد آونلاف رهو نتن نعو بلع ا مايا موصؤ عرشن أى ةليطنإمث اج 01 حاب ديد اما عل ياينا مك اعر ا نيلسلل ءاجابم ارحم (ٍ داهمخو ثيزلا يشار مال تايب اننه تلعا 0
 000 اا سرر و رشا نييعش نأ شب ناس اورلا وهز :فسحلإل قرثألاو هوك بقول قيبننأ 0 را ورك اكراصوم ننلاك 0037 يرسل 5
 ميسلا ملال جحا 20/7

 اع ةوك ىدوم ا ملأ بص بف تاولصلا لع نلاملا بى نحيا ازهليو عكر ةالصلا نحوس شسلا سف الو بولا وهو رنا وطنيه رسل و 1

 1 ريش 4 بىعلو نلاعلا نازكلو الاوه
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 بوحولا خف لطم باوللءاهواضن بحال رسل رولا دعب مطقول شا

 اضتلادأ دال دالا نمر ندا انشا جو رشا ١ نال لن سنح -

 دسزغا يل مجم صلخت اوه سهم زئتدهاركل ال عحالا صلختالو
 بجو نعرمنلل كرم نكي )  كلصلا ق ءىشال لاقي نأب بهدا هإ
 ني قاارلطتال ىلاعترل وعل ءلعتلا مرحو ينحل يلع

 مالو متل هر 5 "بوحوأ هرحأ ممو كامو ءضرأمتهوضلل سلع م مرح

 وثوطور تلا يع مروي طييلاو ذاب بخ نغيزأ أ ىصلارعب هركذ

 هد ان 07 للم 101 قمءاذأ ذا نكم نه اهنا خا

 طا لش رد م. وييسملا 526 ١ يلام ينلاانهب ,نوسوأةوكعم

 50 مداها كو ساحل نامتهألا# امملاذو برعلل نارك

 منلاو الاهم ىردعتلاذ 52 نافعا نكولا مررصح

 0 :هللاامأو زييسأ 3 ناكتمالا هر موا وكعم ىرمشد للهم لا ظ

 ؟انص|ليخا نان كت لادا يارمك يلح الادرطب ىلا ع لااله

 20 ىلإاو تيللاوه 20007 عمر بسلا 1 مهل
 ايطار ملاو 2001 قاض ومالا ايما ناك دب دشلاو

 نكي حم ليوم ىسيلف غلا مو ساننلاو ضيللاو هان نع
 10 عروكدلا انوموصلاف اهتنعاهصيو ]املا ىبصلا
 0 عذملا نالل !رل نلدرزنولو لولب 20غ خلي ََن 0 دسعلاو ةآيلل

 نذل هولل ىسدف بالللاماو ّيتهلاو انا الطلاب نيالولا لا دع

 يللا غانا كأس لووك ع وجر لكي لال نايل اعوطترل معتم
 1 دزهأ ا ىزال كولملاذ هلخي كلا ل ها نم واهب
 8 20 ارملا ف انكدعول انل نكن هنأ ع يعير

 تالريرتلاطاوكش أ نمال امها ام. لتعلاو ملسالاب رجاحال
 ناريفا امردض انما نم ةءاهطلاامأ 0 اورذاكلا



 ا
 هرلوهرمك 5

 بلقلا غيرفتد نا] ةرشكاربإ ودور بدو مرو هس ةرادو ءاسنبأم ٌقايسبو لدن ناكن أ طمف فاشل اوابجأو مجبس

 مدرك او, مرص ا ١ كاع دلو سيفا طا ماو د مرصع اموسل 6مل

 !اىالا رشا زيوهورايضحالا فو قالا خانك ريل بر تعب مزنال وق برام يضت تح همر لف مانع ىلا عاّسحأ نكويف عرك بت ولم و يمس. نيصخح نيصتخل اد لول ىلا نسشنلا لست ابدل روما نع
 2 ليل هماشقن الا ا مداثنلا اركذو 5 نوم دنس أب املا محو يسم ىامسمملا ىرو رشا ون بكا نمل نانو نسلاوم لوالا ١ ١ نال نارشو كرو تفصل بملااتسارقو فايت ءالاوهىذلا ثنلل هدو ىأشنو موصير وبس ىل ثبل نس لوك ص للا نع ناما ذأ
 ثانمرنممخالارئلعلا خوهو سمرسبو ىو زنااوهو د ماسخأ
 ظ رهطالاو هردركلا مد 1ىقحامعبتو دنمزالا نمورمع وهو ىيخسو
 . مذا خالواضياجورشلاب تحرمنا عيارسلا او هئننلا ضءاعبوتت بجالامأو انعب اهنا! ب اضسالا اهيلع يلطاَو ةركؤمىمو عيادبلا ىمدزصال ل ىشنتلاوهولصالا ةمرلعرصتش ا | صالا ق نسيه
 تفي سانلا ابيع هزل لاق انو يم مملاةامميفمالسبلا يلم هائاومرينحلارشملا قف :ركاتلع] بلدلاوالذ.عاسلننلا تا نان مبهزلل طعاماو ءوطتلا نمر طارت أ وهو فيعضولع رشم

 ل

 :رام نا لا.غنز دل الخد دنم ىنامتمال كرنب لو دكرتيو قالا تؤم اقس هاوس نقي الات .٠
 فواز كبوعولا ل ىتنامكلاو دمسلا] كاد تناك سا وعصلا نم - هلعند !نملعر اهنالا,دعب تنزئذ | ةرمككرغلا ,دعب تدور
 2# دو زعم لارج والا ح ى]رذ ناضمر نمرمخالإهشملا لع انا نم بر هرضاموهو كرتلاب تنز ارد ةلظاولانا الور سدفلا

 كاّقو بضغن ة)وسلا عزهو صحو دشاعل لنانهنل لاذن

 نورنا
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 د مو تعزو ّئشث ؟نشن نأ رماد انهبربلا ثورثا
 ع 0 0 هكرنلا اذه نا لاّدد دقو لأوشس قف

 الو لا مجان وضولاهلانسحامالكترطاولا يفانم دق دقو ددرهلملا

 اج كلل قتلا هعم وصلا رك أ ل ونس لأ ةنلاو موصلاو روسْلابو يل يلا يناسب لعلادرجيلا نابرو ذنلا ذفرذ
 لدن قل نا هي شكر اطل همغعالو ةشملاب رمت هذنل ع

 موصرع نم نكسعأ انوع احول تلبي سلاب نامزلف دهان
 وها مىسملا نأ مهعرتسل نكي تلف ]نأ ٍة شري وأ ضل

 ض ناكتلنول ا خت همغدود 7 مالا

 موصلاىونولو حي نسيل لل الو مطنش نم ىمملا نا] مهد[ نلبل
 رهزل .بد ّملبِل ىوت نايس !نهر كرولا ا أهعم

 ةهملاز الد دلال ليس لا ا ملو
 اعبترسفلخدي لمللانال ,ىسلل الحبل: 3 ناو اراهتو المل

 مسلش لا رق 0 : فيك زر ذتولو الا طاشم هسلل طرةشياإو
 1 يدب فايسوم ىصلان و دبل صياد شرمزلب لو

 ةنيرفومت تهو ثناكنأو عيال ك0 42 تا نلغمم 1
 ىلا و رانحلا ىو هسدقلا يف ةيماة راهن وأسس
 ا ا نار عم وضربه هنأ قتلا رب

 ش ٠ طورشللا تال | هدوجو قً|يذاطيرلس م ومملا نوكنمإعدقد

 ناضُمر رص هأزجأو همز ناضمر هش فامتهإ,زنولف ار صقدل

 دعبو دوصقم موصب ا رهش سد طق 5 كليجا هنا طا ىص نع

 ناضم يض 9 ىع و 1 ناطمر«ن ىرش اتعازوجلو لاولاملا رطرش

 ىهش هنو 01 0



 0 1س وس

 لا تساوترادلاماطنا يخان نادل كاتمة! نكتمم
 ]| كالا نلا هسا ال اره 0 سا موملا نأ نم

 مىشرظنو
 ر.وناعر سر ركبال ناهتعلاذ بحومالب مصرع ص - از > البرت ماعد نمو 200001 10 || 2 هدامالو هن هدو دو امولإ :قا/تعا ليرد نام اًوسريصملف ' دارانم ةنم نالصأ حت, مود نملك ا و 0 و | طارش 3 مهرعاس روثعل املا [نماارنع ظ هرتلاو ماين يع ىنر لش لاق واع 0

0 
 ٠ هاج بركة ويست هنسئزج لب ىلا

 000 ما عدا امنا ؤخ اوريون رار سر يرتت مد
 0 !مداورلاماظنأ ا ام هفرنبإل انهو

 ةءانفر كرارطلا < رو اعيببلا تحاصون 0
 رأيلاو اريلاو جلاذاملا ويدرهللا ىواتنلا وةرخرلاو ناخىضأق
 رايها اب دوصرم للاهرصو ذو ناد ديل داغر
 ىلاكش اطوسلملا بحاصل مق 3 نكأ رطرشس نم سيل موصلا نأ

 لات ” ةيوسحع نمىأكتعالا ن نملننلا لو تياورلامه
 نا فكتعبو و نامتعالا ينب دجسل الخد اذا !ةطياتكا4
 جد 21 امدنأو امال دذسمنا هالو يل ككرات

 هو تائنلا تنل هال الخلا وها يرخا احرص لاسم نوكي ن |
 اور هاظ هناوجل رشم سيل جد ىطتلا قاكتماامأو عيابلا
 هنا ءولغنلا فامتعأ ْى ةد املا مخ وطين انسكلىورو
 لفرد ومالا ديرك ذو نياق هريغو|مربسب دّدم
 تيا 0 د :امويررقمموسحلا نال 1 35

 ف 5 ربت ددسن ارهاظنا

 اننا

 انز 2 000 لت ديد طلبت م" مشت جي 2-1 اد(

 ١ رج دس لا هب و ع



 نكيإذر ررده راع للا ايامنا ملط هي رمزا رعت م لسلا

 590 نيود يشيل ضل ن اوركذ دقوالاطب اعطت
 ملط انهار كذ ن تاّديملاٍلهأ ر اودبأو دجردرسع يسع صتخال اواهمذلا

 0 |نايبلا ّنياخ زروعصو ديس ل خمعب ناكتعإلا نا داذاذ نوبل
 هنا واوان خلان وضأت فهدحاسملا قكونكاعرتش اوكا ملوق لوف

 قال عنادا ارش ةوراتخاو ةمات أونا ذ د نأ دج هلك وعد
 0 زن [ننلا قامأ : بجاولابمصصصنع ف فسوملا نأ نعو 0

 جالا ضعب نعردتلا 2 هذيان 222 دعاه وهم رس 3

 ”تنصنو م ولعم نو فيو ا. دعس لكنا تفتح نعىدرأب

 ره نأو مسالل ف ىاتعالا] اىوعرك رانا نعساسلا عيان امنت أعنو

 27 3 ناذ [ضنالا اما معلا ناسل لك اذهو عاجلا سفاواصب
 سلق اطلصمسأل وسر عيموهو ةشيدملا عجم كرك ءانللوجلا

 داوجلان امال تبا ا انك يله ةكىذلا

 أمنمل ف لعو دهاركلا ن1 تح ا نع ىورملاو هور كمي نسل ّيكم

 موبلا سائلا عميلعو دناهنلا ف لات ضالوه ليي سبا
 ةلثسلا لعل ديال فرس ولم أ ذاته مدس نايا

 دئلا ' عضولا بريرد هت ةارملاو 522

 ا 4تنكتعأولاهنال بدق هسا الا الصلال
 دال الو اا زعم مضوم ادن اكاوساهتتي نماهتالض ١

 0 دءا نال اهنلح تح ءاقغهنو بكمت ءاشتراكلو

 ركمره 1 رهو لا جيبئا ىلا يسم ةامنالتعا ناداخأف لضفأ اهلرب يسم 5

 داورلاهاظنا ناسلاسداخ ام اضع ديامنلا عك . نايات 3 ْ

 قالخالب مهص حايل رس نأ اكتمال عبانبلا كد ةعحلامرع



 راماوز اولا ونال ا ضنلا ون لع لوح ل صالا ةيوكذملاوأ نا كصأ ندد
 | 0 هنم تجرخول اهب املار وسل اكدإ مح

 نود نيأثلا ف باسمنا مهيب قرئلاو كنن ناك نا ئشاواجأو ناك
 نالتعا نال ترينولو تيرهطظلاىواتفلا فو لحرلا فا نكهو لوألا
 دّثو تيس الا ورهشلاب هل صنم ا هضيخ ماي ىىغتت تضاف رهشس
 و اجاوولو عدرا ناك نا اهجو زن ذابالا فكعنال اهن امردن
 ًأىباَسشم كّسحي نأ ثدارلاارهس فامشعالا كامل ن ذاولو طلمحلا
 ” انام فاكتعالا نايل ذانرلا نال قتزشلا ب اهرب نا عموله
 عدو ميلاتسرنا مورد هب اننا خلامطتل !١ دالو ٌةرورضالواسنال
 ل ازيلال هاكويلا دعرس مح لحلالا دنه جال أو مسلوق
 ردلطم يورضلالا رسم نمأسججاو أن امتعا نكتعلل جرعال ىاطباغلاو
 نم م عالما سلاو :ل صل | لع ناك ا هنع هدأ ون تشل اع تدم
 نلل نمدبال ووعد و مولعمندالو ناشااارح احلالا كتم
 نالروهطلا نمرغ|رذ دعب ث 9 ىنتساحلدزالريمفاهضتب
 لاعب هوراوح ما ماذا ذ معها اماواهر دب مدني ةرورضلإد تببام
 انو ناو دعب جوتي بالم! نال ىسمّسلا لوزت ئيح جيضو اهعونو
 .< اسيا 57010 كت د ش؟نعهنع لعل ا

 امتي كار دال عمجو رنح ف ديرتي نأ هدأ, ك( ف رككو نول هيك

 مهكصت ماولاهانك بطعنلل عورخإ قصت ان !.خمتسلا نال بطنلا
 نا روسلل رك نع هازج 0 رْيلان نكسا وأيا

  ةنسلاانكواهتستع ذاعريم ديك ةحاح لذ كنب [صخ لا
 ا لاجله رعد و فبعض رحل أ الص نمانه هول اقاخ

 11 كأن ذ نم كا نوبسمملا مان ولو اهو كلايسو لوف لع
 رجا و رويسم ف وواداماتلا نال ةركي الا فاك تمل عموم زنا

 . عملا ناانهدوركذأيرهظ رو ةرورضوي خنيربم دقن الف
 ىلا



 مهنا بهذا الاصاله مظرخا هد ىونبو تعجل دعدملصتولا
 اهراتخا نم نالو طفف سرعبلا نمل لا يضيا] يكتمل نا طعنه وسن
 زاوج مدعهعاتبالوأ مشباس تعج تالا هراتخلائاف ندرخاتلل نم
 - 1 ىلا يالا سمت دو امالاصندت و اوس درعد

 لاقرمل اذ نيرو قدح أو رصم ةاهتمأة أزاوجم نحت هذم نم

 ًارتطت هنا اللاهناذالا كيني لة هصالاوهوربدقلا يف قو هدخان بو
  تاناضن تسأدعلنا مدنع مكواعرلب ميلا لعل سامتلالل اه
 انرشو ارم اهيلع تهشازلذ كاد دقتعا نمردك 3 ,انخالو فاكملنلا
 للطسا لسا <ورتلل هل د الفن ناكول ندا بجو ىاكتمالا نوي

 4 ورمل نتا لع رع ضهر ةمركخلا جدرتل ع 500 هانمرقأ

 الصوضمرملا ة دامحا عضل سنادافأو اهبل مرصارأهنو أ اليل

 557 ناسلاتياغ ىئانكجمرخلل :قلطلا ةءورضل مدع ٌةئانملا

 3 سفك نال رداع 0 عرعو انك ف كتم مرحاواوطمملا

 توف ىفاخن أذ نرمالا ماد | نكمأ نال همارحأ فىضم غم
 فاكتعالا نممها 0 اهتعالا لمضتس ع ع و فامتعالا عرب 0

 داو موهوم ؟ ادعي ناسف ركار داو رف رع موي ىذم كلوعل رنا

 هرقعب بحوائءاذاع ردد بحو نأو جورالانه نال هات

 0 »لا نعي تس صي الذ وقول مولعم نكي قش 0

 ءالصاوضيرملا دايعل بهذ عن انالا تحال حرشمل نأ كاراشأو
 مرخاذاام الخ ياجن اذ ادصق كاذا وثي نام نم ةزانلل
 فرن عذاكعأ ضمن تْنارغارفدعي ثكمو ناضالا :>ا1
 موي فضن نمرثكان كرجل ام ضفشلا] اهدتعو ريكو ا | ع يشح
 قالا دوجول رس رزعالب ّمعاس مرخنإف ىو عيذبل اىانك
 دسفن] ]قو :فينح أ دنع ادهو منكلاو لدتا لمْسفمتِلطا
 ازكعرورضإل تلا 3 نال ناسكسالاوهوم وي فسد نيرئككبالا

0 3 

 ناهالصإارخ

 7 1 ١

 1 كسنو سلف



1 
| 
 ا

 ا( ل متوك بتمر نا ركمول انيسات جوشتلا نابل تلطم . مردرارلثالاو ا همرذ ىلا عضاولاك دهوقو بلخيامرعلاب دارأو كنكانهسلو داخل ةمزاا نيل مباع ايقلا ةرورنحلا / نالراووسرَمل اوف ؤققحلا جرو اوف محجر ضوس ارش
 ظ دارلاظرجحاوارلهأ قرئت ارمتل ارم ارا جحا ذااهذو كاليتخا ظ دافيشلا ارهظو در رداعو م اوحرص رز سفمو هد كأ ذك نصيلو
 . نعانهديرمهط_لاو الط وف قيرحو أ قبرغ دامنالوا بضم 1 3 هل.,ا.الو ما عرقنلواميلع تنيعد وا نان عرضدا ييزلا راثلل انالخ زنرهظلاو ناذوخا5 ىواتف ينام عام ىلاع فاخ
 ١ تلعتاذا دان الاسلع بحر لبن الط نسمو دنع لكلا ٌمْوكالا | مايبلا حاملا تا ضعبلاوان با هضعب لعج تحارب نه

 "ملت و ا قري ىماتلا رك وخل دلاو هونعو درع هالو
 ١ لويواطلايملةعاس جحا ذأرسان ف ا/تعأذ ةهينح ىلإ لوف خامأذ
 - ىنامتما] ادني ال رسل قاهيلإب نا( نا ليدل دوعصو ناولولاو ناخ يضم ىواذ :قو هداسفلل طقسا ل علل | سنم نالنوهشاىجوا|

 داشلا ذات اعرؤو عياببلا خانك شن كَ( :لعففرارلا نم جرخال |  فلحيل اىربالا عورذع سيل دال ف اهتعاد سخي الباف ئاد كا مسأب عرخل ذا|عانارتحامتمدق لاصتناع ورخلادداراومع ناسا  هننال ضاتلاةاتخااملعأ نم نوكي نا غسنو اه ات ع ادع ىبد / اهتدمجرت ناحل تتلطف رويسملا ف ةفكتمم ةارلل تناكولو نيتلا فد 0( 011 تيان اهنضا جزر ةراهتسم هنا الصلاة ماا ممرض اللكلا لوتلانهنا حوصلاو ىاىتعالا دسنبف ن ذولا ربخ قاما تاجلا رع ىششم نوكينا ذالل مجورخح نال ندولل ذ

 يأ

| 
. 

 ا

 ْ ” اى



 دنع ,وسلا.اضّتلا يلع بجو دس || ذأو بجاول ا ىالاىوصنيا
 0 رد ن0 بد تيك ل قالوا امامجةمتلا

 مم ونسال ع زارالز تلة زم 5ىخمي سلسعب ١

 اتسامزلدالو وا نسبا شوا اا ذأ مم

 كاٌستسالا سزلب منيعرب جبر هش فالتعا نألنأو ناضمر موصل
 ردع مير عنصب دس وسو :انبلا ةفص قارمفاعب اتم هسزل مال

 ىرعلر عنصر رسنوأ ةدرلا الار اهلا قت رشلاو لكتلاو اهللو 4 رخلاك

 انيللو ضيم اسأر ,عنصرممغبوأ 200 4 نامل جات ضرما ذأ م

 مىوص خاماضنلا طقاسب نالدولملا نواف سأعلاو لد ىلملاايغالأو

 ضاكهلا ل ضت ىف عرحلا] ردا ىغقي ناس عتس>لا ثنا“ نانصمر
 دجو بابس ىاكتمهالادسشبإالو سنن ادسنم نال عازهبو عيادسلا ناك
 ىنعب ميشتعِاِسو دموتؤ ميرو رلكأو سوك ليلا ةيكمالو
 هنال ردالتعا )طباهلجاا جنات روعملا كاتسالا نه نكتعل العشي
 لقو ريرمهلظلا ىواتنلا دو سف تراج ثيحمورللا لا مرورضا]

 ما ذا امىلع هلج ةسنو ىكشأ برشلاو لكألل بورغلا دعب جس
 ظ 35 دارأو اطباغلاو ا ا عايل نم 14 ديس ىيمأ

- 

 ا تارقع اكل امعبإ لاير اثماو لوبتلاو باحإلاوهوأرشلاو عيبا
 تنام خام سف دعب بلا نلطاو عيادبلا نا( عجايو عمنتي نالظمللا
 كك( ذرفت نأ دارلا ذل اماما عطلاك هتم ل دبالاب همخرلا ق دو ايل
 مجود اوأتذ خناخوصات 5 و عل سلا ضخ تر 1 هوركم 0

 دنقلا اداه أ ا عس خلاذ ىلاعت هلأ ىسرلال مرا

 ا
 ىت)كرجاب طابو مانكلاو ملحتلا ىف ةركيازكو رىهسلل ىفارشسلاو
 وكب نإ فرحااب ملعتلا ةهارك نم كزازإأ عدتساو همطسخ هركمبف هرك
 انآ سابا لف اسرع ناكأ ذا ]بيكو هيفرمونلا هريئلهركيورملا عرورنمل



 امكبرشل الكل اءرقلا ف

 ٠ م 07 ا نسايال ا 82

 00 نوبل فراظندن ال منم رمد ١
 فستان بولا امينف لخوشس ||يصعنلا انهى عومشءانأ ةيروسلا
 ثان دل شح اوه د وكيلا ناةيلووديسللا قيضوتلا ل نك
 0 دال ا صحيا جن اةوهيدؤطشمإ]
 ا ميقرهتسا]و

 0 اه. ند كاب ةىس دضفتاو دحض بضدالو 200

 حيتلاراضحا هركو هسلوقرما الع

 هد سدشإو همام فقرىهح نعرنرحم روهبملا ناو ل دالاامارزع

 يبل هرئادمل داك 0 ا الا الانا 358 1

 7 هلو :اكرلا لوا ربركلا يف ىفقحلا م صاع مه لطال عال
 2 مهارركوراضحل هكلتمنبلا لاي ناكول عيل نأ مهل عت
 اا اارابمجلا نارقالطاداذأو انهوحعو ١تاكوا ةريسيرنن اذ دو

 او اماوزجلإل امته اك مرع خش هوركم لك أبل يبرتسد ىذلا 5
 سزعراع نمسانلا مم ث رخل كرت لد ارملاف ميدل ْه

 مهمل سوجلا لحق نمت يملا موص نااولاقو رنعوهنلا دودو

 ادنازت ىد درذ اهدختملا ذاامردرضلا ندرلادنجمامالارصخو هلأ

 تلأثلاامأواخ يمص نم ثدرحلا ةركالخ 3 هدرك 5 نوت عمل ذ ذأ ١

 نسحلأ |جىلاولوتب ى دابعللكو كليو محتل لرخالا لش ١ شاق

 قديما تخجل عسا عر انتل !نأ ىفتقي هموقدوهو

 خب لكلا امو ثستلات ف وءتناسلا داع يدش
 ظ م .هالاذا ماظن اتلتعلا كرطظاة فكرحلا اوم

 0 ةريشت لوالاورش امضامرذليغبو ماسلل ]هيف يفر : الامانه

 هريغ ىالخع ميبأب لكتيذلا- ل ركن ردا ىغت 2 اونلا بذا

 انهت .١



 انا ل06 هو ركب نويل ىف مايا ملم اول نان 1
 سأيالو لاويسالا لاذ نكلرتولا بابإسف رولا 8 قرب 7 رص كلل

 مان اذاني نوكيلف باك تزايدلا ةلاقو هنفرش اال ام ثدحتب نأ

 نيالا او تسددلو نارذلا رقم زال د اولات نخل ا/ نان ركام
 ئملاصلا تأ ادب واننا د صصقو لس ودلع ندد صونلاريسو

 امال مترلوتل اود دو ؛طولا مد 17 كد 54 ىل انكو

 ئطولا ةدض ةرشانانا ذأ اؤ توك مما نهورشأب

 ىلا رخو أ ءاجةرسابملاد اذ! نمدرفلك سرت دشن يعاود
 يهد ةللاو تلامبع 0 ١ :لأىأس

 ول !ةمرحنا] ردع رنعأو مرح أ هنطولا اراهلتلاو ارمتسالاو

 هلوئلن ا خامأ ىتاونلا ىلا ت ست تبومذىهنلا عرصب تشن

 نعضيوتحللابل ا تي روللذ اريتسالا اللا قون تفر لف ىلاعت
 ناك نعمات لومار اهلملا اما او صحب سمس ىح ىلا بلو

 ىلإ! يرجح خ١ !اهض غاورل أم ىعال تيس ىلمالللا نامل ةالغاسأ

 رهم عيلل,ذلوأ ددلا مرحالذ عوقولا شكو ىهنلا جرصب تيتتإ ٠
 فاورلا ف دحيوبالوهو ىذالا ةلعب 3مم ستان
 ناكل يا سصنلا روح دال كطوبلطبو 5

 ىالخيالو ال زن !هللو ااناهناسانواادساع نآ/اذ ا
 0 اهلا ةركؤم تكتمل ل اهننا ىرثلاو أسات ناك
 لسملاو م نودامث ءا اهلانال مالا تقو ةركدمومز باسل ا

 00 هكا كما أ 5 ذاالا دسيفنا) ستيلا وا
 ارماع ن [/نانازاهن للا ناد تمار اليل“ برو لكاذ أو
 نمنالام نأ لدضالا اورعولا ديل" !ايشنأو موصلا هاسنلدض
 قلتخلاو ا جلال ىاكتعال لجل نم عنم انوهو ىالتعالا ت أروظحي

 نمنأك 0 «ورخلو اجلك ]لاو راهتلاو دهسلاو رهلاين



 راهئلاووهسلاو رهلارو فلتخ موصل | جال نع محا موههومرص) |
 فال اش ملايلاس راو موقع با اركب تقام تلال

 0 كأبللا ماا ا 0 )سس ءمايالا 7
 ناك ةمايلاهب .زلبال لا لاراشساو لال دارالو مادا 1

 نمداناد|مرمطننب ملا قيرط يلع ني درملا دحإركد نالىلابللا
 "ب ىلا هدا لاه رذاذ مهل سلا لع ايركرر د صتلرخألا
 ار 1 سداهلات رايمزدلا امادا-للث ىسانلا
 :٠ دلل ناسا زمرلاو# الهام ءاامأاط دوس لام ثالث فياياباكبا

 ظ ي.ىونلاءادتنلا مدعو | اهشن دنعانهو اعمخبم سارا ا و
 أ ذاامفالخ همولك د فبتحو .نربال متين تعح صا رهشلام ايدل
 ظ سيسلاو ىلامللا د همزلو .تدن] تمل ثيح رص > ىلا ملل امايالاب ىو
 اه فكتعن نآمذنا اذاايمدانسلا ىئانكمم كما الام كون هنا
 ةاربل سالو نال بتم ممناللسللاو اكل باهنلا عونؤوأ

 36 ناالامنو دام لحاله لابللاومايالا لع لهفشم ملقم
 تالا للا الا لومدو نسوا لاةهمزلن اهنلاءارهس ومنو
 نينار زاولو الين نبنلت لاك :شالخاكيلادعب دامابركتانننسالا
 قابلا نا ناوثن همزلد الوتس ووو هدأ دصاخملاِكلاىرنو هلل
 مفؤلذكم .وصلاوهو مظرشاهتاذانل ف مصرا ىاد .درجلاىلانفللأ

 قا هيما بلقلا تن درك نا آيناسلوفن هاا ذيول

 عم نسل ل ىاكتعا هنزل عب كدمودرذنب ناتلئاو سل

 اانا[ اكسل الك فتموبد 52000 كم

 دبل البللا توك نااما اهنم اكو عوج أد |ىذملادا درشلل امنا .
 نكملواا دوثدوأز زاحلا وارسل ى قوتي هاوس
 هذ :للواجر وبن [حمرا دقو نوردتحو ةعيراوف هين

 مجم



 واطقم اوس طقف دمزل مود فاكتعا طع مس لاق ناذ لا ركحؤب

 ايزعلادحبا جيد القرا لخيو تليللخرتالو دشدلنكت

 فود نأذ يصد 111111111 :امزل هعمل للا ييذأف

 ىورو ىركأا ةركذأهازه يدري نع ؛انمرذأ وحب !اهعيمببلا

 رهزلتو تيوس عودو هلمإمننول فسوي ىلإ نع يئاىس نبأ

 ذو هتقولا ىلطماهب داربور كت“ ةليللا نال همولك مكان ىرن نال

 .نأو أد فاكتمالا همزل مولا ىونو هلل فاكتع!مننول ناخوضأق ىوأتف

 |ئا صيرهظلا امنا تماّكلا فاك مضراعد الو ىذ ا همزلي ول وني

 ناكلا و ماتم موبلا قالا قون تهواهعمم وبلا ائؤنشاوف

 لضالا نالزسلا * نموهو ارك افرام ليللارفاكتعايف ىقلخد ىف ىسمو

 لوا نم داوتلا ف صسونلا ىرتالا اهدعب ىذلاموبلا منيت تليلاكنا

 007-520 نمل ل واذ كأ :لهنياو كاضمر نمل

 ينحالأ ءاناذو فانراهزل هولا ا

 ايلا يلاو لب 0 مارال تفر تايون
 ا للمال! درست مايل ةعبات
 انفع موملةعباترغلا عليل ننورتلا ا
 اهلا ن سا كاعد مو وذ الماو يا يلا الد خلا ىادال اول

 مل دل ةلاوه ١نكاطلس ناهريسمت ة.ىزارلانيلازغر اللا ظ

 فثتشقكو اا هيدلس شتا 3 21000 :

 ىنلارئانه 1 هفممجأ رك لوالا امجولا نأ سب ء اللا ١ماوراهنلا |

 مون خا نم بورذعلا دعب ج كو تيل انه يضلاتولا عوج وا
 ١ ديزل 3 ذأ "8 11 2و ب خناخ ضان 3 ا

 لملا الخال انه مذ رش ا 3 0

 الخد ضأ >لام ال درع رك ذا ذاالأمادالا
 20 ضاؤراهتلاو ]لأ ماع



 همزلر مس نات عارزنا الذ هم مج لالخ دبل
 - نارزللا لام كخ بادر هال ذاعبا تنم ىلايلل اوما ينال ايرهش
 رم م13 نارمرس موص لع هلا ةولر نشل :5تلاثلا سن املا نم ' مالو كاخوضلة فداتفو مياربإا خا ذك هباتنلا ممزليالارهكس موصي
 ٠ لا نيس لورمتس وص ةقعمس لا نا واضملاديلإنأو ناضمر ف ١ اكليل سرا مزاد لا موب :رامذاولو ناتشلارسزل تجر كرنسعلر يش
 "2 همز دا شعالاذو مداشلا هملايا حظا ن قاعد اس همزلاعباستم
 ١ ناامونرسنانافالثعالاو وصلا مانعا دعو نيملا قب انسلا فصب
 ١ يبل مير ا رمزل نعم ناك ناو 2 دسالإرسزلبال انعم مس نأ
 "طم لعامل ىآلتعالا و عب اتلاركذناموصلا ق لادبسسالا
 ا, ا ىداّتم هدلا بجو! امو ىلاعت هلدأ باح انريّيعمرنعلا تاعجأ ناد
 ىف ةلطالاو للا وراهلخلا ىصف سالا همز مود سذرطنأ
 . اهنببقرتلاو موصل, تالطالا الخ جانشلاب < صا نايتحالا
 2 كمت كل اموا زجل [صتم نال فر اهنا ول للاب هد ديفاتعالا نأ
 اليل دوال ذلة موصلا فال دي صم بالام قرتترئعإل نحال
 اواضت بكو دتعنم لاذ دعلا موده مسعارزن|ذام لمتفرزنلا خقلطأو يش اسم لانالا ف ]صخنلا سفن غلاة رفسم نم امواةرفس ناكف
 شيع رز مارحرؤ موصلا ورم ,وصلا لا محبا ناكتحالا نالرخأ تمد
 8-0 زيك موصلا 208 وزازحا نك فكتعا ناوربلا تأ ولانيدارا نإ
 ناهز إل ناموصلا ج١ اسرته عرق واهو لأول ولا تواتش د
 ببسلا دوجو ديرو معمل نال ماج 2000 فمرهشوأ هون
 فالخرف نوكدال ناس وانالخ ضاورك د وانه ناوحرصرد 8
 نكسة ار نسبملاب ىامتعلارذن | ذآ م ناكللا توديع اولي اذكو انركذ ال
 فشاألع مرهش ىناكتعارذنولو ترلطلا ىواتذلا قو هزيل رغد
 د دررذلاململو قالا نو هريشلا مسجنم نع عطأ تأ مرايا ةزلع

 ناضعرد

 يسم 0-0



 0 اواناس 4 تاهرنعو ضاسنو دس اه

 نهانا لانش لانا ندتلا ياعسل نلسلل ا
 لطيرؤش قس قتممل همةليلوغمسب لا داورمتلا شا 1

 0 0 ذا|هرتعو ةءخحالا دال 8 كو

 0 ى ىنلاطسلا كو ءاهرنعزتالو هددت الاهال ا

 - تالماونلخاا فرعناهّسن فلام نالا ا ردك كا فرس ىف

 فهنا لعحو نيرشعلاو ماسلا هال أنيشلا ايلا ماع 3

 تاذيطاتك واتم رك دو >5 املا لام تللاخ نأسن ب نيرزحلا نصنل

 نيكو ناًسمر ةخنوكت لو تنملاؤ نوكتاهنأ' اةفيتح ىلإ مروهتملا نأ

 مشملاف ا نوكةرينلا ل دان ع مفيلحوبا باجاوسرتلا جف ىو 2 كو اهرغف

 ا هلسأاو الملا نى لا ناضمللا أذ ذن دارا نادر لح اوالا

 دليلا لاو انه تماحإا 2
 ءامالع نمو ددسلا دن ردلاّ ليل بلطي ناطاناو كمامأ

 أنك تطايناك منال هضبصرسُللا لق هدر أالو ناحال نكس
 تا دالا نب دهتجلارجا كاذب ل اند اهملط و دهتعل تينخلا:اوأولا
 بعت نيالا نمّلحو لعاشوكل :ءااطعساوول 4

 'لعأكاعتو اص أو فنا يو

 6 اعارملو ا ذاحا و ناكو ل لن ربل و ىللالأ نما شم تاما

 ميدخبيي درُدو و مالسال اذد نجلا ثيدح تيدر

 27 1 وسلا لع ل د راغل دمع اهملعوم 7

 راس 4 اعلانات ؛ قسطا ىلاك رفا هدواهرسكو امل

 ةمموصخم ناكم» دادز وش الل يركن رمشلاا ىلذ
 ل 3 0 او فوتولاو فار الملا راد زاايداللو صيرصخت )عد



 ..صيصخلا نامزلاب دارللو تاذرعب عسل لو فبرشسلا تيبلا
 7 موي ىلا لاورف وقول قررا ميبرغلا بىلط نم ف اوطلا ف
 ١ لطم دنا هررّماه مذ نناو ط رس مارحالا نخاع "2 شلإمرع هنو قف وقولاو ضرتلا فاوطلا نمد صوصنخ 2 لاضالمسا ال ناره ظريرتتلا انمسورغلا موبرخغلا جولطلل فرع
 ىناء] لدي دصق العن ف و ةرايزلاب مكرعانأو دصتلا ضرع ملل ناذ فصو 5 دايز هم صاخ صقل نيتشر نداملع صملا
 هنا طل ندع و به نشارع نهلذ نو زل ف لحلا ا ىوانذلا ةرغ

 دعن تاما دا لاب ومالا نأ اولاقام هلع كشيو قإسلا طرشلاب فرعي فوقولاو تسلا, فاوطلا ناس هنكرنلد كك نكرسيإو طقف ١ فاطللا سا كرسي "عنج نداذ طقن تيبإ يادز رابزلاب دارسالو مصرع (ىقالرسسلا ل نوكو صوشجلا نسال رسل جامل او ص1 كأسمالا | رجس رم ,ىصلاو دويسلاو عولرل او ةأرتلاومارولا عصوصخختل اعف ١ - مسا ة الملا لاذ تارا صل ترقي فيعت ض اول .طرشبل شيرت يللبايكلا فيدرعملا نان .١كلاح عمايل نب ينم ثح نم سو ظ نار الام, با هزل نمرب لف ىهن ا تن درو ىذا 1 ْ
 بوكت !ًاردلو بلا فاضب. ب ا) ت يبلا هيبسك جر دا ىمالا تاماوس رمالإءزعج انا بنبض أادجيو نمل وريزكر دوجوبالأ ا دوجولل) اف هز حجيأ ذا كلخايرنم وكر هاف ةابزلا فاوطل بت دفرعج فىقولا
 ٠ يصار شوادا با رشو بوجو طرا رشم ثالث طارش و ناكل لع 2
 فقرفا]و ل عيملوا.تيضرفلاب ل ءاوساهند دوجولا دزمم السلا رادؤ نركز بم ىكرلل لعلاو جولبلاو لقعلا ك(زكلاّديدقو : داس لكل كلير اهنا هرغضك تلررعلاو ىخالاو ل والا كرتودنتساهئم ملا رككرقواضرف لا نو لعلاو هزحارلا يع قرعلاو دازلاىلع 2 يتلو تولاو درو ةوللاولدعلاو السلا يالا ايات 20 3

 1 كذا



 املع ك(ذ 52507 هلم الارا د فلان نوكي نا نين كف
 0 نينار ايما لكبف لفرز خ ابل بيرلاراد ةنآواكح

 كا تدوللو زلجأوا دلارعلا طرتقشا] !اهرنعو لدعدحاَو اكوا

 ا ىد ,نربلا هع اامدضتت لاس والوصا فرعامرسجلا

 < ايلا قحةةرملا ف دعو قيرطلا نماو لل باهزلا عتيل

 ا هير نخل طا ًاىنعا تلاثلاو اهعم ؟وزلا 0. رو

 رم ا درك5 نم هنمو ال المالا 01 اجا :

 يب ل فعل .اوواهرمخودشنلا ,ازلتسال لواوهونل

 ا تلو دموتاَتِبْلا نم اال اهنا 6 ا

 , كلل ىسسشلا ءىلط لرخلا مجرب عولط تيدامدفل دزلادفوقولاو

  فارلظتسضيو اطاوش : 7 ةورلاوافصلا نسب عسلاورمصتتلاو

 ىلا 6 دوسال اول نمىأولحلا ادب وراك ربو ريرتعم

 الود الا ث.رجلا نمسف ةرايطلاو رنعرعزعرزع كاسل نمو

 فيلا ندعسلا ني ديون "لو ةعبسلاط اوت ١ اداوم

 2-5 اتراتللّتاسللا ع.ذورزع سان شىثلاوأفصلا نه ةورم او

ليفاومرلا نيب بترسلاوردصلا ف يلعن عوسأ| ]كل نع 7 ؟ةةلصو
 ق

 فاوطافمو تامل داب تل تيندتد ضامي :للاو

 الصفم أقسام ثأر وكزلل ءاهارعامو غلام باقل الا
 وهو ممل عْندام ناعونش .ن|رىلظح أم اىبشل لالل تحس

 ساو, جولاو سأ اب ا دلاورافطالاةنورعشسلا لان و

 ساهتلا م ركا] مرع ين

 لارا عوام اركمارحالاباأو مداطل

 ” يعاب ايمان وكل قيل و ىو نم هدعردومركلرصكرأ

 وأديان هداهباتتعال غبن تامهم حاد ارانملو ئتالا#



 2 راض ام1[ضقو ناالادن اهلها ىلاملاظلا د نما هطورشس
 دوم||مرعطعمزعلاو كإذ ومطير نتج همرنرلاو تا دابعلا نم
 لص تالماعللو تاموصخلل ىو د نم لو كسالاو كإ ذل محملا
 تت وعلا ىلا ايزعم دملدل ند ههضررمغيرتسلا 0 0000
 ان بالا ناكنا كذا ,اكهودأو جامل (ج تع نانالا دارا ءأ
 مكلاءسلال و هرمالا ازكو هركس أ جاتحم نكن آد ب سبالذ هم دخ نع
 تحن ورخ تهركنا ازكو سب ساب الو فعضلاء يلع فغملاذا
 "و ءاّيلطم موساي لذ تفنن هلع نكرم نأو مسمفن دلع نمو
 ىرخلا نعرعنم نا بالل مجولا هيصدرما نيالا ناكنأ كزاونلا
 قو يتسنا درما نكدريل نأو ج يال اذ وح قيرطلا ناكن أو يلد ىتح

 ناك داق عرضلا نذ ان ناالا هئضقن لامرل نكمل نأو وندم ٠
 دزغلا مزمل كب وا دوق دنع نيوبالا/تارملاو دادحالاوردّلا 5

 لجملاطل[ن 00 دارفب نال كل جرم! :دذ أن فكنن أ

 اتلطمملوا ندرلاول عاطف ل ذنلا ج اما ضرفلا 2 مك انهو ىمنأ
 فال تقولاككذ ىلةرفغس ملاوأ هرراتسو طقشللل نو رصأ#

 فى دهنتحو ك[ذ لات هدا نس د( ذكوريخش أذ جلا سهن
 ثيرلل ىف درو اممارلل تفنل اب ] سيال شاف ل الح فهن )اص
 نمي قانتالو ندوصفم تنأكناو اهعم متع ضرنلا طق سززنا هم
 ةرخالا[تتاعيالو لوقا مدعل باني الف لوم مرعو مطوقس
 ْ ادا ”معتالا ب دم يع !كران باع

 دنع برائالا نم ىو فتااجلا] نمهذ وز | ذآ ملسدو عز

 اأو لإن كرامملا ىربو ةعمطقلا حاس سا نيا
 ىتش ادسلازبا لاقيو فل سلا ضعب نعرك ددو ند ؤانألا هنسرتكا] ع
 دئلا دى درزا ك/امزمامالا بجا ضر ساتلا نال تزهر الا التف
 -نوتككىراملل ن ذأ نو دب اهلح نم عنماذ نان الا اهلل ف اطب
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 ئطام ىوناهلجح نمرزرجحازكو هاعاذ نماعربو كأ ذل 5
 ريم لال اجا د هلت كولم دلو ورضا لب اند اهم لمت بو
 اسوس ونا راملا وع مانوهب اوال الاي
 دس نإ ؤشو لحا هدحإماعطولع موناكتتفرلا ءاممحاو دانلا ؛
 السا تت
 صئقس الر اولو نسحل ل راغل نعره سل ديرحتو صلخت اردنا نم
 تعمسلاو ابرلا نعاماورعسلا 3 عداشسلا ركذاكرجبلا ذا كذا خلاكرد اول

 سدا يقام ننملا ازه يالا طلخو ضرننانطايوارهاظرؤلاو
 هيركب لوانركذ اها ذونح مهضعب هركذ ]يلا ةبوكرلا اماو عشت امي

 اركب و ]ضنا 4! بوكر هلّحل ]| قضعلا قو د( 5 نع درعا ذا ميم

 نم| فاشل ورلب قامة ضن لدي مهسدتت اهنا هال ور الل لعل

 ىابصسسانلا هأرءل نوه ىلارمعأ > تحال تناكخ ةورترلا ناكرزولذ اكو

 بحت دْزلاو باورلا ارش ف سكامجاو ملحم ل ىلاعت هيدا ام نآمحاضدا
 نمال ىلا هإ هدام عذيو فيلتالا مويو ا سل مون مجورخلا عنا
 ةرمرعلا فل ضرف كأم وذل ع ةرم ضرف سوف رفسلا باد
 اهنا غررتلا روف نمغللا لس ونلاو ناكمالا فس لوا ف ةدحاو
 تالصررتلار ف نموهو كك ذرهيحو نم ىأ عوف نه كك ذؤهفو

 أهئالارصق تضر ملل ركزي لواذه ميروف نم لأمم هدالاق نكست
 من ظرلدإسم نالقفلا ل داس نم تسيل ني داّقسعال لد اسلل نم

 ثيبلا جومانل اع هيو نآرتلا هلل دو حبا بطون هركدانأو
 مسالث درعتسال دوكامأو ةرمسكدااسلاو لسبب عاطتسا نم

 نالذ لالل داحا هم ةاكزلا بوحو راركأناو كك( ْرك تسلاوهو

أ دال ارمرشو اريرّوت ىانل أوه بيلا
 اذا لاول ثاتوح عمهرب

 ات انلاانلارب دقت ليفت نامزلاقافسالاادغمللالأ 04
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 هنم ىلا ريغاخلا انه ملال رخا لوح خارق يغ اول انه
 ٠ لووويهروفلا لغ هنوكاماو ءوطتونه دان فة رم ل اعوفرم دج 1 0 تان رسل بوحولا درىتذ ٍهككمرخدلا ائلا نمو
 < سوما 1١ نزطوهانارمالا نار قس و ص النا قادك ضف |[سعتلاو قارا ع سحره نعوزءتحو )نع نبتياورلا جاو فسوي أ
 7 هنالهاوةودجح مرخل قاتلا ؤعالورونلا لع شاَدلال دالوذب
 ثعبف عست دنس تناك د ضيرفورشع د سس جمال كاريلع

 ١ نيعم تقو ءأ لانا ناكمالا سلوا ثيسعت قطايتحالا آل انه ةسونوراو_ةينحوب | أما املا كاوه < ماوأوش سسانلاب عريب
 قمن |مالسلا لح رات نع باول صحاندبو روعالف تالا 7 ملعي| ضيرعت تو نم نكمل دعب هريخا شر دا نرجع تس خي تول وددنسلا
 حوت د عن ندأ جهد ناكش ألمح 0-2 0 مقحم
 ظسرونلا نأ لعرب تنل ارهدو ميلا لجن موكسانم سانلا هدو
 دا( دعب هأ دأو شا لذ بوح ّ ١ 0 ينفك لابس
 ادفورضلا ذأ اهفريظن نالتنحلا ةرئو بجلولا كرتلر اناشيد ا
 ١ ناوؤبنيوال رجل وكلعو: داهتسلا دو درمأّتسأةريصيو رباب جول
 نسل ع قاتي ناديا لب حصل بهذل الع نسا وا نمادساذ ايليف

 اياك راسا زرمصيالو امرك هوركم نال يغصلالل له سيخاتلانا ٠
 لاقانانتارثشالا معئرا هرعرخا ىف ا ذاو اهم عرارصالا نمرب|]ب ةرم

 توملا اخ نورنا تام تح أف ميلك ف ترلل لخلل تل ذأ || تازلا أخ داق اًملطسر ثا 1 وامل طصرت هذه دجم لقمع ١ 2 طل ءادلا نانرفاموخالو 1 4 تامولو مراشلا ظ
 دكنسح-نال كاثلالوملا فصضنتو لوالالوقلا داهعابشورشأبا] 2 **

 ناياوسلعنلا دعرنمرشالا اهتدياذ نال 4 م ضرفب ٍلوتلا توف

 أيباد دودي لولا انه ع أوت دياف لاس ناالامهلا اعسومو |اقبضم
 , ا ١

ْ 5 7 
 ع



 0 لللابببببببج>ب كلبا بجيب ببب ب ب ب طحططم

 ككرتلال بحاولا انه كتل رشايصوترللا ان توم[ هريلع |
 دهلسو ءىطتومق اهيلع دازام نأ هرم ضرف موت نم لجو لا
لوالا نالزد :يلننلاب فص ىدال ! ناوفاثسلارنعو 0

 ى

 لكيلا عردا سب اذكلا ضورف نمثل ّنبانكضرمف دازامو نيعرضر

 دقدملا نم[ ضنا إىنلا جايلانه لشنلاب ارسم, اشم هنأ ل وزذأف

 صالللةاممعورف نالالم اديزكريضظمراو ايزيزنأ داش | ؤخالو

 دويل ب1 لاا ءارلفانمول دج يام ىلع هدد لاق لج
 فضيرملا لاقولو طرشلادنع همزلب 2!انافدانلا تلخ» نازات
 مل نو دج تمزلاربف دج! ىف أنه ىنضرم نم ىلاعتهددأ ف اذ اعنا

 ملِبِفإل !هحسزاج وأرد وأو هسالا نوكلا) دل انالس عام دن

 عاطف رماشووقنا دي تصص ل الامال ىونولو
 ناالا مسمع ملال انجري لا رصد نإ غبشو ةيترخ نمءالسالا
 ننال ]لع ضال بانك خعطزلا + راما دهشة

 ىتحض اا قطو ىزلا ضارلا مبرد نأ بل اذلا ناب الل ىاملءامملا

 نا كم واما خلال نامانا ةمرلابفصتو كلاذأ انموكرك
بجبأ الاف مارحارغب تانممارنواحا ذاامهواساو نونا ]امد

 

 بوحيلاب فصني هناذ لراتخا ا ذأف ةرهل وأ لا اما نيكنلأرحا دلع
 7 وأطر ماد 1 0 فصصشا نمرذ دقو

 ارحو لفن وابج ا وواضرذ نوكرشأ اله ضمك نرلا بحاص نا

 موكا عضو : داع اهنال تحارالاب فصسب ار رحال واهو ركمو

 فدع تلضف ةإح رو دا زب ةررق و دول قعو خولبو ديرحط رش
 دسولاع 4 اذ لايعو باباو ماه د ّدقخنو هنهديالامّنعو من

 لس ا 5 و خلان ف 9 "#00 ملا اكو ازاي مه اوارنرموأو

 اهالعالاغ لالالالا تاجال نال موصلاو ةالصلا ىف الفعككم مدعلا
 ىلوللو ءرشلا ن ذاب دمدقم دسعل اق حو هلبوط نم مولا قج تونلو



 ىبمل غو ثدراع مررهن بجالإلو دهان وما ة] أد
 3 | بسلا بحد ةو تأ داسلا نمش ىلع عل

 111 : نيلحرلا عوطقمالو ع. لن اودعتمل
 ظ نم فيغو ىو عالنت تم 01

 ظ اعلا م مرح نما أهنيك كن

 75 1 كك ام ل 5-55

 00 ايل جانا: ميطقمني صال ادا. هاوس نجخاذان مهنع ماجا مهملع واسع ىلا ها دامهنع ٌمدأو وهو
 | 10 يس ادع دوعلا ناو عيش سال خف فذ ىلا د ئ نايسالا يل رست اذ احا دقلا كامرهاظو وسل

 رزعأ . الوجد ايبأ كومو هزنع بوجولا طير ف لص
 نااهيابس ذدانك 3 ماجا 1 هواي ازا !
 رهو رج ذأاما وهو سدكيريل ذااهذ ىلا :

 يد د1 ان رشم 2 عاجلا
 اباصيالا بلع بحل نافذ قبرطل قى تاذ مخ نا امأ دانت
 ىانيمتالاقرفالوسسنجتلا خانكو تاععبلا يحن
 سيل مق رقي دال نال ء هن ينح- ىلإ نعيموهتللوه الوإ| 6

 منع بوجولا طوتس نالادال يشع بعل ظ )م اسسا 03 م
 اشم ةماعلا د دازلاطم ذل | 10 اذارمتنلاكم السالا ةلج نع عق ههول 0 /
 3 اوصالا له رع ىذلأ واهب ترسم 0 25 1 ظ عشا ' اةشالربتنلا.قلعتي هلصأ بومحو لذ 0 ْ ظ

 5 3 ظ



 . هش يسلو شديعلل مثمال ىريح بوجولانا] بوحولا طرسا دال
 لأ دك نسل بوجولا سسننو دبعلا نم [ىنلا عامنا تلطرتال ىف راك
 ةايزلاازكو امهليع فيات الو بجاورئالاو ضيا موصناىرتالا
 نيبلوصالا اومق اوي مانا اهمنلا نأ فصضل ادملارهظدؤو لولا اش
 قرؤلا ريا نال دألا بوجو طر ملعجفكدي اذال رنا كك( لع
 : د ميلاني ال مّيذلاو همرعو ثول ا دنعامنالا موزلوه مهند

 لوذوأإ 3 مارا لو ديس ايلا نما دلك هولعجا زول

 ”وجولا طر محال و دازلا لع ةررّمل ا نال عاومرّيل انف ف ىنملا
 تلعروتالاواهمذلا نمدحا نع هدأ زمرذ لخرحا نعافاإ

 روكذلا تعبْدترلذ نويلوصالا هركذام ىلعورف خله نيبلوصألا ن
 معيام نأ كو ح فرعتعيرنا أذ اذ دازلا خ ىلطأو نيالا تنلا
 ليالاز بكل ئلل ١ ؤمزحارلاو كا ذي نودداذّسم سانلاو وب مب
 ميغ وعر كول سال ةراثما ضو ا ومنم نعم تلع اذ قو شذ اوا ناما كي
 ارك ا وجر صا ناو احرص نرا لو ريلع بحال نا ذراجوا لغب نمهاحأرا
 اننرد لله هدلماز سار عررق نكرخل إم نانا لكتح ربعيو
 نأ ديولذ اهفرتم تالنانالا و تح مل مزخ لامك
 كرنب نا نكما ناو مسهوموأ هراحم نع يسملا هد ل4 ىسيلعردقي

 قبرطلا عبج م لحارل العر داق رجغ هال هيلع بعيار غال قع
 نانا ىزنكي نأ دمعلا واوا ىتسلل عار داك ناو س طرشلاوهو
 ّقشو ةلحرس زال ومر حرم جرحا بكوب هيلع نامي ةحأر
 000007 هس اجلح بكارلل كرو تيب - جل نا] ميناج

 لإن اف بكرب نما دحين أ طم رشسلا نمنأ مصفاشسلا بكف
 لعلو اكتمال هرمأ ماو دلع عع دح + نافل داعللب عسل وهو

 سيتا و هدإز عنب نأ ناكم]طرشب سلا املاوركذي م
 دجا !:عجرلاؤثاثلا دل فك( خلق ردورخال نايل

0 



 ١" الوالد يح تس عدل[ صحنلا كأ د تاعنن ل يصب داعم
 ] 0 تال ءازلاطع ةرركلا 1 لالا 0 هلدآو

 يح ادالاو ير ىلابجل ةراجلاو ا كرلابال ا تنال ةارحأ ل ىلع رسل أو
 هرلع بحار إحارلاو دازلارل اونو دعاطلا هسسال نيالا جدول
 لص ايلارطس لل قولا بلع بجيل مب هعلالام )ب هوولانكو لا

 د انلالعّيرْسلا طتشا اهم دعرز عاهل يححت ,يلع بكلل بوح
 تح خطر محاولا لع رونا ماو ركم لها حدحا لك قحشح اع
 جسلا شلات ميشال نال ايل للا وح نمو لذ وهاماو قالوغ
 ' رائذو لا ىح ؤهتم دبالذ الص ىلا عمطتسيال ناما ذا اما عجل ل
 7 تقل: كسلا ىلا جاتمم نوكي نأ دبال نكس ل ةراشملا هنمدباأو
 ماني ءاسواهسأي ب ايو همرئئسدرجواهنكسر ادب ةعاطتسالا
 معيدبْ |بلعذ همدختساال نحو اهنكسيالراوب ةعاطتسالا تبتتودبإا

 ةعبب دانك حم نعل ضغب ا كاس الام ىفالخ كد ١
 خا ذل معيد بجيل هناذ ضعبلاب و هذه ض عب هاو داءافتكألاو > ا ا

 عأب خالبا نانا ةراجالاب ئكسل جعراصتالاو منكسم عيد سعرا | |١١
 نكسمرل نيملولو لضف نام لضنلإب جو هتحاحردق ىرتشاو
 مس 5 ىلإ أم سرد رجب قكمدالو ك( د نم ,لام ةرنعومداخا]و

 فكراشاميلا ليل ص الا ةجاحلاب لوضتسلالل ازه نال خل بلح بعنإا
 سر لاممل] ضل ناديا] هنن ألا هةمديللاد 52 رائناو رصالتلا

 >أرمللاو سائلا فولتخاب ف لتي لالا هس امودص الل خازكالف ١ ا
 ةقفنو متنن ثرعتميو مرا ثسل اداه تقفن همزل نم ل ايعلاب ظ ّْ

 ف .طسولاراسعاااقيدةورّودالعرد ربتريغ ئهطسول أملا يع ||
 طرسولاف املاح ا تعا يوتنلأ ناذاهش ىذلل فلاضالجو زل قفن 1
 تاغنلا باب قاس ا«يقفرخالاو بن اهدحا نال ذا هذرعتميانأ ظ
 7 ظ ظ

 بدأ



 ابيشلا نمييلدللل مأيأ اودداهذ تكن ءاوقدر اس او ىلاعت 5 نأ

 فو هد :الاااظرمو وعل عت خابل تكننلع هتردق

 نع ىياثأا و هقمنحمل انعلوالا ومس ضو هيت ظ

سلو مشن نبيا تتمن تخحلخدو فسوي ىلا ْ
 تا 

 لاا تدق دقو كل وتوكل اؤراماحلا نت تال |[
 ايدل كام 5 | قح خارهشا 3 0 لالا 1 نا يعا

 اذ اان م ةدروريع ارض ازه >اذأو هرخملا اير مدعسال انأك

 اينلش لا نالت نامدوالاو :|ذ ةيرهشا قال امنوكيت او

 م>ىاسلا دعبل ارهاق ن يع اذا داما 0

 سى رقد 010 0و د ان وجرخعاونا/نأ خارهما قامدادوا

 رجركقلا م ف خانكرل ءينال اهءغال اهو رطل ةدمناأنب د

 ت7 ىعي قيرطنما انك ا نماو وملوك

 بلاغلأ نود نا تييراعلا تلت ميقدقحو ارم افخم ناك نأو هرلبلهأ

 .ك) داموا يلعم ثيلاوب فلا تخا اهتمال سلام
 دول ىداال ىناكسالارك 3 نوف اوفو د ادهيزها نع ا طوقس نمىزارلا

 0 ارح هاىلع جل لي اونو لمنال تيرشعو د ثس بسلا اا

 ضرامب لذ قدرطلا ف فولو بيينلا ةيلخ تقد ناك نسازكو ازكي

 تاسحإ نكح ام دلل رش جلاىرا١ 1١تانمداني شلال 1 4

 ٍٍ ىلا لا 7 هامل ناب يبرهطظلاع داتخلا ةدللعاموءّطمارملا

 دو دره 00 ةعاطلا نوكتف 0 دطماركلا ةوسرلامالا

 تولوتسي نيام, اوملا نممفياطمعتلا !مناش نم نكبمل اذه نآب
 ثو رصرتبو نكمل اوبل في واكو لوم ادخأو تنيفتلا
 ذا زيبلتب هللا ىلع الاد ةولد بج

 ا م ها 5
 4 جا نارهظل ى نلا ديتول دات سلال رشجل و



 ١ ”عومول نيرالا نم بودل ىلع فوللا بلغا ذا كح ولا ةدلغ مدع
 كوس اهو ىدرطلا تضرعت فياط نااومعسو مهلس هئلغلاو بهل
 ملاذا رطوقس قا نلتخاو بجيال مهنع مهسننا نوفعضناسي سانلاو
 ناك نان ايركلا كاهر بوجولا نينرعل | بفرعلا بوكر نمدباا نكي
 كدالأو بحد كرب غد اعلا ترج عضوم نم ةمالسلارعلا ةبلاغلا
 . ثيرجلا ؛ناحجالراهن )لاو تارثلاو نوكجو نوعيسو مسالا وهو
 مرصو سوف دل راينا نملك لاو تارملاو ناعججو ناعيس
 زان محملا خال نشأ مرح اطرتشو ىارفس خةأسال جدذوأ
 هرازنلاى . روت نوأ ينل َْث دارو صرخ اهيعموال نالت دايعأ

 لل كيك ا هددا لوسراب احر لاذ مرح هسموالا ةأرما عال تبادر
 ةوسلان ا هاكانه داذاذاهعم ب مجرأذ كاةحاحفارماو هوز
 6 ١ ع نيد ننال ةروسأل ال تاتتلا
 ًايياال رن سرسل ةروسالاو جاهلا خ دوجولا ناذقرافلادوجو

 . ركسلا ننام تدحوول ىتحدنتذلا نمافونح: انجل ا,نإثيعم ناكمرصتمت ١
 اهيلااهرخ افشل, دازتو دنتفلاا هيلع ناي نالزعت نا بجو فيطسلا بلم

 ظ يوكل نم مرجان نماهر وعم نالنأو تسنجالابةولخلا مانجو '؛
 عذلاوإ سلا هذ دملطا نها صمو عانمر وا يلوَقب دبلاتلا ل داهتكانس
 دوصتلانا] بونمملاو لدي ل ىذلا ىصلاو انومام نكيملاد|بيرصلا اواوداكدراحاب ا دقتعي ىذل ىب جملا ىلع دربجالو دصل أورخلو

  رالوتجزللا,لوه خدر هفموهوأ ل دناَيَصْلاَو ظنحلا مرحلانم ظ
 - دوسيئلاوهام هزمدجوي لانونجعوا١بصناكوأ 5 نكيمملا ذأ اا ظ .ىذلانال قرذا] نأ غبندومرحلا طورتس مد نلا قطرشس نم 0 ١
 ؟ أمل كلطاو هيلع. قفنلا عم قساذالو ىسوعرم قاع غلا بمرحب ا فا موزرذس نم ةارلل ع, قطرتسشو ىو ىلوأ مهلا ةرابعوانركذ أ ١ ا
 رمق حاملا ه]_ئلأيل اف ةارلاو صوصنسلا ىؤلطازوحمل اووداتل المسد ظ ظ

 ىماذ



 ظ زاستةوهشلادسهلبتملعلا ةيسبملا ى اول ان انكك ل هبلع بحنم
مش ناد "خلد ب طخ دالاومبلارذا نأ :ذلب نا موكا

 قيما لم ا

 ريالا هيلعم مرعادا >ا)انالرنسلا عي صتسن ند ىلواهلنك وللا

 ل ١ ديو همزاتسال ةوهكللا دعب اهغولبو' لس بح
 ! ىعب 20 ذو داما و هللا ماس الاه الب مادا لت

دج نماه عش ران. املا عوزأأ ىخر معبر اأو 'ظ
 م السإالا 

 . ةةزلاوورلتلا دوج تيا اذحإ يدل 5
 يلام ا يبان نمسردلاو قىرطلان نمالل سملارام

 كالبحالا ةرموأ ةلايجللاو هر يكد ا

 تقلا 0-0-3 لا متن باوك لد ترجو دبابو د

 د#جت )نا هرعم جعااهبلع عوزنلا بوحو قواهدالا ًابايعشت ع نأ

 07074 لاق بوصولا طوس لاق رهل م

 هل ناكلاملا ك[مول انمهلو هإبصخ بجيا بومولا ا
 كء”اكع 520 تاولاذكو جلع بعل قحلوبقلا نم عا انما

 ينأطلان ئمأ أون واطاذأ هيج هيالنتل 101

 فحل تود 00 نيل صد بوحولا طباردس نمإست

 ةصملا عم هناا موةدياهرلا لات نانمالا قل
 اتطمالرعلادتعترانلا 0 0 زو نادال بوحو ادار

 بيرجملا اهب ليس عت سم اطتكتل اول دلاكلأل نا
 أصيألاو جانجالا هرثارهظبل لالا يرق عم تيقيف متدبأف عمرنا

 ناذ فيرطلان نمالش تاماذ !اصنالا بوجو ىفالتخالا ناملعاو

 محلا طارش انايليسالللاو اهمال ميول الج هلكت لاذ ا
 لونا ةيرح باجاني اطرشاهتحف ةرعلام دعم 'رزلاو |

 وحسم نب | نعداهدلب لها ورحت وأبو جرلا مع وكنأل ةرعىا

 زان ان].طعسنالا هولعيال نآك 00 ايتعملادرزما



 ٠٠ يلا سي لزق للةنالاعل ناويه تن كفن ا ةرحلا ١
 دّوغلإمارحالا نال مضرن نع هزدكرمل ىضخ. ىتعوأ مْلش دبعوأ حص
 نكرم ةيعلال ف هرب ناكنأو وهو 0 كنلننلا

 اال مف نا هذ مسبلسلا انرجتعاف مادالا لا ضم ناكمأ ثمح نم
 ىلع لوتوهو هنم تعصي عل د ىبصلا ىلا مارحاللا دانس أ كو
 غشنا مورا هورأ .تعممرحأت لقعيال ن اكنأف هلق عن ن أم |ذأأم
 ناك طاريك ىصلا نال ل و ءادروار ازا مسسلبو هلم : درع نأ
 ولواضتالوارحالو معمم دال لو محلولاركو مزاامجغ همارحأ
 | مورتلل نكيردال هازجا ىضرفلا ىونو فوكولا] ف مغولب دعب هددح
 ' هدرجولؤموزلا هنع جورنلل نكيال دصلا نولخم وزللامرعل نع
  كونجيوائاك2ولذ ىصلا ونجل ورفاكلاو محب لت لع دعب
 ع !نازناللانأ !دانهو ساما جامارحللا درت او فاذأف

 نهحو نم تحرورسرمل مذ نازكدعامٌدالصلا فالخجهمالسأب معا
 نوكو مسن مارحا هنمروصْس ]نا نونجلامارحإروصم فيكلوالا
  الهذئسلا/غلالا نونجلاز اديني عرصل تن لا ا تكرنعمرحامبلو
 هائله ةنالدمل اب مكعال ا ذا املا ناذعل دبل انهذاذااثلا
 ' عدلا نية اذانم الذ ه[سانملا دوهسو م ارحالادجو|ئأ هئم أ جوبرمل

 '  بكترا ئه ارحالا دعب نجا ذا خلانلامداونلا نع ةمخرلا وهنالك
 " ملوقىصلا سيو نيباةرف ةافكلا م اذ مارحالا تارولظح نما
 ظ اهلمارلطسو نرذو ءنحلاو دو قرع تأ ذو هايلخلاو ةمارهالا نقاوعو
 كش تاما: ء.جلا ىرمالا قل ذالل هنو |هتدال ىلا ٌمنكمالاعأ اهدرم نلو
 دذو لوالاذابسو ناثلااّدهدارملاو نعل ناآملاو نبملا تةولا نيب

 عسنتو |لحارمرتعوخ كتبو منيباذلإبو ةلمهل الل مخب فيلق
  هركذ #ةعبسلقرعورنلا هركذا؟لابمأ "دس ةنيدلا ثبو تديو
  ١سالللانهبو تداول دعب اوهو نيد لها تاّديم ضابعىذأتلا

 هيج



 نك امال كلن ضعب ين كلل ناق بلاط ىلإ نداىلعر ادام اوعلا اهسشرادا
 ا

 رم برعملاو ىرشملا دوهو ىف للانولشو تكلا

 هزمهلا امل دست ظ

 مهلصاتساعا هيله نإ ساهي لزت حيهم لبصالا قأهيشأ]
 حبرف فو 000 ليكم ثيدواهلسن ىوونلا لانه تعسف

 ماسلا لهأ ينرط ومو كوش ٌىدرط نمد.كم نم لاهسلاو ثا

 يرعب نرثد ماظبلاو 00 رصما|هأ تاديموهو هوملا اهجاوب ولو

 تكس نسو هندي تن اذرء دع طم !جوهوارلا نوكسو فال

 اموشم قتلا اهناوارلا ريا طلال دي نيلحرمونع

 ”زارس هلل اية ابونا وأ ناوارل ار يا
 !تانيمونق ملل دامأو 1 د أرم نمنطد

 نيلسحرم لع ةماهت لاح 0 دنونج ناكمو نمل

 فرع تادانعام تف داولل هرمهواهلهال ءاوقب د ارلاوهازهز تكن

 ننس دود اس عجؤ ا ةيخشلا ل نمىىجلا قدس

 يملا واع اينعالذا دان ارو اهلهارع نم نعد اهبرم تاهيل اوقو
 نضال از هناكنأو سام نم مك نأ ى ئردلا لع مح .الئامرع الا

 ا ذات امسلا نا هم ط عدوان دعا جرحأ نم نينا سلع تحامأو
 بحي وطوالا قبرطلا هنم ارحل ديزل مإهذ ة:فيلفل هذ

 ملواجالع تره ةدددنجلا نإ نكأ كمل نحل نم مر نايل
 ىد ايو اضعبناكسال اهنرعب >اكيال 5-00

 رلعح مهضعلو نصف ارد ى زلا ناكملا نمنسانلار انها لعاساو انلف

 0 د 0 هملول هلحيرم فصنب ةفمحج ا لبق هند الط ايححا نيغلا
 تق أولا له نم رحاوبرمالربوارعإ خناكنماولاندكو
 ا و داهلججال ”لابفرعيواهزا ذاحل | ةأرم رك نأءىلعن



 هاذا مدا ٠ كييف ىداح ثم نكمل

 ْ بردو اذاىلار اتعلم ترياولا حالو تائسمملا نعش رخل ت اذا
 ةجبارلاتجا يك نيم سعاشلا ن دلاله ضعب :كركذ لزانلل
 : تاقيللازهؤ ةلماحت | نال نيستا نضل
 ظ هنو !سبرْمْلا صملخنن لبعد د نممارحالا زلبالا دعا
 ىرملل مإ 0 الياس نرئوهو تادملا رخال انة

 ٌمثو مكمل اوةذحللا عمو رملاب ل اماو ىا ذا ذاحلا» نكي م اثللاو
 ىلع رورلامرع دنع 0 :رتعتاذ ا ذاهللاو الشلال مب ارحأر
 تيكاوملا

 اذ أ ذاام ايس و

 ةانعدييسلا خر .ارحيكم ويلا(! لع مداؤس

 اها مارحا ذ2111 11 ,راهن نمره انس كلحا
 سكة دقو لاتتلام للعدو خل زج
 ظ رونا نوع سيل لل نءاعضومدصفأ ذا 0
 اتملالخآ نفيد هاهاتكل بلالسما ذاو مرعرغ تاقبملا

 ةليل شو نعلاو دصقمملا مارح يفيدكم اخد ا
 ظ يال هللا دروع ناس ومارحارمغب كم لخدينأ دارا نل

 داذ ذاوك|ذأ دكر ومام شالو هرقس نكمل ذشنيحناا ش

 :يورثكي عنهوانلاكنألف ةدسك ةنرانيرمارج ا

 ةداطسر ا دروماموهو اللا راسا

 عن

 .. يلطا لال تبن جي عا هنآو لاج ضعي نيدو مهشيسانال دعب ' رتل نيل ةعو بشل ةاذاحا مدان تان تن
 | وأ لاتملا 5 نائل 3 ةرقلاوأ 6061 حر | قاداائحزلهلس فرذا 37 اءارحاو د ءاحالمت مارحالا ىف

 ملم رحال نا هكم لون دصتدد نوكأ دج( رش

 ظ هلع هدداؤص,لوخدانأو الاسف ىوتساةمفيرشلا رتعتملا اه
 ظ 0 ماك مما هنأ بيم ارح ارحاريب دكم سو



 مارح يشن مكمل خ دبل فرعبل نحف رملا مدت دصتي نما

 ”نآرإ 3 يسال ناذ لان مرحاول هبلعم ارحل لوطيال تح
كيلا !اهملع هىرذت عمو سلوك :مانمرع

 عزا جعأ 

 اونو الث ماومف كوالا اما رع هرخأت :زوعاطو تشاولل ع مارحإلا

 0 وجا ظ

 الا رىيلل نم ها نيم لسلام يلعل اكو يصاتلا كأمالا نمي
 ةءاضتااءملل اكّببملو دجأ ماههلا ةاورةسد نممدتتام ارفع ةرغوأ

 لضفأ ع رقما ن ناوهو اللا خ ورك ل يصنمت مذ نأ انايسدعو مدتنلا

 رجالا. اونا مه ةقشلل الو روظحمذ عش ١1 نامسنن كأبي نآلاذا
 1 مدل الشب بهتان

 بح ١ ىدت | أمالو 4 وقول ف وخنس

 ناتيللماملاسم قانا ءاطخارتف كالا تاني 028 0
 ا 1 نلاب مهبل كامزلا

 تلال نازي ل 14 رحل 0 هك
 ضو ااجبل ماسلا لع راوقلف ىلاثلاا ماو ]باق نم همغقيلهأ ادحالا
 مجخاتلانم عنملادسإلل تن اولأن تماتلا ةردافوامرحمالاتانيلا
 تقةاولل لخاد دحا ناكتنم تايم. ىازلل اهلخ ارلوس وق
 5 نسب قرف 'اومرحلاو كنقاوملايد .ىحلأ مضاوملا اك رسكبوهو

 ين تورد لوقو تكة دج مز عض ةاهدعجا تاقيلل سفن 3
 سالت م تداولا دج ذوكن ن اةرابلا نهنسرداتلاربرتلا
 | 3 ١ د نيئنملل دوت خوه واهسشضن اهيند ناك مهن

 ديارنا( طيمزل 3 32 اننانيمإلل اذ اناوانرك داق الطالا . ظ

 لالخ نب لذة افلا اًيَرم ددح وح |

 ا ا

| 

5 

| 

) 

0 

 ا دنخ مرق ل خدب

 تحمل 5 2 ا دصتلاازهمرع دنءاماوامرعالا



 راي رد را يني نكم لخدي نأ مل ةجاه رم ىل نم ع نجا ذ | كك. يورضلاو

 ا ا مرلل لل دي لذ كلانا ا6نلانلل رنوا جدول ذ اطرشي
 ( تلوف ديانا صيد ارا ري نم كم اخدها ل سلف زواج
 - مرح ا كاديمد نيل لد ملل كل
 . رم >رمزل ملل نماهبمهرحا تالا دارا ناورم د همز لل ئم ىل
 ظ مرلللاخأ 4 > ان 6 نم ككل داللو سلع مهجوهو وهواهش انس كن نال
 - اولاخارب >ازلذ !لعيمبوالوااهلهأ ١ 5-3 ناماوسوا واكب ناماوس
 ْ اكس نأكوم
 | مه الر ول هاك يف اكسس ل الحلا هرحا

 ظ لولا نحو ك/ذونعواشئاودصلا نم هزل حزم هلع مرعذنا
  معطتلا مرح و ّنْهَل همرحاو م اال ملشسلا ةلخ هوامرملا ياخ دا
 ظ لدرلاد دوب تلاوهو و ىلعلا كشيرعتم رملي ىىأ _ رعدم يأ

 ١ نحمر شوهد 0 ميال اركلا فرت رع وأ جنن
 ليلطعو رعايه ةلصلاذ ةالصلايف ءاسنالا ةربكك كنا
 ظ ١ لا نك ةاكزلاوريوصلا: فال

 ظ مضاد عماعنلا كنلالهدالا نع مرخال ةرهالوأ عام ارحل
 "2 لناتلاعرملل جدشراضحالاالاو عل لعسف تارثلا '«ىلأ لمثخأ
 3 ا وسا لذانوتلظم ناكول و ان لظيسإ ضم نمنيال رنا
 ظ الصلا ةنونللا ت لجلب ذانتلاو يخل 0
 لسفلاوأضوت مرينادا ىلاذأ دوج بوق ةينيف اولاعجماا نك
 قحط عبتسيت ةراهللا] ءذاظلاوهو لسا هليل د رد ظ لضنا
 ظ لدفن مرد اوف شتر الجنا ناقتي و ءياعمد 8 تط 8 هددالوسرل لاق منم هساوخ رك نأ اةادورلللا تلاد ا
  عراتلالانال از جملا دنعرممبتلا عرشبالا دلو لاب مرشلو

 ئالخع.



 - 0 ليام نسد.علاو تىجلا ف كخي

 دعثف كاستل ةممسل نالرلظن هو ادنع متل

 لهجو و مكرم لكلا داهونحو ا ل

 مصملا 3 انحل واهم م [/ورنح ١و ةالصلا,١ 0

 بان أ صلار اأو ندرعلاو دعبل ناومارحلا اني املا ْ

 تايم ملال راو صق نم فيلنتل الاد را ني

 ةيحرتشالاودارأو اك اسرلا سيشادما نيل اولا نا

 ْن هلسنب دب نع يع ولاول و

كن 2 اهيور 4 ءاجمتد ارارزع بهما نمواهونعو
 ت

 اما 0 517 سلا نمش أف عاجلا نم عذامال اودعم

 ا ووهاهسبل ىلع هنال نيليبغوأ تدينجتا درو

 مثدو عروعلارتس نم بالو طينملا سسبل نع جون, لئلاو اسم هانم

 فرفرطررع نأو هيام عل نالأو هانعام 6 دو دسلاورملا

 ميلا عأدرل اورمرللا راض اة ندد كو لذ نانا

 هرازاؤميفرطزرغن اوةرسلاق وف نشو ضل نينمكلاو
 5 ااجبرسننولع هدْسوأ ءكآ وأ الخ هللخواو 0

 أمك 56 وعلا رئاسال اودتسلا ناين باتكلا ثأمو حصمتاو
 مم م ما او متلضف الا درربلل مشب راطأو
 ناؤخي آو ىمتسلا 0 قشعلا بوئلا]سغمدع قود 1

 بنات وكلا 1 نيىأ ب طترم وق يبل ةحواته
 فانا تكمل 6 مرعب ماع وشاب لمتشركلطأ الا نشيل

 ل كلطأ + باج نرحل يسال

 و مري نأل بك كم مزز صلبا سل
 00 406 كيا يكفل 6 اناكلاسل

 لأ للا سوحال انديلاب ديكو دلع ححاشي دفاو و



 أ قرار دخان الات هنع نيناهرلاب العال لوقوعسنؤنا
 0 علت يف لإ لصتشلواعلإلا نررلا درع اذااهنبإمل

 ف هدو ع نعوغاذ ندبلا فروا وفاق: لا
 كعثلا الل نالمارحجلا دلاجكانتر الا لمرصّييمل ذا بونلا
 دج بمد غاعدا ئدرهطلا اكو اتئلآ و امرهالمو لذا |

 ىأ فّعكر لصو سكيب وف ذاههزك هزم روهعسنأو
 مع لس مالس 0 ل ينل ايس انما
 أ تلييورم ءروييملا كدب اس يلا لا تالا
 م مسدد هك دبرا نامهلا رادامجلا اديان تباطم كدا ل اوقنو دلل خلوضرلا

 1 ميلا ملطسب تشل يملا نياكرا ا هال عاتصشا ىمدإنو
 :انيرالاق تمحمالسلا اهلعرلدوليلخلب» ابق أ لوسقلاو
 لي الث اانهلثبرمؤترلو معلا ا كأ اذنم
 ايلا دل حا اطمسلا 3 توم ديلا او علا
 ةالسعلا بن ثحف ىالنلل نعش ام انمدقو جالا ىف :حاعرجسي
 ةسللاءادواناهيسهع بل ىأ اهب ىوند كتالصرب د تلو سوت
 هتعوص | ىلب ناد ماعلا 5 انكىتلارخا اهنوكسو ايلا ضيم الاول
 ىلا انا ةوش لق فوةالسلا ديانا 5 نلم لييلاماخ
 افلم وخال وب راددامهلل 0 نمخياشللا ركذ 09

 ةهعمعس ىناعور.5 اورلأ تاج اورسولاّةذىلاتان
 ركلا ذا نخب كاتازملو 0 7
 ةالصلا دندن هاند ةأمس ءو بلقلا قب لعمل نسحناسللا

 انو ضعندو تا دابعلا ميك ةاةلطمدعدب دس ناسللا
 ايلاو لكألا ناب 3 ىونشو رع بلو ءنم هزصنو ديوسن مل

 يعن

 ظ



 -ِ نريصسس ل

 ا ا

 هب مجان نيعي مذ! مارس ازهبلا ناو دنا قطا
 - لورحرش ةلصالا او لامهالا عرين اص نئيتلا نا 6

 ل اوسبر, ىذ اهااع تلاها أنف نمل ْنممِرد نينه و

 ترا يوك حالو ئمبرل ن أذ هزاحلاذ يلع ناطقا

 1 تح ميحرعلا زئت مدي للخت لامتالا جلا ةاانكوةرجلل

 تاع يانا ع بت - داهواضُت مىلع
 ىداتنمالسالا جنا باتكلا ثركدملو ديرهظلاخ لام م
 لجبلا كلب ى لل ىصالاؤ لوتنللو ىقتنا ا

 الا 00200007 كااولظن تاقرلل قل

 ىو كا ”لوالل ىاثلاو ىلاكلل كوالا ةضراظلاةهشسو

 جل لوك جلال ناشكيبل كأ ك دكرشا كي ل اكل

 07 أهب دارب شنو حا يع

 ثكتاجا بج !هيرتك مارب نمر بضانلاو ةقاضالاو تطتلا
 ىنقرماَما|ذ : ناملاب لل !نمرناكو ءل تياهنالام ىلا داحادج ال
 دس و د4 0 كبايلاناقلا و دياقزلافوذ دكت ررصم

 ألع] لل مهار ايفو ىلاعت هداوهل قف عادلا
 0 1س لسانلوسليتورهظالا د لاكو ناكل ىف حملا

 كو جنلاوركلار :اوحاع امال دعب نيل نازه خ فلتخاو
 متلتااو ا فانس العدوكدسكلا مجوالانأ د تبادل

 15 ميلا ليلحت ناؤع نسحا | اىكسكاا لاو تا دس
 ىحلا ا نايرسرفلا خف الا 4 ىو دهم نال

 انيس 0-5 12011 هه 0 تادل اءامل سب اهنا

 فأوق هاا فناتسم 7 نعا]انشلا
 3سنوات اعل جيا لاقرمذأن معلا 75 كنبااع

 يدوس سو تس جلا ا 0



- 

 0١  اههنلك رز احال نك لوصالا مل عنم ءلعلا للاسم ةيرتم انهو
 0 لل عترن [عوس مش سيل ٌينلا فالخعجشرنكألو كبوسبلوالا ' ا

 ظ وق , |١ ةدايزلاوأهنم تعسالو ةسلتلا ىأ صتونتالو درنو
 ا | رافغىللايلا ك_!طهلاو كلا امخرلاو كن دسرنللو كسل كم
 / | نادكيل بارتلا رعد نسما ل فئلاوايشلا ! 5 كسل بؤيزلا
 صملا مرصو باهل نم ةرع نع كأ ذ درو اك ةرخالا شدعىشنعلا
 ظ هكسازم ىف ىلا عرصور ايا دابزلا أب كاهلاذ

 فكل ن.الاقو ىوحال نا صلل ل انف صتنلااماوان دزعاورا سب

 ]| للان تيبزتت دهأ ماها مالخلاو نانتا هوركمشا مهلا عرش
 ره اسعوانا كاسر اذ ىلا هدارككوهائ | طرشلا اما نس فانا
 كتل صا امكرنأ داذ ريس بيلا ضوصخيو أ نراهصأ نعروهلملا

 | وحيا صلل لَم للوالإب كإ تكف اهنع صتن ا اذ ىيزنلا تهارك
 3 ١ معلا ر صبرك هدارم طرشس سلسل نأ لاذ نمل ةورهاطرظن دف

 | ةعرشيم نا ذالا و ةدابزلا نال :سِلَملا ذآ دابزلادأن دْضاهصوصخدل
 تامنأةالصلاّ دهشلا قو فراعتملامند لصحالومالع الل نال

 ىلع يضم تشبف ةالصلا طسو ردال ناركتكّدع ورش تسدلف لوالا
 با ورك دل || شال دعو رشم فر خالا ناكذأو دراول |

 اهلا ذاذامهنالا امر ن ىكالشا هاذا تمرعادئفانوأن تثيبل ا ذأ

 راع م وعل أرحالا نمعأمهف ئصوصخخ 0 لح هرذد

 ١ ةييلتلا با نيلتلادنع نكد سل راعرامرمصي نأ نه كل نبلا
 . مصلاور كلا بار يكتلا دنع نك شل: ةكلصلا قاعر اشيمصن 6
 تأفسوب ىلإ نعك ومو ةالصل|لعاس اضأهدحو مشلاباع 01

 'ايقوتارءلظحلا نع نك داع اهنا ماك موصلا له اساة ؤكترشلا
 .تآكك طر نكلامازتلا لب فكدرمجلل :الصل «لا عن مازتل ا ردال ذو
 اقينفكسنلا تابصوضحنم شرت ل تلا«دارملاو شا ةالنصلاب
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 ٠ ثوول ايدل تزول اديدتت الك نولبقلا 31|

 ا ظ
 1 ايسو ىوشيمل و أ مارحالاىى 77-

 كاع كلع هدأ صونلا طع صمحأ | ذ ع ا

 ب يمر 70 يع كلم :

 مجال نهولادجللو ميشا او تنال ذب كلاّددألا لأ دملو
 اينمالاوزهر رص كامت هدامدل ا ابخاوقنو

 لب اهلا واتش بتولو قلاع ادللا
 ثنرلا ابملاةل مك[ حا ىلاعت ماوتل عاهل ثفرلاو املا ا
 نبأ 0 اال ع ريغ ىد ل كالو عداش ل

 لاكش عوز مف دال اس سحانلا 0 نول نأ ل اىئب سام

 / اننا كنيلللاو هس ايان يلنؤهو «رمارحلا ا

 نهدي مدلاو | ممر ترلا أن ال اًدذ هر تناو تسفرت

 راح مدأ سيمو يخل شل ا)بقو أعيش اذنحل انتر دل اوال
 لل َت ةويملاو لاعلاق ىرضصل نأ را مايل عننينعلاو

 ةالصل اقربرل ىسلكد ل دلمأ مم ارحالاذ ناالا ارممعدرم ارحالا ىكريلع

 ندرامللو ,ركل د اتدرلا تريوشللالا نلاو تيكا هارت خببرطنل أوا

 3 رديت نيرا هل داجيري دال نأ محير اتلا نمرك٠ صد

 نان لانتلالا 0 ا بادب ضانتلاو يخانذ

 تا لمع نجا 0 0 6-9 ورجلسفل طاخيم 22

 لغاؤ دا نالذالا اوعي ىوكولا]ش ايدها ةهااو ركل ع

 تما ذا تان عا 1 هدا ةراشالاو دبيعلا]تكو 8 وو
 دلل انهدسلا.بيرأ قصشملا صل لاةرملادبيصل ضرعتلا



 ١ هلتكةمعو ملالتلا دين 3 20 دراولذا
 سلق ةراثردالا نأ 1 الرلاو اراننالاة محو نارشلأ ُذ 2 أ
 نسا علشان نلعتل دا! كالا ىلا داّصلاو ةوضلتلاو اعلاوإبو ارسسلاو ضيمقل اشباه وق دبيغلا ىغست ئلالرلاو
 ظ ناالارتصعدا نرفع زوا سروب خوسملا بولاو نسكن
 يا بوارسلاو وصولا ثيوح لع دا« ضنك بسغ نو
 ٠ نللل قلو ثنويورك ود ربي اهداسا دحأ يؤ صنم تاليوارس ميل
 . اوهلتخاو نملا نمرد قونرفصأ مم سبرولا . يذلا: لاعف نزور

 ظ يللا د كالا ليل + ومنا ]لسح ضعسا ضخ ل
 زانسالو 1 0 نأ ىزنإل 0-3-- 00

 .عرلارمأ لا بلي دالاءؤمتسلاقانكتس ت هللس را
 د لخانردعرنوصردا ف ميك لسد دد لحرس 1 د 1 0 210011

 مرتلا اسوأ ع ذلالسنللانه نادل ناسلا يف ةانك 2
 مذ هل ىلاعت هدأ هجرت نع اه كورلا كارلسلا كرعم دنع
 امل نك هدحا 1 لل تعلو هنتوا قانا! لكلا اخ ءونوولاة
 ١ قولا كن نانا | لعل نان العم لع كلي بمكان
 الولاد طابشحالا ]حال رىكدملا زصفملا ٍلعمارحالا خبعك ال جعأ
 هلع 0 11 نال صامل ذانلق ا نالامذ

 رب غوا١نارموا ناكة وم رسييمرتلا طسو نىذلا بعكأا طفيال
 ظ ا اي 00

 مد 1 نت مونإ /ىلإ 1 ةلخد ا

 1 اوما 0و 5 مهم 0 و ثيدحأأ
 ا لااا ءامكسانم و ىللكذو سبلب سلا انتل
 زلنا نطاخ :ميطبخل بح مضعتوأ تدم مه ىلع لوهمودت لك



 دلو كلا الا هس نسل سفن لت كسمسو عرشو | ىغعم ضع
 ىزلا ىلارعالا ثير لاه طغت تتجاو ىاسارلاورجولاوتسو
 'اسلمماولا وب ثحسرنأف مهيحوالو مساراورنغال شد أن ءةصنو

 سارلاو جولار طغت نمرحيلع ثيرلل اذهب اول دكساانتءانا لعاو
 باجاو ايلا لاح ذ ماولعب لومرحلا تاما اذ داولع معفاذللاو

 تي دع ضراعمر بال توللو ناولعب ل فاباشيانع ناسلا تاخذ
 طغش لتشومف لغمارحالاو ث كلتنمالا هز عوطقنإم دانناتاماذا ٠
 لل ديوضوأ دان !تلاماحاىلع طايروم الاىنسإل انو ناوضعلا |

 هلل أل صولا رابخاب ن(ذ نيرموصخ ىإعالاو تولابعاطتن اله
 معلا تولد عاطتن انلقف >وعدمرغوهو رتهارجل اوس و ميلَع ْ ا

 فد ةروتسم ةروعأ هيا ماها جا اهو طغتال ةأرلا ناو صوص
 اهتطغيارلارجس >ارللو ميا اللا لامر ناسا ظ

 فت" رعلا/ دا عاهب ىطغبال ىن نعازارتحا بوئلا«ةداعاهن طعن |
 انهو دبا صحلاو ضعبلاو لكلاركس نيد رفالو ٌدباجالاو جيملاو
 تأب سلو هضراعلو مش دالو اذ عشا مناةاواتنف ناخوضأت 0

 يسار[ سه بنحلو ىاايجلاب اهل وهوة املع 0

 هيتس أوج يلع تحج نك يلع فش د[ حبا بوجيوو ركغ املا
 رعشللا نلوماوملا !تتددال ةددصا #رنعو بط عون زدا] ورع

 نالّتخان نسلو رم سفت ىلا ام ىهلتخالا انهو ببطب ىسلو

 ييعخملاو [ىلخالا كيرا طمالابراطخالاو باص قد دتخ ل مش
 هس ار ]خول لدا] طلاب ديق سارلا مي ]ضي تبنانلرسكب

 بطلاء امن تاو هتانتاياياويضال ةطاملاناع
 عاملا مال سلال عرلومل ندرلاو بوئلاناتلطم تبيتجاو ىأ

 كرانانلارسك ئتلاو سارلاسغ ا!نيملارسك و هولْغّتلاثععشلا



  ةارل محل نه ةعيرشلا و ثينكل ضيم غلا قيوهو ببطلا
 وم تايانملا ب اب قاس« التخالل اماو كلاس اتت الخرز طل [صالرلا مل لاول 6 نهدلا انه صم اكذب لوانشللو ظ رصعلا با ىلإو درولاو ميلا غلاو نيمسأبلاو مييبذنبلاو نارفعزلاٌنبط
 ش هلو لا ىت املأ مالا هزه بتجاو ىأ هرْفظ صفو ورع قلحمو
 0 فيكو كمل كل ازا >اللو ال > تش انعم قصنلا اؤؤسو 3 املَح

 سال نمناكناكم كاما اروشدواننواصتو انلحن امام
 ظ ]رق انررع ذو نا نختم ضعبرك ردد نيعلا ةتبانلا لت حرم زم د 9 ب . :للا لاق نك نيمو ا ؟رشابم ندلاوأ
 مدد صرنا [سمىورلل [هسنا) ىاماهلل لونحدو لامسغالأ)
 - لمحو ثيللاب لاطتتسالاو سوف مرعوهو دهال سوريلع
 لرتموهو كم د! تالا رسكو كوالا ملاذ او يسنتتحإل ىا
 ايات ]ولاد ركنا هدحا باصاولتمهجوالو ىسأر بصنرملا ذأ أب
 دعل وأ ءئاحالاو |قمطل اوخ )حا ذا ام ف هلي ازا هزلي نان مسأرلع
 ايهو تحال ىأ طسو ة نامل دو سلوق كوغشملا
 تئفنمف ناك اذااملمّسف ءةلطاوتحلا لعدكسو حاملا ف لعام
 ةركسالرنا لارا أو هانعم ىنال و طخ ىسلب سلر ال مغ قفت 5
 ايلا ايكيا يوم انا اي مطل و م هلللبل اوسلو نطل دش
 واكو رسرص علمدو دصتسبو نتسخدأو بطلامغب لاصتالا
  ىش طوغس فاح نيا ريغ شدبو مسأر كمي نأو ميحد ربما
 كلب سلبالذ كاذ فيو لانأو ققرب ثا ذ لب هرعش نم
 اقرشم تولعوا تيلصوتم سل تلا رثكاو اوف ديدشنلا
 .ىااهن كبوصاعأر |هببالابو ابكر تيئلواايداو تطبضوأ
 ةلصل لاو حالا ىفدلتخادنع باسكسالامجو فءاهنرثكا
 اهلينواهجاوواهضرف ل مسف :ةلصلا ىلطأ لاّشالا دنع

 ليهو



 ناتج لت تإيوبكللب ى ىاطلا نك ندأو ارهاط دوهود ]
 انأع تروصرعأ |ةرثم تولعو قصيت جا هركذأكقي درسا

 مج كبار م عقد يكرلاورفر د مجنبشلا ضم [ضوانّرم ١
 ةدابزلا نادطسلا رضوا هديت يزل دال |
 0 ايفا الامزلب تحرس ةرحاولا ةلاوعاهتم ٠

 اهريركنا بدعسو بو ديمو ٌضشكَض رن هيلدا ن ١ مرآ ظ

 3 السلا ةرو مباهماطتبال ولولا لعام أبو ترم ث الأن
 اة ضو يسم 7

 نجد حالا شدع شدعلا نأ كسل لة مبجحس ْ
 دالاعجتل كايما لاسوا الس شيلتاهقع إنو يلع هنأ 0(

 بسوق زارملا امن« هستح ديا نال: تاميرك وسلا
 المس عم لاضلاوهو :ن دوتنلا اون طمالا ءابلا ةكماخو رسل ادا 5
 ةلب كتلخد ذأ ىو ىلوأ هاصا ا

 دقو نعبانللل انكورم السل! لع هؤعذ وش. لوأ ررالرمالل دجنملا ]

 بلل ستعإلا ةدوتسلانا ايا نم نا ةراهملا بانك أدير 4
 لوخ د دشنملو اسننلاو ضياولل نسيت دفاظنلا هواش ] ١

 تجف ارأهز وا ايرلخد اليل 0 هرباجنال هناداذاذ صضاخششفإل 2 ؤ

 ناكردارمغ نبا نع ىاورانو هه انكار موق ولاد اوساهت رع ةالبلد 1

 م 0 لا دل نهى ا
 تأ بتسوية اه لوخيلا و بعسل امأو قارسلا

 0 مدت ناؤخجلو عسا تف مهاجرا ا
 يشارشكلل ملونحد ن 3 نأ بكسو نهيامبلل لو اوحد ا

 منملخدمالسلا/ملعزدال ةنمم ال نمسا ل خدف ةسئووب باد ١
 ملال فسلم لا عشا غامض تبمالسلا بابيساوه»
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 رجلا لعد يسن شكمانأو ]

 ” ايه ةااولا جاو ووو و قرا لل تلملالا بتجتنلا
 | ل!]لاقواث الئ ربكمالسلاو السلا ءيلع طارباج ثيدط ل اهجاوم
 / دالاذربر كين لكل عوهو رولا ماو كالا ململ كيرشل ؛رحو ههداالا
 والا و نال !زياخ خازك ةلظعلا :رعكلا اه كارلا هند يكتل نم
 ظ دين اهدا غلا قود ريو هبداالا ملأ ال طلعها نمو هاوس نم لكىأ

  ارلاناذعاذغب الأ ءّ:لفع ىد كوتملا
 0 تان ره تاب [صالا احسب ل هاجر دو مبا جس اه دنع ظ

 نسل اهم لول: كرمت ناو تكرلإب به ديكيقونلا ن١ تاوعدلا
 ١ اوعوينا شب طصلا ننال ل صن نمةيجلاولولأ ةوءتبادملا ذ انك
 1 تاما لع ىرك نأ ناك دال هرم اجل انين اهديوول ولا و

 امى عري نايف :كصلاريغ قاماذرتالص دسننت سانلامالك ٠

- 

 ةنانكهو كلا رهاش

 دقو رينناددرلا نعمصنماىرلا ظمحننالا عدل ارهظتس الو عضحي
 أوعوي نأ كم كر ضسلا ديبري كلج ىصوأ :غينحأب | نأ بقأنلا ذركذ
 ةرعرلا هزه يس | ذاذ ناعديباجسأب ثيلا هاشم دنع هلأ
 - هنا ل طةرعد المها نمو سرتولا جدو هةوعدلا باتسمزاص
 راكءالرها نمأ نه سو يلع هدد| صوب لع ال حلاو باس حاب

 م 'لتسالانالو مجالا نع . عىمتلو كا زكا "لس لع لعل ءاني الب

 ا ]نسمات ونرلالةاهانسلو القرا همن مشرد أو ,ىبفعملان بانل ,ال سلا ملع ه]عنل هلشدو دوسال أر خ ىلعه لب عضبن 00
 ١ عقر ةعزلا ك(ذ نع جدأ [سم تياورا هؤّمو هونعو توصرمل اك
 رؤلال اراه ,هجيد دخعأ جرمان ورجلا زعل مهطأب | عجر سلا زيد

 لعب قررانلا ومال سلا مع لعن لذ :
 ليعتلا اره و فيعضأنرنع رسال نأ ل والا ايلاماوقلا ف"”وكو

 اولا



 كلانا اذا تنوير ع نط نيالا نا طوف ن كانا را ا

ْ 1000 7 
 توم ورلا فاوطن حابامرمناكناوديمتلا ةاوطذوطضالالج
 صول ادعيرغ مود قزح: ناونماضالا زرهنصتحشاالا :شاضنا

 ةرعل ابوأ جملا ست نعني ضرفلاو هاضكى عب ضرخلا ف اولعت
 نمانو العكس دمورّملا فا وطرح خ نسالو ةرعلا فارطم
 تشن ىلع ناكوافاوطلانمهسانلاونم تكو نلخدا ذا امدكإذ
 توفو ازيتأرةنسمارتولاوا ّبومكيلل تئولاء هطاخوادبوتكم

 رض الأ نهؤ ف ارطلا قمديونكلا مدتي ها ةبوتكلا ةتعايلا ٍ

 مم نيحرنأ ىلا ٌةراتدأ داوسلاب مفصي نأ نودرحلا اوف كو فوطن
 اذك ءاصعلاو نيكرشملا سميد وس ائاو نيللا نم ضم | ناك ”نملا نم ْ

 ىلا دكنيم نعارخا محلا ارو اعبطضم فطو وق صحلاو ٠
 دوأدوبإ :اورامك/ زكم لسلام يلع هإعنل طاوشا عبس تابلا
 ل اندرسإالا تتاعىلع مّيلبو ىنعلا هني تحك بويل خدي ناوهو

 دهب ملا ئاووهشووأدرتجيطسا لف ودطبايو نودع | |
 أفرشكموس دال دضمعلاوهو عملا نم دوام :سوهو برغل قازك

 صنب رندرجوتلا تضيف نالدث الصرئتال دحو مطدل ل حيشساولو .,
 فاو مطملا لاخلا اماواطا تحل دحاول رعت شا بى داتسالذ تاتكلا ٠

 رمؤر كرت وإ قحدحا ولام ٍت ربل نمريو كدت عطحلا نا بحجا وري ٠
 50 ل اواو دام طفل طع متداعاوالصالا نم نأ ىلعلا 0 داعأب

 تللابإ صنم عضول ماوهورمجد ٠ 3 و طح ماسا ثلث لو مد ظ

 تيبلا زمطحندا] نوسو دحرف كيبل بدو مندي ىرعلا باكل نم
 ماع د نم نالوا لوتقم ى مم )سلال أ وعنم عب !هفرشكو أ
 ءاسللا نشك ازكل اذ ىنعبونف ثدددلل ناتج مهددا م طحر ل ظ نمل
 )سرا ورل تيسلا نم عرمدأ ”شرارن مد ك بسلا نم هلك ىسسأو



 السل اهلعل عامساو رعاهرك هنو ناسل ّيدإغ قوه ةشناع نع اسهع
 ١ است ناكول قدا ضي! بح اورق بابل ىلباع منسم نع ورخا امأو

 " قياطلا نا راسي نع تربلا لع ,نوك قرش ورم دميلعت دن داعأ لبق عجمان كيم ادام قداعا بجتو بجاولاكرل ماد
 لما ةاوط لوا بابلا توكل وريال تالا تلتلا نال ٌلكو ناسي دع مامالا نوكب ماسالا مدخاولأو ىب توم تيسلأب
 تدل ابا ىلا امرا وقب راس او اهءاوبا نم توسل اوداو ىلاعت
 2 طرشب) ىو لعق مرتد ء :)سلايلعزدال بجأو دوسالارغل نم
 ! يلا نارا وح تدالا ىف اوطلابرمالا نال س زحل ةيغ نم مها

 1 كال نام نم هد ربا قل ةكذو نسر انياد لهاا | ككل لب كورلا ع ذاك نإ ماسلا دلع هلعف
 1 نحملرلا تايقرلاو رهركذو هركو زاجرجل مغ نم ٌجتفاول ىتح

 ] | مدس دابرلا ]عجل وق لصالا ةمراصا ميلاو داهالا ل هومردلا

 ظ ١ كمالّعبعبضارتفالاو دظاولا بوجولامجوالاوىوشااضرذ
 د إما طسلا بحاصلعلو دحاولارمب عطقل ا يخ ةدابزل اموزلا
 رك مهاركلا نوكلو بحول ىدعمة ركوللا نسل ءنسلاب
 ىلا هيل نم فاولحلا نم ادّيرالا ناما أ ورجل نمارتهالا
 ممل عدوي ميج رام نوكبل انعم هوسالارحلا نم اسرق قاعلا
 : .ثكو دوسالا رك
 ضرلال بجاولل ناسط أوس عم رلوقو ردح ييخاوط نع
 رمرلادرسجت ةبجاو ٌمعسسلا طاوسسالا 151 نمد اناذ فاولعلا
 | ميلي طاوتس نعبر ل بقع مف تلشخلاو ل اوشسالا لأ نك
 8 اراهملازب قدح كلاخو طوشساتلنو طوسبلل النجم ملح صن
 ادهذاو هنمل تا ىزعال باو نكرة عيسلا نار مز جو بهذزلا
 0 كيانإلزمف ,ولكلا لاطاو لكل لماقمرشكالاميشرمابام ل سبه نم سس

 ازهد

 ا نالألو
 | نكران

 | اجا خريطمجو قاوللا تودتادعل نر >



 معلم خاوتلتخاو ان انتا كاصتنل عنان ةعيسلاى:ءاسرتسلا انهو ٠

 نيس م مياس طا ذا ام فل امزتل مؤ عرش ردا] ءوسمالا مايا ٠
 لاس | طتسمر يف عرش لا امال سزليا ناغنماث دارا.
 تباعا لا ةرهىرجوهو طوش طاوسالاو تاداسل ابشن فول ظ

 خلا دفاوطلا ناكمنالعاو طعنا للرفل نسشيانمل اكو بزل ة انك ٠
 مرا ٍ

 ىإ

 اج ئراوسلا ءارو نمو ءزمزمارو نم ثيدلاب فاطول قحم ارللرىيملا

 اكضلمارطلا ديكمال ندك] رعد نأ ميلعوراوعلا يملا جياخ نمو

 لصانل ا نل ع دعبلاو بيرثلا تيب لصلاد دحوم دبالذ تيسإ !طياحل
 فاطدتف ريما عراخ خا ذاق ةدحلو معتب مح ةندال ديما طاح

 طي 2ك كيلا تييوزد ا يظر وبللا ليست سيلان ىلا ١

 بجأو نمره نم ىف ةرايطحلا نا لا تابجاو نماسرّاةتلغَرقو
 مع: صل روجالامر رم روعلا فوشكم تاطاذاذ ةيوعلارتسانكو .
 اييفلترلا نليالر ينلا ني فبما ة ةراهملل | اماو سب روظلاىازكمدرمزل ْ

 ىلا تافؤوالا ؤهركيالذنا داغاذ قلطأو هريغو طسلا ىد,مرصا موش ٠
 هيف لكلا مد! ازولو مشق الصب سيل فاوطلا نالاهف الصلا هركأ
 تشو ناوطلانىئذد نادسانال اولاةو ها ذاحلاملطتبالو ثيدحلل ةدرمو أم ٠

 لاو حاج مل تبدل ةورعشسلا دانا ركب نككربلا تحيا م لعشمو
 ا ردال ومس ندحاش مش نآرتلا :ارفأمأو ]

 ةردرهه ا نعحام نأ ىورم لات هداركذ درب هانا فاوطلا ٠
 أع تيملاب ف اطنم لومي سو لع هدا ص ىنتلا يسرنا ٠
 . الو لحال و رمككسداو هيناالال١]و ةيدنجلاو هدأ ناجيسالا اشيل.

 قرد تانسحررشع مل تلنبكو تائيسرشعرنع تبيح هددأبالا ةوق
 ه أ ناتج ىلا فاوط نم ع ضول طرح 5و هتاحردرشعاهبرل ٠
 لوالاّنالنلا خلمرت موق ىدداع ضو ريروا بونك ْ



 ظ 0 دلعا 5 نامل 0 أ 1 7 ظ / ! نيمدعل امو دولا رج خ ىسابع ءواد عننا ثيدحلوحلا لارج نم 5 ا .نأداذاناهرخنو د لوالا ل للا طاولم دالا خالل ناس طفن
 8 1 ا حي و زمالك 2 مدولامدعمل :ه:,ىنع هللا جخصوتلا نذ وتلاز
 ا اداشمإ هد ادام 1 ركشسأال !اهركذيأن انياب مداتك م

 تامالذت رادع نال رهن ميزت هلع ذيكت كا خلاد ننعو نينو ةوق ا اهيا ]مرا لع تاكتيكرإلا لع ني
 ْ عاشو )سدا ورشرب ٍجرشلا وح لعراص مرة داس نع :رذاكلا
 0 ارت زو دوقعلا ن ئرطبانَتالا ا
 ل ارش ضرأ سل عيتشم اول ىتح كنب جرش وح شلع
 | وة 0 نمقلا تين معو هزبلا عرش نيد لك تغفل ا
 8 :ييلاسرل ركن ديك ماظل ورشعلاب هن املأ : ناوهحلا دادقو
 لوعت دما ومال تت ارنا رشلالملان :هرثلا|لملا خكلعلا
 1 د0 مل اداو سلالم اودع رز دج
 | وها دارأولف عس ورعب فاوط خا لمربإ 0
 م كلايزعم دال مالا أوط خخ لريال ةرابزلا ف اوطعسلا
 ا فأوطد نمر ناكن]مودملا ىاوطؤلمرب مانر ا دك ذاننائلا
 ١ ميشال لمرجل لوالاطوللا3 قمرا كرتدلد لل طتذ طوقدراساو
 00 را كرتددا قالا [مساللوالاىةلئلا ةمسابو ولاعب
 نأن اهسااجأ ادحأ كون ارد ناكو فعنللا6 رات نابل هند بريول دن محبس

 طود قح فقس را دبا] سد لناس دجوأ 3 فو سائل هع

 | جزيل ليلا تملا نال ملح ذل دوس بيلالع
 1 لمرلاو :شلا ننلا خخ اهمزنل" كنا قش يعتني شرمرل لكلا خزممرلو
 ْ تءىصلا نسيرت يراك نيكل أمامه كرد ناتانملا ذا



 تغللا وهوورعلاو بويولا نوداطنلل براثث هم عارساوهاسو
 11 يلا دعبل وق برقي هورسرّدلاوت قوورذ هرهشا نيعلاوانلا من ىىلخلا بط نأ
 تعطتسا نأ نترررمالك !)كساو سوق دعم برتلاءم

 ىلا الكم لع فاط السل ميله ندا كرم اخلا ثيدل ل زب امغ نمىا ٠
 .انسلابوأ ورب ماواننملا سما برحلا فيرجكو هدي هش راسا نكيلا لا
 مالتسانإ >الإ جاه .اللارسكو نيسلا جنب رس لا نت كلايرعيضوأ

 ايلوادطمحلا ف ردو ناسلا ةلاغ ل نم هنا ئطوش كم ١
-9 

 ولو تدك( :تسلاىذو تم نال فم كتسالا نأ أواني
- 

 بقسم املاماو اشلاو قارعلا نكرلامزل تسال الرحلار جعل تسا علا -
 لسالدلاو دوسالا ريل شم هاج يو هده دجدنعو ءاشبالو هككسنأ
 يل | ناكرالا نم سم مم لع هدد صعنلارا ولاة رعنأ ناذرل دشن

 نكرلا اهب ناكمالسلا طعنا ىلا هنبانعو نيصعملا 2 (نيناعلا ٠
 نامل نأرلا |تسااذاملسلا ملع منهو ىمشرارلا ءأورم دزه هدي عضيو كاملا ٠
 ئنكرلا يزهر حلتسا تكرتام لاك زيا عني! نعو هعرات ةىراشلا »أوبك.
 مسو يلع هدا ص دل لوسر,تيارزنم دوسالا يلو املا نكرلا نينا ظ

 كك ردها سلا :محلتسالا نأ هملعدتو دوادوبأو مس هور مهلا ا

 ميلعرنإ جنبا نغ دوادوداودحا هأورامهتسريظاو رملتساةسسلع
 ريظاولل نع رصرنافرفاىطاولا نحمل نكرلاو هل جنسيا حدب السلا ٠
 ا ا ا تالا تلف رضرق لال
 دهارعوركموه ناو مول خ١ دم يس ناذ له سوهو ئيكرلا
 :فيقح تلا ناطاا نما سل اهنا امهم لتس امدع مكاو ميما
 لصالازاو تيل طسو نذأ نانكرلاذوكمت تيدل|نم مطل ضن نال
 بنل اي ىدحا ارفدح يم اشو ىنيماتسلاونملالاتنسلاَ ٠
 مهضعو فينا ب م اشلاو كاع لاتنانلا فضاوه ٠



 ظ مما تملا ىف نينعكربو ىدب فاول 0 م يوس

  لكدعي 2007 < 7 لاتحاد رمت ثم
 0 هرزعرب | ليوطلارل ايضا اع ة نجا وق وبسأ

 ( دما زونخاو اة مهلدسلا لعبها: ادام اقم لايم اليم هاا
 ظ :زهاالص نا لع ةالصلا لش 0 5

 1 ناك وظوهوربنتلا نم كأذ ءاقسي ابنك الاورمال ١ اختم

 ظ 2 ذ ادت رمغ نممال لا بؤ هتيظاوب ةمزلبو بوجولات ا

 1 ا ٌدفيتح حل! دنع عيبإأسالا ل صو هركيو بجاولا كر هيلع
 ارا فاوط عرش نإ دعبالاو دّجرل اههسنول شاد دهاركلا لشن 1! 0 بجلولا هكر ايمازل سار يبرتهاركفد فسويىإل

 ١ فأ ا صيالئبمب كاطولوالدمأتا دعلو هضفرم طوس

 1 رتو غل فرصتي اب فسوب أ كوت ميضعارسوربرتلا حد ةازكرنع ك

 1 لم روكرو 1710 راج م ورسهاردا ماقم مال دارملاو

 | قصتسلاف سلا كانك يعسااهرلوو ساه ةرايز.لا كأن ىتحرللالا
 ١ ههناثىذلا مضوملاو همر ةرئارش ىذزل ايل نأ هريضت موضات كا هو

 ْ فنادى 5 ١ ماتمتو 4 10 دو هلع اق تح

 ْ (ةاللمالل عوج ا ,ىلو دار اثير ها ا ياا
 تعاند ا طعن يكمرخا اع وسبسأ فولي لرد لان الا غن

 النا هوركأا تاروالاذ 52 دكو عيدإس الل صو دهر كنم

 0 4 :جولتلا هركيال تتورهأأ كالا كد اهلوت لخاوش

 ىطعلا هركيدنا اهيشولإ زرتها تو ىف عباسالا ]صو اذا هذ المن
 يما |
 راق اري ديرما ىواتنلا "و قره ده ا هرهىف

 ظ وسل عنب كرست دحا ههنأ وهب ناشلا ل فمان نوزداؤلااهمأي لقب والا

 أ

5 نال هوركم نوكين |عبشنو
 1 ٠ 8



 ري لص نم غدا ةاوراج كأ ةرمغارقنأو سو سلع هدا صدددا
 كلل اريغل ةنسوهو مودتلا دسوق تانمولاو نيشولا ا وعدي
 اذالا ةنسمفا ىطلاانهومودّيلا لحال فاوطلاازه فطعا
 ههدلو اوركذازكه هش سل اهلل نسنال كلا كا الجلل فود

 دج صن عضغت زنسلاوأ ضرنلاناذ مج نمدعلل يشك ٠
 مددقل ءالوأ علل ف وطين راملا نم ناك اسس يمورشلا فأ نطق

 فاولللا مخدعب مزمز ءامنم برشلا مللاركديولولدالانكيلوأمات ٠
 اردو بتييشلاورمزتللا ناّياانكو ل لاعذا نم غارنلا دعب هركذ انو

 ةدارابطورشمرخلالا نأ قيس للاو يسلا ]د دوسالا لل ىلا دوعلا ٠
- 

 ةيملاولولا قا تاوطاةعدس ال كاس سال
 اللهم أ ربكم تيللا اة شسم هلع فدان صلاى لا جرخا غسل وك
 نكرب سبلو بجاو عسلا انه نا مرد ردو لدوطل ارياجبثيدح ىتيبامل كتحاحب كيرابعا د مسو دلع هنا ؤ)صىنلا ايلصم
 قلب لك نحمالسلا لعللاةهسلا ملم بكدسا نآفاوعسا تبدع
 أن درع تشان ننال نكرلا تشيال هرم موىنظ جداف ةورلاوانصلا نب
 مولطل نانا ضسا بتكئعت هادو ات نمتنارملا اذ عوطتمإ ل دب
 اولاق لاذ طقفرثكالا 7 جاو طاوس ا عبس ممم بوحولا نال
 هم لدا كين نإو هد همزل طاوسال !رثكا ككرتول تايانجلا باب يف
 لدالا زل مل رثككلا بحاولا ناكل ذا كلا بوجو ىلع لسفر ترص دصْرل

 يسلان ا وداعا فاط ءعسولم ىاوطل !نعوسلا جرت ىلا راسا تن

 تاب طيحلا 3 ءرصورلاولولاركذازك ل صال لع متملا مدعي والو عنتت
 اي

 فاوطلانعوسلاءمخان ناإعانممو عسل ارصمل عرش فاوطلا ميت
 ولو نامزدعب يقال ]بارون فارطدعب بحال وسلا ناملاو بحاو .

 بلاور ضر ملا عس مصف راه اكب لاسنالا مسا و ىلع الن ؤط
 كاماهبلع 70 هركب قحرتس رع بام عمري عدوعصلا ازكو

 - يس  او  ي نوووعال ن كانوو س ص دج مت - عيش



 ١١ همزإرذعرج نماكأر ا يجو طال كوالا
 | لضحد ةيضعلا نالرز 'نضالا فصلا هنم عرزع بايىأ 4 ملومد
 ٌْ اننيملإ بابين جلل ورم ب بأي نم لسلا نزع جحائاو دب

 ظ 3 و دس نك لذ الصقا] اةاذتا ناك لا باجل برئاذدال
 اللا رينطا هل عاج كلمو ذح بو دنموهو اعدل نه نيربلا
 نأفورعم نالسج ةورملاووهد سلدالاوإل خلا ذا صلا لص ذا لمارش
 تقئور يشرع تترمالسلا هيلع مدأ ناز !اركتمافصلا : 3

 . هينتن !عطشلارككازك كل ذا تان الماي تيمش ةدرللعاوح
 1 بجأ او يسلا نالمو رّصلا ف ثاوط ىب سنا مال ضال دنقلا 5و

 ] قالا نكرشنا رذنا] ةرادزلا فاول ىلعال مري لب تشلا عن انوكينأ تيليال
 . سب اند 1 !يئءاصا ممل لق يي خم اول ٠

 | لل ةوعصلانمةورلا لعوا تسلا م كرضا لع مناع نيمتالا يللا
 ظ عا تيل ثبت تلورملا كربول حت نم ممل دأعدلاو: الصلاه ل.لهتلاو

 . اههلالار امال يسلب ادح سنن نن نانوضم تلم لش لع ناش اهو ىلع
 ٍْ أنصلا تعدوا نطبرم او لل ضرما مال مو هنع نول نس

 ثرح محا مرلاب مخ أنءدبت 5 بولا خازك 5

 ظ دلتا ةورلل| 0 يح ا سشرإوقو لدوطلارباج

 0 هدد أأبأعإ اقناع كيل ابل را ةوهارمجلا نقلا ارهلوالإب ء

 ْ ّط ا ل كاهن او ظوكم ةورلللأ تاهل“: 00 او ىل

 ظ ةورلل عرفا وطرخا نامالف لاق زدارباج ثم دح نمميصام ميصلاوهو ١

 . عانس ]نر انسلاذارطخا نامل يوتانسل سا
 . ظئانصلا ل! اهنم موجيلاو ةورلل ل اذصلا زءباهذلا نا ىوارطلانع
 0 0 ءايشنرلل كلل كاناج ارللالعاسات

 ظ 9 'ةولاملا اننا ياهلا نا |نساهعأ نيد فالخلالأت أن فلاي

 ٍْ طوساهاتسلال] ةورل> نم وح .لااماةدعيسلاط اوشالا نم توسع

 قا



 مهل اع شانصلالل ةدرلازم عوجلابت ١ ىوايطلالاقرخا ظ

 قردلابنيفاوطل بينما نبا تمل اقرفو ىهتشإ الي ٍَص

 فشانلا نم اك نم اصلا نى أط جدغل
 ناوطلاب امسي نا ىلع دف كوس ترتخ نافذ فاط تيدوا عبس ىزالاىلا

 اه وطلاب مههتربركت ناملاعسسم فا نا ذاذ شل كذ
 ىلا يبا نمد مومو نأ تبجح تيلابفاوطلا نيبال قرتفا
 د اون يدر سلا هوان سي :اذيلو انبلا

 اكسل اريلع ه]ه ذل ةريعسم عورات خوسلا ديب نتمكر السوي

 نعرف لبر ع دكمامأ امتكمرما مم وق دجأ هاورام لعد
 نييتلا و دزوعلا ةرعلالإ نيس ناداذأذ ءلاغعاب قادىحالمتلا كأ

 صر م ىرملل مهيشم هميم نمالأ ماععأ دك ١ دب رمال سلا يلع ندأ [ نم

 ف 01 مهلا مد
 ى ارا هنا عتك تنجم وتلا عع ورسم تنال اهنا مورا ضعب

 ىلااولحي ل ةرعلاو جابوا برها نيزلا تملا تصيطلا ان

 9 دا بالك كيلاغتياتو ناقد اوال

 تضم خ5 علصلاو قط 4 اناالا ةلص تيبلاب فا قاوم

 [دلةنينام 0 اول انك
 ليلا اوطلاوءانسرةل/نينعلراطصي عي ىس لعل

 200 1لصلا كم لهالو 9 الص نم

 اهيل نلضفأ هاوطلاةالاوريسولا نسود ايت قش

 دحأ هذ ود :ملادر,ت بلا 20 دوكياإ عيوب درعوأ ناك

 ِك كو فاولملا ف تيس | نمر مالا نوكتاب اةارلل عضد
 اتت كيلاوكأ اوط ضعب نوال يكن أور داشلا ارو فاوط

 000 و اا ئ امركلا لانو هنمشأ

 تبيبل ايراّمصلللا : دابزل! كليؤهو ىلع ف أوطلارتوع)] ىتحرتم

 ا
|| 

 ا

ْ 
1 



 م 1

 ١" قودريهسضو شرد هر عئيح ته ودرج جرف للا دوسالا ركل نم
 ا 3 أبزعمرسرتلا 0 0 نم]ضفاوكذلا سلا
 ظ 4 ةايافاممنن 3 لهب انا وديك ةارمل أن سوص وفرن نأ هركنمكاذلا

 3 أونياولات ذكأدحأ ةودرلا ديييفس فقتي اانا

 00 انما ناومسرلا> يقام اه دجمب ناقد هما
 1 دصقي نأ عنو مالسل السل ىلع هز عش ارتق :اريخصينأ ىوصسنو

 ىشماخدا ذأ |امهنع هد وضم غنا َّت 0 اا ايلا تح

 ظ 11 1 بابلا] ع حو ا
 / بدلا زابو لصي ع سدا ين ولن نم بسركرهيجو لش ىذلا
 ظ رارللا طا افشل صب غنا :لوراكطاب و هرعالخب عالمسا

 كيو ااهورجذ نأك مالا ىلا دهجورذعدسبو ىلع لاح اح
 ٠ ةيورتلاءؤبت بطخا م بوق تامل تس لاسر ح و

 ظ اديس وعن |موبلا ةخعب كسانلل اه ايو
 انلاموماوهدبورسلا رواه نسولحإل سلو: طش وللا
 1 نال اضو مشرع مدياججل مب ملدا نوري سسانلا نا] مب
 رمان ةدلو هيأ ههاشما و: هبات ةىاررمالسلا

 0 شالو 000 2211 ىأماكراهنلا ىو.

 ١ اطختيذرلازباهدحا او ة:معازصالاو لات م ا : ىلا ءالك

 ا ةالصلا وترحل وىنملا زلال اوميفر وظن بلا نمد

 دسو جدولا ثالثلا لوا زهور ضاخالاو فوتولا اواهش
 ١ 1-0 210 ::بلتلاب يكتب اللا
 ' انك لكلاوان سالو ملا تاق م اب
 0 ورشا عي عد دوغ توفوا
 دمام مش بلاغلاو مرللنيوزيسر ا كاان

 داهبلا مجوتلا ورا دافافتلطأ بزعل خازكئل الاب تكي دقد

 تقر



 اهصالاناد5 قلع بقسللؤنلتح اوموملانمءاشن تقو ظ

 سل يلع هاد نم كندا ىسمسلا تىلطام .دعباهيلا عضرا ظ
 35 210110 ل أو3لئيوطلا باج ثيدح 3 كنك ظ

 فاانكتبو دنم اهب جمال الاو نامي توتيبل اذ نر ُ

 هتكاوانضيأ 5 ازجأر عميل الكم نم ع لع ماولو ١

 موي يلا منوم نيب ٌفردال ندا داف أو سنسلا كريلاسا
 الذ لعبامالاو زل[ دعم وياهلا ع دردلل هإنالوادئهلل
 غيطو صم نمودج موبرذاسي نأ >| >امأا ا
 دبل لا كم ةماق ل لاحاهلكلاوح ا
 ىملل عوزلل نع ىلبو نارا دولا هجراخيومارإل
 وق تيل ىيس نم برذلا ايل زن. نأ خسوراسساباوعربو
 نونو نك ولا لعفورش مشرع م ديلا ةالصدعب تاذرع لاري .

 يا نم هساتلأفرعمويوأضي افعال انيدرعتتا

 ليربجح نالو | ميش هلذأ نيركل نا قرروا مهربانال
 دعب ند دات وطؤوفاحأ د وارق كماسش نوع حاتسلاميلغ

 يلطف بهذ ولىئحإضوالا نامازه و_ضرالا ىلا ط وسلا ْ

 ىم فن وتس ل مرتككنأف انا مزق عاجلا هزعنب امرا جاهيلارفلا
 دوعبو 20001 نااار فقارسلانمرضلا و

 انور رتعلاذ 6 رميلعمدد |يصحنلاب نسق !نيمئاملا قيطايع
 ' سانلانعدعبلاو لضنا]بلل برقيود اثم كيحيمأدلا م
 مو سفن رارضأو أ ةئيكسمو يال هاف ناكللانه
 5 داما زغب دابا هتيرألاب ناكنأ ةرالل ىلع قمسضنو أ
 يدل يف انك ع عازنا نديم د

 7 ذالاو ل ل هزل دعب ىيتبط تعب
 انا مقلط أنا أو اعاما 9 ا 00 تلح رلملا



 ىنانعةكسادلا د نم والا حك هرككأم قتلا ل اوزل اا ةزباح

 فوقولاهو كلانا :رطنلل لا هل اكس انلا هذ سانلا عبو لوي
 ' حب دلاو غلاوي :ينحلا ةرجك موا هنمدضا خالو نل هزلل و ركرعب
 ظ 8 ردد يملا لاكو صم ّىالطالا نامالو 7 5 نزلا ف اوطو ىلخلاو

 صرلا مها وهو كود 3 ا نذأ نامل مامالا يا اما

 ايبا وت رمالسلا لعنه تباثلا عاسالا هج

 ظ تدب محال اورام رشي نيت ودا ذا. صعلا وم إن 0
 ظ منيو منير مينا نذويش ”كاذكاهنب ل نمرباح هكيدح نه

 ||| راسا ةملمالا طب خماٌد١لاب درفتن داتعلل اهكوؤش ى دون اهنا رصعلل
 ظ "اداة دس معلا :همإصيال خذا الارهظلا دجيرصعلا زب
 ' ءاطتنا معلا ناذالا داعأو هركل حفولف ننس نا طوأش ا

 ظ 2 01 قياسمتما فرضا منبافت 00
 لعورتمإل قيل طر نم تسل لل نا وعلل حا
 يشن انوع اونا ال طرا نسل هد نما تا عاملا 3
 - نحول نازك لع "لان وح نناذ نيت الصلا دحوم امالا
 رهيظلا الص 4 تدلل مأمالا قا ذا اانسيلعمزلبا عادسلاو

 | ا نال علا [صنا نايك خام امالا راج
 0 ا ماضل هدهل لب ةعأل هل ىسل كاش
 ظ 0 دوا نيبول ا نمرحاوكراصو
 ظ 5 0 اخر مامالا قحفامامالاريغ قحذ نك

 ا <وناجستلئلادمشرم ارحل أنا ةالصلا ف
 أنصت 0 ثمل فيرعل ان ماجال اومامالارككو دعا تالخع
 ميل وعل تاب يزقانوسإلوب النمل مامالإمامالاب دارلذ

 م ١



0 

1 0 1 0 0 5 
 22 0 0 ك0

 ١ رصعلاو انامرعريلشلا ذ ةرجيلابا هرم نا/ول ىحاه دحوصعل امال ٍ
 دانافرمار كا ل1 قلطاورمغلا ةامرع كر لو ودنم عكا ارزجا ٠
 هن هبخأ ل يول لاوزلا لِ امرع نوكأ تسال

 ماسالا اطارئسال 9 ثيتالصلا يفصل , وصخ د نيل ا

 0 طمحلا ةانكمجل ا ا زج كرداول قجويلا ؤ

 وش ا ورروهورصعل ارت ع مارحت طرمشبال اه دنعو م 2 بهزد
 نعد م الص ولن رميملالإ ناشاوطلاوصملو وشو يل هرتبل

 مل رك جوا خارشب مدعيسانلا نا !اعجاو مارال

 اهم ةارتلابوعالامنلا ةوريتلا تقورحاللا مهل اذه زح نأ

 اني دارو حر 6 :ىأ ]ملل بركب فو فندولا لل او
 ىرانيلا كثرخ سنع نطالا فقوماهلكت اذرعو نال ةجرلا

 فتوميلكدفل دزللو ندرع 57 نع اوعنترا و فكوم اهلك درع

 درع تملا كو صم هلك كم بلاعشو رسم نأعب نعاوعئمتر أو

 ثوبدرملا اهيلا بسن, شرع تيم دو تانرعادتع داو ظ

[١ 

١ ٌ 

1 

[ 

0 
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 ا
 ا
 ا
 ا

 درع نوم ىلإ رم واولا جد اهنأد هرعسفل : فىطرتل اركذو
 تسول ءنرعرجس نم فيرغلار ات املا تما

 تبرعو املا ىف قرع نأ سدمح نع ىحارل | ىتحو مثرع نطب ف
 9 زعل ص كلهم يراد سى ل وفم ركل ف

 ىداعرلا لس | هرعو ك أم ثءدمحلل اارماح ظ

 1 مهرحو هلذ لارا ىلع نب نزف هللا ظ

 حق لب لعرهورإلا ورب توبا ىوضد تسمو ىج<ردإل و



 تحب يشر ظط]11ذآذذز ]1
 ظ الارامل خال ا 3 بساف ةرذئغلابثما] "فرغ دش ع | ءدرم السلا
 1 00 ناجح لالا 7000 506 د نااباعدلادبعاغ

 ظ اج مقاس تي ربل ركن اذ سورس نا ساىعل ان ف يعضوهو

 / انساب دحا ةادراماهش كده أ وش ل نكأ ظانحل كذا
 ظ لس ملعمهاطض هدا 000 ةراويلق امك ىسناىع ننأ نع

 ىلصونلارل ل اقف نمعل ارظش وا سلا ظح لي دلال عفبسفو م ول
 مرتع يسدد ىأند ميس ديا

 1 1 لو تفربإف : نما عودرم كر اخضلا ءاوراام أهنمو
 00 1 وري .اورامأهتسو هما لو ويكي ذ

 الأ تنالات 00 [يج ناو هَ الأم دهب
 1 ةهانون اىأ اماما عودرماطؤلا ىككلام» اورام نموه

 ظ الا كادادر دروب 4 هنم ظعاالو ,ذأ وزنا
 ًارامالامالخعلا بؤحذلا نع ل نايس اًخوّوحرلا

 كو مكدالملا ءر رب السل يلعب بج ىأر 00 0

 ١ مرشد الار كالا. قرفحنم شاؤول هربابكلا ورد اغلا
 . دثلاسلا بوزلاذأ هوسنلا ذاباممدهيم السالانل راسم
 ظ با انتو د ةريبكوأ تناكةريهص د زر ورمل نال اطبتع

 ظ 5 بل دب هنرخأو لالل نيو 2
 ظ 7 00 النسالا 0 دنا

 خا ردو در كا دوربلع كلذ

 ظ انكر ل وعاهي شن مئاخلل نإ 0 5
 "1 ايلا اقسم نم تسلا ااردانكلاو لاس د نار و 0
 ّ دىانلاهركذذنأ دكت شنيحو هول لهأ نم مكس الاف اضيا

 2 صا



 نأمل اهو ثيدلل انه عرش طل ماما) ايذانكهو: ءييللا
 0 لا « هليل متت ةيلا
 رداسصأا ناؤعاوعجإتذ اها نأ ضاع يضاتلارك و اسم مرش
 ما ناوين لشسلا نأ ساشا شوا الاعزنل

 ١قوكح نع حاضف هيداذ ىقح نمردأ سارع

 0 5 سأنلا نمرشكم جوني! انعم سلف كلر جئتلا
 كذب د حا ماذا ةاكزلاو كاي صلاو تاولصلا ضان هع
 هدزعب ىزخولادضن عايش نتلكو تدل لطحمكا أ هال

 | عقتربا هاتوا ١ نم الصلاريخات رت اذكو نال اغإ اناا طما نأ ظ
 افشل ك1 طفلا »بل طوعا يس و كلاما هت ظ

 : ]لابو ىاتلا انه طعدرتملا ازكو متبروذب لوتل العاق ن
 ريدر شاو ذي دي« درباولا تف دداحدلا وعوطتعيدحا]ّس
 نكرم يفودولان اتا ضعوانلايلاقو ا .لأالاب
 دك ع ها مىملا تدردعلل ضاكرأ نع اوهو ءانمرتا نانا

 ا
 2 اك وهنأ 111 نصر ان وكأ جرحت ن ان.

 ناكواوح كئلاسجلو نمالو هطرش نموا ياض
 تيسنل رتل أزكو دسف منونُجكلا ضور 20030000

 لاشغالاذ منسااماو بورغلا ىلاد كسالي

 تاس اع نبت هلصلا ئيبمهلو ناتيطنللو فوقولا
 يطول ن ناواعدلاعنوعأ ًاراطافم نوكي ناو اهبستع
 7 يذل هثلح رقع فقيد لكا | زيوك

 تاو ينعم 70 مامالاو بوك
 وس هوم زباب تفاطسيرأ كنها كولا نعّرإخ اشلار ومالا
 .تاب ا ادرج حدب ناو عاد هات لفاوملا
 سعت نأ اسيورسلع هدأ لص ١ لاوتتتز: كطقاؤلفاو وسلا



 ١ يرانا نمماوعلا دن عرهتشا!امامأو ناكملا | بسحر نم برقي يلع
  ىلعرل يصخرتو تاذرعطسويوهى لا جرلا ]مج يع فوثول ا

 ١  دوعص مدعي نمدحا ركزي لودشلل فل انهورهاظالمف هرمغ
 ١" فقومرغشرعوجلارداسركحرل )ب نصمت ليضن لكل اذه
 ىانبوا لاو ىربطلاالا ]فا رناذ مس و مهلع هلل أ خص هدذأ لوسي
 هل لاي ىزل لل انه لصق تارغسالا لاناممنأن ىواذل 3
 هيف هردملو ل لصاال :] اًدامرايننالا ف وموهواىرلا لج
 || نمو بزهللا ءرش ىكوونلاركد ازكفمضالو مص ثددح
  رافغتسالاو :يبلتلاو ل لهل او رجسكتلاواعرل ا نمزتكي نأ ةنسلا
 | نذكر ريلارت نما مريلا انه كا اه نمئسذميقتتلنمرزملا || لكرنيإو )سو ريلع هدأ صمتلا لع: سلاو نارلا ةأشو
 ٠ ميل ةيالتناو بلتلا رنا عم تانل اخلا مسج نمددومل ابراظنلبلا

 ْ رئأو تاملطلا رتو تارععلا ل اقنست و تاربعلا ب(ست كانمت ركؤلا ْ

 . ايلوأو ئملاصلا هددأ دابعمج ميش ميكك مسج ف كومو ملظع عجل
  مدؤفأو دال يك دقو أ دلا عماعمظاوعو ئيملخلا نمرتلا
 رمق رج نيعس نم لضعف نأو فقول لكل هالرفاعزعمج مونرفرع
 || ءانملاوءصاخلا نمرزمل لكرنعل د ثددملا دربو اكدعهلل ول

 ملوقروبلا ازهلنم ىلاضياواملانمولب ميَصلام ككلاو ةرقانللو
 ١ تيئاوتفلدزملا ىلا حرر ىأ بورغلا دعب دفل دزم ىلامش
 ىتح بجأولا ناس انهوم السلا ىلع هذ نمل سم مين
 راهسأوم د همزل دفرعدو دحر واجو بورغل 0 دول
 نا لسانا نافذ بدرضلا دمي مخداط اتناول ماما نأ
 ف هدجيو بورغلا دعب تكمولو 2 دفل ان قد نأ ومال سال
 هام/ركيكن اىنأو مب ابل ذرمأحتلا ضوملال بلك ناكناف ماسالا

 ةجْذدجوا ذاذ نه ىلع ىتس نأ ليف الاو ههسل ا رمل اخ اك

 مر



 وح

 ىلبو ب ملا 01 حرسأ 1

 هذا لات مننا تي دعلل فمنمرغوهو

 ناو دوأد ولا ةأوراع و لا ثكوم :يومال الغر دان نونأك ]

 ايوا ,نبم نخريف اسانل نع ءارتسالا )و ئيرمل لع لوزتلا
 ساناباصو سلوق رفرعل فوقوا اممامالا | ارو فكي نأ بوسلو

 ةب داورل ارمخأت ءجاشعلاو برعملا يأ ةماذاو نأ ذأ سا * نيم

 سومان حجدستخل ةأمإ رمال سلا سلع تارق ارعنبانع إسم

 ى نمت ىلطنال ثاراشأو ىلوالاة ةمادالإباشعلا
 تشاو ةماالا اع الهش عوطتولو جيجل لحدا ةركوم مدس
 أ خام الا داعب 0 نأكو 1 4 رز |عبأ هش

 هدأ صوتا نا يدر ةماإلا 1 ,داعابا تنك انااا لوالا ٠
 فاواسحا اه رماالا 5 درقأ عىتعد : عند 000 : زم اللص عسو

 نع كاشلا بسب ببي ينال صتصا اانا
 ريض درفل دز ذكملهال ! انهنامل ىلآو

 0-2 دادسعلا نال دل ملا طيش «رامال هن
 ثأ يي تاعرامالا بايهلصيدلا [ضداللواضم بوما
 تع كلل نهواهلسعيد ماجن ل ليف اح ءطحإ م ضف صي
 ! اواالصلااهباجأ ذ دهسا غستش نامزلاو ناكلا فرش

 لجي) ىأ قيرطلا 5 برغل ازجكملو سلوق جرش اوركذلاو
 كما ةالصلا ثيرجلاذل هز ملال وصولا[ .هبرهل ا ةالص

 ىهو هنأ لوسرأب ا 0

 لما نطل تا رعي لخالاهنآدم لكل دئاهتم ىأ
 ١ ذأ بزل اهو تقولا,جأ نا دو ىح هدعبد ل اأو

 ثئيالصلا نيناه تك تّقو نامالومل وأ اهرضحل ملا ت كنأك



 ىدا] قدرطلا ف امهلصن نازاخ غلا عولط فاخول سال عاشعلا تنو
 |دانئيزملا كاهوأ دآ الك اتم اهلج
 أاهرعمس احل صك و رمد رمل دهاركت كتر رين اادحأو اهالص
 قرانا و دلاغلا تطّقس ملط ذافرفلا لطي ملا ماه داعا بجو

 مرا عاتنل ذو رخو اصلا تقر لاعتس
 :راوهو اويهرعم ندب همن هيه

 'نلص كرز مذ :همح وبأ لاك انهوزأ ! لل ١ثحلا داع
 "2 ىلع ناز! ديكو لاركأ هوهو اسنجاه رعي ص ميلا

 داعب اوحرصان مو للا مدعإ هارد ىسلو ٌروجلا مدع مرتب
 ١ بزل تقورمخ اة دفد ئظني| نامنأ 0251 نامل مالطاب تناكولو
 نشا ينل يع ملا لل لص تل هال نه صوصخ3
 ”00 احول اطال ابوزتو تيدا انه وان ناك اهنا ,ةولشلال عدمت مرطبملرفلا جيلا تقول لع لذ اىلل بجولا ل رلاوعو مطاتلا عل دل قع وسدتتت منلب لام
 :تملا ردا و ا لخت تدوم هايج :ونعلا مرعي ح ن6 دعب
 ةأمادا ناااًملطم :داعلا بوجوب لاند وربرتلا فاكر
 ة داعالا تطّرس تاذا ذأذ مجلا» هالدؤحتذ تيرحلاب بانل اهتنر

 )لكلا ل يشل نحل لح صوص ةقرملا اع متلو
 انال علطتلا ل خاظلا عدمت للا ىدا هتالطا لع !نيرجاول لاكيال
 ببحزمو :اًرمجلاد طع انكل كك ذخ ضامن 0 نلم ول هك ذ لون
 بوم وق كا د خ؟دب الوات لطم اعرشسا رم هكوام داعأ
 تويز بج تسرب لا ةملاوك م تدر لص هان

 هدادا

 ْ هول ىلا 7 5 1١

 ماسلا أى انما دبحبمل ذاذانسعلا دمحي بول الصب



 نللارزيواحلم قنا هال فيقال امسحلا فو دو 'يتضاتلطما جاع ظ

 ١ نإ يداورل ىسلعب ويلازصءىل اود مانا 0 0

 >ارو كلارخا .خللا خوهو سيل خب زسوبإحالصؤسو يلع هنن ْ

 ممل و اود دول ذزعىوكولا لا جال ١ عت رولا عا يلط دعب نه ظ
 اا راني دلو دلع هدأ حصوتلا ل عاطصم بلباو كمل لههفت

 هنم بركس الأ ء(مكما نا م 7 اع

 ا 'جلصلا إى فكوولذ ]

 دعو »ماد ززملا رطوقتس تبادل ةيدزلصو بيسأو دل ثنا
 كايانلل 3 نكس حا تالراحنلا ةاسءارما تاكداةلعدأ

 7 هاا رزعلا نال بلدا لجأ د ظ

 ول لحدا ية ضرولطا ب الاد ماحرلافوحاطسلا حدب هلو
 ٌرئرعلاو و ىلا لاح فقد نإ نائع نماهيبرمولو مللع ننال رشولتقولا

 0 عاملة انكزاجدنلا دلال ناذجطروأو ٠
 وسل رثزي ماو 0 رسشمملا !فقؤماول وه لت زق ظ

 مامالا ض دعب ت31 ملكا “نس وهورذل زم ٠
 ام 2 يدوس نال سلاش )

 . ىارل الان مايلي ذل دولا ىا رسمت نطرالا أف قوموضو وف

 هذال كذب عمار ابوةدووشللا امم لل جه وه ورسك

 امان ايصاف هل هضومر سكى داو ا

 ا ا ا أرهنم ةرحاو نال

 تيعسم رمل نم ألي اهزناة نإ | دزماماواعامد ثوعدرأ اوىسحو ا ِج

 نم توروس ما نا برئ تلاوهو نال دزالإو تلزتتلا نم ك

 كالو بامشلا لت هيعافف لخدبو ى :رأم ورسكت ع 57 9/1

 ل مسن حم نطد نأ هرطكا نامي كر هالو سوك دلادجل هزخارلا

 ىمذ تكور روعإل 50000 ماسي

 ظ سا ارغلأ ؟يلط نمر شوو



 اوعارسلا دارا نتورك وما بحد مقر نان 5 اوس
 ظ 0 منأالانل دزمازج ١ نمدزحرذل دز ف وول اىنعب رئاكم
 لقوتفلول يدنا ةشوورلويسست عداد سس

 ظ عيال لكن رومتسرمي عيدا را هركذامورسرتلا ف لاق ٌمنرع
 2 انجالازونع هين الكشي ىذلا ب

 ظ كس 0 0 و 4 رةاادجينساب
 ييسنبو ديريهظلاو نأ« ندعتر مسلما نكمل يسلسلا ولط

 0 ' اهو ادارل وردا ملع مملعةالصل اوركذلا نمت
 ظ نرخ اشار ناك نأ تباد كر واكس نا/نأ عرس | سحم نطي 0 5

 ررقعلا ةرعم دان ملوق د يتسرب همم نم
 كذب عسملا : 1/1 راج وللا زا 10 :عواول نام

 ٍ هى 0 اراعىبربىلا عن اوللاساهبو م رم احلا نر اصل اهنراهللو

 رح نم امل نمد انهام مع فو ةسالللا نماههنس أمل تارج

 ضرع ١ ازااواثلبذ 05 للم انقطع عجومشرجوارعملا ذأ مولا .

 راع عضت نا اشر كشاس دحاباهوخؤأ ليندا هايم فا تأ

 او بزل كانك ب رض باب نم عفو“ هباوتا لع ءاهبإلا
 | 8 : نفل كام لهواطيشلا ئناه ا شكاما] ىانلا وتلا للا

 ينس انلاخمن و دأزح اوسع و نم .ىرول هذا دارا ث نك

 كر رطلاو بجاولا كرتل زيرل عض امضؤاوعضوو داينا] كرلابدست
 ناك دا تيم كاظم زخم اوكف هسدقىلا
 يطأ وهذ طارش قا“ اخي هسجط 52000 عضومو ميأيلا ني
 ايلي هرذ تعئوذ اهامرولفر 1 تا اوخل نوكن نأ تم نأ دمك

 جو جال بره سدر ندا 0
 ب ابل ناك لح تشو لمعتو ل حمظلع ةأصملل تعد دولووؤت

 اواو



 حادا نود ساو طعنا بمس هس عري دال ةذلل مك ملوتبراناو هازجا كل ذاسس لجيل ار نعوا للان كمتساذاو ٠
2 

 02 ا

 ل صتنلا منمل عسلاب دييسلاو راجا]] ىرمت يلع صوصنلا نال
 ىهفاطر سوتلاو رضي مل عنمل عسسل مركبا هامر ول دناذ ةدادزلا عنل
 مدملاو جلاء ضرالا ىشح نم نامام لك ىرلازونالاو لكألانأسل

 ل بنل دوحالو بارت موا : نقلا ظ

 اهالوأ ىضردلا ىشج نم تسل اهياامادضنلاو بهز او هارأاو
 ىعجرسيتلا انكودناها ا[ نازعا هتالواىربكسلورادن .

 دوصقلا لوصملزاجهنممككلاهابرىل شاذ لكألا ناسل فذنلا

 هركو صئرولو هريغ هى داتنالبك ةراجلل )كلاب كرس شاربغ ٠
 عصوم ىأنم:دخار وك كلاش هنمأ ومالا ايلا ب و

 لت ع نم هركدو ٌيدرطلا ٌدعراذ نمو أّدفل هزم نم 50

 هاصح ءفردجمأب نم ناذ مجم تبا نموححنالاهنزت ةرجلا ٠
 مي دىرل ا زوعرا] راجل ةراهط طمتشي لو ثيددلل ةدروا# ظ

 قيرطلا لع لج نمىمخلا لوك تراوتلا دج ك(سانم ناهلسعاضفالاو ٠

 ضل هزللا نم مفدي فامركأا كسانم قو هااصح ىيسم هنن
 ناركوتتا جام سواح اس يعالج شالوا
 عبس :دارح وأ ارجل ناهركوررئلا فو هدداردلا «.أرعم ا

 معد رات :وارا وديكو نسولو وبلا سانلا نسرايك هيعذدإ  اراننصارخ ْ

 ادالاف تهاوكا قف 1 تاوسالا تةووزاوللا 5 ظ

 كالا مولا نمرهلا ملطأ ذا ةواهتناورخلا مون هلا عولط نم ووايشبأ ٠

 الا ىلا نمىلاشلاواةانسامصي ل ئارفي جولط اق كىرواوأمل ١
 لفعل وفسر مأكل ١ وللا نمكتلانلاو لاوزلاىلإ |

 تبرع ىواتنلا ف ع عجبو قو طبخت فانك وغلا دعنو ٠

 سيبلا



 م 1 زم وول لاس الل كاس سلا عمت الز ل رالوعزكل وهن تمالع ف هوك نم ملل قبلا
 امدتم نيا لدن لاول انا عجم

 هرالل دعباحرلا ناذ شموهو ديرململا نا 1 ١ ظ د طعس ماك طرد الل ىرمةمسل ايس
 قولا | |نشر تةصارنإ ول دأو كا نكء الدلع ةيعنب ارسل ..الاةأ مهتم مر ١ ذاموصل 5 الصلا 1

 ْ ا سو سانلالعأ اهكواس مطق بجيش قدرطل رطلا ف بقعلا ةرجذ
 ياه دتا راسل
 : 00 هدا هذاذ تار قاد ىف

 ظ ةيممأاني درك اهسرت :اصحلوا عم ىا انجاب يبلَتلا عطقأو
 ءلانيبقرف اودتملا رجح قحعلبمالسل لع زي 1

 سلا طئبرمعلا نال خانم ىحلاب د نراقلأو ممل

 - ليقوف «نرشل بيلا أ ايتام ا
 ابر اذ ل تياذ ناز - 2 ١ 0 7-1 اكردم ل

 ا رئعلاك اصف هلع حلو علا نإ ف !ةيلمنل لع

 تاللذا تراتلاو لشن ذل م دج 5 0
 ىاوطلاةدنحأ هين ليل عا اد

 وأى كرلاطنذ يلح نااهعطقبفضلا

 هتقملاوثراتلا ع بح ناوي مم 0 د 1

 0 ام”تايعدالاو لع صضأ لذا زذاسم ناك اذ يمض لا
 ١

 ٠ راسا ههنلاشب لا كاش
 َ - لأنه 0 20 اانهفظتسُما ااىنرلاب

 ١ جيزذلاو كرلالبخ *انراس ادرلل فاط
 0 ٠١ 1 لاش ىو كاشلاو املا د ىرلا 0
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 2 0 ميِلع نأ ل يوطلارلا ثيدحق ا
 0 دهذ 1 رح عونا طع رتاو ندب تي ا

 تامر رد 3تلعجم دغْضم نري ا

 ص و ع مم البكر
 راسو تيسوات 0 ص ظ

 ىامنأيالا و 0 ساأرلا عب 57 ملا هلاز 0 كادللو 0 1

 ىلع 3 نيل ورادنغلا لع 5 "كمان هل ظ

 دقت نضت ل اطل يلع ىسوملار 11 تنك انضأر |

 ىلا لالحالا خود نأ نسحالا دانا لنحو 00 0 ظ

 اهتلجينمالو لا دج مل نك كلدل نماداورلأ ؛ ايل نم تقولازحا
 ةعاس ل قوحرم لالا السلا نال االحالا ل سدعب سى سلف 1

 . ىأب انىسولإا نحال نلازالاو اهأم ضاو موزيلا ءرد كأ نك و
 دارملاو دتدروةنلان نا |ىسولاب كلل يتسلل د رد امو تنأك

 :ائالازارتمسارلا عيررعتس سو ر نيه ارو لحل ادخأي ناريصتسلاب

 طبصملاة هب جرصأل ةاخالار اندم ةرعش لك نم هاخال ارش نوال قىوح

 قوس ةحمنمالاردد قعر متل 3 حبزد نأ تحاول ةعيابسلا فو فو
 5 داحوإتمريفرعشلا فرم ا نال هسارب ةرعشت 16 نم ةانالا ملف
 ميلا ضو ااوةرمملا ةنبلنلاو :سحوهو كان: ىدلكلاك

 ظ نيبو م انالا ءلحاو طخ ا رتذاههو اراظخ نمو ءروهمس غل

 نجعل نسا الل ارز عت ولذ ىزعلا دعوت فلنا هيشتاو ل ظ

 ضارشلا امض لد الذ يحب نوبل ناك قللل نيعترصنتلاو ارميا
 فس ةعرلابنيلعلا مالا هلع مياعرل ل ضن المل نامانأو ظ

 لكلا تلح يخيراوي نيرستلأ دعبارلاو 84 ثرانالئوا ظ

 ىلا لص لصأنا !2ا نال صخيشلا قليلا ,ٍملوِعاَجال



 !ة ]ساءت أرد سراب دمع يهد 0
 !ء ظ ثيل وفتقيور سبا تشيد فولحلا ١ !كالطبسب

 ظ مذيل 0

 لإ 0 اخلاء ل 0 هرعشس
 .ىواتن قا[ يلو قع دوأتلا» و ساب الذ
 ايللئلمخل دعب يرعب جاطل 2 وعسل 0سلوق

 1 | لحد لوف .سزلبا لولو هانمدناا تتسم ندخاباو 0

 رثشباع نع نيصرعصل 'ثيررطت بحل الح قلبى اشلاميغكأ

 ؤ 51 !!سو هيلع هداص هدأ طوسر تببط تلاقاهنم هداوضر
 ىاودلا ,رحو د يسلب فوط نأ نأزم لمد لح ئحدلملو رحآ ئح

 ظ : 37 بو ماالاب مارح ذل ىش هش للا ]ن١ نسل هنأ ذأ |لطولاك

 الا تلملاب دحل نيالحل لى ل سالف طوسبلل ا مميلع
 | للشاب! نم سيل ىثرلا ذا نماهرخو تاددل المو ىلا
 كلهل اف ىرلا ست لنلو ناجوضاّد ىواتش قام ذل اخو أن دنع
 ا لئلا اخيه: دل ننعو اسنلاو تيطلاالا عشك ل ل
 ايلا عام بطلا نالانلقام 1 ناكل

 اإل قر !مزلافاوط لك قالا دجم بطل الحا نش عاذأو
 5 الو انمدقال ى 06 خام نحضب ريك نأ عمنبو

 0 .هسار ]لل غلا ,لمباول و

 او زخالد عدا هدنعو ىواطلا 8 مر خور ل

 ظ مخلب رح
 ٍ مران اذ د 0 تليلايالا لمسا] نال فأن / ارذيدالا نال 4 5

 ام الا سلاو لام ةالسا- علال اج  يتناللشلام تسلل شلال ميتال دو فسوي ىادنع بلغ هدا



 قو ليرالب طاوشما تعي نك تليق دضدو |انشدارعلا ةريتكم لال ١
 ىئاتلانكرل ١ حال ند هلل أمايالا هزه ل عي عىأ هلعئتالاو اهتمت نا .
 مهلا لعل اوما ةعيراوهواهرتكأ ىكرلا كانمدقدقو لا قكر نم

 شو لبمثونب حلا تونت ىحاسةو ما يلو كلذلو ىدرلا ]كولو ىلا
 ىحرديحهأ دنع دلل !مايالانم موي هام وفق بجاول!اماورعلا .

 ةودقو :يخال اما ىلوأ اهل ضف أورم د همزل ناكمالا ممأ منع هرخأول

 داذاو نكرلل 2 برا امج مالسلا هيدا كييف ظ

 فاوطل اهرخاد ىو مدددلل فاطا ذا عسلاو لمرلا عدمت فرى
 عياض كك لحو ل وق 00 ا نكرلا

 اش ميغ ناوطلا نو دلل ا هئاملا نال اومللا با ئباسلا لل .
 م امها خئلل لعفاطا ذاذ فاوطلادعبام لا اسنلا حف هلع
 ”عطتنا |ذاخ دا درثسالا لا تجال .ةرعلا ضنا هاعرحا عجبلا .

 فاطوتح اج ماول رنا كأ هلع لمل دلاو دعشابج هاهم ل طلال غ ٠

 ل مرصان هو ةمعو دال اركذازك لحي قحن وتد اوك تيبلاب

 ددانج كد ناكمارحالا نيل للا ارصاق هسا طنعو اد انظاملدو ٠
 ملوف طتذ :عبرالا مواهنمنكرل العن وقرمانلا لح رارتلل بجرم
 بجاولا رل مرح >هاركف اوطل ايات ىارغل ا مايأ نه هرمخلات هركو .
 نخأ نان مدحرسش خعرهدتلا هركذام رملا راسا دوا داوضن |
 حبيل ىلو | ناكلرخخلا ايا نماعرجخات هركو لاقولو قيرشتلامايارخإ ١
 ناكل نعوهان|ريخاتل ابر مرلا مونلو ثهاركلا مهد ىلا قال مح ظ

 لم فاطلااهكما ناذر خل مايا 2/ترمطا ذا ضي املا نانمطسملا ناك
 ماوس عبرا ىف وطاهنكي لاغأ هم يخاتلل مد اهم عذ لعخت م وبورعلا
 ىتحنطت لد فاوطل ادع ثردئام دعب تضاحولواهشعىتالف ١

 ' هيب لا ءلطا 1 لو أو مهرب نيستا ,بحاداهرلع داثام هو 0

 . الصا لل هرتول دا حاذأذ تلللبالا ءارححل نم جزعإ! طاسرتلا ف .



 ١ ىلابلو همهنلا قوهايلرتت لنا دا بلاي واي تقولا وضم
 ١ فأث ق ث.الئلار اجل مراف 11111 .غلامأما

 .فقوقعلا ةرح اهلا ع روييللا طانإيداب لاوزلادجب 0 ظ

 ظ ظل لسنا دكر مث كذلك اعرض ىرددعب يراك دنع
 ملو ءورنلع هدأ خص هدأ ال وسرب ءاَذَمَق ارا هراو ملا حر

 كيرلا هوسملا نال :نجإاو تسيل اهنال ىرل مابا ودى متوتيسلاركذب
 ظ دركبو قدرطلا بال 2ك سج )و ىلا لاو ىتيين م نكأ

 . كات قتكو لواىلل لاوزلا دعب ءاوجيراسأو ىنمم اب امغ3 تيسذا
 . | ةولطل دتعوهو ةرخااركذي لوزوحإل لا دزلا لبق ىرول قتحشلاورغلا
 ١ م ناعما املا ئازكهركو حاللىرولندغل نمىسمسلا

 تاتو دعدرأ كنا لولا 0 فالخب دهاركأا تةوو دمملا

 | جرت 3 0 كلل ١ نمددمهلخلاى واتنلا امو لن

 ظ كيرلا د ىثرد ن اهلموساانه فركس نادإ ايأولو لوالاموملاك

 دياورلارهاظعغ لع لوح ردنلاددربال نا لاوزلا لبكرزوعال امان
 ١ 0 01 ل! بيالا قم وبلا ىف هنو لخزراا نك اورلاره اخ ناذ

 ّْ نالنلاتلالعاهأمر دارلا موملا لا اهلكرالل ىرمرخ أولو طسحملا فو
 ا دحأو مد مسلعو نونسلا انبرمىدفست ىرلا ت توواهلكتدرشنل أمايأ

 : اون دحأو ىسدح- نم تعّمجأ ت تاىانللا نال 2 35200

 "1 طسقيرشتلامايارخأ ةكسكلا تباخ تح امكرت دلو ةدحإو رانك
 0 كلذ اناني تا ةانا دحاو مد يلعو هو تما ١ ىمرلا
 تسترتلاىلا هرالايدأب مأوتب داذأ دات تةوود نأككو

 ْ ا ا ا ا و

 ١ 1 :ىطسولابء اءامجدبملا ةرتعئ الا خوول اودي

 سلا ةرل داع ادمون ة دعدو هو ىذن نيل ليس
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 دعي لذ ذا لاب طمقملا ذايادولا قلع ترش اتانب ا

 ىن بسس -_

 سس مل

 ىآ1 ويح ىيىح علا توج ع  ثةعءد ا ردم < 62 « | + ينس ا يه محجو» + راسو

 هنمإ ويرسم

 ايلا نإ ىتطا نجةاوطشسلا طكخا
 نا 1 ىلا ييزعزلا تثكمنل لوني دافاوىرلا
 ملا, ةلسلا لع ء| مناع 5 اناا بالاس لا ضر

 قلت الف غعلا عة ثلمل واهس د دور ارت ١

 اذاومارتعم هل متي ىرلا [ق ىاولملاك ضعبلا و : ضعبلا 92 تاوح |

 ا ابطال ما تالثب هرجاك ىذا نسم ظ ظ

 يعامل ادم موقد ىيال [دالاواهلدأ والا نم ىذنا]
 2 3 عب يابةرحل دايىرىناذا هدم الصإ . دالالاب قل 0 ظ

 :نناشلاررااف ملا محرك اللو دوال نمزكالاما ضنا ثالك' مرحأو ْ

 محا ع ءاملامأ ْ وكل لضم ا نال اهسرء ل تسا ناو جلا دعد رثلاذلاو ْ

 0 درلا ه٠ ل اذ د 0و دنع وسلا ظ

 7 0 :لايرزجيلذ ىلوالا نم
 ١ جرن هزلي ةرحأو لك كرسبزحجو دحام كحال نّياصحوأ اصح أ

 يو نالثلذ رصوهولمرحملا لامك ذبونسم كر اول

 3 نسل اطقسو مهلا ف لاهو

 +قالطانو فا ىرلل درجوم عيأرل !مودوغلا < ,ةمادالا نوكأ نك

 لت كيلا متءاوف اوه 97 5 نه قالا ا ف قرفالدا

 فقو 07 دقو لضفأو .سملاورطنلاد نس
 دنا ةشورعجأ 110111 ل هرعب سلك دنع
 اوعيزو تيد سراج سلا طع سو زبلصاهشسلا "0
 منوي طخ أو ملدد : والا الك توك نطان لعصر جات هننأ ظ

 25 25.0! ءارفختسا الا رضخا دا |ثيرولل هفراعمو براقأو ظ
 اهيبعرتو ني مسوس عمطتسالاطد رم ناك نموسرئل اعف

 يو ب رج رص و كا فس يدا حجيج و ويمص ص رح وو ب مس ل مجم



 0 سا قنا

 اكلة دنلاو لا ةفليضب و 0 ةرغ مع ىردوأ
 ! انمالكنو تنل بن امالا ممدعاجلا كرت ىنأ يشل 58 هوزاحرزحالا

  فودولا تكرتول ا رلل نا انمدق دقو ىتس اراجلل دنع ةرانملا انارتقءالتملا
 ١ ميل سيفلولا دف معا هداوىن اهمزلبا ماحتلا جب نأ 0 7
 ) 2005 ناب ءارتفا نحو دنعفسي جلاوزلا لت عار
 دعانا أرلابردكمم 5 ااراسباراسعإ :وعالالا5ّ و 9 0

 | م انتا جلا انا |لاوزل هال مافثلاتلاوفاشلا .
 1 كرا داهن فضحت لوغملا ءدعل مال سلا بلع منع
 00 :ارلا 0 يي السلا رديت

 ولا نا ابل هوغو ؟ولط نم
 هردعف ىبأ عمد تس أ كولسم عب

 ِ 00 1 اءامزهز اذ ىى عرب ىىلكو
 دا هيرب نع ةيعهظلاو احلام طع فسيويدإ لول
 رحبهرد أد لاك كار مسنيع مذ سدح وف فسوب ىأىلع
 ا اكارتات# كاطنغل]جأر تلتف 0 نأ جاهل [ضنااعإ
 | ثقوب امو 2155 نأاضمدال 00 3 أك كاع

 0 بابل تئلباخ عبدعنمتجزخلاناكاراهسر للكس امد
 :نائس ناكولخ هسا هجر فترة ىاانشلا+ا م |أرص تعيس يح
 / قار مادنل اًءلاحلا هده نال لال نهذ ملت اعلا ةزكاذج

 ئ هلك ىرلأ ناناخرضات ىوانض لام !عذدصد ندع قل لوديلعامأو

 1 « تاديرمللا ىوأتنلا خام لعورجو ةفرسنملا اوف :خاضنا ابكر
 ١ يحدللا ةةينعينسي مسابالف عل ب /ناف]ضفا اكمام أك 3

 ١ هفئحبول اوهأرك لئدل كسلا ن ةردعل فسود ىل
 ظ 1 2 كلا :اوتلاىلا برقا ااا ديرهللا قمرنا
 لا تكانت ىمرا امج ةتاشم ناسا ياسا ب ورعا

 س



 وهانااكأر مال سل اريل عمم ْرأو تجار أ نم مهنيم بوكرلاب ىذالا نم ا

 الا 6-5 دال سولو ىهشنا 4 ارفاق طكو ذيع دنس ل عدراهلعا )0
 ٠ هالبباب جول ناكل سنا كا ىهرضالا ىلا دتملاةرجموبذ -

 لذ بكار سانلا تلاع وؤدائلا ىهاكدعاسلا هزه كم ٍٍبهأو

0 0 
 ىكررعنع دسم ىأرت و ادتن' رش اذنأو

 8 را 200 لعلهم[ 0
 ا أو سهيزتت ناو دابا روم
 كرت ار باللاياعلو ناس معو نيعفل وهو يح

 1 دل اف جا قنرطلاب# تافرعلل باهذلاو

 نااماةكئاهشع نمالا دعدنع نيدنسملا ١ ندهاركلا ]م نوكي نإ جس

 ٠ يل ءام بوق بلقلا عش د ظ

 قمن يبومحتلا : نوم نأ وضح هنيلملا فو علك

 تالق دا ود امانكلات تناكو هنم ا ] ظ

 سي نارام مالسل يلع لزنف [سوريلع هناؤص هدارلوسر ظ

 3 أو اللا لمرلا نس راسن ةمئب دكت هل
 قرنل زلت ما ورلا نافذ بصح ايل زمدو لاه ثميح ملا ةرأبه نم ا

 ونا رت طماك لني نا ىضاذ ىوانف كفو همي

 ااا[ مالسصم ي.لورنلا نال صا فوقنا . ,ىضاواشعلاو برغللو صعلا همظلام فل صيد ظ
 لعالا ب بجاووهو طاونسا رعيسريملات لت همس

 رصلإ رد ى امنع مرصدندال تاّدكلا غام اس دسجرلو كمه ظ
 منال هضاذالا ف اوطم هيب عدويدلا دولا ف ازعل عرجرلا ظ
 عوجرلاوهو نلامدضلا» الذ فلشتلو تبع أولا ةار عا ارا ردا تل ايرهيعرطأ فاولطو ىم نم تيس اللا ضب نب ملحلا ظ



 رمال رجلا رهوذا ثار دعو للاهدا نع عوجرلاوهان دنعف

 ْ #1 اوهو امانسعللا ا نال انأ | ٍض اورام هلا لزرع

  اطايوهو ملل 0 هارد بسيروملا 3
 نع اًارورصوس لاهدالا نع

 ا نامكو رلو ريكو ىس 000 راو لل هيج يوتا

 ش اذ ةنابزلا فاوطلادئب اوال وال ذبامسالا تقووز ايلا تقود

 دا رزصلا اطول 1 مسلعوجسو

 اختم نوكي مله ىلع

 ا 0 لإ ز؛فاطولحرنملا زعلع ناك

 ْ تنك .لفدزحل ارو رذاوطناجار اداهرز اهتم قوس مو

 ٍْ نا 3 هدو فوطي نأ هاذ دمام ىوندالاىلاعماتاول قحاعقسرأ دام
 رفاط نارقينحملا خلا ةدائادنع معقول ل ١ كاثلأو

 !رخآتبلا عدمت دوت نوكلازحا اذاوط ذوطي نأ بحافاشسعل ىلا ماقام
 ينو شنب اصل خازكد 0

 تاتيلل واجعل ماولاق نكأ رفوطبف مجريانا ءيلع بيع نطي مأو

 ْ فاطولدلا

 ْ ماملد نالت يلاكردسلا نع :ازحا عولمتلا فد نيسلإ لمان دعب
 ١ ان دولا 0 أ تفص ناس دافاو ضنلانعوقو رغلامايا خعوطتلا

 ظ جل ماو: و مدلعو ىذنامأ ]نأ نع جوجرلا بجيل ًاهزرواج نآذ
 مرعب تراوح لب نواح ابل نالددج 0 1

 ْ الاقو بنات ملت وردصلا فولي ةرعلأ ف اولطب "
ا[ لع ءتسأ مذ ارمذلا - ازا 108 ىرو - 1

 ّْ ن

 !نعيمؤحو لعانل رلاو ييرطلا سنو مارحالامازنلا فد
 ا اال ساس ا ترأس

 ةعونل .هرهعرحأ كن مسج ١ ترسو 70

 ناكنم

0 

 توات كا ل حس

 ْ لع ررضفأ را فارا «تمارلاو 58 1
 ١ ملاربرمارا ,:مدخ ا ىزلاقأ ا لحاد 1



 1قوسرضلا اطالع ليضارتطلا ال |

 لوالارشنلا لعزل لاه ماحالا هوس كادعباببلا نبق جدزالا .
 فسوررإلا: خف شح أ لوك ثك نعطقسا] رعب اوي نأ اف

 دق نسور! ثمر هلا ة خالل ىحو ىالطالارهاظلاونيهشا ٠
 انكورخلا انا نم كلانا موبلا د ّدكم لا هوجرل ا لوالارنشلإددأرلاو

 ناراتعا 1 را ددبّقو دز دارا ذا ىلا يعردصلا نأوط ٠
 ١ كرحأ نيود

 ٠ هدالو ميز ييعسم دوملا نالردصلا فاوط يلع سيل للا تيان نا]
 ملواهركذ 1 ناوطلاازه نسما عسا رد ل اراتفا و ال ظ

 هع سؤتكم اهاهماستنل او ١ تابجأول
 5-5 ل اها طاطا واواتذ هينا ضد ؟رصرمو 3 ] ظ

 نام ضيالل ترطولط يحلل 3لاق انهو رزع ساننلاو ضشف
 اروع تود تزيواح ناوررصلا فاوطاهمزاب دكم نه جنك ٠
 اشننإ اهم د مطمن أول ازكو دوعت نا اهملع سد: ترهطورفس ٠

 أهنال ةوعلااهمزلي ل'كمنم تجرح تح ةالصلاتقو بهذباب
 ضياخهو تحزحن و ىاوطلا تّمو تارهاطل اماكع اال شبل .

 فاوطل !اهيلعف تيقاومل ربو اججنا] بق ةلملل تعجر ع لستغأ ع
 نرسعلا فاوطبراسأو ريد دج مارحابالا دوعت الذ ثزواجن أو ٠

 مش نحب مهلا 3 لاق انهو دكت امواج مدعو هاه ىلا <وجرلاىلل
 اي .اهريشو روح ىلا نزع ىنعب دهوركمأهي ةرئواحلا و هاهأ ىلا دوعب

 ل وكملا هرداججلاو نينكاملاو نيذياعلل تدنرمطو للاعت وملك ٠

 ةركب هدلأ تدب (الجاب كحال لاوضنت حاملا خوال نأ كو
 قريرك دقو ةروادا نو د ثبللا ىنحت نيالا ةفوكعلاو ةرهاشسلا ظ

 هم ارملاب ىصلاوراتسالاب تشو مزتللامزتلاو مزمز
 ماتا نال هريخولع مزمز. ءأم نم برشا مدقو منسلا نآس



1 ١ 

١ 3 

0 

 ١١ مولا مازشلا نعهريخلةسرَتلا مذ غراتخأو مداشلا هركذ ا كرع دن
 ١ 0 بيس |قتسبو مزمز ايا متيفيكو ةمبتعلا لست

 1 لك ف هرصن عفربو تارم سفننبو هنم علان هات لبششسم

 ١" بصدو 0 و تيب ىلارلغزدو رم
 ٠ اقيدح ومس لورا6بابلاد نكلا نيا رمزغللاو سيت ناسلع

 كابل ع هس سار دادي ااا : لربع ةمرف

 تفل مزن ممر كيلو ميز نم رلا جارح يت

 ١١لىك ) طوول مدص هن |١ محو رلعفلا نك مهلا هركذ ذو

 ١" ىحرل حالم هرعد ,وقنردسلا تيبإ اق ارف عرس كابوهو
 " لها الالي قلا ىرعبلا نسما ّيياوررجو دييبمملا نم جني
 ٠ دعو نول قا ضرع ةن نب اجسم كانعاعنل رلأ نأ ّرْكم

 | ىفعوو انلا نلخو مزمددعبو تيبل ذو بازيلا تعومييتللل

 1 يلو و تأدرغ ذو لاو ةورلالعوافصلا

 و دويل ديور دتمو ورع دارو ثالئملا ت ا دزعو

 ندع نست بازيملا كتصوروه نائل ايي يملا

 لارطدعطق يا زةرعد فقو و كم لخدب ملنم ]بصف
 1 ثاللا خف نوكمجا طومسلا دم نأ مح فمش اس نع -
 لل الو زحانلا لعد م نو. الذ ل اهذ ال ادتبالا ف ءرشم نال

 ١ تبن دل منع غاب لاب انا د اكلم
 ظ ذأ اسرياهعفعااه ا ادور ّط ةردلل نكمل اذكو روييملا
 ظ تارراصننأةنذرعب فكوود دكم]خيملا ذ ذا ترائلا نال ممدتلا

 5 نامل ١1 قايس ماهو اضئواهضفرل م د همزلن ىنرعل
 ْ 0 هلو مجمدتزرغلا رخال لاورلا يدا سةفرب فدو نمو
 ١ تامولاوزلادعب فدؤر علسلا ساويوعلا انما

 كال



 هدو لوا اذا هلعن الف دل كرم >ادّن ال فزع كريد ٠
 رييلوهوفرعل اد ءاسلا عاسلاد 5 ماو تئول ارخال اناس ماو قد

 نيل ادنعتعا سلال هنلا د طا دنع [صحلاوهو نام:لانم ٠
 كمالاوع :اعو ثيدلل 5 فشلا اعيد >ارماو ضمملا وأن 0 ظ

 ثا كاذاو ف اوطلاوهو ئلاكلا نيرا ّءق ذا دسّمحلال نالطبلا نم
 ٠ تمم ديا] فاوطلا نال دش وفوق لا صل وشب سيل نا

 فاىطلان ااهنس رملاو معبال و دع نمابراهناطولقحتبتلا 1

 نآودينلا مص طارش | نمزب ١ لذ ملتتشا زو ةدوصّقم دا 0

 بذنلا 07 ىودو يل ٍ 0 الل مرحأذ ناحرعت ىلإ ترو نأ

 اد يهنسإف فوقوأ اماوريلع ابجواجال ةرايزلا فارط نع ميز 0

 0 ابعلا] صا ةتيلا دوج: دلتتنرل اكو هتك ظ
 كلان فوتو ذا م فوقولا ةوطأرتش !نعئشيرمارخلا >>

 لمد رّيلطامرحأ كازاجملاةاب مقيفر عما دل
 تنال يي دالوا زم دنع مرج رم ظ

 الا نازعأل اديصوتسي ١ ظ

 . ايس ناوسنلا, جاع لو سولا نذل هرقل

 (همايأ + مرومطأ ح ا ا

 لعن اكالد : و لجيرمرانلا ٠
00 

)! 

 7 * مجو عال هإعذ هزه نم نولطملانن مالا را

 دنع -لالد ىد

 1 :] دف ل! د |لادارباغ! | هدنعودفسحملا

 ل ملعنايصال ااه رشم باق أس 1

 كامركدذا ذأ١ 1

 اهو يذلل تعج تميم حل اهضفي  تيحذ تقلل . 0

 متع تل شير دان لعمل ظ
 ظ داكر د كهرب لمح اه

 نذأ الباف قبطلا ةزعامتساهتموزدط قحاجررقأسر
 عئورلا ل عرخا طاعأف مسند ةرج عه داهتسو مبادل الأ تفلت | ظ

- 0 - 
 - - سه صاع سن ست  مسسج حج ستما معا ---< 000 م حما 3



 ١ ب است ىح تس 1 راهي ضرالا ؟ىذ عر عرازماهنسو تركأذ

 ظ انيشاتاطم تا خاب سعال ندالاوهتس «داخلا ةرمأ| الد

 ٌ نسا ليلو نسا انسولانودلا أد مواذ نياك
  فالمالواذا سا نط ذا اليرخأ رخو رهثرأ 5 906 ا يشع

 ظ دامي رفا مسالا تشب سانا مذا نيو اتالم نااهسنج
  رلكو ىهشأ نمعرذ ذأ الي لج ايزطيشم لا هيلع ١ اتاعدتلا

 ىغلا] |صور ىشرلا ىؤنا لذ سلتا مم رفلاوه مارحالا نا ١نمرد
 رزم عيحلاو رسفد نع مرتك نا نلعب ةفرلا زد ذكر تشرلا |١ اهون ىلع

 . لجا ل نحلا نع درعلا بيإنلا ءزلدالو .سننلأ رحم ناكولو مسلع يملا نع
 سوط بكت راو مقشر طا نع مرح اولومياعولا نعرمأرحأ

 ْ نيما راب علا نأ رحمح رتوتراطلااف ى ةلخدحأو ءازجرمزل ممارحأ

 !ج اعمل 0 امو: و اتا 1 دوأ 3 دج دعورحأا ذااماىشو

 ْ الات مالو اطلاع :ًيارس دافاتلالهأ ل :
 د ادلب ا ةةهاول نمد ولاد 5 متل ا مقيفرىتطع قا ذأ

 ْ اريام تايدتؤلا## اكد دشن اهوا ماسلا

 ا اتينا الرق تقيس ومع 11 فرلذ 0: نكأ

 ظ داعالا كلا د نمره نا اناومحلاردرتل ريفا ى جبد دب ولو وروحلا] لسكو
 ا رصاواو نام عيفرءرصت لع نم ]كد نع معاق: دنا !داالدو 0

 جل ناكنأو 21101111111 طرشس مارحالانأ
 ١ يصحو ضدنعرتم: دابعلاأ دن دوجو دعل مش سايننلا شرزاحغ نكرلا

 ١ ةئارس أ نوكي دفهألا ن نأ ع ب ةللسلا زهق وغلتخا انأو ول نم
 ظ تاانركذ ىذل اطءاسلان ااضرا مجردو ميشا الوارنمعل دنع دل الد
  ىله غنمملكس الالب نجعمرحاوب صخت) دلالداهند تبان نيل
 | معو ان اهنالا اد 1 و لالخ وفم 5 انساواوشتل ْ

 1 بحاص تو مد فطب اه اشلاط دهشسريل نأو_موحين أف مقيد

 . اطوسلا



 ىامزعلادنع ياهلا هذ كرام ةدابعلا نه تال طوسبلا
 تاك هزيجن ا نيبتالا البت فاذا نا نأرمخ نمزلا تلانتسا

 ل ذأد بحس لعب : ره رع و بالا نمعف طتن مارحالا ف ظ

 ىتروطخلا !سخب قيذرلا مليال ردا ربغ لكلا نع هزجيقَتُحْقفي
 اهات تاس اة ا تسلل نع ق تيإنلآف الخ ْ

 5 وا كا تيلاخ نسا مار
 دنعو(سلنلل قيؤرلا هب دهشي نأ نمدب, لف مارحالا د ظ

 يكبسركو لعانلاوهدنال مال سالارنخ نك ذا ملا ميج نباص
 ثور رتب تراك ةياعاخلأا فاوطلا مهتدزطرتشو هنمدينلا ْ

 ظ هقبفر م فاطاخا فاوطلا عضتسال ىدلا ضدرملا نال لاعالاب ؤ

 كانك لهلاورمال ]منكرا لمنلا 9 زاح نول نا | مانرهو ظ

 20 ديم رصطرتشرمسانلا نإ ننس
0 

 02710 489-890 ملايات ْ

 احلا نإ ةيباكانزلةئطرل لبلا اكو ناوطلل لماما ظ
 نعاسوع نكحاو منلالصا نمل دبال ف اىلعلاز ايي تحبو ]

 ١داس نأ ظ
 مهللا يتلا دكا , ديا] نأ تنل أمر

 0 ا 5
 هجن أ نم ضيملاراحبتسلا نا اميل ترك راها عرل ردد كلف رهانلا

 بِيَسِيا) يللا ناو نقاطا ذا ةرجلا رلو عصب ذ فولو أ

 ل دوهرمإب ؤروغستح كيريوأ هيفرأ ردك ءاسمدلا ضين ىرل

 ىضتنو نوم ا هردذسملا لو نع مر بالل نأ ومالك ظ
 انج قلل وكول وار اجلا ىرشكر كرتولو والا املك سانا ظ
| 

 ا

ْ 

 ا

 0 ناضل املا خازك ا

 00 ك1 دامس أر همج 0



 حييج لب نأ عرشلارم ءاماداللبلل اساء عنو قالو كيلا

 00 0 و

 ظ " منسلا لحما اننتكألاها مين كِل دأشلا نال أضخاههجو فشك ناك
  ههجو شك |جرلا نامارحالا 4 ىنمزداطو د اوسان 6 نأو 0
 , ظ كعكواأا هلل رجح ناين نلبس راع 200 موس ١ للط

 5 تس كاذ نال كربلا سلاف نسال ,اوت مشسلاب ,دعرجولا

 ةتتسانا رش اجوأهمحو لفلم كيران وطنا اك اهمحو
 50 ك4( نا ذلمحددو بحبس سأسرتلا يف نأ ىاعتسال ارك انك

 / ىواتفاثو :قوه بولا اهم نمل رسنو رجولاىلع مضون دلما داوعا

 - ريغزمرلا بال 'همحو فشكتال اهيالع ةلشسلل تلدو 0
 ١ تليقلا رعو ونسال دنع اخر الا از هنا لع لرد وهو ىهن أ ةرورض

 1 ميدعينم بابقسا أ شكت نازحعا] الا ناكذ بحأو

 ةوونلالاةنئكملا| ضع تاجالا لع بجاولاناكمالا دنع زب إّلعو

 ' هلدأؤصسا لوسر تلاس.لوق السلا 0
 -  اكريصبو ىعحو قرصأ نا كيما ظ رتل

 ةقالمجي رس نا؟ ارلاإم تحال لب ةجاتمم دال

 0 ذ ءاحالا اكن 77-  ا
 فىردوب (هيوصاهنا ا مست انها نأ دانكن ىواتنلا
 ةالصلا طورشف نيس !ضام لع روعو ا مهمل عدنتنلاىلا
 ظ مداها ىورشللاصأ نال واوتسل ادام ندا الو نمرحلائاو
 ىلا |ْا اولمراارتسال عطبضتالاهبا دل لاح رلزوهو دزملا

 ظ انا خقلطاو لل قاك لش دوك(
 طشلا ىسيلتا ناو لحرلا ف الذب عبرلاد لاهمحلمدتتإا ذا مال



 تاس صم - تبعا

 ءكانهناما ذارجلا )سن الاهما ىلا لمرلامدعبراكساو ةيوعاهنا ٠
 22و هال مدعل ١ةاام ىفالخيلاجيلا دسام نعدعونمم هناا
 اهب نم مراثلاهركذامو نيزانملا و نيننلل سبل ىلإ طرح لان سلب

 وعرب ارم ازه ال مي نخعام سيل ل جرلاى لنج مولا |١
 سيلش ضل مرد ىدصلا فاوط ككزتن اهنا اهنا نمورذس الش

 امازكو هماكحا ؤرذلاخ قحلجرلانمنكمرغ ضملل نالاضياةئما
 مهاد نع ةراايزلا ناوطر مخل ساهللع بححبلال ندا نمىلا مسالا هركذ ٠
 اللا نركذام مسيحيا تل والا قىش ساننلاءضملل لدباونلا ٠

 نا امعدارت نوع ن1 لمحل لجرسالو ةارم ا باول واط تح
 ىأديصازج و ارثنواعوطت دنرب دة نمره ملوك قناة
 ةيسلتلا ماقم موتتامل نري مرحارتذ غاددرت اهيغمرجؤتو هو
 ديلقس ]صاح وهو ةوع رل ماجا ار اهلها هيبلتلا نعدوصتللا هلا

 كلا :داراورجوتلاو ديلعمل ادلب مرح ردوكدست ىرحملا ظ

 ىندإو قاسو دلة ول ازكو هاوخأ اذكو كنا عبو ديتمتلا نا دافاف ٠
 "رم ل ارص ماشا سوا هنزل ندا نما عساك ذاذ امري نوكال ٠

 هماىلا رش عال انل اخ ىوني لوم ارحال!ىوب قوسلادامرحيراص ٠
 الف دن هم كمدصت ن لام دقوسدتل اريد جا زك يله ل ومد لذا.
 ديلا ارك دارياو مماىلا مل عا .1 فلام الذ ىرخأ دن كامعم جا ظ

 رمرملا رص زجوا شال ّدسسلا ىف نلف مكب اس رج كرسلع دص رجا
 مدراقرنا دال ]بشن صتخال مل انه ناملاهونعوا هلوعب دافأو ٠

 كارشو لعن معطف ندب ىنع يلع كامي نا ريلئاوكللعم هش ١
 ىرمه ردا لع زمالع ْن ىكدأ فكك دونك وار الوأ دازم ةورعوأ| من ظ

 “ اواىللا زكا زكه مرلحرمصي برش نعرشأ هدافاد رسلان ىنعملاو

 بع ,اهن لك كاد لعن صالا خناكودم درة اما سوسلا و
 هنأ مراشلاركدأو ىدهشأب لل تلضا ١ادرملو كلاود درمولا ..



- 

 | كا ذانال نا نيموعاوراص مدحا اهدلتن -د لب فرع اج كزتطسا 5
 ١ ىححاالرجوت؟ اهب ثعن ناك لوكاهعم اوراسو ةقيلارمأب
 / قرسلاوهوئش وتلا طور شل ادحأ دمفل اعمل اذ ريالا اهم
 أ مات شاذ نارّملاو ةعتملا ىرهروهواعضو ل صياح نم وه ' كرهؤلااعصياصح> نموه ل عنب ٌدِن تنرمف!اهكردا١ذاذ بالا
 || دسد ارش! |. نوكبال متل ناك البو دنعتملالع ملصق اازلد . اهلل درف نعال هل ىلا ملام متع رش ىلاعتداوقب هتنلاوعانا نبال ! ئيروكزلل نال ناسلاو فرعلا محلا لمت معملاو كك اردالا ىلا مسن
  لكوملا | عنا لكولا حل بكولا لذ نال لوال ص الغلاو طوسبلل |[ لنك هعرورعم وسلا طاش وطقف ىو 'طرشرهضلا ١١ مما امبملا تاهل دبر نعونغتساف خريشساب ثعبلا
 امر حرم صير دال بلا نانا لامير ورسدكلا جد خذ هللعازك
 " اياز ودلع وحانا تلا انهو دحأ اهنسب ل ناو قوعللاب
 اهم اس ناو ىنعب امرك نك لة انس داقوا اهرشاولاهللج 7 سوق علل ةديكاسيبلا ئمدجلضأ ملل اا يللا همهقوسلا
  مفدل] لْغلا نال شلل مأَتمْوب لذ لا صياصخ نم سبل نال
 :|| نم نعاوب ناوهو ربح ا ذالا
 - اهدرعو كسلا نم نوكدالخ ملا سجق مادسلا نمرسبإلا باجل
  ىرهلادضتختلاة نسل قلل اهلا [ىفيرتض نسح نا نأو
 ظ رز غنا ايس طودأا اوسر هنسنالإلحتأ نه بحارلمنلا نامازلو

 تلا لفاماو مقدصتلا بكسو ءأس الل نسحاللجلاو )سو
 . مللوررئابإحرقواوماتم ,ىقي الفضيه شسب سيلو فراري غن
 نطالاو دح هدا نا نالذللو ةشلإب كا الموب ل! عو ظ  بهزلأوهو اةممموقبإامواة ربح نمتبنلا درغامرع نوكيال نأ
 | كمه رسول نعبرمبلا ولالا نم ندبلا واممأوم شال

 ظ ةلللا ١

 كس <هج 0 نتح 0 ةمب 3س ل حل

 <« ج2 ©



 نمبلطا ذاندغللا هارت لدا ىورنلال او ةرشوأ شانّرددبلا ١

 زعبل تيد _انران أب رمل رضندب دلل
 :زيلومهو دارذالا ضجدرمعالاب دارا ماع لوجن نري يع ةرثملا نلعو

 كمعلئنلا تاس ٌددردلا تناكول يدا امملع د َت دصب ام ]كال لكل ظ

 فر سرعه الخل اذ لصالا نإإخ هربرت ع ىرغللا ىنعلا ا

 ةرعمل او إس عبس نعت ريل اوف د انكرباج ثيدح:+ كيتال ربل نبع 55 1

 1 :ااعذ قلتخالا يلوم ميت إم نك نزلا نم هاهو لاه ]

 20 00 الو 2 7
 املدقؤاس تسحاوه درو زجوأ و 67

 طوسبلل از اا فهد مت يسلق :تاشين فس ىلا ظ

 وم ريعان ةلللا نارزسم كاعذو 0 ِن 0 0
 ايسول سل هل تعا ذا نيريعنلا نرد لأدب نيثدم ظ
 ا نأ يحرمني 1 كا ش١

 لوا اعني عبق كا زك أهم فاد حلارهشإرع داع مرحأ نأ ةرعلأب ظ
 ميديم واىميعأم المان امن لاو ا لون فاطوأ

 املطمطتناوب ناب 29 1 وشاء كاب ف نأ ٠
 مهارحا لخداوا طارشمالا اك امل وطي القمل 8 مارح !!خاوا أ عما نجلا نانرات ررلهأد م داعغاتةةجرعتلا 0

 ا ل ث 26 نالم م
 1 مام ياعيد انوي مولا وهذ 0 0

 قلعملا مار قلم اللام ةرخوأ ج نمأ سام ىلا رذرعي مم ش 7 كنب مو
 ٍ ]وك غي !١ !/ةجبرملا نعاجر اخ سسدطخ درت 4 رحاب مي نأ
 حرموا :اوجلوالا نيرمال ناس د ا !غلضفاوه
 امجأ امهينع هدداونعر نامع ا نمي ا
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0 
30 

 0000000 ا

 ا أ ل كيسا يس زملل عضم ا
 ظ 00 تبايوشو ف لش ئدسسب
 لالا اما" البد لل ةرعلإب عت نش ءاوقو نارّل لس د هد ةرعلاو لاو موتر دال عسانلاوع هددو ىلاعت 7
 ظ ل مانجر تلا اسياع ثيردح نم ئومىصل 7

 0 كو جا سو ,يزعمسأ لصمننا لما نم
 ظ م 3 ع :نمانمو نرذ نمانموأ 8-5 كَ

 ْ د ضو هازدالا عفاشلاو او كأ امل ضئو دأ د 5

 .و سو لع مدا عصرتحة فالتخ 0 5 ا
 لع ةدادز كلذ نمت دان ىواطل | مامالأ 4 كك د است

 يفتح سيل هلأ ءجصوشا سلا مم لأن الامي لقد كرد 5

 1 6 بما هج نم اصف الغلا ناكن وازع نمرس ا فالتخالا

 000 ١
 اصبخرف لتخ لمخا نال اهله عام لو ةرحأو دج

 00 0 اويراعلزو ١3 نام للا نلغ

 00 1 مدع ن نبذارعد امال . 0 ميزا نيصحلل نب نآرمعو تاناو.
 ادني ا ىراضلا <
 ا 8 اوشمااللا لعد رمد ميس هةر

 ىصررشباحو ىس أره نب اورع 0 اورباجديا هرم نم يوصل ىف
 اعين تيا اتناك نأ عر هد تعج هنح :

 ١ ناهتعو تسيعدبرللا ناوراود سابع نأ نعو ص وصصلا

 ةهلاور بيس ناد تاياورلا نيل تم! 7 نيرهججلا 2 نيصخلا يأ

 لروما ص

 | اتيوزعو جلها نانمدأ ارهبإمأ 0

 رز هيي شخ ومحد ىو مسج

١ 55 

 هيه 20 همه



 ءاىس تتلاةياورو ىحو هلا سيلتا عارم عامسدارفالا .
 نم .٠ ين و

 ّى :ر>اروح 20 مدعو سلللا 52 ركذ و دارذأ نم منأمال

 مالا ريلع تيل ف كلتخالا يبس يظن وف نارتل ان م
 ىوركأريبلاىلع لع نيف شان أوتسا دئعو | 5الصلا رب د شالا 1
 ظ دالكضتانسن ملأ ىور داردالا ون نم نأ نأرتلا جريامعو مهساملك |

 نإرشلا نم عابمإصعلا ىرعو مظعلا نامل غلب وهو تقلا عور نم
 ل عدم معلا خام جالطصالا ف ناسلا سلا درشلا ححرتو
 كاتال نمل طماع 34 ود اس و مملع هدأ عض يدا ل سر محلا

 نيم كرا ىداولا انهث لص نم لاتن لجوز ع فرءنمتادلبللا .
 ىئروهوذلا همادم 4ك ىرمأ ام لاما نمرل دبالو مح ىف مرعلتو ظ
 بايملاو بزهيلل جرم ةىوونلامامالا لاقو ةمتكت صحت انمد|و ٠

 يالا مرحا ]نو مياسه سما ناتتش ع١
 نيلوتلا رحال عزب اجلا لع ةرعلا لاخد|و أر اّتراصت رجلا ميلع

 ىنلازاجوانأ فضوعال الا لعوان دنع سوك ميلا وان درع ١

 رتل لادن يعمم ظ
 ضأ ىودري_لض خو ٠

 لدا ًءادرنم

 ةرع كل ماوث ىف برم

 ناكزداىورنمومارحالا لوأ دعا | درنمان
 وهو ىوتللا ماضل داعب ىور نمو هرخار دعا انراق |

 ابو نتادلفن نيكسلان ع هنري ١
 افنن

 السلا يلعن 0

 تااتمدت دتوارعيالوإل بقال ةدرنم عدنا قع
 تحج تل عجولو ىالحإلبةرعرجغ نم دارا نمؤششادأ سلا !
 . لاادحال قي لودن لاك رهعا نوكلا نزمزل ةدرنسم السلا يلع |
 ان |نم راها ىلام دعصنمدت ظهدو ىهتش | نارتلانمإ ضف أ هرحو |
 7 ارح ايدكس لك درفأ ناوهأن ا ىفاشسلا ترانس ى كتل ل ا
 : هناوؤ ضف ارح ا ومارحأ نإ هس مهلا وأ[ ضن اةرحاو ممم ْ



 ع

 هركذام الطب س ئيسو نايتلا جل يضف دحال سي
 ال 1 ىواراجت تداهشلا ب اك يت اكا
 .ُ قتانم زادت يلق وارحم نم ىدنع ]ضف تيفوكّح
 افنان ا لاا وس دارذالا لشعب ا 5 ارك الا [منمت ّك

 | قب يح لعلنا ذا دازوالا ]ضئائأدجصد نينرئسوأ 3
 ساوجعتاشل ريجتتا ب ممرات ويانا 00000 شيأ اراه

 ظ وشنو تاقبلل نم و ةرعلا لهب ناو اوف اهنع

 - يلد اشلاوأ ىماملَصَي ىلاهسن هله ةرم ةرمئاجبرأ نامل
 ١(, ..اناو اوكحؤ نامامو دكمريخ نم اكو ةئتقحدابنلا عم نكسب
 تانللد ذيأف يما ثومصلاعذ مكى نايل ةراشسالا 0 رع

 نسحاوهوانمانأالأ ل وبال نراّلان امىلا د ذاغأو 1 دام

 ظ هزها# ةرود ةئاعنمزعارل ندا امد دقت نأ نم عداشلا يذاع
 أ وأ اا أت نيكي اذ هلخأ دوأ ت تاّعبملا لش جور دعنوأ

  مككالا امل قوطب نص حا مرحارش هةرهلانمرحلا ذا ل دبلاكح
 ظ قالا نام ينم ناكناورذ وطب نالص ةرعل انمرحارت باو

 لوّضبو ءلوق نم دارلاو حرمارحالا خامهن محلل هوحول هانمدت 6
 1 ختفاديللب | نم ايوسنس نوكين لهب لع رخطع ذا طخللا ديلا

 واهب ظفلتلا نراتلا تسلا نان“ هنسلل اناس مالك أس
 ظ ا ما للا عوفو .مللطرتشرلو بيشْرمللو ايلا نأ نايس 1

 أ مد هرلا ىو روعسلا قطرشوما كاهن ةرملافاوطوأ لارهش 2

 ةداورلا هزه تارشلا ناذ اوهوتاك سلو ف عملو ثارقلا

 ٍْ ناّدلا نالوا ليلدب ءيانوطسملل وشل نارتلاناإ
 لم كرش وعل ا عج . انندكلا

 هارت مرلاستسدجلا كسلانا | شإأ ءو ا مش قدك
 00 ُث ةرعلا عفد لاذ ذو له املا هنااا سائلا

0 
2 



 رمخالاو نآرملاد م م حالا خروجا ك
 ا ظل 2 4 ايلا تل

 2 فأرسل
 ا هم وكريرملا ده ذك 7 وصارع

 ل ى الملا نموا ةرعلا لاعن باي ىنحب ماك

 نعرضخلالا نيليلا نمي عسلاورث لئلا طاوشسالا خخ 0 ْ

 فايل ابن انينايلك+ لاغلب لاب غناوطلا تعكر ةلصو
 افاخةرعلا رقت عا بينز ازد انا اجد عضو دمددلا ْ

 لماس وهو َنداَع 8-5 الا ةرعلاب مسي ف. لاصت مْ بجاوولا او
 نام الي عسو تح الو خاطول هلل دافاذ ةانمرقا6 هتلاو نار
 1 ظ ول مكلذو ةرعلل 0 ميعسو لوالا. ثا وطن ادلع سو مرج
 جل بما تحدت تال ايلاف نال هيجل لحل وذ ذث |

 اماورغلا وي شلح !ناوا نا ارهاظن كلما ارحا عاما ئمارحالا
 !امدلا م, مرصاكرلا هب يللا نادال د( ذكل/ ارحاولع ٠

 هن م 02 ١ تحلاذ اديك جداا ئ

 مرني كس للتو مدلا لع ببي كلحو ةرملال اعنا .

 5 ةدالهاام نم سيل نأ عم | يم ارح الع متي انح
 نينمس ىتسد نقال لقا نان

 ٠ اوأ يميز داراو كا ذكى سواطونيرشع 'عدرأ 3
 دا نفارلا دجدوسلا اا ؤا١ىدزضورنمملسملا ا

 | مارا قا ذه ميل قلطمل نالوأولانم 1
 ا 0 يام قنا مافن امازأ ْ
 انصار وددأ املا ؤ لات نو مورقلا ذاوط ماذاطوبلل اع ْ

 اضدنع امإوش نزليالو لع ايملا ف اوط رو ةرهل | عسيرمحات ١ ظ

 ىفاط ناباسأ

 نزع مرلأ بجود١] ثكسانلا ا مدقتلانارهاطن |



 ذولا. لانسان كور مرلا بجويالرخا ليد ل اغشمالاب هرج
 ةرعلا نارطا غراب هال نايل ناسا نياغ بحاض ته ذو نقش |
 رمح فيقول لتس مةرلا اول لل ثان ةرازلا فاوطرخلاو
 باج مللوق لل دباط سس شع مدر عس رخل موي ةرابزلل فاط
 فضزملا ريع نع هزدل خل لالا نعةرابع ىرجلاو هيزحْملْسملا
 نتل نا عومزل نودسلاب ناّيالاو ضرثلا كرترازمجالا لصعالو
 امهر دال سبل اذ دنع نعيجس عسبو نيئاوط فوطب
 وى ! سنويا اس جدرطلا هود ىرا ذأو بوك ةرابزلا فاوطو
 وللا نير تسا اذ لالا غلاب متنا نك لات ل صل اهعبس
 " ئمزلادعب جبدلاب دش هانم زق ام ىرعلا يملأ ىرعلا ناتللل شب

 ديشي لو بنيزملا بوجول روحا هلم جلا نال ىرلادعب مذلا نال
 سمْلاو نراتل الع بجلو ردا. درفلا عد فارس ميلان م نلا
 أمهشدأو ءازجا نمزج عسلاو ةرقبلاو ريعبلا تلمئشندبلاىلطاو
 هدن ص هددأ وسر, عما نتج باج نع نيعيصل | ثيردحلاد ابرز ناك
 ميج ااشنأو عبس نع ةرئبلاو عبس نهرجبلاانريف )سو يلع
 ىايساممنم]كان سدانح > ةداع م هدا اهعس وكلدنلا ناد

 تنلتخأنأو ٌيبرَملل ادبرم لكلا نوكمنأ دبل ننال ةصضالا قف كايسو

 . عولاذارطلا

 _ ضع! ل رسأو هبزحا] هزهال ا عس هرخا دارا ىلذ تبرملا مدح
 ٠١ عكرطللا ناكر نطعاانا سو يلع هام لنب ماسلا جراش
 ثجدولو ججنمملا امو كريو ميكرن عربغ مريد ككرتسا ظ نم
 للغيال مرش دحأو ىرهالا :كع كأ د دح )لذ نييده نب تراتلا
 تالراصحالا ىدهملع لوجئتش ا اهثرح] نغالو نيمارحالا نع
 هيبانلاو ديريملظلا خوءركشلامد جذ يلعال يلع فوئرمللغلا
 ةردبلا نم ضد | رد زجلوةانسلا نم لضفا ةرقبلا ف كا زشنالاو

3 



 هيب أوبك ]ضنا ناككمسنن عم ىددلا تاس ثنراّيأأ ناذ دخلا نأ :
 تال ذأ ذأ دعبل ةدررع ىحباهزل ملت نعزحاعلا اهو

 ! قرارا ال يدع مش للامن ءاوقل ىريملا نعزح اعلا 5
 5 "و ةررهلا هزججلا فرعلا مادإ] ةرجعلا و داما مع كن:

 لع لعالم كاد ماي هنت نسا هدام
 ب 1 ىددملابالا ]ال ادهن سو 3 1

 ولو 6 عدريلع بعيار هموص عععبسلا وصي ( سحب 36

 هدلادس( ل مايا تضم حر لو تاع لو 0

 ماصول سأل ل دبو اكسال اركذازكملعوس١إ انما هموصت
 ىلع ئررّتلل هزكك رخل مويؤب ١نانرظنس ى دحلا وجو عم ريق
 تكفكو 00000 :لصألا نع ع ناجعِزلا لم كزهذأو 0

 .تدوهالاو 0 ناسف موده ل دوست هذ خازك للملا

 ” ندالدتكو ديالا أ نا | ةرهلابرمإ ا حالا دهب تف :

 بكت ءروملا نع دبل د موصل ع هيلا لتنال نامانا 85 8

 ع ذا كونج داشمأو سادملا نارك صالا لعرردب نااجر 0

 ا لانا + ! لاعانم غارفلا نيالا وسلا دارا نأمل
 وبحر وتك ايش املا عرقورله | عوجرلا يبس
 ملاهالل مج 0 71 دديسسدو 21

 2 كيال داهو ميله 0 قش نعانشا ل معانأو

 3 2 لاعالا نع جوجرلا ىوس هت قتلا ١و صنلا

 وو هزهارج رعوجر وهتك يجاهد ماما ,رْيع كم
 هدم وقح 0 | عمايب يس راد ا 31

 لاعا نم ةازملا ةرخلاب نارا ورمرتلا وذ خازكرثطو لأ بوجيلا
 1 ثلا 00 لسا ؟ انا زعمت وهواصحل او 4 درق 2



 دعبل ءاصول رنا دنشرهفلا ملط مح ب مادا نمىلع بجاول اىرلا
 يمراملا را ضان تيلوشلا/مآلا نماهضعبو

 مهي نأذ سلوق اذه درت ملاركذ ايل طم أهندرموصلاا نعمل | نم

 ملرعلا موي لخدىحُدن كلا مصدر نا عارمرلا نيعترغل ا مويملا
 لاردالاو ل دب موسلا نالاد ءدممرلاراصو»اصا مولا هيزع

 نعوزصالا يع مرل از اوجو للا تةوبدصخسنلاو اهرشسالا بصنتا]

 مهد نامد,ملعو للكرش ءاولذ املا :ديبهإتم فرش شارع نا

 مما َفاداهذ لاقو انه تيأرملا فاذكعدملا لسق لل ا هدو متَملا
 دفن اد عن أم دميلعذ نينا لش نرامل يلح ن اذ تآي أنجل

 نعزلا ارخَأَ مهدو ذلا دهب نأ وأ نال شاواعغب ىلملا مد

 رخالاو ركشللا م دانه نيمرلادحا لعجدنوك ط عل ىلا نايبلا

 نم >”فشح ىنإ دنم تْنبأ ىفاءاءؤو باوصلاوهو دانيل ره د

 تادانهل باد قاضيا رددت ديف قمن وركتسلا ءد ىوس نيرخآ
 نكي ل الانف نيمضولا 3باوصرم الكلب الانا كسيلو وهسلاىلا

 ميغ ىلع مد همزلورم د هاج همزلب ل هزجل را رخلتل ابان اج
 نامهممزل علا لق تلحايناج ناكل تايانجلل باب تو ئأوا

 ماعلا سلو نآرتلا باب خهمرّو ا ركشلارم دركذيرملو ره
 ىلاعن هللا تس نا انه نمدبزاب كانه هما فا يسو تءانملا الا

 ةرعلا ضف مدري إ هذاذو في لخدبربل نأو ملون

 مدل عذ ىودولاب نأ يح دنراّلا تايإنااهو دقو

 ىلعزرعلا لا ىذا |نيابر_يصي دال اهواد| يلع نعت دال ةرعلاكرتل
 .ء فمع سنانكلكم لوخد ءدجب عورشملا نزل ذو كل لاعما

 >اللوانل فطبمل اداوم تالف لوخدلانال ةرعلا ثاوط مدع

 مصيا] نان رةرعد فو عطاودسأ ةعبرأ فاطول ىقح طاوس ا نأ

 اننا

1 



 >> سنت حس سس تسوس سس سس هس سس

 ىسلاولمالا نماهتاجاوألا ىسرلو اهنكرت ادق ذاانل اس اَ
 محد لقال قاطا ذا ام نالخرلا حلا ع نر اقوهو رخل مواهب دا
 ممزع معلا فاوطلامدعب >ارلل واضنا مصيف «مدعل اكزنإف فق و

 2 و او غن شكولا اخاف اول ناطول دالالصا درر
 رسال نال ف : ,يرلارأملاضنار نكرلو ٌةرهل | ىن ا وط ملا فمش نياذ
 وهاملا فصنررل ا دب سبل سروهام سنستمر قلن
 تاكو عسو ىاط عج سو نئلل التاسع

 ةوكرلادعب للا روس نكرملع ىسالو ل اثنا اهلل والا
 ا هللا رحب ىلا منا ةو ولد و روع ىوني

 فوكولا نال يلا ةباجا 5 امال فاهث عقول اوزلا دعب ديوك
 درست اماضن اضف امن وكلاأ ننال فوقولإا لفو.ءبرا تعا الرثكو لش
 لاى حم نيو هديب قرفلاو مكصل اوه تاقرع لا مجوتلا
 دنيا دز اهيا تاوويسالا ًايبلامجوت اذا: جلا موب

 ةرهلا| الق هدعوهش تملا تأرتلا قرجتلاورهلظلا اد
 طقسا مدراس او الو هرصف ا ذاامأ :هاهضفر قىلطاو ارتنأن

 للدت نملكن ال اهضفرل مد بجمأ 6 همرعل منع نارئل أمد
 ةرشلانا اه ابد حو و هر صخل امو ىلع د بح :فاوطرغب

 ملعا قامت اطس ههدأو ىذنلاكمزلم

 ا ى وهو همرت ا تيا 6 --

 ناأوه ل وعل ةراذ ذامّدعب سما ا الا وهو :ىتملاو

 لحد ةورصقنو قلعو عسبو امل رطش تاقيملا ناو ا

 نم د ورتل موي غانم :رحرش فاوطلالوايسلتلا 0

 تن اهلها سل مف كمن عز امتح اقحالل كيلا نسل و تف جوملا
 مكوذأرتلا ةءانببلاهرقوا هلهأ: ةردو د نعزارتجالا |١ نارعالف



 الوفاه ليزا دانك اطر شب سيرا جارمن اهئ ارخادستب
 سة لانا الش كاسر كلتا - لذ طرش
 لالا اعف م عيال هب فاوطلاديجدرل انوا تضم ناكرهاعنم
 مخ زما) تكلا طرتشسرشالال ةرعلا لاىذأ ما نايل تلئلرك' 58 و

 عتللِلع دريالو لل مارحالخدبنا ىلا اهبامرح هثباقب تيب نيد
 همزل الل قلحول ىج ةرعلل قلما ل توحالرناذ ىرملل تاس ىذلا

 مرجع عروق لص الا نولخ علل تلا نم معنه ضراع قوسرنال هد
 درتي مو نارّملا نع ع نحال ا مذ الع همارحأ غارت ىلع تلال د جلاد

 يشل ادا. قفرتلا متّملا عم نال.ب لعلل ماع نم نوكي ناب ل
 ماه عاد ةرعل نم ارحالا ماع نم نوكي نا طرتلسالو ةرحاو ةرفس

 ' ماعلا نملاوس لل مازحا عماد او ناضمرذ مرد حاول ىحاهل عن

 نم نالغاعتمم ناككأ خرماع نم ع ٌجاداملا نحنتول ناطؤغلبإتلا
 اويل لبإةىلارخاف لل تن انك د ! نمل لب نأ دلع بجو
 4 00 ىل اهرنال اعدم نولرا) لإ ةرماع نم جو لاوس

 الان ادتمملاهشال زه نإ ماع ملل:
 هزس نوكدانا]ضنالاذالاوزاولإ 0 2 مديل 0

 ديو ودكم لهال ناكل تائيلا ناس م رملا نمملو ردا ىلا ةعرالل
 ملا ناراصاحو أد يرق م. عصيبرل يمتع ماملا اهنساعن هزهأي ماملالا مرعب
 توكلنا ذم مهعلاو لذالاو رعت لطب اضم انامل لهاب اهتم
 تعملو ارث مع ىاامامل ا ردزنوهو لزن وهاد 1 لاكي ىلع يحي >نلا

 ملغم اال سابع ننانعدواد ود عال رلوأن أه ةسلتلا ةطقناثأو
 فلان اوطركزب ل ورجلا مكس! ذأ ةرعلا ف :سلنل نع داس ناكمالسلا
 مهح خلا ىلسم نولي ىاوسلل ةانكمودق يأ متدملا لع ىسل نداز

 ايي شيلد طتت ةرهلإب مع ةمورق نيحمتكملا نال نراّذلا فالغ

 ظ لكني 1 ناندوملل نام ككل ردصال ومورّيلا فاوطا

 0 م ظ



 سك كو 3 ةرادزلا ثا وطنم نكفمريغذ ميال اماو تسسلاملا
 هركسالذ ةرعلا نعم 10 ميكو ىك نامل مولا أوطرل

 للعلالد عوماوو مد يداها ازكي 02 ىوهرلاكررصلا

 أذ مولا رهان !واب3ا دلو ارد لع جاوا

 ا لا ناولح اه دسعبال لاب همارحأ دعب ىفأو او ىف [مرمو يس
 نادل ابنا نئاوضييتت رحم ناف يامال 3 نارمركتيا] أمهنا]
 ام لادب 0-52 وف نسادانمكعنلا]
 9 كال زه وهو --6 هدوم بقي نال لذلا نع

 مرحأ ام دعبول ص و 00 01 هوأدانوح

 زان دا ايا يل دعب رد :هلئ||موصومعأ فولعد نأ
 2 مسبرمل يدر لاو هو ىوخلا اىنحلاب متملا تتبدل شلل
 و "ياو لاو جراما تاتةا نال لباس ل تملا
 ال! غاعونم ناك ىلا يذرتلا محلا هنالك بيسلا
 38 ءارحالا لزن لذ الباهمارحا نع جوزدلا نكيملا و عسسل ثعم
 ىا أ دل الثا اموصب دحام غاشلاِاهمارحا |رىبزاجانل

 ىف ىال او رت طرموسلا نولي ذو اطل هوبا ٠ تاق 1

ْ 

 ا

ْ 

 ظ

 مولل رحاامدعت ناكأ اوسرنوعالا اممازق ومحلا نال حارهشس
 ظ م بمر خان[ ضخألا نأ دكتردوالو| جارت : 1
 ىس دارا نا «ب وق ١ ىرمملا اوهد]صالازع#/ دعا نذل 3 ىذ
 لضحالاب انيرعتسالو ]منوا 5 دازب ندب نلدو ثاسو ١

 قرصا جيتا قرسلا مدار ضن الاتاةفمعت نكلوف قواولاوإسو ميل هلح قسما اوربا عقلا
 0 ا امنا) تناما 0 0

 0 ارحامارحالا+ دارللو مريرمىخعب مهلا لل رياعداعأ اوف

  5ظ ١ :



 دنع هوركمرهوأه ديلتن نسبا ماما اونسلا دضو نمل

 بدجأو هرعو را ؟اياللا رنع نسحّ مسحها

 - ديانا انج اض راف منعت: ا كال

 مسد د درو الع ددموهو ىضاو لع نلا ردموخو

 هلع 0 لو نشل ل 0[ نايا
 اج 3 راحلسالا امذو رالسالال وا قاهنع مم رلااو

 00 مالسل اميلع ناعسابو ه) عن دملاهنم ناك

 5 مهبنحول | ةركات ا ىوادطلا لاو ميالا سرعت رنانوتنلا

 . قلما تراك: نانا فاسو دليلا دعه منيع زل! شيا
 فوالازباسرملا يفز ذرويخلو ناسلا باغ ةعاتخاو نيالا

 للدعلا نمدعنم ىرحلا ق اموبا/نلرت :عدحت لادالو لب لا

 ١ انيقات حالف ىره تاو ومار تندم الأ ا

 اريثان ىردملا دايت مدر نه غارئل ادع هسار,قلحول ا

 نالوا ءاضيا 2ك دتسأ ا اناكفاسب دامارحالاتامأ 5

 هلمو ديوزتلاموي هلوق * دياهتلا انك مسا ااتيلا
 اهنا طبدرلام 2 انا أو ىدهلا ق ىيسنا] هس ممعام خمان نا دال

 .ةلحانلغلا ديلا ذأذ 2118 مع تيقن انطوت

 ةوقدلادح امارحأ ءاّدس ضتوهوةرعلأو 1000

 دعب اا ذأ تراملا ناي ةناهنلا ةمملع درودأو قلما لاذ

 ولاا اند ةرعلامارحا ناد بلس ناتو ىم ءنلنا“ مكرعب ضوقولا

اس اةريخا للعلا, ىحؤ قبب ان اوم اكحالارباس ق قح
 ضل تنال ر

 يطزلاةانلا رجس اوةصاخاشلا ىح قحؤالا سالوريملا موي
 .بتادكل انهى دايما تالطا ديع 207

 عماجا ذأ ا نا

 ا دعبو أس معللو 2 ميلع تحف وىتولادمب

 الا خشملل هازعأْ | برمز د ابحاصنئارهتن نا

 الوسم

03 
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 وع مراشلا لانا 4باعسالا تارادعذكأو هراتخاوهورطوسبمف ٠
 بوحولاو مارحالا اند هنبا]!! يالا انمّم ذارهأ خلا وهوررّجل اذ
 ايلا لوسنلا عونملاو لاعالا لحال مايل ل عتب اننا راتتابوهأتا
 عامج 3 بجو أن آف مالسالا :ميشرم لك ضد انتدقو الام طع ل دب
 دعب ةرعل مارحا نوكد نا اماولخي لذ نئداّس فوقولادعب نراّنلا
 توهم مول بجوأ نافالوا اس ميلع كبانكل بجوي فوتولا
 ةرعلامارحااّمب بهزلل نا صاحلاذ مدعلا لوّمشالاو بوجولا
 قردل اوه انهو لإ مارحال انا قالا ىتد اك قمتم رعد قلما لا
 دعب امهنب قرف ل5الاو نراّلا ميو ىرملاٌ اس ىزلأ يملا نب
 مهن ءرعل فاطف را طيحلا ىو هانركذا6 مهيعلا هلابرءارحالا
 رجس اهل. فاحت مرعب مرحأ ولو ىلملاب دنع نم اعجالو نام > مل عد لح
 حلا مرحا نمل زنمئ ننال ل ىتالو درج نم ارح يلاح ماجا إلا ناضما
 اهلين مول نارفالو مسْمالَو سسأو 5 علا نمٌىلحام دعب
 رجسأ دوعهم نب مال رعبملا ىرضاهلها نكمل نمل كأ د للاعت ملول
 انلاءز] تس ىضو م هللا باهل ضو دمرتب ىدهلا لال متملا ىلا ةراشسالا
 نهالع ك ذل سلا دا ناكولذا بلع أذ ىرهلا ف قب هلعش نإ
 .ةرشوان وتم تكل ارهالخ ع ىرملا نم تملا وريجلا ةراسارسا اهنككو نكي
 هإهادل كتل داعأ ذأو مش وعل نآرمال و هت : مصيالزنأ ىواتكو

 انل5انهلو ناسلا لا خ!ا5 مع طب كرها. ىردلا تاسكد اد
 ىفاييل رحال زا أ ضتدهو ممل مالالا >وجول لا هتموحن +
 معي: ملا ثرف 1 21 ماهم ل حو جاما
 اج اوهتنول مهما اهنع ناسيا باغ: لفن رد اذ مدت أرق مارعسم
 الو لان اكسال اركذازهوربدل مد يلع بجو اواسأو
 قس لل! نك نآرهالو مشمتال ملف خقنلا» دارا وكي نا نيعسف ند, عم ىنا6ناموصلا هدرا ومرلا كد نم لمألا م عابس



 5 مدع مهطارغشأو روملا ؟ضوهرأ ولعت ولج 1 تح واركو عملا
 7. يعمل شرما تا كالابيسوم تنال تتلاوهأنا مهتم
 جلا متضمنا ناذ حرمت مما ذةرعد محا اذا نالصا حلا نركلملا

 زا غ نم جناف ممن هن ممل ئعسالائ ا نوكدرالاف مساع د نم

 راف كو مهاع نما شن نم نك لانا وركش د١ مدان م د همز

 رس سر ايعالا نا نم مداربلا دامو . ميسا ةراهع الاب ْن 2

 ممزلبواعأ نيك دف: زاد عم
 جحر تح نثر دش الما 11 71 0

 رك نوحراتلا لاق كلنالا لزب زرع رانمد تنم تتعود درع نال
 8-5 >وجول لانج م د هم 20 درعب الا 507 ندا ناٌردلاب

 1 خاطر نارتلاو جوملا
 داهمت درقال أ د لأ نيا تان نإرتلا اذو يا

 :لاخةرعلاب 0 تاقيللا نهم هيعمل “3 راب لل نأو

 7 اهعدبالا زبموكذملا متل نال همأع نم 6 [جامشا ُ

 بحول نمستم وتاتمللل 6 ضد :!ىلالع اننا املا

 ملأ اوح يزل اييمه نال ترا ادكو منممأ | ذأ 0

 مانت والخ د 1 0

 اردس ةربسم ل كر سو ناآك داو ل

 ظ هي م مني فلا خأو ارا ا 1

 2س اذار اكاول شاذ ةرجلاوضفرلا

 مزل ولا ذوضمذا م 1 دوو املعو تل : - 5 ضقر حو

 ولف بكرا ادايزو ل هحلا ريد عجأذاف مهل ءارزوكاإل) طاف أ مهين عجم د

 ضف زمر معلا نعاجور حا رحا ضر نم لبا] رانك 0

 فادنعإل ضئر ان ءرحآ «طاوشأ مول ترهل ا ملوأ واةرهلا

 ياك ه

 ل



 لوط دق تاّعسلا نم جرخلا ذأ 0 هد ئهن انعومنلا ىرلأ ىالانه 3 تيفال ١ 7 : م و ظ 0 ةرعلا ضفرنا هدنعو لاطمالا
 .- لعوهو ره أ لخدامل سال انرام نكي ل تام ا يت اهبزمرح اودع : 0 2 انركو موكا لا 5

 ةرجلادعب رطب لل متم داع ناذ د هانلا 00 ازا امعاظلا نايربدتلا 0 ا 20 حراج لس 0
 ١ عاليا عادل ضانا تلا داه نبراص

 0 [دسأ دوي نم يشلاو نيترذس اادأ نيالا عشا لبا لانس رمد وسند ايل هول سال 7” .ك اف ناورعتت [طب ىديلا 8
0 

 صدم دره ثحدول زدارلإع قسم ءخ دوعلا نوكأ يل مدا اردو تت اعولعت عمي مكدبرم ادا تردلا يم ينل
 اعرهودلا درعا ىلا نم ةمتمدجيبرل ندإ ©») ناءف هاهالا - كوهاجلطمال زعل دارا 3 ١ ميو ربل 2 نا ذاع ك3 ىف كا را ناك دع اد هنع ىريلأ اًنوسل ىلع يسم 110 دعا د خاضبا

 قرن ل ضا«داحن عت تن دز :2١ ىذد ءثىل
 9 هنيه جور يا ىد ذا :اءال
 - ير اجب 1367 دكأ ندا 0 وهال مجرملو لحيو يره خان 1
 - د مي ا ج غدا هآ ىلا عجر غدت نان الخلا



 معيهل مدن هعزل هاه أىلا مج لا نألش رز ههرخو كمال

 ا اللوم ١نيدامذ ههاد لن

 رخلا موي ىلا دكرتي كامااولخال ىرحملا كلل 0
 ل اياها ا 11010010110 اهل ملاك ا 1

 هم جاوس لام لحس ملال جرن هان دعذاما نأد

 همز ميه 2 0 لد 4 مجرد !ناوالوا

 نشأ مدر ل د ورعتلا مد ناهد

 ىلا هدوعب عت طب 0 70 .مالالا ,دعناذ
 رضاح ناكنمل سلاح داعيع ا ئ!سالا نالالوا وأ ىرتجلا ا 177 هلهأ
 تقولكذ مل ةرهلاع سلب امهنبب مهلهاي مهمالل لجالا) مالا جيلا
 لمالا اخ فاطامد دعد م ئئلادعب راوهد دش ذل فول
 فاطا امنا مرع راهأد ملأ نال ميم يوعيسم د علا اهرال اطسال

 اهاحاوزمرلا] هنمنالطبلا لبلد لما ةملادعب اوت خلد ورسكالا ظ
 ءاهأ حل :نا] ب رماع نم جم ؛ نادل لن اهاوطدمب داع لاخلا جو
 ىليلازاوجطرس (ملل عج نمدنع ميلع قمتسدوعلا نا] ءتمموفت

 يغسم هات نكمل نأ فسيوب ىنادنع ودود شح وبا
 صيشأ | علاط وش لفأ فاطنمو نه وق معو ميادبلا 0

 أهل ايطاوش أرثكأ فاطول 5 ا سكعبواعتمم نأ الاب ةيتل

 راصفوطذالا امالاداةإملا ميك نال ىتقسنوكال اهيضاهمأو
 ١ 7 هرثكأ يف لاهفالا نممارحالاد ىلعتي الك نا ةالصأ كف

 دج طش الز الاد اما اومملع ءاستملل >وءهرؤ حفر زاوملا باب

 فاطولوطيحلا .ةى فاولحلاوها غارب شعل نال م دل يسجل

 الات نكي مل أوشن ىو داع ع ثدعتدأ تنج ناضمر ف رلك

 رمقعأع حارسا ىلا و ةرعلا نإ ةداحاب رب كتل نارام

 ظ مر ادا هر لع بنبلل فاوطكأ ذكو ةديدج رع

 و



 5 .>امالاب لوالا ملون رد ةريع لود ىلعو ل رجة دوأو لوالاوه

 ماولذا لب اضل هيؤعل اعنا مذ ناولحلاب قلم نأ
 وهماعنم جوذرددح ءرعرمعأ مطارمسا ولا عزه

 ئدرل ةراح 77 تايد ل والاذ 1 ا

 راعااناانه نمزع وى ةداعالاب ضن قحوشنع نم 5-3

 0 نل-خامش مشا دس
 اديشا ق كولا لاشأي 1 دالوا جاره تيا نادل
 ا : اذ ةولادعالخ حافر السالا] م ا

 محن اوااعتمو ةصخردحأو تقو ةاممازجا ناد امزغل ا نعدي
 رهشسأ قولا اوسا زكا عند نا ضبان أملا زط رطب لهوررتلا
 دمع نعءانمرئام ىلا كلذ دنت لا 6و طرغشيلال طاطا 5 3

 ردنتلا اه ذو لاوسوو لد وك نامل اب جنبا لنا
 قو كيرلس مشا ل لات ارق ةةدارلل كار هشا كازا ذو
 دارلاذرعند) نعيمه نىرائملل هاوررورد هلأ نك داعلا نعفىاورم

 2 نان فاككلا ىرزكيو ثل كلا ضعدو نارهتس ىلإ نمل نسح

 هذ دككرخلم مهل مسأ ك تلقرهش ارهشللا ىف صضعحبو نارهشلا نال 5

 نال ايم لذايدولك تهص رد ىلاعت ماو لدمادب 200"
 ةاماماو هنا تام راض متسأ هلالث قول ل وسلا اعضوم نركب أذأو
 ل صوصنللا صخا نالرلخن ميزف صوص ماع شأ اى. لدا نم ناسلا مناخ
 ىف دام. ىولاف ءزمب صيصخقلازوع:لتن ل اعجذاملا ةماعلا
 منوع 6 ؛نمايشم نارعشالا نيل تقلا ردافوذاشنلا

 امو اوط بقع ةورلأو 200 0

 2 الا هركزنأ عمردذ ابر م أرحالا هركر ناو كلر هشا الا
 3 قل 8 موي رعد مرح اول ضاو ريس



 خلات ىلا مرعؤبو أب كك >هموينم
 كل رمان و ملت ناكم هنأ بجويو مرّ .نعركعت انهو

 راض خخ ايسو ىهشأ كإ خ هماعنم جلا مرحلو عتملاسوصن ين

 هباهترا لل خلاو ضئرلا بلع بجورغلا موز مريد مرحاول نارمارحالا
 هترغنم تلا وزيكم ردو دترغو كم ريا اسم نوكيا نا شف مننا
 ملوق ل جاف عسا يذلاو سكلا ةرعَملاو :كمدحو رشا بم

 سرمل ا مذ ف لادأ ىتمم نأك

 :هاكل مم كارهسا |. لا هارحالا صعأ ةركو اهلك ب ارحالا صو

 نايزلا عر ع 0 لاس سا نكرن سلو 0 1

 اهعرتتر حيا شاف اهتيرخ ف حلك ةالصلا ةرااهلحل اكو نالملا ع مدتسلاك

 لاعت لوم اهب ةلصتم لامخالا نال ان دنع طرتس تنالناو تكول الع

 للملا هركاناو غزت الب بيقعتلاو لصولل اذل نال ١ص مبررمس اركذو

 نع ذااركو نكرلاب مسكس طرت ىدارلعم ا نوط عمتولالاىمنلا

 ٍةصعل اذ ضرثلل مارحالا كأ ذ نع عب نحت نا نع نكمئبالمرحا امدسعلا
 ملطادنع؟ دارلل اهنا]ة كر وق ةهاركلا اوملط او ركنا تهاركأو طعما
 دارا معتم عج جو ئصدواءكيائ او اهني فوكرمعأولو توت اهلل
 لها ناك ةمبلاب الل نا ناسلاو ميما ءرشم ىذلا ناذالا خوك
 اهجياخواءكءماذل| ذل اما اهمغوأ ةعنلا ناكاوس نارتلاو همس

 .هانتا سقم نامازافةدكم شو ديان ادرعن الذ تقاوم لذ د
 ] هعاذ والا ةليفلملا نفي سلو متصلا هزها] ناك ىلأ مسج ذأو

 فلتخاغ متملام . بحداهش ناكسنرأ ممحارتو مْْطو دعب لأم

 عتتبملا ن لطب مسجاص لوم انه نأ ىوايطلا 31 صاصخلاو ىرازحلا

 صاسخلا]ّمن ذو كم رت نوكيذأ مهدبالو ن تام نانهركسش نال

 < داثسلا لوالا عوقو باوصلا ضامالسالازغ لاقاّمامتا يهم زدأ

 4ب عصامالاوارأ داهرذتا | ذاام | ٌمضموا كم داق خب تلطاو
 فائتااراداو دانا, ددسّمتلا نم ددأرملا ناد ىاساللا و ىناىعساللا

 رشد

7 



 اانا سا ا اذرهعان 97

 طورغ لل مجر هد يرو اناننأرل مش 5 ١ نا خلاب درقو
 ابيع 3 رجا ا 0 ف مجرول 5

8 . 

 قيل كاكا اذنه نوم فاتلاوم فالخلا 3
 >5 6 درهلا نااولاال جودرسع 070

 :طو ملا مجرد هلا ىرمس ا 000 . كم ماتاذ سرع كا

 ماعم عرب رعد ؛ تاّمملل نم 1 دوعن ؛رسأؤلأ ارحآ نع © وز دب

 ندم زر تراصاها ضد الذ ىقشا هرفس نالذ لوالا امام ن سس لاذ

 اشم صوتكم يجو ساس ترعنالذ ىقاكلاام اوكمازهال الو

 نجلا دوعلا 3 واسم تناك نأ اجار نعانمت مولا 0

 ”كماوس تطورخ ناكم ةماتالا ركع معاها اب ارم كل يعن دواره
 بهزم قايجي رول 2 ذاامأ ١ 54 ماا هلام الحال هاهرخوأ

 انلايشادمورتطو 2 دومل اكره أ نسا كنا نا تقم نونا انوماهلا

 أهزواحإ 21 اتا جرالا وا تاتي زواج اب اوس ةودضد
 رامتلتبلا رد نالأض نأ ارمامالا نما ىَتَم نالافن معده اهْلَس

 تياولا لا دوهو تلال لذ شمالا + ناكتكما ندي ) اح
 و ارحوها6 متل مرح
 ىنعن يلع مدالو يضم شا اهيأو لوقا كاد أولل
 نزل خي مو ا نيكشلا كانك ترمى ام 6 معد ردا ذا ثوكأا

 ءتذلاو هلع بجلال لاسدالابال | مارحالا نعد زالنكمال

 ادوحو اا دال ع نم سيح ده ءأ هابل وسلا 5

 ىلوقم هرمز جدن ئالاو ريزاع ىمرلائم دارملاوهازشهد
 مد يجاولا نا بجادلار يخيم زنجي بوو
 لس ركلط| اسم ندا م0 اون يلد يمطالا امأو عتجلا

 اماوةارما عشا واهس الام ارملا ملل د نسال الاوزحرلا



 سدا راك: 0 بلغ هجلملإ نالوأللا ميحد | انهنال
 امد نام هسزل لجأ 0
 ب عا 0 م انهنمدشتما دنو سم مالاو

 م 7 دددّدو رلشسالو نكرل فاول قوذ 1
 0 هوت دال ذل رلا نأ داؤشبلا ىلا رلانع

 مارحأف » نأ داذ اذ ى تسلاب قوطن ال نارغ 0

 مدجأو ا,ةراهلملا ناذ ةراهرملا قو تيلي ١اىلوخد ن دك نموهرو
 يع تناله تفاط ناذريطت قحفواعت نال حالف فاوللا 2 ١

 ةنرباولعناكديتمل 3 «داعإلا اينزلو 7 71 عر

 تابعي كيما ا نة كرتدصلا دنعولو هل
 ظ تبزحأ | الازكر ينزع ساننلاو ضيشلورزعلإب طقس روك 1#

 امسي دكوسزعلل ىتاهبلع بعل )زداذاهريط تقول رابزلا ن ناوط ظ

 اذأام شفتك مدان مدزع طوتس 0 ىريصلا ف اوط فراكك ذ

 نكانع هاسرؤرقفالتخلا متمواإو !لوالارتنلا لح امدجنم أى

 كأول نمنح امدغللا ف ىواهز درح |ىضراوعلانمددانلا تنال

 مربابصخ نال اماعوه وارش يلع فجنمردصلا,دييست ثدُح

 مسا حرشلا ةيرججلاز نارهو؛ ضل فج نم هرصأو عملا نم
 ظ لع ل !داوصخاهتنلا ناالاىش دال لحارس رش مر ل عنل

 يلا تونلا ايلا مالا بش يشل انذمالاو سوفنل العئلا

 لوالا لصاحورمزلوأ مارحال !نليلمر شون خوكيانيرعو ضال دع

 كس كيسا اىساولارمبطغتو طيذملا بلو بطلا نأ

 بجأو مك طّتقىعمواىجعمو ئروص اجلا ورانلضالا نطق نذل

 ليرعل نرلا نائل[ ضادؤ ويلا رمل جل تابجأو ن نم
 يورو > ه2 متت ترجح <20 ايي 77“ ١ 2 تافيطب . 1

1 
 1 ميل



 اوضع مرعب طنا ةاس بج ل ىف كوالا نم لوال ا ءادض خو مرملا
 ا ميانمل نا ]ثيزم نهم د مسايا تويشلالا

 ل بجولا /ابْلعبْيَر رم لماللاوضعلا نك دوما حلا

ا اراتعأ ملاذ عردشل ١'تحر# لاكومكدصلا بجوثدنو :امث ديانلل
 

 5 5دقريصل االعبغ ملا ةتفلا لس كاذ ناكنان كلا ع نمءزىلل ]

 كا بنة ابؤم 55300 لسن نأو هيئات :

 ارصتقم لاس سالما الا هراتخاو ىسايقلا انهزعو" اتلأ دعوى ّى

 عم طوول نامعأ أخا + ىالخ نري نمميلع
 ظ 9

 عشاولل خب ن ّث ىلا نع ده ماهالا ب © صايم هوه مل >امإملقلاو

 ةكسلاور !تلعتلاب ,بحورلا ناىلا مضاولا ضعد ةاطارقو
 0 سينل اك 7 صم اش دلنلتلا

 2 اخا] بطلا ىشد كرنك ككلانأ اددنملا
 ام ا او ,بلاْلا نم نكو دريولا ا
 ْ لس |ما.اّولاو مسفلا الملك نام ناوايركت ولريشاك ىلا ككل
 ٌثوو للك نولي درولا ام نع دك تنميل قناناو سانلا
 قيشوبلاناررمل رف ١ لانو هرععو طيحاو مموهتو نبل اوملا نمد مهضعب

 ناذ طبل نالعلا ةرعلاذ كلن ناكنأ 55 نابض لاوه
 بطلا نك نأو تدين ناك لاو رع د لم ز0الم كا حنعع بيط

 مارال اق م تيطول ةخحوضعلاال بضل ةميعل اذارجتك
 0 3 نام هريظبو رك دص هدو اورو د
 ىلأرتعاو دقشرلا :دسا لا رحال نعل ةمسلا

 0 م نونلل خام نأ هإصاحوطرحلا خام ىهتشا نجشك 1
 4 نأ 0 ط يعقل راشعا لذ اريك الا ذأ ذااما للك بطلا ن6

 ةرماثسأ كلا نم ةراذأهو حجر صوضيلارتعلا نمدهح نك .
 تنوبزتلل جاو عارتدو نااوتلا د ضاشنب م رصلا للعلا هل نكي



 طحلاو طولا قو ءدنلاو دوفلاو قاسلاو سارل اكوهووضعلا راع
 || لتالاون عنك حجو لاق دايلي ص اهّيَا :الل تنشأ
 1 .رقلا ع ف هداز رايي والسلم نئيتي- فلفل تىطتلا“ تدشحو

 نارعزلا(ةز إسم :سدط حاملا مسج بطتلاواهلا مج ازور شاذ نم
 ا سريولاو درولاو ناحرلاو سلا ئلاو نيالا هيبفنملاو
 ش ردوتركولزدااوح رصازل د طعارولا منبع سن ومد امزتلل ند فرهالو

 انسان نا اًرقرصم كلت ناك نا 2 كرت ]تك دلعتن رواد

 يسال ةعارماش لعن شرخ ارانب لخد| 17 ىالؤ بطلاب
 و الايه ابن بع -.احم ك ىسلحب 3 نافل 0 فوضع ولم

 نئرلالدساناوطو كهدإل كلك ال والوأ و مرصد نا نيباضي) ق ف 2

 ىو هّردرصن الملك ناكنأو م >ميلعف راك فولخ الدوش نليسأب
 هل 27 هرتبكو اك او روس 0 1س متو يسصلا جسانلا ف سجرشو مهلا

 يلد أدطرط موهفم نأ عذوتسا سدني ةدصملبلك قد

 0 نا/ناو ب همزليال اف

 ا قصت اماو ندلابرمزتللا بطلا ل هرصاة معلا كامو
 وتب جرمو هو ديلكو ببطلأ ةرثكريشرييعش مذ ةوتملاارابم أنكم
 اسم كم: ذا لروحالو منلاو نريلا عدرتاذ مددتلا ودندلا
 ميكلاوليلتلا نيبفرذلا جعجملا ناكورسرقلا: يف فوغ هراز | فرط
 ريش مدون ع 7 درملا لاه دوت ارنع و و ناكؤأ 6

 00 مود نم ها ناك ن ناورب نم ءاص فنيعد

 | تامل سمن 0
 مسق رعد |زءاذوضعلا طن كالعنأم' لاين ديلا بطلا رسدتتلعو

 قلو 36 بجاو لاذ تاس نيو تراوح
 | نسزتشاع راسل علم بطن ن١ حموهو بطن نوكي دق نكملا
 0 اي رلل موا اوادانمأ 0 كا جلف دل كيرالا ١ أوم نع



 اهني عالذالا نمي ألك لبفَسَن 7 ميوتوأه لد مل ا

 هوجو ةاونل تخاذل أم دعبل رد مولذهوانب

 ارىغع نادين بدلا للا د :
 بس ارجعوا قامو قفا ةناورلاو وانت ساكنل

 رار ل صاد ل امتلاك مان بل كراقلملا 00

 تيبطلا كرتومزخأ عمد داق بيطتعذلا انه مبشيورخا

 دااسب نم رتدرمرولا ةك ىطمحلا اب انخأو امولغح نكمل هنا
 بحاح اوحرص مى دضعل كوم سلع >ازنام ناوندح امو وتلا

 سلب ة ناكل 200000 ذأن دنلا كب يطس م ةرحأ اوةراذك

 محأو انك عد لاتوأغدنعالوا ل واللرتك رانك طايلن
 ىحأدحرو تجرح تيطرسف ؛أو دب رحم ىوا د نأو لوالإرن ولأ
 برطلا ناكولو لوالأ ربت لام ةراذكالا بلع رسملف والا عما هاوأرن
 اأو مدري ف الماعاوضع غلب ناف اكد[ ةمحيقرذتس معا
 مل ناكنإو ب سالف بطريف سيل ]مك لت #19 7" ىلذ هركرصف

 قكاو نات ايلابدالاو ورق رفا, رارم نوكي كال. ةدصم: بيع

 تبيطظرشىذلا لمحور لاو هأوتذ ن ناخوخأت دب ءرصأك
 0-1 كرو برم ن 01 لاجراط دقماعطا يل

 نارنعيلان 48 اق نارفعزل و و 0
 شقا و يمنا يلعأماب الابلاغ ناكنأو ةراذكلا ميلخ لا
 ركتشا دال يايلا|نع نه وكر دنيا نال اهنرلوتف

 ادأو ميريدا ى واتنلا خا كو ام 0-2 ىضع ملال اقولو .

 اخ فوطعم مسا يضحو ألو 0 لسا 5

 بسارلان ا و 00



 كييللا ل لل الا اةرابع ل فو افعمواولانأو ميلان

 2 > دقق يس كيسا دل

 درلأو ١ 52000 داد امليفتللاب دو د

 ا اواضد مد دسنلانللمغب دلتا ناكل

 لاشي هركذامودقرعشلا لوم يعش يمال دام ىلعنتلا

 راومتسانومصا] رنال إشهار حالا ّو مس مدمر نأ نسحن .كسانم
 لكك يدوسريلا مذ : قأزك- بطلا نالخب مارحالا [ ةنياكلا هيطنعتلا
 دن اد ايم ا سلا نع ئدمعمل أقام ميلع

 لاق كين منال !داواحسانلا نائسام هنا ةوسراي تلات سو
 طلو دسلتلا ني ّف > :الدرتعأ ةحللحا الذ فره تايالاويهات تريل ىأ

 لبقْنيإكلا بطلا باونصتسا اجو مارحالا دعي موظح مهن عل ن أذ
 يمل نا سارلاب:تاضتل اند :ورتكاندسلتلا هنا ةشلا ريلوبللا
 هلءلك نان او حل منك تنام هل ناهيكم|اه دياي يحتل
 3 ةئيللا .سارلا ناضخ كخةرعو ىلاعبسالا ركب ذم دصاهلعت

 * ملكا نادال نوت دل باضخااماوأ للعمر دلل 5255-5
 وضم امش ولك عر 3 امان[ ةيما ةيسيب ىلإ و سارلا نم

 ةداررلا جاعم نأ مكدصل :تنومضم للا ال هزموهسوهورمم
 نلأو 4 دريل عىسلف د مسولاب بضخ ولرتالا ل ادرك طئيوديلل امزعم
 هحول الع نم ديالا نعم سيف كالا شم مطأم اوبل تقي نأ فاحش

 ظ كركسرتسولاو طوسبلاة (نةدصلاه مناشف لماتمريق هلكو
 نعدياملا»و قرح تضعف داهرسكونيسلا
 ١ .يلعف عدصلازمت ١ >ا]:يسولاب مس مبضخلا] ليفي
 ايويكما] نأ بني انهو سار فلغب أاراحعانأ ازدلل

 0 الام ةيبحوم ةيطختلا نا] الخ

 ارب



 ل نا ل وله انااوردلا رك اوازجلا
 راوةىلعف تيب نهدأ و اراد ل كال ١!: ىلا

 8 0 0 3 اما

 0 كيئلا الحا دال 1 كيبلاجَوكَو 1

 ظ ةرصاة مشدد انه نال نا تاسيس انامل هولا ١و ببطن
 لاقعشلالاز م وحلا لنك نعمان أن انترا هند ناالا رهطالا نمر |

 ينل ت/ ولاكرا شالا مش لب شاراشعاب ب لا لصانال م بمكح مامالا

 ليزيووشلانيليورم اودملا ميو بط ل حول د نعاولخاإ اسطب وقس
 رشات لاو اونوسزلا نهد تيزلاب >اراو تعشلاو تنل
 5 ةوا د 72 راكاولزدال ناهدالاب دشو نيسلاو مل ١ا”ناه ا

 ١نالختددصالو ١ تحال 0
 0 اتسالا,ازملل للم تحاهون وحد ,رىداكلأو هيلاغلاو ربثعلاو

 وهو كطلا نمرشلا 1 ناساكنلل ناماذ اذايقدك عوأوتلا

 50 ملأ ذ د ا د ليم 0 لا 1 0
 ره 0 دانه اج ناحوض اة نعانمدقدت لكو هانمرفأم .ىلع
 ةليخأ شالف أد دوام 7 ناكناف فبلاخلا ةربعلاف ْعطريعنم

 ا منقدجوُت تيار ناك ذأ هركهداألا مهنضعب دار
 200000 هرغو املا ىنازكهو صلال كوق اا
 نأإلا ٌرُثرصن ادولغم ناك نارها يلضضيلاغ ١ بورك

 ع مبوب غب رج ىوارتلل ناكتافأ ارارم بيرس
 وهاك صا وتنمدعد ام اهشامرلخلا بورشللو
 نوك ناال الشم فريك د 01011 الل ممل
 جاضرلاةبرعتشنىصلا لا برع للنملا اهلا[ بورشلا



 طلخا ذاذ : لاعدصتلام سبل هناق هاما ف كذا ىلا غاملا نوكي ناالا
 اولا عليو نيل ديت دوج طاعضدورماسابلل] م تاراصرم

 هبل نمل تاكل نما ذالك دمشإام كيطلا نإ قن
 أوضوتمر / ناكع خىلللركذوار وسو |وادسامأ يبل اوهو
 لبق نال دعا ار طل املا نمدجو ناننا : ربل هل اءتعتا ذأب

 راو بلاغوهارهاظاسح ري عطب ملا وذل ةسحوالثل
 ل نه خاوضرت كرل ل لات مضازجالا هذيك سانللا نا) بولغم
 ىدأو مرحو بطلا لانس ناي ككاولبلتلا نيباضيأ ليمئسلا3

 .١ اريثك شنو تم !لاوانلاغاسطلا ناك أ لاتددس دخلا هن شاكأب
 ١ 2 زاالذملا فراعلا نبات دكا رلعلو بلعوس كيال وكيس

 املفتناو لاك ْم ادعأم ]يللا واعثكوونعو مرورس يبوكسل
 دحسوب اخ داو و هوخو دوعلاب هلال ة ماتم
 ككسلاو درو أملا اياز فاضل توراقلإب مسلاوللا فال دبش
 ايالعبلا حالا ياتي هيدأ 00 وام هرثكا الان أذ

 للنظ )2 فؤاعم فقدصنال اوامويمس ىطخوا طش سلوا

 دحاو اهشريكللا كاش و لوالا عونلا نم تلاثلاو لاشلا نأ
 ريطغتلاو ىسللاىلا مجأر راموي ملوق ناذ نأمزلايسرقتلا تدح

 مانا س|رلا ةرطعتو ميا شيل ناكذأو ىاقدصتالاولوقاذكو

عرهو دبانلل ل6 زجوقملا اذا وفصل هب
 ١ ازال ا

 لا عبجب ءئق مادو > امن انكلورمرلا بح تاهل مم

 7-0 | هم يس سم - 2 سس ٍ

 0 جيلا دربل اورد من 001 هوما ناله | ادوهو

 حاد ةانج 0
 نب اوللع لحاو مدممزليةمأعلاو صرع سيلولزب | لايام
 ”طابإل ر!طس اوب !صحين | ط يملا سبل م قيقحو دحاو انما

 ْ ل يل ىدتواتودل استاد تدبإ لاا 2
 ليال



 سبل ف قلما لاةثالامرمل طبنلا سل بيرل لا ه سابا

 ىلا ءإ هلعتيأسلا بابءارحال دعي انتا نال أذ
 الها اال ءأدم ا عوا ايسلان نام ذا ام لمسواضيامنانسجو ال هالولو
 لحم انترالا نال مسار نانا غول مانل الع بحد ا هركموا اراتخم
 لمسو نلتا وش ع بلت مبانل/منعرشالا طتس أ راّينالا هدعو مل
 - ازكو نيكل وةماعلاو سرملا ءاكسايللا مجواارحاو ايزي وسلاذااه

 هيلعرب ازل امكحركذي اولو دامو ,ىنلا حصلل نمبو هرئك انو لقد
 1 رس ١ 0 تحب 3 0
 ,لغنات عزنلا دنع كرتل الع مزهدرل امدحأو مد همزلب سكمو ارادت

 ايوبربلولو رحم ذ اخ كاثلا ةدالوأ لوالزدك ازهلا هدعت سبل خسبلع ١
 هاو دلا نال نالخ الرخا مد ريلع ناكزحأ مورس ف عماد رام د قارا
 .ماولا صرخ سبإلاذا عدولا دنهو يري ىوانفلا :ةوهادشإالا ممن
 فم نا ناذ ليلا الص يقلا سد مونلا ليللاب معزعف عدول ن ذأريغب
 لصاحلاذ نمضي »] تح ىالنلل كر اذه ناك دؤلا نم سيليل] نأ رصق
 أنركذام نا معا تا كيلا لعمزجدو ركرتي علام دحاو ؛ىثم سبل نأ
 سبإلا بس هدعتنملا ذا امل طيخلا مسجلا ذاًانكل باعإ نم
 مضوملعاهسبل اذ ندوث سسلذ بوت ىس) فارطضا ذا ددعُ نآن
 ةرورنملا مضوم يع هس ناو اهمضيرتن ةدحلو عر انكم يزحف [رورنملا

 سيل ر حبر وص نمو طتن ة/و لل قايربتد ناترازك همزل ا هرخو ظ
 تو خده ىنغتسو امل سبللا لا جات حالم م.نالا ذأ امد اعل ٠

 تلازا ذلة نع لز: ملام سسللا هدعت ناو ٌرحاو نانكميلع نا ذاحلاو م ٠
 اذهلنلو| لو اللرنكن ار انكي ل عت اهرمعىجدرخأ 00

 ايسيللامانأ] امملل سبلل الل ءاتحافودعوربخلا ذاازكو كاثلا فدا.
 انه يعزيرلامةرحلو راثكسلعف مجرا ذا هعزنيوربلا جرخلاذ ا ٠



 | ٠ كالا رعد اكن د رعو دنا كو ا مهاانوبملا
 0 تناكنكسسبللا يوصل لاه تخلو دهيلإل 2 للا لخنب شال دأسلا نه
 || فمدكطذ ما داذ نيمودوااموباه دعب ممارذ تلف ٌيورضل سسلولو
 ىلع نالالاو نمش ناو ءرحاو راكالا ميلك سيل يورضلا لاو
 | ست ناركسلانم كىل خلا رك ذو اورك ذاك هاهضرجغتبال ىرخا انك
 دربلا كأ :لازعشا نكسيِطو عزاب اص درب فدل طبحلا نايم ىسبإ
 مسفرعمل )ضل هوجولا نمرجوب كل د فرعلوالاريغرخلا| درب هاصأ م
 ريغملاذاامأ ضيا لك لىشو ىهنا نثر انك يلع بحرا كإذإ سبلت
 ىلا جو هتوف سلف ارسل الا دعرلولو لأ ةلاةازكف طيش
 كيناتلا/ داع ب طغياموهو لماما ىلا تنرصن انرتبطنعتلا 3تاطاومدلا

 بيصي ناد دمعك راس تخي مرحلا لخدول دبر يهلظلا قام عر انهطعو
 نويلل ةامرهالخو ل سأي لحال و مزعل انيك ربححوو اال :

 انهو ديا ورمي ارامومدلا موزل جن سأرلا م ةيطلعد نمدبال نداومتتل

 ريثك ل حوشمو مدرلارا تعا لصالا نعل وينال اواهنو دامك أوحي
 نك ينحل نعرداىلا ةدادملا خه أزهو ميلعارصتتم ةيرهلطلا 3 ناتخأو
 مدزلاذ مويلاذكربتعلم[ضيا فسنوي ى نمعهموهوذكل رابعا دج
 هنأورعأ/عبرلا نا] صامل ذ .ارنرلا ةهجنمسرقلا منو ناتخاورمدلا
 ماكل و ,ابر صحيا ديان لماكت نآراّعاب ديار جام ضاتكالاو
 | رسأر,بصعول امان هلع جردسسو داتعم نداذ ىسارلا عبر ٌقلح ف الخ
 '  نأو مدهمزل سارلا نم عرق تدخا نأ عبرلارابتعاو مذ ٌيباصعب
 ةلصرل هذ امود هس أر, ب صعول ىنأ نماح وسبل جاه تق دضم لْهأ ناك
 سارلا, دارا ولالا اعلا إم جرذموا ميرلاردق دخلا ملا ذأ يلع تلوم
 ١ ٠ لج مدد مزار جار طخ ولف مجولا | خرف مرحلا تمتع مرعوضع
 01 يبل لع نس ططا مرج لأم جرخوةارماوا ناك



 ظ ا
[ 

 لورا رالارشعكر نعم نم هركي تلا مكولو هل سح نمرثخأ

 نما ةساوهام 5 مانقو يشد :. ذا طْحي نأ ننال وأ درلا

 ىلع هلي وضب نأ ىس ايالورْنَم ةو مسيضراعورسف ف لح ضدلا
 مل هللا نأ دان اف مالو البيات امنا تقرا
 ف ال فاي قافيرالان ال هلو ناسلاّمدْلْع حرصا
 بوحو ىئلطاو نو دام اهنو دام ناودلسللا كل صاحموبلا
 ان لخأهنو دامو ةرحاولاّرعاسلا مست موملأأ ان انو دامهّركدصلا

 رضش رعاس نم داو اص فص حعاس شا لكألا تن اخ جال

 كلكم ملأ نم 5مونلا ضعي نسل ؤ ناره نع ىوراملورنم

 ىوادذ خام رتل مد ليسن قرع ق1 لق ولا
 كذاخا ادا ةرووشاو نمل لحيلأم نيد نادانه ديمهلتلا

 م ىهشإم انآ ئالثماصدحرل قت د

 أهي موصل لخدبإئ او ياام 0 5 رلا نوت ليد انا بجوم

 هتيطو أسر رىلحو احق قاس ةرزعلا شافوا ظ
 ديو قطن اواةلظنا اوأ كي كربوا تاالاكةرشضالاو

 ل عير يلح ءأرس ارم هرج اب تيل ملوكو
 0 ١ سارلاجيرنملقأ تلح ناكثاو ىاالالاو وق
 اوفو هريخسأر قلحا ذم !مزلب م ةقرص همزل د يعل

 مهرلا سكي درلاٍلعف هلام ننال ءرلةالتارالا

 اعملوا اهرحاو أميطبا تلحو ا اهلك ترم رحلا قلك :

 ةروداقسسكل أ هقنعل نمزج ضوم ىم يذلا انهذجأو
 اوه وود تدح صلوقثو عاذكومارغأ
 ا 9 ا 0
 ويجي امتب تيان لا اماكتل ممرلل بج وم يحفل

 1 تعي : 5



 ا

 اد اهرتكالاوبتعا نم لوق لع سارلا عير يطغتانكو 21
 71 اعاورترصلا ثتبجحوو 5 كيال ترصاتن ايه امهش عنرل ىلا نملقأ قلح
 ١ ةاوراماو كاشملاا هدّمعاريغصلا عماش هاوس ىلملا ىن جدرلا
 00 دل بحت خيتح ىلادنعاحمملا ومو كلضلاراسعاذ ]مالا

 0 فيو وبول اكاوسم لإ »لا تليلب مللدار اديها ءكألا قلع

 ا سم ا 000

 ١ سمانا يلع الرا 17 | ضر مرعش 5200 ذاامف 3

 ظ 4 00 5

 ظ تارا همثعأ و 07 ىلا :افالوايلحلا دعب

 1 هود مشا حبلا نم نملقا 0 سدا
 ١ تاكول هرعُس عبربتو مسار لعد جد مم
 3 ال طل سدقلاّحفرلام دربقف كتاب ] لمع

 ظ دا قاعمرلا ءاعانملع وقال ىلا غلا تاخذ ىمث
 ') ىل انلطعندبلاز يت >رعد ن اوةدحاو قاما انجن | ىئطدالا
  دحاو مرذدحاو سلجم درب لكلب ميطبإو متمليو مسارمقلح
 ظ مالم > قاراولخ لواللرفكثوكنال نأ لوال الا نطرشم
 ظ لكلب فلس | ثان ىساحلا رتب نأ ىاثل أرح + !همزل تيل تلح

 ظ دقااظورخاا ذاامتملاة] لأ در 2 ايان اد وني قلع ىم سيل

 0 8 ناكأ ا يطول ازاذناةدضال 0 0 اق

 ف 00 نيمو
 ْ 0 0 0 جا م

 تقلا يم احا نجا رانا الف رم

 رفرعب



 ف ىنا درك نكلاهربعزدارملا نانا ا فاوللالندفرعب
 :تارغش رجل نمواذدا نهواسأر نم فتش 0 نادت
 دن اص فضيز)صخ نيالا دن ازخالو ءمامط نل عش

 اشلون مذ دصلا نشر نالاهاتشا ملا ى ةفاازوب
 2 ل امرمم ناك 3 امض ىلا لا عش دله 5
 راسعاسل 0 نمد نحر اضاع ]واق ىتولجلاو ]لح وال اوأ

 الا نارا ناو ناركوومكلا ىعسأ) نحل أر هلم نأ

 1 نعمل لا لعرا نيدو ايزل بجوا هركمرسأ نياق راجل
 0 طنالاو نقولا جل ا ندا دم لكر ها ظواحسلأ
 شكا نبال ع نم ٌىلحولو ىفأصسالا اناره والبلف ناكنأو مم د.عزلج| شن طبالاوأرتدرلا نمؤدولذ :ماكت مدلا موز 5
 دمقرلا نمل نا نم عيا م صا خانه هذ سلا 1
 سك داطبالا خنا نيوضاق واتف ٌقلَمو مدلام دزاخاللاك
 ا هلا وره للا ب خول درلا سف ىلعي

 مداتلالاءانه و م امد نا قيشلا ودل ارم

 0 نهذرتأ م ةداعلا ادازقا سبا سال
 تحيا طيالا كانط حول يح لاما مافنر اضع يلح نوكيزلذ ضعبإا ىلع
 راتسازءباتكأ ةلامهزكلاةيقتاتمللاو 2 نال دصللا ريلع
 نطحاموةمقرلا» دارأو دلال ةاطرخ ذلك وديملاب ايلا 0

 عواتف ننكر بكرلاو د اوتاسلاو سدصل اكرتمللاو سارلا اره
 سلا شكل رد ماا يكرس "نام نأ ماعلا َنِلَحْدو 5
 ميلعت ام اكوضع لح. نأ ديلا و س :يللاو سال ادعاعذ ناسا طل راصن

 اندم ادع للا يدم ظوسلل كو قو ةركرص و
 دوصقم تسلامو لا( مفدصت 2ظ2ظ01000111 7

 ذنمأ قالا خاموفد هسرْملا يأ ةخرحرو كاسلاو ى 595



 07 ا اا 20007 + دس :ةنرئ

 ظ

 ١ ا

 ظ هر 3000 ىهائاامتلح ىلادصتلا ناب ىونشلا قبرطب دومعفم

 ىلا ل صلانم جوارب وشن دحو قالا سونش ةداعلا تسيل
 قليلا كلهلاب همسنولا ضعد ةوهانا اههفلح لا دصتملا نانمرتل
 نطعاهو ثبقرلا_بشلاف انه عذ كسار قدصلا| امهنبإكخ تح نأ
 | وهود#لا ةملطاودوصتم سيلا هداسلاوررصلا نعزارتحالإ ىلع
 ماو هسلخيلذ ةماججلا لل )سيو مضولل انتل ناكا ذا مب دسم
 . قزتلل مير |عاوربرتلاّوذ قة وصتمريغدلا هقدصسنل تك
 صال خو انه ىلحلا نيطبا]] ىركك تدادجلا'3 50 بلعلا خ6 ىلملا ف
 ١ أحال كلا هن سلا: ةناعلااماو نلاهنل 5و هذنسلا رهو ثتنلا
 ١ ديول ئنادلا نلخ هريسفتو دار كسالا اهنم هدسلا ن مرتع ثيدحلا ى
 ١١ هليشيالوام3نا تل انعدم :مكح فنا دخل ذو توت
 . ميرا نئاتأ ناك ذااموهو لل ضحب براشسلا نا ةدصتالاو
 ١ .كيحرش لا ضعب بِطت ف د# لوقوضو نيعضو عى سور رصلامينف
 ١ قلناللاخ هكذا :ةرصلا بوحوذ بهزلا امأو مدل نم ةردّتب بحير لات

 ا ردا طوسللو ناسلا داغ زمن دهم ملك موه ىذلا دبه لاراب
  كوتلاورضعبو كسلا وسورعصوض ونش[ قوهو لإ
 نوم  براشسلا لإ طشرنا تارملا غال ا عت باتكلا ذدركذام قاثل
 . مزلاهمبر عبري لم ن اول ح ةمرقي كد صلا نمره ضل عبر نم

 | ميشيل ا بجاولاوريدتلا وذو ؛اهتموا شوا اسلام
 1 دش زون لام ضد براثا اهيعم| بتعمل عجل نم دوحامل

 . عجيل بس ال الدح! و وضع ع موه <رىللا نما رط براثنلا توك
 عليا اما تلانهت جيرمسع انهالت اهعم براثا رجتعبر رمل
 ا ىهضأ نو دا برالسلأ نم دسصللا نم عوج جرمبراثملا قت ا

 . ميفوصلا ل عنتقلحلاب دوصتسررا] قلم دلا ءوذل ثلاثلاذ وعلا
 | انهريفصلا اللف درب متزمتيادكل بحاصنظ دف هرغد

 رمال

 و سس



 - ديسالاتلاىوا طلال عا ررقلحا] براثسلا صقدنسلا نارخالاب
 :اسر صان او تنسلا ناس نهدصّقنمل ارم نال نا سيلو لما
 امدالا خلل ركذ ان طلو ناك قرط قابرتإتلا نا زا, تيانجلا هزه ح
 تالقي نم ع دخالا نالو ىلللا]نشنلا زد ديارحلا مانخأو
 037 4 ْ د راولاو الا نمل دام ىحتلا نيد رش

 ل صحا صحوتىاذ علسلا دخل |بلاوهو جلل | اوفعأو براوشلا
 ىروايطُل الاّ نلف صقملا نم ىموللاب ىلحلاب زداريع دوصتملا
 صال نالالا ضعب بيسب هللتم نكد ردو صتلا نغزسحا ىلحلا
 لال هئم دال ذ ثم داححلا ضمد خصتلاركذاماو براسلا صقن

 مندا نأ !نا نم مهاربللا الام هذ دنا نرش ابو لاصيتسالا 3 ظ
 > ارناف فشل اريد دنسلاو ذكتو ثكت ىىحاهكرت جلا انعاو عقلا
 تحيى اءاىط ئانظا إو لالح براد مى موق ىطن
 فرنطالا ا براكلا نيبرعج, 3 ندارملا بحاص عيت صل رمان! نيت رشسلا نم نمالا لازأ نالوا يكادصلا تبجيورصات كلل“ اذنرأ مخ نع رتل زا نال ورا )وا 1الح براش دخلا مرج ىلع اعط
 رم رشاد جير ىضركلاو [ٍلملا عيام,املعلاندارأ نارا ناسلأّرياخ ذب عدركو دهدصلا كريما و ماىطلا بوحو
 بجاد لالح يد اظ] ىمشأ ذا مرملأ ناياورلا شل نال
 مراسم لحل حا مرملا نال اضيأ مصدالذ بابل الزهور ةدصلا مهالطأ ٠ ىف دارا جيلا كرصلا »دارا ناو ص نصن وره دصربزع
 !ةفرانلفلا لن. ن 2نيضميعتتل : 7 / 2 3 هلا عمال هادا أباوحوتب اىطابرعبستلا 4 ودكو زان موصتل ماىطنم و 2 و ليخا 0 روبل 3 دصل ل تحي
 اطسفاشلم عطب لا نمصتمدو ]لك براس نمدحا دهرا 3
 ااريرتلا عفوت تاورهتسا وعلا نساء دال وكف ضارتمالا نم

 ع



 . يفاظاصتا ذا مرغانا دكا جلول جلا يلب جنان بارع
 ١ الطيش 2 ةيرائنلا ليرد هللا لع سستم لمع

 مهل او ليلتلا عدوهدىدد, قدسنا نم تيادرلا هاش قهيلع
 | داسؤملا نال عانمنو اهلكراناظالاو براكسل ا كارما, هوعوهو

 كاتس قانا خئاىنتشي نايل) باغ دلاغلا كا مرهال خو ديلا
 سبشل اداددق لالخ ىسيلف اسلام عطن ودا ىال الجيفأ تاما مرح ةعغ
  هانتثامي قال ىضم اموات نااضياط حو ؤيجتالا# براشلألا
 ٠ الالحلا#ثاو ىات يشتلا ذا مرح نا6ناننا د مسار قولحلا ىلا دبسلا»
 | نر سوا سل وك نيحلا دج دصلا يس اعط بجاولا نال مدرلذ

 | افاست طا كالا :”لجروااربواىلحت ميلحيو هيد

 ظ تم.ضا. تاروطملا نمر ىصملاد د همزلض 6 لوا ب
 أ + لما/تانتر اوضه ا يزل اهملاخل ١ ذلذ كربلا نا وغلا متلازاو ثننلا اضم
 ١ هن ايمن اولد ماما ممم ب رلإ مانا اري صفا ذاازكو ٠

 ١ صقالزدال ىلا هدو دن انكار صال تنص للود هاما جرالو
 2 اره بلاخلا نالامد عبرا همزلاوضع سلجم ل4 ىلا تلكلا
 . دجال ة6ليلا داتا )خادش اىّيتف :كابعلا نعم ةرانكلا
 ١ تحيضوملخارتلا دوره الخ لوالا قوالوا طوالل نك رس
 هدا ةأوطع بطورسار عير لحو ِهِزيرْجاظ كول ننال دحأو
 2 اوك دقوا نانتا فلدخاو سل ادكااوس م هرد اجامل همزلب

 . قالزاذ تارم ميرا ةمسارلا قلحل ذا امارمكم ناكول ريالا ناسخ املأ
 ظ هبوقعلاوعماهض بلاغلارجنلا تعرساهيهاأماَساٌةراّنكلا

 < ىفشربا] ءابّيْسا قدصنالاو ءلوكذو ناصتنلا ربل تعردم هو
 ظ سلو ز|مامالجرموا ةاماملابب صعنرملا الامد ةرحاو ٌدقرص همزلينأ

 ١ يشعل مصقول حرب نم باص فضد صقر ئاخ ]ا مزلب لد ةككذك
 ا ارْمَظ أ



 :لبيرداالا وسم طرت الا هدطمف عدرا وضع لك نمارهظ
 مم ةرذشلا ءستإلاب + صائاوطوسبلل فازكاثمام صن زشني امد
 ضرك :نيئالو دلل نا ل منا رج لق مذدل» ا للا
 رهو .ضخادوذالو 8 هانر دابق دصة سول مرت اماما

 ركالاب ررقرمرطلر ايبا نم وسبا بش فراكنالا دعب اوبال نال
 خانك لانكا ىأ مل عت هرف الا صّمد ذك ىف ى ذا مإصاول خال
 هرخل ف مارحالا دعبرسكا م نام ذا ام لمس ّتلطأو ناسلا يع
 نال ّكزلل هإعلا نال يلع مس الذ حد دخان دا ا سك تاك
 رئاط سكنا لو هاون نمش املا غاعمط وأو ىخيالاغةدأرملا كام ذو أوه
 ليس ٌنوكنلل ءلعلا نال,بلعىش الف نخلذ تنيال لا حلاصو مر
 تاو .سلوق ,ىملاببل دبإلو لاك لا قتعأ ذا[ 3من انع ةقرملاو اتسع مرلا فام ملا دلال عني لكمربدقلا وف قو« لكلا
 يس ءععوصأ يلد ٌقدصنوأ هاد ذر جن ٌقلحوأ سيلوأ تبطت
 مسار نهعذأ بدوا ضيرم نم ناك ىلا مت.لوتل مأيأ نالت ماضوأ
 ىساه هرسفدكد ربيعا وأ اكو غكسنوا :5دصوأ رمان ص نمددرؤف

 كيفكم وهو مدذعلا ختلزن نيالاوانركذ اع !سورسلع هلدإ لص هدأ
 قد ىراؤلا ميول اللف فحل ءارهدأ ذأ ىزلا ةرجتنلإأ
 دول .اهرمتلاو سبللاو بحل نبك نك سارلا كاح تلزننأو

 تاحلزدا ماهل ارهاظو نارلأ تداغ ثازكا ىذالاواضلاوهو مال.
 ىف فرعا والا وهو لع ص وصنملا هعمل لالا يرطنرا

 ١ تال اه سانيال يلع هوذف ساسلا الخ تبا ناد وصالا ٠
 سيلوأ شياو دربلا نم كمل فرخ. هاو أيد ىناخىضاقركذ ا. لا زولإ ضو انانصمرنرطنلا ةرانك ثرعل ا عاجلا برشلاولكألا ٠

 فويل, هال ل علوريرملا حذو ةبريهظلا ةانلهو لاتقل علسلا
 غر طخت ازاح درب وأ كلهن ظرلع بلغاذأذ مولا درجبا] نلخلا



 ةرورضلا عضوم ىدعسا] لاش كالا تدبعم ع
 فلي دئترحو ايد ا ا ا ل ولان ةطنم

 تمر ذك هانت رفاسلاوا دلل بجوار لع راع
 هيلعمدال )ضاالااىأ نوكيننأذ نينابس فراشك سلب قرورذملا

 اشر اؤكد هزلي ا ة/درضلا عضوم ىلع سبللا ناك ثسح

 نم 56 ناذ انعاظنصلف كساس ةولحلا ع جاحريمأ ننأ مامالا 58

 ب :رص مل أر اياريثف ةمرلا م جيصت ماهم ناماذا ارنا و 0

 ظ ًاهنمربالو | ردونرعع نمرل لبزمرينالا انف هكيخر هازل 0 0 د

 ظ اهلها تا انكم >ودملا ةفالتحالالعا نب نوكدن ا عسن

 ْ يكون ا زهب اكتر أنا اور نوب نأ نع عاش

 لاى يح اهيباو ب نعال 05 لتنال انج رجالا: لوااهنع

 ةدنعم كرصوأم >همزأ هديؤلا:كاقتم لضفول 2الز دعلا,دنقو
 :ازهيو فاصسالا ماسالا :عرصاكةريذ ىبزخااو
 2 ناطور !لغترتملا د أرنا نم ةدريهظلا نم 00

 ّْ اوممرهلاب ءاسلا# د حلل دب نزلا ناواهرشل ةراملو مايا

 ظ مرخلاهصمتخلكلا اغسل ماج ةددريطسا ل !داَنتا مل ددقم

 ظ داس[ عوجل قدصت |ذاالا 0 0 0 فيخلل

 ظ نال عدلوتيراتاو ا 0 0
 10 هداف قرسو اه دعب حدين كا هول قح جب ذلاب ٌرهيلا نع ج نع

 ظ وامضتفمو ةريغهمرلي لاذ كومو فرساذاأم الخ ميلع منال
 ظ د اموزل مّشايلا نك دىحصطالاو نارتلاو دعما ردك نماكألاذ اوح

 ظ 1 ييض دو تازصا ملاذ ةر اذكدإل أد كاما

 اعاد ضسيكااإ ١ ذأ هرئع بحال 2 والذ تدصتلا ةهحوتئارالا

 ران 0,



 ىلا هلهار بخلع ميكو مرش! يه ف ت دصتلا 1 نأ داذ اذ مومملاو قررلا 3 قلطا وردد قل اذ يلازكشهلكابااو رهبة دصنب م اشلإو
 صنلا لاله رهاب ريوس ئأو لضم كم دارمف لع ق دستتلاو طسحلا
 هحول مويزلا لابو د كم فارهلامرلا خللا ذ كشلانال <نلا ىالخي
 بلا م كسشو قال صنأ ىلاعت راوق دمو داب علل لاّميو ىلاعت هننأ
 ' ماعط نا! نيالا 3 ةوكئل!رقرصل ا ظفلل قدصتلا ظلي يلأراشأو
 اوما نمدخُلا هت رل مكه للا نعىنت ركدصلا نالؤكيالثحانالا

 ىلإ لوو ناسا رداع د جو قليلا نمربااريصدنعو رحليالا كم
 تامف نهم اىطال ابرق رصلارسق مالسل |ٍلعونلا ناب نسوب
 لمحل ارسفم سمل ثيرحلا نابريرتل جف ىف بقعتو نيعلا ةرانلك
 تزف دمالا مب تلعروهلس ثيرحوشو ماعطالاب دارلا نئسرب
 بحضن للاب اهتشةحىهحتو ,ةدصلا ٌرالا 1/روكذللاوهو مد دايزلا
 وهوذلاروهيشسم ثدرحوهوماىطالا عما ىطالا ثيردهل ف ليعزنأ
 ىهش أ رمحالإمسالاب_جتعب شارمالا باخ وا ضراىم ناكل ورق دصلا
 :خشحمأ لوف ناإ:انو ىلاعت هددادجر دل وص جرحت وصامل ٠
 نيو د بخ حاب نا كاعس رف نأ دريل 3ةرقك
 ,اتنمواةرفتممنوكموصلا نارذ الطأب صملادافاو هدام

 الك النو اص عجل خرا نزوح عوصالاو ف عيسالا مب حرص.
 1111 نيكاسم نسل عى دصتلا نمدبا] ذل ظ

 نا روعلا زاك هما هلم زنلا ىلحوا سس نملة أع مئلملاب ف دصتول
 اطر ار>ايالزاوجبلوتلا له عبتو كيده زيلع صوصتمدرملا
 تارانك ا ءإثس نمار اروح نآمأبأ ريثما عواارحاو نبكسم

 للا زال رمرول امزدالار هلع وناسلا جونلا مد
 :' ارها حرك ىل ارظن ناونسالو ةرهلا ةاىيومرنظلاورعشلائ ازا

- 



 ىنمأةركتتول اكراصخ دجوب لو جاوا وه مرا نال ىتماذ ةوهشمب
 يلع ئوثدال ىنماذإتحاول رنا مثممعو ةينزلاو ةحارل ا نم مطعم

 لوقا وعنا« ناو ميسنجالاو مجوز نس ٌقرذال أمت الطابو والاب

 ىهو لون اذا ام مف .تلطا ةوهشن سلو [ك نا اس كو

 هراتخأو لن مل ناو ممول ب ىل ء رص ثرحطوسللا نال تفأوم ْ

 ىذا ةرمحتو لازنالا طارش نيريئسلا عماش ذا فلاخدداسلا 4
 ةرروص اهل وهموم ا نأف دحو نم أعان وكل محير نأ

 غو تدياهتلاةللعو لازنالابوهوطتف ىدعمو |ىعمو

 تاوكش ثرلا هامحنم عرذلا نود ءاجلل نادمدلا بوحول

 ىلنع درهرمصب ءيلعم ارمالابومارحالا ببسب منعأ م هلم

 سيل رمتلا اكن مازال نايسدلقفف مهمةعنو همرحا
 سيدو نهث رضيع م لكلا هإصا ذا ك[نآك ثفرلا بجد ىقن لك

 بكرا وكاونهانامدلا بايعانأ لادددقو مهن شما ب
 أتهلماشلا 1 اهللركذ سيلو طقفمارحالا ببسمارحوهام

 ١ لنكن اكلطس نعرض طتن ءارحلا ]منع
 اتلطم ءارحالا ]جات برص عاو دلا نال ب انكلا ف الكاع :د انو

 هداسف منال وصلا اهبرا6لازنالا عم عاورلاد ملا هسذيولانأو
 داش اماو رد نط ]نو دخم جايلاو صئل دةقيمح عاجلا ىلعم

 نركب ثربخ منغطيخأ قو ؛رجم دقو ةوهشلا سدد قلع موصلا

 لئن ذاق ءرفلا نو ءاعذ باح ولام د ملف لزن | ناو ىلع ىثسولذ
 ىجولإ اه ضل بسلا دحا قف ءا وكر جدلان اناسموك ميلع سالف

 نم رياووصلا نع دربوالتا كل بحيعال تان فوطعمر كرب

 امثررلا 3 كرشسلاموقدو اثنان ذأ ىدمملا بوحوو خوانركولا

 عاجلا داسنللا نم ملا راسخ امو ناسا ما فس حرص ماهمأتم
- 

 ررددلا هذا« بانل! لاهل دات! َنِعَّْضاورل اهعاوهردرلا 3

 دام



 يلا« لطم دي لتحل انااا

 كو هرءشحلا ىرهدو أ هرك ذ واوان زنرملوأ لونا ١ ذاام أ

 تر ذو ايلا

 ' لسلارزلاو 0 ذداورك حو 3 الأن

 ا 3 5 هيكلا لعبا جوجيلاو ةارماوا ار
 د اح اوذ أو عاج با نمرأف كخرسدتلا م كف ا

 ملول 0 اجلادع مونلل اهضرأ مدلل
 ديحلا فنك دبعل وردا وأي يراهم 0 ةالوفأما مو
 هْنِق و جول 1-2 نا سول نيل 1 دوىدفلا

 لاه د خاود هاذ موصل اريدامخ الكر تنع دعت سدخل لاما

 لتتم ثحس ىلوملا ناذ راصحالا ىفإلا هع ىلوم ماه طأرنوعالو
 :ظوؤرخ اكول ! طولا مشو رعد دج لف ٌىتعا ذاته

 كمل و مصلا نابجلاولولا عرصو طسحل ام يسرد ثلكلا
 ءماحأ دواي ننال 0 و ءامهلع م دال نك

 00 100 هريظأز انهو رهتنا يس دم: مر بلا

 21010101100 اساس وزلا ناكول موق نم

 ؟أ اعين ! :ا ينجو أرسم
 مكلف لولا 0 رعب لذ احل معن ا|رزعلابو
 كابو 3 ا!لموضلاو ةولصلاد فلا نأ هردعدر ميلا نمر داسفلا
 دايخ دقيقا ايلل ددعتا ةااممثو اد( نكت هرعغو نلكلا

 اا كاما 0 اواو 6 اذا ند يسار وتم ىسأملا نالذأ
 2 دنعرخأ مد همزل ةرسانلا لأ ضن رددت

 ىوأَتف قازكوم ناثلإ(معايالهرساذلاضنر قالا 3 09 ظ
 0 نال ءلطاب ضقرلا تشن مزاحم ٠



 تنا/] للا | معو هودح او دست لا ةدنتسم تار وليل تاك
 ماجا ذا مرا نأ ةداورل ارهاظ ثىسن انطو دحأو مد ءاركذ ةرحتم
 بيطلاو لي! نمل للا معدصلام عسصبماٌةأ وما ننكر فاتسنلا

 اذكنركذاكرحاو مد همزلبوامارح نامامدوعين ميلغدملا ضو

 بمحو ىأ مضاَذ_طفيرلو ىنعتميو ىضمو موق طوسلل ةدركذ
 5 وا نضف مهزلدو مهكرهو مشى طم 5 كسادج ماد لاعحأ خونحملا

 1 همااىدالاد داو نالالوأ مه لالا خت ا ماوس اباد نم

 بدسحو ناخوضاٌة ىواتذ ىو ءسويملا  صوياهوأ دال ىكسللو
 انفومارحألا دسنيال دا ذاك نا نم عزها ضعب نظيتو سافل
 0 دس لن 00 بو تايرارمالا ناولات
 رتعم و: مدع ىلا ديىعموّزصن انه ىةدددع 'ماومو ود هد

 يمن كو ناين بجاوي سيل ىذلا قارن خال حمو لاهتا/ خب
 عامل اوهواهتس ء اجلا نال بجرملا ا ومجلس قر طرب ٌقدرط ف
 ]١:. هرعبالو جوقولا حلبا مأرحالا | بق قارتيالل نعم الذ ما
 تأ > ا دزمؤةمسنل ببسةدي دلل هشلل نمامهممحلام ناركز
 مل وت انمغو طيح 36 عاقولا فاخا :] نسم روك برك وأمان

 دنرعبي فوقولادعب مماجول ندب تحج ىأ داسنالو عدول ٌدددِدو

 ةداسن نمىأرججرتف ٌددرعب فقو نم ثيرعلل مجد سنبالو ىللل اد
 ساه ننأ نع ىورمدددبلا بوحوو فاوطل أ وهو تاثلانئرلا ؛اتمأ

 اباوسلجلا, عا ناارارموا ةرم ماجا ذاام |هفرّملط | نل اكميفرئالاو
 لوالل و مجال ةرامادت ةق:داثللز اتولوالا هني كلانا
 ظ سلا الع ىلاويسالا هركذ هلذالاو أه. الل بكن
 ناداصفأنامارحأ ت داص كاذّلا «اجلابو لوالا ءاهلانناصتن همارحأ

 ١ لصنملالوأ ةوق لع ف وطعم ىلخلا دجب مماجوأ ممل وق
 1 دحاانلإ وصتل نأوطل اا لكل دج ماجا دس سخىاإش نأ

١ ١ 
 خش / يا



 [سنتسلا يملا هركذ املع وتلا باح نامل عارم قلحلاب لوالا لهل
 تأكن او نر, بجاولاذ يللا[. ناكناذ فوقولا دعب مماعبا ذاامهذ
 كال. جدالتأ رتل قفل لتر انلاسنرن دلل بوجد طع دا صسالاب عئربلاوطوسدلل بحاصك عال نمرعاج ىو ةاسس بجاولاد دعب
 ىنعملا ىللارحا مد ممهاظظ,نعمىورللاو سابع ف د اىلاهباجإ

 ,ارحال لعب نيالا سل تل )بذا يرجحو دال كا ذو هدهاسب
 سيف هرئلري ركرل شت عالا/ ل ره عر شمالا ريع ٌءدانجرسإ طول انا
 هيرخرا بعاد يللا وا عايل يركرا مان مارحال العب انج بطلا
 اهل سرع عارإلا بطعشب انج تسيل مارال لع مدا نجا انكو بببطلا
 ناكىزلا نال طولا قت هدعب امو لما !ًضام عون نأ جن اهرئلال
 رجلا ورا يأدانج طولا نكمل دازلاو دعب تباث مدعب هه نانح
 لصنت ف زعفوقولا دعبل دبا موز قالطأ تباورلاماظ طروك ذل نا
 ايلا هب وجم ناعم اشم بيان أو ندب بخالد: ناحل |فدتوك تيب
 ىلا ءامح لك ىدوجيوم كيعدوهو يلع متمرجراشعابالاس دل لوالا
 سان تلك |١ ذاالا تجال ددرلا نأ ار ظنس نأ تعش اوم ست سب
 م ارحا فداص هس اذنلا ةرملا عاجلا لما مامارحا هي اصب اهلك
 |شدان امارحا ىف داص للا دعب احل اذكو ةندبلا بجي هذ اصنأت
 تارك بإب ىنعا بابا اهون حرج سنع جوز
 امكوررتبارملا بحبل هروصتو دانك 0 مندر ظن مااا لع
 لك | وااموبطسحلا سبل نموردو داموا ونضعلا بسطت نممرفت

 ناد نهاس ىللاسم نا [صاخلاد طتفعنلا عرخ ملا ١ كا ذرعا
 نولا  امرجوال ان از لاف ترص ناوازخل ءاذت تل ناري اند
 ركحو ماجا خ1 رانمل أ مج مملاركذي لو لها كل ستو ردا صس هدأو

 . همزلورترعو عر ملا فاوطو مرعب فوقولا اذ ناك نا ذدأ
 : مرقل اف اوطدعي ناكناو نارملا م درع طقسواجاضفو نامد

 مد



 يد :ةوايصنا ناهد ممرلبو طقف اد سه ىفوقولال م هرئكأوا

 ف اوطاسث فومولاو فاوطلا دعب ناك انأد نارّملام دهمزلو
 أمانا نإ ِم نانا علل هأشسو حان ديميلعو ادسنب )ل راينا
 ملررلا بوجو ةلوالا نيعضوم 8تلخادعب ناك ذا ىو اوفلتخاو
 اتخاىذلاو مرعل ناس بوحو ةناثلاو نانمرد دقو ءانسلا واهل

 ىزلأ م ةاشن بحيزلا ىادبسالاو ميابتلاو طوسيلل بح

 تكلا | .ارحا نم ح خردا]ةرجلأ حلى بحيالننأ ىربولا ىاتخا
 ادامومؤبإ ذارذأاب مداشلا مك شتساو اسنلا قحو حلامارحأ دو .

 قب ثحدهيعب ل علا مارحأ ناردرملا مف قهدرمو هلأ نانكك
 لحامل هدارعب ىلحا ذا ]ب فتميج ١ تادشا# نم ىاحلاد هزم
 ظ جل مارحأ أ أف خلا مارحا فك د دهعأئأو ىلع مرحام لكملامسنلاب
 ٠ هاج ب ىوطنبو ءرشسل رق دهعام ىلع زكر هسا ةرعل أم ارحأ ىل
 ةرعلا ىو امم وفى عشا ىردولا نعام باوصلاو ديللاب ةرعلا
 0 لبق معلا مارحا ىفعماجول ى | وضمو دست وشكل فولحب نازت

 ١ ىعماجول امرّثري تدسفو انس همزا طاوس اتغير وطب نأ

 أهسلذ فىضعو امه نكرلا كاردا حبق رلوصح ماج فويولا اي
 شكلا نوط دعبو ١مم صا هواضُق همزلبو | يصخص و ىطم اك
 الو دس همزل طاوس عدرا نال دعد عمأاج ف ىأ ل و

 بج لانأو فوكولادعب حال مراص نكرلاب نأ ددال هن عر سل
 ممل ل ضردل | نيب ثوان تلا, امزخأ امهنم لك نال ةرعلاو حلاق من دب
 | اهرئذانام لسا حو جرنا لاهي دقو اهرمغو تبايحملا ةازك
 ١" هردعب بجأو عورشلا [شانن اههيس الك نال ةرعلاو نيب قرف الذ
  تاوهاعس رنلاو ةرعلا لن نعىوتا كل قد 1تيناالا هللا
 فاللا ويد ىلا ناكراتشجا دأ لبق نوكي ثرقلا دعبل ة عادل
 قزنكلا فاوط دعب ف الع اجا لل غتف يدان تظااعف نكرروهو

 مريلا



 اا اش
 بوجو ىضتسيزبا] يصدال تابجاولاالاميلعىس ل دناف ةرعلا
 ذاوطدعب ماو اهو كا نك سيل ورثككلا ف ىلإبت احواش وبلا
 طوس نكلالو] ةدرللواذبصلا نمر عسو قاس خا ذاامركالا
 يللا اهمارحأ نع جنك ىاحلاب نال بدلا مكرتو كلل لس نوك نأ
 نمد م ملاب درئللو ركاب درغملا كح حملا ثيدإلو جاما, ةحاذ لع

 يمان اجور وك تلاد نراتلا
 لصاحو نودول ها ساد هماجول رج د تش تاياانلي مالح لانك ذم
 امذعسيلو لمحل الامل بوجولا ةانيدل كاسل نأ ولوصالا هركذام
 - تاك ناذ عمل ىلرثالا وقس ل ر لع للا هش ثوُمح شو داما فوم ف
 لعين طنسد لرمرملا بانجو ىلصللا للام ردلا عادالوركذم عم
 ممداصأ ! لام طقسربلا عاد مهركذم عم سيل ناك ناوةرعتلا ةممالس
 انمرثر تورش يتلا ىازلا دربك والاب كا كف اهعم نكمل نأو
 ن انياللوصتل وس ظعيتسللو رسانلاو هركئاورا_خناورلاءلاداهاخ نأ

 لخ جازم راو دكر اطرد كان نحن نكرلل ناطوأ اسموت 30
 مهرللا ناسا ناعم لكرحا اه و هما طوس . را نكرلا كاصقن ْ

 د تل انو صااظف هال وهواهيبوجوب لوقا لاما ةاؤنا بحاو
 لشلا مان دطو رانك طرب بحبو نس نوكيا هشبل للان اهيسنسب
 ىعسشأ ىف ران كسدال م >ريلع سي جامالا ياش رعب ضاذأ نمذ
 شح تنل ميسا ةراهطلا نامانأو لل ةئاللظنل نلذلا كابلهاذهنو
 ىضقيام ينمفارملسلا لعامل كاف تضاحايوا مشياع نه نئ.ىمىبعلا
 الانا له قارطلا تس بير تيب وتل ةاريغ لالا

 دع ةاهططلا ءدمل منلل نك بسلا, قلع علل نا هرهاظ بست
 لطم رت مزيل عشانا لأ طرلس انوكبلئاو دججلا لوح د
 3 فرعاروع:ل ان دنع 2 دحأولامياوفطس وهو وطتلا

 قاوطلاماللا بلع ا وفاماولوصالا 1 هبمداللذ لص كس



 000 كالي شل وحاب 2 2

 ٠ ِ ظ عين لو نيس ا زامنب الانا دا 0 ركي دك تم هما دلاذ ثردلار اردد نم
 ربل كولا دعدسيإْلَملاو بوت الا ٌرياورلارهاطظ

 هل لصاالمرلارسج هزكب تلا ةساخ نأ 0 نبرمهظلا قامو نددلاو
 لاير رولا ىنتكشم اطول طال راش اثاو لعل ومب الذ ٌءاورلأ

 رب بجلولا كرتلرمد همزلب لنا معم: السلا زوج
 2 ا ماسلا لعماوف بروحولا| ل دو ٌييرهلشلا كف نحرصأ#
 دحاولا ن ” ا طيز هناا جراما و كراس راسل دعا

 : انا قلاع و نال كالا وهو قى راو كرك 2 نوع ل

 تنعلبإ لالا لعل نم ص فضي طوشاإلا هلع بجو دديبولو

 نا ا كاسل سدا خازكاشلام هم صقنب نا نام < رشف

 ل نعد قي ازكأنبح نكرلا فاطول شلي تجي عأ دييوأ بتجي

 دايذل دليلا ناو بعذ ظلعأ هبانلل نالوامهنع داىصر

 مخك الاوهو نكرلاد دش بانك ساننلاو كيبل امنوا توانتلا

 تبع ةداعأ دل أن يلع كنج كعل درعلو انجيلا أ اطول شال

 ىءالخلا كلا ده ميس كن 0 ب اءارتلا للعب -ارديعدو

 1016 خدت نج نأ ىطلا مج ننال

 اًملطم امهف لع عمد 0 كولا ىلا ؤعوصتلاو لدالا كش

 مادا انعم فاطر و هداعأ نأ اال 6 داعالاد نال نانمفنملا 7

 ] ديه وقى دأرلاذ ِ الدبو ةغبنح لإ ذنع اَتلَل ءودمزأ
 ةدأالاو :داعالا وابا 5 امو انس للم ندبللا 4 ادرعل رع

 1 مدا نعم اننا ملا جير دوكب كيو ,ادماملاو
 لضفأ 0 9 3 دللؤم هيه عجب ١كامأو

 دوعلا كائيارفل را عطرا
 دعا

| 1 

 1 ظ



 فاوطلا نال ضل مدلا تعبيد طيبحلا صلانخلو انركذ الضم ١5 داعالل
 مارحلا مجري ةداعنلا دانلا اد اروخلل حتتم ذو هارصُم قو لوالأ
 دري ل آوهرا بنج ةرادزلا نا ولعن ءاننلا قح ةلح ذا يعد نبدي دج
 أهتم رشا ال ناهيادبب مرعد مرحا ا ذلاذ ةرخول كج .جارحأ نمرل ده لذكم
 نموا مم ورشو نعرادزلا اولد مدرمزلبو ةراايزلل 55 ديف
 نال ركل به ذو ينهارذ لوالا ذو هدتعم ىناتل ا فاوطلا ناك ذ
 ماضي صر جو ناننا تدل لسن نب انج صن درتعم لولا
 لصالا خائلددساوالا جلس ودخ م ادتعمل والا ءوقو نكس! ذأ
 000-3 كس ١ هيلع نم 2و 000 08 4187 رجمدنرول الل

 بجاولا كرتلمدلا يا جيد خدام هرعب لوا لش
 نلكل نارها, لاو بجاو ترن تضما ذا رخل مايا لذ احلا بجاولا نال
 احل وق ع ضنا نلئخا نام ات تاو . دل نال اد رما] ظفل

 ار ,ددتلا فاطو ف دص يلع بحرعأ ودل ان رواده دصو
 تدر يشر اراها رد دصل ايرمجيبف ةراهطعلا كرب ص قن ةانحد لال
 ىاوأط لكنا لارالساو ٌر ادزلا فاوطوهو كلمت دا تاجعاب ب جلولا نع

 1 داعال ارمزلانحرمو للا اطول نال ث دحر كل نكوفش ؟ ولعت ره |
 5 قوات حل راىإلا همدولش ظلطسم مش ىممنلا نال دعل من مد ||

 انك[ ضنا نش داع ناو ند الرسل فوط دبعي نأ دع سيد
 ندا نىىا صال ىلا يزعم سلا" مأمن الطب رم ظانهبو طيمللا ٠

 رايهم بوجو مدع ىطتيد زلال فج اان دح ف اطول ملعىندال
 رشيد م ءورطلاباجاو راض مش عر رشاد عولمتلا ناوط نالوذاوطلا |

 أنتج عولتلا اال لاهو دصلا ىلا ءدلا نمطملا :تواننلاانريظاف ٠ ارش ماجاب سبل هوجو امال ةلاذسف ةراهطلا كنب سعقتلا ٠
 وهن ,مقعامر و عضوا رحم ورملا فاطن 5 كاسلإ د ِياعترا دو

 سوق جا سربو مرادزلا ا وحبه عاهديي نا ضئالاهزياج



 ا ا ”ثرص بجيش ,درتلا ل عنطم . كادردبملاو

 جلا نأ هم ةرابزلاذ كيل ورّولا فاول تتباوس دوف
 0 ّ حلا ناوط ناد ةداردلا 3 ىل منح تاحاو 0 ىاثلاو
 ب دال تنل هيل وجد ورئلاناضيأ
 الملا كتم ديكو 0 اوال ,دع بش عورشلاب جدا ءكوتأ

 ظ 1كمغتلل ياةرحعس ناماوسلا شم بح نما لدم عسلا نال

 كملنا ا اذ ]ىدو «دابج منا[ صالاو دجللخ ا] ىدوت

 ارابيا ذل دزللاو' هرذ رعد فوتولاو جبسلالاحلاسججا ادت ثسدأ ةراهطل

 انكر داجأو ةراهطلا تنالخ سبل فى 6 83 1210 :دارلعلا الع

 هرثكأ كوتولو نكرلا فاوطاتا كرو 0 ىواتنلا
 ا فأل نلتخ التوأ نعطوشوأ 03 558 د تك :ىأأم رم 2

 رك اندئخ نكرلا ناعانباسلا قح قمرنا 5 هتمدجر فكتور
 ام تناك لانو !انمدق م عيمملا لع طاطا عبر هو حملا
 ريما د 0 مشل ذركللا مام رشا نال كلا
 ظ رج 0 نا الا
 1 ا سارلارثكأ قلحولو ةالوهشباا ىرلادعب و ديال

 0 ا نخُيناص قناع 0 5

 0 اننللغلاو ىببسن نجح ١فاوطلا ايان دل يضم

 أضيأ اوطلاوهورذهلا بسلا ذ خيا عاجلا, كلك وهو نيسسل ا وهو
 وهال ةداملا 5 ةرتكلا لقا كاب يلا“ 5 "اهلا 0

 0 ىغ سيل تلوفلاو لا للعم 5 ظ

 ١ ا 26 0 ل ا

 رجلا

 حلاو عارمنلا دروس



 ىلهردرمملا مهعمر شان ار ضعي ىعيالو 1 نما ىر»]نأ
 0 : .دكأ نطاق بعذلل لها ذل لم! انه د ىقنا لسا
 ىلا كتان عاجلا, للارض ادب سارلاا كا كلك مم نع
 كرنم مرلا مسيل ناو روكذلل ؛لاججللا نال > نمداف تنس! |جأ نارا
 كرا ءاشمالل5 دعذلا>لا(راضه ئارط ذاصتم ضم ذاتال
 مامالا ناي ناو ريلع ىسإ قابلا ماذا ماكزن ا ع,ة ددملا ذأ بحياتي مرلا نأ
 ودم طوس إم ف تح ىف نع رض مزج اهدعبإ مارعلا مايأ
 ةأشو هر ادزلا فاوط نموه ال ناشن تحب هازهأ ىلا وجم ناذ أ ممل ة:لخيرد نم
 فاولم نمامالا هلّيل ءاثلا تعب نال انهو ىدصلا فاوط كّرَل ىرخا
 همت |رمرصلل ئاطأ دازداررصلا كاط كيرلا ١ الا روصتسالو ارابزلا
 ممل لا ناك اررصلا فاوط نمّئالا ىلارلخنبب ملكنا مةرامزلا فاوطملا

 كرتدكو قرشا مإدارخلا ةنرصلا فاط نايواو ,ردالاو مارق رص .
 لال دلفي لوق قنام د ممزلو ىرصلا نما نإدزلا فاوطانم

 صو مدريخأتلا همزل هإذأ كرتنأو ىدصلا لا كزتلرخا مدو كأ ذ ظ
 ناكلا خدي شل! مكاحلا ركذأك لجو ملا كَ د عمررصلا نمككو ربل

 قود ص نالاريخات نوامد ةيادنلافاوط نمل قالا كرن قميلعنا ٠
 ريرتلا غو ٌردرص إذا كرت فدو >ررصلا فاوط نمزسكالا كرت
 تسيل دشلاو :داع نكرةرادزل فاوط نائم ,رذنأملتنلا انهو
 فاولحلا صا درت طرف مسئنب ةداب ع نطسر مالا نكرلل | طجرلس
 ىونول امرنع هكو !ننلاورننلاىونب تو خفاطولذ نسمتلا نود
 طلال لا وتنأو ضرتلاَنع تعّتوو تذل لدم اميلخلا نم رييسلاب
 مجؤئؤضوريدجأ فاوطلا نم م رخل يكف اولملا ربع طرشسب سيل
 ٍ راثا ب كر صو | نجر ذا طوأمرصلا سك كرتوأ 52- ىب
 بلا وأ "ط مكرتربجحو اسحب و رريصلا ىاوط ناكالو ممدلا سدا ىأ

 زك نين قرفتر بنم اص فض طوش 6205 رشم هنا كمي د 0



 يسمن ماو لل ل حب علا ير وسم

 يآ
 ا

 10 ير اني وول عايدلا نارط ةمؤتالا خا ش ل تالاو
 | تاطا ا انر كغ مرو دقو بجأولا نم ىو نكت نكرم فوط شال
 ١ مهورئلا فا وطوكح نسل تيحروصت رثرا عى نكل انجررصلل

 تسلا راما فاشن دكا قاهشبم رفالرندا داذأق مم داسشجيو دش رص

 ١ تقوم سي هننال تل ط مون همزلبال هناف كرت امكأول هناملا
 ) ان لوفديكو ةبجاولا سماد رخل دام ةداعالادرمودو ديارسملا كو

 ( ىنل نا 1 قبرتنلا مايارخا نارها طر نمي وأن د نكرلل فاطوأ

 ١ فاماشاثلاؤ ناتاشو ىلوالا فلاش بحت ىأ ابتج نلولإ فاط
 ' هليلئالدال ؛ءابزلا ىلايصلا فاوط] تش ملو ٌثدحلا تيس ماحلوالا
 ١ نآاماجاملصلاأوط كرتلمرلا بلع بحل تنولد'] لثنلا و
 !.مايارحأ لود دئالوارملا مايإ معدصلا ناط اس رزها ل مجرم نأك
 | لتس ثحوإهاىلا جرن ملو رمل مأدأ ةترصلا فاطول نا] قبرشنلا

 . اورو لع مخلل بمد بوجول لقنلاةدياذا| دال نش نع
 رهدمجيفدندنلا طوفسوهو رب أ لذنلا 3 نالذ مش ادلا كأم أواممل /

 ١ ل جرن ىرسملا اول كتر وةرثع .رخلامأدأريخات نع هرمخاتل

 ١ ناثءنشلادحاورم دالا سزليالو ىدصلا ذوطي ناد كم ناكناورلها

 صال م ئازلا فاوط ىلا لتس نان لا منا ةدصلل فاطذاك
 ' دعاه داعاول ئالرررصلل فاثلافاوطلا نوكيد.د الصا يلعوشاو
 الا سيال ةداعالادعب كالوس مزليالرغصالا تريلا ناك نان ضلارمأدا
  ييخانلل شح وأد نعم د ممزلب ركل! ثدحلا غو ناصقنلا دهس

 . مه ١

 ١ الوطسم لب أورلا نالوهس ناي ناسلا داع قست وتيادمملا كاثك
 | اوسرهخاتلارغلامارأ دعب داع ذ ا,مدلا دم هزاررن|ىوارطل! جرش

 | يدك مد ووس طمحلا كانكهوئهتنا دب انجلو ا ثد هلا ببس.ناك
 امف تيار ثدلث إكسل فنالتدالا بحاص نمرلظنروصت اهو
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 رخا ابا هه جدو زعصالا ثرلل فد دصلا لعن فسح كإن ع ٠ .ئالئياو راضيا جلاولولا ماسالا اهركذ نيه! نعتاومشياسلاف
 اشيئن نودرمخلاسلا كاين نكت صن جود قمن فاوطلا تقو نعرملا
 مخابر بجاولا ناك مدلاوهاضقلا كنب بحل لا واضتملا كرت
 در عسو ترعل 071 )د ىعشا د رصلاوهاضُئلا

 بيلا ارمي د ةاهللاوهو بجااولا كل ةائس بحي ىا دجبملو
 ادم ٍانبرال ىس همزلال نانا رهاط اولملا داعاوأ لدا دمقب كو

 منكرا داب ل لكلا ءوقول زها ىلا مجرلذا دوعل ادرمؤبالو و داعالاب
 لضنالاو )صال اهدا فآوطلا اي داموريس. ناصتمنلاو ىلكل
 ش عيا وهو يلم وشل جدر نأو فاولملا ميتردال يسلادبعي نأ
 متداعاو هردعم ناوطرعب مكودئر ىسلا ف طرشب تسبل ةءاهطلا نال
 انصاانرع ملالاةولو لوالا اسأل ال هرلا بوجوكناصنل امل
 ايل ومو طيحلا قا( ةرعلا قاولم ىف نين دحلا تبد قرف النال فون اكل
 نما نا مانا كح نا فحت رجل فاطا ذا مذا شلإم'وتكبالددا ٠
 . قف ننزل نا طنا انا هسا اهن عكا كل ةرادزلا ف اوط نام ثدحلا
 نم 2 فاول خذ دبلاوهوامدلا اطلغا باعأو معْلا فاوط
 تاثلان و ا 0 0 ساق ناكو
 ىف ء «لاسلا نيا فازكة الأ ل عانر شاذ امدلا ظنلخأ تاحيامنمت
 ١ نا اها دعم 0م نيذاوط نراقلا فاطولو طي
 مهوب هلطوقحدجنرل ناف شكو ف نحر دلعوتلاورغلا ميش
 ْ كيلخأ واضملا تكو تان لكون دحمأ نجل !رئاولحل مم د همزلرخغلا
 لمرلا ل صح اناسكسا دج عسنو غلا موب ةيادزلا فاوط 3
 بتععس هدال يلع ىش لذدعيرمل نأو لما ف اوط بقع ىيسلاو
 خب انملا قو دارتهالا مندالرغصالا ثرملا ذأ هب دتعم أ

 معوق نأ ع صالة كن ضيالل اذكو يسلل م مدمن دج مل نأ



 ١51 نراّلا قاما نلت نكيرلا هلام هلك اوطلا ديب معلا نا
 عرس قرارنب نبا هدد مدت مك للعو 5 داعا الذرطأا موب لحد
 اضف ارريصب هندال دير تفشل :داعاوإ شبانعيصلا همالل

 ول نراملا نا لصالا ف تلد كنا دل تلف تعامس نبا لامرلاب
 فاوط مدربا قو تحس قطب ملو ىيسو طاوشا جبرا امل ف اط

/ 
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 /  لائانرلا تجوااهو اًيالا حوا دتن ملعوسالورغلا موي علا
 1 .. فاوطلا عمجخدجو داسفلا انهو ؛ةس ل عابس مدد كانه نال دج
 رمل نممل زم درعا نضذرل فوط انلطجاو رع نأذ
 مج نر هد | فاطول نال لعل كمككلاوأ 5 دو أك وعلا فوط نوكب

 1 فيرد ةةداعالا بجعوم رز اي جفا كي سدتكا تالي اكان تح

 ا ناني مهلا مال تيل لعانهنوكتنأ خشي تريلا ذأ
 ىط ف هيتس هانا نع نكرلا ىلالطا نلف ةداعالا

 وار 5

  ةترهلظلا + عرصو ولا قاوطنماّالا ارنا ذاام كح حلا كذب رو
 ١ ىلإ عجقحدحي ماورجل فوج علل فاطولا طومدلا موزلب
 دبل عيرر جلل نال عدرا فاوطلا نمت تاه > همّل هاهأ
 ظ فاول ماو شو اضرزلا اوف ةرعلا فاول شل ة نا ذو
 دانكرف دصلا بؤ بن غشا نرحل فوج ؤاخداذا بجاولا

 . مقدصلا ىزلب عرصر رتل ةملل ناامجمتلا باو عراشلا
 قردال ناوشضو سدضلا ف اوط نمانالأ 5147

 ' بيحاول ىاومللا نمد

 . فاوطالإ بجلو عاملا روف اوطلا نا ةةدصل اموزا 5 عوطتلاو
- 

 ' فوقولا كيتو! ماهل ثقلت نعيش ناز عملا كرو يسلق
 ' جونابجأو كرتبؤاش بحى أ موي كرو ار ال ىرموا فل دزملاب
 . 1ةااما نعربمل كزملابدآرا باتكلا لوا الا يطم هان كت دقو جل

 كرث

 1 ظ
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 مخ هشحضفلا كروشسا ئنالذ ثدكأ: دقو فرخ ولاد اه ١ ٠ :



 علا كره عيادبلا خف مب مرصا« يلع كشسا] ذلاذزعلا جاو كرت
 انهنال م> همزل ذعر يمل نأو مىلع وش الذ ىنعل ككزن نأ ب
 20000 كح سمرصلا فا رط ملصأ باىلا انه 4 بوحولا كرن
 ميغب فل دز ىوتولا كرت ؤ نلاب دياردلا !عرصو ثدملاب ضيا
 ريغ نما.كارعسول ناد هاو ات فيلا دلولا مرصور زحل الام درع
 سىز عرين نم بجاولا كرت بججاو ىَسملا نال نحدرول نأ مددمزلريزع
 سععسلا نال م >رمزلدمل مماحو |حامدعب وداعا ولورهرلا بحول
 شضادجو دقو ىاوطلا دعب سب ىلادنأ طرشسلا نأ هسنن 4تّوم
 دوعب كل ثم ىلا داعو ءاهأ ىلا هجرام دعب ب شاول اذكر
 نلت كرنول نال هاككلرتب ديكو ىاجس !|١ هركح دي رج ءارحإب
 أشاممنهصقنف امد نأ لا اص قصت طوش لكل عطا طاوطنا
 افصلاا.تبالا عسلاف تابجأولا نم نأ أ نمر دقو هاك دكت لنك ككرنو
 امك كاذ عم ىلا هأرالا |بةرتضا الام دارا وره د همزل ةورملامانبولف
 ايلاورخوا ماخالا نال ندعم نورا هذال سانا طش
 ةرلإد راها |طباول تح تمجأو سشسلا بوزتمل ىوتولاةمارتسانأ
 ارامنن فقد نمو ةوهائ | بجاولا انهو هس مكدلا سانللرنوح
 ردع فوقو نم لوال انجل نالاّ ان أ مشع ىتسالف المل فقو نمامأ
 ىلبك ند ناذ ناسلا“مإغ ذازكابجأومجتعاانلا هزل وانكر

 ٌيياورلارهاظ نانياو سنن بورخلا دعب داع ناداعمبورتعلا ٠
 داع از( كولا كيررتسا نال طومسلا مجصلاو طوقسلا مدع
 رمهظا]ب لاب لوتااو ف تخمين بوزعلا بت داع ناو ناببلا
 بج أو ركرتكس قو مخ ني فوقولاذ سهلا عولط هرخاورجخلا عيلط نم ل: ىوولا تقو نا نم دق دقو ىلوأ لب قنإسل ا عودحنلا ]حا صوص
 هكرتلاو تامل ذكرتم ىندل نال الكرم أدالا ةساجلا كرتيدحاو هد

 فرعي ملردال عيرلاو هو ىيرل ارمادا رزحا ن مسمئسلا بورغبوفح أ ظ



 فيلاتلا لأ هسرمذ نكمةداحالا 311-5 ليال وق
 50 "ا 04 ار ناواملا: خفه! دزعم دأ فيس

 اكد دينا شال كردي: ريالا مويولو مد

 -. ميزات ككورتلل ناك موياذ دحاو ةكيضلكلا الهر ص يلخف ثاالألا
 : صقلن مولي الايعش عا سوا نم أس فن ةاصحألا

 ظ مرش عرحلا كك زخي نب نصنل | نمرتكأ كورتلا وكم نال الأ أكسأم
 ىاسسسالار كد وخلا حرشكلا الل دابا رمزاب ند نيرشعو دحأ

 لع اورد هدئلنللا !هوبلا ا ءبتعلا مر ىررخا نانا
 همزل رف يرو عب كلانلا مولا ث وا ثلاثلا لا فااثلا ىلا
 ا ك5 ذ.ىرلالكلدالاومبلاذاخاا ركرص
 ىشالافرنعو ءكلامخاتل 7 همزل سنرإلل سرلولو لّمالاارخوم
 ةأاش حيوا نكرلا اليا للطلو 101

 نضلارارا ناقوس ىلا فال ط تادلة أ نزع كدلك ا

 ١ مهتم و نع ىمرلا رية انكو مد همزلف كرت ضامي نماهرخأ اذ

 نهاد ثيدلل لميا هرنعودنحدإ مالمو وانمدْذ أك

 ظ ا مدد سو لع هلل [ص دا لوس! كيساذ يارا
 احا ذا اف مرلا تجوب ناللل نعرجا لا نارلو جالو اهئاذاف

 رمجخاتلا : وكم الل ناسيا نعمان ت7 تاثبلا

 6-0-2 رسل نسل هلا للداناستن
 كسا زم عا 50 3 3 : كسانللب
 عم هلاك انقل فالدخالا انهعو تو 2

 ظ ًس مل ىطلاو يلا درعا و ىرلا |هسانميرارهنلا ا ذرعا

 نباواووسحنئارتا ارتتارعاو كأام و يسد بجاو يزيل

 0 أ اوطلا ملقا ذأ ند مداظو : دهم ءارأ يدع نم ىسادع

 ”يلخل



 هذ مزلالش نراذلا حسم ميرعلل صد دحو مررغ مد مز كلل
 ٠ هما ىرلا كح نادنا ]صامل ذ ىش همزلبل كلل لعفاوطلاهدثا|ذا
 تا ناالاىسمهوأ نرد 3 نأ» >رمّزل ىرلاإض <د ناواتلطم مهد

 بجاد سلف مح اماو فاوطلاو ىلظو ىرلا د لن لانا نالأ درفم
 5000 مرّمنِب ىش ةمزلبا اهدئعو هرج معددت رطبا

 نالرناوطو لل قلك حبت طوس نري ع صد ئسمناالا يلإسلا ثيرحلا
 ازيووتلا هرج س,همزلب الذ نامزلاب نيكو مإ سيلا هفاوطو ةرعلا اح
 . مقيقوت مرعل د سل رخاّنب ممزلبال لدا اوطلاب دو ىرصلا فاوط
 رداكصنع كلر خلت هاش بج ىال للا ةنلحو ا سموم نامزب
 فارم علوا لل ىلملا نام اس مسار ٌيلحوممرملا نم مرخا ذأ 6
 هيلع هددإؤ صولا نال ميلعّسال فسيمبوبا لافو رهن وّدنِشسح
 سأسسلاا مهو شل ريغ ىاوتلحو 3 دحلان اورصحأ اكمأورملسو
 خبنحول لع لامزلاو ناكملاب توتي مرملا نمرنرددر حلا ضعبو جول لع
 كامزلا نود ناكملاب تكوني ردنعو امه تةوسال فسوبىادنعو
 هل ارا رمرلاب نيضتلا حى تيقوتلا هفالثلاذهو لعل عرتردنعو
 نراّملاهلحرا نامدد هموت ىاندالاب لات ا قح تت ولن
 هييبمْلا وأ ْن رادلا ٠ : ,“ىنح ىارع لامدبسعرئأ <دلازش
 بهرلا املا صنردددحاو مد هرزليا هزعو جلاله تلخل
 نارئلا مد نيمرلا دحان 4 غريغصلا عماجلل ف نسل نبادحي

 نارتلا هد همزلباه دنع نأو هّيقو نعكتلارزحاتلرحالا» ٠
 لما ملا دنا ناو ديان ]أ نمملا نا ءابملاهاظذاف ٠ ديان بار نيمرلابببس لننسا ةءائسلا نمرثكل قو نكلطتض
 بلع اال ةملارلا جاصمهتسمو ماي نم تملا مودل عللا ها
 هيي هزل داون قلدلاب ,درفدجح كا كساد
 فبحكاو درالوهو دحاو + بج هدنعر قلخل نع<نل رجا

 ال



 ' تاسلا ياغي ديان نيمدلا عج يشار اتلا ببس

 رم تشل اهرحا نآرتلاباب ىلمجنراف ضتانتلا لاو طيبتلا ل
 ذبول نبال لولا نموهس ندا للاسوملا وفرش شدو ب انعلل
 ٠ لياقالو نيرمالا نع هككنبال ذهل نامد تخلع سن ءدتت إل قمر
 كوني نم عيرنت ةامدننالث علان نراتلا يلح بجو ولو ب
 | مست هائمرؤ اك هاربا نم عبرفت قو فوكولانرهتن ادي عمارحا نإ
 ١ علام اتا نجخاتلا5 مدت 0 هبال ُ
 ١١ ري شايأوجاماملو ةساتعلاوترامنلا خازهو ىقشا ثراتلا ءدوأم د ٠
 ١" افانالتخالشسلا فناال ّبارولا بحاص نموهسالو طن اذا

 ياهل جاضناوارغ ةئلحلاب هدديزلبدا ىضحب لوكلع هه كارما.
 ةالتخاا عقووأعاخا نارتلام>بحواهريخو دداررلا جارعم قمم رص
 اسف اوم اماو وتلا انحف ع متم انهم كالا مرلا ذ هس
 ىلع اًببوول جنلا إش ىلحا ذاام هسركّذو نمهيحولا ف مملع يسال
 اهرنع لعمال هانعموأ امهع مماملا قدمنا دنا ورل ]صا

 دياغلا بحاص هد ىذلا ضئانسلا اماو تبانعلا قا معفدنا
  قلحوادحاورم دموزل نم نرقلا بإب فه ركام نال ونس

 اياه كان ءلخبملا يوصوحاكعرمملا نعزجلارهائاذعذلا انت

 اكضورأن اءئاحلا الغلا مل مابا عراشلانالرن 0

 نمأنه كذا اماورع د همزلُم طيف كسشولع
 ع دول ىمدموزل

 +تررتل يذلا ]شال عال ىلحلا نال دنانجنن كو هائأذ ىلحلا] ب

 تيمد بجوي كك( ةمازلا امو ناهد مسزلفذ | خوماناسن افرع

 غوش ىينحوب أرب ليد ملو نيرمالا نع ل عامكش مما ذاامذ

 عفا مارح ل ءانحر فلما عدلا متل نانا
 [نأو مسن خ جورشم مازال ئانحي سرل شاذ ىدلا اش

 اركب
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 بجوبائاو يانج سس يلوام د بجروت فيك مهدد | ذأ |اسم

 مندا رسزتلنن امد رث هل بجو ءلومامإو لوالاب جدلا لمت قلحوأ
 ”ويصم يتاؤأ نرائلا دان نال لوك لكىلع وشنجلأه دست موزل 55 ابماو ناتل هدو َديانحل نام دام دّرنالِئممزلب لوتلا انهيلع
 سس ممزليا] جنلا م قلحول درذملاو مد مذ درفل ل عامف نيمدب
 دلاعباجاو ثيانعلا ف باجااركه ثراّملا ىلع فعاضتسالف
 ارساء صتن لخ د ذااعذ نوكبإن نر اتل لع فعاضتلان اب ناسلا
 ه ائمرّد مدحاورم الا تحير الف ميفاصقن بجودالاىىامأ رع
 ئاطوزمامالا]بق نادل ضان || ذأ الهو اهمجاو و اهنكرب قادقذناذ
 كوولا معلا ىلعنا ثناأ دح ورح الا همزطالا ريح وااشح عئيايزلل

 نيمرب وضم نراه تانج نوكت ناريدّصت لعد ايابزلا فاوطو
 بجوت درا نجردأو ]ص متلح نال :سهإلام د ةعبر|منلدان ان الم
 ن ارّملامدو ادحأو ام » بجود كسل لع كسلا عدقتو نيم د

 د امرك يقل بهدلا كل داما مهلكتتجوت ىف ليلنام انها ىش بيالن نأ داهم بجو دقودئاو البف
 !١1 ل عفرإ ةنم لعل ةواادبص مر ]فنا
 0 هاد ف تنرحو مبالا رريصل انا لا
 تيوفتراشعاباذاسحس |]سقلاد تنحل ةرمالاو ةراشسال مدرك ىلع

 ص1 ناك له ة دايت سيلو همارحأر م ب :راونمالا 1:
 رقحلاب|مهباكد تناكناواتسحوتسا ذا ةاشلاررمعبلا جرخد ذل ايرث 6 ذ تناكن أو سنانسم الغلال خر ذ حا نحو أ ىاوقب نأك اويحرصل أرقم أوس ل م لصاب سحوتم نم نأ رورفحو هالعام نع مدلول ىنملا صيصختو لتسل لع صناما باكل ا



 ' ممرعوناومالا:اكئلا قو نلت ل صا مدسصلا قيل اموطننلا نال
 ركزي ا ءاوهواشحوو!نالاءلهااتلطمونسلاو لكلا ءرخو
 ميِلع ىطعامورقبلاو زادلا تكد دعب تحلب | نمملع نرال مملا
 امىرلانىرحكو ىربئعؤب امره ءانركذاموه دصصلا كة نا

  هدلاوت نوكيامىألاو ناكملاى!ىوثملاب ةربعالو مبلا ىف علاوت نوك

 ضاع دعب هدونبكلاو لصأرل اوتلانالربلا قداوثم نآكولو هلل
 ظ ٠0 دنا تانجو اةاجلأو ان عيدفشلاءألل هك

 لشو لا ىربلا عدفضلاء ارخ1] ىالابسدتلاّمد
 ا
 مرحو ةءادسلاورككاعاتم مما هطورغل اد مكأ ]حا ىلأ هت لوم
 أمو نما اللواتي هموعدوهوأمرحم دامربلا ديصو 1غ

 و عياببلاو طيحلا لاك ارهو لادن, 1

 2 تاط

 ْ 00700 ورم لاطسمأ ل ةتايطسلاو ءام

  لكويامالا ]الا نم كامركلا كسانم قام عض لفن سو
 . مشتس|ءالاربلا دص م نخلا ةدصلا,دارل اة رتصاخ كيسا وهو

 ١" بيزلاابأ عابسلايقيو ةادحلاو باغلاو بيدلا نم ك[ةدعب
 اهيذن عابسلايقيامأو ةاصا اهل ىفئثؤلت :انللو باغلا:
 08 | قساونلا شب امأو اهلي انه روكذملا كل اره سلو ةركؤب اسانت

 نا
 ىدصلاو تلطاواهنانكتساىلا هيا ل

 م طيحلا ذاكرتنا ءحلكردا ل
 رجلا دمص نايف رجلاو ربلا ىشيعبو ألا فمجرفمو ضم
 ما ذأ هريغو كولملادبصلا ]مشو رملارزوح لن

 قلطاو هركذاز ات هدافح هرثازحو كل 1 تعق ناهد هزل
 ا

1 
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  تاقاذاامامتو كاساكراسحاو|رارطضا نعت اكأذا ام لمن
 ظ بلقن اولف ىدعتلا طارتشال رشم ابملا ةنكأ ابيت 8 ةزكيأنم

 بيتنا أمأو غو طيملا نامأزبلل لم بحِاْنَتف ديم[ هرم[
 ريال

|] 

1 

 ا
 أ ا

0 

1 



 مس يس ب سس سس

 بطعد دسللاربب رفحو ا رصلل 21ش سي ذا دعتلا مدي اإذ

 ارذح حو أ تا 1 000000 بصب 5 دعّم دال نص

 لي اولازكو .لعوسالاهن بطعت بنر قايل اس ناوحلو الل

 زال واس رهو ل13 ديما لسرلاوأ مص[ مدخ اذ نارا لال
 اكر اذ ىالخ ا لويم رع نال ل عىشال اسمان ركاملا

 كرا وفطشبالو ةابسداازبل العم للة ماسان الذ رشا
 بذرلازكو نمماهل سةر حا ىلا ىدعتش دصملا رول يح
 يملأ امانهزع ايضا من غرفوأ :ضسولع عقوفمهسلا
 تأ مرح اورماذ ىنم ىلا وجرح عكباتتب اولزن عبر ن لازم
 اًسْطعتاماهو دجو اوعج زفاه فورا عسفو بأبلا اش
 ىش لالا ريالا ايدعت نوكزل ننال تيل ةمسوطلان العا ذا املع لو كالعالاقلغلاو لانا أوسبست ”نتيرمألا نا ازح ينم دحإ اواكإعف

 51 يسرع ين الاد! |١ رل اه دأرأو بسن طرش دكنل
 وحوةأوطرشوأت انا ناكنأو اف أرز [كممالعالاب مقيْقَحَيل) لد
 لأرلالعمش لذ تلال دب )تسلا صب نا طورشس تسخير ىملا لارلا لع ءازحلا
 محرج اكراص تلتناا ذاشاذ دسيلا تلمسان اول ولدلل لتقيملول
 هرإخد ادراة يقلل لاثلا) شلال ع عضتق ل مش 1
 ملو منكم ناوازج يلع نس 9 لوالا بزكن اذرخ مر هرخأىح
 تاي ملعلا عك مكو لوالامغ نال ]ماما زجامهنم دحأو لكملهذ ذا دصي
 لعتلا] ال لكن اف فيلا لمادا ا 8
 انسه نأ كلوت نالذ نأ لاوذ حسم ماسر نوديصل

 !لئاَنلا اول ء وس تاهزن لررص
 0 0 ارا داهنم د 2 ..بااأ 0
 00001 وو ندره دح اعلا نمونملا لاا زعم
 نآكأذ : دال نا رجله ااا نانو دح واراد لع



طلرطشب دقوأ اهنا الاع نأ اهارب
 ديأ لصأملاد ناكملاب م ة

 ازجئا بجوم ل الرلا نك [هشمرملا منم قاوس دلالدلاو اكسال

 دخالاي ملا نالت ال ملال بجوتال ياسالاو اهطو رشد

 سرَيلان 0 ازبإل بجو كلالدلا سكن مسيل

خآ نوما ماق دمصدخل ةرمع مرد ارم اول هرمغو
 ا رمالا ارهلاذ :ر

 كوالا ل ولام لخرمالايرئاب ملدا لوالا هم !لكتممل نال فثلا
 .غئالش العازل بج تيمنا بانلاناثلا وسما الع

 ل عضوم لا دسيصعإ, 4 0

 ب ا اخ لخاد ديم ىلمواميلازيرطلاعرخا ,ىعال رمإع

 أضنا|: اازجلال دلال عف هاتقتللا بهذ ءابطعرخ أمرك ادن ناخلا

  رهرحم كازو دسيمل ا عرل دزناكب ابلاو قيرطلاإعرا د نيحيثا
 ظ ْ سوك ىبعرم نحرل لذ وشب ميم هيذأالا يلع قتال ع ضوم 11

مت دإتقف هامرف ميل اك د مذد نانا يفت
 ' ممرهنا» أجد حاو لكّل

 اهسطرت دقن |ذائلالدلا نا هنااا ات نبإلا ايدل

 ١ ”وقلاو نيكسلا ةداعا فاو فلتشاو اعلا ةيايشما لا توجو هنمال
 لصالة ام لق يطال اة داع رفاه بالو
 اللة اهورك هاما, !نيلايملفارم ارحا] نبا

 | 0 اع !مالسنت املأعم ناك ذأام

م تبدل ثءاعالا نال كخباو
 . اها ةلالرلأ ى ول 

 الليصمتل الا لعام م الاون ىفالتأ

 | 0 لا ااه دايك انام 9

د اال مدا ب
من اتاك اندس اد

 ْ 

 | للك لوما يفلت ناكر ا حارمحل
 ظ 3 ع ا م ةءانكوا

5 



 ملل «ةازجو انجلو لوتلا نيرلثاملا ثريتع ا انهيو ومس دريم
 بحاول نالازملا ه دعت رص[ ند ىف نامرحمم عمجاول دنا بابلارخا
 ةبانحدحا ولكل عذو هإعث ىلع ءارح تبحو فال قحف رانك
 درعتب ددعت ارد نا اضيالعا خف يس ايئلالحلا ف لك رعرطع

 لصالة م, مر ص «ممارحأ نطفرمو للكلاب دصت اذا امأ لوتملا و١
 لمعت ارحالالعرانجلا كلا ل الحال | سعت ىادصاة.شاله د هلكتكذل همارحال ضئرلاو ل هلحالا دصق عر يثك اءيصد ملا اصا ذا لإن
 نالس اقل اهعيال لاّيي دقو طوسبلا 3 اكادحاو أم بجويل الحالا
 لمان رص ناكانحو انهرش كح ءدرشس محلا خل الحال بعت
 هئكوهو )وق ءاوس رمرعو هدوجوف م ]رخال ار ْضْمَ دربال و

 درهاهب راش هنم عضوم برئاوارلتقم فنيل دعمت ديصلا
 ماوطنعماص .دأ ةرطنفلا# هب ف دصتواماعطوأ ايده تغلب نامعدو .
 ءارجل ادعم عمق نمو ىلاعت رلوتل هركذامآزيإل ىاامودانيكسملك
 ؟رافكواىعكلا ملا داير هممكتم ل دعأو د بملح علا نمش املس
 مهملا ىلطا هرمإل امو قوذيلاماص ك/ذ لد عو|نيناسمماهط
 ىالتاكدماعلاو ىسانلا نسب قرذال نا نيالا ثاكد علا, فيلو ٠

 ”نالاو ءدسٌتلاو أتم دق مضخم ةراؤك سد ازللانه ناللا اومالا ظ

 قح3 تزن ندإلا ناوازدل بوجولالاهرخا ةريوكدجلاديعولالجال ٠
 كائن يتلا ركذيراثماو ىواضيسلا وضاقلا هركذاكىدعت نم
 عرشلا 5 دوهعلا نالريطر ل امفمطتلا بجو | اهاف عفاشلاودحت لا ا«ءاتل العن ملا ناوى عم لم اوه نيالا قلتم مدار اهنا ٠

 ةربد ولم همزللا] ناش ال ةرّمد نلتاول ءاناذ لكما كامْهلاف
 درب وذز اهعوهو ءاريظنا اميذ ءاجإلاددام ىنعملثملا نالوا اهلثم

 دينرا مع ىدتم امشي م يلعأو دتعاةىلاعت طوق 1 ككذكوذأجلاو هقحلا نير عه را وح مرصل ىنعمو وص ]كم اوهو قيقا نعلا ٠



 انلجؤاملوأ شلات تبان نيعلا درامأو رمد وهو ىنعم لثملا
 لجاذاو ةمملجإل ةهيوتا لا ىادتعتلا]ع ىنعمل كلا لع
 انااا | لع
 ىلع قاطد لهالا ىلع ىلطي اممنلاو لئلا لوتتلاوه والناس عنلا
 ل دوق دسملا يدل داراوىىضالاو يسعون ارلاتكىشحولا
 تغلب تمق تعرف لاق طاب اعييشلا وو 5 كسانم نك امركلأ
 ةريعوا طحت حان دنمن اطعمأبز ابلة ءل لال ةديافو تخلبأم
 ] موتر وَلا ازملا نمدارملا ناكا ذ اوراتخالاوَو :العم ثمقسح

 نمال تااذلا ثبح نمم وفي هيأ دارلاو ناوسيلل المعتل نالدعلا

 2 غن ةناسغا وفن ذل ءنمق ب14 تملا ايا ناك
 اش 2 داامف عم دابتعا عيادبلا 2 < ناب أوم

 ا نلبللإو 1 7 تم وهلا نمر حل فصولا
 ١ هلتق دعب هيل موق نأ م ارم سيلو رابنغللا ةنراجلاكج تنال

 ظ مهد ارم سلو ىد نئنيايحا اريص شوكو منلحراجعأب 85 وقد أَو

 ئ انكي ايا لن انت تاهت ا. ةيلكلاب دييصلا ةفصرأ ارهأ
 7 لتقول عةفصلا دا[ لع دتمي بح مك 0 ان نال مات

 د للا اناو عيارسلا دا جرص رد وطم مت انوا ةولطم رماح
 1 نوع دو دكَنعمرل نمل نعل ان دار اودابعلا عنصب نالامرارهأ

 ناديعلا ذالنيلدعلام ديكو ةداهتسلا بإب كل دنعلا!] دصلا

 0 فر سرمدللا 0 0 ل مخنوك دحاولا
 ءلا نم دعدأو طوحا شال لو اىبدل ىكللو قكيدحاولاو

 1 0 ةرصاو ني

 | علاه بلاوي ىنلاب انههئتلاريدعن بقو دابعلا
 ١ ةةلبددومتملا نال دول العمال ةلدعلاا اليح وج كره

 الحا 0



 ةفرعم ناك اذا لت املا. مك نائب وىعشناةمعاد نوكتدق لب يانا اددالاو ءايكالارصمدو بوجولا صاضلاو نائدالاو ماككالا ٠

 د سموم سمسمه ل ع

 ىنككرح ىلإ مكب نم لردويع ٌددولوال لع نيك ركذ ليجذناو دولاب
 ظ ل عيزوملا مضاولا برئاواءوق كواذلكو هراملو لقنىلعتقون
 ماستعانمدبالو ديربلاكه]َسَك ن ام خداموقب نكد نان عبوتلا
 ملوذ يريئضلاو مثمزاالاو 'كمالا هزم ناهز نأم نلاراشعأ نم ناكل
 لك اينو ارملا فار تم ةفيدا داذاذ ]تالا ل مجارهرتش
 لع نمباقفرن عمش_ ضل نا) ئيسلا شال ورث لئلا ءاسالا نم
 اهراس عدلا دزيالا خ سيلو نيعلا ةءاذكة كميل داب ل دوك
 'ءطعايوصنم سلو اهل عذطع عنرلاب لل اتا ذل

 راندا ناوةمضانابدهلم ٠
 تءلاحايرهنذالو ادب انعلاؤاك]صفلا لياتلامدعل ىدهملا كاملا.

 رايخال نإ مز مايصلاومامطالاذ

 ةطساوبرمالا تشن 3غل(ذو مايرهارباص ىأ رقم لاجرشو مويض
 سرقت يعم زلب مل ناو وهورك ةررقم نوكو كا ةريخبوأ اتآرشلا
 اهكحلاحتسكأا غل ابوهو أهدصو د هسرتت عمزلد هن كلان لال
 ريغ تلاردرتملاموزلذ غولن |يدقم م ناهكرد املا ]يقيل لع

 لب ئيكسلا نا لجل دا ريالا رتساك دعم ئمجبلا عزمنا ٠
 ىلوتوار يدا نم فوزجلا رمح عجم ناذ ىلع نع ىلا نا اهتم هالخلا

 يد ٠ | » م7 - 3 م 0

 مذ ازكى ل مفوأ يلع جا ىلاذ انو نم هانررردامونعاربلا ادشببلا
 6 لا دال محيذيال ىرملار املا ذا املا ايده موهير اساوريدقلا

 لوقو رمرمل ل عدلا نم ىدهيامكرملا نأ عمرتسكا خلاب هلوق ٠
 لطم نم ولكلاو لزغلاو بوئلإب ربيت  ءندرَسدَرَق درصلا نعراخ
 عندنا لص نعل ىرمملا نعمدرحجال لل خد خوان ىرملا
 لسلام كنان اناهريغ نمواصوا طنحواصنضختتكةردق

<١ 
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 ١ مقدا ذاضأ ىلااد ده تفلد َك !ر وهلراسأ و لكجلاو 1 0 ةئكث

 ا ' سعف ةليتملولئحتصضالا كك 33 ىو ى دحلا جعراتخد]ا
 0 هوبعسالو ىرملايال موصل اوما ىطالاب مدقي هلجوااقانعالا وسما
 " كالؤغ مغنم ايو اغلا ملمع جدل 0 مدقيكلا
 ظ فد نال نسلا كا ذ دىديلاّولطم
 02 ك1 انأو بد 9 اودعّملا ىره ىالطا
 22 هداملا ةاامصلا دال نادحب د 0 اوهحد 0 هانمنئاكدسينلا

 " ايجعريلاب 3 دصتولوهأرجا < ذلا دحب قرسول انهلدنقارالإ
 دهب ذل الذ ناكمالا دنع نأررتلا رشلارلبةدصتلااماو ينجال

 ١ فجل انكو سل ازجالإ مدعنيالو متهاقن ف دصتي مليك علا 1

 0 دج ١ .فدصس نا نوحو لكاام نحف ضبا
 ْ ل اوعي رف رموسلاوراململا ولطاو انام اَررفَس ظ

 ظ درب أ ىلا ةرطئل اكمل مدراس او امه صنلا ىولطامرللو
 ظ لقاادحأو ٍعطيذنأب نآرل ىسلورمعشو أرك اعلم وأرد ءاص فضن

 ظ المك تعقلا ن ند ةدايزلا 7 اهربتسكا ,نارلو ارم
 ةفرص دياي !ةلاشنسيقانبه هورك د 000 ادرعغ ضصقسي

 . سلاراموحلان ه4 كذا ناشف ركل عتابا ماملا ناو بهذزل الع نيككسميلع عا اند تنس اي درو شارطنلا
 . عائلاكدحأو نيكس طعبنأم نبا نك قولطادع ل ا
 ظ 6 ىزل ىلع ف ةييادملا ازروحكرشلا 1 «عييجلابولا نال

 ظ از ةدصتب نأ ءانوحالدناللو بحأ اود بشل مللوه

 ظ وهما هجو زنو مت مدجؤ ّ ذ خس نآو يا نأو هلصال ةعدملا

 0 انما يرضون ىرمل بانو يمال ورش ا 1

 ظ امو مل تداعب ّسنال نيا ديصل هرج ومى فنرسملا ابوجبل

 مالا دبصلا ارجو كح ابالانأ املا درد نكأ لوا هانرك5



 اضاراسساوةرطنلا فق كبالو ىاعسسالامامالا مب مرضا كيلتلا# ٠
 بفصن 2 مو نيكسم ليل مفر ضزب جمعت ! مذ د ناملا ةرطنلاكلوقي
 هل حسم 3 يأوحرصأ«نيعلا ام اهنع ستعمل وجل ورد نم عاض
 ىف هانم ده ا«نميلاراّبعاب هدد اذ لل ذىدملا عذ

 ]ولان ال امونماضوا قده ءاص نيه نماماؤس
 امتضرارزلا:اأزمنع:كرقو كابل «رهورلرتلل اها

 كرم |هنال نيعلإ ةرانكت لع رباع ر رق امرمزلذ ددعلا ةاعارمإعردقو
 دولا اما صَمْنن!لو ردزد١] ءاص قصن نيكسم ادام ةشعماعطأب
 ول بجاولا ناىلاراشا عورشسريج مدينمإ تا ءوصلا نالالماماموب ٠ - راصاّس ناو نيكسم لعب ىدصت ؛ادن نامت صْفش ديونانه
 ضيا ريطوهغ ايفر اثىضرن لع اب انيكسصراحلط ن1
 اقْدلاو نيعلا ةرازكد الخيم امطالا هموصلا تيد مهل نو شا لاو ٠

 رولا عمموصل وجي حاط اك] ص موصل دييصلا باك نأ ٠ ظ
 رصلافئمىلا ةرانكةاماورنحالاداهدحا ل ماو اهنس مهل ن اذيرماعطالاولع ٠

 نيل ن لاللوعةررقلا عمميلاريعلا وجل قح لال ايرزكتلانعلدب
 نمل ضانلا ناماذاام همالكل مو ذانسلا ل دبلاو لصالا سيجا .

 أيده غلببإلامّدوَهلا نمإض ذو ىدحلاراتخاول حالو رلخنأام نسج
 ناوامهع ذ اش نانيبد همت تفليولانهوعو اضيارضنلا ةريعرمف ٠

 ل

 داش ناواموب ءاص نصب اكن عما صاشم ناوماعطلاب قدضتاكتس |
 0 عاونالا نيد 2 خباعماصو مطاواهدحا ظ
 دق ماعطلا رعت نا داو تنجو ارك هر اندلاعأ مامدلا ف ظ

 محرجزناو وك ميادبلا فانه وماعطلا :هةرموصلا 3و دبي
 ااه نم تيئرل نامددتلالّسدلا جرملا ةلباتم داذأ دابعلا وقح ٠ ايالاب ضعبللارادنعأ صتنام نيض هرعش فتن هوضع عطقوا ٠

 ١ ايحاو ثوم !عبولو باغ ناو مقل ل! كبجو ءنم تامولزدال علل /



 اذا هك ءاولملار.صل اىل16لا بسم ىف ءكشلل ناصتملا نيغينا سايؤلاف
 " دا نكاط ا مّحا وتلا ممجسزلي نأ ناسمتسالاو ىو يشع
 ١ قانكدتمب بحل امام ما لخداىرسديالوملسرا «مرللا نمأرببص
 0 راف نمد هربا ااه اع مرلإب يسب نايمؤنلا# نايضة تلا وطصلا
 ١ لاموحلا و نيضلا نمع 10 رررببأ 0
 ١ رشح اوبل مز اذ ابمدل رحل ااه ف لنعنكيمل ف كلخالان أ ئشال

 تيسرازبا تحيإنأ مكانه نامذلا نالميلع ناىضال نارئااهومملو

 حم هرب نآو لاف زلاذ قالخ سلا فو مدادبلا 3 3 دقو
 نا«نامنلا و رمك لأ لف ةنامقلا ببسا 3 نعصبا|رث اراوتنربلو
 رج نيب قرفلنممدتون ال والاره افك هاواملاديملا
 ا د الاد نملاو دسملا

 ظ ليبص ىرغ ديدعةسوأ تريح لريج_رسينر فسد و امو .لئولأنه

 ظ فسوي زا دنعو ةهاينح ا دنع يلعوناا ضاسلا بشد 5 ةيضمات

 ١ يد الآس هطعاسارلا نوكراشاورلالا دكر صرنإع
 جرنكيم لول ثاخأو ناتدانج اهدا ىرخرفك هت عكف اديص
 ١ وأ مل ولولاذ ىو طمحلا»6حارجلاب ناصّنو ستلا اناابرل 2
 دوحو دوب ىدازيال اهأ 0 ةراذكلا ساراجأ كن 00 ممنعر 57

 ْ السم عرح ودرع عا ا لانوس للا بوحو
 ميه لكلا نم تائياضب رحرج ع عالج اهيللا أش ا؛ كسا 95
 هدورتمُ او كاثلا عرش بو متع: 22100 مو ولا نحدلو لولا علل نو لا هته صحت لا
 دسيصلا مرج ضد رعو موك درت ةرهلا نعارحا ئيحاكولو لول 0

 مرد سو نعد نارّلل نعد 2 ركل يورمتلا ةريلل نمض
 ١ تقتناةضرتارببص بزعرلو كام 7 و ىهتشا لولا علل ' مو نتعت نار تلاوا ص تحد دوال مارحالل مزع اكل جتسا وا
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 تقووأ مللت قو مهد نم نيتها زمكأ ردع ناةتام# تدادئاوا همن
 مهضسرركو ريلحو ماو مطقو هشدرءئ نشب ةهدلا بيو بلوك ثولأ
 نالثمسلحاماو دل ماكمته5 مهزلد ملّتض ئاكراصم عانتمإلا هلا تنوندت نمالا لع تودذلا] اوف مطقو دير ثتنامأ سب تم جرف عورخو
 يدوم و خلنا ام ناضل عب حض رلكبارعتعم نوكذ بأ جا نم ئيللأ
 لزخف اريصريصي نانابضورلو دييملا صاد الذ مضسمكأماو نبا
 بيجو منع هددأ جر سارع ناووع نع عدرموه واطاشحأ ديصلاُرَل 0
 زعبل نأرما لاذ رسكلا بسب كيم رف جملا ذل امأو ضسلإ مو سلع
 ؟انكلوهو دبر مه درلاو مرض ايست ياللا «لأ رتل نول لبق رسكلاو ىف عرتلا هنس عوطادحم شبل ] ١ كاناكسالا مو دم ولعم رع مرنلا انج نا دضسلا رعد ىوس

 أساة نوكيا نآب مداربملا نيمو مضمر سك قلطاوإجرنالا ماوتلا ٠
#0 

 ةبيضمأ] اهناذل سيلاهناضنال سل عسا ةءرمةضم سكول دال ٠
 رىسكا ذا كامركلا لودوهشا انهو ةرسازلا خدوهنموهودرملا ٠
 ندري مل ارضع زل سيلو طقذ ديعلا ليرشسصلا ضرعسلا نعمطبدا ٠
 ا
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 . ريمق نضينباذاتيب انين تشل اذ ةيلظنطب بول ذلا فلا ورح له ناو ىشلا بم ضسلا م10 |سانو ةتيمميصيالف ؛اكذلإلا رئتنبا/ نأ طيحلا 3 لل لعو شن مزلبا امارجا نامال الح يفد كامل ٠ ماا ءوعزمضفا دارجوا أضم .ةولسولو مياربلا قو ريرتلا حف ذازك
 ىفازكالا حالا م ىبتال لاومالا تامارنع نالازلا عحفدابعلا ٠ قيَمْموا لسا ّتحا رمل زج سننلا مح تال اين براضلا ,نليال اتم يهبلو لا ينج لنعاضيا اهتم مطمالا تنام انافابح

 . متل عورزيراشاو نيضرق ملجالزباهضام نحال وش صيبل اف ببعا ٠ خرشلان طا هاو دبضعلامرعا شربل ورمانا/امادعنا]خيتلا هيلع نامض الؤرسكاريغد .نومملعول ىنال مماومب ديقو دياهلا ٠



 ا :

١ 

 بيلا سلع ا نلا لاح نمت نا دسنف مضر نع اد صرننول هامل
 دضت لولو ترسفف ماد تاه دف دسملا ضمدخلا ولام رعاظلا
 ٠ ةادحو باغانتبونلاو م بوق ربل وتالتراطو عزادنم يشد
 داقو ثوغردو ]مو ضوجدو ىوهع بلكو ةراذو بردعو ددجو بدو
  ءعادلامصعئ الذ انه ىكذلل دعبسلاعو ىساونلا اما هانحسو
 ١ ملا, ائلاو ةارشلو بارخلا نهلمت نمدع ءرحال باودلا نم سنج
 | تون ؤمن زنلاومسرةعبس ملاو ذل: بلا طل 00 داورشو ىداعلا عسلاو ديللو دووأ د نإ نس ىندارتوروقعل أبلعلاو
 عطل ارادكلامب صخان لذ ىوهلسم ثيدحوهو اوهرمشرمرس هم و
 1 ٌىرفال نا دانا فايل ست يملا ىلطاو ياهلا ذاذك

 مرملا خال الحد |مرحم انوكن و . معاوناب ب ارخلا ماش بازغلا قحلط

 ش
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1 
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 "طلخا لل ]/انىزلا بارخلاب دارملاورلوق نم ديارهلا جامو تنالثلا
 ٠ ادلأبادتيلاو ابار موسال نها ئ شت سرغئعتملا اماادالابادئسرمال
 ١ ثيبرملل ىوسو ناسا مناط خاج نبارل ىلع معناعإ دردالرظن سنن
 ' اياولاضعب قركوردالو ىتضا كبلاتلاو الاغا >0 |ناحتيي يذلا ٍْ تال ددارصلا ةاهراتحاو كلا ٌنياورؤهو ىوتعلا بلكلاو بيرلا
 . تواطإو نساوزنل|نم بيزلا ]هج ذ ىوأتطل |مانالا مهيب قرف

 ١ زل مهعلاب باكل ده ةينصولاو ةيلهالا تلتف ناذلا
 تبسلروتعلاريغ نال ايتحووا نالاٍلهااوس هريغو_ىتعلا نأ هم
 ف واتخلو ها واف ف نا> ضاق بحرص م ىب ديارجلل الد دسمب
 ازهلانوحو ةوهان ام وكلا نأ ل عا غناتي ا ورمعربل امونسلاا كو ئنارمما
 ارم نكر ريل :ارها | بللاذ 2 لحل ىدوب الاف لسَسلا ]اماو ءلمقب

 ل

 ' اماوانبالا بوجوب لًتتلادينب ندم بالكل لتةدرمالا نال لتظل حجل
 | الصادوصب سبل الذ ضر ماوه نمو م نايامو ضوعبلا
  تاطرسلاو وسلا ]خدو ثوغيملاما ذالاياركسإهضعب ناكنأو

 بايذلاو



 ازهنم رائلاو برتحلا نوكين اخ ضو سرعزناو ٠
 هضييةرحارلا تلا انضم ضووبلاوايضامرلا يتلا 00
 ىلاعت هديا كل اى ديقبلا ض عب نال ضعبلانمااتتشاو املا ٠
 فورعم را طا سكي ةادحلا ذو مولخلا ابيض كاز كتضوعب|ىالثم ١
 ناسأراىل راجل اهبرقني سس افا دَخب هدا مهللو ا

 لق نابو دو بايذو بودارعجو ىورحم يان تيدلأو
 .اىسا نموهو هجو لكنم تاحاذا صرلا بادي نمرقافتشا ظ
 ةرحا_ زل ّيفو نيسلا , ١ *!هيليسلاو بو ةزرعصتوأ ضن |لاجرلا ظ ٠

 رئملاب ٌةيافلاوايلان سفح سا ضيا لاّفنو املا كح نمنحالسلا .
 فةدارحوإةلتفنو لوف ناريؤرعجورانلاةرحأف

 تنحل نورا ةئابئلب ةلكل ا مئِب مكدصلا بوجواما اتساع ْ ظ

 فل عشا نازل هلزني تلا زا نم عون رطلاو ندسلا لععذلا ٠
 ظ لمت ءلقلالتق كو طيش قزءهرؤم ديمطلا نكاد ١ دنع ندي نم اهلتقوأ هيلعوتسال باف لفل نعضمالاةعامإتق
 تمر دصنلا فانا( قطرتش نكاسببسنو | ةرئاس ناك ذأ ٠١
 ١ ىنن الذال سارح بل سمتسل ا مبان عضوولا زل بعت

 للا ب هلذلو ةربولاو سشانقلو شانْل اوقيلاو بامذلإو

 ا ظ ناسلا تيا كانك قل !تاذ بون لسعول ا« كنك ددصتنملول لع
 ىلذ عن ةبجومول )دل ناداذاه ذل اك ]لا نأ هم كك نم لعدد ٠

 0 اءتلاموصنخا] نريلا نماهتلازا بجيل نال لسلق املا نأ. ا ليلعتلا نم ّلعو اركلي حو اليل اهلدتن زري لعمل ل مر اراسأ ظ
 امام قرشا ] ءاص فضي هو ةشعمز دص هلا رج هلم ظ ىدكأا نال مم ]لاقل كقلاب داراو معو ىل ايسالا س حرصك 1
 ناخيؤاّملا ,لكورمتكرت لئلا لع دارنام نا هاجس الا مدلك هاو ٠
 ٠ بعت رمز ا/5لوالا عدي ارملا ءارش تق وركا هيف ضاخ ئشعلا نأ .



 2 امدلا» نانا نريصنم ”دارلإ نإ دارا ردا
 0111 :هاجام نأ سداد م 0 4 مع ملل امودخللا م)صقغب ١و لحال رح

 ؤ ع هده قال اكو دو ادوبان4س خأمامأ تهذلل '

 00 جشبجتلا ةورزغوا نجد سو ميلع مدنا فص هدأ لوسر
 ظ ظ لقد وص هه لوس اتفانيضو انفاس مدرع انلع دأ دارح
 ظ ا رس هلدامعر ىو 2 ديل ارعلادسصنم ندا 1 ىلكر راسو
 دره ومزهيلا ىلإ 0 ا 7 نأ

 دوأ 1 ّسياورمو نامنس سد بزي م ساو اهنسأعلا يفد ىأ ازلا
 ةورعم مغ توعد هرجو قهتسل ين "سره ىلإ نع عأت أ نع

 ا نأ ا دي قدا كيب قمرطسلا# اة
 هانا قرنلاوع م نأ أما ورا سل نمّرضِبف د ارجل يلام
 منور تاخأا 5 وكب نا غضبو لكل امنكلاوليلتلا

 اىو؛ءاص ل رمل ياام تست ّْ

 0 0 خم اهارخ 3 ِ ند الها عك ىلم

 كازكإفلان وكيد عش مجانا !ةيتوطت ثأ ار طم ىح
 سامح, لا كام وسلا ركل مالجبلا نس

 0-2 ماعطلا سصش مب البلاو نش الأ كو مسك د حاول هنا هشحىلأ 000 ا
 اناا الو نايات لوف  ىباوهسالا ةركوأ ا :,ثككلا خو د

 لالا اشلا:لخمافيخما لاصداو عسل لنبات
 بح لن أهنم ناكول ى دال ايادتسال شالا عشا ل مرش اقيدلط ديبص

 ساونا ص ناد بيزلا ل بتووا لاصماوقىنعمرهو يشيملتنت ظ
 قماونلاةدسجلاا# هج لكوبا) ناوسبحلك مبسل اب دارو مذعلا بهشي ال

 نازل



 تحاول زان كاع ىداع انئاذ مراجبهشنم تطتخم ليلا ريبأ
 ,دراحلا نعم نم هال ما متمّوة كنا اش برئواجتن)/ لتتب ازملا
 ديزي( ةوالو تم ددوكريدقت علو دارا ارش هب مودال وهوازدلانمسف أ وأد مل أعم نع مراذوهو
 0 عسا ريل ن مريخ كلاي نالا للا ختان نعذرإم
 :ذلبامرغلاب تمد سلع بجو هلتكف ناس | ٍلعلاصا ذا لأ نال
 بحاصنماصاح هللسب عسب ١اس ؤنذالا ناهس ف رذلاو
 جا ص نمنذالا ]صحبة ليلإ هاشم خئاماو عواشسل وهو قملا
 ٠ . هبيلعلوسلل هؤمتن ناشالع فيسلابلاصا ذادجلا هيلع درءدأو
 ويسمر جلا ناب يجب وركأ اه نماضي أل نذل, ندا م نمضيال أذ

 منا ىزنالل نزلا اردآس ك نلك»رثال يم >الاب سنن نحل صالا
 اج يبد ناىنملا اره طقس .سننلنوهطم نألا ذاو انسب مة واذتراول
 هل ين يضمرموعس تذاكن او مطولا سلا مو بلا صلل وهو هاند نم
 مرع نٌولط ا لصالا طوقس نهح مشلا طغسذ نشنلا ناضل عبت يش
 ركب والو | هالس يشب معذ د كما | أم ليس ًالاصا خا ىلذن بوو

 ىضاَخ دشوازللا هل حن لتقف مالسريؤب سن دئماا ذاردا طبغأ
 انه 3 رزه يعي تخلبأمدخلاب سمو تبجو كولموخرااد عسبلا ناخ
 انّدلسا ماس :هقرنو اجل لات هدد زم ةو ركل قف امرحم ناك ذأ
 م, مار ملا ]كا لا رطضا ١ ذا مى نإرطضملا ف الخلوي عملو
 ىعنلاب راكب دمتم ناقل نال بلع ازدل بجيرداذراكاو معدد
 لوز ردا نين مسرر نم ىذا يدوااضدرم مناك تف ىلاعت لون
 كولاذ.ىزحام دا ةانلادد راو ةرانكلا طغسنال نيورضلا نافع

 ظ مبعبو ةرشدو ة اس .ةمرهلو مسوق نانعلا نم عرط وهن صضالاو ظ
 نسل ريق ورمل اج لهو دوبسب تسيلاهنا لأ طيد دج يل

 : هيلو 5056 دااد ركوال زاخو ىبس نا اوس تارا



 ددلخلا لصاب فولاددال !ءاضالاو نكمل + نوكب ىذلاوهو 75
 مرا ها تدازجلا قف درع حاف هنو نا رابعا

 ادالب و دداذ|بيعتسلا انزع ىسماوجلا نوكد نا
 2 ءكزدوأ نويت رزه ىشدانسم هم فرعنأ]و
 لصال اهرمالا نالاوج لولا ]سمي بجي الذ ىعياوب . قل
 0 اناانمرتال ىلا ىلظو لور سم ماج عذباّرفل ميلعو
 !اصاشحوتم ماولاو ضر علاد ةريعالوتلخل تعاد نيش
 ظ 15 |. ار تيتسالاد نطو طبل داو نامل نم

 رقو نعلل ناك ذ نال ديمي سسل رنا لع ل ريالراشسخلل 5
 ٠ لبوارس تاكسي رمل حر لورسم برغل 5 و ميله يدش ا لأن
 كلام نالخرف نا 1 كازك مل طمماجلا فرك ن اهم ربدقافأو

 مثول مرحأديعمرع # دولو مسلوق  ىلوال الاب هرعرهفيلو

 ركز ةوكذ نوكد والف مارحزمت انهو هورشم]عذ ةئكرلا نال مم

 1 لالا نا ىلاراسأو او اللا ررها لع اىلعرمرحضأ داذأن ىسوملا

 ياض شلطاو ناسسلا نداغ خاض ّن يديم ل زدات ممرحكل ص :

  لطضاا ذا اءذ تارابعلاتنلتخاوالوا | طضم ارا وملا نا ذاأم
 نماواننب د اطوسبلا قنا ايو| لا خد صلع جزيل هموم ا
 0 "اسوي ف |وةهليتح ف ل وش 5ىقدسلل الاي وازدلا ىكدولو دبصلا

 مرو لمارحالا نم مدزلإم من مكرن "نيل ةدهرح ناز لغات دشن تمرح

 اود ىيضرلا نخل دصتين لعد :ليللاَة ةررحى الك ىبرتدوم رث
 لغم نير يورضلا دنع: نك ارحالا خم نأ ادد

 دوش قره جدلا لستلاب هالو ميساازللى د ويو ةنمأمادو هلق و

 منح فذ دوال ديمو :تبمللارطشا كامرا نانا
 اورتسملا كو دسلا نسفلو هسويردالاةورهتو
 ديصلاع ناك دارخم د احوولو لكلا دنع وادنصلاف

 ىلوأ



 باكرزادبصلان المل وأب لكلافابلكو دبص دحوولو وأ

 ظبى ذلاو ىهتشن ا سزن خلل ممل نم للوادي صلاريجش نعو ندرولغحلا
 لكألا نشرح باكترادملا لماذ نا ام. ىواتفلا أم عجحرت

 سمر نوكو لكألا جو ٌمرحلو ةمرح باكرا تلا لكا كو لَسْصْلاَو

 رطضلاا ىلوأنيلإو ءوجلا ةلاق انهو فيذنلا بجوتا] مقترت
 قسنلا دبأو رسل عشت تاور نأ طا قركذ و ارنكممل ددرعو

 نالر يملا ]ماي لس لامو محام دجوول نأ داشسل ا ركذو
 6-3 نامت دلل ادهم ارحلالاو كاعد مساح مارحدرملا
 هان راهحأ ضعب نعو ناحىوذاق ىوأتد فو هع/اقندال دبعلاىحل
 بم نأرطسدو ىلاهس ننإ نع ازكه ملال جاسر يزل ماعط دجو
 بلوف تمارا كل ا بوهزركلا لاقو ىواطل ا دزحأ ىبو تملا نهطوأ
 نم 0 وامهشب قرئلل رخام رح الراكأب مرغو
 عراك: وهرمارحأ نال رمارحاسولظح راو انو نهر و ننهح
 مرح تفسطاذ ةوكذلا حى ملهالا نع م! ذلأو ديلا نعدصلا
 امنا زحل ممل اماورال ا |مزح3 لع تبخر ىرمارحاىلا لو اننثلا
 سولظح لوا تنمل نباذ تننمردوكوهو دحأو دهجنم لع ارحوج
 ' ًانمهيوراففتسالاو كبوُملا ىوس تلا ]كان مل عواو ةمارحا
 للا ةاامإ لف قلطا دما الا لعاسلبو فرفلا مرعب اشوف عفدنا
 :اىنهذ امام ناىض لخ د ءلرص ناكذا نك دبر الملا هل مش
 ج ةوللالمل نال رحل لاب ديقو» دارنناب ىتبرل بحي إلف دصلا
 بوجو نال دان العال هنملكا م هازجو دافررلل ارسم
 ى راء. رو حلا ]١ دميصلل مرحلاب تباثلا نمالا تاوئلا|ازملا
 ءارحى داو ةرسكأم نعبر عطر ناكول مرح لوكام نال هيلبأكا
 ىشئارا عاد منو اكل ب وجو نال طسحلا نع هانم د اما ناذن ]لع ىسال
 هركيوردرتل أذى و ؛ىعلل انهم دعت رسكل دعبو دصلالصأ



 نيلاو لل شانكو اثم تالشلا قرن لمحو نا عاب كاندعس
 نمي ميزان دسيملا اًرجربل .ناكول هأوكأ ناك راش نيننا
 لال لعبت حروبا لا ماكاف اديص مرت بهو مو طسحلا قر
 ىلا نا] بهاولا :وقو روظحلالكألل دقو جزلا عي هأزجا مث الد
 0 نامت املا ل عو دم ل اكو ا 0 000

 0 اة لصنلا لو نر ةا[ترللاديصل لن مهوملا لت. يوزهو ذل ىف بر صوهو ىهتشا هرنعامألا ىسالو عذلل دمثد ٠
 ثيدحل مررصن هرمأنمل و لعل ديل نام و لذا دا تباج
  اًداجلالحوهو د طصا يح نيصمعلاؤتبائلأ» داّبك ىلا
 1 .هيلم هولئسا هاذ ماعلا نمأم ص ناكن ل نأ واش حو
 ل هلل هدا صو لوم رمل راح لع لدن نذااولكف لاتالاولاقاهبلا رامساو لح نا هرما ارحار كتم ل هرم السلاو ةالصل يلع لاف الما - ةوحوم مالا عئاومم هل اس ىحممل هلك بحمامالسلا
 هنعلاسام ك[س ةلخنل ملل داصي نا من اوملانمناكول نال ملح
 منان ل الل مرحلا نما هرحأ دج ول نبالرمالاو تلال دلارمرعب دق
 ىواوطلا ناو ردهعاو ىرورتل ارطلغم موكل ىاجرلل ل اقو رع عواىطلاركدو ناتياورسش هر اتا وهام ع رلكأ محلا ىلع م سكي
 | 1 اليل عد ملاتمرحد فتساورلا نأ ناسلا ماه فاير و
 كس. هتلالرل !فعرمالا مهنطعنأؤعأ علال خل دياصلاىلمال  رديسملا لعمر مرا نمر الر ان بكلارهاش نأ عمر ملا ءلا] دن
 2 ميل وةمعجاز]صنلال وأ تمر ام دوموهواهرغ نأ
 ده5 يي ىاموصالا هاف دصَبب زهةمرهلا ديص لالخل < ديو
 ىال م وصلا مزح! واهم دمصتلا همزلدو مرح رص عرب
 أهريم ةرؤسا]إو خيم ديت ببسي نمالا نيكس لا
 ازد بوجو ىلع عاجلا دتعنأو ىواللسل اريمدتلا دهرح د اذان

 مل



 ناضل! نالموصلا بح لو ار ّمفلا لع رتمقب ق دست هس
 .موملا ف هلل اومالا مرافكراصق د يملاوهو لحما راسغان مش
 ةرانكرد المل !صيموصلاو لحل اّرجال منلا ءاَرج سمن املا ناف
 موصلا بلع ملا مسا ائاواماص لإ ذ دعوا صنلا جرملودأ
 الوحام لئثملعذ ننال داو رلارهاطوهئزناج ىردملا نانسفسل
 زعإأ نسحلا ديا ور ىو لعام لسع فاد قوش |مال اب تن كمين ح

 ءنلا ]بق حو زماّرمَّد تناكا ذأ امهدرهظت ف لكل ةريافوقارالا .
 نسلليياو رو عودقارالا نك اورلاهاظ مف ديصلا مد نملفأ
 متيذأ حا ماظل مذ مودزلا قرسا ذا مهو هيلا ماد ق دصمب
 نارشم الخلا دجياناو ةماّدالا تحج نسل دبا ورطعو مهمارمو وع

 ظل هوأزج همزلي سايّتلاو والاب لال مكرر حلا دبصؤ مرح اح
 . مرح نا]دحاوازحرمزلب ناسحسالا ف وممرخل ومارحالا ىسانخأ

 تعنيضأو ىومال ا رجتعاةمرهلاو للا خلستلاةيرقل ىوقامارحالا
 *تسقلري ازجلا بجو انهو هنبب مهلا مز عت دنعمبلا ةمرخلا
 مهلا تار وخر نم ىسدل ىلا أيسر |مفف سيسحو مرح ارمتامأو
 . ىرهلل نان: مو رمزات مرا نال ىرتارتحا دو سارعاظلاو
 لبدشور لا ىف مرا دسم قي اهنلا ب .رصاكموصضلاورماىطالاو
 غل :ايأو ىشرأ منا داق ربل : 01 دولنا ل الحلا
 لس سلال اذا لاكشي كت 1 ل مارال ضوتملا درزن ارمرطا نأ لالخ ملال دو مرار ا) ١ تسد قرفلاو أمرت
 لطعو لم كالولاو لعنل!ارجمرحل اي عنامطلا نأ يتكلاوناشأ لام ىلع راسلال د يملا لاين نامطالذ مالك نم مازتلاالد
 سلو ىشلحلاب[صنرمل دل الدلا قول حا ازجرمرخلا ديص قل الخل

 فتازصنلارخا مرصسس ندا] طقف حذلا, ناضل ريست و دوصنم
 نماريم عر نماعريحلا لا واهني دبا مرخلا ةظ مرخأ نم



0 

 مالا هنهأ لانأ ردا نضل خل سرأ نا مئماع ىلا ه در ممرخل
 :| نامل نعارعب الم لل قرلا سراب هتمارتلا دعت مل
 ضال مب خوال 1 ور كلادح ' .ف لت جلابدالا

 مرطارسعذ 0 نييمنملا 5 ن !طرطسد يسم
 مامحإ دف ليسوا فام 7 مول خداول وانهطسملل' + 1 1 و
 خلي دحصنط)ل كاناعضل ا دستام .وامجأ وه رانيا نيعل رمل

 ' الاب ععب م !ديمنا :: ىهشأ نوذن لذ م مروعا لا بسلا
 هاد لش مللربماع مرد تحولا مال خاةهعب

 ميلان ضيدمل لطلاء اطل ل رص فاسأل انما ْن 0 2
 ىبح ءانكلع كناعال اوهو مداراهسلع ازَمو انمي 7 لتلك هربوا
 أ 00 ندواوسش اد كج حسب لف درد «لادتانب ةومذد مرحاول
 شيل مخرب مرد ردا ريصارج 01 الو مردتلاي ثم 1

 ١ هاذ لوم نا ءتانافمرلل ريص نم هههدل م

 متحارح نان طسحلا نيل تدار ع نطرح جو امل ضمرسك
 ثربوا مش نمرتمدت تدازومرلا كرا + ىج ) لح ل أوو شو معم
 ما ود وب : مقود التت امم قرا لل نم تام
 ريا ؤدبملا نأ | ذااملمسف ملل ريعؤ ملل قطا مزمن

 اىلاق هداوحرصرق نايكي لش نم
 ظ دي 1 كفاصلا امارحأب ايس ا إ

 اا الون 1 لخيو خالو رنا للا رين
 ا 0 ةامإلل ات يالا لا اديمل

 هما ضعب ناكو ا يلا اع هت بدول وكان خدم رخل
 5 يوتح رحابإلا لعرطتلا بلت هاتر انديسيسج اللا

 رهاب حولا ةخهسأرو ل ضال لعاتلم ماب

7 



 يشار بتنعا

 ىلاىرف ندا لعانركا ذامومرملا ةضعدو لأ ةمانب سيل شا] هإّمقب
 بليل محال نكو لع وسال نداذ مىلل ث مهسلارم نارضللا نمر بع
 واى رذا ءلاىبعلا لهد ىناويسال مرض اههلسرلا ذأ ىريالاو

 هٌقوودب علا نذل ار بم مرد نايوضاةىواتنؤكمإصالا
 ىهستا )لاو ره تحل! لود ةازإلا ل عرهلاةررلل ذ هسلا ظ
 مهزلبلزلارخا مضوم قركدو ةكس انللرخحا مب هلم وسبل ذرات ||

 مزهو درصلا كا[ ذ ككرن لحج نكاوىهنلا يكرمرغ ىلا سالازجلا
 ال امرلا ل احررتحلل ءرزع ناف ره نح-ا ل صا نم انس َدلشسملا
 اناّيحاّداصالا راحل واننا بلا < طمع نلاح دص نرسل هاه
 لاسر اازهذعو ٌناصالا رع ع ذ نوكم اناو »اكن امل صح لحل نال
 اساس ل مازجال رنا مياربلا قركُذ نك مهلك ف لتخارتذ كنا بلكلا
 نإ تسالاو سايل لع ىف تخل لجن أرجل بلع نا تسال قو
 مل عا نرك امو هسا إما هركبو زجل بحال حلا ولولا ىواتف ثد
 لة” ]صاورمرللا دن نسم مرج ناصخاا بع ناكول دبيصلا نأ
 تمرح و هاص ]نام دملا فرعتعملا نال زجل ملعف هاش نأ
 سلو يلا سب ناصخالا نال ناصخاللال ل صال ةرجلا يلا طق
 ف ديصلا نوكئمد الا سلو هرعو طبل تازك اهلا عنت دسملا
 ردا ناكول ندال ضراملا خل نوكلا طرحشبال ننال مضر ىف نوكب نار مرخلا
 لاق كوراخد ىنالمركلر ص نمزداف راما خىسلوممرخأ ف

 فاراذااءّ_ءلكماماو مرحلامرخل و هوأنمأ ناكرلخد> نمو كاعت ظ
 كاي نا نارا خاوحمند سكعوا هداص م ءرحاذ رص لالخ

 ا وانيا ولكن اييرصاهرا ل جدرانه ىرلا تقدربتعل 0
 هراننو ره لاح .(ف اور تدولا هشم هنما جاتا نكما
 اصول هدو نكي وح ةرورعلا نع عز الوادم انض نوكياد عنب
 01 ذا |م سامي نإ خسنيو ضن ربحا رص نم تاف دموع



 اريص ا ساو هلا هنوف دسيصملا ىريلاهتتو كان عصام
 كلام ىكاليملاو رعلا نال ناازح كا دنا عنو نمضرا مها سدرخأ ْ

 هند( ) راد رنحلا 0ريال خسياوجرصدت جواوس
 0 يلعانبننمالاو نامضحل ت ينام ناك نا ناش ورمرلل دبع

 نهدي داطص»لل ناك نأو نمكم ىدعتلا ف طغشيب ببسلا نأ
 تاخ نبافرسغمرللا م رخل 0 رجولاهشسو

 اسماولا هنو مرح يع ضن ادرج مو مبا رهززي نا عسب
 رفللانمانم وكب نا عنب لضلاتاذ 2006 ْ ةرفلو خخ 00
 ةحرو نع نأانلت نارتوم ةببت :سشومرلل لريص نم دا

 خلل فد ملا زيشلاو ءرلل نمل ناو اللا ثدسعلا فرو رخل : ارجل الصاولخل نص ولع ئددولاهلمو ةبيصعم
 نابض . . ف نصفخلا ناك | ذارياطلا هك نمل لع فقاولانوكنأ
 كل ملل عراربل 0 لخدا اذا اهل ىمشاتلا ىنيصو طوالا 3

 هلسرإ!ذااماو نم تلتاذ هلسربمل نا نأ. .عنصبأش
 رهرلا زنسل ا لالح ىبربول أهو ناهضلاو رع طيحلا 2200
 انمدقدفو للا ىهل سل سلا أو دحب نال لص لهإلل ىررص

 دي ورمل نم جامل لاقيدت ودكولت نمدحأ انمار يصي ديسملا 9

 ناوسم ركل رسعس لحق ليلا ناب تاحعورل لخشالتلا نمدحأب
 نمر ار قمواهرغد تيا هطلا ىواتغلا 3 وءنماعسلابدوصعملا

 كاتلانباجلا نمو اليمرشعانئ!كاثلا باجل نمو لاما درسا 1

 ظ شنلا||نازوه الص نورشعو جهبرأ جبارلا بالنمو المعاش

 ىرصلال اد هاتن ف فرب اناماسات فرعد١/ىش نازهورتعجوبا

 ميشا هو زولا تاقيس إلا بتال نيرظترل اي دبهنسلا
 عرش ىقعرونلام امالاككو هش ال اما ند لك نم بيرق انهر
 نم لايماز الكاع معننلا ثود ءنيرلارهجنموحنابذيلل

 ل



 ى أر علا ينرط نمو لاس ةحسولع ةرث نطي نم تافرع طع دل ءلادررط نمو كم نم لاا دخل عنيلا قيرط نيو ةكم
 ارسل يطب لايم اد عبسولع مطتلاب لج سل

 هروب دراط نهو 0 للاخ ندأ ليل نلع ب ْق

 ْ دبوصممتامالع ناودكم نعل اضا: رس ل
 ديالو ناكومالسلار يلع لكل عهار ا!اهبصت شاوح
 قعر 0 مسوميلع هاو ودل ارما ماهعضاوم
 لنا قو مس نالافومهنع هد امتي

 :مدةرسعةرجو ٠ ىل 0 بفيشسو . 0

 ا قل 4 أاهشس مرو عميس مسبسل برمي نمو

 لاا عب اهدا كم كل ف العلام لخحاو
 تلارئاماهنا >لأو نكذك ا تليف امال سلا ىلع مهاربا
 ىسدل ثنا اموت 6 ويلا هدأ نلخ ثيحزمم ب
 دقو اهزاجت 01 داي طصالا زوصتاذ دنع مرح :نيرلل
 رعت 8 قة تل لعن داحإ تن دربو
 8 هد بروش مولا دإ دال نان صااخ وأ 44 ةييدمل

 مانو ةيعودت 1 ا 0 مقالا

 هلو ارش لطتروحرلذ لن "كم ًامرحل ىلل ناذ حرص 122 01
 بيبا ايا تيدحصلا) نيم نبشسلا

 ارا ااا لوقي سو يلع هدا وصولا اكفريقسلا تاخس بعطريذنرل ناكورع وسارل لاير يغص خال ناكذأ 0 ُن
 ميل عرك لو ناسا لاللو لا زا ناكل رح شرما ناكولورمذنل ١
 َّث تاجا حئأعالو بام و,لعمهداؤص هدأ لالسسلا

 ىربونلا



0 

 0 ل 0
 مهنا نال 0 :وليلا مب ميامذ دروأ ذأ 5

 اة احلل نمو سلوق رمش ىولبلا مب ٠ متاهؤ هاد

 نمط 2 بحو ا لمجال زالمملطب نامل عت ىنعد

 5س د مداح د ذاامإ 210 اس انررلل صر باص دوه ذأ لل

 مصفشو مديد فوم 2 ذا تأ مسدانجرللا 1 رسرلا

 نيؤالصنت ىدرصرعمو هر ل هاذا دا ذاك كك ]سرا و رم
 ديصةرر فو رهرحأ نم كل مال نهم قرف | هذال هز سرنا]

 نط ام قا اوماس ادسنفتك بلا ندد

 مدردملا نسل اندم لل دود زل عسي هب |مذرلا سرا بععإ]

 ٌْ يستر ا سدلورهرمماو لالحلا تلح انللنعو

 0 مككم نع حيعالو عسب المجو لع تل طم دم ارحّوبادلا بت نال

 ْ تساي ءرخا ممكسعن هذ ىلا 010 اسرالا لهب

 تما اوأ مراوملل مالا ذا ام | عّمذ ديصل ا يلطأو» دياب
 ةشال لعمال شاة مرحلا مامحإ تف دإسرأت ىزابرعمو
 ناوؤبذ اعسلا در 1 هانمدكرق كامبل اولا

 ذاك دو ربصلا ضل نمرشاليزحرل ميلا نازك! ىلع د تاف

 ١ دررلوتدراساو ىمتسملانمالا تيَرْشت ن ىذ ذوند الامم نو

 0 >2 دعيرأمرلل ةيعابا ذاأم [ىسن معس قئلطاولطانا 000

 0 1 ددعب محا حال ع الف لادم اخد >الايزاصنمالللاملا
 ان ريل خلا ىبالاو لما ذ ناكل نا مرلللإخأ هرصلا نوكم
 ندسملا ىلا اهبمر عنمإلع ايد شور ديتحهادنع جيص
 3 وه سلو كح رداصمل ضصرعتد سبل علا "املا فو نمت اك
 اضن هلآ مرفل نم هأمرمولاه ىفدإ هلكدسملا انه جرب هرهأ نم

 ازه
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 لل ْْْْْ؟ئ؟بخبلا
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 ا
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١ 
 ا

 ا

١ 
 ا

 :سملج اول لانا مال طسحلا فو نوحراشلا ةركذامانه
 لاه ناز ١ ردو اهللاو ميلا زال اوا اين ١ وااهعاش رع
 ول مرسعلا و كلل اديدب للا ها هو ديملا زم هرب مان نال كولع
 قح نكزرملا لأ هدربوهو ىحربد هدد ناالادتبارملعربلا تأ
 .اوتف رشا ممخالاو:لاكزل لام م يبل راوحب منمإل ئيعلا ى لاحت هندأ
 نمو م وقاتلطما] .ىلل فاكعد دسسملا ىل هعادب نافرقنحلا ف

 كرن بجلولا الو اع رحل نموهوةنيسانل! : داعلا ترحل ذدو امللاسرا مهنعإ شن ملو نحاو دو دوص موسكو نومرعا نب
 بعنتلاو تل, ظوظ حرا تحزم ضرع سوهو ضنا
 ءافسررعد الذ ركام ونش 'رافم قراسر أولو كلم شاعغ سدال
 ليل دب سرد ولأ صنتلا نريدال هدد ف صفتلا نام ذا اميتضرفلطأ كلل
 مضبالرجو جك اسرامزلب [ قو ثريا فالي نعمل ا دخل زوج
 هناإل دب ورد ىندوكل عانب كاش دنع مع دود وأ تس ىف مل سرس
 هناي. صنقوامييب قيود دقو صفقلا مرآ ابصاغربصي
 همزل هدي ةوهو ك[هرلذ د انتارلاسرأ همزل حرا هدي ف نأكول
 مش برخللا قو هركاسم ادم ارحالا لع دب انجيل لال ام ناكنأو انجل
 بلوق لأ زملاوض نجلو رلابو نيهاشلا و رئصل اوضدسمل اب دارملاف ىهشن ا عيأسلا الخ نحاورلا جركل نع توبلا تنلا نجأ د
 ١ او مامهالادنع ود ماس رم نضمرحا ف ا دسيع ل الحدخ ولو
 لس نمعنس حلا ا مام وركتملا نع هان فورعل دره اسر ناني
 مم ارحاد همار>ا لطس الذ امرت طم دخالا دبل كام هلو
 ضكأ د راكم و ىضرعسلا ككرت ميلخ بجاولاو نيغش ]سلا ئلئادكو
 كيلا نما لتي طنب نا ضتتدوه دوت فزاعلارسكة نالتخالأ ةرلظنو ّسداردلا خلاد نرسم ناكرنع مرد ملطف | اخ منن طلعنا



 خطا رون امل اىوهللا تال اوغو ىزاعملارسكنارضلا مدع أمل وت ىلع
 0 هزي نمرلسرا ام لاسرالا ف
 ولو نأ يد مهلا كلا نبا عرشس فازك هانا فاشلا فر نمد نكأ
 رخال, ل دالة انتا هرب نم ]برم نضبال ىانيضيا| مر ءرخأ
 رجل ا/) شعربلع موحرملا] بابسالا نم بسد ديصلا كانال مرح نال
 الص دة عسر مع مرحلارعابول ذلا أ ضسخمو اولا اكس زتخملو
 نامل لابإل مىملا ميوق نم دارلا و مسلا داسنب طسحلا ةجرصدقو
 ١ يم لاسم سلا اا ا/ييراجدللا ناس الا وم بيس
 مدمرص ار ص يبرق نم ءرغا ثريوا ذأ ذا ا6ىب ركل مف عربا بسلا
 قر خلينلا ترسم لح خل الح عرضا حلال اول نا راتسار سلاف
 شاملا هرخاياوركذم نع جرم ننأل ري وه نم ىلوالا وصلا
 هرضحأ مجرمون جرحا مر حممد ناذ أو ال صا الام نكي ل ضال
 نان لذ ديلا ةلئاتلاو دخالاب رخال |ههنم دانه د وجول رات ىلع
 بلحن نايعلا, مال مزعا هزت تلا طعدخالا مجرو مال ازجدحاو
 ديصلا نجع ين عراهظإ نعت دقو قباسلا دلالي نومضلا خكلل توبد
 اسد مخ نك دس بوحرلا قحذ كلا ءاقمرسأق هدالرل دب خدانمظان
 ان هانكرمرللا كزي ناو تامل لع نمضاى مجري ند ناضا شد
 أمك ثربلاب دييصلا كأي مولا بيس كإيالربرلل نال لوألب
 الح ناكول |ّناتلا ناذا نضر مارح امرعطتاّلا نوك. دز ناو نمد
 ميلعإا ضال لل دريم نم ناكناو از همزارم ىلا ل يبعلا ناكنافال
 الل ركل نيبو قردا] عدجرلا» نمضاعدخالا بلح مجم نكألتملاب
 كاعن مد معازحالذ امبصوأ اينلمنلنأّىلا نا/ناكولو طيح 'و
 فوتحثو >دابعلا قوهتح همزلب ردا تعقد دجالا يلع عجردو
 ارجل نافاس مهب, هاسقول زان أس خ لتاتلا ندكي دو لاعت هنن
 قلطاو ىلإ جيسالا رك كدح | يع دخالا ؟وحرا]و لحو دخالا لع

 وصلا د



 لذ ىلا كن امأ يشل نعال ءرص كتاهنلاذامرهاظوهو الط مل ادوزجلا ينم وصل رمل دخلالا نانا ذا ام مش ءوحرلا
 سلا حشى هراخاو عراشللام.ءنجو ىلا شن عزب ل زالرل وجر
 امكرس د ضغبالو امل لمضن] نيصععلا يول: كلا دال اتم ل سانلا :تننإمالو كولر يغارغ وآمل شيل ملف نان سلوق
 بأي نمر ءطق دضعلاو معطن هدالثخاو شيش سال
 صيلأو حلا نم بطرلا رمالف ل سرد ٌ قون ل ناذكت 5
 ىوونلاركذددتو تظحومت يح رغد كس علام

 اأو سيلا ما شيشلللو بطرلا مسالثللاو ثلا نارغللالهانع
 بامرلا ىسوازاج ىسايلاو بطرلا ل عىششلل نوملطياهتنلا مذا
 ىلا بوس وهمرجلا نأ ثيدحلا داذارتن هنا اورام كما لات
 "ل امم نيوكبدبقو ريغملا بلا مرعدنعلاكلا فم يلا بشل ومرملا
 نامضال ناز ىسانلا مشين ايوهو مسند ثدبام مطقول ىنا) قس انلأ مسند
 انهو ىسانلامشنا شاملع] دا را صف رفعت درزن تينا | هذال ميلع
 سانلا تان ا نال سانلا تايب اماّدم ارم منوكمذ اردالرمملارعتلا مطق لكك
 لجيم ضراب ن ليغ مارس تيذولو ؛ريغو طيح !3لاةورتلل بلا غلاف
 مرحلا خ كولملادسملا6 كا الل ةمّدو عرشلا عج نامي رمزلرحا .ىطتن
 .٠ يلاروإ مرار و ارلوق نم دارلاذ مملا لع ة دراد مووهتش |مارحالاوأ
 ادرك اناا ذك ج اكلم اركزي مل ازكرالو!|/رلنع ناكاوس دحا كأم ل ىذلا
 لوالافوريواارخدا اما مرمل تابنالان ال صاخلاف سانلاتسضبالا»

 دقوأمهنمدحاو سسدوا سكس أ فح نااما رن كنوع ناتلاو ؤ
 ىلع فت اهنمدحاو سيل امام أ ةرركنملا موحد ىسب ىا فحإمىئرتسا

 عطخولو طمحلا خو ءارخ داالاواناحالو ارسكسالو سائلا يني
 ى يأ نيك ملت تسب اال هس ماهي مزعضر ملا نار



 هتملخدمال شاملا اهتم نمغلوّقبر أش أو نامضل اباهكلم هناا يلع
 يي لاو للان مالا ئاطاو مرملا ديبكا نهموسلا
 داسأو عماد عرس قأرونب نبا هركد نايض عولتلا 3 سيلرمال تلا
 ماسالا دركتو داسعلا ترمح+ل( نامل ١« داب كلم ردأ ىلا اضدأ ناعّملاب
 قيس لوريلأ ىسانلا قرلعل لإ د عد |ولدا] هريخو اع مطَملا دعب هب
 ىعابواو طمخل ىو هريمرخ دهاركلا ناجع لدبوه و أولا اذكرعتف
 لاصيتسال اى دوت مطاّيلل هكنننالا ةحابأ نال نب عامسالا عرتشلل زاح

 2 اثو؛ اا عاطتمن ادحي مل قاتم ار مرش ْ

 ئهتارتمق ىدا نأه كلل هعس ناذ دبصلا ف واخ ملأ عرش
 +لصا ك(ءاامردلل دصو مهلا ءأ داب كإمرم رجلا رم نآ [صاخلاذ

 ريلعأ [بطحنال ب عافتنالا لجزدا ىلا تجاه امطلإهدصدراثماو .
 ىلعاماا موق عروصتس|:امكلم ]جرم ضرار تبنول ملوق نأ
 سي اوس إد مىلل ضرأ كلن ىهتا] نرال موصس١] دع شح لأ لو
 هبيأس ودالاو ناقوالا بياوسلاب داراو سرتلاف ةازكؤرنع
 د مهامالا نع أو ر , لوك نأب بانمملا قحرصو ءالسالاب

 سبيل لججءضرا ثمل فتبند ناليغرما فدجح لاق ناسلا يا

 نأ انسر5 دقو قش (ىلاعتهددا نعل ميله معطقولو رعطت حاصل
 دعنا: ناصخالا سس انجالا لاةنكاهناصفالال ممل طصال معلا
 ناضهالاو ملل ثاهلصا نيا اهدحلا ءاسا ل: لع كك ذواهلصال

 ' 2 اشاوإلل ةاهلصا نوكينأ قالو تميل اهناسنعا طاق لعن لل ذ
 اهلصأ ضعب تلائلاو أ هكا صغاواهلصا خمطاتلا لع ناعضارمرللا#
 باجيضغلا ناماوس نايضلا عطاتلا لعذر لف ضمد لل

 7 0 . .٠ ٍع 7 | - و سس ' 1

 ظ 0 .ذال الاه لخيلتخالو تملا ى حلطال |رخدال الا
 ' رج ائيمبلا نمرغشللو عرنلا مدصي م[ خل اورذ ادملأو لحانملا



 م ىلا نام ا ميعر فسوبوب ا رئوحو ن ناسالانمممةلسلاو ا نم
 ا نما نال مر من ؛اداجإف ئيمّدملاو نيرب نا
 هبف صدا] مضوم ذرب متع انا 5 نالسصب لذ (جرحرسف ن 7
 لو ركي فورعم تكوهثرخالااماو لذرك خخ صنلا هضوماماو
 3 اربلا قركذ ارا( تليعلام ايلا كلا يع كنس
 ١ناالا | ثتتسسالا انه سلخ َّ لسا بلعتنا لوال أمجو ٍ

 ههنا ميال خدام الل سيو ميلع هلأ ةصونلا مان

 مغ كاذو ساصلا_ننتسإمالا: بخ ضرس

 ليرجاجسابعلالا سال ناار دلل لخاتم ذيب
 ليرات ةريرص جيس اوه و لدي فن شمحالا صنع

 نم نكئلادعب [عئل 2 نكّيلاإ و جْسلاوأن دشع سن اعلا نع شارت
 روما نيه 7 ١ شيسحلاب ريقو ىهسشا ان رنعيرت اجد شمالا نم

 اهنال داهمدع دوم عاناو د ضال : ثاند 2 تسل اهرالاه خا بوك ١

 .٠ كبت 14 ضل ا تنانلا نم سال تهطل جتاواوتنال
 لفل بارو مرا مراح جارحأب سادال ننال 5 هاتان
 كازكو هرعو طيحلا ناْنك طدازلا نمر ةرااعتسا زوجي ضال
 دسك ضاقاماو يكتمل اسما مزعز املي زوي
 ١١١ مالنا ١لا ىا متاولا ا نال 0 وحال ضاانشما منن
 ايمن انا اننا 0 د ماماللو أمس ل حالا

 ثم امالل مند فمما نأ كشسالو لآل ل
 ماهإلا ملاح“ نزهو لداج وي ١ثاق نص وصخخم .ٌملاطع هزعج

 قب الاونرما نا لاجو بذهلا عرش خىوونلا

 ردع ا طعن 0 ل١ ءادربالاطع داوم ىلا تييفراصم
 ري ماولندالو ا نيبال لك تيسلا ةوسل زب نأك

 ياما ندا 0 نامزلا لوطب ت تنلتلاهزوسكذ فرصا



 لسلاز ( او نكاسللو هنالك سم ناو لجو أهت وسكان ليباعو

 اًهرغو انيرمو ضتاَجْ رمل كن لم ماه ينك نسي طا وسساداإو ظ

 نمو عراملالو ككرتللا] كلا بيط نمش دخ اريوحيإل ىووتلا لاق ع
 هرثع يطيل كرتلا دارل نأ اهملا هدر همزل هنماثثسرخأا
 ناتلالش مد ديشلاّزء ننس وت أذ ذا دأيوعست

 املج ن داع عرخابم 3 !.ترجل مدور دى

 ىنحتولام لرحا نمى نا للا مارحأ ىسلو امهملعنجدكو ل
 دحاأو لازجهدم لبنا يا ازيرا قانا محبس

 رجرك أ ءأ يم نيل و ص ره دال !امسنيمارحالا نال ى اين ١ مارحالا
 بشير ددحملا ناَدتْصلاَو لامنالا ,ادا يوه أنأ تواضنلاو ضالاب
 ىعودلا بوجودي دا 161 دابعلا له نهتنل نانجا

 ثم عنا عج مارحتلا لع ناقلل كعشوالا تبادل يعدو رمل

 همزالا هلاسلو 5201 عك نأ ذأ درذلا ناو ملط مال تأ ايوطحم

 مارحدلا او واوا لم رلأددعتبال نرازلاركرتاذا ذأو هد

 لل ناتلا لحنا ذ ا دصوأ امد تاما وس ةراذكأ ارمرلا بدار أو

 أي و هاواتذ ذيل ولولامد مرصأ# ناك رص همزأّرق يك لص ىلا درؤملا

 ةروردملا سار وغ وأ سدلا لذ عيورضةرافكوا لانج رانك تنأك

 نام نرد مارا د امر نام نم نرائلا دأ ارأو تراذكلا ثد دعت

 نا ىدبلل انني د 0 ىدهلا ىاساىنمموأ

 مهارخالا فاشأ باب و حلا وي كاحلابالا ةرعلامأرحا نع

 لاذ م 7 ركلا]َم لالي فيس عججنم نامارحالا ىلا

 قلطاو در يام ننال هفينحملا دكنفش أ درمزْلب ظ

 ظ ىالحاو ةرعدوأ ركرعي فوق لات ناغأ ا! راح نيمرلا 1 نا

 ا علا ارحأ نأ عاشلان هلتخأ هانم دن دم هعباىذامأ و رلش أمد

 46 دانت لاك المال فوك ةولاب همن ن داكلا حم

 نر



 ىلع نيمرلا بوجو نامالسالا خش سركدو مالاق ماسلا" نع
 فودولادعداما هريعو الل خفرشولا بش ةيانجلا تناك اذا نراقلا
 انمرق دقو متشادحأو مد تار وطحلارياس ىو نام د بنح عايل ىف
 دعب” نك ا يرمزل ف ملل لا ىاوطلا دعب نرانلا ةرعاتب بهذملا نأ
 امكنا انمرم دقدا هر واريص ]موا اعاجناطاوس نامد فوتولا
 للا دعب نراّلا هماحول حاس للا نح خ ىلخلان ئه نأ باوصل اوه
 ثرانلا نا نم ناسا نإ ئملقن م ىسانجالا قالى معلا لجل سنزلبا
 . اكنابلات نحل ون ىلع ءرنخ دحإت مد مهل فوقولادعب اديملتقا ذأ
 تاب رزواججنلالا مس وق ءفعض تلعدقو فوقولاب مِعلامارحأ
 امنا موك ارتص نال لش اىِنالْخا د سيل دال مطفشا نشا مرر
 نكمل مارح مهد زوالا و رمارحأ يعرب نجلا بسم درزملا مزلاهثوه
 الأ ,دحب موع كاريدتت عنك مهم كك ملت لا نجاحالذ الص رمز لوا مهبوا ةرعدا < ملأ د ديب مرحا اوس مدرمزل ب زدال جرعإ مرح
 امالاو تاّرملل نمد هنم هزج كرنوهو همارحا فاصتن لخدارتن
 ىلعرممنلا ازهزخ نا راد رع نحأا - شارف دود مهشممرحأ ىلا
 رك تاّمدلل لوخدربزع بجاولاناانلكو نم د بكيماو ئيمارحالا

 مولع صتشلا ل خدا دش هي عيرحأ يماوحارمخب عزداجا ذاذ نيكسلا
 رامالال حض ىلا ذ!ثراقلا نااهنم ةاشسملا ءنهوعانششسالا ف اسستالع ناسلاّئباخ ىف درو ادادحام زج دمزلخ ارحاوهو همنل
 0 انج اأد ا ىاوط فاطا ذا اهيسو د رئلاكدحأو مد مدلك تمككي
 01 ذا نرائلا نااهسو دحأو 35 ملع بي مره ىلآ مجرمدكو اذ دن

 اذا اهنمو ىسان مجالا ىلا ةرحاو ّرمو سي عفاربصلنش تندرعب فقد
 رع هطئاذا نراقلا نااويسو رحأو مدرمزلب شاذ مزن ناش ىلح
 لعن تسلا ناسا لاذ ين درمل 6 رحاو زهق رمزلي لا ةمرحلا
 باكا رام لا ءانثتس ل زد نينا د هدحأو راللسمال لدإسم

 م



 ككرتم بجو انا ذضاخالا :لسساماو ملينا نثتس اهنا نم دق دقن
 ١و امر «مارحل الع نان جوه شدْلَو لأ ثاسبلاو نم جاو
 قلع زدنا 1 كابجاو نم بجاو اكاد بجاولا رمل سب صوصنح

 بح كرتل دحأ م بجو اذ بنج ناوطلا هإ سمامأو سب علا
 وهون جن اطول انهو مارحالا عدا نجل الف اولطل ا تلاسججأو نم
 نطل اولطد سيو يد ند ىلا عونتم رلا ناك ناو مد هرزأد أذ مرخرش

 2 هبدلل مزاجارداذ عنلا ب ىلحلا هسا ماواهنفحو 500

 نزتلالعدرعتلاديجو ماناوملع بجاوب سبل جنلاانالىت ا.
 .داقلاوعمرلا ددعت لذ ىّتن نادرتلل لع سيلو رانك درشملا منزليا ٠

 ىإعيسالا ب هرصأ# ناتو همزلب زبأذ نراتل ماش[ د! مر دص
 نيتمرل ا ىوما نا نم دمام درع موهور رحال ل هزلي نجا هبال هرنعو

 مارحالا بببس ةمّلا بوجو ناكف ىوق|مارحالاواهان دا عَ
 هدداوال الح اّملأ نام ةأمرملا ىارظند انا ورمرحلا بسال طم
 لجل ناهد نراقلال هاني بحي ةروص ياهلا فركذ ىدوللا رزأ حس

 دعد آو 11 عج مرحأف سواحجامأ ذاهو ةزواجلا ظ

 ئيمرلادحانال هلع درادرئهوامرحاملا ىلا
 وهو مو :

 أتبمواهلهإب يضل اد كملخ دام نال علا تاتسمركرمل فاتلاو لوالا

 نالالجولو أدل درعن ايم نامرعلئ قولو نوع لخل مولا

 مهمتك دس تتبازِل هدعتباىلا)
 ٠

 " ددعممسبلوهواملا رح م ديح43و ددعتموهولمنلا اج

 لك لع لل دباهنالةرحأو نبدأ مجللع بالحرم النت تاجر“

 | ميعاد شاول ذاملا صللراشسا م منلا :ارجا عينا ةرانكايهش دحأو
 اهنض لالي عو هم جيرمرلا لن مرلل ديمة لالحو
 نبش أ نمرثكأ اود اكول ند ىلاو لالخ تحمل نط عبتي نادضلا نامل

 دل ظ
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 مهرها تح نامنملا نأ نمزذا| .مىلل



 نمل الدل كش مدرع ىلع ناينلا مس مرق ديبصف
 دكا مررت الحلا لع بحو ىصوأ فام نمازملا يلع عب
 كامي سد ملأ دبص !!زح دخاول اودلا اللى رادرملا لع ةيشازا
 5 ىبملاو ىارعرلا ل عوشالو مت ل لل لهن هدة نمهوأ عصرا
 دو لاسرالاسرالانمااللل تل ملتنالول ددااهلم ىضاجالل
 ذممرلا دص | ميل ثراذو درذمو ل الح كرت ول ننا ىلإ هيساالا
 فسم روس 1نالزحن رازلالع ذات نحس ودلا ار لاله

 وهو ضمت ميش نا مرد ]نب نيلالدل لع بح ىزلاازكل مملا
 ايه نسا وسبلل 0 كف ةرحاو يرض ورضا هنا

 للعلا مينم كوع عربا اىماىدو نذ ةدرضا ول دحأو اكبرطنأو

 ددمع نال نييحارك درج رتمي فضااهن بتكك «ريحإرج

 دنا لانس إش ملم: ذلسراسدبملا ا
 كزحررمن رف لباب صتمخلا هك يرضي تذلت ىذلا زل فالخالا
 امرعدأل الحر براضلا اناكناو ندايعاهميخت اميل عنب نلئمقابلاو

 ا
 ىرهم يئن عل اال د مرتحارج متصلا مدجلر نك نك
 صحن اسسلا فال نات كر 1 مرا طلعو نيئنرطلا»
 فض ويتم وهو لميا رس د 0 ا رج(
 ص ونسال هرح نال لام مد م يعو ا يحل لاب
 ن 0 500007 متع ورحم عدس اح يقر لل يا

 و وه تال ”وضلو اا ازال ةاماكدمت لالا لهم تاذ

 1 مل لولا مر حنو ررعد قاتلا ىلعو ةعئنملا سجس
 ١ نلت رنإل نال دونم هاتوا

 ره 1 اةمعتر أذن ؟ انو انو اهب رضوسو هو
 ةعبو نمالا ساوند )0 نصوعتلا بح رعد نالُك ارش وأ ربص

 اودي نضرهاظلاو 1 وسر لاعازك سيم عيه مش اه دعب



 " ةضييوبص اناس كانو اكسل لو
 ١ دلل ىحوطن ميايلاهداطصارق َنألاذا + الل كعنأا
 ' هلل ةيطنع يشل نا تا ضرهرحا لالحوه هد كاز ناكنأو

 عرتشللو مسلاي فج ميايلا نال لما ارح خل
 حو ؛دصلأ نالأدساف نكيملوالطاب ميملا ناكأمئأو دخالا اوارشلا
 أضااموس م دامرملا ديص يلع مرحو هن ءلوقي نيعلاعرخ مرج
 طار وح نر لاحت ,ويتلا طوتتس كانوا اعل
 ا د فرعا ْن يك داق رمتلارلاسل يلحلا نع نيعلا جارخ

 هحاسا اى ملارتلطا ازهلواقدحاول سم رشا ملدعل 0

 ظ هالي هقارش ناوالال عرتشلا ناكرلو لماب مرح عيدذ اداقا
 ]١ الح ميابلا ناكول ىتحر مرن لع نوكنأممافازملااما ادالالح ميلا ناك
 ١ ايل فاد وخذ رعت ان هليعو طقف كرنك امزل مرحه ىرخسشملاو

 ! اعتن هزل ايركاشدحا | ناكناو ار جدحاو لكمزل نيمرحا ناك نآذ

 دابع م ىرتشللدجو ءاهرحلوا امرحا خامل ةادصاعباسولو
 ظ مما ٍلالح ديملل- بصغر انعطعم ملال سيادناستتلا

 ةهنم بوصخلا نالوا[ نيامهزا هدد ىكديصلاو تنضاغلا

 هي م
 1 سدوم

 | دبع 003 ايثبلا نءارد ىحنيدم بوش لارخت دو متيرلولذ
 ؤ لحدا 0 درلا مدع بلع بجيب صأغ لاتيزغلانعواسادقوا أرمل

 ١ كانا ب حد رح دهس >1

ب 2 ارخالادعب ديصلا نالدل ولا نيضبال ترلوفاهازجى د دأ
 ْ نيحسيو

22 ميلعرشنم "نصره و هنماعمللا 0 هربجوأنملو اعيش. ا
 اراكن 

 ازيا هادعننل دلولا ازجسإع ييل ثرلو اه ارجاىد موديلا

 ظ اهحاعزلا اهلل انهلو ل صالا لوصوكنللا

 هو ه1 ةتيمنكتملأا ومع دول انه وازجلا ءاد
 م 0

 اديان ناأ رنه اب

 ا -_



1 
 ا

 نالازإلا دا نارظنلا منسقي ىزلاو لات ددتلا مه فدل
 هلو ةراذكم من ١١نماللأل >رااباهثما ةداعالع 0 نشا نأك

 زهملالاح ناكنأو ةياناهللا ا نمرحإبرل ضوعنلا ةزعد د حك

 لذ اه دع نع د عت هيجان دعب الل ف تبه ا
 تالازهداه داطصن :نارلواهد ل 0 ث دحام نمد

 لازيالو نمالل ىلا درل ١باطخرهان اهنسان نع زعل |رجىتلا
 نا نوما لعن دهانارمألا طوقس نالا ردا نأم ماه وتم

 دخالا نأ .عيصدةوازلل بالنلللو ىحوبل زعأ د ذدجودملور دمنا

 ببلا]ق عن 5 اوداةرئكتلاف سنلان إلا دامضلا ايل
 قلعت خا !ازدللم هزاازكل اها >أ لعيب د تاما ذانالننالا مقيالف

 داطصا هركد دسلقاو هب هدأ ندا ىزلاانهازللا بالطتخسل

 طراز علام 58 نوكت هلا هيرشلغ ع برملا دعبازلل ى داأ ذأ

 هداني م ا ىلااه رسله هاطصااذأالا مر انكلا ارح

 بيس | ءكشالف هرع نكن ذالالحوا رع جب نأ كن 2 نااماولخيال

 0 هافانأ داو نيالا نآذ ديصلل ضرع اوهو دحجو دد : ناىضلا

 نيج اطقم اهل صرتللا مرح نسا تدل ذأ ذولا
 اس | ذارعرجلا أب لا لتك تسيلو 0
 :ىسبلو 500 ىدا نال ى رش ران كرمز طمأن تام سلف
 ب رقاكنحلا حاف اغنبرلل ئانالالحج را
 هن ار نيرا يفلان الاو لتتلاصخ ولو 0
 ! يمول ا مهلع بحل 0 5 ارح

 - هدللدس مدالا يياولا١5 ىلاة انش 2 ١
 دعت مرخلا ىلا اه >رسح هدأ دمر ا
 امج نا ولا _خرلازفلا ب انمتفلا تاكو ازا



 ' ملا تهذام مالتلان ابر همم را ىلا اهوريرع متردق مدعو
 | 3 ايزل ل ةا معلا هدأبإ اري هدأ هحم صلل ]ثاد دا
 اهي تدادرانمىلل بظل لح جحا ناؤرعشلاو نيس امل صتلا
  ؟دايزلاناهتوما|ّما هوا زج دجوي مل ناذ تتام عشا ن لب نم
 ١ رشاءرعت انا نوصمر غول اهتوم اش ا هازجىدا نإ نومعم
 مرج نياهحرخاولوئشب لاهد[نلا تناول ةحريكلان|عنلا
 دنع [ دانزلا كحو هركولكالاو ,يلازاجالكأ وأ اوك ذوأ اهعاض
 تال ناضل | نا مرملا نم عاخالا نادي ءانمدتا6 . وهو طيحلا فانك رشلا ]بق :انركذامرلع نعبورنكتلا ل بك كرتشل
 وو كلا ورا عصا وظل نمؤدالا.يبطلاو ازجلل ددبملولو كول بس

 | وول دس تل نجت سامنكاضيا لنجل ةباملصو
  نابزلاصاننلات تّمولا نال نألملاو نامزلا نمد كرشم تانبللو هلق
 ظ ىوعالزراانمدق ددد ميدان ل يدب نامل تاقمللا نهرب دأرلاو
 | ئكسلارحأو» درمزل مارحا لب موالاة اؤامرعالا كءاولارخا زواج

 ١ مارلا بازيلا لزح» تيب تامل نوال هدأ جام
 ) هابحفأ ذاك ذك ءرعدا 2 همزلدم رحا نا طع هه لاق 3 ا

 ١ قاض لع بجواهدضا م عوطتلا ةلصؤتنا ذا /لمنلاب
 ١ :امحداعت مرر تانيا زواج نم نسوق لوتلاباهسحواولاك
 ١ تقال زا نم ىارمدل اواي وشكو دشأ قررا مرتو اجمأ امنلم
 ١ مناوذلامرلا طعس رتن شىلو مرعوهوربلا داع عمارحأ غب
 ْ مارحا لمشفمارحالا ىلطأتأ أ كرادندق لدالم ا رحاعفب ةرو أجلا

  هةماولانسلتلا تناذال اناا وسل ايل ااظبم هرهرجأ 2
  هتنوكدهو يلع اًَمنَسطوقسلا نام نملو مارحالا ءانَتب دنع

0 



 اميل انا ادشم نوكيال ةدالمامالا يا نغهدلا
 نمو هالع# ةردو > نممرح أول أيام طم مرلا طمس | فرئعو
 لم دج ١ نال 50 انتارلعوسال 0 تك اوملا

 كان قالا نش ماما بىايقو ةيزعلاره دزه اريد
 ملوارعداخول زا اداشأو يللا اب هتحا ضق يلع بجو
 معا سبشل |. س دعما جر نواجامدعبابلا نكل بلي

 مخل ةاوللط اونشيبلا ملعشت دلع ب جلول قره! اىوالاب
 بذيل رع واج ىذا تان لاداءاذ ام
 نمر رع ن م ةالاد ماسالا ةحذ اوساهلك تق اولا نال دعبأو ْ

 انوفا ١ :ديقاولانغل زواج ديوك انديقو طيمحلاذ انكي

 هدكاعنلل 7 داع روع واهزحا دزعالا بحال ملقا مش ا

 كيد ااه ملا كرتورخآ تاندم ووعي ناعاقلا همارحا مغ
 لاعإلا 0 نيل ْن وك اوشا 0

 هو ردك عرشه ن1 فاوطمم نمي كرعل 0
 مناجاة و تنبأ ىلادزعلا ارسنال ريكس خول الا

 د اتحاسيإف فاوطلا عمرجلامالتسابد يقتل
 مكاركز هلو ديانعلاؤميلع سن مال تساربغ نممدلا دكوب
 مل داعأ ذأ تاوذ ما ل وكوبر ركرنوأ لضف | درعلانا

 مارالاورضرو !نالداعدتوف فضرب ناو ههارحأ ف ىذيو دعب
 تطتلا4 / نم نوهأ بج بج ىلا ككرتو بجاو تانفيملا نم

 تنل هنال دوعن ناو ةرعلاذ ا ا :ىهسأ
 ّذ ل غال مرحأ م :رثواجوأ ملف ىلا تح اح١] شا لع هانرمرق اعيد
 م أرحأ نمد 70 (مايباعلو 0 تدك



 ! يملا : ينفاهص تلاكرقر نالاهدزا ناكناولاضتر, اد دا

 ناذمإا د 0 طرغشي م نلاخ دارا ريغ وم زد ١ص وصخ لش أ
 اذاالابز اركحا ىسنلو ةرعلاد لسشو ايبتيلا هنمريالؤاضقلا ُق

 قيل طونس تكن اذ لنصف حاب داع ارد
 ذاتبلا ذوو مارحأ بأ انكم 0 ليسا 77
 ملا رازتمراسصف ناتسلا 10 ف 3 ثيل 2 دصيب مال

 د ألان دكا مارعأ ين .كم اخ ديانا هاتسللو مح د نعح
 هرمهواولاترم رجلا تاي و مدحت ى زلال ل“ مع ناتسأا نق دز روق
 الخان زي نا ىوتيخ مازحا يغب :لكم اعتب نا دارا ذأ كانا "نزح

 ملو هنا عذاحلاو اوىئامسلا تانسوهئزلل باروع هاذ
 لو ل زارووط زلاوالوا مطلب نمرجو رح >ونع دبالرصتلا اذه ناار

 نيدو شاف تائملا نمد ىزلا للا مات او > ديرب يامال نأ 20 03

 يل املا لل نمزمو صنم: ناهنمرصت دوحو نمد لاض اك كأذ 5
 7 مشينا ضلي طنش ون د دا لوقرهاظلا د لاوس زوم م. تع نيح

 ماطر لذالاومارحا الد اا هزذناتسبلا ناوي رش عت
 هيلعاع 3 زازحا لبتكم اد نمو نينلق ياللا هذملا

 دش! !تلوحناوممارحاالب هك لوس نمزخد[ذ ماع

 امك ءارحالابرعدبلا زج مظمتلع بجاولانالدتقو كوزنلل 3
 راصبلاد ّرمسلا تلوخا دام ئالغانصإلا خمالساا اهات | ذا
 ظ هافروزللل نالثعالا ذاكدوصتممارحإدلا دام .لفرتما د هاند د

 تملد نان املا ماعلا نو دةشسلا هزه نم ناضمر موصبو 59
 ١ ةلرزلا' ا همة رك وكلا نآس تل كزسق موضحا 1116 20

 خيالك نيد تراصفاهلت ةنلاكا تحكم تقوم !سزخا أذ
 سو رواجا مش نيد ردا لومي لبإتلورسدملا يفق فو؛ ناسلا

 ىرتحا
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 يب“



 ا
0 
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 بوجوالا سلم ارحا ياهلحد | ذاللدلاهدتشاافافرغل

 ذاا ها عقيتكا ذ|عفب تقى؟ىاؤفطّتن نكسنلادحا:مارحالا
 راقب دايتارجب يميل كوع نس و كد بجونمل )ىلا

 ىلعو منمح بجاولاو دات هيلع دست تايب نمممرحا أمهث ظ

 نيل جانا نإ غش متم مارحا ل: لوخدلارركتا ةاازه
 أم هوب اطول نود صاعد درعتما ناسا تناكنأو

 هرعالو لوالأ ثععي لورلعاماضق درعىونم نا صم منم

 ..ارارم جا ذأ لون اذكو عضال ط ثناضمر نم ناكول ذكورا
 ةرهع نع مرخر: الخد دعوه ىلأ يتح كنب ةرم/كمرحأذ
 تائيملارثواجول هذأ نم ىابسالا هركذام درك مس وهتارسلعأم
 "ل بجوام نع طقس اذ اهرغوإم لسالا_ يمرحأف
 تال اهلك رثزيو احح لحال بجو امنع طقسا/و ةرجالا ةزيؤاحلا
 ىهسشأدنلا نيني اللا طقسرلفانيدراص ةريئالا ]بق بجاولا
 هبوب زروزنلا اوم وأسال رج ىدد لا ملا لطاو
 لمننب ىلوا ناكل كا دما عبلعاع مرا ملاقواذ ةرذ ا ١
 ديلا ئواجاذاو طرحلا كو ءاضقر اد أ ئعوا احبج و رماح الك
 اذا تقول > همزا مرحات مرعنا :الومرل نذا ءمارحا نب ت ءبملا
 مال ناماماو تامل نمرمارحالا هزل مارحالا لها نم ندال قس
 مم أرح[ رميشد عنواجا ذأ صلاكش مهزليا] ل لس رم ارحاريختكم
 بوح خفة افالل ّسصوصخلل نأ : 1 بوحولا دل 11 لير
 ةريلا كلم رحاول وح ككزكولا تاىنلا نيمارحالا كريومدلا
 رم بحل ف دب حصان همزطي نامل نم

 تايانجلا تيقعد دروا وصلا ضعب_ ل نان كا ذ تامأل

١ 



 مد قعد جيو شفر رح 550

 حار ناس لب نكت ادمن هانم لا نمد هيلع ىضم
 رافي عورشلا دعب زو لاما الع
 ل اقاذو ثور عطل هال لاقو تقربت نيك شف 7 رج ١ ازا ايف اىالاح 2 0 وأ أملا سقرتلان ف 1
 ايلول نموه ا نأ اشف متكلاو

 دعب 0 0 راد

 نأ ولسان طن ملول امواسا كلب انراةناك ممل طاوس 0
 ' طول ايدقوت ار سلا ثناكنا !اعتمم نايك[ ىق دعب نأك

 اهحشو ندارلا ةفرمكألاب لاول زدالمل لنولوطاوسالا ]قاس دارمأو
 رهو نعت لكل حي ل! نال ف هلخ الب كل ضفرسزبأ
 10 لارا نسال يمس هناك! ني امن ملا سنا نامل مد رلعواونمن دول« اهنمارحاو ىن ضئرا] | نأ
 ظ ناموطاقر ثيل تنلا تحاور ض ضقرا ]تسود ىلإ نع

 نطو الاكل ةرم 0 رات

 2 د 1 دول اع 7 اا

 يضل جمر نان تنير سول ول
 ع 0 0 | 0

 قاسيسو فطي بوم ةضفرب ل ا مرحأ ١ عاطوش

 9 ضمن ه انررق اهلل فورم د لع بجي هيلع ظ

 كافي حا اضف ذاىتح بجاون دلو ييسم جاى أ

 ىنعلا يرجو ا 0  زدا] ضير | مجأ شقرا م 2 د,ىلعو ردارعلا ف

 ميش

50 

5 



 ضر درعا هواضت ةرجلا ضقرم نال ا رصحلا نعم ىف ناكهسف
 اضئ نوي ذاع ركزي وو ىجشأ أ تلاذ ىنعم خرا دارو هوانمق ل

 لاعشا نمار ضلاوحب لم عصي ناداعتلاب ضفرلانوكذا غش
 نويلالوهو نلخ ددادشل يف رح هدا دينلايالو لولا دوليا و علا
 لدلك هأواتذ فرجلاولول لا ورمارحالا تاريح نهى |ىشالا
 للاب يشرفنا تلات لوبالو لإبلقلا نود مارحالاب هدي عمركم داون عئصيو اهاهتن نأ هتارما)لجرلا
 معاه ضدرءن اذ يعز مرحلا ذاام فالذي مش لوتلا نود
 انهو لإ كل دل لتر غ نم كسا« سياورلار هاج عال ىلا ْن
 اهمزتلا هانا هدا رد زجل مطعم نار امن خلل نك
 '.لصأ نغى لا ىمتح مندل ىهنلاو هع هينم ةنارغ

 ةرغو :جيدلعو موو نلطاوركش مهكاذالا قحفد 000 ىلا يح ظ
 را 0 علا بوحو ةاماومدلا بوحو 0 ردوهؤرهدو

 ةرثل ابوحو نال ىلع ةرع الذ ممن نم جينا اما هس نم
 ا 2200 ذأو ل قدوككوهانا ع

 اذالاقف مرلابةرعلا ل سباننا عداشسل جليزلا ضن ؤ عقوو تشل تاتا ذاامى الذي يلع علا سجال ةنسلا كت ن جملا ذارمحنأك
 كتل نوزلاو يضل يبس وهو رم دلارسزع بحي نإ كيني متنس نم ع
 . موحائمو مملوق برغلل نازك برضو ضفر/ يلظ بادب سوهو

 همز!الاومدالورخالا همزل لوالا خئلح ناذرحتل امومرخ ابره
 ىرح!نمرحاةريصمتلا الا برع نم#رذ نموالو ار صقرم ىميلعو
 نيمارحال | نمر جلل نأ لاذ نايبلا رباعى طردأو دع دب ذدأب مدادملا ف حيض و ندروفم نيش نيم لح تم ! تايد هينأ
 عئاوطسلا وهسوهوىمّشأ عرب ردالمأرح نينزعل و نين



 نيمارحالا عر مهل هركانا ةرغل اى نال نيا ورل رهان خهركلا للى ارحأ نيب
 | مهلا ذو ؛دحلو هس امه دوي ننال ل عنلا 3 اهساإعماجرميصيرشا)
 رم را ذا: ىقشا نكيولذ ةرحلو هسا حالا خامس | عما جمب
 ' نضال ظم زل يناثلا نادرغل اموي ىرخنمرحلا : تائرعب فلا دو
 ظ ١ دلانانهرز مال وا دالارذعتل ضنتردائأ كاثل امارحالا نالا حالا

 ىفائلامارخالا نكن نٌملباّقلا.سسنسلا ىف جملا صن همارحا نال
 وال نم ]متل ادعب ضاثل انمرحل ضال يلع ره>الذ لوالا ىلا دعب
 لطم :نينحد د عمد زل يلد بك ناكنأو اعمادب نكي لذ
 ممارحا قاكش ناكزباو تاثل مازحا طع اجد تن ىو الل لحن انال
 أمبوجولا ناصخيايمو ميدو نع كسل ارا ديف قلك ناو والا
 فريبمتنلاب حارا نا طعانهدو ايشرمش الاب ن اجيال اهنا تلخاذا
 2 تايلازءاعؤ امر يهصلا عماجلا ااا ةءاتخا انأو ىلدل الو مق وت
 . ةبانعلا6ةاللوؤحرلاقماعرصنتلا نال الا نابراج مخل رصنلو |
 ١ امهنس مجزنا تل! ل ىلوالالامنادعيد مرمدمرحلا| ذا اعدم رلامزل اأو

 ملا, 2 نميرعس ف قرف انلق نيتجلا نود نيئرعلا خهوركمرنأ مدندقو
 ىلا ا بجي إو فتيرملا نين[ هني جا امد ملا 1 بجو أف
 أن كا >كوالا_كلمحلا له ناّلاررم رحآاذا ام نمد بحوا] يجو

 ١ ١' لصالازايولصالا دياورل دلتا ئاشملا ضعي ابو عجل مدوانتاس
 ١  تعيسأ هد تلع دقو ا ادحا وام د بجوار اةريهصلا هماعلل جانبا

 | موك جبال داب سرقلا مذ خبقعتو دياورلاه اظاهشب قرفل نا طسجلا
 مه بجونا) بوجولا ذب اورالا يف سيل مجوالاّباثلا ةرعلا نم نكن
 ىلأث ابمرحاول ردالرخلا موي فاثلل مرحأ ددوكب دين ىهشأ ابوتس اذ هلع
 لبأق ضزمجو ةرغغم ضدرلا مد بلعو نال اضفرار اهوا المل تاذرعب
 ' فسويىلادنعْز ةياثلا_مازتلا هصدال يرن عو لل تبانكرتال اهدنع
 2 طي ةازكةرميرؤوتوي تتر رفشح ادعو ددعناكضْنَترا
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 فقو نكي لورغلا تليلوا يق موي كال ان مرحلا ذا امرها طوهو
 ضعلدرب نأ خشن اراد فك وامدعب ضل ليا مر حا! ذأ اماوار اين
 أمه مرحا نانمال لوالا نع كال مارح ارب دقو ارخأتم نوكيا كّرلا ببسو يداس رئال ّرفرعبا] تفل دزللاب فوقولإب دف شح م أ دنع
 اهارحا همزلن ديعلل ذ ردت عواعرتم ةابهزلا بئاعتلا فعوأ ب
 اماننابا هارحا تضنتر شرع امزلا ذاو طتن طوالا بئاعّتلا فو
 بقع فسوب ىىإدْمعُف ضئرلا قو قانلتحاو ضئرلا مح ثبزدو
 لهو لاجالا ى عيشا الرق شح دادنعو هاهم البا مرح هتريفربص
 تينا نسال شدا] ديا ورلاره اظن زد ل هطوسبملا ف ضدو ارباس مجوت | ذأ
 ىتحاذا مذ ف ولتخالا ةرقو سادألا تميئانشلاامأو نيمارحالا
 يم زلاديصإ[ةولو نيمارحاو عّييانجلل الامد ميلعف عورشلا لق
 دح ا ضترأ ذأ واهل شاهارحا يان رمال فسوبي ىفا دنع مادو تام

 ع ذاواهضنر لا ادجإ معو دجىضمنورطخالا قىغنورهد ةمزل
 دنعدحأوبو صامل رزع نمد رمد تعدّركم ىلا مريس نأ لق
 هناذ ردت عارأواهادحال اضف مراص هذ الذ فسوي ىإ دمام أ
 ناتججو نائرع همزل دعسلا كن: نةكملا ذاناهادحأ ال! ممزليمل
 دعب سنانلا ةرعلمارحأ نوكت ديكو دنسلا عزه قنا نجتناف هلال
 ئس الذرمضتنلا دعب ناكول سأل اميصونلاال كوالا لان م ءارغلا
 اهموزا نمنح مددت مكلف بفئاعتلا عوام نالثأو ميلع
 دع رخل [عخ ءورشملاب اهرحأ ض انتر نمو دهلاذ الخاغدنع
 تايناو ضئرلا دو انولا بوحو و فسوب ىنإلانالضرمامالا

 ضفرلا موريلعو نشل ضفر طول طوالل فاطم دعب جارشلا ]ب
 مد,يلعو ناثلا ضفراطوش مل والا ناطامرعب غارفل لبق ناكذأو
 قلحل الا جرو ناكنانرعسي ناإبْة لكلا اطول انكداضقلاو ضئرلا
 همال ظيوا يلح ناذرصتخل كد سم جو ملم <> ميلعوأست ضِخرد مل



 تعم لئلا نالاهجح والا ةىميراهنضرب سائلا اخد لست كادالش ىو 3 بو يسد : اهذارنذ وطب نا رق لالا ىف ماج ناكول وريال عنز انجل رخارهد
 نكي ماسالا خاعلاو ىلوالا ضهر ىرن ناو ماىالا بوجو كدي 1
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 علو رعد عد زمرحأ نمو موق ةاثلا ضفري ازيلخ رع نمد

 ٠ اهضنرد ]ها جاتا .ث ال اطفال ىونما
 1 ٍادماحاص خا ين ه١ نيف ف |وطلا فنخلا نيح رع تنيعت ىلوالأ نال

 ظ مجاب زراةرميص شالا ضفاممصنال عاالاهيلامجوت نور عزمت ردود
 رمد روبن ىتسرركأ ميش مولكلاو قانالا قح-عورشسنا) ملأ أ نمب
 ١ ملا وامل عترزه نأو ماي قهانمدك أم ئلامارحا لع مارح
 ثوقولان يد قرنلا مدهد دقو دور شمر ع ىلع ةينبمه ذأ ىوقولاب
 انج تلاق شاع نعع ورا ضفرلا له عملا ناانّمائاومجوتلاو

 نرتب مرحارنأ معد موقد دالاو كتر عوشفرأو كسار شما سو 0 ل اس
 مدل مالي نا تالاف تائرعب فقو ىتحاهلاوشارنلاب ا

 رعت عب د بجياهسلع ىغمو ةءامرحأ م # فاطولن ملوك

 : أرق اولا انهبد راو اهب أرحالا يعف عورشم امهس مهلا نالامهندن

 لامنبأن علا لأمناب إب نأ منكم نكروه أيبتابب ناودنسكهو مددتلا

 ىحورجو ةراذكمدوهد 7 م >همزا زاجل مدع وطمولازيلذ 1

 فنصملا لوقو رياردلل زرعصو ملازه خءنسلا لاتزال تماكوب
 هراتخا | «نارتل اركشرم دوهو ركش م دردا يعل دب ريل اك اهضفرءبلنو

 صضئرب نال بحاوروخصلا ماما ف ل اقدح نافوسخرسل نهال است
 كاامزال ا ا ا
 ميج بجوم 0 رام منكم و رن سوه نأ يد
 م”سنفل ناس ن/سسأ مودؤلا فاوط ناب هأوقوردددلا يف ةوراتخاو
 طقساركورحباسلل نم هريزعل نعل نتعكركمارحلا يس مورد د: وهب

 ناوجس 0 ظ

 || اه



 37 اطل ابدبش مي مالكلاو مدقرلاب تاعورشسم_مرحا قار
 ري ا م ىرأ ذاواهنمدرءب حسو ل فطن

 "كرا رلرغلا مود دزه 1 نفطي وما هشفرا >رسلعو

 تمزلد سرا هاركلا :عم عورشلا حل اسيل اومرلاو قفرلا
 لاحت مهد همزل اهضئر ذاورشالا نماصلخت كرتلامزلو لوالا
 رخل سد ار موزللاةر م تالاضتلا بجوواىلاعفاربخناهنم
 او قيرشتل]ماداورحتل ا موبوهور ةرعلا ركن ىذلاموبلا

 هرعل د وأ رأي لا فاوطلبت عبو ىلحلا ا| مق ناكادا
 ىتث فاوطلاو قلفأ دهب دنا عراشلا عجن ةيارملا فوت

 دقو ثيل :ةسسكى دصلا فاوطو ىرلاك ١) تاج 1
 لامت العلا لاعذا انا رريصيفاضداما؟ 0 1
 مد بححو مصاهلع ىطمناذ سلوق هوركموهو برب

 ف 1 ”ره>واهرمزع نب نعمل ّتهاركلا

 عورتا مرعد الوه واملنمت لت قولا صملخ تخف مايإلا عزه
 شالا اهنالا نسب 1 !ةراذكرمدلا مزلب نكأ
 ةعمرحأا اتاةنمواممرف لوال لاك ةنسم كوبا يجر دوش

 رهارحأ بلس ن نآرععنم ملال انا. للحب تيا نالأهضفر نحوأ

 همزلت لانها ثيحتنم تيترعلا نيب اا صيد ةرملامارخ
 فضقري نار يلعش مارح نير تمباعماجو ااه محا ل6 ضخرلا
 ضفرلا مدو عورشلا جلال سزلو نيتي مجاولا«ةياشلا
 ديرغ ت3 فوبسلاب جل تبان امهبش دقو ماوا] بجلال
 ةارقلا همزلنا داوحادرنلمو يدرؤلا ادق :اروحال ةح
 14 جلا أ
 مراصحالامركواهرحاذ# ناندلاضرأوملانم تاونلاروه
 ىرمللا انعم ضلتخاو تاوخلا نو مال سلا يلعيل قو نا

 ا



 ناؤ محا ناذ للاهرل يل عوو لح لين و ضر راصحللا
 5 |طولاعلا |دو 1 0 محنايبل 0

 بلو للا, نكيذا نهرا عمر فدل ىضلل نمرعم نكميا | ىيسحو دعلا
 0. عينع وار عو | ضرموأ فوحنم ةالاوس نللوهراصحالاا دانا كلاو
 رصحا لاقي بلط باب نم عئلا محلا بمرخلا 3 و» فاشكلا خ ناتخأو
 ءىنماخاودت تعوارّتجم اال وصولا نمضرموأ ىو علما يال

 م وه ازهصح بك مني رموأ ىسج-ةيرهأت مناموأ ناطلس
 رجب محأ نأ ل فاولحلاو كوكو عممرش دعبرشملا ىلو

 0 يالا ن نمانولتا للتو منع سما عادم ,ناضرموأ

 لوز نال اللعب هزها ىلا محرر ومص ساىلع تو دماللاركذب
 اكرصملا :نيلذل أذ معلا, للعألاو ١ 1 ككردأ نافرداجشاذ فرجا

 7 0ك يميل تلكم همارح دسمإل ىح ةرورضلاوهأ ا
 ] ض!اوودعلاركذيراشا اودإصرمغ فرس هبل! نم طوس عكف اخ

 ١ ةرواةللا مر تومو ةقننلا كول هبارصح نوكدذ عنملكملا
 ] ىلا ىلع رمل مدع سدنّلا 3 و قيما ةطرطمو جيلا
 ظ طوسلل كللعو محب سلف ميلعردق ناهتقننلا تكرس اذا امذ

 1 0 دس دّسالا ف سلا همزليال نأ دعس ازد
 ل عجو اهنذ عرش اذا 0 ىاشا |عوطتلا ردح

 ل1 0 أكو دجتْلوت 2
 1 ظ سفن ألا تحرخا : ذاامراصحتلانموللصل و ناحزمعد نأ هاتوا

 | قيل كاذملأ را ل ةاردلإلا,عالغمعدا دز
 ! وزلا ندامخب عرطتلا تمرحا | ذا أم

 1 ا 0 رحيأم ل 2 د! اهب مسحت نأ ىرمملا
 ظ ركع نم طش ن ناارملارك دو عاجلا ب اهليلت دارك ظ

 فد في امم ْ

 ىف
 - ظ



  لهذ و نا عود اضفرءراصحتلا ىرهاهبلعو سعأو دو

 ازمه داهم زلردالاضقل ا ةين ىلا عاتسإلو ناك اذالاو دنا ٠
 دبجإ مرحا| ذأ اماهنمو شعل ةهنلا ىلارادشتالف ةنيعتماهناو نا

 أضر ىدغ دمل | لعو ىرهر ضد للك نأ لولو هالومن ةاريغن

 . موزللا نال مسورللك نآرل» رك د اد مرحا نأو ىنعلادعد ةرغودج
 ارمعم ليل ندذالأنو دسلاٌر كلم معدانم نال دسلا يح .

 كذاب تمرحأ قاد ىكبلايتول داع اسحزتست تانسعلا
 يذلا اومكتح الكول مرهف نم نال اهلل. نال سيل زناذ جوزلا
 ىلا نذاب ديعلارمرحلا ذا امأو نذالاد رمح طتسأارق و قحاهن

 فاعل ديعلاله بحانأو كوم اف هراضتدلاو >بحال ا ناخ
 ركدودتنلا لخلط, كا صيسالار اتناول ٠

 ها مرسال والامح :ققم شاملا عضم
 يسيبس||موهرملع صوصت اذال هات نامل اءاوةفننلا الع ىولا
 ك[ذ نال اهنصب ةاشللا ثعب مىدارلا سيلو اثم ءاذداو ىردملا نم
 مرلل عزف ها ثا هب رت تح اهتمي ثعبي نارل لير ذ عني دق
 هيملأ موصل. دال جذبإم دحر هنأ ماسلا عبد ىعهداصْتت ابداف أو

 انساب: ىئطيراةس نا كلم وسسدتاتبو
 00 داذاواهرغو شانلا قكتلعو ةورلاو

 عبي سرعأو سااولات انهو منلإدلا]لهتإل نال )اكتراونو
 .ا بأم ابنت منطمل ايت عل ىب ذا هسري نأ
 تاروظح بكي ىذلا شام ريلخ ناك جذب ل نار هظ ل كلل

 تا كحارنأ ىلا عدلا دعبل هلا ركزتراطاو ةيامتلا داك
 لاق نست يلح نأو ريو ٌفدح ىلا لوو هور فن الو يلع
 فقيتلطاو يلع سالذ ىلجيرل ناذ تلحين مله ىسوبأ
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 0 دارإل ثرمحا ذاام ايم نارمملا
 لام :اهناذ ف كححا ن وادائتا ياحتمرحلا صحا | | ذأ
 يندب موج داع هج عا سما

 وزالو سرع ىد الف لحس رل نأ نأو
 اذرصحلا ناكول اكول ىا ئمد ثحدانرأل ١

 هس املا عا مسوئنا

 رحآو ىرهن ثعس ند دا وطوسبلا ناكل ىذلاو مولل

 د 0 ريض اولإب نم لل تمل زحاال| خؤئسو اهدحل نع
 ظ 6 هش 9 رخآلاث وداهرح ا نعلحت 2 ةرحاو“ هالحال
 ظ .حلوالا كب ىره ك[دب دجري و تسدره نمد تعدولو ورثسلل

 ظ زر 1 رحأول نازاسن او ا جدحأ نع١ انام لاعب | سأذ منع < ند
 ىالخعرلا ةثيده عدي للتي دنا ريسلا لش محا نيتذا

 1 1م جم
 0 زا ثعبيعت لل 0 انا ملط | امه رع حش لدا

 || ليل نمت الاستإ ييسب ا كعب
 0 كعبأ ذانيا لل تراتلاو درئنلا ف سعبلاد انتككلإب ناش اوّيداسلا ظ

 ظ يدلاوق ّتمادالاْ رداد ذأ اثنا راق نأ ى نعل

 0 0 للا تفد كاؤ ةرزصت حي لا دامها

 مم 1 مدر سمس 2 مإ 0
 لك 0 ارش است هلأ اه اس

 سمس ١ اب حوبروربوووججب ب77 ووو وا

 1 بم

 05 مال دل ,بكلعور اة ا نال« 1
 ظ - | ماضل | كاميسالاو ماع أت

 اذدزعسملا امص نقرا ذا الا 17 ١ ١

 ان ساطل 0
 6 تقءاصحالام د نال اعدت ماهيلا جامعا ادار مغ نم

 اهرزع



 .للعم لالالا ثثو نام اموساهدنع
 ا والأو ىمالرخأ 0 تف ا

 ميملا نكمل اد دقو ثلاثلأ نانا مولا ئعتل
 2م | وداهملا عادعالذ ىن المل مايال | ىنعمىلا
 و دم نرائل اىلعو 2000 جعل ا راعو ائءد دحر لك نأ

 لل علو نم نراك الام وايل اح نيكحرل نان ىلا املا

 أذأ درذم ثاكناف ىل ايام يعل لارنو لاحت ا ذااشنلاو ىلاملا

 شال ىرحأ ةعواهوأضك همرلال ان ىسرم ليال زيد ريت نم اف

 ل نش لتشو ااضرف ! ناكا ذأ هيعمم أ تنأث

 تول الصامل امم :اجدرداوأ اضعلا ون هروب

 تامناو طرس ل دس اك اوع ءولذد ناك ناذاض لا :نرشاماو

 تزاجلا رد يمالساا جلل ونيل ؤمالسالا معي ظ

 همزلبال نياذأممب ىلا و ميد نم ١ تبا ردالّمناَن رع ظ

 نمرحخاو لكداذ اونارملا را ذا 00 ؛

 ُط بحاص مب ! مرصص نمنوأل اذه باوحرصانكه ا 0

 نيالا ا هج دول نأ ميلع دو ءامملان نباتهحلاو ىلإ
 201111111 ا 0 2
 مينتلا ىزلا .جولا عاق العرس داق 6 نارقلا 4 ورشا

 ازعزاذ 0ك(: ترس خ2 تاونبو|جملع رم لاا ن د تاوهو

 ايندطضأب دو ءاًنيملا 8 بجأو نارّلا ناو رالي نأ تقي ظ

 يد 1 نراؤلانأ نم تاونلا باد نارا |

 دلل أ كسالو تومنا]اهزا) ىرخا ةرِغ نم 7 داو ٠
 2 ملا ةوزركلاب شال ل والاوه ٌّىِلْو ماس قرير رمل اذا 0

 مسزلدا] أعأذ ءولمنلا 1 اع حبس ند سل ظ
 اروشعن نافع لوف لاقت د هددارتجم سوح ىف ادع اي



 ْ ظ ايلعررتبرل 5 ىاالالاو هحروب جاد ىرشلاى يلع سدك وراصحتلا
 مال لعردت دق د كردانع ل دب د عدها: لس ىلا مجنلا همزلا هلعسرم نأذ ةمعأنزع قف هحوبلا هدوم نادال
 هحوبل ازا هيلع ستيلا لل نم دو ولان عمع اوت
 ظ للخلا ل صالاوه“لزاج علا 1 ايلات مجول ناورهاظوهو
 ”ىلانداو نأ م راق ن ,ناواضملا ةخنولا اوقف رداذ سمشو

  يديزا تلال أ وابضتلا ىدارذالاو نالا نيروعذلا نم وأنس دق
 ٌ ملائما سنا لارقف م.يكعدعب ارلاو للحم عنود ىرحملا
 0 محيقتسلامشتلاازهذا دارا فرك 0 ايملا
 00 > نال جارمن اوقع
 اا كلل نينا دائأو ىرمملا يدب اكييد نك

 1 د الا اي مدحل قاالاب مقَشس

 ١ زيفلا عولط جدلا دروهرمأو ردزعبرصحلا لاك جاحجاالم م
 نك ةيسيلخوو تود حشر دب ثركرشلا لمقر اصحالا فعلا مدي

 31 ىلخ ادا ف اجلس ”قرعدراصحتلا نآس اوجئوكي ىنع

 ١ صلات ا ,رث ناكرصح مصل
 0 ليكولادب خلاه نوكب نأىونش ىرخأ د 00 هراضحالا ]ارشاد
 . ةمانك ]كو نكز جمل رع ةحد ويدل ناو محو ذاج 4
 ليكول ادب خام نوك نأ دوش ىرخا نم ,ثثنح ملكولل ارذتكم ثيم
 ولادك سال د ردصن قحعوندرل ناوز وح خداذ دشاثلا انك
 ٌيذدب دادو هراصحالا نؤكد ىذرمحا ءدصازج يدهش عب
 (' كلف نب مملغو اج راصحلا بوكت ناعون وندصحاع اءرلتاهجواو

 اهيا] عوطتلا نعالا يبْجلِإ ف سدنو لاك تح ولام نا
 ظ كال رص أع الذ ه دنع كلم نع تحرخو فشكول 00
 سس لام فرعب ىّدواد دعبال اراصحلاأ|و 11 لوم يش اويل

 "اكل



 تناكنأو لاذ اا و عناب ومش مرعب ثاونلا
 امأو سيتا يوفرم امس اهرب ابينملاو هن
 ا خرغلا 1 فوك اد محلا

 مأ نأ تنعم ةجاصحالأم دلاد لالا ملأ ةرو فرعا 15
 رخانلوم اهل كلور هر هلا: فوقولا ذكر .لحف قيل

 فس بودل اةورخينحفأ لوك 9 دفاوطلا اميحانأو .د ىلملا

 ديهشلار كو ذاللاذَو 57 فاوطلاو ىليللرخ اتا ميلع اسد دهنو

 ا ىش١|رذعب كا |ذأ ..مجاوذلهريغو عيأدبلا نعانمدق دقو

 كرير ضياملا لعمال ماحزلا نزح فوقولا ك كتل ىتح هيلع
 3 الاد: لع مت لذ ينعراصحالا أ ؛؟ىيبالو نيرا 7
 ضاط ولا متسلا مسك ْق دم هلك يي 1
 ددهلا فاس لارا ب

 تامحاولا كرت ةارذع 0 كي واسس وت ضد ناكا ذا اذا لأاطمال ١
 اكلات تامل قامدع 7 هايعلا لبق نمناكنأو
 اذ مكانا صقحم هورسأاذاودعلاْن أ لا بابذ ا 9

 2 ا امل 2 اوفلتخا داسلا 5 نهال كلطاا ذا ٌحضولا
 ب الع ب ةرابزلا ف اوط فولي ٌة>وما«مارحو هز
 راجع ما رب ايلا ليقوم دلل > دانعف داما

 0 او ملا لاكةرامزلا .
 سيئا اة عرق ناو 0 .نخ نيكولا ل 8 ظ
 اصف 'انال|ميلعرمزد دّمف مرملا ىامهنع ظ
 ايس“ 5 تلف نالف فأ 1 ظ
 ب 003 دلل ف دك هوانسإلذ ىف فوك دوال عاما اوارعلا قرع ظ



 ١ ىانكليصفتلا نيمركنام جب أو مىارنح ىف
 2 نمميشل كء لمع د يحطمخلا ذام درملل ةراشداوهو ةيابمملا
 ظ هدم راكان أ تداورلاهاظ نأو داو ١ياور[صننلا
 ات ت١7 هر ماا ور ان نبال اصحاب سيل مهتم

 أو ف سون ىأو ٌنىشح ىف

 2 رمدالف نم دعم د |علُق فرعي كل ردا نم
 ا ْن 4 خت اونا والا دعدرأ ماحد نآس
  هنم ج ضن أ سلع بحي داذ ىناذأ ذا رنا نا ملأ شو ىذحم شرعي
 . مالسالا تحن عرش امن اماوساضقلاموزل ثلاثا معلا لاعفاب
 ؤ 0 0 0 00

 2 منك كأذل دش ا ىئطئرارلا تندد مرلا مونأ مدع همارلاو ؟اجح

 2 تالاومّس واقل عىسو فىطب ضاملاو عياسلا نص
 '. ةيعلالامتأب لا ماحانع عرجلب ع ,ارحأ بتنا ةمارحأ
 تال راها ذا تراثلا نا امل دهتدو فسوب ىلإلاذ كخ | م ىدوهو
 ١ ميلع مدالو قلي مال تال ىرخا ودى غترنالا هنالدترع
 ٠" اماجر اصلع همارحأ بلتن أ ولف دجوي لو نكسلا تيب مها ندا
 ” اهلدهتسو نوكيلوهودحاو تقو قاهإ داو نوع مآايحأ تس

 تول جلل ف] باق نم اوشا اخ> حا مارح تمول ْ
 1 ل 0 ىلفأ تمم نكي ل كا ذ هماع
 ١  تيافزأفسويىإلرهتسو طوسلل ةازكل او قام ف آف ناضمر

 1 همزعيإل لحال ككل لد لدا نم ىسانلا عم :قحامارحماة اولها

 ٠ ناوزدأب سلا ةرتعباجاو ؛ازجال همارح |طولن حجم

 نيا زهلاسرلنزداالاءا عدرشا لع نيمت نكوصالا
 ا و ولثمدل والا دنا أدل رّقعن اهمارحا نأ عملا اوكا

ا كد بجحوم نعت دِسأملا ددسلا فيولا أ ظ
 0 يلو هإعفدرّعل

 أ د



 ريطت د لولا مردافا ناارملا ثركذورأ ارحالا دقه بجومىست بلا

 ديعى رحل |ضئرت وتعجمل وال اريغد رخآ رحت لهاذ لانا نأ دا

 ةرنع نال ىرناملا قىضمي نسوي ىادنعو عمن ال ررنعو دهن ح ف
 هنعو جاهلا ف أضادكو مولد مرعاذهو وعلا بعدا يا

 كارل تيدإعم اعلاح نم اليلاهضنرل :ىرخل رح مرحلا| ذافهما حاوي ظ

 ءتئاذلا ضقت مشاتل اه كون ناك دنا نم نأ تمحو رع م دربلعو 3

 ل 6 ىلا ةيقلطاوو انخام احا ة اذا ملال و ْ

 دوبل ا اياب ورنا لهاواذ

 يي 1اس ا بلال نانا

 لحال مزال ىلع 7 نلكسلادحا ما دادالا نعم < نعال صعدت غد |
 مع لداتمال نذاريغب م ا اد هلأ نيل جزا ناللارع نع

 بل دانتجطيأ زعيم جاخدا ذاام مج.نعلو دسائل اوهو
 | عم هزه] ممارحلا نافصحملا ىلع د ريال وضئفرلا تح وأازل وو نال
 تودالو سلوق ضولا رطبا ضراعتا لامتالاريذب ع
 فاوطوولا 0اىذاىا ع سو فاوطوقو عاجلا اهون 5 97 ةل
 . هدارم سلو 5 ورملاو اذصلا نيب عسو ًطاوسا همست يللاب
 ملا اوبجاؤسلااءاواتن : ىاولطلا هكر نا هقلشأد ناس
 ىلوأ وبلا زذ بجو ميد سلا نال كل نم ب )علل اهي وجوب م عن
 3 اركؤد مد ةرعوا نام اج ني دل ف طر نال م ارحالا ديو

 وهو ناخوداَت ى 0 خا اجاو نهوهوأهينم 6 نعال ا ظ
 برملل :ةوهةرازاذا انالد نالورمعا لات ة دال اىعمتغللا .

 صوص ناكمىل ديت لالا عيل اهنا دصتلا اهلساذ ن
 زا !اداوزغلا م وي ددشرح موي ل دنسلا فعن دس

 د ول فا مخل لوسرءركع اردو 2 ظ
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 ا مىر املا وحي نامرح رقعأى ىذللالا رمت ىذذ 1

 ا 0 والا ت لش اهزمل م امامأذ نهب همارحا د 0
 1 1 جم داص ا ل هيي أ فاد جددا
 ١ بهزمانه سل نها ضم هدول بتل ماعلا", انتلا ٌمرعمينأتلا
 ١ ١ ةلاوعلا مشو اهّع اما هةراع ازال كلام تح نوى كل

 ١ هيلعوت ادن مرعو رف لخْكرهاظاضتلا ةرعباجللا ثلسلا ١
 ١ مرعلالعنمل دلال ب دشال اضملا و رعمأ ىناكن يدل ارم امالسلا
 10 ] دارهااغلا نال عون شرامدعو مودا وه مدلتنلامدعا
 !( ا نوملا بوي ىب أع تياتلا نم نوم نلاواطقلن | ء/ د نكأ لّمنل نأ6

 | كا نضلريد نمأهبأاضت وب ممل علر يكد بهي م وعلا ىلع هإشم ىف
 2 لاهي عتتىقلاوأ انلوق لع سدح هم نيرث ىنلاهنرعست الل الع
 لوقا كا ذهرفس قاهرمعقلاواىتّجم عضال |يآتلا لوكيلع
 : دعبارلا عبارلا لوما ةربعالورخعاو دردأ دنا ثيلباتلا

 ١ 20 تمن ذ هاركلا تنل فتلط اوسرقلا فانك 7 اميل
 ١ ةشبإعنعامميلع ل ديو أهم الط دنهل هاامدرشلاةهاركلا
 | مول هون أدإ معبرا خالا اهلك هنسلا منعا تلح تلا منع هدا ني
 |كوتسغاها ساعن |ن غو د كك كدعي نامودو رغلا مو ولو مشرع

 لورلا هامل ماض هفرعموباهتهأرك ةتلطأو يئرتلإمايا
 ا هكا اها فسوب ىلا نع املأ والخ تهزم اوه

 1 / دنعموعارشر جارهشا ةهركتال هدأ :سنحل فهر اصتشال ا الاانا
 ! نارفلتخاوو أةالاو ىلا نيب فرف٠أو نايا يباع ذ!.لازما
 | لضفا عام شاذمالسلا يله هامخ لإ ظختل ون هنانو|لضن
 ا لدخ. ناضمرذ عميل بهو لاسم لوا

 ١ ةرهلا هركد لاق زداوهو بنج |ن طاغانه دأنرلا 3 عقد دكو دخت ْ

  نياغْفعِلع ناكر ف موي دبرطنلا مدا ركذومايا ةسنحف

 وب ٠

1 



 نراذلريخامإب أ دس ةرعلا هركتناخضأق ىواتن فو ةجورسلا
 ىلا '] وزعم ول ىلا اجار نولكت نع شو نسحر ْونوهو منا

 ىأ دنس هو سلوق نراتلاب تشل لب ناضل تسل
 قر اهبوجوب ليدو بهل مىهصلاوهو ةركوم دم ةرعلا
 ريسنأ حلطأ نم مهنموانباعصأ ته ذمرنا اكو ميادبلا ع/اتخأو ئهوملا

 نامتخلا هام نناورلا نمرهالظلاو ىهن ١ بوجولا نائبا انهو تنسلا
 !انمرذ 4 وفرك امهنيب يلو عوطب عرعلا نارججلا ب انك ف صنارو
 راج زعروتحو ىزمرلا »او راىبتاسلا نداخ قال ل دتساو |رارم
  قناواللاق ةبجلاو علا نعإ سول سو ىلع سا صونلان ا
 دعت امال اذ هد ةرعلاو طااونأو ىلاعت ملوداماو لنضذاوهاورئاعت
 يغسل نننف ةمأهيق انه ةدحاو ريما ىدنسأن الو ارسل [شاعؤأشس ١اكو ملم عورذلا نال مشان م هلقالو ءورذبلا
 انهزضنأ ناضمرء اها الا رضا هنعىهنلا تنبامر يت ثوب دبقم
 مرلاا] اإىل هجرسرما ك) خ نا) ضنا ناوشلا نار جاني لذ اهدرفأ | ذأ
 نأ مر. دا هند [ضنذ امجو ىلع نرعلاد كانيالا دارا نم نأ صاحلاف
 ىنعم خول ناولع ارث رعمعم نري نابف ميث لضذ امجد ىلع غادأ
 دمجطيارشو بوجو طدا شنو انكر وابي سوا يعرش ىنعموابوغل
 اهزكرواهانعم ندد دقو مار شموابا داواننسو تاسجاوو

 طيأ ليل تع وا هوجو طدارشو تيبلاذاهسساماواها جادو
 نمئارؤلا لادا داو ننس ىمهاذ ايا داوا هس |مأو تقولا 3

 ااا دعسسلا نمزركالا فاوط] بش جاجلاذاهرمامأو
 مملعر ءايز نيوسلل لاقررصلا فاوط انه سبل هادا انمدق دقو هرياعو

 باول جيدايشالا ناس لصالاو هرخا عيبلاكريخلا نعول نآكأل
 اهجيا| أ وطو 0 نآرث ارث وا رك دصوااموصوا ه0 ص؛ريغأ هأمث



 . للم ونلذ باكا امادمسلاو ب انكلانب | هصادنع كا ةريغدا ةرعوا
 ظ :كب”لمزعملا عدو رك ذ حج هرابجلواريهص كادر اما مهجرأ تراقد

- 

 نير لوب مهترايع كاسو اونما نزال نورمغتسورلومب .٠

 ناب نضمعلا *اماينم يثك ري حان هنيسلا امو تايسلا
 بانك لعد :دايزلازوجروهتسوهو تما نعا هرحا هج نيشسكلاب
 . نيكش دنجو سب ةروس منوم حعاوزذادوا دونا هاو رامهنسو
 ' كليوانسفو نهاطظ له عسا مالا ناضالا سدل نأو للاعت لوف نوكيال نأ
 ال, مدام ةيهاب ةردتساهنل اهلل ابا عملا نانخل اوما
 ظ ذكجرأ هدا اال ب صن هرعوهس نم هما ع وساملا ناسشالا

  نعرحاصيالو دحا نعدحإموصيال مال سلا ميلع مل شاماو رل نول
 4 ' ىلصو اما صنم ن باوثتلا ميحذال ةنئيعلا نع جوز دوحشرش رحأ

 ١ ًاهباونلصيدزاجاجالاو تاومالا نم هرئاردا لا عجو قرش وا
 تأ سبقرئالزبارعانسو ميادبلا نازك عاجلاو هنسلالهادنم مهبلا

 ظ ْن
3 

 : ليتنا مجوز تيا باوثلا مرع نال ثم ذخ ضرفلا دوعب ] نكأ يصلان وشو طعلا .ةدابع ناش لم! ايدلا نايستلا سرا لد ظ ١ طعام الكا لطال هول سبات عع أ ذ دعب ًء 50 او املا لمت ا رزع هع وسد نأ ثمن كردال ندارع النا وادا تيم لوعجلا
 دابعل اف ىزع تادانعلا وق الوعس هرأ مو منهو

 0 دلجصخافنم ب0 ةوولاعتي دسلا شرع لو ةدشلاهزغلا
 قحسأهرب ةدابعوا دضحم ديلا مم اسف أس كلذ ىلا ؟دابعلا ءاستنال ناس
 رص يشديو لوصالا ف فرعأ# ؟دابعل |ىعم اهم زدوموأ بولا

 ةاياومد داهيلل وراك ذالاو نارّملا ةأ رهو ناكتعالاو صوصلاوةولصلاك
 ' الئبالا فيل ككل نمدوصتلاا نا ميف [صالاو خلاك لاملاو نربلا نم
 ' تعمل ال امالاب عراولإ و ىسنلا باىتا دش دسلا جو ثدملاو

 يضل ْ

 ١ تعسوأنيرملوح
 ا متو راوق ىلا هكإساوعنناو وبا ني دلل نغاذالعو ةجرىشك

 « دنعانلالل ت

 - بس



 دنعلل املطم مب ايئلارخن لذ هسنن ىلع مشل! و محت)ل سان لعشبو
 لبا سقت بل اص ميلا كو ايدهلا دنعالو رعلا
 ىرخا]ن يشمل انتقم نأكو تانلاالمنب دوحوموفند ةهرميدلا ىلا

 - انف تبا ىدااوديلالودنربلا تشل منت جا ةدبايلا

 3 ارخأ خع ا ىرحالا' مد شل )در طاتسا ف صخيلاعت هنكأ

 5 0 عفش لذ ناد كلضذو هجر تولاىلارقسلا زعلان

 !سيلأهضركرت نالسذعي م ةيدّملا ا ظ راساد

 كا فضلا! بادعلا يَ از ل د

 ءتاناةلطم اكل ىلا اكل 59 ذاو اادساإلا دولا ْك

 ىأ ليكولالا عفرلا تقو لكولا ووناوسو ليكولا.شبنلا/لكوملا كيشل
 نمّديرهظلا ىواتفلا لَك انه واهنسا عدوا املا كال كولا ىد

 لاهي دصٍتل ارد لحمل فدل ةيكت فراس سف

 ميغزم ٌةوكْرلا نعرم اوودوةحرومالل قدصت ناهوطتاردذلا

 ىسينأ هرمأولانكو* ةوكزلا نعزاحرومالل ق قدصت ءدظفلَي نأ
 لت ئيميبألا# دات ةادرلا يرتلا ون 'ءاعولعت عريش
 0 1 حامد أ لكو ول تح بانلا يله, تغناازيجو يمنا

 طولا لوف هلسالا'+ 000 مرشورارسألا نشك مزاح
 رع بزل خدايلاز زاوج طيرشملا ا توما تفو لل ارلازهعلا
 هم ّلعت ثيخرعلا ضن ! نال توم ىلا نئسا زرع يملا
 : اهلا الأوس لواؤ سفن موي يلع بحو ادرس قليل

 ددانتمالارل صخر مع ةره ةكإ ذ نعزغ ١ ذا طورشسلاب فصنس مع > نايذأو 0 هزه زمتهد : سنس ماسلا رنمتو مارخلا ذأذ
 نحت نيا بالم هيب د مرعنماٌماَسَق درزد تن حا ضن د هي
 تأ نيب قرفال 1 كاذامره ب هصخيلا ط رشا سنا رهظروجل

 ىأنمزلا جاولذمجلاو نامزلا# معي اوالاو رس ضرما دوف |



 مرص رانا ببسيو سب جيد |ممزلرصبارشممالا .ثتدرأا
 آو 22 نانا ضعبلايلا لد عونم ىسلو ةدييف
 مزمن طتس تول لا اروعل شواهد طالع :اكدلا 1

 قيوم طبللا ع رمل كس سم
 ! ع أ < عم ع. نشصوطْوتيلاَو ناخ

 | اعلا ١ذاءرلع لحلتمو اليل ردن هيزحبارمسأو
 ا نين ”عافتجنب وجال هلع نزح لاك ءلرنأ اهرعو ناخ
 ١ ا الا نعزاج | تقو نأ لبق ثامنا ةدحأو نم
 ا يف 6 0 أثكو ىعرنع هسنشب ردد

 ْ ةئرعل 1 فم 2 1 "ناكبنبو ىهشأ كن
 تلطب اجيناكأ امنا ىحد
 ظ 5 لذا حمس 0 دال ىسدلو قاَنلاك نق عدو ةرحلو

 . 2 اذان ناكل

 مانجا تصرهوتذ عمود 0

 ناو لسصنملا قاتن الذ خمسة نوك
 | يسن لأى ره ن ةزداةلرصاةومزرهسالا إش ّآ 0 جان أسر ناما ذاع ةددان ل رصاةومزمهسالا نع
 ٍْ نك ايجال تقزؤ ناقسامعللاكتا مجووو هلام ليءاملال
 53 ١١: ذأ شا شأ مرن لت لداب ارتدول بك تاماذأن انا ويح
 زل ادعن هزجندارلا رمل نايرعد دو مزح از

 فوقولا تّقو ناك نإد طا نم بئانلا"خارف دعب
 30 "الا مرص دول ذلة أل انهاعو نا ا«تنلاغ
 57ش امنه 2 نملنووشدتنم نع > ىعت ْن أمل

 غظ11 اذا

 0 ىلا مرخلا رع اع دوحو عوتل وع
 د 0 0 اعل

 منصيو اان وأىس نأل علا عاطماوتح نامل
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 هدزحإ اهتم ىملخ ناودازج اسف كاملة نمبلافوهر جال

 ترطلاللعو ءددعلا لقا تك انو شتا
 اطياسام هد فوكو سيجا ذل تيا عيال :أرحأ
 سلو وم: تيارت 3 تي نااهيش سانا ماي

 مرا طارش نملالل نالت فوا ن اي عجل ماا رزوص لذ لأن
 اا 0 امنا أل اددسلا انزل اهنمو
 ول دافدتو 1 جير.ثراولالا ارغب

 تاك ا عوج دن 0 درمالا دوج ول

 000 ولت معا :ناصوأ 1 راع د عع

 0 رفات لا هتلعت نم 1

 7 درمالا جلاحم ف 4 1 0
 هش نأ لعاوردركلا هذ :قوف فلاحرتف ْن
 لام 4 ممتع وكلا رحالا
 اندااجس دق ةاسخ م مر أ ندديلا عض دلال
 هلاك[: وصفرضأح ل 4 داو ذب ثعبل مسفن لام نم
 ها انهسفن لام نمّقمل اطعدو مييلل كرتشب ل كولاو
 0 ل امي ألام عقم

 زم طرأ 5000 السا عمنا ا
 لغنلا جو قررتلا عم ماتالا“ ناو ثدلا نا ىضينلا ل بولا

 ةئئسساجت هلذ هاذ لص اركرترل ناكأ ذ :افتتاونلاةيسورستلا ١
 ىلإ عصا ومد دنا يوم »| نس[ تش تلطا والاب لامل
 ا اضيرم نالوأ مالساادج سوهو منع أوله
 .االرمالا .ىلت لل لما قنوزعلاو هزلي ؛.شئذل ةمضرفلا فص
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 . قاضلانيرلاهلعو ىسحرسلاو ىاكيسالاسب مرصالصادسأت
 ' ىلع قز جوة اصلا نس انهو نال صاوكعرلو نمكلا

 1 ىف اعورسأ ةىحمانشو عسر و 2 باب ناالك 2

 , ىئاتلطمورعلارنع ل 4دباَشلا لير ملاراثنأو صحو
 ١ نم سيعتن.اساوهو يهمل تيدر مالا ل وتب ]صا نا ]نسل
 ١ ىلع لاق هدا ةضيرف نآ هددا لوسرأي تلاد اهنا 2و تارحإمملا
 . ٌنسدْلاَد هنع جان ةلحارلا لع ترج ارش | ختمها تكر دا هداببع
 1 ةزملا نت ناتياور هذ هنع جاذاشوكو هنعرثوكئلطأ دّمف هيلع
  وهازهدوغلا عرشنو ىدنمل كذ دنع عناارحارمأ :اذلرسلو
  طوسلل !6بهنلهاظو تيأرمملا ذا6 انباعصانع نياورلارهاظ
 - نذل 8( ندرحاتلادماع بهو تكلا نمر ناو مصعل ارهر
 ١ د#نعدياوروهداولاة ّدقفنلا باويرم الل ورومالل نع مقا انامل
 . طفسلالورمالا نع طغسي ضرنلا ناامونأ من']رل رمال الخلا وهو
 5 :كهاطعش ندأو بهرزلال دوهورمالا نع م وسد ناديالو سومالل نع
 ١ فمضلااىل دوهو ىنوحالاسذرماول يح ل اعدالا ممل تانلا
 ظ 1 نمؤرهطتن اهن الاقي دقو هرملاد ءرصنمراربلو

 لتنال كنك نضل الهو تنعبال ع نع جادا بهل امن
 - مموف !نانتآ ثنصذ هريغنع مقوناو حدق هدا فرعلا نا
 ْ .صلخنأ ةرما اهثمرحأو 14 نالدتننأ نيحس :رمأ نعمرحأ نمو

 ْ هولوالاهرعل اهرحا نع رعاّمب منكما و كاش ا رغ نمرلةقفنلا

 ِ تفل نيضيو مالسالا رجنع بدزخللو لمزيوماللا نع هددت

 ١ افيقياطا هسفن ءملارخألا -قفن فرضنا ملا نمئتن! نأ
 ( ىملردل اهبرمالابدّيوو امهحارحلا كأيسو ندوبالا | مسد ندرمالا
 " لمح ءرتستال اقرحا نع هلعجرنا مل ذا هرمأ ذب امهتعرمرحا
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 هداوتل نيس هعوثودعب هام ع وس امل وا اهدحا] هلع باون
 ديكو كا ذ دعب | دحا نع عم ناي كتا] هناالا ناهضلادراسأو
 فووومرما]اذ نيعريغاهدحلا نعرمرحاول ندا أما هنعرهرحا ندوك
 مسن قمنا الو ريلا فدا فوكولاو فاوطلا [شا جه دحأ ئيه نأذ
 لفل الصم دحأو ريك هرمأ ولكن ال روكنل مارحاالا درج ال اذه نوكيالو

 تءسالذ نيرما]] دحال اهلج سنن نعامهحارخ الع صن هنال يمالارعصي نا كمال صاخلو ماعلا ثنا نانسالو يلع دانا 1
 اذان دج مسد ملواهاتركذ نمزللا رمال ادحادجو ! ذاالارسلا

 تيعمريؤل عّتتاللاعالا نال نعت ضيهتلا ]يق لاهالا عرش ٠ ٠
 باوتلا كل ؛ عرشللا ل عجن أو رع ىلا هه وح نأ دعسو ىف سل م

 ئسترو نمر هك مرحاولواضيا باوثلا خم مل عرشلاالولو
 نونا ضرما ةاملا ةركذو ىوالاباهدحال هرعب نيستا عميزلاف ٠

 رمالا بر مرحل امن يعتري نما هنرعرح.اولو فل اخ ار مدعُأ بلع امم
 عبرا ماهنالاروص ى لكل انما وهو ىالخالب نوح اذ نيعم

 نوكدالمث وشلاىفو اة ولعنم بانكلا إم ىوانلانرمصي ةدحاو
 رم*لانهىرخالاو سنن نعاهرحأ نك حادرومالل لهاولو اغلاخ
 اهب لها زب اكرمالا نهارا نوكي بسند نع اهب زها كل أرض فرت
 نعضزراو انلا خب رصد مضوم لك ةسومالل ناملا ملل راندا واهدحو

 د:قفنلا نماضوهد نرتد عدا مخ حارفالام رم ذااماهتش.شننلا
 مامر دال كمنم ح جرمعاف ججادورما| ذا اماهيتموا مهل اذ ؛لخ نرسم
 نفر عج :رقعاذ ةولاب مام الك 5م مولاامو كاتس

 تنم 0 3 اة مسوتوطلارا
 ندا الاخ نوكترناذرم كلها الوأ 2 ذأ أم ىدلخب هسشل
 0 منا" ىلا تن ناو دوم تردللو ا

 فلاب عابا ذا مهرد فلاب عيملاب| كول اكسسنجلا ثيححنم ىفالخ



 ظ تاقاشب ناهريغ نم مله رتلا ذ كو طسملا 207 ُ

 ظ رماد تإرومالل سلو هنعدشل اد ءاشءناو نالف نعدسل

 ظ عقرلات دو نوكد ناالأ فراطلاو ْقضرم ناورمالا نغ رمل اكورع ىع

 ظ الجر جل راصوص نا ناو مهريغرماب دن تئيشلام تناف لبن
 هاهاإل دوه .قاؤضفالاو هدومراصزعزلا نا ١ حكم ماك م

 ظ لحد لف تدان ديار ) ءاطعا ناذان هو امك متنا ماو

 ظ بهن كيكو لة ذا ١الابحاصملا هدر لع بإب دازلم ىومألا

 ا” اطيل توها ناكل ف كاستل ستقول مؤ ضنا
 ه|وأ أردد ندين املذ تامئرنع :نأب وارق ناكن و صم ك
 نم ١ ناك نأ هنه صئنل ازوحي دلو مالررق ع نآذ

 طبل 3لاقازهو ةيصولا إش سما يرق | بضس قاسم كلثلا
 ْ )0 ماهل ناد صو أو نبا ككرتو تامل جر

 ١ يام هقدرتلل نأ ملأ ذصن اهم دحلو لكر>اورخالا رئاواهدحار كتاف
 ظ ا رملارخاد ىضاتلا نيام ةرشالازخأ م ثملا نع هج نيسمتو
 0 يسن رامؤدو فسخ ثياءتسملا نع اناحدال اوهر د ىيعسو دسم

 ٠ يزل وضاقلاسامزعب عا أو صن دحاو لكل نوكي امان ريم
 يشن رياقلس هما نال تيملانع ارح ردا ضال يلا اى الب اعرحأ هرم

 0 0 ديدي لضفام_وكدملا رمال لحال 59 ل ثعتملا عمو

 0 أ اجر انه يعبي طعب ناب صو !ًاو لاق انملو

 تلال اجد يدرطلا 3 سفن ىلعاركلا ئنناذلجرلا هاركأت
 يل اداوت آس ميكو هرمأ تلاخ- ناو" لسا
 رمال لام دعو م كاع ناك[مالزالراتلا

 رمل اول ندا 0ع 5 ر ةراححا اا عئمنش د(,

 سمس م 2 و بصاع را ملاركلا تن ذكري زنا حال
 0 2 00 300 دلل



 هناذاكسام جإ ذاكر كلا رومالل نأ لصنلا ناذ ةردرنملا لصالا نع
 تلا نمنع ن 07-5 رولا نانارردىدولل نيعبرمل ناوانلا ع نو

 نينز|موانلا ىلا هلتحا مذ جلل سرملا لحعأ ناوعولاذالام ميئردديلو
 أمهلذا بح تلتلا نم مرح دل هلكو نلالا منكي لحي ىلا اكأر جنأو
 ليتقتنلا م نخاالاللام نوار ولالا نا وصال: ىقنا نتتلارعدنا
 رز لسانا وبو مش لال سلا مل ثيعمرخوأرزولا نال نجما ثسوا نامل مجرنع مرجع كر لعرش فرعت
 طوعا حل نك ذك 50 عيسطدو ند رهوخلا ىواتنلا خب و رصأو >ازلا نم

 يع جنملانيع مار رملي قتوب اسمان نادل سطرّس منول نهجنم
 كتولا لأ 1 د/ بح اب مس[ ضففامرومالا ليا و رطرتس وبّيم زداؤ نس لك

 0 وئعادب ١ ورعان الذا وحأ لاكا داامادزع  نإوع وااذا هاكازهو

 رمل اتسناو م جالس نا لملم كوكو مامر زد طعن نان طعي مريس
 قش نأ ةيادرومأللذ كك ذ ف عأ الذ وع داطوسلل ةةصووه و 4

 اتا ا و سوس وع ئاعّومدانايا وادا هذ فورعلاب هس ىلع

 واذرزسلا تاوداو تدرقو ١ع نم دتمرل دبالامو ددوكرو مشو ريارشبو
 لاو تيملا لام هرتتنْدد ةزذأتل ارالطسال نام ناذ غارنلا دعب رك نطدت
 فخ مودر دع نسج نطودأ نا ندا نمنم) لا زنا امو سفن لام لش
 رك اما نكون اذلا ه.ورخب دعوهو يزعل نأمل ذا ام ىلع لون بلع
 رلارب ءاهجورنح دعب ميزت ينل تراصا ذأ ومال لارا سعأ نم مهلا
 عوحرل !تتذن ىمجسا ناكندال لاملا لام فتق نن تعجرء مجرد
 ف 5 3 براضلاو ثمل ل تداعأ نان وهو تسلا لام

 دؤضرلا ذا انه ةيادبلا ىو مسفن ةحاخلا موب عدس ىرحأ لل
 نند وع اي :ماؤأ الووفتتما وعدا داع عاهردنعا١ جااملارا ىركم
 كيتساتعلإلع 56 نأ و طقسو 0 تت يمان تلد نا ولاد هياوالا

 ا

 أ
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 :ىلا ى ذرشع خدي نأ ىلا سنت لام رفا كم ل لعدم
 ظ ا نال انا نمدعب ديرط السدر لم

 ظ نوم إم تند هس عود ن و ملاهي لاه

 ؤ رنا الخما اه وسلا ا

 ْ" تارااو ده دلاو .رسلا نهر ضن فايف نامل سلو د

 اداقوراتحلا رداد ولولا ءرصو سراخلو ماهل او م.اىمحألاو
 ظ ننلااضئااللو هو ا ١ لولاركذو هدكربارا ع ىزغشب نارل '

 ظ دحاضرعبالو نق ديالو هما يلا رحالوعدي نال سيلوز مدق

 لال و هويضول ءاماهجإ يطا مرا رلابعا امرلا فرعم]و
 :عاررب ا يطاخ ل ياخد رصسو د نعأيرا صالات ع م
 1 21ص 11 نخجلا 2116 1 اك رمفرلا همتتننلاب جاررلا طلخرنا اهل ٍ ا

 0 نه د اراورص ل ,يلعت ةريعلا عه دز ا ىزااوهرمالا نال

 0 8 نم راصحلالا >ناذ تبلل |ىش منع ىت

 ظ11 بجو لدال لال ميج ئم لش واهرغو ةركرلا# هاصرنال
 لا نم ميلعذ ى ىرشل عذر ومالا لدا ذو دار جازكأتس د

 1 ا يامل واماكن لابلدات
 ىعردإ هانم رمال نالا :اورومالل لع ف مهدو أرمال العن ىكيزم !؛

 دار اسعابر ومالا لع 2 مد بجو ناو رسمت لال دات نه
 اتي ميل مىلل نعلاعت هدلارتفوالل راش
 قري عوتوذدا) ارمالا لع ب ! ناىذأو نمل عنلاّرهسدح نالّرهنلا

 طا رحال نحر انملوم قش لعذلاا دع يبس سرك مرسلا د جوج زر
 رخأو جان دحأو هرماوأن ف جرا 206 ص ذا اما ىف ن نارثلاو

 ظ 5 دحل انا نما هني نارثلاب نوكي نار موصؤمو نارتل اى رلانذاو معلا
3 1 
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 اذكلذ مليا ميسم نمد مهن ١ دردك :ناّملاؤ هلان ذايملا ذاأم

 ركضنأ ازال 5 !اريشلا انماط نكد رداد نردد ا د دردم 5  ةرفأ

 أمس لح ميناثلا ةنلاخرّدو مارس داود هره ازهلأد .نارعلا نم

 1 | جاوا أو معلاب هرماد ندا ل .تبوهو خالف كخوه نالوتن
 0 اهلي هرمأول (راصف ند ذارغد هرخ نه كس اس
 1 3 نكس! تمد كلم »ناشلادد د١ م انانساانلا عدوك

 11 مان ةىلطأو مدد نالإلاب كذاسلا اغا 3 و رصأأ

 2 3 او طبت سبل سبل م دو لدا دوديصلا زو مد

 نأ نأ تايسيلبت بر روما ناسا احا ل
 ج.ىغذرقرلاإش ناك سا باهل انجلو د

 لكرعي 001ج مرعب نأ مداتضاللان ا
 رام رودام مشو مسفن لأي اق نم مهلل سزل مجدسما او اج

 تا24ااتمرم دقوا لا نازكلعالا نكرلا ع .انناملا
 تلم كال مرعب 20 يع نما وهائازدالاه مآ ا

 قم الو كش ضدر كو دو ا نع ىف 5

 بتم ةرما زد صفر ذأ دوسلإلو مايل 1 ندع ذالك

 نلوم | حان صبس هدداو درا لوا حا ضنترأقحل منشأ عم
 أنهن عنم تيبلا لام نمْقضن ارد لان ىصول اون رول اور ومالا
 للم دهس |رهاظإ ارمأ ادوكد نال نمكدو ف دصب:ارخالا مزكو
 رهااظدالارعذ > يخف رصيالف ه مزخد5نامذلا بربس خا »ارم دص

 عمر ىمالل ْئ وقل ناورمالام اركو تدق لان ان تخاولو .ةدص( ع ادب

 ثاولاشيإسنالو ند قنا ماوهلام ةرهيع نع موزللا عدي ضال منسف
 ىلع امشي نا الا تلاع: ُه ا الا دل ادرلا ول ناك نال أوأ

 كدا قاد 3 ملمع 5 ما ترلل ان ودرم ما اولا 4 نياورأ نازذ أ

 ركل ا ناررع يلا ضتدينلا ملسبإلا رسال اذان الاعب

0 



 لطي را خام يكرس نوكينا الا نيه عم لولا إلا ةنانخّؤو

 لوول دارت زي تبل عر حو 5 دس د ١
 ا 00 رّددرط نك تاه نأك' هس لىملا سلع ناك
 الكاعاذ نود نالوالا نم اص ,لاسعلا نرخ نم
 تم را درا لجل تنل ماجا ١ ذاىصولا نا
 ظ مشامعم 3 'ووحراشل امشضارجولاانهلعو هاكل ال نمر كلب ملزم

 1 1 وق 0

 1 اواحاح< هلي الا 5

 :لادعب ىو كشدا هيلع ق دصيو كمت كلم مازغم نم

 1 0 لرمم 1 نا قدرطل ا زومالل امواج ناك
 1: كيننلا لس ملم مافالاممل عذ دورثخ ع نادال اسنارم اولانزهلو سلا 0 جرال

 01 لص ميلا جوملا نكمرنا) تيل لات ثيح ؛ نم ريع
 منع أبى مراتك نأ وس أو ان تملا ى ا
 ١ ثو 9 آ!قدرطلا ختامو دوا استخدم 2 ناامااولع لذ
 ء:أبوصو ل نامل لالل نيعوأ دس هدضولا تفل 58 اواخالا ههنعإك
 كالت ل ذلذ تاع زخم واللام ثالث نع شع قلطاو رنع

 مل عخأل

 الاقو ةفيتح ىلادنعورلب نمنح تح ذأ :ىحوأو
 تم ىب هدرطلا ؛تامأ ذأ جلا يمال ف . ا

 5 قلخلا تامول انكر مكمل و يسد
 ْ ١ موا ناك داود دا دتع ككعزلا نكم ىس سال ن ال
 5 نكدريل نأو من فم دا] "كمملا 05 أ ب رق نسرين ع ناط

 3 نه

 ظ 1 ىلا هدد نم لأ ىلع بج ىلا نا] ه راب نم 3 |بجو لا,
 ظ تام 2 حلة هومر نيل ةتلأل



 ىكرأ نأو وكم نم منع د عدول عم تمول جاف
 ”قرززم وعول ماع ج) ناد“ نم عدنا نياز رش نم نرد ناركلاب

 تود اما ضو 70 ”!جللا كيل
 د ىلا اسرق نم جاىذلا املا ذاك | 10ايلان تيل نعول 1
 انلاغانماض نوئمأل دنس للا لق نطولا لإ ها

 هلم ثحنم رع جورلب نم عاجلا هلسول كار انك
 را ا ثسام منع ع اذاكر يتع# نأ كلثلا | 0

 فل نعوأ بكر 00 56 ثادلاغلب
 يلب رح نمأت امو اسام ناب نمنع نأ تسدرمزحم ذأ

 ةيمولا وري بجي اجا 0مم لا اذه
 ومث لضد اذ ةرحاو نحول كثلا ناكاذا همانهو اهراردم

 2 أنا دج: قع جإاشب ناىصولاريخ ا
 أيرزدا ةبصولا زمن إ عت نال [ضنالاوهو | خت ةرحاو ا
 دزبا يرذتلا طرش نال لصالا ةرك ذي لو :داتلا لالا فو لالا كم
 00 !هرخآذ دنسلاءزه ذ اد الجر ىدولارم ا ىلا ىحطإلا راصف

 5 لاعتسالل دشملاركد نادت 1 ب :هئاف إداتل امل

 :قفنلا-لزمض ىلطا واهلام ثللي هع نابىصو اولوديتلاا

 فسوبوبإ لاقورلام كت دنع ير نحوبالاةرومالأدي 3 ظ
 نيعنانئصولا يعدل ذ اءاعانمو دينا طباورلاس تل تا ا

 كثيعنروالاو بهو ه عرلب نمنع 2 نأ ل كا ذؤلب ناف لال تس

 ذالخيؤلب ثيحنم ثلثا منع : كلتلا نيوتكآ نمعولو ءلسا

 نال لج طأ أ هزأخ عرق اتعأو اوُكلسلا  نمرتكاب دنع ءارشس يصل ظ

 ناولاركوو هريغو طيحا ىقازكيسلل نعناصتفنلا اوكا تعلا ظ
 نمؤئع ”ىح مب لملو ملاه تلت نمنع ص ن انوصوأول اواتفد

 نهزيتل دلهي تلتلا ميكا رعبا ىم واننا ثلثلا ميج ظ



 داراذ تيل نغ عالج لل مادلاعمدلا فب مثدداو لاملالصا
 ا 0 موعر لاما ذرانأك' وعسل
 ١ رلام منن اذ هم - اع درعسأ 3 ا نوكنملع نال
 ِ مازلامؤ صول لع تننل أذ ةيممالو مناضل را نآوةصاع
 ' قيقا تلا نننل ديانا تييالامؤ دتفنن هنماجما 1 ىلا هنرلا داراذ ايمن وهاد هاهجلوأمش ىارفعضل راسا نأو
 ١ ميضني كب نأوصولا ناك كك خلع د ولو هنغ اخ
 1 مشولارء رج ناالاروعإل اف .ثراولل مند ىانراوشوكياالا
 ١ تنوالا راجاجلاثت اولا نحب جذلالأد عرتلاءازه نالراكمو
 ظ ب 2 ع ع نأ لال عذ د أ ىصولل تيل لاقولو
 ظ لاعب دع اجلا !اهررق هلام تل ناكن او تبريهظلا كو
 0 ف مجرم هند هنع دع 3 موالحرم_سينكلا قو همسيصولا
 ْ دا 5 نأ ىلو رع 3-5 ذا نيرأ اكرئعإ نداد كربلا
 . ىكلا نع نا ”اجاعوطنم نيد منعوضقول ةرانكلاو :اكزلا اذه , لسد قاننال باوبوهو يلا دوصتم [صحبرل دا تيِلَأ نعروعإل
 ١ بوعةويلل“ ١ اح هرم|رعيغب نيدلا[ضقور وحال هرما قد زجاعلا
 | قد 'دايزحجم هلع 2+ مالسالا نجر بلعو يلج تول دعبازكف
 .٠ حا اعوطتولومالسالا دج نعرنوك نان 9: ةلوادسربلا اوسلو
 0 لاول ديهشلا دصلا واتنلا رع قدها سال رج نع
 ظ مهيأ ليمن نارلر ولا قابلاو ةرحأوب ىك نينجا نماوخح
 ظ تيب قرشلاولع ىئسوهو ميجلاولولاو طيخلأ نم مدون امىلع لكشس
 )| نص ةرعلارخا' راو ثلثا ميكر تروا يوم يال

 ظ عملا عانرلام نع الان دنع افعف 0
 ظ ادب مرتو ظفللاب تضل نال#

 ةارسماةرعلا3ّ و ئهضال دسالف 20119 اوهجو

 ني 7ل

 بل رب



 اداري زدالملل كل مناهد جو 0 ١
 20 اع 0 6 12

 لوز اذ تسلا خت نع ةرجالا لا ف خو لال رجاتس ل كاكا ْ

 دردو وىلإ د نانا 2 ينط قنبر ازيا انمرلو تملا نه

 لضتلارخ :نامل ]عا و يلع راصتسالا اروح“ ]ا كرولا لع انمتلا ظ
 ىأب تبلاوصو ادا جربتلا ل هانم ميو ب مدريولا عومتا اداالا سنن أ

 ىصولا نالدمصولا دهرا احا ثم ضعب لاقو حاملا لضتلا
 ىصسواول امة ئانآذ ندرس رلريضي ل ولا نا وي لوالا ناإلا ل ارهيرأ

 . لباقتو هزياجاهناذ مبطش هر رد ديامدلو قبو هشعريغب ديهارشب

 فوذولال سك منوم را قت ملادإ اراووقش ايوا مس
 لهافمسع ملا لاملجرمملا عج دولو طيخلا' :3وةركم ناكولو ٌدقَرعَ ظ
 أمانومتمو هعمل الا نمهدإماو دخأب نمي ولل كرما! ا تأ ع ظ

 ذة فن نالانه ةرضالاو مارولا بثسااورتوم دعي نموا ١

 ملوق عنا ولا للام محربو تولاب إطِشْنماحرالا وذ ٠
 ال خلاب الباب -خدا] نيعن كوبا نع * لهأنمو ا

 اهرحال لعجو ةرفا خاف ىعل احل هم مشل اذ !دال ا رىبالا اصح
 نان ا يم و لذ نو ناذاطوأ |

 00 دما دوج كتم
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 56 2 او طرشي ىسيل ماهرالا دعب ئيعتلا نأ معاي وهو انلاخن ظ

 مرح( امل هر عج نأ دعب هندال ىوالاب نيجتلا رعريكح شم ماعبل
 هذ ثراولاكمدجالا نأ انهو لذا رشقا :نالف أ هدحا نع ظ
 كعب نا] نيرجإلا نعداول اكره ا اي نجأ نع عربت مول ْ ظ

 نم عونيلا كب اولا زنا اشدا داش لمع نارلن اسلاوهاما ٠

 هناارتدتن عا راولا رب ضرنلاّوك نموا اانا فور
 ككااذااما صور رع نم جرشملا ب :رأولا رند بون هن ناو ىزؤكإال

 فيو تو (|و روت كلج دعم ملججال ادا ةنيل لامع دلوع



 هج و نياذ ينل ثيرحل يزحع

 ”ناف طولا 52: ءاذه ارت هيزيع ةيضوريع نم
 دحاولارمخ 0 امحالا نمرمتك  باوملا يلط اردن لاغت

 ظ هنيئا بجوي دحاولاريخ نال انلت هيلا خر
 تملا نعمالسالا 0 نمريكذ ذ باول

 ١ اوقان اولا ركذو هس باول ديا ا ابا يا

 01 سما ناوي لاول
 ) 0 0 بحاص ناكل جرم نيد هانم

 ١ ةجر سلا 0 ترو بتنا لف امانا
 0 ٠

 راتنحأو باوحرص مهوركم نكامسفن نهالوأ ار ب هذلاوهو رم
 ' هركب مبادل ود كا ذ3 در أول ىهتلل ير ةهارك أنت

 - كبل ملارلل حاجا [ضئالاد ةيوّصلاو دجلاو هلا جاجا
 ١ لم مدزند مهأرك ارك اال ل ٍدبوهو مسفن نع جوذلا

 انزع طير ملا لع ريغ رمالاوع ميهبزنت اهناتلو" ول
/ 

 !:دالمسنن نع ةرإاو مو وو رش مو تعج ىلا ا

 _ ب. _ةيسيهيجا# ووسع كة صسحسم ل#ةبم_ <> يح

 5 هو

6 

 ' دحاولاريعبؤاةرمبواةاثس نمرو لا نظم ومرلا فضلا ةومآ
 ظ | سمارإلادار اوءاشسلاد ةزيلا نبوسّيس اما ههنع هدام 1 يأن ارضرقو درتبأواشلاة دار لل قضنالا ( ل 0 ناليزل | معورتبو |ياوهو ءاتاثدأ . تتاوق بزل فاكاراعمو طم طك دره هسا وا فذ ىلع دشلاب ىدع لاتدو سلا ءيدحاي هدح لاني ةيدص

 ملا



 نااارحاواعرش دو 0 هكا ىاىردهد أم عاوأا ناديا
 كربلا ى حلطاذ لش نح كا ىده رش نمابره ءاونألا كلن

 5 راعرد 0 نأعلا انآ د خاهينلا مالك خد كرد 0

 هلام جود رخال ايدها ايكرص هيعح ايده 1 منا 0
 0 معد نال ان. اوس نأو' 1 0 ند دي فوسوأ

 اجد بوكرللا ىديرلل انوكي فرعلا كم لان دبل قو !انر
 3 داذأ دقوسلا د مار ليساادحب قوسلاسإ دارا اوطيحلا ةازك
 لحال اجا 1 دا نادلع هلل لا نبا خدالا

 بم اناوريش لت ميم) همد فارناهناكذأو همزل لس نبع نأو ظ

 يت ا بال هاتي ىدهي نارزوكإ نايلشفا ياو
 :وقلابو 3 ييهااخلا ُْث هاما ميتسلا و ا 7 :تاحأت

 4 فردو نأ هأ انحأ صفح مداور 1 ديل جلا ل

 بجواري“ تود اكرمونا 3 !١ ةعأمس ننإ ننال داور دو 0 خذا

 ىره 43 دشن ايعراصتشالار روع الف قدصتلاو رئارالا نشبس
 نوع بجو اىدشل تحوم ]١ مص ارجف هلع ناقل دخلا

 يي راوؤيدووتلا يدولاب جوا مرانه وماسك
 لمحو منجا اريام لاق ناجم حدو هلم" ركماعرخساذ مدمفقب
 ايدزجعرهاذ5ل اسر, د نمو ناهلس نأ ملأو, واتازها د 04 نأ

 لسا الهلا ل رربلا خت ةاردللا تولد ميلا نما ه سيلو نسحارّوف
 ٠ اسئرابتداعب هي ناك ىدها ناىلع هلدلاتاذااولاثو

 الاب بهذلاوهل انف عام نأ ماعلا ولو هزحي م ذه 1

 ١ مثهدبوأ منيع ى دام وقنم نال 5900 >ئاربج اشرد ديلا ظ

 مودل مبةدصتلانيمتساوتؤيف رصن تارافع ءناكنأو

 اذ دنارعأ فررصملا نع نعازج م ىرهملا نال دكى ,اداعالو

 كتهّاشملا هل اذ ول وتد دم نبال لطسام ىريملا انزل مقل

 ا

| 

 د 5 ل



 |سجل ا نال ”رهينح ىف! نعم ارا سلا ىلاو 5-0
 : عدلا ١ رصصأ اف فول نال ليكم داكار

 ْ 01 ا الل , داره ءرصرت هازامضالا
 1 انما نهال ؟للروعالو غخفلاورثسلا هاجلا وتلا وعتفع
 ١ دحاو لحين اصسنبن تحل اكمرلا تارا تلعت تبركندال
 0 إل نيو سنس ل ءايرقملا نمد هناا 2 نمىئئتلاد

 را نان الا ةاه ون مغلا يا درج
 أ ب كفانسناكنا انادي مب نوكنأ طرشسو يشسأ 200

 ١ طل ىلا يندب 1 كازفسال وكر ذأ دافأ لسا امام نم
 ا ا ل نايس ايدل تاكا ناو كيرلا لكل: دار |

 ١ ناب حا ناكدحاو ىننجْنم للا ناكرلو كأ ةريغو ديصأرحو
 ١ | اهيرتشوا ةسماوش كرنشب ناابوان لس علا يل لد ى دكا
 انين ىرحلاو وتيووربا نمو نكسا ىدملا دش مسرب

 1١ | سنلرارشلا ةييرغ نماه انتل داايلزو انفال نه اتالاؤ

 ١ اهطعب زبجأو ثراصالكاهرال اعس اعيبريسي الاعب كرتلا

 | ايمو ايف ااكرشلا دحل نام ذو مااب حازامو جيشا اجاب
 جمرأو ىو امهتلادحا تاماذاو مزعرل ىدملا كد جيلا

 ريشه درسنا نا نا !اناسحتسا م 1 -! مهعم ثببلا نع اهرب نإ
 ا ةلسلا ءلازمر] ليا] ياللا اتوا ل يي

 ا 0 ]]١ جاك بوسعلا نع

 ١ | هامل اسل طول او حو اع سنام ةراصت انامل ثم :وكا]

 مرنم ى بالا سالمتالا دارطالا نسم ليال | نلاذ اداينصلا 3

 ا مل اجلا ف ةجا كين اداج بلا ةانن نوكيذاذاج
 لسلام وقانم) |١ حا دخل ثنا هنانلل عجز اول :داسنل



 دمد :طووابتج نكرل انه ىلا جاتحرغ فاوط الا وش لك روحت
 ةاسلامف ىزع جا ب انكم مرلا نيركذ ءضوم لكتاخعي فوقولا
 هيلا ربو ز جوان ديرملن نم نان معتلا ؛دارم سدلو ةركذاىذالا
 بيض العا نب أنجل نال بح ناطا ذآاءذ هل ديلا كمزلائاو'امملا

 ىحنورمكالاو زغصالا ثين ترانا راها ةن ديلا باهرا تمت

 فوقولا دعب جال تمجوو بجاأو طلعنا بجوللا ىنعلا نال

 ةعنملاو بوطتلا ىدهنملكويو مسوق ناوطلاو ىلخلا لش
 ختبانلاطعنلا ءاتالل يقسو لكالا اروع قاس

 نسمات لترك محالسلاا لع زنا نم مسم هاو رام ىلع أ دولا دج
 لحجم مضس ندب لك نمرمأ غرد املا نمو ام إعرخو هر مش ذب
 ىو كس مدرا>“لوأهثرم نمايرشو ا هرج نم لماذ تزمطف يدنا
 كنلاانمالا عطبو تلم اب د دسحتي نا وهو :يض >لاكلكالا هنم
 امامرللا ملد شال مولنلا ىده هلومد داذأو تلملازعدبو مادو

 ىلا ماضل رثرابع تكل خ دي لذ ىدص سلف غول شرع اذأ
 مش سدرتلاهمرهل ملدإ ذا نا امهنيد قرفلاو هم اكو ب اذا سسالا ٠

 كرما. وف :لسملا ا هوصخ دمي لكالاو تاضح دق ونشامالا»
 اذكار اريل مب ماكل روج إلدد) طقن لومي دانا هضانب كالو
 ولعل اعرهه نسلم اركو راصحالا ىدض ,:سزتلا واهلك تارانكلا
 تف دض دونما د نالانغ الل نوعالازكو مردل مليم ذأ

 5 نسجل ازكو تنزل انك بجو ررا] تاراكلازع دارك
 لكم الا ف د اةرنباو الة مارحالانم ج مزملاو للتلا دوحول
 هذال جدلا دعب ههلبد ى سلا سلع ع هنم لمألا ارزوعالمد

 فاى دون دةدصتالو امارازاجلا ها ريضتيلا دلع بجوول ا

 الز عونل أ ؤميلع نامضال يذلا دعب موهذلا كك هولو لالل ةعاضأ ظ



 | قلاع بيم ناذ جدلا دعب .كلهشسا ناو كالمملا فدل عنسال
 . كالهنسل اف ارّمنلا قح من قلعت دال اهب ق دصتس هتمق ني مب
  «ابولوأ شب نمهيال مب ف دصتلا تحيالا هناك ن أو مهد ىلع ىدعنأ
 ١ تحيو راك ل نوحال اذ ناالارعبا ة ملزم نا نيعولا ٌةمعساحرعللا
 ١ 1فورهن اق دصتلا بحاو عيسم نم نا نهب ف دصتي نى دصتلا يلع
 ١ لمى ميدرل سيلا مدد مدا عمراصتخايريدولا حف كدنع هأذن
 ! رازملا طعا واأألس ءام ناك هنم للا ءاروعالاه ناكناوايابملاموح

  اهنينفوتلا لاتبدقوئكشا تمد دصنب ناميلعف هلم ةرجأ
 ١ ءايناو زلال ر ظن الو نقلا 3 دصتلا بجو راك ا نوحيإلا# جاب نا هنأ
 مالك ذزاولل د دال ناو نملا ىلا رظنيالو ق دصتلا بجو راكا نوكأ
 ١ نمضرتسالاب نارل لحيال امك اولو رب دثلا خذ قو ءلملا| محلا ميأربلا
 2 بلوق ركز نه 3 ]اول لات كلامو دجاو ذ انلا لاق بو لكلام
 ١ اريتفلا]مرجلاد لفلأو طنف يلا موس نآرقلاو رئنملاىده م. صخو

 ظ اقالة جواكك مد ناقاوس نامل اداوم ىددملا نوكأ فانا

 - صحت نامزلاب هس سرت اماومردلا لارعللا نم ىدهت | ليرمسا شا
 ١ ىدهذ اذا: نامي ديبتذ لفايادهلا ةمدإم إو نارملاورعتلا ىدهب
 ١ موي محد نال نآو مهحلاوهو نامزت دست المرج ملنإ ذولا
  نغلا ,ودرملا دارلو ىرودتللاذ لخعراشسلا كذاملضدارلا
 وعل اعز صاصتخال| صاشتنخالاب دارأو من لئلا مايل اوهو تكو
 بألا كرات بال اذج ارض امانا دحب ع دول الاو دغش ح فلوق ىلع
 وهارد نوكو ْبِلَسلا ف كأ زكأ ملف ىلعو ءاجالاب ىزحالاهلبتو
 هيلع ونعو بلع ىتنا ىلا :للهتلادعب «.ذول ىتحاه نع دنسلا
 ' ةنمريلا الذ سو ذنلل ىدحلا مرحله لكل او رثوق تنعلخ دورمد
 ١ فسوبوبالاقورمو ةءغنح كادنعمرملاب دين الاهناذ ٌيوذنملا
 ١ رهاظقرئلاو ىوذنلاو رملا طهاسأن مرا رخ ثامرح ذر



 دمت نكمرعت نأ نأ ىودوأ هلد هداربإعشس نم ةنلفشللا .ارفلو نأو

 ناي قايل هايل الب طز 0
 شفلعةدصتلا نك لالدلا ةالطالىدهل ا 65

 8 داي بدأ ناكملا ا ظ
 ميهستلاوأ ت تانرع ىلارد باه رئأوعو توا كيال نعال هش

 هناا نت كيفن نال د نوصسأ كش ملدراعشالاو ديطتلا ظ

 أ 5 دلمد 3 ا رمد ُّث 0 زادخا ىسأ ة نك يفد د ىجتسأ كلن

 075 70000 دليلا تاشلاهسسا
 ”ضالأو 78 0 “2 .. جمعا لانهرشلاو جذل نسل

 عارنمر عدملو هماطخو ل الع ثدصتاهلل |
 مامر و تيارل ىلع يلو مدلل مجول
 العا اهاونس اقلب لاو ندع علا فن ١ لسع رهد

 ١ 1م ْن ! رهان تعال 1701171

 ٠ هنادانإورازجلا | عاركمسلل 0 ىيطعتالو
 الرماة خيجو تابوا كيال تسطر اهلا اين نأ

 هرلع ر_ىدصلل لها شال مرحاىوس ل عاهط نم صتس قنا ا

 قعيشيو ارح رج نمىهأ بنوكرم ن ىف عرصو هنهئشس عهشال ظ ا ا
 هنن ىلإ اراثماوايمّطت سيل دلا نار حدها راهوركم نوكينأ ٠

 تاىضر للعم كت تمت هلع وجر اهكرو هاما واضي اهيلعزك)
 كائسالا] زاوج ناد نضالا وتل ش»+ق دصتيبو ضنا

 نام .نمكألا زوعام |عتسش ءتلطأو لحما نا ولمعان الل اهب ٠
 فو ناهيك ااع اعوم رم نئسلا بحاصو را ورملا لال ناجلاو
 ال أملأو مش اخذ 5 كأنو اهكرا محلا ةوارهظدع ىحاهنلا ك تنبلبا ذأ
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 | فودكيودا اكو ىدمرتلا مم اجو وداهر وكمل ارطضصم 8
 ش 2 انااا لعو د >دهن دلك كنوو عت ندكإبم عمادبل ىلا
 اصاكإم لع ساد ىل 'نبلأ نأد 0 6

 ١ 1 0 4 طا تامولا ١و /درصل الرع

 0 هيلع نامظا ىلا ةافيتلاا دوور كادت نالوبأ عليك

 ٠ ل 0 ريغلالو اروع لذ هوزح ضالودملا ىأ مىلعالو
 18 3 بدك ةرعفولاكهنمع دمتلا دوجول نضونذلالل فد وأد نأ
 ”شسمل ناو أمد نيللار عج تمد نضاملا او فو :رقوص دوأ

 | بة دمشراتثادد ألا اور وفا رسل
 أ كانيالو دش نيني ماشا .نأو متمد نمض اذداناوعففلا ديوأ
 ١ ى>ارالا ءاملابىا حاتنلاب مرض ل تلقا وع اجب
 1 فاّلاو فدو برص باد نسمي رىذلانونلابغاتنلأو صلت
 ١ ماو نلسانج هرم ديل 0
 ههداض كت اره عن ءفذو برض بأي نم مملسرزلا © كو

 أ ١ 1 ا ذلا تقود 0 درك نااذانم 0

 ا ا س1 م هكا ذاهبر ضن. ل 4 اهنسأ :

 تيس منا 7111

 مارد لزعولا« لع باد نموهو د كالمملا انه بْطعلاب دارو
 0 ا تارة رسل اى درسا لعق
 . ةهحل ا نيغرئالرل بعل ناكلاناو ردا دكر مت ةييعضالا نما عنا م نوك
 | 5اس سنولامانه بجاولا 2 تخل خر بوهو .ككم ىلع وف تلط
 ْ رمز نال نيملا ف بجأولا نوكالولاهريغ سيل نأ كلف نجم

 08-000 0 هخاع :واو هل وق
 / . هالات سديم دالك م 1

 و٠ ١

 ١ ملسنا|ئلاانه وك كلا 7770ج بطعلا نم

 سانلا



1 

 ا
1 

 أ

| 
 ١

 ملوانن جن دال نالاغالا ند دارمنلا هه ماض ىدهزدأ سانأ ا

 قرنا نال الصادكإ ذِؤَم لع هنا غبنش دعر خول طش
 تلا برت عود ششو عابسلل امل ككرتي دنا نم حض !اوثنل لع
 ارلاو رتحتلاو عىلطتل مد دي دلفنو موق دوصتلاوه
 0 اند 536 هرهيشسلو نراها درا ةدوكتش دنا

 يدان | هين 5 تايانلل» دلوراصحالا» 5 دلكيال شام راوقب

 رضنا] لقول و اهسنك كبش رداجراصحالا د وأو تيلازتنلاف
 ادور الو ة اكل نناست سنا لان الار دنقلا ١ زك ١

 سدلوااغ وطن ناكدعلا 200 ناكل نال نوزنلل جولتلا تح

 م دريالرزدلا» 5 َنلَقِنَو اطسمل قركذانك فاس 3 سدا باحاب

 دلت سو.لم هد[ طمجعبلا ناكورتلق ناذّم داعو كش
 تيرس اا نئتللاه نلد ناكرتدا مداوج تلكراصحلا اناره |
 اةوركزي 0 و ناسا تداغ ذاكرا ال تفطش : تناك ظ

 ا 5 رطب نم هلق تعد ناذ كبصتن هش نال /

 شل طعي ان تشد و ضرع ظ

 -كأارخلا ةنوركذب يدنا ندشملا دلع ترحر كو ضعد تود ظ

 راو كمر عوأ عرش جلدي دشلا عزا |

1 

 ا رح يع اصف ةدنلاسلا باونالا خيؤباسللا نمرمدنو نبا
 ةشااض وا رت لا سموا نونا املا ا ةنولرشبو ديآونلا ١

 هويات بف دق إو رهشولو نعنع عدرتوأ باويإلا اخد دن
 8 اوفكو مههنأ مى رعب سانلا فكوام دعباو دهلسول ىا 21 رعدو لدهن
 أمينو د داب هئشالذ نالهو نامزب صتخ 0 دابعز نالانهو نيورلا
 امو مما اننا ل والا نيهيحو ناتسالا ٌنارحلا لاهركد دقو
 عونلا انه نال فقولا تصمد ءنلتسإ) كلاين تانلاقلالع
 55 06 ريل و لذ عرنرملا نكمالو بلغنا هأسلسالا نم

 السلاو هللا
7 



 أ ىذلا,وبلا لات هيدارتع مقرعبب فومولا تقو ىا نوهرتت مب متفرع ٠
 | بإب |وارعم دو فرع مور شأ ىاروداقتح) نعسانلأر فقي

 / كتمان اهنا لوالاوجرببفل ا قَد خم رو حالا وهو فال جولان
 / فقول هامدة رلس دليل 3لالهلا دنا وهو مقبفح تاجالإع
 | مك دعاها تشتد 0 داهشلا هزه تنال ذاوئينلا ىلع >ادولس تسيلف

 ١ تا هرهثياوعامس نا! اهييسالف ماماللاهعاسؤ ةريافالف فرضولا
 قد فكوللا لها نم سانلا ماع | ىركتز رضتنلا منو لاتلاو تلال

 دريثباو اجا ذاذ مانع لوط دعب مهجحص 3 لشلا:نيؤسلل بولت
 دخلا علو سال عمرها هذه عنا يرن مل تب
 هذ عويد ىنعب فوئولا : داعأ مهملعو زد م دحو اوففوولو

 رسولا حذ يدا كت تاو ربت قو نم نود هزحرل داهتحجالا
 ١ ددوّدلا مود مشوثد نا كتسا] هدأ ىلوالا لش ل35 داهشلا لوبكربوصت
 ] ١ نمانلاو انما نساني جم 5006 بال انلا زيا لع

 . ماتلاةدنتعاو عدعتلا ع ذ رحل امي تمار ىد لوا ناؤلعاس ن وكب
 . نولباتلاتاالالع: ءاهش عزهف رعتلاع ذ نع نينالثلا لس ىرتد عانس
 / د د نمنيت 01مل يلورب ل مهئاوهو ضحمؤن جدنعام لص اح نمانلارا
  تارلم اة ىقنا ال ضر ىنال  داهش ىث أو دهش ئ ذلا هأرو عملا
 ' هلم نة اوساّنلطم تناوب َتيثيال سانلا نقوام ىالخيل عم داهتلا
 ماهل ن قوول دروصإب هكذا ؤريوصتلا مخاولان نإ ءاوهو عدوا
 | تال يؤ روش ونا خب سأمل ىيلاذأ تلكم

 ل ١ عملا زنا موق دوس : | ةداهشرخنكم كرلبتلاو نظاطخ نسشدتن نما
 مفرح مولرنأ نظوع دورا موي انشوو) طيحلا خلاق ازطو اهل ضراعما]
 لددق عزدإلو ليصتتللا جاتحت تلشسلل نا لعرسرتنلا انهدو مزج

 انلاوئيورتلامويأو دهشا ذا ام مو رشلات تل ثس انه عد دقو علت وح
 سائلا مم ى در ن]مامالا نكساناذرلغنب فرع موب ,ديلا اذه اقع

 م

 ف الج -



 اللة راسم تنحل 27 نال ! بوححو يل ظ

 فيي ذامكم كاان ساو اننا ميتدامتن تلجاران هقلأرأ
 انا_خسادنعلا نماوغتتن 0 مال ذك البل
 مراه لا ديرهلفلا عواتنلا" ىو6 8 امد : مري انه 4ك ا

 كرد ايبا كاذوعو نيالا حاولا: دايتسلا وزه ةلشرما

 راجلل1سيشرتلا ن ول ناس ان 0 ١ رنالملا رع ناتلاموسلاذ َش

 مرد انهو دووم ماو بح اوالو جوش ىلىانلا اموملا ث ملثلا

 قمنا اهسنس معاق ندرك رجلك نال خونسلا درسا تاعارلسةلتل ىرساوت
 فاولعلا وا فاول ييسلا قلض مس إن اهضجب سيرا هشام
 ىلإ ر هلولو رب ريكو لخدي مف وزللاجو لعق هره عرس نادال فروق دولا

 ةيسسنلاعت ةيوقمذمب اهينو ,نلبلانلت تتيرلاب تباوقلا اضف
 هلع لوقوهو لما .كئانصلا ستادبلا كذآ هو للا ٌةأديلا هلو

 ثا كلاراطلؤ بي لاف الجرمالا خب دمه بأبو دبا مالسلا ٠
 ىو ار تا زول ديئيالوهو لعفلاب كيت
 1001111 3 نأب ىأ نكرلل كلنا يح بريا اما

 دهر لك 2و
 مراجأو هللا تارغإ مشرتع دج هاتنامزهدهشحأايأ عا

 مالسا ارش
 106 درا حطت يب سو يلع هماؤصوبلا نم قوي ظ

 اصلا سرج ارثلا ذا(ماكحلا كاس خس نأ ؟يشلا راض
 نوكش ىبلل هركرخشحم نعو ىنللاو بوكرلا تيد ريخا نيرو
 ماتسلويرش وليا عفسملا ممأخلل امو #3 ا

 امل ليا شلل نا انلد انو ةةصدوي درت مزتلا ناب

 اموزض نحل نم يلح رحأو لا قرع ىلا ت

 ناسا ياخ خلا 01 41 مي | ظ
 كذا نالضتااكأر ناةسانع ىلإ نعل زاونلا درو اامرسلع دربتالو

 هنعرمشلا] ارذاومحبانلل ةمقبامرونلخىتوتلا ناوهورخأ عملا

0 
0 

 ا

 ا

 5و5 كينيا ٠



 ايرث نيو تابجلولا فشلا منال نيالا ثأىثلا ف بعتلامدتولع
 قسوه هريظن) ّض لوتناناايجاو رو نزلا سدج نم نوكينارننلا نفح

 1 دادتلئ لع عادلا نلت ازك ركذي مل هددا جرد شال هابحارلا
 رع دا ارنا هعغوريدتلا يف ىلازك صال وهو ءتدد نمل

 نيدو [صالا :ضرمل ىلا فمن ةييصولا نال مّيبب نمنع ع نأ هي
 ١ > وص فرعلاب ةرعال راوكو دا دب نمواس نا ,ىل مذ هلك ف دولاب هبل ٠ يلعن لعن ندلذ تلعن لاق ايدادغب ناولدغشحه | نعامثيأو 2 نوارلا مومتلارعبيط ع للا ءايمادا اها ردع :
 فضى :ءام طلال ترعلا نامالأو سو ذنلابرتعلأا اد عونمطنلاا دوحو

 ١" متون الع قاندالاف متيب نممرحاولوردرتلا ها ماع
 . فرطاءاو مرسلا رهشني نزدال رابزلا فاوطد ىتلل بوح ىيشرأو
 . دافاو هدرا نمد بحالي ح + لص, يبلو مددوتلاذررصلا
 للا قف كرت ذاذ بجاولا كرتل احلا همزل بكرولرنا ردا راوقب
 نموا نهعررقب ىدصنلا همزل لالا قو مدلا همزطرشلألا ةوأ
 ١ ٠ ذامننلا ةرهع نعجخالن | [صالا ىضتموطسولا ةاثملاَدعَد
  اخأض ك[ذ تنث نككو هياتنلا مطقناعباتشمموصلا,زنولاكبكر
 : نا ترمذن بقع تخا نأ ساس ندا نعاموهو ءيإعلا بجو ل

 3 ىدرهيلو 2 نأ مسوميلع هداطص هسا 5 ناب
 ىرخالازياور لاء رد ىشلا نم اهرد عع لوحموهو دوادوبا هاو

 اذا امأواخلعمو|ازمنم نام اذا ام لمتسف باججلا ؤَقلطاو قيطتال اهناو

 نيل ظ

 | كتيلرمإشو
 . متت ىاتعلإمامالاو مل هلا زج هراتخأو منم مزع عضوم ىانمإقو
 . نابزلافأوط هئا هنا ورمارحالا هوادتبا لو جلاب ز نرد ]١ ناسا تاغ
 « مصولاذالغظنللا دوجو عم نرعلاب ثربعالو مزتلاامردقب همزلست

١ 

/ 

١ 
/ 

 | اتاي ناريلع بحي نلاذ ىشلا عمدا ةوهد هزارلا دبا ىذلا علا
 دحيااىذلا ثلا ارثنإ بوحو لحم ملا ركزي ٍلواضيا فاوطلا سدو

 كة كخخلملك-ككلثكإأك)“ب“ثئ_ظ_<“+ؤظ<+<“ه_-_<ذ-_ِ<_غئفث|_ذظثظثؤذغئؤذِئظ|ظئ_"ئ
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 اردلا هدنا ثيل ىتلا لع اة لو كلم ردح يعد ليع هل لاق
 1 رع لايعج نانا سا نك للا دحا ممزلةرث٠اوا عرتذيولو
 تي رييسوأ ,ليرلل نوم لا ىيشلل مىزلا ذلالا جلع جوس
 ركل ارامل شلل له كاك لو ترمه! نا ةدحلسلا نيد ل
 ىتسالردانرمارلل ىىيملاو امرا يتلا لاكولو هات ل ذوتك

 كنلامزلبالاةو 25 املاب قرعلارو 520000 ظ
 ار ادموا ةورالوانصل لا لاةرل مول نا ءادضتتاداطاشعأ ١
 ةز ”نل هزال وأ تاذرع دا اهيازيم وا وادم تسادال ا ظ

 روزدللا 2م ردلوا سأ ١ ؤ
 د باهزلا لع ماودك هرغ نايرزذ د 05 هدعمسالص

 أدلت سوي كادشعم نلكسالا يع وا 1 1

 0 دلو رسل جهدا لد ا ىؤنا ذاذ دجن أ

 ا ندالادعب ريحا

 مه رعت درئظ كل ايلرخبا العند للا يلع ايل نطعب ظ
 اسلام مل قحرمارحالا تار فعول اذ الاد ِدِلا نهملوا ظ
 ما رعبا ككتللحراوتب الكل م ارا وك ظ
 )اوارهأب اما ترم 6 هر نادل ْ

 دد الح رز 4 دش نامناو ردا فرصنم مرد ارز
 ض فا ودل >اختسويدا تعالت هانا ظ رزذ ئمورمرتلا يذل عررحا اع وعن مد والأو ن لل ل نيريتد نم ظ

 ةلمرج ىربشاولو هنيايسلللا وف موصلار لد خه انموش اع سدا كابا
 عرعر الح زوجت لل :ةتس أذا نمئا هع جداول ظ

 كرشلإو نال هتمدجو تمحدعولا خالخلا هإنلخ هركي ميانلا ن نام
 ا رلاويا ةهماوب 1 دعك د ها ركيالخن الا ندم 2 ظ

 هل سلو هو مداد مانم مق ندا والسلا ئيسذ ذ عزت لل سيل ف حوكتم
 راثاوالوا مداللا ا

 0 :ناىرتشلل نال نال

 ىلورلا ناذلو تيحلاب درلا هاي غرام! نما ذاوو0نمدخا



 ١ المداد دنعاهلاك نأ م.هزللف ت تحلو نرد عزمد تم 7

 را نانا 56 نمل نائرع اش نانا اهلل نأرط سف هيلا ابكت أ هرج

 اهلذغم لدار 47 [سشلاتخأ ةمحم ف تمرحأ ناذاهرعنم
 كوايللع نارا نذالي لفند تم رحأ ذاام نالضىرا لا لاعإ]
 ْن ةاولولصحاا اهأب ىئدانمدش اى دخلا د ذى اهي ل جرح اند

 لتنال اكوا وضما ساهل ا مدشل مححرلا نارا سل لئتلا جا < رئارما]
 أهيم اج دلودمرحلارتماوا محور الا جت فذ 2

 نا 1 . عاهللحولو 0ك ناك هايع نأ/ ناو ىخ سدو البط انك
 كك ” تماطل دعدولو كاد ثم حف نذا ناناشن 1
 ظ دسلا ودم دعد الن :ايزاستلا او داو ةياهلع نكي

 - اهيلعزم تدخح عار ارمازكهتمرعاذ اهيل حولو 2711
 ٠ لدا نمالا ملول ةرحاول ارحل كنت ت يل صدع هاا
 انف داره بالملا كفولل هدداو ه علب إل أاهيلع نأ
 2 هرسل اب مسلا اق دلا زنك رشب نمتاداسسلا 2900 اني

 ؛  هريالعلار لاىلا ماعلا مرشلا فيلات هيارلا» 5

 < ا 6ه-ح ا ©حج هح ©

 هرئطلب هددارلماعونملا محي نبأ نير '

 00 ههيبديارعيلع 0 :
 ءنادا اهنا هولا 6 :
 ١ هدا ىد 0 3 6

 ظ هنا تائب يبا موشن حشا
 6 مس ورك ازممل



 ملسو 2 ملاو دان ديس ع مالصو محرل ا زجل سام ممل

 < اكئنلا سشسبلبإار
 لضف امم, لا غتشالا ناك حاهبلا برق ا ن١]ثأ داسعلا رعد هركذ
 2 اسللالهرل شال داير يع مرذ و تأ هامل الذ اون ىلذلا نم
 ّتغل ,انعم ف نلتخاو هس مس ان ارمآو بوليدلاو بشدلا
 امرها ظوصو دكعلاد طولا نمب كر: شل بن لاوذأ ةعبر الع
 نيكو اهتملن لومت نقعلا نوكب دقو طولا ماكتلا لاق زناذ جاععلا
 كر كلءدارلاو عوز تلة ىل نولذ يبو مانوو تجوزت قلاعو
 ىلا نويلوصالا هسشو ىطولا فزاجدكملا رعت حإكوظفلاا
 مسلعو سكعلا ليه وزاحلا طقس ةشحلاد]غلا نكما ىتم تدع
 نوملوصالاركدو برغلل شح مزحوربردلا' 216 ماوح رص نإ ثم
 نامال فدانا نمرك أنا 5 ويكيشا]و كاعت طوق نمادخ انزل نم بالا ةوطومدمرح ةرهظت هذ أش .تسرواننسس ىلتخللا 5 رم انآ
 ىف ةصحن امال وانزلا نممسإةوطوم مرت ل ءرنعدقعلا ردح
 دعم ع مرحو ان دنع تمرح مارطلو ل وللا طولا لما ثلا ان دنع ىطولا
 ينس نال ليال اضال كولا الر نشأة( رج ٌمةمتح تان اعرشس طولا ينعي دتعلل دباذ كاد ةسنجلال لاق ىلانانلع دريالو تنحل وجو نت غالبا ولف دلل شاذ ىلاطتناذ كمي نارتارمال لا ىلا نصا لع عرفتو عاجالاد ؛طورمخب بالأ
 طرانا ار ا ردارسرملا جك خلاد نكاضيانخأشم ثد 0 رص وم ان معيفحي اشوي امد سافلا عاوتلا لا تصدارح
 لد كاسضاك» دارذا نم لك كم هيقح ع هلل ىضولاو مضلأ دارا نم
 تاف دو درموهو هركذامرخأ ىلا 0 كريسلال سك نموش
 مق الط اكز اج مضلا ماهنلا يشيوقو بزعملا خل ةانكو من |رداعم طولا
 رجساب بيسلا رمش باب نمدّدعلا عر الطأ ناالا دقعل الع

 انرلا يل !ءرطوم مرك“
 هم اًعرد اذ الخ

- 

3 



 ان ش 3

 نا ئلريلا ةرباغم له لدبإمد سكملا ىلع دقعلا لع رم الطأو ببسلا
 مضر تءابدتعلاو دل ديالا ١ؤممشحاركذ الزل لذ

 من كتأانلا ليلا لهوا ضدارمعل ذة حي للملا باعالا
 ْ :للاؤاصللا نادلو دل ناسلااغأ ا جبد برزعملا ةامىتحلذ 5

 3 .احلا نود صال ءوضولا 3 ل عتسم كرتشلل مضل وهو
 أو و كأرجانالا 0 اداذا حاطا خام يلو

 59 هاتحو ماتت اء لع وع ءاو اونملبانال كداناحلاف

 لاهشسا يعلو ,قحلا رنا عب داربلاؤ لاقدر انملا مرش و مشا ةركذاك

 أنعامأو اجلا وعلا نيبعت ىااشلا نكرثالث كلل نه نا
 سس صارتلا نها درك ماسلا و و بايكلا قّيلطا تيحمرملاّمد قئاعرل ءهرس

 ىفرذأ ناخوضا لأق انكو ىرشلاو ىوعلل نعمل ىواس دف طولا وه
 5 رغو ملل هركذاماهأو دقحلا قاب طولا مقيمح عرشلاودعللا

 ظ زحل لاننا هنلا جلطصا ذل حبومف ىاقلاد علا سال نم
 ضاخل دقعلاريسا عر يشيل خضأ لاك نمو دقعلا اهّمفلا فرع قد

 دلال ئاهمنلا مو هءرشلا لمان فرع نلاد 1 ناله لوميئيتبلا لاك
 اس تعادلا 3 ثلصالانأ نآعم مهد رطم نير

 لاو ليلا رجوملع ىلزالا اممرمشتلا نرلاملااتب تلعت فنكلاذ

 كوسا وراسل ء .:!تم نك جورشلارجولا رخو عيطولاب عونلا قب نكمذ
 5 ف 7 ب ل ةدرشلا .جفلاوع فالك باسضالا | كاضو دو

 2 لتااال هلا لوالاذ ماظهر ضل ابا >فرمت كد نا
 ةجدزلاو جمذلاْلا كولا ذ داس ناعسشو 6 جلا ةولللا

 ليكوتوزدباج ةمغصل 0 يا 7 يشم ادا

 وأ انه تسع انرنع اة 1س ل نال يرعلا

 د د مكيوهنأ ارحأ ندا ذا 2 0و ضخ نبا] م

 لوم لرش رسل نا قس اوماعلا طرشلا ٍةوللاولتعلال! يرحل
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 تونلا ةرشنا ب ماتا دت عني لذ نكيرملو ا ناك كيصا دا ةعنالا دقعلا
 تحل لوتم ةداننلا طشن ددرللو خللا ماو لثعيال ىذلاوصلاو
 كلل دولا ةزاحإ لع دبصلاو اال وصلا ردع فقوتش ةرمغلالمسننل
 بسحى لغو رماعلا طورشلا نما هنا سدلا يفلان ملحلاامأو
 لاقي نا فرالاورهلا مامكلإ نالاو عميلل عسلل :رلحت ماكحالاواشسالا
 مسامع و تامرملا نم تسنلو مدا تاني نمت نال ةرلحم نأ
 السبيل هركدلل كلا جم نط قيرانم نا ءادحا كك نم مني ل ةأرسأ هلك
 كام راحل امرس تلاع اموعاسنلا نم نالاموىنذ اللشفلو

 ركحبال الحر ا 0 هوارجوزولئنخلا تاتكنهئشلا
 ىبس ىلإ جر ىالخ يطا 23اَجم|وأ لحر نأ رلاخ نس حلا

 ظ ىتسا ند أو كذا هج دحا نارهظي ىحمواكنلا دو محارخأ 0 ىلا وزمأ ذاواجلاّ ة لصم مرعل لطخالاو ا صخ ناكر تحلا نأ
 دوهشب ىمرلان سهل عناجاو منح جوزتلار وكلا رسّسلاكو
 أضن نام ؤنلأ نعزابحرمراملا جان نعمشلا نا لوصالا ْلهاركذو
 ل مزجو ماكتلل مراحل يلح مدعب اهمنلا نمربك عر صو راح مدعل
 دم منع لا نيس اها ها اباحي لل ناسا رباع

 باولو روحلاب دهس ست )كح نكررملا ذااهن اذاهملع ددعلا دعب
 امرغزكرل نلاهيحوزت )لرب الص تاو خ سوبا اهنا

 رهان سوا هش وق اع ىوتفلا نا ص الثلا ىف لان انك هاظلا وهو لوول
 انيب داقحن الا صا لورا عا فاملاو كلامها اش ناوزحمذ

 تما نوكو طمخلا داز وسلا و باح الل صا .فصوب نينا
 اننلالل(جوا م قمتحلومتلاو باح. نكرو فام تلع دقو ث اللخ
 أامهس ]كب تمس احر كحو ا عرشم نيف رطل ظوتسم نما هيما نمر
 سيم كةلممو ررهاصلل مرح عر تسربش نرو ذ ممر جول ا فعرض الأب



 نوال تنير رسوم هيبرببيرروو ووو سمو ا كامل

 ,دالخا كر وريرملا ف ةازكك لع دريس رخال لأ مالا ضحد ل زمول الح ساكحا م
 سائلا ضل خلا طولا -!هنم لانش ةرحإيع لصد عداسلا
 ٌناهدو ةهرحاو سانت موحووىكللا !جمراهلا و رمارحاللاو

 يللا هيسارنم سما ور طنا ]أ هنم وا ضي ضن بجي تو اهلع دازاهذ
 ضب عفان عوزلاصاستخاوهو ّجعتلل كزماهنمو تال اق
 أهتروريصوو ديقلاو سبا لام اهنمو| علت قس |اهبإض عأردأسو
 يعمل برويحو ًاهيلمو مىلعرإلل بوجواهنمو ثوربلاو موزة عوس
 بوحو اهنمو سناك نم ثبرالااهنمو ةهاصملا ةمرحأهرلمو ةوسكأو
 ىلا اهاهدا ذا الع ةهاطلا بوحواهثمو نيثوقح ها سنلا نييلرعلا
 بابهكسا ا هنمو تزن ناب رعطترلا ذا هس دان ددا]واهنمو َشسارتلا
 ىووللب نهورشأعو ىلاعت لوق كرمال لجريلعو ىو ملا دا هبرشلاعم
 ىلا اقلخو كعذو الوم ناسحالا فورمللد ةرشامللوأ ضنإ ال بحس وهو
 مهلا لات كل طرشلاب رتل عت مددا] نا رماكحا نمو عياربلاةامرخا
 ا كا نا طملو 5 نالاكوأت امن ناأرما وزن

 يغب !حاكنراص ىلحلا قف تلطب | ذا مكمل نالزداجاكتلاف سلجلا ف

 لا هاسعإاو هللا ع رشرخ نمةارلل تلج كيس نأ تجوز لان ايزل ابدل ملازاج سلا انك لطب ذا ىلا قالا نمكيشس
 بن لذ ىذرمنأ هرد نلابثكمحْوزت لاكولوك/ ةدحب ممل لاب

 الل يبا 1 اج تضردم لاّمذارضاح ن لذ ناك نمويلا

 الهاش تل كتجوزتدق وتل اذه سياوزحرل شاعر وأب
 ةيطاخت باحيالا ]مجد بجوي ! لوالاوراسخ طرشنو جودت لوق
 زماجامنلاذ ]لا ىلامىسلانششلا كا كاطع مولا كتجوزتلاقولو
 تناقل ةزشلاق رك ميزا ف انكم ىقتس طرشك يطا يطرشلاو

 ١
 نوقلا+ .  مزاوللىضرو سلجلا ذآ رضا ح ناكثا بالا نا ها طنأم
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 نم كرنب اونو ناهوبأ لاف انك ليليا راسا و
 ترتد ن ل نما هيام شكا فلا نال اس ننال تاسيدكف نالث
 يقَحِروللب د قيلعتلانا] دمعت مين لع نألا بالبتو كلبانم
 يال ادع !قده يونا دعب ٠ كاتب شن تجوز كفر 6

 - 0 نا تاسلو دهرث ميفصو دو توما و

 ! موز ملول نزلا ف عوتولا نا نادداوألا الك ماسصو 1
 2 35 امارخل كن ىلإ لصوتسدالام نال مدالا هنعز 3
 + قولا سيل ذا ةروكملا ديل بال شاذ نايف ئفائلاماو
 معز لوو نعي ييفوتلا دو نكملام مرعبملا ظ2670 0
 كلم ل١ دال نيطرشب ورشم دزيدإ انامل .دجيلا

 انذلا 3 عوقولا نرخ ضرامت نذر وللا قو ا

 0 !١ هوركم لن, ضاق ١ اكذ كاملا مدق رول د فونحو جوزتيداول
 :رلأرم عمللاو دايعلا,متلعمتم ةيصعمر وللا نا هناا يي

 3 ضنأح ل رع 70 ىقحو ىلاعت د هدأ ف فروفحنم

 ايو تايم قابسو لادتعالا دندن تلال امآو ىلاعت للا يغ
 . "نانا ررعغر ءارتودلا 2 ! كرولا فاني نلف 5

 بكيرنو عار وج او باوئلا ]يصحو سننلا يصح نمر صل
 نانكسم اكل امأو /اعاو مزه نامحرل طانصلا مرعس تامرجلا

 رع دهاركأ ىلا! نمو م رح دهارك حو ةروكذملا مسخ دال فاني
 فسسداسلا ماو نيىسفلا نم كاتلاريسملا و .ارغيريوللا فرز
 اطاولبملا ىف ىنملل خانك مسجاومي انرالا نع .نعلا اخي ناش
 علاء درو هدعومم -باوق ةرمهش ليال دو ةرعا مدس حم

 ةريغوا اكن تل طمدتعلاب داما واهمذل ارنع مال عال
 ىوهش نمظنلا ابن اماه اوسيرتحالا لوك 5مم نيلك لادا تاما ءوخت

 بجاولا» ضرولا ع اكن
 ٠ ْ ءاهلماو

 اا
| 



 دحاولاو لكوأ ركل الانا نالوا تيحودَو تو ل نم
 قيما قع وبول لوطو نيئرطلا ١ اوشىنعااهمأتم
 00 ناذىلعرلأت الطا هداقهن اّنْلأ تجرو نو تحو ليو

 ئلظنلا جارخاب عرصلشو دعا حره ملل لل ماما لاحم
 رتل( بسرثل اخف : نازكرىهتمريعرخا عل طصاوهو ه

 ملم هدورو الط فشكلا نام طولاو عانننالا كم نع 19
 ا يحال تدل ةيوارتعملا دكمرروب ياو تيارات ىلا

 كاد الار برسل 8 ما ع دفع ىذ اداملاو ملفا نامل

 دكلم 00 ترطو 0 >2 نا ىرشلا يور احم

 دما انم نأ ميأربلا ىقركوورل مارب ناكل مق مح دال
 اهباضعأرباس ووعي فأن جوزلا صاصتخ 027

 انعاش دعب معن سس بالا 0
 تضودج د دشبإءارصق لوم رترتحاو كلذ ىف
 درقرلا كرم ا عرشساعوضوم نافذ ىرستلا ن دراما فكرا كم
 ملا كزم نيرملاغاو ىلا مرضت ن اوان سارت هتلر

 ظ ايسن معاش 3 قرتعر لل هوخوارشملا و ةبكرلا هلأ دوصقم
 1 َن 0 0 الواو :

 ١ 5 كو تارحمسالا و
 ْ 06 ا داش عستيومتلا و د
 ةالصلا م 6و هوك كر نأ داي نال عوزتيملولو م الا
 ١ اما ام للا لامموجورك ديدان أو
 دما داع وردا لجهد لل
 ' قس نوكلدال تعم سيلفر تلا |ضادحأ و فاخوأ التل نم ' دحاو طردتيرلولف نغسلاو ضدارشلا كرتون ذل نم ذو



 للص رلاكادالا لادسعالاد ةلاحينسلا ]ب دو عياربلا ف كد دانا دمحم

 أَو ةداسعلا لل امننم !نم دار | نمولع درو سفن سو ميلعةندا
 فرضو |« ىنمسيلف ىئزس نع بعننل قباني ا در نيصعمل

 بأب ندم انسانا انك ىلا سسنن تقاَتإ ردصم ناقوتلاهريرقل
 دز ملولانزلا ف عوقولا هس اخينا م دالاو برغل 0

 ل دال بخاولاب داماوسمتلا ىوللل ءأبل! لاق اشلسالانموزلدالالا

 ميلو بجأوو ضرد هنياانمرئاناذ ع هلطصالا بجأولاو ضيم 9

 فخ يللا ةسنلارمارح رول نال ملل فاي 2

 رطل اناناس ها هيا

 00000 ع نللطتاع 1 ل
 قل لدتسأو لاونلا و :كالعرطضننو مهلا فلات انلوت ادانعلا

 ىنآنلا عاجالايلئاونلا ع ةمرّدس نتسلآ نأ لوالا هوجوب عياربلا
 ملش ذا ثلاتلاو لق وغلا كرت لع دنع" 0

 نئناؤأد منع فض اس لل اوو :ورتلع ةددأ كلئا وسن ى”

 1 ا و 100 ل! ناكولوميلعربزب

 ا موعلاوه حب ا كر د
 هندا] !ناونلاإعؤضفم هوماي. تس ماعد أرلاو لما دد

 1 يي وع ع 3
 ىعيملاعت محدمأمأ ودح ىلا 00 سابللاو كلف

 نوهت عيدفلا ىلادا]ل نمومههو اروصخو ديس دل
 ا هالوك 0 دي 0 ذا

 06 اوحرصو ند نمامتلارتع
 0-5 اذ كيد هذال اك "|

 0 هاو را دل ةدشإع نرمي ىوزو
 انك ى دوورلاب ملم ويرص اودحاسلل خةولعجا د ماكئلاانهاونلعأ
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 ملحتو مشى لّتحم سرعل اف فوهرلا ترض ةرخنلا قَونسرملا خذ
 ساعلا إن ذملا خاوفلتخل اركو هرركك لجالجرل ام امأرل لح الحلا] أم

 كوأتذ لو رشا ىف رلابرضكمتيهارككدعب لاق نم يا رمان هس ابد
 هةلاض هلدأ نأح جن وكس نامل سون ؟يزب دار نمىالملا

 و ردوففعتلاو نصا متين نم نآلأ ذارّممل ا فاخي الذ | دال | ل نماض
 ا ديلحو اننق علا نامنايرلاو 200010 بس لل وق ورهم لل صو انما

 11 نيا هع هم طك ارما © وزتداوسلا تينمناتسلل ة |لل
 وهزم وزو ةاندوارقفو الؤالا د 5 دزدال هك(زل اهجوزت نأ

 2008 ىرئعلا منو دو لاول عرولاو 3 دالاو يللا قرقوف

 ران و رنتنلاو ةرازدلا. نم هرسد أ كل د نان ماقلاو نسلاو لاللو

 امي كملع ثيرولل :سحاوكرلا جاكنو ٌددومو طخ شل ارا
 لوط موزترالو ريسبلاب ىضر او اما حرم قناواهاوؤأ بذعأ نهنأذ
 تاذالو ىلذلا :تيا]و ةرثكمالو :سومنم ةريصتتالو دلو زهم
 2 مقعانسحنمرخ دولوأدوس ثررعلل ةنسمالو دلولا
 ميناء ضعبلا تعز اوللل مدعل اهللو ن ذامخب ةرحالو ٌةرلل لوط عم
 © وز تتلو رسوما داوملا ىلذلأ نسحلا نرلا جدنلاراتن ة ارلاو

 ارتكاودزبواعمذ جالو ارك ض سر تنبا جوالواتساف هبب
 ىلحلابتانبلاةيلتو قتإسمليوهواهرخويالرنكلااهبطخا واذ ماسر تسلا

 2 اكلم سوح للا رظنوتن م لاجرلا نهمف بغرس لاهو
 ظ ايو انجنال هر ٌددوطخ بط و دنلالا أد زنأف مم ووك ا هر

 موسالاو معلا موب رفع نوم ناودبطخ ماش ن وكف ناومهالظ 0 نارك تملا ر؟ستلتلاو سائل ] صفلا ةرماهو 0 ةنتس ماعم“
 دعو نو لو دع دوهشس نوكيذناو ديشملو رقع
 كلذ ا ايل ادتعنرىااهدحاوأ,ذلا مشد يشر هما
 دوصولا كم حب يح لولا تالا يشحني سالو قحلا

 , الو
1-0 



 انو ةراسعاد ميس مجو ىلع الاد نعمه مايلا اهياللجيا وح دافعالاو

  انكؤ عرفو انهلاملا يرق ازك م ينالا ميأرشلاب ماكحالا بعت وأعرشم
 ىلل دوعرر يمل اذاو توبثملا داّيعْألا نمانه دارا نادضبام ميلا
 وصعمو لويعلاو تاجججلاب جامنلا [ح تش ىنعملاذ محررا شعاب 4*2 |
 نمهنياك ههنا دهعلانمع لولا عم باكيا ناس ساداذ
 كلا يرالاو َلوسلاو باعلان الث عوججد ملا ناّىللو راحل رهاظ
 هما سو منع سلول هزج نال دّقعلا نيع لوَصلاو تاجيإلا نك لذ
 اننلا! انها لطصاو تائبالا دخل باحإلاو ىلاعت هدام ميلا
 . كتل نارى نامه لج ملنفللا:دجالص عم ئيط لا دحا نمالواردأ سلا
 لل مقواف دلطم ك( ذل حاصلا اهدحل ْنماِس اثرمداصلا اظنللا كال
 100 لاق نأد باعالا ع ل اوسلام 1000 هرعغو م.|رعملا
 تجوز رلوقرعيررنروصتبا] ذا ميدصرغ دعني ذلاف اهلتحو ل اتف
 تامل مل عنلاب لوّسلا نورزهو لوم ىناملاو باحيا كنت
 سنن حو زي ةارماؤريادبلا بحاص باجا سرازتلا لات علا
 سلخ ملا اهاطعا تكل اس ج هزل لقد إذ دوهشللا دنع جرم نعولاب
 قالخ تق ءئاسل ل ددملاملاكو طبل بحاص هركئاوالوسك نوكدشأ
 دوهشسلا لعد ةوتيىتحجا رطحلا ماكتلاو ىطاعسلاب دفعني هنالعسلا
 لول انوكلهو لولا دوجول ل هفلاب كوضنلا جامت:عزاجأ ىف علخب
 تجور.ىذحاا تلاو ةارما قل طلال عت نمزسنا خلاق ف كطلا»
 ىلطن ل ىلاط كنا لاولو تتلطتولاط تناذ ل جرلا لاك كم ىف
 هلك لل ذاما|راخا دليلا انهنال هاك ااوبتمككلا انه نوكلاو
 يبل اهحامل ازج.نوكيال اهق هلطو وحان اج امد الط عجّل وال
 اا وياسر تف رمشلا مرعب ىالطلا عتب م ماكنلا لومق همالك نول
 نوري لاذولو ىتعرح هلل انف انكي دبعلا انه كتعب لاقول طا عيبا
 أملل ته عرمان ل تلا ميزانيلا ف لارارمالا نك انهو ال انلا



 أعضو مايتلاو ق لطلا ضد |١ يلطنو جانلال نلادقا نوم: لاط نأ
 دمرونملا مسرعا ؟ايملارارما نوال هلاط كناو دحجو رد ىل كمااخ لاذ قلو
 طينللاوهو اه نظفللا قل طاوهشا قسم لطل امدارا امم اع
 ركوب لو ظانلالا زم رحو سلام لهوا عرش نيفرطلا وتم نرد اصلا
 لم دا دلل نال كامدتللو "انما 2ل1) د دعباهرحاوا نالوعتلل |جعم
 نذل [تنلل عضب لخلل مضأو |١ ىضالل ظذلر تخل اء و ناسل لك ضرك
 . توشلاو يلا لع هشلالرل ىخاملا ظل |خإو عرشسلاباتندالا فرعنا وأ صاخ
 ضالأؤضا ما دحا ئلمنلب هالقمن] ناماهدحاوأ لوقو لتس نو د
 لَصَسسلا نا ؤ يرصوهو ككتجو زلانف كنب حو نلونك[ شتم
 ملا رمال تنل لاح ثيح ءاوأتف ىفناضوضأت حمرصرف و باحيأ
 مصالتلا ىفازكو :ركدا مرضا دبملا ونا اذكلاو للا و ى كطلااذكو باني
 ةونومجاذاو باحياج سيدلرمالا نآملا عمحو ينم بحاص بهدذو
 ,ماكتلا طيح اولا نأ نعام عسلا قرد ل نيلظفلا اقم ماد كتجو زن راوقو
 ١ تل امن انة وضاق ال نيفرطلا وشب
 !ناف ليكوتوا باححارمالا ناؤ عاشملا نالتخأ تلعدئف

 نلانيئإك بحاص نا نمورسخحالنم مضومع مف دنا: نلوملادحالع
 اني ظفحر الا لوتلا نمل فع ضيتعلل ناث سنارملا ىلا شم لو بكل
 طنللاالا سيل باععالا نالاناحادنوكجلرلا نأ عمو يسامنع تباغو
 أباح نكلئرمالا.ظنل إعق داصرهو هايناملل قسح رصف دشفلا
 سايل لعركا ال ليكوت ناكول ن|نم لكون ذاع هربوا نم غنسو
 .تولذل كيسا به ءاكتلا,ليكولا لاول امميلع ذرب نككلاكل امعرازك
 انك تلك دعب ل يكول لج لام ماكتلا دّمعنيال شاف تبهو بالا لاف
 هريمظلا واذ لخركلي لو ليوتلا كيا! لكولا نادال عم مالم
 مدم١] كمل ركولا )قيام بهو بالا لاقتز الذل كنا بعل اّدول
 تلمشاّملطم لات ناد لكوملا عاكنلا ©نكنل لاق ناذ تلق لاتأ ذاو

 تبيح ر



 أمهس ىرحام دعت لاك نم نااع ل ديأنهو لكرللاضيا عصب نأ بحي
 زيبا او ه هيعب ترش لاداقوب ساق ديلا 17
 1 3 رشم لانس نأ الا لوبد لعام لاب اعارمالاولذ للم لكوننا بالل نا !لمتس دهظلا قاد يتنايكنستخلا اناس
 اسد ىتخد)] ةرم ,ررهطت دش زعل 10 ىلا ىلع

 رمل اييعربابسرئلا جف ُث ءيصو وتلا تيوس نلوتلا
 باجارمالا نان ْل اول لعد بيحب دتملا اًمابكون نوكت
 رمال مدغاكلا + اني جال اوال فن تاهو
 قلتش ليت لع ءاشال تيان الالم
 كرك كوت نأ ناو ىحو / نأ م.اوعملا خام رهاظ وحال 1م نئحاتلا

 طرتكازه جهد ددعلارطلسا اود
 38 تبأ /ءاضيا ل4 يهود ١ ىملاؤعاضدا امال نطظزلا ندرهاسلا عاوس
 لاقل أل رينا ءاىساو رنا ناو ع ل ديا ديريهلا ىواتقلا
 تلات تالا اهزعلش ها ورا اوس* تاركا الا

 كم ىستد تجوز كاذن باكا ك0 ىزت تركوا تير

 طوع ناتلامرجولا خو دوهتسلااومالعا اينيدلا لوالأجولاؤ نك
 ًاهسباكج اموال وق هم بالا ؛ارفدوهيتلا عا امس طرشنا معا ميا
 نذل سن نا تلاقولف طرتشس اكل ..يلاذو مل تانك
 ل ذم امذلا منجد تجو رد ناو دهسا ىنطخع
 اناداعا امن اي ب هصالنل نمت اتكلابوللسلا 1مل

 ماطلا 000 0 ميلا ؤ علو نإ ولا دحا
 سلاف عندا نالئارلا تاعجاسو تامدّقم دعدال !نوكال 3
 هيووجويلاىلإجلا» : 3 ةواغشا رمالا نام فركذام . .رذٌسرلل
 4لناو 2 ان ءرصب مملا نا همازه كال ام مالا خب ركام وقرن
 0 و كرحلا ئينكو ضاماهرحأ ىظفلد ددعتس بأ



 كسل لعبوا ع ؛ 'شادأو قيم نامي ناذ عداضملااماو شلع دقورمالا

 1 لاجتسلال قمت نالذأو شاب طبشل ١ يي هلع دفعا رد اذ ىسفت ت تح

 ظ الردرم داس لال كشط مار 07 وأ داهلسأا هلم 3 ا ذا
 ْ ةراسللا لارمالا ا ريل طحنا تما يلا نالخ تايدتلا وبلا
 رحومل اكرام و خام اطمح انساارزع رنسو لاَ ؟ونصوم
 تا لرم نا 3 0 داليدا مرعب ب قا ىسعي

 دنال داعسسالامدصتي نا هدتحت كلغ لاق كنب قجز نوع
 1 اذاو رجول نهمسنن يسب المال لوالا نالخ لايححل الت هش تحل

 ف أجمل نذل هرم ا هزنسمالا رضوا لنلا ١ نعل اوه دوصتللا نأك
 ] 00 دعو ل لدلا ل نأ كرطعأ اهتم ه لاقو :

 تول ناني كجم زتمانأ هوقب داقمنالاورددقلا خذ فو مان

 . ولذز اولا خام ملل ككلمشوأ اوسو ةزهلانو يشب عداضملا

 ٠ فارما نيوكلااتاذااماوٌعاطلاو ممسلإب تلتف كسنن ىنيجو
 ١ 1 ةرمغصلاو لاكول ٌسبرمهلتلا ف ه؛نيدنلا خفف 6تلبتف

 ١ بالاواملا مد دتلسكمغصلا بالأتن 5006 دزد ماو ع نأ تثتحجو يم

 نمنأإم كلي الاه ىنبال ١ وكيفما نأ دعو ممله

 ملاك دبعلا انه تعب ميبلا جو و 37
 طبارش ملا ركب مثو ئهنن انهزم ملالإو كنعح

 ١ ككتخ ا نئرشل نمش نالا نسلم اب او باجمل
 ٠ >0 ىارحالإ ماكو اهيدحا بيات يل لل
 أ سونلااماوأ اج سلجلا مخ نامزلا داما طاست لازم نال

 تاوزوعبا: مبارلا له نار سوا نأ بشسا هوا دتع :ليدطموو نم سلف
 هنو التسلل بلا ذعاتافايسودلاةراسشينس ان
 الئلا تبق لاين از بجماولذ تاعالا لوصلا لاخي نأ
 تجولت ٠ الخ يريهللا نما عبث ف لالل نأ/لناو بام

 ىش



 0 0 5 00 فالنعو دا 7 :انلاق سلا

 هانع تمحو نلالا ع تلا نزال إححو الذ ند أ مسن تلده تلاّمد ثلا

 0 50 م عسل تجو ئياجرل تلاّتوأ ةيريظلا د د هةرخرلا نامي مسج

 لا مب لام الا دقعنب هيلا. نام تلبقإجيلا
 محا ا عاوس رشردا 506 م ال اهنمأك اساهنمو :ريشلادحب

 نيل ايدمعتبال: 5 ظنللاد 0 اتمنا ملل دول دولا ةامششا زازنب

 اليدان لاما وردنا !تلش تالاّمذ كانجو' و 5 5 نيرضاحلا

 رم١اكو باكلا ةارق دوهللا :اسارتديفخا سلع ةلوتلاب بلوسيرلاانكو

 كبلاةول باطل نا ب بانل! تب قرذلا طم ثو هلوسررا 0
0 تدجو اهم ليلا نانو. باكا كذ نيك لرحأ ىلإ :

0 5 

 هال لويملاو تاعلاب دق هرخا ىلتحم خلوتلاه تايياالسنيإف
 تلقوا وزان او لارا يدومنلا نحلة ظرارفالادتعن
 اننانمل و تبان رهاب كماشإولا نوالا نال دئعند هاو قدروره

 دوه تلا مخ نأ نارازؤالا نا ةريخدلا ف 2و ةساالثلم كاوا ن 90
 النا ف يضيألا نأ نايل يدرب نهو 8-0 00

 ف :رعاماحرلا لاو ديلا ى الحب مشرلاو سارلا/ لكلا نع مرجبإم
 تي اير مظل ى الطلا كاضاولرنأ حالا وأود 1 ظ

 اتخياتسلا ى واللا رك ذاهنطبو !اهريظ لل فاضاولذ ننس انكر
 مال سالا نكر ررككو «ا/ملا دمعتي ندا نإ هع به نم نمش الا
 تحت ذ ةعخرلا ةاكالا تعتبات دان مسلسل

 كزتب الام ضحد 0 َن امجوقو زنبانلا ناهز مل قي 0
 1 عض وم خي 9900000 000

 بجيبامامجال ضعبلا 7 رثلا كا لةيذا١ل

 ءلكرلااو ءرضرال نا



 انيك اينو ديدان فاكتر عد ةرحأو تا 5 ذ سولو لخا

 سلايل انا تينا لوعنت سون نا هع ترا
 ظ دير مسارب هاعسا لالا رحأاو نب ىل ناك ١١١ه لكي

 ىعص اى ١5 5ك ناتنب ل) ناكولذ سنا نام صيال ناذاهملا
 ضاعت ليدل ف ةراك ع و د >إ ا هطافايرسأ

 هزلل نام اذا ةريخرلا "3 واه دوجد دنعتب كرب 'ولطاذ لاكئلذ
 نأكاذاورزوكبشكنلا نم جزل تحو نالاقدح اق 6 اوشا
 ظ 1 ابنبال لاقلاوسا :ا ناب اطال و ةرحاو دس «ىزلل

 نأ عشلب ماودلعمسش اا ذك ١نيالل
 ظ 5 )1 3 هاري ماب دنشي احتمل دلعحو
 ظ 1 نأ نكمال لدا هصبا) ىندال تلم لات ناد موتسا

 ظ 5 و 6ىزن ناس ةأرلل ناكولو منلع
 طاح تلم! ذل |م كح ىلا يس نيهمالا تمد .عجرذأ ىدنع
 ؤ لاس بداجب ديا طوول شالا نو 1
 - ىذأت ملل طرتش مو ىهشامساغ تن6151 6نل اديعسا
 ظ 1 مو !اظنلب اكلادقعولو بنتا
 يشأ دمنا امض طرشلا ءدآو اننلا هادقعنب الانمي ةعاشلا

 ظ زيتاطيا طالب لوصحل» اظولز ا

 . « تسرغص ؤ ازاولا الف لت لإ فاعلا توت لالا
 ظ مظارامالغّج را مظو ماقدانحلتبإ لع
 ا يسم رطل توتو فاتعلا لاقو ككل ذزاجش دراج

 ١ ميوزشلاوما اهتلااطفلب أىا تي 550010

 ْ انا 1 تافنلا راسخ النيبال 5 نيل كنا ضدامو
 اداة لا راودسي فولخدل رثشلاو سو اما
 اذ بينت! عكا ببن 10 ا

 ' ايلعذ



 علا أب تبائلاوهو تقرلا كرم ّدطساوب اهل

 ماعلا انذلب كلملا ععيرلاناو كرولا ةانيط لفتلا 0 داعتملا كأم ”ازم نأو دعنملا زم وهد تيس لن 7 و دم اكتسلا
 اب برص اياز“ ةايتسابنالا نال رنا
 هيل هحدل نسب أكمل نم واسوا ّط هرشنالا اروع
 >7 خصولتلو تل ملطلانعقنعلا
 تاه هلكل نفرع رام مهلا اضذلب دانا خال هلا مدع وهانا كأ
 8 ىليلقلاو ه(1ورفدسلاولسلا لان ا 5
 أم املا تلعج ناذ سلا ايلا اطل [عارسلا و
 طفلتي هاك س تلمجدل و 0 ا 1

 كسي لف تنام نلقح تمس لل إلا وتقر د,تسشدرا اروع لضو صب 2 ناومللا 5 ا
 يخت ربو بدزاحي دسئل ع سحلا دسفب كس دلو اشبال 2 درا
 ناقد 07 فملا كو ن هيلا لام تعم 4 و ريرقلا خف 8

 يعلو رين |نممب ضعت الام كرم تاما! مضو هذ“ ]سن دقعسا
 ةداتمد ١ خازكرصتخلا 3 جا اميكلا تحت هوخرل حبت قبو ةللل ةعسملا 54 تشر مدفعي قو نيش
 ىنو؛كلولولاو ىلا آم داتخال امرعامهيعصأ نالوكضرئلاظنلب
 دشاوت 1 ءامعأ شو ىف و ١كقمنالا لاول هرد دزمنضلا ى ىاحذ

 درانع مزج نالوُو اقتل تالا لأول نيعلا كن
 يا كساد الرق نهرلا ظفلب هداقعلا 20 اند ودا وصوم سا) نملعد ن

 ارتحا كملكلل عمضوأمب ديف الصأ# امك دينيا نارها يرهو

 تدلك ت 5 تلال اءاشلا ظنلب دقعتب الذ 7 )اع
 ع اتكلاو ملك لول |ىالأو ئهينلاو اريالاو منيان خايف



 دار. نال اهنا ةعيدولاو ارلاب زراجالاو ىضرلاو لالخالاو
 اعتن دعت عمد ضب اها زالتحأ يعل كبش دو الصأ
 تلعج نا ف نراجال ظن« دام او مجهحلا لع اهب دمعنب الو ةيراعلأك
 نادال ذ لاىلل نيعلا كم دنعي نال اكان ادع شد ةرجا 6 ملا
 اركب قنلا كيرجا ماوقج ةرجا لهحجرللا ذاامأو تلمعو أ لوله طرشس
 ةداضم مهند نالو ىعل ا كم ىرعتال اهنال دعنا ندا ملاذ
 درهلا أ ةخاواهطارش نمكقاتلا و طق وطن حرا ١نال

 ديمو نيريللا كم دقعنبال نان كرش وأ كن يعل ضعب كملت
 ٠ اهئال جماكثلا دّقعنبال اذ ةسحول | طنل نعاززارتحأ لال نات
  كللولا ةرسقو نوحراشلا تلاع! انك تول دعدإم ىلا فاضم كيل
 ظ 00 كاتس لدا مارا علنا عطا و
 2 راصرنالو ائلا دة غبارخالا ]سف مهد فلاب لاهل ىنب !عضس

 ١ فك رمل نما مرسلا نأ قولا رقعلاو كتل نهانا
 موس ره ءلزاماازاجلاو والا نعازاجن ا دقعنأولذ
 ١ طقسفمهشلا تدب ناف ظاؤلالا اه نه هيد عنب ١ عضوم لك

 1 يس وخلا دع ل ملل رهيمزمو ىىسملا نملتالا سو طوول دحلا
 | ن ديفب الانا ناو مراججللاو ٌبدراعلا ةخفالتخللا و وائازعا

 نسل ىورءدّيف هند فلم الا كأ ذنالاىطق نيحأا كم
 ع لدن نهو"حاونلا ب دوعن ىتد دع يسلك ث )مارال نع
 _ٌذ تاكرلا نك( لفل لكمامالا نعرمتسير ننأ ىوريوامهب دامفنالا

 دع انأوةرخرلا 34 اهش همدعلع لدت زهوماكتلأ م دسعند
 لم ةإ مص دس نا ورو دك اهيالرجتسر نأ باور اعاشسملا
 : قلب اورلابنيلا كك زل ظنللا ملادشب موا عدل
 ٠١ طوسبللةوومملا ركن ههرتشلا طراشال يلا خف لتحل مو
 ١ نتيدهانسلا مم نمدجل ناراتط رب دملاف 3و اتلطم طرنشسال

 اودوص# 1



 لجيل لاك ناب ةمالا ىلا بمملا ف اضادلو مي ادبلا قو هاه دوصننم

 نكدإ ناو م اهتلا ىلا فمئد كك دونعو التم و الجمر هملا :رىسلو
نبو | نكت ل برهولا هلا رق دصو ماكل | ؤعالل ى لاما

 اتلافم

 عمطرتش ف ىهن ابقرلا كم لا فرعني ىونيرل نأو دنلأ ةلبرقب
 :بحا تفيضأ | ذا ام ىكخيوانمرت م هنمدبالو دوهسلا شدا
 ١ كال مدع نال رتلا هرهريغ نمدهعني ندأد رمل ىلإ
 ىلكس دديرئلا وهف ىز احلال علل بجورة رفا ك/لاوهو قسم
 اك هدفعنبا] همرع ىلع ٌمنيرَ تم أقول ىتحدوهشل ا اهن
 كلم ىسفد تمهو تلافذ نزلا ةأرما نم بلطولاهرغو ٌدشاخلا
 : امملاتلادول ّيدريهطلا فواح اك نوكلا| تلك لجرلا لاقت
 رهو احاكن نوكنالاول اذ تدخا لجيل الاف كإىسند تضو
 ' احاكت نوكتا تلم لاتن كمرنتل كس اهنسهو تببلا بازل زئد
 ىللصاملا عاتلا هب دارلا ذاالا ىوانلا لأم 3: د اءىهنا
 تلاّولام فال ءاكتلا هجوولع ناكا ذأ بهل اب دفعني ماكنا
 ريعسا|:اونبرمهللا ناممعبال :: لاق كإزجو سن نوكا أملا
 سس اهنال ضسقل نال كلل ىرؤنال تتاكد او  اكتملل تمهل
 نع ىبرعتل ببسلا فعضل صيقللرخات ائأو ككل ءوضوم
 ضعلا ]و اكئملا خ حاعتسا اذان عدذلا ك( :مم”دعندو ضوعلا
 © اكتلااهبدّدعْت ظازلا للا لع جربو :باهسلا قاركمسوب بع
 فرم وك ذارما] لاقول اهرمو ةريخدلا قاس نوكلا اهنس هذ كئلارمغ
 ريغ لاقف كا( جوز نوكأ“ الا تاافول ام نالخب دفعنا تليشم نك
 ةينحالا ل اقا ذا[ دس عنبر اريك ةينأكللو تاعقاولاذ حرصدتد دعجرلا طفلأهنمو كتسيعا طفل ةيرللا ؤ ركدو دتعتا لبق لاقة ونش كتسرع ]لا تلقول نيانلل قأماهنسو ريمهطلاناميمبرل

 وي
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 1 نيش 1 0 92 ل 1 7 لب
 ظ رليعتف نانو تسجل نمد اقركو وسلا مشو لال د

 ظ القد دل! 4 دس همام 1 ثود "نال هب ١
 ملا لك رع 7 ث د دراهحو لمنال تلاق ولاكو

 ظ ثحلاهي هه داو اهعدرااهنمو ةرمخدلا 36م اكل اهبدّتعس
 ظ 0 نوكب ]ملا نب لاق دس انف خال كنس ٠

 ٠ كرها ةمغصلا ب الاكول مشا خا ماهشمو دع ىلا 000
 ظ انكيذالف ىنبإنم ةريغصل وبا ندبرب دجأ تنبا تجر صدق ةىأ
 "5 و كيدز ملوانكه اهوبأ لاتنانكه سيلا اهسال لاق وانكرهم

 ظ يطا ا>اد دحر ل ناووب اكتلااو د دحينأ كمال دلاق ككذ
 - لافكيتبا ىلا تحلجم ل اقول اضي من اكل فاماهنسو
 ىلع ع !اهل لاول ملا ولولا نو هاحاكت ناك دكتككم بالا
 1 هب دارت ازباب وهى كّنجو زل 8 مد فلا

 ظ 1 تلبك عدزل!لوقد ىتح "0
 1 لك ترييظلا ىو لاخلا هدردرلا ذ!ام لعل وحش أترهظلاو

 ظ ناجح هال وسرلا اهجو:ذاهلصن* | نابل ناحل و اهب

 رمال نوكيفرمالا نمشيردصا اح اكد تاطم طالل خا

 ىلا اهزعم ييريصلا ىواتنلا لام يلعاكشسو عامل! نام 8
 ايست اا لكل اتاي لف ةايسيعا لات نمن |ىسخيرسلا

 ئ قبسن دفعلا دنع طل نال دّقعنا] منيئرزأ كول
 0 7 ا ك6 دقعلا

 اعلغانهو ىلطن ال اهجورت غاهطح نأ ل انف ارك -  ماجاة ان لن ىلاط وش ا هجوزتو ضالف
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 نارلوو قائادحاواطرش ©دزتل عمد طنللوصتواولا فرح عمرنا
 اجر لان هرحو رطنللاب نيعلا لضن الذ كك ذ 0بنساو تبرطسو تلا
 نت ! ىلا لول ارك وى لطم حلت خو نمعلا لحب 25 دعب
 تيحا وطن نسر ىلطن اهيرضبم سلالذ تحول

 اهتموىهن فاير نيملاوأهجو زن عيت نيف طرشلا دوجول
 ”تلصلا ىف كا دز عنا كسل تلاّمذ ىس ورعب اهلل لاول ءنياخراشلا أم
 3 ترصوأ ىل ترص لا دول مص 0 كا ماهلسو ساورلارهاظ نالخشأ
 تدم .ىسلاب اهسو رخ الخجْلس دقو لول ادنع جاكم نا
 دأب كعضب مذانم قح تن لاقول ةرجخدلا قاماهنمو ص هللا ذاك
 ىتح اعلا د ومعلا دةربعلا نا باولو ىقشا اكتمل صعن كلادذ
 , لئاانهو ,وئالاؤعم 5 دو طانلال رهو رباوسرص لكلا
 تمد اع نيدرحورحوأ ندرح دنع أوف كلاخت هك ضف نمل
 نيزداعلاىدإوا نيقاوأ نيدو دحموأ ىسأ ولو نيلسم ئئلاب
 ول مغ مصب م داهتسالاوهو مال طرشلا ناس دق عسب قاع
 ده هأوراليو ةنيبرعغ نه نهسشنا نك ىلا ابإغسلا ىدمرتلا تيدخ
 اند لاح انل واطرشن ناكف د وهشسالا لهلالا اع وك رم نسل ندأ

 ىؤعاربلل ةهجلع دوهتسلا يخاْ دوهشس غد «ىزتول ىواتنلا
 اراهشو مزتول صلوا قو ةرعس |متردعادؤعأ» دع ناالا
 اف ءرصو بغلا ل عيوزلا نادامتعال 8 أ دّيع ال ملوسرو هللأ

 دوهشر مهي مأمن[ وصخ نام سو ,يلع مهد !طصوبلا نأ طوسلا
 وا كا رىضحب لكتل نا نستلا خلا دوهكملا ينالجا طرتشاإاو ٠
 ىضنتتسيو ىهتد ا نول حالا اير ىضحب لصحو رس نوي نانع + لعي
 ايس نحوزتمل نلحا ذا ىواتفلاةرع ىلا نمهلا للم هلم
 داناو مينا ثنا نيدهاشلإبو فرح دوه ند السن ممرتف
 رنا الأ دنعال دقعلا دنع فودوملا ف طرنشش ة داهشلانأ ملا

/ 



 ' مثووامسلا طزتشب لذ دنع ةلكم بسلا: ناكروضيلا ناو ظسحلا ناك
 ظ هم "يعل دعا اهسلاا انيك ثلا نهاعو هدضاللا : الخ

 يلعف نيممالو ئيلنلا ةذلتخالا ةرخد لن اعدزسلالع اي ضاتل

 دددعسى هند ولع وا هرىضح اكل دعس: ةماعلا وت

 هتان اذعف ْ راغب رجتتمدا ناجل د ناخىخأق

 رباع امال نا انهم تيس اهم ولك همست ىلا ذأ يبأينلا م نعيم

 . يليزلا لوقت ؟امسلا روضحلا نمدوصنلا ابا ميصاعرماعلا
 ظ رن نيرصال اع دقعساإو الاطع ضمانلا: ةمحردعس

 ظ اا سلا ءرعل مالم ل م هانم

 ايلا نع دعبارّملَو لاك تيحل كلا قدتلاذسنا
 0 4 ١ةفلتخاو ىهتضأ نممانلا محب روح نم

 در يي مساج رحو فسوي تا تاع ةمخرلا قله

 ولن للا او وزح لنيك نوع لماع سولف بهزلاوه ناكذ

 هج ص اصتح 3 ,ولو ءيسلا بحل ص ميضروصا اه دحا ناك
 فلتخا ةريخرلا لا 0 00 هرصعو ازدذا

 00 اا نا مهمالكنندهاتلا موز 7 ثاضدأ :

 طشرنا هالملاو ندرمهطلا ذ لاقو ةرهوملا ذرتحو) نع كايا الامني |
 «ايولسا ابنا وهنا نادم 3 لع وات نارمهش

 211 اسماء وزت | ايس وللا نك عجالاع هنلا ياعم

 فل سرعلادوفرعيالدرهشلاو يلا ناتسحيق ادع ىزلاو 4

 طارتشاو ل تلتخ|وىهنادق عني اهدالاو مي وعلا

 © اكتلاارهف ا ذآ ىراكسلا ضد قمن اهرمغو دص كنور
 2 مرعدل وقلإ ل عمهفت طرتسالنإ خضور هحلا ود 12 هلا

 0 1 اء ىملم ملا مرعددعزالافيذأالاطارتشا

 نيرهاتلا 0 ماسلا امدعل
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 |نانامج فشكطلا سحالاو هيلا ٌراشالا نكتمّسنس ةطاح تناك
 رحو تبل ا ىف: أرلأ تناكنأ ثيبلا نمأهم لكارمسواهصختش اورد
 اهلطز مها وحال ىرحا5 ارمأاهعم ناكنإو دل اهلل لاوزل ءاحتلازاج
 ةمداف تناك او ليصفتنلا انهو ع ومق جيودتلاب تكفاذا اذكر
 ركدنو اهنوذرعب د وهشلا ناكن انا هلو اهل دفع ناب اهم لكأوعمس لاو
 أهيبارسلو همساركك نمدبال اهنوفرعد مل ناو اه دارأ ندااولعا ذااههسا

 د مرره صبرنا ىرس اهرمأ تلعج ار مأ نمو ٌىلكوم نم ىسن
 مكأ ال ادتشالا وسم لعلا ة سسك ناك أصنحلاو نا ىضأث
 ًاهونحا اهجوزر ص هلدلا جنم متنا ناصنلل لة 6س ن ديهشلا
 هل ناكناف ةرحاو تنحارل تناكن از اجا همس ل وىخا تحو نل اقف
 طرت شا هدحا بانكب ب احلا امنا نارصلا داود اجاهايسف اتخا
 ىلنكأ ءانمدّد رخال لو هم باتكلا ةأرق نم نددها كلا ءامسمف

 تلامفرنلل أهمل م كسفد ىو زم برك وس «لكتلا ىو ييريهطلا
 نا جوسفن تحو نئتلافق بان !ايلبد كنج وزن تكوا تجوز
 ف اكلامجولأ فو دوهشا اهمالع|ط رمش الو لوالا حولا قنكأ
 .ةالطا سبل باتكأا ةارك تقوا وضح طرت وع تن طرت
 أقمت سوسن تجو ناوى ف ليكون رمالا رص ناهع ىسومو
 أما“ ٌليكوتل الع داهشنالا طرةدالورعامس تكا لومتلاو باعالا
 طرشو نخل كب انكلا ةارق عامس نمدب الفأر اجيارمالا ]عج لوقوع
 ٌمتحرْوِعْي الذ مول سالاو غولسلاو لقعلاو ندرحل ةجيررارهاشسلا يف
 ةد١]وال زراخ نيلسلل وكت قرافكلاو ناسصلاو نين اجنأو ديملا

 تكو مهربعرجهعم ناكن أو دهس ]خلا دعب ىرصلاةلدو درعلا
 2 ]21 لها هنا هداهش ترأجههر وضد فعلي نممدنعلا

 ا
1 

 ظ املاك تشي

 معلا ليو ربعل ١ مع وا
 ١+ رخل دعب

( 



 محملا طش واو اهريغو ص الفل نامالذالاو معقب دقعلاددعنا
  ةمالئإ اذا مس نالا ذا ىسرخالا محد معن ىلا برها ثلا نطن
 هضاب ماكلا قايل نوكذأ نملكد أ بابلا نه قلصالاو
 ا زن كم ناو ناو تناكملا حن ,بف ادهاشم نوكينأ ع

 ناكحلم) : ا
 ا يا ل حا دس وكلا ر اهلظالا كى ماو انركذ امريع دادعنال امكهت دا عن الا عحور اهلا لا [ح
 نيقس انل موضح دقعنا انلذ ىواطلا مرش كانكمايحاارباس
 ناو نيدقاعل ب اوايوتبمل ناو ف ذك ف نددد دحلاو ثحيشالاو

 ! غسسفن نرالوبا] لولا هيج نم : دانتسم َنبالوب

 اد .ةعدقملاةنايصلالزلا مهل دا لكلا ةداوشالانأ ظ ظ عيادبلا أو. نيودملا ةشحب هدا ةمناكوضاقلاديم مو اة ]هش

 اةلاعلا افيو اكل اذ را
 مي موف (ءلآ رع و لي ا دث
 + ع دل حركت

 بساصخ منا يصلا نعم نأ ع وشيخ نمروضحلاب عك دنت نمهتلاو
 111119 ماوتلانال اههدايتس ]تحال ناكناواهروضح
 ىهننأ ننامصلا لصحتذ هماسلاب منة داهشسلا ضير هس اوما ذأف
 موأت|يدنممزحأ م روضحب د قعنأ اذا قداهطس ل سال نم نأ :رهاظو
 ىلا فعس ناىضاتلل ؤسنلا ىواتذ ىو هعم(سشلاب هبة داهتملا طزاح
 لمعي ن | ونحللو ىسافلا :داهشس ناك | ذ|دقعلا لطسل ىوعنش.
 اهيجوزد عفاش ل تعض أن هئ اهتلطن طورعخب ناكول اكو ككذ
 ص نإ قازكلوالا مارتلا نالطببو مصل |ابوضتب ملط يغب دنس
 بهذلا عفا لل جوجيلازوحا) كانسعإل نيرلارهظ م امالا لاه لافرش
 جير وزتلا ةروصو ىعتسنا رؤس ختف أولعتول اما َدفاضملانمهلا نالا
 في]وضحارّمعب /نيجرزلا نييّرقرتلا عقتانا هين طع

 امهينباناكولو لال كعامهتد اه لَسْن لح وبن! ناكولذ امهلصال
 لبقدمل نب ارنالاو (اهنبااهدحا ناكولو اهلالاهللع تاّماهدحو

 هلصأ ْش

 5 تيب سم بسس ديس بيوع م سي سس يسوي ننب



 اكن ان ناجوزلا حا مدينبأ ةداهتس تدب افون الصأ
 ىلع ةداهلس اهرال اهتداهلش اتت ناطامهنإ اهم دحاملا مم بالا

 كادي اول 2 هاا معا دلا نه بالا نا/ثأو

 راد او ىوع فس لاك ونكت
 فلق بالا اال 0 لملم رند -

 اهندإ هلو يهتلا وسلا نم هنالل نالدعرظن 0

 لسمللجرءلات اذا امن ف لبخالااذهيلع ك9 مندل نع 0
 رهط كولاركتأو يبى لد سلا لات رح تن لب ار كزكذ
 ددروع دارضدنعل ست رك ىولاو الاانا نأ ليدرمن هكدا ءانربأ ديعلل

 ديب دبر ن يكل فسنول شادشعتو متم ضوعوتل ١ وأ 1 حملا

 نم ىننالتخالا انهلع اكو, ا ديا ناكل شام ليلا
 ددعلا وو ووح نان اذ دقعلا ل هليكولاند١ ارهيس مروع هرمع 0

 نسوي 5 نعوزتمشلا ,دعل انلطم هج دز عل بتئدقاعلالا هج
 درو راينا[ تااركم ناكناو لسنا 0
 0 ١نال مول دو قلبت لنداايج دا دبلا

 1 دايما ياو مال

 اموصتنبلا تن اكول وفسوبا ىاكشذ دالاس امالالوفبرهللا 3
 علا 00 دم رخال ١ وا ارحاح بالا الا نانئا شال

 ل د نافأهت هطبارهش عامه نايولل «ورولو ريبوهللا قو كو
 ضنا[ سناردنعو لست سوم كارنعذ تركلأ نأ داعاجإل سال
 تناك بخ هو لت مهمائلطدنا دويل 7 ني

 !ةهركو هرداجوف روت تناكنأو ىدنو
 8 0 يت |!قالطلا رك واضولا نم

 يفوت ىلا دنعد 520 :ادااجا نس ةحلاع أ 9
 سا اكول .؟ تلا »ص اخشاب داهكالاب ددتو لسا ردنعو

 17 يو
 مثارم ئلط در | و ومس ربه



 0000701 5 ز ز ز | | 070 2ذزةزةيةيااا#

 "هلع اهثنلا نككو دوهسرفب دوغتم نادال نازل ب
 "2 كاتيارلل ف بجأو داهسالا نأ: قايل نركذو هسا ضالة
 ظ بكي نا در حلل .حسسو قنعلا باب نم طل قلاش ماكل اهأو
 امدح جيلا نعت هةية نما دوهلس ىلع دهشيو اد مكى تعلا
 ى دوامه! كلان اهعومو ':كما منها تاراخلا راس ىالخجتسنأدمل
 عرسان تتعل اكان ن وكب نا سنو ىتعلا كونك ا
 ارتشسأن ناس ن نئدرم درنزع ةيدؤسم 0 ا
 اهالي نا( «نيطسم اذ :ادهاشملا ا

 ايا اكتلا تلم ةداهشلاةاايقو )سلا كلاعسس مناك مالا لعوامل دامو داهش ماكئلاذ اىسلان اروع لع
 ْ 5 ا امانا

 ظ مل د امفالضإ هيلع نارها اهو لال م هزل قطرتشن ةداهش

 ظ اا دلطسلا ةال تيكاسانالا داى خسف يزل قالا
 ظ ارامت ادن عىضاقلادنعاها امان دولا روصم لذ 0 ايبلا ْن

 ظ 5 ناره نا تلا يا هانع ١ وشماه ري داعاجا

 ظ انهإضايداواطسلا ناازكو لنا دقعلا ت تكو نال انعم
 ظ عيارسلا لاناّملطماهو 2 قنعوى ءارطلاور يلم ازكى الخلا
 ظ دا طم! اع تاهل هذب نم وملاوهر
 ١ بالأو ايه تاق ذقن يىنرفص 0 2ان عاين ود

 وكب ليل اا دتمل رش لاعب يللا نال الفالاو 4 هضاح

  نعلام اغبالا نانا وادهاتس 2وزلا عش د معمول كلا
 ذا مطب اسما ا ا
 َ دمع نمار ها. بال 0001 ْن أما نم ناهنلا حام أذ ال> وعلا

 نكي ظروف لّتخالا انه سك ىلعمند نمر دريل بلا رابع ١

 0 رو '

 | ا



 دفعت _داهنلا لامع و ىرحا ةأرما نمر, ل ب جرروضمحددعنيال

 مك سكنا اهيا ةريفصلا جوزرتب الجرم وم املا أمارمالا ناكولو
  اهتلاةإمّيّتدرط ذر كمت ذاهعولب دعب جاكتلاد بالارهلسول ىلاثلا
 دزمنا] !ينالاهنا دكعلللعو ءوزمال دهاش ننال بتنا يش
 را داما ذاق شهد دهن مالا 1
 ثاماخ اال نانا نسال سنغصتلبا تنأكولو لد اقم د ]سال دىعلا
 انهزاننلا اجد دقايق 2/هارتل ايعدمرخالاوادحاجبالا
 ترصحنا اكول اكو بح نارها ل كول اولا ثبجدوهاورمخأ
 1 ارماواالجر_.موماملا 3 وكب نأ تسي قرفال ْسأ ومسائل ادمتسل أوه

 اعل ناكذأو نانارما ارنا ]جرررعم نول نا طرتشا الحجم ناكنأذ
 سل[ ردع اوت نالع ينو ةأرساو زجروأ ن الجر. اهعمنوكي نا طرتشا
 ٠ فص تناكول نال غلاديلولل نوكب دقو كنك متل نال دبش
 وة لأ دح!-الف انه دعواهبلاهزّمن نكيا)دقعلا ن الاهات لولا نولي
 لع صخدتو لوالا تغاخدن كو زلال مهره زنا فولاكتباننلا
 دحأو : داهشب ا يكولامجوزف رنه < وزن كالجرمىلوملا لكوول نبال
 ناو ته نمإركوتلا,دعل ميلا |ّدس ال دنعلا نالزحي ضاحدعلاو
 باوصلاذرخا[ جرو كولا ة داهشب «, هنن جمؤتينا ربعل نذا
 ندالاو سمت يلهاي فرم درعلا نال ارهاتس كولا توك دريك
 ىتيرنأ نم . نع لل نال ورشا درجلاو دحلر لج خل أ هلاملا و دعملولاوو زولوريرذلاَّيذ ذروتجد لوتس سدلو ركل كَ
 دسبعلا نانو اره نوكبن اج صي كولو دبجلا ىلا لل ئضارساص
 اذني ثيددح اجلا هوان ليو ل شسم ةهعالوا يزل عمرك بيديسلا شاب تلانأولل دعبمشلا ف3 ٠ رو نانياورملشسلل خاص ىوجإ كانضرا ا كاقوزجيملا باغ

0 

 أ

 ا



 000 سما اسال

 ظ هقمتاذنملا ذا ند داهسس لموت دهشة لش بللفلاسلا
 ] قعد داهم 4 لسنا نسنأو هوعو هرقعب شاسا نهلة لب ظ

 ظ تشمل دهسا نهلات اا ونملاخاو 0
 'ارامنمل الا ىلا انه حدف لمعلا تاشاللإ , دحاحااو

 0 رثرولاو«ىذلا تامدقو جنم اما هلكت لون نم
 هيل اةتيئااركذب ناوئشبو ع الة دهس نادتعلا 0

 ادار | ,ؤاهتخلاجو 0 ذأ نيدونخحالا خاولاق كإ زكو رحوكتم ع 0

 نر ريل ناد كرتحوكم نهالوتمنا عنب تل الع يلعادهشس نا
 ظ :هملا مهن ضحكت الا اهجوز ند ةريطخلا امازفا تعد ىواّلا

 ظ ا اعجبت نيبطاخال العجة غور ضان :ىوتنلالعو
 ظ راتخاو طرح . ةوزأوجلا مدان ص لنك ةردرنلا يف غازك دوه
  دكاكا ْ قنا زاولإ ديوشلا سلا
 الصلح :|لانوكدنم نافاضيإأ مايا لير ناس ؤهورش
 تورطوا نلتخأو ممبعش وسلا ةرحرلع [صند درذاو 5
 هنااوحرو [عنلاقبقحم لاى زاجب ل سف نايعالا لاممرغلا فاض
 تامل أول ةعست باس, اهرش لل: يلع نتن اة تح
 ءدرشو اولزن ناو يدودأ ؟وردو رملوصأ اورعورت قر ثسلاب

 ١١د احا

 2 لهو ةهاصلاب تاموملا قاتل ادحاو نطبب اول مشان دجو

 ١ لي ةلحو نهعورزد لد الحو نهيوصاو نهب ل وخدلا ماش قزف
 ١ مهدي مرح عبارلا نايبيرل ون ضاون يتامواشرابعلب رطل لاو رلوصا
 11 يسال, لل كم كل اينجل نب ل ةمرحو لاا ثي
  اهضنياهنلاو طمملا امج مالا لع ةرلل دقتوهو مدل تمرح
 ! ةريلت تمهل ة محو لتف جلا ةمرح ةلذل خدام رحم

 زحركتكيرضل! حل ةمرملا نيذاسلاو اسجل !اوهوزنئم دوم نها و رمل 3

 كواسندد مدعل تمر عباسلاو بسلا ناب لماحلو ىلرّدعمو وعلا

 ردوا



هك ةريسلا ماودك انا نمرملا نما شل او”دكرظملاو ةسيسوحملا#
 نارا 

 اجمل ا خدركذ ث الثلا تاقلطلابممرملاهدرجكو قلبزلا ركب مل
صنلا انه صملاركذ دقو دباهتلاو

كطلأب 59 لل 4 دا عمم ل
 ّ 

 ةمرملاب حصير و ةعجرلا نما لم رعلطملا مخ ام )صف فش الثا

 تانسلاو تارا ةمرخ سجن فلتخ ا وريكت دو رككناهماريكىلع تمرح 3
 عرنلا تنبلاو لصالامغللا مالا نال متقددحو ايدل يل

 فمقحلا سب مهب زدالزاجج لو لكس سك نمؤئينبحرمسالا نوكيذ
 دلالدد ل ضو نهسرخ ع ءلحالا صنلاو كل ذة دارال قطلاو هموغُف نالخدف عرنلا تنسلابواضيا ل صالإمهال ب داريذ اجلا موعيلن احنأو
 تال لوالا وف تنهلا تاندو مالا تاندو تالاَكلم تالا مرحلا_صنلا
 نال قائلا 5و لوا بذا نهو تادجلا عرمت تارهلل دالوا نه نسال
 نجلا ناهيحولا تااهرسج وتلا نم كو ةوحلل"تانب نم بيزفا دالوالا تان

 .ىككلا صنلا جرصب يلع مف انزل انممتْبب تنبلا ل خ دو <
 اظنللاتن تيتدملام مسرعلا مخللاب :.ىهاناب اطنللو نخل متشإهنال
 تنوانزلا نممتخلا زكوا عرسال وسر دعب هونعوةالصلا

 هكخاوأ هيخاوأ هوبا كن ناي هنم,نباوأ تخ أ تندو ها > ظ
 متروصو دلل و لاخلو ملاو مالا لعمر اهناناتنب أو دلو اهرمشاوأ
 بدرؤل اخف نإ« كنب كن قحاهكسوركم كرب نال داسملا اه
 اضدانعالل تندإخ دو :رهاصملا تمرح بجويانزلا نأ تح نم
 اهنا وانزلا نماهتدوضاقل انف َنَعالولذ انه تنبلاميكح أهلي
 الشو سنن ب زكا نمإببس زال هجدزتيذا لجيل ز والمال
 فمع ىلا باية امد دق مرددملا خف ىفازكمنماهبسن تلف
 ه اصتمموريلاةأكرلا عذ دوال ءاذن ىزلا دلولا مارل و نأ ماعلا
 اههزئر ناوزلول نوح لف ط (رسجل | ف عش أمد ئيببلا قوبلت

 ب يد مس هيا هيج بسس يل



 " اكّيتلا 8 نالتاللااهماب اح دقو تبسب ساهناراتعابرم غاهنا منع اللا كنب ف لاري نأ كيو لمن لع تقوسواطاّيحا شخل هناا
 :لإ ناو مجعو محا تنبواهتنو تخلو سن وق قال

 هعشرلا تناك افرعنا رهاماو طمحلا قوؤوهشا مزكا) باارهلا

 ا ص 5 6 ب

 . نجلا وحلا تانبو نيت انبو تاقرفتلل اونا هنن اخدو < ملا

 ا اولعزاو تارملاو دادحالا >لوا تال اكو تاعلاى لخدباذكو ماد بال
 ناف يقلل واماو بدلاهئال انور دحبّةعوتلاخو» دجةعازكو

 ناو ردغاهال مارح بالا با تخاو بالا با ةرجتخحأ نوكتاهنع
 © ونس نوكي علا با نال سلع رخال لا نيف رمال هج نقلا تناك
 ٠ مالو تخلو تالإما دلل هود تجادتخأذ ةاههناهمإما
 تنامناذ مل الل 0خأمأو رمرخنل نالوا هرم عبو نم تخانرمرتعال

 ا رلاخيبؤلا ناك ناورملع ,ر اهلا ف يمالوارماو بال ملاخض سل الاخ
 با رولا تاما نوكت وقل داخل ما نا سلع مال اهلا بال
 درغلا ةارما ت>ءاو مالا باةأرما تخا نوت اهيخلاف بامالمالا
 طل موعركك نم ع هزني نا جيلا ىلعم صاير ىهتن ا بلجوطلا
 نمل ج ]ملأ

 ' :“ : وززملا 0

 رطرصلا ةهاسجلاب تيباط ناس ال اقلك سا اءاحا

 ظنل خخ دبو نانا ةميحضونو دعدرالا مالا دزه له مكوهو
 ثمنأفةأرملاب دّسو نولعنأو اهماواهس || بك نماهتادحتاهمالا
 لب دقعلا در اهنا ءرغ الذ يساف اهتند رن نان معيحلا ءاكلامل
 انفالادا] ةوهشمرظنلاو ةوهطيد سسملا نمر ماعم موب امو | طملاب
 لطرلايألااهمأو حالف هتما تناكنأو ميمملا ركملادإلا تيتا

 ودا

 الوااهلوخدم ارما نوك تسد قرذ الف متلطحا م[ كاهيماو ىلاعت
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 . رطصأ| وو لوادياتنلا ةرابعوركك نمرملعم < مزن
 ظ ذيبِلصو ببرملاهؤصأ مرذو عرش و ىشئاوأ ناار

 ار
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 م ىزرجج ىف نكلول بالأ عم تنببلا تناك

 ظ
0 
 ظ
0 

 ردارلا هع دالل ناكجاوزالا ىلا فيضا | اانا نل نا مع دوأ

 ىلاعت لومل اهباخ د نااهرشو نياق ,هلب لاو راهظلا لك

 اودوكتل نأذ نيب :لخد ىاللاركباض نيمكروج ةيشاللا شابربو
 ملخ دىنعمام تلك ناف فامكلا فلا ريكملع + انج لذ نهن جلخ د
 باجلا اهملع ب رضد اهملع ىنب مح رقكج اجلا نع قي انكوه تلد نهب
 ناعتتلال مهملع عشنا ركدتوأ : داحلا حض عرش بالا رجلا كذ

 أضماذا عضل |برلا/ىلمان الو ىلاعت اوه ف دعا هداناعشا ل
 | ذا اماومالا جو زمتيبملا مالا تنبلا فتن منتو مقا

 جي نالذ اولاد م ميكا لامطب نو داموهو مشيضحسكأاو ينل ناالارخبزخملا قو همهال .
 تانبو مسدرلا تانداماو ىهتسن نيالا نا كرتعضو نك ىأنالذ
 فاشكلاة والو! انرك امو عاجالاب نهوتمرح تسد نلفس ناواهيانبإ
 ئينبل او هدغينح ار تع لوخدل اما قمم وتي هوو سلو
 نهر اواني لذ نط ضاخرمسالا د الابالا أنجل لبالحف ولك نهلعتديسالا نال بدبرلاو :سرلا تانب [شادرو ءابود ةلخطو
 فنأللا ةجيوز نإ تنبالو ننال حو زثتندرحرع لذ ىعبوهسا
 امانا لل متلوغش بالا ءط لحام اثدحد ذإو مشب و دس 30 اورملوف بالادحور ندا تنبالو ىنلادجوز سالو
 اهيب لددسا ركل ديلا اهل عدقعل ادري ميفداشلا نيركو أبا

 ان دل إب رهاصللا ئمرح توديع هرصو دن اهن 0
 اهساطام لل تا رمرمح در نانو اكتل اء طولا ةدأر

 ةأيلالو لات شم بولطملا كلاما ةدافا نعمت مولا ةدارا نم
 5 ف )3 رذيملالاواهيلع عرشعب بالا ةأرمأ قلدصتورسإ
 ىزاح ىنعم نادل هاك ؤجاهتلا ظنلرابتعا حعريصيأ اذ لعملا
 بجو لن د لل جتكو منيت ةرطنلا كأو طولاو دقعلا عد



 دقعلا درع نمل ملا نما كل ال ءاحجلاب لو لبا هملع دوممملاو . قيالاب ةرطولا تمرح تنين لومت ناك سيبلو ىزاجلا نارا ننعأ
 ميا عاجلا لذ :هبسكلب هنمادرم ناكل اص مل دلا ظفلو
 ىلخ ىرورنم لع نع ناكثنأو نوكنادحا نع سانّيلاوأ صنلل
 ١ اوكأت 1١ ذا بداثسلا علك نما ارم ملل كلذ نا كلل ند, تشب ممل
 انف يلطو بالازحركتس لو انت نيالا نأعلمذلا لو 0

 ١ روعؤيلا ىو تزدان ددهت لل تمد مهره اداك نأ وأحب
 0 لاو يناعم ميجعب نا كرشلل روع مامن جل
 الو تاما! !نالو قتلا خال امهند. مها روعال نا مىملاو لوصالاق
 - هاضتكمؤنلا نا ىللوسرعتلا لكل ان ا اهلطم كرتشلل مومم
  ملدالاو د نكئكاف نيسعلا نمد مجلات ارالا تش نان تاسثالا
 . نولعأملر ككلوم لكبا] ف لح طوس يوكذملا نعل ةؤ كسمأمأو
 رهن اقتل نكرة دل موعل تعاد تلف ثنح ملك هنإ نولذسأو
 اهعدزاحجي ىلا نمهل انزل )١ ببركرثم :فشح نالوهائاو ضعملا
 0 ذيك ناوشو
 ةركل نال ؤنلا قف عي نيا رسرعلا 3 ققحلاراتخا لوتس !لذسالاو

 ىل الا امس ُدْسَح مم ا ١
 ٠ ةمرحتوبتل ل دو دلع معا وهاكدقملا ديالا خاكتلا نأ
 2 لاتنةيراجرا ]جر اطسحلا كو هز> البل دنمارك طلاب ةرهاصملا
 ١ نال خاهمطو لام كذب ع ى تناك او مندا ارحل اهتشطو لذ
 ١ | اول دل دمسم ماناسا هاج مبنؤم نأ
 ايلزركلانن ا طمتازماو ونئاهتطو ءادا نا قجا هابي نأ عسي مسا
 نأ كوبا تلاك كن دان امملاان ا نج و اهيعماحي أل

 1 ىهشازنارمارفاهبنك ناواهرعمالو هنم تن اب ىزلا اه رص
  نأف مالس نم نزلا [نب ]هلو لاهتاوتج نيالا هل لحام أو

 د

 كررمعأ



 ؛ هيطوملا تلو انّرازالا )حوا كارفلا لولح نمي تربتعا
 أنرنع تبانلا ىلإ وهوابالا لع لكللا م قذف حل زوأ مهحسوا نمملا كرد
 ضرلاو لولا شاولهسنإو ميزيوا نيالا اهسلعدوفملاا لوانتب»]و
 ماك ردو دالك للان ناحأب كأ ذوابال اجه مزعدقعلا درمت اهنا
 اركريلعا دلال عزفاسلا نبال ليلح م ضف عورشلاتبالا بدا مدس ليلو علل نمور ابعا حش بالا ل عئالل اهم هزل مح ل ه[نل دلا
 طلح ع بلا نم جلا ها لح مرغ كو ا واذس نأو تنبل نبأ ةليلح
 ىسملاندلا :ليلحطاّدسال نيالا بال صالاركذو كض درلا نم ندا
 ظ دليلح وعن بزعل ذامتجونلا ل لل نارهاظلاوربدقلا ذ فانك
 ا ابل دش ةحوزد يل نم اهئبطو نمةمرحامأو ندالاانلطملاٍلع ندالا
 ا ثمل ا كام ةىطوللل وانت ىختمس ال شارملا لولح نم اهنوكمرخ
 ظ ةجوزلاباهرشد بزعل بحاص نأذ ٌميجوزلا دب نمدباللن ةرمدغو
 جونلا ل بإ هك ضركلاو موق شارفلا اوجد لا هنال لاق
 تبدللو نياللواضرلاب يينيمصلاو بضلاب مرعامناوهو كانا
 كن ىزلارهضلا 3 :ملجو زم ملع مرح يبس هاما تعضر اول تح
 ازهةارماغظلا عد زيلع مرو رعاضرلانمميدأ ةأرما اهال هنماهلسل
 ددع |ىّسازهو نبات اور شو هةهاضرلانمميبإ ة أس اهنالوبصلا
 كنماو مسيملا نزحالا ميعاضرلا تنبل |لمثم الشم تخدالا تنبكماسذا

 | منبأ نخأو رسيخا ماواضرلا باتك ذى تش اواي انه صل ىرتسي مو ظ ظ ىهتنا صا ضرلا خال ةمجانمرلا تبلاوسياضرلا تالا هيبشلا ٠
 ظ لحال, زلا ىلا نا) نيتقحلارنع رسل ّمحاحجل نشأ ىلاغن هيدا نا ايسو ٠

 نيرشعو ىرحا ضعي دنا وأ مشا دوجوم نكبر بسدلا ىمرح ,
 ٠ 6 ع ءسن و د ةرومص 0

 د لولا ةرجوتهلذان ,اك هن ىوص قجاضرالا بسلا فراخي
 ديرلمل نايل اسمزب هير م ونناةحاورمعماب

 مل



 !/ اضرررلا فاضللو ا فاضملا نوكي نا امأ بسلا ره نعدحأو لك نال
 ظ اىلشورمخلا اماهن 1 را ليا مااحد
 - كملت دن انكر ايها ضر ايهنم لكو | اهدحو ةيهاضررملا نأ اكس
 ١ تم ام نو لافت ءارتلف لوالا اما راحل ثيب مهل وهو جدارا . عينلا ناس نيم كل ءابطو واح كك نينخلاأ نعب عملو املوت
 " جلذرذالاموملاو هددأب نموي ناكنم ثيروشلف فاشل !اماونيتخالا
 - طوسبلا قال جرلا مطل امهنسب مهل سيلو نيتخارمحر هام نعت
 . اهتخأ نزنور ارما سمىالو ةعاضرلا نم نيتخا نيد لحرلا ميدل و
 نا انيبىزلا ]صآلل ةعاضرلا نماهنم مرح تاذ“: ارم لك ككذكو
 ظ جيزي داك لازلنا ىزحلاواركذاعادحا تناكول فيتارما لك
 . كلت خيبحلا! تيب جهلا ةمرحهلع سايتل ابا هشب عام رعشان ىفنالا
  سيلزأت عرلا عيطتل سيل مهلل انه ةمرح نأ انهن نيدتو ٌكاضرلا نم
 . هدرب ترج كل يسو ئهسا نبات امهلدب ملل تمحو جم نمعيعينصرلا نيب
 ىلع عشت رونجيال اكوا كاكل ادار لكلأو ملوق لع ملل ةمرحأومدقولذ
 ١ تظن اةحوزنرل ناكل ودل ا ضرمو بس ئتحال تسيقرفلامدع

 ظ 10 اوماف دس سنجل مهعضرا ناتعس
 1 د لرئح نبا داذاذ طولا قلعتم كم هاوق و دثعلا
 . ةطعاراطيإ ةٌوطوملا متهأ تنحا جوزئولذ ام وق طولا نو دب
  توكعم تخالا ايت نصا هدحا نيبتتل ناسا هعبسب قحامهنم
 . مهعدرماو اها ىلا اذا نعم هارها نم يو يصل نيد كإعبل ةوطوماهنخا
 ١ وهوا طرأ علاج هالنلإدريصي ره اتعاب «حت: ىلط ومنة حوقنملا نأ
 ١" تلازاوسنا] مزالب سبل احا ضو اهلي ملل موزل نا ردا وجو طاب
 "عضال وللا دكان ذا هما تلاهدحب لجان نيو دوملادرعب لذ
 ا ةرحأو 5 ةمرحلا عسا ةرحوأ مر تنالأ اما متف ةحوزتلا

 ١ ابطفاهتسسإ ى ماجر يع ةحوكللا مماجول ننال اهيعس حام
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 د دك بلابدالاو 2 ظ

 وج | زا كنان ملِسلا 9 ديلا هإ

 بوحول ةوطول ان رتخ ضناهب لخدا ذ ذاالام رع 0

 جاكتلمتنلل دله لمح دكا ذشنج]ةناهبلعؤيملا
 الا :كاموملاردم ا مرحترلا ادساذاحاكت تنال جوزتولف

 ونيت اون لل وجول نطو منشن كلا. :
 دال ردلاو ةراجالاو نهرلا ا: كوموصلاو سانْلاو ضيللومارحالارث ااريوش

 لما 0 نمنيتنل فازكبابسالا ةهيمرحالاهحرذ نال
 ٠ دلرح ءارعبوأ جسق نا عاضالا دع كلما كيرلا واف

 الوأ ناكأم بيس سسشن ىلع تمالا م. فدا هلمةدحاو ىطو
 نال تسارع ديدو ناسبلا نناغ ةاكدلولا ما لمسف لمح 6

 كح ةوطونك تيسر كوئىلا نا ]نوكيا ل تا نكملو

 موزتول ا لا مل اًساواكحدلو فمفحلا !ا.طو اهنا عماجرصت

 رح وكتملا نا] ءارتشملااطي نامل يلن اهنخا كم قحاها طبل راح
 سلا ايحا طوا ذا واهادحا طيب نارل نستخا كامو ثا لارا
 اهكرم ءأ يطوف تبراج ك[مول نا لاو ك[ دج ىزحلا طو مل
 هيج هب ري لام زحل ول بيلو للوالي ذأ. لناك

 بيبساىزجالا محامو ةرحاو لطو ازا 7 'رشااهنطو 0

 0 ' 0 لوالاردب فيت ناحل وزتولو

 كالا ماو بسوي نيالا نال

 اريل ةنلا 20 295 0 رم مدل بمملا بدنيا لال

 انها 1 جلا تيجو اللا ترانا سيضتل ارو
 >فبعب اش نم ماكت عدب نأ وأذن توشلأ نيعتم ناكنهحأكل نال

2 



 . ةلعرن اهتمي ههنم ةرحلاو جاكت تبل وانة ينم ناءأءاكش نهم
 ا هدا يبس وةنسفرت ىدعمو دوس كقحرل امل كسي زئنح

 . تاريلع بجو كإ ذيومافلا|ءعرلواهشرانم لع ضّربفب
 - انهتلكب لو طبحلا ناكل مذنب يصعلل اه دامه ف رشي
 . صب ةحق لطب هاظلاو رددتلا يذ و ههيضوان طقدرئتلا
 هاف لوحرلا لم مق دناذ أ ذ دعب اهحور ثول مقلط ههنب ]كى حلط نم
 اههنم ةرحلود جوزتلا ها ىسلف هذ عدو | لاهل تما! <مزشب نأ
 © وزن كذكرخالا نو داهادخا ة رع تضتش او اهنرعى ذم
 . اكارمار دعب نارا عماجرعصي كلك زحالا نو داعّندع ضقت مل ىلا
 ؤ قسااهتخا ج وزت نم هن اهتدع نان ك رخالا نو دلاملا اوحو نس نادل

 انيدب لطب دحاو ددع لا ناكول ذأ نيدوع كا مهحمرت ند د دشو
 قاف تدعو اريلا ع اس ماوس ارحل نوكنال نب طيح 3 هرستو
 ورسام تجوزئتولاماهنس مقل قحت مدملرغرانلا ليت دعاك رك
 رخدلل جون وكتاهناف ةوسن جبرا جو نتماهدحأو دحاو دع
 . اذاوىهتنااهدحال ]خل جنالاذأ نيلحرر تيب مي محيتممل شال
 .. اهلومولت لوخرلا إي ناكن ان اضيا مهنسسو منيب قرث دحاو دّدع خانك
 ظ لشمارمم نمو سلا نم[الا لكل بجو اهبلَخ د ناداه عرصالو
 " كلوالادةعلالغ مرعب رنيشوةرعلا !هيلعو دسانلا جاىتلا [حوهأك
  مةفدشاذلاًأ طي ناالا لالا طو هلو لطاب كاثلاو ميصلاونن ملعولذا
 مرد حنه  زارما تخل :طوولاممهناشلا ةرعاضتن اللا لوالا

 - كريل]ماكلا نعسباررلا قو ه دهينلا تاذةدعضتشرلام قارم| ٠
 ٠ ]رينا مغص ىرخالا ضمك تح ىرخالا برقيال خللا ىدحأب
 ١ تنزولانكو كازلا|ليراشع اال رد! سهجوو تاي للاكل 01
 ١ مكالاكولو نزلا بقما هطول زاخو يلع ردكم زرت
 ذى
 ا

 اهنسو ثني قرف لوالا يد ملوااعم تب تدتع ينخا عوزنولد

 نو



 ةارمارجورب نا لم اكو ىلو ماج لل امزعم ةريخدلاا قل جوف ناكل
 نم لّدخا اهو ؛ارما|.هنمدحاو لكمجو اذ كا ذإتىرخا لجرءاكوو

 فلولا يامع نال نولط ابا مهدها عما هنم نادتعلا عقووباضرلا
 أملا جلول ناكراص نام وللا جرخا ذا لكولا ىلا وسم ماكتلا باب
 نيحيرنأ عوزلظ اعماعقوو نيلوضئانأم:اواملكوب ل ىلذ ءاكنلا
 أهنسورحاو لكتلاق ناباعم نيتخحإا باجل مرخولو ا هادخا جاك

 ىبيمخالا نماماو عدزلا نم مهلمرعلزداجوفت اهادحا مكن م وزلا ا
 اهتجا صل عا مارحا] نجاوالو رحم هند تجهز. ةرحأو ليال
 ارحأو امامتحوزتلاّنف موزلاا بولو ىرخدلا لا لك م06 لمن يح
 . دوحجول طاب اهحامتذ ىرختلا تباو تيضرلاههرحأ تلانف فلا امتس
 عال تل ناكتاو دقملا ةرطشم ىدحا املس بانل لل
 تيضاهارحا كاّمْد فلايلع ديلا ةوسن سنجل اة ولالح,/نأ
 ىدحا ئئ مل نا بلع ©يزلا فاح نم ىلإ دوجول نهحاك وعل

 عد مهى ا فعلا ىراطتس ىف ملا كداسفلا تجود ددعلا ىرطش
 نحااواهنم لو الل بحو ىنالرهلل فضاهلو نيالا /وقرنم سمعا

 دوش دعيراب ديمموهو تلطا اهلا فمش ديلوالا+ لهب ٌددولوالا
 ددإ انكؤرحاو ةعنم بجو ىسم كومل لذ دتعلا ف يسرملل نوكذا لوالا
 .ن وكب نا كَل رمل باب خرب م ىعجا م ىلع أ داع أ ركربرهملا نضد
 عيبرب امهلم ةرحأو لكل ىذتي نيل نواف .نمنواستم | هارهم
 ىحاوسلا ل عرهلا فصئاملو [دنرل ن١ ندستنلا لأ ةحاساواهرهم
 دعب ددرنلا تناكول ذل وخرلا ست نوكب نأ ثلاتلا كإ د هرزع درب
 طقس حلف لوخرلابرقتسارنال كماكمهلل ةدحاو لكل بحيلوخبلا
 لوخرلا | ٍنّمقرفل امكح هلا ىفضد نال هب ديبالا زجاحلالو رد هم
 لماكدقعو لماكر هب ىغش لئأو لوخرلا دعب نما | ب لكشي نبا مم

 بص

١ 

١ 
ُ 
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 . لمس انلتخلا كايلاننا هلمتابنهلا داا ذااهىلع هرجع 1
 . منان والا نمرتملات ) تأ داهلعح د را رقع تارا
 اهمال دنا 10111 وطول نامل رن
 ١ يا ىوهو لوهجي ىلئضتملا نال ءىمباهل امانا ا قمنلانلاتا جالا يه 0 د والا 2
 ظ - العاتنُس كادافطصم ن ا ساو رحاوذني ل 0
 1 هن فعجولا دلل زارلا لاا هورإ تمسي نصت
 ظ اا يلب ندإ لونم ,هكدند 2010111 راعي نداونملا مهظو
 . رارقالا همام وجد نمد نعىورللو ةىغنلا كلامرحلا»
 ْ "0 شل ا تاعادمأ ازلتسالرئدا[هارحأ جاك اوعور هلا
 ا وهوا را ىيتح لوخدلاوا توا :1«بابأ مرا دكغ

 تمد ودق نيتخلا ني يحل نا: رفلاكو نيل ىروؤد_ برم
 ْ ركذل تضرف الا نين ايار حبلا سوق ب اى نم ىجرئحالاب 3
 2 تينا نيب لل مرحها اهكلاهرحا
 1 ا ناجيبلا ومالا من ادم وال ! ار مدع تناكامهسإ امه م اكتلامرح ارك نأ عادلا

 | 0000 ابتلع ل ديوب . !روايمكلحاو بانكلا مو صيصخت زوم وهئس انهو اهتخأ نا ١ مارال رنا ناواهتلا »عراد ىلع: لاكتال جسم تيدحل
 ظ ف دو د ةيأورلو مح ه(ذ لَه كاف رلون

 0 01 ضرفي 0 ار وكدلل ملا ىوعت
 ١ لك نتي نا كك دو بيتل خب -ه ناك ث مد ان هرح م مش
 فيسبلا نملك نول يف تنبإمهنملعل داوضرتحالا» | نيلحرر نم
 نان .اضدلويورخدلا كسب نيلحر نم كج هزت 0 ىرخالل هع

 ف



 أكرم كالا لا وزيستفوم ةمرحاهنا تادايزلاو همالملا .

 هكر جوزلا نبا ن اكن اكاركذ جوزلا كنب تض دول نان ظ

 متم طعنلا نوح دلعلا )عرى شتاعو هزل لاخضتنلا نمزك
 دب ارك ال ندال كك ن سبل هل علا نأ نم طوسبلا نع :انمدداهفعص
 بس ,رعثيرهل ا هس ملل ةمرحنا مباوجواعاضر نيتخلالا ني
 اربول زيرلل عاككللا ءرحرلوق جرت للا دإرل او بسنلا نم محام ءاضرلأ
 فام رورداذ هت دنس ءذما عمزتولانلو هنميدلف تقوللاما

 قو ئيل
- 

 ملومبرصو هنعلا سم قلطم لا ظناهرلع ةريسلا «وتئربوعا
 تنبو5 اا ]كمريدسن ىلا جادحا ءاك ناجي هناا تضف ندا
 دفو دعبرالا الارز عامه عج نورمان اهنا ةارماولا جو

 دحأ ىلعركسولو سيد وليع دججو نسير ف عج ند هيدأدع

 درتي نامل نا خلركذ5 إلا تضرذولو دسباةوطومافدالاهب عدزتنن ا
 :.اةأرمأو : ]| نمب ككزكو ىنج الجر تنياعنال عيزلا تنم -

 ثضرفولو هندإ ةارماب عوزئلا يلع ىللركذ تضرفول الل ذاذ
 سايالواولا اه . شال ناملاب ©وزتلا هزاللرك ذننالاو أرمأ

 الجرلا «ىزتيا 3 عزو نادل الاسلام «يزنو ارم
 سلو ززلاو سلوق اهتني با هوو ارم نم دج

 تجود انزلا عشاّسلا لاقو ٌةرهاصلل تمرح بجوي ةوهشرظنلاوا
 نمر تينب طولا نااناو_,ىلحلاب لانت لذ هنأ هنا ةرهاصملا تمرح
 اهيعو زف واهل وص| مص لايهم دحاو لكل فاضي قحدلولا هطساود

 حضوم غال ارح نزحلاب عانهتسالاو كمل اهلع لا نكو معد رذوراوصأك ظ
 فما نلولا يسم لنآ ثيح نم مرح ولاو ةوطوملا و م,ورضلا
 ىدومايماذض طولا عاد ببسظنلاو ساو انزرزناشيح
 3 ؛ًامارمثتت الو ىاعتاوقب ل دتسم مو ني ادحلا ةازكأعانحالا
 نزلي دارل مب لاا دتسالا حصبال غلا نم دذأ نوحي شمل أعذ

0 

 شال



 . النا تح وكتلا طوول امان كن لص شا! سب ديم ءاومارلا
  تمالرا تم حال نملاو تت اكملاو ركرتشلل يراها وامس ن ةارتنسلاوا
 ظ تشرد اكاصو امر ناكما اسما وضياحلا تج قوو شم , ىلا

 |١ الح رن كال طولا نمل اعلا نا لع سوا أفنأ ٌةرهاصلا مرح
 0 تسالزلاد تيل 2و وليا انج النكت نادبالشأد فبل او مارح 5

  ولزلا ل ّصلاف نوكنادبال ناسف ملوةشانلا ف 6ةرهاصل مرح
 ١ لحئسلرال مالا اوو ةرهاصلل هم هر ين ١ نداذربرلا 0 أىلل

 ٠ ا ةارماو| ضب ناك ا وسو ةريخرلا ناكدلولا كا وفي لذ ثيل
 ايان اهئطوول مالو تاعئاولا ةاكعوتنلا سلعو ناسلاّساغ
  هلوكؤعو تبا ذاالا عرفلا فن وكن قيتمدعل اهمال ع مزال
 ' سهول انيق وكمل نأو ننلكلا نطولا نااوذع دروأو هنم

 | ١ نايس و شمع نااهف دوجول ]اخ ببسةومشبس سلات
 0 هد وكلالا ىسبل سل اةمرلل توبدودلولل ببسلا طولا هلعلا
 ناديا زدادسفملو كثبترروصلا 3 ىدحنماو طولا ارهاب
 الاجرغد نوكت

 ,ى هوت 52 2 اجولذ مه شىللا نعلاخ ةأاهندس نش ناك طوأتزلا نا“
 ىفعاس لش هوت فسوب ا نعو تمرلل تكي. ا|هتشناا] ةريغص
 ىلا غضصلا نينتشموهو لولا بيس حويل علا نااهلوز ويلا
 ْ السلا يلعب ركرو مهارما] هقوامعوف وزنا وحل ةرسيكا ف لزجرهشنال
 فتنمى وعلو مهني تبات حقعلا ناكمالا لوني نا لوردرملا دف ثق
 هاعل توبملا بجودة داعلا ف ولخبلع ناتصتل اوادوا سن |هنع
 مكح تغتلخ اهنا ل اقيدق م مها :نلا نع: دائلا ناج زعالو
 هال هريغصلاد زكا رريكلادرنع جزع لذا هش الا
 ةأهتسس نونا ني: سنو دام ثيللاوب اميمهلالاقو نبال ذأ

 ايازدا

  تيشسال :ركلع تفر غايعس ولف را لوصو متيالاحي ند
 ' اضاموا لاحت اهسشس نوكت نأ دبا :لطولا نامل اودص كلش



 ةاهش نوكت) سم تنب «.أرعلا لازالوا ّمضعس نوكنأ تي
 محال و ءاملاو تداورلا ف كتخا +شللاو نسل ثدامذ وادانتأ

 ظ ىحركزلا 3 ةوهشل طر شمانكوريدتلا ويف اكو ه تميل تيشالاهنا
 أ ةريخحرلا قوه ةمرلل تلين ]١ نبأ يجو رن ينم برمأ نبأ عم احول

 نينس وهوا ريكذل نسل رضرتضي نأ لدا ماطر فال ١
 طولا اهتومل كنف انزلا قةمرلل تهل ةاهششساهنوكطرتشبالو
 ظ وول ماس ؤخيذ ىهششال ةرتجص عصزقول سلنججالا ذالل الملا
 ْ كسلا قلط|وأوسنب عوزت ل زاجرخاب تجمزتو اهتدعتضتأو
 ا هلوتح هارتكلاو ناي لاوألنللو دهلا نيب رذال ردا دافاذ ةوهشب

 ظ يو ةوهشباهصرتفاهنم تن لا ني كك صوف اهعماصا جو نظفي ٠
 اهروصت نأ كلو ةرئم تمرح مالا لع تموج همااهنا نطنئهشننم

 درت اوف خانك هريع نمنبا تصرف كل ذل تظتيناباهناحنم ٠
 : اممارعُس سمول شاذ 8و اهندب نم مضوم اك ىشسللا ىلطاد ٠

 اهنا تانناسبكلا ةركدو ةرهاسلل ةمرح تدتال أول اًقةوهس نع

 ١ثاو دررجو نماهت دب نمرعشللا نا] نادل ججرت سدو ىهتشا تشن"

 مدل رميلا خنلاا نموك طا بحل جرو تليتف لسنعلا ى لانس دق ارجو
 تريل اكتسارلالع اه ص النمل [صفو هنوني طيحلا قمزحاتلو

 0 لباعي عدلا نغضرملا بلا فرار اس 0 01
 ا ةمرلل ترتر لدا نربلا ٌرارح كلصو ناف لماح ناك ذاامأو
 نيرلارهظرأمالا جلا نا نمةرخدلا ا بتكلا نيريتكن انك ذالاو
 . ريحتشلافع ناكالاو نسارلاو دخلو نئدلاو ملا اعدام ترطب خفي
 دِشوا سرد ا هرعم ةرارحلا صن فيقردعتتملا تناكا ذا امىاع لومي

 يهالاو مزال ب جود ) وهشرع نم ناكول دال ةوهشنعسللا نوكب ا

 قصه فاهركلاو اهنع دانا: ناك اهدحا نمةوهلسلاوجوو خلابلاك ٠

0 3 

 اا هوتشلا هلوايسلا انصح وينال

 تعمل - مسح -



 ظ داوم وهدا لمآ ه١ !اهتناعن ارش اوبلام هن ذأالا

 ؤ 5 ا دع ةدصالقلا
 () ةد ١ 35اةوجسل :رارك ل ليعو ةويهشند سكر ارك ع
 0 لا لل فتحا وهش نعود را نفد لع
 ١ ليشو ةدعاهرطع فقويال !ئطايرمارداللضنملا نإ عرانخإو لبتسال
 " نا تلمع بصر انعم 7 دال لاه ربلاو ]ست

 نم حاز اتاواوضعلا كيرصدإمأ: دلل قاهملع نقويأم ةوهشلا
 0 جف خو :سسنخلا ة16لوبتلارانخإو ةرمخدلا غازكع ومعك يدا
 1 7 خهتيوااهق رضي نا يطع رس اهسم دمك توسوربدول |
 | هيباىلعم يعالاهاياسسسإ لاقينأف ىس انهو عوام دصوأز
 ٠ ١ فسر كا نعتد أع ا!نلطعوا !.ةدصيناالأ شن ننأو

 1 1 أب وحلا طارتشا ةكلطاو ىلا كأ ةدخلا
00 ! 

 ٌْ ليسلإو مرفلا لع سل ناك هلال قرصومهمسا

 0١ 0 وذ يول شد هؤسما دالة يلف

 ّ سعب لش ف ضن لبق نأ نيبتيملام“ د ند .ايبنجأ جاسم تارمإما]

 ظ ةريخرلا انك س مالى واخي ةوهشل اوه] هت فل صالا نال هوه
 ا لّملاؤ]ةدصيد ازعل دياوسلا ع 72 ىقلطا|م .رجاط و لاك سأالا

  ةلضالاةوهنسرظنلا دلما وهنا ةوملعوارشلا لع تضم
 تيشالدج لاو قكبرعلملا تبانمىلأرظ 00 دنعك هزحم

 ظ لخلارلا 20 رفلاىلا ليش نادال ف سون نها |نعو قل ىلإ ارظند يح

 ١ هيكل نعجو تبارملل خعراتخا ديكس تناك ذلالا كك وقح نأو
 تالا انععمرددقلا ذو 3و «يوتنلاىلع ءةماثلكو واو مطولا و

 يف عباس ولكم مارق عوف لخالد مسشلإب ىلعتر كح انه نال
 7 يا 2 - ْنَم
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 طاشحللا بجي ف طاشحالإب موب رطنلاو سلا وبلا
 لول يوصتومت ةوهشم نعىّشلا عضوم ىلارظنلا :صالنلل ع
 تي ءاوتنئا هنا اهريغو ةريخبلا امرماظو كباسلا 5

 ذئنجر مرشلا ادعامرب ةربعالاهباضعارداسلا ةوهئبرظللا ا.

 دنع ةوهطسلاهوجول ةريعلاو الاحتلال فصلا قولطان ا.

يصل طاّسحالاف دد نأ :انال اما
 0 ملازم ثالأهي دوست ل

 قلعبلاكرشلادعي مهتما ءةوهتس غب ارجاوول ىتحرظنلاو سلا
 5 الل نالغ هامل تمرح بجوب عاجلا هيو نمرظنلاو مزح م
 رلننف طشلا لع فكوولازكو ووحرذ سكعىار ماو اهحرفرسرمل نا
 ممر ,ثرتأ وحرف ىارف هلا ع تناكرلو تمرلل بجويال وحن ىارذآملا لل
 نكترلا ذاَس اش تن نادبا لل سف ف لتخالا وهلا دح ملكتي لو
 ميلي هش نا ى حبق و ةرتتس تاكن ا اراثتن ادا دزت وأ رثتم
 مجوزلالا كرت طرت الو ده شم ناكنا دا هزيوا |سهتشس نكمل نا

 طارملا خلوالا كو دامعالأ مىلعو ناسلا اذ ىو هدنحملاو اعمحلا
 كزلاو نينعلاوركلا يملا رملخم ةريخرلا خام فالنخلا!ةردأفو
 ناتج تين كاتلايلعو دمرلل تيدتا]لوالأ لولا ف عف ,توهش تام
 ٌامرهاظ نك به زن لا وهناكت اهل ةباىووا ص خلا خ نكي ئيعنلا
 ناوإة انتا نمنعلاو ٍمَشلا خناكبلتل لس ناسرتلا يف خو سيئا
 متل [مشنتلو ل علاما ذا وراكتنالا همس نمذ ىولتخالا |
 رظنلاو سلا دقد ماو ىلا ىلطاو خيال« ةرجرلا خام نسحأ وهو
 و هريرلل بجود ليقف لزن ١ ١ذا امذ ف كتخالإ ل ازتالاريغب ةوهشم
 ولالا ضف مريع نأ نين لازنالاب نال ايهبحوبال أ مىحلاو داريا
 ديتلا احم ةاضيأ صل ىلط دقن «وتنلا يلعو ناسلا نياق
 اذيلذ 2 اولحرلا تثدذ الط أ بفمل بسس ىلملأو سم هللا قىلطاو
 5 ىمهشب هركذ ىلإ ةرظدو | ةوهلس لحل أضع نم أ وضع : أرلأ سم



 ظ هرعت نيجابلا ٍتدرظنلاو سلال هِشاضيا|هض قلطاو دمرلل تسد
 ! كارلا وس لوصاىبع: ارلل ةمرح عبرالاتامرلل 1

 نبش ال ا ءاوعو روان دصا ةمرحواعاضر وابن ءعورفو
 1 ايل هعورذو ىلا لوصال لحيو لالطل لولا ف كاعاضرد

 / شال ذامو انامل شمر بجحول كلل لكم ,ردواهب 1

 ٠ وغسل ًاهللامرع كوك تانئوا ارمان لحبلا ارغاذأو

 تيت ديمرملا نافعلب ءانهو "باتل لعاهتشإأ 0
 حب 5 |! شك ىعتش مجابسلا ىمرجحرش تبنيابو ماركا

 ةدوقملا قيرطب تين هام ةمرحاول اة أنبا عصا ضعب
 لاه 1 سن لمملا 5 نأ قح ةثرالا 0

 قرانه ىلعو تلا ك هرحأو داه نينلا نم

 711110 نكاد" ا 0 ا ىح ثيسال سمرا 4

 بلعب .وصنمل! ىوسرخا متاجئالل صنلا تدع ]لعل نفذ
 ا ره ماكاو دوطت كرات نمرحصوصملاو ولمعملاب ناش ارنوعا) محاتبإ نأك

 طوسبلا ةازكىرخا ذم م تامل“ ملل كت 12 تا هبايسا انوع اذ
 ظ تناكا| ةولل زها ىبرطلا انها ادم ضحبر اسخاأماو تلق
 ظ ظ ولدا 3 ةرداسلل كان تمرح ا خطت حالا ناكاطا تحل ند رعد

 1 هوذا: انلاضإر وهاس ىأسلاَ اضمرلا نما 0-0 ىلاهاعح

 كل | تلعن مل صرنا 3 ددسن ابحت زالالر

 ءارصالو ناز اهون اكذأ و بذكمأ قدصيااو موه ل اع

 ا ددملرفأ 0 نيدو سئس

 رهلال امين اوتح 3 قدصيال © عيدا لماعمأ تاتو 18

 كان ماس اممم تاما دىفصلو اوخدل ادع ن ناكنأ عسل ١

 1 0 د ويس وو بلا
 مربع



 ا
 مراد ف دوحوموفت منيل لاقح ا ناكأداناعيرارظتنا سس

ْ 
 امام

 هماطملاو [ايضو داع نعرج ان لُدسم 3ث ناب ى سدت فنه
 فلشخلاو ماتكلا لش قتملا ع دا ذا سال طوفعم مْضْ'ضق انتا 0 0 كر|اوهو هرعا د نعرتلل انهو ىدصن لفرؤلان

 زنا اوقزنيللا ةماكاد ناقدصب لكلا قالطلاتعداازأ

 ايتخا : + يش ل رصأق اهتلا نا] ىنرتعم تخا وزن 1

 عج الط نع رمل ليش رتلطا وع لذ ضتخلا 0 يلم
 لسأف ماكدعب فيرثد نعواا ملاذ كخدلوما قاتعا نمإ ناي وأ

 ندع جاهم راد «وزت ةمحلاراساواعاضروابش تخلل مشو
 ا عز ناءاروكا عبرالا قط نم لاو اهتلاخو اهتهك لطم

 0 مدراوحب ازاجاعم]كلا ةرع تضئنا ناذ نهتدعأ شالت
 ءرور هنم زعل ءرلومأىوس عبرما م وزترلو ةدحاوو ةرحاو
 لمعلا ركل تناكناذاهباض مناي ترا اهنا دقلطم نعرجخاا ذأو
 تّتحأ نو ىلنفل نييتسمطاّدساب هرفي ناالا اهبخا ماك يددال
 هدب زكو مهجوهورجخل ناذ اهنعرملا سب نكول وأهتخا ءاكت لح

 جوزتبرغارادب مقحاللا ةردرلل 7 هنا ىلو الل ذاضدرم

 لطسال ةلسمأهدوعو اينو تدع ايي : راو اه

 تاير جار قد دما وا دنس عنجالو جدر اها
 نين جدمرالا ةسماملا لالا تلح برطلرا د ىف عبرمالا

 هرم اهتلطولف نس سنج اهلج سف الماح وكم نالافحا

 مش ردسو ماو سوق لكش موه و ىشا [ضيام لسالا
. 

 هتم|لعدقعلاب تبوقعلا نس رنا همالكمهاظو دكرشلا ل عةرئلا ٠ جوشو ,نتعف ريكلملا فانت ةيكولملاو نمككنتللا نيرركرعشم تار

 ظ افمالاع رشام جاكتلانا] ين ديسو دما جو نرمرحو ىأ



 ماوحا فسد دارلل ت اريضلل 53 هر ارعغلهرشاجدسأف دّيعهناإإ
 ا دقو قاهالادعب جاكتلاّمبو ىلوللا ةمذ طرهلا تو نس ماكتلا
 01 .امارحاهتطو نهاهزنتم اهيوزتاذااما كك درو اهبلع فالطلا

 2 نئقمعموأ 1 ةرح نوكك نال امحللا نسحوفت ا وع
 ظ أمسالهت اماريبكو ثلامل ثنحرقواهّمّعب اهملعافولحم واربفلا
 1 ٍن دج دول 7 5 دة د كانا ذأ

 1! ايلسرلا لح د مس وكرم 5

 ا هد رطارتاب نامالا 111 ابان ا
 2 قحتاكتلا ا كشالو ىلاعت ملو تلد 1 2

 يعزم دامه دعب 0 مرع سيوجل ادد |للو

 حاب أ منع هددا ودرع نما وسلا لمَن دق ومش 0 نأ

 رف ركترلو تسلا أو مهم نال ان مج نأ عاتب ةيسرجلا لك
 ظ ربع مهنال مهح 0 نال ىسيم ولكل سلو يبن اك
 ؤ ملعو رلرتاالالو | باتكمل ن اكره موكف نيكرشلل خنولخأ 0

 ' ةياعوو يو زل قو ل لادم لع ءأجال امدعبرالا مالا ءاعا
 ') ا لل دوما سئل اورمدملا اخ نثولادست يله نايبلا
 نينا رع نانوالا رع ئ]خ ربو سدتلا حد هاثو ا

 اجااو_نطابلاو مك دانزلاو :لطعل اوان ..._ 2س جل اروصل اورو اوروخيلاو
 كرش )مسا نال نقتعم نك ب هذم لكد زبجولا 7 و

 لسد ناكنا ١ /نادرد ايه نهومتع | نيننأ يسند دىكنأ

 قخعالاكري دره نفق دلت ايل ناو كرش وف نيل

 ' لاقولازسالاو همسلالها نيبدكنلل زو تختم 0
 ” رفاسا للاعت ساشا نمؤم انآ لا نم نيب, ىوعا] ضنلا

 ْ ص

 ضرعمو



 موك هازكهاوش تلتحق انتل ككنب هلم ءضتشب

 بدرارملا ىف هللعو لمن مهجوردالو مهمشن م دز روعيا ]دقو
 للا ورنولا باي فاتمدق دقو ب انكلا لهأ ءلزنم مل طنز أوتي
 هددااسنأنمومأنا لاذ نمرمْيكَس لوقلا ناو ةؤشسملا ةذهواضنا

 م_يعداشلا ومينا نيتك نلاروخف هيدؤل وقد١]معفاشلا ,

 كفل ناريه كانم[ح رجول !وضتتف ءلزتعملا ماو ةهيمتمالب
 ةمامالا بار مالا نع هإتنانمدق اك ةزبقلا ل هارمنكّم دع
 دمعسلاف الخ نمملا ثري اضنا امهطو ّيمرحا رهحا كت ةمرع دأفأو

 ساطواكبرهلا ايابس ىف قحلطالا دوربولّدهاجو بيسلا نبأ
 نااباد نيالل ك/ خنماوعنس | علا هماعو تاكرشس نهواهرمشو ٠

 تاس كرتشس هناللع نب دقعل !نمو هتملكو | حولا جامتلاب دارب
 سطو | ادإبس نوكوكمو ندرمالا قره 0 ظ

 ىذ الكل شئولاو دييسوجلا ل خو تن احلا فا مسلم أن دسق و نسا
 قريسوجو أش رضد ىدوهيلا موزتزوعو جونا دترلاالا

 موق ملت تنل تخاناورتكأ ثيحنمرخآو هلم لها مهالزباج
 بانل اوثوا نيزلا نم سان صحم و ىلا ىتنرلوتل :باتكلا «وزت لو ٠
 أع امر نهض تفعل نال بونلل 0 بإنئزلا نع تنانعلاا ظ

 ناضحل !جواربزعو ميسلانو دبع مهنا كرشساهتا]حالاهناع ٠
 باتكلا لها نم سيل كرشملا ناروهجلاو نهسسإس انمنعالا4 ٠

 -  تيكرشللو باتكالها نماور نكسب ذل نامل ىلا مت هلوق ختّطعلا
 ةوارع سانلا دس نوصل ىلاعت ملوق ىو ةرداغملا هدد ىطعلاو
 أني د دَسِعب سلك ع ئيسبلا ثو ءاوكرشسإنذلاو دوهسل اىسا نيزلل
 نضر دوا رود زو ثيّسو ضارب نبك ل زئم باكر اوأيوأدو امس أ

 اعانى فاشللاذ الخ مها نالاو مهتكاتيرن خذ باتكلا لها



 | تكلا سدَسلا فو هانولتام ىلع دحللو ىراصنل اودوهلا
 1 ملا ىلطا دو هما نم قيرماسلاو تيليكياعبو ىاب ن موي نم
 ملا :الئ اى مانماولاث كبوت واعرف, اسأل

 ظ | يبس خام يفأوب والف هلّيمعاا اي امل

 !نااو دهتعا اذا باّدكلا اها عاب ذاولك اال ن يسم
 1 نركاو ىوتنلاميلعو لبق مهب ترج يان "نآس زعنأو لإ
 ظ نارلصاحروقنا مود لكذل انوعزنا نا غبن لدالدلا ملاراظنلا
 نامرلارضد دناطوسبلا سيل سئس 0 *نأطالا بهزلل

 !ةلارانعاتكان الطال الوان ولت كلاش لا: أوس اقل طمال لح
 أصنلاودوهيلانم نامفباط كا د ىطداملا داسرصلا فذ ثمخحرو
 عيشلالاسل قركذا ذا ككرشلل | خل ىلطم نأ هم اوضرتنا

 دمعاط فد اوطوانفباط ندغل معن اوباتكلا ال دال

 باتكالو ىذ انا عدبال نم تعدم عب كسك معي نار مل د أر نم

 هلل خل نل واللا تلك غانم ارزلا ء ارعن ىو كو ههركذامرخأل
 ظ الس ةيرشلا بلا نأ محالاوباسكلا لها لوانس لوانش

 ن انوالّن تكن طابوارهاظ كرتسك 3 كرش مص يالا خف طعلل
 باّتكلا هاك عم كرش ايزو نك ثلا اهالظالا طاب ككرظسمو

 نأ ملوقرف كرشلا يلام دار نوارشما كاعتو ذاعسرأوفئذ
 نا ءالو لود قورانكلا يجد انند ب كركي نارتغنا هدا

 5 :7 انلو باكل لها ل وايت الف نول وهو انطابوارهاظ دلل ىل :ءازلا

 متييفا زيا نتن ناو ةماللو ةرحلا ثساّكلا ليسشاضيا ّنلطاو رتشا
 وزتما] ناىل .والأو انه قايساكةمالالح ىكاونلتخأو شلح

 ) 9 جوزدهرك طرح خو 0 6 او دلكأبالو
 ظ ل ير لما كجم كو اهلس نأ ئمأدال ليا|

 0 ده ركأهر امتالملاو متنا ةداعلا 2 نعرعلك ملا ايلين حلف

 سزغلا



 3 فل 0 امد 0 وهن نيماول ديال مرعرعلا نال سنزن ظ

 5 اال ةوركم تسرملا م.دزت ةشانلل ظ

 - ملاراتس ا ب ظ ا

 هس يي

0 

 د كرافت البس ا

 ايل سلو ءسلاو يبكاذكلا لإ طبق هلا تأ اذا

 و انو ا 0 ا

 ل امل نالرثل بركس نماهعلم نأ 7 د 7 ا

 تأو سالي سسموهوىهن الرتللوربلا دانا نماهعنم نارلو اه رشع ظ

 مونلا لكا نمر نكاورعش هاف زمن اهيا نك هش دنع ال الح ناك ٠
 ا اسللذ أما تلا اب 7 يللا ف كرك لاه انلو لصنلاو

 ٠ ناكو لصلبلاوميوتلا تلو نإ بملاكرنإل برش نمّمسدلا 0
 دال 5 قبل «نلوهد فن ال

 ٠ تدارحلا مردشو تلطأ اهعوزن 21211
  1باكو بلاوكلا ثو دحدأ اةياعايلو بانككالما نم مهنا هدأ باكب

 هاجس لع اوحبيف لوتس فالثلاو د 1 ارسم يوسا] جم ظ

 محو رجا ممتعا د لح ا: هىلعو هرنع قوام ىلع 97
 صال نكد تمل نمش ف لخالد انسي نال ل ظ

 !مرعو ب بكاوكلا : داع تيدصن دقم تح أانم نما ةألا
 همام مهتما ةمروج بادكيلو بلاوكلا ثو دعب اوئاكولف 'ء

 باتئلالهارمهن دوك نع -رلا] ىكاوكلا داب دالوغتياشلا

 لنا ناكل بكه سا سلع
 دا فانك هو ؛ىتحلا ذانكب انكإه

 0 ا ظ
 0 اعراب عزبات سوف نرلا نم مرخاذأ



 مولا بلم نان انع نبا نعدعاجلا ثيرحلارمم جوزلا ناكولو
 2 .هتامول الحوهو اهدىندد ىر اغلا دا مرحنوضد ندوجم © وزن
 2 ملح )لح وهواهيج وزن ندأ نم محالأ نب لزب أ ىرلاماماو فرس
  ىراؤيلا رجوي جبزي ثيدحو دنسلا يلع ىفتااهزنان انه هوقرذب
 مروا عح خل اطاردر اظنح سا نباي مداقيالواضياو ىاضلاالو
 اس ناسلا باب نم لوصالا ثرصتحرت اوركدورححبت هوجو
 " تاقرمالسلا لع ذل ىراخلاالاةهالا ءاوراماماو تاالاوونلا
 ١ لحال ذمل والا مزيل ذل جولا ىلع :جاكسلل هإجخ ديكالو يسال مرملا
 ٠ راشع ايريكدتلاو هال ىهنملاث دناتلا ةلكل قة نيكل اىلعو
 2 سانعلا دنسلا عا لوح دو ٌييهان نوكت ناز اجل ملكَو صختملا
 ١ اهلا و هيمان نوكت نازاحورتكاهرمغ ناكدأو فقتحلا هيئاع زناج
 ١ ىضعبلالهفوهام وا طيل هسئئ نمت |لانكلا] ب اثلاىنعمنا م.ارعملاو
 "2 ةاهل ةةحوتتمايلاو اهفن]جرلارهتلل ناو دس ح حج عرمكونلا هج
  فاملا جف نمو ماكتاللا نى الار سك مدن انلا 3 ةموضم والا
 ْ نوكدو ددعلاإ هيف ,اكتلالجريرئلازجت طرزوحو نمعريذ نئاكلانم
 "نعل هس زرمرحلا نال ك(ذو لنإلدلا تيلاىجتهاركلا ىف ىهنلا
 لو موق ل جوهو بلق لغم بجو نال هلتالا وقع ةرشساب
 ظ يا ضالخي لق ل غش مدعل هربا سلا سلع وك زلبالو بطخ<
 - اعيطوت طولا سال نهيهنلا لع بطخبالو طوق نابل تاغ ذلخد
 "ان دلخ هجوزتلح#اتيباتكولزلمالاو دوف كي داحالا يب
 7 مكيطتس) نمن ىلا هت لوقو طرشلاو فضولاب دش اراصاو عئاشلل
 ١ تاتمول اوكف نممكلاب) تكلمي :تانسولأ تانصملا يكن نا الوط
 '  تصولاو طرشلا ءوهنم نم ناويه ديلوصأ دل شسولع سم ف الثلاو
 ” راصئالانلدو عنى انملال اهنا نت اب مك شنب امتعم ن وكله
 لحاف الا نيمكب اطامارهتأف موق لم تاموعلاب اهنياتباش لدا

 و



 200 ل امة لوط عمرا علك انزج اذ مك امام ظ
 دحامالا مدع اهاضتشذ|هموهنبر اب عاربدكنت ىلعول اوصالاقهمأتو

 دا ةررلل توبث نيمما حبال مدعو .يقلاةوجيوأللا

 ل ١ لعتمرلل تويتر وحا ترفل 4 دومحو درع ةيورنمل 10

 مذ ازكو حبابسلا و مرص دهاركلابواهب انلّئف تنيعتن لئانهاركلاو
 هاعرمللا, رعو اعلا ورعان ياه اتتم لاقيدكوهسرتلا ٠

 لكلا ال يخف 0 ”جاببلام الكف ةهاركل نتا ]

 !نذاأم مدن ايلا اهلا, هلكنممهاللاو
 اير دركللو مارمل أدحابالا مرع مد لعفلا نعاج أر كرملا ناكذأو

 امالهاضو عرشلاد
 ثحْى فرعاكىظفل فلخلاو ول صال هذ كل هإىن ىوتسنا >>

 وذ يزعم جاببلا نير ]
 لعةرول لاا |

 لحكاسكما ةمالااع ااا مال و

 ماوس د محو دل ةلولع ةمالالاخد !لعالوهمال

 22 كطابوهو ةمالالع ةركلأ 7 ةرحلا لم مالا يسال ثيرعلا موج

 - شلاضر هز بوك ةككامؤعو دبعلا أ دزبر ةوضاشلا طعام
 اضن ىلا نإ قدلطلا ف ينام جع مهلا فيصنت ةارئ فرلل نالو ١

 م ب ورب ا هب نع
5 

 ينمو ءاهنغمال انلاح نو د دارننالا لاح خ ةبلحلا لح سب تيبف
 ةردلا كرز وعر اهحمالو ةرخا لع ةمالا واي روعيااو املأ حو ةمسرنلا

 سس تماشر| واهالوم ن ؛إرمؤب نما 2

 98 نال ةرفلول 00 | طولا ناج
 ريصن ملل ق خو دقعلا اكنأ م6 ةااسبلا
 نال ١ ةزاحالا شذ حوا عششإ 0 ارحم ديلا 0 7

 نال ريش 020 الذاحلا نحل مدع فوق 6

 3و ا 7 فأن د نال هلاطنمالة جا ةعجارمل



 رمل وكىقشاانالا عاكت جحف مج نفحبن لذ لأب بلجلاب موزتلا نال
 ْ ثزالإلا لا ّ ما لاخدااحعبال ىا 0
 ' يللا نال لوالا ىف عنلل قى كخاالو نيايوأ جر. الط نم ةرعلا نوكك نأ
  اهلع موزت سسل انه نالمرعال الاد الخ نلانلا خو دجواببعجر
 - تنلاوزتفالخجانس ثنحلاهبلع عوزتبال تلحو انملو مرئارهو
 ظ 100 رئلاواماجانوعالناف ناي ى كط نم تحال اةرع
  لاخدالاو ىلا ل اهوصتفلل هيلع لا دالا ءرنملا نهو دجو دقو ميلك
 قاتل ما نالمارح هن مامالا لاق و سنانلا و دوجوم بسيل صلال
  دوصنلا | نمملا ف الخجاط احا هنلا بق ماكل | ضعب أقبل جرو نم
 . اهيلعموزتنال فلحول ندا هرهاظو دياره ازكى هر ]خدبالذأ
 . ةركن لا لا( كرمال نال ثنحبال ةرعلا فهو جوزت م اهجراهتلطن
 ١ قنا نادب مما ىزتمىسإا ذولا ني ريدملا ف ةرللع وكعب
 خلط وطن مرد أت ماهئملا نالرها ظلاوهو عجبا تلد شروهو
 |١ ادضدو : لانهم |مصلا نا جاهنال دبئاكللو رلولا ماو ةسرللىتش ّدمالا
 ١ نع ةرملاو ةرعلا قولو دسانلا | يحاك نام يصلاب ةرلل ملمتلاب

 || سلوق اتساع دسلمالا لل يلة سيم 31
 1 ريك بأط ايكأن ىلاغذ راوتلرسكأ ال هبرأ 09 يت احو ىأ !مالاورارلا

 | نم لإ وه ىو زنعدرالا مالا ملعون بانرو ثدلذو دما تنل نم
 ىداؤلا لاقوهشع د ىلا ةئاالطإلا لادحأ ١و ضئارلا ذالك تعالو

 ظ . ساشا د ةرركم دارعا نع نْلو دعم عابرو الدو ذم ى واضسلا

 / اهناذدفصلاو لدعلل تقصنم هو عبرا عيراو ثحلت ثدلتو نين
 " اهناف لد علاراركتل إبق واحل نبت لاهو صا تناكثناو تاذص تشب
 ٠ باطاعأت نما لل ىلع ٌبيوصتسريركتل او :هيصلا/ ابتعاي تلو دنغم
 . ' كرا ادرهلا تماشام 9 يأ مه برب ناكل نذالا اهانعمو

 ١" هي رد نير د ةرردلا زها عتنلا اكو نك ل بط تلعو ئئنت

 هيوم نلتمس رو يوب. -- .

 تكل

 د

 مل



 .ثو د داعالا عزه نم !زبوجىجعملا ناكدراولو ى كالو ظ

 قو ةيهسنا د رصلا ث ىف لش أزيوغ بهذل وإبن ثركذولو دروسا |

 نأسل ندالا هزهوأم ولعم نالورخلا ول احنا للكل صاحو رئريلال ث

 ٍقِيزنلاو مجبل تسير. ريلا ناس عم نيعم دحىااهلعردازلا لح
 وه تحن ناكناو“ جابزلانماعتامّيدالا شددعلا ناماناو ك( ذنب ٠
 عرشلا نال 7 ع. وزسلا يرو لاوحالا انش الا عوتول وعدها درع ٠

 ١ ىواتنلا و ؛مهلدإ تككماسوا ىلاعت لوم ىلا مالا نسداتساب
 همالذ عل نأ دأ ا تدرج فلا و ؟وسل عبرارل جرم ظ

 هَ ارمالع جوز ن !داناذلا عي الو ينارفكا لع ناخ اجي ظ

ْ 

 0 ةنااارنكلا لع فاعل ن !عشولحر هعالف ىرحأ

 انلون نهب ل دعلا توجو تيسبل 5

 هل لاف 3 داوم ملل فالح يدار دمتنال نأ >نأف ٠

 0 ااخريد كبك داسالع عمدتلا 0 ناو

 تيذلاو ىلا هت او تل كذا 000 الن 0

 3508 ا ف ى
 تندم ناو :راوهملا دل ظ
 هنال ع.وزتلاب لرشو الل ررلا ]دس دمعلا خلط! :نوت ىقعو هن ٠
 0 ايدسلاو باملل كريب اوال ]وم ىب دريس نأ و يرشلارازعلا ظ

 نيملا كأسو ماسلا ددع زغب للا نا ها ص اخو ىلا عسل اهلاوركو 5
 فوق ماا دقحةباسرمخ اه شامالو كمن دجال كابو ا

 ه0 نوبل عمن زد زحىأف اهمغنمالانز نم نمط الححو
 ميج 3 وه فوود! لاكواهيوتذ لوالااماانزلار .
 د انحإ | ضعوهو للامر +! يعبالوج وزن "الاف مغ نما حلاهو ٠

 يد سمرحو صنلإب تاللحملا نليننااهلو را قس زعو )انهو هنس



 . رألا باص حل بسلا تبا ءانمالو» داما نانو
 2 دمرحلاو

 لكلا دنع |هئبط و لحيو لكلا دنع منن اوكستو اهانه
 نم 'ثرهلل انانتام ارحاهطو نال جوزللاددفو 00 اك
 ادا هربع جس لي مط الخ وتللا اموملأو دددإب تسوي ناك

 كسب مرعشا ار عبر قس دواي فين لاي دج +رلاو لبق

 ظ ارا ©<وزئاما كازلارعوزت ”فالللإع 72

 ظ .باهنلاة«طرلا طينلعق او رلامكحرو ج.ارعلل ةانكربخلا رادتؤام
 1 كاز النا )مجوالوالاو كا اهل وسمدالشأ سد ند انرملاكدو

 او ف ىلطا امريدتلا ف ىازكعواىسضاذ ضر نال اهنهح نم
 ظ ىلأ ا و مسا ةرج اهل اكىبارح نما |ماض هرخ نمال

 ١ اقودرزعلاوهو عملا مراشلا ىانزلا نم |ماحلاكدّصعلا ٌرصحّر فضح
 « ىومنلو ما جو سولف دلولام لمسو به ذلإه 20-00

 اهرلو بش تيوتحاهاول سا رفاهنال ل طاب ماكل هنمّلم
 هناالانيشارفلا نب مهل ]صملاكتلا صوان ولف وع هر نمد

 مم اع اولا سني

 00 الج حرملا نار !دلا] د دلوللأشن اهأيا متك ورد 'نكيل انلذ
 بسنلا ناد دلال كلن نوكدو ماكئل | نوح نأ خشب لاح هواهجو سو ىل
 هش لث الواب تاجتمال دل سل بتال دلأب سني جرملأب كسا
 ١ اناا اب وريو بن وتنو بن كلي دع ىلولاعد أب

 لسا كرم اهيل تنس اوك شل مح ناهكوجلعلا

 دا :(مالول شارفب تسلا 00 58
 ظ ملاعدا اما نعشلا تلا نم ! تلي لق ة وه درتف نمستم

 الع تادنيجتاول ١دهعلاتو وثروو'؛ ءارمتسارغ نماهنطو

 دارنا اتلاذانا !بجوئىلولا املغشلالمحاشال

 ملا

 لا مييلا ودم 0 نمؤنلاب
 ظ هدم لماحوو لاق ذنال سلا ناب فرتع أ ىلوملا 0 ارش ثازك

 يسيح 4

 5 ا وللا راسو ودي



 ارماىدعدقعا ١

 دا جور لاقا ابتسام اربسسالإير موي للف غارنلا راما مالا
 ماسي مدد بغسل ايلف ءارمت اتساع هب اهاطب
 فام كالرظنب هند ىهتت نايات نالوسمفل الاى نشكو بجو

 مولا نهيب ويلا امنا الا يرموبال روق نمد ارمملا

 منا ينأ بصأوب سمس نارنلع ندادصلل كو فو هىلوللارمشسا مللركذ لد

 نود بارتسالا يعبأ الل نيالا ةهاجو بوحولا هرهاظو

 كاضأ نمدّسمأ ا ارمأ | ذأو ةرسسخرلا قو 2
 ايدام نااهل ا قاف اناس ضعباهاطب ناكرو ١
 ايس نينه يع كاعيب دأ اولا هيو زي دبع

 لاذ بوجرلا ل جدقد وكن ناوحرسلا مالا تنل ارا

 نكيملاهدلول اما لمن 1 ةوطولا ذَيلطاريلوقكرعلل ٠
 ايلا ةوطوملاجوزت انما كبروا هانم دد مهتمىلبح

 نأ زلم اجا هجدزتف 70 عزنول قع ىحتشاؤلا هل ظ

 210 1 ياما و اا 0 رصانشو
 00 وعد موسنك ثيضوملا ىلع كأن مرحو 0 ناز لا

 طن تدلل دباب هلع الا نول باطما
 ارماّنا هينا لوسرأب ل اقنملسو هيلع هيدا جصوتلا نا
 فلل كانا لسلا هلع لاو سمالوي عف دال

 الاقل نم حل "هواه ع .امالسلا هدعلامف ةليج ظ

 اال انلا < رس ايبعاو 0 «و لاه بعل ظ
 ل 6 اا رد أ تال هدا هودحا يالا اخ 0

 تالةريرغوا 0 ا يا احو ىأ ةمرحملل

 نال تووأ 000 ذو ا ةمرغاهأدح ظ
 ميكاب ثرح عيبلا ةتوعف ومس ١

 الس



 ااا 6٠100079990000001077775111ج6حكلجي<

 ١ ما<لطبلا انهو دمملا مبب ؤدساذ طرسرلل كدقملا لوبذ
 ١ ميج ىاالسلاو وق دسأنلا طرشلاب لطسإل ماكتلاو نرحل
 ١ رتعؤةمجلامصالا 2ارظن  ةبنح ىارنع ةمرع لل عوضا لاهل يسلا
 - لوخيلاةةاواسلا ملح نمر تنالاو ناحل ,نملر ادب ضكوشل عاكتلا
 ١ عيار دعلاةروصركحنمءطوقس نال ٌيرحلا عوندلل بحيرو ددعلا 3
 ٠ ايانرتعلا ةلوخرلامدعؤعانبما تالا مدجراوو سلف داش
 | ١ امهدنعو ؤكال«موترّواعدنعلا وص دوحول دك طوقسراوتل
 2 هللخأونآنلا: لا رممموانلا ىسلل نؤم ناما عسل مم لع مشد
 1 | ا هنو 0 دي مل

 ١ ٠ ذاق تيدبع تييوحول عاهسلع مستنف تيفاصتلاب ليوك ىلا ن
 7 امارات دلاب والا« كالرتأ كلانل اكو دبا هدحا
 ْ ٍ لحردالام سوكك للا ةلككسرلل نآب 0 والا نع تيحجاو ىرخالا نو >

 ْ ا اهدنا نرعو لص ملل مرعل نم ١ ىف الخ مش نتمنالا نع

 | | ارق عيدا هبلءرلل نان لاا بانولا تعادلا ةاوسا
 ١ تاور وىنياو ريم ناد ممرخا اخدولامماوت درو وأمل هيلع

 | وخرلا ا ضتدمو يملا نم اهتصحبدزنو أجيب 0 همزلب تأ ايل
 ١" ةزيواجلا> منلل نا باوجو لدامانلاد [ ل ارم بجيل الاو دّدعلا ىف
 ١ داتخا+|يكاررولاباهاضرو ديلا درع لص سلا نياهصخا ىلع
 ١١ ىرخل زئاور ؤودسرحلا خدوحومتل) ذو تا طوخ دواهضعدّتعلا
 ١" كوضرلا هاضتقمو طوسلل نأ« هعالاوهو لبامانلاب] تلوم بجي
 ظ لماع هنعاودسح إذ كيوهو همدعب لاكرقو دمعلا
 ْ جو زار ئلان هوجو نامياوحو دس أذ دقع ةلوحرلا 3 دال

 ْ أهل بجو فييكاضي!املوق لغدرمو او دولا ءيوصوهو دلل ةىب
 0 معارج دقعلا فا شونح دمكحوهو لوخدلاب لالا نمأ عّتصنح
 0 هس اننا دلل مف ىوعرلا اهصيصختالا سم صخعاورل ودل

 اه



 عامنا عنا تقلل ف خركذي ناب ؟.ارعللا لالا لاه وتقول ظ تعتلا ]كت لطبد سلوق دقعلا قلوخدلإ اتسناللرهلاو ]حلا ٠
 أدو :ميئساوأ ف .متن ظل د 010 ا 5 2-0 |

 الجد منعم لمرض 4 ذبو دوهلسلا رمح ىلا نأ 57 رهن )ا
 هذأم تلاد ةعتسالةسوك تملك تالت 4 ةعثاأ
 3 اددغرص اقم هيداربا] نأ راق ل ناسرملا

 فينيل اهعم مآ دام دقعلا يب ونعمة نبعم مغواهناهنأ ] دمعلا مني ةنيعمترم لاني ىتدسرتو كلل املا نم ١
 >ازذا نم نوكفأضيا ولا ماكنلاودعتال كانه ظ
 ا ل نيا ارضحاو جدلا ظن دقعدأو هلل |
 تيبس 0 كناماهباو سرح عئرارعصلا جامجا ةباسلا فتن ا

 ا ذأ تنكملسو هملع هلدا ص هتعمل سم 3
 رف 2(: تيراهدلاو لا امود ىلا ك/ د هددإمر حرك واشنأ نم ظ

 مو مت نما نا نعاس |
 تاكد شيخ نوحراشملا هركذ م طلخد د :كأام.لا 26
 دارذأ نمتقولا نأ تلال جاجا اج وحجب تقول ةح انابلاتلأررا
 مجونلاو :لهالا كل مومو دعتلأ سب رم ندعشا شامل كئاوااندعتلل
 .5”.نافاضداةلدوطلا دما إمسض كولا قّئلطا سرا ثيببلا ظ
 تماتلا نأ مارعلا 32 0 أوهو بهنزل أ رهاظوهو 5ك ىلإ ظ

 ىل نإ تق دلابدبؤواضي ةلوهجلا ةرلا ل شو ةعتلا ةهل نيمل اوه
 لدي عطاقلا طاتتشاإ نالزراج ملاذ رهشم دعب اهملطنا نعال

 .تسناقوأعجوزنولو ميلا ا 6طرتلا ]بو اريوم: داتعن اع 0
 ظنللان ىكأنأ تق نزلا نا ] مص ءامتلاذأه اذ ةرماهعم دعس نأ

 اهمسدعتبلاجدزتي ناوهوتابراهنلا م.وزمن نسال واول

 نا هلو اهيلعامرال الا ورشلا انه نوكيالا ناشي وليللا تو داراهت ٠

 يس بسسس

 ع

 ” ا
 ا د ةبهجالا وحلم

 ىسدقلا تيمي



 رمزا ةداتس اضن اع

 | نا .يداا لل هزه ذا نالا جعردتبال نال وأضت دئش ل 1 ظ

 ١ طامتشسالا أكتب ىضقو طوير اثساو ةهسبتب تليطو | ذأ حب نك

 نلان نع كد تعالو ةعيلاكوطي ارش تبئيالرمغلار ص

 | زيزو ة دس جاكي ىعتن ا هجوزت داسلع تعداةارما ١١ طررلور وق تلا باب نفعا كيل اهدنع يملا بلطت
 2 سذعتل نطوهد نعم رص دوهلسلا نتف تح ملأ دنعانهو
 2١ فوكولا نال قرلاوريكلا فالك ىدصلا مقيقحي اع فوفولا
 0 مجروش نطاب نضنت نكماو جل ىلعاضمل اس | ذافرسعس امهم
 ٠ بناتك و دررالا كاسل >ارفا نم درذ ةادسلل زهد ناكما كذا جازت 1 | ابابسالاة نا) لسلك المالا ىلع عزانلااهطحدش ماهتلا
 ١ لعمل هش كمل ىذتانو ك4 دك كغ كلا "' اهلععداول ازكو هنم نكاح نوكجاهشطو ل لوتعاكو ةوسنملاو ١" دوميلا ةانطابو|ماظروزلا ةداهسب د ضنيأضَعلا نإ قواضتعلا
 (الوالل ءمردعو كامللالو لواللإ ح7 فسيوب ادعو لوالأ 5 ىلعترحواهحوزتدهاسلا لحو ةدعلادجبرخآب جو نتا انلاح
 أ ةرعلا دوحرل لع تمرحاوب ]خد 1 دان كاتس اهب ل ديملام

 . ةهلطم,ا ةرعةرع قوا عوز تاذ تناكول ىتحاشنالا الحم نوكتنا

 . انطاب ذانئلا ةعاجمط فاضت ملوك دنع دوهتسلا طارت اف
  طرتشا ينو خامل ةماعمدخا هدا ىلاكلا قصللركذو هدنع
 ظ ند «نطابلا ةيداشت دوععوطتفم تلدتملا ن1

 ١ قالطاةبلع] دو طارتشالام دعرجوالا ناسرّملاّجف كرك
 ١ تكل صا نامل رت لع ىوتنلا دبا ا 1 مم
 ١  فإلوقو تباهتلاورسدتلا ّيذ قركذاىدانطاب ذاننلارمدع عا
 يراجع رتلا نملع ءاجالا د1١ دبرل ل ردسارّوو مجوا ٌرهسح
 ع

 داو اهيبطو عبابلل لح بوضتن نهرب وأب زكا هيعس زيسن ع <

 ملعوم



 نأو تمل سلتلا نكد سد اعم عرتشلاىوع د 95١

 ةهأر احضر نأ هسلعف نيرمإب ىلتبا هناق هلام فلنا "9

مش ديد ف ل[بامكأدو ظ
رقلا يملأ اوت او 

 لكل

 - ب 22 2 سم ييسر ----- -

 فلا دوقعلاب ي الاول بسب لم ريدا 0

 امتع نال سل نا هدف تعك ولف و تيسلاو قدا

 الطلاب دبرئام لكلا ناجل الطلاب معز 5
 ملل عورشمملاو هرئل أئيعال غو ع

 1 اةرعورسلممعتو 3 خلا تسخن 7

 كيل و رئلاريغربرب 30 زا نم 1 مصرط باوجأ ميار 0

 ا نإومعز ىلا ات

 ب كنا ق ولطلا نوه بمس نمل دمأملا نيا رسل
 ا ل د نكمل د ذأ تيم راج تناكذا عينا ماتمل اسس

 غ2 هدم ١ انكم لف دلاوهنأك

 رص يمازلو هأوعدوأ ا هارع دنيرمها ١ نأ ممانط ذانئلا الا

 الط لا ناواهفطو ليا ديني برلا ع كالا ةابملا
 موو ذاعتف 1 ,بهزلل وهاك ف الطلاد ةمعال ادفبل ؤ
 مالا ت 2

 ياي اعط يكل اي للا 90 1ع ظ

 ذل الغسل ف كلو او-ممخو قوؤل عمل 1
 با امال بملعب ا يرئا عهاؤلا ونأطل مارك ابنا |ولاو
 ردا رنا نآقنلاو ةراسالا "مسالا كلا يدجلولاوردصلأ فلاب
 15 ا ردصللاو هرا| أف مب تقو تاون

 ىعرفأكلاو .وسملاو ىبصلا ع نه تراولا لةاىلاغلابلارففلا
 ع 220 اا هلدأب فايا وف تارإل َُ أ ف يبمل# ىو هسا

0 



 " درامالاوالولاو كولو ّنارملاب ّرعيرا باساب نيالولا تديتو ةعلاسإ بسب لولا تبنت

 داما نجواهتحصل از تفرتا هنا لو ال. تنلكم ةرح ماك دقن لوزا لطهران دهم

 ََ ل

 احاول 1

 ١ وهل يذلاىصاحلل نع بنتا تاعاطلا لع بظولا نان إم بسح
 1١ دمْنرّيدلا قوداللاذ رباذحلا مرسم خ6 تانزللا هاو وتسلاو
 ١ ١ باركعاو برن دلو كاحؤي 201 فوهو ىلإو ؛سرمتلا ل علوتملا
 . ضوراحل ندالوواسو] تن كاركب غلاب الد اعل ىلع نِيالولاو يح
 " ةفوتالودهوتملل ةريكلااركواستوا تناكاركب ةريضصلا ع ديالولا

 ٠ لوو ناب قايسو بلا هاكر يظن ل اوهووفك عجانكالاو
 ١ ماوزالا راسخ اهو لاما ف فصتل ااه ن كانو مهلاب هلق اعاونركأ
 ١ يتسلل نامانل ودحاة ولا لا بسن هك وزتلاب ىلولل بلاطياماو
 ١١ ذاع ةرفرت روح نملك انه[ صال ورمالا ضر ونت اهمحُم
 ١ لاش اوك لع )ديو مسنن يع محاكي وحب نملكو سنن سدالوب
 ) اينجل مل سمير تسلسلا نمواهرلا عامنا فاض دنت تح
 ٠ تتحد نأ داذا ناني وا تناطاركب اهلل جو نبال نمودو هيلو نم
 7١ نلوم نحا اهلعح 5و أاهاضرب حاكتلا دّدع ترس ا سوهو تح
 ظ | ىزمرسلاواوراماو» : مب اهستد تجوو زيا اال ئحا نوكت

 1١ كادوا او رامو لطاداهيحاكتف اهيلو ن ةاريغب تحت ةأسااءإ ىنسحو
 ١ قنتلااضاجيإف اهنسح 3 نلئخو | نانبعضت ل حالا ما
 7 رذلعواتهوتمللو مغصلاو ةمالا ع لولو الاوأ تع
 ١ مأكؤن نانو اهستندبلو ىوا ل2 !يننلع لومي اشلاو ىنكلأ
 || تافواشلا ةاضلا ةابهمتهيرل نمؤع دجلوالا ثيدللنا عم ١  ظاعتلا مدل كذكتمالاو ءهوتعملاو لس ناكل اكل ميالوا] نم

 1( <دولومي١] مو مص اهحا فأهل و نذاب تحكتا ذا اهنااهموهنم <
 (ا) . [ضعلاد دال ان نهحاوزأ نكن ا نهولضمالو لاعترا ضامأو
 , | .ةناطوسبلل 36و نا نما هيعنيو تيب هس نانإسح نلا

 نك



 دئحلاةاضا دمج نكي نال دبدشعلا نم عتلاالايل الل ايتن
 ١ دل ماو ةبتاللو ةربدللو ةمهالا نعازارئلا طلب دف لصارع كيف ١ ٠ اضل حفلطا ذاو نيالا لد1 ق لاق لل دب «ارعلل ةلةرعلا ْ ٠ دعب موزّملا نع منلل نع نيتلطلل حاوزال ابن ناكناونهلا ١

 ',يمصلا عازارتحا نلكلد ديقو ىلوملا نذايالا نهحا/ت نوحي 1 ا

 بيلاوركيلا ل ىلش اهتلطاو لول بالا مهحاكتدهنيال نيافة ذونحلاو
 ظ

! نع در او رلا ها ظازهو هغورتكلأ ليش رملطاو ٠
 مدس أصو د ينحد

 وحر ضروف رش لخامنع ىورامو ىتكأارمغ قضارتعالا ىولل نك ظ

 اهحاكت ذناونك ع ىنلا ناكئاونارامللا نه نسل ىورمومللا
 هرغو ناتيط اق :ىلا امرتعم حجارعلا 3 و هالصأدْمعْي مالاو ظ

 ةريخرلاو ىئاكلا خو .نسل داو رانامز ةىوتنلاراتخلاو ٠

 فرولكألو ل دعب ضاق لكس سل هذال ذي! كسلا نمرمكد خالو
 مررلا اهم لخ دو وفكر ع+ ١ 1س اتلاق تور دل عتنرولطلا تجو نول مالسنالا مص( اق قس قمنا مدع ١١ متع اري اوهلا, بايلادسن ةادمىغاّملا ىدي تيرا شارل

 درالل ]عال اهلط م مهامؤعلوالا عوزلل لا ملط مج ىزلااهب خد و ىفكرمخ نم ظ
 مركملاّيِد خو ءرعوكو :ركار ظفح حامازهو ىو هرادثملا رك

 اهزافللحلا رقع ىلولارشم|دولامأو كونكربغ نوكر بلاغلا ئللحملااف -
 ره لشد اوتنا غاشللا نماركن اراك ف نك سوويضا ل والا اخت
 لل مترش طوال كيرلا ذا ماايلوااطناك| ةا ءاكانهو تباورلا
 ظ عوزلإ »هاضر نالردعلا ىلولا هرشاب طرتشال ناؤكياوان اننا
 رضا اريل اجلا نال نيل اذن وىوتملا ثاحتاصوكوإه اعوذ احر ءنكريع سا هيعو زب تضر لولا اقول نك فاك
 ىذلأ عسل و كولا اهب ذات س1 ذا |مرلشسم هواتف خينانح وضاق هركذأ#
 ا راع تارت هرا لو ىمحج ا كوبيجنانأضرلا نال لإتف
 ىأ ماكلأ لعل ابر كرمال وق للم هدللاتس النك ف



 يفاسلا اذ الخان ناسا تا كولارثع دفسا)
 | 5 درعا ,دعل ماكملاساب ةزهاج اهل انهو ةميغصلاايراستعالا
 كك وك الذ ًيايلزع ةرحأهن اان اه امئياهئادص بال !ضشي

 أ لس لمكروو اهل عروسنل ةميحصل ايلع ةيالولاو ديالو اهيلعرمْلا

 1 | 010 خمس كوع ا يعج ماس عضل لب دولللاب

 ١ |مفرلاب همز ميجا 0 ماني بفادصلا رن يلا 01
 ظ اوجذ ماك ج6 ب١ !ا6 رجل و أهرسين هس كاما انهو ميلا
 ١ ىسدلابل وال اناس ف الذ طم ُْ اعلا ضاتلاكجحلا

 7 ”ةشلاطلا محو او رمعم نا| اهرم ءأ نو لب أ هرهيم ضمت قحمتل

 ١ كيراالاسنالخ ول دبل ضيقربلاا نوك يلع دوقسلا لس يلع
 ١ كيلا بلا ضال هال انهو ىسلل ذهن كاما بالأ نان
 "2 اامهمالاذن ندروسريم إلك ارم ١ .وازناجر .ندرمهلملا ف

 || نانا لني بتل وعفأهىنرلا تلادرندلاوب اذ ساهر
 أ | ا, انه داازج مل ملا ختعيضلا م رب فر اهتلانسمل ]ب
 آ نال 0 ىرحدأب م1 ندا اولل هطلت حولبلاو

 | رعيضرمللا 221711 مغص تندلا ت تناكنأو مهلا رعش اله

 ١(( ىهنا لدالاوزاح د( لب فر اعّسلا ىرعدلب قة ناك اذرهملا واسال
 (( مهزانضبق ب الأس يلواضيا هيف و ىوتنلارلعو ةممخرلا 5
 هن ةامغب عضيقول قح لوخملا]ةرضلابلاركملل عمزلا ءارهاوا

 ديل بال: مفصلا ر يعض ا ماو رمش دا درتسالا مزال ناك بال ةرفسلارم ند
 اىيرسريصو نأ الاه رلفانإ واملوالا 0 د ىصولاو م غال مولا دك“ 4

 ظ رتالإع مجريذا ماوأهسوا هتماح دن تأ .ىلب دعب ترمخالاو ظ

 ١ 0 هنمثدخأ نأ
 ََ أتلاو اف ولد اهب ميشا ةريئص تناك وسل

 0 فئلدخاولذدغلابلا بليل تنير عيم ضيق دحا] تسل و تاق ذاالأ

 ميول



 رم نأ معلا ولع فلحيو بال لوّملاذ لوخدلا نك بالاو جقّولا

 ريتا كابل ديا دالعاسب ونيل وال ةيش
 وسمر غ نسبا مرعو اهراكاسعّدادصلا صيسن ب الار ارقاو

 رضرق,ا ع/أ او عوزلا سدلو لومخالا اودئلاباست تناكنأ

 منقو تناكذ لوما ناسلامدعواهر اما عم ةمهص رهو

 طئباذاالا بال ىلع عجرد نأ جدزلا سبلو لوتمكالاوّدْغلاب ٠

 _ 06 00 سس سس سس اسس لس ل ل لسا

 فو هعوسرتلا جف 36 صنصلا تكو ىادصلا نهار
 انهاشمو نبرلا بربو نودرملاو يكول تسي أذ دلو ةرخرلا
 ضِصِحرطرحملا د 2م م.هزلاو بالاو5 | تمباعذ ملل مظن
 مل اركب الل تناهتنا انين درلا هيلع ع دا معي زلا نمش أرهم
 تن اكنأو درلا قحرا سيلو صنبفلا ىحرل نا] :نيسإلا ف دصيإ
 دنانأت ناو زلا ماب ضست هاذ ضشلا قجأ سيلينا ]رقد صاست
 ٠ تثد ه,لاخاذاء دولا كميلعنامالا درر ده دصيف مرنعجوزلا

 ركبلا رم 3« ىزلا عم نئماخلا بالإ ةريخرلاؤو ةرتنا عب دولا
 انالنلن د نعرا هسا لا نارا اضغط طلو عطلت
 :دراىلا مس وىضقرهملا يقيل بالارمىضانلا و زلا اا ناذرفزل
 نم.ىإلا منتما ناو ىلا اهعذ داورهلا ضبت لتي ىضاتل !نانولا
 الورم ة تسل بالا لاك ناو سلامعذد مورلاىلع ىسل كأ ذ
 ال تك<وزلابلط ناذربلا ع دلاب عوزلاٍلع سياف اهناك فرعأ

 هفدب «ىزلاسالينكي ىلا! ةأذريماي)ضكب بالا مابوضاتلاةرمملاب ٠
 ب( لوفي نافانكمو سد الك نيرطتلا دتعف دكا روحمملا موال لصون كك د نمزججتنأاد كلا ىرب ميلا تنبلا ا سنافرهيلا .

 ةاهمة الا ل عم نا تالارماب ىضاقلال اق و مج مالوافسوب
انبلا ملستب بالاو هلأ عقدب :وزلارمادو اهرفُحو ملستلا

 انوكم

 لصحالرظنلا نال «وزلا لا عضناهماست نعرهلا «زمزلا فد

١ 



 اهنةأتسال لاا نا ليكن نوكؤع ءرتشو هز اجا شانلا ناك

 ا ميتسلاناوولانك ةلاعانإ) ةارللا لا لصي ال ننال ءلانكلاب هزل
 ش صال قو رهن !نملوُملا نسحااز انهو فاصنخل لاين ردح مل
 14 | هويام خمبلاو لجأ تنبلارهرم ضعب اذا تالا
 1 يتم انملوَملا نسبحا انهو فاصتلل لاق ُء دوهعملاوه حملا
 0 مشل حلحا تنلارهم ضعب ل عجا اذا بالا موال 5
 0! املا تقلا ضر نالاق ادام سالاوغالك شعبلا اَنَعَوَو
 / ١ ىهتش | نارضلا مصيال -- داس نم تيم ف دقق

 ' اهفلشاوحوزوا تككضوا تنكسن ىلولا هت ذاتسان اذ سبوق
 ظ نافاس كرماتستركلا مالا مهلعراوتل ذأ تناصر
 ١ رايطا .يشساهبا دع اسمر رداضرلا ةهج نالو تيبضرمدقف تنكس
 م تكس: نزصالاو 0 ةيالع ,.لاىلع ل 5 1 خرلا نها دع عرلا
 - كنذالان ىف مسالا كذاك اجا دقعلاو تلكم رامتس الاركلا
 و 2 والا 2ث ؤف ةزاحنلا ودا كولا تمن دكتورنا ا

 : ظ اهزووضر ا١إ تلاد م.رخلل م تنكسوأ 0 نيعملجر
 ١ 0 ارعسا] لولا نال تب ل داك عب 0 نافايطي مدعب لولا

 | تيلحاذا نامالا نسال ل اعد ى قط نب 0: نيكل! سا و

 ظ > ارلاو مهنا كنحالراوّدسالا دنع 110 نتا ذاتال نا
 ْ ديَمَسِف هإةاعلا دغلايلا ةمولكلا نإ باضسأ ميدو

 نالت ةروكؤلل تجول منحنا نس برق الامل سيل ذأ
 :|  ديعبللا: نال ةطنلا نمربالوان ذ 74 نوكيالذ ةتييتاوخم

 أ بارصسالا ةيالورل دالىضاقلا يلا كات دو طاقات د
 0 لولا نازنئايلوالا مدع تعىضاقلاو دن املا خلات ازلو أاهح اكد ىف
 تكا ردلا لك ةدرلا ضيا خدر اندكس بف هك ذ

 لاب



 دهةةيس سدس -

 ابالعسدلو ا دعبل
 ثذأب ياو هما خا ناالادعب دوه ورمصلادعيالاا لكن دف

 ادي د !تنااهلوو نالخاتلطم: نذأ كسلا دك ذاهلوثو امهم ا
 نع تولسلاددارأو سددلا جد ١6 لعأ نسحالابو 74 :لدمللا ظ

 ىمث ىنحإ مد مكي ظنا وب وانا دوك اقل طم درا ]

 نمأمهنم 0 اور نانو انين نايلواوحو رول دِنَملا خا علا

 انيفوتوم طن 2400 تدول دال رمر عا داعب عيا اي لع

 0 ١ذ6باوملل رم ةيعوط غلاب ال وملاداهدح تنك ح ظ

 اهتوكس ونكت اذنه ماةزهل اكل ولاذ وس راح ل

 0 نعاس ان . الو ةرخدلا 3ع انلل نك

 يساطعلا ىذا ذ ألق د ترد | نيحل اعسلاواسلاطملا اهرخاوإ سان |

 كالدلاف كرن ماه دضلولاذكواهدر هصوضر ا كات لاعسلاوا
 ةللعشنالا ذا ام]هشرقلطاو را رطضأ نع ناكت كسلا كأ ذنال
 رمأتساول عماوملل فال سسفتل هن تسلا ذااما.سوثهزهاجو ا كك
 سال ازاحير سن نم اهحوزتو تتكسف غل ابرك و هبقتل هك تن ظ

 ةيقكدترا دمار ولاه | توكسلابديقورهتناهنوكس ايكوراص
 هعبوأ عوزتلا]بك ناماوس ان الف ددرماالواه,و ير سا ظ

 هللرم ذأ مغر اىدسالادعب د تلاقولو ةهرخرلا

 هنايامتلوت رضينا 6نقسلادبوي ةناحلاوهو نذابسيلف ٠
 ' لاير نوع الذ هأك ًاكتلا نكي ل < اكل است همرعو ناللا اقع

 3 موك ,نيرهلملا ١ نا ا

 تاقواوش كتراح ١ هيد نطل ك تلاقولك ةرناج !نوكفانهت وكس

 هدم سا انياب درب دم ٠ ظ

 ورسرول ينذ ل سك كفىلطو ظ

 ى سس ادلع 0 تاصخا ذاام ىلع درب ظ

 أن دال مجان ادامضلا نال وضح نما عوخضالازهتمالا كمطو



 521 اكن

 لو رسب ال

 210 0 همر شياادجو نإ «دزالنا0ا]يقو نادم 0

 | الاوان نكرل ضال عدلان تا شل
 ظ الل ىسب ناوهو لم ١ ق رصد ناد تسالا
 ظ ياس اوال اناا ولاه يورشرمابت ه5 نهج

 ] ا ل 1 0
 ٠ْ سب .نمونعالالاو اكييد امانا استماع هول
 0 اضن لذوم ىند نمونع نوصحبال ن د نكرسعو ىع دوا
 ١ 0 هاا فيويلانخأ اهاكانهو طيح قال
 ١ ينجو زول كنومطضاماوضانإ ماوقدعب ت الداتا دباب

 ! هلميلو ترممللا ذل راسو هونعو هرأنخت نم
 1 انيتتإلا نالاأ 0 عع انابم فئزيناةلاملل مزهي
 لطم جوزب نال كولا سيل ةآرمأ يود يكل ةمطمعلا
 | ةطل مقدس مدعاو ليولل اهسويشدق جدنا نالاذا
 ! قرهلاطرتشياا دالية صم اوما هلْث _بئف نانلااماو
 ظ طدشإتق : دل زيعتو ضو دب تح اكلنا لدن ك ارشسالا
 ةرطكلاو م !كيلجماب لد فلدخاهنغ 7 نال ةركذ
 ا ىو ةريخرلا خانات نم نيرخحاتملا لوتوهو
 اقام مل ار كذب ملول نأ هنلع عرذبو محوالا 0

 هيت ماب تبشر اة ما اع وم
 تملا سهما عجوز نأو تره بوي تلا غلب اتلاو
 لولا 0 لد ىلب لالا ترييضر انايندل ىلولا ماكن
 لك تموهواهرمغو ّةضاخلا خلان كه صم عنا جابنللا
 0 0 0, ك١ لد ملا ذا |ناذيالا عمال ناطارخشالا

 ررخ



 جارحلا وياما ةرهحو طش هرن رع ةاكنأ 5 نسل

 وبالا نيد فرؤتملا نال هبإَد نم عقد وهس هاو ا
 تسدو

 ندروهأنا مالعلا اورمملا ع فصلا « وزت نر هائااهرمت
 اكساهشتا| دنا 00 اند ادم بجعل ةرأ

 زمغرلا اكل والا بهذملاو أهنم ي وزسلا د فلتخارّمناهاضرنال
 وضد تلا ملا ا ىأ
 دكر اذم لع نزحردا] ن ذأ نراذ توصالب تك نا هنا ىوتشلار انما
 كفن نكل ابلاغ كهاركلاو 'نذايبساف توصب ناكنادادلش

 ظ العب ضرول يح درب يلد ١ اغلا ل دانا« ناواكسلا عارعلا ْ
 ينس | ماهتلا عصيد مرعب كريبصر يصد 1١ تل اةولو دقعلا دعم

 0س هرممعمو نذأ توصالباكلاو نقولا لوق نان تانهو ا
 ا له د دال هيا طيف !نعمنالذر ناالا

 نادال داكبا ةلاوح 0 ال ٠

 0 و 0 0 0 ظ

 نياشين ات ام 56-5 دكا زيا ك/رطخان لذ

 ثيدح. ىهنلا ]وهو ىقشا اها ضرع نك وتو دنسلا
 ١ هلد اويل د .ذاتستدركبلا عال ورما'س حملا 1

 أضل ايم رضتر اهنا عا مك لا سشسلا ناسل وهث : كده القاه: ذأ ]

 لاعيش 2كوب ناب ولس داراورزوحر نانامطن تعلادعبا
 مهمل لع ةزاجا دداف تنك ةرضاحعو ىلولا هحورنولاممم ٠

 5 ادع كومو ١ تلة! هلو زاجل 54 سباولعو |
 اهنورل هنو دحاو رضا داو هضشح ها نوعا طرد موت للا ١

 كلاذ دبااو سلام نماضتلا ب نك قانسيريأظن 1
 100/0 ترلاب سبام وزلا يمس



 رعيلع يسجل ركو دئملا الخلا !كمتانإب

 ا 3 ارا كالشمس

 تكسف اهزعلسف 0 و لا ذا اى فلتخاو ثودباضر

 | ا نانا ضرع دبات لو 3َش واضرم نوما
 ظ 5

 8 ا لا لا كه الو انجيأ
 1 0 ريل دعب تاض الامل لذ د نك زا

 ]ا ولزدلوأ ىذي تكا ناسا ناسف نأ ةيتسالا دنع
 ١) كك يكوأ !تتاذ كه.ت 00104 نول لولا وهن ,ذاتساولو 3 لاف

 ١, قلطاون اديتسالارنع سمك جوزتلادد دعب ا/مِلاو دوا نامل نذاومت
 0 مرجث تدر جعم ناين انس النرد فول دعاهم

 [ دئعلااهتلدولام فدي مىعلا ىلع عم اج داش يتسا ساب علو

 0 انلوذرلاد طب دولا نالرنوساا تحت يضر تلات عتدرف

 !آ دادس م.وزا ذا اههد نافزلأ دعديدكل ا اونضسا
 ١5 ظ الوريدقلا يف ىو «عاسسلا اج دنع ةرتلا ؛بايلفلا كمل هن يلا

 | انام هيت نع لزنيال نصل دازلا ن(ذ ناإةصملا مدع ٠

 ( 5 «ربراال تلف تكدذ 2 تناكولو اضرلا لال توكسلا كك ذ
 ا انلريينااهمأ شال مان ادرابح ال مالا زوعالازه لع ددد مو

 0 7 اهل ئرتنكبو 11 مع
 ١ هيأ قاد, عملات ةلال الو نون ةنداول

 ١" ريعلا نيا( «جوزنول ىلولا نال هج 0
 /َ | ةييلابلباو 0

 "1 الباس اسما ايلا

 1 اتساولو 0 ا ب

 1 ا انج ستل ام ا 2
 ظ ١ لبق كتلطدكأ ذاس تجوزت شااذأ اا سفرك

 داو



-- 

 انس نتا طلللل :ايريوعلا ةىلاقانلونابلالاوز 1
 مع ىعن درامالا ©هزت امينا و مرئل !اهيلع يق و نعلا

 لاك الخ مشضورهلل يع انوا وضابل خاب لمشو لصألاف
 هب هت

 أ هزل سصاخا ”اركبل ودير هللاو -

 2 ظ
 يعل يلعن سوست و نسل لوإلا ظ

 لقد ئطنسال [قملل ف
 2 اني رايب كا ىطنلا مْضوَدلع نال

 "ع نكررمل نأو أب وكس وم فلاؤلا 07 نأو

 !١ اهملع سقم ماع ان اودع باح :دكوايلل م انهن ٍ

 اردملا ةكوطل لام رعو | دوجواهد !نلعس ا هلع سوسنلا
 .لوصالا ة فراذ فول ادئذلا بحجب ةيلسحولا ةرهل 0. ا
 راسل شالا دعدزلا# احش رنا اهيغ ىلب دون اهي 6 نادبالو !

 سنا كد ةوىواتنلا الكوم لطدرقو ممل مان فاوظرشم نال

 مسيو تللافذ اهحو لا هيمو ضلال و ونتلجر
 ىثكلاةواحلثامم لفض رم و :!واهساءغب تجوزاهبا ظ

 تاك نأ نأف نعل هلع و 0 و 5 اولا ناكد رسل ىل ىحور

 أهيدال ثامساو اهتم الذ كثييضرفرملا يعل ىرمأرميؤب : كأينحتو 7”

 نيس 5001 جافنلا تع د١ ءاذءانرعشعقا :ددقحلا نأ تؤ ]

 0 راازع ل ذأ ١!توكسلا: نادل ملل نونا ةيهسلا ناملامللوت ]

 2 ا ددقولوتلا م 5

 لير دنع هنوكس نامل دنعركللا توكس

 006مل ودب س2 مهلا بتي نارل نال سف |[

 دعت انا! اسوق يتلا لبك منع هي أهل ع ك د كاع ال مضت ظ

 وم دس لربه .وضولا مق دنع كأألا توا

 ةاذآدس نولو 2- ا

 ظ يم هانعملا صنل

 مبابلا نم ءارم عرتشل ارض

 ظ شل اق 1

 0 ًَ ١



 ٠ يشل يملا دكا فلاش ذا: ذازاكتكسف هالوم ضع ١ ديملاعرتطاا داك سداسلا نملاب سيلا وح طغسو يكس
 0 !ةاراكادع ريشا نسال هلا ذاونق تكس ميلو نمدارع انما
 2 131 املا متلابهرخاآ فدقحلطب تكف عاسوأ زا ايؤفتمملا ١ دصلارسس دعست رابخ طقس تكس ىرتكيبو مي نعل ىأب
 7 نكس نالف وأن لذ ناسا نا يع شح بع وكس شع شالا 7 لاسام قاتلا ضيال فام لاس ةحشرنزح رش دنع توكيل ١ ْ : ألا دعل وسسني د سل ميدهملا رم دلولا فني اوبالا نكس
 ١ .انئانزاكقم عزحللا نم ميسازأن اعسرلعج هلارب لاق م دلتا ١ ىهلتي نإإع عضاو لجمالوُم بّمع توكسلا شع ثلاتلا تنحت
 ٠ املتنأاكتكسف مسل ا غلبإ ذا عمؤشلارشع دسم نك !رظنبوهو ١ ظ هددعع اتسلجم عضو بقع ضوكس اه دومرمصن رع ةعبارلا
 ١ رع نمأثلاءاتملا هسرمول 10010110011000 1 فيلا اق اناعدكس نإ كا تسلا لوهحتسداسلا
 |( طقس يرتلملا ضف يح تكض اراتعولو اسبرل ملم عاراذا
 08 ا ع ا هوع اسوهوأنامزا مش فرعسو ١ كيييلا سضسشينأ ءاوع هطوتمسإ سرتلاخذ قطرتسامك مش هأوع د
 ١ مالت جازك طب و درء ناوزاجب تكسا ذا ن لذالع كولا ذ شمع
 | ٌيْث3وءاضيا بال ارنحا نم ئسنلا ل١ ذل > رش وراردالا نم ٠
 ١  ىهتنا نروصحلا |١ ةروهشسلل وزع صخل مع تياّرعتسلاوربرتلا

 || 0 همراجلا ا دينها لوو نالاضاومف منها 0١ لبكو لا ااه رمارمد لجرموو ناعيا جاءاضيا دازدو ١ ىلا فو نورشعلا هو اهراض ل طبّرعاس ميكس تعلن دكر | او است كبش
 ١/ علف ىاتيلاملوملا نمدبالذ لولا ريغاون ذا تساناو أوت

3 



|| 
1 

 ا

 ا
 أ

 ا دا مسمي واتج معاج تكي | يو ل ١ "سنع بح

 احسست د ها

 ا

 متدواوأضرلا ل عدلا هفب !ذممولكل تاذملالا داما توكسلا'
 ذا ام ف النعي 2 ستحل هانم كالا 0
 هتركسؤتكبا بلا كار كو همام اق ذال لولا لوس ريرما تسلل نأ
 ىىلمنلا نم هنإمهلذ يسرءا هل ان ايل امو اسع دعنا ىطنلا نال
 /واتلا نأ هوو رراثنن بنبلإو هلسلا لع ةوشب نادل قل دشساو
 مؤاو تير ل رحا ٌميرتمركللا ف سدح نع زو لوتلامالا نوكيإإ
 بئئلايدالاو نيستملا 3 هركذام مقرنا سو بلثلا جال تم دجوب وانام

 دروأو (.ارعم قاما ها ضرطرتشيالو ن ذاسسي»/ةريئصلا ةادئلالا انه ٠
 قع طرغشيال لوول ابا ضرلا نال سلا طارت العاضم | نعستبلا

 تنسحوو كيتو تيضراهوتللوملار اتيت اها راد تلا 2 | 4 ٠ ام 85 9 أ
 اهسننوأجرمم ىلطأ دلال دلابقراتواهوحتو كاوانل هبنأ كرابو تمضأو ْ

 ل

 تست 1 ارهتساريخ نمريورسلا» كوملاو منهما لوسو طولا نم اهنكمتو !

 دف اهائر ناواضرلاو ناررتسالا طارتشا أمس رمال نأ انهي

 ثوداهاجتلا] ك5 3 ةنوكبردواخرضنوللا

 جف ا 1 ديالذ ةسرالا دام رماها سنا دلل ||
 هدب نكمل الا لئلا سد سماك نا نش ناب سرتملا ٠

 امقع سبا نهتلا لبق نالرطن شو ىهرشا لوتلا قزف شدالاوتلا
 لوملا قرف وه سييلو توكسلالنإس نم هإعجازلو توكسوهاغا ٠
 هداانهؤسوؤكبا] تركسل اكتدالالوامدتلا ةةرزذ كمضعلا امأو ٠
 ولاول اريغ تدع لخدو ف ورحل لوملاؤست نم هرعجو وكب 1

 م ازلاصن زلال دب تشب

 هنمال و 5 00 ىلاي داما نأ نمانم دما برمالاوم دعبالا

 :ثنش فورعوه اتاصوا ادعوا فاكتبالا ناكول أذكو لو
 اينزاتسا| ةااهارحا تادمل ا قتل اهيل عج ىلا حاحا

 قودناثلالوخرا نم ىلواهريغ وان داتسينااهنث ولأ ريتع ٠



 ظ 1 تاكاولواضرب سلف سده تلْصأ ذا بنلاو تيرهلغلاو طيختأ
 ٌركيلارماتسا هاش اه دو ىتسنا بالا مات ددعاهتركسك 12 | بالاليو أك معلا دئهركبل ا ا ا زف تيكسك هل .ىرقو ©« هزلاركزب يكول اهرمأ تس أ مراىّيسالا انه نى دنعو هلل 1 ةجملا: هلال نختاررال نا جايك ماداخ دراهم لخمل 1 كرها دارا نايدمارد اساس تتالاك دسم لوا زيا نم
 . وهو ركن ماو م وزلا تدرع نا اج واوسنمماههجوزب نملكوذ
 ايي 00 'لاراصرتن هراهّهتسار دع تتكسا اها لكشن
 عننا 3 قارا كتكمارب لعد نذابالا لكوي نأ ليكولا سيلو :انمدق
 ١ - [وىل اولا بالا رمضي َملاكولاةلسم صيصع وازاوملا مدع ه6

 ١ هنوك لع نمل ا قعرف دقو دعي تل يف كو ناك ناو با بس
 "وأ كش مدبلج (مث هرم اس آلام توكسلاب ككو
 . سيلك رقرنلا دمقد امو نافزلا لن «هزلاناسلإع ىرع غتنذا
 ٠ اهحوزولا ناد علا يه انا ن ذالا كك( د محب هتساهج ورينا هل
 ' نركلهاهست قيرشكو يالا :ونملا!اوقولطلااهغلس إو
 يل ٠ ىنالوزاحا نوكيا رهاظخلا يف لون مل اوه ىزل كول ادقعل مزاج

 . هر لو ىاتلا وركب الع عرف وهوا ضرلا وعل الرل ةناحإ لعمان
 . زحارجو اة ضحوا يدوب اهتراكب تلارن نمو موق 'اوتلم
 « © لمازعلا ةرل لل جو اهم نع تلا س نم ىاركب ىف انززوا ننس عتوا

0 
 ' الاه سيلا وى ليف اهل هسمفلا و بتازلؤ
 0 ركبلا نيريهللا ئه سرا رحل خس اهنا]و مروكالا هنسوأهل

 |! سوح دنعاما|ملوف انهإش هرمخاو ماكس خ ) ءأرمالمسا
 ١ نلالاكلا عورتا «ننع 4 هرئازجلو ةراكلا مسا لو زهالروخلا
 ١ هناوايمللو عئىننرمكلل م تلا باب خناللكلا لوقازهنأ مهلا

 2 لوزبلا



1 
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 0 :قواازلا نأ ملك صاحو ىهيسنأ دقبرطلا عاهدلو 5

0-6 
 اه هجرك در ىرئشاولام ىلع دريالوربول ءولبو ن ادتسالا |

 ا خال دع يح اواوسان دعاه د 0 : ةمذعلا لبا

 2 اننث كامل مرزعلا ةفصأط ارك م ١ايتراوإلا

 انننا/حلاو وساعات .تلاهنالما ول م أ
 تالي: ىلع أل نولف فيراكتالصماملاثلو ترهلعلا ظ

 طفيفج_لث رز :اهتر اكب راش انما ةرتشللااه دردو تيصولا 3 تلخد
 ةتاتْلاوهلعا زجدياعلا باوتلا وتملا نمو هينادبام سمانا ١

 ةسس 5

 ف”وتلانمدبالا اانا عب يب ١ ُش ماا

 210 انه نعم ادي ثم أهنال اهدكبؤكا

 دولت افا انما مما .اهلاجرهتمما نأ

 ٠ اة شم اهو ناكو مولا ايلعلوتلا نم 0
 ادام ىلع ثمحانزلاريخ و وريط 1 0 ]ل اةأكف دسأت

 1 .رلارأع ١ نسب نكاه دوف : عسانا نال أهي 7 زتكيشاناهلن ور

 ْ ا هداج سال أ بؤ دانا هءطنلا

 ذوخبلا تل ءايجوزأ لتيار أل دال ملناش
 اهيلغ تجر ناواهتوكس هو باتا 0 ظ

 ان يتسع 8024

 توكسلا خايلنخا نأ اللوم اأن دو ا
 0 لا 6 ]
 0 ن١ ارلوق !وتلارفزلا وال لوملاذأهم 2 نكيرملو ٠ ظ

 ىضمروبدرلا عدااذار املا !طورشل اكراصف ضر اه درلاوزصأ
 ملا

| 
 تا فوت لو مضبلا كو دقعلام وزل عديل ومن نمو را ؤ

 موزللا نالرايكل ل ثم نواخّىددولا دس د|| تم



 1 ا لاا ينو جنى تلال -

 نانو دادرك دقايق عسر ه1 ا ”ااعريع )ع ايمانا:

 هذى لتخسالا تعا هلع نا صملا ركز ملو ةرل ا ىممريظدت
 لعوتسا ا هليعو سيما هيلع هرنعواهلع تينا ماسلا
 5 < نأ 00 للامز زعم ياهلا فرك: ذو مدسلا غى وع لا
 يالا ككاذ ةرمنيصلا ند :دآا صحو بالالع عداوا

 0 را د٠! !ءاراشما نع ىلحال ةبكلا فو فسح ىلإ
 ص انا ناأرإ م لع ارح ل شم ناب نيستا داكتتساو
 اناىرتالارارزالا اناس اوس
 ا“ انتمالاو تلال اذه مياعرات انؤن ماكتا|نلجرل
 ,ايراتعسداسلا ل ال اين يدم ان احا انه

 انااممنإ نا تنربلاو دعباث دو الوهم متجر يظ دّوذ طّمذا كلوت
 عاج نا تدوجر ه يبالون هني تسيلو سم سليل

300 
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 وين تع داول امل ستف دهاتملاملع د

 اج ا تربخأ نمح اعلا اول هضرمت
 دايز تارا يلون ١ هناك امؤم 7 ا
 ظ نافل الا بدا نم لدن ةسدلقلا خو وموزلل تأبنابستنيب

 ظ ءاشلا االحا ةيوصلا ءزه داس حن لدا هتشسان اهلكسملا لهو

 ظ هينس مز هنم نا ا كاةنادلا :يايشلاا نأ مالنا ةاممجورمل و

 ] خل وّمت نأب وصلا ان ديقو توكسلا لع ديازرما
 ظ عملا لافدت دديف زك دبل اهتلاينغلب تلادول هال
 ةطنللا بلا سيكل لا داري اوق لوقلا نأذ 7
 ميشا لوف لوَمْلاَف تلع نيح تببلطام ىمتشلا لاو تلع نيح

 مه ةيضاقلادنع ميسسسملا منشلا اتا ذاذ

0000 



 ظ ئآ
0" 

007 
 نب 2 لإ"

 ملوش لولا ناكذ لالا بطلا هنمدجم دقو لاهل
 75! ازك هن بلطف نااد ىضاقلا دنع تضازكدس

 ا كرذ نكأ ةريخرلاؤ اهركذو لو لولا قازك تالا لل جاتممش 3
 يمي كولا ناذ عورلااهزكو رجلا ةئلس تالا كلذول هاشم : الل شادن

 . اهلعتانلا كلا لاطبايدرت كلاةأ, فاه تان كالا ال دلوت أ
 دنع كاقول ىنح زيستلادانسلاهس بتي الذ ٌيوص دبع دم هناأف .

 انبي - نكوهو يصب فدك, انك ]نعو يح حئسد و الا دكر داوضاتلا 4

 بنك ناهز اخ دانسالاب قرصا تلاتف تقولا انه تروا
 لولا ناذ خللا نالوا فكتخالا نامل مملاراثماواهتحللمس ليك ١

 أهنا موزلا عداذ اهلا تدرف متيلو جد زل ةسل لولا خال
 هبرلا نا ةفهارم تناك نا اهللومل اد دخل اياها تع داو ةرغص

 ىو ىهنااهلع كلا ءومو كتم هنال اه رجاست ت .تلالكل 0

 لاف معي ماكتلاو ملا نانا تلاقف مندا بجرلا ه.وزا ذأ ةرمخرلا مل
 الوالورا ]فو ةههارم تاكا اهلل وشل اذ ةعغص جام بإل

 كرتشلالاقو لابانأ نبا لاذف نإ ءاسضإجرلا لان ذا انهولعو
 رفالعإيق دقو ءللم ل اون سر كتي زدا] ند الإ لوما رميض صدا بالاو ان

 اعطي د ناكول ندالا هد ل وخرلا دعدانرشو هتناهعا لوالاو ظ

 فرصت ا هناناهركذ ١ ذأ مذ كج طرلا ىوع >4 قدصتا] هنأ ١
 نبأ موريول لحرلا نأمل صملا )شار حلا ىلولا.كحم شان ةازك 4
 ن ذاريغي ماىتلا ناكج,وزلا با لاف ندالا تامو5 ارماعلادلا 4

 ةلْسسرايك لاذ تام غزاحا د: امل تل امن ةزاجلا ف تامونبالا
 الذم رارغ ةددّدعلا نا ازد ا|مهنا)بالال وذ لوتلا ناباتكلا ُ

 بال انذار مأمنلا ناكتلاة ارا تناكول ىتحركند تالاومو زللا يع لثا ذب

 ل أ كريهْسإ مرصلا ناالواركدو ةريخدل ا هركة اهو لوتلا نأك
 ٠ وعلا نبنكلا يل ثسع سا شو لات بالا ثدب ةلسلاواخ وف لولا



 ٠ نا كامل وو ءجواضي ميه صلاورئصلا بلا ذودجلاو /

 ' ل قلوتلا نا تاقرتتلا ]ص١ ؤطرحلا ذ تيكا نزهو لان اطال لو
 ْذ سلما ناذ لولا سنكو لخداإ دسجلا لاند بلا ١ ىقمورحلاذ و سلاح منا لاق ون دبعلا دبس ناملاو ىتتا بالا

 دجله فكل لع ماين ل دس نائل نا طوسلا ةكون
 هنن لب بلتلا نم وابد لكل فس شحد هدحا دوك سيل ذا
 ١" ىيا/اضرلإباهلعاول ول رئت دا ىلا دى ىاارت ام

 ١ 4 همرهشول داش تدسا)ذا يبنيو يذلا فانك صيعم

 ؛ يمملا لاو نيت صلاورمغصلا 0 ىبولاو نساك
 بالغ ةعخاشلاو بالاويغ نا ننلاخي كامو ثراالا بيرت

 ' ناللا ودل مادعال رح حالو اطر اب عاب: ل لع ةبالولا
 ظ نع قرا دخإو ساّيلا فالخإ سنن تت بالا بدو
 . اصلل ننس ماتلارذال سابّتلاى فا وموه]بال اكلم مئه الذ
 ' تامر لىنووفكلا قفشالو ة داع تضاحتملا تدالارفوس الو
 , ةادلاوونكلل انارحا ١سشوا تناك ركيرغصلا ةلاح يي الولا تمنباذ
 ' ياو بلس هان روظ | روصنلا نمرنوامو دلو بالا قاكرظنلا ديعاد
 فس ولاه كرارت نكي ل درر كت نال لال! ف متل الخ ازلالا
 )00 نشل لعشالولا توبتلعنا ]صال واهجورشو تارملا
 ا مازولا اهن وكس ةالوا عاج تزتملا تحال او تنورلامؤرم ولخل قس ذا نكواعاجا اكل ملعتيالولا توشذ ظ 0 1 رازهز تانمتتوا دال دعانرنعو ٌر اكبلا عفاتللا
 0| عيكس وتلا نال دانون نونحلا هاك لول الأ صل رانمأو

 1 الد

٠ 
٠ 

 ١ نيل زهو ب نكلا نسرين اهيا رشلا ف لاق دلل فر



 نعناما ذالحرلا لأ ولول الام اح فلكل اخ + اننا ىلولل نادا لن
 0 هاد دجلا هلت ول شام ىو ْ
 :ناللفو ,دعزارتحالا نكي ال تينبال كك خ نسا ١ كنق ْ

 اولاى ناحل لبق نبالأ نخل رن ةاريغب غلابلاثبا عي وزيإجر ٠
 اعنالمبالا: نالئدالم مالنلات ا رج يقي نأ بال كش

 لاب حلا بقر هنا تراس كنم يشل دعت ابنلا ٠
 دصسو ادوهشبالزج روغصل الع اتلاب رذاا ذاىلولا نال ٠

 ىلع لولا رئاولازكو ف دصبالهلادو ةغينح دل دنع خدلبلادعب ٠
 مهينحإا نر |رمالا ينيب حّيد نمىلع لول اع هزكوم طع لمكولاو اع
 ينل اشف رك كانا مه فم< الا ىلا
 ريصلانب ,ارسع نممان |[ لب اعسبا بالآ ارئااذأ : يكمل لع

 انّشرينصلا نعامصخ بصتبئذاقل اذ:نسإلا ةدصيال ٠

 نم زجر ماما ل رفاعة لشسلا نهر سما ةانكتنبلاهلع ا
| ١ 

 او |
 ا

 يا ار ات امامنا كرم نمل 5

 لاقايم ةيسالممل عيدبهشلا رسل ا >2
 ميلا ام هئايتسالإىىم

 دبس 0 انوا وهنأ/ذ 0 ظ
 ور مس ىذ سابا د سدا ذالكلاخا نما طارت ا
 نم ردا ضدارفلا فلكل مغ ىلا ]ص ىارهسش ءاطسوت البل صتسركت 1
 كمْس َىواطالارنع . ضو تسلا لاانهر نبال و درئد ١١ ذالهلأ رح 2 ا

 نال انس يصعريصت تنبإ اكرمغلاب ةبصعلا ٌريالف سن صعلا
 تك اهمااربزلا يتيمملا دربالإو دنونحلا اهما ىلعاهل ديالو الف

 ثاو أ ص و ندبال اق حال ا ثرررالا بيسر راومن داذأو تانبلا ف
 0 قبس امره اذ هلخ ملبوت لع دهوهتملا نللا 3 تبالو نس ا
 دلل نالانا ضر كلاركذو نبيا 6 2 مهوبادبل بالا ا



 1 ١ للمال 5 لا دنعو| دنع ريال لاؤن كرتش .

 2 سلئمال خالا اماو مانا ج هرملاد لوادلمل نأ وعالاو د ثارملل
 . ملانإ مةشسلاعلاو اذ فال ختسلملا مالا نإ:
 يانا ءقيشلاب الاتباع باقم :قضشلا كك ركب الا ماج با 7
 29 0 يتسرب 1012 مقشر ديل عب با

 5 اة ىكدلاو تيالعل لا تسسالوف اوان
 21001 هوب (ةأرم ,ان 0 مانحباذ 1

 يومنا ذ خانك بسلا تايصع تبرد ل اياب 100
 207 ثاحأ كفل لسن ٌيراَلْلو ديرهلخلا قو

 ا 1 عد وزرملانأ مينم داعب 1 كوي متلف كن بسنلا

 0 عصزخاوسلالع جحررلا ةخنايلو# ةريغصلاورفصلا
 اهي نمش اسك ذا نير الل نهلنع زيشدوأرخا لاو 5

 ١ لحال الج تمدلولا نهدحاو كج ع نافرحالا من اجلال انوعلا
  اهرلكروجيا ”دحاورعاكاعما دو ناورعاارحالا وزولوألأد
 ْ قحاللانمئإسلا ىكرديالو ضالا !ّبافدحا ا اواهتسرجأاوالو

 انه مارح ميورنلاخ ىرتلاو ىرمل ا زاحن اجول شال وعال ك نكت
 ظ كيا اوالتزحالا نم بره ااهدحا نألا 100 محرمرأ أنانالا اذا
 ئ ١ ىدعدمدالا لفنن زعطتس يع تاغإ هال هردالا هه :نونالا

 ١ أ ذأ نيضواطسملا 5و١ لص سال, هازكبزدالا دقعبب مَ هداذا

 | سميد ثدّرم دقعب نا لك يحالاذ اردو بارع ور

 ١ عسا لست يتلا كيرلا هدحا م نيىدرمخب رم 4 7

 . كح عمزل نراك زلم. اولا
 أ كرا دياب ناكنا 9 نك كانا لومي و 1/1

 ايو ا عست ت تت تاعلدا 0 9 ا

 ااا



 ايلثعاازكو كول لاواهيلخدي ابل قيمت 0
 دلباذا نتن يو ل لئلا ذا! الع ىصلا ناسخ أ تكو.: ] ىف

 امتضزسلاباتعا ١ ناي هش كو دصولالا:ةو شا رشم ١
 فعمل 20100 ةرمغص 0 فو 3و ءرضاطلا تحلل نأو ٠ ا

 ةرهاظدتيآلو تاكنارظني ود دصب 0-2 ظ ١

 تصذزف تحد لو رص لن كو هرهشنا لذالاو اكتلازاح 0

 ميرتلا ]ماها .ىحاوه نإ ةرهلا دخلن و 1 ىلا ] /

 0 بالامغو وهيل يجرخلادن دال حيا نم دخلا حاملا

 ميشلاةقارصلا عصِسَُس مروزلا للاهل سوةريغصلا ٠
 0 : را هجرة ا هسا درو 0 |

 ا اذابالاو ,نيلب ىسا فار ربصلا منك ٍ

 الك ل فتم مورمخسملا اس لادا ١
 ٠١ نال ميلا نعل .املاومالا خنننلا وهما قرعلاو مينا 5

 5 لولا نمرملا نعاريالا يعبالو نمذمو نمل نعاربالا 0 ا
 ريسلااننملاطيرتئب دلو بالا خولبلا ف ةشااطالو ٠١
 ضير اجلب تل نجع يالا نا خلا ذا ةمئغصلاو ا

 3ع انظم مااا يقاتل الاون وحلا باكل | |

 ديمللوبالابأز اعاافراشلا فسويداللقو ردذبحما
 0 انام بلا وع 5-5 دارك د اهشودللو و دام تالراباستفلا '

 , اوىنعي ماتا اى ]ن1 قرط دوو لروصعب عسل
 م اناذردلو بالا ييحو عا ذاامى له ككار الارانب إمي ا

 00100 ليلا يما معي 1
 ا ا 556 و خولبلا دعباهأ ضرب 0 ارسأبا ذأ /

 كلا | تبان هد لاقل نكت دقو قنررنم فدل نههؤنضلا دائتملا ٠
 مرّمتفيكزحالا حق امازلا | عفر نتميا] عفرلاواعذ درمتع اف قنالاو . ١

 الا - هه ف سادم



 اذن

 | ةجضوفداقتعلاراضم د تجو زنا ذاام لمتد واضتلاولا
 ١ عئرلاواى درع ان جن الأي ١ صيسع اذه واهرلع اكإلل" ١ دادزيو 4 1

 ( ىلولا 0001 يدع كيش نا حام 1 ا
 002 تملا ولا, :لا عي راجل نال تئلبا ذ 1

 , رغصلاكن نجلأو ا العلا اشاد طسملا قازكىلولا هرشسأب

 . املراضالو رولو بالارمغ ءوزذ د 4كهلمعاذ ارامل ال ةزنضتملاو

 نقم هذا 9 والاب ندالا :ىزد ” خا يشراضال اهناللراتأ ىناهف

  ىفانا فالازيا] ونالرفلا ذ . ملكنا نأ اداؤأ اوك و دكا ةيجلا اع

 . ايسعاو لولا اه ناذ ا نكمل ةرميغصلاوريخصلا اماو ىلع
 لمى اره ةيلاتنار لام وللا را الث شبر! ناناغلن

 , هريعصلات م 0 قتملاراشسنالو دِذلو ا

 0 ىلاكيسالا هركذ 0 ةااسلا اوجد الوا

 راضخيملع ىلولاو صملا او بالامغ ةاخاد
 5 قلائل احلل ىوا ناكل كولإو نبالاو دلو بالا 0
  ةيالو نع خاتما مادا الالعمضاتلاو ءالادجلاو بالا

 ريع ناو لود توجت وف بجأل !قراشل تنبا 58 ملاذ :

 )نم صعس لذ قدلطا] يسفر : نلاهزهذإ ديلا
 2 ١ هدعات يل قضلاراضعازكواهلا ى ا
 وه /.وزلا نال ةريغاراخ ف كربلا 1 8 ”اتكأا 27

 ظ مع امثلا لامي ثفييتبلأ قو ؛قوللملا كلاموهواهككماىزلا
 ظ لمحل انا وتبىنعلالرتن انااا دلجج يشم فراق خلا
 ماقال بقاماومزاللا ذذانلام وسلا 5 و ب و

 |[ ن نالمهرتك لفن مي لاو عل د
 ماا 00 يا ا ها 00

 ظ رجاوهو أ انت اٍغض رن افهم ل سارجد ,علسالا نعا هذ انأ اذكرو
5 [ 



 هلالي اير نا سي هال :ارسانكوملقلا ٠
 0 سب

000111 
 . - بينو حويا دو

 يبس همم د لاا ناجح .٠ تق 0 او كا 8998 يههب- عده همي رى

0 

 م ١

 النا عملا م ظ
 0 0 اضل[: ام 1
 بوما. دتحوكم ىرتشاولاضياوخلباذ| فصلا تارصلا ٠

 ١هفد]هورسركلا - .ىقوااعر شيفا ا 58
 ل حرصلا ىا لوخرلادعب مئكرهلا ره تناكأ ذأ علاق 5

 داما يد ىلامدعمهاذهلاو يقتنا حودولامجوالاو كو |
 ةرتعللان الا مسخ ل ١ دز عم كرش 52 5

 خيشلاةرعب ةرتعللو ةرعلا فرخ ف علطاومَحلي ق لطلأ عد
 7 >] هنا! تلُثسم صوصنح ثركذو ةرعلا خزحا5 كطاوتشا ظ

 ْ 1 هما بحواكحولو لوخرلا دعبمْهرفلا تناكناذرهملا [حاماو ظ
 نأو الب نم تاحجأ نارها فا هنم ت .تاكذافاهربم لذ هش تناك ظ

 6-1 زمان محم جب خدك 22
 ال مصردزع ملل انهو ىهتن نزملالا ميلجمالو وهيل[

 تمأت 8 اهرذتلا نة نيسعلاو سداسلا] صئلاف ةمضرلا ٠

 ضبتإلاهنعب دراجي لعام ديس نال تاك عوزتزح تان

 د :لا اج :,د يام عاهحوز ناتج نقع للا ظ

 ةتاكا لعد الطعلا فو ةماالا تلط تلطرشا] ادا تيتامللا عوزلاىلط ناذ
 د اهو مالا نمسا سابك ةلطب نال ةمالإلع عمسا]

 قالطلادوروإش مالا ما دسفيت قالطل | سنب عورلا

 اهيا 0 ا اع ظ

 » نال هزت نم تاح كرذلا نمق ادصلا]ك طقس نائاهب
 لع زجر كلاب تلصت كدا لا+ تعم عال ا

 اضل ل



 لكن رشزدا! ف ادصلا طقسا اوم باسلا باجياىلعا ىرتشلا
 لش وزلا دثرااذأ ةمحرلا بحاص اع دردو ءكظنلد ىميسأ مجو
 لب لك طعس م ضنا هم جو لك نم ميسم جّرهرذاهناذ لوخدلا
  درد ل( محي لبطباض ها ثسلل وزمل لحإل نان هللذ فض بحر

 76 نا هيسئع سس ةكرف عش لذ قارذلا نأ ' ليلا «داذأ
 مساضتلالل ١

 ىلع تنكوئائاو ناعلل ادّمقرذلاو مالسالا نع و.وزل اب مدرفلاو

 7 اهات لل, ريا شت: انكلا ناؤخ بيسو عتساهتالاضئلا
 . "عشا روصو ع ىنب جولبلا راحو لل ارورم اص ازكو فلتخم
 2 لغد لاف كناتلا ماو ملا اكو دجود الام مس|دالاو :طانرماصو
 | 5 ثرارلان دي َْدرئلاو5 درل انركرفلاو الدال ايدقرعلاو ّىتعلا

 ١ اناودسافلا اكلي قرثلاو محاص ثيحو زلادحا إم ّيكرشلاو
 || اعرتلاوح بسس عش شال أضئل اىلع ةنسلا عزاه فقوسترعل
 0 ببسا]5 ألا ]نق نم تايقر ةلكمتلتلا ف فروسجلامامالا لاك رين

 (/ رابخو للا ّدهجزم ؛ درل اك وا طرمنب مترف ىف عوزلا لد نملج
 || دو داق نهتاجتقركألو اذكلا دعو اتصل انخي غولبلا
 (/ لوقاعوو اة دانه مزاداو -نعلاو بلو لدلاكة اللب
 سصوهوزلا|ىلل ونيف كزملا ومن درلاد نا فسود توه جلا

 . سال دوجوبا] داضنلاو يفأنتلاب مقفل تلصحانأذ كألا هزاول
 مهيلحو ا نهأ5 طذوكب ثبحدزلا م هجنمابالاى ناي و, ول نم

 ارك تللغ نااهنوكس ل طسو أوك

١ 
 ولسا

 ا
1 

 . ةنعلا,كرفلاو بلا تدرذلاف ىوالا انآ اتت
 ' ممل صن قرتلاوءانكأا مدعب دكرقلاو جولبلا رانج دقزعلاو

  ىهتشأ اقرتم ارهلذ ابالامدحبو كمان المل دم خاتتال نال
 0 تيغر ]من لامدتوكسبإل 1 0 7

 . ااهعاوخأ لا تغلبنم توكسب عوابلارابخلطسو ىادلالدولو
 قرن ذأ ادشبإلا ركبلا توكشو م امتلأ ادننا نأ اكدل املا مزمل

1 



 ذهن إفرلعلا ظ

 هلو عم بلطتنأخض اولات نعومي سجل خا لادم |١ نبأ ]

 نكن ه4 ,لكنلا نشيل ورم الغلاو بيلا ت 0
 3 راشسالو كر, زوو ن.درفسب ىولاو بالا فرعتلا نم 0

 ا 2 معيش, الحاّدؤ و رئت هنال 00 _ اناختلذأ ظ

 21 ينتنا] 2م الأ نإ مت
 ولطن نم ذ210101 تت ا وكس

 داهترتو جاكت تضيف ودق اهباسلب .بلطت اليا رت نا لا

 ا 200 ديك نا مدلا تيار لوعتر تحبم اذا ٠

 :ءانسالا و قد شاللاتنا انهابق تكردا ناو
 رهشلاىضاقلالل ددسن دّدس لو تدهشأو كضاونللا 49 ماهتحإ طم 1

 تنعدول اهنا نمنمستللا كامو بحمل ر انكم يطل هريشنلاو
 طقس نايم قو دن لذ دوهشسلل تنم اح نيح اهم د اخ
 ةمخرلا وه تطلب قحأو اكبوشنزلا ذااملع اير 4

 لطب دوهنسلا لع تل سور يلا نعوأ ع وزلاممسا نع تلاسولا هن نم
 ظ ماهتلا ار ارْساَدِل اهكيلادل ونه 3 ارمالا نا د هلعابل فيش را

 5 ١ نعازكو هيلع ذفسال عوزلا ؟نعركبلا تلاسولو
 2 اذ ن لال عا ضربت رك وايل ,رث م رعاك

 506 لاوسلاو يسلم رضا رنينلىهلعل علا
 0 داتا كسلا ازكور تك فرعمؤلاهاضرءفقوشاناو |
 لاهيا ضرغا تلسرا اأو فس كيذا للا |[

 ع انلازه نالطب نال تحسي ردرفلا ظ
 لا تاما 0 بليلا تح فره نا كن ةنالاضرلا ١

 ممهجااذأو توكسلا فوؤر ابالختسالا ناكشنالو توكسلا در

 2 1 0110001 +يلبلا راج

 اف عمذلا بخ رانك تامل اركاب ديو خراب



 ' لبلد موا اذاطبإلا رصبالالطسإل عزل ايل نال اد

 لعقار ق د 0 تراتخا اهنا: رالي بنو زلا .

 0 انميب مال اك اونوكسلطسبال ضاق دقعلا تكواس ك تناكوا
 0 نأ ” تام يلع لاد ل عفنوأ ل ”تاااضرلا

 1 انهي عاضرلا وعل نيام دجيوب نال 0 رلامرع ميسا
 داخل تحدراطلا انام ناسلا 2 تاع ىلا مهن مهتلكت رباظن

 . ازكو دطسإلا سي تناك 0 0

 " رادشخللا نع ص هداوع ينبدليتشلادا امرا لا طب الع

 هإطسرخال ود لاعتشالا نأ ىضتسي ذأ كلم هوجو نمرجوب
 ١ همزلتسامحوا ىرقحرلددتذا ةيورسش ال2 وتا انهو
 / السراب هله ناكو | اهفلن نيحأسب ت تناكدأو مماولا ىف ءارهاظ

 / امدجويو! اهنا لبوشرتناال أ مايامعم تاقأ نأو تولسلاب
 | رهلابدبلاطلاوااعوط هنم نململأو أوطولا نمىذرلا اعل دي
 1 ا :يلايتفوعزننلاوا
 0 ميا بابل اولوص كدلك و هاهراسخ

 1 ناشم نمت اكل كرع» غال نا نيكل
 ,(| هد]مالا ىو |ىطلا رشؤرابع خامسا او سرول اجت ىلادكاهت رضي

 | قطالوغم 1 ا
 - سلاوحو غرلسلاب اخ نأ, رصدت لب همالكف ايس ميلع رداكلعلا

 . افرك ذاب[ اة سنفالآو سل نع,انلايزطم)ل+ الخلاو
 قالطلاىونب نس لامر كغلا ليا ذأ ليت تن او
 ظ ١ كلا طنلذا] نس ازهر كت لكن 2 للا هذا وتاب : طوف

 1 نسملوملا :داهس [ستوسرذلاّةَد كلان ف الطلا نع

 اص اعلاةداهستنااواهاّجتعا] ناشف اطجو نقلا را ع

 ل



 سس صا مج 1

 انسلاطأت نذل هشالإس 4 تتسلإ اخ فلا ولسا راخناهطعدقو ٠٠
 سلحلا ضم دنكو ن تسيب لب ت 0 نائاثلاو ظ

 6-2 نحنا تلاد. م1 اداب رابح ) لع ةميلال#

 جهل سالي عييت سنبل وال

 ١ اوسنسلا ىحح- ىل عولبلار اين 0 1

 7 اع أ
 اضيلا/بق ناك ا ملعسرتلاهفةماعتم ةارملا ذا ثمرها ٠
 ا حدر نات ستسخولب ]بتأهيل خد ناك ناامأ 1

 لك اثراعبو 0 ٍدسوأرماو | هنمدبال هلا 0 ||
 ج واللا لضاهرحل ن 0 ىصب قداصز

 ب ل سنرد رخالا نأخذ قرف المج ةولسلادعد دانا

 ةِرْساِسفا وخ توللابرهشارق م كبانلا كزلاو
 وو نايل نال 50 ك0 ١ تاماذ 1 ١

 5 تاذاخملاو اكناوف درركس ف زذ انانهه و تولادإطبش 1

 ةزلواؤسقن تراتخاو تفليول هناا و انركد ال ّيسفلا ]بف اهشيطو |
 دا |يبمحأعججو زءن أك ولو بإذلاضع اضعإامأهليب قرئيال باغ ظ

 ١ 9 مرلاو ةضح اههددب قرفدو هوك ٍ

 -توزجبو دسوميفرمل ٌديالوالو فيلزلللا اوةراغصلا احا ظ

 ندالو نغذلأو مرنع رزعلع شبل ناذوأف مسخ الع كاوا ظ

 تامل ليش دعا 3 ىلطأ د كره شرخ 2 او جرظن

 فول تما جوت خ.يلاو باكل نك طبل ةازكلو لعل ةيلولو

 ئ اال رّملا خف“ 3و ؛ىوتنلا ملعو هئسو هو قبطملا نونحلاب ارو )8

 موب يطمرعوا اطص مونج لاح نيح وزب زا لتي ظ

 ْ تالا نا زداىتعلا نكأ ن قيطمرمغ وأى يطم نونجن عتق اذ طاح ظ



 أوو ىهتنا برقالا طولا سيخ تورتحا تلا ناتخلاهولع

 ١ لاشلوفلو تاسععلااكالا كسلا ملعب نلرئاملا نلوم ةبالو

 تناك ذل سملع اكل ةئالولا تطيل كو ثراوتلا هس

 ١ تالئماو با) تنالاغ مال قيالولا: ّديصع نكي لإ نأو ١
  5 1ظ 0 '؛

 ' وكلا نارظنل ا يضتتمورم انا 65 اف ارظتسو < ىزم لف ها ةشبإذ ١ قايالولا يطل رمغو هلق افارطلننالو عمنتف مكيالو با شاقضم
 اتناالل]ّنرطم نكيرل نأو 0يىزمر تش أ نارالتناب تاخذ نا تطاخلا

 ١" تنميل الع نسر نامل هدا ل عج نو ىلا مت لومل اسم ىلع فاكل الو
 « شاملا نال إكأي ديو ناتراوسالو 20 البس

 ؛, ١ ىرعو ملعدت ءاهس لت انهو ضعب أيلوأ مهضعباورثك نسرلاو

 ١/ ايلاقاللل خفرممتلا بالو و ةبارتلإب جورتلا ننالو ىعأ ةرئاكملد
 , تااقاناطلسوا ةرفاكت مارس !بملا نوكي نا الالات نا شو
 || ىلا بوشموهاناوانباهصا بك نان تسالا انهرا ل ج.ورسلا
 ١ فى كاروا دارم نوكيذنإةبنبو 4«. ارعملا خلاق كلامو عفاش
 ١ ىلع لسلل تبطماىلأ بيبسلاب نيالولا طوس ملا اور عم عضوم
 (| انتشال أ ذ خعمركذ رتن ة داهشلاو ةنطلسلاا زال وكرئاكلا
 ١ هم لللءأن رنعةيلهالا بلسيال قمنلا نالرتكأاب »قو ىهشنا
 | هل : اما يف ىالّتخا يف اشسلا نعو دموظنلا طسوكدللو هو

 | ةعوزنرفشا متهم ناللاذا ع فورعمرْع دك نم ةمْوصل ا روك

 ١ سولودةازك مزه يي نمو يع متنها

 - اهرعوز فتح فار عانهوركالل عماحرالا كوزل عرمالا
 ! دعب ياهلا ةيالولا ناو ديالو 1 ١. رك ,
 ١ ةيالولاذازاهنحيالو تاصعلل لالا ثيرهلل تابعا
 (| مابإل تدارقلاب صنخويهرلا ضيوؤتلاب قبر طنلاو نرظن

 يسع

 ا



 جيلنا فسوب 8-5 قاونل تح اددوضقيشلالع ٠٠

 ىللو نيشلا فو خت كويل لالا لوول 1

 يم تره قوميسحملإ ممزنا ومالا ةرخرلاو ٠
 ىوتشل !لعو تابصفلاالا لاش ونوعو تنشف نميز ١

 سك دب و ىوينلا ل ١ هعوضولا نريلا تلال برع رعوشو يشأ

 تنبأ مالادعبن ءنونماو نونحلاب صاخش ١2 تنبلأ الا دعر صلال ٠
 مالازلو ئولطاو تنيلا تليد شون تود جتإلا نبا تن ننال نب اسنسمم
 ملا داناوهرلو مالانلو هدعبال راش ارككو ننال اوركولا |تسك 1
 مخ لسا خس نع صا نمصلا قهينأم نعضت تنالاعمالا موش ١
 ىلإ تَوْسْدلا تخالا نا نمو ضل عنع سدنمتلا نهلَمْنو دار |
 ف صوأهنم بنا نامفعض ءجوو بالإسق نمأورال هلا نم ْ

 عرلاا ذنصتضلا ا قا سو تحال اييعمالا دك فب سايّدص نللل 1
 علا رك ,هيئتااو يسار وهسعتب سيادي ظ
 تاداعلا دنيز ماجالا تاني ّعتال امام لاوزحالا م تاجا مددت ١
 ا نخر راكدلا ل قوهو نرحل ١

 دا رقت "نا وصلا ملا كذوراحيالا وذ نينا ||
 ديرما اديخ5و«ثارملان امال ةئالولا قس ودى ارتعو مفي حو أ دنع 1

5-98 

 يابس اع

 ظ يفتن تحال قعد سانا وقئام لو دلل اهسايثو
 تخالالبك الادعب دس انلارظينأ بهذللان ناانهب تلف |
 مش ةصعلاق لا, الائم جو زتلا 4 لوا بالا اثنتا |
 فسلا بترتلإ ان مدح ك1 وف ثسببلاو ةيبيشلا ظ

 سهصل إس َْى هنا وإلا دل وم يم اركي 7 و ءالالعنامدقم ا

 دقعلا انهذإل مطاتنالع دنت ايلوالارخ اا |ىلاق هالاو د نلدمع
 فىلطاو تابصعل اكاكتإلاِ دف ثرالا فرق ككل دي
 ظ 3 ذ كاما | ض اقلانأ اقلا نأ لاقنكءضاقلاورأالا تف ريل



 0 201 ا لاذ نان هكا ن نونشم 5 ننال / ثيمحج.ودتلا نيالو ىطاول' يرانل نأ دس ام حيا ىو ؛ نخر 0 ير
 ١ يناوتألاوربانسل ا وراغسلا ع هزت ريع ةطيرشا ذامباونو
 || 0ك قو لادن نود ىضالا قح فوم اناطرتسلا نه نال عدا
 ا | تاتا اا انامزالرطدما
 0 مب دا رداع صالوفسس ذر مو علئالاو بيإن اءكلم رم مس ان رهع
 1 كاما تا ىضاّملا اهجو مناف
 .( باز ةردصلا ىطأنلا «ورنولو نايلإ ٌدباَخ كر 0 بكس اناج كلذ
 ١ ستئلركحو (حضالر وحال سفن نم جيلا لام <لدإ ذاانكو لطأب نآك
 ١/ متلاوجو نمكرتشساولو كر نيران ذأ مناطلسلامل نذاي إو زوجيال
 || ىضاقلا نعال تبلل نع بيان سالاصو ه]عجىضأقلا ناكناورزوك

 فاملالاو لاذ نا نهرنكإل لكولاكساسدسلا حقق للعو ىهش
 ١/ قوبرتشا طر انتنا نا( ]ضن لمح ع نفس ملا نكد لكولاب

 | لاك مضولا كل : خىضاةالو الط والو اهسلفد تجو ب ةرؤص نع
 (| دقه لئاولاد منا همرنا عولبلا دعب أ هتراجاب دطعتبو نقوتب
 ١ راها نه فّدوتلا ]علو تقوتباللطادونق ىو دص لا حرا زيحم ال
 ١ ىلا كاحتارما ةريخيلاو ل زاونلا و هب 2ناطلسلا هزمت
 ١ مثلا نامل نذاي نإوضاّمللف ل لوالو جوزت ١ نادسرا تالاف ضاق

 ١. لتنامروهتلاىن كتل اهسأق ا نمشلتنامو ايلو اهل ناراعولا#
 | ادمنت هل هب هننح بداح لاح وفم
 | نطشلانزهالظلاذ كأ تن ذارو ةرنعمالو لعب تاذالو ةيبرعالو
 ار الط سال اما ئنكأ مخ نمزا ا مرع ديو ردع الوم تيلوالا
 ١, نيطرشلا ناهالتلاوربّتلاّجذ أ زكا |رتشالا ولمف كلائلا

 نملولا



 مدع دق داص ت 157 7 م نكدنع عرمان يدل /

 يراسل 0 ١

 لامع اح ىلإ نع ادض قت صر واك(ذةبالاريلاصوأ اوس 1 ٠

 كا العمر ذيريهظلاو ةنانلل ةازكرلز اج بالا يلا وصوأ نأ |

 انصر داوركك ا ناالا كؤ ذر سيل نانمئينتيلا . ظ

 الج نيع وصولا ناكا ذا امسدقلا دفة ىنددساو فنعضوفو |
 اهكورت تاس ةلطمولا«بوصولا عجوز مزمل نابحف ' ْ

 كفيل ييفولا توم إى ئعلل نمأهبجو ْ نأ نمضو منا | ١

 د تومدعب كنار ليو صاريصوب سل الدنا 1 ٠

 .ةناليبا بدئ رات فيلو تيلشلا ونوم نلاكولا تلطب دقن ! ١

 ةيص قارخ ي للا دعدنءريكاشلا . 1
 رناسجردألا ةسغب جدزتلا دعبالإو مس ل ظ

 تمسلو ترظن ديالو ذه نالابعاصترأيا 0 ”لنةىارصقلا |

 |مسوهو دوبالاىلاءأنض وقد ناو وفا ١ نم !!نضنوفتلاراشللا 1

 ثيحاتلا 1[بهزذ تضلارح نلتخلو بردالا تاما ذاك
 ظ و ل را ا ا ١ارمئلا يقاسعةر ندماهباللا |
 غانا كر انبلو تسلا هأكىوتنلا هيلعو ممل اتخاورخسلا ْ

 نأ, كو ري رعد طتساب بطاك انك كلوشإ ةردقم ها مياهنا ذأ ْ
 ىتيالواَيبا !اذرظن الربا تفلاىلا نتاليشو لد ارملا فو ؛لضنلا ْ
 هبو دع لال اذ ذو؛ الاوهو ةرمخرلاو طوسللو ىتحملا 5و قو هدسسح ظ
 110 سدتلا شن هيد اكو هداتساالا ال جِشلائشرتاك ||

 لصافلو مرض انكأ كرخأ لاوجأ انهي مسا لاك نيرخانلل ظ
 جصيلعو ع تلا رثكأ ممل عاىاتشالا نسحالاو فلّمخارَد ادد جومتتلا نأ

 نوكت ا را تت نايل را ع رن ناوضأق ١



 ١ هتارمتلا فاملع ءرفَبورظنلا شال ناو هام مف
 4 1 رعد ملإر اسوأ بس ني رملاب برها نام ذأ دعبالا جدال
 | ١ ب هاا لش لي طاع يتاباهاملا د برفالا نداَلو بلس

 ١ 0 0 ل ا لاروزا ناسف دلو ' ١ دجممهلهلاو جئانلل فانكز اولا رهرهالنلاو هنداوئشتخلا
 5 دس ينام ذا برقالا نال غلاب ديكو
 ١ ليفدأ نم حور سلاو رك ةرذأ هدودص حلذلل جازي اجالاب
 0 وه, لاما خفت ا ال عوزتلاب ديقو ىضاقلا كس
 1 فانكايللام 1 فمش لا لدن ل بارسال مالا
 1 ىضانلل ننالولا بما وسرد لا |ذأواولات طسحلا
 '' دما داللام نكل عرئواننم ةنكيمل ناو < متل د
 / ١ نمولوالا نمرحعأ نوكي ( ها ملا نم منتي نال هن
 | وهو خوفك ماعجد زيلونكأأ بطانلل انه نماهصوزت نم عنتمرلأ
 ٠ ٌّغ !اىا هدوهنلطسالو سلوق ايرس ورا !درهاظتلا
 0! !لةيبملاذ ةماثدبالو نعررص رقع ال بمال دوعيدعبإلا
 | ازعد يعش دعبالا بالو لاهدوعنم نيستلا لأم وو زكلا لل ادياع
 قام نسحالافل بتل 4 برقالا دويل طنت شياو نالوئعلاو

 ١ ”فينحي ا نمازهو ميتلا نا لانة لزيز ببرسلوو
 1 نبال نا امل نبال قد الانا! مروا د لاقو فسوي ىو

 1 |: دابزيرجتممالواهبلعةبنس ديالو هوةبرصعلا . ,رتلاوم

0601000-11 ) 

 | ىوح حل اهلا بالا نبالارم اين ل ضئالاو كن كتب او بأ هإ
00 0 َ/ 

 واصالا |ىلض ب دا

 انالخ



 ق ناب لل لالل ةفرغَتلا نال عاكتلا لن دبقو تائلاشرفزل انولخ ٠١
 اسرق اثمرذوزمانل ى؟ اصلا محانمدتو ىسن للا بيدهت أك | ١
 اممرايضداةاذأ نبال مجوز :أ نيل لا اونو نونا '

 يشأ واني! اذاهحوزت ذايطراشدأو دلو بالا )ع مردمشال
 ةعل رىظنلا ونعم وفك مج ءافككلا 2 -صق '

 0 ب تدل املا نههدامإو ١
 5 داع ضيف امتلأ ثمب مننا ءا حصل نال جاهلا ؤةرتعم هو 1

 اهنا نولخ ىسسغلا شرفت نوكتناىإنةفيرشلا نال
 شام دم رغلا نمو قارذلا ةان هملغسي كلذ شرفتسم ؟ىزلا نال 1

 أف لخقبح ىارزع ةرشعمغلاحرلل الا خئاذكلاو ديرمهظلا |
 مهمآ دزاا بلا ف نكريغصلا عماجلاىلا هانعو طسحلا خهركذرهتس اميل |

 ل

 اند اهقحال لولا قحوهو رمش ايلا رنعأ جماجم ةرتعممخ اهنا |
 دسعزبأ عمت ملو لجرب نماهسشن تجو زةارما:او اند ىلاولولاركذ |
 دايكلابلو اللورا ل امك سلذ ,لكثلا نو دام رعوهأ داذرحوا ظ |

 داضالاولع مرحوا دع هنالولعب لوا ضربا والا اهجوزشأو ١
 م هزلاءجخلا ذاأما دقعلا تدور حونأ ع.وزلاغرلا ذاانه رختل |

 هلل نارع ةزكسملا تل دورابجلمل ناكاملا جعل سما كابور حينا ظ ظ

 رمال ءاونكردا لعت لو اذكلا طرتشن لو ل جر نماهسفن تجوزاذأ |
 رعب لهب [واهرجوزولايلوالا ككزكو الر اخد ا وفكري شا تلع |
 !ىطرتبا ذاامأ سمج تلشسم راهو مطر ايدل وعم ةاذكلا |

 مهمل ناكونكريغ ناميمظ م كا ل عاهرجوزف ةانكلانعرمجاو |
 نداىألا مدعب أ ضرلا مدع ناكبانكاطرتشرملا ذازءالراشلا 31

 لعح «وزلا لاحت انركذ ال هجو نو د مجو نهارا نأ هينمو ىلولا |
 . فقحعبت | اناصنلاو انكر ىكيال نأ نيبو اونفك يوكن تمن

 لكزم ةاذكلا مدعب اضرلا مدع لاح ة زكا ءرع بسر يفلا ظ ْ

 ظ
10092222-72-0071 



 ٌْ ْ الهر اسبالاو ةلخدت لذ ةريغص تناكولاهملع م امتلازيالودل

 ١ 001 ؟انكأا نعد ضرلا دوجيو لاح تسب لذ حو /
  ةمود نايل ناذ هبا عاد نايل كيلا ىلو نيمهظلاّقْو
 تلاد 1 ناكذأو ليلا تنأث زئينضلاىشو نك تيسلؤاو
 1 !نعو دحا] ذ لذ ريخلام قف ريظام ناكناوأب لوالا كود

 ضلك ار معم مقل 1 نعر جت يسع هدا] زينل ال نأ فسكت
 ١ الفقر! ةوهخارها |ذافن لذ نبا ان لذ نابع ةاساج ونئاذأ

 1 < امتاز للا قرف كم تلعن نم موق ىقتنارادالا
 4 مد ١ ملذلا نع سبأ و نارها : وهواص صحو داقمنا و ها

 ضان انمى دقرنلا هلا اعقل كلاي قر قى هلطو ثررأ نم
  اهئاانمرت ورمظا نال كولا بلطب ا ميمي واهلا قزدرملالاقولف
 000 مدع م اا ورب هلا نا واذ الطن وكل
 ظ ١ ! لندن شرلادن هلْ ديصلا] كدب ضر وامل نمار ذاد كالضا

 ١ طولا تا ونكماد 8 ناكل ولا وطرب وفكميغ كلنا يملا.
 1 صاظؤعامأو : داقعن دعل طولا لع مرحب اهمارح ىفق مد
 ا ١ ىطردةحط هيام خا أهل نأ الو ]ول 2
 باوجلا ها ف حلخانه ناك نأو بلل اود بتنلازتن ركع دول
 الملاو كولا ريح ناجي تجيورتائالوُن 0

 1 0 ايون ل وانمر هتان

 ١ ا 6 لاخلا 0 9
 | ناانلتغادكفدامهاءاوتنا غاشلا نمار يكل اطعلدبانهو
 نضماات خم رشا «:بصعلاوهول ماكان صئانملولا ّيلطاو

 ١ ةشائلورص دل قو ءسرئلاّعفذ ىيانكتخالا ا ورك
 ظ 0 «.ةيمراحلا عهشمب دنعو مراشاوهة عقلا ويوكذلاو

 ١ اأامك رعد انس ةبصعلا ف ردا ىعب هش اممالاوه



 معن وب ارم توزن اذاام همكم سوراخلان أقلولولا 7 ٠

 اطوال ريقرافواهاضرب هنمالوأ لولا اهجوزامدعب ولى
 تنالاذااملسو كاشلاا عمن دوك لوالأناضرلا نال تدرثتلا
 تنبأو سدرك نما ها د 0 بسيشلا اًدلوهيحم ٠

 ب !بالأا انهلك ماجا حو زوم ؛ئضاقلا

 ع لجيل قرب ترث نكأ كإ ةنكلول وانو تسلا
 اضمااهشو 5 رمخرلا ةازكاهنس ماكتلالطسر اماما 1

 عامتّلاو بسلا تبث هتنباهن عدا ؤ الجر مغص ةمأ و
 ولو 27 را ايلا فوق انكتكيول ادد اكل

 ىحاقلا قرفاذ ءاموهتناد( نك رت عكتلاعألا|
 دقفنلا اهو رعلا اهيلعوىسملا اهلذ ل وخرلادعب ناكنأذ 000
 ذل هم فهل اكاد لوخرلمصععلا لهي
 وزينأو من و١ !امةرعلا هامل فسد 00 او هداك اقعناوع عير فتوهو دنانل ف انكع هاش نم تسيل .
 مزل!ازهاهيستب تحوز ى 5 لطلاب هزم ثأب :اهبا خدمتك

 رهلا ك2 هزلاطع ناكل ولا |قاهنس مضاف ءطوريغب ٠
 لاتو فسوب ىو" "فينصح ىلإ !لوذؤمادسسةرعاطمودأللا
 قاترباظناهلركد دو طوالا ٌرعلا :قباهلعو جوزل 56 |

 قفل لعاما ةياعرلام ضو ءاهبشت نوكي نأ عبتسو مرنعلا
 خب مرصامدسأف اهت ال تان كانوا بارا ١
 5 ماكتلإب درة دادس أد ىاثلا اكسل نام ذا ميشال
 ماضي قولا هسا دهر ابي اهتلطاذا ادعجإلا ٠

 ضرعن ضرع ااكلاكضعبلاىغسو يلوا ةريخدلا انك ٠
 مهنسرحأ نورنا ةس ملكي كد جررملا تحي ,رتنلايلوا |

 ا

"00 5 

0 

 نينا ل



 الاضلابدبق د افي ةانكتارس امال برق كا نا دحدالا ٠

 ك#رغ ءودينانلل ب ,مرصال اريتعماضر نوكيالن !ذاوبنيوفكنا ش

 لاجل اذا ايامك نوكجا !فسوبوبالاقو كد دعب ض

 . عر ا نا اارتحا ونسال ةديز نادل يالوك1 عال تن ل ضال ى نسر ١]رحلو يحد امو كرنشلل ل نمىدح
 ظ لطوسبأا فلانا هكا د وست لبا ضنا م زيكتناب قدمنا
 / 2 نرونكب سيل ارخالا ئبادونكددلا ناي الادحا عدا

 ٌْ وحو ايدينا او بومححو بنما: هسلا ناإ قرئتلاب مىلاطي
 ْ انا هلو اناا ديالا و عهتنلاطاتسا نوكيالىشلا
 ا ثال:داهثلا::ظنلطرتثاللاقأ انكلاناهحو زمات وبان رود

 ظ ضل فكلطاوةداهئسلا نيرلا عيدب ىماتلا نع هركذرابخأ
 يتلا ىف لعب مىضروادقعلا | ىوهضعب وضم: ةاامإمشن
 نمكعوزنن كييضرب نحل تان لاقدل ناو اتحأنمدق دقو
 |فربجب هاو دقعلادعب ىذا تيضرءلاك ءاارسلا ست و ميول

 دوج ورهلا ضنّثو ايانوتوق ناجل ويلا فل اما نم
 اضيلالعل ةاللعخ ْك ةرحن ذانأو دقعلا ريك نس رمت دال | ىنجر

 1 ل | م طيس أ ساهز :زييحأ ذ 3 رم نحال

 مخدو ٌةمخرلا فاكككرش 1 ةأتم أ رسفف
 1 0 .ةزلارصاحأ ذاأم 2 وك ب

 1 1 انكلا مدع نالا لانه راسا انتو عاام خنأك

 ' اتيان ةاذكأ مدع كرل ذ|اغ هاياىلولا ةمصاخ لبق اتلا دما
 / |ىبخرلا فازكانأست اواسانفإ ماكتلاب ىنجر نوكيا ىضاتلا دنع
 ض لمعة زهالانرملولا تركسا ا ساو

 1 يلدا الاماىسشرنلطااهنمأت اند ديل شلال مضأوم 0

 ٌْ 0 يلام لسالا زئيش طوسم ذأ دالولادعب فل | وح



 كايا سيل تدلو ىلقد دالولامدعب نوحراشلادش 5

 هناكوصالخلا خعراتخاازلو دعا بعزل نا هموت
 لمسو :دالول اكرهالمل الملد قبشنو فلاب لصاشل غلا

 لحجر تح :نأرمأ ةمخرلا كو دوراص ا تلاطا ذاام' ا
 مطقس:سغ سنإغاهودأو اد ةاهرخأ همعانش لونك سيلوهو 0

 1 ا عطرا و هصاخمأا 1
 اهنسقون لاما جدفلل 0 اا زو دحو 9 لوالا 9 2 ١

 لوألا نعي واللعاهترخاو هتنبب تلبق كا( ةراع ةنسماذانأف
 دربعت ةانكلأو اوق هين رصخازه نا | وهذ زلا 0 ١

 اسولط ناوبأ وام ولساو هدرححو ءافكأ ب رعلاو : نكات طرفك ا

 انين هدول ا لامزهنال َهْه نحو الاى 7 ”هذأد دوأدا|اك +

 اهلاوزو دقعلا ادتبا دنع انكلاريعتو اه تعا نمد لذ مهل
 اء وفلوهوأهجوزنولو ٌةبرمهلظلا خلاقو ضدالد كر ذ ذدعب ”٠
 اشعا صلل كرو ىهتنأ ماكتلا زيسفد الأ رعا دارحأف *
 قه الخ فش يللا و فورعم وضو 0 مالاائمأ رد او

 :هىلارعأ مرحلوو نيد ابلالها بارعالاو قيرعمرحاو جلا
 ىزعلاو سفتلا ديل هبرع مجبرعلا حشو بيراعا بارعللا /
 مولا انيض ةازكأ سرع أنف ىلاعت لاق ب معلا 2 بولا ضنا ١
 مهعاتحال يبرق تيعس ككذ دو ملا شسرئسلاو بتكاادضو ١

 تايشي ولا عىهتنا 57 سرقىلا يلا ذازحرلا نشيرفلا) |

 ١ بالا بشن مل نمو مو د لك هند تير با ميعجنم

 ىنللرع ىاثلار إو هرضنلاو ىثدرقرغ هل: عوفت هقوف
 نب لطل ا دبع ني هددأ د نيد ردا ةريلسو هداف ص ١
 قرب بكن م هرم نب تدلك بكف د فأد درع ند أه ١

 ”الومزب د كزخنب انك بر ضنلانب كام ند دره نب لان ىول ١

 يلا



 ظ ا ةناجتما اناندعنبا ا نيزطم نب سايل نب 1

 | 8 ازال 0 .هكمنم هوان

 00 00 بس بزما ىناه مهشسيبلو
 .. نيونق بلطلل دع نب بلاط ف! نب اج عمنلاد دج "ودك ملول
 1 ةسروم جرنان هنع هدأ وعر قيدصلاوكب وا وو امد 5

 ١ ثبهعادنعت أن كد قسدايبلا 0 3 تلا ١

 ظ ا اللب باطلا نيشان هدم رجس الأ
 4 (./ بصك ىدعنب (أي رونب طرق نب هددأآ دبع ند م ابر نبا

 .مماجف دعم اون نآفعامأو نآتطقن اهنكنلا ا دك

 هتاف فان دبعوهو كلاثلادملاف لاسو بلعمه ا ؤصونلا عم
 . العلوذ 'مدنع نب رمش دنع نيم ننصاعلا ى أ نبإ نافغنب|

 وهو كرمشن داق 5 تمبامؤ ل ضأفتل ا متتعبال دال عاشلا لدتسا

 اةيسرت شاه تبجعزنول دانك 7-2 0 داما
 5 در موس رفرمعاهدرع تحورد ناو اهرفع دري ىشاه درع
 ١ 1 نأ دتسالاجوواسعتنبير وعل . وارنك

 0 هاو عندو داع ةينارطو نام نتن ا د

 1 كوقاكذب تاجا يودع نات عزم 0 ا

 0 1 نلاطبشعتا أ نير

 0 اال امدعددصقْنا ازهنبيشرقل نم وش
 8 2 .هرمحلارسغ نأ 2 وتلتفل
 ' تل ارتكتوك تسلل لامر عماسو ةاضونم اترك 3
 ١ فرش قرضإعلا ف هرم نال تولعلاو كيعلا ]هادا نكمجلا
 بيلا مسالا ررص عاملا قوق ولخالا راك بشل و بسلا

 ىزلا

 تشو هعنط



 هنأ صال بيبا داتا ةوةيطلسو ةيشملا 0 0
 نع ىورأم كإ نه طإثسللا١ ذام ل صاو .يولعللا وكسب ٠
 : !نمرارحلا دارعاوا هس[ ساو رانا ف سون ٠

 ميلان اهنيك سرتلا يف قازكملا نكناكضالا بسب ايام

 ةلهاي ضئينادافاف برعلاؤ صلال طاو تزال كايا |

 وداي وماظعلا نودطدو قولامالطع نمؤنلا 2 ظ
 ا

 ىسبلا لاق نلاطم تسرعلا اوك كيال تل انا دداو راارضاأمو
 يلع نيد هور ال برعلا+شيرف# تاهأ بد سانلالضفا ٠

 دهذولاب دال نال ولت بلل زد وو ىهشا ساهي يسرتخاو ٠ اني هاا لول كلوز. متنا نام مسلمو
 زئافنلا ناممهها هاا ىلضا+ ١نالد 0 تاو كو 1

 ذاممنبرعلا ىدياب ة ومع تحل مد لب نالوا خذلا 6 ندرلا خمهلمب
 2 مموهتع «تنامف ارارحلا ضوكرتا ذاذريهت اذ رتسا برعلأ
 برللإمأ نمر انكلا مضلع برعلا اووضم مه الوا نييتبلا خ6 ترمتعل
 كالا باع ملط ومال ندزءاللا ناو لاعت لا كوم بج صانلاو

 ميحد .متعبرالف علا ا ماو برعلاب صاخا:هرتملل بشلا ناطصانلو .

 ..نكب سيل ىف فعلا معم|ىإو ضع فك هضعب ناماذكو قتعأو ظ

 انكاباعسبل هاهاباونبو دياردلل قره ييرقرخ بلا ميتباوعأ
 اوباك مالو ة منك ةسل لاين وة ورعم مهنال برعلا ٌةماعل

 | ٠
 وسلا

 ىلخالردادرمرّحلاّجف كودرو ٌدياَن ره -ماظحلا دشن ن ىلكأب

 لن!شيلعأ نأ حسو ميلع هدداط صرنا عيصني لصنلا كةرظم نع
 سييلو ضعبلانكأ مهضعب برعلا روق خىلطادقو مهالخأو برعلا
 ككلاعص نطبوأ نهنع )ضن نوكو داوجالا مهن لب كأ زك[ هاب لك
 اصالا وا هاو ى وطال تلاد ىبين اللا تح ىرسبال نأ ذاولعف

 لج سسالصالا قداسة بنما تيزاتلاو ناره مئاسامأ ٠١

 ت اه

 0 ١ ةراعل انك اوسيماب [ لب



 ئسنلا نما هاهابلا ناويرلا ف لات هاعصلا خازك ةأرمارمساوا
 . 3 و ندر جعل تلائلاو نائلااماو مود هاهاد ىنيوماؤلا قو

 ارهو بسلا نو دامب وزمشد يال صل ا ىح ف نامعتعمأ هن
 لاو مالسالاو تبرشلو هشاهندا) قرلاازكو بعرمكلا نا
 ف بانك نلا ووك منعني حسا نم نوير لذ اهيزجنست بسلا
 كو لسالاذ نادال كلونكرسلاو با نمذ وكيالو ملسالا

 طارش لاو هو 74 دانك سال 3 تايد ظ
 كوك ولذرك ذاهد معلسال ا رمظن شد خدرفلاو خاالام اين
 ئتعلأومتلصا لو فكن وكب تسأل نكو صال طل تكرسملا
 ربملانأ ةرهاظو م. ارعملا خانكةبرللل ةن اوبال نلاوفكنوكمل هونإ
 قتحم 61 بشل ر فنعم جنا و*لمان يوشع افك
 .لئلاصالا ةرحأ يسارا ةنعم هوبا ناكول سنا ل د» عضولا
 . تالؤصالا ةرحاهما شالا ::1للو اولا وهو قرا امن نا ّىّتحلا
 ' اساسا نم ىكدعسال نا عاو سرهلا ذو هانم ب
 فييلا كالرعل قدح ا كراس علان ررةىعتنا هسنس ّىتعانللودك
 ' قو ا ءبتعم نوكيا ملسالا نالومفتأميجاصو :ذنحإلإ رشد
 ةسزالوق ةدرلاماورفكدنو ,كسالا كالا طتيم هي فاك فزع عوز ولانه عفوه بشلاب نور خانتبال منال بولا
 بولاق حاربت عم بسنلاذ انهي عف مث ا يرتسا_موعالزدا برعلل
 ىلارئيضلا بعلو برعلا ةنارستعف ماس الاو هيكل اماواطتف
 ًأضالملا قحةرعتعم كدرللف هرجو ينال بشل اباماو عرمزلا
 ْ ذاسعل أهدتر الجرد نقلا و ءطقذ يشل ارشتعذ مهلسالا ماو

 | رلااناو يتجاةدراهيلعربص أ قامت كول سا هانأد
 اريل ملول 0 ,
 ملسأ والاددجرا ناوراركلا 3 ملسالا ف عمزدا] رلاو لتد ١

/ 

 ابل



 ةانكان مسيل عيزلا مك سا نال ب ! عوزلاملاانهوابال
 هفضح الوفاه ىوئتلاراّعاو ماكتلازاوجطرش وهاناو
 قسييرعت ةأرملاو انا ىلعا 3 اوه نس فىأو
 مومن ميزأل ع شعت اد لاكو يشد عن صترفنام فوم م.دزلا
 هم زيسو مهصي نال ذا سلع ان دلا ماك انس الذ قزعالا
 كي بيعلبونا تايسعلاملا جيضعوأ

 لوقلعووتنلا نا محلا بزعم سرتلا جه نيارملا ازكي
 قهاوموهو توضرلا هريطل ىورحأ لى اذ قاهرملا طبحلا هاعل و دجم
 دارا ءصصتو رو ضح هارت عرش عتالاها نيا وسلا زيوععأمل
 اللا كوس انا نيك, لذ شوا نبوتلل فا اتفالاف ل ضراعم
 مق و اءخيلا 06 الوأ ىسملاب انلعم نا ماوس سهلاصلا تنب
 اهّيوداكلصاهوبا نأك وااهسأ نو دئداص كلا اخد “7

 مالصةىبحلا كا نيح ثمل م لك ها ظد الو انك شن سانلا وكن له
 تيحهلاصلا تانيا نكىسانلا نوكدال اولاق مجاذ اهدحو اهي
 قره اصلا اوفكىتسانلا نوكب لذ لاند اههحيل ص ملأ ذرزعأو
 تر رهم لكر ها ظو أ حرص هراا موا فك قسانلا نوكيال ةينانلل
 اونكجسافلا قنعلا نوكي كدريجتلاو برعلا يحذف ةرعم ىوتنلا
 '  افافرتلطا لاا سسانملامآو تبدا تن ةيسرحةلاصل
 لزاونلا خلات فالسالا رك ىلإ لوقوهو هش ك رلاعتلا ندب نأ
 نروكنالو كا د نماهمش ا )اذ ك/ذي ذر هوخاو فلا دباماحل ما« مزن ناريبرب مهرد ىنالأ ةرشسع لجرلا نام) ذأ هنع

 بترلي ناد سيادملا خرق وفتح حا لوم ىزشلا ىف هاعجو أو
 ١)_زمناةح نياءرلاره الغ قرت وهازهو تّةزنلاو رهلل اكل"
 مانيانمرب لذ عضملا] ديرملا نال اونك د كبل اهدحا كابالوااهللع
 هاجت ا ضراعتامردتريللب >ارلاو هماودو ©.اوزاالا ماو ءشفنلأبو

 ريس

2 

 لالا: هيكلا



 ”ثفنلا قف ل>دو نسبلاذرصحو يئشااذ علج وم هاو راما
 ؟انيحأ «مزعن بيلا كأم يراك ذود ن علا أ ٍ

 راهو هملاثراجنلا اهل ثيريو جرد ىلا ني ديلعو مرد فلاب
 ى داق جيلا انه نال يللعةرددلاب ةانكلا ناك ناواحلاوفك]>رلا
 سس دق كانا رضاك اع هسا دوب جا

 ىف يك مل قد بدو ريس رتس غفر تحت لسم دشن
 0 مملاو ىلا و: بسلا
 يدخر ىصنو عملا نتن ان تن رشا! نك بسكلا ئدبرط
 اا فد دج !بويجحن و رااؤو# خال رمظا
 لا ولو5 ريش توا دال هيتس دحب ل ناو أونكنوكي

 تسال زدا نقفنلا عر دقد ! ناو نك فت جاهل قبطتا/ةرغص ٌدجوزلا
 :بشلاب نعي ممالا وه بي! نفد ا وفك ىصلاو ىلا كرام
 اكألا ذأ هيلع د واب وب كف دقنللا خاماورييلا للا

 3و ؛تاعاولاو ةريخرلا قازك قفنلا نول الو انبإلا نعربلا نول,
 رمل نإزاونكن ويدرلاعلاو ناثطل سل 6 أجا ذناكن || بثو فيستلا
 53 لمعت دل! اولاةرمث نمو نرخ: للشلاخالقننلاا لا كر

 هنم ديبار يذنلاو ريل ةررقلا نا مهم كرها ظو ىفتشا | هاجلا رحل
 رقد تنب ةرّيذ تلالولو ةارما الاى وا نالاس عج زاك
 انهرتعت يلع ئنلاو هلل نايل عم تامّم اولا نم ,م رسم
 تال الشاة افكلا خا هلع نقلا لادا خف كش أ رمح فصولا
 اعرشس هبا سن نإ طقذ يو زل اق خو طر لس انهو راناملا ةانكأأ
 قامو غال ةةانكلا» 00 0 داؤألا ةيكئاينالا

 . باسل اوهو قارتحالا يمسأ هآرلا نوكسواحلاس كب ,ىلول اديض
 رهالئلاو زور ةعانصلاغا هضوم 4 اتو ايلا ٌدعانصلاب
  ملاناو]علالع نرملا نم] صال مهلا اهنا عانمملا نمرمعا فرم نأ

 رورو



 ءع ًانصلاو .هسملاركلابرذرلل ىمومايلا خلل نأ :عنصلا نو ددةرطلد
 انكلا )انا كالا نلإخ 4 قكحرم و اىسا مهلا اذان يق اهلا زهرا فوحو ةعنص ست ىو يبل الا غتشلا ماك اهنم قزئرد
 فيان نال - ا صو رس ح ىلا نع نداور ا هالوه ميانصلاىف
 اهكرتنكما ناو وابا ربدورمعسدو ىرلل ف ىس نو رحاتشي
 هناوخر ةردره ىلاللا بزعم ئخرلا و عدل ذلكم راعوس و
 أعاد هواداور راما دا ني ا مهضعد تاتا مولا
 نوادر 11117 معبأ ىوانخ تسلق
 فسو لإ نع ىورلازهد عبو ىوتنل|نزهو ترهولل و هر صلال اوك
 ةوكر ك1 14 نانُكْلا تلو توانّملاممتعبال ثيراّمت قمفرأل نأ
 د ارحل اف /نوكيرانصلاو سسانكلل اوزكذ وكب غادرلاومارجلل اونك
 ى.,ولااعو ريشا ياولد يملا مش امر ازبلل وفك ىكيراطعلاو
 محا بانسملا ىف ء اكل | قمعح نامت نال فلان فلو يسن |
 فرللل نم قي اطولا بحلاص نوك ناشد ىهش ااه ثساسن 0 م كأنها نر دنكسالابراطعلا اوك دوي كلا هريرتلا كاك ا اذ لذ هزثاملار زن براقتلا ناالا ءرحأو معنص نم مهن ىكالا
 نم ورمل و دس سلا 33 ىسركراتعرإ نموع نانهدلا ريسلا لخ برعم قر ةهئناوفكوه بق د لسحب ال ناو ناوهحدلا تنب ارز نوما ارامل رتل :5 صرير تنبلونكر ظنوا تسر د ةفيطو را نم نانو عجب ان صل اك صم باتكالا قبر طراصاهنال
 اص نا/ناواعب ا: فادركاش يدي ةلظلا مدنعرت زلاوهوكلا
 نوال . يا و تينا و ,يهسنا تس سنح 5 و 0 هو 37

 / مزل نيب ةاذكلا زهرا تعارهاظظلا نأ خيالو اولا نجلا سمس لادا ز[م تؤزتلا الوه بوعيشي نيذلا مو ,هانمالالادحالاو



 «لوااغابدناكولذ م.ىزتلا تقواهرا تمار هاظلا ناوأهماو
 نكاأ وفك نوكيا بن ص ارجا:تنب عيوزت مارجارا صرت
 حا نل كانه را يس ائكرت نكمأ نأو ةغشصلا نأ تم نتا
 اهرغئتحيال نأ الا :ة سلا ومالا لع هراصتش اد صلطر كرادقو
 اونكتونحلا(]ةعلااهضرتحبالو نال ةا6ل جلاب ةرمعالذ
 دلسلاب ةربعالو ةرمجرلا ا( :عاشسلا تيب ف خا سود اعلا
 توك ىرملا ذرحإتل اذه مند رنرهلا خف خايف للاونكةورقلا
 ةمالسلا4 ان دنع: انكلارعتسدالو برانللرصملا ةياتلا نبل اوفك
 رخل او صربلاو ونللو مارجلا# عسلا اهب زين لا بولا نم
 و زىىلع رمزلا لهأت ية انكا متع ]و كاسامرفرلاو

 اهعرذ مكولم نعد نسل أروهعسأ بش نوت نا الا لص الا
 ةنتنلا نكشل]ب :انكلامر لاله قرمدزلاذ سباسوا كح

 هقحطقسا نمو اهفمح رتعلا لع دارا منال كد راسيلالاقو
 ٠ ”وزهسايلوالا نا هينحو ازوزنيمشلا دعب|ربالا خر ع ضوتعنا]
 دحب أرب! واخ: انكلا ميش افا هنا صقش وربع و ميملا هله
 عسشلا قحاهرحارن لناتوتحمولا ف نال ضاحن دريت اهنالدمشلا
 ١ انلوالا نحدلذلاوأهبواسيادو مارد ردع نلت ا نوكرإل نأوهو
 امل اكلم ذدوكوهو الاخ كاشلاو لكلا همنم[ةاتئكالناوهضو
 أ لاح املوحالذ طتن توبتلا تقوهئارمايلوالاو عرشلانح

 فرئواملؤلا نات هرهدنأ لولا ومب داذاواؤنلا
 2 ظلالّسا مس

 ١ تكشتلا]قاهدحأ تاما ذاانكوىسملااهلذ دعب ناو الر هم هلذ

 < لكتوأ يفي نأالا تيبلمتل تباشما نال كحل ربل ملل مك تيبلذ

 اذاذ

|| 

 ٠ .٠ ) ف ظن نيت"! "202 0 6 --# دس



 ]ف ممزلااهفلطولو اكمال !رهملا يئن عاده أ

 1 0 50010 0 !نصئايلذ لوح رلا] 010+
 ةانكأذ 0-5 رع نكمل ناو تمصعلا انهدولا
 كلة اللذ ىضاّلا حوحو مصعب سيو 53 بد درهلا نك
 السوم ونماذج تجي ردا الاهل عروجلا اغلا ب انكم ا 3
 لا خلال رطل نا آهرلع ضارتعالا وض اقل ع
 زح لو هع ىشحأذ تيغي واو تكرير لوط ه.و زولو مم
 ريغصلا منذو عاصلاب الا عدرا ديدن بلاي
 د دريل مسلم دارنو هحوزيوأ) الرع :ئضصلا ششي اواذمأ

 ا تحلف نات ا هاش مم نع صئشو ا هجوزوأ نادل
 مو فسح هنأ لنعا شرمغ تو درللو بالازم

 0 9 اوم دنع لا ليرعأج رقم لال ىلا نال ميصالا لع
 خدارقلا برّدوهورطظنلا]ل دوبعر اريرياملا نادل هةقبلا

 ىطصالفلا نئلابددق ةانكلاو هلا د عاوبرت دصأقم للعلا و
 لبشو هنأ هلايزاخ انك دناوفس ؟ مهلا ها 2

 وةلاجالاو ارشملاو هسيلاك ىلا تافرعملا ين"
 2 ١ باجالاب يي دللو ا الوعد: 1
 دو مأ اللا دزجإخ ,رلاحالب هزه ناصتنلا [صحبقو ىلاملا
 نال و دلو بال ةتلطاودصانلل نسانلزاموب و م

 كك( ذبافورعم ناكول تحرك خالاؤس |نورعم نوكيا
 فنموردرؤلا خف خلاق جوجل العاطي .تملا اذ دا نأ
 ا طرا را تش جد
 انهازنلا كرت ناو ناتعاو اوس 0 ومش 2 فيرس نأ

 0و ةييوفح هدلسم أبا سل توافق



 اذ نكابالو انلل ضع نم شاب هرنعبصي ٍمراجخدلا
 اسس ؛انكلا هرع ن6 اوس اههشرنللار مغ نم "إو شح

 0 يرددّرك رح فراج و ًأريؤف نمت .وزول قحا اوأ

 امو نانا وسال سلا متلي دل ذاتك
 0 صل نعد مط (.ه أ ذا ثالا نى ما "س6 ذومنيال

 ” يدرس كادر كلنمرموها ذاؤركسلل بركس رداركتي نى

 تدد]هأر لع ناكو هدردس بالا رش رعب 20 داو انلاب حر از

 2 يوكل نظل زنا 5 !اقانت الاب ؟ اكتمل نيللص
 00 كم مالو لهأن «اكيملاذ 0 0 نأ لبطدوخو

 1 بفالأ 0 وس 5-7

 1 انانمالن مهتم الورم يك لبسأت

 0  ةرمخرلا خهمدعو لع نسب, ق ردو ىنححر الام ةوركذام كمي
 واماتلا نياغلم 3 ردا هوفكت سيل نادال لعن 04

 !اتباما ١اخااذا 0 رطصم قيل '

 | الا انا وكما نه ىدأت اك ةجَقو دقو
 اكواب دال لوا مهنسب فرب مهلغلا 0

 ماا .لطس ىأ طاب نعي وذ : ةةرضرلا لات

 وهاذأؤ وكنا عااد مدححعو ماخذ ادارلا ها دال هلعا ذا

 هريغصلا شنب هيرست 4 لاتاثإو اطابوها داق ينل ببدل

 مت رشو فان نالانإطانومق ننعم ناكو اطال ارح, نجر نم

 أتانتارئحال أخاف بلثتحلاذ ئد ةانطةما#و نول ندا وإنط

 اذرعي نط!برنحا دوصتشالوامهكأمريلا نال ا نحال
 اهيل ذزحت لوملوُم ثزاوللم 00 د ارئاعريرتلا خذ ذ ةلمربلا

 ةهرح ةءيغصلا عل لا «. هزئول 2 درعملا 0 افتحو نيصلا رع

 00 ا نلد مدا يديا] تز 3 3



 ركذازلوونكا رمغب <وزتلا مهنم عصبالةوخعو علا ناف ملزما ذ
 طوحلاذةرقصلا عذ نأ ذ اب ناافهرن رعود ضال

 ٌميسلاِل ناكول نيال يمس خد: ةرهو هيد ةرمن يبرم اهيحوزد نأ

 قرف“ فايس: كلاثلا, سلا الوم 000 ناصقن

 هلام ةريئسلاب سس ل
 0 نايددشو 5 هاج وكري نم < وزنلا سيلو غض
 وزد نابالالبك 8 2 ١ نيا ت ل

 هع 0 اهي ورجملا انك اهل شرهم نم
 صم فرع ١ ذا, ناركملا ن١ 0 0 خاله رف
 ا :وعحاصلا داعاجا وحال ندا منذ نس انلأ ننائيالاع مِن

 6 عيش ]م اكاكأ/ 1 05 لمنال ناسا لاح نمر هالغلا

 ةمخرلا دانك]ماتي شا انولا لاحم عاظلاواضيخار رض

 دارا ذارمأو بنان ك6 رضكأاريش نم +. و ياذا ناركسلاازكو
 مصغوئلطأ وراخالا رسب فرعالو نا تسل نم بالأب

 لا )وعي لا هدنعم .سيقن ةكولع نماهيحو نا ذأ أم فونكأا
 0 ارناح وم دمام واع نمو ند بال ال اند دسو

 ا ا ااوركذل لع عبو ىبصلا [ذطلاو .قمل ]ب هه

 انا معلا ندال ا 0 3 ده ا او نا هاظولا نماهرمخ أنو هنأ سيسر 00“ 0

 فم تاكوم ؟.دربان اا.كوللو هسنن سم هعتش © ورب

 قرتملا ف ناذلاورمذسور عم ؟امتلا قليكولا نال مسن
 رشابدلا عسا ذليل ظلكبلا عجين جصتلا نود
 تعج ةحركساسس دال عسل ف البعد وفل تعجر ىتح
 .ماللاق فوع نا بتحجرلادسع ن اىراضلاىوربوربلا وتدل

2 
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 نردعن هكجوزت لاه من تلاق ىل ثكرما نيله حاضرا: نإ مكج
 لج رل لاق , كسلا سلع ندارماع نيامرقع نعو دحاو ظفلب
 كو نانا ا'طضرتاةارلا لاقو عناق ىن لذ كجد زازانع
 | لاري نم نار سب تا قدس زف متت نان لف
 رولر بيهم ورمغس نايشوت نا نم سد افلا قامو دوأ دونا وأور
 لاطي هستن دبعوبع ه]كوم عقول ل كولا نا ضّمنلا نم مسي
 ,بازثلاب همزلا غولف ملا رحت ممّزلب ل تافوهس لس
 هريخسملا علا تنسداللو ميلا فعلا فاضاو امم هاعج ثريح
 ةرمسكأ ااه داربالو تاج نماٍيلو تاج نمال صا علا نبإ 4
 | ةاماساتل لتس ةلخل دلدكو ىف رزطكو نااهزا] انف
 لو ورحب متر اجا أو دح اهنع]بتيول نأ ن الطب قبس وصف
 بيرس سطو ذا طيحلا ىلا سفن نما هيح وزد نا ذولا كولد
 لحر نم < وزتلاد ,/ترمااهالزح ل هسيقل نم اهيحوزذ لحجر نم
 هيجل لولا قو ؛ةركذلا تم لخدتالٌسقرعملاو باطنللب فرعسو هو هركن
 سسنن نماهجوزد نأ كلي" تدشن نمىسفن هي و زو ألل تلاكول
 هضر] صولا لات رام تلِطىحخوا/ ذاام تسنو انهت قرذ
 فورنلاو مسفنرنع عضي نأ ودول نكت يش تمحئلثاللاد
 ترك ارراصو طرشلا وص عنب +. وزلا لا هجيو لوهحجوزلانا
 2 ضوتشلاربتعبف ةصولا ةهع نمار اهل نال ةميصولا ف جاك رمع
 | © هضم ايحوزت كمه|اهروما 3 ف صن نأ متلكمولذ ىهتن !ًنلطم
 0 قلو توكسلاب تينت جلاب تنال اكولاو دن انا ذلوالاب
 20 ىش نمكجوزانا دبر ةربكلا علا نبا لاول يرمهللا خلاق
 0 لاةلازدلطأو ناس قبس« ولا, صاخرداهاطلاو هئغد ناسلا 2 سباك ةركلاباهديقوركلاب نيتي وو ىهتش ازاجا هجوزف تكس

 ر دلاز ناو هان اويىصللاهرنع داهلسالا آرت سال ندا هاذ أذ



 اينميناطرتساهناو سفن نما كولا ا حو زب فيكن س لو
 رو شرم نمطرتشبال هدا ناضل كد فتش دوه لا

 2ماتلعجُلاة ارلل تجو نت اول حد ىهئللاهشالوايسا
 ناصتلانإو ىف لخ بهذلل يراتخلاو دم دنمانك تأدص ل« ل
 الجيم تاكو: ارما جا واف خذ يلوا لالا ميئدتشي |حلا ذاك
 تجو ردد ىااو دهس لافو ولا بهزذ سفن نياهحو زد نأ
 ميسو اهمساركزب ١ ماكل زو هنالذ دوهسلا رعت اونالف

 رداورنالا يشل بالا رعتا] مسي نلاو سلاحا هيالاهدجي اهببا
 ميعسم صاح تناك ناذرئكال + ا«نل!دينتلكو ايما تجو زن لافول
 5 ارملاتلاّقف هزه تجْوُرَت هاو دهسا لاند دوهشملا هيفرعيااو
 انلااب فرتن غافل ضاحلا هزار ننال وهزراج همس تجوز
 ركؤيوأد وهلا نرعد وح ا هيهحو د اّسحالااو دارا ذأن
 نأ نمنمالا مّميِف يلع نم انوكب حلا هرج اهسا ماوا همس
 مالا طش صحن بم يضدوهو روحا نمل وق ىربضا|ةىلا فرد
 ضوأو وفرع اوداكا ذا اما أل ن رورحت١] دوهسلا نامأ ذاولك اره

 دارأ أ يجف عبأ 3 مالنا ناجم غال اهرسا 9و نلا رك د مسدأخ

 اونا صحرتو فبرعتلابسنلا نم >وصتللا نالاهؤرعؤلا هلأ سب
 : اهميحو نشدكأع اش حالو ىو انيلا زي نيرتك ةمقو دقو هم
 ”رصللىوأّكفلا ةرغ ةاكواولا باوصلاو والك اك وأ

 لجن اذ ترءاهدحالاههسب ملل طابحالا نا ديهنسلا
 أهايأجو ريو لوسرلا بهز ف اهنعد ةارما ها طغل الجر[ را

 موزلا طرتشو متنا دةعلإب امنا ليو :لينحلاب هرما ناز اج
 ف.طم ول شاك 4 لاقانلن مس ملا ري دداوب]كولانتقع
 م. دنلاناجانأنيؤلاب هادا هسوزف مرد لاب ىنلذدجوسنأ
 اهيلخبةحش(ذي عوزلا | عبمل ناو لكننا لطبدرناوزاج



 فحصت ماوتلا لطب د كين ا نايل تار كلذ
 2 0 ل 0 يسلل نمله أ ناك ا كلل ريم
 ا رانك 2 0 دايذلا يراك والام 06 زان
 ا مردّزدام .جير اناوجدزيل جر تاكو ذا 57-5200 در
 رر ربه و زي لمكولا نأ ميوزلا مرْوتنس عوزلاوم يللا
 ل هن ل د ام 1 نكون كأ ذ دّد ولا اهذ رصو
 رسيئادك سلو رانيرب لكشلا تداحا تان للا اءلل كندا
 1اسبادأن .يسملاب تيضرةارلانمكنالمدثئام 00 ,يلعاشو ماهئلات در نلانسذأو كك د
 0 ا ا ءازنال لف د دلا
 تاماناو الاد للاسلام
 نيعلا 0 ل 0 رب كوتا يدي ؟.دزلا
 دقعلًا رعب هزي اهرمأ لع دهشس نإ عطور رايعسامب

 ظ 00 ماكنت :
 قرعتب نموهو هراكح قطط نانحذإ باور 1
 مشتل اما قيما موههالاو طوضف نا انلك نان ذاريغب دسلا كابل هاند زانأو اناوراذها ساو لا نلو دا وزيالورسغب
 لوتن ميقرل نيالوالامو مينعدال اج اافتسالا تلخص م.

 ] ظ تساط ىتوفانلا لد ةزاجاا وما كرقومدتحانيجلو ان اخ عن اكسل ىضعلانبررص رفع« نأ لصالاو دذ دذانرمغ 500 نقل ا دعنعل | ا١لعوىتخ طولضد ثنا فورعلايرم انا .رلهلط ضع
 05 2 انشاد كم ع 5 هااطاناهلكمل كلماملا "علا ثوم

 ل و هلهأ 0 5 كندا وأ ىغلش هريذل تاثناولع .

 دبذ :طلصلل ىأرا قسوم هداعشنا رض

5 

 نيب تت

 5 قويدر



 نداهملا قزلارسفو رقعلا نعدذملا مح حئازتي دقو نشب
 ناذ كيصاوأ ووو ايلوضف ناؤاوس باجل شيطاني
 شام عاد ةارصلا راس لطب الاو فق ب دوعلا ةالاحزمجم ىل نك
 ضج 0 بتاكوا هّدمأ © وروا (ىزنوا ىرتشاوأ
 هن راملذ كولا نبعد خطب لف صلا ةلح طا ةزاجا
 ةبارمأصلا تلطولو نعول درت ددضإلو ةةوقوم تنال اهيالدشن
 هى اقرصت وأ بهو واهذو 58 ولاد ل ري عّوسعاوأاهعلح 2

 تساؤئتنالاه ٌيمدلا نمسك كا ىأ حلا ادا ملاح .ون

 ريغ إطابروصلا نه اكد شال يلو ةعذول امش 96 هش
 أذا الادتعلا تقدزيحلا,دعل وللا دعب اهزاجأولو منكم
 اضل طعررفب نمأ نه ريا رسمي نا رتبا] صن ناجل اطئل نأك
 لش ناوروصلا هزهذ نق سهل ذا كولايالو َنلاطم إداّيلا ١ دقحلا
 .نوكأل طابا نمويهتشا اهانمم عملوا ةررق ءدعل ىو دارنحا ظن
 انفصرا تيس نيا ضار جضسلا اجر تط وا ص ا

 رطمكوتو تامل! نكاماو ضائااو ناطلس نكيرملا ذا بطلا
 لوالا »لا رقّع دعدز اجا | ذا يهجر م نم ئعب تصو ربع تعب
 ولام ىلوضفلا نيرعت تحل خ دو نيسبلا ف فرعا ناجي
 تلعن موزلا ناجلانا فوقو موه طرظسبا مر مجو زةالط ىلع
 اناثدجو | الا اهرنع ىلظن لاهلش دجو ولو طرملا دوجوب نا طسد
 ارفعدةعينملتن لو فتن نم اند ازل و رمدتلا رد اه دجب
 نر | فسين اجب انلابا ضنالاؤعررتي نيزيغاررسلا ف ةرضانلو
 .هيبووشاووو ره. نيل هن ذأ يجب وس رشح م ىزنرح سينعلا 5و٠ ادإذ تيعلا
 اه نووا 0-3 ©.وزت الدال ورثماعلاو عسانلا ماهبزاجا عيج زج ذرخلا

 مههساتلاع #6 1401 درناكمعساتلا م.دزشالذ عجرتلا عاما در ناكه مأكل
 ١ هرتاعلا7  ىهتنااهبزاجلإءاف وقوم عشاعلاو ةعساتلا ءاكتاجبرحالا هبرللا
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 ىلولل لمة أرما ءىلولا ن داس غب ةأرما ه.ىزند عمال ثد
 56 1 0! ز احب نه خد ئكي جنان لكل ناجأذ
 : اهكيرننضريلا ذل ل4 نكوتبت ٌمِناشلاو والا ةرع ىرلاذلا هات

 مزال اعئا وقوم وه واضيإ لوخيلا دكا ': دلاذأم ١ :رحاو ردع نهجو زتولا لولا )بسن بجوي انهو ىهشا ةرح

 ” ادي دل هانؤنيال هسلا ذأ عدي ان ذاريضو و ندولن

 سنجل 364نمرةعلاردص ناورقاعلا علا زاجا نم دبالذ
 هون: ل والان ني )عنلاو لوقلإد لوضفلا مكمل ناججالا تبدو
 ١ ذا ل1 ايّلطو تساو تّتسحاوانل هدأ كرابو تعنصأد عنازكو
 كوع ىدلذرهل لوف ناثلل نمو ماب سا( رسل كرا ل
 ماليا نو ةزاحجالااهلفأ درء بييلرهملا اذه صمم )ل اهلبوقو ميدل
 "ل اي ضعب دو دروصلا ضعب ئوقعأم ف كزيزداوضعلا

 ككرببال واكنلا با, لو ضئلاو يريهلظلا ف لاق ىو نمل باعصأ
 لوق عوجرلا ب فوفولا ماهتلا ف ليكولاوناجالا ف عوجيلا
 6 :اريغت غلا وأ رمأ مجود كابالج/لكو 0 وأ
 هه وزد ناب العد واال 5 ”النلا داك نسمح ! ني |ذاه ولأ

 فسوب ىلا نعك دردكبال اهلا جة شسللو ايلوضن ناكولو معايا
 مسسلاٍب اب خط وضئلا و اضرا جوجرلا كإب ىوضنلان ا لوالأ لوم ذ
 ن لجميل! بإ. يف ناهملا نعر ارف بوحرلا نال ءاجالإب ووحرلا كب
 هجوزي نأب هلكو نابوامذال ال وو خيسنلا كك[ ي ليكولامجو قو لكسلا

 لوالا لكك ضقشال اهنا مجيو زيول قدح حل هذ مضقن كلمالو دش

 يصد ذإبت رش ابأح اكتب ] كول از اجاف هجوزن ناب لحم لكوب
 عوخنيحأ يل وضف ناكدنال الرق م اكنلا ازبههرضقن كب الرازاسكسا

 . كاب

  تاوخالوتا كل عف جشلا



 متم ل اها ضرير يخ نساهم هجوم أب ل هذ هضتن كامو
 ضفلا زر صدق عزنا هلصاغ مشاكل انلاددعلا فزت
 هلع ةردهعال ال ىئالوالوق هيضقن كرمال ضاذ ماكل ىف
 ودل لمذ هضقن هلذ ةرحد“لدكو_رابصا ذاالا هنم_صلخملا
 منا عم غسفلاةوذولا ل[ كولا ككرماناو ف اكوام لاشنمأ
 ٠ وصعب[ صخي !هئاؤ لوولل دارم_جضتلاضيأ يلع ةرهيا
 0ع هرمخ ىلا هنع لاش الا !كوللف فوموملاب
 هوز تري ةشعم اهعوزت:لكولا نالتشاتلا هلغسلا 4
 فاذا ىفابلوضف ناكازلوارخا اه<وزت ككاو | نل اكو تهننا
 وسن سخ الجر طوضف عورنولامر وكلا لص الا لع عرفتو
 ىرحالا قراؤبو نهتماعبر اراك ذا ج وزللخ مقرفة عن
 ضاضريغب د قرف دفع ف ةوشس سلجرلا(.ةزتولام نالخ
 ٌةلا)>عبرالا ات ضقن نمضس اذ مالت ىلع همارشا نال
 ثديي هلل ان اركي ال حالو ار صال ضقنلا كإم] وضنملا فولخب
 لفانر غيل عارطا ذا باجن مزه انلادة ملا ضيا هماكحأ نمو
 تسيناحلا دحا نم زئانإيعاذ وثوم ارطولو عمري ثنا نم
 بنج نمثؤ اذ قع تناك دحا نماز انا رطولو معذربال
 أهسواذ نلابد اننا هجوزس ناد كحراكو نحر لدا معشرل

 ىاتلا اعسو زاج تاجا ناذ ل والا نيس اه خامه نست هاي
 جيس دنت نلاباهجو غاهن ذاريغي وأن ذاب ر اني د نيسمتملع
 ١ ,!ايح و راهن ذأ رميخد مرد فلان هادا لاي نولولوالا

 اجا نأرعا عاضدا
 اجا نالخأ ال ناش

 درمهظلاازكدجو نمانذان ناكالوالا نال
 اوُسْعْلا دّقاعلا توم دعب يح خصم وضفلا 6

 ::ازهإمد للوضفلا د 3عليزااةرككرنوم دعي معس 1

 3 ا ١



 هالو ةأض مومن كلل دعبراطرتشب

 58 را 0 ناك م 1
 98 اا ]عب 5 سودا تلا رعلا ايس تاجا
 ظ سلأ ني .الهد قرتالو ف ى الذ هن ابعت تاجا لط سندا
 01 رعد ىزارتحا دست سبل نامل اان ىذرطف دوقعلا نما رخو ,اكنلاو

 ييضاذب وب وعش "ندع 1 ف ءوقيامذ نأ ناوين

 يال تاس اللذان نياانل وتس | 7 فس 9
 2 ايالاو قولطلاو لذلك + ااا ا ناملا ذافزئْم
 ظ ةرضحلا لاحرطتس نال دةمل ا رطشس هراء ايليو 8
 لحلول دام وعنق تب لدن 7 شمال شنو ديلا دنماذك ,

 ندرداعلا همك ]تتسرتلا تمس او يوم الل ن الخ ميملأ
 مى ندا] هراّمخأو مللانكورمات : دع نبل 0

 ثالرروص تس لصالا انهلع عرفتن 0 هب عين ,نلب قحشأج نم

 اناظتحور فوضنلاوانالذ تجاوزت لحرا لوف وسقف انتا
 تالا ل وصخلفك يمر اقم كلا كثرنحا]مةوزد لذ نم

 ؤ اهم فوضفلا اع ونت لذ دحا بني لا ذا عزه ةسش الخ شكل 2
 5 نا فتجم لا ةول كح ني ناك وادحلاو 4-3 سم
 ظ ىلا 3 لخلل وهو مومن ع فدونب لمنع كلف
 0 ىلوتاا رحل ايلادويشملا نال عاملات لمن 3 به ناازها كال
 ظ 2 وأ ناكل ملل هربعولو لطموهو ثمف هربا

 5 أهنمدح او نش ديلقعلا 000
 ينل دلل قروطنسم ماب ةعرأو تين
 0 للا احنيكوضنلا نش نم

 ماج



 ةيمخ لج ماليا !لاج نم بوضنلاو تاحنم[ صال ءاج
 كاد تل مب نب ةدافتسديق ان اذدفلو ءانمدو [نقوتبا]

 0 71 1 9 كايرسلللا نش
 الإ لا نا :تيفرطلا كونا ذا تباح نمل كولا كاد نم

 نال علذ نيطشلا نهم سفن منن حلف ت تمحو دراومف

 نينا يكولاو ةريغو ىنمانلنيرفصلا و اذكو لعب :لوصلا
 ءدإ نزهلوغ دلل 7 لف نالت 5

 هانا 1 0 لاق ناكر .دالف تجوزن 5 نأذ

 ديفشل مر ضو طاوتش !انهودقدحرصبارملل م و مِفاسنإل

 ىزئيرملا ىواتفلاو َيياورلا بدرع مملح ضي تسلا ىف

 امسم' رنالف ت تحو نال قديش نبا نمستاتنب .هزلجملاق

 دقعلا قطو نب نمالازكو تا نا مانضالتت

 ندا رطل املا 0 باحتلا رشد

 دل :قازكس الل نم كبل د هتيدحل ايام 0
 ءزاانللا هر مسك .ىال نال تتنازمأب تلازم ارهأ مام روماملاو

 الدلال نيبال ودلال نعمذاهاح 1 ةد,بيتلالا
 ساما تسول ارموهو ةئاخالا رع رن ءيدرئتلا بعس

 هم علك نا/ف امهم ءرحاو زان لت امرصخلا نازي ناليلدب
 ربيع انوا قات مدع نم داشلا درك د ْ

 امج ذا ل ىضف قع دانا 2 1
 نننأ ًاسارجيو زدنا هرم الدال ةرح اني رتلابزيرتوشتا# لا | ظ

 100 ئشالؤاقلا ذاالا اذاجٌةرحلأو و يح واو ردع :

 تأ ايل طيشل استمر نارا نا روض ل0

 للا
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 ١ لاولو لج تيّدقع ىئفاهجدزف ندع كن ستارمأ مجوز
 "لانا ولا فنيولو ىلل نكاح زل اكولا تنيالوالا قننأ فرشلاو /  ىوخال نوع محد زن نيد قع للا تنام اخ ىزدال
 ١ ردن وه لوما ىانع ءيصشلاو ريع تكس اضن درتتلا
  فيترباف الر. تم قنلاو درتسلا نلاح:لا كولش كاثلا دجولا ىو
 ١ فىرتشيداورمأ ياا عمي دارفدالا دلاح هلتكو 1 رصب ل قنلا ءا عارم نمدي لف هدوصقم لسع نم مالكا ملل
 2 دالج تيرا ١5 تاشلا نا قيرذنلا كامل ةففص 3 تيدوت
 ٠ ةنالفرانن الذ جوز نا لكرول ياللا قوه ياهنلا فا زكمذ الخ َه "2 انيهانأان مضر لوفستعاذ يدرانتلا لم ىزشتاهصخالاب دوت
 ١ امهاصمت ناوُملا هلل ند[ وتلا طسالوزاج مجد نامه
 0 نسا أ وزو ءأرما محو زد نا لج لك وول يا هنم ةرحأو ردع
 ىاكروكرناذ زيوطسم ريح نمدخصلا نهزع لج, اهعدزنن كذو نلف روش نيدو علل عججري لجر زهىتنبا جو يلاقدل هارع ملاعب خالص االماوعرفو نيتها نيا ست ارمابرعتخلا لاقازلو سذ فوضف ندا ةراامجلا لع فوقوم ١ يناثلا أكتو والا همزلل تمت دنع خل مجور ول دال دحأو دتعذ - ذوكي 30 نينارملا جان ةيارهل ق دوو منبعلا همزليا ويعم ىرخاو ١١ اهيزاهم ل ردارشللا نمارخلا رك ةارلل نوب دقو هنا ةردعذ
 2 هعاج نالذر ضحوا دوهش انهىرع بلات خا اماوتشاخل
 ةمابا سلوق ننرممللا ةاكروع!ا ندا رييغب بان دوهلسالا ٠ هضاللاق |ذاامنالخ وزان دال حرب نب دادوهترفد
 لعدن ليف همنعل ةمأ اكتب انل اذه: ارما جاكت درومأ ل ك وبال ىا
 ظ لانو ةبهللا مرخيو لظفللا قالطا للا عوج رونشح ىادنعلكولا
 ١ موزتلاوهوفراعئلالل فعن, ىلطلل نال اونكمجوزس ناالارثوكا

 7 جدلا
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 نال اهرنع ناسا ازه ىدانكاااسعا نا تلاكولا قكذو
 مناعتسسالا تناكف حول الطب جوزتلا نعت دحأو لك

 >صبالف ىلع ثرعوهوا كَرشم فعلا كت انككلا

 لاقانلو اهنم انه ىسل ةدودعم[ءاسمالا سيتا اعمرذم
 55 ثوءثلللا |وبأ ةراتخأو ىوئشلا نسحأ امل د ىناويسسالا

 تنسب دخأ نال أسانم سسإ تف ينحد! لوت نامل ورش
 ديف جنا ىوا نبنا شالا نا .رطنلا نام ضيخنلل مدلل

 هجوزفارح ع وزنب هإكوول ندالاهنصد لو ةارمأ ماهيب ما زبوك

0و ءآرل اومأ د اردرم سلع خهجو زولوزعإ هسلعوأ ةمأ
 

 دضشلرمالا نامل عحضوو هميعورمالا | مشرمالا خَّقلطاو زا

 اير ذمتك الالم انركل دق واب هيغل
 لع اضي انف نح ىلإ لوق لع انل اخ ناكوفكرش اهجوزف نحت مو
 ىماشاالاانكقاكناول اجلا ةهحنماهراعاا منال اكومالا
 :عو أصح ناكول ك/زكرزداجوم هرّتعمواوصوادعتموا
 ىلع ىرع يلطلإرمالا نا ملل اذ آو كن : دعب درت اهل ناكدأو
 اضاشلا كزنشلافرعلا ناو ]ل دبال رست ئعاإو ىةالطا

 اهو 10 رولانلاع سيل ةأرمأ وزن زم
 اريعصوأ اهتريوا لد وال ىّسو 0 : اس باعل

 تكا اما نود 1 مجم يعاا)
 فمان ةلجراهيحو و ما يي ونال ئئد ع داهم ١ ر بيه [نم

 . لصالاو لولا رع ىو | اهنم ىلا لكوملا ناكو ارمأو ا ككزكأ هلل رغم
 عردع نفد كخ الكهف لخ ن اكو ارجخ لان اخا ذل يكولا نا

 دسأؤ لاب هرما| ذا ام هلمرسلو ةريصد هحو زف أكد هرم
 رمل اماوولصا لكتاب دل كولا مدعلر لول ل راصيعص هجوزف



 ملا 5 دالبدلا 2 ح ىسإلو بسلا تثوسو بش هلوحرلادعب
 م مامانلا هسا ىللاد ١ نيائالكان نوضح

 1 ا 0 ضرد تلف دكا داما ضيا

 ناهس برنت ع |ررضءدوكأ عمزلا' اجلا لع فوقومزداذ سسفن
 . ليكولا"10.وزلا ذعر تمشي هجرشاهياذ لب 0 ىكالهوابوتلا
 ظ يرتلاانخأو ناذ هلال ضاهبلخد نادأب ! «.ىزللو ةرخدلا أك
 1 د وس يجو دداضس 0 3 110 دسافلا ع

 ١ ذريثولك :ةمهزداذ ىرخأ نمدحر 00 ملة نموا بلت وأ

 نافاس« تداول كسنقل ةئاض نول لردال همئل رمال ل اا
 اكواد اننا رموصينال لندن صب يل نينا

1 
| 1 

 ظ يجو ز,ولوا ملا ١ هاذ مرع كركم هش ت هاي يع ةنيدك 0 وم

 - ًاهحوزاذاةللا لبق م طكولاوا تا نئاناحاهاضر ةرمكلارتنحا
 لعفدفنبال وضوم لكن كو :نحملا 1 َُث وحال 5 ةسدإ نم

 ظ 0 لوسيل [وطكرلا مز اجا لع فوقومدتقعلاةليكولا
 > ةلاسب هرل 6 وس .ملاراكنإ او موعجرول ميعجريلا مهنا هطوأ درك 54 0

 امههنعناهملا طقسا تدندسالو كاهملادعب د دلاكولاو
 00 0 تعلطاذا |جيوزتلاهةجعزتللا ءالالكمورملا
 اجزختلحو تدلطف نرجتنئم هو يد لف محوزبرذأ هل دكودك ع بج
 ىنارمأ م اواءئدعموارمؤلا جون 14 ولا 0.وْمأ ذأو 2

 داق ذي ايعدامضالفرملا همز ريااعرع كولا اهب
 ومئرل ضعوا ]كولد عع أ ةارمأ ردزت لسكو ولأ 0 - وو

 2 ناكولد تب مي هزلا يع مجرد اكس اذأو مهل [يكولا ءزلو
 000 نفل ليدل مجوز ولو 0 1 نللطمج اجلس 0

 لالا اكيد مزاهؤل انوا ىوام نم ىلاد ا ط5 نأب

 ا رلاراشملا نلالإب اكول بلاطيالو 2 ىزل ع

 او
 ممم

 0 ظ تس



 انين نا ماا جرم محو ولو طسحلا ىف 7

 ه2: .---ستساششل ا

 ى ذاب ناسيلا ف سعت ديجولا ف ستعسست ددعلا [حوه
 وللا وريم ثاسا ةدانلا ثو ءيلعتلا نس ىدوحولا لسا
 اسيللو ىولعلاو ,ٌقدصلادرجالاو َييِطعْلارّمعلاو قادصلاو

 مان لذ لحل فرش ئنادإ عرس بجاوريلا ءنحوزلاب حم نذل

 اثم !لاهرممال نا طرشسأوجوزتا ذاازكو لاكتلا يوصل كت ىل
 ءانلا مقلطنأ عيل انجل! لل هروب نابسلا ّنناغ قبل لردسأو

 ةالطلا وصب حرف نهوعّسو ضف نحلاوضرئتوأ نهوس لام
 يشل اكد نأ عن ممملا اغلا ؤالا قى حلطلا نوكالو يريبشنلا رع هه
 ركذ لي مّيصةدحخل الخلا نالاكلاو لكالاركد و اهنلأ نوط منمرل

 سال ثيدحللااهرشبر هلا لقا ىا مارد ةرشع هيقاد دوق رملا
 مفرط تورش سنابه نا تامه و ماضل
 يمي نافذ قرط تحرمنا نمعضلا ىلا
 اراه,طااموجو عرشلا ئحرتالو قسفل ا ريخل دعت أع ا

 مقرا باصن, ١0١١ لتسا ةرشعلا وهو رطختيلامبدعسش لحل ىرشمل
 ةبو ضمالربت ةرشسع سولف هريعو كوك لل | يش عادلا ىلطأ

 كح ن الذ لعرذ نيد مشع عا وجو زتولذ نيعلاو 9
 تاس ناو 4 نلا نم ندا تائسنأذ لام نيرلا نال تيمشلا

 تح © دنلادخاودو من انلل 3 دان طسحلا خارك نييدلا ميلع نم
 الأم ةولعجإلو ملاوماب وغنت نالاست ءاوق تح وولخداوالام أنه نيرلا اولا عج تن ىعش ا نويددلل نمنيرلا غبت اهلكوب
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 - مارت ىييطلا خلاه اناواضيانيدلا لمس و تنال رسوم وم نيد لو للام نكح لف ناجااذلاو نيعلا نعنيدلا نجف ة اكنلاذ
 ظ مرمهلع زيدومأ هبال يلدا عع نيدلا نيراباسلاب قعاوح وزن
 تحتال ا هنالزاجاهنم د1 متسارع بصوقع أوج دردولاعسلا يو
 ا 6 «رييه نيم ديال ناكتلا نال بعل رصخب رقم تثيرارصمسعع
 ١" ليتلراه مموزق شع بيعلا رمق تاكا د لاب تامل فلا جاحاهت
 - ثلتخأو هلا! هلاتم موي امول سحقا يلا دارمووفسا ةرلع
 موملرزشغلالو دقعلاكَت يبا لااا 32 تكد د
 "اصور لو طيحلا ىوهعبادبلا قازكسسانلا تابغر :ريغتلا ائءأو "شو ئثرلاهماعجامانا) نوزيولاو ليلا بوثلا تيد كذا. ًفرذ 1 ىمالرو مدا لعل. تناكولووهالااط سلف ضامي وب تراصو سعد قلا مىيرتمو تاكوف تبقا
 ىسجّكر يوسف ضيئلاب هنا وصل خ جانازدال ةرسع تدر كلديت 22 بوتلاو لوضرا |[ اهرلطو نورشعرتمدو متضبتف ةشح تعتد
 ةيسلاّححؤ دقعلا م ىبل راشعالان!!صاللذ كار فرلا دب
 فيضا ذا ماكتلا ةرمخرلا و ةاهناعض ىءاوحد قحؤ صنشلا ىبلو
 اذاودمرلا خنيرداهلتم تلعسأ أ واهتسيب قلعت ]١ ئع ماد ١
 اهيلشي ىلع الوأونبعب قلمي ]لا نم ذ خنيدرحهأ, د ل فضأ
 زادكم نبأ تبيح نم هحو نه ضوعىهلا 5 همذلا ةياعش

 احح لجو نم إد اقبال. امال زدأ تصح نم جو نم هإ صون
 نيعلا ماررز الأ فيبضا | ذ|ةضو احلل ٌمقبقح انزع تاضواحلل خل الصلا+ن سعت هاررلاو «اكنلا خمرا ةانند ناو دش بمكب
 خيا فوط نيحب قلعتل شكرا تس تكاسلل سس هيلع لاند نم ّْ ىتصح لع سنارلارحإ اوجد زئول لوالاةرباذو نيهشلاب لع 2 اهتم. قامتت نررلالا تيضال ذل َءلصلاةعمالعو اهلك ىلعتذ

 املأ



 داصو نيرلا نييتصحر رقي هقلطم غار هام تااخبزو ىاثلا

 تالاذا نيرلاواهل تل عتلا ونصر رنمزخلاب نأ درسا طلال

 تامل نيل كىلمدرل نالها .لمنلا يل عند نيكون الار

 دبا واهرلع 5411 وجندي بلع نمرمغ نم نيرلا د

 ىهشن|: مال ئم تاثم ناو م.درلا نم تدخا هاتوا 7

 0 نأد قسوتلا 1 0-0 ىغ 0ترداط دنا الو

 و لإ ذ سنتا هرم وأ يلدا ىلع سرا يعأهرجو زتزنإبروصم
 ا دام يمزتولاناطع دقو ضبتلا مل نعاا> يمهل و

 مقر 5-5 اهلاو ديال دايك سا هلذ اهيلاراشسارو

 0 22 2 8! 1 عرذو 5 ايدل نايل

 أهنمطقسال اف لوخرلا ف اوتلطٌءاهملع اكل! تبجوو لول
 ندا زم 00 ثيعتبمل ا شال فصنلا ةاكز
 ءاصحلا« لوس تكول هرسحأت مصيب أ رميلل محا نمو يهيضأ

 امدتن ناللع 4 مد فل يي اوهو ساررلاو
 ىلا 0 ارلا مي اهتمامك ىلا ناك سمملاميقملاو يرسل

 نبل هيدا سدرمطلا خازكهرخأتف اير ضان
 ىقمعد م دلإن نإ تك |تىلادواطولإد ةرشع ايلف اهن و دوا |هأ م

 ىتلاو م 002 كل لانو لدبلاركت ملو ياسا

 ةىلدلاا 110 تحجاأوم جسمك رفيف لا
 ث١لت ناعم ىدحا» نك بيو دقعلاب سححرميلا ن السار :

 قايساعللف هنماهملم ةرلا بوجووهرو 3 داري نا خس
 بجو مزمل خان اذ اههوزدرت لوخرلادعبأتب ,اهيفلطول 0
 اهله ةرعلا بوح نا] لوخدلاو ةولكل نودب ىناثلا ملال

 ردك اهتر اب لازبولاءوهد 0 ناوئمنيو وللا وذ

 و 00



0 77555
55-7 

١ 

. 
ُْ 

 0 أ لأ رهدا سند افلا ا(شهلا نب يبن 1ث لاوم بيرل نا وأهلش ع طلعو 1 ليل فضن بهم اوشنلا بَ تلطواعتارأ تلازف نجا اهيعذ دولو لوخرلا[.ٌداهتلطول فصنلا 1 . هي يالا لاسن رايح اكول 4 ادر
 ظ ديلا وأ_رحلا 3و طقف ناصتنلا : ناشي 2000 3- يشكل رعدتو ريس ضوعلاب فون لدا 0006 . كيل ياا يشل ها دنس مدا هان |. ايي رتمادتسل 1

 رت ةبرمهطلا اكو'دحلو ,لك فاتنت نلالعاهيجدزتدأ ظ الفل اع راواو'طاذللوأ 50 2 تلا مذا ن١ دالإب
 ةااومملالدلا قدوس 0 اج كيرا جلع يالا طب ذل م درا نيك اهنطيذلم نااع 3 0 امس اذوصلا 1 تن« هاوس نال عاهن 37 1 3 و ملك خ١ اازه نال نلارملل ناذ
 0 ربل يا وم ا 0 كال او

 . 0.وزلا تيت ىؤذ َّرضر اتسم ىلإ امي اوخدلا( إبق | يدار 0 ١١ و سوق ىهنا ماكتلا ف الخ هسبلا 0 ميلاد 1 0 07
 00 ل121 تاهل لع ةوّمن ها ونيإلا نهوسمل نأ

 0 اهبل. دوّمفلا دوع هضو هرادخحأ
 6.و نلا كرم دوعي فصنلا نا ؛ 7م . هماولدل زد كوخ دزيالاهلمتي لوخرلا سا دايس ساهتا 0 يتلا ولا ةولخلا لوخرملا ]مبوب ير ةازكسنلا ظ . ايكريقم لاوس باوحش ذل مق اولا نايم 0 ام
 1 ىكرهازخو ريشا اح

 ميلاد



 كأس ل اهاهيلا هل سلما دال سسضت:ف
 :اهلاضوبقم تناكنأ وقالطلا جرم هؤضد
 ا م
 داسونسنلا ننال ت كي بححو لوخرلا|نق

 :كا] 3 ام واذ 200111 7 الادشإل 0

 فهلطلا دعب ضوبتل امل دسلا جىزلا ىتعاولذ 0 واقي '
 دوعب ثا هدم مال عضةولو هنس ميس ىدفندمل هلم

 ؛ ايلا كتحدفتو دس إف كلم بسسس عدا! نك ل يلا
 ا ذأو انضرلاواضتلا[ ثلا ذا كرامبلا هته اهيسانكر الا:
 نمطرف يروحو دعي فيصنلادراعلهرذمتوتفأ قرتزقل

 5007 افشل هيلا تضنق مدي .وزلا نهد فضل
 كيبل سراا/اصالا نم ةرلؤتلا ةؤإافشلل دولا (سرقفلا
 تبرمهظلا قود نيملا [حؤيطجولاب يوتسلل ن لاف هينسع نم هزح
 ليقرقعلاو ىثررالا ورئلاو ناو دايزرهلا دا > ناو

 نصت اضبتلا فيول وضرلا بق ق هلطلإب فص اهلكف ضنتلا

 'ذايعلاو تدنر اول ك(زكو تضبت مود لنيل فضاهسلعو
 ةزلغلاو بسكلاكوفانملا ل دب تنايذا 1 وزلاْنِب| ثلمقو ا هيدأب
 ذي افوزو زدت لانسر تسدلو ١اا مضرملا بوهولاو

 <دزلاىعاولو سلا بق هس !بسك ا زهرع ك(ذكو لصالا عم
 فصس ضرفلا [بى :لصتلا د ناخد مرو دا
 1 ماو الخ دنع فصشن نشا دعبو عل

 وتساولو ةهابزلا نودل صالة سس تولخلا نايل ١
 خبايا مدلولا بسن عد اوضّسلا يا م.وزلا

 ريل مذ اجد قولملا نالدلولاو أب تفصتت لوول ٠

 مربصنو بسلا تترد وعملا باتكزكتاف ةوعرلا صنيلف :



 هر ارق ايرزولا فضرب ىنعو "ذر مدد ممل داعزبال ىلدلو مانراجلا
 نتي اورلا لع نيتارلل مهد فضن ىقدلولا خستيو ةنم ءزجزدا
 فمي دعب كيدحا ذا اهنرملل أ دايزلا لصا ملا ناإها عاف
 ةرل سرا صم الاوس فصال اهياذ لوخرلا لس اهملظ مار
 2 ١ ااماو دمرنع ةراوسس ل صتمالا لوا ةرذ وتس هل فش دلال
 ىو ل صفش رانا متت كيصس نلولا ناي نغسل ااه تترح
 و اناصتس نال داي زلا بجلا راح و فضال نلوتملا

 ةراوتلامغ هل ئئلاو م.درلا مال اهنأف ةرذوتسرتع أ 0

 دا دوتسالا ءنمال هناك دايز لكدس افلا ومبلا نو ددرلا ناعم
 ةلضفللو عوجرلا باد ىئفو ةرلوتسرميغ ة الصنم ةدارزالا زيضلاو
 فعلا حب نمونبإ) ب صغلا باب قردعتامريغالدأ ةرلوسم
 أهته بوصعملا ]صن نكياللا ةرلوتلارمغل ةلصتلاا 3 دايزلالل
 زال !لحأو نعل نعتجس انفرمملا ةةدايزلا ل ثسذ عبصلا ةرلوتلارمخلا ةلمتملا ماو ضسينن هاذ مضاولا ءزهظنصلن
 ذاصال لع دريىكلّيالو دّقعلان امضي درئتالو دقعلاددرشال
 رّئعل ان اىصب درفنالو فاصوالا ىفإلت الا نأ مطب درفد ١ ناصأت
  هليقيلات ا لويد 5 ىالتالامكحر اهظااهشع ف هلتالادرمو
 تاوناضقنلا مرغالبا صفأت مدخأ تأنيب نأ ىوامس بييعرهلل
 تأش ناذم.وزلا 5 تدحذاو دّععحلا ١ ريمد ت سس

 تاصّدجوزلامتم5ّ تدخلا تاشثينأو ناصّمنل اجفو فدخا
 ظ م وزلا نمىن 3 تأ نأ ىنج العذب فييرا ودضنأو
 22 ميواىسلا نال اكميلل ١ عند ثرح ناو ناصتنلا نساهم ىحالو
 ثو دملاو ج مزلا كياني مكحوه نيا ورلاهالم قو ةأور
 تْضَمْ| دان منيع قنوأ دب عطقن ادب عملا نوكي نامل عنب
 فا ىالطلا|بةرهلا )عندو ةدوامسنذادو|اهل عنب بِجتشرلا

 رع



ف معضل نخأ 6 200 ناف درلأب ملا مرحب
 كيش ويفيسا

 دعب ك( ذنا/ناو سنبكلا ىوباص خص محد فضا هينفع ثم نأو

 بيعت نأو سرالا فصنو زخلي ذأ و.ىزللع درلاب علل و ند املا

 مدنا! ل عنب بيرقن ذاوريخا نيل نضنا معي ىنججلا معقب
 ناضمللا هوحوإصاحراصن ئديرهظلا جارك, ىنحتلا راش لبو

 لعفبوأ 2 22 ف 0 م وكن نأ امأ ندا نيرشسع
 لبى باد يل ةعدر أ يع مسجلا وىنجا|عذدوأ ١

 درلاب مقل عب اهدي 1901

 ةدانزلا هوجو [صاحن ا !(روكزم اهم اكح آو مكذل دعب زهدو
 ل0 1 نااماا هال ضأ

 هلشلل مهلا 5 له مايحالاواهديذ داري نكت ناامااهنم طكوالوأ

 ناصتنلا هوجو نوكي كاوهو تسّسا!اهيارىهلظل ةسصلا(ةرل تلم
 لبق نوكبنا نممعا ب هزلاري خناصئنلانأف نيردسعو سن
 دي ئوهملا ددراجلا تراواذاو نيس خس ع مرعيؤاىالطلا

 ريغا] مالا رده فضم تدخل اهب لوخرلا اهيل ماكلهذ «يمزلا
 كش داو دقعلا ود الا َرمُذ فص نمت اشم نأف جوزلا أهل نأو

 لدا يويرلولا نمد فض هادا ىلا نهضنو اهو فض ريا ع تان
 . ىلع أ هعوزنولواتسحأ5 نوكيناالا و دالولا نافل يا
 . الفاو ل و هرلا شان اهدي ك؟رزلارمحتساذ لقب عي

 تلم نع اسد يرسخ لع اهج وزتولو ءرزلا يع عي وزلا !ببس
 اونضروزلائلياهب ل وضرلا نفاه ماهعورتمؤ نيل, دوأه دب 3
 تورش ا ذافاسرجنو لئاؤ الع ارق ضل عاهجوزنولو

 هس لتزعد 00 يكنس همت تير
 ترميو تلاطدراطذص اخ ل عاهحو زدواو ضرالا زه]ثمأ سرح

 ها توتنلل لع ضاهنشاهلذاوب لو هرلا] داهتلط اهدي



 000 ااا 464 4 جف

-- 

 ةدانرلا نأ هردع بهذلل نال دم ١ ىئىلع لوخ اذه ىدنعو هضادخر

 أميز آابرعاطو دل رق دعت لوح يضل ةلشسكت املا لس نركب اا شدو ف ورحب ير هلظل اة امىهتا فيصل اءنمالةلصنلا
 نرش وق وهو نضل وسو رمل ف ضد طقسي ل ضرلا لق ق دلطلا
 ديارهم هراتخلاوةعتلا يدر طبول نشد بحيو راك طقس مدد

 اييحو زول ناارتدباذو ةرهوملا خلاق تاد اديشسلا نع عججرلا بأم
 لكلا طوّمسب وتلا ف عض عدا ررلا 3و هرهيشا 0 فاتلا لعد نهرلا دك اى ل والا لو ملا ع يند اهتبلط م نعر ا هرناهنصرو رد .ناهيلع
 اخف لوالاوهانبا عصا تدرط ناو سذ ةردادال نداب فصنلا باحياب 1
 لن عزوبي نهروه دجرزعد نعرلا #1 د فسيوي ىلإ ث يف ل
 هيف يتناول نض امومسركتاهزال اوت لوقلاذ لوحدلابق ,.ورلا انو لونحدلادمب انهرتف !تل افاق رتذ |. 3 ن سوبا
 .:ةَردلأ تاجوا لوضرلا ف اهّيلطُم ع هزلا نعرهملابجرمتولاطيأ
 موزل ١ دكإم ىلا ىاثلا كثاكلاو لوالا رولا فضم دوعب او نم
 ضال كزم ىلا دوهب ببسلا ندر !ذنيرلا ضب عربتلا فالف
 رمل ناو سم وق تانبارلا ب انكنماهنت هما و هرماريغد نام ذأ
 ننسلاةى ورا اهنه تام وأ طو نااهلتم مم ايلف ةاززوا هىسي

 تاك ةارما د زتؤحي ةدوعحسع نم ههاررع نعىذم هربا ,ماذلو ْ

 -لما/ةادصلا الل اقن فادصلا اهل ضرنب لواهيإخدي لو اينع ٠
 3 وس نى ثعفعسد ها نيإفعم لاتف ثارملل اهو ةرعلااهرلعو

 ىرديرملا لاق قماو تنب ب وزن ذ نوطم و ميَع هلال جص هدأ
 ظ نكاح اا همحرمصبانأ ءاجوعا عرتسلا قحرنألو ماوص نسحوف
 ىلع نلالعأ هحوزتا ذا ام يوصنموؤنلا نو داربالا كاكدانبلا
 طيحلا يمال , اكسل ين لتس هدام نلالا نال انلا بلغ درت نأ
 دعم اهجور تأ ذا اماهم_سلو اهدر عل داهجوزتا ذااما همر

 ولا



 "قرن كاق تملا امأهنسو متهم بيجو هكامزحي مل نافرمخلا

 تلك لاقف نيسينحل نم كت اباو ارانب امرأ اني كيف كم يند

 مسنلاةزباج هع كسجونن اهو درمشلا مدعل ملا دقعت
 اعرس دالك نا رسل كر ادالو ساس

 اهكحيل ءاهحونتا ذااماهمو ةرستسع م.ارملل ف قوءاضبا
 1 دماج نطب قفا مولع ورخ لج مكعيا

 0 دال 0 ىزنلا بهي .ناطءاهحور ل ةيريململا ناماهسي

 تارا ناكسهو ناذ بيب ملوأ انلأ اهمال دس وسل ريالا

 رهمأال ناكر دىلعاوجو زدولانعدأ اهيناهنسو سلا : ا

 هل اهجلوهجلا يمس داهتمو مزح م ' القال

 ضافلذ ا بج نر نم هلْد 0 دايما

 اوال لأ ذا« سيرمهظلا 2ك
 دجحرعُت اهل ناذ دك! ءاهحو قا 0 سلو عداببلا

 امالا بوكر ايفل ارصملا كرو ةييانل ناز كلروبال
 اهيشالنراذأاهنع يا اهحو نك ذاام اهنم سلو

 تشل

 - ىتعو ءاهحوزت | داامىنولخ مالا ةواضتما اهلدأللا

 يقر لامي الانا[ وم بحي هناناهرضم لطوأ

 ىلع اهلهم مشيرسجلا انهربلا هندت نارلع اهجوزتول طيملا

 انايدصلاو مضبلا تل ذب :|ملان ا هلكيوم ودبعلاّدعت
 ةهمفدبباصا !افلدمملار ا ل ديلاو اهلي

 سصتؤايلاو لوم عشت عاب اك[ نخاف مدق 7

 نادجونن أ ومما د !'«دلتنا.فلا دعوه ظ

 3 1 ترفل املا 0 دبل ||



 لش ارهسلعو دما لع لا! رهم مشنب لذ نيه لن احبس
 اعسيسعلا مج كوالا هلو تبل مطعلاواطعالا كذنأ بل دب
 عسباو ,اكئلاصطيحلا  لاقف دسعلا ازهربلا ند نأ كلاطع اهجوزتا ةاامواطعالاال ف دلاركو نالبل دب ]تلا ريم متضأف
 قالا: ظوردسرنغ ا ماكنلا طور دس وسلا نا
 دال املا هرحا تامو هللا ةلاقولو ماكتللا نص وملا
 تجوز نولام ميعتلا,رعروصن”سيلو نيسلا قع ىنول اهنوم
 اهمارهمرا دقمزاجز لاف اهمارهمجراردم معبال د نلا داهماريمللسب
 راينلل ع زل أ 3 من بع ينال
 يىذزوي )ع غابه نرحل اره نروب ىرمس مرا روم عه ذ
 0 0 ق١! اههنمسيلو ةريحدلا ةازكة ايلا اجالو
 هدا ريشَمْلا ح ب2 صلل ناذ خرمعلا كلب تجوزت مريلل نيرمنأن د
 (ينلطءاشرمسيمل نا تعتلل اطىا طولا عفا هتلطنا تعتمد اوف نيرلاةر شرخ ىرضحأ ةرشدر هلل نواف نرشسعلا لن: عزت
 ىلا فز اصلي رت نيس ظنل نوال ورمالا لا اعوج,بجأو ّنعملا ظ مزهؤزيالا عسوملاوع نهوعتمو لات ءاوقل ةوللو طولا] ف
 اني لفاضنإب جا ىلإب مياّتلاو عيوطتملا نم عانسحل نال برنلا
 تخف ميتا وان ةلوخرلا ]يق هلطلادج علل نوال علاق ىسوبدلارارسالاةوهوعراتحاشنل نم يلا ضن ام ههبوحولا
 مرا نعال ب ق الطلاق ماسجاو ناك ىنلا للم رهم نعانلح
 ظ : . )112 دال لاا 1 ا هل ملا نا)ع امتنا ىيح بلال. ةة|رلايعلجرلا دقملاب قا

 | ذأ املوخرلا» اتللرهم بجو دا بخالد ف يححو نود
 هذأذ ترها ى رهي هالعو ىلا لهوا اهسماركو مرد نلا اعاهحوزن
 له دولزنأ ومما )ن١! فصال ن ل ىضرلا | اهتلظاذأ

 اهيل



 ىمسلا ناإ نايبلا نيلاع لاك نلالا نم صّمنال لكل رهم بجواب
 صم لالا بج ارهال اول اهتمار كررت لع دال هجو كنعد ني)
 2س هِي نم ث اح شرف همدارللو قدلطلان دق للملا
 ناعللاو م ليال ّسكرخلاو قول طلاما غيضو | تنال هلأ همس نسل
 ؟وهسباهماوااهشاإ هجتمتو مالسالا هيادأو ٌه درلاو ةنغعلاو بلل

 انوجدال اهل دعس ]و5 وخلل بش اهلج نم تاج ذ نع ا رتحالا
 | دوحوب ناكوإ سلا فضد جيلا كسدّدلا جف 2 بضسا١]و

 جولبلارايخو عاضرلاو ةوهشم نبا اهلشتو ,ةلسالااهثاباواهتدرك
 اذا اعرارتالا 0 ة.كراشيب لضابأش دبشو ةانكلا دعوى تعلاو

 ثراشريلل كأم ناذهنم هليكواهارةشاو ا ىلولا نمرتحاوكتم ىرتنما

خغ عملا فصنالو دعت بججا]از|ه كا اوهو ببسلا خ جوزلا
 فال

 فاو اهنا ذنم جزل اها ردشا ملجم لا اهي لا
 ّشيأعنع ىورموهو +: وراخجو ؟ءيدوتو سم وق نمبشبلا

 فره مسيلتام هل مهملا لارلاب ةارلل <ر دو منع هدلإ ورم سابع ندأو

 ىوهالملاورمللاواوسفتة ارلل م هدامرأن د زموهو صيعلا

 ركذ ائأو عرمدلا ةرمخيلا قركذي لو برغملا نازك إل بن صام
 مسهرادد كانه ,هلسالازغلات © عملا كو ءم ا ظلاوهوصيقلا
 ىهضابعسورازاانهلعدازبن كر ذ نمزتك[س ملئ ان رايد ىاماو

 قعرصي رن اندو اههامد باونالا ةهئاهاطعأولو مدادبلا كو

 هام الا تي نتاوي حا تيران الك لوقلا

 مالا هرابعاملاركزي لو هنا ةا/نل باب بالا نعد

 تناكثناذ ىرودتلا راتخأ د اهكاحرمتع أ كركلاذ ذ كمخالل اهلا
 معفدرم تن أ/ناوزقلا ندّرطسو تنا/ناو سادركأا_نث ةإذس
 يسخر سلا مأمالاو احلا رحت عضب ل دباهيال مسنربالا نتلاحلا
 ىلع عررُت مسد لع ّللاعت رلوتب لع قيارعلل طيوصو رلاحومتعا



 لتلار ممن ضد ىلع دازت ا هم طالع سسل نكرلوترتتلا
 ضوعلا يدر طخ بخجتأ هز اند ةسج يعمل صتنتالو لوا

 ك1 ةرشع فصن ماكتلا ختي ضوعلن آو
 2ظ2ظ058 لوما ١ضئفانم ندرمالا احجام نسدل نيرمالا نيزه

 اتا ةكرص 7 نلارظحاللا ناب لوع دور وتلا: هذ ذل« هالح

 وقد موزلأو كرد ندا اهم 2 ههث 5 ينغ تناكول ا هنال دعوت ادللاح

 امل يأ نمل عتاب 5 ندرلت ع رخو ت5 َن 54 نأ 52000

 أهيتمتس رينو نيام وذي للاحوأ لينح ناكول عت ميإلل بجاولا
 مادا انرك ذا باها در اققامدل ثيرشعلا عدا تراس تال نرشع

 ف .نااكاواولارغتو دقفلاب .باوهواولااهلاحرعتما ىاصنلا

 0 0 ا 0 0 0 را نلتخارتف

 ناهس الند تنل 4 جلا لغو لا صص

 رهلأ فضي عدازت لف ةربتعم لاوذالا يي نيرمالا لحلم
 اغلا اةةيددط نزلا ا نحلا صومه نسج نع صين ل

 َّى دوال: 5 لا سياف الو 1 دوللي الا روع ع ةمخرلا ف لطأو

 داش نالوهس هل علورهتن!اهللحو املا حكرا عال نولتلا نمايار
 ريد تداكو اهلا جرم نس لوقيلع هنال اهلك لا وك الننارماطسولا

 ةيديوتلادذلو / د درلا١إ او دما 2 ظسولا سسادركلا اهلا ست اذلشم

 هلاحربتءانملوقلعو سورس باةعتلاووطسوزف
 00 د ال ا

 أت امناذ اهلا حبتعأ ع نمل وقعد طسو سرا دعا نا/نأو
 بحاولاذ تسع أ نأ/داو طسو ئشامنك' بيحاول مدمر :

 نلف ريفر علاوات اهيا نا/ناو 0/1 رييسل دربأ

 لمهللا ىو ىو هرسدسد لكي عر جتعم طسبولانا تاع ددفطسو

 لنملا



 عدي امامادؤخالا6ىجلا ام جسضنا ةدرطالل تلا ريع

 لكلا رم نهرلاو بحاول معلب كنك ن وكان! رههنكأ
 فسد لوووهوأددسحنال ىتحتعتلل بان هررمصبال نا ساسقلا

 ىلإ لوقو هواه سس ةحيعتلاب|نهرسصي كسا يو
 ىب أ مجيَولاث. لذلا ادألل نموهو ديل وهو لوالا فمي

ذا ديداثلاو ساّقلا حجو ةومل نا سكسالا لإ يماسيلا نمعسوب
 ا

 مشان سل ييلادانلأ ةكرلا اه داعا تعكر خت جلا نبال
 : همزلت نا_سالا قورخالا فمها اوكومتنو 6 - او روت

 ١ ذارلاشلانلاو دل !ودوهولوالا فسروب ىفإ لودوهو ىرخأ

 راتخأ ف ارؤلاو عفرلا نيب لول ل ريخيسشنلا نو دام ند انجح

 نسويها ضوه نا لول ضف سائلا خلل كاس ارخلا
 ىهتن ارت لوئرهو 0 ىللارإ ةوهو دمع ل نأ نا .ةسالا قاوزحالا

 لبق ٌكولطلاب ىاتصنسال يبو أدقعلادعب ضرذامو مموت

 رخعلاب بجاولا نيستضرنلا اذه نالذ دفعلا دعب مرئاماما لوخدلا
 دقعلادعبار] دال ض دول هسذل دعدسال زنا[ لرد[!تلارويموهو

 ةدالدعفشلا نان دّيحلا ديدارشل سرارلا الد 4 ىف الخ

 كا شا فصن درت لورا لش لطول اه لما دي عيب

 أم 1 دارللو هئلزنم زنا مانو تصنشيال 5
 أذا ام ]سف تلطا فراهتا!ضرئلا وه ذا دزملا ةضدرمللضز

 امل ٍض ردي ىضاتلا ض رند و! !مهسضارثب لوضرلا دعب ضرنلل نأ
 اقلازوزد نأ لافي دقو سول ايد ةازكد علا كان ضر نكيمل اذا
 ةأصوالا اهلا نم ةلطنلا لع نتىتم وفق لاسورد نكرربلا ذاروكذلل
 امد ده فايسأ6 جنردلاب ءلنع ك( ذ تيطب واهم ١ نمسا

 انانوللا ظ
 هيو بلا نيرو ردملاب صئخي فيصشلا ناانرك كال. تصنشال

 طش مزال هو دقحلا دحبرملا ةةدابزلان اوجؤعتاط سلا هضو



 ١ ليلا هزاوجلا و دتسلاو لراسولا عقلا تاج منتملولد ةرذص تنال نا ورلو لوصد ا دما شاك الاله ىساجلا ذاملوست
 ج ورذ نمو رّيعلا صايم الاب نهد نكد 1 داع 1١ والا لس لرب ىنلا هوك ني ا درطلاتس ورشا فهوض انام 1 وانني اف ىضيرتلا دعب نم مس اراد ملح مانحيالو لاحت
 تسمزا تلق ناذ نلا عا صحي ,قلطلا مجارول مما للع اد نلا
 دهسا 0 وزلا نأ ءادح نم نما هرهم تبهوىلاهعورف نمد لمالاو
 ايلا ىابفنلا نئعراتخلاو هضأ ىلا هرهم نمازكريلع هنأ
 فر !متا م وجرب سنجل ة سوجدد تاضا ذا ندا جهىارشا نأ
 االلح حريم :دوهميلا يع داز ندا لعمرزلاب ئمادكد ىكمأام
 فلالا هيبزلبال نان رنع ناتخلا تئلاد لالا د رجع منلاباهيجوزن ريالا ونهتسنا لحل يحل ل داي زل الجل ١ درجانا ,نلدرعبإ أت

 دعبل اة دنقلا 3و هن ارنضضخلام يعدل مأكتلا يعيرملا ذاذ اكتم ا
 يدزارملا ةوارهلل موز خ فالئخالاانأو 7! اتلارمب ماكتلا نا]عارّمفتا مم !!صاللخ ههنا ا م00 نلا تلم ولا
 اوككلاوارشلا بطلا انكرلطايؤصل ا دجد اصلا نم
 ١ ىلا نقلا م يَ فاضعلا ماج خدش وعين! ىحأ اناا ارثسلا رعب

 نأ/ذ ا: لوالادّسعل زينل اق اوالوالا نمومكأ ىانل نمل ن 24
 خا تلا 5 انما سلل ولولا تو ؛هردإنلا مرعل ىحا لوال اف لوالا ع
 ينل | له م اكتنلا تل جملا لاقف مجرد نلالع وسفن كّدجو ن
 - نأ ليت: لا تلاق ناف رد امزيو متبطاحا ب اجا ننال عاكلاز اج
 لوق دوكين امجيارهو ىلا لعمال ازاحة تتح الات لذا ةدايزلا تلج اهنال مرد انلا ع وزلا لعد نينلال اناماق وفي
 ىوتنفلا مِلعو ٌمدايزيوأنلأن مذلالا نادعثيدعد نصي أ

 ىيننا
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 د ايزلا تل وصح ق طرشي شا لع انلّمن عاانلت ابو من. مهنا ظ

 نعجن ولو ثرعم ىف كت دز. لاقولذ ءولعم نا لاب نمل وميراشساو
 كنا دادزلا صف ىلطاو 5 ىلا ة6تلايسل دانزلا من 241

 هدرا تضهرئد هدانزلا بو بنقل قاكدوهطسالب صخص اهنا ظ ظ

 ميغضواريلا نسج نم دانزلا تنال ذا ام ىو هسءاّالاو ٠
 اهناذ دوم كعب دارنا ذأ أم لعشو لبأسيولا عنن | ىف دسندح أ

 نينتيلا خ6 اهحلاذ خس ىلارنع در ولا تلّشااذارصعص
 اسفين الك ىجبلا كالطظلارعب نالا ذاامل ىو عويبلانه ٠
 ف.لاك وكتن هشراإف نايلاة كطلادعيو عج! ةةرعلا .
 فارنعا مه رصت نااهتوم دوب ءدابزلا سايقولداسولاوتنا ٠

 لحم تافو ملتلا هطتنا تول ف نالوا قيرطلاب]ب فتح
 ولسالا خش هازك قدرك ذ اهولياق قالطل ادعدو كيلتلا ]

 ٠ يكرفلادجيرهملاه: دايزلا نم 011101111101 6
 ٠ اهدازم وجوال وخرلا] مان الئ .شارماتلط ذا لاةفسرب
 ىفعالورحو فسوي دال وقد طه لوحي ةدانزلا عمترامملا 3ك
 ةارمللا تومرعب ةدابزلا 3 فلا فسوبادإ ناله نحل الوق
 فركرداهمنعدجب :دابزلا اماو هنا هؤ صاع شمر نوكذ
 د از عأهمشعادتما ىزولذناز ملاو مسللاة د دز ةعنمسإلا
 يعل انأ) لول" ايولا دوت نحل عب اهوسدع ممل
 رلالاةأمالا ات بادرخ !نم طسحلا كام.تفاوبوجتن ادعلا
 ماما اودقعلا منلىيراتخت ناي غاهرد ن د اوه

 أضيع 4 االلو ىد اانا لاكولو ةتع ضوعلادخأ يصي ل شا

 أضد طيح لاه ناانو وكن !نقعلا|ض أب قكتلش حضملا نع
 0 ا

 ةدأدإ 2 دلع 0 هزلامجل الو املا دأيزلادرهلا خجيمزلا دار



 . كلاي ىبارر دا نحض انهو فتن تبا زنا هالسلا ١ دابزلا :ى يع رججلالو رتل: دايزلافاهعأما نا كينكو؛ارلل
 1 ميلا سوقا ير هدقملا لصاب تال ةاوهد نول الحال ظ

 ١ هاج ب لحن ضيدان نا ل عازكككو ادص نكد دن لاقول
 00 اذا ايلا ثومٍدعب ,دايزلا قال الا كولا ةدادنلا ا
  اصووتنرشوب ءاهنب وذدي يح تيلل كرت نوكي ثراولا لبق
 ؤ اهنال انا يش حيل 5 2-5 !ةضياولا وشم هاند ا

 5 وكلا دلي نامل ة١ ايزب دوه ادتعلا]صأد ةربعم

 1 كلشدر قام جرشسلا نح ى ال داش 3 ةمامحو نم ناايرخاا

 0 ايلا انالخم ةحركتإ امي عا6لاتكملللا ةركولملا 2 دايزلا
 ْ 5 دريم نم: أرلأ طخ عل اهطمح ياسا وكوب اي قايس
 ١ عال خالل دارا لاح دج ل لطشل دأهتحاتسلا هام ١ندإ
 ظ اذاام ا شبو ضعبلاو لكلا اطح خمس ف ملط بزل ف طانسالا
 كين عتمعخ دبال راف ةدايزلا ف كخيإ بتدملدا «ىزلا]بق
 ان يتيما باب نعاردالا داينلا ة ديكو راتمدقا# تياغو
 ظ يصد! طل نال مصيا ياو هرهاظومنأن 5 الوفا
 1 ريك 0 ا ل قوه نآع“ ا

  هينراملو دراذا نيدلا يلع نم نولا تكلل العنق 5-7
 ديلا هددو هلدأ ضف نم اجرص ل تنلاب ثرنظد تو ايرصكتن
 سمهلازم انذالا_ باد. نم تائب ادملا باتكن مشتمل ةرك هنللاو

  تكاتنابزخناكوا تبق جمنلا لدي لو كتارب !هجوزل تلاق
 ظ 0 ذا الاأرس يدر 2

 فجرت ةكتناكنأ لطادومت أ هريوص تن ناخد
 اك "0 1 لام نبل نس ذل ذل بلاسم ناذأه راج لع
 ولا يسم اراب والاباب ندصالنلا نعملتنانم دق

 ىح



 | ذادبحلل باكئ متصل ل خلاق انلو صير تهركم تناكول تح
 بولا لمار دا ناكنا ممدالاه هرم ترهو ىو ب رض ىذ اضاف 1

 هيرسننأ داماف اني انمأ ؟.ودْزن هاركالا نمسا م هروينإ

 5 نم هبرمت ناامااىلاولاَد وه 8 رصااهمعإخرؤرجملا يف

 هسأ] د نم اذوحرث أرب اذ ؛كميجو دوسيفانكو انك ضمنل انلّْدالاو
 سيل اهلا حبل ثسللو هيج دوسي ول د ملول امال و هكا
 وتلا ةنااو عمطلاو تاركا ذأ نلمخأ فو وكتنا ل
 هملغن 3ك ئسسلا قالوا دمعاوطلا تمس ةشيلا ناد الو هارلالا
 ىخيسصت لام كجوزت اال تمل لارسال قوه ىرعرلا نع
 بتنا ع ونلا ىلإ ءاهحد زنا لها هرم تره نورملل نارا
 تمويرب !دئامال لاق ولو جدزتيوةدا منن وزلالع فايرهملا

 هب نادرا فاواهرم صفا زك د[ بها تحشا" .٠

 دوعدال ثيل ةاطر انه نكنمل تاواذك .

 اوحوزل تلاقول ةبهلانماهش و ماكنا ةركؤرولا د وجب ماهدشد
 ذاع ديماهرم ![حجاهيسو زتد ةارم لكن أ ىيع ةكدم ى ريم ترش و
 مصن أهناراتنحلا باويلإ انركذدقو ملا ميراديا جددلالشي
 : : نأ إبق ناو وبفرمغ نم ا

 كاتولانهزعو دوعبرملا ناراتخلاو ضعبلا دنع دك نان لعح
 مل ذأو ديضام ٌمبحلاذاهرساهوما !عجا

 ىل بهن نأ لعد ال خا عواىللختا) نع كدم يريم تصو
 لتس و هر منار ملأ دوبل سم ظ

 نانا تلاح اول جاكت نياهمفول طاب طرشمل اب اربالا قلعت نال
 ٠ مولا نيريلا تهد عيلان مى دوي نالعج مزلالع ]١نعيم

 اههمتبهوولو مصتالو هلا بهث 7-2000 ارازاتلملا

 مطل تاللترلو يصل ىو ةممتضأ ضشلا»متلكوو هس | نم
 ةشاتلاو لل ل. شرها ب اهحو زننم فوئلم ىش ارا هدحا هزه
 ةأرلا تبهةتلاملاو تبلل إي فودلمئشدرملا نعاوعم نان وص



 1 ىسنحلا 3و هت أني ارلا باك اكسب ] ص اهربغص نداارهملا
 2 ةصهايلل وئالاهاراننملاذ بالاؤ م درجغصلا اهسالرهملا تبهو
 ش كتارارتف دكه نانا وزل تلاداهشو ىهسامضوسمرغ
 0 للقب .معتملو ثلة اما يلطولو قساعت. ىسزو لاا ذرب
 " لاتر ارش لموت اساذ ات كت ىلاط تناذريملا نمىدرت مناهل
 جوز. لهل ىنلا تادصلا تاقىلو لبن ملوي رسما حدا

 اور تاربا يراسل ا ههدصو هض ليؤحالن الذ نب ن الخ
 0 أهرا: هال ى د اول جو نيلعمل ىذلارهلا تلا ولو رسب هدم

 ١ ١ تهو تلاقفريلا دبه هال تحل الم ماكتلا باتك فوئهسن ا هد
 ١ ركون! اهلوف لوملاف طر سر يغب لاق وتل طنال نا طرشسب كأ
 دبا ىلوأ © وزلاةنيبإيقو لوا ةارلا كنيس دنيبلا أراد اول ىوعدلا
  كاولالسسا ف فرعا تىمل | ضرم تضيرم نوكت ]نا نما هطحرصحم
 - تتابواهترمضرم و نما هرهم تبهو سهلا نم ةصالخلا كو
  لوتلاذ ىئمعلا ؤتناكجوزلا لاقو يملا كاهّيشربو تنلتخ ارت
 بهل بانك نم دضتلا 3و ئه امهلاركتب هنن ىزلا دوق
 0 ّسوصلا  ىرع دل نأمل اهجو 7 تامواهجو نم نئمأ هرهبم تصو
 يهين هجو ن نما هرمرم ىوع داهتشرولذ هنم تتاما ذاذ تكرم مارال
 ظ دتارلاهاننسو و نلا ماذا ثا فيلا باب ئئاضيا اهو
 ضرم لاح خت ربا اهنا ةلدب نيرىلإ ماد أواه صح لاح فارصلا نم
 0 لوالا او كمن! لوا ثراولا تندب يو لد | نعل ةليبف اهتم
 ) اسالناطللادنعة معمل نيرا ئه ارامل نما ضي ااه د
 | رهلأ نعوياسااهللاتن قارمارنع عايطضالاىباواو ةرشروهد
 عاجل عارلاددوتلاربالا نال رمي بت تارباذ كعم محم أ
 ١ دوت نا|لولاذاسإلا ف لخاون خام داهت مالا ميلعلاكو
 ( وها لال الربو دن أيد يله جكس مهلا جالصاو مهما م لص ىلع

0 



 أو كيس ضسصحو اهرحا_ضرمالد ةولتلو ||

 تنام ةأرما ىوعدلا بانك ماهسو ةيهت | ةوشرلا دحر اع نمتس
 مسند ظظ مرا طمأن اوباذ ,رييلا نمر ار ئاهبشر و نما هدو نس بلطن ظ

 جري ولف كاذب عوزلا رعب لوروجلا لاح ةتاربااسمأ ظ
 همها هاد هيلع مجال دا لاش س ادهش نايدرهلا نم طعام

 ةزذلا عملا ظ دنس ل تانانداضتلا تيل باب ىات5 ٠
 انهم ئاربااهناننلا عىزلا مات امانهان مودل كا ذبارتمد#
 دو طرا شو ةمكنا تنرلا نازك لد! ةارل نيش عدب ىدلاربلا

 نفتيهو طوفاحلل ادا سنملا كالا هانعما هضم مل نءاهبارا ١
 الاه نس قرد صيالّسرعلا نسل قو كا ذةارلا تلاقذنم
 سسدلو ديلا زاوج طرشس اضرلا نأ ٌفرذلاو نام ىنملاثسبو

 ةيايأهحدنتول ضاملا صملاراشماو ىهتش ا قدلظلاو ىلا ناو طرشن
 ىلوق والا يصرف تليتفأهنم نيس نعطخ نال ابد ]

 ضصركم وصوم أرح 1 ١

 كبساهزلامصرسملا ىلا ضورملا مل كانا بسبسلل ناس لطولاك ٠
 اامعال درلا فاهت حركات ند اهعسو كأ دو مناولل تعفرثتيجل دلل ظ

 دارا يش سيلتا دبو بلعيد اصلا كاع ىواطلا حرت دو ءسلاب

 لحرب : دالخ> فاررصلا بجواهملار ظنوا 5 ارماراغفنشك نمئئطق

 انك: م نم نهئتلط ناو للاعذ دلوذ ذ للا, دار اذ نمسح
 5 ىلا نه بسس ١ بسلا لع ببسمسا/انهلطاةولكأ

 كرو ةىلل!رهلا مو زل جورذ نمو دال ءجالاب لم توكيو ةداع ٠

 طعس شالأن نلاد نيم نأ ىلع اهينطب قعوهو اورجو ف ةارللد ظ

 ةراللعرب دانه نال ملكت. يسال يلا و انزلاماّءؤش عمزتلاب دما ١
 اشاجرألل هجرتاطورشب طفلا وص - ]

 فرش هئاممدعو عبط منامم دعو ىيبحوتام نعم كيش ةوللا ٠
 نونا كو +57 نامل :ااعيز رحال لرجل طولا نم



 لتملابحوااخلايا نون ظييو|ئاوا مصب كانلا كأ ةناقأوس
 - ناللممان6نأو 0 ذو 0
 ا وهو ىزحا متجو نش الا 00 1 ناه
 -  لاوتال عدرا نلت خا واهثرض معا هو ٌرهارتيوحانس بهزلا
 ” تيبراج نالع .نئاهسبراجإ وا هرزل راج 6ولوانلطم نام
  مزجو تدلك 4ىربنلا.لعو صل 3تراك,هسالاوسراج رات
  مسجلصو مغينح لا لوثوهو هنا مينم 6 ناب طوس لا زيئيسمرسلا مامالا
 تا لكلا ئالاتلا ل متو ئيتسنا ١ ىلط تما ىدب سل همابشنع نم عنشم ذا
 تصر نا/ناوا لنا نا كل نكت امروّع نكمرل ناواتل طم | روقع ناك
 >اللو لع تللاو نونمللو لوح ىذلا وصلا تلاتلا نم يجو ةولخلا
 اكن هزامحاللو نانا فا ملس د وكلام فرعب نا منكمإ ته ةعب ىذلاد
 7 لولو لاو راي هلع ا عرش جالطا اإل ادؤولتلا طمبا
 كحك جنك ل ناو بادر ى ل !ناتسيلااركو و ضم دسك ملعب
 أهان شا لنول كيحب مكب الع ناا فم ماد نماذا ثيبلا قف لتخأو
 هرأتنحآو ةولخب هه نذل ا دجل اهملع لخ ديال ناكنا لزاونلا عوج فن
 ف محا دعورثلا نه نوكتذا ديد ها ظلاوشو ءنامرال ةمخرلا
 1 رارلا انا وسح نام ناكل ةيحالص مدع وكلا دوحو نا|ىسملا ذأملا

 ظ أاهطرمو رم ثمب ف رفلامدعل و ىمسملل تالا ضلابراتسآر
 ٠ هضم ناماورضرم نك ذكوهد 1 7 نتلطاو

  ةضرم لا ملا رهو رض موحشدو عاجل حتما ضرم تركي نأ دبالذ
 لععلاو 0 اخ يو كيف زرعدا]
 كولسزم عنب هذام مىقلا ةن رتل ذ اههاجنم مذاملا مرفلا لخا درعشملاو
 بزعللا ئازك ك( زا هيلا نر :ارماو ضعوا دلو ظملخ ةرغامأ ميفركرلا
 2 مسك نرتلا طبضو لابلالاد زخ ندم اذا يت يزل ينفخ ةأرمأو
 ١ ©,ىنلاب ع, ضودمىث لقحلاو انلا ْجعِبَئِترلاوأرلا وكس ملأ

 نمد



 هتبلعت نال هاهب اخري نادل سيلو عام قطا كعاهرتصيننو
 (وزاكاةولذ !دمددا#رسوتنلا مدع والاو مهلا شو ةللادروقَو

 تسلارّجعي لوا لل اهبريىضاملاذ بالاركتاو انسي كرا ا

 ينأد مزجو نالوذ ا! طعررشيا ىذاإريخصلاةولخ ذو دصالالا ةانك ٠
 تفابص ئهارلاب ريضرلا خد قاذكو دوعلإوه ناف نوجلاءدعن ناذ
 رهو الاكس اننلاو ضيلاباشاودرغو ومال ل.ل ٠

عاجل ل عرروبال ىلا مرلئادورد ؟دعرزع ندا خال اواضدأ قرش
 مرزع 

 اهيل نمد للنعْللهلملا ناالا عرشم منام زنا ما عط هلام سيلمرلارورد

 رشه والا عمط هنامانل دجيدال ن:ارهالخلاو سانشو ضيحترلا 1

 عاما ىل ىصلاو مارجسإلابراسا و طوا ناكل منع تلا هناللدآشتكولذ
 كنللعو مودوا]ننو الرطبت ع.مارحللا | ىتضردلطافمارحاا] اماعرشلا

 ؛ماظضأضملاوثكسنلا داس وورلا هعم طولا نم, نلي لاف درو يأ انهما

 ب 1نأهم داسفلا نمنمالا يصحح لاذ ٌيدرعي فوخكولا دعباهب ىلخيوأ 5

 نزال ضرفلا,وصب لل كيم ىصلا ]ما واعر سم جاها ظلا وهو قط

 "وجو نأ هورشلاباجا و نا/ذأو ةولحلا روج مئمالزدا ب موص نغ

 رز عويض فرااصدالا نأ هيمو حلمه بالذ ىدولل نأ ص ربو ضل
 بوذنلاو تارانكلاو ناصمرلضّم ضرئلا موصّعسسو نياور قزداح

 ةندال ايكون دلاها ممملاو ضعملا وجر هو ةىلالل مح نئاهباذ

 هالو د كاضمر .ىصو ملل ل ةولش اهداف افك
 علا دنع قرح[ نال خكما] ضمانا لتشا موصلاو لاقوا جمتصلا
 نيولا وصب عدسسوشف مارس نص نمر اف ضرفلاو عيطتلا ءوص تب
 نيأرو ذنسولو ضرتلا وص نولي ن | شيو لاوقالا نم لو لع سيل
 قرش نامت مه ةرانكا] نأ/ن أو هداند | مجيشا] اق أضتا ةىلذلل وص
 نسيارملا ىف انكم نك اهل دو موصل ضرفك عضه اول امن ة:ل صل اهاو
 أهنامزوكيالف حيمصل وهو راذانلا كرتبر مايا نام ناسببل ازيا ىللعو



 مهلك سبل نا]رظن ستر ىهسش اكتب ميش اذ ضرنلا الص نال
 د هذ ارح دعرجت ؛لصلا شا نا ةكشسالو >ىنهالا ةوهأنأو كرنلا ل
 - ةالسملا داولاةمهنا عماشام:ةلصلا لطم وكي نا عاش لذنو | تناك
 "انكر غاي هانا عم ساّمنلا شم ىف ع ةولذل نوح هنْمال [ئنلا6 هجأولا
 لبق ميرالاالا اهتعص ني ا] حوطتلا ةالصنا طيح كلام هنم بلو
 ' انها اهكرترنوحي لذ ةركوم دم اهيدا) ةىلزلا رص .تياهباذرملخلا
 مجالا نأ وضتشنو ةركولا ننسلا تيب قرنلا مدعىضتشي هاد هتش | رنعلا
 "اهيل تلعن اهت هل ط نو نأ كرشلا مذملا نمو ىلو الاب هسسح ملمع
 ١ نما فض ضف تتلظاموب كيف .ىلاط تناذدكي تولع نا لاق ولف
 " ةرملا_ح الناب :ص لكل و سزازملا  دازتاعئاولا ةازكاهئطم نمل
 . ةرسازلا ةولخلا كاهبوجو ٌكابسو طولا نم نك مل نال ىالطلا انه ذ
  ىتابلل فاهروصو اطلس حا موصلا ءزه علا بجيت ميعصلاىلع
 هيج تن تالط واهس تيولزغ هدالفذ تجود زننأ لاق ناب ةيعملا
 . كلخد نيحأورعيا نأ يشلا منال نموملا فضااهل نام اهب لو
 | متلةرال ل ىمحا داومولا انس منان هنا هعالاج اوليه لخدوا بلع
  ًازكاؤري ل زدا ق دصيو طسلا قازكتكرعلادالا)صعبلا ذو نْكُملاو
 ظ ا نيسّبل اك ازكم وللا صن الذ ضفرعت اوهام عولو شاك
 "يمل ءررلاف سلع كلذ ررعت لواهدرعا ذا اهتطو نم نك ل زيا
 رئاكلا!ساولو هولا تحتل سا ام دعب رتارماد الخلا ذأ ةينانلل قو
 رفا ناعم قرنلا لعل ىكتناا ةيلزلا يعتالاهب للغنم كرظسرتارماو
  ةيشلل| كا طع نالختلسللطو نمانكمم ناكف ءورفلاب بطاخعرجخ
 لتس هو مهنا عبروا تح مانوهو لع تلخ دولودصالإلا3َو
 أنه نالطتيلاءاةساومادأنكل انه رجنرملا ذا! اهنطمنمم ونلاوي نكيدال نال

 | قتال وحو لابو نرخ انملانكلتخا شذ ةحلشلإو لجولا ننرتكتملولو
  ايكيتلاكلا اونا سنع نماهنتنن ىسوسرطلارانخاو حالا« ةولتلليمت

 دم



 , نم نول نأ جاها ةركللا نحل اهتحاماتسلابةيضار تالا رادخا

 دارنا ناو لح امرها همها سم وكعرشلا ل
 ىرشسلا تالا رارسالا ةريسوبرلا مامالا ناريلعء ريو مسلما ه.طو مل
 يامن داذاف طولا انماهماا كك طاواهعاجرعم ىلع 1 نعام

 ولاذ عنك, اهحالا خ طول لاهيا دا ذو فاشل خام كلاطب ل كانأو
 بسلا تودوريللا 1111101007 الجل ناوي رايق

 2 يول ا
راوايحا مان يمرحو ةرحلا ره ةئكسلاوءقفللاو هرعلا بوحوو

 هج

 ىالطلا ثمود ثاهإرم و مدح دإآس موتها 1 ةمرحواهأ اوس

 ميدل ةولحلل مالح! نم بشلا تولي ؟زج]نا شوا انك اهتحو

بلا ١ رلخر جروب انا او دمعلا مامحأ حاف دولا 0 5
 كتي ةنعاطما

أ نانا ذاه وعو كنحالا 0 يمرحو ىكسلاوةتننلاازكو طوسبللا
 امل

 نشل ابق تيار زم دعيت امان ضاوتس
 ميملا] جت قح قطو ءاذم دي اق اهنا فاضعلا ىخاتلابدا نعلن

- 

 قىيفخلاوهازه و يس الحلا شد 93 هداتم عنو ةرعلا بوجيوو

 هيعبلا جرت دمل فلا هل ةاكالزاو ركالا اطوال ان الل هنو

 انأو كحل مدعولعأىد ك7 سعات سؤالي لل ١ ىعدب هو

 ثتو.د مسند ث ةدصا|جدحأ برقا نأو ناصحالا [حاههمزا با 3

 أهيأراول ىقح ثاربملاو لواللاهلحمو تاديلا شمرح ذو طوسلل 034 ىلا

 لطلب اعجارمصيالذ تعجل خو ىبحلا ن6 ثرث !اهترع تام
 قالط ءوكو قحاماو ىلا دجد <صلا قالطلا دعب تعبحرالو
 تنلئخل | ماكتحالا نال عوقولا باوصلا ىلا بزالاو نانياو رميفزحا
 فقح ىف طول ا(ىدححلا قاهل عجرو ةرجخزلا يف انك عوق ىلابل فلا بحي
 اهنااثم دالي نيعضوهو بيلا ؟.وزتاكع.مهزئاهاذ حوزتلا
 أ ذا ناسلاةرا ىو هه لخنب ل تكادإ ذارالباالاهدعب ؟.وزث
 رم ارح سنجاب ةولنلا نال زأحا نوكت فوهولل اطلا خامل



 مدعو يتجلا ج دارنو ءيمسنا ةراجا ن وكلا ةولالل سند بهضعب لاو
 ايئاطورل هدا نه هل اخ دا نبا لو رهيلل اوستن اهعنم نط ول مناهنوك
 2 يا هيف لع كتب عنخ بح ها دنع رعب معلم أهلذ ّيدمقح
 ١ هاوس عذدرملاو ةلملا رح لوخدلا اقم قا تول دش و
 ١" رلالل عنان اونا خدي البق ماا تنام لذ ضانلا عرش اقوه مدعلاك
 | الا مناولل كب ةىلشل ى | ص خو ١نيزعو ل ابوسجمولو مدل وف ذنا
 'ةولظل د للعلا دج ملل ل ماهلذ هوخوادوسجج (.و نلا كالولو لعولا#
 ظ فصنلإ لح بودل و نلعلا د ىدلا نك( زكالافو مف شح كإ دنع

 -و

 ىلالو ناالا مل سو عرب دا ملل -ن)ننعلا نالخضبرلا نمزج نال
 تا لصاخلو هبت تادقو ىمسلا حو مل تلا !يملع يضيسلل نأ ٌرغنح
 تلق ناناهعسو غلام عفان طولا نحّنيدلا ف ردع مصيعملا ةئلتلا
 انلذ رخل نهد ذارهلا 1 قئرلاب ةىلللا جون اان هلعمزلب
 ةميغازطتنم لستلااذه - وزمىمرلا اذه ناك لوزسدذ نزولا نا
 نمو مطتلا بلو ناسلا ةناخ ةازكالماك ماضل مدعلر هلل تجف:

 عزنن اع خيو بج بجحلّدو اصخو ؛ 2
 ومنا اماواطخ تعم قا صخللاو لا هه عا صح صح نّربصخم
 فانك نا صن ملول سذ ع وصخ وعدللو ىععش ل نإو سايت لع
 بيج ةطرشس سيل نيشيمنلل مطم نإهالظلاادياذلا قو ءبرغلا
 ىننلا ةولخر حلا صل تاوركذلا عطلع اكسال[ متنا انلو
 عياسلاف اك عاجلا ي وهو بوسجلل نم تبتدلولا بس نا ىلاو والا
 لوالإو ةرعلااهمْلعو لف ىف الخ فعن او تبث فمن زنا ع ناش ايما ركقو

 ' سيرقلا جثة ارك سعوا رذعت اء وأ لزني ندا وضاقلا لعو نسمحل ا.

 | لا ةدعلا يجي ءااهي ةرعلا بكو ءلو
 صخا] حاز هنا ىطول ماهل مج نم هولعم نا عم ريك ل اذه درف | امنا
 . لفشلاموبلاناسكسا طارح دس ذولو ةداذل محلب صوعملا

 ةرعلاو



 قحلاطياؤّى درقن لذ بسنلال جال دلولاو ءرشلا قح ةرعلاو

 "تن كرو شلاركذو هباحعإ قط اتحعا1 لام هنالرهلل ف كخرضلا

 ناكنأو مقيقح نكملا ثوشل ةدعلا بخ ابعرشم نانا مئالل نإ

 هر أتخاو مقبَقح نيكيتلا ,ادعنا] بحالغصلاو ضل قمح
 صخع ناًانهدع مجوالا ناالارعلا ّيذ خنئكك هاواتف ةناخ معان

 اهريغ تق ح كتل توسل نندلاي ضل ورداتلاعئبرغصلا
 ريغصلا مماكل. دصن ندالاَنلطم ةرعلا بوجيو بهذللو وها

اناس إتداتعل اركذو ىنحلا كو ه مناي دواضت بِجباوأهإلا هرهاذظو
 

 ليف دوسقتلا ل عرما) الخ نجا! اهنا صيعجلا ةولخلاب حبحاولا علا
 كيدهضا| ضمان ايداحل لح لوخدلاءدعب نقيس هو تجوزنول
 بسوق علا ببحتالدنسافلا كلا :ةصيعملا ةولئللو نما

 نمواولارسكبهو طولا م تخون لاهل طملل دعت قست
 ينل ةطاوضر نمأهيقيخدو نهم الياوحوزراهشو ىااهرما تنضؤو

 ىاعبسالا نر اأ هبوب درا سك ا يجو زيعةمحلا وا ل تقننلا ناؤريمالي
 يلعب | يفيسم نوكي نأ نم بجاولا عرض وميزالا انه بجاولاب دال
 اننانلضا و ندنو لوخرلا] بق اهّملط نممم كل مشو ؟ اكلطصالا

 بحاصو تاليوانلا قياورزعورعل, وطرح او طوسإلا خام لبحر جبسم

 رمدقلا ضعي خام دعو فلتحلا حا صو نك بحاصورمستل
 ملول« رح نمل ناك يد ستيسم تن اكولو ق هللا احا يطري تبسم توكل
 ثكأو ديتلا م غيتحمفإ دن كلنا تدرط فيك: لور طخلا دع
 رلصاحو نآسبلا ةلاخ خانك حس ووك لاىت هسدارك ةندادل عكا ذأ
 هندالابا مقلب هلحذ ذة باوتالا خلا ته قيسلا وم دال سمل أ
 كالطلا اهحا نم[ بحتيسلل ازهه نأ فوهتخالا | اواطرسو كاسح

 بهتيسا/داذ لوخرلا] يقاهلبك نم تنألا ذا ةكرشلا ناانمرقزقوالوا
 مر اغشلافلئلاوم بجو سلوك مدنا جا هنا اضن! تعتلل اه



 ١ ملكورحأ وفراذا بلك غش لا قيدلنلل دلل اةراطتسلاوارب زنجوأ
 ظ "ورق حلطصالا ىامأ و ناطلسلا نما تنال اذا موس ةرط و لوسل
 حال عا ضوع نيدّدحلا دحا نوكرل هتيلوهرنحالامجدزد ناطع تلوم

 ان دش اناورهلل نعد ولن بئس ةماواا نخل اننب لولا تنامإ
 غكحو زم لاق ناب كأ نكن كم مل حل ندا لرخال انا ادا هدحل نوكي نأب
 فوكيالزلةزمإلا )قف لع هزي لو كتنب ىجو نت ناطعشا
 اهرحلالد ا واتا ريم بوجو كا ماش هانم

 ملو متلي رجيو ناد زحالا جي لو كت نبل نار صوند مضب نوط داع
 دّئعلا نا ىقح ملا هم بيجو ناوداخش ىسلخ ا ةأرصا يل مك
 رائشملا مات نجرينلا نيا حوف رمةشسلا بركلا ثيدحامأو اد انش! | صوص

 فلما همم ضان وادك و سيلا نع . ىلا عشا نأ رمال مانلتدفف ٌ

 ىجسم معماع لج نعمتنبا 0, هزيول سدالراغشلاب دي ارانعشم قبر
 ة لح او الذ جو ن ناز يسره مع ىتنب ارخللا جوزي ناطع
 . اهلئمرهم لاك جو نلانأك رذالامجوزب رهان أو سهملا نما, يسامأ مهم
 طوسللهاز اهمال: طورشم ىوقنم مراشعاب لنك أرهم نوىكن اهلاضر نال
 م.دزرط] ذا ار هم حب ىاراهماللرح 0. و نّرم دجو وف

 رسسرج رد اهل دتلاةو أهذا دص لمد م احلا هت مر>إ حجو ةأارم ارح
 0.و زلال را صن رطل نال نامل جايشلا نعزمجم ندالا لاه . سبل انا سس
 ء١اذأ حوشوملا بلق نمم فام. لا تسيل مدخلا ناا طور ولاد يلع

 - صهموهو [صالا ع 4 سف هموت ظن ركعلا ب ىليست بيرل ذأذ
 لصالاّدياوروهواهضراةعارزواهفخ عر ] ىتض دمنا ىلطانلا
 ياورهصالا نأ م. لرعملا ةركذو نشاور م طوسبلل درك ذو شان 3
 رينبعل اعراول حبيل مهل يلع تبرأ ارهم بيوجو وهو [صالا

 دعارزلاو



 مول اباعإ تساولاولاقف هادا نال لاصّتسا ة لهم ةمدخح:تعارزلاو
 ملعجذ وصلا محرت هأضتةف يعيدعأ ئلاو عرلاصإتساولو رئحا
 ىداومو بعتس صف ىلاعت هيد صنل نصل! ىجيالا نوكواةارْص

 يكس يلا تاكل نايا نعرشس ف مهجن نأ بيري نممالسلا هلع
 يطا نودتنسلا غرم
 قعرسصرد هدب ؟وزلا ىلع مجرتو ملا جوصلاةرخارح محب
 مايل ناتكنالانموي لتسجل هم 6 وطصلا
 هزت مدرك( درمارعجب ناك |١ :دارم نوكي نا اماوةمرزلل هنطل نم
 ير يسن لع بحااضرد «قداذا ها ٌسارملل قام هالو

 ناسالرحلابديذو سمحت لولا لع بحي ثبح اوما روج دسجيلع
 نم نأبعالا ياس مئانم  ءاهجوزتول ننال مدكللم دقو دسعلا ؤاحرص
 ىفحو مضرا رغارزبو لعل دمننأ د بوكرو ءردع ةمدحو عراد ىنكس

 لما منانلل نه نال تيمتلا تصصتخولعم رم ناصالا فأنم مكي
 مران دج لو ماجا لل ناكل دوتملارداس غلاه رس لاوخالاب تئملاوا

 و طارلأ ارضتس غسيل اال يشب تبلت لشملاب هفرلا نا/مأو متم

 دلل ملاسبلا نا زكا سمت تضت نا هالام تْتلل ولل اما تا هب اهجو ز

ا ادا 6.راخلا نمىشرإ سبل و اهريرس مضرأ رس نامضرا ع ف
 ل ن

 (.ةربولو ةعرازملا باتكنع مل 6لاك دست دنيمجشلان اذ (.رال أ نمرل

 فصن اهريم هد ترضو صا هردس نصنلايمضراع جرن ناولع
 ىعدازنال] كيم بجواو لوخرلا لْئاهملط نا اهعبربو ضرالا حا
 اهضاَذ لماعلاوه ناكناو هلك ف الطلا مخ عملو ضرالا كمرجأ
 ىف عرزتنارلهوا 0تلارهمال هلع ل برجا نضد ا هريم [ىحب عدس
 هجرس وق ودقو ىميشأ لامار وم بجو ندب اهضاوهوا نيزس
 ؟ سا عوزتولو شان حو بتجاف ببجرتلا هلل كلا نبالانه
 اهتمرزحو ةرالا تنال ل(عنطب قاموا شلاهأ ءاهيس دز ناله نيراجلع



 دبل نأ ع لرب خضرفام فصنش لات رلوذ نالو ادار نوكدزلا عصييالا للملا نادال لع نال انكو الع يل جيشلا هلال ٍىنبلا وها بوردلل نا) نارملا حت ىارصلا عجلان[ رمم تحيعأ نارملا لمتد موق اضل هاه دانت سات هلم ١" رهم لا و زكرا دال مق سلالم نالت ارا هتطعب ذأد
 ضومعلل تويعتالا تسيلذ نارشلا نم كى ماء اهي ننج وز اييلع هددأ ىلا مرا مارا ليتل ف كل ذ نك )و ضتلا دي لوحرلا بما وتلط | ذا ممصم ىلع جريانأ مكي تح :سنررلامنعضورئلا نوكر ذا
 كرار و١ نازل اعل نم دكلا لجأ ىح للا وأ بسس نوكت د ازاى
 ع ناوغشن رتنلاو ناشلاملعتإ|صّسالازاوجيلعموملا ءوتنلا نأ تاراجالا نات لات هها انسانا فيو اليل دارصب لذ ةسكىمام
 هب ملا لع ناب كوشن انكم اهارص تيس ص نارشلا جدت عرصالا حا جذا كلا رزوعلا لا نهردتلا يف ةرك ةانطو ميادسلا نع هامنا نسخ اةارص ريدا ج هن نزلا قم ةرمجالا دا زاجل نال رهم مس
 صل راثساو تسلا وللا هدداورل ضرار را , وادارص ,تييست يوك
 سل سلا نال يضدال دنيشدلا ناداوهارصأ هّينع ل عجو هسا ننعلىل هدالإ

 ا بيوس سوس وس وجوبا با بسم بسب وسبس يوسي حس

 انكر لولا هبا هبل مجال تبانإو لش هم هلذ هتجدنت اخ لا
 ن الع كيتشن اهدجل تل ةولو ايل دنع ىلا هلع لمقال نك دلول ما
 لالالا واهج هزتدنا ىلإ ها رمد ىلعو تتعح شن نلابوخبجو نتن
 رجلا كصاامو نود ىزق زبخرلا باص نادإ تر هم حو هسنن ند لع
 اهحوزنول ندالل سلط راثساو لول جنن ق للطلاب ى صنت | هرهم تف
 0 نع وأو ع نالعاوجد نميز مس جانو لش ميم بجو اهب < نارع

 اعسو دحر حت كالا خو لل ارهسم ل والا ذة: بجو اذ معمل ءاهح وزنا
 هذال شمري ورح( ,هزتول ىنعياربعول تسرتلو بسأوو
 هدأ/راص لولا نذاد اهم دا. ردال خس اهمدجو بيلا نص حلوم نال

 مدر



 سل ذأ مارك تسل تجول دمصلا ٌةمدخ.نالو ٌبَِسَح هالوم مدن

 نكثر ارحل ,نباثلا تاماركلا ةماع هتعدبلساندلو تبرحلا فولس هأ

 مم ان ضتسا أي هاا ننح خلو لولا عرصمو ناسا داع ةازكازه

 ماكل مرش خي ناذيوضأ 3 م رصو كن اهنسالا نم هالي وكلا م.وزلا

 فو ه عمنا ناهللا بح بأي امارحاطم.هزلاة مرتان الا

 الد هاو هناهتسا دوك مارحرشللاهجوز رطل نسا نأ عدابلا
 امام لع ؟نعذ زطسا الا هيلع م ىع نأ هإصاحو ىهتشا

تولاماوا طم دلل عجيل ةرحوألل نامه اق
 ةمادعمىز

سد و 5 كلا مدرك مل والاب معرف اهاول نم هتمرحمللع
 كارلا ج

 هل وم اعرصاعلاةوالصا جيلا منان ااهم دعت العا هحوزت
 نصنلإباهيلع هجر طول جبد تتلطن كتصدورمهلا فلات ضمتولو

 "ا 5000 نيعتسلابميلا|صيول شال

 مكينو هس نارل اهيلاراشاو جارد ال سولا رو مىسفلاو دوععلاي

 تسع هراهمزلدالو مياببلا خانك, ددضما سد اعتدال ا

 بأي نم هأوأذ قل ولولا لاق انلو لوخرلا بق قدلطلإد ترخا ام
 م لوهلل لاو تضيع مهمد تلا ىلع ارما جر «ىزنولو ةاكرلا
 سئ لطم اهتمذ ق تجف نال اهل نلالا تكئاهب لوخرلا م تاهّملط
 تسنالولو بجاولا طّوسنإ لولا دعب نيرلاو ضومتلل نيعه] ضوبتلا
 كاهل )سنا عيا كن ني با هدشر يتسازلل ا وندشب تكرواتالا ل
 ليلا تاي امنا داعنالا (.و زا كمن سو. وزلاك ةزداال و

 نيعللاءأو تيكا رعل رؤنلا 208 نكيإل ذان وزئوللو ليكملا ح نأ

 ىمق ردو اهذ ةرتدوا ار تنام ناو عئادسلاِّو :ضرتل انف دنم

 وت عالذ بوزعلا/ نادرو نيمحلا لستالح ىف بادر ضولال
 . ليكمل ضعلا تبهووأ ىلا تسدو فصنلا تضم وأ تلالاىضّست /نأف

 ةلاسلل ىوتل نإب ميسا ولع جس ل طولا امج تلطن ومبوأ نمّسلا



 ده ريل نما نت: نطشترلا نالوا مد| تس ثم لاهم ةمدتنلا ٠
 سلا ذو ىنب اهمزع ل عوج هاذ لوضرلا لش اهتلطط مرا هلك
 محزم بيبسلا ى(لتخاب ىلابإلورهللا صن نعرتم انتو هو وخلا لبق نالطلا نيعربلا لصد ريانا سال رجوو ىلطلاب نغسل ع ار الاربجلاب لوس زالرفز ثروحو ىاررصلا نصا ليغ جرب
 2 لاف د نلا م سيصخ كرا لاَ: 15! هنم بوصخلل برضخلا ١" بمراذا بهارلا دتامبلا «ارعم ع علل قاما نسر ظن ناو دوصقللا
 |  أاعسوألا ه!ناهنمو سرتلللا ةممان و ويشا هتضرقتسالب سيعىرلل
 ' ١ رمث ,ىبنيراج عرتشاا ذا اهنمورنكسلا وللناس نا 7 تاىطلا نيارمبب) تيح ىرتشلل يف دعيج نمردللا مي !!!صوولا» ىالخع > يمس ل وصمل تمد نوضبال عب ابل سهو ميلا عرش ضر ارسأف
 00101 1 بو كير اهداف شع اهمب الل عتدم 2 عوجربإل نداد رد نمد ملا قس! غد علا ىرتشم نم يراك بهو
 شضبرلل نم يدراَخْلم برهولا بهو 3 ميلا :درادله سواهم الما

 خ الا مبهوري ًادبعمينبادحلا ضيرلا يهوولامو كك اناسكسا 2 رولا ةبر املا لي يو د بوهولل نمضي زد اذ مضرم نمتناد
 ديملارهَو ةصنب بهاولا سجل الع هجري زناف بالا تاس ممْحا
 / ف كنا هوصتلل )ص خل 2 تبسلا ىالتشالراتهاا] ذأ عا لصالااز هلع درو ط حملا ازكرذز لوقو هو ساس متعُو همزلبو اناس (نسلاوسل ضيا علا لياتت ةاسلا برع نيعرعد ٠ لالا سار بهواذا,يلا [سلل اهنمونمضيال نهب ادي ةنهرلا كله 2 تيرلانعنهارلااىااذا نئهينرلا اهنمو هسدإ مديج نم سلا صوم نال
 اهيكتملا سلاف يا! ره عي لاق ول نلاذغلا بام نمي
 يطل وصح سك نمسا ادي نال وّيشا مجوزلا (ح فالح نمهلا دايم ابح ناد [كلخ كيضتلاه .نارار نوعا رلاذ اهكتجر ئاناو
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 وكن ملا رصالا تحالخا دنوكي نإ جنو فل اهنمدوصّتلا نال

 عمافرص ضأن اقو همكم دا الربلا عفدل سوينا فلاعلا باب نم
 55 لامك فلالا رهن دوا لا دت نوكناىرارقالا تأب نم

 رصم نال ةدأ صن الا نرلارمغ ثععلا نال دررتف ضم نلا

 فلامللب لاّدف فلالا نهى دوا لاق اهكشغرتا لادولو ىدتمملاك

 كرسملاكصلا نال ا ةدأصني ناالا نيبل ا مغ يعل نال دردّدف ضرق

 كتصعلاقولو لاوزلا 4 ب ذاكتلا نال فلالادخا اهكتْضّءالاَت

 تغلن هلله نلت خاو نتيلادعأيذتاذ نامضلا مبجوم نالانلادخا

 اذااما هلع مزلي ليت نأذ يهنأ نقلا ىداوهو ضرتلاد رئاولازكو

 طلاب لل صعإل انهو نقل شع عيابلا طحت تلي اربع كيش
 تضْش اذا اممين الا ةلاشسلل هس أني ندوكنم ح رحطوطححلا نال

 نلذاهب لوضرلا لضاهتلط 1 ةهمغو ضوّسملالكلا تصو ٌممفصبلا

 اهلع هجربال او قينح ىبإ دتعىكب مج ص4 ع مهلمدحأاو مجربا]

 دفقمل الاب ىتلي الل نا لل! فعبإلا ابنها تام 2س
 تمل طلو يم ولطل اغنضنلا سيل 0 دوصضقف نارلو

 .اةانتالصالا هم ةدابزلا فصنتبالانلو 5 دادزل ام النلا ةدّمعلا صاب
 4 ف هلكشتساو ّبكلا نمرتكو ييسيلاو ناسلا كياغو تيارهل ذانكه
 تيعنألا لومل عفابلاوه دقملا صاب ةدأيزلا فاعلا نابسرَملا
 الب ملاطاّوب ىحتلنملا ذأاف مكلم نعاضوع هلم نال تعصول أهمل

 فضلا ناو خاشلل نمدحاو ريغ مالك ميطعناعىمملت اهناّوجحلا: باوح

مةفنشح دقعلا ىسشن قضورنملاب صاخ فاصتنالا نإإ
 هادو !

 هلثسؤو تاكلالا دعب نها ىحمن هل ضئانتنا هزصاحو ىهشا

 فقاسلاتلمسلاذ ماوصرصا».ىقحما جرن تاخاالابرهملا دايز

 تألالا هيوم نال ميعص نيعضولل قف رهم نمننا لل دانه مهم هلك |طباو



 ناضوعرولا نم تطول اهباد :رصنل دجو نود هجيو نموهأما

 هج لكن مددعلا صاب طفلا علا ورضي شاذ تما
 فحئ5دابإلا ازال لا كج عورف يبس انياب مضوم ل( خالع

 فكاجعورو !نثكسلا اهتم دّولا صنلا لكم نعاضوع كأم نوكنال
 لقو عينا سلا هيد ملل هل لبا عادل نال انضر
 ىيغمرزال زطصالاى لذ وهوزلا تاحلالاب لولاك م (رورنضص لو لصح
 نيتلشسلا لادبإ ع فلالا ك تصووداومو باوصلل ٌىئولا هاو دقعلل
 فقوذلا فسنلا وول اهيا ناشلا ف - ا هنأ عم
 شيفات اهللا ل دعاه هنا عوجيرا نام ككل حنه د

 000 املا تضوو فصنلا نمسا تنمَضَأ ذااعرئأ الل فصنلا

 ده نياعدرا تصهوو نيام ك كس تضهر ندع فصنلا وعدا راهمسلع

 نينإمتبهدولو نأسلا وف 1 نيام الد درومو : ضوسعلا فصنب مح

 كبه رولا نمؤفا كضبقا ذاامأو :ناهللا ة مفصل امن نابع ال ا

 نعال نعزائتحالا فسنلاب دشن لعن موال ناعم وهف قأللا
 سيلا شان خث- وا يود 0 لالا
 ةسصلأت تناماوساهملع مش أ عوجلا ١ شاذ لش اهتلط مدل هته ا ضرع
 هلاق نيعتل مقحنيع ميلا ل صوردال رعيوا سلا
 اطال ىيد عد >داهتمدحا كنك لانو سودا

 تحلو تبعي ببعد امدعبرل تبهوولأهاا بعشول نا ىلارهلا
 هنال تضبق موب ضعلاّرهق اسئل اياد ةمحييرتأف هل كاهتلطغ
 را نبيل« كرخلا نست هوا( سا ثحلذ بج
 . ىلطأو ,خمتنرملاةريسلا بجلا 1.3 سا فالكل كسلا
 اهنمرمنلا ةلامذاذ تاملدلا ةالخدمزلان امو ثلعلا ارطفنش تلا
 9 امنلا صوصخ نموهو ض 50000 نمل وص ١مل ار كح سجل
 يرق عودا :دهوصتمىسدل ئلاللا نال ملف تبش مذ ضرعلا ن 5



 داجلاو سيزملا انه مارلا نايل بلله ملجتو ميلا فالي عاشلا ٠٠
 أهيل لاب دقو كا سا(دنت ٌيمشلا نان تاوميلل قلطما] | دنع

 : لا اهيليع مجرب زناف هس اهّمْلط ع عيزلا نم قادصلا ضرع تعادل 1

 نمل صو أمتمؤ فص: اهلع مجيب طا تيسيولو نايل ةياخةازك
 فضرعلا تصواهنال جدزلا: |لاةبهب د قولوالاصاللاو عوفدلل ٠

 .كضرلا] م اهبلط م جوزلا نىنجاالأ سهو مضت دعب ىنحتإ |

 لؤي و ونالاوس كذ3نيدلاو نيئلاةادصلا فصنباهلع عج
 تبصوولاه ا ضعلا ميسي دقو طوسلل انك هتسحزععصنلا ٠
 تصهوواو فسنلا ىلع -1 مام ىلابلا تضمكو فصنلا نم اّتارأ ظ

 اذاام ىعاّهزْثسلل ءزهنا انه طروظر قورل ءوهر الف فصنلاو أ هبكرإ

 ايراصذ اما لل كا اهخيو نسلم نسنه وان دعب لوشن ل.ةاهمللم |
 لكلا نأ بوهولل نالاهجو تبر عل عل والا مدواا هرج سموا ضف

 ضسشر_مدوأ فشلا دعبوا ضيتلا م نوكينناامااهسلكو فصتلاو| ٠
 اا فول ناامااهنماكو سعه هتمرتكواهتعاتاناقضتلا ١

 اكوا نعم دوك نامل هنملكو لنا فلدالا شعلاو نورئسع غفاوتوا ٠
 وغلا: || انه شم بساننإمو ]ماتم ل خانك

 اهاف تتحتسا# عمزلا مهلا نيعلا ةارلا تهوول يريهظلا ا بريلا ٠
 ًاهيحو زنادقو مسيل تلطب ث!امصسالايندلا عسا هيمي يلع جرت
 ىلعولاهحرخل كار لع تلاب اهيكذولو دو هيض كوام نع لع
 و نالاميجؤلا: 3 نمنلا ل عو اهي نانا تلا فعول اهبلع عون لنا
 طب ادم لا تسلغسل ناين سلا مئالاو تلال اهل 3
وأ اهسال وااش معنس طرغشدو رمال اهل مريم وار وا ىلل سد

 77 زا

 لاو ماهانعر دقوا ميمالصزدال يسملا اهلذ طرشأ خو ناذ اهتم مص
 اهل ماع كلبا ها ضر مدع ّناوندنعد مفن مئاحلام يسرا لكل
 اينلكاواومركين اولا همللع روزا وادا نماهحرع لان لش لا



 ١ تحسنا وااهبرض لطب نا واّديرهاشى ديد داو هن مداتسلا للاعالا
 7 ةغصب نوكيذادجاو سا شنطورشلل ةعننلا تراصفاهسإو ٠ ايلا نتن غلابطبلا ةدلع ادب اها! جيزي نا عو هاخأ
 ٠ اتهال زا يلال الامني نبط ناادحو نوكل تالطلاد 001
2 

 7 هلو مال سنتا ارللا تقلطو :ل| قع هبرض ىلطوأ هيجل تدعو
 ب نمر ل اعصيواش كألا ركل نعل الا طل ى هدا هين عاهخا ١ يسيرا 03 نان زال مالو ماو طف يسملا : ارلا وا ميت وبن الع تقوس
 جار !| وحر مثاولا ن كطل ا وماالولاو ىيتحااوفتاهنع «ىزلا لني و ناو
 " لدوري ةطوج هرضلل ىلع اولا للا ىحذرهظب )ذا هو دعي لذ يلا ةرورضا دة علا دهم يتور عتب بيلرهو نسله لم
 2 قم كو زا نإيعاهيهلط م. د نال ّيحركنلل طونم ولا صج نأكف
 اجري معلا ماطر تسلا لام محلا عبجبالو طيحلا كل نك نيالا دخلا نام ؛ تسيل هنال جلال لي سبط فرب لو ىدجلال د عفش سأل هب ايتو 4 تطورا! ةىننلا نوكب دو طسجلا نايل نوزا) ىجورنح ١ داع هضيلا د ا] جوزي )ن1 ىشنالو محجر تقلط[عخف ىرخالا
 يمول لال اندؤ و طوال امل طم سلال السيل خلا هلع عدزتلا
 مننا نامل! هركذ ابر تلاو ناسا يانع قازك ىسللالا ل سسلد دعو ام رعبإلو هم هادا ]تا رهم] ثم ناكول يسلل نالوا نم اهتم

 0 تجوارعا ص5 ركل نال كا زكا ورجل نسي عاذشمالا  ,ايإلب وسلا باح زيدل همالام عا يع
 نلالا مميرحلاو ماركا طرا ذا يئسلل ب دعتلل طرتس ةلاسس ىنعا الا وه نمد كذ دارا تعا صدا ناب ل الاتكانب 0 ضوعبحبإلل مارب منش مسلل نا متل ره لبا مال 1 طيواخ
 يلمس ناسا ماخذ ممرص لئلا رهنالا و جسللاهلذ فو نارا عهاظن

 ا

 7 فال صورت ه6 مرسلاب طرا خلا ىا لال مما د قع



 نكالو ناتلومجتماركلاو ديدعل نأ ؟تازح نتريفلارخأ نهظا ذأأم ظ ١

 ميلا ناو ماش سلل هزه غمإخا »تسيل اهنارهاظلاو ل وهيلادافولا
 ىل ظحلابحلصو هاىاتذ كجلاولولا لائازلو لئلا ويم صضارساف ٠

 ظ اهلطرومايلذ نيرهاشى دهن نال عوااهتماركو تلاطعاهيحودت

 كا كاهل نهوررتلا دلوهجتنرمللو رماركأ نال تلالا نعيمتنلاا

 اهيلذاهب روضرلا لن اهتلطنان لئلا هم لا صش لش همتلاهجتم
 رهمو )كلر عمران عالع تمشي نلالا لع دارنا نالئلالا فص .

 اهل عطوش لو ةعتمابل طرش دوك دقو هين! فضا كلل
 درت نازعو ىنالذ نام للعب نادعو تلال هاهيحوزدولف ىش در

 طرطسو نلالا ل دب عىنلاو دبملاو عضبلا كزي دّتنارس هيلع
 فصتصاوساناكناذ ديلا نهد يعوامإ تب ريمولع مقل قهالطلا

 ايلذايلخحدي نا! اهملطا ذا احلا ةارصاهفضمو رحل انث لالا
 لقاوا دام نايل مرهم ناك ناراظند اهب لخد نأو ك3 فسد

 هل ! اءلل سلف ىلطمم طرشلا» قو نافزمككنأكنإو ك(ذالا اسس
 اهلذ م عننلا رش طبو ىسلا فضاهلت قلطي نا ىلا ناو ننام
 لشد اهم بوو نا لع دقو طوسبللو طصحلا و هاو لئلا ملل لا/ ظ

 طردس لطبو عسلا نضنأهلد هش اهتلط نا اما لوخرلا دعوه أنا
 ف طلال لئلا مم اراصب نانوعط و سبلا خلا ناو شنان

 ىهتش|اهتساكو فلا ءاهجوزتاذ!6ةوطلادعبتعتلا كاراصبااو

 ا

 ا |
 ا

ارممن 1 ناامأ كسلا نمو نسيم 0ىزلا ]فل عادكوموا 7
 كا ك

 تولي نااما طرشلا لدن, لث هوجو طعشالسللا هنا! اكيدقو
 «منلا درغ حصا حاولا نوكم نا ايهتماكو اراض وا ىنمج الو! ىلأ عفان

 فلزوخدلاإَه نوك نأ ام)ر شع مسالا نهلكو أبوا سمو ا]ةاوإ يسلل نم

 طرشلاب ءانتسالا ؟ امنا اما فيالللاو منلسلا نم اكو هرعبوأ
 الوأ

 تم لكودل مالى دراي عطش نااما تيعبسلاو تنالا نملك



 « ناتإمرفالواط نطل ذولا لاس نانا تيسنرتالاو دنميرالاو تالا
 ظ سدوم عار جرما ىلا عسد نايل صاح ةياَنلا لماتسإف نوداذو ميدو
 قطو عرتبلا ناواهبب انا نا ىلا عاههج دزني نام رخار دن ىنعرتحاو
 ( بحال نأ نئعلا ع قاس وا رجلا تدم نكمل تانغ د ص
 لئلا ريخلاو ندالا اهلذ هونعو يبغا تناموا لطلاب فو نا ةاهدادضا
 . نالااطورتس رش اانكو غتحوا سنع نلالا نع صئنيالو نيزلايعدازإل
 ” قسان خلتلاو ننعم صلوا طرشللا نأ هسا وزع يدلل عع

3 

 نأ نلاع ميزو ىلا جبرا نجا الع ثبطقف موال شلا مصب انه
 نكمل لمد قلاب )نا ثمذل ف عواهترض ىلطاد١ نلا طع تع اماوراْدا
 ” ىو اناورتن املأ صحو ل والا داس عنمتبف قالطلا مدعنالإْرضلا نال
 دلو| حتا ىلا لالا نعم قلعلل نيه امإ لعب لد ةلوم تاكا
 ' انهرللل هل صاحو تاراجالا نط يحلل ة أو روستلاو ميفزتلا دغلاو ظ لبعيلأ ىرلارف مدنعو ئفاضالا دغلاو تقول ىلا اهرنعوفاضالا
 ناني ال4 تيل: دتلمم يرخالاو منهم نيئيشلا ىدحا نا
 :خاو رش 0 دجوب اكن لعل كال انهو نارسنبت ىقحا ندا هجرخلا خاف
 دروأو هيدا طرشلا دوجيو نزع عائجللا محن ىلع دوجوب ءدعندال
 تنام نا ىلا ف عاهحو زنا ذا ام ثمدو انه ثيقردلا بلط لع
 فرئذانانتا ناطرشلا عصب ثي ةؤسح تن 6نا نيزلاىلعو يبي
 نال, انلا نمسا لع لخ د باتكلا د سم ىف ىلإ ناب سلإ خلا ذا ممن
 6 الانا ةلثسلا كت ىةرطاض”والو!اهجزجإه فرعدال ؟مزلا
 ؛دوالء> بجودالرتلاهحو كإ خفرعيا] 0, وزلا نكأ ةرحاو دف صحع
 1 ظ لغواصللا اانا را 3 نئامملع درم يداي يستلا 3

 فلا

 0 يحز نان لا واهم 7 أ نأ نلالا ال نط شح نازباجناط :نانااإ
 لوف ةتاراجالا 25 لصاو نارساناعيج ارش ارف ز لاق
 ظ رحم ود نازعأ من حا يامال هلو مرد كف مىبلا تلح نا
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 بتكوانه ؟رظاذم نالؤ أرما هل تنا/نا نييلاوعو هالوم تناكناذلا
 معبشلا لغسل عج نا لوالاو لا مسدلا جف ةاضتراو لال له

 أه ف وللا لعدم نعزعاس نب رم اذن ضددتذ فلل لع إإلاو 0

 ده ثسرما لاو يذلاو لا! ىف اخ عم ةرطا خب حالف كابالا
 جي "الف دحلاةزنم تلزنذ دنس لبا هلا وزل سيسهل
 3 ١ بحا صو هدأ هجر ىسنويرملا مامالا هنن 4 نيتيشلا شحوب

 نابسلا ياخ خا ضتراو هوا ءانك ف لاولولا امال تانسالاركذازكو
 بوكزلل ءامالال ل دنا لعا مف يعض فلل نبيع امس يردن لأ
 فاديا علل رمشالاو ملوكو هوغو ا هترنض تلطنا نم هركذا م [متس انه
 ّمناتلا غاهب ميل لولا كل ثلا اهل رشا« فرعي ]نا أ نيتلشسلل
 هما ل > ازيال جناشلا نبأ تلهرد نكأ لشملارعمم بجاولان
 لدم ارييم بوجسراثساواهب والا :ييدتلا نع صن الواهيااهاضرل
 يا كايا ثواوسالوا ىسلل نضداهلذ لوخرلاإّضاهّما طول شال

 هيلع وارنعلا الهلع اوكتولو دوق فصنتيا ]كلل ريم نال
 نبش نحالعأ هيج زتا ذل ابا (ح لل لريم عج ىا ل تل! ريم عح نلاالا
 دال مالا ىلالاةو ٌمفينح ىلإ دنعر سف ميشلان مق نينلنخم
 همس لكالا باعل كمارو ىسلا باج! نعتالنلل سممدلارصلا
 - ةعحرتع دع لودعلاو لدعالاوه ذأ 8كالرميم ل يصالا بجولل نارلو
 رهم نا لع نسف لل ذ ؤخال !(تلاهلل كالا ترض رت دل
 ناسا مياخخازك سكعل ع اهرنعو تعدل وسللو هدنعاص أ لثلا
 لحتلا مهنع كأ خلتن ددرتلانمردزملا جذ قالا همام ادزعم
 سه اهنب ناكذأو بجو اهرحل فاو نال ذلل يمال كلا عمو م

 | ث اوال كا قرنلاذلاّتيدقوىتملا نمّيياورلا ذه ذخلدقو ىكنا ظ

 ظ دعو لا صايل سرك رلاهل نك ةرحا وخص يع لكلا تنال

 | فلا جانحل براشلامف قول ذالدادهاتسارماتسيلاهنالاهوخي ١
 ا

1 

9 

 و ىإ

 -و



1 
1 
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 .اهئندروحاو زحل اهسسللانا6 ناو همس عز اج رتمو نيزك اهتمريم نآكو | ,قرالا تره ناو كوالا خا علاج تاو سكول لئما هلم رعيم نال نا تدلطلا ل مامسكوا ةارلل تنعاولةناشل قو هيب اهاضرل رئكألا اهلذ_رنككلا )ع دارت نأو ميواضرل لالا ا هلذ مالا نع ساو للا
 | راثسا و سكوالا ززوكو حالؤع , وضرلاْل ص ٌىالطلا دعب هفرالاذ

 11من اانا اهل يرهم نا( ناذ نمل ةلجوموا اا حفلا وع. أيوا ذاام اسف فصولأولرردلا ف وكم لا تيد تالت ختردالر
 ' ماا ىلا عاهجدزث ناو مالا غال ,لجرلا اه دنع و ةلجولل كالو
 ١ مازدا نا/ناوا هلال دزيكالالا تب رعسعو ملل نيفلاوأ

 | راسآو نيلالاوا ىلا نع عوادبلاانهوأ دعا انهوعا وكن ١ 1دلام تخل خ نان قتخلاان رو مدنا ف فانكأتاننإ ١ رشا رص نمولا تح نماوسأ نا ولا منال كسالي تيتا تيد
 اهدحا ظلوا اك: دىردال نيالا انرشساو هذ ل ط لع بسلا قا  لهاانشا كن انم نايلا ّنِإَح ىلا واوانض ةناخىضاق عرصدفو | سعتلل بجاولاةرمتسلل نمل ثا ناكول] الا هصن نأ صهاطو يار ١ تمرس ةدابزلابرفازتحال بجوف ةداحلا قه دزي لقالا نضدو 2 تولطلا ]طن كاريكجحصالا هالاهلتم دعنم منا: كوخدلا ٠ ١ لت اهتلطيل ناملاو نعزانل لاما اهانتا كانك عصي مناف تيل ١ ايبا لما للان ددا تا منازل: راجل هيلع ذوقي نك ١ ايهرحناا خدني نالول لا لاس تو دبوا ةملك ع ياسا ملل
 ةاتمالاو نلت نم' تلح لشلل هن هايتلابدشو ل نع تل يغني ينتحر همدحأ لع ارمأ وزد نم ناسا مال وذ ! انلو طل ممم كأ 6 ملاذ تيزهدح الع كتجدزا اتولذ

 يلع



 هليل هنأ امال رو تلم فا مهتجوهوانانسا لذا تحرسلم 7
 نيالا ةانكزتالا تجف تيمشلا اسف نضع احط سا كل ١
 تاشايهبامسطعن لذا كانه ناكولو ناحىضأت ىواتخقوهاهحو رم

 ضعاشث وك لك هذال والا نلاخيوهوىهش أ نفتح ىلإ لوقوهو ةارلل

 بلاغلا نال نأو دعيج ربوهوملعالا عفدتف تهَق مالا كسا

 لد لبجاولاذ تيخلاوأ ىلا شبس دحا د رارشالا ةانكو لقالا مذ دتاهنا
 ىارسمتوأ طسولا بحرا وا سزدطعو بلوق هنكذاا نانا
 توذداربلل ننس ناداساسو راع ا هكتءا ينضلعلاملا
 نود ذولا سن ىسب نامل عم نيارهل فد :فيشُلا قازكهعو

 دلاهحو ةمئامىدقلاو ينم ن!اهحج نا ]صامل كل ولولا 35و: فصولا
 6 امنلا نا تلاهلل نه مم نيىمتلا تعصان او ئهّسنا ]| فضولاو ءونلا
 لصاأب دشن قحادتا لام مازتلا هانل عجب لامميذد لام 1

 ىدرلاو دما هل ثسزدال سنه هلع ا دنع كا ذو نينناجلل ةياعي
 ف لتحل نط سوال دا ىنهلا لأ هيف اخ !مهنماظحرو ةاعسولاو
 امامك لاو دكان لع ءانسنلل هنلان هلو ينل تبتلا نا
 رهشلابإلا شرعبا) طسولا نال عوزلا نإ نام محا سلا يع :انيخ مالنلا

 نماطسو الاوا عنيف ةيعشلصاربملاوانبالا و حفالصا ناصف
 فو. ةريخيا !فانكئدنملا عقرالاو ىرتلا دال ننامزءؤديجلا ٠

 هرالؤ داو قالا لالا رشلاب بم تامر ةوهاتلا لع مالو ىقش !ء نول ىدرلاو عرنسلا طسولاو ىدرلاوه +دنع ديملل عيابسلا
 مج ىجلاو هوا هرزع صخرلا درعسلا الغريذ بع طسولازمةرنعتو 0

 هير ندّيذ منح! دنعاماو ربو نس ىارتع ا ةرخيلا ةاذك
 ام هسفن كارا ض اول ندا مسخن ىلا فضب لزبوكب دنذ هنمزن بسحب
 ىسفن تعلتخل :الل تلاّموا وذ لعوا ىرع لع كح لاق ذأ



0 
 دي قالا نا ىجلاو عرج شيلاب ا مدع لعدن
 ' مرو لير تحس نم هجو نم ةراتسال الن مقا نصالا نال ل طست نايف ىرضرلا لات (.يصولا تلاعبل اشسالا, شفا ضالا تقتل يأ / وأو متصولا | طستالرخلا يشرع دا نسسلاو وكلف قمر مو مقبل نم تعد ' لاننا وصوا نم ناذ ديصولا كاف لنج انهو ةانسإلا«فيرعتلا بابضأ
 ١ كونا ؤ اما م”.وزلل الم ن نالوسصلا د رحم ؟مارلل مللت ناد الصأ ظ كرم مس )كلل تيدر سال دا ازهبو ةريحرلا الزكنا/مالا سرس امين ولج صولا خي كلطالا مسبتبو لئلو جالنلااو نإمالا ف املا . قب لف دوؤملا ميعفمزعش نوهت لعلاو هجدا سلا ا سالي كي نممجيو نماك اعلا ازا ئاهياالا درع تعضو
 ةريرلا كامل لكسيو جك ريك نه . اهيوشلا نممرتلا هال موزلا نجي وجلست ادرؤ الاكل
 ” لاتيلا لا انلاو لل, نس ىرضالو .نريسأ عمي زا 5 هبلدولا ميا ملا ١ كوريا (جيمسلا يعن نا بنو دبل 6ةئانلا :لاكاتءلام هز نمّيدان اهلمعي ف سوروبإ لاذو اهل نم سيما دخون لاذ مزمل! نم نان ىلع

 ل.ل نمو تمل لا ننال ريح انكو خجلا لكل. نالذ تيرينلاالأ هيت ىضشلا نينار كنك نك ثلا نيحلا ضوعلا نا هؤ صاحي هته رمزل مارش نعرخ )ديار ماعم هذ كومو ملا اشللاذكب مل ناواوس رند رفا ضضالاوةراثسالإذ لالا عم بجو لالا ذه نمش انلع امسوزنتولزلا ارحل كاس مريح ل ديو هانا رك قل طمال لإ نمداوق نمل دل ف نهإلانمراومب «ببملا مطسولا باج نمو ةوهجب اهنا نلجاو
 ماو يال وهو درلاب ىقعل ميش دريان دال تيورراجرف تبنيالرملا
 ١ نلف سلو َْن ناو دودرن حدا مس بيعلا نأ 2 سلا
 اهنا نو رولا و هلل كان ىنص اذ ىواند ةزئتنس اوبك نلطأ انكه سد
 0 رآ نومملاملا نم صخس تيجو طوسلل و هشضحانلاورسلاب ١ حرت

 8خربإلاب



 ينووك < 2 بحت < ع

 مني نال نأ شح ف وه كأوسالا خنيموقلل موقت تحاخ.دبالام

 «دنلاب ملا نبق كت بياوف نيمدتلا متت تشل
 .يدبجلا انه ّرعُي قعوا سرئلا نه معْم ىلعاهجم زتول ننال هوو
 ارتبااممْقلا سب قرذذ ديناكلا قانكىنلا ف ومعسزلا] لئيم
 ىل زاىلع صملاراثساو شالا خىاتيالاماّدبلا 3 تاتي ندلاًددو
 فوم اذأم دارا ملكباهضعي نال عاني هدنام جد اقعاهحو نت
 مدلل نعا ذأو ىوالاب دما ام طاسوالا قيل ميرااهليو طرخملا

 بوز ىلعو سول طوالاي هينا كلا 6ص ىصرنق هل ثلا نهذ
 رجوهأ ذاذ دعلا از. هبطهو ارخوهأ ذاذ للان هلع ورز وأرضوأ

 داسفل )روم بوحودحاو اهنا لداس التل ثاسب لئللرهم

 تراس ةدارالام فعلإب طوأ ضع! سيل ثبارلاو تاوسملا/ش

 ناسا( الحالب نينلنخ نيريكؤ م وتل وها هينا دنع تضم نال
 بولا :انكشحلو لحرك مالا د ئيوفم نيكل نودلل وه مونلاو

 جرد بوتلا كن رفلتخ ماكحالاورسرفلاو نطقلاو نانكلا هم
 راهلو سرلا قتخ ناوشللزكو دنع سدحومث لج هرمعو سيلا بال

 لاعلاو نارليلاباثح اذ اهل طا فشخ تكف رارلااماواشرعغو

  تجشخاملا هلأ نه نوكتناهتلدو ىذارلل ةزتكو قضلاو ةعسلاو
 نبل مص نال اوسانهطناضلاوهو موا لئلا ريت تال ره وج
 2 لقوزعو و يصنع ير يسن تااوركذذ تنل عونلا لوهغرأ

 كلاقييسف ناينإك ص اخ يلا نذرح ة. ناداه نبا تتح دف كحك
 لدا ذيك ةوراولأا نلمس هدنيمست بححين | عبنيفرارلاو لكل عرب
 بوتلا تيبوهواسلا يره ءطسو تينإولذ تيب دعاهحورتنول ذآ
 تبلل ةيدابلا لها قوراصمالا ه١ فىشارف لا فرعتسىنملا تبا



 . مارس قو ىنبلا مباو دارا ام مهنالما هلل نإ شحم عف دنا هدو ىقشأشنلا
 ظ 5 0 عنادا ثيبلاب دس فرع ذو دنإرلا
 ١ كزويلانغو اني نص بولي ديو ىتم !انجم نكيرملا ة الريس
 لا يكليتس اى طسولا بحو ٌمييستلا تخكورمو اكدر لاذ ةبلع
 - ىشلدا] كااهل فض لان أجا م لك نا انه لص او دم لا لل ن ىضي
 فاو زميل اهطعي نأ جدزلا كالو سلا فز حرلاموودللالا
  اهطسناهإذ حالا نو دبروحالو كاجوم تنال, ذازباجب ادنلا
 ظ نال لح ىمنكت ل نأ ورهفشلا نزلات 0 ناادلنوزيوللو لكك الا نمقلا

 2 كي صوللب الامال ارك ذرغ نما وار ا!صب نوزمىللا و لدكلل

 ١ نموررعلا زن الف نيمعسلاب نيعس بورا نال ريم ليصادأو
 < الل انك هلا ىطعي نارا نأ منيعير عد دعو ع مارا مز
 ' 11 سولللملو يبد يأ خ١رقنلاءش توزوللو نملا ناطصايلاذ

 . كيباللنور ءراهللو سيرئل اكوهت .تغص مسي و ناو ضرعلاميلار الل
 " اهيلطواو مارد ةرسعلا ل نام رص ٍلو بوو مارد "رس وعاهحدزتول
 ١ ىهتنا ك5 نم اهنهس نكنناالا جارد تسهم اه نابل وحرلا إش
 نبل اااه هاذا رشا نوهيحت عسا ذااىدنلارجلا بويجو نازعانسو
 ةرسهانه لل نال الصاقفنلا لا )طال نان حملع عش نكا مولاعم سحرعم
 ةءيللا نو قالطلا] ل ل همام ل. ل ندا دب ضل بنشل اركذو طئف
 نأ لعالم مشا لال نه .بسداو [تلل ميما ىف جارد اهحدز نول
 ظ مرد نلانمإ|: | يئاوحدزتول مسالا وو سندخل <رردلا نلاهح
 اهلل نمل صيإ لالا نع ناصتنلا نال مرد فلا نأك ناذلا اه مرهعد
 معا ر علام يدع نمل تاهل مرهم ناك ناو فل ىلع اص دزت دداكراصن
 لك اكد ىلا تنفع مامي تسول عاهحوزنول كو يهنأ مارد

 اليد نيس امسول اردد داؤعاهحو سل ء دللرل اجمل
 دّينل ادثكأ روحو ضعبلا طادسا زدا] حصلان ادار اني د نيعربسو أ

 ظ ءرنلاو



 ّمعّيلا نوك لطلاب لضنلانطسولا د نم ركا يلع تفل ص نأذ ثينملاو

 ىلع نس[ عزنا ذل( ,رلا يشك دانلا فعل دئعلا بئرا
 للام داّيدابشل 3 ةئحأؤالاى سيئر دال زن يسنلا اطساف ربا رج

 هاهي مدع كارا شاول ريم جو اسال نيو
 ةديملا

 ١
 نوم ءانطب ةدست رات تايم ااه, بيل دق طيالاب دلو
 ىردول ندا] لولا طرشس ل اهيمالسلاب :اريلا ةريةوالسم دولا

 - نركب ديقو !سللل ماها نكما) دا ديستلا عمت رخام
 صم جاو يملا لذ زجنم ن لطعرو امد ةسعا حل سو ذا طّمف مرملا

 ديفا لوب طمرشم نال التل رسل ملاك ءاعمملا هلو الا
 لشكل سانا طورشملاب لطسرنناذ مسيل فلج /ئلااوغلدو اناا ومي

 انه اهحوزتا حارس هيا ب7 طصيام عسا ةعااغلا

 ترلا انهزهوا ثم ىقا أو دكا كلا هلع ور انلو

 لأ لوذ ف لئلهساهلو كل ذ مييعإف ةرسلان ميمستلاةرجوها ةافاذل

 ره هدرا ك هىلعو لكلا 3 ةىيشلا يعن فسيود ىلإ لم ثيو ةفنح

 نمنرلأا كك لدول 3 2 د تاكو تلاها 3 وار نأ/ 46

 تدعوا: فسيربابإو دلل ورللا هللا ىف اوف تر دهتو اعسو لخ
 تم ناكذأو مسنج نم عسلل نال نارسل اراك اىّبملل نا سس خ١لتحالزبأ

 ليلا اا ولا جيلا اقوا تس ذل
 دلل ني كل خ نم كلذلل نمريلاراشلا ل اتعتحلا ذأ نادالا ناوهو
 نيمتلارأنعأ نامن ةيوصلا رعت ةراثدالاو ٌيهال!ىرتدا خيل نر عشلا عل اذ
 أمهلالا ملأ سنج نم ميلا راشملل نأ/ناو راشعالاب قحا كاملا نال لوا
 ”سيودأو لصالا انهيلع م. يتلا خناشلإو ةراتمالا ةربعلا نان صو ذل تخا
 فدرنتال كلتا اولا نسير ملل ةزيللا مع لل وه

 فيضجمل معناتازلا دخلت ا)!ىتدءنبنحمباو ناسففرإلل عملذلاماو
 ض 6/وصو ا هد دوجوم ثداولل نمدوحومأل نالومللو ٌئيوصلال دننالا



 ايم يق تالوةاتالا 0 ىعلاذ 926 50 ديمو 8
 12 (دازأب ملا قلعت عنمإا ك 3و لنرخك ادبعرلل و لتحمل مس نوكب  نارمالأ غو لادوريردلا ف ا ضتراو ىهشا ل تلا رهم بجوف
 ظ اميل دعو اص وزد ندا !ص لن 0 ا ود يللا !كلووزاتمالا اناا | سو دو ا رعقلا بوجو نسر هاذ نع وظن كئ والا ظ . نا نيخبا غىمللو روصلا عدكم ع لوبملا يعادل ؟ةيايسو - رمال. ن نكن ا دعدنعو نمد, امو عوعألا كح: !!نيدلتنع ] كم اول ملا دنع نشا نمرقفلا عورش ضع كذ ظ أمنا نلف. داخلاو سنلل ىلتشلا خلل صالا ف عنيد كتنلا ظ تاريلظف ٌىبعيو ىلطير حراج انه مردعلو ٌىلاطملكلا زمّمبارمال
 ةريبص تولد ل فتح نلت ةرحاولا تاذلل ندا كارما الذ ةروصلا ١ سيعأ ةدنتحوباو يحلل اءتهادهمو فسيوإلا ناردرسنالا قو ةوهس اان
 حاخىنغمو ةروص زر ذادحلو بنحب نطبرم نانانلاوىعبو

يدرئلا فانجاولا) اوىجعللو ةروصلا داّالادحادك ا شي
 9 ن

 نزال نمو صولا نال ةرحاو تا ذ خلا نم كو ىنحللاو وصلا ف قخاججلا
 لا دحاولا سنبلوانيلإم هع ةرحاو تا نفع اعتب هشانلتخلا
 م لوىئحللو ٌءرويصلا ف ليزا تفلت نرجع
 فورا اهاناولا وقل طعممجاهيللا مقا ذا كلطل ا دبلا قدا رالاإم ملح للا و عليزلا هركك6 جو نو ددجد نما ثلا خلا امنه نال جونج دال كالا نار يدل يد ف.اومو مما
 77 ةتشحو 015 ضاع ناهلا حسك نم نوكا] :بمشلا زها عضتشبإ- عيابلا 3و ؛رككنأ فسوي سرد عيبا طسو دبا هاناول ها شسلا ره
 تالنت رك وعالوتلا كاسب اهتنلادنعسنللا لا عسسل نئاضيأ ٠7 رتل نف ةركدو يئن ميم !يصجالريلاراشللو ةراتنالا تيشبو ,دملا همس يلا ب زكي الطب ارش مشو ار عود ر حان ه نا غض ح إل متنا

 ضربا
 رس



 «<ة ليس ق« اد ىىنئجبل

 البيتا © -ت-

 كيش حتا هدانترام نانملاذ تحل ذاهنم ضغلا

 فرعي يضل كت خا نا|برلأ باب ىف لأ وىهتنا كازلاراا

 320 1 ,بنحإ طلخا هاا لتخأب

 رجه اف صاذل تح م نالرلظت يقف ع ورشلا ضعب قام ع ضا,وأ
 نلت راكم ودمدلا سنلا صلاه تاانا شاول
 6-0 صروصح] 5 نم الجر اول حنجو نال اوركزلاماكحالا

 0 ميلع درى أف ءاكالا ئدئفنم 0 لولا ذو

 تاناوباجان دفلتحم مهماكحاو لحجر تح تولخ ا » هن : تونحلاو

 نخل نادينا ورك 5 0 تب ًامحااذ هلدخا

 الاد امتاوانعمدحاو سنجد ملاوركلا ناءلوئف دا مالا اهماكحا
تح نالخادرخلاو لكلازكو لجروهودحاو ىش تح

 ىيصملا أم 

 الئمرللو نانا ا عون ناكناو احل نجد سلا ورمل لل تسنلاب لجرت

 ناشجيمل اوردلانا فسون نأ لوقو هلئدرعو لد ىلا ةيبسلإ خول

 متكرح ذل نا اظن نسون ودان او ميلع ٍلصلا سنا وانعم سن

 يلعمل ثكأ نك. دمع ظذلو اهرم وركب درع ديرن صائب
 تيسنحأ

 اهي ىللمن اهن نيل احتاب [حسغشح ابان !مال اف داتعال ان
هلك نأ 5-00 ى كتخالاب اها تيجيتووملاب لجرءرهو 5 0

 ظ لايام 

 ملعب هه ديال هال لسلام ما ل
 اوذأماو لجو هو عبونلا ءوتوهاناواسح سيإ ديملاوردل نم لكنال

 هركذ ا« فسوي ى!نع كرو دتلالتنامومف لا نصي كالو قلع اللا نأ
 باجا|صالا أور ملعامأ متع تتاورل ا ىدحال ينام رصف ةمضرلا

 دبل انهو عا هجوزنناكول ريال ارحمبلا اهلل نوكي مللدنن و مهنا
 مهداه نان عن مواد علا لاحم عت:الاودلو ماا امدارندموها :اذ
 َميِلاملا نع جرخرلا | نك مم اسيا لارا كلانا هم نال ةازكدسلا



  رالز هز عاجوزلا ا( كعع ناو داامارح ىلا )تللو ١7 اح .عسملا ١ نولبدو بلل 4 تلدللا قطلاو نكد زدامو لل نم ندا ئه . اهيللملا رادلإو لن عسرلا ضيإ هيو عر يعاو يملا تحمصتيلكلاب
 عيادبلاو ميناذلو ىلا ذا« يصالاة ميلا تسلا دسعلا ا ناد دبعوهأ الذ
 ن2 ل هال نارحربلا )كلل نوي بجو :ريتلا, ل هل رنا لتلل صمم بجواد#و .ىدم لاموضو ا . ةىبملا ىضملا ع
 " لعايوزتولو رينا نالخجلا ىمل | مهنا ولخ نرلا كد ثمان ةرعضيلا ١ فلات كيز ىمهلالاذ انس نراه عاهجوزنلا 24 نانات حا قو

 1010 ميال دونما !ذركلا علا نمل رتبهم راش ةعناربع ' ميلعالذ جوف هأ
 :اذىورلل بنل ان حيلحوا ديرراجتا الذ دعلا اذه

 3# وأ طسو ردع بوجحو ىضستبوهو يملا دكر ذا لذ نمل الح

 نيرنخالا .خ:ىتبلا يصتو مارح يلا املا وا نيمارحلانالا كايفانلل ظ ريم شذ هلال رضالاو نار حل هرج وأ تيا الح وأ نيماحلنوكي
 اضيااؤن ياس ميباالشة اك تيما رحاناللا دانيال
 انس قولا ذ “ساهل حا( مذ ىلا ذان نمسلا تزل انهزعاوجوزنول
 هيذ يطال | ن سلا نم ىنلا كامي عاو داو رع عواسي تاما
 املا طشو طسو تساش نا سخن ناكولانكو تل ر هما ناك
 ايلا للوالا ةظسلل نازل ئلشسم تيب رمل ناكر ريشا
 رانسالا ني ,قحل امس ءتسلخ تيل ان حلا تملا هلام اماو1 تلم بج ومان نا زد )صد ىتن ني سيو هنديه ىذلا
 | 1 ب وغو ىوضولا قبو ىضولا لاب تيبلا غد جي كرا ذأذ صاحت لا هبوكوهو فصوب اهعصو وانس سندا اهيإ حاحا نأو ميسا
 فلتخ نبط ريمضلاو مرام ىجأ ل مدر اطسو نب بجوم

 لد

"2 



/ 

 .انيلاة وهل اومن وسلا توما وا ا ليتل

 راباسن مارداشم درلخلا مة وزلا دويل انما
 فلا وزو ناشر جلل نالرخا] ضدل[ اهل اور جدهم نع ناماور

 قدرمغ الخلا اهلذرغو لع اهحورتولا6فرلطلا| عبو زل مت هلبن
 كلطبا ذاذ ةداعددعلاد دصتيال خلا نال ]كارما ةنأو م

 وضلل3

ال تع تلا هم بوحود ملل داو ىقشأ هننلا ىفتلطن
 نأ وللا ثلا ن

 تنور رلياشاد ©دزلاانه كمون رسال
 راوسأا

 يسن يلع ذاداهجسش بجي ! تللختولاهنعإللو نكمل وشما
 فحق عشا ترند ىد ئيحلالاه نكد ل ريلار كلل نامه ق ندلخ اهلك

 يم ذأ بوق ىقتنادفصولا عت متلو تعتد لذ لاه سيلام
 ارشعوأسا ذا منح فدع فعي دبجلا اه رموئر حا هدحاو تينيعلا
 بوجوو يسال ةشحلا امللجتلاو مهر د

 سيم بروهو عم لق ناو ىسلل

 ةمدلسأاهعطاندال ادع ناكولرللل تحكو دصلا اله: ميوبالاوولشللا

 بادرىهو دي لانو متهد سف أ هدحأ مليس نمزمعو نتدديعلا

 تمول اهلي يس نانا اهلي اثوابإا ملا احل ئه ينح إنه

بع شدحا نالا اذ عدنه للملا رهم :بحين يرحل امول اهتالدلا
 ت

 قلاسلا لشرح عرتأ نه ف التخالاو لتللرهم ماو ديعلا
 فالى رفلاو

 بكج وي لو عقم عم طرش واهل دا الام ثيبو اله تيم فيح
 اذولا ءدعدنعن ٌدعننلل لوصخرد ردت مسللاب تييطرءانل اهيا لشلل

 سطل نيدبعلا نعدحاو لكب تسرد تف نهاماو لص يدلاد يذاراكا

اهدحا خوىسلا بوحو نال لللرهم بعيلارحاههدحأ
 هساهاضر بوحول

 ضعب ند ايع دحلو لكد تبضران أبا اميدقو ناسلا باخذ نم

 هول تل ارهم بوجو قدا مبتسضأر نكت لرهلل لكما دانييل ارملا
 اههداام نشا! لو يشل خ رنعا اهني يذلا قلممنع تاحي

 يانا ةرضلا قولطو م أرضالا رهان لدإسلا كلت كغ مخل لعب

1 



0 

 نيالا سدرملاب ىلا اراد نعمر نمل تلا نه تنال كن دج
 حا واذ تسحب نم قعوارحد معلا ذؤتسل انهو دل ان هذع ٠ امور كلاي لخ دن امارحل هدحأ نيكي نارحلاب داراو تيلاللل
 أرد يسال ذا سارح ه دحلان 15 ناددشو ىوايعلا ؟رلس نلت
 اهتيلامل أذ يملا لتدخل تاشسنإو ايميل نصنو اهلا ث دا تاس ١ نار01 مل لاف يوما رارلا فضي تس لام نالتعب هوادكلا رشم خازك لا ءالالنهوا مدا يي ىبج م أولو وسل نمد و كالا اهلذ
 و يالا ل رمل احل تلا باضلا عش عزلا كم بالا ىعتسأ نأن أهيناشام ةأرما ىزتولو كالا فصنلاالا لبس ذاهب لوضرلا لش
 :ارلل (1 لا سنلا ف رذلارككم|ةادانمتلا مقل الل تيعلانم ايت هاب بلازا دنا طل اه حشا أ ض حلا دعب (دزلا.ككم
 نامل كمه سحب الاقوال نإ مهتم ةرشع ا هيطحي د لا ادحأ جا اذ ةرطسعلا باونالا زهد دا هجوزتول طسيحلا و ةيروهظلا خلاف صقنأوأ ديزا يملا ,ّندحولام نخر ارعححاللو هير يهشلا قانك اهلا عاشوا ةارلل اننلا عن هوو دل ةمتزوكياهلا عوزلا تول انتل
 منلخو يالا وهو ةرسحلا دوجااهلذ ة دايز وأ ةرشعألا دوج لتس د تمرتنم
 تاأيلام مانو دعاه د لات عش بالا تدجوولو ىورشلا
 ىلا: وهو ريذال معستلا ال ةفبنحوب لاو مع شا ندد نمتكأ نا
 وزن
 ىورهزأبوتو دهسا ولد هفهضما ذا ةدورمملا ةرشعلا ب الا
 ظ ىلطلل بونلاو ءقلطم باتلاركأ 0 مولانا ةرتلاو ؟احالاب طسو

 بعرف لا تم نكي رشلهلا بيوتلاو ميلا تمننإلا الميم بأ ٠
 ليلا ايلا قو بلوق مررشلا قف ؤ طسب دق موقت سجد ]اداوم لاي ىدرملا بونلا ودي هرها بوكت ذوصمم باي ركة نانا ذو
 تجب او . اسفل رددعلا جر بحال ضرييلا دال ىطولا» لاخلا

 اوما مف
 ىلا



 مخ خف كملااهبتيشبالمم ةولئل دعب اذكو مضدلا مفانم؛اةييتسا 0

 مهيعلا ةرلللل عامل لوف ىنعماثهو ىليولا لم مات لذ ضيافة
 ميو هلل نازك مىمملا كنلا خةرسانلا ةولذلكرسافلا ءاكنلاو
 ىو ىذلا مال ادسانلا ممتن دارلاو ولكل داسؤل

 (هزتكو وطيارش

 رع تخللأ مانو دوهشيريغب ؟اةنلاواعم نيتخالا
 06 تخالا

 مس ضادل يع بجعو ةردل طع ةمالإو ةعبارلا نحال ةردعملا

 تاسلإ اغا دقعلا يوصي ارارت ارو 'باكنرا مزلي لك هس

 دب قرد ءلسمىم :م.ىزئولورداكلا هاكن بانك ن ماسلا نكد

لان أو نادحإل اهنا هرهاظفأ سان هفوزدال
 تا ةرعلاو مف تمني بش

ننسلا تدح ولعطولاب دسائلابرهلل بجو اناواهب اخو
 ةأسا اء! 

 هللا يل ذاهب خ دا اذ تارم ثان لطاب اهحأ/تفاهيل و ن ذأريخب تعا

 نوصل لولا نط جروب ساد مان لك ةريلل لصاراصنأ عجن نم متسع

اعس ةيراججاد رميها ةوهدانمرئامّرمالاو
 ككل اهضمو ارسلان 

اذ لع عمال نرمالملا اهئطوولو ىقشازكرإ بالا اهجوزت م
 تنل ن

 ةيهطلال تت ىرلا صاف عملا ستاند اكل اي
انلو مجو لكن عمتحب سني ميفوسلا تاكل لذ معر او

 دمها لاق

 ًاهتسااناهبل,ءاثلل ىدوارساة الان اهنعب ء اضل ةارما ع هرتولو
 ىهتسن اننا ا دهب اهمنعأ أو الاي ٌىتعلاذ لوخرلا |

 ىو اَيلطملط إب قتل نميلا هغف دي لول نيا هالو ئينانلل فانه

 ا«نلا ف لوضرلا محد عوفرلل فل اهم نيعم مخرلاب نالرهاظلا

0 طقس دسانلا فون /فوقولا
 5 و بسنلاكش 

 بجتا|رنأ ةرحلا باك مراشخحالا لذ لثملا هم نمو عملا نمل

 ينعمش تبتيا| بسلا نال ٌءزاجالا لبق فوقوملا م املا فعلا

قعطنلا هراشلاركو :ىكذأ حصص
 بسبشلا ثيليو موق ىش. 

 دحاوويمالرركتولو ديف عاجلاب تحيال أرق قطاب صل داذإو ةرعلاو



00 

 فى دام طو نال رح هرممطو لكب بجيداذ ايام لنتتسإلا يشم ع طولا ل صحوتمو تنضسأ ميراج صو اه الطب فلح هند نان متحكم طو دل .هالم يدراجو أ منبا برر اجئطعمولامدسانلا فرط ولاك لكم دام قاتلا طولا نال دحاو عمال بجي لاباس كلل - ةهبس تعا صح قم طولا نان لصالاو طولا دكت هلا دكت
 ٠ مف! ساددراجمأ همأو امس نيبراج نيالا طوكريضلا كلم
 ظ دكر تنرادل ىطو هنمو رهيم لو لكل بل عخ دهؤللاع دادقو
 - هريخ نيبو منيب: ياكم ىطو ولد عم ضن طو]كب لع اراس
 02 ريمللا هوه ير هلا لكلا بتاكل دك كك( ذو ميم فض
 مدل رعضوم خنظومت عمد لاينا نلظف ئلح ث لثلا تاقلطلا تاكذأ لمه طو الب ءادحاو صيحس لب مهلا قدأو لد قالط نع مرسعملا
 مالا[ طول نال طسحلا خللا .ل عريس لذ عالن تهب رم ماج دم اد ملاو در ملاذ نك ىصلاو خللا لمان قلطاو ىقنإ مم لو لكب همزليف هع ضومر. خذ كيو دل 0الح ا هيطو نأ لظ كل عيتباهنا كظنأو دح ا ورغم
 ١ مالتبإت تاكد حج تياالا سئ ا زاب ناوئشو ىهمارهلا دل مداهضتفا واكب كال ناو ل عرعم لذي تنام ناةملن. اعواد م باغي ها بكركنوا نهد وح ةزط لهل ف نا اهيليع ةرملا بجو رتع هس مغ هس قحط يدا صد طوق رع طقس مسؤرا ندالاالو ّضوحؤدسافلا
 والاب ىل ةوهشس بيتا سلاله بح. الذ ةينقلاو مص الخل طنا لحم ا ند رهيهمزلبا) دس اغلا عاملا ذسرلا ناهي شوول نال بغل د ءايلاطولاب داراو دجوي و ئكملاجللا | هذحط تس الو رااعف ,دخحاوم
 كخرلا|قةمل حا رساؤلا مننا ناطولاب ىلينلاد انا وا ضيا ردا وحرص 6
 حمو حداد تعادل او تسالال جازك للا 6. هنتي نارلاهيكرت م ًاهيجو زتو ةوهسلا هما سه ءارساذاحاكت ةأرما وزو تح

 اروملاذ



 اهلل فض اهو ةرعلاهملي وأ منسم قرف مسك ىلعو هل ليلا
 ةركذأم هنمىذشم ناش شاك خانك لد نا لكلاو خرب
نملا نااهدحل عدأ اول ىندأ ني املا 5 ديهيلسلا رمكاهلا

 ةهرصعصُو ناك_ال

  ككاردالا] ما وباخ نكي ناهي همالواهنمب ماءالورل ص كملاذ

 هندارثمالا تمّمجاو لولا انهبأ: ىصيااسرتلا حذو

 تافمتلا مالت ود لوخدلاالا : ادقعلا تصح ن وكلا

 دسأنلا علا 3 اثلا هكحتل عدت ودساؤلاعا(نلا سعر سانلا

 لل ارجأ بجاولاو نسانلا ةراحللا تلاثلا سل هقول

اتلل نهروهو دساذلا نهرلا عبارلامعاتسل دب ىينامأ ثيعلاو
 ع

 تامامواناومحلابوهو نسانلاأض رثل اسد اسل ا رضتن نهأرلا أو

 أفباذ قسافلا سهلا هداسلا ج2 ايو ضرةساولانه عمواتوافتم

 ادتانلاةاشلا اللا كا تنام ضل وشل رغم
 -د بجأولاو ةرسانلا يانكلا عساتلا براضللدي قامالاللو
 بحاصلاو جراذلو ةرسانلادعرازللرشاعلاو تمَدلا نمو ملل نمشكلا
 تاأومل بيطتورزيلا برك ضرالا الشال ساعلارجا نم لعد منبلا
 هيل و ىهنارل راذلو فرالا مج حال عف لماعلا نمرزيلانأ6

 تناك ايلا مشان لنه هزي وسلا مويا
 لجالال ومات مث ثيحدمأللة دابزلا اهمح :طتسم طعلا ربط

 قع هعوم ول جو لك نم ةرس أذ اهنا ملا نا| يجو نمدصيع مست نا

 "هللا م لم رممم بجو ىسملا نم لدار ناكول انهو رضا

كلذ حد زل اهل خد و متحأ تملومادحأ ع نولو
 ضن دي 

 ىلا عف هنا سل اف صر نمو هل! ف صن نمرلتالا <. هزلاومهلافصنرلف

 بيرم علام كحو حوزلا ىلا سناب دسازلا [حدقعلاازهطعب انه
 الرمجسلا ناكولذ لع هازيالازلو مولعم ملل نا كاراشنأ هرغشلا
 رهالنولصاتيمس ف نكملا :اانتا ؤلداما غلاب ل تلا ريهم بجو



 ىاهلخب لئلإرهمالا | ىل سل عرسعلا نمالذا نالوا تل برهم نأ ممالك
 قبو هر نم صقل ىئأق لدلاريعمش بيعمل ذأ 6 ١ ماهل
 اهلم ميج بلع دس ود 3 يلع دحال همر حوزتول ةينانلا
 ةنثنسم فارسا ناك امرها طف كلاب جاكت ناك أذ لإ ماغلاب
 طروئٌعسو نع ]طابوهل مسد تسلوصيلا 2 ملل ]تن دقو
 ا ركزد راو هنا ىشملا ة هب ل. طوتسو دس إيكو هابتسإلا هلل دلل

 ٠ هائلا التلا ف دولولا بشد ىا بسلا تثبو سمو ةران هلتخالا ١)
 هتلأطا جو نم تباثلإ ع بترذ داوللا جل هأنثخطاتك بسلا نا
 ردها هسهو بسلا ةرمرتعبو ممل خامة وع درعنب ثيثي ندا دافأف
 حادب سيارساتنلا ماكتملا نال ىوئذلا دعو دن نزع لونحرلا تدو نم

 نم لل نأ نسمي ىو مْفح ىلإ دنعو نيارشل كانك راعى :رانالأو ملأ
 درتترعل ا هلبوق دعبل دجلوّتباود ا ئ]تللو مىصلا لعام و ددعلا تو

 تتدوزهوطا تسل داوي كسا ذا هؤرهظت فالتخالا ةرياخو ىوكذلل سال ١
 نقلل لح مش تيثبالزلاه لوخدلا تكو نمأ ملح اأو رتعلا نتترسمةة 

 ةرمزك لعد ازا نعال إال! نعرارتحالل وهانل ةروكذلل هرللاب بسلا !
 ةراذب لو لوخرلاوأ نّدعلا تدر نم ني: زكا رإولاب تاحولا هناا
 تقورا ع انكي هنانم تيا ام منن اذهبوا كانتا هش تبنيذلاف
 لقال نو هان الوشرلاوادّمعلا توران عا نا نمانركالًأعّتف دقعلا

 تيشيىجلا ها سلل نم تلال رعل ام ٌيبرئتلا تّقو نعبشلا ٌةرماربا

 هنازمربركلا جف الام ه.مفرناو برعتعي فيك تيرئتلا] ف بشلا اهني
 ..تقو نك َسنإلاموَرَدرن تعدوا ذا تيرم تّدو لاهو ار تءاتعد تا

 فقيرئتلادعب +تتا|ذ ام سلع درب شاف نلا ىلع لوخرلا وانو التل

 يردَتلا تقو نم اهنملّهالو لونحرلاو ادّمعلا تو نمره بسك
 مهنا ةنمقحا م )ل دلاو ض لخّمنلا غل م ىْطَسممو هبش ثبثي اف

 ايلوح



 ابيينأ :تياطقوب ملا ماتا رمش تبي سلا ةزمارلس ]

 ْ مءاساوانه كا نكتركالا نهال لالا نعزارسدللاللامطقوه سباو

 وسم ]1 ب. تس ساو ودين ست جو سكس أسسا افرتووو يعدو انطوت وكت ضط تعم

 رخحأ نمال قدمنا تّدو نمزبا جيصّلاورف نيلسختإلا ا هداوشا جلل

 5 ا سس د. دوو بت اواعوانوااةظتسس ان حست ٠ .--: و موسسة سا حس حسم ٠ ع جنح ه4 ا هي كل دسم -

 دسافلالكنلا فرطولا دعب دوجو سن ةرعل ا تتَتو ىا رعلا 0

 انلتخاواو طا حنإا عضوم 0 هجم ا

 بيساو ةريضدلا قاكماكحالا نه نمو تبن عل للملا لوخرلا ذ

 فالطلا«يبرئسلاب اهمنرو ماكنلا دهب تراعي بجاهغلا تابوا

 .اهيدجم نالأهنداهل ظننالو ةرعلا هزه ةاهيلع ءادحل'لو ييملا امئلا
لاب دال وانه فتضوهو ماعلا تب 7

 رع أنه ةرع

 اره تااكولو دسانلا مانا نماهبطع بجلد ءاذولا ةدعاماو ف للحلا

 لوماظ وردا جف ةلنكاهنرها نتفشالل ةنارما تخل ةكطولا نازل

اناسجو سرؤلاّ حد كو هةيئادد داضق كقرئتلا تكو نماهارّسا نأ
 نىك 

 طز عادىب تضاحل هنا تاع لل سدا تيرا عش اخ اما نقلا ةأزه

ارع كلت هيدا تيبواهشلا هذ مىزتلا اهلعنا غشنا
 #5 دمام يس

 -و

 نيل

 فصلت تضاحلا حلا ىا مهندس قرد مذ طعم نأ كاملا اننا
 . اختم تماما نانا جد رئلاط سل مقا كابل

 15 هز. نسائلا مالنلا ذى لطلا نحنا 9و نا هكر اكان

 2/21: هناوحدم تاكا وتلا كتل نشتالو
 تن أهبالوخدلل يناماواهتاخو اهل بس سلخ ا كيس تيلخوأ
 دنغرأهملا دعي! لا نص قلع ا هكرتوهو عضحب دنع كرتلابو لولب مكتمل
 اوسأهشسسج ل: ىدمواهكرتول قحا عفر اول نال مكانا نوال ضعبلا
 حفلا ئكراتمومقلاهنرضحع الانا لل لانا ور خله مزن اخ كيل
 . مع نياوقرتتلاةلتند دكراتلاريغإءاماوتلاكول ل بكولارامثأي
 ب اهني وتد عوضتنال هل سلول قح حملا هتك نا رمملاب ل



 5 ظ الملا
 مدح. لكلو ةريشدلاؤو هرب قلت وخلا دججو عاملا اوخحلا "قضي نل | عنمرحاو لك ناّمَملا نك عيزلاب ىطزلا نق
 ١ نال ضو نزع مجاص نمضحريغب < : ئحوزلا

 تل 5 ١ 3 4 يللا ذي ٠ سيلدكراتلل ختاما لع

 وقد ٠ دو يم 1 9 َْ مت ف * 0-5 ىلع

 0 5 نم ن ىلا :نكراتللا نأ ميم كير ضاذظو علدنلا بلع .ضسشا انهو

 . ويلا قلامنم سأل سلا عيا دااو كانك هبلخدب لانا مضمب | ليغو كاب 3
 مش ارم نإ عل ديانهو دص كلا خاناهو ىقن حاس نيرضمكإلا
 وهوه نر ناالا كرا تم زئهشلا نا كت الواتاننا < ينل ضم
 ظ دححاأ كيا ناايئخلا الحا نمو معا ملاعب ,و داحس هيداو دعب
 ميا نبل ةازك رمل اد عب اهيضوأ دادحو دهبطلا ىدرفتلااهشطرب

  احرص»رل لوالوا ةرحلا 3 نوكدنلا تيب مم قرذال ندا هرهاظم ةرغير
 ١ هلاموحلاجوانسلابونسا 8! هبإ ضير عياهلم هرهمو موت
  راشعالان ا هرسا نيثزلل فابن ا/بو نيدو لة عوار صعد ارطدو
 اش ملال نع هدناىعر دوعسم ننال وتل لل ريم ةبالأ مىقب
 فرد ناو يعدو مسا +٠ ننتج نم نانالان الو بالأ برن انهو
 أمجنلا نيل هلق نانو لاهيا >را وما »عتصيلاوو نسج رمَج نغنلا»
 نانا ىاصعلا ور ارلا ف كّسخاب فلتجيردو كاصمالا قاوسسالا نمربال أ
 اللول الرا شمل ف كلطاو سكلاو|رغصلا نسله دارو ثلاث مللركذ دقو
 سانا ط اسوا كا ةمتعداءاو فرشلاو بسلا تيب لاا بعبال لو
 ١" ىهناديجا رهو ردلا جذ “3و هفرشلا تيب ةالخ لاك نه ٌمشرلا ذأ
 2 نسلا:دانوئوبجلا ه6 ورشا نرلا» دارو ملم اعارهاظلاو
 ظ ًءاِيلادانو ركوا لن كيا داوي لو بدالو |ىلاهو معبر هينائلا رهولع
 ذمه مز. نولرنابرم دولا فذ قف ىسشو امضيل «ىزلا لاحرجتعم ذاب
 >] نأ ؤنبو يقينا امعمدعو بسفلو ملة اهباش نماىحلاتسا +. وزنأك
 نسل ىوتمنلاو لّمعلاو صعلاو لبلاو لاهل نا نيشثملا نيزهيب سكي

 نورت



 يللا نع صخر 1 «ىزتب باشا نا ضيا ع ىزلار هج نمالخدم '

 فوهأناموكلا ناو املس شاو قسانلا ئمصخيلب هتللانكب ٠

 ركع مالا لتمر جتجلاو ىوايطلا مريس نلاقازاو ةرلا 1
 دبش

 ل اهل ئللرممر بعل ل عا عاهيسمو كلذ عازبوالا نمو
 .ماقلاسدشأ# اهرشم ليال اموال وهسه مميفئسواذلصا مذ ةستا] ١
 بمد قلا عضاولا أ ماوالدأ لهم ميف ىنطولا دعب دسل م اه الإ ]

 طولا #بجاولامسضتورتعل ملل نمداللو لادةهسسش طولا رهلل هيض
 ىل اعيسالامامّثلا عاقلا كاس نيرا خم طي الناممضا لا ضب!

 ىسخيسلا سول يمال برس نع ثم نها اكو ىدشلا كك بج

طرح كاسل خو ممالاو لل نيش فزئانلا جهاظو متنا ٠
 تكتفوول 

 فريك نللرقحلا طارد لان اهلش مريم سزلا هثاطوهراارما, علا ا.
 اهبمابراتانءتيتارماة ]لا تواساةلامؤحيا لوا وتصإلالا ٠

 هال هللا بتعب اها شكو لما ضروم ىنلتخلا همةئبعلل ناصوالا جا

 تو هتوانتلا دلت يمي نلاذ م[حوىضاتلا هرتعأ ملكت | غضو ككلاو|

 تنبااد نهالو تخأ امللنكي منان نمت انبو أها موا هاون درّيعي رصءلنلا
 5ك 2 احوم لاني ردتخللا كس 3 هاظو نشا ١تنبومأو بالكخالا

يكل ..الا اهوا نم دق ع ثنو تنحل اهل هىل يأ عرمشسم هركذام نع
 

 ماللاخو ءرذهلخ يملكه اظو تخالادوجبو معلا تنعي
 دطنل طرتشتو نيتارمأو لج روا نيلجر ثلا مهترزحلا نوكر نا طرشي
 نيكو ب ىزلا لود ملاذ لو دع دوهيتم دوعدجوي مناف ةداهشلا ٠

 (مزل نمر اردالاواٌةداهتسلانو ديا مماضملا صيالمأ هالو ىهنا ١

ادوب ©.وزلاوأضاتلا ضرذ نأذ لات طسملا كامونل اخو 1
 ناجدكمل

لصقنواد از لاملا يمدح ملا بجوال سرمتلا ىرحب كأ ذكرك نما ١
 تا

 داجمالان ةميخرلا قو ئهسنازياجرنع طلو صوب جاول العقد ابزلا ٠



 . اهطمدرلا ل( نوكزلل كاصوالاةلاهللاهزس مف دجمي ف نكت مينس براثا

 داو نا 110 نادك, تلت لش نمللم يش. بامللا مجالا نزعل ب تاون | ل سياوامهل ريم علا هل ننيباطو ميلا نأ بعدو نينسوع 1 نير فلخو درع تام ٌديفرصلا نه © وزتلا تدو ضاصوالا ند
 بلمجلا ندي دجوي نات سوق يناهي مب الدالاو لاسإه داب

 رض ان( يهيم قشم خل هلم هرخأ هيببم فرظن اهيا لاهطلم نكي )خاف مص اللا ىو ' تكا نب دوصوم مسج با هريوم ربعي امهنم لك ذو
 رمت ثذا وم نركذل لال عجسبااطوالاو ريدملا فة هلم ةربصلا
 هاب اااه إسم نم تناك أ وسان طم تايبنجالإدراشعالا نم
 بح :وريركلا 5 الاف تاسنجالابىبعيال ةفبمحشإ ندو نااهسأ
 اتق ردو يعن تل |رهماضملا عنشالاو برا! اهلاناما ذا امله هز
 ضرش ول لن اسنلا نما هيلا ه نم للرظنلا ثر صمغ لت! ريمإضُملا نأ
 انس ممرنلب نمل اهي ىضاتلا ضرننو اًملطم مص تابنجللاب ىيشعب أل ندا نم ىدرملاث طيحلا ك6 وم لأ درمخ نما م ىضاقلا ال
 بااطنو رميا كول اناضوو هناوق هموعيع كحال امتلأ
 داللو مضاء اضارقومانملالا ها نم نيالا هيل هوا اعيجوز

 ضرس نر اول ؟سبّب دال لذ توللا ضرم ضرما قاما رىعلا جحا
 ميلا ةااملو ممر 3/6 متراولو ا لترا و نع رنهص نيد لكك نكد نوم
 ىنجال نمد ماوح صا ثلاثا نم تولل ضرم خناوضلاب ملاكرأو نكي
 5 وامأ نيريبككا او ندرخنملا م.دزلا طوو :|)ا لو لشف لولا ةتلطاو

 نضو نبا«, ورنناباميخص نام ذأ اماو ىنجنا ناهص[ك رهم ناي محو با تسانيالو بلع تبالوو ىنجا/ اعل كووغفميكأ يذلا
 ميل صاد ناهط يعيال ثيح عياسلا نمل نعنمض ماس دهرا عر ١ ذا امى ةلخكرئاي سيلو مِيرعموريؤس لولا نالذ ا هرهم ةأرلل

 مز

| 

 ا ٠

 ” كلنا انتل اسإب
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 نمره دبالو نعذنملوا نمنعلا زلم
 ةمخرلاق6ةأرملا لوك

 ديفتساو دين هلا ق انك( دؤ ناسصلاكتيناحلاو تالا نمهرئتع ٠
 زالرلشا] علباذا عوزلاةءلاطمو لولادبلاطمان كن !ناهملا كتم ٠
 ءل ةىجمال شاذ هلت لاهنم بالا دال هناوةاها نم سل -

- 

دلا قركك نكأدجوب لو رمالابالا مل عوجرال لفكأ كالعغسملا [|
 ارخ

 ارم غصلاىف لع بالا يبا وم اذ نالبالا نكي ١

 توما ضم جاه يسسالا محوىتب نيالا عرتومدجن كرو.

 غلابلا نم ن ذال ارنا كج وجيل اهإذ نامدلا ]صا ىعيتالا ٠ ظ

 الا دنهي مسالا لعوجمل كاولولا ىواتخة وءيلادكأو
زازيل او هيمساناضلارنع دديطسمل ا عجيل ىدايإ

 هب

 دنع دهس مل نأو عجرم عجييل ىدار || دالآ ددعدهشا ذاررا

 طرشس ءادالاوا ناضل ارنع داهشالان أ ]صاخلو متنا نامنملا
 ديالا محتل مت بال محاد لال ع

 مي غصلالام ف عجرب ىداو بالا نذأاب نمطول بالارض ناله جرد نا
 خدام رمال ظ

 6 داع مسانبأ نع سوهملا ن ىلج» نال نال مل حوجرا] ناسحسالاْ و

 طا ذاالا صنلاب تنالاكذرعلاب تباثلاو عوجرلا ف نوعمطبا]و
 ىنعاتلارلا قومي يصلان ال حجري كن نامعلا م صاد عوجيلا .

 مجرب ناىنلا محرم خصل تعمل د١١ ذأ حولا فالخ ف ملاذأ او
 قلو بالا ريض ايلوالا مقر اصف ة داع دجودال ىدولا نمورعتلا نا
 ذبأ نائعلا جوص نم بئّساو بالاب_ ضوصخت وح مرغنأ

 دل افكلا نال بالا كرت نم اهمال: ًارللنادالا)ق 35 ول تنال

 ياس جرطوسلل لاك تفعتسا|ذاذ لكلا ثوب لطس اللاب

 ركذب و بمص ويب 0
 ا 4 : احا ردو يوه مجربا]و عربتم بالا نا لاةفسيويأبإ نأ جلاولولاركذو أدزلخ

 كم ريفشسأو نايل ياخ لك لع نوعجرب رولا نأ نم تبوملادعب



 أ

 .نعزبإلا مد 3 تسي ]دب الا رمد شرهلل تشالريغصلا نبا عم شول

11 

 ل اطممالرينصلا مشباوهم بال! نمزقولال هل ضيا كامضلا رسعم لوتا
 (لمحلا الو هنداذ كامنعلا نكن كايضدلب همزلول هنالارماعناكولو هب

 / اة امو 53231 دل يسمو يؤم نمالا نالا اوس

 | ٠ نكي !ذلا هلل رمل نيا نع كندا لال مو نل نع ككفا] ماهتلا نأ
 ١ اكل ع لوعل ا وهانهو ,نعريملا ناضمحوز تع مارال رو رص نم
 0 ريصلاباةلاطمءارلا نا نه ىو اىطلا 2 1 خام عذ نامي وسركلا يد

 / ١ |ذااباعل وجم ىواطلا راش موكا ىبأ حو ىهسن | نمضي لوا نمسا مرهم
 ١" للللاو مدل! لام نمد دوب نانصرمغب بالا ىلا ط ماهل ناذ لا يريخصلل ذأ
 «' رطسدعب م« هواجطلا رش امالوالتن جارعلا لص نا[ جلا: هولع
 " ىبتنلانبالاب رس نامضالدر هلل لع بالارمو زل مدع نمنع انركألاهركذ
 ل ةيضيل و نيرتل اخف مق دنابو ىنغلا نبال والا هركيذأنيعتن
 " نالت و ةوسللا ورماحطلاووس رشاد ريفصلا الع تشالفا

 ' ءىجيلاطرتش لناو كد بريغصلاا ع مجرد لاذ مسن لام نمن لا نم
 نيل هللا وو ين انبالا نع ىلا ولعت هارلي ذرعا
 ظ معيعصلا نيد بالاىلع ناكول دالدهشيإن ومجرب دهسا نابالأى دم

 ظ بالاّطعا اذا مزيارنلا يرو وركش اقر صلعم نلا نيد نعهرهم هدأ

  :هايالاحلضرالا نوكتا] ةالل شيقل: بالا ثام ئشارمارهم خضرا
 ظ ماسلا نق تأم نع ضرالاى داو سهل نهم نأذ فل ايريتش ل بالأ نم
 رهلل ةارلاو نافصنمامأو توما, ل طس الف عيسرننال ةارلاضمالا تناك
 ١ رهام ةكتنا/أد ةريذصو ا ةرمك نوكت نأامأ| وخالد اهجو نمنع
 ةبلاط كاش ئاورتبلاط تاش نإر انكم امل تبتورهملا الل نط ونجا كذاك

 (مزل اعل دالادجب لولا مرتو ٌميلاطملا لها قواريبكن أن اهجق
 ةريئص تن اما ذا امأو ّمنونحوا داداه ةريدكأا تنالاوسن هرماب نهم

 ديل وجمل 2 ربا ربعم وريفس زدا] جما ءاذاهرهمم نغدو بالااهحو

 لاما نأو



 دعب ىلامإلانلو داع ضاراّسابال ةودالا [ةرمضصلا هم ضيق كراناو 1
 عادإ ذأ ام ا ا
 مسح ستىحربو ليصأ| نا] يصيال زياد ىرتشملا نع نمل نيضورغصلا لام ل

 هنيض و فسوي ىالاالخأ هدنع نّملانم هوارباهميوربلا ة ىتلا ١
 داصل نائما صولذرغولب دعب نئلارضسش كليو اربالانميدعتل داول 0
 اهلا يا دولاهجوزبلاطبو ءلوقذأ|عانهو سفتلانباض ا

 نما ضل لولاولاهجو زي بلاطتو لاق ىلذرمع امك ناعماهبل و نماضلا ناك ٠

 ع,ىصلاخعلبزلا راشلا وشو ريِلو نمانملا نام خامس وا نايل ١

 مهل ا!|لعريلاطلل نال مصر خاهملو ناك ميرلاةلو لل ةملاطللاةتيناثلا

 يلب عيزلا ديت نمدبااو نضالامادسباراعا نعم عب لل احح
 نما نسا ءضرم صدرت نمربالو طئفاهيلوليريغصلا: لاطم سيلربال ٠

 سلخ ارواملع فكتب لفرط دوجولا نالسلجلا 3 ليات لوشوالومت .

 ّةالطاوةربكلاو ةريطصملا نم قرذااذا نعاظو يرانا ةاذكبهاللا ج٠٠
 احمل نأو سلجلاف دحا لوو طرمشيال نط مفصلا رهمناطتعص

 لطابس كرم ف ناين ذااهمل و عر ّيتل نس بالواهنهد وصلا اقم انوكب

 | >اامب هرتيتةشبو لطأب متهوأ ثراولل تروملاضرم ىن) نمانم دمام
 امل الئمدع تنب تناك ذا امتلراو نكرريلا ذا اماو ميرا متيلومدشاك ١ ١

 هارت #كلذلا نم نوكبو وخيال! مات طم مص نامل أذ هك ثر "5|

 ىلذىلوالإدليكولاو ماكتلا ف لوسرلا نافطةدعلا لولا نانصرشبراشماو

 د منابع غانا كتخا نلاسرلا عوزلا دج ءرهلا لوسرلا نمض
 موزلايواهنسب قرفدىضاثلا نمرنتلا تيلطاذا إل نأط سلاف
 ولورملامص امل ناك قيرتفتلا بلطتول ناورهلا فصن لوسرلا العامل نأك

 ظ مهلا نهضولو ىشرمزلب ل ثلالا ان هيلهو ا لامنم فل الع كولا جو

 فثمضا ذادناذ علذل ل كولا فالخبرل وحر لذ ع ىزلا نذاميغب ناكنأذ
 رمالاىلا ل يكوتلا فا عنال نامضلاد هرسانرمل ناواهلم نهجراهنعلديلا
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 فاك مم ١ ناد عاطنلا فال اهينم لبكوتالب ملذلل نوععل ناهعلأاد

 ظ 200 9 م.ارخالاو ا ا وق طبخ كلملاد لع هجرت ءلذلل ىو حدزلا ىلع هنعشلر
 "ليش نه نابربنلا جف كسلع درواو ذيادملا فانك بسل اكراصف ةللؤ زلات حتيتاكلدسإ ةاهتح نيعتبلا يطوف لجولا | هيسند 2” تلس تاىتاواه ,رهماهش ول حام لب نماهجارخلو مدزلاطو
 ش هنعب درعز امج : هول «ثسعلا |مأ نسرلا ىأرسملا الأ 2
 - ايلذ ك[نكانه نوك, نا نكيواعما سا هللا دي هضياتملا حيد فاولاق - دقووتنارتتع ب قيمت وشو كلن دتملا اهنا
 نال اسما اهل ناب باول ىالطال ةولخلا ةيعم غلو المنعم البير نالا ذا ام قايل وتم نأ نمريددلا ف كامو هلق عنملا
 " مئاولا عنب مبلتتلا نه الا: دال نالرظن فكيت اضبشنا
 نا ناضس مهن اذان يعرهلل ناكن أو طبحلا 3 تيار علت نلا لع حالطالا لم انهو وسان ولدوا اههنم خاب مقرباهسلتت تييواهلدب ٠ خي بلل طور شسإ لبو تيب لك كانا ضلاد.ملا ةنكموهد

 هلاهعنب لا راما سريا يف كام طقس انهبوىهتشا حضاتلا
 لج هد ذارعخبةر ايزل داو كام عب نع نأ نما وعن مل رد ل 8
 تسربت هنا نبا نيا دعبإمى ةلضرت حل سوبر يأ هئالرهلا ض بت
 ادت إما ناكناوم الأنا لكرلا بلطلال ءانتمالا ٠ ناله.( ءاهاطينأ عدزلا لعلهو 6 سانام اهنم هركذعاهتطول يال ردا كاوريرشلا مخول ظ ساو هتنبايرتاسينأ بالا ناللو هل
 ٠ ةيادملا كاس ةرئالأب عال اعستو غ( ذيل اهدلب نمد ان :.ارهحاا لش ؟.ارمحلا ةقلطاو رهتنا حا هدنعو مدح

 الاه



 . ا ٠

 آ

 ا

 ا

 ٌىلطاواهصم كرخلا تيد ىلا اهتدن نما وجارخل هل نأ موننلا|ئِشيالام 0

 000 فاه يهيا اميه اه [سشنت نوما
 ١ ءاولحط شم ناذ انكسو | مضهد ل معتو مضعب لولو اءكةإحإاتا 000

 لعتلاو لولملو هاكشوتست ضاوحعاستمالا الذ هك هاتوا
 ظ

0 
 اطرشاذاانكوف الغ جصلا اجا ذانرعلابراشعاالو نان ءارتم .

 انشا هانا طقف ورمل جيس تالا اهلفاضعرلل] ل
 لح اتلاباهتح تاطتس اهنا كصا عانت! انلاسسلف الا ]حالا

 ىتضأ سلا ف حلذعاذ ا حسا ءادتمالا الن[ فسويضإنعومسلا أك 0

 دصالل قووميلل مم 4 دنع لوخرل اخت تدراجة داعلانالو ٠

 ديهطلا نصلاو عاشلم امل سبل شاب فين اكتسدلا مهظد اكسال نا ظ ظ

 دي أمدلا < ارعم خو هىوتنلا تنلّتخل د تذ ىهيشأ كك خامل ناب جند نأك
 ملودنسح ا دنع ءاالااطلسيلذ لحتلا ]حم الجوىمرلل ناك ذا

 صام جلا ودم ّوحأ وسفن لست لة الشم هام لجالا تالا ةاام كرا
 بييد ناك عسلا قه ينح ود! لاةأ/علستلا دعب ء'سنمبالوأالاح
 ة الا تلاحأول هرمخو طيحلا 3و ءانههورعتعا مهنا تحمس لي عماكتلا
 اهيزم نال ل انملا سمي نا ىلإ عانتمالا اهل رمل اهو لع الجم

 ناكأ ذا لهو عانتمالا ال سيلا هرمه جو نلاالاحا ناواهبكو كرت

 سس ايلا صل كبر امس تلا هيج تن كنان الوم داكن انامول عمل جلا
 هنأن مسلا نالخ درجهلتلا خ6 جملا لع مولع كونت ك[ذونكو
 يلا بوبهىملا ل ةرسيلا لا دش نم تناكتأو طرتسلا انهن وحال
 تايبلا باخ انك" احمل حو تيئيال لجنا اف امسلارطن نأ ملاوأ

 لال يصف شح فتم تولأواق هلطلا ل لسحاتلا نادره ابو
 ظ لمحاتلا,» فعلا ناي درجلرف الخرهاظل او دّقعلا قالطاىذمبالاح ْ

 لحاتلا حو ميصعرر أ يعو ضاد ل تخل بز ازملاوء صل قر كو هب ١
 لوخدلاطبتشولا ذا ةطكانهو ديدملا مذ اكم ف ككدتعلادعب



 ىلا مان تسال هل سيل تيضرمو مطرتس ولذ لعبا لداح] بن
 ' 111ج رول و لجولا هس لطلابو ةسالقلا 3 و هضياونلا
 | ليم ضجيو الا ضمت نولسص مأكل ضعب ةرعمر ايدو ١ هتيا(ةالطلابلهشال منعم رمل لج انا نما ذاىاعبىهتنا
 "يالا وطن, اح رفصو نعاتكسا ذاامأو هموخلع5 الطلاق ' نتا 6م مولع قال طلادعب رخل اهنا] معلا ,لخولاضعبلا لعل, ” [يمالطا ذاذ نيعمر رد نسل, غل جم مضعبو تيللو ا قالطلا ا
 ٠ كلانكضِمْلش ءانتمالا | نا وطنشت عيملالع سانيلاذدتعلا
 "2 تولالا تاير شاتو ضجإب ب خذ رح ن أكن اذ كإ ذ نعرفرص
 2 قيواو هما: مل ستلالا ءانسالااىل كسل كلطلاوا مسملاوأ
 ظ للوةاللا غن علا رنا ونسير ل ناف ناخوضاّو ىواتض خلاك 37

 ' دتعنباو كاداعضمللانعل تم نماازل نحلم معلا نوم متارملا
 ٠ طا نل اا نرعتباثلا ناكنات فراعتلار متعب نب سنلاو عجرلاب
 طولا وعبر نا6نافرلوق تل ط نم نابل اخ ة كورا مف صنلاوأ كلا يعي نماهدإب ف رعرا تعال ع ىوتنلا جريصلا نو ييتنا
 يطع قحايش عت نال دالاح بجي تعاتوكسو السما
 فعلا ع توكل ابرجتسمل اذ بنما لعاماو ياه رلارهاظ ل عوهأ نامل
 ملال ايلت لعق ابلاو لوخيلا] با هلجحي لل عاوللل محل *]ثمنداه يحد زتا ذا يسانلا قو ءسرتلا جف قام طقس مو
 2١ كوقو سببت ىح ءانمالااءلو تملاوا ى الطلالش ايلا
  هلاح ناكرلو هاسباة فروعتاهذاهسفن سجنا املس يل ولبزلا

 كت! اطير نا عرع ىلاملا ميجر جلع نا ذاو رلودوهو ىلع
 ول و تاشوىتم ا حلك ةناااح لولد طرشلن دارم
 لستسلا)ءأ صن نأ راوق ضقانل طيرتسلا ل اح ذاكولو 0نمعس نك



 .ل-ع ليس نعاوسصه» لاا يا حج

 رع نجعحا يوصل _ر 62-2

 لولح لع صنلا عم ضعيلا سعت طارتشا فس يدل واطرش امل عومت

 هلالرلا هوجو نم هحىب تولوا[ 3 لطلالل قالا نع! د يبل

 ظهارلالاةو ربل اطل راسخل لإ ريملاتلااذه لدم ةداعلا لعد,
جئر ”ةانلىنامو داعرمز ,رأ اون ى هلطلاوأ تولالل ادضلاو لقا و

 ه

 لايجاد و لهن ل مرسم نال امذ زراوح فرع وهنأ جرن عرش ورعم

 خام هتشا ده رلا نماجالاو امورماشللاو صم ةكلم عد ىلا نالخوهو

 لجولا نع تكسو دبام] عملا اهل سوأوسوز نم يفرجصلاّوةريساتلا

 ؛ هنعمل امل بحت نا وه نيو ىسملا صن اهلذ لوخرلا ب اهْيلطُع
 ةرينعصوأتناكتهركماهئطوا ذا ام لمضاهمطرو ناو ومن تلطا 1

 هنولجو أ مسصوأ دهركم تناكأ ذا اه ف كلخنلو ة كفو اها ضرسوا
 فالخيفاهاضرباهب خو! اهطوا| ذاأماو سبل ف اهتحطتسال ناك
 أس اصاكر يلع دوتملا نالوالاخواه هند من, نامل غنحوي الا

 سلا حامل قس ةىهلل ممج ف اهبركأتيةىلتلادو ةرحلولا ديطولابرسلا
 نيل اك نال ل ديلا اماّق أم هم تعم اهنارأو عيسلل ف ساذأ مدابلاك

 ةرحاولإبركاتلاو هرطنل ضوعلا نع ىرعيالذرمرتوملأ عضبلا نصت
 مولعمراص ورنا دجوا ذا عمولعللاج انما ياه دا هلام
 فدي تلا 3 دلاله ناعما و ةجارلل تنّتحم

 الكل انه عىنتسو ا هعبجمم زيرخلو هرخل يانج ذا عاود هلك

 5 نلسأنب تسيلو اهتكست رند جانتالادعب ةقفنلا تا تكسا

 ىلع ةزشان نوكت ]نإ غض و اولا انك ندا: هو اهم !اهرنعو

 دخارعب ا هنسر وش: سل دال تينا فو طولا نيمعتسا وا ملوق
 ىودزملريغصلا ءماجل مرشْىَو ه تانتننلا يب اوحرصاكرملل
 رغسلا3و دو فسوب ىلإ كوتب عنملا 2كذيراخصلامسانلاوبا ناك
 ي اوخرلا دجدىنعي ايتفل' كننسحأز هلا غرس حش! كوت
 واهي در اسيالوامهه نموها« هلت ننال تعلمول اد اهتمت



00007 
 7 او ازهانكف بلل خس ان قسريملاب هشقتشاونةىتسم! اذوب ١ ضوشلا ويلا ةإلا تدجوول طبل ىو ٠ مجارسلا ىوأتنلا تامل ” ةشوبريرليالدناو نيللاص نإربج تيدا هنكسنأو ىرشلا ثلا . نايبتاتننلا 1 كا سو بلطي تس قرذالو مضبقدعباتاننأ ' مس وادضْلا ال سيل لوالا مارخادل+ لاورصل ا زامل اهات ١ لاين انسي قرفالو مضيق دعب ءانمالا املس يل ءىننلا امد رمل ل ,نم عانشالا او اهنم عادسالا ا سبل ضالرملل ا 5 ناسلا رباع لوك ميهزم وتين كف نمل التل وذم عاملا
 > ٌبرفالممنماهلتن نأد كائلاامآومامالا لوف ركلي لو ىهتنا سيلا لانه
  هركء أمره اظن تدر لا دبرك نموا صمملا طرق موأ يرق لا ةبرق نموا
 2 مساقلاوياللحو مش يخل! يسن الزدال ا انا كدا نا املا رصملا
 .٠ عنك كح نم نهيزكس لاغن لوقل عانشال السيدا تيل لولاو ةبئاثلا 2 فكري اورلارها ننزحارصم نما حلات! بلطا ذاامأد ماتاوبلا وعلا: ك(د نا هرمعملا رع و ك(ذرل سيلا تكلل انعم اتسرلا لل ١ صمزم هلم اذ لتخل ةبنتلا ف ةرككزرفسب سييلو يونب منابراغصلا
 2 سي اتلطماينرزاس نال سيل داب ثيللاوبأ قنل ا معبتوراؤصلا - سساتلاواَوفاوتياعرل ارهاطي دانه متنا عملا |ىلذ وا! ذا هيرفاس ١" نارارالعورتنلاناتيلوصملا عماجةركذ هقذلل قاتل خادالوأ اهم وام نوكين ادب [يصئت ني اورل اره الظ 3 سدإو مكدجو نم
 تحرخلا ذأ نسلق اهل نم جاه سعب لع نمان ١ اهيال نامزلا داسلاهاضم
 20. ميتبلا لويد جن لدا هيدا لعيب دتالا تان مانعا نيدل مهلظملا بزعم هشورتسالا وصد وامو ل انخارهو ليج خو هىوتنل| ل عواهبرئاسإل ندابر اخ خ حرص
 نهو امو لل مت ,إوتوهو نيالا ف ايس ىلا ىرشالا ر]رصالا م دعب لولجم_مناا نال لاعب هدا لوما ايضاتم ىسيل مقفل لوف نال ناسا

 و



 م

 تايلوالاكترىتن| نعي اس هدلبمي ل هاش
 ةعوزلا كمال ناز اما مهتامز خناكاتد اورلارهاخ باوحم

 ملمسلاولاٌة!منامزرلا و رصعلا ىن كت امك نلتحلا بابنه هلع

 لجوملاولجملا اهاذو | ذا رباب مبهضع فاو تاعاطلا يع راصتسالا
 اغا اهل علف فرعلا مك تبتيان ]محا تلا نال كذالاواهبرداس ا نومام نكي

 ةدزعلاراد ىلااهحرملا | نا أماه ناد اهلا الجال ليحاتلاب تسيطر

 نسحالاوتدالان لت ارث مث :اقفدبو بحرب خم بحاصلات الف

 تاما ندع ا لصنع 0 لوتباَفالا

 ملوقب كلر اتباولداسولا عمنا خام |نامز. م اَسّسلا | عمسلعو يقاكلا

 اة صبعل ىحروكذلا عملا لولا ذ ةيهص تناكولذ غلا ناهي هعتمأهلو

ؤل ىسلواه دادرتساطوللت عج نوغاهستلاهيلستو
 تارللو بالار

 ايلف اة نشك دخلو جنا لاكاسلا ك لك حو نلاىلا اويلس

 أفلتخا واو -لوق ؛ءيغو سيلا! اهشد لا درتو دساذوهز

 تفل اىلعاهحو زئام هددأب تس عمرإوم لوملاذ لق اواانلا مالت

 ىسرن| لع ةأرلا تعداامممزل ]كش نأو ديمش مرذااه ممزا ثلحنأف

 هددابر يملا مادمت مل افئكأوا ثيذنلا نأكنأو لوكنل افراد! نيارتال .

 ىواىطلا مسلم 6 فلاب تسطرام هيدايواةناخل خام فلاب محوزتام

 مسعأهلذ تنلح نأو هاهرارئال يبس ع هنلا برقا اماهلذ تلك نأ
 معديازلاو ميلعأمهق انئال عسم نادع ©وزلامرّئااممدكب ثعداام

 ناوريزاندلاو ماردلا نسب جوزلا مدرب ىتخ تيملانإلل تلا رهمدشا
 ىوعدد همزأ لكن اهم أو انلاحت لاا مّشكأو كاذ ام لد اهل نهم نأك
 بيامرتجو ىلأ همزللكتاذأ عوزلا نانمزالاهللا وك اوه , هجلاإلا

 بحيم هزلا برئااممرتب للأمم بجو اذلحذاو عسانلا نمطلغ لاك

 ىيئاتنلاو ماررلا فد يب صرخت حل ئملارمم [جدي|زلاو سنا يلع
 بلعسالاا نيو لملم مةىعارصو ةغشحي | لوتانهو لوألا فالنع_ >



 < -وتلابر مما نصل أ يراصو جاكتنلا باج ةيلصالا بجولاوهذال ٌْ لعل عمل دمت نارها يره اظلاوره اظلا 1 دديلسي نم لوف ظ . ةاعيلا ل وعلا نامل ءاهركب وهو ةدايزلا بعدم, ارلا نال ا . ىنيزإي نا الاهم مجم زل لوو لولا مي هك فسيوي وباب
 راو ردارملا ذيج والا يم فرات اما ذ رعركت تسلل وه ديف هرنع ١ اركتسل لبست خناتخأو +صلا رعت : :رجالارارتمجائلتخا اذا
 "سللوهإ شو منع كدرمزلاركذو نا وعاتل يفصل ماجا ع رلسو
 ميغ ىو رموهو حار > عرسك نمانا ل عاوجوزت َّى لياناوهو اع ءرثس
 باوصلاب_بتا لا ىربولاركدو ىلاحجبس ا لاونانلا روصو عيادبلا 31
 تلاإءاهجوزتزاع اول ةداهنملا نع عوجرلاب اك قركذ زال
 فس ىلا راسخ نونمضنال دوهلسلا عم ل عوق امادأو ىلا اهرلئم رهو
 لال ترج دسبم كا ولولا ناك :داهسلا لول ندال
 ناسلإ ملح جو «ؤبلت ىس قا زناالاميزسلا مادا رابع ديرسلا هذ
 مدا ضيا هزم دوجوم لاهحالا نا ومىهتنا نيباميغصلا بابل اينو
 ركسلإب مسستْلا تواسف ارِعو]اعرتس لداه 1 بلتلاهدارلا ةوكي دالك
 رىصزغ لم ىلا لا ناإ ساحو تزارلاركبدإ جت ل عفت وهو نيالا سرعت عم نال ريرم مككنل نه ملل م لكرهاظو هر سوكذلل
 مس.يلا جان /ريغصلا همادل /يوكتلإ وهو لوو شل ذا هدحأ ٠
 . دوا ذاامىنعا للا لوصفلا قينلاكلا بوجو هزص ىوطيختلاو طوس ارامكو جركلا ب ضياع وهو للامم[ منان اخ اننا وعدل باتك رم ندارطلا بابن ضلل ىةررعالخلا داهنم
 لاى املا رم ناو رود عضم مهنل حوا وقوارلوق لملاروم
 ملا اصيا !كلارهم نال مهندس ناكول لدم ارهعو تلات م ناكول هوت
 توكي'لرهاظلاو لالالا اطتستا] خو ةبيسلا طوس دنعالا

2 



 كركا ا! ردع بهزلل ناكف ىزئارلا جرن ععشارا ةدرشلا ىلع ع

 ىلملا نكذي ولو ىبايذ عرصام بط يل لع انه ملل , ككزيمذ
 ناسا اخ فركذو تيولوالا 3 فاثللإو لاخلا قادس نب يعضولا
 رهشلاجراتخاو ضال عاهدحا نايم الاب سا ةعبامهتس 0 رفيرزأ

 نيتلالو| نال عوزلا نيهيإدبي سارمثكو ىوارططلا رشو سلا ولولا»
 الو نال! ميابلا لع ىرتشلل وسوي نحل لول ةوك هيلع
 كنيبلا ةئاّتا مدعب ديةوربرقلا قف قمنا نال ميا ايبول ىتح ديملوالا
 عمرلا انه ملل هنع تكسائأو تنيسي ىْغَق ةنردإغدحلا تما اول هئال

 ةليلافأ هرب نو تهرب تمي وطئ ملأ قاتلت نأو .نراسعو هبأد دب
 صم داما ذا .١ ماثس ةارللذانهرب نأو ملوش ناالا “ايا ائل تانك ناو
 طيازارما تنيتاهنالاهتنس دنبلا وللا ةواهتسو الوارد دما كس]كلا
 2 ضكب حهضعب لأت ميادبلا ف هركذ ى كتخا هن ناثلا قأمأو
 الأ رهظتااهسشبو لئلا ممن عفلالاط حولت هتنسنا) عدنلا
 فلاَعلاباب نعلبزلام ءِْجلوَملا انهو لشلل م :داهشب اظ تاك نمفلالا
 نارتاهنبا هنا مسصلان اهنيسنألا ذااموهو كلاثلا غاماو مض ىلا انه قف

 فب (هزلا وريف هلك لئيم بجي ع تاّبالاو ىوعرلا قا مهيأوتسال
 :نم نش امهسدحا ولك ينس نال فلاهلاى الن ونا رلاو عاربلا هند

 تالذل املا كل نكألو لْملار هم تحف ةيعشلا نعرحلا ليغ محاص
 ةرك < انهاء امم عحديازلاو تاينالا 6 مىزلابس ركيامززك بوحو

 لع ديازلاو مسرنإلع ىلع َنذنا مرر بحب نا كا ضاةركذو كامركلا
 ماذا دجلة طمجلا ىو ؛ كالا( لوالارهالنلاو نلا كلا 6 تل معزا
 هلل تمذل العا هجو زرنا منين تماقأو فلا الل زه «دزت شا مشن
 :نيب ميايلإماذ او تلإبرارلا عزه مشا مذا ةنيب اجراء اولو فلا
 يتسلل ولا نكما عيسلا خا قرخلاو 2ك يذلا هنساهيلب أ
 علا نا صايناتينلاب هنماهارتشا عالوأهنمعتش انا لامحا|



 _ سيسي يي“

 ١ رشللاواعداام_يخادّدع هدا امهنم لكو خسشلا لمجال عاكنلاو يسفلا ]هع
 رح نع رن يسرعم دمعْلاِب ت عفوا ذاامادقعلاب5 داهتسلا مليت لو كنلزملل كاباهشنيو فلارهلا نايمتني- تدديتسأ ذاام ١ لنهب دا ملون دف دسوق ) هلا لتند<سانحدا# ظ ناىىهتنا جوزلافأ ارمعان قلالا امل بجيوو ناتترلا ةستاهت
 نا ىزرالا تارلا خف لت ا سال فكنلالاو فلالا و فالخالا ل شس وف يرو لكلا دق كانكتحلاف هدمعبانو زوموا اليكدرلا تامىول و طمحلا كال نو ل ولا او ليكملاورئنلا سا ررعلا ذمولطأو
 ىرّملا خىحلتنلا![صاخ و ىعيسأ قابلا سينتا]منمضعبلا لازأ
 ْن أ درذلا قاد: وضومأت رد نا/ناذانيعو اند >نوكد ناامااولخغا)
 وم ناركملا تلا ةفركرد عما ضطلا انهررق لع كتجسزن «ىنلا اقف نر هل نسج اذ هنيعيماىطوا جار ذلك هنجد ب بونملع ىجو زد كا ؤردوب دنملا اعتب ام ناكن اذ انيعنا6ناورعئاندلاو هارررلا رق نفتح اكومف عرذلاو ترندلاو لكلا ردق دال تخاف كك زك عورزم وأ وصوم نوزوموأ فوصوم ليكم عاهسوزن
 بوت طعا وح ونت كان ردد دمعلا فلمسيالام نام نام تيفلالاو فلالاف
 2 ىلع: راو زهو مدادبلا ةانكعاجالاب «.هزلا لوق لصلاو لئلا هساحياد الفل اكالوردا ةرشه نزلا طرشس تلاقذ ؟ي دارنا رنا طرشب بلا انه طع ١ كتحوزتممدلالاتفانلنخأذ مارد عرسع ىوأسيي هن عار داك هنبعب
 ..1( مح ىبازحا نم نا ناو بوتلا ةيرزذلا نا ناوجم ملل ىالطأ
 هر د .ىلل ءوص بجوودرنال اعرشم: دومجلا يف صوعبو فصول ىرجراج
 بجوبا/امو فصول ونت تسيكبلا 2 نا صن هنصهد تاون بجوبام نأ . لصالث بر اردد تيعو معأبا :اىؤ ىرتت لل جبازلا نامازل وازحجلا نم
 - سيكلان ربك وأنه هداربلا 3 عرصو عوسلا ىإ عام فضولاف نوكيا
  نوكينااماولخيا) 0 هعونو رهلل نجف انلّتخاول هننال



 تيجو نأ: دافاسم كمان نطق 5 ىسملا
 كتجوز -: : لادا ذا

ا يلع تلاذو 1 9 0 _
 05 3 د مل

 ةأدرلاو دولا نم نصل ف نا/وا د كلر ا عم يرعملاربتاندلاو ىدرلاو

 3-3 درينانرلاو ماررلاالا نجلا ف تلتخت!الاهف ىولتخالا ناز

 نيشللنمنحاو نا ينلالاو كلا ؤ ف تشد اهم فوكتندل

 اناؤريناندلاو عامرلا ىالخي ىضارتلابالا كلب موصول, تعغينلاو

 داو سنكالعج| كوم باب زاهنكك نزتنع تيضمأ الأ
 ىمن نهزع ذة |ل أك انو يصلان يك رس د لاك نابانيع

 نالا ذاابوهو دحاو لصف ةالا تيفلالاو تلال تا
دانس ماهلذو او أ ديداللةهقاهل مرهم

 نكبالشرادلل كلم نال اهنمال 5 

 ةناضملا دحوب «اناهكيزم مامن 38 ىضارتلابالا
 ةتراتل ك عا

 رض اسلا ف انلتخاا اذا مندل ضاهنمتيىفقي لشلارمعتن

ك نا اهلئرهم ناعم لع تنلالاو ُنلإلا ةىماتمالارمظنساغئنلندلاو
 نا

 عبجا ثركذواضيا انرللا ىفانرادز تاللا ولج ذك كورك كاسل

لسلاَت 3 !ناكنأ نيعلا وا عونلاو !تلاذتق لدحالا
 »2 وزلالوم

 ننساها نتاع نيا املا ءالا خلخال( وهف انمد ناكنأو

 نيران اديعملا كافلسخاول :ريلظلا نو قور؛ عياربلا خال ملاهللا نمرضأم

 اهلكم_مسمامكاررتلا قتال ل وملاو فصولا مدلل لول افأ ىيج
 انلئشلد و زلادنع كله عدصلاكنيعرهمد عاق داصتول هرغو طا )

 ّةالاعل ولة 3 ؛زلاوهو ندا ءلع نمار املا َسعَملاَو

 أماقاو ة الا ماهو ماهلع تيجو رتل جيلا لاقو انه دبع طع ونت
تأ هئاةجب او د تم ا اهس نال | منيب نبل أن ةسبلا

 

 اما هيه ملفلا 3 ىو يشأ ناب زال ع ةمالا قت قمح ضلاوجاع

 ينيسلالجنلا امائاواه ديع|جبلاو هيلا ةاملا تماتافا ناداهبدباو



 ١ اماخّما سالو لصللا ارحل! اهم اوله امهنب ماكنال واح دعلاو - رادلائارلل لي نسل افرحندا منيب عد لو هجو نئاللو ءارارلا نأ
 مرد نلا ل ءاهحوزئرنا ارم الع نيب ل جرماةاول لا نال ىوعدلا 2 برات نمو رجا خل هنا ةأرز, رارلاو هجم ن6 الا هرح ذابوضتب
 2 بالا نأب ىضتبىغاتلاداملا<ةلئسلاو وبالا ع دأ 3 راند نيانةاربل 2 ىضت ضاتلا نم نافلوأ تالف نأ زكا اهتني تاه نير شل ورمل ١ بيو من. نال هر نصت عزاج امتلاورهلاو بل انس نيلاف هنتر هحوزترنا دزلا ةما واهم تماقأد منقل عاهجوزتها 1 / مزلا ربعومواهوباماذأو رايد تام عامهحمزت ردا لرب تماقأو
 لول اناهدحا] تدهشم ناف علا تكحملا ىطولا[تاهتلطوأ ةعنلاب مم و لولا +: كالاؤصالاب نطموهدمتشا بالا سما ضيا اهي لوس ننال بتال هسة رى عاهجدزت نأ ةنيلاهمأ تماتا عمتشا 'لامنئبلا يتعب ىغّتولول ىلا انمملا [طسو اهلا نم قسد اةمادص
 رداورهزهو لا نمره« كتستسم ئشب ىلإيناالا هيو عم هلا |وق كوَتَلا فسيوب ىلإ دنع 0 كتل ماسق لاح اج | مهن دحاو لك لح 6 أملا ميعوتام فضبو مييعديأم فضد ثيبتند نأو مايك هم لو
 ملا انه لال ةعتمملاو نيذلالاو ىلالا ف صولا 3 ةزلسسلل عضو ذا قيذوتلاجوو ني ادملا ل و هةعتلا حرب نمره فض 3 رمل[ صالاوربئصلا بالا باور ذوات نيس وهو عكا حليل
 ظ رارتلل كو نع تككسريئصلا مسايا موكدلاو مكينيلا ديذبف نورشعاهلش معو يالا ةرمعلا فري كلأ ساما نا هعنموو ايمي دييالذ داعلاف
 ١ ذااينن :بجوم دعتلل نايس تلاد خمحرو (.وزلا ادام فصتني ' هنرا ىواطلا عرشسو عياربلا جد متنا لالا سوكذل ا هانلع لمعت
 اذااىنعنتلا ماد اراوريازلا هاو عد نيه تلح (دزلا مرذا ان فضنوهو ماع مننا انا بإنلمذ ديمنتلا عاف انهو ليمن 6
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 ا... تبسة(: ل... - سدس نق الاوساط اجا اسوم دج وسحب” نسر اتساع تيجي“ >

 اهل تبراذلو رىجلا هل كس ف اءاننع ناماذا ماا دولا أل

 فالحب تيرا فصندحلات نا عمزلاىضري ناالا مكر مدعتاا

 أمقانلا تنس تبا نلالا فص نال تيلالاو فلالا ئانلَتلا اذا,

 ىلع تنم اهنا تيب تلاشي سبل ةيرالل) ف صن كلاو فلالا يمتع

  دنجسملا ءافاهراتخارالا تيرافل_هصنب اضتلا نكي لذ اهدحا هجمت

 لصأ قولو سلوق ميادسلا انكتعتملالا عوجبلا بجيت تالدبلا طقس

 ه افنو أهرحأ هاعد ناب جملا )صا قانل د خآولو ىال ملام بجوسلا

 اها فاو ضر ساهتللع نا عسلاوانانت الملهم تح اف رمال

 ا:كوركلل لرّملاف هركيبرخالاو درمسلا دبا هدحل ناألعذ اهرنع
 قنتلاباضتلانكمازنالرّوئام فالخيىسلاباضّملا عت فسوب فادع

 هنادنع لاله لال همنا ارحل ةداوقو اركشسم كيل لمالاوصو
 وهلم لهما غو ريعدتع ل صالاوه وسلا نادت مدق شال دو هع

مكدلا ف ]اال زيا مبا وجو كوحراشملا ةكازك طئفمامالادنعلصالا
 

 ىمسل ىلا :يشلابلاسالا دام سيلو ىدملا ف ف التخالا ؤرم افرع

 أوس اهرحا توم دعبوا اهنا يح ف ىولتخلل الميفرقلطال اكضاولث

 ىومكرردلا فا هدحا تومدحب فولتخاالا كفن سدت وا ]مالا خب نأ/

 ف التخاا! ناكولو سبتلا 4لاتن لصالا فاماو طسملا ااه اح
 داع نال تانتالابامهت اضل كالف باوملا ذا هدح| توم دعب

 [كفعب هش لوخرلا لبماهمل طولازكراهدحل توب طتسا لكلام
 ل لاق نكك ث ير اولارق اذ هّىم دجب سلا تعد ديَرازملاّ ىو هدعتلل

 اتانلام لك كره بج هنأ ملا ,لكرهاظو سدج عررت فعا

 يشل يعرلا م تاكول5 أل هتعدا ام ىلع دارنال لب ككل زك ييلو ملي

اهل عدلا اوهن اكول جمزلا هأه داام نع ضّشا]و
 هيل اناس م

 ةيتفنيشلا ريس رو فيلتلل نوجراشلا ضرأعتب مومياببلاف

 دنعوإكإر كب جوركتملا فاح ن أو ىسلل تبث كن نانا هدتع تلعزبا



 لاوقااهنضاربالا عدا ناو يسال منلا )صارامننأ دعب تووملا لف ملنلا ثراول ى دان رتومدعب اههريم تع دا .ترلوصنلا ماج و عروهلخل منعا نكس انملواعلاجا مشتل ركتم فلح)] ناهض فسح ها
 . دريل ايوا نعأ اىبالا عدا ن و ميسالرهملا نعاسالاع 5 نااهتلات
 د اج110امول ىا ترو ل ملا ملا ثول وانام ندأو اوةىهتنا
 لصالاىقواركلا نانا وسو.د زلامتترف لوملاذامهشربو فلتخأو
 1 ى 5 نأد اللا ثا نأو هباوف دعا منلردتلا ُك ناكناف
 مين رجلا ةررتلا قانلتخا كنان بحد ن لتخدا اا هوم دعب الرحال ا هرنعو رامالا دن عانهو مهلع ىلد لف مشرو :نكناو ىسلل
 ىنسإصالا غاؤلتخل ناو© وزلا ترو لولا فقسوبوبالاقو لكلا
 اًثداذع ننيسلا مدر كسا ذاالاارهاظ ماكنلا ناما نال تلاه
 5200000 نفيا يسئل متابلا وات ناهاط ع نافذ سلا تبول طقسي لف هتمذ كانسد نالزدا داهشروراتأوا داهرارتا لعوامل
 دهيعلانأكولذ , داّلا ىف عروصم هإدسملا تأىلع ل ديانهو ٌييارملا كانك لشل ا معيضا قلى نمرهمث منار فا ضارتن الع ل ديا .هنوم نانو
 6:وزلا ديكو ىلع موضقرمل لع نيبلا تمتاول ناطعو موخئأ سرق
 وسالاتاءيجلا ةاعو ىواىضلا مرصو طسصلا : ناتلإب مرصز و
 للعام فرناارئييو ديمستلا ] صامسلاب تيكبا| ةجوّس ضو د سح
 امهترئاطقس طقس ىائلا هلا سابو ه رحا توببطتسي !لوالا شلل نإ ةؤصلاوةقننلا هسئي طرشس غب بج ندا ثيح مو وسلا ٠ سي ضيلا ةعقوه كي ملل ريسرملا نا نعرل عال ضعبدب
 قو جوا تالا طلعت ناسسرئلا خف خلا ةانلو تبعا هذ الخ اهل 3 نع سصسوسبللو الص رطوتسلا توه دعب سلع 3 هيسنالزبإ ضقت نأف
 وسلا لاح ى كلتخاالا مقو غاهسنن كس نان اهضن الرش 55 ءامانهأنغاشملاة ًطبحلا ىو ءاهشي وت ىلع ىرتفلا ناخضاق ىواتف
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 6 وفامباس ياكل نك أم '

 تمس ناناهسن [شالة الا نا نانا لتلا رمد مسنا حاذ تاجلادعنوأ

 تاي 0 ظ

 يهتنا انركذ ا( قابلا يلعب مفراعتلب كيلعأ ب ممالاو كلعتابيرتنا
 لاصيا عمزلا عدا ١ ةاامف هانا وخلو نوحراشللا كعهرتاو
 ةارم|رداعنلا لل بزعم طبخ كو هش( ويش هل عييلامااهيلاوش

 وعلان اهرهيم نم رد كلاةناكانل نايتوحدهتانعو نزعاش» 0

 فل اخانهوامل دهدسس كلا رهم نالرهدح ماد عاهرمم اللام

 بباٌدكنمرشع ىاشلالصتلا نمرص علال

 لد فكوب ثيراولا ركئافأه درويم أ هرج وز ثراوولع تعدا تارماىوغرلا 1

 لائالاولاقناد(:نمإعاركاهرهمناماوضاتلا 1 لمّقيواهلش ا هريم
 ىهسا اهل يرهمر ادنم ىلا عسي نأمل جلوالا ةرلاؤلانامتو دانكن الا

 فيسك ململا هكر فرعا ناكف كاملا د'للعالل ايه اخ غيل لوقلاخ ملا
 اهلا فق زيدم فراعتياىئالابجلولا طانسا بنيد هاظلاناو .

 ىبنبالا ,لعاللا بهل إم ءاولامامالارسفو افرع ض قاتم ضال لكلا
 لععتو ويعين امو قمضلوملا ناف لسعلاو قشدلاورملاوخج نغ دضبو

 ثللاناوولا لااا تامل بالا لفالل اسيل ميغ تح

 مسدل ماهل ئالاو هل لوّمل أذ ميلغ بجعإم ىوس عاتم نم نا/نأراتحلا

 ةانكيلع بجبال ةالملاو فنللو منكر هالنلا نال تيبلا ءاتموراإلاو
رذلا وغم نكبرهالذلا نوكمسرتلاتف ىو هنأسلا نأ

 ماخلو ع

اضداميفو مينا 6 سكات فىح نما !نمدإنتحا و مأن |
 بدك ع نلا و

 ةاسل اهركسلاو قيقدلاو ريوللاوزطنشل نمركذاهوسمب نا انرايد ةراتعا
 هطسلبب نأهلكك(ذ ف فراعتلانالةارلل لوماهْي لولا نوكياهّضابر دنملا

 برايل باكلاوخع الار لولا نوكيالو ةعمالة ارلل ءمرهاظلاو تره



1 

 ا
]| 

 ا

 ' هنا) هك( د دعي ل م عيال كلل! لل اهضجبو يشمل ىلا يينانرلأ ضعت
 )قرم سا ةراد اعمل ثعدول شال صللراتسأو نعل ىف امرهملا نم
 2 ةسلنلا ةازكاهتشيب د نيبلاو كوكل وصلا ناذ يده تلاقو هوسكلا
 "7 اسيالتكأ كإ* م ةاهشيب تنبلا ناحل بوهو ىوعدلا باك نم
 " فل نأ فلح ناصتخلا ةءاوق لوقلا تدك داراوامهنبب ٌكرنلا مدعل
 ظ جيو |ريم ديوك درد ماهمال جانلل درد ناةلرلل نامه ءانلل كا
 ىلع توراتي ناكنا اطلاع عاتلل ناكذنا او ريا نموا عبج.هرل الع
 "7 هناا انكر! نما و,ىزلا لع مجال! شم نكي 1 ناو كإ خ لثم جدلا
 مر ضال ما صاصق مو رانا نهانا نربيلل كنب م نكمألا ذاازهو
 أي اره هيلا تجبول جوزلا نالل مللرانماوا لا هاش فرعلا نا نأ ظ 111119 ,اوم فلولا ناماعذ كانناررلا جارعم
 ؤ | داو كلما ركلأ نال كل ذ لوط لماذ ضوعلا راش نا تدارأو مدا داراو ٌيدراع كيلا اهتشجب لاقواهقراذ جميلا تفز مالا تضوخو
  سدقلا جف 3و مدنةرمسلا ىراتنلا خازكمتضوعا موي درتست هدرتسأ
 2 هميرتدا بالاذ ملل نيوهلا3 ءاضيا !اهوبإ تعبد وه تعبولو
 2 تاو جييالا لاه ناك ناواعاق ناكو هسنن لام نم ناك نامه
 ١ محتواه هذال حوجيلا اهلا يلف أهم داد تنل لام نم نأ
 ىلو الا نأ ىبسام نيدو هزه ثيبةرمدوىهشأ ا هجدزل تصوأوذ
 فضديونتلا صيؤت 5100 كيلا اهنظ لع ني نال اهيس ضيوعنلا

 بنيد ا هركل ردو اتلطسما) مبلل نظل ضي ضتلا لاقي دشو اهل عوحر لذ ظ ٍضيونَملا يصف كلملا اصح الا كو دادىتسالا هنأ هس دبه نكي
  وهداقو وللا جا تعداد أنا لزوم ةاعدأ شوك مللاربقو عجين نأ 0ك

 اهرلباهب با مدعبا تاهل هرتشاا ذاا.لمتش حبلا تلطأم وق ظ كوّمل اذرذ الت نم نا/ناو اهب وذ لوملاف مهلا بنج نم ناك نأذ دعي دو ١
 فار تلاك واممشو بسينجتلا 12 نصو تراوح ماردا ميلا هفدوأ

 ش
1 
 ا

 ١0

 ا



 اعو من! اذ. مهيسر خس ءكنا] هنرم ميسحلا 2 تلاد أي[ عذذ ىرهيم نم كسل ههيع
 ك0 ةرتباهيلا كار نمومت فورعللب

 سك ةطعأ يدنا ناو ءوجرلا هلل مقر كذي لهنا تت ناقأهتمت للطن
 فاننا ةراتخاو ل ل وتلا نانلتخا نآو وحيل هاذ مهّيلاب ءوجنلا
 وهو ضوعرمجب كالهتسالاب ن دلو مىزلا لوف اجلا

 ضباتلا لاو ضف اهي | ع داوأهذفناف مارد هريغملا عف د نكمل لوقلاذ

  تثجبول نا:>ىطأق ىوأتض جو هينا ماررلا بحاص لوم لوّمل انديه

 ميله لاق ناواهلرجلالو .اومث لل يازغل لاذ نان تالا تلزغن نطتب

 منيمي ممر لوشل اذه نكو كسفنل ميلزغ لاق ناواهلثمرحا هلو اوه انإ

 انلتخان أو منطق ١ثاهبإ هلو ميسا ايام اكل نال تارا هنرازغ نعاهأ هب ننأو

 اهو الرمي نلسقلاا عابب ناكنا هتلز طم ن نايل و مضي )ناورل لوقلاذىعتلا

 كواتشلا لاهم ركذ عورف انههو ىواتنلا غامرخأ ىلارلوهتالاو طن ]تم

 مالا ىإذاوبجلا تيد م ةارما بطخول ل والا ةهيم اهيا ذا هدارلاب سال

 ثك د دعب م كنماهجر زاازكملارملل ترن نااهوبا لاف ]جيد بأ خول

 عجيب نأ داران جوزي لورملا دذني نأررتي إو بالا تبلل ايارهم تعب

 . مج اقوهو ديره تعبأ لفانكو درةسب كأاهو (ادوهورملا تعباماولا
 مطلع ريغلا ةردعم طع فن اول ل21 ف ىسولذ كاهتسللو كلاهما امان
 تاننالا طرشنا كلذ تبا تضتنا ا! ناهيدع تضشن اذا اههدن ين

 اذا ازكوالوا ا هسنذ تجمز مجري ىّرجيورنن نا لرب قفنا نال ىزتلا

 هطرلم ناكدةواهسنن تجو زا ذل هجردال !بكو مهملالعط وشم

 ناههلا لحس عبارلا موعلا لج ا نكيإو تبا ناواضيا عيسو 0
 دكا ال نم ةهعملانمخلاب شبل لاقط والا ناتلشسممفو

 هلف الين اهلل ناك ناو ماررلاو سنان رلا نمريلا تعباع جالا ديلا طم هل
 دا درتس ا هاذ ثوعبملب ىيلباعزهكرلا ذأ نعي ثوعبلاب ىلإ ملاطلا



 ” ةليوطذاةزلادعب تكسول وامل دخت إما) جوزلل نككامربنعلاو ثعبأم
 7 اير رنا ةوشرا! هدر نا «مدلل عيشلا شع ثنا ظ ]مار ئلولو ىرتفلا ميلعو اهنم هدا هرتسا ناضسالا قمل سيل ١ اييلارؤسو همني ا نهج ولو ىشن ا دضت مدأو دعب همصاخي نامل بيل

 7 وااللئتلافو ددراعاهل سف دام ناد مستنن زهحول يلوصتلا '
 نذل ررولا رد ود ندراح بال الا واهس لوو يببلا د عوزلا
 ناارهتس قرعلا نام ذا اهو جوزلل لوملا ناىريشلارانلا ةمخرلاو
 بالا لوت لوتلا ناكرتشم ناكناوانر ادد ذك ٍيبراعالاناهج عفدي بالا
 ظ فارالا زعلان ا/ن ا لي صنت ذه باوحلا نوك.ناوعبنو ناخوضاةلاقد
 "كك لشي تالا زمهجإل نم بالا ناكنأو يراعندامنوق لب !ماركلأو
 ١ كلوقلا كنوز كريشم ىملانا مرهايل رايد خ تاولاو ىقشأ لوقف
 'تلبق نيب بالام انو ىلوالا ةلشلل 3 عمزلا لوّصلا نالا ذأو بالا
 2 ددعري د نا صوملا ةليملو ةرخرلاو نطلولولاو سسئشلا 3 لاق
 طش توا ددراعلا قرط اييسالا نه تسانأ ى أ ةارلل لا ملا
 " ىرلاو_(ميزنلا نه ام ميعنااهرارتا ىلع بالا دهئيدو ٌيمولعم
 ىرتلا ازا وحل طايتحاللا' لا عصيانه نكإ مهعىري كدنماع
 اقداص بالا يصيالرار قال اذهبي رغصل ادلاح خا يشسالا نهض عبامل
 وسلا زجهؤ اماهنم كراسي ناطيتحالا ولامن ةيرأ هبرو مسا ذ
 ةريغص يمان هميالا هيام جسو مامتت تنللا زاهج كتل ٠ يع ةرلو ءاىلا عفدولو تنبلل قيقو بالا لولا كلام لب تلاقر 0 ها هنيدبا بزعيسلة ءاهوبلاهزههب تيداهيبإ ع ناكولو ليضلا ظ هبجايرتيط ككل مزيمملانالزاهلل كذب بالاةدلاطماعل سيلفا تاهجدزودؤملا غناها هاسيإو ةشيم ةعتساهيزمجو فلانا ٠ نإ موزولزا يلب جرف نم وئهتنا نثلا نع ديربت تنبلا نإ واعمل
 اها كتاذلا هربكواىرزتصالاج ا هييمسو اهيباواهما لاى اهيج تحبس

00 
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 آما الا دهح نم مهسصد ىوع >اهباوخلل سيل اهمل از اهمل . اه وبأاسن

 ازاهف بالا تام ءأهورا ببرتشم ناك مسرب نمةراللا كلاس[ كس تعش
 بال ا عما نمءأ بلبل اهيل هزبهس 3 تعن دولو : فهلا داما لالالا

ل سيلف عمزلاْلا تفزو اكان ناكو هبعو من ضحي
 كاد درس نأ بال

 نمئيا تكس بالاو داتعموهأماهزاهح قرمالا تئنناولاذكو سنن نم

 < ةتديزجا ذامالاوا بالا نا طعيانمسو تانيلانيمحت بام, ف ّمستلاذإللا

 بالاؤ رولا للان هله نك بسن اهيل م يروا يقاس تامرش
 اهم جورلا لاو كلم لاقو تتم غامر جا هريس لذ دلو رالا خاب
دعم هذ ىذ كيولو لسا رص لتناهشرا مو ىونلا عنو تراص

 ب

 سعس ل ذاهيشبع تاموأ هلم تقلطواتيطوت مهرزعنا جا دورهم غب وأ

 تا 5 تسلسل روع كاب دم اك او كاس اند ركل ازكو

 ماصاج يندب يسكلا]كأنذ انهنا نابيلا نإ خخ وقف ملكنا ناس

 *ثورتعياوبأك تيحلا مر يخي هوريمريغب بورشم محاط نا
 ١ برادا دؤ بلل ]هاو ةمزلا ل ه١ نيب ننع قردال نينح فارتع
 53 يي ناي مرهم لة ده زلا خالاثو بلل هاذ 0تفاداهو

 عرش |]ملا فل ثلا مم بجو ارض زم لوخرلا لما هّملط ناّرعتللو أهي

 لاا ل نيمزتامغ بزلإها نااهلوموجلا ل عركللا تيشاماع عقو

 اوبزتلا مها ةمزلا لها فالخي تنرارلا نات اه طتْممانلالا ندالوو

 دارت مازلالاندال و وادرلاوانزلاك ت ماعلا لل مجرب اىهذانماهحأ

 بنما 1 اهاتمالحلاف ومزتليال ةمزلال ها نارفيتحم الور ايلا

 ةحااحملاو نيسلإبمازلالا ديالو تهل مام هالخ. تودقتعياهنمو
 مسديامو مكن نا انرما١نأذةمرلالضعرا عاب مع طمس كك لك 0

 تازلاو اهلك ناي دالا خممارح بال نزل ى هذ بريل له اوراصت

 هضسيواشنيب بسيِلذ كرتتمالا السلا لعاوتل هدوتع نعششسم

 مرا الاعلام لك نمل بداراو سولو ىلا عند هارلا ةئلطا دع ٠ ٠



 دس

 ١ اي رتعا كا ةلاما اننا لام هدرا يف رممرعغبو اءارق ةدلنخلاو
 / قشر رلل 3 (منع توكسلاو يؤذن تيد هرنع قردال هنأ ممالاو لش رعم
 يلوا 30 نل اخ ملعاتكساذلا هرزعريلل بوحو رياورلا هال ناسرملا يف
 " 1و ليف ذوارلاو املا سم نوكي ميقن لع صندل ان ضو ا عم جاكنلا نال
 ١ نيل ممحق شلات مالنا احل ديت الملل ملل دوو كينسالاا] '| ايئنتللا قرحضا ناسا زنا  طبضو شلل باوحريس لذ لوقو لك زباج
 1 كيلو بيسنلاب يملا عالتلاب ثيراوتلاو ملحلاو جالنلا ةينتنفنلا بوجم نم
 ١ اندر سانكأهستد مرجوا مكلم تنبتجد ناداهاظارما نوكيناألا / نينملاحلا هيل ل نكي إ الجر اهسنند تجدنا ذاب ناك نم ةلانقلا ماو ! مهلع يذم نأ هرعاظو تلا جلطات ليرمل لاو مراحل ةمرحو :ىليلاراخ
 الساولا هنا )ْنأ# لأ زيه ثيريملا مدع ةردأذو ىهشازيضي وأ لت اريم ماهم ١ :يلتلاب هىلاطيذااهيايلوال نال تيحلافاصتنا هموم نم تصتنوا مل
 ' ايل ور نكأ باطخ ةلكسو م خال انبلاهدحاوأ اصفارتوا | جدحأو أ
 - 09 دعا |لوااجساذ ن يعز اخوازعتس ذاك ذاب وق لوصالابل يمسلل نب نكة هساتو ءطبنتتسم جانو مإهصأو م هينحمإ نعركزن 0يلوصأ

 ظ يننان ممول : اريموزيلل هداه نيعلإ ع قورزتكلو ردا
 نسخت يجشلا ناو]صاحو ان دنع لاب سيلو مرن لام وهام نسا ذا
 ' ماعرف افدحا لسا وال سا حضن ل ناو يرتضم ناذيسللا هو
 . .ةوهل املل_.لكاثميعم ناك ناف نيعسر ميو نبعم عسل كي ذ نوكد ناامأ
 هلله ودلال تلا ممو ىلكلا فَمَا هلف نيعمرخناط اوال شموا نأ
 - نقلا صلات تيوحيلاذ لئلا ريما فسوي دال ةورنتح ارنع
 هبتس رن وكيف ضوبللا كلل دكوم ىضشلا نا هلو مجو نييجولا ف
  !ذاواهنا عاري غبانالا ذا راصودتعلاكمالسللا بسب ,مذرزعلاذ
 مهدت عال. يسلا ندا نزعت تصوم دهت دانهازكف )كلامج دتعلا / تقوس اكول اتي نسويولةدشملا ةاكرختلا ا ختتغل



 لبتىسلادملا كما :1ةميلا بيضمالسالا ملشلا عنا امناالا
 انيلودئملا سفن اسفشنب م تيعللى اصلا كلا نا ةفتح فلو ضيتلا 1

داهبامملا © وزلا ناهدنمإعتش هفكاو هك هفرمنلا كاع 1
 سيال ة

 .يئف تلا بج نمملا رج فو بشلل 500 مالسالاب ا

 تار زينل ثكذكلو هنيع دخاكمتهقدخلا نوكي ملا تارويفللا ظ ظ

 هن هلا و تمرس َيمَيلاباجول ضاىرنا]الاشمالا ٠
بجو ١ نسأيب .دخدلا] ب اهمل طولور لل ثود

 دعا دما 1-0 

52000 دردو دياخلا قو ءاهتصضد بجو انوتلا بعوأ ع نمو ظ /
 ى 

رغان طنا سنشف مرا ةبارخ ف ةنمارادى4ذ |(
 هعيش تقطلا | ه

منغ بجو نيكول مة عا فريتلاوزلا 5
 كيفيرح نال دىنب 

دب ناكول َّن 556 نوكتاغارم كلي ا اثببلا
 2010 ريكا نعال 

 نعل ديرب نذل ةمقدعفشلاٌةإ سم ىو الذ هريغ نمالدب ناكولامااتملا

انل توك الذمخال اهيسدشتلاهلاءيصاناو دعونشلإرارلا
 كذأت ملمع [ح

 مع اللعتسإو مفضل ناذ ءارخنل أهل طمل دارا مل ذاك
 © اتدعب هركذ 0

 تلاع :مالسالا نالر دلعامددم تلسلاد ترارحالا

11 الاوت غلا قانكربملللانيد دما هغلاف قنترلاو
 

 تالا ةتءالا وتو لا انزع 1 لوقا ةضكعلل ومكر ىف دالا نم

 مدعزأ انا يملا نيضالع ادسلا نذايالادلولا ماورسرللار

 وص ثيح ح اكنلا.كلاكولا ل صف طمباس ٌتندرّحب نعلم رغالذاؤرلا !! ظ

 ت ذأرمش مزتدعأعا رمال نال ارت و اانزب فودكوم أب ظ >

 0 الطوا ذأ .لع لوحيرهوأ نزلا هعلادىديتلا | .تسحرهأ ع ونت مالوم 95

 :رلازع بيرتمندال 00 هزم منليإ مدا عرس انزيوهو دّتعلا

 ا أاهف بيعو اللا نا اهسعت محال" درقس د قثالو كايسأكههتنلا

01011 باكل كأ زكر هالوهنذا انو دب داللم
0 



 واوا نناىرتشاو ء0سالا بان نمظوسبلا هاهزك ذة ص ةمأل . كول يزعرلولا ,انإإ مل نيني ورغ اهالوم نما هزلواماو هسا ظ ه:كفلنيحو زن ن مردود تاغ هع تس ه دلو ماوي د زا ذا جاهل 0 ٠ نايتس ىلاهنبإ رولا ما قا دو توندمرحزد ا روجر دنع وره سح ١ قار -النروعا)ضعبلا تنعم كاملا نلخدو. عفا م كلا نا ' ١ لولا .امريرلل كو ننال وتما عمزت كاتو لول نذأن و دباجسغ ١ وزن 0| :تاكملاا و فاتك الا باب نمندال هتسا جنن كأم ّ | هرع ه<دزت تامل كارالانو قرارك عمامنلا يح وست نسا
 ظ ترا وف ةوؤنم وللا هجو :ذ اهيدراذ م لانلا دير : نوتتأ نلئ ةّرَغ نم

 لاو ىو طلا منش ؤازكاتل طممارحبمرملاو بئاكلاو دبعلل 5 ملال . .|كلّقو يجد زا المو هضشاهجدازلا نا امش رحالط ختلطأو 2 كلوانتيءلودلو نكت ىتدلو يحل كانغ رنا الارض عس ل رغم ا أهرل وورحددلوو ءلدلو م نوكت ةيراذطذ نيرلولا مهيدراد ىركشا
 نداجلا كرترلل مان روحيإلف نكي شل بسلا | متووهتلا ماكنا دمع رتطو الحرمان نيىركؤم ردرعلا ساو ]/ئلادقعوأ فهلا كال عير تا لصولا لح نال نذأي لأ هالومرل ذا الص ىسشي نأ دبجلا زن وصالو اهب نيل ديراح ةربعل ف دياب مايل مهم عرترنردل اجت
 خو زلا اهب دو هتما نبك شلادحل عورول مييهطظلا الكا
 ظ | ١ تمت دسلا حصول يدل جّتبلا دما منال وت ١ ئصولاو ىضاتلاو دبابو بال نام الو كلا مريخولو بقرلا حي عزت . ةبالورل ناهد يل انا ءانهبو قنا ملة[ولانكاورحلاكاص هندال,ثهراوكب ل مهدالزاج ع اكتلان تاكا كرولا نذا وأ سنا ففامل تالا ديسرلرو لتس هسا ملا فضن نمو لم اره فضزمل هال جوزلاو ل ئارهم فضم هاذ ضتن نأ ضننل خالف

 َ :ركذا ل ىملاجي وزن ناملباو نمالا مزن ضوانلاو تامل ككرمو

0 1 



 - حيرت نوكلدال مهنأذ نانملا كيرشو براضلاو توداللادعلا عنف ||

 ثك[ب/ىضاتلا تيلوصفلا باح ىو هفسويهإلاه لخاضناةزالا
 يو اهعسداو اهجاكبذنأ كأبو كاسل نكيإ ناو هيفو بلئلاتما وت

 بالآو وجل نع نمهيلا ةماجىنداىصولل تريمطلا 5 بةدئتنا ١

 انس ةياورلاهاظ وزوج طوسبلاةنك نبلاّيراج
 ىهتارفزلاذ كخ فص ف إدنعزاجشإادع نمهنداّيراج.ىذاذإ ٠

 7 لاي ناب نبالا دبع وحب بالا رويال موق نم غد م ازهو

 ةزاجالا تقول هكةررخلتم احلل ببسب نكت تلا حدصلا ا ن
 ضيوف كلب دياوزلا كا مانلو ه دوجو تو نمهئار هل ةرامجا| اف
 لسسياعزهاادثتِسالو ٌراجالا تكو تمالآ هكح تنئيالفوتوملاقالطلا

 تشاهد نمت زاجالااّنل عم لوضنلا نمدوجولا ل عه ىملعتلا

 دنياهم طباضلاوهانهو اهقملعت مص دعل تاوالا ف النع لاعلل

 ىااهروم عيب ذاب دع كولذ لو ىوكولا نيمتشيامو

 هلها نمي دوجول دبعلا سر ف بجو تيدذلا ديما نأ
 أعخدمّسهرب قل عسر تمحب نم نذل رودصل طولا تحي رعت
 : ادف اذاالا مف اسف ٌةراخيلا نيد غم توبدرلا باوصا نه غل

 ٠ مئلاداذاو ندرلا بح 1 نيل شلل هكدوهو دوست لوسيل 0

 رهملاب منك فيإذ عيبول نأ ٌدحاو ةرم ل فرمنلا ميبلا طع عاصتشاب
 دعب رم ؟ءاسزقفنل نيدفوىتعلادعب ةاملاب لابو اناث ءاساإل

دانعز عباس دقننلا نههىلعأ 4 طوسدلل كو ءانيض اشتم تحال ىرخأ
 نبأ 

 ٠ث ؤمسيبلوو مش لس ىرخأ ةرمزتننلا يلع جا | ذا م هب عابر

 هوجو دج ذا ةقنْلأالاعضامعب ة رم :امايدلا ثوبد
تيد عحذ كإ دو نامزل | وضم

اول ناد وهر متنا ثد 
 ميلك 9 : 

 قايسامل عابيانأو ميقابلاةتفنلل ا عايبإا نيام سف ناتيام الس
 دوي ماعلا ة4للعو 0 ديفا 3 تياتنتلا لاح .ىنصو دا دزاسو
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 أ ليلا هوسز يرانا ب دنجرملا يعذب يداوملا سماك
 ظ ترودو ممالك ما 000 اا نال ىْحا ةرم اس لجولا لح

 يلا ١ تايد .ك5دتننلاورملا طمس دسجلا تامولنلا لا ينادزثناو نذب ٠ م تحال لا مللؤجا بكذا ليلتلا نيدلا نجا منا ويدل

 7١١ نأ ارمعل ىلكادالاح ذالاب رتوالوااهبر ىلا لخدا دان اكع رذلطا او

 ع أب نراف مسفلب حيد 0 لسان همام د و هريخو طيح لَك 1 يسم اوادارهم دحأو دقعب بح دثددحو روعلار اسعاد بجيل 2| بحوول !نلرهم ناليسللالا همزلبال نا سضسالا خوامصح» درح 0 7 ال اللا 16 ناجلاب مسد لوخدلاه عم دايم بجننل ١ كلن نمي ىلولا احدا و دبصلا مرفأ تيدكراضم لولا َقحَ ١ رهظب) نيدزنا] تهب وحل عر هم لن اهب ىف ناذ اللا زمعوأ
 مالئلا شر ريل ى ةأرما ىحو رام دعب لع عاد تيْنَعلا كو ةىلوالا 3
 نعل ل لقد كك هلويتسلالا سرك مييصلاوهرا دام نيا ىعمرو ذي

 تقيل رع

 7 نويرلا باص شررريخب تويرلل ءاناذا حيسلا نا نوال باب ١ اولقنرقو اجلا نيدكمهل اوف عج منال لكشس تياوتلا نيدو
 ظ اواشم نلرا ناب مث دملا بح ىرتشلل ناك ناد دو دخأو مسلااودر
 ىف ءابزاذ ناخلا يدل انلاخم كالهتسالا بد سيبلوأ نعل دك نملااورخاو 01011 يرتشللاونهضوارتهو ديسلا | وض
 ىلا نييضت كرريُغ رقع م .رح ربع (. و نا ضيا نشل ىو لكلا
 كأنز خو م رينا | حرفه نمور محو نم دال نمضي ملوملا نارحا مر مدبجلاوأ
 | |ةسمحب رد ريا ست همر عا 1 فلاب ةأمأ نبع. دل ناخوضات
 هامل مجزنالو ,اكنلا ل طسرا هم ردا هش ارزسلن هزل ذاهب دجلا لسداد
 هلالأو مرغلا تسد سام مشل نال ةأملا نمدسعلا عيب مسفضلا اجا ذ مرد ىلا نيد زأ لجل دسجلا لع نآكولو ىنعا ناو دصلا عيالي

 برص
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 اا
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 دعسو كا دعي 5 ]لا عسالاو كلان”اللو ,دفلابأهف عرطلابرطي ظ

 ىل نوذالل بانك قالا ق مها [ءاوىهتنا تعا ذا ندد نم ةساععرطلا

 دبعلا تباواهيلا لولا نيضت تيب «رملاءيخ نويرل لول قنا
 هدربدولو نذر يغب وامرفلا ن داب قاّسمالا نيب قرذالو ثلا

 دتفرعايولومثيد ممم دسلا عسنتساات ناو مث طولل نصار

 ىلعو ناتدأو مجد ذابو اهضتن هإف مرملا َِن اسوق انا

 همني دب ميل لمسنا زدالرل بهولا نم عرمخلاو معيب يخلف زاوملا نبأ ور
 كول :ضارحا اف تام هالوم هصوواهع ا الجومدبعلا سد نألولو

 نهرلا ىف ءّسمَد ىلولل نضاحا ةافناحرل لحج :رجاوأ نهرا ذاو منعك

 عل ديس سلا كانط : برأل ميسيضاتلل داوي للو ةراجإلا كود

 يتعامل دارا و رطل أ
 طسحلا نما ١ عاببللو كاذ لي

 نلاملا ركل ركقو ريل ضيا هه نايل نيدكرهلا نأ تبع تمحو
 هتراجلو يىنهرو مما يطأ نم رول نم نعل نوبرلل نوداللادىلا نأ

 ملولحإبت كذ اا ا اوالاح نمرلا الا ذا هبرتسلاو

 نافرتاسإوم ويدل دبملا الاضيا الحنه توب لضتقمر هكشا ٠
 8ث ىلوللا ارشاد كيبدلاى مسا ذا نامل ىو «زاحجالاو طول نوعا رمجل ناك
 كرش يس نيد رحل ةرأتيلاةهلوم ل نال ةودولو ءامزعلل نملا

 كولا لرش نا هر يم سول 3َْسمو تورخالاو مبا تولوالا مذ

 ”قفنلا وسهلا نما وأ ؛ارلا دخان نا قنشلل سعيد جو فرب لذ

 نامزجلااواىضرا لولا لان ول دنا و علا باي نمر هلك

 نا ومجد كسازاح اصلن ترضر ل ىضراال لاةولوادر

 لبيفد ربع نم هدمأ 4و زمول نيس ممل نس نال بلاي

 انهو تح لاذ نممهنسو رلسلا يحي يوحو نا طقس عرهلل بحي

 وجوز اجولو طولا حا ئ اذ لل ىَت هددا يحناكناو بوجحولا نال ضأ
 ةيكذ نمرا لو ميجلولولا ىف ازكبكلس نمثكأ موجوزاطعاس مل
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 ثيل وفوهو رمل بلان اطعسي (بجرلا نافطعذ نصا ةيضصلاللإ بالا (ق زيولا نين اهنا لاقيادأ كيو ةالسخالا انه
 نمل اول 3

 مشن ىتمااب ىضاقلا مدن رك هو هده يراجع نال جر ل عاهش 0 ةالجر دنريطلا فر ىهتشا فرعأم لينا ن]من ولاد اسد ملا نإ ولو كارت لع دوهشلا نانا هجوزنن كلمنل ناو ع درهم ةألل 2 هاما نبل ندا مس طيخا قرد يللا ا ,سألا هبا > مارخيلا ]ف دار تحن ديراج ىرتشاتنفل ذو يه ايانمىضق تيدا لع ناكول تح لولا كل لسن مال تبثيدمالا ين نايت ونود هرييشناا ملل نازاهضعب ليسو اجامل دلو ما وأ ةردرمو انك ولا 5000 لا رهيموأ ىسمريملا دملا ىسو غراادنوار علا, ب جرو أوس ىولاوش نول هيه نسج و اهاك : مدا ايلا“ كو ةمالاريم ملل سولو ندردوت ١مل دسلاو نيحاايش نينا د نأو يزل ياللا ز اجا ةملوةرح م ةماو رحب دزندلو تنم ىش راين زي بيدي ضل ا دحا اكن طوملا زاجل [اها رحاب ل دو وفخذ نيئرح(. وزن ماهارحابلخدو هرالعف نينما «يزتولد ةرثل ةرحذ ةمالا ع.وزتب 3 ىلاه رزع ناإ ةريحالا نمالا ماخز وحالات دارحة لع

 احعى١

 ! ىلا < د زي ناد سبب ندا نم ذل مالت يو محي .نالا 5 نمهحاكت  لولزاجاذ نما ذم« ىزتانا ارجو لخ دع نينرحدبع هزل ذ 0 مه ذ فال او افضمو لك تنكر فرويملا اق رصادا لولا كؤؤضووتنا ١ ةرعلا زهد اهراس ل دد منارجل فنصنو اهب لخد دذ ناكنارولا ل6 ١ همزلبو دساو هلطسلا انا هرارق'ل اهل رمي نذل ردا تلادووه - مالللاسئنرو كول نذايإدبعلا الذ (ةرح مرتد :رمهلخلا ١ تل همرعو نذالا قد جلا والا نلت اولد لاك مسك دجلا ١ ىلع موحو مدعل 1 رود ةمالا واد ناياللعم ترذلل

 | تماقاذ عمزتلاث

 هه



 لبد اهحوزت نا فسود الانا هرحل اهو رت مامن دايس تشاسلا

 ايو ههحاطدناجا ضل د عدو امني ق رفبامهلع َمْيلاباَسَتلا

 5 ذادنلو م واةرندمواةمأ ىنسرىلع ؟فارتذ كتف ىيبع «مزد هرسهل ل أك

 ول ةرحو ىزتولوزاوملا منب لذاهاول تمتسكر ةككلل كازاجأ هالوم

 ددعلل انام سقر ىف ةحوكتللا كألا تسي محول ردا] سسأخ 0!منل اذ داك

 ايا ديبعلا ناكولو زا وج عنه نا وأ ثراىا لرطا ذا ل دضمردأو

 سيال نوكبو امهالوم كوم نم جئنلا نالمتحبتالا غزال جاليملا هعارددموا
 خان نارفل هصبااارح ناك نافاهنبةرثع ملاخول مال! ص يذلن كو يهتنا
 اميسلطول نقلا اكو قالطلا نم درلاب شوا ناكف ديبار. لل نال نمستو

 25000 معاد ةلكلو مرصا] رتعجر منوال

 مييضا عاتب يدنال بلاها فاعأ اعلان دا تاللاوريدلل عسو
 اهني عددي: نو رلوىلا أ نباو ضعبلا قلم زك امهسندانمال اسك
 رهملا ىداا ذاالا مد عاب هيشكر خرم ار اص رلا 3 دروزما ذأ تامل نال

 ىتذ أملا محقرلا لل داعا> اربرلل نأ سابو نثلا ةا(مصلتتسأو ةلوم

 اذا تالا وردرلل نال ىلولان ذاب دفا ضيامتشر ريل يصي ذأ هعس
 هرعبنا/تاورل [حالف لوخيلا حض ناك نا نتلالاميكخ ن ذاريغباجوزن

 ميلان لاهل بسك خبال نين ن4 ناو ىتعلادعبا ممل وللا زب ملو
 كييف ل نوازل كيلا فالالو طعنا لوفوهو ددعلا

 دخوير يملا بقر ملل ذ طول تام غةارماريدم و زئمييقلا كو هن

 املا ضانلا) قنملا[ بق كاعسلا هك نالرظن مبذو نتن تتعاذأ
 ىئناوا اركذ نوكيا اماولخيال نبأ يقرا همة ثم لصاحو ئتملادعب
 !)بف دوا لوحرلا لبق اما زاجدراالا نم لكرال وا ىلوملا نذاد اما امهنم لكو

 أهنلطو هم وقر طع: سيهالوا ملا جبتي نا اماما نملك
 ١1 عجرلاةولطلا نالاهقرانوااهنلطا] ئوذولا ,اكسلل ةزاجا ما

 لوقف هعاضا ةراحل ميذ رمالا ناكذ موجلا ها لنلادعبالان وكب



 ا
9 35 

"0000 

| 1 

. 

ّ 
 ا

 2 دبسلالاهىيلا مذا واعف رل نمل هسا ىرلا نال كدارلال د رئاؤع ١١ لحم درلاو ؤراجلا :!ايح] مزاح اهتراخ دا 'هملطرل طولا توا / انو نيل! سياسي نمردال زا لعا دنعلا نال "الانعاش 7 انااا يارس الا ضص هناا ئبا ديؤعالا طبات 7 نال نا نبإل يل تسلا لاب كتي زكو اجرا همزت للا
 انانتاتلا دع ورك ما ضما ب سيفهتن ماخالاد يكول اكزناعا ىلوضفلا |سذ نالو ىلا فالخب مرمالا كؤمؤةزاجالاقيلطتلا كرع منا] هزاجأ نوكي اهفلط كوض م.ىزلا لوف نافذ ثوضملا هد نع اناتسا ريس داريغب دبعلا اين ىا رجم كلا ماكنلا راوق ةرماللاو نلالاو فييتبلا ناك نيلع «تدييلطتاهتلطلافاذا ازكوريرقلا خرم ,كرانلا لاي خلات ةزاحإا ناكقالطلا هيلع عقوا 7” لاترازدال اهتاطءطوتب عبد احلا خازكملدال الع لح ةناجالا "لق نركولاورسانلا « ل1 ىالطلا ىف عدكراتملا لمح بابل 7” تالطلانإ] ناحاذ وكر اني اءاهتتلط 10 اةرل زد عج ماو هب دب 7 بالا قازكلا 1 ناارب دل زن دقيقا تناكف الوم عدرقلا

 ثم رحاو يبِلطتو ندانلا ملا ها(نلا,رارف ا خلط لجل ةألا لوو مزازبلا قا( قلاط تاو ةجو زب تنام لا ذالا لالا دبس رسب ىىولطلانالصاخلو سرزلا خد ةممجوا كوالا نك فيقول م اهلا ةضصتخما ميج انذ هند رذ لذ ةزاجاب سيب ناؤشلا يدل ميوديهيسل امرصلار اتنضو طبيخ بحل سر اخيوهو هالومهعدرتلا
 - لاقولا هن ندلتخال اذا ذو عز اجا فلا كااهملطولادا ةرحا لا هتلاحللا 5 ندا انه نا تملوصنلا ماج: 5 و0! بقو ةزاجأ ن باني ظونضتلا 16647 مزلا اهمال خان ل ضللا ازهذع وديتيلا انك اهلنيع رغب - الثاء رحاو| مبرالاىرحا لطف رف ةرقع الات كئرجوز م ةردخد



 ويضم .

 أمافوةناجا نوكباهتلطلاتفربحلا ضطدولامارجللامغلس نال تاهتلط
 هناكرصتخا]انالثاةهبلطول بلع معن غشت ناجا دات لعلرتا

 ادا دال م.ىزلا الك نالانف جلبزلا مب ءيصرقو يقتمااّولط مالو ازاحإ ظ

 اال مدقو نما دس. يعش نام ندكذ فدلطلا +1 ا(
 دبعلا ان مزيسفنست هرومش ةزاجا نكي ناواهفراذوااهتلطءلوق نا
 نجحا 00 لاثول الل قو هوعب ةناحالا تطال تح
 نو ئهضنا ذأ سانا جل صنت تمبضر نكو ىضرا 1ك ولوا رمزا“
 هنمأدر كي ذنا/ىلط يول ن ذايب مزنة سعوا كام ميل ولولا
 ولأ ناجاناذ لوا فرمولا عطني نالذ زذانلا ماكتلا طق الطلا نال

 520 ِدايِلَو سفن ازاحأ ندا مامتلازع ممل ثءالثلأ تائلطلا ادعي

ورك تاقلطلادىبماكنلا لولازاجاو اا لاهل طامدىباهحوزني
 هل

 ههنا فوق قامهنيمقرهب لاهحوزنولو ان الئ اهل طرق وا هزني
 تناكال هولا اجا ناب لومي نس هيون! هركرال نسون, ها لاو دجو

باينأت اهحدزتنن لل ناك وملاز حملولوامزع ناكفإطاب
 سميع نعر ذا

 اشإلاتن ذالاماهننالا ى ةناجالا نالوةباهو اًّساركف ءاجالاب كهارك
أ بلا سم رحم ث كي بوست ناكولارتالا ىناللاو

 ثرحو

 نو ؛ىهتن اري هاكعودرب تشي نأ ثيحاهينالا خمزاججلا يوص
 عامتللأ ضمن نكي اهئ وف ىلوملا ن ةاريغب ةمأ تحجوزنول ةرمخبلا

 ديعلا (.هزئاذا او يهنأ مات ازيض ني نا فسروب ىلا ,نعورج نع

 كاب ةرخرلا ةعيصمرلاةناجلدق ضمة هل هالوم ةةأربخب ٠
 ىملو نذاريغب ىصنماهسقد تجوزرا ذا مهو هرظنم ىف خسنلا اهل
 تامل مملاراددأو يضيف نيرواعلا نمد مست ل ىلا نأ ىدو

 تيصجر أ هتل طولا لوق ناد رصلاب تكن ا6لالدلإ تت عراسلإلا
 نو ,ملاوزلالدلابو حرصلاب تيثتاثؤن ا ويأررلأ ف هإصاحو دلاله َعنأجا
 كوقرم د١ أو دوضو كن اول تيضرو] تزجا يصلان
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 ناناو ياو رلارهال خفرقولا 6 ١خسجاور ع ةرعلا ناعم ٠ مايد نبا باو رتةزاجالا».ثوشلا ناو نناورلارهاظ طيح ناجل نوح رع عجو هس انف فودولا مالا نالطب منمبالا ذو زمتسالا بس نلا ىلا بانه مجراها شع نما عونموه نان أد فوت ولا ماكنا لعب اش كلا ضارتعاذ ةرزعب تسيلوف ٍقيرتتل ]بأمان ٠ قيل رعب ابرك انا هرعلا بوجو نال جيمص ناجالا 1س يانا نم باتكلا فام لاب ىسضر لاه سمت ه درو عرششملا طولا لح نب ؟يزلا نا ةزججلا ىرم ملا نا لجرر نم طولا اهدا اهئيطوو دد ذاربغب هرمخ د راج مورد نعداولا:انهوعر ملاح نماهعاد» داسو ىهجشا ةر للا تنضم 155 نوكلا.رؤرر ضال «امنلا ؛يضينبر اىللاب شا ىلغ اهعادرلو ةرخدلا قو امى نازكرج لاذ طلح نماهعاب ق حرج |دانغا ماعاد > ار نا لع توي ذايب لير ظن فو ىهتسا ار اهلذم نلا فوقولا مايتنلا لاس اهنيذر لع ةاسا ىلا ع ىزتول فو طيبملا و« لت اذححإ تضمن! نود ضخبلا نأ جاولو ةناجال رالف ىلا هزنريو وأ ءاضرلا نم ظ هنأ يأ تناك هاهو رذو ثبلإا نإ ثرارلا نو نااهئطو ملزكال نم ' هنو الو ىف نول واحلا |طبا هطول نما هنرو ناب تما تاق ةزاحإلا ا لي قول كاس لو دجدسجلا احلا ذافةناجا نك )لقاءا نذاولو ٠ زجل 3 ناكوؤنلل سرتم دنا دقعلا لطب يلدز نازججادأ قدر نك رجب لاول ولو ضيا مخ قالطلاباطتتسم يتحلشل رم دايزلاو دنت لبق كلو زالإب ترن ة.ل زجل لاقرلاركو درلاضتش دش ىذلاوعذنا 2 تقرثلا ملا ةربزت ىحيئحاال لاق رازكواهلع درلإصّستم ةدابزلا ١ 22 باوجربا] ااحإ  فوقومومت ىإذ هلل ةثدر نأ تزجاىلوملا لأف ٠ مار ءزلتاتو ناب ىاتعالا دوك تالا داد لا لعب نارغت ٠ ةلورضلااماورجلا ان 3 هنماسو امم » ل 21فوسوا مبسابالوأ ١ ياومرا نسر كا غلب دعب لولا لوك زاجالا لعل ديلندا

 000 ارب
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 ماج ذو :ةزاجمللا عرتشلاو ثراولاخ ناجالا حج عابد ملول تانادمع
 تمص ا هيبلخد جوزلا ناك نان | هارتساْبصاخلا هجن /تالوصنلا
 9 ا ماهئلاللطس ناّيسشورش نياوراال اهنمذولو ماكنلا !طبالاو رياح

 ١ نأ مزعص 1 مبصاخ ىرجولا6 م ا6نلاز أوج قكي الد كرو رص نايضلاب ةكألإ

 : دحب ماكل ابر ن ةلولاولا تو تن الظنل حملا ناجحا ذاوركة دق تلد

 مءاذاامإعلوالا | ىرتلخ ضقت مهند لمف رن اجا نوكتال ىزئام

 ؟ رض ننال و معبإلا ذاأم ىف كاثلاو تن ذا ءرعيلاتف مالتلاب
 ءأ ٠

 صال ؤو اضرب سيليتعلا دنع طولا نوم نقلا وو هلام

 يك.ذو 'عاكلاروكرل نيراني ب عوز رأني دب م موني نأ ةربعل نا
 0 ”لانرل نذلاي نا عنشلنف ىإذ مقلاعم مجوزد نا الوم نم بلطدس ل رئاونلا

 وأني اكل تدالاو هت كيه صوتا هنه 0وزتف اذذأف

 الا لوانتيالالا قو ةقينح كارت ءانهو ميملا ل واتنإل ا نمرادسانلا

 ريكا دك( دو نصقلاو أنعالا]سشسلا 4 جالتلا نم دوصتملا نإ هلا

 دساأنلا مالا قرصان! ضعبو سشالطا لع ىرجن لطم اعذللا ناراو

 عزاجالاظئانلا نمالىعنىهتنا نذالا ااذلا نم تن ذا نا ©.ارعملا ف تن اريد

 فالكل ربا طولا دوجور اشعاع ةنعلاورملا بوحوو بشلل صاح

 نال اهبّلخدوادسأذ احن ةارما +.ىزتا ذل ىدرهلل هزل تح ريظت

 ب 1+ ونون يب مرنعرلل 0

 اهرغ نماواهنمااصخصدمب ؟ىزتلا ل سلف ردع هش دقعلا

 ونتي ولكنا: يكونلا نال نذالاب سبق عب كأ نلف مسن! اهرنعو
 مالا كراع نا وسلا قال ىتشلا كلعو أَنا مب هش ل دسانلا

 ليكولا الذب موعلا للتلا كرما رسان ماكتب يكولون تو مذ
دسأولا] راسا 3 هت و رمهلتلا ا ز/جيملاكابارساف عيلاب

 

 (مزتأم نلخا ذاامإو ميعصل بالا ثنحيا] نبأ (.دزتنا] فلحول 6
الاضيادسانلاو معلا 0 0 رداىطماللو

 قامعا| مسا د الل ذ

 5 ه2 3-8



 زهلو ارىلا خالة انتا ىبرّسسب هتاف ىسانلا جانا قلن ذأ ثاد ورش 4 نال لسد عو ماهملا كودذأ هد ,دش و نتا ةنعللو مالا, رتينلا نم مداد اذ. ةنبصم تنالا ذاامأو ةماواةرح مالن خلل نذل ذا[ ضع شلطأو ضئملاب كلا ديني ميش ديسافلا نالانانئاملو الايس انلا ا سبل كوتلاوهو ميلان ذالا نال 721 و م ضلال فانك. بابا عر فييعخ يف ناك نأد 0 انضقو مناد قرص ىونولو طوسسلل ف هركذ دقعلا ؟وثد ىضصاللذو

 جلا عرش خر # مداببل اق ازكسنإلا ان نم ةدحاول مسا ةأرسأ .راوئنا :ارما جمزتلاناذااذكو راركلا ىذسيالرمالا نال ٌرحأو نوما حوزتيا) هداف جدزن هل لاول ازكو ةرحاوةسمالا ىكلمإل شاذ 5 مما ىلل ذأ ىنبا ضروس دكر مالا تعرق وفلاخوأ  يئاوي ذل للف ربت ناو السنا |لحومف قلطا ناف سيو! فصولا ملول قلطي نا امانا ةلالا [صاح ,انانتا مميال 550 يع 0.وزتول نياوا د انتا ىب دّسسي نافذ حج ابريق ولزنأ تسر جل كالا تلططب رذ لب بصنلا انج ذا ميلا تنجماتل أد فمد معلا لل ىصلا نولناهلصا ل ماو رهاظن دودح جل صأ
 ١ تطام كو ءةحو 4اللا نجل نال انركذأ سايق ع وحيدا يبدي عبرا الكولا ىونولو رح وو ارماالا مجوزي نا كيي'] ةارما ىل ءمزنلاق ناي واكل, يكوتلاانكو فياض نمشكإب جوذتل فكم أ زمجلا ذا دبحلا هلك كلذ نال جحب كين ىونولو نصحت درعردا] ١ ١ فىرخانويؤرم ىوبو عوز دع لاةولىدنهلا
 لاى نإبربعا ال ماو صخا ذا اذه ودا ىبلا 5 و نين ارمأ تنبع قبول لا كالا|مهنم ةرحاوزحي م ةرحلو رقع ىنيتسسنب 4 هزت «لكملا

 !.دا



 ا
| 

 دسانلابدبقو طّمق نين عمزتب نارلزاجاشلا نم تيا عدزن
 اناثدقعلادرجداايلزاج وحل كوشلالاناننا فرتولا.ىتشبأ نا ٠

 مهلا موزل نعز ا رثخدالل اهتنالاي دوف تششتلا كانك اهرغ ل عوا امهلع

حإ م ُ وضنب ةأرمأ عوزتاذا مام«نلا ف رأ نوذاللا دسعلان أ
 5-5 ترا

 ناكناو ملا انهزح خفوقولا نذل ذك انتم قرع

2 احرص ةرأ مو مل نذالاءأايتنا ىحىرأ وأنني
 أربع 0 دزولو 0

 فدي الذ ردالذ نعل اما هريم خا مزعلا ىسأ ىو ععاارمأ نو ذأم

 ”ةوجد ليلا مزال صال هش وه أ تبرلادعب ٌتادوهو مدرلا كمل

 كليجا عنز ةدغ) درمال هييببس بجو زوك لنلا ماكحلا نم

 تال اهفل الل و كامل :ريلذ ةارماو مزتا د نويرلل بملأ راسل

 برطبو ا هرمي د جلا نى برت نأب قلل بلاط خئاوا لل ةوسالاب

 اريل خ لوفي نا نوداهريم 3 ماوهدراساو موبدردت ىلع مشاعل

 لم |رعسرهلا تمرنكأ نالا ذاامالتاوأ لمااربمم نيزنلا نا( نا اهتاوأسم

 ا وهاذأ من لالعت سلع ديازلاو نرد وات اهاذ

 كورلا نأ نوداملا باكو م إعرّدو ضلل تيد تيل علا

 ث كا ذااىذ امس نالا ذاامذ وبدلا فومذ متيكرو د كامتلعتت

 تماما ذات ودالل ناد اح عح عي رعنموامنمإت اوامر سلا

 دحي ربكم ف ربريلل نا مهم لكمال ذ مّتجحز رمل عو مسكو هل كو

 (س ميس ستخللا ولأ سيلو كتوم دعب هّنم نوبل ضني وم

 كرتالذاهنسرنا|نهإىرقو رمللاب :ىصب لو تويدلا هلم خط يحلا زم
 تادْعس دقننلاو سهلا نائم ىشانرملا نع هانم ذأخ كأ ذب, تيجارقو

 ابكي ل ىذلا نوذالاو لعروجل ديعلا ل عرملا ف لوتحدسعلا ثيود

مل ولا نذاي تسرءىلع توذاللا ؟بزدول مساك صشلناوو وخال
 مح

 دحيعلا رهكرقي ,هعباهالوم برغي 0مرات لا ]انا هرشلا ةوسا ألو

 عضو هن نم] ضيدمل نانا ئنويرللا تنو الل ةدقرلم ملت نولخ



 ل 3 7 مارش ناذاطخ يا ملا مكراشسمالدععلا نعايصلاو ملك ىف تصر يعى ولا اصخ ارع هولا قناعلا دعب ل
 دخلو مم :اييرلاو شي دي لونعشسم كانا قو ركام معذ دعائنا نأ
 هت نمد ناق مني ديالدب امرعلا ىقلاذلا عيدإ ذا نكأ خلانلا لا عقلا سر امام 5 و لا هلم نع تود دمهذدو ليليه ولف هم
 فبعالتلا ىف هياتو ئقنلا نمريلا لت كنملا نييرلا فضد ,دىنعت ىدد
 لاعت زلم الذ هلل اطباا مبحبتلاو أدرار نتسالا خف طولا قح نال ضظ فاه وزلا اطيو همر ضنا هتيكت بجيل هثما مي وزنمو دسوق
 ؟7 وءاهس تيان هقح-نال تررّكا ذا عضبلا عذاتع فتش 0
 لاه ن ف ىلولل ةم دز ىغ ماه دجوول نا عما ظو ىتن اهب ,ةداراهنوا اليل ىلوملا ة مرن نع اهخأرفو ةصرخدجو تم طيحلا
 مار تس اولا كال بتاكل نا كول ىل همرزخذ لو ةندرتب باكل لخردااوأوس انه لكلا: دلولاماو ةريرللو نمل لمسضّرمالا تلطا أيرص هرالو ىلولل ةمدخب وغم نكمل ذ|نوصاغ و اهئ طول سبأ
 عمالزتءاهوباذا نانا هرج ىالخب ٌديوَببلا نودياحل تننلا يجيانلف
 قالطل ايران ا نمو سا حالا ازجأ نال ذالأ وز قننلا تدبجو عوزلا
 نال كر دما اهيمرزسد نآرلادب الئ مرعماهاؤي نامل هيوجو مرع
 ىل رن الاو والتلاب طسالا# ةيوبتلاب طقس الذ كلا :انل قابتلل
 ” | نسرعتبالا|طأن ليشملا نا/دنعلات فاو ع.دزلا اهب ؤتب طرشس
 ةرللت!|ميل ل والا عصي الذ ٌراعاو ا زاجل ترطب ن وكن نا اما نيرمالارحأ نمااولخالوصول طل تلميخال لهل للم عب وزلل ىججتسلا نالاهمر دس
 2 تيقرنلاام تلقناف ريو دلل أهو تلعسال ةراعلا نائانلاانكو
 ٌْ ا 0 دالو اممرحإججم درب «.وزتلارخل ّط ضل نات يب وانه

 3 وزتلاو طرشلا لولا اا دل فاح دلل 54 1 هال

 اع
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 دوحو لزعو جه كك ذ فقلعنو ؟ دالولاب ددرلل تِلعْيَوم هراسعأ لع

 دال ا نسما ءوجرلا تن معنامؤقيلعتلا

 دن هنالاهتيلعت لذي طارش نهلخجراتخارذ تاج
 لع نم كات يسح مف طه اهدوجو فتوشإن طرشلا تونث
 تامول ديسلا نأ اضم وررئلا خذ ثازك دج ىد م منسا| 3 0

 ديس ارحراولا نوكيإلاهدالوأ قير طرتشلا كيرالا مضو م
 دكو مرع هرلس دوحو |[ قلعلل ا د مضولا لش راد مزه ,ول

 نا 0 00 1
 ثمل ارتحل هرلتام تعي مال جو ىلولا تامول لاقفرحروفق منيدلت
 ل هرعب ترلو ناف معسزاحج سو كولا يئانولو ّسرولل اهلا سال
 ايعرص قلعتلا سبب قرثي ناالا نلعبلا خام تع باب خدركذ ىتعي
 ا ةمااولانام تح بأي ُُك طمصخلل كارت ذو كيبل مو ىذعم ّىملعتلاو

 ةمأ نمرلرلو ناذرحوفت كا داويدلو لكم كد سل لاةولو نعي لاقو

 ىهتسنل هللا تلطبالاو كلم فت دلو نأّىّمع فلحرمود تلال اهلل
 نما هاي دوبسا!ةالولل نالوا نقر اتت علال
 طيحلاةلاةانلو طوسبلل كازا عيوس نا سزلي )ناداوحد زلءاهلخدي نأ
 أما ذاا منج ثم 3: سلا هرم طمس ا هلع هزل ارقد ثسحاهعأبول
 + الطصالا ثو مانا نكسا ذا هايباويوال زم تاوب ىرصم ينوي و

 كرسن/واهمذ ديواهجدزو ةمالا نمي لولا لخيناوفاصنلل ركفامرلع
 تاتننلا اق امسي نوت نود الا هالوم دختو كو بهدت تنالا ذاامأ

 رضي وال عمزلا ثيب ذا هوك ةربعلا نأ قتلا نأو ىلاعت هسا اثنا
 مغنيووزلا يلوا ئا سنا كولن الل بلل ١تكارااو ىلا
 ل 0 كتارا اهرابجاملو سوق ترمه أم

 ايلصذاا!ايضري ملن]و هيلع ليتلاد شن ئىنعب ملعةمالأودبعلا
 ماكلاذارصلا ظابجلاا| رن اةغيشح ىف عو هوخوأ بطب ماسلا ع



 كامن اههنمعب مق ان كأ ام هدال مالا فالخ هحالنا كأن كلف نا تح نحل ولا كلم تم لخا هدملاو ٌةيمدالا صياصخح نم

 ' راردلالن غلا |منن) نيبريكوا انا تن رص يلح هر بججا رف تسي مالو تامل «ربخو اسلام عملاق كل نالدلولا اددبدلاو تل
 ا( سان قرلا نال ناو دلولا ماوربدال يؤم 6 كلو فرللا لا كيلا 11/2 زال ترا بج ييالو اص ىلا ناهاضراطرتسن هرعت
 هذو درجوهن كا كولم لكل وش تخعالخ دانا اهيدكعلع بالللو
 |نامملكدقمي لاذ ميسا ماو قرلا ل6 لع ىنج نال نانكأا نع هتسزحي لو اطتمم كال لام دهتعي منال منياللل نو داهئطو حو
 قح سري اهنا: اللا عش ف دغلالاب مسا هنالاه«ناجأ لع ,انلانقون رجلا مالم زا ذا لولا هءِؤوطسملا و هلكلا
 نعل حبا هناا هن اج اول ةزاجا ىلا وم هاينز تيتعذ تددأ
 نقيب عاف ةزاجالا هانم تسيب ةريغصلاو ةريغصوشودنتاكم سن!
 فايق لا ثدا دزاا رعب .ىلا نمت دازامهمأهناذ لياسلل بحت فم إلا زهواولاك ىتعل ادعيرتعي مداهتر لاح هن ناجع
 لحاطر خول مزاجل نأ لول هرشمأب ىزلا هاهنلا عطس ضأف ,كنلا
 تياهعلإ]جيوهو يل دلإب تبني ماكان هناالا [طب أذ فوق ومع تاد
 ا يمت ىل ونال رد ىّوَمعا ف ه ديس ن ذاريضي دبعلا (يزتا ذأ نأ نمرباوصرس ا. م اكتلاذئني| خلع درع لبق ناعلا دعب ملول ةزياجا لع ففموتلا هدهرطتلاسضتشي ىذلا نابريدقل ايف تقتل ثحدتو
 جيه إن دبل يعاماو ءتيالو واول ,نتموهو لولا ةراجا جعاماذ
 اهن ذالع فيرس اورج و نانا نهدسلاانكف رسل الع فقول اناومتهجزمارؤاذ ناك د ومملع فكرتي ن : نهج ن مرير صامل

 ظ "لانو نع منسصخسُو نال رالم م "لص انمالا خخ انلو

 رى, يمل [شنامتلل نال )نا كرمة كاستنلاو كالدلا

 7 يدرك

1 



 ./27220099::::::يييسصسس_ سس ا

 0 رجب ىلا اوهاؤوه و دببسلا ا ٌيهيح نم ذاندلا وبس لازدق و تاَيكارتعَي |

 ميغب هسدت ونا ذإىصلا ف الخ انهو ثهاسلا نوهاسلاداّتناه ٠
 ىحرئتا] دري ناش دز بلون لع ذوق سدا لولا 1

 لاحذاننال ذأ سميح نم نيا م ئحرقملا نال ءصلا هزي ظ

 لصاحلاو ةريعصلامن اللا 0 1 ال :ىأرلا ةيلها مرع ا 1

 .باوجو رينا جلابلا ف خب راملا لها نمل ةريؤصلاوريضصلانا ١
يل هال دي رغامالا اهب ؟ىص ولت سلا ناك ل والامااظلخ وان داؤس ظ

 م

 للعلا عت هما هجرت نالذ كالا اماو رس أ فم للاورسلاوهسلا بن ل

 قو ددعلا تقو نكتإل ديالو را منقول دجال كال ىلولا”ناحاإه فقوتلا
 غال اكتم برخا كواملنكي لاذا" ناجالا ل نوكراناانكو تسلا تاليا

 هشنانسلا نذا نكو كاملا كإم غدسلا عوز. كبرشلا/راصن لا ملا
ذب نهايلاف نكح نمالا ن 08 متلذان ح 2 وأ

 انا للك

 0 دنِلصالا درالولاب تا ةراجالا أ ارفتمدا]ث كرح نب در

 كرلل 9 دجاواهكوزن ماضراهنراقؤلا !نيالولا
 8 رد ميس ونكاو

 37 مرش فازكم نب الولارب رضا اضرب درج طاشينالولا مجدي ْ

 ©.و نول دنلا نأ !خنيسيملا لع طخلا ضرتعيابرتكو مدكلا مماملا

 3 لاماكعا نأكتاوأن 5 ذا ماكتل الطب تزغع امان 21 8

 تم يلا يطير امانا الو ىحر لذ : نأ 2 ةراحأ نعزبا] 1

 ب 0000 سيشل كما 0-2 دفنا ورهلا#ماكنل

 دلال مأواضيا كا ددمب مسأيا قامو وش انك لولد د
 9 نزاعات دة نيدجبالا غنا نمدبلال اذ لم 4 نر 4

 دبعلار| : نذا مدع سأبا :ايرجاويملاوب لل :داعأام دذنبال أخ اهات وأ

تاكا رجال ناكناذ 51 ن 1 :دعرشاب| ذل ا
 م نأكول او ةدرد 

 لعد ةزاسلفا ابدلو تتاكللو دو اما تلا و انأذ هالوم

يركأوأ احم ناكنأذ قع: 3 الب فرمتا ةاوجتادعلا و 0 1
 : نن



 . موزول اللإو ,ئاتعادعب .تزاجابرزوعالا عيناك ناو اجا كبدقت
 جم هرو تنمو نكت لو ملا جزيول ىضا تل ادزح ل زاجاد قع م هنك
 تح يروا تعا هااولررملا ىلع "لاو دن ينح ضادنع انهو ضرلا لق اداوم طعتسيو لو نررعملاو عيارلا سنا نم َّ هليصنلا ماج د 2 .ردالا هحرعبالا . .لاازكوز . امانا نذأ
 ملا جانو كيرلاو صاصتلا بجو قحاذ قتال عجأ لا ,اكحا قحوف !تنلاو متل لبق عيبلا عيابلا لتخا ذاا6و ةرلل ترتيل  لدبلا نيىزاجهتيل دبل هنمنارلو هلجاد تب لنقل نالانهواهننا
 الاطلال منح اهل مول دال ديسلاب ديو طوسبلا فانك <ىنل اع ينبع درهما يوم نال نأو موزلاّ حد نا اعل هويقم نكد 2
 بيياولا 5 لم مييصو تس م.وزاسبص نا( نابماز اجلا لها نم نكي ل دلو 7 ىددشلاّيذ ذر تالوقرمؤ ىئصلل قرك ذوريخصلا ل مض ديلا ىلطأو
 اهيياعتس ترتر اذا ةمخصلا جلل الخ مْغبْتح ! لوف قطمسالا ا
 ل ىزالا نما هر ىالخ .ة درا لع ةارلاحلا مها نم هد احلا ةريغسملا نال
 رتل انتا حتسرإ هتما جوز لتةول بسلا! ةمالابدبقد طوقسلاو رع 0 روظحم :درلا واهل عمر اهمال

 ياي وزملل عمت زوز لولا ل عنب [صح تيوتا لل نسل درا تلاوات امس رعب ادلة ول ننإ) طول |.ق ندوكي رستو ميل ع دوقعلل الر اىلا
 ٠ هكرزلا تراتخاذ لوخرلا | اهَّمَرعاوارصملا نم ىرسلسلل هب به ذو
 طخب الل وةرعخو نميتبلا نازك و نزل اهيلا )بال وضون ا هرسع وأ

 ةبرمهاذلاو طيحلا م( ف ,لاطلل طوعس تلانلأو ىلوالاؤ
 لكتب طتسالذ لولا الاهل بت |(. رس نا فرعا دلو لا ماودربدملاومنقلا . مالا ملا داراو نحال (مملل هإذ هربا هضحاول ندا]صارطوتسا)

 أينرلا اكسو تعمر يغه سننإمدرلل ليانج نال طولا ناهس ةرلل



 ىنلش لاق اذا! راصت متحطادس كلتا 'لواهننانتحاهتومدداتنف
 ف لج بحال اهمطتف ىدد هطنان هكخديرلا حا سمن
 ىلاذكو لع زرانكلا بحس نيرا ءالحا تحفر جتعم ىلا وللا نت
 نالشالا ركاب دشاناو ىش سزليال هلسّتْذ ىردعإ تما رشا ولا لاق

 ًاهالولرملا نال ةيناخللا طولا مدع ممل ا واهشن يمال انقاو
ديثوىلوا ناكل اه ارا تسال سلا لا ذلدبلا تمدشم دوي م وى

 

 ىخمحو ا لود سات ؤضحع لاما تارص لذ تناول ةالل نال لتنلا
 لوخرلال م مالسالانه: الا تردراولو ناكل تانك ف سوم داو شوه ١

 طوتسلا نأ نيبتتلا عفرما تنال ناد: انن اولا طقس ةرح تنالناذ
 طقس لوحيلا ]د ةركلوازنمالا تدترا داو نايبلاتياخآتوهتستياورل

 «يدزلا نبات محواهربتمب ل همدع باور ذعضلنءالضانانتارملا ٠

 عغداناهلوهيلا ل هاهجد زناادمالا تول طمحلاةوهةدرلاماهنم

 همزلبو نارذأب همزمالا نيتاه دب مبذكو ةدهشب متلئ اهنناجمذلا ظ

 در قرطوتس مدع ح وزد شو ىهشا ةدهشب ناكل ولا ملا ف صن
 )عج جلدزلا نافاهسند تلقا ذا ملعاساق ىنلا نااهكتتدنالا

 ف امد نلف تسلا ةهمرع ناخوضاق ترد للا ةعزيشاوزلا

 مفأمو ىلولاوهو اشملعني ل مكس الا ظلاوهواضيا نيبرخالا

 تعي اتا لول بيل م هلاناةش لئلا تلال ب تيوشلا ا -ن
 وسلا |نإ ىلا اناو ضال تيلوشل ا! ءامل تب طش لذ راع ل نلف رقت
 بطوحلا) تا تلة ىلا ا, ل دب كلل 2 قاض اهظعذ نابل اه ايل
 ىل اهنراو نا زازا سيلا هشتن: لل مشب دس ارئل ول مقرا ءاهالوم
 ::اقلل للنوم راو يطا مالم ط عسا نان لوخرلا شايلك

 مل ءل8 لسعلاب : :
 ب 0 وحاب ذالاو سوو اهلا ذائدسلاكرامف م

 جاصوم هني !لوقومانهو !ضيرتعتو اولا وهو ايلا هوصتب
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 هدولا لزعلا نأ ث دخت د وبيلا نأو لاجرلا د سام ديبرلا ناو لت ناار اناواهنع لزعاانأو نواس نا هيدا اونسرمأد لاوهلج, نأ ننسلا ثيدخيد لزني نارقلاو لعن انكرباج نهر احا تدخلا هلعلا ةياعدزعيملا 7 2 مار نذل ابزاج ا زعلا ناراشسلل عضو دانا واهب ال طتسسراذعالا ' نيا مرت دجبربرتلا جذ خلاك نامزلا وسل اس نامز اولاد / اهنارجب ءابثلنل باكا ةركذ ةناخلا قو ءاهتحتلاوىزب جمالا 1 رمل نعلزعلا خن ذالا واهب ذا نودب هتمانعزناج لّزعلا نآل اريئلاةماىأ ١ ةمالاب درو نيعضوهو احل ندا نا هريخ كاهنعو دئاورلاهاخ
 " مماعنألرعلا م.ارملا و اهمدعاهضعب ؤو ةهاركأا ياتملل وجا ضعب ل( 2 ظ لاذ 3 كاك شرتد نا تحل تسل راق ينل هداداراول وعسل نبك
 ىذبوان ذاب لزما ذا ميتا عرفلا م.راخ ل زناذ عزت لازنالا تقوأعإ ذا
 ' ليت لاي نكو داعرلااهلادعي | نااولات مننا لع لجل يريظمنذأ
 سب نا] منبع هلداوطرس ىلع نع ىورازكا حال إس ريل ناو هين لحدوملا
 مال نمإض خلاء! |هؤرن نحب لاق ازكو اهي طقس هركذ ةيزحلل
 كواتن قو هج ارعملا نادك سخلا ةداعا بجوىنلل حنش لا دوبل لت
 فلولا اه ٍلزاعدو لخدنو 0.نع صح ريغ ةيراجهل زجر ناخوحاق
 تنامناو هند نم نحس يقنأك ةيمو سلوا تلكزبلكو كوب اخب
 لغرب عراخلا عشلا الل عقب لدي اهرنا] هت معسيا|2زدصح
 دوور اهنصٌع مدع كالئب طرذ ناوجنأو يصح تا تحاّولطم جا داو متل[ يصفتلا هعض دضي انهوئهتنا لزعلا ل عدقعي الف
 ىلا منال اًميدَدو نوكا] نا طرب هنم سيل ىناب نلخلا مِلمَو هنم از علا
 بلغ دعب لو لزع ده نا اذ هزم سيل راب ناظلا مط كاس ,جارعلا
 مٍمَرْلا نأ ريخبا مارح دلولا عئملا لا هزعنت ماهعر ة ]ما دس نوكذل ىعبدبو قيشوتلا ] صحي ىب و ٌمدصحمن كيال نأ ظرشسي همر رنا نضع
 لام ابي طأّتسالا عايل هدريدقلا خذو ءاه ارغب ,لزعطعا سا

 مالح



 اهوام د نيرشعو يام دعبالا كأ خ نوكداو عضومريه خي ىش نمئلخلا ٠

قلت نال امل غرملطالاو عورلا"فن يللا ىدارا يا ومتشن ]|
 نملك 

 أغسالا عاسشاب لوقا'اوةها اىكلأ بانك نم مان 5 يهنأ نه |

 افعل صان انما نوكيديصلا ضسرسكا ذا محلا ناذ امل 1

 تطقس ا |ذا انههرش اهتملب نا نملقأ الذ غازشلاب دخا دب نالالذ 1
 يلع ساب اصيعم كصادل نال ىلع داع بيو ىكشارزع بشي

 درعبانلواحرص دة بتح ىلإ نعلتشت ةللسلل هزه نارجالطلاو ١
 ةربرللاو ددئلز مناة نرهللا نم دال نإرهاظل واللة غصب اهنع

 كورلا نمل دلولا نال اهيلا نذالا نوكناؤئبشف :تالللاماودلولاماو |

 دردلو ثريخ ديتاكوأ ةمأ تعشءاولو يل وتاكرص هرمأرلو ظ

 كراخاذ اكعضب تل تّمتعا نيحة برا مكسلا هع تلاع

 انلاييناشلاونيلصنل الظشناتلطممرص عضبلا كلم اطعتلا»

 دعا هلع كألا دا دزنرمالو مب + ءوهوأرحاهجو زناكا ذا هذ 1

 أاهنرر تملا صا عفر شحذ تاتيلطت ثدلتب زلال: قتعلا |
 مسالا ة ترجو رةراهلعُدكل داددزءاىلعا# ذلل هلعلاو 5دادزلل

 ىاعنلا 4 باف يلا لتهاوقو نانا هلطو نأ ضاهترع ناإ

 هك رو دبعن كش اىورو انهن تاتا نك ةربرن ؟. ورب ىلإ سمو

 هنهان ادع ناكل كأورنو -تيئماهنا نمل وصالاة|لىوالا اننمإ

 ىغسو اهاَمبا ىزلاوه خانلاو رلانسسل صالارئلاح ناكمناب لعلأ
 سردل اذ فى نحل م داهنع< نحلاوه تيتللاو ىضراعلازمالا

 السلال عرلوق ناباطرامخال شاذ تّمسسلا ناتيتاللل ناتمرفرن لق
 اهيابو تيل اهكأم نك! ذأ كعنمب قانمالا نعم سل ؟عضن تكإم |

 قدا ملا ءاهمشيل كاما هنوك,نليفاهتن عقانلاهكلل عئاهبكا
 اهعضبلاهكلم هل علا نا عىئسومو يهنأ صنلا اىل )نتي إذ قتعلا
 ةلعلا نال هىنبوهر ىتتناصنلاااهلوانني لف تسعلا ]بت دارا عملا



 0 جيرو يعز كيلا ديب 3 دائلا نأ بع ا و او تمل عض اهكلم

 ايش متاننكا سنك د راها دكنالو مضبلا كلؤم ل علا ناطعت شالا
 اا نحب ذارمخباهسخن ؟.وزرد 23 كالا نال ذب هحو 14 بدمج

 1 تاب ةياوش وتل سبا د( ةتكلمدقوملولا
 لجتالا ماتلالءاهرجو لول اهئ ط وز حرم ناو صنلا تح تلخدن

 1 اهلاسكأ ذا ضولا مرع بجوأ زال! دتحل لإ هيعضب تكا هنا

 " ةسناطولاف كلامش رح داصوصخ أ شال وق 02 5 اه قاموا

 ةلشملل ذاصن اف تتنعا 2111111 11 00

 ا ليتر دلولاماو ةسدملاو دنقل نقلا ةمالاق هللبا ينو داع ردن نالت

 ا راع هت ةمهبملا تقنع أ أ ذأف ةمهصلاو ةركأ ١
 اهلو كأم الو رضلاو هقنلا نيب 5 ددرتلا تاذرعتلا نم , [تلازيسف نال

 7 ةلمنلا ءاجذ الع دازو الرع 3 ا هنانلاهيلع
 كنصن رازلاه ليما 1 نأ ظ أوقاف ١ لنعرنح, سبة رز

 تناول ميزا خذا ضتقمو ةرل نول ل علا رنتي عملا نان ممتد
 ةرع تقدعا ذا مرهالا نانا ضد هضو ىهيسا لها ردع اهناندما
 بسدل للا خب | يبل. نأ نعى : لالا اهالخلا ناجعا را اه عجرلا

 يغش جمالا نا هارجا لتلغب ىتعلا رش طذع دروع مهنالرزعد

 تاك وللا اجهل ةلخر اهل الأ كمل شتت لل ىلا ةمدع

 0 الملا ببب هاينز ةمدختأوف لوهسه 25 1 ةمغصلا ل

 هذرعي مال ينال جولبلاىجن نال هداك سائلا نعصاروللا لا هلعدال

 قانكهاضيا بالا 0 تش هنا ىسانلا ضعب نظويوهلملو جلا

 تنال لمللا نارسئنا] اتنالنا و ىلوالا ةاعلاذ سيشاتلاو رك رس

 مضعلا | 1 وكت نال رف ةيداثلا وعلا ةردحلا

 هللا هسنت تراتخا تيلوصفلا اح:3 و هرحا لكرفرعبرهأأط
 راسيخا لنا/تنلبإا ذاذ ىلا ادد مميالل يك ووجع (د جدلا
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 1 7 هسا

 بهم هب جيسي ياهو يصمم
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 ناماذاا ملمس 2 0 خولبلار 9 0
 ناصر صل ذآ هرج ت كنالا ع ليسوا .وارح ا 00 0

 2 20نللاواعم 545 اردات ف اهحوز 2 ايما ب دنر نأ تقمعا م د 22ج

 اهيدإ |فسود كادنمر كلام هملل نيسان يدب مىلاعت 7

 5 رعاه اخالواهيل 9و نا كم دادز هياتم 0 ينحل
 | ذاخ هكألل ضّمتنا اها ضرب لما كلل اهله تن دتعلا ]صان نال
 هيوم اوت بحرب قنعاأ و ىهتنا نالا«لصاملار اصتقتع

 نعل ادفع 535 بولبلا اجل ناحونعات ىواتن ذو ىقوفاصنلا تحي

 ليلا دلال يلا كرا را ارا نأ هوحو نم
 دا ارلاورم كلا تود لا تلا ياها وزرع ىتعلارانع

 لغرف فد ىسدالّ قرنا نا سمك! واركم تنال ن او توكسلإب لاطبيإل
 راختلزاب ىتحلا اضن اضداايض دارا َّق غيلسلاب >ق دغاشَتلا

 َت 5245 يعلارا شق كرفلا نأ ارهو 5 هحبح نيش د ىلا

 تدلل 3 ناسا" اك فى ؛يشا الط 57 نطاراخة وام لع

 نمد است اهرأ حلا نال جو ذل هب اخد نكي هنا هكيرم لنا هيسلمد
 48 74 لوخرلا نال ]اه دل 500000000 ننزل صالا

 0.دنلالخ داهدسلرملافاهجوز تراتخلا نأو 27 0

 نهيق »عضل ا نه وزلا كم ادام بجاو ا]خديإو

 اذا مسا ماسة شرلا رمل 2-31: تناول ل دب 56
 اتساع ناط ةرلع ؟.و ناعسحلا ثو قوه لوخدلا لجان تراتخا

 تلمع" نيا عجرو ضوللرا نباقحكو ارترا حرا لولاه كاتو

 هلبو ملال زمنا كلل ايلذ برطرا د خرانإلب كامو ارا نفل توش
 كنباتقينل بم ,دملاذك بحل! طبىسلاب جدال دس

 تايللاد طم ذاالأاهد 500 سيتا 3 و ةومار

 تل ينام ازل و ضياح تناك: 2000 ىينع ملا طا ىلا



 تكلا ا سما نكو ردها طروا تنال ضي حا هنن ] نكح ناب سادا]
 ' سقي الان ىارا جالي دتن تتتعف نذاهلي تظتولو موق  ىهتشا نكيالرخاتلا نا رورض مخ نالو ىف لطب سيل ندال ضيفلب
  ةدابلا ما نمأ ورا اهنهحنم مالنلا كن خرز زداذ تتسع ملول نذا
 7 قتعلارعي دىقنلا نالراضالو لازدقو كولن درتللا لنتماو
 ظ مي يبعلاراخلاش تيمنا ام شو ةأرملا لع قد ماكتلارتعناإصالا ٠ اسال قازلو ئتعلا علا هستد تجوزاذل6 ثكألل ةداي زتقححت الذ
 ىلا ]نحل ةرتفاولو تن |ئتعلار اجا تسد ةر حوا سلع
 " ىنانكاهل رانا نأ لكلا ىلولل]جاذ فوشفع ا هيَسعاو فوضف اهجوز
 أ كفل كاسح لول اهفم انا ةسبدلل فخ ]يصختدلول ا هاو آرب نلا ٠" نكلرتإلللو دلولا او ةريدللاو منتلا مس ىمالا ققلط| ساحل ص
 ناو ءاينل انا تلاتلا نم تحزحرقو ىلولا تام اها وم ذرب ةريدم تحوززولديرهلظلا 3 امد لول! ثوم تمنع نأو تّمثعا ذا ءنكلاك
 ىهس | نئعاهدنعو ةفمنح ا دثعمياعسلاى دوب حرج م ع. ١
 مرعلا نال دنسيال م اكنلا ناد كرولل اهنح تاموا اهقّعا| ذارلولا ماامأو
  طبيحلا نازل دانن منت ةرحلاو تتش 6( ىلولل نمأ هلع تاسجو
 2 نلمالزدالطس م تلا كن ةل ثلا باوجئ لاقي نا خبدبو ةسانللو
 >ازأم لعل ديو دسان ررغلاة رح هاكنلا ذأ ةرعلا دوجو مرفق
 لي ماكنلا دئغد قتعلا | ّس «ىنلا اهب لخحناذ ةلثسلل نهذ طمخلا
 بخالد م وزلا نم هرحلا تمحو زدالرجم نعيم ىس نلانداو ر طخ عصام
 تيجو (.هزلا نم ةرعلا سعال نال ندا ورلا صاع يعدو كولا نم ةرعلا

 الأ لاوزل نفي ماتا ناذ ىنعا ءنذاالب عمزتأ خلاها 0 نا مميمالاب سماد اناو ضرهاظ ا سقدالا جوي مومن ىتشا النلا
 همالا ند رنالد سرؤلا خخ اتانلمر 1 فن نمس نال حالا هن

 رجلا



 ااا اا ل#5#5#5غ1 0 .١

 ' اهلتؤلاةلهللاهلع ترئلتمالا له ضراناو[قلانهؤدسلاو
 رج نيلارما رع وضد عىراولو مال سيت 3 5 هش اعبرتت 200
 ثيحر لاراب ولام فكخجاتس نبك نيننلا ف قلع خ«فستامأ 2.
 ًاعيراءا عبرا ©ىزتولردلا نا تيلوالا كف درع رندا ثمد خللا طخ |
 دجلائ اجأولو كالا ديد ثيرطالا ةندود نهرمأ ضن شلل ١

 فرمخو دذعلا دالاح مجلا# راجأ مجلدا نهردع لطب تالثؤواطنلا 0٠
 هبارمأ تتاكد هع قاحدراةارماز ارحل وضد 6. ونولازكو ٌيعدأرلا (|'

 جدزتوااهتخا جو زول وخل. لفع نام ناو ت0تلانالانسبل
 + اهتلاب دقو تتش اد قعلا لاح ع هااهتك نانو وصخ رشا 0

 ولينا ل طسلب ام شلاردناا تحطولا تنم ف ايي ترتشا ولا
 نذاعيغب موزتا ةاجبصلان١!ىيشرلاب دقو كاالاءتلاهملعدنا 0٠

 نفذ الصارا لها نكي ل ذل ةزاج[ لع تكوشد ]ب نفي دا غلب مميلو
 مالا باغ بروالا دوحو مم عفا ذارعدالا وما نالو تهيح 9
 ' هتمافلاتسم ناجل لع تدون أف م.دنلاىلا ةيالولا تلوكذ تاموأ
 ىْشن ىئايلو نكي ل نموا يلو نكي رشا, ن مح دعبإلا نال منال لا. نأو
 مالا زنكي رشا جا لع فكوتبف برمالا ىو عال اتمني ا ومب ىلاسإل
 مسد ورم ذاىولا نالو ةرددح ريال لنا منال لاوزئبأد نموه سد
 للذات تمعن ناجالا لالا تداعهنزاجاطع نوت ئحرفصلا

 نيحايلو نكمل نال فاعلا وه نانو ىلولاةزاجا نم ديالا هدتعلاكأذ
 ل دال قتعلاب ديبقو تعلانم ةنمدئاسميفو مقاوعي ىلاسول دقعلا

 م.ورىلاوا وللا ةزاجابالا دنيا شادران ذا ءن اي دصلا#مزت
 ناف ثرارلاو !بوهرلاو ىردلل كوري للا كرا ل شضاول ساو ١

 ن ذاالب م ىزتلل نال نا دتملاطسإلو ىاثلا كالا سس ةرئاجإلا
 هللاجاد دنس هنا ناهنطو ,ا جاى انلا كلا نا/ناذ مما نان اوارغ
 لبو ناالا همن ) دزه خدي مناط نانا هيو لل اح تاكنأو

© 

 ا
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 اهنا در نانو هلطباذ توق رميه تاىلاحارط ننال فومولرعلا
  اهنؤع نملا بوجيل ناجالا يعبي نعرعامس نبا نياو ىف عدزلا
 .٠ قيال وهو طا خلا ناحل متل نانا ولعل و ءلاواتض ؤ نأنح تام ,زحو ىرتشلل ةزاحأ يصنف عراشللل حيد حبالف لوخدلا نهد

 ظ ةرئلا وجو نايوسشنسلا نع سمس هأوكو دسوشسلا مكللخ

 "2 ائانؤ تعد تسلوف قدرنتلا ىذا ملي تيرس رعب نوكتانا
 7 ةكرشلا بخ ناعم وهناك ناو فرقرلا كل لطم نانلادألا
 «اننلسارقو ل صا طولا دعب وفولا جامنلا خةرعالاا طبخلا قامرعاظو
 ىلىلا نذارينب تجيز قيذص تناولا نبال ميكا يمالا مالا نم هللا دارأو
 لحال غنت لان تعور فز لون لحل سو دقعلا كندا! خا ةاهنتعا
 0 انو اجلا دن كلا رزع تبمعال نك نام هأ سديم الل )نالوا
 0 نوكد دش وىواطلا رش. ةانكديلاو بالاريغ كار. دالارا خا هلذ ثكر دا
 نانومدال اولاد لولا ضينولو ضخنلا ل ناذ 0. دزلا"ةاجا لش تقنع م 1١ كد ولا نع ثراها ضورب الجر ةوبكلا هسا« مرن لولا ز]حبا تقوتلا
 اهل ضربا هج ن تاكولو اهلي يلل واهلا خلد تنل )ف لجيلاناحأ
 ىاالالاو.ارمملاذ هاش :طوولف سنبل وق ع.وزلازاجاناودرلااهلذ
 سهملاذ قتحلاد نقد م قتعلانلض نذارعطب تكنائلا دمالا عوز؛طوول
 نكون مفاضقوتسا لوالا خالل قتعلادعباويثطو نأو كولا

 لوزدلا, كولر هم تنارييم ميلع بحب ساسلا واهل انلا قة ودول
 وعلا دعباهيلع.ئعلا ةوفنل اهي رهموقنملا ف «ا/نلانهيبتسا
 يلولل ني اتههرهلاء نر انام ظوبسلا قازكد علا ]املا دنت
 . اهاضرب لوقدلا دعي اهستا ارلا تسيح إثم .ماسالا اتاياهنبو
 دجون تايِطد مسح كالا: لداة ملا كابالل عما هريما هش وي كح
 ربلا ذأ تارطولا , ميسم نا ميلا نع طول الخ ]اح ماكنلا ىف

 البلل زهق ىلا نلتخا ذااناو ميفضيالتل اهلل نا ىتسل نلت

 ظ 6



 رنا انهنو 6 والا طولا صح ئمسمأ ب تحسن همس نكمالذ
 ةياروللا خلا لتللرهما] عملا ملل مجلاب صللا دارناو تيستتبلاج هركذ أم
 دولا 1 وجو توك ادننسا تملا دّدعلا ل ]ملادقالا امللبد : أو

 ينس ىللادش درويرد هررتلا جد جدو :خو هىسلا ابجحدوو نييشلا صعن

 اهاطيدإو لول ن 110 ولالا ن وكسر ئعلا ل صال
 ش انعم يجو سعاد دائنلاانانهو سلا ئيوص نع.لزحمب داهم

 ةس مانا تار نادم نامل لاق قرلاو نذالاد هسا
 2 ريب (دزلاولثما 2 كد ىللاوقتملاو ةرياراخ

 هتل أ وك د >هازدوايإ والا ندريالا قرا

 دبلعو منلومأ ترا مم 1 دان ترودو نماطو ن صفو

 هانا! رساىلل نبال كلت نال و.لاهالاه دلو نمو ءاهرتمالاهتمت
 اك د ا دحإللا 06 000 تزعل

 كألل انه غسان ميغا عطلاد 22--- :اؤتيانملن ا تما تبامل
 عكذ كو رك ا 2ةرقح وعلل اخ تسال[ بق ك كش

 سي اهمدست 2008 .©.وزتلا 00 تيلاوف بالاكدأت 2

 اييزدا نضاص ينللاو نفر دولا لانك ةاليىطولا ن 1

 هناا ااا لذاك دلل ددراىلإ ل دل شالح كلا لتبني
 ا 5550 ةوعرألا د تنذو 000 نم نسال 3 لينا

 0 4 نال ةوعرلا جهد ذل اه نيالا دك نع نال | يسرتحأاو مشوأ

 ١ّييالو ايف ىرتسدف ترلملا تفو للا ان تسالا نيدرطب ك ترند

 5 ١ ا ناذ نهال ب 1 ناازه كلما لل قولحلا كثيرح نم

 أيا دان ارامل ة(للأ طع تنعي ىنجلا اهدا ذا (ةبداشل كر
 هنداإلا كر 2 ملل كن ىنحل تسدو 537 نسم تناكولف ن نيالا وللا هيا

 سسنغوأ بالاو نيالا كراش تناكول وةرأ لوا هرقع نش ركيرشسا تمضي
 ردد 3 دعلع تالا ذا اهيا مهدوردعلا نمهرمعو م كيوتل مهبل



 ررمصل كب كلا نم اهييضام ذل بلا نأ يصوهو ةبجومأ ن١ اهل ذ كلا
 سرتلا نذقازكليرثا] لمح عندا كلل تن معا ذاود ليتسالا
 ايما ذأو ميلعرم | ساوند طولا 54 را ذا هناذ :سعرا موو
 للهلال! هسمد ىلعو ءاوذ مريس ةروم وشمالا تلطأو سل
 ,لولا ,اوةربدلا مل الهنع عزغ طئف ةنقلاىلولا كأم نمانتنالا
 دلووانبالاّد هج نمويلارثولا دلو وامن ةريرم دلو يجداولف هت (كلاو
 ازد! مدس ءاوعد يقال لوا سبانكلا ذ تلو ىذا تست أكس
 أعدل تراي نسوا علا وواةتلارما ثيراج طمول ردا تلاد دو طم
 تشال اكول اهلج لاك ناذ تهل ىلا نع ءارذزبو بسلا تدب
 ىف مك دص خان ىرم لولا نا ذو 3الحالا خ وللا دمي نا الا بسلا
 عاب ديراخل ةكلم؟ لولا كا ناوالدإلاو بسلا تنياىمجنسرمالا
 ترو شدا برا و دنقلا يو هتان فانك بسلا تدب رلا نم
 قتسعلد رلودلو نال الواتهشلارااولا د الولا انه عيبرنوحيإل هنم
 ترلوف ريغ دراجي خل نك ب سنلا تيثي لناو مكأم ةانحد نحمس ع
 ف ىلطاو ىيتشا هام ميدل اااه جرار كان ع
 هديا طول ندا) ةدثل لاب دو طيحلا ةازكرجكلا ور يطصلا لمتش ندالا
 ىلا خا هرثم هس زلبو اهكلءالو دحبا] ناك ناو لع مرعنلا» لسعلو
 دحيالو سلع كم مدس )الح طولا نا تمشي اف هنم تلجلا ذم
 |م ار حا طو طو نالها ظف هنم دلتملا ذااما يتلا قرف دان
 لم تبئيرككللا نا نول دهس تكلف هلم تلبجا ذا اماو ملاسرغت
 تاانمرقذتو هريغو سدتلا يف ئامشاصحلا طقس نرسبوا عايل
 . ظاذاامزولخ دحاورهمسزلي هاذ لسكملو طولا هنمررك اذا بالا
 ف رئلاو يمطر كب هيلعت دهسا عداركو ارارم بالا دراج نال |
 بالا ناكولذ ةوحرلا ناو لها نمنداملا !اعداذ روس تاوةانركذدت
 زل قاناولو نيالولا رحل ,توع د يعد لا نونجمو انذاك ١تاكموااربع

 ترق(



 لهانماناولواس أصل سس صترهشا ةكسنماقال تدلوع
 بيردلا جف خا# بالا نمع وعرلا تزاحتنلتخغ ٠ ناالاةيزأا

 نالا ةرأ مو 5 ىحر توعد عل م دالولا لش لجو هاعدا ل ناملاو

 ع >تمرذ بالا ةوعد . ننال أع داولذ ؟ردححو ماع دارنا كاواحي ريع

 فقحو ءسيصن ىف كلا ّرقرقح ثتهج هل نال بالآ ةوعدتمزت

 ماوك ايل لاقي نأ عبتبو ءياربلا 316 عرلو بصن ئكألا

 أش رحأو نطب هل نييدلو كلو طيحملا ىو هانم را كالا حو

 ةوعرلا ده عملو مدإسلا ب نكو نسرلولا دايلاونأ ى داذاهدحأ ىلولا

 ملاك ىريشلل دي غامو نهدرخد 56 ّىتعو نيولا بسد تسد

 هنالل ىللا نيدهشلاى وع دطروتشال ندا ىلا و جهال دلو !تراصو ظ

 ىىلطاو بالا نمدلولا ىوعدريغطرة سا نا) نجلا رش طراشما

 نياتنلا رش قاما سعمواارسوم بالا نأ ذلام تش دعّتلا بوحو 0
 اماوطتنالاجاهلسس ةمابغسإ ال! ذهل ميسر ةعلاورسدتلا ين
 ن(ذل لمعي ةداعلا | انعم سيلف ناجل انرلل اهلتممرفاسإ ام
 ىطييسا ىلع دايم داىلا واذ والاذ لعسلا نكاتلان الا صم انا

 بالا نالاهرلو هد داه رقعو ا هر ا باحر مىعس أول وطيجلا فو

 دلولا مدور ىعلانو د تيرا نيب نإلا ده بالا جرد وارو عمراص

 ةراه كرو رتلاركذ نسوا جيشا دالوالا جم ول سرأ نام نبال ننا]
 نانئشرلا هللا سلك نعا هرك> مللو »ل تسالا بام تلثسلا

فايس ااحبالا رع 534 دلل هوعدو 6-50 أو رموهرمانه ةوطوملا
 

 زمكلا وأ توملا» رتيااورمرع همرعي دألاو هاشم هماّدل بالاءرع

 نينا نعل لاحق دارم سيلو طقذ هدوجو دعا نوندل و١ فرلاو |
 تقرانوادعم وكنا اهل نا هن عر تقئانو نطل ١

 ىلا تولعلا تقو :نس.تبالو تب نا طرت شب نامل ضيا قولعلا



 ا

/ 

 هيلا لسنا تو نم يرسل منا نما ] دولاب كس اول قحة وغدا تدد
 1 وعد ريال بالا رع ىلل ُط رّسالو بالا ةانكماطنت دوع > صن م ميل

 اماو بالا ىلا ىلاناذ ملا بالا نمت سلم ديلا جلو نأ يع دبل
 ردفل لاوحالا , ختدصنلذ لأ جرلا ىو د نم ةرعو مل باردلا

 2 نما هلا نال اهلل ند جول نمأوللم نإلا نا ىربالا بالا كلم نع ٠ يلج لاند ندع ةمزتلا عب دارحاعدلو متل املا بيكر راو ءارعت ) ترا ؛ادإ اجد دلد رماعمللا 2/ييماو
 | لرن نايل ىلا كاماهعم قام تاز رصتملا نم كلم كا نكو مجو
 ا د 38 لص ماها زا ناوي دل امسي ندا اننا لع كاذ
 الواو يلع موا لو را ذو مارعس لذ تيعل كرم تنئي إذ سبأ نوصم

 ؛اذا كرم ناار حدلولاو «]منلاي مسا اريل لع وابكا ل زدالاهرلو .
 هنافتجو ىلع رلولا نأ ههاظو يارد كانك ةيارملاب ميلع يبعد

 رظت رخو لاصتنالارعب يسعي ءقو لاصننالا لبق قتعب عقر
 كاثلا نو دلال مه داولا هيرينبالا وهو لولل تامول تح ثرالا
 قولعلا نيح نم إلا كلمه ثدحر لولا نال لوالاوهمجولاو
 كنءرهاضلاو نايبلا كيا ىل انكثيدحلاب جنارتلاب يلع قتع كارماذ
 فتيل 3 نرشلا ع ديما غرزهاانا كم الواربانئتملا ةتافصتلا لع ة/رفل اوه ككل مومل مضولا به جيو لكأ نمرل كزما] ننال نانلا وه
 ىلو ل ةؤ دب وبا هجوزتولو ملل لادولو جوك نم كرلملا هذا كيرلل ل وأنتيإذ ماسعأو ماَسرالاهص ناو كرولا دبقلاو يم عض إذ

 ًاهحوزفرمئصلا هلو ندراللا تنالا الاه مودل لوانامل أ ااهحو 001
 ظ عورش ذأ :اوانذ ف ناخىضاة لادلو ءاريضدالو جوتن اذ بالا
 نتجدو رلرأو ١نمريصمال هزم تراوفريغصلا لو ندراجلجيرلا

 تراووأ,مرل و مامضنالو 20 نأ لجرلا د اناا 3 أو 5 أ لآ ولا سس ود
 جوملا ضو .وزتلا  ىلطا أاهجوزتي مريعصلا يلو نم «ندا

2 
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 زار لكلا هبي طولا ةياهنلا 3 وءهكثك متن نعئضتسا)
 ّ 3 هرلو ١ اميصدال ريس طوودسأف أداه ا وتساوا كيزك ْ ١
 ىهسأ أ زاكي ماكنا ل بضل تاّبالاهكيلت 2 عارم شابرخا 3
 .لاح بد تلده .داذ ترلوؤ نبأ ندراحطو نمو موتن انهيلعت 5

 عصر دلو ءاميصي لذه باهي طواذلامأو ةمرلا لل ءاهيطواذاام 0٠
 هكون سيل دال لوانتيالرحومش كسا كولا ىلاةاناواولاة منا 0

 نأ ميم الكره اظفالوا نهتسل عدد نأتمب قرذ . دان الا لمنع

 هدشعا هيد زجل كان 7 اوم مالنلا( سيئاتهم طولا ١
 تعا قيد هاو سف الرف لاك و مامتلا رض ستفشل
 يح جك رانكلا سب عونولو لالا ا نع
 ' لاحانهو ةنع نرومالل قتعي نابلط شالىومالل نعجقي هلنعو
 انلوب مالا نع ىنعلا دش بطلا م مدا نبأ ,كامالا مذ تعال مراإ

 ىسعل لرش كأم ذا ضشالا قيرطب كلما مرتي رصيصصت ئكمارنا
 فاتعاب هرمأ ٌمفلالاب هنم كيلّتلا بلط تع أ لوو صشمنعّىتعلا
 كلل تبا هلو هته اتمنا هدم بلم تقع ما وكو عشا د
 راصتتالا بإب نمارنه نا لصالا» نيكللا تى اننا اكنلارسضرمألا
 “ مايسة دو دع ةماح توكس ىلع ظمللا دل ا دوهو
 ا اح واداسنلا واضتلا مكركم وللا قدصد أع ديس

 طوزلا ذا يتملا رهو ىدستلا تره طنشن يدك ةباتكا ل١
 طل نتحلاوهو ىلا طور شد ينل ابوغتشملا ميلا تنازلذ عاببا
 همق تشدالو عيسلا نكروهى لا لوستل طقس دعبل اهظأ هد
 رمالا صح ملستلامودّدمنوكط تشاو بلاوي ٌورلارامخ
 رمالا فورشتعاؤر جنن طرب تلاد يعشتءا لاول تنال تأ
 طوع ل اًمحاى جوملا قيل الد سائلا ملضبتلا تس عاطننسو

- 



 مامتلا و: سنيراشاوّى اّمعالا ل هاب سيل ندرك ,هلكلأ انهن ميبلا تملي ملانو ذا بص ن اكول قحتاتمالاةيلهارمللا فرتيبوانه فلا
 لود باكل شم خراتلا دس لذ ىنعي ناسا اه -- نعيم قووابمتم أب هسالللا بيج يصب لتتم منلاب تح لاَةالد لع دارنولدا] .برما ام لعفرومالل نوكب ديمورملل طمس نكأ ما فتم ماكشلا د شدو مالا تمس ل عنذ لإ قع هيما اهاالول "تع اعرلاد 3 ناىاواه ررعولع ىدوحو ّر ايسارملل وقسوملا
 لاتوجد رد تح حا دنعا اهو سومالاىأ رك 5-5 فلام لحد ملولو
 هنن "هاو را كسا نكيالو صنلاب ضبقلا اهط رش نمل نامل نع عطب نا هرم راهلم ةرانكميلع ناماذأ# 1 هرقل صم | يوب ضوعيريعب :(ىلّملا دقت شالا وس لوالاو ره فسودردا
 نظل كلت ىو ترس فصتنال سلا و نال اداممأ
 أذوسجوم نوكيو نا سللا ل عذ منمضنب نإر وصل دخاااوهىنلاديل ]اعف نأ لما ل فزع بون شيف قبرالذ دلا اما ضسلا قرنع بونيرهنلا
 اءهورعم» دارهم عيورخأ ْن اود نع نكد لوهلاف ل هدوجول
 عاللمت ههداو عياربلا قانكض لا ط .هتسلاّةحاذ مولا ول ل11 نمللعمو لان ئع رة تعاوهو 0نمدئاهؤ ضشلا طمس [ناوسرقلا :ةازكممظ.اريلظ فسد كا وتم كا نوه ور هاظ
 ' انه عرش انرفاحلا عامل الا اي و يتسماب
 انكر لوألا لوص | ث لنا نههودحا هداوهّلت ةحدنلا و دلولا نع ] زنا ايركأأو ةزعلا برك( ذ نع هلدأ للاعت هنأ نناعسللو هيدأ نياربزع 7 رمل اط لوقرا ساب كرش خهلطدب نم لوقولعالا كل لتسال ماترد لها ماب لانها انيستا 2 رخال هكن ناس ُْث عرس اقرالاو رارحللا هيي لا ما
 نايس ذليل ركل لها تي َمَحا ذا جيصصو نق تيلسلل نيب جي

 درحلع



 ماعلا ورشا ىفو لئعرازكلا نمو تقاس راما ىيعص لع

 ءلوخمو ا ضارساو للاعن اف كانت تمعن ! بجو

 فآثلا عيال ىف حاذسنمال ماكن نمتدلو ملسلاو الملا[ ضفار ىلع
 نم هرعل اقوادوهتدريغب عاكنل اك,طرشرتنل نإ! مرح حاكشإك

 اللعب يلعن ارّئيو ىيشح فارتعوو دقسعلا ذا رهمح طنوس رزاكلا

 تلا ملوقلع ب فلتخأ احلا عامنكلحلا مره مرح جاكت: لكنا تسكت

 موق فا يسوانسلا: مقيقارعلا عاملا ةوازناج شانخاشس

 بلعارذ ا مسا مزباج مهدد ثأ ةورفا/ رعى وأ دوهسالبر فاك ج وزد

 ايت ةمرح نال ىاثلا ىءانلاخو طوال ةراتنازو دنشسحى ادلع عب

 فلتحت دوهتيربؤب مأكتلا تمرح اهل نيسنتلما نان اهيل عترسعلا

 نيوشلانمرفر لوف فدا مبو تاذالتخلاا جاننا/حا اومزتل, لاهن
 تععنوطا غيل مهنا ءرشللا حان نكبإ 2مل نا ةنبتح هالوا هس
 ةلاخ تلا رمعا اأو هورحب!ا ننال +.وزلا اًدح ةرعلا باععا لل جوااو

لاازكوايضاطرشم تسيل داهشلاواًدبلاَءلاحْ عنا ملاومالسالا
 ةرم

 فزهلاو ىذلا لمتشرف اعلا ىلطا دهشم تيطو اذا ح وكنا اهشانتا]

 سلا جا نانا نكمل نمرلا 1 * ثريددلا جدة ىتحلا تدعو

 الماعلا وطاخرمهت |ىلعاوتنتا لوصالا لها ناب نوطاخي مهنا
 منليف هلماعم دوك كانبال ءرشلا تتح نمردوكواهنم مامشلاو
 . انا بالمنلا نار ماسلا لعاب دىلانم مئاق ثول تاننا
 فتحت فو رتلزنم زن ةوهنملاو يلا هغولبب ن لكلا نحف تشب
 1 د نوكن ناس. ليصفتلا هشن بر ل اها نود ةمذلاهائح

 حامتلا نايباوجوىئتن اهيل عرش سرح نوكم لا تييو هيلع لذ
 ىملوا ملاغتشسالا ناملاز و كاسب يونا هش لب ماعم ضمتنو

 لب مضي ازا ماعلل قوم اغا نورا وصالا هرك ذاخ إذا ملل نعلا نم

 ديشو كل اره ىرللبو ىذلا نين قرف هلق نيحضولا سنة اتم



 اةانيارلعنا نارددالو نوعا نداذ جسم ةرعذ تناول هاذا( ةرعذن 51

 فالتخأيفو الصارم امالا دنع داملا نم 70 !هنأ سنابها مككرملل فو
 منال الك يوم يلا ىرخاورسلا ن تفياطت تصف تلا

 ا يملا نوت ا

 رهشا سس نم لةال د تتااوا دولا بش توست قواهق كط در جونلا
 عمو ْل دال ولجأ جدر اتخأوا ناتي . لالا ليعو ناتسشيال ل والا بعت

 ٌقبرطب رلولا] نمراعاذ أو نمش المد نا دفع متلا تروس مدع
 ملفا مداه سجبو مكج معرض 27 فيعف مرقاذل بعسزحا
 ىل 00 116 ى ميم كة دنيا مهل الطلا مو أ

 0 رثتيد اهبوجو 4 ل بطلا لوا وزة نسخ فاو
 ىهيسشأ مر ا ار دماج دعب لومن ناانامالاو كي ذ

 اتاننا ينيب ن قرني مرنعأ انراج نكمل: نال 0 ةياا دبدو

 مويرل جاهلا 0 اًدفدو ىر؛ قيرنتلا جي ف لطاب مق عمئو يزال

 هرعلا اناا رقرشلاب ارلا نيابتلل فاضللا' ناآ كوت تا 7

 هلو طوسبلا ا« جاهحلاد د َُى رندا ٌيصعنم 0 7 ضريطوعتم ردع

 كحل !ايرمهلسالا 1 ندالانيلا اهفارثا اذاامد قبرفتل امرعركذب دن

 تائرفاكللامرح ةالاع تناكول 5 قردادمرجم 550 ميهلشق

 رمز أجلا 44 مأكتلا نال الكا اهدحاوااطساا اوم اة ىضاقلا

 فبضوعنلا ةيواو مرىلا خانركذ اهاهرنعمهش امي نالطبلا حمل

 َ جنب ةيمرجملا نآالا وصلا ف صملاركحرإ لنهر فييرا مالا

 ا( دق ةردباهدحاو لكل هال اهيا داني مين «لكللا

 قاوصسانا اكردلاو اي دي رنع قرشا اقدح امعفارت راهنس

 انتم اناء دانتعا ريال امل طوع نمل طبيالو لطس اهنحا
 ملو هيله هيالو أون مالسالا نام سلام ولسا ضر ا عب اامسصلل

 امخارث



 190990355: سس

 فا فاذ دارا كانك اهمكشل متعه ارم نال ليجلاب قرني | هذا:
 رهظن ف لكل ةرباذو دساف دو مىحةهمرع ىلع ردع نأ ا

 مهلا حت يلوخرلاب ذأ صحا وتس قو تبلطا ذا ءسمْملا ب نحو

 مسملاب ملا ىغتمو دحب نات ارفرمن )ساو ىتح طتسالو تحب

 سلا للعوأنانشا ناتراوشساإ اهنا جياربلاة ل تنل واثرا ناتراوسنأ
 دل طم نحو نا تثالا ذااىذ سانت الخلع صنلاد تيب ثيزاإلا نأد

 مما مدا تجيرس فرمراجلا مات نابطيحلا قهللعو ميلعصتشبت يك وأب
 ثادارلا بسب نيد ثاربلا تاك عوج ظ

 لانيدفوهتشااماعرتسدةعيرلا ذا مهتنابراةربعال ضال هشان»

 ىذا مام اندتنلا بوسدلا ببسي تلاها اطل ١
 مكتمل ةانت|علذ ال صا دمف الإ[ صحرل اذا اماورمامالا رك هاه دحا
 مراحل زبد مهللو انت متل طلل ف الئلانهرعو نيبلا ةوءان د وئيديأمو

 تبلطف أت ئّمّةلطم ىدزلا ةارما تناكول طسحملا فركذو يشأ _.اللوأ

 قح لا طب |نمذدنبال بنل انه نال عاجإلاماهندس يرذي ىبرذتلا
 اهلكنأيدالا ىف مامتلا كل عطا ثالثلا تاقلطلا نال عوزلا لع

 اهيل ناب عضاوم فدعف مر نما مهن رئي ااه دجدركذ م
 رخأب جوزتلاماهيجوزتب عاد لئاهتلطيوادتعريم نماهعم] 1
 ههلص | خىقتنا )لارا منا يصاس ةرع قس انك وزو انزال
 اهنسرف رداهنلع البلاد دحين أم ة ناي لئاهتلطا ذاشأ

 غب وزي نأريغ نماهبلع ما/نلا ردع ددجننإو ىضاتلا لا ف اوس 1 نأو
 تف يىرسزا] طبخ كا. فلا وهو كإصيسالا ةركد قيرفت كذ رحاب

 ذاهيلاوو ههريخب عمزتت )تحالولاعجوزتا ذاام يلإههنيب ىبرشتلا
 خف فو ؛لعرذا)ساءاهيدحا قراف ءةرجاو دقع ىتخأ مىزتول
 فرفيذنا تحل! نمانركذامو قارضلا غاتس لون طم غش ديااشلا



 يور لا هرملاو لستلا يتسم هر الذ دل ىلا الحا ةرثرموارشرم كس هلو بلوق ىهتنامدل للاب ضرعتلا بجو وارساذ دقعلا عوقول
 ىلاصتلا دل يسم دربا)و رتحؤ جري ال منع هؤخشب عامتلاو لماتلل
 هنماسيف وسلا بو دم حلا نا) لشي هدا عمه دنملا روك دبح
 ةمرذلو عال تس سبع ارد كيرلا ها ىالإاخ عجيرنل نالت فلن
 لب ,نعل ؟رشساما/نلاو فصل مهب خس نداواهي غشت «ىزلا
 رس ةاازكو هنيدي ع دولا اسم عنو نلا ناك ناف راوظنا نالانيد ندوب, عشب دلولاو مملوم دترماوزامالووسةرملا ؟:وزشلالو ةلسررلا ع.وزتي ل ذموعلا نب خلا تأسس ةدحابرعبعو ركل صم
 بيصسورحالاو بلا ناك هرم )ايا حسم ورد ورام رئصدلو رواهرحأ
 مآدؤرلاولا !ساومال سنالارا د ةيييغصلا ناو برطلا د فوارم كلسالا ماد خان ا#نانرارلا فلشخرلا هانهو نشا كوه ممل ل (ترلو هلع مالسا | ضرع ىدعف تأساذ نيرهاك ىباو ماسلا هال شعب
 دلاولاو بلل راد ئرلولا ناما ذا نارا حرم ال سالارا دل ها نمسا بر
 دلاولا | عنا كنون | نوكبإلو ؛دلورعممال )سافرماكلساالارا د
 اهراجسن قول مارس ددلا ّيذ ىو هين سكعلاذ لني بلل دلهلا نا
 |[للسسراص نا زنا لها عسب تحل ذ وهسوهو ىقتشا الامل سابا طم سصنإ مذ سكمل ا يعوا برطإراد ئداولاو مهلسالاراد ربل نا( نأب
 لق عما اضف ىوقول ناجل ادد همزليال هان علب ماسلا

 يا عةيوجولا )صادإ 5 ندا اضم ارها ظن مل سال نفل ع امام سرا ع اف 1 0 جنات نيالرهاظف 9 يبرتالل
 هلع بوحولا لصام دعب 23 ناو كا نكد ةماإلا_سنس لوق ىلع ظ 0

 رفا لل (بوحولا جو ةنحدجو ا ذاف هلع فرتلا م لافاءا زل
 داعب مش ضرمل ا رند ببوجو مراع خدحال ىولخااو لا ليصأ ذأ

 ولد



 نبرتسىسوملاو 5 اوف نددترللا بأي نمربرّدلاعف ىهماو هغولب ٠

لا ةيسالاتلا د ل ىفانكأا : ناآىاتكأا
 بنوا 0 ءؤاكرع 

 رلوا! ذاقح هنس ارسم نلف 50 فى كح دساكلا كاس رنوعو
 ظ ب

نكرش موج فك ني 1
 هل درسا سا ومي الاله !

ف ماو قا املعارس_سرقل جفت اتعلا ا
 0 كا

كادر الفير لازيلهزبا : ٠
 | ةاالا درلا خدأ اولامعبّيمال الس| 

- 

 هزم تمت حو كن |ةكرسصلا : ََن ان برللدا ىلا 000
 سس

 كا دعا ال1 ني عل نيويالادحل ناماذاالا ٠
 داو ملا |تب لومتيحتلا كطب عملا جملا ذا تامهلة الاى ديوك ا

 مديأطلا أوه نب ء طسوخل لدا بيكا ضعبو طيح نام ىسوجلانمرحخ ١
 رصاللل و ءاهنمارشسا نوكضدتلا ىسوجلأ ذو هردلل ف هتاممسساذ نكو 0

 بني ويكي سي دوهيلا نم 18 :لمنلا لاف - ا ,ىكلا ااذلا بانكيم

 ظ ايكو ىمنش انف تناينإمنلا نمر ديدوهبلا لو قيد

 انغأثيضعبل تعتو ةرابسلا نهننا مرتك, وخلا نمريش إتك
 طع يللا ريشا رجا !١ ندا هاظلا وهو قرتلإ ل اني ناالا تع
 قرنلل وسو جلاملا كنيسه امكان ف افالنع ةرخللا شدا الحا ذك :رخالا

 ىهأنا متملا نا نمشي ام يزاربلا و درخالا اه
 ىف مهعأزن دوهملا نانسكملا نا سن دوهيلا لق امنلا]ضنتل
 ىظن مذوىهش |ا,نكرشا ىراصنلا 0 0 و تاوشلا

 رس نيدوهيلال اودي ناؤؤضشو :صالثلا فاو كاذك اكول ذا ظ

 لاننا نامل ىد دريل تاببارجإ اما نأ ةةمرع ٍ

 ى ا نم يزال ةاملع نر ةنامنلا نمش دى ]

 نوكيذ باك سكعوأ كانو ّيدوهي نمدلوتلا دلولا !نكادوهيلا نمرش

 ةبوقعل اةهخ تلئءت ديإذ ام تلق اذ تاصنل١ثو د ىدوهيلل اعبت



 رمال نا رصخالا باتكنم ىلا ولولا نك :الن|نرلاؤاماو ةرخدلا
 امال ة ناد انام بسب < نال نا هراء لل الجرف ءاذأ
 كم تددرتللو5 دوق ةولاو نزف يطب وسوحلا نا 0
 اىدوهملا نصب د نمالا ايدل ىد وهلا نآل الاب سايالذ تدع ماىملا لايارلا نانو ئنصوا ارثزع ةلكر ماعاد نضل ذال
 اةردالاوؤسأ ناكرخألا لع مالسالا ضرع نيجوزلادحأ جساولو ا دلا ماك | نى دوهسلا نبرُس تارغللا نا ىفىكشا
 هك !هرلعوجتب بسسس مم ليد لذ تتاذ نقوصاَدلل نالها
 "ل امن ولالا سرع بيس لصبا :لةعاط مال سالاو
 مالماللا 7 كمل يذانملا فام وأبا اجل اق 00002 انجلسنالا
 اح سين هزحل ار وك اهرك لهو سبر دخلا نم
 5 دزملا ناو ل! يسولان 0 ذايساّكلا © دز نلوم
 مخ ساخنا شاي انسانه يمل ]لو سنك ةضانسبا
 رخلا 2111 اال لينا كاين اكوا ارالزء اولا
 بيكا اهنا صاقلتة|لاوهو ىسوحلاو ندا تان و
 طاب ى د داصوه و ىسوجرخالا و ديالا اممرسب نحت :وأ
 ىضدجوزلاوا عوزلا )لا توكياماتعبرالا نماكو تميراوت
 انهةدارتيابلاو ةىدلاوهإ لاو ىموجوا فاتك عمزلاو تناك .٠ ة ارلاتتالا ذااهورخالا ل ءأهيش ره هلسالا ضرعبال ن ناشد ع دس مىنأك

 تيب فصول ةرشلاو الع قانناب ديلا ملا باعت. اا و تل رشم نك ىسلاو# ابلالمتفرخالا غىلطأ 22
 4 درلا اماناص حن وكش ملعوه اكس أبالان | نىباداو يت دار
 ِضطوسللا انك تم عمد : هذ هرزؤدوهوأ دوحروم سس «ملااثنا
 نيوعلد اين نموا ذم "لالا هذم مص نم طنا عصالا
 مصل لاو هزيل هله طن سافرت مال ىلإ عصلا ماو عينا ملع

 يصلك



 ددال مبا ءميلع ضرع لير طال نان انونح نانا ذاامنالخكئضصلا/ ٠

 ىلو 2 انبيع عوزلا تدجو اة!( ةمولعم اهب[ سبل
 ننمعلا الجال ظتنالا 3 «رداذلامدعل لام م رئد لب لح ]١ مان أنو

 رس هضبة سلا فبات نس م
 رهسا | ذأ صملا له دريس رفلا مث خانكأمنم ! تزال واكتلاة
 دوه تناول 6 مال الع |هتاذ ترعنشتوا ث دوه رس ىجوعو (وزلا

 مضانإ نب رهالاو سلا ناو لوقو طوسبلل فانك رشدإلا نمي |منوأ

 رحلالامسرو ناو! امهنبد قرفالاو وو خعموارّسالا خةيسوحم ٠
 ا تكس نأب منته لو جيلا ذاام .ةاقشبت 3 مو ىأنأب

 ةرم مل عم لسا !ضرعيال ضال انياب 7 رصأ 5 ةرخيلا ذا ميغ

 دبلوم ينل ل وجا ثدلتلا هداج ىزتاة سس مالا

 فتيهحولا اذ لط نورا فسربوبإ لاتوانغولوإلا قالطهو ابان ٠
 بسب دن أما الط نوكي وك ناو زلا كرتشي ببسنقرئلا نال 1

 ملسالبميلعهتررد عمذ ورا كاتسالا نع متم! اجلا نااشبو كألا

 لهاب تسيل ةأرلا امد نعلاو بلاها« حرشلا ساتموضاتلاب سف

 هدألع تيزتلاوهواهيلا| نا هلاتم بوش ناواهلا سيلدإقالطلاذ
 ضاع الا ناعم موس مال ميلا |ىؤأ هنم لكنع بإن رن |صاخلاو يش
 أضتلاىلع رتل فكوستول ككذكت اكول ىنالاهنغا] ع هزلا نع يأت
 صهاطظوه دابا درب مقيق هل طلانأ هدارم سيلو ةيبالا تناك ذاأمف

 ىاتلابرنتملا 1 0 ماجا درج مةوولوامهنس قرد موف نم ةرامعلا



 تقل داو
1 

 | اىينكوهو هنم منايا يدرنتلا لش اهرحأ تاو ةنانراهسرالا أول وخدلا
 قلطاوبرمطن ابالأو لاق تيحادترنالا ةرهلل عح ىلا سو ىبوشربلل |١ !هدخأ
 ضيا هلطزيملابصلا ادا نوكذ تونحلارييعملا لمتش ؟ىزلا
 ٠ كيحالا كل برعا نم واول: ىنعللا نمانركذ ال .هنم يعي قالطلا نأ
 تان شع نونحلا ناو! تةوتجساللا ا «نظتو اهتم قالطلا عتب
 ٠ بيونبجلاوىئبصلا دا تشو عاذتلاج لطنوكيوامهنس قرني ىذ دل

 هلع ينج نلاذ جمب ْذ ثروا 3 ىبصلا نإ] لرب جاتيالا] جقولا نالهأ
 - ىهو طرشب ىالطلا ع دزل ا تاعول ةميظنو عاديا عوقد هش نحعامو
 ٌىالَطلابراشاوانركإ اال نونجيوهو لع مقو طرشلا دجوو منح علم اع
 ا تمسلاوتيف ةننم تنال ذاكاللا نالاوم لخد نا/نااهع ةرعلا بوحو ىل

 ةرملا 1 ذ دال رف تان أو ةدعلا بوجو محن موزم هل سالاماكحأ
 مه أدب لطِشالانةوقحو ىلا سلا عوزلان الاهبوحو

 م ب اا نما ةضما ولما نشل! توحو ىلا ضد ناماو
 | ذاام وذ طق سم غوهو ع ىزلا تهب نم ءاج جات يئسالا نم مدلل نال
 امل همالانلوأهنسيحجنم منلل نال اهل سفنالف عدزلالسأد ةرد لتنال

 ةرعلا ف تما دانا هيلع رق الط عوق ىلا ضياراّس او لوحدلا إش ناكنأ
 :قيفالزناوهاظو طسحلا ف انكىنعلاو بحط وأ ملل قرذلا تعتو#
 مرت ف ا رهاظو شوادااوه ْن ىكن نأ تسراهبع ف هلطلا جوشو :
 نالمجلأ عرش خعقو دقو لوالارهاظلاووه ىإو كيسا! الاء صا خر

 تعفو بأوصلا ناو اق لاح صرف نوكت تسحن تم السلا تفو ءنيارعن
 تيت لئلا هدا جسارلو وق ابيل قالا هلع ضوع الب رتلا
 هلردلا ب سارما] سلال ك) تلانان كلذ تضا افاث هل ضمخ وح
 > (خلإ فر جقرؤلا نمنبالو سالو يوصف ردجتم ماسالا ل خيضرعلاو

 اوم



 ةدعب تسيل عزه نال عليل دانه ناجل عليل ءانهواهرجد اهبل وخدلا ٠
 نال ا هبوجو ,دعل ةرع كأ هدحباهيللع ملاك لواهيب ل ودللب تمتخا]

 فارع كك: : هل 9تناكنأوأ لع ةرعولت ةسرح تناكناةالا |

 دكر طوسبملا الاعب ديال ةانكةراهلا قا يساماملاذ هلخ تفتح

قراشخ يع هاحووشو .تلطاواهلعت دعلا بوحو ىوامطلامامالا 1
 ف

 الدامي ضئشا[ش ٍلساولرخالا نأ ض يشل إءدنونسسلا فكدش دافاد |

 ناكا ذا امل يش برللر اد غاهدحارم السا خىلطاو هن ونس
 فرحلالا

 ف مال سال راد ىلا عب خو !اهشضرخالاراما بولا هثواملسالاراد

 ضيلط ا شاوطسخلاةازكياغ لمناو باتل وطتبال ناارش والا 1 عيعاس ملا عمالسالا ضريال هنا ف مالسالا راد نائم عملنا |
 م«التوضت ىتح تس لف _يكوارغصل صنختلا تناكولخ كاد نماينأ لا ا

 ند الو سن | ىلع نيجو نلادحا )سا 1ذ1 املس نالعانر دزهشأ

 طقفمالسالاا دان وكذا امل | هناا جبرا ةمدتتلا يناثلا نال اهحو
 جسفوأ ف لطوام ةدونسلاةءصنمسولو تبريوصي 4-2 هوهو

 ؛ز مهمارصن أن ال دو ةهنينح ىا دنع ى كطشاريسلا وف ىفهلّمخالأ
 فلادنعو [صالرماة مما لدبلاو ىضاّملا اضق نعال لب امج نمل

 ٌقرذسب ال اه تعقو َيِدرف لهذا اهنعنيأو روهو طم فسوب
 ىغشو طبل ا فاّركمشارماللمو جدلا درت كلزنما ضيف تتالفئىضاتلا 1

 مح وزلا اوهىلالا نال ن الطب كرف ف الا رهلسلا ناكنا لاقي نا 2

 رينع قالط هو أباو ىضاقلاّىد رفنو هياب]ماقم ةرلا وذم مقادقو

 مكحازكاهلبإذ مدنا : ١ ع. درلاوه الا نأو هماتمراةامانإكف

 لاما لذ منوسيسلا ]م نانا ذ اهيلع ف الطلا عوقوامأو هماتمماتأم

 ةرعلا خ ناك ن اذ ردا ضب ةنونسبلا دعب نأ/نأو متحو ناهبال ءوقولا
 لكي نميجسن اول اهيمج در نمدنعلم او الؤالاو مك داهسجوأ ئمدنع

 :دباسلاه[ ثمل دار |نمةلْشسلل دهن ا كش الو ىش متد لذ دجيو



 رلساولو لوتب ناجماخخ ىارختلا ناىشللا او تلامس دال اضن
 يصد ةراص نمل ثسل ملل صصنح ندا محا د قم مساكلا عون
 نالفادتبا| سنسد م امكلا ونال يس وجو! ابإتكع وزلا نالاذاام
 هرثا نيالا نال مكعب عفاشلاو ىبسلا 1سقرنلا بمس تدرارلا نيانو اميلوو 2 اسفل امهثيب قرني تسجتولو واسر
 ملسألاو نماتسلا هن رقردلا رت د! تكا ذو تيالولا جاطتضا
 امتنان ىتيالو كسلا راغصلا ىذمشش ىبسلا اما نمأنسلل
 حن اسلا عم ناانلو ىسلل ة مذ نعندلا طقس ان ملو عاكتلا
 راهصلا وغستيوم ٌءارشلاكراصو ادب كاذكف لسا عاكتلا نعاني وهو ْردرلا كم بجد ىسلاو ةيمرحلا دا شف الصلا ظشسال محو
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 هل

 ٠ نيا نكن نما تسلل ذو ألن لع ال لل لوهو اعلم ذ
 امانا نجوا <. ضولو نتشاذ و روص عب ىأ جرن جوحرلا
 دقرلا ١> قيس ذاراص وا سا م« نينما تسمو تيك سمو أ نيم 3

 0000 ا يلا تما 311 تلهوما سرا تاج
 أم ةوا نما توا سانيا هدحلا «.ىنحلا ذا الا هنادحلا ناس نحو
 0:وزت ؟.ونتلا الح لجملا ناك كاذ ميد ن درع نيؤصولا 001

 رم هل سال اراد ف تناكا ذا برطلرا يلا ارم تحابو لاف ججب
 أنضم ول تم لادعي اهاطي ذل كسلا ف مت دنهناعم كاجول ىسا ذأ 0 ىنباثلاو برلراد ةلا مجو نناثسب و مرد نش ايلا كلا لنعو
 وزن (سو.-ةيتحرسلاةرعنأف نات ةتلط كر نإ يملا

 ١ ةيغرلوهدوجول سناب (ىذلااهنع منش بلر ادذ. ةيبرحتتساك
 نال دجود مرهق حدج و نأ و نداجلا نال نسي ا موزه هالل

 ديد هناردالظلا تملكلرل احا تملا هيالمتلسنالارا دال ها نم ثراضص
 لجر وجرح ذا هى كأحد هلسالا راد ها نم م. دزلاو بولا ادا

 0 تلرادإ ه0 ورقيتح تالا نمل اهكامنا) تيتا هزاذاهرك
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 تبت ناماب أراد هبرهلا لدا ذاواهحرم ال سالارا د اجو نو اح

 لها نمراصخال ناب ةمرلا لص نان ا( برطلر ا د ف ضالمشح وزن

 تسيل لاىا ةرعالب اهل ماهل ركشو سوو اجد ده حانرا و
 مدداسلا ٌةلكَسلل عوطوم تانيزح نم هزم را مل ناساز هو لساح

 بطل ادذلا وجون تلرتو هم دوا دسم ةارملا تجرخا دا اماهنم نأذ
 لدفع لاهل ج هنتتف هل ناح ىك) نااهلع 5 دعالف تنادا ذا! هبا دنان

 دادؤاولعالاقو لوخدلا دعب تعّمو تّرنلا نا رمل هيلعلاةورلدال
 ثييجو ويلا اكتلارنا اهنا غينح الورم لسالا مما همزل نمالسالا

 ْ كك دات دقو نسبا اع بحيإلارمطو ىنرلل ككل حدا مرن ,اهلخا
 مرش أ وكأأو منلل عب ةعصع مجدا ىكأا 0 ىلاعت موق

 اهتلطن ةرعلا نهؤدعب قواه دعباهح ن ع خول تلت ام ةرذاك
 تال الا يرجع :داهميح نبا نسويوبا لاق قالملهيدطبإه
 ثفسوي ىلا دزه قالطلا ل ةالكريصتال قاتلا: تهت واذا تقرتلا
 ىلع قالطلا ةنيانرمدحا همر 50 ناالا محو وهو ,مضتريصدنعو

 ًاههجوزت ةاوجو زن جاتججالا" هئا هيلا ذل ذر ٌشرمو هانيبام
 مفوازكربلا عاّتع د دنعو فسيوب كاد ع رخل ولا عسا ذأ
 دومعأا دع مرعولع الاراد لل برزلرا درك ةحاهللاب داراوربرولا

 لحل <! ]ءاهلاب دقو كأ نك تراصوا هس ذوادء[اس +. نع ناب كاذو

 سيلو زل لجل كل ذ نا باكل ,ىهنمر هاو اهلج ,ضت قحاهبلع
 ُ ا ب درو ديا نال نان كا ذك

 د كازلا ىلا هةمرحال نال صضن قحمارحطولاو

 يدا قاوم ميلا كا تباثبسنلل ا هبا
 . مطقالا وأن 2 كلدعنلا 3 ب
 ىقحُ شرما عطا ذا نال مظالاوهو لوالا جبرنككلاو يووصلا ٌنياورع
 ا



 أشتالواهبلوحدلا ق ثرق كو. ئىغمىلع نىونب لذ ىنعي لاهل حش
 شعب وتادرارهالنوهو لا دارا لمثش ءتلطا جوصعلا قاشم مصغضاذ مالسالاو الخ هرم رام ميجيوي ييانلا بوحو نا ىنعاتل
 بابل ويسحاهت درب هقرفلامر عي اتف ادنكرمس عاش سو:إفد ]شم
 ًأهينكأرذ هزل اناوتشا ىراخعب عادم ةماعو هم ص كلزلا هإيللو دصعلا

 انين لص رمسفلل نال لوالا هج زيعم كتل اوم ل سالا عرسي
 نيلوصنلا مما هشعتو ىلانلاراّتعاطاةساىلا ءرورض الفزملا
 نم هنماوبرهام مهمزل د اضيأ عرشلا فانم :قلاملا ةرخلرح ناد
 عشلاذنيع /اهنلا ىلع نسل ْنا] دو درموه وةقانلاراعاطادسا

 اننا ف ل لانلل م م60 نبدي لو ةردرضلل هخ ذ ساكترازاج ؟سيخصلا ةرئلا ينل ةمالاو دبلا هل( ةروزعلل هللا
 ,زونوال ما تضرر اني بولو مسمر يع مامتلا د دححنا ضاق لتداول
 انه عملا و فسوي ىإ لول ليخا وهو ىهشا نيعبسك نسج
 الثومعسن| هرنعو نوعسو ىسنك ردعرل ل بز عت قمتي ان نآذ
 دخان بو ,وكذلل فسيوب ىلإ لوق دعي لا ىوالل.ةهسرتللا نأ عم
 دخان ىبوروكذلا فسويىإ اوفربزعتلا كيان زمئملا انهعذ
 ةياورلارهاظرنازذلل و طصملا ف خوااوأ ةردرلإ يزعت هان هىلعف
 . وزن مرعو لوالا نم اكن ديرك عرس ل ]و نشرفلا جوك و نم
 |ذاامملعنا خو د وتنلا,ىلعو ىلاولولا لاق و اهمال سارعب هريخد
 ملل نال عصوفف هريخ نما هجرزتب ىضرا ذأاما ك( ذل والا لط
 ' 0 ل ارد رس اكبرقسام و اكلاديدج لاب ول كاذكونل
 مالسالار اد ؛تمادام ةدترلا ري ىنّعلا كرد ستنب نم اهيحرحا تريح
 ايل 100 ىأ نعر هاوولا و اورلارهاغذ قرشا اهناذ

 ءانش ان ىكتن ةدرلا عب اهملع لوتس الل ع «.ىزلا ناكولو فلوكس
 أافمسن ل01 ئهلا اهفرعدوأرما مالا نماهبر تشي مدع بح فاينع_بطسلإا

 قحط



 122:1 ل

 اننامز ىفو تكسب سايالرمالا انها مسحمياورلا نهب تعم تف ولو
 اهشعا اوملغ ىلا تادالولا هزه تراص ةماعلاز مثلا تنشف دعب

 ت رامهوضو نا سارضيرمتلا رماسم نازك مم عاطل
 "لواهللت ةدرلا دعب عوزلا هلع ودساولف صاظلا ف برللراد

 ىكسو لولا ركل امح قرلا [<ىئنيذمادالانماهث ارش لل هإتع
 منار اركهو رسما خام هن كلا ربسلا فصيل ا راشا امهلع هركأأ

 ىلا نجلا سشس نع ئبأورلا رمي تنم ىفاولغ روق ئلّسْنو ىواتنلا
 اهلا مراصندال التسالا دي اهيعسإنا جوزلا تياورلا عزه ناوع م

 اههالبزنن 3 درلا لبق ثم ترلو تاما ذا اهعيد نع نسم نخل اهل
 مارب تقحلم تدترا ذا دلولا مانا مينانلا قرككرقو هلو ملم
 7 رك دلولا:سوماو مرو مااهوكدعي ديبسلا اهكلت م تيسبس برللا

 وهلال ماهنم باخنةارما ءودتاجس» درلا باب نمرنناخلا ف و هتكرملا

 ةفتوهو ف ند دادورمواا/ولمواارحرجلاو ترتر اهنارخم هرجخأف

 ربكاو مشيْغْن ماذا واهاوسل عبرا «ىزيو رق دصت نارعسو ندع

 كس ال نمرسلا جو زتبا) ب :اكننا بيار بكا نكن او ف داص زاب
 ادهم ودلال دترارّد اهجو زينا ة الا ترا ناو

 لاقعوزتننااهلسسلريسلاًرياو رو نا صمسالا سسأورفو خرعلا

 , هن در تناك ناو ىهسنا نسال ّرياور صال وسخرسلا نامالا سئ

 شأنم اهنوكك عاككلا دف أنم 1 د رلا نال: فتح ىادنع 5 الط هواداواخيش

 تغرم أبالاى الخ اّ الط ل مح أ منعتم وف ار كلطلاو ٌةىدعلا
 أضملا لع فكوني انلو ناسحالأي عرشلا بدى ورعملاب كابسالا .

 رلصالهرم نسوي ىإو يابا حلط مث د, نادل اراه و دابالا
 لاتانلودرعلاص مدل ذا نش موه دافاو كإ زكست د 7 يسفهأبأ نأنم

 لوقوع «لكنلا ددحو ةرملكقمالسالا ددجو ,لارم دذرأ ]جر مشان

 ايلعةرعلا بوبحو فلول كذي ولو ناث مو زل صارم نمننارما|خرخشحفإ



 .ةرجإ ضنيبحتن لب دنفنو تيل وصنلا عماجب ف كاقأهبوجد ةاكشناو
 هلماحول لدامطوبو ةريغصو ١ نسياول هسا ثم لبو ضحك نم
 رسمتالوهرتراولو ةرعلا قال نقال تن ردراو وترا ازد لخذو |
 ةزعلا قال تن تدتراا داةصالقلا3ك و مهنا جوزتلاليعت اللا
 ةررلا 2 مزلو تزال كو ةرنكلا ظافلا حل كد ينيبو كسلا اهل
 تجرح لذ تاراها/رارلاب تحل ذا اهأوس مبراواهتخلا,«دزتيذأ
 رحل ترتر ١3 هتضا نال دضيإل كا ةدحب ةلسمرمالسالاما دما
 انني نيرارلا نيالا هّترع تلطىضانل اى عبر رارب تق
 سا[ ةلسسمانتلا دك( ةزحي تعسر نان تاماام ةمعلا
 0 دل اكو ٌةرعم د وحنا] فس .بودالات نيل و ةرعلا رم
 تتاسمازلةرّملا شارما نم ثرد !سلل لحرلا ناابعأ مى غم

 ريالا كانكرفز رن تفك هجم
 شارما عمو مال تالازا. ىلا رخو بيرطل راد قرشا ]تاهش لاذ م
 موت لوملا» كلذ جوزلاركنا ناذ برخلارا د تد درا الل تلاد"

 مهلا الهو يعتاد رصبال ىض انل اذ لاذ اهفة ]ا رّسق دص لاذ :ارلا
 نكي هل قل قيال داسيا رهاظو معماةيوكب بشن لنا
 هنأ اع اتتلا 3 رصو أ ذباح عال ندالهاظ جو هلو دعم
 . مهتاالاءاركلا لاو رهيطسولو تلسنالا :أرككلأ ىوع دقرطوق قنا
 :أرككلارنعرذكلا :لكت برجا انلريسالا لاكوحل مارتكك عريزنالاولاق
 هنارقا نأف ىراصنل لوم تيكحانأ عوزلا لانع ىلاعت هددأ نئاهيسلا ٠١ لوط نيدسوغاتلا تلاةولوببسالا وق لوتلاذ نعدالو هما
 تلّدذي هلكت لصو لاذ ناو دنارمأ تنبت ارلكل ا عزهربلا كتب
 هرشكب جالو تملا برلوق لوقلاذ ةا امتي ذكو نول تي ىزانمنما
 لوكل نال غسل نك نإ شموهو ىهتشارب مح بل ت علك نأو



 ا

 كس لو لوكتلاب نيش اهن لامي نا نكنو ةهدلاهب تيزباامنكلاو ب
 هادا ههنا الا ىف ةرداذال ذثنبح دال لمت اضيأ نينا لس نإو هرفك

 أهدادترا لمت ضلّطا مو ركأتلرملا ةؤطوللف سوف لوكتلا اجيل
 فصنلااهريغلو منئوت امحرن ص: طوزدالاهب ةىلدلو د >ارتراو

 ديمسلا نعريلا فصنل هصوم لوخيلا ]د هِلص نمسكرفلا نال دتران أ
 - نايا نسي أل كوتا ناو 55 وف اسرع علل

 نردد و5 رغصلاو ةربكلأ ةهلاو5 رشا سد ىلا هلساَدْلَم جيبه ثدأدح

 دس نشرها طقسو لوقف عيش ف قمقرلا عالن باب ىف عك ذب عرمتلا
 ظ [حو كانه ةوركداءافتكالل اذه هءرصنمرا لواهن ةردلا [سالذتما

 ثاو علاق فن اهلذ درا وه ناكناذ لوخرلا] رمل كحل ةرعلا ةقفن
 نعنع الا ١ 57 ءأمألاو 20 أ وف اهل كفن لذ تدت 1

 اهيلذ أوشرلا دعب ناكناذ دارترللا ىئظنرخالا م الساد جيم السلا

 ناو مالا نع ىزلوه نان نصل يل هش نام ناو مهلا 6

 ١. رترأولو سلو ةرعلا كاش سس ١ يامل ءيْسس لذ سيدال © تنبأك
 ماضتنا مدعاهرحا» د رد ةاذانلامرعلان اسكس نيرا عما ساو

 ن أىلا هنيباهمالم نا ىف ارهاظ دادّررالا قداوللا واهب اصلا

 06 رادنسحؤد ناب كاع اب هرعدال تب نومي

 تكذب مدرسا ملأ د ةلاا دي دبة بالا عيل لدارطسا#
 بشق اعتلاله تلحول ذااعم تعد و 5 د نالورتعا هناا نلع

 ”دزا/ابتا عت مدع ميلان م دال وري دغلا بهمزلو يسكت ا تدسن
 ديسْنالو ومش اعتب نازاج لاجحرلا نال لذ مهعمج ازا ن حجب نم
 ماسكرا مخلا [سراعم قاما مدترا ينل با ١
 هاضيرق نوكتارمأ دارا ذا ّيتيسِلا عدا نإ هالخلا نال]هلبا) حالخلاب
 ه اكزلا معلا دادتر ادرك نايرسدقل اجد ىقوهصضعنو درت هش

 لعني مواهضا شن اد ناك مهعنم نان لع نم وتبوهو طوس أك



 ١ ملة زاول_سزل تسيال هنع هدداىنجرركبعبا لاةومزالوهالو
 5 درء ودون ل !درسالا هجيالا قايعرش ارح يعش ل ءاوعجأ
 وهو ازا قتنامو دفان ح قد ترش اع نم ذاع ملاتكو برعلا
 ارترا| ذا مزال عّشرنلا ببيسس نيإ يلا نأ فلولا ءرداو برعلا نم ىو دنينحواوعلا يودون ا"ىكالادي دجتن ا ورموي !وعطت
 مل اوعل الل ورم“ مد 6نياَجلل تينياهياذ بر رارباهدحل 58
 فس فرعدماوا ةرحاو 2م هلا اهتاعبدا 0
 ةدرلا خزحالا لها جرحا ّىسبس فرعيرجلا داو طيب لاق عال العا هدحأ
 كا!ةدرلا, دّسو قرشلو ا تلعج
 لادو منا همر فس ودوا لان اعما ىَجذ بن غد تح كلاكولبسلل
 ظ ” ا درلا تلزنم ةارلا حت نال اعمازترا اهجال هيتا) ره
 اتحادات .بىاارنكا )صا ثارحا زن ن اكنرنكلا فدغص
 الهايم دجوب ١ و نيرلالصالال نسال عيش درلا نالاهيم هدرلا
 فازكسنا ف تيحو زلادحا دادترا دجو دن نيدلالصأ ل دست

 1 ريانا تال جانت! اهنيب ةقردلا تعقوا هوهتملوطسشا '
 ردا نمزجالا 5 درا ا ىتبا ساو كنابو سماوقرزكلا ذّرْذدِص
 والان طتذ اهرحارم هكسلب مدونسلا [حماجدو امبانكف ايبا ماسلا
 دعبو فصنلا الذ ناكاناو عدزلاوهؤسلل ن6 نال ما هطريمالو
 0! ليلاتاو تامولس | نارتميترتالو اء يمت طيس الةونلا
 ةيبص جمزتطيحلالا5 ملل: خنيلا ىلازكمتروادترم تأم
 أاعبتو نيوبالل سول سا نال فيت ماعمارتراذ نامسم ناوبااهل
 رمكحم ملسنالارادؤطيشللا اذكهو واحلا لا ضالارابتعايمادلا
 م)سالا د ىلل برطلر ا »نم ةىيغص تلخدولورارالا عنب همالساب
 مات انهرارلاّ:سبترلا هلي عصي هذ تقاذا ها ضإ اهعم سيلو
 برغل را د كاهن اتم ناذ ارّسنالا نمو هسا اّقملا نال ةلسم تيد



 اك درم ننام راد قي كيب وبال اين تامولورارلا ءاطتنال تنأب

 تال كياما ذا اه عىيصبو كمن برر ارباوب ىو نطل شو ار

 ملاك نالادترم تلا اذكر اذسم تولابىاننمكحتيعبتلا
 مالا امنة واهوبأ سمت [سم تح دش من كببص ناولو تماذ
 مالا نيديلع تييبذ انيد ندوبالا يح عيت دولا نال نبت ل ةينإصن

 دادلا اعلانه مم الالات ديلا كبل اواهيرهمال و تناداهوب| سحتولو :

 هلكاع تغلب ناذ هدا نبوبالا ممعبت تمادام ارا ابعبللا تبثتال
 هس أهل برللرادبأهب نحل نأو فرمل اهوبارترا م تنجخ:

 الصأ تراصأونا] تنج م تدسا ةلةاعلا سبصلا ك(زكواعّبا] الصا
 رتكارّتحو مسا ذاام ةل' م ىلوالا نامل انهو ىهتشاءلسالا ف
 جزل نأ, نا ف سوي ىو معين ح ىإرنعاهكحو ناّدخاو عبدا نم
 هقسب م نم حاكتف نيروع قوا نهشبو هندي قرثدحأو دتعو
 هزماشلالطأب جرالالءةدابزلاو محلل ب عّقرفرخات نم اتوزياجا

 اهنبانمالشالاب تف ضبلو سو ئكملاة طش تطلبها ا
 مجسأ للعأ هساو ةمغو طيبحلاة ةروكزم وهو برت

 درعل نخل نايل ال 5 ما/نلاماكحا نه د.ناسب رولا ظ

 ناتلاّةفيمستلاو مف بلاهوهالو همزل تيالاكتلاو تاحمكتلا ٠
 خانبللو ىأ نلا 5 2 داس ريصفلاو مالا و مس ري صم ْ

 سكادوررصلل دد رااذ 5 ان تيىسك سئ انهوررتلاواللو بيئلاو

 تاحيوكرلل نب ٌيبوشلا نهرب ارو متنا بيمنلاديرأا ذأ
 لاكاتكلاب اشلا نسم هيفلا 3:1 دهلاعروطأم موزلانأممفل صال و
 طا : :صرحولو ,امنلا تياول دعت نااوعمطتسن نلو ىلاعت

 فاول لذ محلا يلوستلاولصلا اوعيطتست نل انعم بلال ٠
 مضل اخو فورعللدن هورثاعو ىلاعت لاو نسا يع نيارال ذة مسشلا
 ريرقلا مذ 35 همناعإ تكاساموا ةرحا ضاولرعتال نأ جف نا: لالا



 عنللا توس رد رعلا مرع فوح رعب ديدن ميرغلا اح نان دنتساف
 :مالن رونا نه هدمت ردع ماج! |مكرذوح نع ةرححاو نمؤمكا نع
 مداردلا قو ؛ةرحاولا لع ةدايزلا هلع رحل دعلا يعن اخا ذاهنأ
 آ ميرالاو ث لتلاوىئالل ةمثننلاو ىلا قال رغد نا جنح ناىا
 ةدايزلا خلدعلا كرت فوحدنعةرحاولا ( ن2 برن ةرحاوم
 ردفنلاو لاذ نمش لرحلا تاع ل دف بجاولا كرت لع ناختإخ أو
 . ديزب] نا صس لرعلا مرح فاخاذل هداج هاظو عينا بجاو

 7 ايياوزال انه دار اس1 نول هارت حب لدعلا كلش جس نوكب
 5 ١ جانا انهو تاحوكتلا تن دوستلا ن داللائأو ةدحاولا اريل
 سلوك نة نلدخارْثو همرعفاخا ذا وزتلا'] ىبوجو دعب
 تاكولمل اا ورحا ولا لعيراصتسالا ىااول و هد" نان دا كل ذىلاعت
 ١ ذ١نارن ل الاعلاني وحلا, ل وحلا سكألا رن اولومتالا كابيرشأ
 ناكول كاب دررو لاجل ة كت ىف انملا هرسف مرا جا ذارمكك4 ل لاعورل ام

 نوم تن: جملا أ عمفلل بت ذلادو هريطم دل هدلخ ضوعباا
 همك ىلا تكن همز هنالمز كلا دارعسمت لاعلا ةئكب عرضنن
 لصاللو لوحت نمي غ كسنن هاربا ىراخإلاب ىورلل تيدهلادو نائل
 هنابعرصو مجوازدال ناسا لل عار هس بانكلا ةلرعلا نأ
 تاحررسلااركو نبعم ْئَنن هم بجلإ ىلا ناعم ءاطتسإإلاّىلطم

 ةالصلا[ضن !ميلع ناكتحدرالا نتسلا خىورل لش ناذ ةضادإك
 تخلد هادعام نأ هرهاظف دسحلا ةداد زا لتلعب كاماالو كت هيئلتالذ كاان يضانه ميلا لوقيو لرعض مشب مليشلاو
 ًاهارحا للاخ ني امارا ناك مده! ها ورامازكو اعاجا همز الر ئاه ةدوستلاو ثولشلاو تابطولا ددع هنسو ٍتدوتلا قدمو ركام

 مج

 تيك 0.و ناار رحر ىنن فاخلا ذازدا «نمرش تلق ناد مر ةداال
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 سيدا جف ةىاك دارل سبق تمس : لدم ىاادام ّكْسو ّيمدلا مودا

 مولا ةىسناتلاو موتسلا خجاولا ل دعلا ناقاذ كخلغنال نك
 أهارح ا سضرضاءاممدديفراهنل | نامزطبضي نادال سلو ةاسللاو

 لصا لو يماىليإل قراهنلا ماو .توتسسلاة كا د]د يزد ىرحالارلثسأ عب
 اداسيلغاوععاامؤباهطوتس جراشسلا تبا حلاة يبوشلانا

 طايششلا لتس ننال ةعماجملا خال متوتر ستسلل ب ىمتلاو تنارملا
 وكلا: نيتمالاو ترهل نينبتيوستلا يلع بجميادسلا 3 وءئنا
 بدال ار انكهد كنا نياوجلاو ىكسلاو مانا د بورشمملاو

 د دوسل او تننلا ث رحو لحرلا لاحئجّتعا نم لوول عزدا
 ًأهارحل نالالد املا حرا بتعا نم نىتنملا لا سَ
 ةتننلا فاملطم كبوستلا همزلي الف ةريقف ىرعالاو رين ابوكتوت
 دداؤظنسفو مرات لاةَتّسننلاف تيوستلا ل عارصنتا قبائل يو
 دولا عأهني قانتال ا ىدب فيكقر انحلال ءامملاجمجتحم تفل
 وق ىهتشأ هرحو لحرلا لاحبتعي نم لوف ىلعالا هل( خانيالو
 ىالطال سلا عارض ريباك هلسللوةيرتلا#هديدجللو بنل اكركلا

 كة نين داتالو ماكثلا ىوعح نم عشلا نالوأنيوراموانولتأم

 تش ناؤلس مال .لوقو ثالث بيلو عسر كلل ثيردلل ةيورامو
 لعمل جار اذ ت درو كلأ تْيلد تاس ناو ىأسشل تحسو كِإ تعبس

 نكتإذ ملهح تيداحالا نا كشالو ه دايزلا ود ةنيرجلابيادملا ف
 2كثنحودلطلا ثداحالاو ليلدلا ردت بججون زلالرلادنيجطت
 نمت الاقموركدام نيب قرذالاكويعطتلا ةربرقلا خخ ددرتلئةعمإلا
 انتتزلاو سمعا وزتشبرا اه شاع ياا دولا سيق ل

 اهنرهاظللو نمرحلاو اههييطو نكيىلا ةريغصلاواسفنلاو ضيادللو
 ف !جالالاو امل ست أاهتمعج دست ناذابعب يرقلطللاماو نهنالبأّتمو



 ١ كِجورشلا اه وح لق ةزشانلا ناو عجيل باهينم عياببلا
 ترذالذ ةعماجلا نو د يسشاولاو نيمحلا وها نارمستفلا بوجد نازع
 ىرصلاازكو ضل اكوحتللو نينحلاو بوس اذ ©. صو ©. و /,تسعد

 ناضل |عرجوست دامعلا قوّمحوا لان موجو نال مينارمأب لخداذأ
 3ك دتحوت عض نطيل ذا هرماظو ]سن ىلع يب ىصلا و رو ديو كااملاةورسرملا يف: و بسن |رمرقم لزع
 رانا نباناهعم نو الا بلو ضيلانل لا بلال همسشلا ذا ا ير يعم درو ريانا هيريخسلا ]خدي | ةاوطسلا كو ء عاب نانو برديولو كك ذب هرمادملا ذا لولا رشاد ل مف كرت
 لارا هموبرمخ ذةاملا عماحالو ةرهوبلا نو ؛ىدصلا ةأرما لوخدل
 2 اهيوعيو اخ راهتلا باهل عل خ ري ناب سأبالو ارم لال ع ]بلل
 7 لستتي نأرناد لداهضرصلمت ناذاهرت هلل قدا اهل ل ل وضرم
 7 رار انته طر امخالاو يارجل قو [ئقشا تومواؤشت قحاه دنع
 سرّدلاّج و كو ةرهتشاثيرط نود دوستنلاوهىكسلا نا عوزلاملا
 زوي ذا داراول ىلا ,تذ اصلع عراستعا نكمإ) قدلطالا انهنأ ٍلعأو
 وموديل ةرم ىارتم ل تطير ناخبنبإا لير كإ خت الطأ نيا مولع
 بت بعسو م : ىلاوخ دوسدن انلل موحو نال ذا ورهمامعبرأ

 اللا وهيا سضري ناالا ةراضم مج نمرشلأ نظاو مبدرتلا ةرطارعتعت
 اهون زنيىطماها] 1 ادجو اعنا رح, هنا ندال ىعلطالا
 ظ وهات ىلا تحل خ ديال طولا ناجع ثببحو ءاند نش هاربا قا قلل
 7 نال طولاباهجو نبلا طن نا ةجو زلاو مياررلا خو: دجو زلل بجأو
 7 ىو « هزل يع بجي تبا 3 هّوح ها يح >١أما وقح ل هنح
 1م 2 يسمي .ترانإص ضعي دال ةملع دجال لاخت ظ هدد | دو منيداعذ بجي ك( لعد طزلاو# ١و ةرم ككل بلع
 تلاع لاق ل نكمال وه االزعد دابزلادح ثسرلو هتارتل 3
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 انانجلاونلتو ىلع ب رسررلا هذ 3 وهاهشوهشوؤعفوفومرباا

 ىفق كأ ذخك رحال رمح غل ارهش اهارحلا دنع ,اًةاولو مامللاوو ]1

 نوكترمسلا نا هندواردارعررهوممامواهس لعلام نامملك

 هذال لرعلاب هرمأو يقع رىجياىضاتلا اغنام عت داعولو بلطلادعب 0
 راصأ دو ويا كا ةيرزعنئر ول وهو مل مابجيهام بككراو بدال |

 ةرهوهلل قوه برضلا ؤوبرعتةررعا ذاو والا ةرلا ةرزعيالنا
 نان امزااىضب توفيننا| سيلا مول كرر تيا ننا) سيشل ادرزحدا|
 مسيو برغل !نميسزعتلا طال ضال نامهبرت دولا

 رحلاذ زماو ورح ناتجو زل نأملا ذا ىعب ٌةمالا فعضةرغلا و عي

 لح نالو نع هدداوغرملع نهرشالا دربو كي ؤب كلثلا مماللو ناكلتلا
 اهتلطا تريلا ف ناصتنلاراىلظا نهدي لذ ةرلملإح نم صتشا ةمالا
 فو هرحاة نهش ٌفرلا نال ةضحسللاو لولا ماو ةسدللو َءِشاللل هتف

 بورشللو وكل كامات سلاد نادل ةتوانتاانهو عياربلا

 ىلا نسدقو ةسزراللا تادجال نم كر ة نال هين ىوسيدلاذىسومللاو
 تمال ارد امارنعرماةاول ع.ارعلل 3و هلذ اهللاحرا شعأ عاما لل حرا تخا ع

 مع 2: ع 00 دادس! ابو اهيا وهيتسالارحاوانويالا ةرلل رع من ل تتسع ءأم
 انكو بوما اوتباردعاهتيرح تاز: تبونلا يشار نع وسر حا ع حنو
 تلو دوال حشا ل١ ناحل كج مامون ةرحد ل نعرات أول

 رخالاوهرنسلا ال هارخأ قش ود ننال بحل ةعرتلاو ءادس نيرفاسو
 رخسنم نمواّنتنلا فولي تعتمالا ظنحل لزنل قرارتلا وضل
 جازلا تعرف عر خيرذسلا ذل هتبمحت ينم نيعتش اهينمس ةزثك اهرحا

 :تعيتدمصالل او رانا وج لال للا ان هجيج مي
 ناو الت تايقسالا نام دمار ري

 بايجسالالعل يباع قومك هو بلد بوحتلإ و دس ل حفلا ىهندمنال

 ان نم جرت ىلاهتراوتل م دلع هلداريص ممل برويحو 6

- 
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 7 اونئيربوجو دب ىس نهرطأ نم ناكياغت نم كيإ ١ ىووتو نهش
 ىو اهيتعجأ ضم ثكزمنو اهرخرت نهتسا كت نمرت يسن فوضاتلا لاق نهنع هدداىيص/تااملاو دشداع ىوانممو ين وجبو يببصو ينييج
 مول لاو ةالصلا كلع نبا دقو هنع سلا ط غسيالمضرم نالرفسلا دير مينا.( ذ نموت ثكملح عانجالذ تعجدلاب تتلط تلزع نم تبغ ينيموأ د نم دك سه واشسن نم لانو اهيعجأ ضنو كيلا هناذت نمكرلا
 ملورأ فاول هداوعر ةلياكتس ٌ بضرم نم يدار
 نااىلو ءلوت هيلا وْمْسالما!ا ذاننأت حاوي فاس اان فالخب ىلوالارنورلّة!امرقب ىرضالا ىلإ به د مما :! نامضرم كه مسند ألا نا الا ىرنحالا نيبال لبسي 1 نام نا مضرم ذ هع ةينيكرا
 تالذل واللا ما عوجرلاو هىفلازراوج 0 ىرخلال اويهس تهد نأ مجرد
 ات هرسن ا ثلا عرف دقو طقسي الذ دعب بجولاتح طقسا اه الذ ليتل ةجوجرلا ئامأو سد احل اهمول كيو ٌنعمرت ثني دوس
 ىو منيحل اهقح تهو اذ! اهنماهركذ اني اس نمادحادحا ل عيرافت
 10101 خمهاولا تمادامته ركن أو تنيليل ديوه ىلانتم تأ
 هتبهوولو ةمودعلا ا هلعج مج متدهو ناواهنسس لاود 93-16
 هّلذ اهتبحاصلو ال تهو أوس ا حل نان منع طاسا نا دسملا زه نال لسنشلا زها موتي لانا انخإ ثس] علو ضورلا ان كزاجةرحاو بصخ مل
 نزلا قف لكخاو رمالا ف ورحل بهرشسا حلل عامنلا ,امحا نما داررلا قرث؟ نبجوزلا قوقحذ 2 اء نا :هاولا :ةصح ل عجين
 ظ جبسم ايد نأ بحال اهعماعد نالش وانلخو العد ئالؤمايلا ناسحالاو
 طع .ىلاباهارس نازىشن [صحل ذااهلمو تينياىلا روس ىو هسش
 ظ راع تببي نارمُوي ةرحاو ةارسالل نام ذا .ارمللا 5 و داما امل |للورعجا ضلا عمأومالك كرت هلشالاوأ عاج كرت هقوأ هت جأ ضم ككرت !شدولا 8فلتخاو ميز ملا لع بيرل هال ةمالل برضلا» عرج
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 عسامنمو ةرح كنا( نا وسد الك نم ه]يلاهل نسما لياورو اهلطعاو

 مهلا نإ مايانعبرا نم موي ئاهتح نيعتبال ٌدداورلارها قو نما تتاكنا

 انوي نازغ مانا جلا يصب نانا ئسارنج ندا مهمل ان ّرجازملارنع

 صباصخزمزنا] نحل مشي الذ ءاماو تارلو سم ل ناكولو تدوم ان كأ خ1

 تلعحولو :عجاضلل 3نهني ىوسدن او نهلطعي ]نا حسن نكو ماهتلا

 اهلاب عجرتو ةوشروهورمارح نق رمتملا ذاع ردزب نأ +العجا عجوزا

 االسم اا هزيمؤ اه دازؤا ملا غلاه ردزملا شلاهريم ئه ط حول ازكو

 بياض نيزعلا نمدربج نارندإلو لطلاب لل نأ تجا سلا هموم مل
م لَو يسحولاموزلا نهاضردالادحأو نكسه

 نلاسم اغا ربنيلا تع
ْ 

 فضل مإنحلا نيل الع اهرب نا اهأرحا طينأ هركل ضرلاددحأو
 ًاهيعني كارلو داركسالاو نيلظنتلا ل ءاهرربجر او رم ذاك: نال سأننملاو

 ىلعوريرولا ريد 'ةو ههنا لز خلان ماهعنم نارلو بحر نمه دانيا لك نم

 بضل نك ل زن أرب ىداتي ناكمكرب ف داتناع نيزتلا نمأهيمنم نأ ىلل انه

 تامفنلا بام قواهفاهبرغبولا عضاولاسنعتلا [صذ ذا يسوى

ل تينمْلو انمزاهوبا نالولو اولاك_ىحنل امو ©حدرتلا نمأهرزوححأم
 ني

 ىو؛*عنلا3 جوزلاىصعت نااهملع نان رف اكوا نام انمومددلع موي

 هيأت نارجوزلا لع عدزلا قحو ةحابالاو طنلل نمىيزأزملا
 ًادهجوزبإع تعدا تايانإلا خا نما عفو شتا اهرمان واس ا

 ملاذازا هرهاذو يشأ ©عمزاارزعب 0 كرذ 9940

 تابمانللذعاتيلاركذو مضرب عتا] ناذ جربلا وهوا تحلف نكي
 اكشن نأ ةال متنا انيدحو متجعز:برض عفلجيلا لاس اتددح
 حاض ورلا دآى جعا هنداو اهيجو ز
 مياس ا ارتي قالا ىشدعيالوهورلولا جاهلا نم دوصتنلا ناكام

 ةلاورخاتلا جاكتلاراثا نم هو هلع أكحا هل تاكو ءاضرلاهالا

 هلا د ئيسرللا لسان تامولا ةيركذو مماكح | الل هريحأا” بجو



 د شست نمىسبل جا انهولا افا لع 4“ ةربكلا ليصاننلا انهركدو
 نضل اركاقلا 9 رئاذاو ىجيوربل هلا ةبشو لا هعا ضحي هلأ
 ' قا نو مسك معذدع مالك 7 نانا خالل يسلا ممتع
 رانتكركللا اركذب ملانأد دوك ١ نم هداوإع مهتم ا اعتلا
 دبل اما ممتن ايتن ءارلا 0 تفللا وهو ماعلا بانك د نهد دروااع

 عض رسم ف بحت بلاء نما عضو ىبصلا مضر مايصلل 5 :ءاقلطم
 عطعو أهي 5 اعل ةماوو ل هال ينل برص باح نما عضم
 لكم فسصخن ,يسلاائاو داضلارسكّ خللا ره 00 3

 دره ضرواعا ضر دثلات ذل نصب مضرب مضرو فلخلاو فلدلا
 دعاعوارذلا ]اة واضبا معضرمو رعضرم ف مضتراذ هما متعضاوأ 2
 0 لص دةاواحرخب تا عاضرالاب, صولا مدت حر صف نأ
 مع لاه لوق لع و احاَش نوكيسوا نام هذ عاضرالا ]مما هبا فعن
 ] ماضإَرمَو عسطأرمو هضارماضو ت تعضر ةّيعضرم ]مله رئاهورت
 د. نأ سيوماتلا ثركذ د دوه ا عسب وهو كأنها رو قمرا ون
 ثالتلاتاكرلل حاضلا ثروك ىل اداناف 34 برصو بأي نم

 ف زوو يوكل افنيكلاو ب (ررصصم نه ا
 10 انك ,ضلادرسكأو يلا ءاضيلا

 ظ ل1 سوقا 5 ١
 3 يراهفلا اينما صوص تثور ىف ئيمدالاىدث

 :.أ تللحول ام لمسح نيا اجاضرلاةرم ةهننأوا هذ نموؤضلا
 . :انأهملادج وبر لن ا ببسنيلا انهراجاب تيت ةهرلل ناذ مورا ف

 ع : اا ا يا مام
 :اايلانس دالي رخو باكل ذر صولاو ليوعسلاو بصلاو
 لا ا فثألاو ز 1 د :تللودنلا بيلا وركيلا شا هفلطأو
 :قدسملابو ّيمالأو دم الو ليلحفلاو ندالافراطتمالاب لصو

 باول
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 ا

 أ

' 
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 ه1 حو وصولا, عرخو كايسو سينا فا ةداورلا

 نال ماهتلا مرعالال ءارئلحخ نبللا خدا ىرددالو عسضرممذ ايمو
 تامل تناك ةاماتينتلا كو :.يشأوالا نكات تالأؤ

 متلو ىرئاهتسلا يحتل عدت ةنكملوللوتد ةمهس كا ةرهتشاو 0

 منال فو ؛يهتنا.ببملا لمه جوزت.نإاهندالزاجاهتديحنم كد
 اهعضران م عروبالو م ىلاو مهلثا نير لها نمر ثك,ضاهيعضرا بص

 ملا ذاراذصلامااتلاوبالاةاهجوزتينا ينرتلا كل. اهانمدحاو دأراو
 بجاولاو ربملاولولا قو ءاهحا نزوح كذب ره كبالو ةمالع رمي
 نيكل نطل نلت نأن ةرورنصربغ نموصك نعضردا 1 نا تلاع

 كالملاةوخرخ 500 مضرت ةأرما دحادالا وهذ نمدضانل دو ؛رهجنا

 هعضزللا يل ىلإ هللو لخدي 5 لحرلا عشالو طصملاّوو ؛نساوعل

 هلاهظنحتلد بيبسي ككالهلا دلو ضوداّنِكل نعمفرلا نالها ئاوانهلل

 دوو ب دالا يس دولا انسي ماو :نييسلايلاو ب >الاؤسأ كلف دهيمل و

 اهسيل فرثوم دلولاب ةراضلا|بلالا نموتحتالا نجلا ل مكى دعن ىللاذا
 نعامحالاب نضل نورمأب مهناذالعالا وتنام قئاوم انهو ىيصلاب ضمن

 أضيال قانا ينس || ذا قحك] د نمىهضان | نال ةحو دلع ىصلا ثراث
 معنا نهف بركعلا ثركلاورفام ال منع هداوضرىلع نغىدراكىورملالا

 ذيك برمعلا كرهلانوكلل بسن تانت ! ونس اليل ك(ذ نعت ائأف هنع
 هانررئارووهتنا باجل انه جهلا ةمسيورلل )جالا سنكتو ,ىخلا نانا

 سصملادويرنأف هرعاظ ل ءقدولا كعوا هرط تتسم ملا تياوش ناري
 طوس واو ا ول وسنبو فول ىلإ [صيمل زدا] ءاضرالاو

 ؟للاعرشلا عاسملل خو ٠ بلا ةأكرك ذم عرشلاو ؟اضيلا فش ملو
 كرئلاوهلاَعِبف ثقي وركبو تيكسلانبارلا ءأضيالجرلا لاند دقو

 .ًاهيرو سولفو سلفا ل ثم لومف ]مذا املس ا وع رئورلا عملو رالاوو



 ا نأوىب دك سكنا ماهسو ا مح
 رح |ببسد عرج أ ظ2ظ0007 : كذم حام ]روم

 00 انا ناكولو ةرلل هزه ئةبرهصو سآت أرك

 ىدعهل شي ا ببسم ةمزلنا اخو بسلا نم نعام جاضرلا نم لح

 بيب يقينا حاضرلا نم بالأو نال لل بيشلا ةمرع
 هدئلاَدو ليوا نانك)ملا اهاذكأ لوو هو ءاضرلا بيس يرسل
 ماخاب لات لق تالطارهتناعاشملا نا نباح, رخل أ ابي
 الملا 0 ! ثيدحاماورتكااو ليلثلا تمس .هالانأ يلا

 سانلانارل بق ٠ نح دب نيارئعنل هيون الم 0

 عصخبلت ناو أ ضرلاو عش ؛ كذ نما! تف مرتعا !رعضيلا نأ نولوتي
 رسفورغصلاىلا داس ش اف 5 .رلا ناله مرردد ل ىلا

 كافيا ف لئلامدنت فول كل [صوزدأ محبات عيدانبلا ىلملتلا

 ايغتسالو التلاعب : كانا ناش لاء دافأو مّرهلا بجويال جس
 قولا ولا ةا6هوتنلا لهو بانا فاكتبار لامها ظظوهو رام
 ,اهوتنلا نأ نم عراشملا 54 ذاخؤطانلا تاعّمأو لاب دزعم 3

 | صح هج تب اتحم :هدعنم نسل تب اوروىلع

 ةمرىللاذرلخ ردا[ حعراساو ل سن .اورلارهاظا جيوزتلا: ناك تنلتخلا ذأ
 ءاضرالا ا جالون اانتعئنا بالاواعرجال ١!تاتصساةرم تسيلاهنأ

 اهووزحلا خا قدعب نأ د عاطر الالم بجالاتكو تلوح دي

 استقل زسامرن يالردتلا وو ذو هذا لولا ولج
 1 لادا طنا 0 2 0 ل دانا 6 لا قح نيل لل لع
 لدا ولهليل ءهظ .امالل به زملانالاو مناخ بسح

 هانا لوا ذييلا ا 50 رتزمددتحلا وقبول:
 هلوكد دحود معهضعب لاه ءاذلاخ ن اذ ئسرتلا ىوالل أ به

 اهيل ةوقؤضجالوىهتن ]يل دلا ةىقل ةرجعلا نا ومالاو ىتنلاعخي
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 ا

 اههمشع جان فرب توا هنم ضارت نع ا صفا دارا ىلا عبرا وم ناز

 ا(: نينا هدير وادشلاو ىضارتلإب بستن ]هدب تيلومل وهنا .
 لعدردأ نمطيخاو أو : ١للايءرعم يدارمرلا .أرعم اش فعضد سوانا

 لالردسااماو نختم نتدنتلا عايض نم تلاع ا هل 03 د نوكتذ ئللوملا

 250 هلت 00 هلخوىلاعت وش أع للّمدارشلا تا

 ديك ملاحلم ااعبلبا و م نا فاس نا

 سهش أ زم ليلا امل نيت كلا ناعم بسلا تولب بادن :

 ىلع جراشلامتقاو ةدملادعب تحلب ا ةاوضلتخاو لاصنلا نانا
 ترتب بانننال ازوعالانهزعو ةمولنلا عرس خام مكلاوهو هنملا

 بيبس زن يذل | ىا تنبإا نبلل نوشبثي بطلا لهاوردقلا جذل

 ليد روع لبق مف إلا نلتخاو ثيعلا مجدل عن عضم ثنب
 ملعلا ١ ذأ داما ةردعّس إلاّ ةبتحنا ؤخالو لا هلو زيرنا طماذإرزوحت ٠١

 ,وعلا ,رغلاب ىوارشلا نا وخياوىهتنا عءلاوعموهالاو نللال عب

 امد دولا بيلا دان هط لمار هسا مدل مان ١
 زعاطجلا ةرصن ملا ذأ نم وكل ص هنماهرل وما طن عر تمار اجا تاللو |

 أهل ماطنل الع ةرهلا تجوب ارا سبلو عاضرللالعأ هزأبجارلاك
 هل سلا كك : ضراتنع ناألا عاضرالا ةرمم أت ىلا ببوتلا قحاحل نال

 .تادوم السالاراد خعاضرلاو آنا فو ةيقسا عاضرالاةءاهرابجا
ثرئنات 76 ىلاا اوحجرخ .نااولساو ترالراد ىعضرأ ذاقحاوس بزل

 ماكهل

 :اواحب منبأ تاو ءتخاما١|| سوق ىقشا مهنيباعو عاضرلا

 هنخا ماض ميلا فاضملاو فاضلل قلطا بسلا نو د عاضرلا نم فالح
 ابردخا نيس تن 10 بح دلال اها مالاروص ثلث

 هئلاثلا 507 مااعاضرممتخال ْن 5 ناسك عرض نلجأ

 ةسيصلا نمو هيبصولابصتيارلا تعضرلان اباه ضرا نوكأ
 كوالا ناضيا نالت نإ تضخ و ىصلا عضرم !حاشعرلا نم ىزعأ ,ا



 خو اا ف د

 ا
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 اعاض ندا نوكيا ىنتاشلاو سبدإ ار ماميغ ل ءاعضنراةعاضرلا نم
 تخحالا نحل اب مالا جلاب دير انلاو اضرل ا ىير طب طقنأىادحا تنال خام ئشنال ىلا ضر انكر لا رئالاثل او بسلا نم تا لو طقف
 ثنا الاه >اللاند تمي ,رزحالا مدرب 500 نام اة اطر
 ىهض ا يمنساكواطتنا أ رحل نوكي نا نممعأ عاضرلا يرطب اههادحا
 نالذ ل ياللا نيزه ف دجيوي لو بسنلا قمرا نعل دوجو عاضرلا 2 زل نإ: نوبل هوي ردع تزهلاتثتسا بلا ذأ كسالد
 >ودموهو هيبإ ةوطوموأ درا اهنوكأ تمرحا ف بسلا نعرض ما
 انا وك تمرح بلد هنلا تن نال منال غاماو «اضرلا ف
 فلك ذكنيدت قدرصال ةرصحتا نراه ءاضرلا ةدجوي مو زنارماتنب
 ك(زكاو دس انل ادا مولا دلل ةؤلموم'لوهرا نال ,تلاو للاخ أد هتبحو هغوأ محدرانياخولا ىف نير وصل طع دا رف عرخا وص كانسالا
 ىهشن | انركوام ميج ثلثا وصلا ّىشالواوحرشس ذو عاضرلا نم
 امهمشو|طقف سلا ناضللاو | طّمذ فاضصلا 4 عاضرلاراٍسعأ نم ضعب
 يوان اباعاوربت دنحرم أ ىلووالا ىرخا اروص نوحي أشلا دارثو
 أها بسنلا نمد هلخةلرلل نهب عمزمي نا هلق :دلو دلو ةبسنجا
 مرح نحرنح جاسلل اقرا ءاضيلا ذموعلا انهدجود لو ىند اة إلح
 دارا دالوا انهداللو ,متنارغصلا قمازإ مهنا ننحدلدلا دالوا ليبدو ردح ناوعالا ل يق هنمو هرذ اكورذ اكل ثم رفح مهللو دفاحومت

 بضلا نم الح اهنال ةلوتلاخاو ركذي لو دتخا هنا بسنلا نمف الخ ًاهجوزنعسيضرلا بالذ تخل تعضولل + ىزل ناكةنأب «اضرلا نم دلولا مع ٠ هلاك رئاسماوامماأ ه] بسلا نضرف لخرالا نهب عوزتلا انو
 اضل اهمجا ىلا, < ىزتلا ةارلا ]تحب رلا هتجورتتخل اهنالاضيا

 يجرد



 _  ااا 0

 ا 2 0 و5 0 نمأهي 2 أضرلا نمْاَهَدلَو أبو

 ةروعالو 50 لاكي ءاض 1

 تا سلا ميما ينام
 كيت 0ر١ لاا :اذاو يسال 0ىسش ناسهو

 0 2 نهرلاىل لاحا اواهركذ عيصضوم ىنطملا ارز

 اهل- نابل اوه أو .نسيتلا د جا بارضالا

 ديكو هيخاراا نال م عبوص كورشعو هرم باتكلا ةلخسنا 0

 ز لكو تخالاو تيرا كاملا أومل تييريوص تخالا ثناتوهإلا

 | ١ تكنناثو تاالاسكرر ميلا أآتخدل اولا وش ل ؛ حلثلا ترام اوس ٠

 ”تسسإ الاتهالاوو تنبلاو ننال لل تنهال نفاضازاولبنيرموصتنلا
 زاب لحإمو ال جيلا لخاس بادن دروصرشس الا لكلا ١
 يضع درا رفأ هنأ دا: زل نوع, بغا ا

 1 دلع م ب ىنخو هعمأ فعل الا ةعبرلاانأو

 ن يما ملال او شخ ا ثالكلا تأ 0 نا عروص

 ا مرثو عماد . هوزتلا ل جرلل نوعا« شان اهل رارالحامر اشعانامأ

 هيا هنالك ناورمأس هالارخا لل اعا ضرر اه دلو دأب عحمرتلا نوع
 امن دعست ثالثلار :ايعالاب مل نلوةعوددأوأ عربحو 2 اهي

 ينرزح < أب © وزتلا لجرلاىوكأ# نداف شوال | كامرا بتعامل انابروص

 ىوصسا] ١ نكأ هانمرد اك جاضرلا نماهن رذحه اد .©.وزنلا ةالل روح

 هدا !نكراسف) رموحل ندالاهلل بشل ع مالح زال اهدلو ايف

 حاضلا نماهزياج اتم شوا ذو الخيل ددنال تنيضتتد'لييوكذملا

 هدسالاا اباصف شعيل ترا صفا هوخ اددإ بسلا نو ..

 ا تس نأسهو نب ند امو فينلابد 0 06



 تنام لأ بسنلا نم مارح حاضرلا نمل الحهرلو تخل ثنب والا نيرو ونبات هدا جدخ خإ وص نحس كنكما عيا رجلا اطان
 اىلل زوما ضرم هرلو تخا تنب خ.وزئلا لنوع مدنا ذا ضو الجمل لك امرأ عاجأمل هن لكو تب اللنلا مجول يدك جكمو ىّبس م تنيبوأ يش
 أهرلو هجن سا |رسعيجاثب 1000 رلو تن نماي )و دركلا
 (وردلاكيز ورحنا ىلوالا زل ثسملا نالعإ ىرتج عاضرلاو بسننال نم ةزإج
 أنرجورب ثني ندا رااهتنب بان ىكي نا اما نك يلا نماه رو ثنحأ نيأب
 شعاع نيّروصلا زهادا لصاللذ جليل (.مزتلا ربزع ءرعوهو
 0 نك انيس 0 20 ىحوأ
 اح وانما نمكد هوز عاضرلا نم ىننخلا مالا موق ةجاضرلا نملاصنا
 ىبللو قو نتن تمل هتمالاح رد رخل ص ينعم مالا نا هنسالاح مالاب ملعب: با اال روجزماىل ىعلل تديحزمو ها هن هنو هرحر ميلا أ شملاو
 هب سيلورسلا فانصم هال تخل نال خجتخل ماؤعا ندرعم هال دص
 ةسل اسرته كن تيرضوخع دلما تاو لب هلا فاضل نعلم : مراوح نييمبلا ضحب نعوبتلا/ + رش ىف ىدالل عحرش هريرتلا جف نازكمنلا تخا ذ ان حل تمو هم لال: تانيوسم نم خذ
 ف هلخالب زوج رع ادا ىوع ل يهشلا رش كلام نبا رونو
 نيتعصأ ننال ضح تدم م 310 او داكن اذا ثركذو
 اتنايضحزفرعم دعب اهذ وا ذو نصنع ىلع و انصع قودأ رباط تيأريوع
 فنالقحمو يحال 3م ايلا اعلا هلىلا 100-2 ملاح ىدص

 خاوي وتنا زو رعلاب ته ىصرلا ةركنلا نال هناصخأ ىلع دار ثا هو ىو كلا سنه فرعلا نالوأ صا عرقلاو هماكأ ةرهزلا ىاسعتووع
 -!اييديضارابوع عدلا تنوع لتحت فيبرتلا نأ
 لو ركل ٌقرظلا نال ْ سيل فو نحن أَم عّسم'رعالاب تلحس لوقو

 لامع ماجن تجاوب تانك ةفو ذحنامهتيلعب بح

 0 رس



 ضر ازعرنبا/رتخلا 27 كلاثلا 50 زرقا
 امل الد ا لا نم مرعال لا3رماو علا ا ١ ارش

 لال انو مرعيا با ؟اشمرلا نمعلا لنانياخلا وكذب
 ةمرلل بجو ١ىنلاىعملاد عاب 01 7

 تأ اماولغالنلا ضاسازه همن ثلكف عاضبلا| ةدوحوم بسلا

 موسي لد مرلا بجولإف# هلكو دج ةوطرسو |عاضيلا ١ نمد دعو

 حم ضر نم لاند د هشه مضر وهال نر 20 ذاإللا

 ؛نا]داهلو و ةدرنرمل سرع د 5 درو ةيجيس درو يعيش نسا

 5 الو ءأضرلا سس ىلدحب : لذ همااإ و 1 هاجر تت لاين .كرال ملل

 (راتلانإ]صاخلا ومنا الف بيشلا نهدع دل تيل نرح

 رزرصج جطتتسلا هامل ل ءآض را 0 ىعارورجلاو احلا نأ م

 زهاب ماا مهن متو اا ضملاخو عيل نوكنن اينو 4 ل مع

 ني ٠ را اياك ست دجأمأ لاك امانا م اهب :م.وزتلا لوا

 أهرحأ كاولا تحاص د ارماه تينا نيرخالا نمهجولا نعمراتلا :ٍ

 امتعشر ابن 3 رجخمأ ناتنأد دره اممعا أعد فاضل لصتمأ

 ضْنْق | لعو اج ةطومالو ئدج تسيل اهنا اهي مونت ايا
 نا( 2006 04 لصش ن ناوهوئحالاىجولا نعل غو رسما يف

 املاب :عرزتلا نوحي زئنؤل ماسر ااهنم ا لاخو 3

 ميدأ عم مضر نم عاضرلا نمعلابدأري د نأوهو مبارمجوانهه و هالك

00 
 بىججلا نمواهمالختا !اذكو لحالالاو عاضرلا,بال 55 نمديا] و

 دريو دبتلا انهن لخأو وصلا عنه عتب انلا ككل جر اهلا نا
 عضم اهلا ايم ميدأ هم مضر نم عاضرلانمولاب ددرراول نابلع
 : هيلا فاضملاب الايشل مصيالزبا كسر .رهرد تلد 36 دا بش هيأعم

 1 <ب© 4ث حلدلاىوصلا فتالو ماكولا هدام وهذ اللب نليئاعتت

 و



 | ايرملا ةمهطامسال ئدسو يسحب ناسهو نبا مسن رص دعوأن 1 7
 2 ىعاعاطتنرللا كا ضلي لا هبا يمي هزال امزلد ل تلقرمشملا ان هنم
 تاير يصاعتف رس قاشللبرلاصت الذ لوالا مجول لو عبارلا يجولا
 2 اولا وصلا عمهم ل عذلخ ةروص ومالا خا يوصف
 1 لوحررلا سما بانك ازنهصاوحزم ناسلا انهوأة مف ىتو اصمت
 2 ضصيصخت «ارخالا الهدب اط تاق عقلا ٍجذْووة شوفو هلا

 بشنلاب مصانع ةلاضرلاب ٍرخناالاحأ نيالا صيسصتخسيل شارع نودملاو [ىنلا ليل دب بسلا نم موحرام عاضرلا نم ءرعىعأ تي
 تخلالا كانيوؤالا تانبو م0لاخو «ناجو متاوتحلاو تانملإو تاديمالا اني عربا كل متردو ميك باطخمبّيلعت ابوه بسلاب موكأمو
 سل تاروكذلل و ,بذ مرح عاضرلا اقف اناا هزه سم نم نام اذ
 ١ ةاازاوراوأنتمرنع جو ّصصخم نول فيلد كلن سم نم اهي :
 نينا نم سلا ترش ل16 اكل لاح بشلا قرمسالا لو ان إلخ
 . كككبا ارضا )اتم تئفحل | تناو بسنلا نم عرلو تنحل تناكذنإو ريخالا كنب موز نأ من ملز ذل دوا نسريغ عد تنناههتم الو
 نزايذا ع ادج لع أتكلا رابع قاد تالاو ىزت ا روضة يش
 ننال متنا لا بسلا نم محب امعاضرلا نم مرج ,لوف ىنحا | ىطنخسم
 ابخأ والحيل نيام نثلسأ و ١ دومداع ناسا 3 ذاممفدئا انهم و

 رهاصملابسنلا لا رهتسرح ناد يصعب سيل لحال انه نم جا ضرلا نم
 انتّسالاربرب تاور لوشن نال! ريتبنا تسلا كود
 . رسرخلامقاعتب للا نبل نال ةعتخ ا ورمعهوخأو تخل ىتلسو © | هنباو هيضرلل ب هنماه نإ ةعضرم +. وزن - موق ل صتملا
 ةطوم مهم لكل لجل ا با ندوكت دنا ذاو سوهتملل تيد ل وعل
 0.هزم ]جر نماهن دالو بسب ة أرللا نم زن ىلا نمللا مدارلاو حالا
 مك 6.رخم مرخل او هده! خلاد ةمالك 8 ادسق حموزلا سيل دسم

 ياخحا



 رهصلام ونس كف اون تعضرلا ع.و نه نمر نه تحشبا ذاو كلائلا
 تنبت باها! يعالوا ىلا خيال اهلا > اال واهمالا هرح شا! معضل با
 اهمالاهت وخا ميال نيللا بحاصىغ نماؤبا6 ناواهوانبا'لو هج

 هاب لحال اتنيامهتس لك ددسن اك -و نيلحرل نالولو

 نم ناكول اهنسإ نال هنماهرنمل روم دق بالا نمأعأ ضر ناتخا اههنا]

 هببص تعضر|ى ه] بر خال نبل تا خو )جرب تجيوزت كابهرعغ
 7 اصو لوالا نمل ءطقن | كالا نم ترلوا ذا كانلا ىتسرلا هذ

 3 هنمأهي الو بببسب زن يوكن ان ددقو تنحف إدنعدلت مو
 _ ما ْن ,ىمالارلو شرا تلاه 1 و طق هنمدلن لو ةارما

 تين تئنن |! ةاذ5 دالولا بيسبنربل امش نال هنب اس سل ننال دلولا
 دحمءهتعضرأف نبلاهل اف جوزلل تراوولانهوركلا ميسا
 نه هزل ا رعضملا حيو نم نيبال نا سص ب تعضر ف ريد ماهشل

 عضل ا ريغ نملحرلا انه دالو اي ع هزل ال نال نيبص ناكولو سلا
 ىح لاللامسيل نزلا نيل نأ لا جوزلاركذي داو تنال ىنانك
 دعورفو ئكازلا ٍلوصالزنوحب ّنيبص تعضراوانزلا نم تدل وول
 ىاحبسالا مضايا ةركذرمالا باج. نمالا ملل تت الواهب «مزتلا

 ذو طولا فل طولك و6 ينادنلا بعلو راولاوواوكلا)
 ىبإم نم قولي ندا هش ددلولا 3 كإ ةو :ضعلل نزلا نمةماملن ا

 ةمعالذ كاثاهلف نقحلا(تدبلا ]نسا نما هرعلل ل عانماخنياجلا
 ف للا لان ديو اناورسدقلا يم خازكصنلا بسنلا تبا ىالخ
 .فيدقلا تياهنالتانتأ نأ زل رعب أجل ري الا

 د ازل وى ازلا يلع ءارح عاضرلا نماهب زل ع درذ نا نم دّدو
 نزلا مون ناو اع وتسرسركا ا ةصالنلل ىف



 هيلع يشل 30 5 نانلالع اهيا ذان نزلا ىندا) تعضرأو

 تأت ارلاخو كاذلا 15 مقا شيبملا نهذل بمالك اندر
 . ,اياىلع مرشلاوبارتلا حامض مخي قح ادلا احبس تينا
 ا مس لأنا تعال مد نمل امل دنع هدالوأو كلازلا

 قح دش 33 طارالا نم لول! نح أنه تلا ذأو كاذلو ملا تعبو

 محام نازل خلا نيلا اق جدل اسمر
 نيللا نتاملل تاتو لاو سوست يحلل نأ ؟.ارعلاؤ ام ظ

 روما كاما 5 سوت دنعل غل يح ف منعالملادل و وركز 5
 لاعاد رد رولا نهد داجلا برغل ان نلاذ تيا يضاتلا دنع د

 ا ةرح تدل 0 لاق نان تهزللدا

 ةييلاةدإ النودلوأ .وأو هيابأ ئحدحلل الو ن نازلا انشروا رعد

 انتل 0 اواندلا نيخاإانع كولا طجر وعلا ذركذو
 اهمال. 0 وعرلا اسك تان ف ىهسش انلوإ انيراجلا اعصالو ةكولملا

 ١ 1١ ارم 5 نأ قالا نالالاو خوتنللا اجبا 3 8 0 نادعلم 2

 ىلعو عاضرلا نم طاولا نب 01 هنم تلج وبس
 الداتا د تسال نعو آني يل تيس مالا

 ثواب مال نزلا ل هج نم رم لع نلا نيلب دال: ةرهوللا نازك
 نهحازختو ىو انزنمال لاند قرد اوؤليعو لحمل جنم

 : ِ 0 و ميلا فانملل 7 ايزل نملك اامفنا يعياعاضر

 كالا نهار تعا جن طلو بسضلا نم بار 54 ناذوالاذ هرئاظن

 ا 2 تحال اضرْلا نعي ارا نوكمذا
 نم نينار سه أ ىلا نك 16 ناءادن هنخلا ن تخلاجحتو ىلاسضو

 فأتملاو ل ملوفذاهب <.وزتلا كرنوكراد
 ثالثلا كالا ةزخا-نكتحفنالًطّقفاجدحاب [صش الورم

 ا /

- 



 ؟انضترا إما ىننجا نمىا ىرذ ىضر تيداحااو سوت اهلتاهذ
 فكم نما نأ ناذجاضرلا نم ناو |هادحاو تقو خدحاو ىلا

بجو لحل نأ داو مما نتخلوا 2 ناوخاامف ثئيحو ع *
 بال هي 

 أنمف دبا متن الات عر ا ننام هي سعفان تن را
 ددعصرم نيدو نجيح ييزازيلا ىواتنلا خازكاءاضر بال ناتخا

 دوعنمر ساما جب لوألا دا هزلو نارام مر

 اهتعضشا لا ةارلا دلو و عضو مصل نمد [ش) كا هركب هئاثلاو
 عما يضر تعضرا لا دلو نوكن سة رفالو ؟اضرلا نم ناوخا | هنال

 دلو. ناياهفا ترا ةومسو هرثيق نينسد نلاياّقلإس نا/واعضللا

 اهدلو دلوالو متلانا هال عضل تخل ©.هزمسالازكو تيس زعبي
 تسيبلا ى دحا تعضرتانملا 1 عساك ولاول .بللرخا ك2 الارلو نال

 عل تانبإاما نم مضنرلا نيالا نكن مل تانبإا ىدحا تعضرأ تننلا أو

 لأ يردالاالا ىرذحالا تانباوحوزم نارتوخا] كاكو نهم ءرحأو
 مضت |

 تيدا ومد صلل نّمكترمل اناوّدعاضرلا نم ميتشل اهنا هرحو مهمأ

 هنمديا] نامولا سن نم عامحالان | ىباعرشا] 6زعبأم نع ىدن عمر

 كثيريح نم ءاىجالاي مل تباعا درا ع نامزلا تمحنم املركز

 لوالا نعي ختسا] ناكاوعرم تاو كك قردال شاديقنلع رتلاوهو ناكل

 نوكتس كرمال ندا دافأةةتلظأ عالما ىطلا»طولخلا نللاو مس

 يصله ون نح ىادنعالوأمهللا فرب دنعرطامّس تيحباملاغ نبللا

 ىرئتلاوهو دوست! وهام مداتنيللاو ل صل ,اعطلا نال الوأ ةيوبطم
 هان موس انرانل ا مسنرلا ذا'هف نالثلو لاهل لن مزعل طانموهو
 الت رخل - فيلما + در 0

 ناخوضأك ىواتخ لام ةرايجدو تبئيانإ بني هاسحا ةااما برش ملا:
 ايي مولا باو ساما بمن تا !اعلعلا لاا كانه
 فوسلا نييقرفا والا هانوكذا ةنينخدإ ليل نائللو

 فاش



 2 اناطرلا خهدانا اك ةرجغو ىوسلل تسد ة رعد نسال ىلعو ةريعو

 | ١ قللدي )اح سومانلا 5و ؛كم انهإه أ رب لصلاة د
 . ىجبملا مطاو نحل : 1 ا

 نمللا !هولو رظْفلو ضالح هباييلاىف ىو اةذدب خانك ع خلاد ىلع
 ىصلا لوا نتن الصم وا! طنا ونجد ازاويسو بارو اضيع
 ملظعل اركالو جلل تيد نءالازكو بلع قبال ءاضرااريسل نا نمل متلسال
 02 تيلافلاعتشو موق متنا ءرعالوارتنلا )/مصلام كما 7
 ' ىعتعدركذام نمللا طلتخاول ىا ىرخ !ةارماو ةأكس ثيلواو دوا دامول
 اني ب برطسا الحل ذا ةمرملا تسال ال بلاغلان اك ناو :للاكلا

 ازجدلا تح .نم دل خل يئصنو نينو زحاضىذلاألل برس تنال
 .داذأْ ءلغأا وأ ورلاوه لانعلا كنا زكو ساد ناعاذا 7 ْ

 اهلانور انوكناليدولو ثلا زنا فسويوالادوأ كيد نأب ١

 فآ نهرلاا هنلاؤتمج ساما نام رخالا نو داهدحأ نع 5

 رجوااوس عرملا قلعت دسنلاو نهدلابطلتخا ا ذا انهوبعو دبنلا
 ؟ سلات هلاعلا كاان وعلا :ىازكطعشس اوك( لب
 يال لا نمل نال ناك ةمرلل تان اًقاذعالا 0 بمال اهنسل نال

 تي ايوتساولو سدقلا رود نازكبلاغلامجتعم اا اكن أ/تمرلل تابئا

 )000 نتا دارا كل كراع مدخلا يراسل
 ناماس فلاب :ىلعت دحلاى5 ءاعنع اهلي هتك ر يملا لمن
 وشو زياخلا لاح ودا ل 0 سند كيييالعبشلا نال

 ابوتسا ةاامأو ةرهوملار 257 امرشا د 100 ملغ

 . مزه نعل برتسال كلح 10 9 3 ذهل اج هيما هب كاحت
 م كسلا تمل برش عرشلا ارتب نيلباهنسل طلق ةرشملا

 0 ثنحا كان ناك كيدي لذات دنع ثنحال ل
 ركسلا ثيلو ردك ا( دا جا سال ناما 58

 كوع



> 

 اء مست تغلب ىكبللا نوكتنا طرب ةمرعلا بجوم ىامزحي
 ملأ ب صم تعضراننبلاحل لزنف ند مس لبتملولامازكاف
 تراصٍبصركبلا تعضرا مانا ناو ةرهوحلا نازك رحت مقل عسا
 الج رركبلا تجي زتول حابس عاضيلا مالحأ 5--

 اهتلطن إو ءيسصلا ©.و زتي نا م.زلا نول نام اهب لوُخٍرلاْلِش أههتللط
 نسا ببابرلا نم تراصاؤي١)اهحوزمس نااىحلذ ونال لوخرلا دعب

 ١ ذو هناذلب مىفلولولا انك اهتوم رعب بلحوأ اهتومدعب ىصلا بلر

 نفرين اهسيورمّولا تببصلا ءزه (و ذل ل حتملا نامي ةمرلل تش
 معضل زيه ثم 2 زروعالو مي ماايئحل اهل لحمراص نال سمس

 مدشحلا ن عرهاط شل نمل سرقلا خذ'ئو هاناتخلا |ههنالّسِلل ٌتْنبو
 تاواهو نللاؤفسشموهو هم ويل تلحاا تلا, سهلا نال
 ران ف بلح لام ةمرللا نم مندل سما عولا زروال ميسا خالات
 َلعَيال هداف ليلا ةطو ىف لحج انهو تملي ىبص ىئرحوأو سحب
 توللو ىرؤتلا نبللا نمدوصّملا نا قرفلاو ءاجالإب ٌمهاصللا ةمرحس
 ىو ُكدجودال كَ و :انعلل ةزللا طولا نمد وصولا و هزم :بال
 بكا نيلاب ناكهتسالا كايفاكشا اطار اارلت مه ىلل ةازكّدَسلل
 نذالاو] لما طا طمالاب تئسالانلو تىدغني اه سيل هنال ةمرلل
 ٌينحلاب جوعا ذأ نقحباومصلا برغعملا خلاد ةمالاومفياجلو
 هزعج ندركنقح نادم ارداصلل مق ءزداجرخ مضلاب نمتحاو
  لاعتس اخ نك اوهو لوعنلل نبع رلا عسر وح انه ىلعف اهبدعتم
 قام نال طلخ انهو سرْدلا حف قرا باهنلاو «.ارعملا ناك أاهتفلا
 جملا اوم:لا هس لامتشالا يرن دينياارمسنتلا جرد اصلا 1
 ينو نيل لال بىبصلا صتخا | ذالا5 تبحدي ارحم ةرابع خييبصلاك
 1 ولعم وصلا هىدلا ل ومنلا دانس ةمالكلاو ناتمحالاىا نقلا



 دارلا لكشف ةرطظلاو سو رجلا لا مسنتلا» ا و .انب_زوكرصأة لكنا

 نينا نا اوحاف فرغلاو هللا ياللا اوحح نم نلن 3 و

 تنىحلاصلل كو ىو هريس ات ل ىع ناما ذ ذالد ١ اوعئأ ا ىلا

 0 وعلما دارا تابوا ذا ضيرلا

 و كبك وانسبام يع تتلطا ؛ 4 ارك لا نمردرنلا إم ا

 هم تجوب ىالجيرلا نيلو 0 فرغ و شرح تم
 مدالولا هنميوصتدنعروصت مانيلا نال ةقمتكل لع نيلي سيل شال ٠

 ىيضا لنا ذأ و ا ذاك ب سعدت :بتماولا هيفا كنف

 8 0 يا جاو مرقل 4 تاق ساما لغد أ تب
 0 صا لخت درأ لعن وكبا] داؤسسلا لاف: 216 أو

 |ثسلاو فوت زرهرملل فانك رش متل ل كا خنلتنلانأو
 0 يشر الح ممر بجودا]' هاثلائل ىا

 ب نال 8 يل دال م تسال درهومالا نالاهتس 0 ىخاالذ داس

 ىدالارمغ انسي يي يم الفم اهطلا مح لرتباهبلا ؛

 لتضمن سمرلل ستي 301 سىؤحولا نخل ين د كتلاب دش

 يلا تلاع ءاسنلا كال لالا قلقا عانس درك ذا زمونملا
 نكرحوأ لاّمدو 1 نار رلاو اولا جنبروجولاو ىوغلاىل
 كاس وغسل م ابصللا و هثنالا انامل دنا و ٍبرجور

 تطعساو دسم هود طظومنلاو ه1 تشاو دلوسر

 اال لا مد طعس او ردزت طعتساو نمل 00 هت او رلا

 1 ياو انتاج قل دارنا نيوهو طوعسلا هذ
 1 ةهيعواش تكولو لحفل ثمل احلا ةشبإلا قئفاييل !تيضاغاو اا أ 5

 أ رمحضو لال, سك,لانالو لعفم ,ملكلا تيل ذادوتنس امد

 بحاص كرازعلا نأكل ف شكلا طوس ةكحيد و ىعتنا كانا
 ا هللاّتن قنيلعجو ىراخل>دراجالا

 2 ىلإ



 ممل ث وست نان كسلا اه كونت ا ىّبح هع لش نا هاذ

 تيصعمالسلا ميلع ل وقتال ذاك نبل ئمانضترا ثيييص نمد

 رهدوارلا كارنلاطخارو و نعالا لدا ههرحا ءرحدحاو ى دعا ىمحأ

 م هوجيرخ أذ تبضعبلاو ةسيزملاب قمتم ريككل نا لسان مل ها
 تاطانم قهرظن ّىُندمل نم كيال زنهدجيسرتلا فذ و«ىراخب

ملا كلا نمعز كك ذ ناكو هاطخرمك ا ييكحو امحدلا *أ |
 تصفح كا

 ١ مهو يش حج أ ف قوت ىزلإماىلا أ عمارلواييزان عئاتلادلوم
 رض تعضراولو ا ىعسأ سامو .كيسك يس

 - اتيرحا وجوز تحوز يهقتلا ةيفصلا كلا تعضر اول قا |ًةمرح

 امارات مالا ثسناعماحربصب ندا ©.هزلااع
 مدل

 ارهاصللو كاضرلا ةمرحب هفتريال مالا نا انياط عر ع بهذزلل نال ئشمب

 رعبورللا بحال ئىبرتسلا[باهطوول ىحر شي لد
 دمام لع بحي

 ناعلل باب مراتلا هركذ] ص الا قرص ميلع صن هبش لاوارشالا سنا
 هع ماسالا نال ةنلاغا] هالنلا جيننش ع أرعلا كروس انهيلعو

فّتربال ءاضرلا ةمرحو ةهاصلا ه مرح ثوشبو ميزازملا خو
 6 اكتلا ع

 اعونم نأو مكراكلل دعب الرخا ؟.وزب «ىزتلا الأ كزتال يح

 كانا ضاعلا 43 ندلاو ديالرلا نمرة قو تشان وس

 سافل نوك نانو ناردالاب د كراتللب يك هرغ و تاوخيلا ةلزعلاب

 هتخاها نالدعدهشن ةأرما+ىزتولاما 06:ل!طعدراطلاءاضرلا و

زتلااءهلزوعو دحي اهئطوول قح ديلكلا»مالنلا عئترأ
 ةنعلا رعب «و

 . تخلت ايزارتجا سل اهّنرتع عصر[ اي ىلد دتوسلاوكرأتمرتع نم

 _- مكموزل ةئسكلاب لخد نااعا رواش ا هيشواهماو ارمسكلا ظ

 ابو هال 200 فاما نتخالا تسو لولا ذاهيتلا تنبو 0 الا

 راعضللالوأط امهنم ةرحاو م نتي ننارل سلو ثلاثلا قأهتشا



 2 تبارك ءنصلالحو تارا ما ماا هدأ در كالو نئارما ثنباهنك
 0 هلا ىلا ةعتعضراولو عياببلا خلا اهب لخدب اوت ارما تلد
 ١ تيسوئارماكيب مهل زوكو اهل اخ ثنبول نع تنب تراصاةلا) نت
 7 نانريخص تع ناكولو اضرلاو بسلا خلاهلا> تنبواا هس ثني
 0 له نكرلو ىزحا دىد ةرحاو ثاّيريذصلا ةريدكلا نعضر اذ ةريدكو
 2 اننواملا) هنو الو اهتعضراقلا ةريخصلاو ةبسكلا نين اذ ةيبككا
 0 اهرفسل 6 ننكيإاهنعضرا نيحا هنااا اهتعضرا ىلا نيش'لو
 ©.وزش هم كيد و نيشوأما نرص نينا اعمحاعم هتعضر أولو

 تبت سمكا لخ د ناكولو انس نير يغصلا نم «.ىزتنزنايلو :بدكلأ
 نارب|عرقو طوسبل ةازكب ف اهلا فعول عم ههتعضر ا وساع

 هب تعضر اى نللا اهبل ناكوا ةريسكل اب لخد ناكول باتكل ا هل شسم
 : الخصلا وزمن ارااوامذا مهم ةرحأو ؟.دزئبا اهجوز نمةريغصلا
 اوف < رحب كنبلالع دقعلاو تنبلا مىجالمالا لعدش علا نال طقن
121212111111 
 اي رحاو دعب ةرحاو نهتعضا نأ لي نكاذ اوف تموااعم عاضرلا
 . هليبب مقرلا تعقو رو تعضرأ كلاتلا نالءتلانلاال ناملوالا
 نأواهجنلحت دولا 1: والا تعضرأ 3 و مىلل صحي نأ .مهسو

 ا تعدل هفلاو نوران نال تبسي عا ينعتملا ٠
 . تاؤاادرص ليتابع كان رئالملا ترجواوا ىرخالا ىزخالاو
 ةضانلا نا ىجورندلا روب ةرحأو نهّتعضر نا عيرأ نكانا واعم
 مشاشلا نخل تراض معبارلا تعض | ىذا نناض ىلوالا اننا تراص
 ظ . تعضاف تيريغصو تيري كول وار هدم خازكاضيا سنان
 نيتمالا كس !موزلل عبرالا ىلع نمرح هريؤصح تي ا نملك

 كلا اهتيلدم م همم ويلا ىو تعض اولوامهتننو
 1 تيل ام كى عركلاف نين جسكلابلوخدلا]س ك ذو ىزالا

 ىلوالا



 املأ والا ربك اراب نين بنانا ةيهصلاو هنساتنأب لاا
 لا دو اهتم تنأيمششاتلا ىإ ايي 0 دورها نامشاتلا

 أمأ اال والا تعصر انتحر تايم اتأتلا ىرعضملان 3 والا

 دقبا مو للوالا ىرخصلا لع رمل نصح ايلات دضو أدل
 ا م م

 مغص نأ ارماشدالوأ زارعصو ةرعبلا نانا ريل ىودةرسرؤلا

 بالا ةارما نيجلا ”ةارساو ننال هارما ىلا ةارملا تحضر لاف ةربكو

 بيموصلال] ثبات ناتريكلا جانو كاترمغصلا تننأب دّدد امهيلم نمللاو

 تن اكول كا نكوا هيما تو هيلع تمرشأ هاب لحردو تس إتراص
 هو لحر ذاكرا واهتم ةرحأ و تسد 374 نيستا ول و ندوحا أ مهناكم

 . ىهتنا هتيربغصلا علا زارمانعستو ثبات ٌنارما جه ىبالا هالش
 ظ دانسات دّسعم ةيبكلا شبام !ذأ امل متش تيترضلا ف لطاو
 أ انالاييرخ تنازع تاما حضي 1 مان كارمااجي تلو

 هاش يلم عمصغلهلاننب تيايمادللا ةمزصلات أب هرعص

 00 ال دوال مكن رايق الحد ملا نمل
 هتلطلاةرعاضقنا ]بن نانصرل ةماعلا تا ظ ْ

 تاتو 0 تّكو ةرتيعلل من ا

 اسال اى: ريب مرت العد ةرفص هزل انياولا ظ
 ىهشنا ننبلا مامن مف ذل كنا زحوكنم ا تراصاعت“

 7 رصو 0 ءاض الع توتا م 8

 ' اتنايةريجصلا ارجو اذ ةربسكلا نيل اراد وسلا ل ا
 ؟:مزلااجرلا مرعدو ميوزلا ع فارصلا نضد| مهتم ةرحاو لكل و ينم
 ا ةطعملا3 انك اعلا رعد نأ مهل ةرحاوو لكرهم فصن

 قب تي داعب تالا, اشتر الا لل دح نش نمو ساو نالت



 أيه ووهبسا احاود هع بني رندا دهم نعو د لا د عتب مازدا ملوق
 ١" تماهوزفدلو ءالارجاولولا ىواتفو طيح اق شمالا ثالث ؟ىرذ
 ىلا كا. ترلوورخلاب تجوز ماهسنفد تراتخاذ تريفاهنل ١ءوص
 : ءاض درا 3 هدأ 3 نجا تراص يلا اهيحو نب نه تناد تعم ناو ىبملا
 7 زم (ىزلا اصل مالت صول ؟.و للان لا ىلا نب اراصرءيغصلا نال

 4:.وزواةناكلو اطرمملا ف نكن يوكل انهو ءاضرلا نمنباةأرمأ
 ظ اهيحوز طع ثمرحر بسلا نيلي تحضر اذؤريغصلا هبعلو م ىلولا
 ١ همإ طوب تالا يلع تمرخ كلل انباراصدبعلا نالأ ههلومّلحو
 2 ىفصلا با ىرن هيايبلا ختلاثلا نبا ةارمأ اهنا لول ىلع تمرحو
 كنس ىلبح 1 لح ب تحوزلو تلسا 7 54 َد ترنراذ 0 5

 "وكرم ثا صا عيال هج وزم ريع تمرح هيج هز ناك ذل ارمصلا تعضراذ
 ماكلاطظعراطلا اضرلا نأ ننريهلخلا ناكل صاملاو رشا جاضرلا نمدنبإ
 مدر سل يع تارض لل وأ هجو زةارما ةارلل تيرصو ىلإ لا يلزم
 2 قانكراشاحل دج داكيالو اكو تيرك] ثمر برض مجاهاكوردارض
 | ةريغص (نوزت مدس مألئب أما ءطو )جر اييرمييظلا ىو ٠ عاببملل
 ىعشا 1 كول تخأ تراصاهيا] مسصلا ترانأ# ولع وللا مااهسسضتأذ

 راصنا و تنم تاجيفردلا نال اهاطي ل نا ةزدكلل رهمالو سب أوق
 ةمدصلا ا هتعضتر اذ نىاثو | تهركم تناول ؟رمبكلا نا جب بوأهت درك
 اهلنا/دن 05- ةرسكلا تن واةريضصلا ب يه اول ضم هاو
 ايطورلزل]اهاطسي | نارطونب دِضأهلا نةرلا فان نتنالريل فصن
 | >> ةقرئلا تاحنأ ةرملا نه اخ ةقننال نكااجلاغمريللا افا
 رمل هش ىارذسصت ةريثصلاو وق دقفنلا اهلذالاو اهل بم نم
 رحون وره صلأ بأ 21 >رواواولْس نمَّيرْلا نا١اَنلذعم
 دجورماوملا نما ىمالو أه و نم نم تناد بولا راربا هبال
 - ل ةدرلااب بيج او رجشعي لو دجو ندوكنعالضف الص اهئس ل منلا



 *4راومتاولا اهوا تمل ضانضاوأضباآ رئصلاّ و حد ميو ش

 انمدتو ريل ط نسي لن لطنل ا نتشن راطخحشا ءاضترالا ثالخاهونا ١
 9 بزلرارب احلل ةلسلل نه تنانائاداهبوبا ةدسنسالاهنا ”

 ا . !اعا.و 2 محربو ىاللالاو راسضلا ترهن نأ ةىسكلا ىلعس محردو

 اال ةرهنت لناو السلا داسضاهرهن ط رش ةرفصلا روم فصن نم همزأاع
 أو نذيال كلم نام نا سلا فاك ى دخلا ءالا نمطنا)ببسلل نال | هلع

 لصح (وزلا نال عوزلا مزلام لوخرلا مج ّمجوزلا تا نمضي اأو نمنح
 اهنوناهمزلب ناو لتاثلا لع نعاضيالذ لت إد بجاولاوهاعىثرل
 ارقد نأو لحيرم تع نيتريؤص دحلو لح نم نيل اهل ت ايبنحبأ تعضر اول

 نالاههنمرحلاو ىلإ فاضي وذ لَ سسرعغ ثدريسإلا نمل لف نالداسلا
 مالانيب يلا نئالانه تميل نالخبأجنم نينا نمد مهل رابتعابدلاسنلا

 ةريذصلاو «ىزنم نبلايحل نيل نيتارلاةريشلأب وقيوصو تنبلاو
 ىلع مادقو «و لاعبا يور يبخل ترس حلك نال اهاتعضراذا

 داسنلاد هلو لنصل بكا ضعب ةتمرحو ملوالإب دش انلا مهضحب
 اهنذا ناتل ارنا ليع جوبحر همه اعن 54 ناو لام وشامل

 ةحاح مغ نم نوكت نا عبارلا رسم عاضرلا نأ مننا كلاثلا مالنلاب

 اكاد حبا ني يلط يتعب جار ناش ل أ هتعضر نا نا هل كنا نأ
 مرهس نوكنا] مان واهس تعضنراولخا ع ةيقب نأ سل هريس

 5 فلوتلاو دداررلا ع.ارعمؤو ه دهس ماهنااهنس باشرت ذوملاو
 وهو مشا ا هر ىلع ففنال اهنطان ةىش نال داشلا رقت اهنمريظي نأ
 رياك فاوزكر ديا وك]ال كالا م0001 هريرط نأ ننال نسر

 5 يبدل غفل يصيىذلا داسفلادصن مندل انهايلل انزيتعا

 ًاهرعترنعة يكل لع عمزلا جيباكو ةلعلادوجو هم علل قدالل
 فصنوهو (.وزلا ,زلاعةريغصلا ؤ ذل رعجو هيد دخلا لع جرب
 6 داهسوهو لاما تشع ثبسو كل اوف :انمدت عاهل كفأدص



 كود نمر تولت ادالذو هني ةيطونباو احروا نش دع ننحرم
 5 داهشبإلا تشل كالا لاطباو مالنا باب ذ كل ,او ئنعاعنلا
 ' ثري سروملا :صن ؤ شارحاو هش ف ا عرش! لام الخ نيلج/
 والا دس ىلا زب تيا ىلا لانا املا جِجَسِل ا دلجد كرثم خ41 زن علو انتل ةمرح تكننا ثمحؤب درمأ ندال هلكأ منك
 نيوتن رمل تنالو ماكنا رجب مهني: ف رفدالاهو حضرلا نتن أن ظ قوام يا ور ممتع لج دتعلا عش راجل ل وانسي ههالطابوهو
 لبق ءاسا تدهن ةأرمأ بطخع ناإجرلا ارا ذا الاه كرذلن
 « اكتلادعب تدهشسولاو هس زكت نم ةعس ّْم نال هع ضر اهيا جالنلا
 ظء عاني نأ دهسا هدد ة يخص و ريص كتامرحلا يق ع ريشا

 ناسا (نيرضملا ذل انها منيب عادلا سابالاولاق د قبتح كا ذامخاا
 دج رنا نانو امس, امنلإرزوعالو مل دب دخوي متت ل دعربجلا أذ
 ىلص هيدا لوسر نع ك(دىورلاهيفرانب. نا طوحالاذ نارك هو عاكلا
 اموارزياو راك كانا هند قرني ناار ىهتن ا رةرانلإدرمازلا ؟جييلع هدا
 تماموملا ةدرك ذاع ىزاازبلاءنجورذملا جلادعؤعب ملاذا امجعلوالا نك
 لسا قرلاو ن الطبلا كال قو ذارلل ة قول ولا ةكشسلا لب للعم
 . عاضلا لوتس دح اىلاربخ نانا للا يزنعم نيل 3 وه شرلا نم
 هسا تعضر ا هراد حلاو ددوسسو هريخص تحت نوم نا "نعمو ىراطلا
 ىلع اد 14 مهما !نلا سويجيو و دّمحلا دحب ناموا مّتشلاوأ

 سري قولد يول ءاض نلمس ماما واس ادّيعلا اا
 | اهمارقأو كك ددحد 22011 دح عربأئ أو مدك عاني و روئلاووع
 راصفر شلل نم ملء ارطبا سان تنا يعل ديالو .تحصللعل دب , املا ع
 ىلو اون [مقيا] تح نيحونلا دحأ نم نداقم دادت ناوحا نك
 "0 1ةاررلل جساس يكن نان جيت ا حاد ابرجخا

 ماك



 دفعلا ب ةرحاولا م لشي نا ئشانحلعد هصاركا تانلذ ١١
 مداورلا نا صاخلو يهتم ميلع ,ارشالا نم دقحلا مصطع ل ديم مدعل

 انكو يلعبها شا نوتملا مانو عالم حاولا اجا تفلت ارو 0
 ميال لع ضع انلو بهل قد ىعللوه نوكلنراط ءاضريراخنلا
 هرنصلا إثمؤ لوَسلا : رع بحس ىبامانه ناب ىراطلا ءاضرلا ةلشسم اق

 دقو رحاولا ري لطببإ) تباشلا كألاو تائاهند ع.وزلل كلل ناوهو

 ًانهوأينتككم بح ىبليل ديأتيأت نالاذا كذ ناب سدانعلا ريغ احأ

 اك ةرلظن ميذو يت هنم وق !دحاولاربخو لاهل ب وعتسا هو[ نإ
 لضفالا ىاويبسالاركذو بانل لوصا يي عراونالا لدم 4

 أاهملطب نايل

 لضنالا ويلا فصناهيطعن اهب لوهرلا ]بق ناكثاذ ة اما ترخلا ذأ

 نأ موزلا ل ضنالان اهب وخرلا دعب نآ(ذأو دس هتمدخلت ١1 نااهل

 رهمزمأإىالارخان نا ضمالاو قكسلاو َدَيننلاورهلا !!باهطعب

 ىجخا !ذاذ تلك ناذ ىهسن | ىئكسلاالو ثتنلارخلنالو ىسللا نمواهلتم

 مرحاوئعب مراتلا ؟سصا قرص نظلع بلعو اضرلاب

 ئانخفما دادي لماع ريل لعويانه كلت نع نأ غبي نأكو

 هةحيا نة عدرازع 0 دمعضر اانا ةأرمأ تاادحذ ارهاد .هزتلؤجيمرئنلا '

 ا ردصوأ الأيض درو ؟.دزلااهمزكوااهأدزكوا 8 0

 توما عنب ,لانلا هنترلا هاك دصإ ذااما': ال اهّيسنكو ىلا

 زكأو ماكتلا ءفّردال اهابدكن او تلاها هل اهبل د نانا ذاهب لخ د
أ نا6اداو اطايتحل فر اند رك داصاهن اسأل نأ نارظنب

 ةي ارزك

 5 أسلا نكأو هاهنا سة الل |ّشرصو حوزلا اه زكناوايكسيديذاما هنا

 اهنقز كت ناف حاضرلا نم كنا كآ تام هدان ع هزلا نلحَس نإ

 نكو مالنا هندية اللا هتنزكو و نلا|ج دصدأو شارما وه ىلح نأو

 ىهتنا [ماهعم همزلبأهب وخدم تنا/ن ا: |لاقحؤ ؟.وزلا قرصبال
 ؛ر ارم العصب ل وجا ضرلا نسخ متارما نازح نلارخااذاش انك كو



 :ماكلالم ؟ارلل' ترش اول انكو مهنى زهّرصا ناواهيج هزي نأ مل نأ
 ٠ 'فلإ ني تما ناو هنماهستد © :هزن نا نام اهراردأ خعرصت لو
 تا ايجالن لاجتماع ستن تجد زي نلاواهسند ب ذك ٍمورصن لو
 أهراززازع عوجللا نزار ارثالا نم ءوحرلا بهو ارضا لبق عاكنلا
 اضرلا نم ْيضَأ ندا ماكنلا لش ترررقأ تنك و ا4نلا دعب املا تلاد ناذ
 2 امهتين قرشبال اللا صيولق تريرقا نيحيح ب ترش انا تلك دشد
 7 قخلاهإ ماكتلا إبق تريرداةنكلاتو ماحتلا دج ©<.ىنلارقاول هلثمو
 2 بايلاانهازكو ىتتشا منسف ر ذي ىضأتل اف ىحمتلّد امو «انصرلا نم
 آ ١ بيشلا بسن نرملعا هين ؟'تشنالاو طلتلا الان دنع بشلاف
 00 خياررلا ءارعم ذاك قورعم بش امل سبل نمو انهو جاضرلا نم خا
 0 مريس كو »ىحشلئانأ وتين ارارسلالا نعم ناد ناكل خام صاظو
 مارقالاراركي ط تشم الو تابتاورارصالا ريستتوهازه انا ةمولتنلا
 أعاضمىتاازه تلاّدا ذاودزازملا :ةوةرارصالا ريسفد ب نتكيالو

 . حضا|وأ هارحا تنالا ذل ام لمشف تّتاإلا تل طاو وهنأ هوجولا يعش 00 يسلاتلا
 ملال داو[ هتان تن لمقام وأ تدهس شنو
 فوات ذلا ف فرعام رضا ناك تح نمرلا بروي ع لابكلاو نازولا ةداهلسو
 ىئاتل ار برختبالا ّنكرشلا ننال نالدع نالجر بده اذا ءاض 0
 ةقرف ننه نالىضأقلل ٌقيرْنَتل ان ناتارماو ل جدهسولو طبحتا كلذ
 ماهضناءالا داهشملاب مل ره كلعتي كف دعلا قحلا جب | نمت ةمرحو
 ةداهشلا ة4همدع هاذلا ٌةأ) أ ىوع :لاعددةرس]هوىهتنااهللااضقلا

 2 اه ننعرهسولو ىلاهن م قوق حن م و م:رئلا مرح مذنب ناد الط

 ىضانلارزع5 داهشل )بَ |باخوأ انام مدحه و اهنس عاضرا لع الرع
 متنا, ىش ىف همانو كأ زكشالثلا م كلاعب الوش معمماّملااهعسبلا
 بتفالطلا انك

/ 
 رثألل



 [اضرلا,دقو مند س ماع جرش مرش منحاتللو يمال همالحلو ماكنا ركذأ

 وهو ثنخالا لع لشد كلام اللحلا ف لع عدم ةمزح بجول ننال

 تيلحو أس تللحا ةاريسالا تتلطا كاتي ل لنعالاو لها لع لدي دخلا
 ٌىلطم فلان شارما لجرلا نلطو هل مس ؤمسه وا قلطن اذ هع

 ىث”تقلطنّىالطالامسالاو د كلطمو َيِبِلطم سانا ملط كاد
 , تلاطْفالطواقالمللا الطف برث باب نم دخل ذو لم باد نمتلاعت
 ٠  هىثعالا ل وئاماو لا اهربخب ىلاط لون مهلكو ىرهزالا لات

 ٠ ةيقراطو داع سانلادعباكأرك 6 يقلاط كئاذىتسانراحأبا ؛

 ىلع تعنلا] يف كتلملاتي زل مبلعاربخلااناىاو دنع رّملاط دارأ ثيللا لان
 كلا يا تقلطو ا هجوزاهنلط نلاطتارمااضيا سراذ ندالاةو |عئلا
 قالا مبا هرونم تعنلا نالا ذا كرازبالا نيا لاق ورع ادرءنصلا نال

 قراذ ىلا عانتحيال منال ضماحو تماطو ىلا طوخ هإخيت ملركرلا نالو
 عنمم ماوصل ىف هركذ ام عفدنا بو جناصلل ف هماتو يقنالا صاصتخال
 الطلاب هريخ شو قيلطتلإب لمتلا ىف لهتساندااىلاث مقلاطو ىلاطلانت شا
 تناوكتلطو ةلاىلع تقوس ديان ىاثلاو أحرص لوالا ناك ىتح

 ليغَسلاو فيتنتلاقلطمو كتل | قاهيلع نقوتو ديدشتلا رتل طم

 ىلطتلاىعم نسما ارعللا و 0 ديكاتلا الاء سد اهمقو|

 تفلطتم ا ستم ننىا تواالا ا تدب مشل ا وعم, ءالسالاك

 كاتبال ئْشِخالا نعو نس نم داسنل اة قنل انوا 5 كطرمضلإب ة ايلا

 10 هداذاام ةعبرشلا فو ىهتنا خلنا بدلا ناويد كو مخلاب تّملط

 ماتا وىيسلل دل كرشلاب م. اكلاباهرش تبانلاددتلا عفروه
 أ دطرغوتن نامِظعد ريو ماجي هل لادبو عفرؤ عمنا ولو قنعلا
 ىرحأ دو ملسنالانعأهبأداب ىضاقلا تدرفتكوشلا لوالاامااسكعو

 همسدف هوو ىصاتلا كىبركشت ناذ ىتعلاو غولبلارابجخو نيحو 2



 / للا( دل خللاملاو دو نيكول دلل دجو دقو ىالطب هسا
 ديلفدورحلا فّسْنولو كل سنا دتف دنولا فرردو سل نلف ىيجيلا
 ظ درعب م. ص وصخ اظئلبالأم واالاحمانلا دش ,فرانل رف ١
 لع لوشلا مب النا ؤشلا سرس ظنلاد ئتعلاو سلا جاكتلا
 اجزلو ةنيابلاو ميعجيرلا تاياضلاردإسو هد انكلاربأس و ٌةياتكواجيرص تالطلا دام
 مفر |عل اولا صوصخحلا لخلل نكرارلا مننا لوألا ثاحعأ تمحو لكلا
 ىمهاز هل عت ن(,ىشلامتيّمحتان مد هوه نا ضي ناد دا
 نم هوندا هتروريصد ملا نا كاثلا الا دم ضرطعلا دامل
 ةعئرو ماهدلا مانحأ ناس مياينلا ىف مرصع نورملا ل ه.ىزلل
 ' ىتعللا بلا نم فدرشلا انهن الذ يوربلاو هيو لل اهل نذالاب لصخ
 2 لعجوزلاظنلا ىالطلا نكر ماسلا لاةازلو قرشلاىوغللا
 0 ويش ديقلا عكرو لاسرإلاو يلد اوهوخل ىالطلا يعم علا 7

 دىلحلا لحّرلا زا وهوا عرش واةيبانكلا ف هوضو )صولا مطقو يصلا
 لارلا ل ظنلل||عركم نا اف رسذىهننأ ظنللا امم ,ىتباموأ ئيعزنلا
 كل ائلاعوخللا ىنعلا بس نموها ئادٍسلا مذ مناويلحلا وحلا ز الع
 لاتيال]امولو صوص امذلب تلا رو عفر زابمطدرخم ضن
 دّمعلانو دبدتعلا هفرنا) قالطلا تترالدّمعلا اّضاو قالطلا ناكول
 60 لصالا نمزييسلا رغدا[ضالا نمدّةعلامدعنا| ذاذ ىوصتيا]
 اناوقلا عيبا و لا ساوخ ل سنان ءاناتإَم انشا جتحلا مازولا
 ظ نود[ مشل ننكيرل ناد تملا [مجزنا اصلاح ميسلا نوع جسدب
 . لحل عوضولا قعلل نعةراج سما وهو ةرهولل لان يوبو ىنعالا
 . تبل عنعانطو مضيلا نعمل طادسا نع ةرابع زنا لاقيو لكنلا ةرفع

 نالا ذا سقعكلا لاو[ صعلأو كلا يزيال هدنع حالطلاو طلاب .
 لزإنل ةرملا اضمن الع فقوا يعج نام نواس انوا لوحدلا ]دان الطع
 وكدا ضيداالا ةرثعلا نم راثا اقبل دقعلا فرب لومي دعبالا كلا

 ملال



 2095 ناس لا الطلا دجرتالئاهب

 فانعلو تصدم 5 207

 فرح, انت وب فرح ثوردحرئصسال تاطلاينأت هن 3

 جيجا كايوشأا1نو دركل الع دريان! غسل ورخأ
 امنع نحح تلزي الخ لا ىلا دل ايد د تس ىرورص

 ا لطنوكلنا خا هنرم تسأ لضاةضج ار اهتقطنل أ ١ الأ
 ند رع لأ ذ شدا ا اري لكل لا دج لا
 قش هاف يش دامت أ اذا أم اهدوميشل.ةعجا اس ٌرعلا

 راسا 6من لغ ةمرح مرمف اهيلانيسنتلا ءامخس اب ىلوالا ةقلطلا [عرمطب

 لبزبااناكنا واللا اهحجا :اهتلطا : | ذاوراوميافلا ملا ا

 0 مشا ذ ال 0اس وأو دبا 1

 تلج نالوا 00 ا ذا ْش

 ةماا مك امام طيدملا ضورعو ٌفالخالا نب هاش ا
 ااا ىلاعتو نيا صس هنم ةجريمعرشو ؛ دال هلنأ 0

 ناكذأو ؟ ابن دلطلا ءاقبا «.املل ىو فود ةملاعت ههالأ تاحلرللأ ضخد

 رماشأب اال لومي نم سانلا نموالعلاّةِ ةماعر دع لصالا 1 ظ
 : لطم ار نهلك .هيدأ نحل ,السلا لع لوم م مهدر و |نسربك# غنوزملالا
 قصوبلا ئلطو امل طمّرحادالا كتب 00 تارالان ىالطاانل و
 نما 20000 نأ للبت هضأ انبلت صفح و ميلع مدنأ

 «؟ نكليعتال سل انو نسركلو يرام نيو
 هدد أ ىض ىضىلع نتىَسمللا نأ شنو ايبرنشل أو رضا ن ىف|ف 0

 ينل يمه هو لعل ةفف نر قالا او ماكتلاشكتسا ايهنع

 مجورن ا اولا هوجو :كذ قالطم انهيجدأ نأ



١ 

 ظ هسا المل ضف اعز قرم « عند نعد وادوبأ ى نيف يملا
 0| ا لكشم ثدرهلا] زهق ناذ ىلا لاق قالطلا جو زع :
 ظ ىسيأ ضخسردو" نال ل | 1 كسنبوكا ادت لاق مها فس -

 تيحبا نقاب ناواسم ىضسفيال الا دوكو هاذ يع ركن ناك ناهي
 ملاتشا البر كرت سلاما مكرتو هلع ىوتسا اهانه للجلاب دال سيل
 نيد الاعمار :ابووتتنا هرركملاو بو رنملاو١ بجأ لاو البلا

 لملاشلا: ْس لدا ممالك انغبا ورل ماما نإ لع: نع د
 : هدانا حاملا جاف و ماعلا ”ىند نارذكا نمر لير وطخ لاب 9 صل
 ض ام ١ ارنا ءاهاوخوتسا تا عا يدم نامل كان
 --وغشنح ا رصانح مهم لكنا مهلك تيد
 نكسالا اوان أماو هوهض تانلاخا هلخرولظمح قا يساءذ ىليلحت
 0 نم, نأ طخ وه ّالطلا خلص الا اذ ١ ثالثلا يعرب ىلع
 2 يحايالأو ا لاو كيرلا ٍطلصملا تقلعت ى نلا
 أهمرمغو طسححلاو كيلر محلا لانك ث هلثلا تسب محلا لا ةحاحداو صال
 كارتوزعلل فلصالا نادينياغ ١ راعرشس روظح داطع ل ديل انيذ
 ااا تجاسلا ذل جبااجز 2 معتما ةلمالاد ١ رارسالا ١ اص لوقريظن وم .ورد اهله راضم ع نلابلاوزا كا ذ

 فحاعح نه ا امل اهم
 ا ةطملس تالا ذا اهي ءلط بحسن ناس دداغ 3و اذز6 د

 ْ ديفموهو دشن !لاهت ا وا كسلا كب 2011

 كوأتملا د 0 8 الو 0 تن اوجح 2

 اهكرتلءاوبرضؤ نأ ىقدولو ةالسصلا ةكرت عاب ضي نآرأ
 0 ا نأ ت لع دّمن ؛ هذ ناخ وضاق عركذ كسا 3

 00 يما



 ىف م يضورعملاب كاسمالا تان ذل بجامة نوكيو مارخو ىدب ءارحي
 قرعلالاسمالا تان ذااولاةاّدل و بلطلادعب تينعلاو بوسملا ةارنا
 ىو غولسلاو لقملا «ىزلا ف مطرشن ماو ناسمتإلاب حج رستلا بجحون
 فالطلل الح اهعم ٍظصتولا مدع ىفوا تحكم نوكتنا ةحوزلا
 لاصاصو هولتللو طولا رجب رتمملا'!ق الطلا دعب َنَتعْلا هو
 قالطنع رتعم لكم ىالطلا لس ىلا رت علا ناسرّملا يف قأم
 اًنلطئاقدحا ادن نادعب ومالسالا نعاهرحأ اءابئضاّيلاّنب ردثرعنوأ

 مجسشم ةرعلا و عقيالف نتاهخالازيض نمةرعش قالطلا مق الف طنذ
 دموع ز يدش نعازكو موزلا نبال نيسب ةمرلل تضرتعا | ذا هردؤم ةمرع

 ىبورملا ناضتمنو ة اذكأا مدحو ؟ىلبلاو ىتملار اك ميشلا/ ةريؤم وذ
 عوشو جوالا نانو وليلاراخ ثحبْر  عرضرت وانسلا شرحا هموا شرحا

 ةركذأم نلاذرف ل لوك نأ لحلا كة ذانعشو ةرعلا قالا
 كلا انلااوهو نكرلا م ظخ أش نم نأ ميارببلا ةدانو ةمرغ مانع

 قلاطتنا لامول نناذ نا خأا هنأ ق دل طل نوكال ناو تنس ارز حط ال نا
 دّقرفلا عوقوف هكحامأو مامالا دنع تالثلا مقيول ثالن ىلا ةرححأو نم
 صلختلاف شاحماماو نيالا ؤمنو دبو جلا ةرعلا ءاضتن املا الجم
 نقلا ؤ 4 مكأو ودلا قالط نأ |عيربو بيو_دلاو تينيدلا رأكملا نمىب
 مظانلا امو غاذبو سخلاَو نض ترو شذ مسا سقم ناعإ/ ارش قم
 اهتيلطت ءتوق نانا ديانكو ب قمل امو جرصئئالم
 ضعبلا لل نشا, نسحل اهيندع من حا هك رو مؤجر خارحأو

 دا ىلتسح دوي فيك اس معفدناف نسح عش ةناالازالا
 ىسل ؤمو ننسحلاو نسحب اذ تونسللا ىس دحل اذ هو لالملا كنا
 نال باونلل بمعسل ضا١ل|بّتع بجيوتسي ال مج ىلع تن امأ نه
 ”:انيلاا نه مالا باش ليلانتن ؤ عزاب ولا كلذقا
 ىسلا تقوال هسلفب ءنقادبهقلطب نائايع اد تعق مول عن



 مش قال |ريطلا انه ىنلا ضسل نوك.ناددا| نأ هانادم نمط عدو

 نع سد دك ق هلطل اس قد نعال ٌديبصعلل نع هسئن تكوع باي
 ؟.ارعملا قو هلوصالا قف ءاءرملا'١فكلاىد نال نار مىصلا نال ع باني نان ةيعارلا دوخوو مابساوهت دعب لسانا
 هناذ قانا ن ضرع منسم نحال نه نسسحأ مس ا
 . مدازلا نا رولا, رحال جان رنا تهاركتلا اللام لذ هنه نلسنع
 حاولا نا” كيمو نسحلا, سل ادرفتمو ىدب ةرحاو ملكت اهسلع
 ضرما ندا علا يررقو ٌديعجرلا انه ٌمرحاولاب دال ذ يدي ننال
 . لاقحانمدنلا وقد دب فاه طور هط نءال طولا مدعب دشو دب
 ١" املج وهظدعب ماهعماجويطةلاهتل طولا همر ضتساو ايا
 ةانأ مرصو ودأررلا ذ عرض نو هو ىلارتنل سلاانه نمإلإ دب ادودإل
 ةاعلا دوجولا حدب نوكم هش ضيلل ثيطو نثأ هذ لجو لربط اهتلطو

 ١ ذا اهئيلطن نسحالا مدارسلا 24 لادم ءاجنالو ف لط ءضعب خالو
 ىف حلطالو هس رمش عاجل رمح معجم ةرحأ وازحالا 5-0

 نسحا نامل ات دع ىضمنت ىقحانكرنو قالطالو ءاجريضحب قالو رش
 ىف مجمل ةراعو ىطوب نشب لو ميذ طوال رهط خصل راع تلذذ :نأذ
 يلم ماى امهس لكل ع درب تلو دو ؛تيدراسلاى اذ ضاهعم ااا ربط
 هذا ممىسوفت انزب هرغرشاهطو رهط اهتلطا ذا نا ةانزلاذننكأا
 ف ىالطلا نا دهس هم طوف 0 خام
 فاععسالا وكذا عدب يسب هرئاهمماحل ماو وها هيمس ايي ل مط
 2 (وخو نهد رئالو ملا ةديزموانزلا مللى ناهض ناكف
 |( ]يزل طبخ نم ككزنلا هان حنو اهتدخ جنب قحامكرتؤ وتب نسل
 2 هركذأكوسحا! وكن ع ى الطلا «نضا]اهعجارلا ذا نحل تلم كزنلا
 ةرهاطهو دنسلاّىلاط تنا ال لأقول امسملا 5و ؛ ىف يس الا
 ناكناورمطلاا نه شن مقوأن اوال ناذ هرج هئبطو نكد عاج نم

 2 يه



 امال قلت ىسو نسحيراىيطأ خاملتو ناو مىب ادهم

 عب نسكن نشبسصتلا]] نملك ١كم وو :ئئسو نسر ا مطأا] 30

 ىضفل اب هزي بسأنملاو ءأمجوا] نسل قل طارسس دانه صختد
 را امل مشا ماب هوصخت ان انخإسم نكلمرتلا يد خازكتدسلا قولط نم
 مدسلاثازطخلا رد هددا كرما انهما مهنع هه ذر عننا عمو درو
 نسحالا مسا لوال اوصنحو مقلط ءرق لكل لطف لبتشست نا نسا
 اوناك ةئريطع هداروص هدا ل وسر باوصاني لا عهاردإ نع ىورام
 تاواهترع طفح ةرحاوؤع ّىالطلا ْخاو يبزنال نأ ن ووش

 ضيح و اهنو عاملا نع لاخر اهطال| نوكت ناربالو مرنع) ضخأ انه
 درا ىلا 3م مر صن لا نع محرز |مهلم الك نال سن ىف هلط نع وأهل

 يللا |يكركر سن اهررئاماوأ هب ذونحرللا ق داك مويا نا يضيالو مجانا
 ىخاتلا والا يد ممف نلتخاو هرخأ ىو لوا وكب داص للا ريطلا ن
 رضالاو ةياردلل بح اص لاق و أهيلع ةرملا لوطن نغارئارتحا يطل خالل
 نأ ور صن نمواهعم ايار جايالارخاول هنالرطلا بقعا هتلطينتنأ
 ةرامسنعوظالاى !ىدبوهو ءاقولا بع ءاتيالاب ىف اهقلطب
 5 رصف هنايسرفل اخذ ئلوالا زو تدانعلا ىازك هلذا هجررج

 رجعو ىييشا دق نع فسوب ىإ ئعزياو روهو كون أكف
. 
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 جيلطتلا قضم هاج ءرمهرحلا ارح! ذا ضالو هكذا يارملا غلام
 و 9 ١ دارأو سل ؟.مزلا نالا داو طوسبلل: 3 و هدوم انظؤواللو

 فل دارا هلى ىنضاهيعما جزا اجريطد مار نوكرننا زار ىلا ظ
 تضحالا ٌعىلاط ثناذ ترهطو تضحل أ [بكئتسللاناللا نلظب
 تن انه ىإدك كاجل دا بركخزجول ثم ناو ىلاط تناذ تروطو

 مج هللا و رجول انعهع,داسكلا نهوىيتشا نسل نمل قلاط .
 علاجا ةااهملا بكينا تاززلاةرهركذو نااردلا 35و ةريبشلا



 ةياورلا كاتو ىلاط كناذ ترفطو تنمحْئ مام تلعن انه إم
 راف اهقشا وى زلااعم ”ماوق نوكب كازا صال وعنا طوحا
 اهلا تكي رافض كلذ كل ذ خا وعما رو ضئاحوو 5-2 ىلا عل د "5
 تيلهت تصح 1 الةياينرع نهتم اط ك كناف انه فانك كأحا ذأ
 فوك نازح كدب ا للعلا مذا او ضي كأ .ةلاويلاع 1. و
 ,انمرث (مراشعا لذا نزلا ماو ءىنىلا د سبوهو تبعد هيييلاشام
 توك دل لاط داق ضجر ترومان القلم 5 3
 ٌىلطت ب تلطزنم نيموبوأ 21008 6
 تتلط ا ا نا شيخ ١ اد عا
 اثالئو 2 ىرسأ دعس دارا از هورأيلا نذل 4 مسيل 2

 الب نالوا دحاو در تر لنايتيلطن ىا ىدب ةلكتوإ
 تايضيباوح نص ونيل د اولا ايهاهبإ دازلو رعربلا ل ببر صح ع اعرب 0 و
 لوالي ةلاقاثلي 9 نسج الوانسح سيلا, 00 5 .دارم و

 ا 70 0 دو
 ةحاحلاو صالخلأىلا محاشلب تلم ىلطمت مليزحت نع لثو ىل
 ديهشلا اللا نالكياورلا ها وهو معلب منيادإل نا ءرحاولايع
 ىلا حامل ىكناا] 5ك دز و لاا سا ةمىش 2
 متاولاورتلا تم مذ ا6رادا نا انه دهيلسوأ نحان صالخلا
 باول للا! ءساّصلاو /مالبلاول ٠ السل لعونلا ميلع 5 1١ و ناب

 لال يلع امال رخل ساو لوضدلا ليت تلط هناكروجا نوكيتنازدوع
 "0 ل تع حلا بما يلم كأد كدرجأ 5

 يدل بخ خانكضمملا لاح هركلإ لفل نزماللا نع ىورازلو اولا
 هللعر اجلا ضرما للا حوركج لاك ةركجلا لنقل ١ نادأصيسالا مهو
 نأ هنم تي ذاام هه مو الا ضرملا يصخ نكمل أب ابملأو

 طن ةسشهلا كت مجم
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 فلالا لام لبصخ نكيإل ننال ماسر لامي دذو تلات ئاهتلطي
 ىلا دجاحتلوانزمنا نايس ىمتتس ١ هملنع لانا لاذ لخلل تولذعاميكا
 فلاغشا ةلعذالتلا ضوركتا نم لود ددولع را حالا, لائتشمالا
 انحودحأو ميشدلللا نإبرمكاح محول اولاد ازل و +. ارعملا خ احا عاحالل
 وصفلا ماتو ء ف المخا ) نلت نال ءاهتحتاا: وسياا زال هكحورمتبول

 هيئفاهما رول ةوأ ةرحاو هلك |ث لذا هل ط وأ ضياحما جب هواهم
 نمرلاسيبادب ىزل ١ [لاسلل مهنع هدا وجر ىلاع ننإ «صرّقوىكضارنونبا)
 هله منعا ىضرم ٌقارترلا دع ىورنو اكيرت تيصح طوب اد ل كلطو لا
 لصالا ناو نامصعلاو عوذولا دان ارّف هدلا ببضع م نم ثالسب تن أب ءالسلا

 دجال دحاولاب ]صحي ورهو سولت ىلا تجاعلا مم !اناولمنلا قدلطلا ف
 ةورئسراب هذ دارولعغنمم نكي لذ عورشسنلا عذاشلا لومواهيلع دازامملا
 تبيحؤم عورشمرطانيرلاو ثيرلاداسض موزل ةجاحلل هفأ د نبأ ثميحنم
 للختملا ذاام ءيشب مهل ةّرع دبلا نالها ءةجاح الب نارفكور ارضا ندأ

 ةلشلاوضوالوقلاد تنأكناةركيدلف كللخت ناو حجر نيشيلطتلا ثم
 لوذةىرلا اهقلطي نارلاهتلعاو هال نايعج ارا ذا اماو ةوهس نعسللاو
 :نسللرهطلا انه قاهتلطي نأ 1 سيل فسويوبلاةورفزو نحنا
 ل ا ولام رجلا 3 وف ىلاهجسالا ةركذ لولا مدلل نيب وي وا

 أمس ان الث تحّو ةوهطسلا هرب سوهو شلل انملث قلاط تامل
 اهني تاسال ةسالاوةلوش نع سل ادا عج ارمريصي مرئع نال
 ىف لص ا نرخ ةمعبحيلا نال نيرا نيرهط نان. متو لاخلا ةرحلو هند

 تيأورلار ها اماوٌةموظنلا قاهملع ىلسو ىواطلا ئِباوروع هالازه
 مل لذ ن هاك انهو <. علا نا نكيإ صان نوكا) ّسعبجرلا نا نمايط دك

 3 ف تياورلا فالتخا ىلع نبارجحالاو لاوقان ؟ تلا للخبولامأ

 ملا حسا بلغ جانتراالان مع ذرلا# عادتبالا نم مسا ةعربلا ءابصلا

 نيرلا صن وما رغب مسك 12 ءريد اه ضع نوكت دذ نكد اركب



1 

 2 الشأو فرت نحلصم تنمشاوا عرشملا ]صا سنجل سهام وهو ذحأس
 20 قلطت: ولا ريغو سم وق ىقشا سانلا طلخا نعد نيله باركحا6
 "انلسنالولو راو اهيل طت رح اهبل خدي ل قل ىاأضياحولو ددسلا
 اق لطف ايت نب لامة رف ىتسم هش ٌمدغرلا نأ قرذلاو اهبل وحرملا فاح

 رماّيلا ةرعلا كلتش ,ذناارعنبادعقاو عارمتلاةأباتم يا بلحت
 مددنلا مف خماس و خرللالا تسل ةرعلاوأ شلاش ىلطن نا هسا
 - هّلِْس ال لوخرلا دب عج ارمادا هعجاريلذ ,لسلا يلع اوت ليل جدأ
 تكول خي: نيهجو نم 3 كلطلا ف تنسلا نا ] صاحلاو (.لرعملا ىف
 لوشرلارمغو اهبل وخرلل هذ ىوّسسي درعلا ةثشسلاذ ددعلا ى اسم
 ةلحاو لالا يت تسلل نالت ىلاط تنادي دولا رجل لد قحاهس
 اذىو ير زئلابالا شاتلا اهملع هتبالو ةرهاطوااضياح تنال وس
 لوخرل ار ىح_ 1 بترلاىسلا قالطلا نالاثلا: < وزئلإبكلانلا
 ىنعا تّقولا ةدنسلاو اعلا لانك مجول ان هلال روصتي الايد
 انردعلوشرلا 6 وللا و :صاخل دع لونحرلل تلي كال نع لال لريلملا
 م.ارملا 6( ةرعلا جلال الطلاق نسل تقر ءاعارمو ءرعلا محو
 ىلغ قرذو موو (ةرطرما هنا لسبب نلالا حلل لع درو فو
 تاما ذا علا رهس ا لعد هلطلا «ىزلا قرد ىاصضسال نمفرهمالا
 0 كافضيلاانموإةاهتحصهتسلا نال حواربكوارغصل صال ألا
 3” نم نال وضح كال للا نال إس نم ضيفا نم نشثس ىاللاو لاحت ههأ
 ١ ايي ا بصر هاذا ود قاربتسأل ا نسنوخيص ا خيضملل ىذ
 هارزطلاو ضملارماَدمّرماَة مهتمالا نأ خ نانو ّيدارعللا نانيمحلابا]
 يفؤازك عورنلا قل ةرمال ىو دخلك ىائلا عصصنو رخا]ض ملل ماقم
 ىلع ل ,ازلاح فريظت نإ سما خدت ةىشو عارعلا 3 و نيدنلا
  ضيلل نم ءاةممشلا نا لع ضيا سكب ارجتسالا نأ مههاجإل ضعملا
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  اهملعءقوا ذا ءمياسلا و ةرهشا هئاوبال لاك لضالا فلخ تلاذا

 بتضاحأا واذ ٌةرحلو ةضيحتيقدو انرنع ضب ةرعلا نال رح
 ارحأوأ ملط رهساالا تاو ذ نهتشال نا واهتدع تنظهادتن ىرحأ يضم
 أمتلطروشسىضما ذا مىزحأ ةرحاواهتل طر هت ىضما او ةيعجر
 اييكوك نم ىصمو تاقيلطن ث الئاهيلع و هيعمل 3 م ىزحأ

 تضن ند دحاو رهشس وضما ذافاهتدع نمرحاورهس عدو نارهشس
 اهرعم ظدحاو رهلسؤ نايل طا هع قوما تناك اواهندع

 سس تنبسمالا ةربكلا يور كلا هع نيد مسن خلت إىل ةريغضلاب
 فرت ملو ئسلاب تغلب نم ضال نم حن ل خ دوريظالا اع ثيسمو
 و اون تح لخرت ناو ريتال هع قرني قالطلانفالصاام»
 رحت مغص جواهتلطولو ميايبلاو طبحلا قو :لعولادعي نمق كلط
 ركح كل ولا جالب رحل اهيتلطي نا هادرهتم يعمل ت ,ريطذ تاح

 ىرخا !هدلطي ناولف تسي م غي نم قل طول ازكو لطبق ممشسلا
 أماو ميارلا هال ضيحال نم تحت ا هريط ةردملا لخدتالو لاخإ دبل
 لضيتإ باش ءدلا تاروئاؤناورحا دال كطتالاناناهوطرتلا
 ٠ يشم نعاس لاو زل هوا هرهطدتمارنلالا ساجلا رح
 الا نضلا ميذ عاجالارهط لا تاو ذ ىلطتالو ارفالا ثاو ذ ماكحا
 اهتيللت نكي تماويطلا خا هعم اجرت ناكىل انه عفىهتنا ةلاحاو
 وحربضملل الاب الدعم 0. اسلاميِلاراشارقو رهطت مصحح دسلا
 ركرسملو ءاضمالا نامزن ضم حال لا ماسلا جوقولا ةريزك هو اههحد
 . .لواخق الطلا كاكنااولات ملهالابوأ مايا يرهشمالا راجعا ىلا
 قالطلا برهن وحؤف 1 ْ نأ/ناوداهالاب سىوهشل ارمتعنرهنملا

 قبح تانلو أ نسال ايس ود ثروت لنك دومادالا دهس لكن عي



 4 نافل دحاورهس تحد هرنع .: تنبح فا ده تينا

 : .ل ايي و لع ىرتنلا قالا 3و هطوسبللا كازك هؤهالإب نأرهشو
 ميرهلا يف ةاملالهل هيض 'ارلا ليل ارهشلا ل واي دارا ول هسا
 0 رويعلا خالف, نلكلا نال ]عا ىطولا دجب نيق الط يحو سوت

 ١ لوصحلا رابعا ضيع نين دهارككا وضيخا نود ] مهل موتيشال ٠
 ' ىكاارزصلال ضضا] ىلاؤئختيت جول انهو عرومل دزع مدنلا
 ديكو دعب هلت ىلا فوض صلاب لصتماجرهطدارتمأ ىنتالب

 مهوتلا ف لطب هبط بييتحت زوحيإل نأ عولبلا نيس ىلا تلاصو
 ناوللا لان طسحلا قو هانمدد دقورسدتلا ديف نازك يمنس لك دلل

 صنت كل ضتالا ا بيري مزال هلبس جربة رخص ةازه
 22 وه سيلرقز وق ناؤخيالورفز لا 6رهشس ا هبطو واهو الط تيد
 - سيلزبا مباوجوسرتلا دف ةانك[صنلا٠ وزال يل صتلا نيل ضن
 ليتورهملاوهو لصانلا] صادوهاغاو لضفالا 5 ىسبَسلا دال

 دج داعم يسب تيت يلطت نيد صخب | مايو قوهو لما خل هملك
 تالايلواهرط رملة ةرحاولل تسل اهم لطيال شالتلا ّيمالاور خو
 هجوله اهعفرل هركش ةرحاولاب وف دنت قومجا لل لحب محابالا
 فيسلا تقلا اطال و شرا تاواللع قدرتتلا ءدنلا بمعنال
 ٌفالطو ينو كذا ذي سالو لف لا دحذ .رحرموهو
 كامن روف قرمالا نمذ تباثلا رتعوهنلا مارحوا يدب ضياللا طولا

 ينم ازيالق كطلاب درو صاعرناءاهذلا ؟اجالو هدا كرمان وهام مف
 كاّيخاؤ_صلا تكردا | ذاو نر هركا) ضملل خلك ل وراجخالاو
 00 ال1 نحل غازكشنلا قاوشب قرتت نص املا تكد ول اوستَن
 أمر ةردولل اك ضيحلا«ساننلا تالاهملع دع )دولتل مش منم عنملا
 سصنلاو حرم قالب سيل شا نمش لل مها 34 ته تب
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 يااييامع هلو ذا ةتيلطت عياسلا ضاهعباج ل ونالت والاسم هونك ياش أهمل طن 1 5 دانا يبا عاخنا منالن هددانجح 2 ,لكب نينا قلت بالا ماسلا هعسس (ضيدل ة ريال لاي تالا لع بو كلا لانك لو ًاشبلا يكن كيادكا دا متسول زم ئاطرللا . 520---1
 ناس خل ككاو بيا سيسا 0 بة وق ساننلاباهملطت نماثلا هلّج :
 كك ا هنأ مفرو نكي :حجا ال عنا 3 20
 (غمدي لصالا قر لمل اهيا سا كرو مم 0

 رمالا ظنل ناري ]سهلا داهعجإريلذ كن دان الا بوجو ممالاو بوجولا قل جتسي دال ىشاناهيعجاس يقمع لماع
 ف لصق 2 ا يباح هال جل ٠ لا

 0 اك 5 ١ء ا
 7 ى (ىاحم عض

 وح اف سماد ”بوحجولا نلي الف محام بدنلا جنات اهيل ما ارا ايار ميك 7 مخيملا نيب كرت
 : ١

 ادم كطالب جان جاع 001 2 تن( ناواهس توي ههاؤص بلا منعها قع وسب يتع١ ٠ . ١ 2 م يحول 3 مسصح- له لا نام
 دو لالا رتبع نباسعا لن انلا نومي اسال انرربلا 0 مسح حوت زْع ثلا كلعتبام 1 لبلا(ىضفاهنم ريع يان نا

 رهط تاي الا وبادا 1 راقب ريال شسس ونت عفا
 3 ايلف كينارءنوص متصلا ا ين
 تريلا هل اها كيتا راينا 5 8 فل نبا ثندحرسلع
 ا بو -مأوف اهيملط ناواوهىذلا املا رولز 13 2- ا يراد ماتم دالايقد#

 م ضبع يرهطُت ىتحا هي لطان 200
 وذ اضنمحلا ةاهيعج ارا ذأ



 غيري وادم ندين. ضم ناهس طى ذل ارهطلا قاهتلطباو ضاناهملطن
 قالطلا أ نال نحل نع تي اور جو وهط غاهتل طي نلا ىواطل رك ذو
 رهاظو خ14 دوب ) نه اهتلطب ل ضاق راصف ّيعجارلاب مدعنأ
 لصأالا ةزسوكزال وه لوالاواهرهط اهم لت نسلف مضيف بهذلل
 رسولا ذل لوقو به ذل رعاظو قالا نع نياورلا ها ظ وهو
 نب مزعت يداوم عايعجايلف كزباُْم نيموععلا تبرع لديو
 الحلا كؤتفاهكسم نال اهتل طل ف اهّملطب نايل دب نافرهطتف ضب
 افلا ماحب ىه لطم لك تسد لحسم كيسا او لحوم ذع ههارما |(

 مدس ثالث قلاط تناتئطول اقول و دوق صنبلل ضعبأنه
 اجاليط نسا تهوو تكولل مشرم اللا نارتلطروطلك دزنحوءئو

 ذة يني حملا نال باول زلت سإل ماب نكقنعتو تارا 5 مش
 من ةعحعدحاب قالطلا ١» سّصت بجي »انهو دنسلا تقول هلل
 فرصيو دسلاَت مو ات ولن ه دارغز نحو تشو ىنسلا وهو ى للا
 اهتم سنسلا معي رمَسلا اهب ثنمف عاج الدر هط 3 ةزجاه عوقب
 0 ىهو تدسلاب ىمّسخلأ الطلائع: صاصنخللا مالا ناصح
 الا يعج جود اَسدووا درع ىئسلا وهو لماما ف صنسف ىلطم
 ىنسللا نو سلا نممزلد ندا جاوجوريرولا خف هانئ هطالا عار ذم
 رشف ادعى سلا امأو ال صل ماسلا جيو لح ثن هلذ جاتا نكجا ذل رع
 ناسإلا ل عاج يفريط خد نويتت ةزحاولا نا ةأتكو ىنسسلل ءزلسم
 ةرطولاب دقو هونن لوا هاؤنا ذاام ]طن تلطا 8نمرماط ةريؤصلاو
 هلال ءاضياح شتالولو رحاو لال تعقو كل زاهرجا ل ةول زال
 اهلطما!لنيمال مجد كلل لاو ز دانيلا_خاا دوت مزال جاهيلع
 قرينتف مئلاثلا تعدو انلانا هجرت ناخ الا تعفو هجوزنداذ
 ْث الثلا ,قيددأ نم حاولا هلا يرسرلا يف خ6 تاسوزئلا ىلع ث اللا
 ضيشل ناو د نما بالا مطل دنع ءاومبر تاور حاظ ومس هل جالا لاك

 2 اهيال
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 انكود ارهشرميو ةرحاو لاس مدمر هشسالا تاوذ نم تتاكول اهينا]
 ثالدلا 1 لما هلط خخ رم مديل ان: هل > له دنع الماح تناك ا

 ٌيبلطت وس اكدع مهدرىهسلا ىلاط تنالاقول :افرويطالالعاهقيرمتو
 ةياورئو ةنداثلا هركتو ةرحاو ضيحكدنع ءقب مسا لاكولو

 لتقوردصللال مجلاب ضيفو دجله تبل اذان هرخا ىدركبال
 70 0 لاقوأو 38-5 كدلتلا ىوسا ناد . م ارعملا 3

 شا اااولبمدل فءالطلافاضأ ضالاولم ع تعد اندم ىونو نمسللاو|

 هتبالضملا تا تاوأ د نم ثايِسِنْلَو فضيع اطال لاول ايرغلا## قو

 دنع قو ضل ىلاط د تنا بقي هو مدارس ١ | لةولوَد كاملا

 ةرعلا,اهطا وق هلطلاربلا ناضل نمش ن 0 شما ني ا

 راهطالال ضل مانا ئاضالا تاليذ لؤهاطلاو ُُ قال ىلاخم . هر ييسأ و4

 1 رخام تنال هنارمط الات هكا اووتنللا نعطسملا خو دو

 كلذ ايها اضياحتناكنأ ودرج او لاول ن ثعف ةورشأوعماجنكم 5 و

 تدئتولاط د تنالاةول الاقي مضي ىتح ىلطت ا

 06 رشد ارا همتش 5 د ا تادلطلا 6

 2 مك ىّمو نأمل ثالتلاءوقو تبجيواىلا :مسلا ]جل ىا ]بل عتلارماللا ْ

 هريس لك سن عوادعاسلا ثدلثلا ين نأ يور كف 7471 : ظ

 0 د 0 ؟وةوأهعوذو ف ىسى لئلا نالد والامان ىتلا' ''
 ةمنسس ليل 2 3 بوك و نال و سشضت ادا ولورا يفد

 وهوا ملال عل جاهمدعرنعو كبنلا ا
 عوقولانامالخ لاص عاّممال آن ودب عىشولا بق نان يمايكاب 1 ٠

 ١تلئاصدب همارلا ؛اوايسس ملا اءاضا سا انمال: كَ

 0 ا|(-ورف دسجللاكنحا 1 ىرشم (حرسال زمرللاب ه صويا عوتولا
 هربا ويت مزللا: فتوش ديلا لف اا تحلو تيزي ا فضول
 هم انملا امو يري هلغلادبا نمل انك ةينجلا نسل اب بنا جوقولا



 كاتلاىلهاه يلا هن نار نك ناامارهشلا نضام َْدل

 قضهلطكلا يدق اع يو قيس لوالاع واىاتداواعوهىىبسره
 أضيانوكتددرهشلا سار ناي رىلا عم ةرحاو رهيشس لك سأردنع
 تنام اهعلا جف نا نو سذاهعم أي ٍلرهطخ تناك نا لاح ةدحلاو تتوب الئركزي لو تنسلا يلاط تن لاقول هناالات ال 0 راوندرشاهرحا وااعم اىلّمد أو اعوقو ىفسلا نمرمعالا سيث هش
 ىلع ارفم نالت كونولو ةرحاو هينفريطت حس تبإ!اضياح
 هلع ثالثا ىوبولو تسلا ق كلط تاقوا خ ىنعلل نال معراهلالا
 بلصو ديهتسل|ررصلا وم ال سال نغو تيارهلا بحل ص بهزذ سف نلتخا
 لز نوبأ به ةواطقن رحاو 5 متداياواوتحمدعلا تانلتخلا
 اقيم قنا(هلجت التلا ميتف صدرت ل مالسالا شو مالا سمو
 ةناي ةزحاو ىودولو رتل يف ثا, هجر !لوالاوراهظالا ىلع
 دي نيون ونسل عت فساد هلطلا ظل كا)ىنباب نكت ل
 كالا ل ضع هدع ل ننن نكتب شن ىوثولو كياورل رهام تبن ص ندابالا نا تنىدسلا توب هني
 ظ ةرحاو ملط اوّمد >اراولو ىالطلا سنحلك نأ تبيح نم درئرا]
 ف الملاالافلان عسل سلا مل و قرنا) عقد ول ىرشأ دساسلل دوعدو
 ميارملا قازكم يا كلل ىودو دلل تنايتارمال لاقول نبال مإدب
 تاق وان لت _قلاط تنا لاه تاق والاب :يصول الم اللاددبفو
 توكتالنا إرم نأ نا قرتلاو ةلججت تلا ةدن يصتا] ةنسلا
 جارعلا قاما عا ةياوا حرف و تسنسل هو تهام املا تسنسلا ل رعنأذ هرع ل ريغت تقولإب جمتلاامأو همولكل هك ىزن دوف تقولل
 حرمتلا عمرننال هدارفاو تقولا حبيب قرنلل ناوطمشب انهو
 مانا 99 رماللاؤدأرصو 04 رشها معرلا درفم ىد
 مالسالاو نيرلا ى لطوأ ةدعلاوا ةرعلا ق الطوال دعا الطوأ لدعلا



 باكير ا هدا ب انك قل اط تنا ليس نا قاثلاو ىرخلا ق كطلانسحأو
 و كون ل ناو اياد 1و سا اول

 ١ مانيتن ةعربلاو ددسلا قالطلا ءوشىالع لدي هدأ بانكنال اال |
 عا انمتلا لوو يحوا 0 نبا تلاثلا مبا
 ٌقِدو سرب ٌددسلا عزي ناذاهمنلا ىف لطدأ ثانمنلا 3 كطدا اهمنل ا لوث

 سيصصخل ذاذ ندرمالا شبا هيلاو هانصتلا لوم نال ضل! خلال

 اول ديهشلا سلا ريك عمال متن ةو ءاضقلا ةميسإالو تيري
 ٌرلرعو | ةيلرعو امن نال هام طع قد ةششسلا ملط لا طن
 نسحالانواو ءاّمدلا 53 انهو مادا فصو دال لجو أ متسحو أ

 ةتسح بلطتلاّدولو رفلاىلا نرخ فدوث هليجادا ما دعارإ ى الطلا
 ف ييرظوا كب غي زن دا هكيرض يعدد رشسوارارلا كارخدذ
 اهنصو سالت قيل طل اركي ملولو تلت كم اف ذل دتعموأ كراش
 دعاسلا تلات هل طننْلاطتنا لاتول طيح اكو هيك !اهفصم جو
 دعررلاىل اط كنا لاول نال ةنسلاب دبذو ةشسحلا ناكتحلل ىالط لادولد
 ىفسلا 4 ةرجاولاازكو تعتول أحلل ث هلا عؤمو ٌدخدبلا 3 الطوا
 ضيلللا وأ عاج مّيرهط جن أ ناد ٌيينرل نكمل نأ امش ىذلاريطلاو
 عتسدالرش اجا مط خ تناك ورمعاسنم ءرحاو تعذو سانئلاوأ

 ضعي تحرتو 0. ارعلا ىازيريطلا كإ : خاهعم ا وا ضرك حلل اىلإ
 تنام فا دين وليش لثلا مينا غبتيرنا يشي عرضلا سردي ميلطلا
 تاتا: ىدب هلا ءاهللوا ضييلل عنه شرهزم اجا هسماج ا رفطف
 كالملاذ ىتبلا قيل و نيبللا غلو حلا: يش طع عدلا
 مريح ىو هدشلابالا سوه الا لا فرصنب هلذ ىسحل نأ هنو دامو نسما
 تناامولاهلل اخاه ل وشرم ىو سلا ,شارمأ تلطي ناالجرمرماول

 هع تيا رب لف ملا تقم ؤى ول طلاسلا ضررا ىشوكيإا



 تلاط كنا لولا ىلل انف ادغ كلون ملاعب لاةولاودسلا تمو حش
 تولاط تنال ولالا م ترييطو تضاحول ٌقحرغ اجا ذا دال ارغ
 شنو ةرحاو تحقو لالا تسلا ل5 ىارمإ قلطرل لا ولو تتلط
 سلوق تما زعاوط 007 مرا 00 نأ
 وهو مام ف هإ ها نمعرورصل لان ةاع م. و زملك تالط عبو
 ا 0 وزفاركزب همم راسا ذ رطب ارلسو رحل
 ميورلا 57 رهدلدحلاو ول طرطس كلاماو نمسا ردعملاوهو
 لاهل الط وقس داج نكي ناطرتش ولو ىاناوذ هموهمت عرصرقو
 + اكنلا دج نهزهو دج- نه رج دن هلت ف ورعلا تررعلا بعاللاو ىلإ
 فق علط هتيؤرا نا طرش نما إاخ نوكتناا)و ىانعلاو ىلطلاو
 ةلشسإإالا و 200000 صوعد ٌىالطلا بان ةراجل طاش

 ظ ضو اعماهنباج نمردول/ ض وج ىالطلا جاهل ط رشم داام و
 3 زاكادغيلل نتا الرا صيصص هوكي ن )الو للك ايسا؟لام
 ١ قضي الطلا يب لكي نايدربوهو لوما لط قاما ابوكبنلالو
 شاور قاعلا ئنا ركل ىورو فاتحلاازكو ف الطلا نلاسل لع
 . وضل ا قالطننا ل ءارطقف تايانكلا خط رش نالرلادوأن نوكأ الو ايلا نملكلا اوهواوساهنارطب عوروذ الطلا نالخ
 , اللون نام اوسألالاو مثو ناحل ذاذ ؟.وزرال اجا لع 10
 ى) كارما نلطان لذ نامل ل. لجيش ق و طيصملا ةاماهرمخو أ
 خل لاو مخ ارغلتخا نصأم سئردو أ دصأم ع انف كدبع تعا
 تقلطةربغل لاق جيلا هيف ةولطلا تبال ]ضنلا نيدحرطبوباوامال

 ادا 0 ل الحلا بحزم فلانا كا فال ات
 ٠ للواخل ةيلا كوين ة سلس عسل مولا فاس تنحل لات
 تعنصأم عنخ عزاجا نكمل اءاو كنا ةزاجا ناك نم هدا ب تسحا
 كيضئلا قل عولف قمل عنلاو زيجضتلا سب قرذالو يراه شمالا لع هل+

 امر



 ىح يرزاجا غاناججلا ا طورشءلادجو ولف عوزلاناجلاف طرشسب
 هريغ ةًساىلطول ميملا قو ءطملا ةلازك اجلا دعي طيرشلادجوي
 | تطأ مج لامولو ناجاوهركبو ا مستنلا لا3 تعنصامتاهيسو زان
 فو ؛ىقشارهاللا ىلا كلاود دخل بو سكع طع ىدنعو ناجل نوكبا
 لافتو اود ناججالاو ىلوضنلا تميلطتو ككل تيل عدلا ]صم نميبزازبلا
 اطعنلإبر ثنح لوتلاءزاجلا لا حو نمت لطف تلطيال ن لحمل مكس العلا
 هدم طادجل ةلكب ىللعلا غلا هرؤيو رتحوكتم سيوعا أرنا عا مال

 هيي زدأ نسر ىلإ, نعوت نس حيا لوو ف سارما يع يالطلا معيا] ىلاط

 ل قولو ىتارماتّتلطأادحا تّيلط لاك و ميدنحلاو شارما تمي ونعولو
 مجيولو ىلطتاذيانسوي ىفإ نعو سسارما ىلطنا] امكمىونب مودل ا

 تفلطىلاط مارح لاو ورجلو دهسا قلطلا لحب سيلامو هتارما نيب
 رئارها زمن عجول و تلا ر علاق و نسوي ناو نسخها لوم خهتارمأ
 بييدل لجرلا نا خالو ىتينا بلل تلاطنا] ىلاطاميارحا ل اةومئيللو سيلا
 لاول ولا5 انلورحللو ةوهبلاك حوتولا بنش ْمتيللاذكو تالطلل لعب
 طيحما لاك نكأ مل لست س يللا, تمللعم ناو عيال ملاط ةكئمانا
 . ةمرالوهو حج تبني مغ ممت )ناو لجرلا ل! فالطلا ا ضانأ
 ممشجال ا/راصف تحد سن لا ٌثَونسلاو ةمرلل «ىزلانانماولازكو
 ىرخحالاو ,اكنلا رصحع عار نئيارمانيب مه! ذ اانا يه وىتئنا

 عمصولا« مالنا ركع حلل داى لاطامادحا لاق عاتلا نسف ْ
 ريساأ نات ., .وزراناكولو يلطف ادحا لاقو ةيدنجلو تحوكتم نسر

 لاّمف رساذ ىرذهلاو مللنلا رسيصا عارحا بيدزاههنم ةرحاو لك
 فرصمالعي ةرخالا م تيذع لأ نآو# املا مص َتَتلط ٌىلاط تح

 هد الذ مولا جهزي تلحول ناسا, قيلت عتب ينج | مو أت ولن موبلا ماد نقلطيل نلحول (ضيااهنو مهن !ًأضق



 اا كت

 11 رووا نالوا ىلاسر سولو تلو تالا قدللص همها نتا د سانلا « لل فخ تمعلإ تناك دئلوخدمو يضل ةحوكن هد
 الدملا ىتما نع فرن تيدر كلا :بالل اذ خا ظن ى للعلا ءاشنا
 نهرجثالن روكا رجرحا امانلو ميلعاوهركتسا اهو نايشلاو
 الع باسالاو ةرطالا (مدااندلا (-اماإ يزحالاوانيدلا عطل ماشا اد ردردل دزوحب لذ ل ءوخالو ىلا بان نماوو نأ و ,اتم رم دج
 لسفرَملط ا هموك مزلجاو هعمرذللا داربإلف دارم ةرحاوملاوهو مزحالا
 نلال: 3و* ب هداذ ليكولا ىلط لكم دطلإب ليكوملا لع درك اذا ام
 برضا اعل رلا لاتق شارما ق الطب كويل اطل سلا هركا خم
 م.لللا < خا ننال قالطلا يو هثم يس)لاولاق كارم قى للعب هلكوأ مل الكولا لاخ م نتارم ليكولا قلطو هنأ ذاطع دز لو تنأ سسملاو
 لم دددو يْبشأ لاوسلا ذمة نمت باول ورمإلا باطلا با وج
 2 ةللحلاب كا ىلا تبال !ّماذ ىالطلارقب ناؤع» ل 0 ردالاكنالاب

 بم فو بزاكوهو ىلطلا شاول سيدلا جد ةللتمناد د مر راخ مل
 تدرا لام ذ!اهكاس ١ئارلا 3ركاب بزازبلا ة].صوئهتنااضقلا

 لوففلو ب ندا يف خأزرأ 5 ضالل نع 2 ددرن مادا نأ ىضاملا نعرمتلا

 دهسا اما ءاضم جومىلانم تملا ىدتساونناددو اضم منو
 تداز واج دهتساا ذاف بزكأا,ث داداه هههّس ىعاتلا نالق طن
 موللخلأب ىزارملا هرشصو ىهلطلا,ارقالاكقتعلابرارئالاو ةهتلا
 اى ذاك فلس زنا ثالثن !قالطلابملاظلا فالدكسأنتع ريما ذأ
 ىلع نوب امر كو صحح الهوا عج الطلاو يدر 5 ق دصي لاق
 ٠ ةباتكلان | تلّطتال يكف شارما تالط تكي ن الع هركاول نا]يطنلا

 اقوزيهتما مي ل ىلاط نول تنب الذ تلقا هقلطل انك هيزازبلا
 ,دازلل



 مللنلاوةدلطلا كن رْسعّمْنام هعم عام لجو كسلا كال ديازنلل
 باحاو ىنمل او كي اوراهظو ٌتاّعدا ف طب نلدلو معجدلاو
 رع لا ١ ىبك و رغم دنعىقعلا 00

 طلو لا رماها فاش راء لاو هرلاو هت سالاورسٍددلاو ل امد نهمظصلا لوس
 ثيعلاو صاصتلا نعرتعلاو قاتعلاو راولتلاو لاو لدالاو رعبجيرلاو
 ةعيدولا لون ازور شع ةعس تراضمؤلا ةنازنإل ةركزن لو نننلاو

 . تيىضت اين ساف ريك تنل تعي دولا اوك وع هركأ دنتلا خلان
 اْضاَرِيَصلاَو تورد ينير هالتلاوهو لال جنب انام نانا عدوا
 تتعلاو لام لع ىدلطلاو زغملاو كلعلل ]مم َقالطلا نالو'ع دعست
 مالسالا يعل اع دي ازلا فرق دصلا باح باتل ]ىتيررنلاالا كأنك
 دقو رعيدولا ل ومقو ءاضرلاو دال سالا وربي دتلاو هيصلا وشو
 درحخ نوكي ند ه ديقريسلا نمشي اكل ىو ةنركلا السا :صجركبك ىلطا
 اث هلي شارما ف لططع رك دنقلا ىو ءاسالس ١ نوكيال ايهذ نا/نأو
 نا/ولو ىا تاركس و هةيند يبو هنم ثرم الذ اراذرصم إذ قلطف
 م تلا ورمالاب ركس لاح و ميطاخلا جراكملا نالاناركس ©.ىذلا
 لك و:عرتلا ,امحإلا كعاري دش له ملا ماهل هربتعا اان رعجرف
 * أمملا نم ]جرلا فرعيال نموهوٌرخ نح إب هز دههورسد

 2 املاكمف نملكلا نوى شلامإت علا نيمعم ناك اذ ضرالا ماسلا ]و
 تائرمتنلا هزم يعن ىلا تاركسلا نا بهذملا  دجعلا نال صاخلو
 هش نال نا دانم لوذااطسي نوال ة ارم نمؤجرلا مرممرل لدعا] نم
 ةارلازياحرلا نم هم بيساو نأ ستسالا سك ىنعم هبشوهانأ
 وعام لة حلا نم هّيخم نإوم تارا خلا ضخن هوه مولا
 ملافعتممتا1ل ومي ناد ست! سرت انهو عننا كشحلو فيلاكتلا»
 تاركسلاو كلل ىالط ءزَمو د سين نعكرورشلا يش ضب امد



 ماجاب تينا بحيرب تبون لاول زدالو انباصمال اً ذم سيبلغ ديلا
 1١ كتل نوناوشلا قدس نبا ناؤع تنميل بالف كزازلا د
 00ر12 شروطنا نددجتد جركااو ىوادضلاو عفاشسلا
 ضمنْنأو )كخاوأايده هم:ل/ ملا ىزلاوهو دلل بوجو ذ هريس يف
 نكس نم لس هخلطأ كسرال نأ شيد. لا نكو لالخ ميسم غي ذلا نأ هتراهط
 للعم وقول ةصالذللو ماكل مزجدشو ٌىلطن ارطضمو اا هركم

 ضراعياحا ب ناك ناو صالا زبوطتعوص) عذبه صحل تملا لاوزر نب
 يفتنا ىولطلا تحف ببسلا 1 رئاذ ا علا غارلا ببسلا نكإو هأركألا

 : ىهمولا مرع واوا ورمفصلا ممأخلا م رس 8 ناذئضطاقو ىنيسلا رك و

 سهلا دارس, جلا نفذ -0اكر بدق اهزعم ناسا ان
 فا!مو ذعم ئااولاَك مهضحب ناذ مالا عاجأ ى الخ نلإ نسحب
 مو نامأ هس فري ناك نمل الخ مب لادن م مهم و ربو ذعر

 جيرشلا امرك نمأ ضي ال تسو ىعيشا ىالأطلاب نوكنف معمل الوق نالخب
 وبل كاتلإمامالالاةو رمل وف وهو ل سملأو بوسملا نم رولا
 ىهشنا م حب بارد لكن مركسلا نال دلو تب هش دَتلا وخلا
 ْ انايزطا تزل مزازملا و ءجوتولامدعهأو أتف ْ ناتي واج م ًَ

 قى الطلا ءوموراتخلاازكو هنلع توهج اسنلا نالدخلا ءوزل
 فوا طاتحام بجو الذمسف طاتحي الطلاو هرئرلا لاتحمل نال
 : نورا عزب توسل كلل غن كد هتلارمةلئيسالا رشم تلا طدكو
 لشو دلل وزل لع دن عأسن دجيو لاةريد اور دهذ كلل 40 |ىلا نم
 دقو بيتلا ريب ومآوهو تلطف يشل الاى مانع باغ نما ضيا ٠
 - تيداتو ورع ماوئنل تيمهذلل إم ىوتف ىف كط بوق ىلع ى نتا
 ' قفا ىبتو :جلاب غتبلا انك قيدن يوه هاك لاق نما ىلاهىتحرتعأب
 ىدارملا وذالاو ميبلاو سيشملا ءأهتمرحب رص نم ريرتلا ين

 .لاو :

 در



 .نوكارصت كانالا ل اخ او زهاء ئتناا اقلط تن ناقد 95
 نعل برتسأ :انلفانه نعواهمدل لف كوادد 5
 ىلا محم لاوزءنال 0 بارصلاب هإدع لا نه 0
 تع رصوخو رد يو برشملاىلا ال عادصلا

 او ةضلب

 2-5 ف هّدهوع ا او ا 5 ىرللال
 درططر ردالاو ؟ درلا الا ةزيأج ن - درد 2 نم

 فرعيالناإلا هليل باّدكنصو 2 6 ةداهسولع داهسالاو

 000 برسل رح باد نم و 5-5 نلف فرعي نالا ذاأما|ىسلا نم فضرالا

 لؤسا | حولا ,كاونلاو - و بوش نمر ْوصلا نمناركسلا ن تافصصت نا
 هولك نامإلا نم نيلابترو 3و ٠ بلا هزقعلاز ىلا نمذفشأ
 مرد د درثسأ نالاّدف توععا 1 0 درمسم لقا اتوا

 الاب اوج عرج همالك نال عتبال ناركسوهو لاهلإ وخل مئلاط تنأذ
 رك 2و امجييب وضد 3 قاف ليلا( تملادر فو
 نم هس الو ٌيبرسالا نمي حومعلاو قتيضرهو هنا

 فاركس اي رئيكم 3 3 نال : عودولا ئالطلا

 زد! لاو م ايالقسزب# 0 نت تضقرارلا يف ئ

 انا عقلا ط دنا رماذ ىلد نملذأ ل مزهىرأد ضو
 0 2 ةعاسلا كلن نال د كيا

 فحلاللا و يبزازمإا "قو هيتس نم لومد ن يل

 نالاتلطعم بج! لام, ى لط لع ليكوتلا ناك ناركسلا ااح ف تلطن
 يلو نس يع دوه وىهشن | ل دبل اميددتل هنمديال هذا

 ها فالطلا نأ ناذ سرح !م.ىزلا نامولوىأ ميزاب سرحأو
 ةنيناناقساثا اناالرإا خوراملا# تنالف هتموهنم هنااا
 واماَمكلا لعردق هو ارشو ىعسو رشاتعو هد الطو حالت

 دوش



 اذ ننال تنال .قالط نيا|سانكلا ىسحين انا عاملا ضعب
 كلوقوهورب ردلا جن خلات ةراتسالاب دال عدو اوهأى ٌيورنصلا
 كنورتلا ةراشسالا رش وكلم ب ىلا راثعلاب دارلل ناؤخكالو ىسح
 هلال نس وراكمالا تنالف ثكأ ذ ينم: داحلا نال ةزح تي وصنس
 ريغ: 31 صتخبلاهناال تدك نو د.تراتلرك ذا ناو ىقشاسرطحلا
 ناكنافنمستس»/انا] نبتسم ناملا ذاهب انكَبرَم الط مق, سيرخاالا
 ظل, رك ع نا تملا أى رصدالو يسنلا ىلا مات حلا مبرلا جي ىلع
 فلك كلا 8ص وا ذا نحن| ىلا مجبل نجرلا هدا رسل بيكي نا هعسرو
 بينغ هترات)عم نكي ل ناو ميلا هقدال نادال اَءلعم نكن اف ىلاط تنأذ
 ولو قزملا باكل اهيلا وذ ري لا ماهر ناوالالاو قوأهروما خانرعنم نا نأ ذاديلا عذري ولو ىقزخاهدإإ ىلا لص رئاهبلا حجاب رذلع أ ذاو نبانكلا
 اغلض ىئوارخأ تاكو يزد ٌعولاط تناذ انه ىلا كانا | ذا بك
 ىلا ارم الكرت انما ىلا كولو اضتعلا نم ناو نيتي طت قلطتت اهنلا
 قلاطتا باكل تعب غوريخالا ماك م قلاطق دنالدريغو كربع
 راو اهنا اوملا نا ها صلاح نم هنم م مي الأ نم هريع قالطلا رم بكا ذا امم ميفركذ و طبخ قا زك امسح ملح زهو
 قالطلا كي ذأو ا اهيلا )صوف جراوفل تاف ةرنحا ختالطلاو
 لولو [َلِل كمن ارخا علوا ءالو | قالطلا بيكن أو تقلطاعتن
 مادا كرنو ىالطلا ناد رجب و هله جاوحلا بّركو ءطسو خف الطلا
 تاوخي ميرلا جو ىلعال نأ ناف فلطا] هكاو امل جام هن ناو تتلط
 هين سرخالا ث سو ىوشيا رمي قلاط تنافانه ىلإ تلا ذا تك
 مادو ملعارطو ا سيرتحارلو ديوك مانبلا بحاص دقو مادكب
 ركذ و ندسل نهم ارشسالا ىش انزرخل ارنق ورئالْط ءندال مل ١ نأوأ
 تو لا ل هملا تما نال انذ دخت حلا نع شاور نك ومايكل
 تيعزجم نال لسد اهمال نوحي تاراكنالاب ننارئارززوك توما

 ٌطنلا



 باكل ارخا جراشلا لا رمل لمنع ىلا و زن كرب! ىعم يللا
 نا نموت كاسل قمع نب نلطا ذا انهم هنوهشا ىلا لعادل

 جاعزإسيدطو تامىللادعواارحإ طبل يثأو دن تول[ لاب ١
 نب لاو يصلا هللا سوق ناس اب دخا نا قالطلا حطمرارلاو
 داو نوسحلاو ىبصلا ىالطالا ندا جة الط ل/ ثيدحلا داس مهتما كج صن
 ش قالط تخرب :معلا مدارب نا كوالا ورّملا خذ ةازكو ننال

 اتهارمولو لماع[ ضىصلا ىلطا دم داني مدع كدضفلا
 بيلا نبأ نعل نو ررملاو مننلا ثمدرا دام صوصخ رمنلا مل هادتفل
 ربركلا جن ف لاف لشحن! نع هسسو هدم, يح مهنع هددا مر. نع نمأو
 طوتلال مب ١ سان نسح ردا همالسا عمانأو دوؤنأ ١ ره صب معاهيدأ و

 اق رولو مدبإل ىالطلا كإ: تزحا ]سف خلب مىصلا قلطولو هلشبو
 0 الئحا ادع نم توست اب هارآو :.نانلل خازك ندا ارتنانزدال عقو ءتعتوأ
 ]يلَتلاوه هومعلل نأ ههئيب ىرثلا 8لاوقالا نسحلاو :ىنعملالخ دش
 نونجلا الخ جشيالو برغي لنكلرس رتلارس انا ككلإداطلتنملا مهنلا
 فورعم داو ,اسرملا ماسلا ةوةشوهنلاو ءيلعهغملاو مربلا]خ دبو

 اغللو دنألا ثمن ى نلا باو ضرعدراح رد نأ بلعلا بك ض عب ىو

 ما سربلاَمِب ّذوعدلا انلاداجرلاميردو برعموهو ا مراإبإ صب
 كلان وسخ ناك مان رعؤ حملا كو ىهتنا ملسو ا دو

 ماومببلا كإ خفرعجا)و نزل ىلا ند ىحر ىلا تل طن ارم أر
 لاف مسصالخ مسرب بحاصوخو رنارما قلط لج لاق م هلو لوحلا نأ
 أمي نإ لالا لات 4 قال نال ضا خالق ءاقارعا تقلطدت
 تيلْطرَم !اد ءاسرملا ءااح لل هدرء نا ى طلاق ام نيحا نحيا ثس للان
 : م هرملا احمل: د درب . نأ تام ىالطلاف ماسرسلا زلاحذ فارم

 دكزب نناردأ نيرملا ذا انه تيلاآ وب اميتفل ال اواضق كاذب هوخاءوفق
 كن جلطساساللاةىلاضيا اهييضووئهتنأ الطلا ةروكذم لاح



 يسم د 0
0 

 1 9 2 هس

 موزلا ديول هت ال تنلط# غ2 تنس | 7

 هلك نع جربنا كد 0

 3 7 .نح ناتلاكو تلطب ولا نح ايلات نونملاب 0

 هلوقى هش انني سوت تقسم لوا] اهل تان نأو ا

 ربا كتل ايس ادب ل لاةرلف انلاةالط 90 ايان
 لاقولو قبال, اا ل تا الطلا ا

 :اتسرّدأم ت ياسا مقود لطتلعجو | ٌىالطلا كأذ تعتوا
 اني وراشد |١ ىلإ نعلن و ميبألاو د الطذ

 أرب نأ ا وز ذاىولا اطرلاوع مامتلا ]صف نم نان قي كو

 اهون تيم اا هتلاطت هداه اذاعة نم اف :لاقخ نمل
 ىتماكتجو) نلاتن لولا شباولو للولادسرمالاا نولدالو الاروع
 نوكنو مامن ا اج حلة دبجلا لاف دراما هتلملا 0 كا
 رع نم ع)برسالا دريس خطا. تلذ نانرهشا دولا دسرمالا

 كنس زول اوي تلا مد ةدسلا نه نان دل لوف طش
 ارجارخا مكمإلو طول دهيرمالا صيالذ لبا نادجلا ملينا
 5 انولاشمأو ك0 لصفلا *( كاهل ةييرك سا ذا

 ا 0 ادا اد 7 0 جمالا د لطن اللدود 00

 55 وعدها ٠ تيد بد ا هجوز ناخد
 اتضيحأ مدعو تا - 0 در - نعواطشرارل 2

 0 ارجدال ماجد مناسك سات نما تالط لاق

 |“ 1 نعو ليعلم وفين اوقع مذا سيعلا مودل شخ يكسو
 ٌْ 1.وزلاب داما نانم ثاالثلا منا ا تل بادن كاع

 ١ 2 سرشلاوف خو مباراة ماتو :[لالاجربتحت نعلا نان لخاإو
 ا هتارمااعرملا . ا نباىسعلاةالخفاتلا ناكتنو

 أ . هرالا



 تييطو تضاصلا هاف ةرحا و اهيع مقوي لة شلل هتلطب تسال لمالا
 دق كسلا للا ترهطو تضاحل ذاف لومي نا دارأا لذ سما هقوا
 1 ظ ىتضا م ورزبلا كالو عرب مخل مرسل لاتذ جرم حتا ذا هت دع تضتنا
 0000 لا ا ا 1177

 هيلوالا هل تهاو هنن قالطلاركذ نأ 0 جد ثورظانلا ىأ
 ماكحا كسل بالانهو تارالا ا كرما حا ضع بل طعاد كربلا وىئسلا
 ١ 8 ىلاط تئامايانلا صوصخرىش >ارلا نا تايلكلا 30 تاس زح

 ىلا مح دطعاوو الل ضعب ىلا شأن راازكهايماحاطعاا ثالطو

 دارللا دارمي الاخ كيفان لدعم نس فا ىزخل لف هردوصنو

 ىزلا ىردصلل ىنعملا دارا زداال ءوقولاو ايدالا دام مالحا تاس بإب
 كيتلط و َرلْطِمو ىلاط تناك جملا ينال اوك ىتسأ اجرا رلى مال

 تنامأنأو ءانمرؤ امي انكلاد لذ اهنضختإماّقلطم نم مالا رددت
 لوصا ىف حصلان اذ هريخغ نو درسذ تلعتسا |هنال عارص.نالئلا عنه
 لعسسإ نان ازاو اس قيقحر داي تبجحىنعم ؤيااهتسابلغامقفلا
 تالمت نمصلخ ءرص نمامأ للا ثوهورحاصلاب و أذ هريع ذ
 متو يرص لو نمو < رس صلاخلكو ع رصومق عمو ان زنورمفلا
 رمفل,لخا رح, ص نموأ ؟ امصلل ارك نانو اراهع كار تفي ال ىلا
 ١ اراب وفود دكو ماخولا 31 رادو دف الطلاب لعشس ! امانه

 :وكو هريغ ثو حى هللا خعتم ف لاهتسالاب عاسأ ركلاع طاذ
 ملل افوصولا ناذ لاودسالا ةبلخل مْ يرصضإب كيلا ىلاردشيال
 لاعسلا!اويوهنم ذ ةملخلاو هميغ قلاهتسالا مدمد رف صواموهأنه

 يوذلا هاه ازكصاصتمالاوبلخلا لب اتتلا اليل ريخلا
 كئتلطلاة اذا يتلا فو ءوف رسال بلاغلا لع كوالا ةراصلا ل جولو
 كاقبلطت ث لئرنحا ىلاط تنا لاقولو ثالذن تاتسلطت ث الئرنحا
 ثلائوا ثالث ىلاطحن!لاةولو نسح ق5 د قرئلاو حاف



 59 نولن نو ىلاط تناد ىلاضياهذو اهنا الرف

 111 00 4 ليها 900 دوعن فال

 ك1 2323000 سن للا

 5 0 الط تعذوداو اا يس

 ةكي نهرو كتالط كتم دوا هنو وكت هش كمالط تدرا اب

 تلو الط :كيعاو دوجوملالا نانوكبال نهرلاو ع نا يمالا لع كم الط
 شالا الش لذ نمىلطا ك تنأ هنمو يش يفرم قناه زةاهرسيرمال اراص

 أهينم جلطا تناف ةنفذل نخلق .دارما نلف تلطدتاهج نل تاو
 00 تايانكلا نمد للولولاركذو ىهتسنارنولذ نم تلطا تنالاةولازكو ىلاطوف
 | ذا 6ةولملا ىلإ زل ابا وج نوكي نال تايانكأا نمد ص كلة ها عجو
 - تتلطاونم نملاوا|هنم قلطا تن الامه ولطف رئارما ىلطنالف تلات
 لاقولوديرسلاب متلطمايواىلاطاد هتمورها ظلاوشو ىكشأ نيدردالو

 ' الط راح ناكولورصالالا خانك ندوأضكق زوق -- . | ب هبا

 فاقو تارا 100 طل كلذ د در ا

 دزاكلا 359 اوهورسرتلا يد : خم نسحرهو ناملس كا ىلأ نبأ ورم

 تلاط ناو لاةولو: اا هالك ملولو
 تردخا كاين 2 20 هلط ىدخ لاول بدلا عفو لهيب ىتحئيلطلال

 انسرئامرها و ىعتسنا ا هطارتشا لب بوقولا جورتنلا اياك ولعل
 7 ضاقلأو و, ايدنم عولطولا خزعست 0 نيل 3و هو ةيذ الخ مها جلل نع

 للشر هيئلسح ا 6-5 هن لي لوا طاب مار 57-6
 ظ ًأعقاولا نأ لعبت طع نان مّ الذ هدا ماك قالي تنم تالاف

 ال مم سيل وربرولا ة؟تطاوهو ن ملا قاويلع أ هشداو
 مميكرسملا د نسرملا حف ا ١ زعبلغا ذاألا عرانضْلا ٌرفصب

26 

 ًاريمصفممرم قفصة ةأ 7 ناك العال نب نع تبللا وبأ
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 زندرمس ةليسمت فد كتلط الانف ملط ع تلاناينوال 5 نتلط
 ْك الدو كالطو؛ الطوأ ت'التو الت دسْج جو_دحتملا ائانلالا همم د

 قانا 0 .مكالَج عه هاا ى رصد واضت تبن
 لهاذلو ملاعلا تسياكرف "وازهذوفاذ ىلطالاناو تالطلا خم سب

 كافل انت تقلط كلع تانرلطت ثالل الث هيمو ىورقلا هيلعو

 لاؤف ثلا. دبملا انه كيلعل جيد للقول د قمم لح قاتملا نقل
 كل وا تالطلا كيلع لاول سرملا وف ذ و ؛ميناكل ةاماعم نول تلق
 0 : هلد هرم 506 ةينلا تربغا

 يبل ضيفو تباثدا نالوا بجو لع عمال !اةول اهفاونلشاو

 صتخلا مشالله وسلا و ميدل عنيلقو البلل

 مل ىزينأوال عوقولا ماعمأو كو همام ادنع لكلا ذ قهمرع
 0 خانك ةريغ ضو بجاو وك واذ رغعجوبامشنل ارذو
 اناس كلان كن وكنا ىالطلا نال لكلا ف جوقولارانخلا ىمانلل < واذ

 نتعبو هلل رفو عرفوا بالا كثسالو تمحبال يو هكحلباّسائوا

 نال اهنيلقت تورم اتولذ نادي دانه و ريدشلا فاكر اىاتعلا

 ذو ردع فص ضن ق دصيب لذا جر ص,مصش ىل ىس ١ فرع ميش

 بجأوطعرمالا نه ميدل و 2 رصف نا لاهت هنا وعز هذ

 عوشولا مدعراتنلا و لال 5 و دوءلصالا اا و مدع

 لعف المولي ىدلطلا نللل ةنرع واو فد
 هنداإ 0 ا كيلا 2 اريبرس انك

 فا مما ف ةاةمافك هلا دا ضلال اداوم اق
 دانكلاوا رصعل او سياتكأا تلم نأذ لمحات اك هلطل الع 10 تلد

 ثأو نإ رصومي يوعم ناس يسال 1
 007 انا اجرب عرفا بل ظ



 .؟

 ولا هاندا هاير لات تنال لسن نيش بلا ب
 هاضأو هثو طرشلا نمو مانكلا يغش لم ةرحلاو نللاط ماني ذا لد
 قطار نلاط فوك هتمو يشأ الوا كرارْماد ا ملاذا
 أهربؤل مورمرولا يف 6 ىتحن ةرح يوكهتمال 1م هالتمو شال أك
 0 اهلالإن كالاغلا ا ىرجلا يالطاهيلا لاا يلام ىرشبا مقال
 ومالا لومار هيلارى لو صوولم تقوتيالو لاكن ىلطش ىلاط
 تالة لوك ةرومالا هادي نيالا نازل ولو ك/ذ
 تنركأ ولاهم لطايملا لأ لاول لاهل تلطلاا مشب نأ عشب ات كطأدل
 - تلاطانرلاواإإ هلأ بن هنع سلو تالا انكم 0 ىارماىلا
 ف يتلا نهوا نلبلا هزه ءاض قالخي تاس تللتالف قلاولط
 هاو ٌئلاوطدارئب هب لادول فسوب نإ كلو تيلطتا ارمأ
 ّ 3ةيزازبلاب جوتولإبمزجو جالا ةازكئلطت دم كامو ىلطتا)
 جلاط كنا تمو قبرتلا من ةوهانا ف كلل ل [عجرو تيبباورارلاو ةاحلا

 ٠ قلطتفىضاتلا نالذ لوقو! دارقلاد! نلسلاو الار اهلا ليقف
 ىو 5 دانالت ىنموامنموساكل 01 دينلانال ناي د ىلطتالوأضَت

 كامول الا هباطخدت 3 دضاشلذل هتلطماهس حا ىنم نيبدلو ضال

 اهئرا و: كاعالا تعرقل ع :١!اهيملا فضل د و الطلاب كنزلخ

 ._ "اتي 3دلطلابنلح دات نيالا ١ ارارلا نم جرختال )اهدا
 رك وروي ارالوتلاذا هر َّف لطب كلما مع اليخ استلم رك دعأ

 فارما لاف تينع نمرل لف ىلاط لا ىلذ ,داطنكميلا اهناضما ادااهيسا
 هل ١ تعال لاقوأت ل١ ارما تّلط] اقوا تيلاط هامان ادرفو تاما متنا

 تانلطظ ىلا ارمامإ نعأ : لا مرعرشأرم اوكلاط ةرعلاةولو ت فىدصي ا

 ركزد لوو بالا ماركذ كلاط الذ ك كتند لانولازكواضم قرصنالو رثأ سلارم ا

 اسوا راكم دصنال ىلا انماوعأ لاقو تالف ثنب نشأ ارضا هاا مسا

 ةنمانلل كانك تلطئاهدلو اهمال ابنا اواهساملا اهضرللا 7

5 / 



 : شا اناس رجلا مصوم ىواهتخا ىلا هسنواسدتلا مذ ل

 >) هل تنيالو صفح تنب؟ عودا رماو ىلاط مص كنب و عاتارما]
 ىو مهاب سن كناكو ضارخأ مأ « وز عيصد نأو 0

 دمملاو رتارمأ تقلطٍجعبالو اززارمأ بن ٍؤعدوهو كا ذ لانش: خذ
 :نأك ناواهبش فرعي ن نأ عميل للاهت هند بو 1

 ةنايدوانصت تقلط هوجولا اهو ,تارما ىون ناو ناد مقي فرعيال
 هل ناكولو هتيال ةشس تسيل تارمأو قلاط_كسبلل ,تارما لولو
 كلطن ةريصبلا كارااو نلاطا علا نه.شارم لاف يصب ةأرما
 هادا صالاطسحلا قو ؛ةراشالا عمرفصلاو رمش ايت عيالو ةريصبلا
 لصححيا فيرتتلا انا قيال ريخباهمساءيخو مبشلا تدجو ىتام
 !ديولو جلو |سا ميدنسلاو ذب دالععالدب قم عضل
 ربط كمبو | ميس تبن ىلارم ل هملول 1 دب اراثمأو اهسأ

 و لاخأ يسم يتلا نالف كنيوأ 11
 اهتصوو مبسلإبرئارمافرعزدال وطاب نمزلاو ىتلاركدو تتلطّقلاط
 ىردلو ما ْصضَقارم!لاّة ولو ةخضلاتنعلو تيرا صفّرفصب

 ىلطت مارئبارماب تسيلو هرم دسلاىللو را شنئالو تلاطمسلالل هزه
 عضومن هنمو ىهيتنأ يمشللا] ةراسالل ةربعل اوراس اواهامسشال
 تَملْطَيلاطكنا عدنان تنام تنال انف ةوسن دبر ارل ]جرمر خا
 لصُلا عطقت ولكن ال ىعبارل بالا ءاّمدالا صول. نالمال مهبارلا
 عملو لوصولا اهنا لكلا يع قو ادلب ناكول ند دينيوهوىهتشا
 قلاط تنال اةولوأهبرابعو كن كد اولا ناب ٌيبرمهلظلا ق مرص
 ىوةناتنن عتب تنأو تا اط كنا لاقولو ةرحآو وعل ةرحأو ةرحأو

 تلال را مقد كناوىرخا ؟ارمالادولو هرحاو ىوأش

 هناك اوعو ناتن ل والا ع مكبر شاشلاو ملوالل ا ّمناو ىلاط تنا
 قل اط نه رلوّمك ةرحاو قب كنا لسااوا ىلاط تنالاّدولو هدحاو



 هزه ههالوو ا هرهو هزهلاةولواهدع مدي ةلهو
 مدبب نهلاط ءنهلاّةولر نادل لومب ناالا ىلوالا ىلطت مولاط
 تَقلط ىلاط تناغ تنا عتنا نمل لاةولو زنا نو دب ىرخالاىلع
 نّملطو حلطلا ءددولو 591 لانولدواولا فرعازكو: رخالا
 قاس ىلا سبشل جلا كانا ىلع تب هكعمّيلاط نهلاولو
 هّسارما لاق ولاهتمرخل هضوم ةواهرخ مإجأف رئارما ىدانا ذا أه
 ىرحا ارم ملال5 ناوانا سا تقلط خو ”ءارمارلو مسل مو ىلاط
 . قلو ىلاط ناسا لانولو ديلا جييزدا الألوف )بتبل) ثينعاهايأو
 يدزأ نلاذو كانا وما .2ىعلطلا ف رمد نال نارك ورعما ا يلك نات ارما

 .ةرحاو تلط كاوا نانارمارلو ىلاط ارم ذاك تلعد نا نامالا نم
 تثرحو ماهترع تضم واج 7 وااننانإهادحا تلطن اول ناسلاو
 ىهتنا ملا ناسلاذ ةرعل خفي ل نام ناو قالطلا ىزحالا تنسعت امرتلا
 فشل اتت ٌيكورعم ارمارلو جرد لاذع ىارمال لاق ولو :شاكل نو
 مهرد لالعاب ىلاط ارم  لاةولو ءلوق لولا نال ا نيرلاو ىرحا ةارما
 لاماءاربولازكو اهرخللل فرعلا خق دصي لوك هرعلا نسرلاو ىالطلاذ
 فارما لاق ٌميلاَط كارما لاتولو ّيلاطونو غرد نلاىيلع ىارمال لامه
 ةرصبالو لاللا 4 قرص تننعا هادأو ىرحا ةأرما لاك مهر د فل اىلع
 لاطّأرما يلاط ىكارما لا فارهب لخدي ل ناتارمارل ناكولو ىالطلا ذ
 فارمأو قلاط ىارما لاك لازكو لبمبا] اهنم ةرخاو تدرالاد ناف اأن
 تلاطّارما ىلاط كارما لاننا مناخ نامولو ىّمعلاكزكو ىلاط
 . تلاطن الف لاول طصلا خو ؛ىهسا اها دحا له ثمق الطلا هقوي نارانأل
 ارسال و أنني كر تمر يس! زولذ نا لذالاو مير ارما ىون نا اهيساب مس ملو
 .  ىفعوعامزلا مهيذاذاهضفا ذاام لمت ناطق ماللا جلطاو تيبسحالاو
 مت درا لاقو اسكر نكولذ ةموصنللو بضخلا ناصوصخحس لا ناسل
 فرحولو رثرنانلا ةازك أضم قدصال ىلأط الا لاي ديكرنلا ذو لاطلا

 ناتلا

 داس 257 ةيظمو ل د
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 ىف نام ناإلاو :شالب قو ,اللا سكن اذ لاط تنانف قلاطنمفاتلا
 ميتانلل قاد ديلا وئالاو كنك بضغلاوا ىدلطلاةركاذم ٠
 <عوقالطلا» ركامنراح.ة الا مدابال 0 ةرهرملل و

 ماظل اهانه ئهشا ىونب ل ناو ى الطلا قو ماللا سكبلاطاي لاذ ىل
 : اتلاو اللا فرحولو عون نآو .ىبال فاط تن ا لاّدو طّقف ءاللا ثدحنأو

 ترحامةداعلا نا] عج ناو تلا تاضارٌولوا 7 تنال نأب

 أهاىسا ةلامؤ تستلم اطو ىلطاو مهلكلازا نمنِيفزحؤ دعب
 روصت !اصمسارملا نا ف رملاو 3 اا ذالام ف هلْغ / : يلا نه

 اهلا ساساسيلتلاطلاو صلطلا اما سانلا ضنعبل مشادهو :ريمتلا
 فام دقملاو فحضومو دسم ؤدوبلا از ىدلا مجال
 ىدكررعنعارش مش ىودردرمرٌملا ين قرقعاو فرتلاهرع نما

 اتلاط تنال ون (.ىزلا لاف ىل اطانا ة لل كامل اطيمحل او ؛ هنع هدد

 يبالي راض قو ىذم ام نعربلل ىون اوال سماّوالط ىؤنذا
 تلادولو تقلط عدلا: ىلاطأن امل نلات سز ازملا قو :تلاطالا فارما

 لاتذتلاطالا كرما |هرخدالاقرلو كنا ىومناوالهد.لاتقؤفلط
 الا قارماس يل اليا ةراص ل والا 3نالتلطتال عتلامدلو ىلطتم «دزلا ٠

 ىلو ماذا ةازكو ءيتناتلاطرغقارما مالنا راص املا ذو ىلاط

 كاف فرنل اش ىزلاو ىلطنال موا تّلطل لاف اهتسلط تسلا هل اش

 وقرنرولا خف ةازكؤنلا تاحيا اهتم نوه إب نوقرئيال فرعلا لها
 رمايحلا) ط1 ىونبول واثضاهلاوازكألا ىرون ناو ةبعجي ةراحأو منو

 ىعبو ىلاعت ملومل نبال دش عصئالو ويحنلا عوقو لوالاّئالْثهو جملا

 نصرت امللملاو ىلاهتماومب دانلا 5 الط حرصدعب نه درد ىحا
 تلطلا نيالا تلى عبلاب دار نازلع ءاحالل ا سعي حيصلا نأ إعذ

 أ الط قلطملا نوكت اس طع ضقوش بغاز ايوا نال شمقح اج رص
 تاترمتالطلا للاهت لئاضاهرلع ل دبو للعم امج



 كرلع ل ةعبجرالو ٌيلاط تنا اهلل اة مضريصلا'ةوه ثاسمالاب دأرلا فيلا سجل هشعا هنلاق ناسحلب ب رسقو ١فورعم كاسأف
 ةحلاحلذ هنعسبل ناب قالطلا مرحن دشعو ا ةرشسلا نع ىنبسأم هنصو دعو ااربا هاإّمم قدا لام ةيعست دنعُد هللطلا نا ن عيحرلا وذو ناطا وهنا نباذ كيل ل ةعجرلال نالع لا لو تعجن
 ضراعلا مرعرنع دال اذ ىصلا نم ناك ناو ىتب هتعمل لأ

 م رص احزن جملا لإتف ميلعصتقم عيأربلا ةناثلاراتخأر
 لوحرلارحب َى كلا نوكد نإ جمجرلا ميصلاو نيابي رصو عجب
 هلو راسا 2واصنا ث كشلا ددعبالو ضوعب نورهم ريغ مقيقح
 نطعلاةرحرمغ نماهيلع ل ديوأ ّمتوشيبلا نعىئدت ٌدفصب فوصوم

 دف هليضذ ثيابلامب صل !اماواهيلع ل دن ْمفصو ا درجد يبلسمالو .
 لوخرلالش نك ىولطلا فورحب وأ ّينادالا ذورحي نوكد ناوهو
 586 ةراتاو اص: ثالتلا مدعبأنو رقم نلأ ءرعبو ا يديقح
 اهنا شب جمصلارسنارمااغلارقووهتن اولعا دت هدا ددعب اهشتوائطعلا ف رحرمف نماهيلع ل رثوأ دن وشرسلا نعنش ٌدفصب
 4 ديمل |ثيبأ نال عورد لاحت ىون نيالذ نتادالا يرد يعض رعامأو
 لاهلاهباّساىرشا ذأذ ةرعلا اضمن ادعي ام. لجو موهو اخخللا انامل
 هدين كلطبن نيالولا ةزهرل سيلو عل اريد ىود تن الجوما]
 ةمالالات و ثحلتوأ شاة يكالا سدد يصنااو ب هرحأولا حوفو نائل
 تال ,ليذل مح ىزي زنا لوالامامالا ل وق وهو ىزتام فيرت البلا
 00 لا رموهت مزج شل /قكشولا نارا كو 9 لازكذ
 ا ديا شس مو رضلا نار قهمانثوانانتأ همك
 مند نم نإ و ظنا تحل رخا نسال يبدل املاح صاح 7
 . نا ًانلوالوا ىوئالا جلا ني انكوهو ثيأب تناموقؤثالئلا

 ,لم ظ

 دس فستلا



 كلا تنا نم مهبل ا ةرحا ىلا اثنا للاراجنالا نم هش عداشملا

 ان لان دوم هع ب زكلاق تدل !ةحاوه لا فحلا نال

 امتاررصللد داون نأ باب هللا نمل ارغ ىلا عتسا ا ثب
 لحنبال ناسا تنالالا هاقتو ىوخللا لا هتسالا"هدارا نع عرمتت
 ىيعتخل هاضتق ا تلاخلا دومىلا و صال علا ل وخرا كلعلتنلاا

 كأ ذلواهتصدوهىذلا داما لا وهاغخلاا يلع ديعذل |ردصلا نا
 كمل طرتلطم ذثالنلا ة دارا تعص مدع مخ ذهن وال صاددعتبا]
 هرم اف انهيلعو خللا عم مف طحت لممخ ةدحاولا فات اراصرناا
 ديلطت عا لطانأ نع ىرصملا »فصيل ارمصل نص نوال ان كئونع
 رلرمكمواانان ضرالا نم[ : التم هربع ىدصم عملا فخ بص ميول

 لل لئلا ررصملا نال سنن ٌجِلطواهيملط نها سبلع تال لعن
 تاما مو ةرحأو كاتب املا مو ليس نال هنم لت دارأ عصف رخل وكزم
 مب انجيلا عابضال تايانكلا خ تالثلا نش تان اورو جف ذ ةروكذم
 تَقِتلَل خللا ثري دنا مدع دنع دفضخو كلتملغ ىلا ةعوشم قو
 اهتلطول نال سل اب, التلاب لب ثول كمتلْط لاما ذادّمّسل ا قو ةب
 ان كءاهتل عجور نبا, مة ملطتلا كن تلعجللاَ ْعةرحاو لوخرلا دعب
 اك النو انايرعصي ينحل ارفطذأ جمصلا تاباورلا تنلتخا
 ١ اهلمح وفي نسوي نإ لوق لعوات.لدالوأ تيان يصيالرج لوم لغو
 كتاف < هدحلو لورا دعب .تارما تلطولوأت كاهل عب يمب ١اوأنيأب

 ةشرلا لأقوا دكبل تلا كتم, تاهسإلطت ثحلت ةارما تمنلا ةرعلا
 سلالات ناو تولت ون انهن اهمزلا نا لاةام لع ىف كن
 هلل كلم لاو ءايمحار 1 نيو لابن نانسي نش نيندسلطت

 ال لولو دعجرلا لطب ا كلمالزبا]نيانريصتاْش|دمكيلطسلا
 ةرح و اهّملطف ث:لث وا نان ىف ةرحاو كسلطا ذا لونحرلا دعب
 انس لوقلا,ركضال ان لتالوأ نإ. ن وكتالو ةعججرلا كام زف



 ايس سايس ٌمَيلاط تنافر ادلا تلخدا ذا اهل لاةولر ىالطلا
 رارلا وخد !مدلاقملا زهلاة ان لاهيا عجلات واانبإب ةهيلطنلا
 تو هديدانل خازكأ يبلع قد كملطنلا نال كاملا هزه همزلال
 ايل. ل جات كل لعب مشيا لات: 3ك سمت سامانوكت لااهعحأر مرهتلا ىساران كنا هس عج لاق ةرحاو ايتلطونمْمَتلا
 ةحجيرلا ناذ فسوب ىلا لوف امارات الن عا ظن دمحل ىقاما شان أب
 . مالا ليفإ اوان لت يصت لذ ةدحاىلا ماو ةرعلا [!ضتدأب ني ايروصت
 يلمح كوي ندال منيا للاب الل كوش انّسبالا نم ةنبادإ ومايا كأم هالذ
 انامل حاولا عجىنعمو امسالا خ كاب ناار لل نه ةلادالا ثضأ
 انك أتون ةرحاولا ةدحاولا ل عج د١١ برخا نييلظنا هيومان
 اال ناب تعّتو تسلا يل اط تما لاةىل ميللول ولا ىو ه عدادسلا
 تل املا ىهيش ١ نانإ نأ مف ىلاط تناءلوق ىوس ى ا سة

 قالطلا دار لاّمحا نالواهّمفلا جاجا ههْشلّمذو بنل العرف مدع
 اصف دا ممعالذ ة للا باطس دنع ديحبالاةدحأ جاكلا ريقربغ نع
 معا ادورما كح اههسع هددا نجر رع نب تيدحو ىنعملا ل ئظنللا
 حالا باكو كَل ايهيعاخلا دو ناذ دك نيلع لددال هأ قبارلاس و
 ىر نادينيل نيم ىونناو ل ىق نعمكللال دهولاقل 31 بلا
 ؛انعمررتلا لع ف ىتبالان لوف يميدقلا جه فلان انلو تدص همن
 عونا دانيا ركءالير خا اس ىون تاو مهين! |١ عمي لصأ أيس كوننا
 اعلام لئانهو نالما لاعبا شيل تقول رص تفاقو 5 الطلا
 ترتب ن|اماذركذا ذاذ ىويدواركذي نا اهنم اكو لعلاو دبّيلاو تاثولا
 َمِساَل قالطلا هقيوريلأ ثفتليال ددعلإب ترق نأ كدا ددعلا
 2 ىرصي ١ واتح 1 تلطت درّملا انه نما الث قلاط تنال اقولاك

 أتم ايلاركذ ف عقود دعلاب نريد /ناو طيح فم اضقلا ف
 وهواهرش و ميزازملا قال علا انه نيل تتاوزع ناد دال

 د



 ضع جا لاا هنمىالطلاىلع لانول دايخ كن
 1 الصأ قب ا نامل كد ف ءالاياضف هي ندا ماوعلا

 اة نددو ا ةنددب) !اهاوناءاو ىتالثلا نه ل

 0 اعمل هيام ةأملا اداه 5 نك ناالاأ ضم هت دوديفلاو

 ظ يلا قس م زازبلا رك ذو نوحرأ ل امعمش ةاازكاه كما طلعإلا ال دع
 :نعحلاو تا ضباط نكد د ناذوطاتلا 2 درمالا مفرئاهجا

 هلت هاهو تالملاو نسال تيت تايوتا ل

 ظ ناالىسلدا ىوتنلاو نالوخض يدوس أ يطع دعب اهعاتند |ر

 بجو مالسلاي هاش ناذاو ىلا, هلم هللسشن لومل الهو 2
 لاه يرش اهملعو اه مشت دااخسبلواولطعمماسنلا
 اهنمزملتق نارى سلو لع ثيرحلا ذااهلسش ايدل وب دروب وأ

 نايس نوني نيد! ةنمو للا يش لا رصلاب.ت دربها كذا بيس
 هي ب وزسد : نا له شا نلطللا ىب لح أم لصد ىف

 دسلاواه ا ىاولا جنب ىائولاو هابملا لاةركنيوهو دونسلا
 اسي)علا طيزي ازاتتسلالع يقتدي هاذا وطبرو ابنك ه عج
 ِ 3 5 هتد نما اع يع اظن ضد كطلا ظنا تسلل

 ١ نعسانلا كال م0 "نا صالصا هثدال دنجز, وا 'عأشس
 0 حابب انادي 230 6 نملك 5

 اجلا ١ خم اهلا ىلع س اسف 1 1 يل زال أو

 بعالالو انامل هلأ دانا وراك خا( ىنعملا مسبريلا ذا ناوصبال
 حلف لات هدا تيدر هني! اىذ اماوانضتملا ةرشكأ انمرش م عشا ووطحلاو
 لا نمل ثاعأ مقاول ف ٍكطنا: سس هصالخل خام ر طخ اويع ف عمي

 2 د الطلا تيد .فرف ندال دز فاتعلاد نالولو هرعب لاو نأ

 فسوب ىلإ أن هلح ضان ةرامالا 8 نمره الفلا رهف

 دك فضيات هسا فءلخلاو ةمزارروزنلل نأ



 ' لل دباضم تتاناو لعب لاع مغ هظنلت ذأ انكواضبائنانل نأ
 اعنا لم ىلاط تناىرّتعا م عارقا هجوزل تلاد زصالخل قام
 مروذلا !يرلا ذاك عت هدد ثميو نيدإءمفالا قتلا الثالث تقلط
 امن للان رن الم زنال لاي دو هضم مبيع وكي نلاة لزاعللا ف الخوتس لو
 رغد ننز ناتارما ل [صالا كل ايز عم حالا ىو ها علا ىكسببا
 ىلذسجل) تقلطاّىالذ ىلاط كنا لاف رع متداحجاذ بني زاب لاكن
 2 لومينا فارتعالاب كأنو ةراشمللاب نمانْولط بيز يح لاق
 0 للام والا هاا ملم رايح تبالت,نايدلا قلما اضتلاؤعا
 ىلع ىزؤئلاط بجبن ١ وقل فايل أ نه! يسارسأ نازعصالا همالل

 ارش اماواه درب لن الذ يسئل اما ةرحاو قلنا للاعت هدا ثنو . مزيلاوفو ىلا ولالا ملا ث1نذ ىالطلا تباع اع ةرعضاسل
 1 اهنعدوراناماوسرتلا مذ قايلاطوستلا در تهلط تلطول ان الف
 أضقوتنابد هثيىاللملا ناس اع ىرغ ملكتي نأ دارأ نم نأ نمرصن
 |( سلال عاما حرصلا ملون نا]صاحلاد هس هلع لومي الذ
 7 عليا ضئلامعوقو نكلاهبلا جاتجيرفاردلا قاما يضّملا ذرهأنا

 لب اسرركولاو ل اةامل ل دب باطلا هدستد نا ط رش ومان أ كيش ٠
 0 قو لطشال ىونبالو قلاط كناملءّدو متجو رن ٌمغحب ف إلَطلا
  كلاطّقارما تو فش لا لجرمب نكن ملقان بيكم لعن
 فاسو هيلع عئيال اللا د صتب ظفلتلاب باكل نرذ بيك الكو
 أرفف ءارنان ارا اهجدزل تلاق مم قلاطتنا تببكةأسانبنتلا
 طفل بالملل دصمل ا نمدبالوسنرشلا جف قامادإ ميسا ىلطنا]
 بي نلايد لست عوق ماطر بدأا لانا ممل ارامكو حورق رضي الا لأ بشل ما انعم لاعق اللا
 اسير مق حولا قس الا دفا شقا نيد تيكا ناكننأو خاسل قبس نعئاضَم جوقولاد ع صا
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 4 . 5 5 ككانسس بس #  ةكانوي

 هلا 3و اذو ةءيلعا تش ام نملاذ كإ نك فسسدلو مهلا قدا ضحيت هلطلا

 ىرتنلل لها نك )نم !تفاب زئارما ىلع ثمدلتلا تالطلا مشو ندا نلظ
 ىذ اذ انالل لها وه نم قنتسا ْمتسكم كسملا ناهس ركام نلكو
 تان هنأ مذ اهبلا دوعي نا هزذ نظل كمل: تاتبللنلاو هيب هذان

 الملا دارقالا بادن نم انهو يهتسالا قف دصيال نكوملاعت هنأ

 يرسل جا امل ا يد زأ ارملا خ خد هارلاب كاش ١ك ذأك

 دحاولانصيصخملا 0 ؟عدرسب هب نأ ىل هللا تام 3 ْف 20

 انيساؤادبا ازلاؤس١] هرعلا لع صنلا نال. ارئدلاّمد .اميلع) ل

 فامااشتلا ىهأنأ ىلوالا للان 50 قسير وهن اسانحالا

 تنأواة هلطلا تن ندا جانت ناسعقرا نالامالا بلف دنايدلا

 كونان لب .ةيعجي ةدحلو الط ىلاط تناوأ قالطلا ىلاط
 اهنعيرإلل كالا ذ 1 ١ تالف اندلت ىون نأو ىشنلوا ةرحاو

 س.عمىديرمملا هدعبركذو لع انلامساوا اركذم و ناتو

 0 ١ ىلوالاءظنللاب هوكولا اماارك

 ناله بد نلاح تا انااا وا ا لاا
 0 مأوحو تاليلاّ شرك زليش لعافلاوس

 علل تنف جمل تدل ضرما وشم ا :

 ىلع دأس 0 تينلاىلا ع اتعال ججرصلا ٌتاث دنع ناكازلو ٌيلاط

 ثالثا ين هجريمدتلا انه خو قالط د تأد ىأ فانعم فرح

 ادب نايا نسل يرشد فالغ :ةدلاطعتكال لقد نامل 0

 يني حج عاووم فايل ل شعاب وكدا عادا 0
 لانك نادحا ولا انانلاو ضحن درعن بيرل خف ناكنتلا ماو دحأو
 نيشلاو ردت دي درئلادوهو ديحتلا هش عارم فطحل

 هد 1 ارحل 0 علابتعا درئربه



 نب عوبو ثياب تن ةرحاو اهّتلط غرطلاة ول ةبنانلل ىنا. ةدحاوالا
 اينو الط ىندج لكس يل خلا بلا ناي مياربإا قلل عو ىتتشا ةرحاو ين
 اهيلطنأ/ ناو صبا زياد ىدصللد نيئنب ىدناذا مادة رجلا شخ ءسصو

 , . ناك ١ و سوح مرد ذأ ندأن مم ىلا ئامامأو ةرحأو

 نسي ئوادجلا قرف صضصاض ايدج ولا م ضعي ازمات اتنن ظ

 وه صنتلا همريصللا ف ثالثلا تب فوت 7 تير كلا ررصلل
 رف ليتل ونعب م)سلا م يبل تلاعب ىالطلا نول نلطردصم
 مس لئلا /ررصلل سنلاطا لالا جاو اولا اكو فو ذحتدسم
 كالثلا ةدارأ ني ناينناق كلطلابو ةرحأو ٌلاطد ولالاو درعلا
 1 عوجلا نين دوك, لبق مي تولوتيال مو ررصللب تأتنتلا ءنليف
 ' ى.الملادو ةلحاو قلاطتنأ لوب ديرب نام عيرنوتل ا نيش ىونول ندا
 ١ ميزضمامالطو تعامل اظنال مالسالا زغل ان ل ناثندش مغيب ىرحا
 ظ تنأرلومكراصت عادباالا اصامهس]/ نا لوالا هجسو و ةرحلولا هس الذ
 - ملل سيدا ىلاطو نلاط بهضعب لذ نم ىلواوهو نلاط نب ىلاط
 فري وادوصنمانالط نانربددلا يف نلوالا جرو اولا ىلع ل نيام
 صح, هزل رارهالا ب: دارالا تصر هددعتل نمل تيححلصدعب
 بابلا يما كسه نبال خلل خوة هان لاملا نم جاقيالا خبارعالا
 افسروبا ىضاتلا لا فى! درشرلا بكم سننزماللا تح نم لدالا
 ٠ ٠ تشنيبلا يزهلداتلا لوم نع هلك

 5 هاا زا: دنهاي زان د6 نمأ ىف درا اذ نها. جهزت نأف /

 ٠ رللظاو نعا فرغنمو ثالث«. ةيرعةالطلاو الط تناخا .

 202 تيناذواراهيي تلت نااطنلل نماا]و ّنهّمف يون ٌةلكسم نه
 هذال رحاو تقلط ات الن مفر اذا لاف منلا د مهلس أ رو وهو ىاسكأا
 تقلطعسمت ناو ثالث مالا قالطلا نارهحا مقلط اللف



 ىلا كذب كد ةضرءعس 17 اهشلامو أن هلت ىلا ط كنا تعم الامد
 وصلا لا لوطا وان ىاسكلا للا هن, تيجو ثزدا وكلا !سراذ دشيرلا
 نالف ءشرلا اما هرحاولا ءوفولو ثالتلا ءوقول هلدحع بسنلاو ,فرلا نم
 هبرتعلل | جرلاوه ىا ]حرلا دبر لست مبناها ما ىدلطل ا لا
 ىدكذلل قالطلا انهو ىا لوسرلا نوعرت ىصعن جاهل سىزلا دهعللاماو
 لايك صانلاب 000 نلد اليل يل نحلل ذوكمالو دلل يمنع

 ٌكيزع ىالطللالو اضا نا ويح( سيل ذا لطب كل ةونناتس ا ناوسللا
 كالا ذة راو قيديسنإلل طلعو ث.دلالا يب ةيدهعلا لعف تدل ان
 فمش ز نحو ىلطلا لوعنل ا للع نوك. نا) [ةحرن اذ بصنملا امأو
 ميزه نالطل اوراقي مهني ضرع مان الث يلظ كنباف ىضعملا ذاشم هلثلا
 ثدلتلا اشو ,نلببل ذئنسحو معرع ثرمسلإ علا نمالاحنوكدنالو
 ميضتخلامازيهدأ ونأن تيان فانالل ناللا ذا تعزعى اللعلاو ىنعملانال

 أب ىنست تالملاومث نيل عاما راع دارا ىذلاامأو اظئللا انه ىنعم

 ؛ ,دتمثالثلادعبءرماامو ها ةقشرررع كك نا اهب ٠6
 ماس ةفرعم نع هرجبا طله ة نكد نان ريدا جن ةيظقش رلأ
 وعل داهتملللا نالاهسلاسأ د ءيبرمحلا 0000000 نم اف داهتسالا

 نع:لثسلا نه تلا لهآ هائن عنلاو برحلا ةيعمسلا ل هال
 نبرهملاىأسكلا اهب ]سرللا نأو مذ الخ تل صو نبه يوتا ارق نم
 2010 07 56 ءمَلب ىدرلا ال والصا نسر داما خخ .اوويسفل

 هتعاربو هداهمجاو متماما عم بكرشلا انه ثم ؤ عت نانيلجأ
 راض مأرلا مضي زصوحتنو لاذ ماظن لالا تا دبضتتم نم تاذرمتلا ف

 جن ىلا لإ عانس لذ فرلااماواث:لت نامل ا ذا عزع ىالطلااد 5-0-0
 تا الملا وه 1 ا وا ةدحاو همس شملان اح دارن نأ



 - تيا دان ||[م دارا نبا ٌييَْلْل سنبل .يلاتسلا نمرهظانلو ثالثلا مس
2 7 0 
 ملظا ناكتسح ىركزلاردمعلا ناؤخجالو ىهنا ل ئحال كل تاهسلالا مدعو
 فلاخم رخال مهلا نما لاف ىنيطتقبلاع 2 بس دا يشد, امض نيل ا هحالا
 ' قشلاز لا هوكوتمؤ بح نإ بتعت ةداصلا نإ ناؤعا خيال (ىلوا]
 . انا ءوجتا وعلا رعصيو دارتالاللا] جوجل لك ونعم وكر هناي
 آهيلباعم نم سد رعاللا ناد دل درو الد هفأ ىلا نال تدل ٌيدلطلا

 الفيل ,اثمه نبأ بّدعنو 1ك ىاعم نمىعم تنام نأو عرج لكلا
 شو مدعم حلكلا ناب نزع شيريينملا نمالاح ام الثلا نوك ف ىساندلا .

 نبال بنلا نوك الضي اماتسه نياىنئتسلا بقعتو تالثلا
 الغم ن اكول ىضت يمان ناب ث لئلا وضمْتسن قلل لوعنل لع نول
 سنس أ/] ذا اما دلل ,اللاو كاملا قالطلاو ا لوالا ىالطللاَنلطم
 اقدر 5و رهشا كو ةىفتي الذ ىضحل مالا او قاتلا ق طل اَنلطم
  ةفصش الا عجنال مقيالاقودنو ثالثلا تالافولزدالى الطلا تأ
 1غ مب لذرظفل هامه كالام ى .ننّوف يضلا ىالطلا عةرصالةارلا
 كام ناو هئحكام ىزن دال تّولُط ىالطلا ىؤنو ثالث ىضعرت رمال الذ
 درلا !ةكندالن الطلا ةرككذم لاح ة.نا نا دصب ٍإ تالطلا ىؤا
 خازكم لتي لاط تالا ننال هّقب,ّس 0طلارضأو اكتب ثنا لا ولو
 هننوك لاوس نه ف نحيت اليد تندأو ثمالثب ى م تنانا مرهاظو طسحلا
 يكنس انو ناب ب وق ندا نكي سلف تدلنلا تنااناو شانك
 9 دسفلو د ديلاو 6يرلاو معلا : رام اهنع زيتا أ وااهتلحملا
 - فاض دارا يلطُس اهيل وا هننصنكأ هس اس ءزج للاوا هجولاو جرلاو
 ظ وعل ئدرطم مرحي اميرو تلال تناك مضولا قدرطد وك نال لل
 ل 1 ا يع نأ را ملاركمربدملا خذ ىازكم لاب .تعرجحي لكلا ذالأو هكتق رك



 لومي ناربال نال هنمربستل اب راشسإو خبال( لوالا زها ضل اواهادع
 ١لد مضو دامجولاوأ ناجم تيشرلا لاةىلامأ ىلاط مل

 الامال دنا ملاذ متي )كلا طوضعلا انهلاقو قنعلاو أوس|رل يع
 ىلاط سايل انه لاقل ب هلب عمض لام ى لذ ضعدبلا نم ليكمل نع
 كلاطانه كسار لاة ىلا« قبرا ميمصلارثارما سارا راشاو
 سار للاراشاو هثرد فلاي سسارلا انه كنم تعب هريهل لاقول انهو
 ظ 9 ى كبقرلاب دسئو مناك قازك ميلا اج تلت فرتشلا مرج
 فلو حوبمل الع مرلاو ميظسلا وريلظل ايو نطبلاب ميال شال اهرعب
 ا :رلإلنكتلا نوجا ضعردو تسال لاول

 2 هيد تنحل دى هكلطلا نو 2 انكلا ف مب عرج فرعلا نالف سفن ىأ
 طل ام تردال نن  ارره همد بهذ لامي كطلا وقد ةرهوملا
 :ضللللا قا. نيعللا نعزارتحلل سل مياتشلإب هزلا عديشوتو كلافكلاو
 له تعدو رّدذ ثيشت لذسالا كو صتو ىلاطيعالا كدسن لاول
 ىلعاا زها قىسارلا نال مرحاولا بوش ىيمهضعب كاكا راخيد داخل

 مصشاول نا له دّمو ءيعسنا ل هسالا 3 م.شلانا) نيّنفاضالاربتعا ,هضعبو
 7: داع الطلا ءودد ملل ىلطا نو وائءاننا هرحاو ته وا قرجأ ىلع
 قبح وعلا ث درا لاذىلذ دنلا لع فئوتيال حرصنا اذاذ
 بت ىكنان انما +ماكرصن 24 تيك ذك ادد قف دصوأْضق ف دصد ١

 ملون تحت خلات ىلدزلا مداثسلا دعبادكل واانمرد 6 لاعتسالا ةبلخب

 اعاد نأ نم ءمجزعالر عادا فراعتم 200001 |

  تالوهتش ا مقيلطت نصد كيتلآ واكبر ذو | ىلاط كرشسع كل دسك
 لآ ءأرما!١ضم ومولانا يشْصلاو لاهشمالا بلطي ىتاناّحاملا
 ن الل ل4! نعريسجتلا نعمت ول وزرهتلسانرعإإلا نع ميرنا
 : قلاط تاكرل وق نم باسلا ل وا نم كلع ه2 لل ذأ ضالا نال لدا
 ةفاضالإب ىلطتنال ىأ الرب داو لجيلاو دسلا ىلاو ىلوق



 كلما هيا نع بديت لاه فانكامملا
 تذاللاو الابل خننك ناسللو نطبل با اييضااجتاسلاو :

 هتلطابلَتلاو لهو ٌىرعلاو قيرلاو نسلاو نك دلاررردصلاو
 تاز ىلللب اد اديلرك دع ويرانللا 1 نديلا منعوا ذاام 0
 دعس ل يلعد ةلطلاو الو ديلا تيه رشم

 لا سل ناانلهندبلا ]كا مددأ 1 ديلاركةولووق دصتتنأ ٠
 ا نيريهطلا ْ ا ذو ءهسنا قدرلاو تالا ج زج نأو ْ
 لانكأا باك نمرسدزلا ّيذ قو باكا ننشد اوفا الل
 ناالا مول طلا قا مصبال خللا كاف دعب لافكا ذاامادجركذد لو
 ا ذاق الطلاو 0 مميالأ بجيانلو ندبلابب ىونب
 نكي هلحأو ىسانلا ؤ8ثتاعوهو ا مرعي

 قالطلا لدسو ىعشا كد د قاتم الن كامن ذلسا مهنا غاذ ورعم
 وحل ١ عصا تعا ىل خخ جت اتعلاو نطاسملا نعرفعلاو ليالا اوراهظلا

 منن تناك 'لاهعمام دبل نا“ لي رثجولا لوف اندست
 ةلممأدإ دارماهنم دروا حلك وهو و قالطلا هن 17 اج نع كتر راعي

 ظ اهب قيال اا را باق تيدجرسي خالل ا
 نسلاويرل ا/ىزين أوس (ميا] نيانكل ناقد وبلاءو ديلا ك2ينلابالا

 كلا لت نول ديت د باقل ليلا و قرم لدا ونسطلاو
 6 دارم نا/ناو تسال ان رص خللا جام كحينكدت وقلاط علا

 ةن درمعي ظنحللا ١ نوكأ نهرا شمالا دل نا زركتلذ لانا 18 نلبي ا سدلا

 الني فاد جملا فدا ارم ىيضعيلا نأ ىرذ الا الأ نع

 جاتو ةانملا نعرارالا مدادسلا و هرج ؤ ىالطلاب ديدرعتلافذ

 لانع ا هايكتعي ل ربع فضر قت لذ ىزمجتيإب لبق نم نا
 ليحل املا معيرا ونص «يمزتول راف ( انا نعام لاورامالا



 ”_ا(دلل لحم هيانبلا داتا وادا ثمحنع بو شال نأ

 رك نال صالآو ف 0طلا/ةعنشملا ميشو دغلا مد نغئلعلاو
 اهللثواةةيلطتلا فسد سوو هاكركتكى زحام ضعب
 تاالو زج ىلا نم هزجولو ٌفيلطت هَملطلا رحنا ؛ دارموشلط

 ىمعلا اوربّعاانلو نكما ام ذرصتو لءاعلا , اكاد وص كار طلان برشا
 اود رار كك ن4 هزج ى هلطلل نكدرل امل ذ متع ع صاصتملا ضع نع
 لىق لع! ملط فضالا ان هلت قالط تن ندرمهظلا نو ةونعلا/

 انما ىرضرل ءانبإلا ف ىلا ؛ةلاطملا نال نان مي نسود ىلا
 قالطلا زم فصنلا نا ثالتلا مّميدمرنعو ةرحلوالا | ناكص
 ينصت ليات ىلاط كنا لاق ىلو !كتمنالا خيو اوبال عرش

 فكلارشال نبا لامي دقو ىقشا دعانا لل ةراشسا ءزهو ةرحأو هب 02
 مع دمعل انه :انيدمالا خ !كتملا هد مانا نصدادا نال ره م '

 :تلالاءزجو لاقل للا نم خللا ننسسا دولا يصيالز تنيحتا]هتزداف ٠
 نيتي طت ضال الو بوق نسحاو لهشناوزجو ا نال تيلطت
 نون قاد ارث الث تب عبجإ هاف :عملطن نيش طسلا فسد نال ثالث
 اهيفاصنأ نوكيف نيش شلل نملك فيصنت ىونا ذلالاةرورضتل الن

 كف دصنالو ننادد ناَملط معو فضدو يلطأ نسل كذا ىبرأ

 ملط نيل لطمتلا صن نارهالطلا نلاذرهالشلا نال-لاخحا نال اضّملا
 دلت نلاصنا سهم كام ىل ندا نشيل اصبت نئشيلطت فصنا]
 مسالا لوتنلاوهو لما( فضدو تطأ هننا] اتقبل طن تعد
 م ةعبرالاتولنا هم عو ىلإ: علا خو ئطانلا راتخاورعئئصلا
 قيصن لاةىلردا اضيع فرع وضد ناتي تعدو مهلطت ناوضنأ

 فصن ىلاط تن الاولة ريضدلا كو ههرحاو تعقو د هيلطت .
 يضأركو نأتنمت نيد ةملطتب صن لاكولو رح وو نديم
 اهلصاحو تالف تاقملطت ث هل ىئصن لاةولو تاقملطت ثالن



 ىف اارحاو نوك نا اما فصل اىنعا قاضملا نه[ ةسسمرشعو لا
 ةرمحاوريلا ىانضللَن ىلم ثا اما اهنملكواعيراوانالثوا ا
 ناءرىاوفاميذ رةلطلا ل اذاضم فصنلا ناكناذ ان الثو نتنش أو ا
 ىلا !ئاضم نا/ ناو غد ح وف سس طلال ذاضم فصنل !رحاو لك

 از الات داىلا ل كفاضت نانيصنلا ناك ناو ناتسك ثالثلا .
 انام قامنإلا شالتلا نانو ثالئض ثالئلا لاو ناتنس فشنتلا
 اانا ك/ نان التل كلو نالسف نيل فلو كانت نحاولا ل
 نتن هرحاولا للا ناذ فاصنالا تعبر ١ ف اضملا ناة ناو لن ال اهله ا
 لاول ناىلا لارا اواطا نسا تالف ثالئلاوا ضتشلا لل ناو
 مهتلطنسدسو مةيلطت كلئو مقِمِلطت فصن لاط تنأ اهب لونحدلل
 لكاماكتن والاخ كاملا نالاركتمدسعلا| ذاركتلا نا ثالث مقو
 دسو اهُسلبو مكيلطت نصن ىلاط تنا لادا ذاام الخرج
 ةتلطازحااللاذ لوالا نبع تلائلاو ىناثلا دال ةرحأو مق كبح
  ىهوكلانلا غازكو مشات تعقو ةرحاولا لع تدازول قحترحلو
 رات اوهو سلو لولاو طيحلا3 2 'دعاشمللا نم نالّنع راش

 5 محالاو ١ جان لاما شن ىو شن الطب 221100 54 نأ لب
 فاصاربا] ٌةرخآو عت نا ةرحاو ارا تدازنناو هجللداخا
 " لاط تنال اولا نه دعو طوسنلا زب لع ىمن رحل و لا ازحالا
 اماوانضنو ةرحاو فالخب ةريشرلا 4 ةرحلو مكباهفصنو ةرحاو
 عي اريلا ف اهلكروصلا ةةرحاوالا هيلع ممبالذ اهب ل وخدلا مغ
 ةرحاو ايت تلط ممل طت نكذس هر عبرا 1اهولرنأ همالك ل 5و
 ١ عيراوأ ث-لثوأ ناّمقيلْطَت نكنسأ زكو لم اكتب عبرلا نال مرحاو
 امهنب]/ عنيت لطتلا ؤ مضا عنه ةبلطت ل ىرساذاالا
 قو تاّيسللمت مسخ نكنسس كاقولو ثالث ثالثلا فو ناتةبلطت

 الع



 تالي6 هرحأو لكوع هك هدو مست نكت ا ولو نامىلا نتن حلو لكلع

 انولطة راحو اك ل ارنا جيا هولا الخ نمد احذك نكتكرتتم !ايتلاو

 همسال كتف :رايساعتؤم تيافوح سودان ”ءارئلانل لا
 ففاهعس ككركما ىرخلا لاذ مانا اهتلطولو مهبلطت 0350
 0 وو نال ءرّمدام نالت الئ شائلاملع ول هكو تالطلا

 ميس الثلا قو دكان د ادهش طدالذ ىس عوقو تبسي سيل مخل

 كين وز 6 انلثىلاعتنا لقدر كيوت خر كيالذ موال لع

 نفعت سو 9 تدسلا ت ا . تما ز درو ددو

 3 هو للع نامي رؤس تاس وامك كرا بارا شعاب ري لئل لع

 0١ اهبلع مشا هعتوا تمس فاهثرشلا ناي تذالا رعب ئلاثلا ع
 موتو فالخب ىنراملظ نا "انعم سيبلو ثالئاضإلو
 4 كادونبانالد ناتملا اهنا اماللاذ 55 وسبل 3و

 دن 9 ا ا كانا بسلا سد نخل
 تيببو منيدإ هذ تدرموفت فكاهس ل ْث لكلا نا ىوند اال قلاوط نثنا

 كو ىو هيما نالت لك لام اضملا فو عرحاو هرحاو ليدلطتذ للاعت هلا
 انام زراف تيرشنالادوأ [عصم 0 لاطرنالف طمحلا
 لاك أه الط كت كرش اند ىرخالا لاق مرتارم |! ىلطولو أت للانالت

 هكر دلال لاّقولد هدحاو تقلا يبل كرا :.ادّد ىرتحال
 تماللخ 08 (,تارّومعبارلا ناكولو بش ؛تّيلطأ مد الل

 لاعىلوالا ةرحاولا عى لالا نالول وات لن تقلط
 0 ول لو تتلطاه هلط ق كمت اوق شالا
 ل 3 نمازك طعاهقلطنخ كتكرسساول ولالا قات هلطلا ذدجي

 هوك علك موىمهتشا لذالاو لالا و تالطلا اهمزل تلق نأذ



 ثا نمل اذه ملا ل2 ول نلا خشبو دجيوب ولالا لسجل نونا نال ابحر ولا هللا ذيك ناشي دانك عاب ) تحل بجي ناد
 اتا مينا مند نا اهف لط ة كتكرشا ىراال لاذ ايان ننإددأ
 أه تيران خلان يدوكتلل ومال تسع اول ضيا 3 لاذ ضيا
 تنل يو خ0 ةلو كل طنلل اهنا رع نع نامل ب سوب احم ثالث خانات ىزي لاو نلاد ملط ءنمكررف د كركر ذذ ىزحارل ةارسال اهججو نام
 ةفرئلا هزه نال ٌتّملُط زهر 2ظ2ظ00 ملذللو ليالاو ناىللاو
 تلاميذ تاّولطُي_دعدولاط تنام لا ولو كوالا الخ ف الط
 ل اميلغ ثالثلا فو :؛ جل وصبع ةابجادكأ ثالثلاقف نيتك ثالث

 أوحاوصلا علا! فرصرترف وعل ثالث لا رسب قليلا نال هرج طعول مشي
 أمواةدحاو نمو سوق ةرضللا لالخ نم د ووهتش | ىتد ,تدبالذ
 نفح با رن عىؤعم كان ثالد كلو ءرحلاو ينل ىلا ةرحاو تيد
 نان: لوالا ق تش ا طوحيبلاةو نبال نو د كوالا ندانملا خدش
 ند: تحيوباو ضاملط ايزل الا نراىنلا بانا كسا تالت نانا قو
 هدام رشح نم للام نمر حل جلا عجرم اهنا ذرع كاتيا نعلا لدتا نأ
 00101 هله هدول لاول نم اكو ثلا لإ ندام نحال اعدسص جد
 ' ل اوالذّرجاىلا فرلالا ماس نحال هل ها ماوؤلدلا ماو فلاب
 اهدوجو نمدبالىلوالا يداها ناعيح لطلا ةدار | ٌمندرت نال اخس
 ةراحلاو نم وص د اهيعاتبيا ٌمربص ثمن ل َنماطلا ١مل برش
 ا 0 ا بع يالاطلاع و كما بانل تالثللا
 يما 2015 لبنان ثلا ءوهو صياف ةروصلا هذ ت لتجد ئضانلا
 ةرو رض تلخ انا هزل ىلا خا ىلا محا لذ تينت ى ا ةرحاو نم
 ةيءايالا جدأ نايدعاب دل ريخأ ل جاّمدأو تحلم ىههو مدنا ءاّمبأ

 "ار ودلو مانع رضايز لارت الخ رد ىرعلا لاتينا نم نكد ال
 بال ةرحاوللا هفيال تبحتشأت كلاط كنأ دارنالو ىلاطم مهد 3 نس
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 تن أنأ ف لنخاالا ناريدتتلا ان هبرمظردو كلاط كناب مش وفل منان
 لوخد درد الذ فوعلاراتحالع تاننالا هم همرعو ىرعلا تاىنأ نم

 اهلا ناكعزحارجرخأو ةرات لا دحبام لخ اال ضرعلا نال تفاولا
 نب رمالا دوحو عدت تن ازهوازه تنام ناذ لعيب

 دوحوو

 ١ تم ضلنأما كاسوسللا ف لإ نا باول ثالثلا قنياهعوتوو

 ظ تسدأم نناذ رع لاتلا وجو لا حاول والا وطشش ان ذ يبونعملارومالا

 ئوكرئلا ةنةانكنيعبسلا لس ماذا تدصي نيحسل ىلا فتسلا

 ىضتبانلحولورانلل ةدخلا]خ د دغ ا رامخ. ءادول نيل وصنلا مهأح

 هيلا ازكو ىساخلا مولا نم مهمل برطت لام ثنحال مادأ يسن هند د

 دلي ماين اعلا بعدو نأ خازكو ساحلا لذعد مأنأ مشع ىلا

 تلخد نينمسخ ىلارخ أول بكا جب نذ ٌةراجالا قامو اعلا
 00 ةربرتت مانو ىيهتن اخ دتا] كلا ساح خو سانا

 ةحااستعل يا اعلا ةىرنولورانلل لصاطعرادالا يلح

 هنأ لل نيدنت ىلا اوت راثساو ىهالغلا فدل خوهو هام نال ضم

 متبل! ِسوانانت املوالإم ٌةرحاو عتب هحلو ىلا هرحاو نملاقدأ

 هلثع بوكولاعصالاو نيبإخلا لوحدي لوكيال ننالرفز نسعىش

 لا قولنا ثالث ىلا ات ديمو حارعلل قازك هرعباناو غلو ىلاطب

 ةرحأو تعّمو ٌيداؤلا كو د ىطملا فرح تلو ةلحاو تيبام

 ىلا داو نملة ولو ةباخلا خ نيالا فرعلا,ذ ناك ناالا ملا دنع
  ظئللانا]عامجلاب ثالث ليو طغبتح ىإدتعأتنت تعقو شع
 نعت: تاهمْل طن ئلاداتس ىقلط كلاقىل حم هلطلا قنعم

 لاه لاه يلا فسح نم نسحلا نار معلا ف مكرو تا ىسخ

 ىلا عت هدادجر عيدي لاق ان الث عّمي وحاو ىل ثالث نمّدلاط كنا
 بص مومو امد ىلع نا كري انتالاب انه نوكي نأ قسندو ش

 0 ا را
 رزا#



 ف سدالاع باسخل وكرم فىوبدو كوس مانا ةرحأو ل ىةرحأوو
 دعب ني ددعلادحا فيحضت رند يترع ]الا ردنا اح باسم
 طا |وهورئي دحر ظنيت 2: وف الاانلو نيثرم ةرحاو .اومك حالا
 اديعلا دست ناالأ ةرشسغ نع همزلازطو فرلعلا دو >نورحلل هدش ى

 تاخوسملا نم نا هاذ بزعلا راو هاف للا سسك. نو مد نطعلاوأ
 بسيل أمذ ناكناو نومك ىف لاذ ىو ضرعو لوط للاعؤ ىفعأ
 قيد لمسنفد ف بيضلاا ىفدازول لاذ انجل يكن ف هلئاذ فضرعو لوط دل
 . مي امربصت مدام مارا نمككمأم برغي هنالا يف ب رلاؤدحأ

 نير حو ذ راو نذل ة ةرحاو انلوث ىنعمراصف فل الإب اما برطي
 ةدحاولا :تسلطتلاو تدل ءازجاو ذةرحاو تالذ ةرحاد ان ازكو
 ملا يؤ ف جرو حارحلل قازك ةرحاو مزار قنا اهواز جلا تركو
 نو ظفلا) بيكزلا 3 باسل فرعنا خ..لكلا نابر ذر وقرب رخلاد
 رقي نداضرتلاد منهل نرحلاور حالا >رعب اذ عضم يش اني درعلارحأ

 در دوه واهرغوأ يسرا ىرخلا معلب مقداد« هك ١ داراو مرعب

 متع لاوذص ىكرلا + طنللا نأ ساوجو ٍناسلا "لعن حران صو
 لوف متبادل ىهللملا 01 ىنتسارلوتب ىزؤيول هلا فرعلا سؤ

 هوجرل اذ ةرحا ن الا واى لو ضدلل ظىؤعي ت لذ نيئنتف ةرحاو ىؤن نأو ٍ
 > اري نامعن فوراخلل مجظلاو مللواولان رح ملاذ رك لش ل سلا
 هو وتعمل مداراذلا عم فون موكب دش دواولا قمتم
 رهلاطت . ا روضرمر غر اهنالوحدم تالئلا
 ضوا دو د 3 تا هرب همرظْنْل عم م داراؤ تينت ا ةرحاو

 عدلاع ةيؤخ دان ىلاهنرلومب داهششسالا امون باعصأ ىف مّنأ يس نع

 لقيكو ىداصة اخد >ارلل نأ 0 لاقانطو اتساع نحل ل

  اثركت اء ونش لالا مجول ىربع ةارش مادودو ع داع اسجل ل
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 انلذ ا فرطظال الاس عونررلا ذاام عحيسرلغلا ىزنا ذاام كح
 ما داعب نان فرست ك نيشنو سوق هدا هجرملا ليو

 ىنعم واولا ؤعم ىرن ناو نركذ ال برضل ادا فرلظلاىؤنو | در نكي
 كت لئولوالا ف نانئاهريغ قواهنلوخ دلل 3 ث لن تعّمو عم
 ثبعجر ةرحلو مثلا لل نه نمو سلوق نم دنا« ناشف
 توسل اوان رلا مس يوكو هذ و ىم ثالطلا نالصئلان رفصو شال

 ؟ ارملارماغ اننا عم ىشاترئلا لاقو لتس هانز ل خلال ناهد تشب إذ
االا بني ا ُث لالا بحاصاطصبالو لاح ندامهحو د 8 هلّطلا 0

 ىهغل

 لادلذ ىلطتن زيت رارلاؤو كم 7-1 ملوق كلاطذ

 ىلف نالملا)بوثلاو سللا خو لاخلا ةانكو دكمالورارلا نكت ل نأو
 مصنرم ىلاط تن١لاث ١ ذاازكو لاهل تّقلط رعاه عوازكب و خلا
 م !ادنلاند فرص تبْض رد و كسلا ذأ تيه لاك ناو سمو

 تلوخرلا باكل م) يسب ندا ذة 4 سنن لع فينا نمر
- 

 ناللل نود نام اا. ىالطلا ل هانأو ءاضّمال 6 7 ىلع

 أما دعاس لد دجتبالاتب ناكلاو كابهدي نادجوب نائل نبال
 ص ًاستمان فل نلاكتامزلا اما عاس لك ثدحنو د دحتب املا

 ىقلاطتنال اول شان قو .٠ ارعملا ةانرثك! نامزلا.ق هلطلا
 داهتلاو وليللا ةىلاط تنال اةولو هرحاو تّتلطراهئلاو لسللاب

 ' لالل كتلط كراهزو كبل ؤدلاط تءالاةولو نأشنت متت تقلط
 س_بلاوف كلعت انثرلا ل إو ارهشلاسارملا ىلاط تنا لامولو
 لاق ا ذا انكو كملعتلا ٌرقيح دوجيل ا شعت ٌركم تلخداذأر
 دينارا بود كسبل كو ارارلااوخد 00

 ْ ف يني دال [ىفلاو ف نل١فرح نال ود ىيح ّىل 3
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 ارجل ةوداميلا خانك ةرطظجصبال لوخرلاو لاحلل تتلطمادلا
 16 ؟للّروصرصي اىملا فرحنو ردة ذا ذأ ياي وجردلا ةيوخوأو
 راض طرتس ل حجج كدا اذراخ اكميا لوخرلاو ُى كطلاوهوالوا
 ارخا وكلا نصرا صاحلا فرح هس ةيرارللا لو دب ل هم ىالاطلا
 ّق هكطلا حج نكمللو وخر نر ظاعصرال قالطلاو لوخرلاوهو
 هون ةم|/ لاذ ,لظركلاو فرظلاب ل علارزعتف لوحدلل ضبا اطرلس
 ١ حريز ثضناتلا اه مناورلا تنام ناذ ىتسن انلاط تناراوب
 يلم! مدالانا و جا! تهلطلا لل ىلا عوفق ا ركذ مريول ناك ناودقلطلا
 21210 نبا اهجدنول قح كمل (ن ة.نلاط لا مببنجال وق ذاب
 مخلل خدي ,ىقيام نوك تيب قرخالو اوصال ق هسا موا قسالا عفوت
 ضو حولا مت ) كن لصو ا كعج و وا[ ضرم ذ لاول ىتح هرّشوأ
 - ىلإ تالا ا ضالا ناوع دعا ىلا مماجلا صبت زمر امو صتو ا
 ىلعس زنا مو دعملل تنال ناو رارلا خلاط ءاضكّر خس زداذ دوجولا
 كمل لاقو ارارلا كاوخدل تنال اول ردال غب ديو ككوخ د ةاوتك
 ىقلطتا)كضرحوارابلا كوخدب ىلاط تنالاةملو لاهل قلطت
 ىلاط تنا لاول ط محلا قو يانا فاتك ضم درارلا ل خرت تح
 ورد نع رابح نا] ىرخا ضخ ح قلن )ضيا حجو كضيح
 ىدعئ] دلو لوخرلا خمار راصد الخ ناكف تدول 000 مرلا
 رمل كتضح وا :ضيح  ىلاط كنا لاول وىخالا نال لضسسلا
 ْ هليلوتل جاناللا منيع اريسأ ةضملل نااريطتو صب قحئلطت
 نعضب يحلل ملا طال الاس اطوا ايا نو كريلع هيدا لص
 لصاحلاو هيا الاو اهب د راو ضبع نيرجتس ىتحخال الل “او نمل
 صيطلا ما ّقالطل اسيل حت نال ة ىخنم ةانتلااتلاءهضسكلركذ اه
 طرس لا ب هرعت معن نامل اريج ك نأو لِي سْرِضِبحْنم
 كنناالاقولو طمحملا 3 لات مصيقلا م ىلس خانكأ امالثدتكذأ

 يلط

 | أبر



 اهلطاهنوكلا فرط غصب تقولا نال الهلل كتلط مايا ثا ف ىلاط
 كك قئلاط تنالاّتولو تاّقالارباس ذ تقلط تقو 3تقلط مو

 افرظيصب مذ لت جلا ن0 كلاثلا ,وبلا يتحمل طترل مادا من ل

 معد طورتسلا نالمش فلح ىنلا,ىيلاب بستحالواظرشرامت
 كلوا هزجوطمدقو هاو نم نون م ىبلا جد ىعالل فال )تسلا ى

 ف 3لاتولددعاسلا كان لسم رولا ذى مود ىذم قلاقولو
 ١ .٠ 0 فق ف

 لاعب ؛ءزِجْلوأ ؛ ع نع مران لا نال ولا نم لطي نيحّياطت موب

 هلك و نأو لالحلا هاج كاضمر ره اجو فل! لطان بلا موناج
 تراصخىمالل ايلف هنمنخ لوا ءاجل خا كاط تنال ضد امم

 ىضما] موي ضعب ندم نلح نيج نهدجيو دو موسلا ارا ممم نع
 ىتشأ وي ممجواعم يهتم قلاثلا مولا نترصقد ةرو رض ببحوف هلل
 نا لارزعسلأ طرشس هو ضلال دوش ردصلا مكلا ماش 5و
 كافر قرفَساْ- لت كلي رسل يكولاو نخت مايإ نلت 3 لاطلاق ولو لاق
 ىذم قواهيوزعدنع مدن وبل اىضمو كلاط ناسيا حيلطدعب
 مكب المل لاةىلو مايل نالت ىندم خ كيكو ّدعاسلا كلش دلع موب

 . ىلطحا ودب ناإمكوتلا روصو يسن ثلاثا ةسقسلا بروزرع دزع

 ةالعتيرتملا ضمان دعما اتبإلا نا منيب رذلااو ايا ثالث ةفارما
 ىالطلا فانا اسمعي هرئالللا ىف للطلاباهنصضو

 عاتيالا عينت سعاد نيل ىالطلا لاني باب ةركذنامالا ل
 لوخرب ىلعتس هرعو ميسو فوصومو كنم ل نمره هيلع املأ ٠

 بلبل هايل عملا نصلك ذ تح ننس اهتم ]د اهب لوضدسعغ واهب
 2 نبعد نه ىلا يذغلا تخلوا ىاتنك يسىزلا فنصلا تكن دوك

 هنو كيش كارلا قعت لاعب كاملا كتصتلاة بودلا معلا ٠

 عبط رول 6 بن نوكت تورم ,ىلملا و عوف نظلاو يشيل نمي



 ةصاخ تهيج نما ينس اوا يدش. لا وحاب لاهل الا ع تست أه دجوف ها
 رزلعج العلا نص مضاولا 5 دان سمرا صن ىلك ضراعب جلا نم جنا هك ليه دتن دعجلا كك: نم را وحا نع و اميه تحتل ر عمو

 رهشأ ضمد ناو ثيفلوللا ئم نيج ريسأد كوأ مضاولا ذافئص :
 ضارمأا نانا نها ووو باج اهالد 1 ةاملمب
 متييسل جا نس د ياللاتلاىحل اتي نع ندرك ءا ناو بئنال اهنس دج
 مونلا) بق ىتمإمنممخي اطلاضلا ز/ندصلاوردردلا حف نازك باتكب
 رمل نزع ولاه ادزع3 د'ادغ كاط تن سا تلوق ععبصلا قاذك
 دهلاىاارع سال وه عب ا لوالا دغلا مك ف حلاطلإ نا هزعصو ننال
 >ائاو ذالم زجل اهيمطو ناخذ و اذلل مدا لوالاز ظل نسعد
  كاتودعاو قفاشلا بو فوهو لال تنال نلف كقو لارهاضا ذل ندا
 تململا ذوب نال ثمنا 0 قاد تفولا تنالا ذا لال ذي كام
 تولل ناذسدتلإب ل طايوهو كأ ةونكو داصمرلخدرأسيشلا
 ١ خان تقاني ةالطلا نا)عا م ©. ارحلا ذاك ضتبالونلاحعال شاسع نأب
 دب ىئح4بلل نولتو ٌةمعلادعب و ندا رهادأ مرتع ىلاط تنام

 لال !ينكزدا كالا نموربلا تال الريش لانا انكلاد قنعلاو
 دع ,رمالاراص ةرشع يَ ديلادرمالاورهلس دحب لبسك ردآ ىوتشلاو
 قرصا ٌشعلارعناخررب وكي انا ىونولو اهسضي لوزيو لاخل
 ىتح تيقاتلا دن دلال لاد نقلل )سب ترمس لل عيسلا و هات
 تحلل إم نيعتر هلم ىلا ةراجالا فو عصيا) تق ىلا دعب فرعتدل
 يمال طصلاو ةرابالا مر هدم للا تلا و ةعر] لل خازكر مييضم قو
 وخلا ثد رالاكأ ذا كاد داملا و للاردالاو صيال سلا هيي

 ننأو لجل دريل شلاق دص نار متسلارارفالو ملل اسس دون
 هان كلا نريذ تف وبا دسجلا ناو. ولا والا حالا هسرل بارك
 تننانامالانمأوزم و دسإابرمالا ]صف نمي زارنلا ف ةدكذم د
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 تداول تانملا ىالطلاو ضانضضا ال !كنشلاتغاحا ذاانك

 دحلا .' كافاضلاو اهرخا دنع تيلمفلاب تاما وا قرضا

غيولو نع دحب تتلطدنعدعبوا اننع لكن سرد 31
 نيلعنلاء دحأب فا

أ دايزلا خب كو هسا عباد مد :تدو وال عذب ىلحلاواهظوا دعو
 ت

 بتقولا دوج وك رس قالوا للاهل نأ

أ اكتمال لسن ماهم راق سلا دحوم ام متيالاوإ
 تنب

 ,ككو رغل ان كاننش لشن انالذ تلك ناواارنعةرحاوالا امل يلا
 لت ارخةكيلح ئتنةيل تهل تدان هذ :ثواييشأ الو

 0 ب فصساي معلطتلا ىصو اح لأ لطي ئح

 دلاثولو فصولا 4 عك : داكو لد مقل كدرئلا ل“ :ثاصم# هنال نانارع

 5 تالطلا: نم سد منال م فصسال اءاهدص 2و ال اا ىتااطتسلاا 7

 ينمو ارك جلخ الإ يبا ناله عضو روضتم [بننلا ذالا هتييالاب
 تش لاقول وادع جصتوإر ص قيِلطَت خلاط تنا لاول م0 سيرمّع بش
 تاليلل فص ميرعبلا نال ىلا ىنعم نيح لطم جك لا مدس دعب ّىل تلاط

 تب ]نقمالا يدر تانك ناش ق لل اراصن أني إ#
 زف ىلا فص ندعبلا نال لاخلا هقو ىضالا ب لج لا علو هت

 0 9 0010 نات ل ئالذعلا لذ كالطلا نع موملا ١

 أنراقم ةوشولا ل عج دقن ْن ارك يع لطي انج د نادل

 ا رحال لاح تتللح منءالا ىباهيعم لاذول ىىشالا وبل
 اطان ٌىالطلال ل تّدولا ادا ثماو الملل تقل نسعي :اماعدلا ْ

 جنا ىب باهل هيل اط د نبال اق 80 قالطلاو قيص ميش ىرزجت امزدال

 بلا ثضا!: ذاىالطلا نال صال رحيلا ةودرمتشأ لاكن تيلط

 1 هّمو ىالطلاىلا تّدولا فينعأ ناو تدولادك ما مال

 5  قلاطتنا لاخوا هالارخ هى ءوهد دضوأ نرحب ؤنو لاحد

 طيسحلا انكجرذ!ارذلا قو ةدحإو كقلطص الاب ى لطلا شوارع
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 هن ىا نى انلا ف مصدم علا هده ]وق سؤ اللا هو هم
 :نيتحولادنعاضت اه ذحدتع عمئاالو ف ةلكركذ عم هصئراهتلارخا
 لرقم طوخ رب اهّمل ع مىوعغرل قرذلاو لوالا/ نامل هصتالالأاكو
 00 ل و يشم جحا كيتا قا رايوشلما
 عصيالا منكسر ىتحورع ميل و تثيزدأذ عرع نموصيل نلحول
 ىتح مرجع نمدعاس لوني شاذ ىرك 4 نموصا! ل اور هلا عيمج
 ًاهركك عم نامزلا نم زج هتدنذ مرازعلا خ6 مني ىف سس دعاس اصول
 صيصختنن مف دح عم هضاوتلا دارفا نم نلل ك( نانال رفا ش
 مارل رمل اهمدع م.ثإز جا لوا فيتا: اواضُم قدصي لفماعلا
 [الالز سما رجالا ل ءننتل تالثالا ذل ةركن هن وك مم ,اعاد طفل ميلعجيو
 انهو رسفب ولع فضخترش ورهاظلا ىالخ ونا لاتينا منكي كالو

 كبّيالاو ن نيل تمي يف قرئ ال رنناذقح نامل ىزوتال ام ف كخك
 :لايدةرصب ننال اضق ددوكبان دي تعجل وب قو دحيلل ون تمعك
 رلوق]سواهنم دخلا صعلا تق ديف لم موملاوأف انس امه
 . رحل نآف ناسعمس ىقلاط ثنا لل5ّ!ذاذ هلم ناس نإ دع
 ثأو فبتحر نم ىبرخ] نم نسهتسلا بيغت نعح تقل دش نكي

 اتادذ ف دحيم غرذإا موف النلل ف عومق كابحشم نم مويرذحأ ىو
 عمترفزلاتو ين لئلا دنع ة راو هين وب كىلاط تناك ةىلث
 ةرحلو ,ىدإل ان الث تقلط ءودلت خ لامولو ءايارن كن ف تال
 فرذغلا خ نان فرذلاو ,ورىضم يكول ؟ىدلك دنع اكول ام اعلاجا
 .ىوهو ميثمود لك نم,نلزف <رشولا تبيح نم فرظو مانا نامزلاو
 نال ضولاد ةشاولإب اسال هش كاك دوكق الن +تاولا هرعت
 عم َىلاطتنارصالالل اكو همتدن تح عزا ره لطت ودام ىلطن
 كنلاط تاّنمتلا فو ه تلح هاسان الث قلطن اهناذ ٌدهمْلطَت ورك
 لكسر, ىلاط تنأ لولو ٌءرحاو يشل ةانالت قلل ره لل سار

5 



٠ 
 ا
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 1و اي عوشولا خ صفا مهنس لوالا قنا ةرحاو تنلطراس

 ىب لكنه متدن تنأك اذ عج ]كتل اط ك تن لأقول

 ف يي ةرحاو وق يدش ناو مرح او ىَل 9 0 10 0 0 0

 الاهلاو 0 او اراهل ن مدن لكم ارهظك ١ اوتو لاخول

 ارهااقم نام مدا ةلاة ولد ىحال تلاع تنالاقىل مرتك قح
 نمداعورايظلا طبطبلا :جاذانرايللاب مهن ]كدرفأ ننال وب + لكذ

 رياك نآو نافل لعب تدولاوطم نم تدك وسراهإفلا ن1 نغلا

 راردراهظلا نال ىلا ١ قاومرمن د أ واد سلك

 ا باب نمط كت نات 0
 احلالؤ «وملادرشح د ندا اودرتب 3 رف لطب إبلا اجل 3 مىنلا ظ ش

 4 ذك( ةكورنكي يسار اهتنالاو ف يما دالواهاظمراصرفلا ١

  لعقرانلللا هزطما] اره ىلط دنعال قت مارال ماظ موه وب ]

 سوهو ةرسوع) لف ياك دة الاله هنا لح

 ةليللا جاك ملكا ان لح دبو يزازملا وده اديوم هقيف

 ةئىججلا مزهرابا ماوه خا؟راهشلا م حللاىغ لبيبللا خهلكول قح 1 ظ

 موملا يتب تنال للان هلكما بحمإ كلل لخدتا) ال بلك مل ضو ظ

 ميلاف لاقولو راهو ناك البل دحلو , لك عراف ادغدعبو ادعو .٠
 ميو عذعبا لصالا انه تك تش ةاذلامو دلعدعب ىئودنعاذو

ح ىل ! نع اممو سيم 2« ف تنل ] نليلهلكولو لامس مدي لك
 هفين

 هرشعلا لاهل تدضرميلا شرا ننانك ملزم 102 اكساول

 ذرقلل دا دينفتاإو وعلا حن 41 2 5 ريم الا ن وك نهر

 تاءاجالاو «راشسلا ةركذ طتنلولايلع دوتحلل نالض ةركلريرتتلا]

 فاقاوأ ده نع جارباآىورباىأ انه نعم نخأمو : شالو

 ذك رع ىفواارنعازكوا اوسأ مف جابة كد )نا ضمرش 2000 ١



 ليلا ءزلل يعيب إذ ىعب ىعتنا هاكدغلا فوا ناضمر ةاهدسرمالا
 لزغ وديلاب رمال 0 نعرفصضداو رورهوانه
 ميلا نحوي 2 ةولو هاكر وسلا جع نق ىملا ك ديس كرما لاول دبع
 ٌدلاط تناواارغ ىلاط كنارلوتمل يفرح موصرهد اهسلج عون
 - قش ملا انه قاما 5 ىلاط كنان ارز كتشلط نا امل لاق مبق سلا ىفو هدلابرمالا ن الخد تبا قالطلا نركب تاويل الو لالا انه نم جنيف برازملا3 ممزجم طيح كاموكتادخلا
 للا :قالطلاازج جهصيمويلا ف ثالثلا نال لاهل ان كي ىلطن نأ
  الغرح ربعو كلا طرتارماديهشللصلا مأا ادانوءئنا

 00 ير ريما زيدا ترد ارحل >ىلتما ىل و اىلع يحل ارح تبركذ وو 64 نال ار ارح ىررعو
 نال مرلأ ال لامه اخ قارما ىلط نيالا .ةوهدحاهرمنوأ
 ظ 1 ماا سم اللرتع ءالط عسا عسل / وو لد ناطادغ
 تاوللاامائاشلا ؟لع دنع موونت نيتدولا لوا تالطلا مثدوعأ
 -نأضالربتعيالو لبّمتسلل خ تو ىلا رخأتس مجيربالذ هز لذ
 ٠ اماو ككزك ار تنالمىملا تقلطا ذاأهنال 5 نحال ندا] ىرخأ
 هل هج-نكيجاو ةيورض كانلا الا منلف ةدحا وب اهخصواءادرخ اًديِلطت ناكربتعاول 1 ازجنم نوكيا هعيف ا فاضم متو ضاف قانلا
 نلاعتال ولاا ا ءىبلا ءيلاط كنا لَنا ذا ندالارنع موملا 9 دش تس وهو ارتم دبتسم مولكب نوكيا نأ يشل نذل واللا نصننل
 اولعج: ور زحل, لوالاميغم كاد الرنخملا فقس رفلا جولطبالا
 امواهننن قر تلإناويلوطدم وئذاضالا تود ىلإ ضم طرشلا
 عوقرلا نأسلا] قمل عتلا تقو نايس طرشلا خب وسلا نأ نمأو ركذ
 ىلاط تنا لاةول واقف دسفبال عوق ىلا تّقو نايل ءماضالا فد

 ىلا
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 الزنا ارغلاذ ئزعأو جام لعلتلو هوبلا

 ل لاا مقوللاو ميلع قوطعألا ىو رولععلاو ”ئدالازع ف

 ليل ةازا جزا ةيلات تلم نولينلاو دبل:0 لسا تالحتس دو
 ةرحاو عقم تلددف فلاي ىرحا ادذيو دعا سلا ىلاط تنأ ري زازملا 3
 دلال شاهحوزن ناو يثرب خبارغ ىزحالاو لالا تصنبلاعلا

 ادعو ىلوالا لش قواولارك و ىهتنا ربا مسك ىرخلا نادت اجت

 هرخاوراهنلا لواواادغو مويلا ىلاط تالة ول قةحاّساه
 اهنسنانلا تلا ىو ددعتش ىرخأ وبا ذاالا ةرحلوالا مثعتا]

ند امو او يشف تعئدارعوموملا تلاطعتا ا ةرلرل ف درو
 

 ف فرطعملا مد ةربائللا ناين تعدو ؟ىيلاوارخ ئلاط
 ف

 كيبل اي ىلواللا نو دئشاتلا خ وهو «يتدحدلا دعبول

 ىرعاو مش اذ ىسمالا كاهّد او نوكيال ,ىبلا قارا نال تانيتفءْوبلاَو

 مشو طبخملا كانكارع و وسلا لو قلم ةرحاو يق سماوموملا لاكولو

 انلخاتإ فداه وحر ؛اللو دعدجبو مويلاوارغّىلاطتنا اقول

 فل لوف ث قشنت تتلط دع د عبو ,وملا مل اط تناشانلل ثورفزل

 هبي ناىلوالا عدول زدالئتلا ,رصبان دشو فسوي فاو فمنح
 ىلاطكا لاةولو ناتنئتعّقوو محورحأ و ارو ٌرحأو مىلااهيلع ْ

 لعتاكرذم تالثىون نأذ ندالب ةرحاو هّقتدع دعب وارغو وبلا
 راها هلا 3 ١ 0 نيدو طع ادا منال
 هيد !للاو راهي :لاىولو ناتةيلطت ب فدراهل ولسللاب ئلاطتنأ

 0 و فصلا ممنتلا 3 مدل سكن !عنللاب نالولو ةرحاو

 بيست كلم راو اورا هيلا عا ىلاط تناول نلا نم ؟راثسلا ةركذ
 تماما ها امديقم ةرحاو ىلطنهرتخأ وراهيشلا لوا يِلاط كدالاىلو
 لما طسملا قوه ملل سكمنا عزحا ختداكولذ راها لوا قرلاّنلل نه
 يصبل ايهلوا خل نن لل ٍصّمسم نّكو كف مضا تمي لطلان أ



 كم هلدنو الشم هرخال اوانيا6 نّيشولادحل نا انقاص

 ليس بادب ن ا 3 يللا است محو نيالا داب 208
 تتلط ,ىبا 39-5 ىلاط كت اامل لات د درمظلا ىو همكتشا نان الط متو

 54 اة لط ىلاط د الاقل اكل صيدلت قوف ١ ل
 ةدقللب دست ا او لاخلا مه وف رارلا 5 يحد خلا تب 0

 دع اة 0 تءلطلا 56 5 لع اسمان ردصو 3

 لعد ميدل مهيلطب كلاطتنا ا وف خاعازم اهي قع ثوااطّمم

 1 فسولا ىلا دن جا ويعد 1 -اواهمع هت ك ثيلنيإجلا

 كالا د د يءلطلا ناؤصال اطبخ و:نصرلا يطب د

 دنع يييشلا سارواادغئلاطد تنالومك اهزعا دنع مخاد نيتشولا
 تى لل تا جاو دفان منبارعوا ىبللا 1 و نهيسبل | يس

 ناوامهسدنعالا يهلذ نالذ 7 ذاو نالك ءاحبا ب
 احاملف نلناجما نالخاجل ذاوغأملو دنع ني نيل عنلادحلاب ىلع
 مقلع نآو مقيلطتدحاو لكب عمي تكولاو لعنلاب مقلع أو كقلط

 قبس دأو تقولاي طش ملو تا دوال هدب

 ١ قلاللاةول صيخطتلا فلو «سب هاةولعنلا ع عقيرلتقدلا
 ىهشن! لوالا :الرب علا نماذج مصالاذ مهاولارخ نمار ورمويلا
 0 يامل هير سملا رمت داب ارجو 0 معا
 ىيسل العرب دعبلل صحت ايبادبز يل ناالاوخلال 200068 28 5

س داسلا زنن قو هسماثل ةنهرخا ثالد عش :لوالاسكع درع ظ
 ني

 ب معلا نصللل مم ايل '

 ظ رهدل ا« لرالا نم اريل ارملظالاو تددولاز سلا كم ذا الا نمأ

 1 :انيسو يي
 دنع هرحأي دوأ رح دع 0

 فيغو أتم زعبوارك لاط كالا سكملا»تابضللو 7 والا
 ل ل! نعوان زا هزعارتم مدور غد 0 :١كاط تنال وأ

0 
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 ايليا دجوا هبا كابا نهلك أو اري «لرعد هنهناذات

 ٠ هاشر خوري ١ ىمادجو ناو هرخالا ]طش وأ هو ازجالزن
 تناألاقرضتو ةلعياقدحال زنرودعيرح ررعواادعلاط ثنا

 الخأنأو ف رعس اإواهرحلاد قلحس زها اك 95 ىاارؤتلخو نأ تلاط

 تمد خلو! امسر وز موت طرشلا ترجم هلو انكواهش
 فااهيلا ةكرشلا تناكت بلس ناارغلاط تنال قو ةدامالا
 دن علا ىلا مكيشلل تنالارخ ىلاط كنان تام نآا حلاة ولورْملا

 كِسللرفَْر لاكو نلصنلاذ دغلا الش! فس ونود الا دم

 تنا سوق هناك دبتحدإ لوقوهو تلسنلا ةلاحل اهيا

 ىلا فاضل تاسرغلموبلا اهيقنو سماوا كحمزتا نام لاَط
 بلو تكراصفرتفاتمتلا حلل هينس ا نئاإقتسلل نأ دعب ضم نمر
 لالا تتالمالاوأ د غم رنيوصح-نأكو ن يعبأ مان راويضاناو ؛كتملط

 صرح تنأو | كرش نا قرح كنا ورحل لاق ولنا قعلطلاب دس
 تعبر ئاول امركم لت نبرحلاب مل ارق" ,لعوتع موسلا هاش أقو
 د موق ىلعيبرن نأ تس ىلوالا ءلشسلل قة رئألو هارئشا دبع

 الف (مزتلاب تل مي لدول, دوو طسحلا قا مالو ارهشب ةكجوزتانا
 ع هنا دروص إم همرد نان هرخوسو انها ,رتي نا اناولخ

 . انلاورتجوزت دادكجوزتا ناجم قلاط كدا نكتط تس وتم راستلا
 عكياههضو كجوزتانا لب كّسج وزن ذانلاط كلا اوكا هرطودن
 ةيوسلا ردا هإسلا اوغلو اتانتاه.وزتلا دوجو رثع ٌكالطلا

 داصع كج دزتانأل 5ءاوشيو ىبلعَيِلا يمذازهلاوليرشللا مماثلا
 ثوصلا ؤامأو لذ 9 لاو هيل بال ازهللاذصف تنتاندالملاطبا
 قل اط تنال كول (راصف هاتر ذاضالا دسانرخاتملا قملحتلاب وال
 ملخرت نا به ملوق ىفلواطوخرب تلعن اهتلخ نارانلا يخوت نا لست

 هني كجوزت| نايف كلاط تناف كتجوزن نا 25 نايازجلارخا نأو
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 لحدا و ٌرطردسلا ةهيح جرانل اركذ نا فص ىالأذ لأ هدنع
 ال تا عدزتلادحإ ا
 0 دقت ثبدبٌكرذي إ فسويادا نال صاخلو كجوزئا نا

 "1 بينا تالا تم ناس الو راهو ئضأتو
 2ق الللاقلعتسال نأ ندع خلو رشا نيب[ صف دقو وخل م هلك

 7 مدلول اررص ظتالب < صن]بوغل يادانا لوقنانال عررتلاب
 ٠ هتك, فصي ةنسلوملل دوجو لاخدا لل ذا ىل نيا و كك ضال
 تاخد[ نارهاسلا نلاط كنا ا لاقل« ءاصن جوزتلا[

 هعالاملوق نالرارلا تلخنارالا لخدت نام ىلاط تنادارلدلا
 8 أخ كانهإمحول ةداوع الكارب رصف | ان .عرصت يخل نازش

 ١١ 1 ان كاانووليلاملا /مرتاد ال عجل ا نحوزحمتت
 مالك تحورزد 34 طسحلا و ىو هش ال كاعلا : ملا مصعت] صافرخز 7

 فىلأ ف ىقالطلافاضانن الاتملط لاما اهو نتف نائلاطا من سالف دعب

 هنالف ؟مزئتراصنشالف ©ىزن دعب ىلش الذ دعب ملوك نالاهجوزت

 نأو فالطلا ل زنو طرتشسلادجف طرأ ا هيسنحزت لهو ةيورضه )روك لم

 ناإ كل كوالا © دزشد ناّملاطامثنالف ]ست هت هد الذ تك تحوزد د نأ لاك

 يضندلا | ميلِسلابىثلا فصودما |يلتلاوهو دحو رص طرتلا

 دال ناوبني ل ىلذضيأ تتلطرئاعلا تس تأو أو ةلهيأه دورحو

 ةرمع 4 بيسر( وست ن انلطا رمش ةرعلبت بليز تجوزنن الاق

 ١. لاول هدتسالو ظظرشللا وسو! لال بنز تلو هشبا دعب

06 هلأ خا تعاندال هعولطنالو ره نالذ عب لك سك لاطتنأ
 لل 

 بدرب(. هزئف ةرغإ.ق بنب) تجوزت لا لاه راو هجدزتإ بف رهين

 مم قخإ 110000 نابع سك نا للمال رجححو

 الأ قلمالبللاإسج قلاط تنالاةول م ةرعس «نم نشل ابالا فرعدال كل ذو
 207 درع مرع مورد نأذ لا تلطت ]للا لبق لاقولو عطا بورع لدزع
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 2211 | نيحوزتلا تيبام راينام ايتن
 هذ انم ٌيلاحملا عردسأ م ونال نالا مهو سم | ]شاهد نآو أوك

 تشل ذأ تن إماما خا تنالاو انا نالفأ ضيارا ما جت نكبالو

 هي كلاطتناف كتدلط نا هو يمين اكل ىرخاتم نعوم ارو دلا :ج
 هلي نلعلا قورضتول هنالاهق كطز ضتت حل طتالاونا عشك كحواثالا 20

 قلعلا ورجل عوتوبزهنلا يينرشتل مادبا ثدالثدلا ؟ىقووانالت

 ةغللا مخ عض انه نا ضيا لومنو لالخ لاتياىنالل 5 تاتمالا نا
 وحرب نا! اضدأ |ّةعلا 27 هلشال ةعم وا طرشلا دعب لرد يزجللا نإ

 بسلا غببسلل دمت ةعيالو هنع بيس ارنألو يبس طرشلاة ادا

 يتلا درتي طرشللازجق لطلا هس سبلاطنل هابتماق نان ٠
 ىلا ىدوبانهو قالطلا ديعرشيدقطان صوصنلانالجرشلاهلو
 اتنبو هزخللا هرحاولا ثالث ءوقو ةروكذلل إلا ؟رذتش اهعذر
 ميلاف داصبا] ق لعلى الطلا كرس نحيت اهتفلاطو ارز عل! نم
 مقو حاواهتلط ء هلم ىلاط تناذ كتولط نا لاك ناكول وضل

 هنالرظنرضورددل مذانازك كاذإع 2000 زكا ات ظ

 دعتل ا ههنا لوالأ ناف هددا نف ةئن نم عبإمو للاعت ءاومب ضقت 20
 نى انلل| بس لوالا لول جوز هدا نما هوكفاتلاو نيدطاخلاب

 نوكيا مزاللا لل فانللا بس لوالا نوكيدلانلا مزليااىضرلالاةد 20
 اعنرلوت يقازللو طرشلاموص ميجا اهل فا متومطل امزح انلادضبأم 2
 لوف كيرغيالو ىعم يوصل, زال ءنءةهنلا توكميا رف ةيننمعبامو 00

 ىسام دل نخلا عرش رماة وهيا !زلل + ببسطرشلا نأ مهضع
 عفريضيالو هاذ انلل مدمل ,لوق اولي الذ كت زرحو لوالا تحلا نم
 يفي 9 50 هسننلراتخلدحاو لعق الظلا ةبعرشم

 كسير نام ناوأن دنع ميصنلاذ ٌىلاط مف ةارسا تجوزت الك لاقول



 ّح

 دناورورلا يهل طازعو نعني نالث خلاط هونج تلا خالط كبلع مقود املا ىل لا: ناجل ب نكيرخلا نم .بنشلا قو ه ورشملل مالا باب

 قا يلطسد الهنا نحل لذ طوضرإض قل اط تناذ !يلابطو تنطو نا ىلاز حلا لاَ ٌملوخدْلا دحب نام نا تالا نبادد رحلوا كت متت ارحاوزخا ذا شد نوي لازم الوعى هلطلا باب مس اناث هيف لال
 هالة يجد نخل جونو نم نادل ص أ م مسد تل دنع يعالاو
 ةزبعف, بو ن تناورارلا تلد قم سجوزا لاةراسشو نيشان نأ
 دل مد اهم الخ ةايالن ىلاط كلو ىر ع وهوا ولحد ىثمو ةلشرح
 ناةولواملوح داش -كصحولاة«ارو للام و زل هولا ىلطن لو
 نوك# لف دضو تجوز ةارل الو لوخدلا تقد هدبعدبجلا نكي )كال
 ١ تيناةريوبلا ن طيب ل تلانه نالت ما ااو )ىلا عنملا
 سو د وسلا إم ىلعلا مقوابترمالخ دولو فرعملا بايرسأ هند
 لغو نحزدا فئلطتول تت د رملا مال واوا تلخدءلن ماسلا

 تلا ةارلا مالو درعا ل ددلو اوت طة دهص] صخب لاسم نكي
 اعمال دو ثيطل اف ]ب مظنل روكذل مقيلتن ركزوا ناو قشعب لو
 ثمان ا لاّةولو منو ىعتشا يس اين ايترم ال دنأو تتلطو ىنع
 اندلع هإمّىلاط تنأف بيعي ماكنلا زينو ا تنعالوأ تيلاوا كلم
 ىمس اعوقو دل اكسال ىالطلا قلعتائلو ممم قلعلا دحو 1
 كولا !ىئزمو | ككرتلطا مل ىتموا ككتلطا لام قلاط تنا دوق
 ؟زياداز كودو تول تام لافا سا نال تأ س تكسو
 توكسلاد تتلأطاناو أ ضال قيلت اهل سانللنالاو ةبسئتلاب
 أس رلا ىفرظ نع كسإ نيررستم دوكامازكو نامز فراخ قم نال
 يىعواج اود ةرموا كلامج او >ةرام 2 يرن رف ماو
 فتن انلو تكول نمل هنأ يعامل علا ىنت انك فظلا تالجتسا نأو
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 ىخعلا ]سا جراصف توكسلابفالطلا عقوؤعاطملاتانتاريدتلاقا 0
 ماوفدربت توسل صاسرهو ان هلط نع لاخ كامزن لل لطتضانسإ 0

 نانو شق هو كيسا لالا سفن لاكولزا] تكس : ظ ؛

 ان نكس نيحّيلا قرا نابنالو كيلا ل نيحالاة ول مونو تمحو |

 مهانلا الب ناكولذدسز ال »ب ناملا ذا كتلْطا ]| تيحو كشلطاإ نأمز 020
 ىضئ ىتحيلطت لرجال! فرع كدلطإ!] نحروا ةكتلطا ٠١ ن زيوخع
 ينل! كايضام ؟جداضلل بلثت )نا تيفرلل نبق رملاو هسا داس
 نكت ل ناذادباخال بسال ةلكد قرف .ناهيلطي ! كامري دج دقو
 هال اعنسا طسوأ ضالرهلسا رشح >ارباناو ل1 تدب مضر
 نيحردأ ناسف ىلاعت ملوش فها لناس دنس نمعدرالاو ّدعاسلا نم
 حام يملا قوترهرلا نم نيح ل فال يع هلا ره ن_ىصبمت نيحو وسن
 للفم ا ]١ .ىب كولو لاعتسنالا جايسا مهنا نيحلا ناسزلا واه ن ذأ

 نطير موف فيخرج خالل يوسي يمل ول
 ىلا فركذو ريف ككتلط | ول ناس كلا تنال نال ةسرتلا قف نازكريذ
 ملام لكلا ةول هالك ةام دقو !6تساهلذاضيا كاىزلل هع ج_نخالا نأ
 موعمضتتب هال ةزجالاهداتنتم ثالثلا ممن تكسو ىلاط تناف كّئلطا
 دقو تق ةدحلاوب تلاها وخدم نك )نان اهجالا موه! دارتنالا
 ىلاطتن اذ سدت ل نأ لاذ ناك مرعلا هم رش ىنال تقولا تلاعب
 ىف سموك ميانسلا جارك نيالا 3 6 تنلط لو خرلا ]به دنسلا تضخ

 «قبزا ىلا هرحا توي قحاأ كقلطا لاما ذأو كئلطا لإ ذاوأ كزلطا لذا
 تالرونلا نا/]دو يشيتلا دع دن. كيلطتلا شا هرحا تومبإلا قالطلا

 دزجزحا ره واللا نع ساللابإلا تتحلل كك( ذواهئلطيا] نا طرشلا

 كاطت اولاق لب وصرّنلا عررقي لو هاف دتوم لاما ةايلاءازجأ نم
 أثالثق هلطلانا/ نادر ارملا محشو أولو خ زم تناك اة دتوملِسق
 دريالو ديادعلا روحو 70 نااهرحل تو ملوعب دافاو مثرذ الالاو

 إ

 ٠
 ا

 ١
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 اتيت دال رتوم نب ثيح ىلاط تانرارلالخ داو نا لاةدلامميلع
 للا. للا اي لذاهتوم دعب لوحرلا شكبإل
 اهتوماست رعوقوبنككحا ذاذ ميلحلا ,رحل اهثوم رع سايل مح شاذ
 تلال تموز ههرب قيياف تول لبق تلاأونا) ع هزلااهنسشيما
 لوخرلا نك ةرصلا ننال حرص ٌىلعلل نأ ناو نونا نكح ناو
 تيتو ثولل الادب لف ىرضتنإل ءزحرخلا 4 عوتولانانميرفلا نالاه
 اهسب 0 دعنا ملظرد د هلم ناك ذنأو تب ,بوقدلا صلل [مجانلو
 نان ملا نوستو مجصريغ تالئلادا لوخدلا,دعب همدع رانا لابن نلانيمت بو ةرحاو وأ ان نالوا |هيجلوخدم تااماوس ىلطم
 هدر نا ليشلا در فرحهم ىزيوجا ذا هرنع فة: شح كابهذمأذأو
 ' لل و تقولل كه دنحو ككسلاب لاهل ىاللعلا متي ل تقولاوطرسلا تالا ذا عساواذرح اللا نوكترو فورم كام نموهو ضاخ طبر
 اة : و دشرخلا نع ؟.نعاذا الع ىبه دم ىدمامالا نأ
 طل امن ندم فرضا قاطع روم نأ رك يالا ضعب ل ضوه
 ريرئولا يف ىف محررتوا نها هطول ج رموهو ٌميفرظلانع © نعالادشأو
 لف كاهل ميذاو تبج كيشسا 3ك لاط تنا هوس حه ا عدرا
 دعب هدزللا كلا هدي نمررمالا عزل نأ نلاووام لي نمرمالا جوع
 هشرطظلاو رطرشلا فجكشلا وقود ناب. هلع ضزاجاو لونحدلا قدك
 لافاكمرمللىرمت مغ نأ خس ناد لل نللل. ةهعوتو بجو
 ةمرشلال :ضراعت يه كلك بجيوبال اة كادبصحبأو

 انريتعارل انمار ةمرلا ليا دي لجل طا شح ان للا بل د عم مسرللو
 . 1ذاب ىوا ةازكو هوم ديدششل منايدواضئاتانئا ةرصخم ىنعنب) هاد ىزيول نال ثينلا مدعباندبتو كسلا: بلس دبلعت شمول -

 ةمازأ غرن عا هنا طن دنا دا دنع ف دصي نأ سنو اهطوق لع نا ىخعم
 3 هلال هم دعبان دق هىطاتلارق دصي ل لاثحأ :مظر لاو ميئرطلا

 وتلا

 5 د - يووم ةييتا هموم تع كه



 ويصح 8 ||

 أ

 أ

 هل تلائول بنما ؤلاةازلو اهيا هلع لا د تماّول هنالسونلا
 فدسلا انه دازقورىنلالع متي ةكلطا و نال امد تل جنلط
 ىلع وم كلاط تنافازكيىنبربخ ل نال لاول لان زعلان تسلا
 لاهوررّملا يف ةملعرعبتو ئهسنا ىئلا لعل دبا منكي )ناددالا
 كاد معواطت لذ نارما مساحنأ داراولا ىلا نمو نسحي نم شا
 هدوهس تنال دعب تلخرذ ىلا ط تناك يم تيبلإلخ لن نأ
 كفو ه تبأذ دق وشال نيتي ناك ثوجزإا نيف دوصفم نال تّدلَط

 اهلقو «ورخ تفاخلا ذأ ٌةالصلاو ىونلا مطتسال لولا هسللولولا
 ملعتت ةالصلارضم لاو ىئفي بو كيل نسشل لوقوهو كأ نك

 مساس نا عورشل لع فكيدلإ بايرخأ طيسوعلا] بم قب سو رولا
 ىواتنلاامرولا طقنو]ةالصلا 5 انتل كسم تتساتنا مولات
 عضوم ىل بهذ عروس آروأطلا نيل صيل قهلطلاب فلح بذرصلا
 برفرمالجب مر ع قلطتو كو ىاهيلصي لادالالاو للا توفت ىعول
 لاصتقاب درو ئهتنا عروعس ى لصيف ث الثلا قاما ةدحارلا فانه ناو
 ملا ذاو نلاط كناذ هكتتلط ا ذالاةول ننال تيلطنلا مدعي ع تملعتلا ىف
 تامال ننال نادالطا هلع قو ّقلطي نا ]ف تاف ىلاط تناذ ةكؤلطا

 ف هلطلا انهو قالطاويلع معه بانل نيد فتتحول طتلا لت
 فتن ىلوالا نيعلا دعب مالكد مقو ينال للوالا نيمبلا ا طرش ,لصن ٠

 تناذكئفلاطا ذاوأىلاط كلاددكتلطارلاةالا تلقولو معلا

 طعرشلاو يناثلا ضل نو احا تعدو قلطي نا لق تاذب قلاط
 لطول اهل وقس و اة ازكوخ املا 1 لِبتسسملا ق قارن
 الب توملارطشنالن| عمن امكليوق سارق ىلعو هحرش قناخ طا
 ناكول اون انال قيلطتلا مدع طرشلا نوكب دقو ىقتنا ثنح ككس

 مقز ةرلل كضئ اهنملل ةقلاط تناف كةقلط نا لاق ناب قملطتلا ٠
 اسهنسن قرفف تدع ولو رم ادهن قملطت لالا اثنان الط ا سلع



 نينملا قوة حمل وتب ق هلاعلا قد البالا نا قرشلاو جمالالع
 فس ول دنع تخبل ناعللا داعيا خازكاعرشاتلطم ل عج اوال
 تنحي لوقلاد احلا ناكروضنلا لخذو ثنح لل ثو نحيا هرنعو
 تلءولو جنبلا و ازكليإلا ذ تحإإ تيللا وا مشنل لاق ول ىنلابو
 6 دول : 01 ا نانا اطل اَدْنَحَوَو
 لاقولازكو رعجوا تملا لبكوتلا ن ىس تنحى عا واط كولا
 ١ فخلال مضواعمجلا قازك كسنن كلطو 4
 ن1 رشا عج ندا) ثالثلا قو ةرحاوأهّيلطف ىلاطتناف كالط
 لعبد ناتنث نن اهملط ميلاط تناذ كتشلطالكلا ةولو طرشسلا الر اركب. تالع نال ة+زاثلا عوقوب.كانلا حقن تنللب ةرمو خيا ان ةرم مهلا هب تيئرم تالطلا مقو دقواوبلع قالطلا وفد
 ىقناراركي|!فرك ترّدع اهزا] رقعنم يملا تيقبو تنخلب ىرخحاو ٍانِهلابةرحاو تحقرض حلو ةرمالا دجوب لو اهيسلطن تنل طرشم
 تالاقرل تنحيرد ما تيحعق الطلا باى نم هماملا صريحا و
 تنتلط ناو ىلاط ة داش ةرك تقلط أو ىلاط ةرهف بنيز تّتلط
 والا نلطت لس ولا ذا ىرحالا تلطت و لوالا ىلاط تنبزن 1 داج
 +قو نانالخانلل 8 ىلوالا نيد بس اينلي تئلطىرخالا ذأ
 نلو تلظنلوا تعثوا نا شان ورخأدقو ؟ءودولاطرشلا ذا خالط
 . ىلوزسولا يمنع ىلوالا نا رخا ل طسولا قلطت ىرغال اقلط
 2 داعّولطو بيبزف هريسب تقلطناو هرممشسم داهتنلط نا لات نأك

 لعجولاز لير مامىرحلاو ه داحالا نقلط هريشبب ىلط ناو همس يلطْنو
 ةرعّىلطناادرفوأ وتل ناو بنيز ىلاعت جة ولازج بذي
 فض مول تالئلازذ ناسلاو لوحرااْلض تاهو نهارحل َىَلَط نأو
 درفولاح ك4 درف ىلطسا ذا برورهساطواىاعت ىاولطلا تراي 1
 .تاوودلاوحا4لطناهنا|اهرهم ناما رسم عل مبرالا ةفاوزح

 الح



 0م اا0ا0ااااةتكةا44 اس2

 قالطلا درف دارفادعب درف فلاجللا رابعا ميرو نايم تانذامللو لاح
 مزمل د دحاحلل ذا اىدر ىندارتن أو ىسيع 4 درك لكل ماكل ىزحأو

 اناسمأ نأتي ك.لداجلو لاح تحازو لاوحا ف تتلطن | ثرا نإ لَو

 لاح ةلكلاا لن الو تعز: نصن ىو ىلدالا اهعزانت) نض ذاع
 اصيص وىئشا نيريخدلا هكا واورعير تدخاذ وحلا نود

 بني, قلطا نا هتنأ ثالثلا ءاتنلا ةمالصا-و ىسرانلا عرش
 بندر: تتلطن أو طّمذ ؛داج تّيلطْو عيل ناو طف ٌةرغ تملط

 تلي كلحيل تلللاب ثدملل لابايإلاانمياصبالتلا كودو
 تفو نافوأ كيلتلا قلع سرا رهتسالا تاوذ ةريالاوك داسلتلا

 حالي قالللا تيلعتب تنحي لاندل قيلعتلا ضم: لذ ةنسلا
 ميسفن ب ا] ىكرم تناذ تزهت ناورح تناف تي دا نادالو عقاولا رياح

 نيسنل !رذعتو معونتل عدبإلاريسنت ٍصيال ردا تضح ناءنليال
 نكرلا ةذارش عئملاول جلا نا] سيثملا تعلط | نالواةيلحت ىضمُين
 ومنذ للإسم تس قيلعتلاب ثنح لبو ق نيونشتّلا:ىكنا هنود
 اوقزم فام حصت ةفلطلا عنه تتلطقلاط تناةكّملطا لاه ٌيلاط نأ
 ناي تنل ناسا قلعللال هزمْلا ىلطت اهنا ه دارمو تكسو

 اهنا فلل لاحتلال دب ىنتسسربلا نمت الات وكس هنغلابلاختكالا .
 فىنثتسر ملا انهل محالا نكمالواهب دوصتل أ وهف ذل تدقعنا|نا

 تمدلتنلا ل هتان اهنلأس وهدرادلا ءزه نكس فلح نمر وت
 تعتد الث نأ ولقلعلان ا مقلعملا نو .رجنملا ليأف ورسسعأس

 قلاط تان اةهلئموبلا ملط ناش ارملة لامر و
 ؛للل ]سلف مر هلا ىلعاث الث ىلاط تنال ل وتين متلي نال

 ا



 ار يضل ةياورلارهاظ تايد قثالثلا عقد موبلا وذم ناذ
 .ىلطاازهنال ثلا ا مها سال ف سيفا 7 لامي ا اهباّرفسح ىلإ نععورو يلام لاريغ ىلعتلاب ىأ داى يلطنلا ,دعوهو كمل
 انكتب سم وق تتش تنك طر ,ىىنبن َيلطلا تخلخدي : 01 ضوامملاو ضوعب نا مرقم
 ١ذلام نال نعد ابرعلا ىاان :كنح اليل اهكنف هاجوزنا وب
 اراهواا ل ضعا لياددر مرد ناذردزت مددب موي ديد كرم اهل لان
 اداب داللو مديح نعم وبلا ةميرتمرغّنالا ا مويلا فورانم ناو ةرعات قع بم قردلاو بوزعلا ا اهدي ةرمالالخدأ
 -صضاوفنأو ةالار مسخ وموصلاو بوئرلاو رسل كرا ةرملا :بترطرصلا
 فانمعلاو , لكلام «.مزتلا» قالطلا/ سلع دنهإلا وق هلطلا
 . راهتلا ع وتس نا نكيدا دتمادارتمالاب دارا و «ىزكل :لوخدلاو
 رملا ناكلملو رتحلا مخل سبق لكلا اول عج نال ءارمالا قلطما]
 ١ ًايادرسما 6 ا لدوطانامزدتم
 ناين ار ىلا فم زغالوا دّتبإ ءرهزه ملكتلا نخيل فلتخا دف
 مب دائات ه١ ل عجو لوالاي ىنغملا عرش ةىدنعملا,زجو
 >ارسمانم وللا نان ادملل فول هريدولاأ جف قمح: جاشسلا
 نيل: لوالا للم نركب شائلا هلل َيَنَلا ناز ككل فال رىملا تيعلا/ل عجب هحو اكن مل والا خا هل ثم ةيناتلا ةرللا حن 500 بيوكرلاو سولو ب ضلا6لاتمالا د ديد وهانأ ضاعالا
 +. انو اخ ات نم دجاشلل نمو باكل هد ف هرظلا همدعو . هايكلاف رحب لا نوتّسحلا ملسو رىمملا ميشا لاتمالا د دج
 00 ترب كارا سكس ا يل ياو دل زا ياهو ونلا هللا
 معانا باول نلتنعل] سزهذو دير قبو ئدىلاط تنارلوسك



 ددممرع مدلل نانملل واد منو راجل نال ناو فورلنلاواسلاذانملا

 0 فاضلل نولي وا نال دكي ود دنس كيما وتلا

 الأ باول دلت ضن نالذ بلر ءىرح تأوط دموي
 ُ رماإت نيراّعالا يعم باوقل فلتخاوذ فو ظل ار يعاطع

 تناذ و امامدااه دس رمالا 8 ىكنال اليل د5ّف لبو مدعي قم لرد

 ٍِي ةزعلأ نو - ملل نموا شات ىبعا بكرذ د موبرح

 فنك ةاممتبتملاه قالتشالا هل مف باولل فك دخن اهف يدعم

 تمخئىورظلا لصنلا انه تبا تعا انل واهو لاو

 لاف ثحربلا فاضلل كابالا قربشعاو لسّجلا انه نم قالطلاو لات

 حان ل|ضعب وا/حام نال عيسدو ددم ا! امم دككلاوأن لذ ليا دملوف ىف

 سيلاهشدت ل اربتعب 0 نازي علي لالانامنأو 9 الذل نم
 دوضعملانال باوملإ امجعاأ اهلك بأ ل!راتما !اناوو نيام

 تاك ناوررأة سلا فاضل فالك مك باول ءوكو: دافا فرظلاركب

 نيعسإلا فاضل ركذ امنا ل كك د ىرللاركذب دصتيإ كلا ضياافونطن

 تاكالو بالا نومذم بوقو نم ثعدعن نم دوصنلا مسن فكزخلا

 كاج اواو شحلاوها غلا نمد ل]ءالعثسالا ل فرلغلا دصقامراشما

 ىبنعا|نأ جولتلا ىو ءرلاسم العتسالاق ل دستن لامراستما نمو |
 ميلا فاشملاو ىتعموال ذل ف ورطمو دوستلا ف هرانلل هال باومإل

 قلطمل مولا نك سال عنلادسدام اسك تلد نان لاذ مالظنلا] فعس نمط

 تثيولا تاي موب هاب نظلااونسح و ودعلا عيا موباوبكرا لثم تفولا
 سيشل افسكت موبرح تناو دي زموص مود ىلاط تنالثم ف تلعلابو
 .تفل نع ساو عياوملا نعولالا و ق.لطالأ رنع وها ناروكدلل للتلف
كهاز ' ىلا لج خي عانشم ]ضاع ةروكذلل ليتمالا فا[ نيارفلأ منوع

 . 

 ولا قلطمىلم فاثلا ىفو ل! دب هريغ نمل |عيوراهتلا ضايع
”ىصن نيحّىلاط تنالاذا ذاا/يذاضالا نممومسلاب ديستلا ل عبو

 



 ةلل )مرر اهنلا اس يع تلطب ,وملإ ظنل مينا سمشلا فسكت نيحوا
 0 ضعبلارنع وصلا قيرطب تكولا لطم عو اناننأ
 هال نم لوا ذا طعم ملا لحدا 4 اوهورزكالا رنعزاحلا قبرطبو
 نا رغلا عولط نمرموملا نوه يل ودل ىصالا خد عادلا ئلمالا ىلع
 ةسصلااخ- ها وسلا نإ ءللاواهمو رخل اهيعول ط نيراهينلاو سمتملا بو رع
 ىئانكافرعواهضو )للا داوسلا ساشا فرع تقولا | س١ لليللا نال )هن تايد نأ ىلطت )كيل تل. هنا لاهل ذراهنلا دضومت
 ادق ةرصراهنلا 00 ىب تدلع كوالا ةلذسلل خلاترلو اصلا
 2 بع تضخ هلو نا(ناو ق دصبف مالك ةيتحعرز منال
 اي د قدصاضق قدصمنالننادبدو يبرلا ناو «راتلاو نازك
 فاما اناا كم مويلا نال ذا دّتمالا هذ تمولا ىلطل نوني قدصيف همالك كيك ح ىزي هذال مىيلاانأ ا سلكيشيالو
 7 لاتاناوراهنلا ضاسل نوكي مناف ىروضحلا دهحلا قل ماللادأذ رعم

 2 دعبالوارنااو مولا كلك ]١ هيداو لاول كامجلا نم دي ريهظلا
 دععبو ارغو مولا كيلكا١!هنداو لا ولو ىلالل اون هلي نادل تاكدنع
 لولاة هنا قرفلاوىهتن لالا هسذ لخدي سالت ناعأ لوا قنا قرذلاو ىعتنا لليل اف لخيب ماد ادد هلت كلكأ١] هددأو ماوتكدخ
 زكذ<ولتااّلو ههرحلو نسمع ناثلا اقرا ضو شي يكمل لش الكناعأ

 كامب كرما كاز هن لعلب توولا تاطلموبلا ناؤع ينسب سبل
 لا !ةاام ىف لخ هل الا موملارسا هيتس هإّسفو نيموي
 رمارابامعستسال هرنئل اموبلا ناف دخ د عبو مولا كدب كرما
 يسب 2و دو بك ىلاط تناذانصالا ج ورف نم ووش ]للا نم
 . قلاط متدالامو تقولإب مقباذ بساب_صيختلا ق لاق رب
 ريادو |رما قل طكدقحل رهابسل ولم مشب كج وزتا تال ضانالن



 ىلوهوأنيز مو لك لش ورخات ىلا طنل طرشسالو فرعلل فدو هنأذ

 دنع تمم كلا :فصولاو ذاض الار هس دعب نال نا مقاو

 مددعلا قأمهعم مامللاو ىنعلا قازكتناضاللر فر دنع أ دثتس نت ىلإ

 تولا قعم همورت هدالع ةنالثال ل دب فعم طرشي طنلل فرعا نإ

 مول الب لزن فر طنلا]مكرلو اب مهو رهتسلا قرعولذ تيارا

 مباشلاو لل اهل ىحاتفالأو رويلظلا تما طيس ترهتلا لان

 اتالالع تونا 8 ملادعب تود نال ل دبلا دريد لاوزلا ىبسل ةرذع

 كلا دبل قتعلا نالخ تول نارتلاههدنعرهشب قوم. ّىلاطىخلو

لهةعشالن ميلارلو هن علكلاوا هدنع تلملا نمنلأ
 هرمغ واشول

 بّسرالاةرهتلا ةميلج جشيملو ير ا دوأ تم نأ هعم

 ومو هزي أمد لصالاكفلذلا و تنانلا ئدانساال ذا نتتلا شيرا نكدإ

 ٍتيبسلا نامطو هسا اك ةعاسلا ل عتبانجلا هلت تملا ]كأم

تدل مف دش اف ثراولا قاتعادعي تسلا
 ىتعلا هرنود 

 مدع التنمالا ذا عببلادسفي )و قابلا ىتع فصنلا ميدولو ببسي
 ورعد نري توم]بق لأول و ثأرمملا/عنصلامرىل نمضي لول دازلاّوحو
 دعب تام ناو فصولاتاونلاريا عّتيولرهش إيدي تانرمش
 ىخالاورطنلا ]بتكن اللا لوان لصتل ا وهورهشلا نيعتل مو

 ١ راكداسالذ لاحيوهو هداهجر ىزراارلا نعطىئس نارتلاو د دقلا فالخع

ل مدان الثم دلا تار رم يسب زر ضيح صاب نالبت
 ثومو دييزرم ودق 

 موس خروضور وهرتشا ورع تادولا» فالح تاك لبلا نال ددورغ

 متيم دعاسلا ىلاط ةايح لوطا لاق ولو رّدلا يف ْقَو ةىسرانلا
 طمحلا ىو ةيهئشا ادن ىرزجالا تقلط تام ةاذ ارح توب ىتح

 مل ناو سرا هللا ن دلل ٌةرم نال ىونام لاو يبرق لل يلاط كنا
 ارحأو رعاسلاىلاط تنأ ةريخدلا قو ءامودالار هش طم نا لل ىونم '

 ءضالاوفلالاهصنب لاهل ٌةرحلو تعّمو تلصق فلاب ىرخل ارغو



 هدام سك ىرخا تعد ا دطلا ءرعاب ا هحوزتنأ و كيسا
 تلقت ىلا ا رخل ارغ و روح ىلا ف كرما ها 5 تعانسلا تلاطتنا ل لانواو

 لاقولوفلالاب فرحا تعدو هدئعلا اجلا جاف ىتيرطي لال ةرحأو تعفو
 55-5 ونزلت الاوت كيل اذ .ىزحأ رخو مهام هيف عيل نلاط كنا
 م اهلا لاطتنا كقول و ىتيرعغب ىرخل تعقو , حاحا اذ ىشريغب
 ارو ىتبريزي رجل وموبلا ع قداس تلاد ىرحاارزحو ىشنربخب هدحاو
 الو نلالاب ىزحاارؤو ىمعغب هرحأو موا 5 د هلم ىرخأ

 تعجحرلا كما ى ضاادغ د لعجيرلا كما نحو رعاسلا يل اطشنا لات
 'ىرخل اَرْدعَو أ م ورحاو مويلا حمض داهلا ل دبلا فصنأ هدد

 لاو امال نإ :«امنلف فلا لبا هبهزنت ناالاىد
 ظ مرد تلادىةريشب ىزعا ادغو ىدنمخب ةرحأو دعاسلا ىلاَط -
 سنعب ىرزحأ دغو دامس مرحْلور موبلا جن امهيلا فرصني لدبلاذ
 - فىرخلارقو رحأو وبل ايلا طتنا 2/5 ناب ط قف شناتلا تصولو ىت
 نصملا فذ ىئلفلاب ءنيايوا فلاب ىتيربيتوا فلاب حجرا كلما
 راضف اهجوزمي ناال اىشيريغي فرجا مدمس وسلا ةرحلاو من

 فصين | افاعي و يسيل نلاما نال ةرطع ة وحمل !نازعللا :
 فصيو| مهن اهوكب هوا دونا بو اعجيلاب اما طّمن ىلوالا
 4 7 5 يوه لم اتيلفشأ ركاب جاههخصيوأ كل نك طن

 نال ئيعَيذ ذراعب د كاد[ هوغ الخ كتم د هنعمل
 نالذ مودد د لسمو ةباوللانه كتاب داق ع تدوس
 ناك اا نع نالد دكا ذأ هلطلا مكب أو ميهحرع
 لمت تءاس قل اط :نا تدب وعل دك و ا ا نعتلااو د د

 1 اىفللاربتكت فاعمل تدلل قت لياسلا هزهان رك دق دكو عجشأ
 هللا ظ كرم انا موق ريس ع]كلرسيلا ناس هاو
 . رم نإ من1 ة1هايملر ارذلو نيابلا قنيبتو عون

 مارح



 ,ملنلاب,تلاثلا كلل َرلاناؤ ىدلطلا نا قرخلاو سلا نست اهنانمارح
تاضاملا انها اف شو د اهبل ىف هامل قاللطلا لشدصلاوا ١

 ة

 بجو :ساخواهتخأ ةعيرجأماو وهل هزحرمغللا 3 كلل

 اصالاخ اسجو نيتخللا نم ا ياللا رحال مان

 روحا !اهتاسك - و ايت انهو ماكملل

 دكر ثم مالا صو متليسرلا لازال | وضوماهلنلا ا ذبل
 دلاز ارنا فلا لو تبت الامام لك ىااهفاضا عمن

 فنبو انامل نالانيلعو كتمانل 0. 00 ا: تموهو مل ْ

 ولسان 1 هزذاو كلتا يهل لو احدا كما د لوىسنن

 هيلع دز دووم لرش نبأب .تنالان ام الغم. را 6 رم

لذجةطصولا, نمامهتس أ مكلازا نيعنلا ىونأ نا يلظت تح
 90 لوا فد

 انج كلنا "قو ؛!ثموتا قبال تنلَطن تاللل هلم نازل
 اكو د تبع هللا وأ بحال دشنلا نو دب تالطلا مقيد ارحطع تناوا

 انهم اغا اوما 0 ناكل و ناداه أ اذول لاقف نم

 201 هينع هطلاوخرالق ارح تنال: 2 او فالئع تس سبل

 تحتم اإل د لت مو نادوا ١ مارح تنا لاةدللئالا

 لعجول لا هال تاج نم 220 ةكوصلا 0 نم هنن

 9 ١ 0 تناواىم نبا ت تناه.ىزلل تااضاه ديما

 جواه اينأ تلال حقو نيايوامارح كمل عانوا ابارح

 ا ايل اةولو نومملا زين ضعب فق دوو لابو ىنم

 !رحرلا كل ذ لاقول نا كظو تبا اهلا رع
 1 فاد 000070 هسا توم ةالباب

 6 1 53 دوأ امم ارح تا الذ اول انفال: ظنل اهض دا دارد : كافل

 0 قو نا قرأ ا تاحفا اولا ةروكزم كسناتلا 5 21011711

 اهحالانهحنمل صال مشن! اهوهسوهف مذ رعذ تويسلا| باس



 . تاويل خضار نم قوامها تن ىنبلاواة ملل فازما 1 ذاهنأ
 يول تلال نهري ناواهللا ف اضارعنع نم مميال هسنن لا فاضا
 ءارعلان امله مارح تنا نيبتفاضالا ثيبي محلل نمدي لذ مذ ىنسلابوأ
 نكجروو دولا ناس هدلاو كتم نيادان ام ننإببك نأ 40
 8 ىف هدرا تلاد ةارسا نا ىلاط لسانا دسم ذ ع.ارعلا ف
 كيرلا كاف كسلا للام تلعج كاتخ متصل! الم تيارل كلام
 ىسضن تتلط تلاد لها هند هديا ط خلاد ساسع ند! كإذ مفرق
 ببحا صواطنح زوعإل كاد و ئشلا ىيوصو هنا طخ ىورو كم
 م اسوا جل ا وق برعلا طمس 221100 كدانلا

 تددلاةواه روش لوالااماوزعل كتوم همواذوم +مالواٌةرحاو
 ناك >نئلاب نرد يم فصولا نا ايطو ٌةرحاولا للا كدسلا نرمل صج

 كوخرل ارضا ل اول هنا نم هيزع معامل ل دب هدعلاب عوقولا
 تناسل قلاطب ءىقولاناكولو ان لت تقلاحا الث يلاط تنداأ هب
 افعل اح اود تندا لاف ىل هذأ نمو ددعلا ان ةرعمللا]
 داس ن ددعلا نامل قلاطب ءىقولا نامولو ىّم هن لات ههأ
 شرا نأ اهأ م فايس يش هني ل ددصل ]م تتاسولا هنا نمو عقوف
 ١ ذا اجازه دزه دفصلاب هر انا وو خ4 عي ملشلا نعيم

 أثنلاهدعب لاول ىتحرشنإاب ءوذىلا نام متبل ىلاط تن الات
 0 آما مااا عوفولا ناكولو تدم هدأ

 تأ امج تاذ. نناب يلاط تناول ّدسلا ىلاط تنا لاق ول طسحلا
 00 ا 0 ا

 ظ هيلع ل ربو ىهتنا توللادعب ىوصتسال زياو دهصلا ركل جاتدالا

 دبجلا كاف ربل رح نا هدبعل للف الجر نعل نمر اكل. غلام لوألا
 لطم ةزحاولا نمه دارمو ىهنن ادع ثيم ناد تملا كوشي ن١
 كافرا ددعلاب ديقو ىالئلل ل عواانالت ىلاط تنالاة ولد ددعلا

 ها



 ميو !قلاط تا لاول طسملا فو ةمهلو ىمئيالالوا قلاط تنا
 4 اناا: كشلا لخد ا شال ىّس هتبالالوا ٌىلاط تن و اىسالوائلاط

 35001 اقبال اودع اانه نالالا ىلاط تنالاةولازك

 نكي مل نانئول اط تنبأوا ناك ىلاط تنا لاك ىلانكواعاقي اسال
 ىهتن | اعاّيبا قس ا طرشم متل ذل عاتيالاو طرتس انه ثال'اولوا

 ك(ذ لا ولو مدلل ناساف نتنئو ا ةدحاو لاط تنشأ لاقوللاةرش

 تال اقولو بدا تراصأهنالد ايخنلب عرحاو متنَدوخ دملاربغل
 وتلا ةلكنال تييرخماا عرح اياعواهسلع يرش لذوات فدا كلاط
 لاقولو كيككتلانه تلس والاول لاو مينانلا ني تلك
بلوالا ى دحالعو اميخالاع مقيمن الفوم الفو أكلاط كنا

 ْن الآف ني

 هل وجلال ءال زن اثلاو للوالاذع تلخد كىكتتلا ؛لكنالمبلا

 عرحا 'ةسانلل هإف عزهو نهو رهو قلاط تاكاَنْم ةوضراعبرا
 هيرو هزهو هكانضاناخلد كسيرخالا ىدحأو ثساوالا

 تلاطتننالاةىلو تلاثلاو ةيانلا ؤيرايشلملو ةريخالاو ىلالأ تل
 مشاثلاو طوالا ةيخو ةعب |رلاو مثل انلأ تقلط هو هو نها
 اريخالاو ىلوالا تقلط هلبال نهوا نهانال ىلاط تنال اواو

 اق الظل وحدلاب لع هالات اهتا 2 عرشاتا ةرمحاهلح دن رانلا

 ىعوم ارحل عن الفوت لنىلاط تنالاّةىلو ا هلس إد هرثم
 هاو تضمأ ذاف قيس ةعبرا وضد ىتح نايبلا ىلع ربي ول تيعلا هب
 لبقشال يرسلا قالطو!هليالا ق الط تينا عرب اهبركب
 انهرجلا 3 نانكلا مازتلاو قالطلا سير وهما هوم

 ىدحل مقاولا لإ وطمدعبو ىضاقلا همزلب لخمكذ ا فلخريال
 ةلبعوأنلاطمتارما لاكولو هءزليف ملل قلخيي كادو تقالطلا

 فصن ىرعسو علل ثغر تعن ىلا دنعم ناسلا م تاخرح



 ىو ءريذ هاو رقصت مهنم دحاو لكم متي د دنعو هتدت
 ىلا د لكل فلح نينئالأو دحاىلاب مهن تنحلا بأي نم صيخلنلا

 فايىلا د ..دانانها م دىمريلوا قوم اكول هنملس اك تنايال 1 ' صخاالا ةوارجا ىف كخؤنلا ىةركن امللو انتلالو ىنعبوا مهل
 - كائلاّن تعض راشي مغ نممكملا ل تببو اولا, فىطعلا كلاثلا تاواولاب فطع واب لدالا لم فلل ما كا شازورغو نفل اب أي وم راالاو ىتعلاو ف الطلا نال صاخلو قتعلاكف ال طلا نا ىسرافلا ٠ راد اركدكو ىهتن |رارماالا دير ييظن ف فصنلاب درد ١6 يتعب
 نالنل لوف تلال هبرشلا لالا فصن نوكو للائلا قلطنو
 نايالا فما, تيلوالا تيبوهان أردنا و نالفو أ نالئلوافلالع
 ةرحوركلل | تن: لوالا هواولإب ىف امل او تلاشلا ب مجوهام اف
 هركذامقرفلاواهدح | ماك افيلن اورام كلضأب ثنرح
 ةايولاط تااكدهلا ف الله رنعانكت >دعلا دعبول دانت[ قرف .الو ا قلاط تناىملضا اما ى الطلا قوأ ل صاحو نيالا
 بفشيوااهريغ قةدحاو وةلوخدلا 4 ميلا ناينلاف تكد ا
 ةوسن الن“ سبوأ اهوا ىلاط تناكمهنم قالطف نيثارمأ
 وا نييرضالا ميلا نا سبل و والا تقلط طقف ةربنحالا واو
 ىلوؤ.ناببلاو ةرخالاْع عمو ظقف :شاملافواو ثالئاشب

 هعبارلا ةولفتل الا واولاو ةشانلا ئقواركذ ناد ة/ركم هموأ ثم
 و اىلاب مش انلاركدولو تسدرتحالا ى دحأو تميل والاىدحاكتلط
 هيلا ن اسلاو ةمخالاو ىلوالاتتلطواولابمعبارلا واب كلاتلاو
 - ةلويفانمرلا-ىل قالطلاز فا ضالذ كتوم موا فوم عمىنعا دشاملاَمَلْش لا امآو دجدارلاو شلاتلا ىلع حقوو تناشلاو والذ هيلا ناسلاذ طيف ند املا ىبعو ألخ > اول كلانلاو ةشانلا ىف

 ىف

 00 امدح



 حملا هدياعلا نمدبإلو ميلحلا 0 ترلهال ا ىفانم دن يلوم ناإ
 نالل عم تناك نأو ثولاب مهل عت عىنعملاوااهسلع ةولاو ترلحملاو

 فب عدت :هيتلتشانرأ انلا كوخ ع عمل تك :السل تب

 ءباوقلللب ]بوو موتا دعب عقتش توملاوضو طرشلاو رتل
 جست ءأمقنأ لطي بصقشوىّسككم وا اهصدشوا اهللمولو

 الذ علا هبّقرلا ةككم ىنعا ثيككلا تيدةافانل
 (اكدلارنأ + هنئرأ نأ تلق ناذ فاثلا قيدكللأ» ةمكلألاو انجالو

 5 1 7 ةرح 7 0

 نعال ابل مدلل عيا تيبش تدر اناينسفرلا
 5 و غانا مر غاب دايللاو :ناعلل! احا

 ج7 كيلا |ءكزماوهو لماما فرد افمولطا

 نلتلادحا لعل كولا داك اكلي ال قتسووفا كل مييجاص
 ظ ةبقرىلع رس دزت ةمأآ<ح مرت نعد نيارلااكمفعضلا

 دعا ةمالا هايم اعلم ةمالارببصنو ير د
 ةمنلا | ا لستر كلل" 110

 0 اواو اارش ؟ةموملا فأما -

 كبس بام نا كلل نحو. نفيسة تح كارلا نم
 1 كاملا يحيل ِتياكلاائأو ن ٌىرلا 59 كلاي 0

 مص دينا مر وال رشا هنماو ملؤنلا

 راج ال كلا ئح دوجول كّم قا هذ نكي إنأو 3
 رفحا «ك(ةبتحل سل هلأ وحاكت بال 3 89

 ةلبعل أ لولو 0 بابن نم افاست ق 5 6 هنأ



 . كلان نالت اللا و ىانلل نارشل ةرملا فالاناج كشر وع منن
 لكلا ومو مو نم 50 خذ عاس اوم ل د ناذ ةرعلا# عقررمل نأ حنس
 .الو نئالللازكو كوإ ندا] سر اق عجب صاربدم عمزلا ناكولو
 ةيمستو سجل معاكسة عل يملا ناو لاطب نبا جلا منت
 فى ىتحلا و نسغ ريف ن6 اك لن ع ور نعل اس ةاكربدتسلا شرا
 هلاهيولو < وزتلا ديعلا نمل كونبلا دهب د ماكنلا هصد)ا كرولا
 " نالت ديازللل ند نو نان نازنل مضي ا رحنا نافاهتسقريوبع
 0 شالا مرني ةرشيإ للملا اما سنابل لخؤ ا, قالطلا نم درل اب هلوأ
 تبهر ىدل اهوملع تمضا+ا لدن قر ناهتمجل ديلا رج . صاهتس| دار لما هنلسول ورم ام ومللاب عصاير ناكولو حرص ١ شاة ضجر ثنو اهتهر لما هملطولازكو عل !ةافانملاو لل لري خنت
 .فكتتلط ىر لالا .ةريىله رحاو لك هل خملو كّزلا قالط ىرخدا ا ىلع
 ل | العام لعما الذ م راوق ىفسشا قلنا نا شل ىثن مد
 . 021 /مجو نمل كلنا يللاتبار لنرى عدس للملا نا
 أهيطو ماع ناد اجلورغ رعلاو اللا كوم خامه جو نمالو ضعلاا
 ىللاملا قف دريواو طيحلا 26 رسل ماق همال لح لولا د وجو !ضتيسو
 06 نضااهارمش اولا هلع ةرملا بوجبو منعب موو وع
 0 هلأ !دباهلع ةرعال هدااولا:رشانلق ةرعلا بوجو حمله دازهو
 نبال صالل هرخا نما حو زنزوجرل ندا جيلا وزلجرحا نماهيجو زول

 ٠ اومف همغقح ذ بح لهواهارتشا نم حولويعةرعلا حا ٠
 اها نمولاهال ير شي دو ءارملا ةازكهو يدنا نشا رلا ىلع

 هاذ قامهلين قرفالو د نع ىوراوذ عقو اهيكلط م هم! صم
 بكأس نع +ثام نيعلا كلم نأ تبجو نأو ةرعلا نال لكلا نعدناورلا
 هكولع#و ىدلطلا ن وك ديف وانام شكلا داراو ا رشملا ىلطاو قالطلا
 لاوزل ىدلطلا هقو ٌةدحلا ىو اهتلط م ككملا دعب اهيسماو نال هل
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 . مقر اهتلط ممكلسام دعب مقتماول ازكو كلا مهو ةرعلاروهلظ نم نامل
 ا بانو قى كطلا كل ا. انلل لاو زا ردن عّمالط

 .اهالط تا عولو وعيال ناسا نال امه فسد د! دنع عقبولو
 طرشلادجون ارْسملا لم اهنم لاو انمنسلا قلاط تاكو طرش
 قتعلاواارشلادعبالدالا ةرم تضموأ سلا تقواحو

 اهبلع عدو

 عيبلاو نيهحولا مهي | ىتعلا] ف آركملا دعب ك/ ذ دجو ناو قالطلا
 ميطاولولا ف .داسلاركذازكمناملالاوزلانركذ امو قتعل آرتلا دهب
 1 ذا! قالطلا هيلع عقو مشان شلل ىلاط تنا ةرحلا دئارما] لا دمع

 فىيدرملشا اقانتاقالطلا هتبملاهازاش ا كا ذ اسال لاةولرملاو

 تجوز درتسا] ذااهذ لوخرلا لم ن اكول ملامح ملا ركب روما كلا

 (مزلاواهارتشاذ اه ديس نمت ارمأ كرش ناناكو ]جر طسحلا ذو

 «لينلا اضن ا نأ عدزلا ل هرممالو ماتم ضتس اسف اهب خدم

 ىلو مزل هارت ازدا لع بحل ههحئ سب ىلول ل عذب | صح
 كول ملأ فضي هلت لجرلا نم .دزلأ اجار: ل1 مخيم نياهعأت
 فلولا ميسوم! قاتلا مسا 2 ناضم ماكل ض اوس نال ل والا

 ملورهلا هه تمتس |: ىو | [عذيال عوزلا عنب ءقرفلا تلعف
 رااكولا ,ىنلانم فرعي لو <. وزلا لوالا لولا نم] كولا اهاركنمإ

 موت 7١ ةنيبالا ةدصبا] يانا: شلادعب ]كولا لوتدالا

 لمت _تننل هب دقاعو لمأع لكذ امهاظلا نال هلعلع سيلا
 ع قو يكن اّروكلا خ دصي الذل يكد ضراعب هريغل دقو

5 
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 أن .ةرج عن أت ىرلاو تاماذا هتمال لاق جرم لعلا ب انكم

 تافينيثنثكلاط عنا ىرلاو تاما دا اهلا ان اب ندمت لاو نم
 لومي دن ا/دلاولا ا الو قالط متبل اكو هجر ُت رالو ييعنالَو

 تاتا ةاصتتسالا ل عةل لاو قاتع



 تننان الوم تاما ةااىللاق مرو مة رما ع. دزتدلو كلباء
 كرا نال هالنلا كاو زم لاح. ىلا نانمم تالطلا نا ىللظا] دهتدنعر فقسور كارذع ف الطلا ةيدنراو 63 نلاو لول تام( نيش قلاط
 داهوما رحال رنملا 260000 نوكر ثيدضلارحأ توبنداه ارث ,ريل نحو رانا ذ/ .اضب نمل كامو زا داشتسا سا هزه نامل اهل ضر )يم تلم مالنا لاو زي تببل كمال زل نرانم نعال كب
 510! نموله عيتكو ضاسلا باهذلانراثم نوكي ذا داوسلا ثوبك
 هع بترمالرخ لوشرل ّنراّقمأ ا «رور نوكيالل عرش رجس 3
 لولا نال ف دارتم كاتس لاوحا زهو تبلل كم طتن لع وتر ثراولا كومو ثرلولا كوم لع بترتي ملكتسلا لاف نالوانلا راش لاح فاضي ىالطلا ذأ فسد ىلا يعبال مالنلا كادر دعا تال طلانفاضاو هدعبالا <. ري اعساو «نذلا نكي نار كسل
 تظل (لطو ناحل خم علل تونز ود رهو يسال كى دود راولأب
 ةلعوه ىزلا لل وخد عورتا اتا تلاكسا) ناقرتنياو ىو لو مد ةلوتمنازوهو كوتبتلا كم فالخدياو مجاب ديل وزمالرشيلا نايت اهزعلا ؟امدحدإلا
 :تاى ةريح اذ كالوم تاما ذا مروم يما لا ةىلانهؤعو ؟:ىزلل
 ثرولا توم نال قدح لهم نع كنب وروهورذرل دو ىتدال لولا

 للا اوو 560 5  ..ةفاط »يؤ ممم + يسيح 0 0 7

 3 شو نا لاك رلا( يمن كلل بب ل فاض تف ثراولا كل بسس
 تبول. دعب ٌمدارْتلاوه روم يابس زب ظنراولا ا اع شب ءضوب ) تيللا لوم الندا 0 دجو تييلاوهر نتعلا طرشس نان

 يرتشا: ىلا مادحا لامن نادم ا سح لجرم مهبل قالطلا نم طيح - تووءاطتن قرلطلاب نسوي د! لاق وكاتب دال نينن نلاط ا ا < تنأد كلومتام نالت د تاتعللو تالادلان نموا ثمب محبا دااولو ٠
 ع ١ثممنا ىالطملا يلح نع م.رخارشملا,ايا) تالطلا ممواصادحأ

 مزه



 -_ِ نوي سويس ع ا ع ات

 اللا
 ظ

 داخل طب ا هاش ا نافاهادحا تتامولا«هشانلا تنمعتم ماكتلا
 ىزلا + فالطلا بتمعن اهادحا مماج اذ ماكثلا نالطبا تبعنلا

 هل مسماذ كأيل كوم قتععم نين: قلاط تناسلوت
 قمل اقانعللاب قدح بسلاو هذا يلطتلا قلع هناا ةعحرلا
 >ارلاه قتملاروكذلل ناكناورمالك الذ قاتعالاركذ ليتل ناو
 هه زادي نالف هللا مدل ريعتسان مح ىتعلا نال كاملا هب
 داعتملالاهاهبإىنلا ةداراراباىلع كايا ظنل قرلااةانهزمو
 قيعل ادالاوأ يبن كم اكئنسمع اكردسملا مسا لاخار اتعاب غو ارذسمللا

 ةيقح نوك مم سئلعم انلق ان اى دعتلل لوعنلا ف ]عد انو رصات
 هعوت د محب نر قل اَءلزنم هلال دز ندر خاتلار كدت دذاهنال نار هم
 ىلا انهراصتا ربي سعلا مم ناّريالا قنا ام هنعتب رلا نو ةاعد

 ”كروهوأىل طرا عم هوجووهو بجو ريِلاريصو أهل نايم

 رط خلع وهو لكتلا لاخرمو دعلل اه دعبام ىتعم ثوبنوءركح

 فينتلا ىلْظن جود ىِلطللا طرش قات عالانا/نأذ دوحولا
 تبلظلانعحاتلل قالطلا مّىبن فاتعالا نع ماتلائتملااَراَتِمَأ غب

 ىو طاف يدولا نا/ئأو دعحرلا 06د زلا كمن 00 داصيف هرعب

 هنال ؤلا 5 و ةرحهو تشاهش عي ى هللطلاو ىئللتلااتراَمم دك

 اهرحا تلعب نابالا يوصتسالا هو ىتعلابإل صم قيلطتلا ]عج
 هلعلا تلعترخالاب اهدحا يلعن وأ لقمرشنلل ديلا ىلعب رحال |

 ثيلايلار نْع'اَنْمَو نسا و ةآمن ةاذعلاو طرت اقلعّو الولعل ا
 هنالىاتلاازكو ةرحاو هل هيوأدحلو اسال عسسل مهن ا] فدنم

 ةلعب سيل اهتيلطتانكو عيوزلا ّيِلطل ةلعب سلو طولل فانها
 للطلاب ىتملاقلعتي نأ لاككساو لوالا حولا نبعتف شاتعال
 ََى اعالابق الطلاّىلعت ني جاضرالب ثكأالا كم لوزد زن حيربا]

 لوصالا مسخن سس ف ىرعأملان ددع قالطلال ىللطتلاس ىلعملاو
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 ١ قيورض (لل نمااناوا: دنع ماهل ملم ن] بسلا ,نمةقيلعتلا خان
 ظ 00 ارز يللا فرشلا سم يخاشلا ادد لقينا ءانّما
 ظ قلاط كنا تسزجلا لاقولا يلع دريواو لا 4 نما سلطت راض هدنعو

 ظ اننيايع 8 أ هبال ندا سروكرلاسرثنلا هض قلاب نجح حان 2
 ظ اماو مامتلادعب .انعبو طرشلا جرعب تيل علا كارلا هيا جا
 ىلعتلا ميعازل و قلع رعوضولا ل وجو 6-0 58 الف ه]دك
 ىقيقلاط تنارربنحلل وق ماررارلا أ 5 خلاط كنا 0
 ١ كرما اذان ظ 1 .أرعم كاملاحبن دف اطنخ
 باععزا انكيو [عوعلا نفس دعب صا خاظنلب درت اواطفللان انام أم
 نان النبي تبتلع لن نايوانسي راكبلآ بقاالطلا نايمنع
 لخدو نمأ 3 533 زةرحنخلجم ليل قو؛نااشتإا قتلو ىالطلا نال مش

 قلامتتملل موزلال اقف ةرحامادحأ لولا لاّمف ناتما,تك ل جم لزان 1 يول ب بي 0
 ّيتعلا لوما عاقب اىلعانيزعاّمي | حج هزل ن' ١1 كو للر ايما شنت
 مجا| مىزلا ٌكزمو دولاوهوماهالا خل صالاوه نا ناسبلار 58
 م !لاقدلو هيدائاساا 3 و يرحل لاحق قلطناا

 هما اىفواهذ كس نؤلطلا 4 ١ 0 كلمالو لهما 0
 تدع ناسلا لش ةواااووسلا باع أمناذ شستسلابمرخف
 0 كمولل تاجكإ لانا .ةجوزلاربخبو ةرجاو راكان فصن
 ايلا«( ورلا محبا طولا باقولام الج هلال ناسا ]عج سل وقول تلطملا ناس ة(:دنل اريخم ةدحاقإك ىتعناسٍلا ص ولا باعرلا تا انواع المقبل ىلا

 مرعل



0 

0 
 ا |

 دغلا :نا|هاتّيلطو أ تّمع قلاعتولو عينات سايلا مدحل

 اهجو ركاقو ةرح تلاف دغاجا ذا هتمال كول لاول عب 58

 اىرنع ةعجيلا «.وزلا كيمجا دنا خب شت ىلاط تاخذ دنع احا ذا

 نال ذمه دنع لذرتت لول حلاو دلعلا امض لصالار 07
 "ب1 بع سن الطعن للاهل نم مهلمو
 او ل حتا وم ّيىكطتسال(ةرلقعلا نال .لولعلا تدعتسستأه ولعجج

 52 لا ناؤحتيعرشوا تلمع نال اوس كالا ةوئلاورمؤلا ع
 نآما ذاّسلافلا لا نمزلاءلإق عمرا عاةعرسل كج هدانا سلا بتعب

 ]ةرسنانلا مد موقيالرثولل نالازهو اهيشزاّلاو 2 مني لانا

 00 كدمات ذ نكي ردعلا نممجحو رخرااحو ود 0/1

 ينعّيلعلا 0 3 7 <عوتلا كر اثر ا 54 نوال ضيا وشلل

 ةذراتم 5 و تأ دلع «دقتلاعسواهبلا رح حلا ىنعدي ل نلعلا

 سا يعدل العلا خف 3 نقلا« نزلي الك كامزلا ولما يل دعا
 قلطي نأ بحو لح اذا ا فرعا ذأو

 57 ملفا دوج |هنازنت ]١: ةرحوهو أهذ الم ديرك لوزن نمت

 ىعافت انمي ناوطتسب دلو طش تاتنلعتلل نلت ظل ةمرح

 فال شال تمرلل قل هتذ قرلا وهو قتملااهيلعاهذد اصلا الإ
 بلوك لعب فالطلا يش طرش كانه تاتعالا نال طوالا ةلغسلا
 0 ١ للا امن بالا كىوعوب صرح كلئاهترعو

 مدزلاناكولو :ظيلخلا ئرلا 3 ىااهذ طاش الو امم عنف قالطلا

 ان نكرلاذ ل نازتملا دصتيو قالطلاب ملكت نيبح لال هزم ثرتالأ خوبرم

 ضشواتو هافمت قفل أعم نا تالطلاو تتعلانالو راام خخ نح

 انكه نإ. لاط تناءتسلوق مرسل الش نارا 07
 ىهو تا اهلادحب هس أله نال نولي مف

 ميشا نال أوممستلل املا نال !انيميلااشلا 1 2 هائلا د نعل أ



 0 ل اال ة راس تار ننال تالئب هدب دم ةراساللا ذو
 2 قمل زر مضلا نوداهنس وشلل ابين ةراتسالا ناملاثماو هلوتبراّتساو
 مب اصالاواهيلا نكلا مظل عجول ني ضاتلاض عب نعل والا جازعملا فلاح: 1 يما :نهو دعلا وهازهو ةرولسما هلك حاصالا تتدأثكلاب احلا نول زكو ضال ناد ف دص ليسوع + لاثمالا ىونولو تنسللو
 ىلا ريحا نا سلا ىلا كلا نطاب ناكول فاتلا ١ضقلا ده رصدالاهلا هنإصالا ن ناك وهدد لأ تكا مظل عجولو اضف نم درسنن لا عروتشلا
 ممبخ نعارشن ناك نا تلاتلاو منلل محلا: ضرلا لل نال ناو سنلا
 ىهسش 5 !ىللاراتحامضلا ةمحلاذ رتل نعاهض نامل ناو رشنلا ةريخلاذ
 ىضفازكهلدي لورعلإصايراسأو كلاط تنالاة ول ندااززه لومي دشو
 هتمال انه زتنملان تيا تاتيلطت ثالن بداراو عياصا ثالتباهلل كفل وجو دل تلاقولازكو يحل :خو ,مقنلا ديننا دقفل ةدحاو
 ىلا .ادناو ا: هلاثم يل اط تنا لاول د ىهت/ريىضلاب مقد عقدول
 زعل تملا خازكةرحارمالاو الئ عزد نا ثالث تب تال لامعباصأ
 تاي اءال مزيدا ظعال ماسالا نعلم لاف اذلو تاذبصلا خبشلل النمو تازلا ف سيلا ىاللا نا هاني تموفاكلا تيبانهاوفرفدتن
 تم ريشنتلا محيا مياربلا دو هلبعج ناعا ]تم كى وفا ا)و !درعج
 قر هوتضا ازدالةهنصلا تيح نم مشتل العلو ةينءل نلت !نأو بتدن محى رن امهنادةرشلا وهو ٌدغصلا ة ببشنلا لئقدعو دوخي
 تل أ /قلاط تن ارلوق قانا ةرحاو مّمب ثالثلا ىوينبرلاذ | طيممل
 سينا دوا ىصنو ناد رس لم ىلاط كنا اةولاز هسا وعو
 ثم لاةولو ثيددعلاب مقاول دف نيت هل نال نات
 سقت مرد اير ساال نضل ثس لا قولو نيتجس هجن نان نت مهر دنا دس لثم لاذولو ةرحاو ٍِ مردف صن خس سلق ولو كاس تالت, ترتوي هذا] ثالثلا عمي فصدو نينا د نجس

 الد



 ةرحأو مهد هر نلا يججيس لكم لاّةولو تايخس ثد لن' هل نا ثلا

 رصنشا لتماىلل ناوبإاس ك( نكو ىسنوم مسالا جامصملا قو ةييتنأ

 ىلاغصلالاقو ميصالاربك ددلعل ديامنسوأف نبأمالكذو صشلاو

 تافرشم عبمالا ذو مهضعب لاق ثين انلا بل اذلاو كيويوركأب
 كهل هروغصع نآزنو ءوبصإ شاملا وابل ثيلشنتعم ةزهلا ثيل
 قلاط نا قانا اهاضترا وابا خو ةزمملا سكه اطل نم

 ليجلالوأ ةعربلاوا ناطيشملا قالطوأ ىالطلا شغلاوأ هيل اوأ نبا
 ةليوطوأ ري رشم مقيلطتو | تببلا ليوا لاكوا قالطلارشأوأ

 نبا الطلا تايب الث عوتبمل نائبا« ةرحاو يف ةضيرعما
 قالطلا فضصو نال نه ةلانيان نأل أن أو حجرلا ناسب دعب

 ريل تاابلظملو هريخ قال ظرنللا ىفةيتلالغ نأ بحاواهتحم

 م5 ةموكدمرظنميفو نيا ىلاطق الخد يتلا ب اظوشلمب
 نابوّىلاط تتالاقولرتال فطعالب ٌيغص ندأي ن وكل ديدربرؤلا

 فاابلاو افلا فركركذولو ةيعجم وق أيش نيإب وتب ىونأ م لاقو

 اثم الث ىنب نأ ةرحأو مفرأى دب هاف او ةريخرلا نازك نباب قلاع
 قلاط تناب ىنعا ذاالا أضحت ددعرن وك ميال ستنتىونول نا

 ىلعانب ناتعبلطن متت ىرحا | هونعو امتسلاوا ننآب هلوقبو ةرحاو
 دلونب يور ملوالا ئن ونسب ال ناثننأب | هوريخ دعيبر بج تكتل نأ
 لاصتاب فتش ةواهتضنجر كزي ثيميد وكعجيل |ىنعن ذائاتلا

 ىلاطب تنرق تان ]كو ةسعجرلاب اهخصو ىةرداذ الف كنلاشلا ملدابلا
 لكيلا ةالطلا تحل انراشساو ناتنيأب نان تن كأ ذات ىرع

52 
 ارأو هؤساو ىالطلا ثخ-!لخرذ جيلا ىالطلان م اجل

 ةهرساو هوس او ى 7 .

 كلا مل مالا ىظعاو مضءادهاوطاورظلخعاو هربكاو



 ظ - رائاوةرحاو تيزي 215131 نيدبااو ثالثلاب مقيدنا» مللثلا
 ايل 3

 سنا لاننا اوا ضل كلج قول ءا جر هط3 ناك ن هل داو قرا تالطوا تعدبلل قلاط تنالاةول دا عدبلا قالطلا قمدتندت تلو اذ ضيللا ف يرملا ىالطل لانس دوكيرل دق ىجلا نأ د 1 ان يسلاوهججرلا نال ةعدبلاو ناطينسلا الطب تابلا
 هسا ىتاهنوكنم دالية ناسا ةرحاولا ءوؤوه انهو ذامنا ايينسةنانما تالكريددلا خو عيادبلا ن6 يطلا كا( ذذاةمماحوا ضر يحلل ة وهيا رسف اعالريط خل تناك ناو هتعاسب نم هرححأو
 خالثلا نمل انإذ نصصولا هب داري ل حف 1 نال ةرشلابمفسعم ضالفذ الملا دش ةزونسبلا ماو ليلا ثم ميف ل خرذ هنوني فص دايزيوهو لظعلا ىل 1 دايز. بججوي امي_سشتلا ىلا جلا« راو نبراسأو ىذ دوجو دعبوأ
 ناك. بتلا ن الو نلاك ارتب تنونسسلا أم ول طلاوهىنلإردسملا ثع ماربعم ثا نال سلا فيضا امض يصششلا ل منا نادين الب
 ممل و ثالكلا فو اتا 0000 هرعلا نوني نا لهو ملا نو
 رحاولا كالامانيلا ةرحاوالا منال ان لك ىونا ذا رهف دبا الا تلأك ملحاوو ند: لسمو فلام مشلح دودو سلاوهو اندلا تيتو
 ظ ثاللملا 57-5 لالا د رعكرتع ؟يحو ةرهرملا ةازكت الملا لمحال
 هنذ درمالامذ د دعلإب سول لا ضيف الح ذودنن الب تالثلا مشي دف
 :دابزلا نابض نتي مبينا نال هيتملاةوا بارتلاوأ تدان
 نم دءصنلا مزه ام درع ٌيلاط تنا لادؤلو دوجوم لون ادوهو
 فسور ىار نع ةرحأو ىف ءارتلادرعقلاط كيالاكؤل لاتقل مرلاو بارتلانمن هول خ ترذو ىهتنا ةرحاو ىف دفل' ب صخب للا نادورنلا
 درعيلل رئاضاولو ااا ث لش لمرلا ددع لا ناو ديد نع ثاللو
 هرك تامل او قل لو محو اكن طبرعس ددعكؤتلا ءوأعم
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 رهدعل تدالموشركو دكذاسوا اس رعش ةدعك ضر أب فلي تقو

 . ةيحأذ مظنةرم فلا مارح لع تنا هب زرإزملاؤءمكاهلا قا/ فانك ط تملا

 نيت كمسلا نم ضل اذه امدرع قلاط تاننسهلتلا ْقَو

 تيرجصدنعانك لان دهن نع عامس ني وحو نحاو متن كيس ضوللا
 كحرتيعىزلارعشملا هدعّىل اطتارتارمالل اد نمنع لس نسما

 رجم ني |رمظب مهب يذ ركذتي نسل نب د سف تلطأ تناكدقو

 دفوفكمللع ىزلا نعشسلاد دعب ىلاط تن لاق نا نا ع أر مجأ
 مرحلو هقدر نك نطب كك نلارسشلا دعب لاك نأو مكدالهنأ ىلطا

 دحيم عدم لع نكبريلا ةاذ تبانلا مشلا ددعإع عمد ل والا ةزدا
 أتالث تلطت اهنا ئركااركو رعتملا ددعملع مقنالسناشلا قو طرشلا

 5 نأو دزعود ندال طارق و : رهظ ملم ذرعو ىسار وس درع

 دئىتلا نلف تسلا ليشونيبإااماو" لاكولوا دوجوم مييلع نكي

 هرعدأمو ةردرسةعيلطتس دن قنللاهلَو لحال تيشبأهتالل دزعو

 لاش كرا رتبعصيامو أ ندابلاوهو ءتلع لدتست هكرارت كمالام نالذ
 .اهنأوخآو ةرشلا نوكي دق اضبإ تاابلا مت ضعو لوط مألا اند بذ
 ”يعواتلدوطو ا ةريدْسو | بوو قلاط تنال اول ند الفيل طتلل ندص
 دك الو شأن ةدحاو ىتفازك فض رعو | اك لوط قل اطتش لاول ندال
 .تعانوكرايهبا وتلا لع نالدي لاو لوطلا نا! هاون ناوأثالل

 ثالبلإ و يعن انك اوضعوازك اعلوأط ةدحاو قلاط ل اة شكو حاولا ىلا
 "لئلا نإ اهن اييسلان أ محجر ف بهضعب عيصانإو مكاملا كلل خازك
 أمن ادينلا أب خرمو مالا ىسش ىلا بو اهاون نأو ةمضنموأ دلبوطو

 نمركذ ا ديو تهلئلال مَع ل ةرحولا نب نيلطت و لمحل ف لعن
 يحي مدييو تصولا وعلي مفصوبالاه مصوول نال دوالا

 نعئونبإلو ب تصيب نأل ناو راينللب كامل عو اكلم يالا الطوخ



 تل“ ان. ىدذاواهتشد فدل انلاط نيك واججحب صيد راند /.كلا ةريخ مل دعا هايحا منسا قاالطلا 5010
 رهاظ مرعح اذ ىكناويأ ىناكيسالا 14 دو ريكملا خامل 0 دلل
 ديار ام مزح .«ةوريطد١ض حلا حلال ناموس نياورلا
 رئنرالل ربا خعكو للا رزع نيادرهلظعلو طقن فر نعو هرنعل بلاطو امك لا دنع نيابة ربا سارد للان! رع ملشع نوكب نارف رو اهلطم :ءا/ ىو بوب! طزتشماو ةدايزللا مسئسلا [ضتشال يسمو ل درنح مو ةربآاس اركب .بتملل نال لسى كا ناف يشل ماو زن وشبلا بجولاو ءايزلا نع ندا ف صولا نا صال راصن نمو نا نع
 أ رجلا د الين تادما ملا د ؛كلاسلا ملت و ذوالا وماضر# 0
 رشنعرم الح قدرازدالا بإن ىانا] تالثلا متيازكوازك ىلاط تنا لاقول اسملا :و ود عج ءرذ ضاسبلا 5 دارا نأو ناش دو رلاذ دار
 ىلو نان همن ىو افلا 1 تيللاوباركذو ثهلتل اوهرتكلا نال ثالثلا عميزبالصالا رك داراك هلاطتنا لاكولو ثالئما تل ىتب ىو ناو شت هل طرا ةزدالو ينو ىل اظتنا ل اكول دباب ةدحا زو نناندوأ ثا يلاطتنأ لاول فسوب ىلإ, نع ىورو سعدنحاىل اطتنأ للاى ند ضيفا
 فال طل امك ىلاط تنا لاّدولو ث الن عن ّىالطلاز أ ىلاط تنالاق
 ىلاط تنا لا 131 كيلا حبا رلاة ام سايد رطع يرتوي يا شالو ريك لاول وانالت تيرتكالو لملثح] قلاط تنالاقعلو ناني
 أنصور(:1 ذا انه طب ى شتم اذصو ]عجول ندالريزعأ هلم ىلا صو لعج قو دش نسج لل انصو لع جا ًامهب تملل|ن صورك نآو ارهاظظ صال اذنال هنس ىدشسلاب قبلا تنآ/ناو نشا نالطس ل طسو ىلا وصل عج قفا جيلا ءنضق اذا هزم يكتمل ناك صالاانتتسلالا لصف نمي زنا نوو وقتما ناتنث تر يكالو ليلا لقا ذا غبن لان عقيارتلل

 اياز



 درك دمرع ذه 4 ذلعمح والصا عيالك صا نصو 54 د نأ وأرنا 7

 تال اننإدادحل والو هنباب ةرحأ والا نين ةيلاط كنا هناس انس
 ثاب نتئلط اا ديال هنمت كلا يسون خجإ تنعي وسلا

 سلا نين مىلاط كنالامولو هن كا :
 نلاقي نمش لل نصولا بحال دنا رحلو فد ةرحأرالا
 نال شابة رحلو يس اههنم ةرحاو ىنثتساو هل عصا ع تملا
 ىشملل ةذص الضو هعوقو مرعلى سلاف ص)ضنال يلا

 نحو الا سبلا تشن لاق هناك هم ىثتتسلاو للا ةنصا_عحصف هزم
 الأ كنباب اناث ىلاط تناول رحل والا يلا نلت ىلاظ تناااةولو
 دجوبال ثم الؤلل ىلصل فصوا| مهن النا ناتسعجي هد رحأو

 تنال شاكرا فرعي لد ث ولكل هاذاامالا دغيرل ذأ مهنورب
 تلاتوا تال مام ىلاط تناأضيااهندو ءرمتنا ٌعدح واللا اند ىل م

 مغ لاكرلو ث لتف نيشِغ ىلاط تالا ولو تيل شالا
 السنا انحلت ذ ٍ تكسو ىلاظ تا نمل ءطو تاتتكت راسل

 كلاي يكمن اضن كلاس رافال
 +قرم نان مالا لول ع از ه دوكد نا ةجردصلالات مقوثالل
 قلطن١]لتسرارلا تلخ ه نا ىلاط تنامصنام زدعب كلتول حاولا

 1 تال تيل طن لك سهلا تناازتسعيزا ىلا هوت سورا

 ناتتِملطن امنه قالطلا نم نننول ّىلاط تناةرمضرلا 5 وفلل
 قالطلا نماناولا للا ذاانكو اليمه ناولا ثالث لاقولو ناتعجر

 ةتننإك خش مانوعضلاو5 ىخلأ اناولا تدب لاق ناذانالث ىالط نش

 أتي امهذ هنو! قدلطلا ضاغط للقول
 ةالطلاثلألاقولو هدحاوف قالطل لكلا ةولو .ثالئف هْرَكألافولو
 فلك لاقا ذا انكو ث كئومخ هلك الطلا ىلاط تا للام ولو نان
 فىرخحأو ىلاط تنالائولو ةرحاو رهف ىزحاو يلاط تالاولوةقلط



 املي كرز ع ل ةعجرال نيالع قلاط تنأ لاذ ناو لاذ مياهنا انك ا هن الرس كلنا انالث تلطناراس قلاط ندا لاتول اه زا وه نتف
 ىرا) طمنرلا رحب 3018ج هيب ينال لاقوة هدادذلاو رع نم بزي ىهلطلا نصوا ذاو لاه شاذ فأا بهذلل نأ ٌدارملا مهاظي ونا تالتن الثا ىزي ناو نلاهةدحلو مكيلبقو علا كانو
 ١ ناملع يلاط كنا 251:36 ىضغل يف هدرا نالخّينونسلاب ءدصو
 1 انا انكأرصق تبي إ ناوانهفح شتي ىل نم وان هدرعج لان ار و, سر ص عج لا فلي لون ونيل اه مفصو سلس قو ل مدع دا ملوى ادا قرخلاد مس نيلوتناب ةرحاو هتان ىةيالزد| حلال ىلا رحونم ّدعجرلا ةلسسمو تدانعلا خلاتفشأ رعي مّدعحرلا هل ثسمو من نال هلة امن صو شا ا ى هن ع طرعجر
 يتلو كا ىلا نيا دريدا ري ف دحر ازكحو ىهتتا همالعلا يعش
 احرص ةعجرلا فني ل كاتلاربإ 6زعزتمم ةعببرلا ةيئسس نا والا نيدو. نماء ضيوبح و احجي نام دعجير النا يع ىل ط كنا لال أد 00 ماا و لادلا و نجرلا بىرالا هش اول يشل طولا ط نكت ىلا نلف سستولا نوف ناإع بهل ةيرد لو اةرخل] نمضعب مدك_ةرذو نبإبلا جدو بهذلل ان تلعدذن
 كمال ورطلا ءضوم ىلا قون د. كام هنوني لعل د صن قالاعلا ينضم نأ وداربلا دلت نداد ىلاط تارا نك نا تيما تبان أو
 دابا عسبلا ةملومردلا ف ذطاقو نادال يسد

 هل وحدلا دعب قالطلا نال وضأ
 لول! رع ىلط وق هؤاضف دذنيا) ضاق يىضقول دا تيلوسنلا اج نعانمركو تيا اب ليف انل و ضراوعلإب هيشو

 اهم



 نلاطتاوا تاةبلطتالث كيلع نعقوا كاةاوس نعتوانالتاوب
 مد ليد فال انا ىفدردرتلاّيذ كا( لوالا ثىالخاإو بال
 500 ماكو نسل نير نو صدقى ىذ لع رىهششو ةرحأو

 نابعناو دوعس نبإو لع نهو [يسيلع هداؤص مدنا وسر نع
 ىصومررصم درعلا 1 د دنع مفاولا نا نم ءانمرك ال و سهم هلناوعر

 تالطلا تنال ةعوضولل ةغسصلا صنف ثول ةلطنرلل ددعلاب
 نلاطتنا لإن لام ول طسملا ذو بلع درعلا 1ةدنعا ملح ان 8

 أقع مرضي ارحل روكزلل نا! انالث ةرحاو اي تلامس لت ةذهو نحو

 نال ندهو نهو ةرحاو ىل اط كنا كارل واخلي حلككلوا ءاييال
 راض هرحلا نال ان: امل تيل انلاوةرحا مشتل رقه رن
 انشسل!لسذ نم ميرال اكو ؛وقتس ال والا نو د نلاتلا «اّسدالا مان
 ناعلالو دحالهامالا لا انلن مينا اي كلاط تنا ءاوخرلا مخل كاتو

مو ميني ربل اى:الك نأ ملعب شاب دمج زئعواولع مثو ثالملا إل
 

 لست رولا نرد مدع .وةرحأاو - الالام واانالت ىلاطتأراو مزح

 تس لصفيال شا زاينا هإضاحو امها و ثالثلاو ىالطلا كلم

 تلا وعا لانا ذاذ طشلاو ازد ثمدال اوددعلاو ىالطلا
 تأ ارا

 كاطذننا راي ثنا لاتولو ناحل الودع دوخرلا» قلهتىارلا تلخد

 ةرحاوب تاب فرش ناو أوك قالطل قلعت ناعلل يلع تلخ دنا
 أهناذ ةدحادة راسب رعج نكو نطعل  فرحيميخب ق هلطل فرد نأ ىأ
"2 ارمفيام دنا زحا زعسمدل ذأ عرحدأم هقبالف ةرعملاال والاب تيب

 

 تنأقلاط كنا خلاط تداو تلال عل اطّقل اط كناوخع ميله فتولبل

 دسةوطعلا فرعرقرفول ننال نطملا فزرحرمغب وكانت قلاط
 ذ دشوىئش)!اءوئاتلاذأأ همولك كانرلاخدافا سرق ىلا
 كيلا ذأ ثالثلا مق شع دحأ ىلاط تناولنا معجبو
 تمم وصخ ددغلا انه دصق دنع اهنا ٌانعب نب زد مج



 .”يلالط متل قرقو !اهتتل طل اقف تلمذ 1 دام رخل لاق نافذ لوالا قاع ردا ضو ىرصبالو ااهلع .تيملوخدللا :نلراوحدلل 3 ىغي درسو تالا لع دازادربعدال ءراشلا نام ناو مغلل ا تبح
 فرصناذ ََل والا نع عقود لاوسلل اداوحراصندا] لوالاىئع ندا دصي
 تيرسهللا خام قرف ناوملوق ةيورضتت# فا ديل تن أولا

 فلاي تتالاكولام تحلخديال و ىهسنا نال: تتلطواولا فرحب تلائرلو تالثلا ىوني )نا ةدحاوف تقلط لا قف ىتلطودلط تي ريلط تلاكولو ةدحاو يانا ةرحاواهقلطن كليا قالط عم
 تساهل كالمبلا ناساف نيتنناوا هدحاو قلاط نا لاقول اهضواشبا نبرمهلملا نأ مثالثلا مقيدداذ ناتنيايمرون هرحاو
 م.وزلاريخيالو ٌةرحاو تعذو هلوخد ل اريخل ك( :لاةىلو منهح
 ءفرصا١| هن ةرحاو تدرالأق مَقلاط قارس ا ىلاط قع 2 ايذاهثم ةرحاؤت|خدبول نان ارم ا رل )جر ةريرلا ف و ىهتنا
 مد جرن ماوخرلاريئلع قالطلاىب 6 مهو متنا اهيدحالعت الطلا عدوي نأ هن اهباخ د ناكولو ىثبايهتسحأو
 ؟ : © :رحلا لذ اقبالا دعب تتامولو بلوق مدصاوخرلا
 ؟بوقولا «مدعدنعو هركد دنع درعلاب قاولانأ هانمرتأم ىذ درعلا لبق 7-2 دعب زاوخرممغوأ هاون 11١ تناعول تأ
 مرعرنعاضمالا لعن اسبأت ولا وسالت ا

 لان ءلوق دنمدددلاب وقول الع ل لأ نم دقو هر ظ
 اننا ةي ل اءيم أن .ودولاناانمدّهو او ةرحأو
 هراا نركيم الو دحاولاوهو هلصا درعلا لخدْيواضيأ
 تنالاةولذ سسننلا ءاطتنا] جاطتنا]|ضبااو جاني اب الصنم
 طتنولو ةرحا ضان لل لاق م سضنلا جالت ريغ نم تكسر قلاط

 .بيي.بيويسو هويتنا ا . 9 ِ تهوس - مهسيسيبيببيبّبجبر)ّ يسبب ا ع



 وهو باكلا ةييولطا ت مالا السا تا فن
 اعل لاكولو 00 افي تانغ لادا ذاامىلع

 لاكولو ث كذا متي اناث زا هطاذ دبى ل اط كن 0
 انك لتفاور يا 5 لحاف: النا وده أ ولاط كا

 ىادلا تلنحد نأ ئلاط تنااهل لاول شاىل صلاراتا و نيرهظلاو

 شا طعن كوت, لملا اردصصالا !تللمن /تلخد نا اق

 اعانيانوك ىذا نع عز 00 زا طرشلا رةوهو ةريخبام د دوحول

 ملعب لاغتخللاو ارا تتاخمسا تدل الاط تا لاتول نالاو

 تنأو كلا: تامة ةرمشرلاو طعسحلاةذاتلشملاو مت
 م 54 لت نا ١ ةرحاوانلاط: تراك فانك لع نا املا ع تا ألا

 تناوىلاط تنالاةولو تحيد اهذداصا ذا لعبا ءوقولاف طماع
 مالغلانلا] متيال فاشلاو لوالا دنع ة الا تتاذ رارلا تاخد نا كلا
 وكيلا نع زهر خابط شله ا تايب 1

 دأر 0 ل تنام ا دقي ردي بيل

 هدانا دحأوأ تام لاط تن القال اثلن لاَ ت الوقننا

 د(.و لا تومنالاهنىع ديش <: اعلا ىو يهنأ ةرحأو ع عمل

 فو ااهتوبإصحد دسار راهي د ةطومملا راو هلال

 تناولوا 0 درعلاركذ د سبل صم اد فالطلا يشل د 9

 2 :داااقول ردا ىرثالا تللملا جوت و كةهسنمل ماعوهو ّىلاط

 0 لدب مذ انج د اوسخ

 2 مقارلد ا ادلب رشولا نال ةدحاو ىالطلا

 2 دلوالا يد اما ةيشم تيلاعتلاو

 دهمعيواأ ٌةرح اه لبقوآةدحخأ وو ةرحاو قلاط تن ١لاقولو



 متن دباذ ثطعلابقرهول طرالا لاسم عبرا ناب, ن اماه مدأ ةرحأو هموأ رح واهل وا ةرحاو دعب ىلو ءرحأو 0
 ضيفي اطال ميشيل ىلطلاه لذ واولاد نانا طوف و
 نحلل اهن ودع فك تس نةو لب مدل نالرخالا لع لوالانقوسالن رع وأ تائطا ىلا ضعب دشن وادا ىلع ددوكام عالماعلا
 لحلا توزدا] هينا زد قو ىلإ لو اوصاف جرو وان شدسسما 'و الرس ىماللب نهب نا نال ررسرغارف دعب دن دنعو فاثلا ,دلكلا نم نر زر نأ يد تود دا دنع لاذز لهي و فسويب ىلإ يب ملل لا دقو ابتاغللانملاولا نترك ذامانم 5 اهب يدل ىلو الاب سيشف ملغ :نا لك |عيذ فتلم ىهبو مصوصخحج
 >ارلا نالورريخلا تاك زوال والاب وفول [عم دعب ؟ارملا دعب اع لوعد# ني نارا واجب 53 دن لتلااخأ هد منا مندل ماد لكتلاع لوالا وق ون شون
 يف خو هاغلا ءفول نلثلا نم غال لأ سات مجوةولاس فنانا
 رهان ئدلنلا ربان نا ها هولا هن اسلا قال مهو ىوتشا فلاتلا نم :ةآرشلاب عروهظو طوالاب ؟يقولا نا! حلل ةاههس ى الحا اربدتلا
 سلوا اطرتس هرطاب تيلي دازا رمل دل اخد عقب رن خم غارشلا ل ةيتيلن درب وو رلل خو هىونعم نى لذلذ ريدمال
 تحن ال واولا نو ىياماف واولاب تطعلا رعى مصنع نالللارهو
 تدرا 113 ولو ناني متي زنا ىرخاو ةرحاد د انصمو ةرح او لاق ول نإ ةرحاوو ةرحاوورلرخب دش مال 5 نالتشإ ندائم اهلل نا ظ ىاظيروصت مظاز دو ىعتسا كنشسالاو طرتسلا متوحلال ندا ن'لذللا
 ريتا ورا نص وهو ةقبرطلا عرهي ءاتبال دارا ذا مطمْلسِإرمنحا هنن الإ )ب ريعلا اولا نا ببسبا] ثدلثلا مقر نبسخو ىدحا لاط



 همدد ول هال ةر حاولا نع فصلا مخل تان دسّسو هانم ردا 4 هل

 رسعو هرحأو تعذو رحاووانضلاط تنادل5 ناباهسلع

 اعل هلل إذ جدلا انها لع عدس رح ةنال هلحاو تع

ط تنال اقول هشو عملا هازعواتحاو
 تعددرسعو ةرحأو ىلا

 ىلازكو فطملإمدعل ثالثلا عبي نادرشغدحل فالخ ةرحاو
 عت اة نيرشعو رحاو واثلاو ةدحاوواّدلإامو حاولا
 همام ةداعلا لامي ناذ داسعلل ىف] عش سرم غاز. هنالةدحأو
 الاقوال عمتها ارحلو امله لهل اهل عمت لةةدحاوو
 اوس ديامو رحاوو ءدحاوو تامرلوم نال ثالثلا مقيم

 انالئ قلاطتنا اهلل لاول نال ددهلاباهلل طاش كم دنقو همها
 ىامانالن تقلط رحاوو كل 0 تنشأ

 مدل ]ير لاوس ملاموايمالكرخلاب طرشلإمأنا] غو جأرعملا

 ىلاط كاتلوخدلا اتا ذاف لبام او ببترتلا متو بسعتلا انا
 ةرحاولا ءقبإ طلغض اربخ اسال ث الملا عمت نتن. بال ٌةرحاو

 ؟ تيا همن >لولاما مها تش !انيأ دصقراهنغ تو

 تدزلوخرملاريغل كأ ذ لاةولو ةرحاولا نع جوجرلا يعي ولو نيتتتلا
 تسم] ايدل ايضا لاا فاح اها
 طلذلاف كرارتلا ]بةيربخرنا] أن قي نيشنلل بال ةدحاو
 الملا ه ىالطلا فطع باب نمطسحلا ىف هماّواكنالا فالخ

 تامز.ماذ] ياما مودعبول بوف تالثلالدإ لاو لاا هلك

 أن طم شاتم نازل مسا ةدعبامأو ميلا قسطا ام غرمهرمتم
 رمل نأؤ نيس سب ناك ىتمكرنلان ال صالاو ملا تديضا
 اذان ورعان جبن ناجل وتمت لوالاّرفص نال نرانكلا اهب ترتب
 تنابف اتلاف ليوالا قوارتف ةرحاو لص ةرحلو ىلاطتناللق



 تامئايل يانا ءانر ا يضتد ان ل ىالا نحب جبل عجن ١ ١ -ةرحاو مب رسل لنك وداتنل مق نا: راقبف ىتاللل دانسال 7 ياعم لالل خواتي الا ف قالطلا عانيا نال ناتنن ين ةدحاو اق ةرحأو لاما ذااماو لوا انهن محد لاب اهنصيملولو ٌتيدعبلاب
 لول اي واهل ودل ربخ ةه]ل انهو كانرتتس لاكل قاعاتيأ
 لقؤلنلا نوكنال ةرحا مايرام قطدتما لكلا خ ناتنن تن
 رب ريف ونعت دايزلا ةلغ هام لعرمشلا كأ د دوجو ىنمشبال رع

 1000 لا اعنا عدس (ناداماظوتلا عك( وجو ىذستي هريغ ]بم هنا نوكو ءوذولإ عشا اظذلا
 تت حلاو اهيعملل ةىل نأ نسود ىلا نعواعم اهعوق وست نالوأ رعملا.كاتال نم اهنه قزمالذ داتلاف اما وريدتلا عينك
 قاطن سسماوم ويلا ىلاط تادلوخرلل رمل لاول طسغل اق د٠ ةرححاو
 ىنمتالدباننلا رس ىو عسا ةرحاو اهل ٌرحأو لاذ قفا لتيشت

 1 م اىولظنس قام دعبو شد[ نم
 ُه ا ا وسل او 5 هددارداريتنلا لوثبان 6

 ٠ ءناضمر لش هرعلاماس : مم اللا قلع يجن ل 6 :
 هلق عاملا عسا جوابا لع دانا ىكم ثيملا انهو
 لق قامدعبا ومار رعب ناو ناهتلات هلجدعب ام اهنا"
 أييعأس رجب. [ جامدحب اهس داس رعب رىدإم دعب عساخ
 رجب ضو هلق دجبرهش لك نال دجر لج قلي نادعبلاو اهلا هش كحاادؤ طباضلاو نعي دعلا )ناعم: هس دعب ب دعب

 :هلءذذؤمتق و لوالاوهو لمد ضحب ناك نارك نلل نا هز ضاحي



 هحولا كف مفيد سمان وهو الا ىدجؤ عقورعب ضحمنأ/ ناو

 تفعل ! الاب كاضمرىؤش ندا] لاوس 3 مداسلاو مبارلاو كاثلا

 دعوأ 5 ناامارث كلا فورطلا نا ةلياعلا نمط رحوو تماوالا

طنش لوالا دال طتن لوالاوادعب نملوالاو ا كم تيلوالاوأ
 لبقوارعب 

 لدإس نم صال نم ناسلا انهو تيل تيندعدوأ تبدعد ثيب

 أب قاللملا ب انك نم مام صرت ة لامس د للا فوزا
 دارفاو هوازجا غدا فرعلا فدل تل متملْطت ال تءلاط تقول ذ ف هلطلا

 لكلا درتلل ناجل ١ييسكحو بلاط كلاما ذكرارلا لد را دال شما
 مفماطنإلا ل مونة لاس لك دعبانك صيصخقلا ندد درنلا ىو حلالا
 ىلإسلا فصو دودو ّيسدللا نصولهنالا# ذا هرشل الا ةوسلاهسكعو
 مويدعب نلاط لعتو سكعلا املا كح خلوخرلا !مادرف نال نول
 مرشلل عرشلا بلت قولا ئاضا ةااهعمو اهل شو ]م فزت يضالا
 فالخ لوخراادوارغالا متنإل دل ط ملا طكد الب تاذلا دو تخلذ

 ف.ىشامل والا ف درف مزل دكه لامرقاولو نصولا يحلب ريع ذاانبإ
 'ورشعو درذلإب ىدصلا] ب خالإرهثملف جابر بتعاوديازلا لهل سلا
 ما ويرند هزصأ | هرزعب نسم مرزع عأررلا نم جهر دلك هم عردىبع

 ” 2 قحراتسلا درمتلا ءهنتمالا عرس ةعبراو هرنهر اتمام قطعرحأو

 دارضالاف زناهل صاحرب هنا جو ز لك ميلا كدا قاهللع دعني

 ب نع يدرس سيشل ل
 ! مهرد] لب ب داع ند اردرحل !ةامدحاو مر ني داةميشالا#

 (سصو لصنلا كمل سل نالالأ همزلب نارخالا خد ءاممل

 ر ضهر داش ردعرل لوك ف ةرحأو همزلب ابر ارثالا نم ساكو

 انهض تالا اما ذاامل غش رلالثلا نورا ل اسم خصل يلطإو
 فلاطتنا اهيلخلب ل وشارما) لادا ذاّرمَتلا 3 لانازلو اقل عموا

 نمعلا عيزلت مو طوالاب تنايرارلا تلد نا ةرحاواهرعر ةرحاو



 تلحش د نأ اى هلا طال اقولو لتس انهتنال
 كولو ةرحاو 5-3 اذ راد لخيت 2 لرارلا
 نأ ةرحأو مهواةرحا داهعم وأ ةرحاو اهلّم ةرححاو كلاطتت اها

 ا ييرارلا١؛ تلضدل ةاورانلا ل خنت ىقح تاتو ايلا تلبحدب
 0000 يمس تاي سال 3مم بال ماخكو هان

 رحاو ىلاط تداذر ارلا كل دار لق صتلاب ارلا تلخد نا

 اطمن لاةناج نات طرتسلازخا ناو ةرحلو عتب تنين رحاوو
 كاتبا لاذو' هينح كارت انهورارلا تلخدنأ ةرحأوو ٌةرحأو

 عرفوي مل ل ف نم ارخاترتلل فما ناد دانروملاو روج ىلإ ]| بشوامهش

 مداعسملا كاعساوبرخاتلل يلعن هرنع كيلا انه بجروم الا ] ةرحاولا

 ل وللا: نارصضوتو اهتلحل طش لوالا ىبسنف كك 4 نلزنف

 ايلا و ءاطساون كاملا قأعتو نقون يجيودإم دعل نانلالف

 ' 0 نال طربا 7 ذلاع ىلا عايل أ لعن و ىزل ارح ول الع لرتنف

 ظ قلع هلت نزعل نال لول! كا ساوب سيئلوالا .رالسرمخب فاشل
 ا ولات ل وابا ناهس يت سمر رساول ا تانلطامرشلاب
 لوالا لد فس هرخأتانا] اطل ازحا | 34 نالخو واو

 0 شل ايفا تببوةعف لايدخل اتامتنربنم نا

 ريد لاك لب ديسير دولا ين درق نمارخا ١ للا هباد

 ٌ رشلا يمس وان ا ريع خ فلا مام
 ومو ل مقلب 00 ددعت خاج هالحال نرئئس

 ++ دبر آنا لوالا هلق باو كايلي لعن مالا

 ٠ ياا دو 4 راش نأ واط سلاوأ هايأو | ولا هديل

 0 ناتل ا اياد نأ جبولومضاعتللا تامل ردسبإو

 أب دينا تايم !هلعدوكراه نالالا ذاراوزنل دلع وزن 53 مزلي؛

 ببسأب كاثلا قلعت ذا ملوزنل ةل عر لوزن نميبلو تيلعتلا ف

| 



 ىتشاطورشلا لربي طرتلا لوزن طر نيتلعس لالا مران اك
 ئلعلا نا مالا 5 هجوم ؟ورئلارب 1 اراض .هااريرم دره ا

 الاى فائضا انلا هين ١ نديقح- هاك وار 91 دئعي خلايا

 ُش د نأةاسملا خام محو «ناتسلا رك هانى علل دوج رتل زحأ
 اهتن دعا ر اشعال هذ تترتوا يعم _رئدالا دا ل

 3 برئاوهو ؛كنلاب ديازلا فيالذ ةرحاوالا متنا تلاراشعا
 ةرح أو تعشو اسرشلاب وألا مع زدالواولاب دي دلل وق

 رجم ةرحاو تقول زاو د نطعولاو بئيشبلا منال ات
 ملد 5 ناو مهتم نو نحلل كانا نال نش ارسل ١
 كانل +. يلا دعا دع كلغ ىن :ناتلازغتو ل والا نلمت زنا
 يلعن اجرزحو نعلاناو حو انت 0 كو ثلاثلا ل و

 8 لنا ل جسرا تالنت اير وخو لزع نأاملا هرم سل انامل

 نيل سب كلف سنع تيلعتل طي غل رئلازاناطعانةرجاو

 لسالو تشعتنلا قال 3 0 ل دزندتع عرشولا ةرمظي ا هدنع لدعر»

 تدانلاو ءايلاؤف ةرموحأ .توايزما ردد د ننهيحو لله ورلن النذور نأ

و ل ات املا ردد 3 ْئ و ورح نأ نات يمزو ناوةرحاو
 رور

 ئامعلا فرع لاش و هرمدام لو دوالا منت عضا ناذ كلانلا غلو كانلا

 هزحأو رح او تلاط تائزارلا تلخد نأ رمالسا دمر يطي كولا

 ل لرامز دوحو ا ةرجأو مكدرنردلا يدوب ةرحأو

 تلمضرلاريغل لاةئل دال ملل ناو كيزتتلا بج لاس :دجل ندعي
 تخيم كيرا ههداوو هازل لع كاو ىلا تاخرارلا كلخد نأ
 جبت هلق نستنى الطلا يم سعال اورايلخلا طىتسو تقلط

 1 ورد :ةادسما) 0 0 ناللو ل ومرات وخلو د هزعبامب الح

 الخل لعناهجو تف كيذ :أ١] هدد امر ى هل نؤعت اوؤلاط اف

 رهال هنأ هدنعابا كلا نع هف والدالا اوراهلنلا نتواض ال



 ةالطلا ل اهدعب ؛ راهلملل لح ةرمنوف ماليا قمل
 0| ميناج كجوزا» را | لنيل اذا يرتوتلا ف ذل ف 0

 1 ٍْ نانثلانللبسو ةرعأأ هدام تع راهسوؤتن شلال تلاطو قلاط

 ْ ا لاطو لاطو قلاط تالا نأو

 ١ الامن راسل جمر !ةرلازكو ىمرتلا ىوالل
 ا ا اهب ل وشلل ريخل انزل: للقول اجلا بانك لوانم
 "1 تلاعب ورغ اب جهذاذ ىالختمو معلا اونا اتاثلاب والا تلغا

 ١ عيا فأر ا ديع وتنال تغلف مذ ةارل أ( طش ابر فزت دنع

 ١ ءاكالكرب رك كوش لام ناش لازنالاو ةرحام لل
 - 0 00 51 دعل 2تئلواز جملا ال الرئلاتلاب تلخخاو
 "لل خل ء!طرشلا ذا هرعبوا ثلا هم الط قل عتاالانانلا لختال
 0| ٍقيلعترنانلا كانا مت ول طي ناب هلوجرم واج لطي كانك
 )| دانا تنأكو بلو خرل عت دتمن :ازاتل : نجا كلان الط

 تأ لية نم ناو 0 ةدئاخدل

 أجناس اعدثدي ]فاه لشس سر دود ا دعد 0 ةربلا دعس

 000 وان أ ىصأر اكن مرا ص ةح نين عبس تمد" دارطد ل 7

 يا ذوو مزحاو اهمرك طرتلاب لل ىلعتي هين نا ْن ار ااوصل

 ارا را رف طراد تان انزل جا ندلاز تام تنايل اول
 ميسم ئاوز بلا ةرحاو ىلاط تماما بنا ازاركا تلح دنا التو

 لتي الذ رحاولا مايا ع ثالثلاب كلت تلخنااثالث لما
 ظ ادا ةمعوجرعيإ معد ةرحاولا أ أةلابزسا وكلا طرشلا
 1 قاسم ةال كد الا افراق
 لس لا لدغ لنا ءكوق نالرارلا خل قح
 ةالطلا انتاباكىادح-لب ايرهضا نيلي اضدازمجب 9

 رو 3



ضومره ذام لكلا ىف لصالا نالاهلع جصلام دن
 ماهمالل ه«و

 .دنلا خاهنأ ىضرلاركذ ورئسا ذااونكب كن مةدوخامّدْعللا ف 0

 ضخ ظْفلب نعموا نال لن نيعم ىش نعريمت نا +هلطصالاو
 ثالذ كأج كككىمكا يعم سلا ضحد ىلعماهناللاهاميلع لا رلاو

 عمس نم صعب ىلعاماهبا تيكو تيكن الذ لاكواددزءندرت ناو
 نم علو اررإ ىشل ارا صخالا وا جرخلا ىف نفك هتعير ىلا ع اتشلوا

 ىهسضأ ك( ةريخلو يرئلارينكو دامرلارجتكن الد ثكوتكة حا سنا
 .لياناعتسللركذب ممعباال نأ لوطللا ةا(ومالا لو تلال حايبلا لع نو
 ناعسا:ينللراهلف | نلومب وصقل ف هلع لارلا همزالو شن درك
 نااار هَ جا صتملالحرلل دسالا ةلاعتساكرنإل حبس

 ةسلهننل همز ركد لع انش ]ب مبسلا ىنعاراعتسلاركزد + صن
 (ملاا امل : ادنل ا 5

 فودإل 5 اوه مارإعتسللاو سرتنلل نأ وم وه هنمراعتسللو ىب

 هند نأمل ذان الإ وْ قيل نم دحاو ]/معتمنتلا ف لاةمقنلا لوصا

 < رست مل خلاد هتىللاذ ةياكنالاو جرف دارا مسبا تمحب
 عملا عتسالا بلا خلان اهلاو انك ىزاحلا اهانعم بلغو تره ىلآو
 ىعم ؛اثعب دصّمي ظنل كيانكلا ناسلا ءا طع دعو دبانكبلائلاعغو
 دصق كل ربذ تلعتس هاذ عوضولا ةداراى انتا نو اموزلم ىأث
 امو ذ]إ ىتسأ ناغناحلا ىالخ داجضلإ]يىط غانا نع مءانعم
 فاتت ازعهستد ق ,اومدرنحاو ىهسنا هلل ءوضولل ة دارا تسند مل عضو
 ئفلاقو ليا ليشلل ا هذ حدو نابل ا وريسلا :طساوباهف دألا
 ةاالذوا جنا وكلش ال د دل وق غو نافل
 دالطلاّرع وصوم شلون توه تأايانكلاب لطتا] ىالالل

 . اهتمت لئلا ا رهام ناهي سال هكح نمو هنمر ماو هام ّعوضوملب
 دارملاو ماكتلا نمي ونببلا نم وجوها م[ ل صا كالطلا اهب دري!



 ىمءلطلا 14 1 دوصمعلل رذلا ممالدلا كالحلا كحل ها دب

 كنأو سدر نالاتت ىراتخاو تيس ناىلاط كااخلاةدلو طسملاذأ/
 عملا ردا مب ريربع نمر لايحب عدلي هدعحألب لوح ١ نانا

 يلح سحب لاقي 2انوبو كت لي ىلا فضيت ةلالاام5
 ايتعالو ا لب يدا - ل دش مابصلل دلزك

 ف ةوكايد يالا لاو اودو ٌيلاطتنأ لاما ذاك 0

 تالطلا ىرود ال لاما د ذارءيخسملا واجن يساوي

 ب ناو ىالطلا تعدا: 0
 ( هدلك شم ركل دلع دس نوط اومن اعلا 3 جو لليد
 الاو اساوف 00-52 10 اناا هنيلح قومك لاك

 2 فو؛هن ينس ترف لذع تيعلا نعلكت ناذوض مالا للا هتحفأر
 1 سا كارم الار دما ظرتشت عصرم لكىفو بر ازيلا

 الو نحأو وني نيكل دام ودل ماتم نب داهازك تاكل
 ىرزشعأ ن 000 اويلطتن هلو ةدسألا طا '.] ضرع
 نمو ماهنلا : نعد ادثمحالا امك َُك لل نال 31 تناود 7 عورّسسأو

 معرة ١2 ا اي و ةيقذب . هاا اهلك

 فال ا نماّلاط فرك بود نعزاج وفق هإّاناو لوحدلا دعب نال.
 نعالو قالط م.متبال نأ قلطنعأ لساوشا ردا جولز ١ ل

 جيلتلا خانك تعمل ةكخاوتلا نرطْمشيزنا كمت طوانئل طن
 ةريزنال ينم بسلا[ داراو بلل جلطا نمد نم «.ارسلاؤأمو
 هاا بما ] ةرىلاو هيا ل معسل لوول هلع

 ظ اذوجدل كأول ؛ نائم هبا مو تقنع ةارلولا ذا هتوشل
 كارب هذآ هميننداصالا بال ان يسالا هد تالطلا قا هنو بمس
 ةاعتدالم :تيجلاو يللا قو فد سرذلاحد : ةازك صاصتشالا رع

 كيلو بلا ثبرطبالا مج دحر انوقملااب ساما

 درو رحت



 كرتعأ ناذادب دئداهرغو (م.دزلا دادتراو ْهاصلل ةمرح ثورحو

 ةعرلا وف كتتلط ف )١ ىدشم اواع دشعاف كتتلط ءاراهشنالا باد نم
 داو .تينبالغ 3 لطلا ثبتياهريغ فو علا خيو فالطلا تشي
 أضيادلوضرلا من ةاضتشالا بأب نمردأديندوهو هينا ٌرعلا في

 ناعحلا نالنللا تجاحت ]ذأ بجىب سيل ةرملا بال هرم نال ناو

 فامورمالا نم انتل ارزال رع بوجو انه ببسل اددارلاو
 مهزسل او الصلا ىلع زنا نأ _ئيسا اهب عيجرلا عوكو نمداوتلا

 تايانكلاماسكتنكنإا هقينا سا ٍقلاواهعجارؤعدتعاهللاق 0
 ميغ يئمنونسسلاة ]ع نال كاسكسأو ساشوجرلا كب وشل دعي ظ

 كلسرقورمتلا دف ةازكال سارا قلاب لذا هيف ميشتنم كولا
 باب نمىدتعا نرسم ذههر طرأ ٌديرطرسرملا كف ةموتحلا
 تر نم عاوهو لوخدلادعب ّردرف ىمسقي ىدنعأ نال تف سيدال
 ةلالرلا مدعل ثخالا يمت لن ثدانلا نين كا ذ بجوال نك نانو
 نيابل اعونول نأ هيلع منلي نكأ نسحكإسموهورهتشاري انلال

 ظ صن ىالطلا نم عاشلل ءررد ام لعو تدي تعصىرته اراد
 ظ للا نمدوصتللوهأب ع صت ةدالذ كجم رتسا ماو سيد
 | ذا كتلظالوا كّتتلطنالديربتسالةحلذ مرلا ةازب فرعبوهو
 بجربنأا نمر.الذال كاتلاٍلعو ,تِي لوالا يع و دولا نع ةولخ تلع

 6 ٌمَْعصوأ ةسبا تناملا زاتلوخرلا نايل ط وكنعا: . هثوك

 اكفنا ل ةحف ةرحاو ىلاط تنا انااا تلو خداع
 هك ل 536 كلنا تملا اورقملطت تعم و ذحن ىرصمل

 ايمدلعوت ىوأ ى لام نحلم كتاونع هريع | ىحو ّمعجرلا بقعي

 ثاكولو ىضةؤنالثلا الانلالا نه ىالطلا نار ظدّتنأم ذو
 ظ اشو وام تساي وريم نرخ ب ا

 .. ةيلعسلاو قربك ةنونبللا دوثؤلنلا لدبعجي ةزحلارلوثب ملا

 ظ ظ 0 أ ' ' .



 تلصلل ةرحاآو تناؤاماو تيلوالا ثأه صاطرهو امنددرجكعد ١

 ةدارا ,نيةرحلا 10 رلا ممخ نالذأو

 ارح ىلطاو ةرحاولاز واه لف اهكلاددو دحلاررسملا رد صا هنا ثالللا

 تالميدعلاوهو ةماعلا روةوهواهب ارعابعمالزدا دافاف ءرحاو ىلا
 ا ا اخ رع 101111 تارمالا هوجو نسب ن وزمال ءأ اوهلأ

 ١ ةتعبإ الان لما نحلم أر كك دقو مهتضا ىرعلاو يهتم ص كأن ب
 جني اصدو اىذر ين ا دربخ مردرل كولا هدرارقألا ل هدرجعا وأنه
 دوجو .االثلا ظاذلالا زمهيعجرلا عوقد خّءلعلا تالا و قرذلاللا

 اهندلاة شيبان لكلب هما قرصح ال نا [كارمطمو ىعستم ٌفالطلا
 كردإانا طك ىلوالإبسجرلا اهب فيو رجل ةةإخلا د تناك ف هلطلارك
 كأي الط كتْصو قالطل ل( قالطلا كملع كملع فالطلا هذ 'لط نم
 كلك حلط هيداويت كمالط هدلأ ثءرد لديرمغ نم تبرتش تلا ذا
 1 تدادكن دا 8-2 تيلخ كو الط تكرن كذ طك
 ىزح للا ىف لح لاط تنامتلطم هو نالذ 5 ارمانمئلطا تءاالعلا

 لاهل هاهرسيرمالار يصير كتالط كترعإ كت الط كت ضر اكذالط
 المان تننا امو عزب ىا تسلل عوزب كلان امو اراب ف تسل طيحلا
 هلق وو ؛مالس ندارلا 3 مثيالئاذ كحامن نمدربانا كذا ةاام فالك
 ىرذدع ىجيوالاو معن نأ مصالاو ى زاذا كف هالط نم تسرب ىفلتخل

 فىرويذنلا_,ل عى نلا لصالاو جارعلل فو ءسرذلا خي كامانمأب مهيأ

 ف الطلاؤالا ل وتيال اظنل هش تال نا اد اذلان قالطلاد

 رعو رماه نيز ةارلا لإ تيضا!ْنا يس لب متي جرصاطضنلاا كاد
 كائللا ف قتخاب نلتخال عرملا نا خمس ف ارعلا و أس ارزحاهأ فرعا
  هيسرأنلا نرايان/ن منش هرمعو فالطلا قلجتسي ةيسرانلا ةنألامو

 اهربخ ذم .وو ىعشا لحالا ميج سول دي انك عكف
 اسورلالثل لنانلالارمخ ف كا ثالشلا دس ممتد نتن ىزن اونا
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 رحل عزم شل ثبت عصئالو ريتا, ثلثا تملا ةرجاو هتناهأنعم ىف

 ةثونسلا د سلال تالا ف الخ ضحم >دعشأ لذا

 ىلاط كنا نملخ تبن تع زا ههلإذ نينو: نرخ الة عوتتم

 ءيضن ديملا كمل ةمعجرلا ةرحاولا اة نالاعرشس ءوضوم دنا
 ىذنو نناب تن اهلل اذ مةرحأو ةرملل هتحوكتم تتلطدل عسا وو
 تلتالْد ىرداهإصخا!ئظملخلاشونسلا نال ةرحاو تناك نازل
 دولا بو نين اد[ صنع اهتحةهنونسلا نال مَن ثالثلا ىزمول يح
 دردا 6 لع درت الف رطل التلف مالا خ ناتنتلاو يهتم امبالا
 فضدونتلا ىؤنا ذا[ امه مّديالزلاذ كريب كرماو كلاشخأ ىلع

 كم هوخغو ىسفد ترتخل هرمبا هل وشبالا هدد الذ تشطتلا اهلنأ/
 ةركدس (تالثلا دس هش : الو خانك هداكد نذل دردال

 ناطصاللو هيلع ماشا ضارتمأ مف دنا هبو ضيونتلا باب
 أتحأو محاورلا ثالئلا معبرا الا ثولثلا تاه يمياهلك تادانكأا

 .ثنبأو ننادوفق لصننا | ذأ عينا ناب نمندأب يو ىلومف الل خا
 ًاهجوزاهنأياواهريخب ناد فق قالطلابة الا ثنابو .تاصو نلالا
 ةنب ايفل طت دعسوملا بانك ختّكسلا نبال منا نق تلالإ
 خو هأبصملا قازكت ل وتم نحب ما نانا قمة كنا نسل
 الطن الب هذان طرشلاب ل عول ىن ال صاحأ م ناببهو نبإ ةموظنس
 ارخمو ا نالانلعم نإ نكن أب تناف هش ارطر د دحوا ذا 1

 كيئنووا للا نيل قالو . بيرن دل وامل را رتاواللا ا

 تريم]صالاو ديوس ىف كارما ق الط لجرلا تو ىسكلاو عطتن ان لادا

 ظ ل ايفر عمو نيمزال ىابرلاو ىف كتل ل عّسسو ىرصرزالا لاقل فلالإ

 ظ ”تيملتب نمتلتب ابصلا ف ازكت مو تابت الظو منباوا هم الط تب
 هبوق هابل انك دنب لل لهشلاطو ا يت كلا

 - وى



 عونملاو ه]عت مل منتما|امارحو امرحوامرح مضل. ىلإ مرح نعم ارح
 1 لأ ىواتنلا لبا 0 ع فايس نوصل ارم 08 نهج

 رضا مهللرككو ونبرمل ناو قو قالطودنغ رطل ا نارك ع ناحل
 كتبجب فرك ارا نكاو دسااطرتنتا) ومما نيدلارهظ

 مارحتنإ !وايلهلّي مولع كمر سو [لع ةمرحم دام ارحرع تنأ ,اوذ

 ثلب د طعن مب دد تمرجوأ|مرحوارم ارحل انأو الع نودب

 ” ويرسل تيان اليت انماوستا] سنن يغفل
 نوكب دي تالبقا الطلا عقواذا تلد بح تناومأرح
 عجلا١) تايلاعجا ام فراعتلا تلقابيعجر مقاول | نوكيش 0-3

 ايي لااا ا ةراعتب 0 هلا نأو
 يوي زلال رد يلو مارح |رما تنالاتول دس اذ وهاليالا فمات
 لما لدرلا ل ةعيرلاب ميسم ندال ,رتغالا/مارحف لاق ولو مناي دو

 فا رلا نع ىارم ا تلا ناز اناا هتيم تن 7 ىاهشلالا

 كيج لو ةارملا نهد يدرب قاكلا فو + اهثملا نع يدرب, تنال ةدعو ثيهلا نع

 ةمعدتنلل ٌيوصلاب هينشدا دن كيرا لع كح -لوتاهزع
 ىنل أو نسر تأ دوو قرلل اول طا زبر ذارك اناا يرهق 5 كيا نم

 00110 لشاب املا ومال اوس انرهد ايران لعزل
 فرمتلا دالهلاوأ ماتا نم الذ هلاشنأ يشل نشل ول 30 2

 اهفالط نع 1000 ارللريتسا أ ,ادملل كو ريا يد فانك

 عيلوتلطالعلا برائلا,داونلا ةويمتللا 0 يي ذاىأ

 ا ةرملا ؟ةوعبسنلاذف 36 صوزمم فكره اب بلل هير رو 9 اوغلا
 اا 3 2و ءمئكردأ ع وجل ار

 0 2 نمرأشلا 0 ميداس وك
 لاول امنت ةينتلاَد و وف قمل( تناو تسلا و تاملثلا مال فروا

 مرزرلا



 ىتحلا ٍييزازبلا فوامقي قالطلا ىوبو بيلا انهن كت هدر عوزلا

 دلل هونسلا لحمل كتبهو ءبأوق كوناذا سب كتشف
 هيلا انيا لولا نلاهرلبتبرلا ذاام لمتض هتلطا كألل كوز ىمشن

 ىلاريصتف مهيلا كيددر نعزام نا قّسْصلاوطسحلا فانك كلن! زال
 © طرالوأكتجلوأ كرب كتبه و هلئمو ك]هاب ملا( نوتيلا د لوالد

 بناجإلا كتهو اولا منع <خو :داع ق الطلاب! ه ىلا هته

 تي الذ انه بناججالا خلال وّرعلاو تخالاو جالا يان سل رزان
 لاول زنا نموقو ةداعم ةلطلاد مهملا درت الا هن +, ارعلل خاكفوننأو

لبامضتلا خ عمي نلاذ دكت لط كأ تصو
 هنول دارازبا قد صيالو د ا

 فوهعزؤياناو مسدال هناذ خالط بشاب يمل أنا ىجرفوأ ذاالااه دب

 تبهو ةرْخدلا ىو «ىؤدنأو تبالدّمالط كتم! لاقول «. ارعللا
 امهلعجزو كتكراف كتخرس دوك ىزباذا مدي كتم كرش

 اك ّربتللانلئ نك قدلطال نارتلا ف اهدو ىول ع صلا نموفاشلا
 هلا ّْيف ذازك|هبوها ارم اهرش|ملاهشمال قة الطلآ فماعلا نرعلاو
 تحس نول وهن موا سلا يغ قزعتسالام :صلاناانلو خاكلا نو

 ظ

 أون اكنيزطاتللو تيمرتنلل نممزراونح ا ىتغ تئراذو ىللا

 ةيملا نو دب بج قالط مي <صلازلزنب جي سئلا ظنل ناب نوتنب

خ تن 16 2 نعمل كبلأ اقول هنا. ثوهىدجلا خاذك
 ظ كفو ' ديل

 ظ وق اوءابسأ ف تخلل ىالطلإبرارقاب سس رذلاير ارمالاو ديَشلا

 ظ فالطلا ىضرونت ىوناذأذ ضدوننلا ناتنانكراتخا كدر كرما

 عياربلا 1و هةرح نال ثم كتتتع |وريدقلارقد قوه اتلا قرم نعوا
 لوك قلاط تنال ثماّيلاط وك ةرح تنال متع اوا ةرحتيوك

 لازنناليلواد الطلاب ىلع تمرحو كنب كال هوس ا ىرخ نتن
 هسا عنقو كو باكل لم مدك حجت ألا ءانت ابملل نو ىنحا

22220202 !0000001 
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 ترغاو كو باتلكر مدلل واهيسار الاب نعت بشر احلا و «انتلا
 اننا بإ.ةوررعانتبلا نم عشت عيارعلا قو ههنارالا تسبل ترختو هألل
 ريوكزع «.ىحونم عرتتسا لاول ورا دل ذأذ ىرثتسا وذ لعصش امر از وهو
 ةامهملا نيملاب نيرعلا نم شرقا إو هحرش ف ناخوضاق رك 6سلانك
 كرها ةرابزلوا هكيلط ف١ ىرعبأىادعيلاوهو نهعملاب بوزعلا نموا
 لع نام ابد كيئلاس داو جا وق ىه ذاك طا سم وت
 منيح ل ئه ذا لاقولو ىو. ناو هثيال كيو ىسنوه الاول نا ىهذأ
 ىرنا للادثد ىدزتن ىهذالاّولو هصالكل كازك'ةلطلا ىذا مكب
 ميصلا همالإل ءرش قلك حو هكتكما نىك مز هنعم نال قب ]١ قالطلا
 ىنع منن ملرلل قو *تالنل!ءارارا لت و ىج ذا زبنتلا قوه ناخىضاقل
 نال الل مجالا هرحاو نتىوزتو هذا بزازبلا فو ةىؤداذأ
 يصل الل مر خال فلا وهو مين ثالثذ ثالثلاى قب ناد مييرق دزت
 قالطلار ينج ذااملل ان د لاك ميادبلا فر هدادلا مية رذب ناالا
 هكوارتك ن ظالةكررخ بهذ ىاعخع لدا بولا مل ىه ذاىنعب دال
 كنك! نا: اوزاالاوتنا سلوق ؛داربرذظا ذا لجرلا 31لاقب
 ىنياوأ ارللو لجرلا تيب كرتلم عمزلا اليل ىلطاوا كألحو
 هريغ نم شارما .وزءةبنتلا قوه هلم يوناو ككسملط فال <اوزاالا
 دسجأتنا هيشاهشو تيتلط تالطلا ىودا ذارخللا ءادالطن وبال

 ب انساوبارحا ىالطلا 1 در شال ميال هلطلاى :ورو

 عمددتو لاح هل البد ى الطلا اهرب متي اهلكتنارانكلا نا للام كطأب صمل
 همغ رمال الا زغلا مهنا خو طوسبلل )سخر سلاو كرودتلا كا دف
 . ىف كريرغلا جول ءطباضلا ةينلابالا اهب عقيالاهباهضم الات
 ىالطلا درد مذ للا يف دصصبّى الحلا لاوس هدرحلا أض دراا هال

 ؛دريزردا اور ضياهم قرصي ىاالطلا هش لوس اضرلا لاح ذو
 تع درجلالاح قو ىزت ىرترسس | نست ىوق كيرنع ا وهذ |ىرخا /ئم

 لاوس



 دزلا وابيسلاالا مدد ربل ندا 10 !صياهش فدضب الاطلال

 اياوج صيامي ق دصيالو هارب ىرعأ مو مارح نلاب هل ميرن ميلك
 باوسلا الصيف ىلا لولا اوثنأو د يعرعتسأو ى دتعا/اعتن

 أهض لولا بضتلا لاح ذو كدب كرما ناسلا نين قاتم طتن
 ظ بضغلاو ةوكازلل كا سلابإ جدت مسي دصت ءدع قرف الطلا
 ١ لبتتب بضخلاو ةركاذلل نم كالا درب طصيأ ىذ اوف لوبت فاذكو
 درغبب ببسلل صناعتد ىالطلا ةدارا مدع ةرعد ؤ.طوق لوم تاشاب

 :قلطمه لاحت الئ لاوحالا نال عازاهبوراك-الار بنتن لذ تاتا بضغلا
 نعتلللا ةةلطللب دال نأو بضنعلا2 او ٌىالطلا ةركاتىتااحو

 تاو ىنشيإلاءأ ضيلاءلاحيهو مراثملاٍلوّمف ةركاذلاو بضغلاى دنت
 صب مشواّةسالوا در. !صيالوأداوج طل صيرس ماشا شالت تادانكأا

 خل !نغوأ درم 4ضصيالو اجلا واباوج !صيريسمو ايس طصيالوا دررواداوج 0

 داتانو كس كيلذ» كلع لسا و كدع ل كاما يؤ 3 ثاسوي |
 ةدادسلا قازك ببسلاىةعملاّمحا ناهض بضغلاةاحؤةدصي أ 0

 دنع نماسائانلالا نه يمهل فلادياوفلا ب اصورالسالا غاعجو
 أغاو كريب كرماو ىراتخلو ىدتعا هو طتف باول !صبام سوي دإ

 د .ككمجوهوزلا لاف ديه ركل إب أنتلا نهصلاركزبإ)
 ةينانلا كام لصاحو ىسخرسلا مامالا محررا سر ضرع ملو هركذي كل ميسكو
 كج كابالا فنالو لال 1187 اهند ا وشمال شع ثالل اللا نا
 فزعاىوزت لطظنائتناىه :!عرحإ ىو عرتشسأ ىزحت عنتن د آ راخاع

 +ميسش اب نكياالرلا ىتقب اهارعامذ و كمال هكترفو ةكملع ل مالنا

 ى رتخاربب كرما ىرتع مارح نبإب دن يدري بله تناةركا لا ةلاحأعب
 | كرات! كرير كرما ىردعا بضخلا لاح أ هش املا عنه نسرث البو
 ١ كنس تبدوا كني ابو كمكراؤْئ الطلا ةركازم لولو دعب لاق

 000 56 الط 0 وأ كوبل 5000 كيلع ىلناطلسالوا

 ظ ١ ظ ١



 رطل ءانيجكتنا ما ة باع تازابكد ماتا ءاالط ب تلح
 ف الطلا كونا) 2ا5 ناو قالطلا قيىسفد ترشخا تلاته كئانس
 .النل نيردع ةركازللا لا>اهب عه اول | ضانلالا ترا صن هتضاْى دصمبال
 وهو كالطلا دهكلا نا هياهانعب نامامو ثحلتلاا دعاه نيابلا هقوانأو
 ىنعم نال منو نيبلاومان البق الطلا عوكل نا مننا ةعجرلا بعيب
 كرت زا) قدلطلانعاونوكم زل تستال تبانك اهنوكف ظانلالا فريادلا طنا
 د قلعسام جود نم ديرش مالنلاب ىلع مطتلاذ لهدسلل ]سد نم ىرورعم

 ا رع تاتا يا كورلا لإ ةكانكئ جلا ؤ رجل: ضلمتتلاو
 كالثلا إم يرش ىو ابلغ ىلالعودنم نوليبلاواهرعخو درع دز
 ىقلاطظنلب تبئبام تبنب و عمدارااهياو علل ىلع ديترتلا# ىيفخو

 دعبل مرما حقب :انعم ق الطلا م, عتب انلوّمه علل وزمانلال ا ءهرنعو ردع
 هل اعتساومز اللا كك د جوكود رعموه 0 وع كسا راع ىالطلا

 هنال قرشلا ءرداللا مهَءَىالطلا حقو ىنحملب ثالئلا ظنل لاسرايو كاذك
 سه انهو ليوان الب ق كلطلاوه نانكأب مثالا نق كلملا تل نعم وه
 ىلع تايانكت سيل ديالا بحاص لوقف دق قح د انكلارمساراهظاذأ
 رهشلل نزع لديزال طلغ زاربرلا 3 لات اهتداّتح قلم اوعاهاىِمّتَكلا
 لا ةرنتس درك قلانقيشملةياتك نأ قرنق ول دقوودلاد حبب ايناس هيتح نووكرق دنانكلا نا كنكس يلو ديانكأأ ىف أن:
 ل بل 3 لاق /اتلا وار نم نلادااهن دارناه +ةرملاورتفولعن هرهو

 ئيعلل دةرتلا بيبسبال>اللاق ددزتلا تبسب نانكلا ناب فش نا
 بسدأو رزع هدانك تناك ؤاذ نيم دزد صاقللو كة اايوضولا
 ”ونس| عوئدحا نيييعت طرشلاو دبادملل قو هانيعجرم هقدالاو كا( نك
 ايزل تاءانكلا خ قدلطلا تندر اشعال دارها ظووهّشا قالطلا تود

 قالطلا تايانكو لات مّينتلا ق 50 امتلاء ونيب ابن نمدبالهنأو



 لطم نيالا اهب حصشسإمد ماهبإلا نكت هءاشسم 100 ناز از اناس ىلطت

 :ءاغوت ىرنا دأف 9 ماكتلا نعش ىا نعتشاب اهنا ذ ماحس شاذ

 ةبعحرءىلطُت ريال فضل اوم لجل بجو «.لسددو تبعد

 1 ,فقالطلا انهرتتلا هالاو ممداملاتسياءاهو رف مهيال

 مدنع اهنا فلكلاازهىلا نوحاتا ناسسلا الع لع سنش كلا تنا

 لكسي ممةأنعم ننانلأب دارمفدل مدزلم كاثونعسءانعب دصقي دل نا

 0 قولطلا مران يونا ص ع حلطتن ّىالطلا ىلا ءتتنع

 ريس ييانكلا باب عسل يا تنارلود نا (لعؤ خالو جيدلتا

 جفانكدالار امتنان ةايدك ودل ]با نم نكون اسلا راع

 ديزأ ١ ار كن ىلدحاحال لاقاذا عزا 3 ارتحالل ظانلالازهب ملادنقو ىلقلا

 دنت حوا لوم فىوننأو او عهبا]رب الريان كن ل بغرداو اهريحنشاو اكضلالو أ

 كتبا نع ترائتلاذوى 7-5 :اركن لجان لوك تبلل ف! نبأ لاو

 ىبأزعووّدب قةالطلاىؤبو مامكدلا زبن لاتولو ىون اذا مولتن قكيرم الس

 قالطلاىون نأ يأن ناد نعازكه ّاورلاو كف هاتف اثالنىون ناد دح

 او ةالطلا ءزبولع كتب ووين تسل لاك ناهرد ممر

 يمسا] ناو كسو ىلإ قبيول لو قلق كير اننلا ةورفالخؤضنلا

 0 اد لاف او مهيال لّرحوتنم كرلع قرط معبرا لاةولو

 5 الث تيدحلاةدس !لاقرلظسلا فو رج نمانكهولاللا قو تشم
 طوسبلا جو ةسانلا مدة أمل ث ٠ تال مشيرا فاشإمالس ناالأتر

 فانتي ىدلطلا ىو ربل اردنا ملا: م تنال
 ملل مك ديو ىنيس كميل لاّدف ف الطلأ هتم تبلط بنز زملا قر قيال ض١

 ركّذو متين شن قالطلا جانبا ب ىوشو عامتلا يوني ناالأ قلطت
 هنانلا لو يقدح تضجلا] الكم اع 217 تارانكلا نم ميادنلا

 كب اني .ةيحبهزلا نم كتر لائولو كون ناو ا ا

 يلع تلاع ولومجرشورمغصلا تاكساا# ةريهضأ يع



 هيأ رأيك! نم ىردانا ةيناخلل ىو ةراسخحلا حصخ ىدمأب هركذنسم عشب قالطلا ايوان ترحا لات ئىسن ترئخا تلاّدولو ثالثلا بش صنو لالا ينم اك عنب نارا نب حقو تزجا لايم كنز ح ىسنن تمرحوا
 مدا عضم لاّدو ىزنلا :ا كب فكي الط نم كلا تيئرب لاٌةدلو انالط نو
 هنا تلك فاشون م ىريسرل ناو قدصأ| ضحوا ءو اة الط طوال فىرزدو نالت ىرشعا الل او كأنف 52006 اوف ىهتنامهالنلا اوهوعزؤد ناو
 قرص ا: زلالرلا عنهن الملا ناس ابا نيعتذ ف الطلا ةركاذم لأح كامل راض هلطل والاملديو هع هام ىبقحمو قل قالا. ضسلل شنب
 فقدلطلا لامس صمت الق كطلا ةركزم نال عانهبو اضخ ديسلا قنا
 لك ىززا ذااملوالا لسا تحل شدو جانبا | مدّقت نمو هنم منال

 أماوريلاق الطمث كتلاب كونا ذا ماو ىلوالابو ةرحاو يلطف ضمح أهل
 اضيحيدلانلادوان الطن انلاب ىرن اذ اماورزه] اضمحنلانل ا. ىون | ذأ
 ةدحاوالا ينال تسلا نهؤفاضيحتلاثلاو شاتلابىونا ذاأمو
 كسل والا و هرمهالاضرح قالا ى ل لج دشاتلا نيل تتبع اخ دو

 أفق عطرئ لئلا مشاتلا وارض اق لطمنل اتلاو لالا وا رمال او الط
 ©. شاه مد تس نما للم ظانلالا الدان طوالابو

 لكب ىوزإل نا طوالا ل ثمر شسع كن هبل م عم لمت سلا نبا ه نع
 نات امهب هيب هو ثمر شع ىدحاوهو يدإمو ىنم هبال ابتس | مولم
 اضيحتت نلإبىاتالاط تيلوالابوارشال الط :ناتلاب ىونب ناوهد
 ريالات للص تر خخالابو اريئعالاضيحشلالادو ا الط للدالابو رمال
 ناو الابوأ مز ضيحردلانلاو جولان وار ضم نيبلوالإدوأ

 امضي تا انلاو لودلإيوا ملط رنا اذلابواضيحتساثلاو طوالإوأ
 2 تلة مل وزه تراصنريالاضيح نات لإبواانالطس انلاو
 أضيجإللاب ىوني نااءاولخيال ا اه سبضرج و واهجو نيرشعو ةعبرل

 ايلاروا
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 أم الط نسابلابوأ ضيح ل دالإبو ا كسللاب ىونن لدااةهكطالابوا
 كودال ادد ارئنال مالم كاتلإبواضبح طدالإبوارخن ضحى والإبوا
 خيارا ذ طئذ ىلوالاد_ ضينلل كونا أفرغ اًمالط كلانا دوا ضرح
 ثمل اتلإب ىونا ذأو ىزحا سرا ملف طّتف ضيلل ىائلان كناذاو روص

/ 

 ١ هيحئالاو والاب ىونيو أ رش عىنلا تراص ىزحا عبر ارلذ طّمذ ضمللا

 لوالابوأ يحتل انلاو فاثلاب ونوس ثلاثلاب ىوني مل وام هلط كانلأبو

 ىبغنا اذالط وال ابوشوارشع ند تراصأش دوالإب وني ملواأّةولط

 حينييرشعو ىدحأ تراصرءنلا نالط كلاثلإبوارنلاِ لط كانلابوا

 دا دسلاوببع ةرحاوب 5 الطلا ىون ا نانا [صالاو لوالا ثالكلا

 :اضيلل ةئن فدصيراهرعباب ىثد مدع 3 دصي الذ الطلا

 لكانكو هعونب ى الطلاونرلا هاو قالطل بقع ضيق دادشايرمالا

 , ىونم ةرحاوي مدوبسر ين ةرحاوب ضل  ةينوا.هب ىوتلل نق

 مكمل ممل هين ىويذ ةركاذلل لاحامب تيب تالطلا اهب تيّمالطلا
 ديدأثلا اهب عّيبا] تيح ىالطلا اهب برا ةرحاوب دكىبس تناملا خام فالي

 لوتس راساو اذه دعب لبإسملا ع ضوخيالو تالظلادعب دايشعال صل

 ةرغصوأ سبأ تناكولف ضرما تاوذ نمنع حبال ل نالاضيحطاك و
 كتلطاو ك/زكوكلا ناكريشالاباصيرتق املاداةالططوالا»ث درا لات

 هل ائاريف قدصنالاهذو كنايدو اضف قدصي ضاداف اذ قدصي ديوكف
 ىن اتلا/ ةألل ناأتمدقو ةدبهإلا مّمي لف نن ايد اماو أضم فدصي

 نيمل سة دصيامأ سلا دلع ؟,ىزلا قدصي ءضوم 3 فيي افلا كو

 فايس نا يملا م تيمالا لوف لوقلاو ريض ناعراخنالا ف نمازلا)

 نيا! سشع الا نبملا بالوتلا نا نالضسالا ق ىلا هساأسانا 020

 ناك ةدحاو لكلاب تيزي اقول داكار اشاوةينقلافىوتيسالالعالا
 أبيك ثالثلا مكيف لمان زك اموهوره يل طن ل ظفل ل ًاموأن
 أهيرتعت رقيلطت تدعلاةوائالث ىدتعاا لاول هضوطسحلا#

 ا



 أ
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 مف ف ىنحلا منمردو مب نك, الرهاظلاو لمخحرنا) ىقدصب فضيحثالل
 وية بجبا رم ان ل, للا ٠ تيب اتنالادشادركريتلا
 ىنالخب ءاّدالا فا رهاظرللاطلا ظفللا نوكيالذ مئلائو مات ةرم حدبالا
 بئع درلا دود تانيالل دماصلا ني انكلاركذ للا لام

 رز لوتل يحرت وهو م اتيالا دصق قرهاظ ىالطلا لاوس
 هةدالرعم قل ططذل_يغانم ى ددعارركمدوكب دو طبخ يلوشنلا
 قلاط تناوا ىدّتع امل اط تناواىك دع او ىلاط تنال ات و
 ىزنأو هم لقبت ح ىؤ ال ةرحاوف ةرحاو ىو ناذ ىدتعأغ
 ىلاط تنا لاق نادنش هل نكمل ناو هلىتحر دال كاتنشن نين
 عّمدىدنعاووا عدتع الا ولو لصوللانلا نال ٌةرحاو مهي ىدتعاف
 ارش نا تس !رسا توكبذ لوالي الوصوم هركذي ل هال ناش
 ةرحلو ,تنرفزدنعو قالطلا عليي قالطلا ةركازم لاح خوه
 فسر :ىراور ل يصننلا اهل عج انا ىو ءطسحلا فانك فرعال
 هئالللا هوحولا ثو ناننت تفقو الط ىرش ملا ذاهزا هإسركذو

 نم ى رهو فسد ىآنهومسفن ىلع مذ امارع كأم بأي نس مشو
 ىزحالا ئاليالاو اهيادحا 3 الطلا ىوب مارح ل عاتنا بسنارسا لات
 طنلالا لعل سنلتخلا ناشعملا سن اادحاولا ظنللا نال نالاطأ هن
 عرخالا قو اي هلئاهارحا 3 ىزيا ذا فسوي ىلانعو ىالطلاوهوأمهنم
 ظنللاو :ةبفخو ةظملغ ناعرب ةمرلل نال ان الث ناتلاطامهت هدحأو
 ينام هدعبتح ىالوق كواتلفالا لعل تبعونلا شنب اادحاولا
 هنا ظنلل انه نال ءانباضي ا ىون أوه د#لوق انه نوكبنا بحبو
 لقيا سئ الام ةمزلل تنبي ثذلثلا نالزاجلا ةرحاولاو مف ح
 انكف سوي ىنالا:لخاهدنع عصب تمهلاو يذنلاىونا ذإرمذنلا رتل
 ىرخالل نىلاو | هادحا) قدلطلا تين لاةولو منوه لع ىرسشلاو اله
 ىون وها ملف :سانق ىلعو قواطلا هيلع مقي فصوي فادنع

 .در لشول د ر



 ئلاشلو انمي ىزح لاو ام دلطط نهاد | كفو اع ل يسن ةوسن ث الثلولو

 هتارماللا لاكواو ىزناكوفاقرتكو فسوي كا لنعا مج نكلط بذكلا

 اكوني تمعلا اسائلابوذ الطلاىلوالاب ىوبو ثيسرلا:م ارجع تنأ

 كتسلب ىلطتو سم أ ,ةىهشادد عم ظفللا نال نالاعبج هارت ةدو ظ
 ارهواماط مالنلا نأك و ل نأ حدر َك تسول ١ ارمأب ل

 لوالا فيئعسد نادل صم ىالطلا نال ) !ضاهنال دفنة ادنع

 الاي 1 يللا ممالك لخ بذلت تونذلو تلعن لاول

 0 ئك باوحْخ تِددصرإ ووو ةكسسو يقيد ماكئالو « وزب كك

 تناانهينأ أوو مامتانس 50 كشكل : يع ؟ رخو طمصحلا ىو وزب

 1000-2 ك!لوقم ام كنها دنع قول اسال

 تمركذ طيبا 4 ا نكو لكلا اديع عودأو تبالاطانلالزهؤن ع انيلا

 .لمصالاو قولطلا مقيانشس مالسال لاقولو لاقرلاوس دنعرإ 35 دولا
 كالا ىماكتلا تأ دوج نوكي ]بد الط نوكيا االصأ م اهدنا 7

 ةيشلاب ديشف الذل ااهلعشأ ان :ابعامو ىونا ةانالط نك

تايانكلا نم هنىلواقانئا يشل ن ثوو لد مكي الندا
 34 5 نازصحل» 

 انمرقوطتف باوذلا صو ٌمشلاوادرلا ا تحاوسا مررت لال
 ناشاللينلا طرت نافاهن ااه سيل ًاغانلا ثالكب هدب بع

 ةدانكلا هز أني .تائلاذاللَقلطَتِرِإ يرانا نك انهااملا جا] دن ايل

 تلال: توجد ندا اأن لامول نا ام ا

 فق الطلاب دارا ضايع ةمرّدتلل ةنيرقلاماشل عالئلاب ارارقا نك

 ل !قنملاذ ماكتملا بانك ل وا سدزازملا نام متح

 تلات اواتلاط تنال ات ىلف تباملاو جيملاؤملب عرصلاو
 اأن قلاط تاهل انئلانكو فاثلا قو لام لع اهتلطو
 ميم |ىلاط تءالان لامع

 ام افلح: 1ك هزت اهنا حليزملا لس وزو تندحل
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 دجوأذارل علا وزمان سلظا ضان كح نملوصالاذ 1 ناملو
 اماواوض هطرش رجوا ذا تيارحم رعلا خذ ئباذ ةرعلا فه طرلس
 ناايلئلع غانياب قالطلا نامل ذاال ا موسلا عسيعذ عبدا ةرعلا قتلا ذأ
 يحاللا ءرصلاان ريق مياببلا ذنب راما يصعمغ نا ةرحلاذ
 هناف 07 ةارما لاق ةاامنعاهيلااشساو رباه اخنوكب تدابلا
 ردعلا]ع مقبل ازكمتارماف انك تلعن نا لا51ذاانكو علت ا ىلع ميدل
 كلنا ]خرز عجرلا ب مقدام انه حرصلاب دازلاو براز ال4 نيب نم
 هن لالا ىلل او ٌةدحلو تناو جر ىربتساو ىدتعأ نم عجاعرلا
 دباورلارهاظ ف كاثلا قوابوان ى دعا ةرحلا لا راحل خواهناباولذ
 قحاوي مقاولا نانياورلارهاذخ مجو نيانك لاا رظن فسروب ىلان عاملا: الح
 ئوان ندب تنا الاد ىل بريملظلا جامو ميأربلا نأ جي صلاىعم ةنالذ
 أوان ةرحاو تناوا كحر ىربشساو ىرشعا ةرعلاذ اهخلاذ غالطلا
 ةصيول باور يلع لوحه ندابلا نجل ىجرلا ناكتاو مقد١]قاللعلا
 نبأ سم نحدالا بردملا] ِببَك نم هنا ثالثلا قالطلمبلع درب نأ
 8 دعب لام عى الطلا دربانكو بلحنل داح دسرفلا عنك
 ىلا رمد جرصلا دامب للوالاذ دصالخلا ن6لالمزليالو عّماو نلف
 حرصلا نا هاتي لامع ىالطلاو ثالثلاّى الطلا لخرٍض َركح
 77 اورلا تارانكا يحلو ربدتلا ف ةامعحرلاو ند املل نسلم

 اماذوصوم حرسملان كا اال لما همولكت دهس ح و مكلا ذه قح
 هنال ساد زباذ نناب تنادعب باب قلاط تناكتنودبسل لعل دب
 | أو يبرتازبلاو طمحلا ق6 فصولا الا نآكناوأنيأب ني رص
 ظ ةححا نةلع ف باسلل نونا نالانءا, ناك يابلاج او
 تناامل لاق | ذا! حرصلا تجلب تايلاو حل سإو و ةصالقلل ناك
 اهتلطوا اهجلاخا ذاأم | سضمقلطا تباب تنأ ةدعلا لاهل لاذ مَقلاط
 لكدو هلا خلال بجو مف ىيجرلا الطلادعب لامع

 بلع



 تبدتفلا يلع اهّملط لاو دنا يالا: كد ميدل أممي

 ش ءيلاتس نيالا )سو نفوق بالكلب كنااهتدعة لاو
 0 نم لامؤعم قالطلا اول عج هيلاذ انبي ناك
 ىسكع لاكشسالا 8 مشاعلي لوربشلا ةامنكللا نأ موو قر

 ل ان تاكوط 100 كلطلا نالا دااموهو ءدكنلا

 06 دصل لو 0 ها دامك ذأ نداملا ملدا م١ نناىلا ىا نسأل

 هديعمل مذ لاّمحا١] نال ٌىِلاط كناّلاط ثنا د نيالو انما هإ عجل جا ح

 ىلا ءاءايداللواضُم د ىف دصي ل راخالا مت درا الكول حارس ءاننالل

 امال ىذلاومزل !نالانفل لك هذ وديسلا ملص ندانكلا تاايلاوح ١

 الل لاه انلوريدشلا : 7 فرط 4 ةدلطلا ةلكنالاو

 3 :متيالةالطلا مهىوبو كتمل شت نونسل ارعب
 ١ .ذأىسرتلاى وامل ىر

 ى*ةءللطلا تالا 0-0 و ودود تالطلا يعل؟ نال نان ةرعلا ةئناَك!ولط

 تمةصال ل 3اس يلع لكشسا نك ُئ محاورلاادعام هدأرهو يشأ ى 7 انأو

 ذهالة يع ةنملا ذم: أهتم لا كدب نبدا شل
 علئال رحم رشا مره يضمن او 57 ناك نأو احب صولا

 2 نامل عليلدلاو اتا دع تسمم دعب دارا نوكإلا سلختاو

 بححالو نب نا ولك ادعي لاباجهتلطا ذا اموهو .كعؤ تسال

 ٠لمم عوثولا نمليالف منليإن نآولالل نالعأ حال امامهم ىف ردالو أوىللملا

 ال بتالا تيا كلا علا, نا لال بالا ديرازلا وا اون
 ىوأتنلادعَم ةقأد جم امر متاىلل ةلم نهوأهيزلبال لالا نال نأو

 شهم ميز شا دح دحاو 20000 لوب ئاثلا رع تسللك نشل ترم اهيعل ا

 شعب كهتلانلاق 3 الظلاَ عت ؟.ورل ل لانه ثالثلا ]كت فتن اند

 0 ءأطعأ ناللاملا بعلو ف تالتلا ود عدد مرتعد تيرا

 0 ناعما بلا لوا ةانطوص طارتن ا يع

 طرشملا 5 ىجوالب مقيالذ يلام أ الط قيلحت للاإع ىلاط تنا



 دالك اانناك قبل طن كتنب ا نانلا ل١ ناامدمال/ م دوهتلا
 :لأ) ذاان|ءامهنس ةمخرلا ف فرش و بريانبلا ج6 تنايتلاط نا
 ل م لا جل مئي بو ىلاط ءاوق سمان
 تعز ناب نكيملول خال ل والان ماربخ هدوك نا كما: دقو دشمر ع
 ":تذلكرلا هل هدو ع ىولاعد قدصيبإم يكطملغلا ئمنونسلا فئائلا هان

 ١ هل لمتلا نالقديجل[ةظتلتلا ةسرللم وبلا لأنا
 :تاكاذ تعا ا ةوتسلا عصاة دانلا تفل اخ منديل

 ظ ا افا را قاف اع سلا ىتو
 ظ 5 ايلا لاول ضدك تداوم وح وعلا ناكذ شب

 مينتلا قوه دال نمار توكلي دالى ايست ل رنا 0

 تاع 6 258 أن تابشتا الأخ اهناباا ذا
 كيلا ناحل ئرل تكس لالا مازهف رخل دن

 و اانا نامدال راهو 7

 هجرت( اهلا نامتلاوراهطلالك ثمل ونا ىلا نسال الح نابل
 كرك 2 وركن [حؤناعللاام يتوسل هما طفيل دول

 هى و البإ جمب ا اهنمالا ولو دعا از ”ءطتن يجد لاو ةناجيوزلا

 تحص | ورم كل اما واعرتستنابالا ئملهتربلا يح دالسملا حد
 هعبال علا ةاهريخولو قمتم قملعتلا نامل تونا زفت ننال
 كيلتلا 10 مرعلا خلاه شت د ثتراتخ افكر اتمنا اهل لاذ 3

 تا ةتئاهراكنل, لعمل لاتبالو نامل كم ب
 : ةيايتب تلعب سما وأد اتم نلمس نالاذأ كتاملآن اد

 1 'ةاروس فلسا تاع تب قيال اكةماخم

 .تايلا خي مدل ناماذ 1 ا تا ات

 ما زج نب مىالطلاا اان دات ثيأب تنافمأللا تلخد نأ اهلل اق نأي

0 



 اجراها ميا كاي الطاهتلع عتب نداف ؟رعلا ىو طرطلا دحو

 قباسلا تيلعتلازلا قو ىزلا|اربخ[ حصل نات نلاب تناركذي لذا
 تالقشل خلاق انهرلعو مقنن ]صو طرشلا دوجو دنع ديلا كاوزيوصو
 امهرحا]عننرخارمالا انكم لاذ ماسهلع هددا لال غلزكتلمف ا لاقولو
 هون انذح نا غبن انهورخا تينا شيزعا[مثولو نيابانالط مقو

 هنابالادعب ىلعلل نيأب كا عوقو نيمو نامل نياب تنا نم ةريخدلا
 ٍباصو نناسلا ىالطلا قلعلل انل مج لس اهنوكالوا ىيلستلا ماما
 ةرعلا فلا نراك هوجو رنع رخل الراب تلعللاو ىدلطلا نفض نباب

 ةفصنلا|نابلل ةرعلرجتم نياب كنا ف كي مقو لاثولو ناب ىلاط نأ
 ةلصولا تعطتنادقو لاسنالايماث نم هزص نا لمع نكي مل هو أرلل
 أهناما متالطلاايوانارع نيب لالالا ةول قد تلعللا نامل كلانا
 مثمأب 35 نلادتنافرارلا تلح د اناا ل ادولو غرحأ تعد و دغلا اح ع

 تياكجشلطلا تعوذ ىادلا تلخ د غاب وأن نياب تناذ دز تكن ا لاق

 تقر نمل! |ة||م هسولك لىامو باكل لع راو قو مداربلا نع نمر
 نمل فوأبرتي نإ مر هشا ةعبرا تنعم غرم شاةعيراوضم لش اهلابا م
 دمع راج اقول اهارحا ناتلثس انيإع درواورهرلا نال أن ونه تيد
 ىلا اذ ش نيالا ةرملاْ اهستن تراتخل ناب مكراتخأذ
 تلخرفا نايا مى اولظك لع تناذ تلخ دنا ل2 ذلاب كلل خطمرتسر اهلا لع
 لولا زنا, نرجاوانلعر فر معاش وأءاحا ارهاظ مر مضيال رحل

 ينآة

 رجتلا«نيتلعم انام ذاامل كاسرهوةريخرلا ةأزكعرخا متن هداقادبز

 . ثكللاو دجو نسّْودو مجو نملاعلا رككم لا ماا ةياء م1 وارئع ةاللعلا ايلإم

 ىتحجلطعملابسبدتلاو دال تسالا قالا زال قلو كلل نبال مجوو نم
 باجلاهراتخ(أرينخلا فدتملا نالوانهلاثلا ند انما زور اهعس وجب
 ن لخاو نقلا: ايهتنول نبط رشبلا هوجو نينلاقِلسلا قد «.وزلا
 قيلت ارم ولو ريغ ٍبضالارمات لع لاهم انا وعجر عل تالا



 طرا ] نإ متل هدأ لع نال ف اوعجرءجطرتسلادوجود تارخأت ٠
 / تبالي لل تليرقو انكلاب تقوم ٌةمرح بجسراهلخلانأب مياثلا نعو
 بيت اهنا زجل نبانكلا ىف 9لكراهلغلا برب وعلا لة حيالذ همك نم
 2 منش الذ ةرعلا ضن ْلِمَق مجيو انو > هجو نم كلل لون
 نيللي هاإ ميدان كراتخا ا لاقولانكو ميادسلا ق همامتد قيمتلا
 دن يللا لا عد مهلا وةرخرلا خازك مهب لوشن ت جيب كلة مع
 البو نت ع:نيابرحا ىاهملط ع ثيل ثكدس كي رمال للمال ذو

 ىجيو اهرب نمرمالل جرحا نوكيف اهلا ضوفام هسئلب لعف ؟يرزلا
 هك(! لا وزب لطس لف داوتح مل عتر مصدذ ضيرضتلا ن ارد تح ها لون
 هعقو !ام نيني لذ ددعتم قالطلا نا فيعض فسويوب ارلاةامو
 عايش نبملاوزه تازيذق ميويئللاةولماهبا ضيا ينل
 ١ ضمانا, نلتنامنلاخجالانعدىهسن | ليكدلا لزعنيالا زينه هسننب
 ٠ امو رمل متي لذ اهجوزتيملا ذا اهم لوم عيادبلا 3 اسنا عياببلا
 ظ مي مالا نمد ,ازبلا قو ةأهج ورد ننأ م رص يد مهلا 0:

 ضو ايرشلادجو ملام عاهملح ضيم اهننأ قالط اه رس."
 امك هايزلاذ ةطرتل ارجو واهجوزت عت ضعاناو ءاتبالا كر رمل

 صاظؤ هدب رمال سال ؛بتلا ذو 0 رعوهو ىناوج هنم يحول
 وا

 لوص ميرائلاسلاو ّحاللا ةرعلا فالطلا نإ بلل 305 اصاحو ل ياورلا
 3 , لاّدذ ثببمدلا نيدلا دعس جيس هظندتو

 0! ._ لوم هثم عم نيأي كوس 5 متاورخا دعب الط كو ا
 . .لوالا نيابلال كد, تلطم قلمي لداوق نابدمولعتلا 6 رالسدلاو مشعتو
 ١ انتم تلتف ديبوتلا ل 3 ةالطاومت ىاتلا' لوألا دالاونفاملاد
 همولننلا راش 3 6 رهس اذإك نسمتنلعا اال *هااتس م ندإبالرخ االك
 أو لِما بم اخ هلأ نأ لع مسنتلا نطل اذ دكد تلئربلا دبع

 ه1



 .٠ بوبس تح يس 7 1-3

 ب *-. © .ةولت لسلسسل

 هع همكم : 2 3 ل تش سا سا 0 دو ب

 سئس ل نيابال امل ىالطلك رعد زجإلا نما درذمانس كأ ذ ناك
 نلولا ديدد مهن متمرد ىذلا نالت نماهمال ىرذكلا كيوتل م.ارخال

 عولبلا ضمة شل اك ق 0طرعغب نرخ ناكول هنااا الط قنأسلا نولي
 دمرلل بجوت مشرد لقد ةدعؤ قالطلا مقبال نئاذ ل وخرلا ىب فاعلا

 : رانا فانك نك الط متبل ثتحوزلا حل لسا! ةاوةاللظلا اهيل ال ارروم

 أف 0 عقب ) نعلا ا هتلطو برلل رادب قلو دترلا ذأو
 هينا هنو ث دتر | ذأو مقو هر علاق هور الالارا > ىلا دأع

 نالطبل ةعينح ىلادنع كلزك مقيِإ ضيلل إنو تدأع نان هّدالط
٠ 

٠ 0 
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 لصافلو ةرخرلا كو ميادبلا فازكرترلا نال دومتال ءتامتلاب علا

 تالط شرف لكو اهتدع ق قالطلا مقيال هجرو لكم نسف جّيكرف لكذأ

 فالطلا بانك لواؤ هنماشلانموقو ىهتناةدعلاةاهسذ قالطلا عب

 فم عالة الطلا صيوفت بتاع ةقمأو ملعاهساو

 هريغرعقوياجف عرش كيانكوا رص هسننب «يىزلا قويا ناس
 اهبلا ضيرنتلاو دلاسرو ليكوتو بضيونت عاوئا ّيئ الئ وهو شذ
 حيدبصب وشل لوالارمددو كلو ديل ايرمالاو رمنغلا ظنل فوك
 بق .تراتخاف قالطلا وني عراتغل اه لافولو سلوق لئادلا

 ى2ت املا عاجأب سسلجلارايخامملاريخلا ىف نال ةدجاوب تناباهيسلح
 هلل عىالخ نم لّمنامو ههضحب يصت دنع ايتوكس اهاجأ مهنع هدا
 ةباعلمالسلا ميلمر لوب رطرتشمل تلمذنلا نباكستو تشي
 3 ريل أننهنا نيعض كا 4 رمان تح عتالاهنع هدام

 انلطاهست تراتخان أ اهن طع ]ءاهسنن مقوت ناوهو سف عنانتلا نك

 تايلر نماء س طوس نكعنمأ تلاع كامت اوف لبلدي

 اهيوباةراشنما لاف للا رايثل اهل[ عجرم ل سلا ملع ناب ح.ارعلل ف

 ذم اعاهنوكاونبإمنلا كلي زناو ىف انلطلا نان مالو المال
 . طيلت تع نيكنااهنم كَملَتنالع هريواو ريلع ضد وهواهسننل



 بايو ضل ول راك وكي نأ بيتس دحلاولامشلا كس راقب ع
 ل ا اراب هاك د ول داهستتل ةلماعاونوكذع دروأد ١ يهني يانا جف ثيحلا كيلتال ءاتبالا كيل شام فلا

. ٠١٠ 

 7١ نميز ىاوج دايو يسننل ماه هويدلل نا مسداربالا بق معوجر
 2 لاب [مكا هكون لطجبو ادق دّيعتلمىلا قع ليزلا لوقو تيشلإ صن
 ١ عصرتن جدع سبل نع حوجرلا همنا ناوظتش ل كوب يلو كلاما
 ١ تانعلا ذر نععوجلا يصيد سلجملاب ديالا اهرشو تنانعلاف
 ١ قاتلا ل يكرشلا هه فرمتلا م ةظقرشلارارقالا كلل ذأ

 7 نارئالا كرولا نال ظن ةددو هشة هشلا نه تحفرتناذ ئرعملا -
 ”نيننولع ىيرشلا رارمالا ل مكوتلاو اددبأ فصتلا بسيتولع ىرشلا
 نم ,نليال عب أرعلا ف وةرف ىرمتلامابتسابال الحلا عر ا رشالا عم حلولا ىللوهو ميلا لوا ذسيبدشلا يف ق هيلاراثسأ# :ادثفالاكرعتلا
 0 ١) ياسا تي 4 ١ ١ ] ذآ 21 اهوا هكا ىحرلا وص روك
 لا ارو ايلا سد تميحنم تاكيلتلارباس فلا كتل رثكأ
 ضمن رونا هس ىل طن اهندكأ لول ىلع تقوتالو ةملاغ تناك ذأ
 ايلتس كن لاى لل دو كايانكلا نم نيالا! بدني كرلتلا اة نعبوهو
 59 نمر ثمر 3 كيضقلا 5 ىالطلا”ركأ زمالاال لأ تالاذ دال 1

 اك [دو ملالرلاوأ يتلا دع تدلا همولوق لوقلاو باوجلأ ض حن
 اهب نرارئاجع تملا لالا ينل[ عال ةركازلا و! بضغلا تاسايلع
 منن ايئبالا رعمز ماقال اهعسبالا ضف ق دصدمملا ذاو شل ولولا هركذأ#
 اش دارأو تايانكأا لوا دمرت« )علل نهزلالدلا ذكرا اوئغانل اهيا
 لع فت نخل واهتم تماّدول نا نشيل دىدو مضوس من قالطلا
 ١  ىلف ل جراّسماالدااهساجركزب دافأو هرفن سس (ماهر الط درعا
 اسست نراثماوجيارسلا جازكأهماض نال لمي دهر ٌماهربح
 0نتعو ضاهحل نه سنلجلابدّيتيال خلاط تبسم دازول ل مزخلالع

 |يلغخت



 تلعج لائولو الع ىسلربتعا ةساغ قداهرخول نامل ا هءاطخو
 ىضمولذمويلا انه كا ولع _سلجحر عام ىلا هسفن يلطُن نا اهل
 ىفو هضدوفتلادبج تتوللازكواهدب نمرمالا مير تبع مونلا

 ىف تلع ؟ىزلا ال لاذ ول واهراخطبىضش وخل ىد لو بإن
 لاقولو طيحلل نازك رك انها اهلبود لولا ذ هال تركتاو لولا سلم
 سهلا 58 ولأ مم وبلا و / ولا ّنلسللا ثراشل ا يلو نويل ا 7 ىراتنفل

 اشاهد لالخا ها ذأ وْ نالد مذا ذأ ى لنحأ لاقولو
 ف | دعي دعاس

 ولو نارخا مدار دنا و ويلا ىراتخل ااّدولو سيسللل خلالها لها

 سكة مدد رااوا اطيل ةانكتسلاو )نيشوضاضيوة ولن
 مسيل ليلا ضئمنا] بش مجرىلذ رحو كلاب بكد تلال اوت
 الب الطلا نمله وه ذل يملا عب دووم ةريخدلا ءبللعامو
 قعتريغل 1 نكيراشعادالّ سصلا ف لقلهستن
 مجزنأ عماهبع بوجرلا يمنا نإ وخّسَسِب نالذ هتيزجارتذ هتعبا ذا

 3 ندا كاوا لم! اسعا انه نالرلظن وريرتلا هن خانك
 قلولوهس 4:3 املا نالضب نم وزنكأ ةامامزلا:ناجال يمت
 امل نواف ئيلعتلا عم كلت نأ نيلوصنلا باجتق و ةرحرلا قا
 العرف هوحرلا صب لو سلخ اموال عباس لت ىنوكلو سيلجلل ابدت
 كيا رداوصالا واليزع كرمك 7 رهزجاهملا َُى الطلا,ضروتت نمل مهيسشلا

 كل اخ نماء الاي عىنس زد ننناىلا مكواناو يهنأ

 تان أ هرعجأر يب نارل نالا ذارمقلا ةرياذ]] صرلالاو نوتيلا نوهتو
 اهم روف ق لطلاب م صامل | قلطل! ينعاد عاشقا رنقو تاو
 كرم | وذ نازكو :ةيلطنلا كن ثيبو محجر قبل طبت اهسنن تيب
 دهن طناعرانخا بابلازحأ محلل لوق نمل: سوهو همارسلاةلزك دس
 ىلذ اسف اهراتخا تراتخان راسب دارلاو ركل طت ف كدب كرماو
 تلاقخوأب تئطعول واهوينمرمالا م. هتيااوجوإ ترانخا
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 وعلو مهللراتجالافوإ ىلإ ا دال 3 اوشن كرزثخا

 زاد اهنينوم ةنرولاد 1 ةؤلسر ا لاخلا
 ماازكر 0 0 م و دلل كقول ةالملا

 ااا ١كودنو ا 00

 تلج اب اوجالا فرعللو الصا هضوال ذا هشدا) تر 14
 ىخلدرشلمتمافر يدلل نال ع سا كارابإل
 د اريئكنو بحجر ل لذا دولا الخ مناسك للا با
 بِسنا]دنتسي 5 نو دم اوهواكدارلأم نئوي
 ٍ طلو دوحول ددعد واع دهب ديس تملا ١ ىسشاعملا مراجالا رثع

 0 يااا بجبل ندا عيسلا الخ كيوممملا ٌيمِلعت قاهلذق

 0 ل لما تلق قو عرس كرمال تلهجازكوتملا لاح
 انهو ةراحللا ةهلىد سسلجلاو لعملا د كنولان الار جااموبلا

 ينال اللا جينسف عصتملو بوق ىهنأ طبى كتناذ رمال
 هض تشب ينونيبلاو ءىنس ع تا

 هوانا لونا ءوسشل هوو لاب تناذ الغ عيال ف وظلم

 كوفوركد سس دل ابرمالا ؤ زصخصت حلشلا ميذ تا اسخالابدبإ
 فتش الا ع ةاورأ.قين حلولا لعدة علم جلا ثيحراشلا

تيس 1 لي 27 0 ءرهرب 5 ل موق
 عضوملا 

 آ فعلا وحل أ الم ازكاهبلع مح ةرحاولا نا صو ةرحاولا ةدعادل

 ةرحأولا ىوع ا تا 0 وحرللا خذ كلام اه دخ أردو ىم 1

 ذدورفم ربعنا نوكددك وراتخالاو ديلابرمال انس 'مجاذأ

 تنال ت ثالثل متي ثرتخا ١تلاتفاثة لف | امه الل ادوأ الق دعم

 درغتءزااوهرزإلا ىالطلا اراسخا ةدارا] بلد الل ع صسمننلا ,

 اطرد

 2 كلان 7ع

 0 دل د يي ل - تعمم سل لل هس مسح سام 0 : ع



ارزك ناذ ثتالثلا عتيق هل افعل ترتخلاهلبوقو
 كاكا نايءضلا 

 تيرجخاتلأقف 3 قالطلاا هلم رخو ل ىونو ىراتخلا ى تخل

 هركخأ نطو 5 ةسنفتل :مارينتاههلمدحأو لكن لل ناَكنَت

 لاو دوادلا فرعنا رك ذا ذاانكو نباب ىالطامشملك اا
 روق هذاا والا تار إ وق دنع هسا قاسي ههاسسلا فانك
 تي طبضاكلا ك0 راخإطبزحا لغد دثترخأو اتي نآذ

 ون » «دزلااهمأقا١ ذاام ليشرأتلا ىلطا محو اره سع ملا

 ىلإ 0 ندا و ماجلا : ذرمتعدا ملدا هرم دنمرسالانم عطنا

 ىل .داللعلاتلطما)ضامالا ليل » كذا ,سئاهشناهراتخا

 ينم نيا تدي دش هذ تلم ولا ها
 ىنجالا ليل ]جلا ف لخد و هقدر هلحشاف نيلاب هرقل ينل

 نالطلسإل اسلاو 011 دك و , ضاواالا !نل 59

 لولي باب لاب ا ملاو حام !فارقالاب طب ضارعلا
 5-5 اشلاولع ليلا 0 للا داذ #0 نم ضار ع

 : مالطا ب انهو نضاعالا »ل :نيالو وتأ ]سعت نإ انأو
 ا قاض ارهلا لعل مد ل ذاب ل طسالزدا وص لاو ا .

 لد كب لونج ام نموا يذلا يملا دنا لاهل ىدل

 تاما مافل هدا دسلا ادراج وتلا
 ىنشلا نو دقو أد أن تا ]طال لوكترلا امو ضاوعالا دما لطب

 مينلازه 1 حبل است ىراتنحأ لاقا ااأتقوم نال ند ١ ىلطم

 فع كنمعااوسا شاب تقولاما دامراتن نااهلن د: اارهشو ا
 ديلا مالا لصف ١ هداية ةرعولل ىفانلالوا سلجلا كك ذ
 طيش يطأ عسا مهنم لكدحا غةراستخالاو انستسلاركةووههسلوت
 ْ نين قرات ١تحااجللاقواىستد ثيرتخا تاليا ى امخا ا ولد

١ : : "2 



 اهم هلك ف سننلا كنالا ةاؤ مقو ترتخلا كلاقوا تراتخاف
 سيلل_:نلال ةرانحدالاو مقبلا همم ولكترم تطخا داو كوالأ بف
 اءيسنتاميا عما, طنل لك راتخالا لأ سفن | صوصنح >ارم
 وحان :داعصلا اجلا ميلم هقوام ناكناو همر اّرخللا نال مهبلا
 صرت باج نما ظنل سمرا يع ا مهعاجأ نم فرع زنا سننلاب
 اخلالا مولعه رسنلا ظنا صوصخاماورسنلار يه ئشنيف بلع

 ىناراتخا اىيوق و ىراتمس ارو راركتو ميل طل ركذ هج لن
 +تدالزباة مرا دوا برق ترتخا ف اخ. اوزللاوازهاوا ىتاوا
 2 تملاتف لاهو امل نكرلا ها اىاماوا باخ نال ا ذاا ما ماعدا قبو
 تسرع ةائزوشلادنعت داع ردع نويت اهنا مهي 0 يا ترتخا
 زالوا كلها نم ىراتخل لاول ط محلا قوةرندقلا ج6 تسدلاولا
 لع لوجوهو كو زوا ككماو ككاب) انكو اذا بحتسا مهو هنراتخأذ
 7 اذوا دكموو ىراتخا اهل لاقولو هرداه راحل هوس راش نام ذا
 اتينا ]مالا جرت اهسفن تيراتنأأ نأو ميال كلم عر جر
 2 بايرازمزدل خلا ف ةجلومو برائالاس إس لا ىساموملاو نونالا
 ارا «اطانلا بنات كيبنأ جا دحا ثيرضلل نا هلصاحوئيئنا دخلا
 اهماكرجا ف وثدر اأو ستوفر سنم همالل درعلا نا انموقو
 مج _.اجلا خف نان اف ال صننس ناكول ف 3 دالا نمرسنل ف دبإل نال
 أهنال تيوس تينع سلجلا لاول طيح 3 لاقانلو الذالاو
 ًاهفدصيملا ذا انه هيجاتلا دباونلا ةراتنالا كى سلا ة تما
 ظ تاواهز داصتم قالطلا ,ةوايقرصن اذ :ن تاهل أهاو والا
 ريدعب لحل دعب ف اصلا نا ءرغاظر جس! نسما كد نعام 3
 دروم ىلع مهش نسايتلا ىالخإ عراهضحلابعاميجلاورسرقلا عفو
 ريلاقلل نو هولا ةنيرشلاريسنتب سسك نكمل انهالولومرفصنلا
 . كاولطأب دك نلعأةداصتو مرق الطلا عوقد عدذلا ىون نادغب :



 ىف انتل انن ليانعبو ىتسا للمال طضبال اظنل يرتيلا درك عقول
 فلاذع انهو ىهتشأ هوخو سئلاركذ نع كيرلا م ملا نبحإو
 ةلوقللتلفتد داصتل | انكألا نم عيرشلا مات نع وانركذ ا

 لعخلا نيب قرد الزنا نفنإ اهسالكدحا ةراوّمياه كنأَرم نال ناو
 مماناانل نا كاسل سنتلابرّيللاهباوجة عءراضلل اىحاملا

 :صتلرعولا نانو عراضلل اب مهو اناو طرشب سيل عرانملا
 ىسكاربلوسيرو 00 هب تباجا تح اهنع هدا ا

 ثود قتلا ناكف ةداهتسلا ا داو ةداهشلاملكك ق4لاهحأ هذ
 رس مسرع انه دجرو سف امهلس رحم دوكرا عا ىلع .ودع ىلا

 بوكا لال تاع نهاابحلاز يوكن |(ماوهو هسوهتم رخأ

 باجل لازحاه؛رياة وهام نعد الا ار ابخالا د فلسا نلقي

 ملال مكب قلما انا تلاقن كش ةلطاا راد بلاي
 ارابخارإ مح نكمل زدال قشعيال ىدنعا انا لا دف كسمقر قسعأ يعلو
 أملا م :ماكزاحولذ ناسللاب هيأ دال اهتم عوارسإ5 فض هل نع

 رنا مالا نام ماب انهوردرتلا دين اق ده لاحجوهو دحاو مز.
 هاي يوفتول نا كينقو مشاف راعتا] رنا ىلطا .نسفند

 ىلا نم رخأركو ىعتنارابخل كازا فروعتولانه نوكي نأ

 تاي دارا, ىلطاانا رحت بايع نالوالا# تيحّيبرمهط و

 هزازبلا5وه عقب دخن قالطلا تبا ىونا ذاالا <. ارعملا 3) هرهت
 2'اناف ىصررم هه سنا لام 0
 ياك ىدكدتو ما يملاعتلا باستكاءدسعاولل ىلا ارذن نأ

 مضِشاوأ هل ازوا مىض داانا نلف لع كأ ىزلأ بهذلا لاذول ءلانكلا
 و١
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 ١ لهدا كنكماتنضكروزلل م لرياغنل لتي! كنك كتل فم
 0 نالفردويإ د الا: نانانلعم نالا زمان خم رثذا ذا'نهلاو |
 جلال وص #انتكم ديعافتاوأ |ىلطانك ن 5 وونعوأ كمل رش اذن
 ىلرلا تا انا لاذو ئلحولو يشم همزلبال جل اذاربوف ناذ ة مزال خوك
 لاق ولو موق ىهتن إب نلوم نلطا نا تر كلذالو ايا نىك | ضن ىلطا ن1 ىلاةول ديزازبلا 2و «ىهس ا ل نلبي اذان
 ارخ أوالوسولاو اولا تدخلا تلاّتذ ىراتخلا ىراتخا ىراتخلا اهلل
 وهو درعمل اهو ٌىالطلا دأ راؤعلرل ىرظنل خال مني الد ثالدلا دو
 عوذرلا خ غيل نلت خارقد ع زلاراٍتخأ» الطلاب قاعلب :ا
 ةنلانالا رمالا سفن وقد نياؤع ثازدالا عم ةينلا نو ديباضُم هب
 مدع فاعلا و رده دسلاررصلاو ارا بحا صل اىبب حلا بهزذ
 مج نو ارجل سنا نيععلا وبار. نا>ىضاذ به ذوانركذ الا هطا شبا
 ناوجلةالطلا نارها د رصيالر اثنا بكانايق نابرد دكلا مث
 ىرزعاكره ودوخو نكسسملا قه نايسمأو لال عزاز لدرد نأ

 رخارمال يك طلاوه ث كتلابروصحلا ناب نع باحر شو عيركا ذأ
 مهي زل طنفد نيثرم عراخإإ اهل لاول يلع دريو ىنراذلا ءازك
 الطلاب صاخدرعلاو ديلا هماجخلا صيشأت 3رةصحللو تيدالب
 ف .]تنرتف هيصا ألا نلاذموهوىههت انملاو سننلاركؤنعوتعاف
 ره ملارهو لات :ينلا طارق | سكلا مال م7 صللانا ناسلا باغ
 تكة طارتشاةتنو.داهطلرتشا كيرا تاور محلل صاخلو قنا
 2 اهسوكذدحا 2ستلا رك طارتش مدعم الطانبداذ إو بسقنلا

 7 ىفازكب اولا رص ناس نو د هيرنتلا د ضرع نال ترهتسا ه دزح
 فكلااظن ةرحاو بلا ق ومالا لرفانه تالثلا ءوقو عاملا
 ةلاهقسال لولا قطبا ذاف ءارهلاو بيتشل ادت نهنأ

 ييدوتلا
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 لطم حصالا قحذ طبا خاذ هكرورض نم هارؤ لاو تيوملاَ سن
 حاسبإو طول دم | مهنس !؟لنمثرتو رنص نم دا زوالا هتسرشو كلان
 هيلع َ درفلا نا انس نع تيبنبل واط ىواطلا انخاازإ ورحالا عدل

 مهول اللا لولدلل ىزجرحا نوكرؤ ردا :دوصتم نوكتنا ءدلنال نك
 دايتعاو تازل ضو تسلا وذا ءنع >ارللوهاملاهبّرخحالاو ةوصنملا

 ني اطلاأيراتعاوأ تصحي ديدرتلا طحت فا عبت هوصتللوهؤعم
 اذا بسلا كوت, ى ص وه ثيحنمالا يلع ىلوالا:ىاهلل و ىلوالا
 ىلاهااريلع فطعامو ل والا تريخا ومب ديكر لكلا طب تلطب
 ىلو جارعملا ذازكا اننا ةرحلاو تعّمو لوالي. طسلا ترتخا تلا
 دادفف دوأ ةرموا ةرموا ةراتخالاو ا راسخ تزنخلوا ترتخا كاان

 زل لاقولو ,كلبىذ خذ تالثلا قب ةرحاو ادخل واةرحاوم واعد

 ل ا لصيال ها تيررخللا مواد كاسل لا
 تا رجوا لال: ل عون اهارع ارجامو لوالا تركذا ةااةيا]صاخلو
 ترا تلاه نأو اا ةرحاو تعئر شط الا يشل طتلاك نشل تلا

 ءآق و اواو نم مد وأ نكد( طع هلب نالاؤسات الندا راركتمملا

 كاذلل مال مرذل: رش ند هد[ نا لاح نا/ول قحاكللا باوجندال وا
 يس اماه هريفب ومي د يلوالاءاهسم ممول نطملاؤناالا

 كريب كرما اهل لاق انالن ىونب كدب كرم اهلا ةول يطل ولولا و
 والارز يسئ: ترتخارق تلاد مك ختان ان كن ىوني مرد لالع
 الاةور فلل والااهركذ و اهيلع مزال لاملاو ال. ىلاط خرزغشحوبا لاك
 عضلات 3 رز“ وغلا سيل لوالاركمو لال اهمزليالو اند ىلاطوف
 تلاتف ىطعوأ فلأن ىراتتاىر اتنحا ىراتخا اهلل اول مماجلا

 عمن ارف تلبتكس اويل قطن اقو تلاد لت تقلط تزتخا

 اهنارلو رابعا بجوفرخالالاطبازجبإ كال مملاذ تتيزملا



 ترسخ انة مزلاو سنن اركذنغ ىاعاذ لطلاب صاخ ددحلاو كيت
 الاثخالاو تئنرلا وب كتضاا 3 كشلإ برجك اراذح ةزحاو هاةرحأون
 ررض نال ضعس وهو درتلل اهنا] ىطعلل ,تدال ْيِلطن ترخا و
 باوللل نلذولا سلخ ا ةالسكولانلخب باوضا تس هبابش الع
 ىلوالا ترخاانُكأ ,صوصتط_,ئلانلا نلت إلاملامالو درذ مثبارع ذو
 لاتخللا نزع ذا ثالثلا قب رنعو تمن لظنحتتلطلارضا ذا جدنع
 ثولرلا قل ىبصللد فاو هتاردبملاو ناولل طش سال لكم
 تاما نإ اهرنع د رمامالا لوق وهو !نمرد م هإكلا ا اهمزل لام نالوا ذأ

 ا ةيتتراا 4 ا رحرع .,نع تاربقلا نمدحأو 1 نالوماهمزلا

 "قه ىتلجلا بجلن ةرزحلا ةالاكب لل دبلاو قذر ّط
 - اهعزلو تالثلا قي باوملا_:لدخال :عغيتح أ دنعف انلاوواولإبركذولو
 0 فرعا وامولك ص ملا نالروصلا نه قالطلا قنإلاهدنعو تلال
 مياريلاازكةرحاو تول طف نلاب |نالث كسنن خلط احل اةول اكواصف مهل
 زايلوالاتعقو مسجلا: يستن ترئخا لاتف فطع الب رمركأ ذا قالا قر
 انهن فطمل ىرحركزي لو ةريزحالا» لال نرق ىنال تلالادمئل اثلاد سالب
 ٌُط هرئأاو تندم نازهو دنباتلاو للوالا بانو يعور حلا نو رتل ار مصبل

 تءحاو يسند تقلط تل قولو ساق ىهتنا ةمزحالا ىل غعنس نئاذ
 أدل جاصاناو ىراتخل لوف باوحنك ىنعي ةرحاوب تناقل طبى ست
 20 اهلا ضزوابضعس تتارتنريرخلا هنن لخأ > ىملطتلا نالرل
 ١ ىضترتحا تلاقولام لك ةرحأو تتلطن انت كحل طلانول
 "2 الاواسالرادصئالاهلإ وفي وللا جحالا نال سنن لط باوج
 ضنا لياهعانيرا ةربعا ناك رص ناكناو عجرلا نود تيابلا د وكو
 وهوّالل مرماام .ثوادكسكعف عمجيلاو ا نيالا هرماول عزنالا جوزلا
 ّمِياو رف تشاور ةاشسلل قنا ةلاكولا رشم خنكأ تكلا ةماعل تلا
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 نئاردمل غم نارا هدو ىهسن ا عا از هو تسأل ىرحا كو ةدعجر عدت

 ميش ضعب 3ك دوجوم نارعلا غانا خيالأ قلانازلو هلم كاتس ذأ

 ان دشن بكا مال 3/4 :ئىجرلا لريال باوصل ا وربخصلا عمال
 تريخأ تلاّمخ فلا: ان الل ريركعراتخ اول ْندا] ىرادخلا ١ ؛تلاداوحتدوك

 ميلا انطعلا وص ةروت تي!رش بل طت تربخا وا, ةبلطم عشا
 تعفو نعررطللاعذد 2 هلملا تو >هدرخلل صن

 نطعلاعريوصو ىتاهبلع بيضا اكان تلا رس 3دنابرضأر

 فلالا لف اهمزا متل انلا تنع كلا ناو الاو ىلوالا ”قيلطتلا نال

 منع هأنمرق امل عرشو هو ٌصيْللا عرش ىف اركمشل ملاب لال ص يصنع
 املوم نع دب انك انه نال همي تلعف تاتخ ىراتخا لاك ىلطيشلل 3

 مقي تلعف تلاقم كستنىراتخالاّولو انهانك هتيالمو تزنخا

راتخحان فلاب كزم كرما تعب نيلوصنلا ماج قوس أنس
 ظ اش ت

 مباع هوىلطن ىف كارم كرما مم وق ىهتنالالل اهيزلو تناب سللاو

 ٌىلاط تناونع دكا حراج ملا رثا 31 ددونيلا ديذلإوزعجيلل

 لست لول اهرر هرم ءعيسول زدال تبلطت راب دلو انابرمصن نيا
 كج زكهوا نبا. هوكي لاق تقل طن لصن | تيس كسنن قل كلاين
 كرمال ولام فالذعرمالا سنن ةنكت إ ةهلطلا نلظنل هل نيدلا ميد مالا

 ىنإكةبعجر دوك دج تيس تم كستدلطن ةرحاو ةقبلطم كدب
 كَرببكرما نيلوصنلا تاج قو ههيِفمصلا نازك ةبلاطت خ ككدس كرما

 ىهشنا ةئتسلا جا طترلوشو لاعللا هنن تلطت ناين مغ كي علطت
 ةقلطتةحو اكس تن اطتلوا سنن قلطت كك دكدس كرما سو 0١

 فقملطت عراتخالافول طيمملاةقوؤوهتنارساب ةدحاو يف تتلف
 ةرحاو تقلطن نينل كر ؤلط ارق ةل زن ندا فد ةرحأو تراتخأت

 لامعا دمر شكلا ذات مت و تيس نأ كسفد عراتحا اهلل لات ولو
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 مم ثزاخاو تيس كلانذ ىراتخاو تيس ناقل اطتئالاةدلو ٠
 سف لطاهيملا ضوه ندا راشد ضالاو مشل هاه دحلا ناد كل
 راب رانالا ابل يلا هريضيل و كارا رخاجمل لاقولو دنا ىلا رهتنمت ١2 ير صل اركذ لاح ديانكلاو تيانكرخالاو عيساودجا
 اهرنع د شفر انك داهرجخا لا كولو نسال اصح للعب لاذ
 ادد رينوشر انقل ملا نأ ثراهستد تراتخا نر تحمس
 5 9 سلا قو ريشا اهب رار تروشب م. وزلانمارارتا انه نالق يل
 )يكول ا مجو زف اه رساهرماف كك د ميا ارماؤجو 7 هرمؤل لاق

 لاةرلو موزلا نعئبلعتلا معاه ديبرمالاناكرملا اه طرخش ولو
 "رمال ٌنلعل ولأ 3 ناللكولا طر لد اهدسرمالا نكي ل اماه دس -رمالانكلاهرراهرمافاويتجوزت كار عا طط ساو ةارماىنجف ز
 00 تلاه اهنا بابلالوأ انمرتانا0ءامْوجتناطرشسلابا] حوزتلاب
 د اينلكو ةرىعلا كا لوتنموهو تب ىو زلنا ىشد ثرثخأ
 0 بازالادال مكيالك زلنا ىسافن ثرتن اتلاقوالاق دان نلاذكأم

 ىف:لغ ا معلا اجاب ناري نرابخلانع نسا رمل ايرمالاف لصف اثر قام باوصلاووهس هاعلو مهتنا معي الذ لوالا نع ١
 ىنعتتريلاو لالخ عيرم اريد سيل ىالخ هن عي تاوزنا5 ديلابرمالا
 فام نمل وان .عسا١لواس أى محب الذ ى ديب ىرما اهذلب ءاتيالاامأو امس اجماثراسخالا لذا عاتيال انادرظم ديلإبرمالاريثكم رقد فرمنلا
 اهتم ديلانرمهلا ناذ ناسحتسالاو سايقلا 4 نيايلا اوسسا نمرسرتملا ّيذ
 ثا ى_ر! وو جابصلل 3م فرتلا نعم دبلاو لاك عمان هرمالا ابتلا قاوم مناي ضونتلا وا ضيا سايقلا نالشيعىسنن ترتخا
 ثم الئلامقو ىأ نمو ةرحاويى سند ترتخا تلاتناث كت ىوني 14 -
 نيالا لير ايفو يمل ىلولاو ظرحلاف هرككأل قو نرلايرمالا نماعتملا نبزنلا خلي نالر اننا مالا ىلع ديلارسالل اباوجريصيسأّتخاالا نا

 رولا



 تلا ناكل صنم را بيذحلاددنص ا هسدلكذ ةدح ولا كيب كمأ
 د اساواهيضد ومد مرد تالئلا نب داراو ةرحأو اسجل ست تنقل

 رساولع نأمل اهباطنعو سلمجلا طارتداىلا تلاتف ملوم قافلا ك(ذ
 ميسيلوأولافا؟تلطن مل اهسنن تقلطف حت اواهدرس ا هرم العجول يح
 ضينتلاهساثم ,وقيامواءطارتش ىلا اهناوج مس شنلاركزمو شالا و

 فوس بؤس حمجج ةريبجقلا(ريلاكرمالا ناهنم دبؤشسا وميض فل
 بوصخلل و موعبلا ل مدك سنجر: |١ نعل ١2 نه وص اههناذ ثدلشلا دن
 جاوبلا:ةو هايتي امو نومحراشلارككازك متدن تحمعوب اهبان

 كانا نا ف ائلاو ثالثلا بن اهرحا نم الاصل اكدسل ايرالا
 رايخالا ةمطارتش اول عل ال اظيلدلا اهماّمموتي امو ىسننلاركو نمدنال

 ىف[ متيال ست: لثت لو تتلط تلاتدأه ديباهرم|] عجول طرخملا:3
 سلجل اف تناكث وسنن تشع تلاكولو هقيالترتخا تلاتولورانلل
 عياربلا خا مدنل اذ ف < يصوهو ىهنا الذالاواشنالا كلت أهزا] فدصت
 ةرححاو يونوأدرعى تسول هاا الملا املب دش وءفعضولع لذ

 بتطسوهنلا ين نعربال بأ امرك ودنيا, هرحأو تمقو رئلبست ١
 ”يصللذاهجوزل كلام ةاسا ةيناخلا و ءاضق يلع لال لديوا ناي داهبلا
 <عردب ى4ىدلا+ زلال أف ىسنن ت دقتشساع ديث كدي ةامن النا

 تلاقف ىزحا ةرمملوق زلال اقف أن كثىسنن تقلط تلاقف كدب
 ىديئذلا كَوْهدةالطلا وت اجوزلا لاتف أ ”ال سن تقلطة اللا

 محلول ىتحأ زي تتلطايان البومب اذ كثىلطنأهن اف كدي
 ريرملاريذ خوة ددوأضت 5 كوَملا نك عرخأ ةرم ىلوفاحلإ قب

ن عد ا اذأف تالكلا د داري هديل ابرسالل نأ معا ذأو
 تير

 هنأ فلي باوملا ةاثكئاهسنن تيتلطام دعب ةرحاو خ ضنوفنلا
 تلاد دانا وتتب تناوب رق و يعتنا تولثلا دارم
 كرو هن اتسرم نإ م اوشا مميال ىرين درمأ ىباوجل



 تلا أو كى الطلا شت طانلالا اهنال باوجومف نيأب كسألأوأ سان ىجم ناو ماحب كنا تلادف كدب كرما اهلا ول هرمغو راسسحلالا خلاق ازلو ميارسلا فانك عنماباوج صو قالطل ا افلا نم تسلرراؤ صا خر اسخالا /ظنلالا لدا اموأ ال! مايا وج يصب عيوزلا نم ءاريال صب طنل لذا ل صال فهم ازياج ناكعرمأ تب .رخا تلات ولوالطاب ناكىرما تكلم مصبال يدرب ىرمأ ىباوج ف تلاةولدصاللا
 اناناهودأ لاف اهسارباهرم ل عجيل :صالتلا نا روكذل ال صالا ىلع درد كوين الحرلا نود تالللإب كيسة ابل نال هكو ٌىلاطان او ىل ام كسبللا تلاكولو مكي م ىلا طىنم تنا تلا: ول وى تدلط
 كام ولواث الك نا/ غدر كرما تارم ثالث لاةىلر# نعطبحلا قوه( ز( فرحإب دسقب سيل كرس كرما اوف قابلا و لا اهدبس اعرا ام دا لع <. هزلاويخت ىتجوضاتلا كلرمالا عفرتن امل سيدلو عىس ٌقالطلا تعقواولاما ]يال اهرب اهرم ل عج ز.ااهحف نزع أهأع دو كرس ىرماو يلا نع!شيس ملاثسأو كينيعرم لاق ولو بزازملا ديارتؤو تتلطىسنن تلم كلانفاه دسبإ هرم عجولازكو تتلط
 كرا لل ةول نلاؤ دي سيل كري كادإاو يعيش ةرحاو ف كمي ف
 لانك نكن زك دا كو كلا ونسرا كنسوأ كنك

 ؟ئو تول دمالاو دبعلا جائت صف نما مهشو هيزازبلاو ص الذل
11211277 
 ص 9 كي كلاتف 0 كردّولو فروه لا سب الو قالطللا تنال

 ” ييلارسلواهدب مالا اشو قحاطلا مقو تلبق جوزلالاقن
 ولأ ايدولو 7. ولاا ربول مىفت طول ارببولو جه نلاابول اون
 رلاشماو كينع ف ثكرم | لاقول ٍددزإربلا ىو ىعتشا ةاملا ةأيدكوبت
 ىلعاهاوعد و ككررس كرما لوم كل رسب ىرغأو ديلا نع لاس

 يحول

 هوو هريس دس تا سلا سوو يسم نس سنس #١
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 ةياستدال] تعدو اولاما )ياله رساهرما !عجزدا اهجو زن

 ذرية دا نط سيلو ئسب : ل طلا تعدل: فضيرونتلا

 4 00 فو ا ا امخوح

 تناسو 71 دادكديو هدأ ىدسأاهرماق الطلاو اوعيسلا

 تيل طيسوضنلا ىلا ا ادئكربلل هل يذلا بطال هرب
 امك 5 همك[ ثمان صالل 2

ا رسناتلا بنح نوت قلعو أ لصالا الطب ا ذا تيشرو هدا
 ن

 ىسقل تمل تلاقذ ىراتخا| ول 0انولو ندا ياطير كنا هيدا

مك تايازكأا نمرسال لك وهو نيلوصنلا ءماجنت +316 نب | لها
 دا

 محل تشو تيطوا كادبو ىديم لولو قادس تاقل ا
 طيحلافوهتن اكرلهلا ىو نا كيرف رزعت ادا قملعتل ل هالع درذنب

 درا قح د م كرد ككرمأو | ىلاط تن ذأ شارما] !لاقول

 مكو ايان أت هقدااش نا عينا نعنع اها

 ةريغصلا لاةوللد ةريخصل المش رام طاخحلا ةارللا ف ىلطاو ىعتش اه كح
 ًاهناّملاء ا قلطط كلع دام هت تي اهسن تقلطن الطلا عوني كدبب كما

 طرش دجوا 0 اورخخلل |ىتف ريلاررمالا ىلطاو ٌسرازملا نازك
 تقلط ناذ ككدس كرماذ ىلرلا تلخد نا للقول ظنمللا ةام هنو

 تشادج تلا ا 2 هن دقلا تعضوأ

 دو و ل
لط مالوإميلا نعيد نار١ 0 لست ل طتل كو تنالاتن دن

 تق

 ملل مير طرشب للا دات دال ارب|نأو متي سلللاف

 ىكربخ 3 تيكخل كيعن انش دل ا

 ٌىالطلا عقيف نسرمالا لو اللعان كرس كر كرماف نيمودو |

 ظ ثراوتف مارح أ ى اباه درباهر :ر اذ انك هنم باف كا يوب 3 1



 اه ضائمارالاواهدي ةيرالا قس ضعبل ا ىتذأ ةرملا تنعم وح
 اهرب اهرماريصبلل اهلس تيل تناكأ ةاوّن أزل 3 ل 6”عقيالن ظ 0 اوالاهن كت لعي لذأد مةواهسلا ب هربملو اها اعنا ألم
 لمحاهرسمالامصيالاهريغش وتلوخرلا ةدبوحالا نالتخأو
 كيش تالا اهدا )صن او رهشادد ون اهنه باغ نا اهدي اعرمأ
 بلحم قنا ناكولواه دسبراص هنن 0 نا| تساهيل

 الراهنلا قننلا لوصو تبئيال نك عوق ول اركييرنا هوت لمصلا
 ممرعو اطعالا غانلتخا عازك,ىي ف اذكاهطهدل نا اه درا هرمأ م ىو يحاتنا يدب عضوم لك ف انهى انطوت كوقلا نأ
 ل( ةرخامرع قح يامل قالظلام دع ىحؤ مل وتلاف تقدعل كعب
 اه رمان امود,ن يرشسع ىلإ نأ ل ن|قسنملا ف و:ةرييخدلا قانكونملا
 لوقلاخ همدعو نايتالا نلت حا أت ليتات قد نمستعتاهدس
 نجف امل لكلا نوع ل ديام دجركدو اهديسرمالا نوكركتي ريالهل
 تاق ربل ضكان اذ هيلع كل ىااّةيالل كبطعب نال بق نالف تاما لاف
 لوّملا نأانرالا بولطللا ع داو الين كهنوكواذيالا مدعوم دان نالد
 .لوخرلا].ة اهلل اذ ناسحتسا انهو اني سسالاركتي نال بلاطلل
 اهردرصيا) ليرشلا دوف تدرب كوم اف ]هس كرع تبغا
 ضخم ةبفلا نال روضنل م عل سلال م نقتل ةسزعلاا نال
 'تن اف ثعبأ ناو رهتسلا انه ف كّسَيْرن عسر نا املا نكمإ
 كعبلانال عتيال ل وسرلادي نم تعاضت لجديد اهبل ل سرافازك
 رداعرم] نأ جى انكي كنمى سند تجي نوت عدنتلا دهب اه دس رمأوال (لعجالاهجوزتاذا ةالا تفاخا داو ىقحترق لاسرملاو
 تجف ددوأ ثا دحرضت يييرط كت بس قماتراب كلم يشتت ىلطا

 ىزحاتخ

 ا
 نا

|0 
|[ 
 ا

 ا

 ا ا
 ا



 ريفل اهيهيحو نشكو ازكو ديان نأ[ ف نحا تقشولو نكحرصا:١ |

 ةريدص هواه ريدا هرمأ لمح »ا سوىع كيغوأ تيرتشساوا ىزحا

 2و 2 ذارسخالب اهبيزن ىلطت نيس اهلع ا

 ”ىوجيلا مدي اهم لط ةسث واو نعل” َتننو ممل نع دز ارياف طرا

 / د وحر 1 دزلانم باجيالا ناكولا«ةقفنل اولا طقس

 فكرهم نعيش ربا نا ثديب تأتملطت ثالئرما اهلل اق طنا
/ 

 ا سلجلاث قالطلا تعدوا ناواهري نيرمالا عيرخ سلما نع تماذنا

تملا نإ مفداارهملا نع يدربت م نأو مقواربالا تمرك نأ
 امبالا طر نال كر

 ا متو رس 000 كطعا) نا اهلل ات

 5 ْ رم اىضم د لاس ملال املا يذلا ىدانأ فل

 دارس تا قا هيرب
ين /ورابالا كلت قريد االباهسأ ىلا تبيه د نأد تشن كدس

 ظ لص

 تس ئحاهتلطا ذا طراصفقننلا بوحو مدعل هنيال ةقتنلا اها

 ق الطلاؤ كرب كرا ماباةثع د سرج ان: كيل لصون ل
 دارا ©روزلاناكثأو قفنلا|ويلا [سرملو مأيالأ تضئ ثديس ىم

 امهرجل منع قح ءابالا كا ءالرونلا ددربمل نأو ءاقيالا اهليرنئلا

 تقرأ ةويبكلاوأ دقينل ا تيللمف تانج اير ضف ا هداه دا
 متخسولوىضاوسلا ناسلو مزال د ىلإ بحل صل نادر انج نوكيا

 متع الب |أمراجأبرل تلاه ذا اذكو ديان مسيل تدخاوا أيت تقزموا
 تحيا لات هدا لاي دأيب تسل اهنالديأ حج سسل] يق متنعلد اهنهلولو

 صاصق الدال كب انجن اع ةماملاو لظمالا لوم نمٌدسل ا: هيل هنا
 اهنمدلانح وفه كك ذل تريل تلاتف ةدمل اهل لاعتانياخنفاشلا نوكيا حي

 ةدانج نوكيالىغاتلا لافت ةرورشدالب فشكلا ورطنلازوعال شام رع

 ظ  تيعايوايبرلا تراي عطا نيس كن رس ١
 لججلااذيادجب كربل انماهجورزخي ادق ينج هنوص عيشرعم



 ا التحت ذاالي اشاهواطعاو انلطم بانج يو مالا قدانج

 7 يللا امل ئازكر ىلع اهواع داازكو يانج د دحماسللاب؟ داحلأرحت
00 

 لاس انلا +. اوال وم ازكو بلكلا كما تاجدلو دعب كت او كما )غُ
 ”نإ زرانح نوكرا] تبضخد درجلازبحلا ]ك١ كل اهاع >ولد الكبه نو
 فو انج عل دعب اهنعل نأ نم ةماحلاءيلعام رميها عصو
7 

 ةدانج ناك ةءيصعموه لعف خك( ذتلاكتناكن ال عذ [لبتلاتفانك ١ لا ةداءةبانجاوي مب نمدزماههجو تنشكن اهنا عجل
 ةرضاحرنالفو رن الفيلع تجوزن كنا جورل الع تع دا عاهل ©. وزثنااهرمااهبلا ضوف تيلوصفولا عماجت و ئهشنالخالاو
 اهررمال ضي ماكتلاب دوهشلا هلو هنموستت تجد زن لوتت
 ىلع تجوزن كنا ره تنهربدو سلجم نع مننا غن الذ تن أكولو
 ةيكاولوصملا تمت اهيلع مامنلا تاما مخي تسببها عمال هباهصالاو ناي اور بق عمشتل ه ىرين ىرمار اصف ,ن الذ
 غعنماهنن ةاسما تبهو ٌحاهيلع ع هزت نا اه دبا هرم | عج
 لظفلتلا ضدومبلا 3 تننع لاقو ,نارما ترراصفوه لو دوهش
 باجا عصلاناه دييرمالا م صيالقحقرصب]ه عدزتلا ظفلب
 قرصا قباورلاو كد املا يصح البن ذالل ىدصت نم ضعب
 رهالا 5 فقرصنالزرأ تح اوك ند الجو نط الهانعز

 ىهعتن ااموغا ل عنلا ذا يشن عملا غصوسنلا :ي نالاهدس

 تقفنأو أ ةرثع باطف كدي كرمافرابإ شع كسلا جتنن عصتاا
 كيلا[ صوأ) نالاةرلامنالخباهربرمالا سدا لارض رلام نم
 :تالأه دسرمالا قس ثيحاملا<ةلكسملاومايا شع كتتفن
 دجويملو ٍلوضولا نو دل اصيالامدعأه يبيرمالا] مجطرشت
 يه :ن احر مشب ايضن ا اهدييرمالإ]عجولو ثنحمف لاصيالا

 اون

 أ 00



 ابك شأد ًاويرطخ نك او ملا نيااينيجفلا نياانهمرسلل وراك |
 ١أوا تلاثاكن امنا ماسلا نسا| أذ تلاكؤلو اهسننن كىلطت نا ايل تلات

 نوكله ل عم نمزعمملا ترىصولو انج نوكلالا زد رععل

 نك لذا تلد لاةالفالاو ٌراظنلا تدعص نأ انه[ لاق انج
 ن انهسإلا لع ناكناءيانجييلا ىروالخالاو ديانك بحت طا

 ككرسب كرماف كر ذازيياركس يرش نازتلا 3و عينا لذالاو ٠٠
 ىهتضا ]ل !ةليبةديبلاو عدلا لوتلاف نذالا خان لّتخاو برش
 : ارمأ كيلع تجخوزدنادينتلا' 3و ءاهندب دشيلاو ا لوملا هإصاق

 لعفل بز اأو لوضتلا ماكي رحاكت قة اما تلخادذ كدساهرمأت |
 ث انكو كا ذايلذ جاكت ىف: ارم تلخدا ذا لاتولواهتلطت نأ امل سيل

 ترترخأو ةرحاو ىسفد تقلط و ه- وق ئهتشا كا(. ليكوتلا
 دكر كرما م: ىزلا لوح باوبحو ىثعي ةرخاؤب نان قيلْطُس قمن
 يظن الاعلا صوصنحر اشعال طلا ءنصورحاولا نال انجل ىوني
 ضدونتلا» ثالثلا تكاسالاه ؛1 حاولا تتْفررّدلا صوصختندرت
 كان ماؤا] تيابلا 3 نوكب ان اضن ونتلا نال ثدأي تناكو احاولا تلكم

 رطارتلس ىلا فل اركؤبراشماو نر اينجل طبت ضارعا تدر. وبلا
 أهلف تبطنالكدكوبب كرما لاق تيلوصنلا عماح 3 وهاضيا تقلط عم
 ٌىداواهستن تلطتال اهي االارخا سل وأ كاش لم اهسننر اخ نا
 فركال :أرائيضللا باوج د نيالا عوقلع ع! سلا ديادحلا نحاص
 لواذوههمرتا موجب سييلثيانملا بلم تايحاامواملس
 ثم الثلا عتيرزئامإو ةرحاو عدد ىعيةرخاو نسرتكا ل صنلا
 ديئتي الوراركتلا ال سيلرباذىثم واذا نملك( ذ ايلف ساحلا)
 موسلا كريب كرما خ[بللا لخديالو نموا ىقشا الكحل
 . امر, نطغ ناسا مهن ىلع باليل رانئللا ل نوكو | ؤغيرغ معبر



 2 نرمالادّستدصق : هال امل ]ئامه نمزب مهيب وصقم منام نمزيىع

 2 سغادرتم مويانل لصيف ىف اتلايرخارما دسونو لوال ابربوكزلل

 ١ كللاكدب كرسى! الجب تطعرا ص هذال وكن مكذل 3 دهن! ملل بوحي
  ةلجنطعاذاانكن ]لال خس!اموبلا درئاولو دغدعب كريب كرماو
 ا ١ ادحاوارما نالكدغ دعبو مويلا يلطلاقولردال ديل انرمالاب درو ىزحا

 بعصت مقوا ذأو تّقاثلا محال الطلا نال دحأو تاللمالا عذي'لو
 ١ شاازس اوفتشالاوس همدعو دغ دجبركزذرعلا عجة انلاط هب

 ' تاكورمويلا كاذ در مالا | طباهيدي درمالا تدزنأو سوت

  "ىورتترتخاو ا كترتخلا هجوزل كلا ذانعي دغدعباه دبا هرما
 . الطباب ءاللو جوزل ارا خل هرلاب د ارمله لوال|مويلا ق اهكلمرهتش اذن
 ظ 0 ل ادانتددسعلا نزل هادا هيئات
 مرضت انمالذ اهدرب دري لذ امز,ا] مثيب منجل كرسو ا اهزرباهرما عج

 كاسل سرقو للعب ث در نو انه موقد درلابدتريال موف ثمر
 ١ اهالو ضوخنلاد نع درلاب درب داب ةيضقانلا يد ةوخت ادن
 اردالاكوهميلا رارقادر دك دصف لجيل رلامرذ 1| ذا أكرتريالف مرعب

 فدعس نم ,يفال.درلاب ديرو لول الع ثقوب | مدوبشب نيدلا نع
 ىلأعت ءاوكلف كيِلَملااماورهاظف طاتسالاامأ كللاو طاّبسالا
  تباوصلاوريدقلا جف قازكاق دصتاربالا وسمك يخاوق دصت نأو
 ١ هلقاننسا] قينونتا! نعوذ ريدترتانانهساؤتفو مهتالاتينا

 "2 هلا ذاع لوهم ضيونتلادعب هنا قةركذامامأو لوصنلا ا

 تاتاوريبف نوكينا ل قدلاب تيلوضتلا ماج كاهن, ف كود
 النام هد ل ططنو هجو نعول عت هجو نملك زنا)

 ظ كل

 2 رصحرياورمعتن مدا هلم ىِيلعتلا لاا رظن معيالو كللقلا

 ساي اوك متلالا لت درلا دا ةءاورهصنو القا الأ رلا
 ] مدعب ملوقو اهحوزاهرأ خا ىلع درلا دعب ملوك ل جرم مما نبأ نأ



 اهرمالعجل ذا صاخ السا لحوهو هت ددر كلاتىلا. عزم
 دسوااهدسرمالا ل عجا ة!|ط.إمأش درلإب يرينا ,موقوأه دي

 نعيش ونجم بليل انه نكيالو نيلوصنلا ماجر م.صامى نجا ٠
 هن هاوجو| بالا رعبا لولا[ بق دتريهنانم عاملا يقوام

 ص كك و ضال كتريخا عد زلم طوتي ناباضي ا ىبحجالا نمشي
 يطل طبع ضارعا تددر لوقلادعب اهم نالرظن يحي اكلأ
ًاجاوحو هانمرداماهارحا تاضمانم د لئاصنلاازه ىعمورتو

 

 اهتلطْم كدب كرما رئارما1لاقول هنا ل وصنلا ةوقوام شالا
 ةلطلا ناكن او عي نعال خا مضوم خلاق واهدي نمرمالا عضل تاب

 رمالا إلا ةادمرعو ازميسرمالا نما ذلاهذ م.و ل نابكفوواسنأب |[

 ف الئخل )تسلل نأ ىهلم كدسرمالانانكنا6نا الق ناناتلعم

 ىنعيرزابالارمجتب لطس ديلابرمالا نا ةياورلاهاظو لاوقالاو يادرلا ١

 نم ءانمددال ةيلكلاب هذ لطب عمال عيبالدعلا خاهستن تتلطول اهنا |
 مهو ميلعلربومامالا دنع وكو ©.وزتلادعباهسنن تتلطولاهنا '

 ريزعتلا نإ ءاَنباهلطبيا| تمملادجب كلا لاو زو ٌىملحتلاب ا
 ةِبنَسلا قو ءاكيلم ناك نا واهس ا هر حابإ هب الط قلعت زعم

 هوجو لِضاهتلط ٌمكدبب كرماذازكتلعذ نا هضةمالجن العم |

 رمالاعسسال م 5 غاهدي قرمالا خب اهجوزت غانيابات الط ط رشا .

 فايرمالا» ةرعلا !ضينا]دياهجوزت نا غر عماورلاماظذ ٠

 تالا ذا هس مدان ىسىنلا هدمب حلذ ّنباورلارهاظ ٌىَولعلارمالا

 در لسه خمهانلا ناك دارو وتخاةالسلا خنادلنانلعم

 دياورلتن نافذ تيارملا ةامكأ دع ل ديو تياو راه“ ضيوتتلا ٠
 ًاهرمبركك م اييالادر كلتا ايرمالا در ك[تا) اهناب زغةينح أ نم

 ف نوحراشسلاو ماعلا نبا نلت امال جاتحجالو ياو رلارهاطظ جو ٠



 يلط م ىرخالادس اهدحارم ال عج ناتارما ل سيزازبلا و *تيلسلل
 لمجرلام فالك اهرب شرما يصب يحوز م ايعل اخو |نلد|عبلا ضنا
 قو اردت ىهتنا كيز, نالرما لع انياب اهتلط ءاحسنن ديب اهرما
 ' .ةيلعتو تناضا عت ديلابرمالان|بتكلا ةماعو كيادحلاو باكل انهذ
 ظ رس اسسأ ضيا فلاخمورنع؛ اجا ذاوانالف مدّقي موي ثكدر كرها وخي
 المل اةداطشل كامات كيرلا نشف ناشوعاةركدو تاكيلملا
 او لات رع اح | ذا ان الثوإ :ييسللانلث كوب اظن كريب كرب)
 000000 لضم تايد لاننا: هلن يلطو د قول اللا

 . ١دارم قيلعتلا نال خ اريد سنن جلطن راوفوزج ندا نضاضلاو
 هلوق ؛اونناواّتلعم نوكم الذ قسلختلا ال ةحرزخلاسييلو ظنلالب
 لد دِحناو كيلي ندا]لمللاىأ لخير ارعو مويلا كريب 01

 ٠ كركم شاول كبلتلا ة يكل صام نااحخا وبا هدب لضتي ١
 أبونعلا] |عتسارطسوتلا ليلا لخرت هوم فو تيمريب 4 كرد كرما
 محل وشلل كجو ليلا هرذو ةيارهللاعلز تادملا لوضف أ ةرعو
 توقوملا كازل درفلامونلا قليلا لوخد ىفتيت زال دو درم مطتنب
 و ةاهجوز ترياتهلا ذا ىىبدخلا خفق سل اهمود تن درءنأو

 فازكىوتنل|ميلعو كد دماوشلا ناسا د اناهللم مهنا

 كرماو موبلا ككدبب كرما لاول نأ ارغورمويلاء لوني دب بشلولولا
 38-5 هوزعذ ف لخكذرخ اول ا تالي غارت فكوم

 ره ائاوىذ ىالخي شت اّيلا] سيل ف سون اللا مرنلاانهريارملا ف

 ريف نجس أ نعو ةرماه درب ادراك كروب كرما هلومكّرذ دارتم
 ١ تملعدتو ىضأترفلا سافل انك ةبقح تاقوأا هال وماةئالن اخذنا

 بأن



 ىلا دتي ردا كرس كرما لادولةدا نامزلا لاق حلطلا فاض تان

 سل برّ رداموسلا ف كدب كرم رلوق ىالخب طّمذ بورغلا
 أاموي ك رس كرمالاّدول ةرمخرلا خو هسدّتلا هذ آلم, م.سصدقو

 .او يوكل ةرلل لاكتساىلا عال كوت: نمرمالا اهلذ دسسو !ارهشموا
 ًاعاج امانا اءأ هرهشلا نوكتو ضائشبالو سلجلل نعماشلاب امس
 ميكب ة/رانلل اهل ن اك ةئسسلا زه واميشلا انهو عوبلاازه لاف قرعولو
 حلل ىلول اركُذو ل الهلا لع اتهره شمل نوكو دنس اورهشلاو وبلا
 هرب اهش ىلطت نااهلذرهشللا سارىلا كك ديب كرما لاو ذأ 7

 اهراجلاب ىوز/ترتخأ تل اقولو ريخمرمالا نالرهشسلا ؤةرحاو

 فسويوبالاىو'رفينح لإ درع نملا قاهستبراتخت نانو وسلا

 تانخاذرسلا هزه كريب كرما لاّمولو هلك شلا اه دي ننرمألا و, لح
 دحاو اهرجو رناهي تل طولو نمسا قاب قرايخاخلنكي لاهجوزت غاهسنت
 ب الدييتح ىلإ دنعر اك لاهلذ هنسلا كن قاهحو نت ايس خدي لو

 8 زدالاهيرالا فسيويوبا لاكو دعي تيتوئسا أر كلا انه تاتلط

 ىل زيا نامزلالا قالطلافاضاسإب قاس دقو لطيدقو كلا نو
 م يأ ةرثخلل تقولا انه نماه يبيرمالاذ مايا شع لا كدي كرما لاق
 عونيذاالا منسلارعب مّمي نمل ىلاط تن الانولو تاعاسلا ظ ف

 نوثدم هو سشهل انه نما عادا نم دقو ىالطلا/ ىتملاو لال عوفولا
 نالطلاكعْس للاربالان نما ههضامالارماظإكلاو ىزازملاو رص فانه

 هيلاارخا نوكي دثنمخل ميلا خاتاارهشلا اررالاب تبع لاق خاالا
 ةراجالارخآنمزنكل١ ف0 ر صر وارسإلا هفاضا :صوضتش دان يهتم
 نأب عرركول شال ديلارمالا> احن ابد نق و تذأ ضاصتالام] بث نمش

 كرسبكماو كدب يلحس اك دنيا |. ككل ١
 دارس كرما لاقل ك/ذكر ازهلل | تطمع اولا لن ضيوتانأل
 لاقولواريسنت جصيالندالو اول |ىنىىانهانلا نال دكريب كرمان



 1 ةكرسبرمالاراص هاش عم. 0100006 اذ كك دس كرما تلعج
 دق لاقوا قلاط تنافاتلاط كتلعج لول اتكشكدبب مالا رع

 كستنؤلط ك سب كك أ ا 0و اف مخ واائلاو

 ةيلشنم الطلارمالاب هر ايد لاتفاهسنن تراتخاذ

 سماد ل هدال مهبملام 0

 تكرم لتكتمل: نكدلو مهما ريسنتميرل ادناه اكؤإلف
 خلط لت دلعدا ىس مكد) |كراتخلاف قللطعي هراتنيلو كرس

 1 ا دول الذ 5-5 ١ !نيضيبروتنلا لع
 ندا مصحر ةروحاو نازوعي 0 ثترمخأ

 لاقوأ اع اتا اف 000 70 رك
 كن لطعف ءرانضلاف كدي كيم 1
 ظ دهينلأب رمالاب درب مل ندأ هشيم وم ان سلاما ينبني اسباب

 ا ا هللا تطملاب معلا ضيونتلاب ىلاثدال ثالئلا
 ظ ككدس كر كرما لاه وا كراتخ أو انخاو ىراّتح ايللزك الازم بعت كنسدت لط

 كر لاقولو نيتنل لطم تراتخاف كسب قلطق كدب ككرهأو
 3: 0 لاقواهسننتراتخ”اف كش قلطن عرأخا رات اكد

 0 00 ل لاقي ذتن

 لال هضاب راو ثالئلاركتأولو يعي ثدلثلا ىون ا ذارمالا نول
 2 رول ”رمالإ يكل راصد ةلعاا| محل صبرأب اسخالاو تلع جصّترسالا نال

 يارا جاوا خلا تاكو عم .١لاقول كنلور جانو ا

 ةدحاوب تناب تراسل قلطف ىراتناذ ككدسب كرما لاول و ككديب
 كييعاز 24 اوقل اسم ب قلطي ماوكو الإ يسنت نبا ضلال

 ' هريولا داش تيل تراتحاف كسشنقلط ىراتخاذ كدب كم لولو
 رمالاب ا



 اطسلا ! ذيماثو يرعج 25000 هملايا الطرسلاو رمالاب

 الل نفو ؛ىنجالا نيضيونشلا نير ملال لاهث هيدا تس نا قا سرو
د ف 5 رحأو مىدممسل اسارو موسل ا!كلاط كنا تلاتول

 3 ىكداا را

 لبقو تَسدو ناد الط قو ]دإح أهل نال نااما ارنعرهتل اسر
 دانقيلطت فصي ىإدنعو لصا فلا ردعد وهو دع دوت ماهل ف وقوأم
 ديت موبللا خكاتولو بورخل اداري نعئرومل اك دم ككرمأ لاقولو

 أهزئع لطب هتدرفنهلسلا انه لاذ ولو ىرو ديلا وركذ نسيلجلاب

 ىل أهلا سلجلا كل ذ لطب فصوب ىلإ دنهو دحاو كلم منا
 هندرت ارهشو موملالاولو بلئلابىف لن يف واه ل نم كمأ#

 تح نال ايخلا5 هله شن كإتدع هلل نموهباهذاهر اخ[ طبي

 ىتمفىنعم قلعت أصن كل ئوهلاةودرلاب دّريفرحاو ضيرنت
 ملا ذاك قيلعتل يلا ركن قسم كيل رماة تقدرو
 تاكتاو امنع تسلجواّعت ٍلواموي ضدوندل ادعب تئكمولو ىلا وق
 تناكواداهلمالا دوهطتو !ٌريوتسلا اهاناتثع دوا تسكعو | هوعش ع

 أنرذامأ هر ابخويببال ىلا) تراس ناواهر اخو تع دبادولع
 ىلع ل دياىرمارشلاب م هت ح لد شب نداواهسلجم طا نللل امل يذلا نإ

 انمدراهر ا دانيل نال تداهم شل دجال نكن
 يسب دعم الا ولالا معلا [ةقيتسي ابا نيالا ظ

 اهسننرات خيا خشن هت انمار ]جرم هلل ف لاق ازكي ضاع الا
 تمرمالا مخل هركو اعواد !اهماتاناهدس 6وزلادخا

 هد اريج نم اال تنفق نوم 2 الا خو لزاوثلا عرج تمواهدب

 دوهشملا اوعري ارحل اهرزم ناي إ نابدوهشلا اوعوتل تمد اذا روزا
 راينا ]طسال لوضترل نا لوحتملو | اوعضوم نع لوك ناامااولخكال
 ربتعل نالع اني من ءاشلا نلدخا اهعضوم نع تلوح نأوق امثال

 دنعودجو هيا ضغبلا دنع سلما ل دوا اهشاءار ارنا ن الطب



 7 دعب نونا لطبلا زنارلا رسب داراو ىقننا عما انه ضارعالاضعبلا
 7 اهلنا زل تتلطر يت تبابلآو توكس مترات ولف هاه ضدونتلا
 اهياوجاهتوطخاوياوج سس نا ءارساالاب دارو 10 عرسلاب باوهإل
 اهعم ,يزلان اما ذاا مل مشسفرعسلا فويل قلطاو :ص الخلا قانكث نال
 لطسلل لالا هدونبلحلا فانليا قاطنكيملولجأو ند دلا لع
 تيضّتخاوأ تطمشاوا كلستغاوا تلا ماعطب تعدولام هش
 | 1 ١ قت ءانالسلا ةانئاول فش وارتلا فلفتشارإ
 ىف !ىمادباد لا كوكوا تلزنو كيكار تناكو ] قلطملا نمل فرخ
  لبقروتعاهللا ريس ضوف دبع قتحب تاربولامو تبكرذ كزنأن تناك
 2 تلتخاودسالتلا نأ ْ:تلط نا ازكىؤطعا تلاقولامواهسنند تلطن نأ

 لَم ناةودتلا لاو ناو لطس لكالا هص للا فلكال ا ليلك
 تناكول !هزا] يبانلار يسب درو ىهتنا لص !لطسا بشملاو لطسبإل
 لإ همر اتناو ةصالنلا انك هاهو لس تراضليزسلاو
 يللا دال عرمسسلا لالا ل رخ ضارعالا لع 1 دبال لق لك فاريسسلا الإ
 2 اكرغ نماهمرن بسنلو ماع طن اوعدت نار نما لطم بمرتسلاو
 ردا ذا فرمان! اهيل صلال 5ز هالبزت صيضر نادر رمل
 ىسفن تقلط لاذ حالف تقلط تلات كرس ىرزحا ارم اضنأ عنه
 رعلاو ين رد عرشو خئسنولع لد لاكولانكو سلجلا لرشا)] اناهدو زأج

  تقلط مداولاب عستاام تاق اهنكوازكهلّجدملولو احلال ريتال
 باوجلا درت هو مالك تملك" تيسلوصفلا ماو و نيستا نياهسمت
 آلا اهرايجلط ب ءاسح اءاإ طا عسا ياسر تسارلا
 م كرد ا] سلا بل ديت الر ظم مو لطظسل ءاناساب فقلطت
 نوكأ. يلا لسلام لكل ناب مزيل هيف ةرمخ باجلاورهتشادباز

0- 



 ىنعب قلعت لكل 0 نك انهسدلو ا ل دالا, هلفللاءطق

 ثو ايلا ب هيكل لات تناكولامل لحد و !تاللفلا اوهو نعال

 رثولو ميلظلا ن5 عيراالاو م كال اكو هطتناعنشم كتان تلطم] دن
 قيعلا ح > للملا ناللا كا دو (ئهشا طمحلا ةرهكعو ةضدرنلا نازل

 ظ اهمالعح 5-5 ثار اهناماهي دبرعالا جزتعال دحا ورم ااه موزلانم

 تيباوقشن تلات ؛دبملا تعب تادضاه دس , هريعرمأو
 ثود ضاعالا لعل دبل الار اهتانمإ هرسعلرعو ©ىزلادع

 لاكورمال ربل هيرشي لات تععجضا ول رالات لإن دمق ىاثلا

 اهناداراش اًساودصا للا نازك لا حفني ه دبوس نأ موضع

 تب لطسال كمال غو اتقن بضل

 اتبه ذولاهمال دري ال! ايجوخاول رددو ثيلوصخلا
 0 21107 انو نا وعريدحلا ه دنع

 رجهودرك سن الل فاقيالا, هرمزحلا انيس ا نالك وان العتق / نأكم

 ملا ذأ ثيلةرالل الطبم اك د 0 _ ضاعامنأ

 فوكو 2 لد و ندي ادلا ن تئكونأب دحوب

 الو ةماعلا اناا ةاطبشو ل ا ادو نب

 طال نأ: د١ الل د ضيونئتلا نالا ةامأ ا نأ

 متميز دش ظرشلا اجا ذاالا تّرولاما داء اه در يرمالا يصيالف
 ديري كك ل ينسب سيإ سلا( : ل ومتلاواتلطم نانا فعلا ساحب
 اال للس :ريالااتلقن 5 ارضي ف جرو نالا ذااهأ اود زلم

 نازل ئاطأم هنأ تّدولا وضم ا واتلعرق وانشأب كمف دولا

 امرنا بر ضامعالا لع لدياىا]ورماَنّتل اد ل طسي>لو ىنعي ةيخاولولا
 ا امسارلا كل كلما دالال مز الب بدعم كرك ندؤاقلا نأ
 ٍنلوضملاة ساكو ء«ناببلا د ياخ ف مكان اما موي ضارعالا ليل د
 ىداعلا لوصف ازكو للبر طاوبلا بداح. نم ثردلا ك تدسولو



 ” اهيجولامابناج ل اج نم تش تببلا ف كيا واهم نا ءأانعمو
 مم ضار د! >زئاا هما درع لطب تماثف ثيبلاذ ةرعاق فد
 اة جا وب قالو تبادك تسل (ميسفتسلاو ىلا تيبلام كّذلاو
 هديا هامل ناضي ئباملاريس كابا قرتف اومتستح معلا لوس
 0 عرسك كد كرمال لة ول تيلوصنلا ماج خوه عرلأو هامل لأ
 ١" كلتا نال سلع قواسلحل ا خ قتاثس ا 1م اه سنن ىلطت نااهلذ
 11 ادي هلو البلاد ردل ديزعا ةاملانأو ةرحأو نمركأ ةرحأو عقد

 م رع نم لي ى موا ةاورفزلا الرا «وزدحبال هقوةرحلاذ
 امباو نياو يو تبجو او فيكوراركتلا ذارمبإ] انكل سال ان رتلا
 دو لاقل خلد إلا نه فوق دلطلا«قتعلاو ىساجتا لدتا
 هلكت ساو ى حل طلاازكو ىتع ىدعلا تن اغاتنا ارلكت اد
 ظ تيك أوو دنع بنججاو [طبا هوز تراتخاول ماتا نلا عناب تلوم
 2 املوقِْسِبو وزلااهراشخلا نسر قرنيدلاب تيلوضملا باجإع
 (/  لصا]طبس م. وزللرادخالا نأب ةرركم ديس قةيشمل طساشا

 :يشللاولو تاثلسلا ةلجنم يس لطسانا|ساالاعيوَقو ضيونتلا
 لاكن لوصنلا ماح:وو هضبوفتلالضالطس الف كة ده
 ذم تعد ال اقف اهسنذ تقل ط رمأ5 ميرماذ نااهرب|هرما
 فوسلاو ىالا لع ليال تلات كلع سجينة ىنتلطت رم ًيازنالا
 دعب كسننىدلطانا لاتنأهسفن تقلطن كدس كرمال اة اهلوق
 سلخ كد ةئسن تقلط لبا] تلاقو لهبو م لكلاب لاهتشالا
 ظ رهاطظلاذريعلاوهو مرازكان .ببمسكجو زدالاهل وت ٍلوذلافمل دنتالب
 | دف كاتو ىراتخت إف نسا كري لاورضا طب لافت الامدع
 ١ ١" تمارا كرين كرما تمت نتل لاق ن أف كوم لوتلاف ترتخا
 فجر رمل ىلوللا ذا قدصيا] تلعن نذلالاقو كسند تعترف
 نئلاو_فزن ثلا قتعبرلاب قتعلاببعوبا] هرسزمالا]عجننال

 "ب



 «تانونا كارا امرك هدا] لاذ ىف نكلل لومالو 54 موللو كيد دب

 00 ةانهولع لوما ا ع 05

 هتبساح قرنع تمجد دووهتنا بود | شيال نأ غب حالم دلك
 دعب أهم ءاسيالارو ا 3 0 ا

 ريل يناثلا قو هس لشن لأ اتيالاطي ا ىدي ع. ودلاو ضيوفتلا

 مي رضونتلا له كلف ند ضيونتل ارحب دبجلا نم ءاددالإب لوما رثي
 دل ألنلا )صف نع بز ازبلا خلاق تلت ممل سسانلا عالما
 اهسنقد كتلطت مرج الي اهيرض نارسانلا املا قاهر يلا هرم هج
 هحجو هزورهاظظلا وهو قالطلاطكراتس نوكَص ناضيوتتلا ع
 طرتسلاب نيشلا تييلهتو هيسف كرا شسلا لا ضيا مجو ف1 !ق ناو
 ةلهتالزبال دكر اشم نوكداهسلد تدل طذ سنن خلط ل ]اةىلو هبال
 ثواثس عايصملا ف لادو ىهش١ برضلاب خسنلا ىلعت لوالا خو هش
 دل صملا نم هرذعام لارا ا :كرالعر اتا سؤ ميارال ريع حجز ثمتساو
 ثمثسلا نركم ناتضلاهنوو ةروسنتلا ىارريسنالاو دنس حيت راسا تالخ
 ف يشاء اولا نؤكمو تبدسلا مضوواولا فو

 تعدو تملطت ةرحاو ىزنوأ ويب ولو كن قلط لاةولو مدس
 ىقدطرإ وم نان لتلاوقو ىا نعذو هازنوأت هلت تتلط نأو يعج
 ىعمززح هنا نك مرهق قيلطتلا عن ليعذأ انعم كس
 رو ثالث لل ئحْنو نات مالا قش وهوممىولا يش يمس ظنا
 مسار تار ل ظ تدارك تدلل يبس سس ترم
 1 تالا اهيتملاطت . ىلطاو١ درع هنؤكل ضيا انهومتا0نيتنللا

 فالطلامَن هيلع فرت اهوقوات لثىستد تقلط تلاقأ ذا
 .اقزوتموادحاو ظْفلي ث كمل! تعذر! ذا امإمتدو :نئانشل ناش لشلا
 ارحأو ىؤير قو: تقلطول اها ث الث مين نو سرت يف ذأ(
 عءاس ىا يلط لاول ندا اه باطنخعٍديقو يسم امالا دنع وتم تبر

١ 
/ 



 مساإلا انك ىث مق معي ٍ دارا ت رم لقد سم تلف تم

 10 قاح وتاب >ديرمل انه بطاخلا ن ارعا 1

 منداكلا اهو متتلطو كل تجيد ذأ أولا كلخذ اذا لاول نيب

 ا جا زسي ترحل تكلطوستت ثنيارو سوق اننا
 بيل اةدحلاو ةالطا اهلا ضوتلاو ةءانكمال طل

 يرن ذأو ىراتخلا نو د كذبا. عقول )يلب مل اكالو | درصال .ظانلا نم
 شلت [ماهتبنط شبوسنن تنباتلاقا ذا تراج الع رفة وثو ن ت 0

 تلعجن اة ذ!أم ىفدلخب هب سنت ترتخا كلا ذأضقوتلا دعو ماج
 ' ةاايينادعلا حاجا ريانا صاأو ىل ىديب كرم ١ تلعجوا كلارا
 رع 8 ا ب ماجا الخلع لكلاب اسامح
 ع١ اريل لع بييعا جأ شد دل !دي ل ايا وج تين ىتعمرزتلاوه نال
 فقالطلاوهو نلادكرماذ5 اخ ةرزم كمال ا اراوق
 صسيضح نأ معلقا ظنلب رينقلا ف >اريوه همزعو معايا تب

 نيومندريضلا]ن ْف كلحلا بلطل مضو زيان يلطف كعلم ظلا
 رجل نأتي ىستن قس شما لاكول نسما نمطسلا ةرةدمدع
 ى دس يماتلغجوا !ىلارايإا تلمح لات اذا نالخ مشن الطاب

 تتاطلوةبراش اعاززانش الاه 20 ناسي اجلا اذأو فك م

 أم ذودقالطلا) ما قرضاعقن نول قاتلا نعد ودوم
 8-5 او تقلطف :عيلطت فيي 1 اادزلاب تداط بدت وجو

 و لعايريرتلاو كو ليصل د اا لازجل خ هقيال ١!ثتيحللا تّيلطن

 رابتعاب 8 لصالا' ةامهض ىالدلوىث اّيرملا اهركد :تتلكبللو ١

 ظ ٍفسْنلاو ْت اللا: ءاةناولالع تعقوول 188ه ..راطخنلا | روس
 ظ بانك ةلس خف الخلاو نلالاو هتلطلا ارم ىاولانأك
 تايلاب مق اولاوه سبل رضفلادرت مما كح

 د 1 ظشالا ١»

 لسملا
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 ملوكسب قرفااوىهتنا عا! امسفو ىنهاخر نملة ىالللو ءانئالاف
 اهون كسب فرع 0 كش جلطرإوقو كشط

 أههضو :أريلا قفص ىلا ءازلاو لصالا جوشو 3 مسايا

 كرو كرب 3 ةكمتع تلحج وا كدي ىف ءكدتع ما هسا لاول ىتعلا نم
 ىهسار سلاش ىلا جاتجاو تنس سلما ذاهسنت تنسعاذ كمن
 ثكستم ئلاطتل زن لانلا | هر يعتض ككذكق الطلا ذ نوم ناؤسنبن
 اهدي نم م.زكرمالا نأ باوحلا يحال ص دعب داذأو مين لا (!سعال

 لكن ارادينحلاا دبزغ نامسأ دورسرلا جت ناماهنه ]ناجل نشمال

 رئمالا با 0 يلاعلا ب اوجالصد حوزلا نم ءانيالا !صداقنل

 تلاّمف كس خلط هلال بنقل فركذو هصالشلا ذ ب عرصأ«دسلاب
 ترمخأ هدزازنلا ىو ةرهسشا ثراذيو ؟رراونع مقيم أح ىلغ كلنأ ل الح
 رمالاو الل 32 وح تتلطو قو لطال ىراتخلا و كك دس كرما/اناوح

 انكو سلا ضونسرمع لوالا فرسدتسلا ةماما نالرماللاريسمت صبال
 ارو ءكرس مت ' 5 كس ةلطؤ راّيخالارامخدلا

 فمع جوجل عيهزلا كرمي ىا ءوجرلا كإبالو ملوك ىقتشا قراتتحا
 انشا سنن قط وادسلا رمالاو املا طفلي نال اوس ضن وننلا

 ةيلعتلا ىمرف كل ناو وش لع تق شرخ نم حو كالا ةيشا
 هتع عوجرلا منول قل عتلاراشعابو سلحلاب ديقت كريكلاراعاف
 لاري مرصول ةينانللو تيلوضنلا ماج و ءاهسنساوؤيزمال و
 ف العامي ىهشا كسنن قط لوقكا تلة ناكدكي الطب كتلكو لاق

 أاهترضاهللا ضوفول قحاهسننل ة ماع هزهو ةريخل ]عب ني]يكولا
 هنع عوجرلا كو حل كري ناكمتجو زو حلطاهيل | ئدمس[ ضوفروا
 ثويولا ازئو ريدقلا يف رسل |! هصتسنالو اهرميل هلا ءاهن وك
 هسفنلو تازلإب هيغل لماع كس ذاربإ مل نيارلا لوم هَسمذ هارب ا

 ىلغ دا, جوجرلا كري لو ,ذلولف ناهس )وتلا اسأل انهض



 ا2ءدارإم قل ظس قرنلا روهلظ+ دعاتم دوو صئشلاب معونصوم
 «رتسانبا عد حوحرلا مع ذاوزحالاةنكاعرحاذ اشلا قياديا
 لونملا غنق ضالب كللتلاب تمثب ناوعانب كيلملاب تبانلا كلا يعمله
 ل 5 مهئرن تح احلا زداو ةرخدلا 2 ها هل ءاعرشس

 37 ا 0 ىلا لع راصتمالااماو ةيالوو دم جرج انآ زا هصولف تايالولاو تالاول واسمدا
 ث 1 الاولاد هاني ذارهش دارا تحال لضم ةأنسدت
 رقع 2 د هلطلا و ط در زجل ىأ انلاد نا اف معبا] ند !ندالاعرشم

 ايد :قالطلإب لسكوتملا نهم ادب هس طع رتسثد
 ظ هنأ يلام اهتتلطنا عع مسخ نكي 0. خسملا تمل سلا نال[ صحت
 هساواطلا>دلذ تابالولا ىليطللو لزيت أماو رنح جوجرلا عب

 نأ اوامهياوهو 6 ايبا ولج هس رملا ل 00
 00 دلل 0 الا

 |0001 0 رال ةمرلا رستم نكي يدلل قامسادتس تاحاابلا ضعباوهو ة]إ ةابوظح ىالطلا نا نيارلأو ؟.ىرلا
 | يسم نررلا نم اربالا ناماليو ضياح ىو ضيونتلا هركمال اولا ازدملو
 هسنئلاللالساع تويدلا نوكيذلالا» دوصتس نك نا دنا
 انك |. غلا نحوس ارصم يي اوئلا]صعل
 نا لابلمنكلا هل ركزت لطم ورلوم دنع دل اكولا ذعلزلا عماشل
 ظ لمو نال لوشنلاو نم جيلا ديع راع و سلجلاب )نيود هيلع لي دا سن: علطول لا كيل كس ذاربأ تبارلا 1
 ا واب امانا الم ةتيانلا ع اعمقنا: تن عغلا
 اهنع ءوجرلا صيو كيل اهناذ ةزصا نس ا/ نع عوجرلا عيالذأ
 ةرماول نا |نمردو ا دما عمن مل تلريدوت عزف
 ن اضيفت عيش نبراس سليل ريو ردا ! ههسكد ءاربأب

 قركلا
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 ْ ا

 بضع ووتلا نامخط راب تطعم سإماتعلاو ىالطلا نا قرنلا

اّتعلاو ٌىالطأأو سلخ طعصتش ذأ ضع ككدالالتاهف
 نب فلحامم

اهابب اوارنالا ذوبضوزشلا ف اع رنع عرحرلا نكي اذا تيم دال
 اء

 ا نك اضحك الح ضل, تذل
 ١ اسوا ةارم ١ نا كولا ن ايست تنل ف هسا رزع وحرلا

 ةدع تول لك أ نا رم كام 00
 عل

 ضرغو ليم ايسق تلقاه كدا 1 3

 تارا لاقو 0 ىلا اذهذ نه ملا كل زعم اذهو ص اال نوعا كذ نأذ

 : ميرتش أرد تلافف كك[ ب كلو لك و تدلس أع جم كي" الط نرتشا

 اما لس ماجا نلوم كسن ع لخلل اقول الط ا: امازك

 لد نيسزاربا ازملا ةوءوهيش الاف 000 لاف ىالطل امسشاإو

 سنن علخأ لاَ ولو تعب ليدل ام قبل تبرتشا تلاّمف ا 1

 ىكمد ا اعل 0-5 ماويدالب فو تعلخ تل اوو ىئم ا

 تاىكرْسمم دانا ذ او سلجلا | ءرصتيبوهو كلمنا هانم دّد ا تيل 0

 00 ا 00 1 نجر سلا ةئيلطتلأ
 ذالحرذ تئولا وخلع ل دام جم نم هدأ ارمو ترس تو ىأ

 د رواوا

 درست كولطاملا ذأ 3 رجس م مامالارتعا ذا نوكمنإ غني دب يلع

 اةرطايتما اودستين اطرتس هت نأ ناكماي ب اواو نيالا

 لاتنيحلخدو لاي رخ الف ثتياهتهي ةراصرمالاو دست لذ

 نابع نيللالا ترا حارا لزنيوش تيس نيخلاهولو ظلفلاو

 فسيكو نأ نعازارتتخا تقولا موه لجل نب ادق وىهتنا تقولا نع
 ينتقل مدع ىك اكو سحاب نسي هب اذان ناو نيا ذ م

 52000 تالالالاراركلا ؟ :اذالاهصاضتخا مسجل ظ

 هتلحا ذأ“ لزم مشل /رتسجلاو اضرلاو :دامالاو 0



 يتلا العا ؛ميلل ملا لع وتشير مناد لكل مالا هنا نما ىلم
 ىلا اهل ةتلعو اقلط اوس سلحلاب »سس قييلطتلا ظنلباهملأ
 عراه مك عنو مذ حلطا نمر نكأو هانم لت الو ثيحمأ ذأو قم
 زمهت 1! تذانضا قملعنلا عمو كلل زمضت ّى هلطالا ءم هناذ قرف
 رك ة اذا عديالا طلق دصت الباهت تقل طولا هنا كلذ عورذ نمو
 ءاميأ بايلوأ ةانمرد دقورسرملا جى ةنااناهركزبرللا ذأءمبو ندد
 تو لطلا ظفلب بولا نم هم لكن ملط مالح ب حىبام ىالطلا
 يا 2 , ىهسشا لاه هيدأ تثمدو هنيباودالاضلا 0-0

 مروع قتلو نا ىلا ارلظن لاهل مشسم نات لس أهذا خأو نأ ثياب
 ٠ ن١ كلاط كنلذ ترس نا لادبولو طيخحلا ف لاق اذا ارظن تاقوالا
 يلع نبال لاوحالا مو خةيلشسو لاىلل ن ةشلتس نات اهلذ تلم
 طرطنلاب يلعملاو ناك تقو ىل اهتم قلاعم 5 الط لاهل ناهس
 قلاطتنا لا5 ين ا/كراص سجل خ كالا خان طرسسلا دوجو دنع لسرملا#

 قالطلاوا تملطتلا تسيل هلا نيب قرذال دارهاظلا وىهتس ا تيتس ذأ
 فيركوي لو هكسئب قطا ة١ ذا هند ضيا طيحملا هلا رك لانه حف
 قط ذر ص ث لتلا ضدي نا هو وضح وال ناش نزع وفق مليلسم
 مخ الا ف شن ريلا ذل اهنا ها ظو ىهسنأ تريل نا لاط كنا تود
 تاموالا» وغؤ تشلا طرتسلا هس لجلا ف يشل نالا هرب نمرمالا
 تقلطن امهباوشد دقوا هل ا(سنهلاّقلطرل ثانارمال لدول ةبرمهيظلا قو
 - محا ولك ت تل طا الث بق اهلا لخأهسجلا صو هسند | مهنم ةرحاو لك
 فرخالا ىيلطَب نال ىزحالا قسيلاطتبا] لوالا قيلطش أن لئامملم
 اهنجاص لطف ىلوالآت دنولو الايد فوايسدن كا ذ دغد
 اهسننقحؤ اها وشن دو داهتح اص تفل طاهسنت تقلط ان 3
 ل 6.خااهيتتجااص ىق لطب ثدبا خاف سلجلا ل هرصتتد كيلكلاو ةكأأم

 تك( ةدعب ىزهلا اهبل تلطعسالاهسنت هيل طتد عدي نيرمال
 ا
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 قلما 20 سلخ يع رمعسشي ا :اولاو 0 ىزدلا حان
 تلطتا اهننج ًاصوأوسنناهارحا تلطن مشمس نا امسننا
 ظ ا ناالصا لاذ ,رتتام قلل عنجاصواهضنن كات قح
 ' .ةلليسلل ذو موال ىإهلملا قا هترغط عراه دن عاتجإلاد هرئتش | مش
 1 اكديم رما ل لاةولو ةرهرلا طرتس بالالم عاخجالا يالا

 أمتاوشو دحاو 03 ناةرتنياهناو كلانا ا

 ةعذال هعدال اكشن نارلوك كو ةدحاو ىالطواءاىمحاول

 امهش 32 ., لل لماع ّ هر ةدحاو لعق اللعتلع

 مس 2 ب ىو ىهسنأ نواح ىالطولعاىّمحلا ةاناهنار ىلا

 هناكلو رم >1 نع هانم رمال :ناهرر نم هرمالا ايل

 | اسرق أنام .اوج واع دي نيرمالا عضل هترضق الطبال ختشا ناز

 2 اهتدرفلاوّسملطتلايرمإلا وها انهامأو ا ايتشؤلطا لا
 تشطتلارمالاؤو ةليكدال )الاه رض الطل د كأم ديلابسالاقاهنا
 دل ايرمال اه شم قلحلل اث ةملطتلابرمالاو مهضاذ ةلبكو
 همبلاك ع عاكس اًملطاطسملا و هةينانمل ىلا, انهىح
 كاذث تما :اماهستن ىلطت نا اههنم احاو لكل اسس اانلطنال

 قحؤ ليكون دلاىهنلادعب اهشاص قلطتت ا انكّمإو سلجم
 1 85 يب رميظلا نع ءانركذ امو ىهيننا وقح كلئاهشحاض
 رد داهت يش. قلعلاو قللعلل ِلاطتلامالا نم
 5 0 قلط حلل ةرلت اهلا 0 بأ هانلقت

 5 ا ار لطاد 0 ا نأ تمسرف

 0زرلا كوع ىن اكذهي اااهسندت ناس ول ظ



 رفا قلل بئس اش نا ناخ ل اضيل اهضد يقثنا نونلإب للم هام الك نع مجرب نأ ىل نكي لى اكو نونغلاد لعبد مرالل نع مجرب نأ
 ثالطلا كاثم شالا ولو ةرحاوالا ندلطلملا قالط تاشنض نلاط
 صا خدمي تذضو اوال الاياب قرفلاو ىهن | نئلط ئيلذ نلاطوف
 بأي قردصلا ماها رخلات قو هلمانيلف دما عن صن قائلا و
 ميد ريم ند ويا [دسو رب درعلنب نيرومال ل دحا ضرما ف ىالطلا

 ةدحاو زل تكمان لت است تل ط |مهناخ درقو مضرم نا هش اة مهنم
 كمرتالاهةيلطِبب تؤلط نمو ممدساو ىزحالا خالط ن تاكو اهئ الط
 لكوملا هس وسلا ليكولا اهبل تفاضالا عما ههتيلطنازكو اهأضرل
 اتلظلاقولو رعب نسكئل ماه دعي تنلط او ثرن ىرحال ائبلطَسو
 ىلا معا جالوزتشيو كيلنلل لحل ل ءرمتنيلا ةشس ناانلئ سنا
 مر#ل ىلوالا تثريواّنئاد هلم ىزحالاو ان هلا مهيلكا هادحأ تنلطاناذ
 هآنلاو اهلا وس نالخب هز اجاذ منور قاهسنت تنلط :ريظن اهانصر
 تيلحرلكو هريطن قلهتنلاال و متن« ارحالعانممحاولو ثبرنال

 دسصني نلادا بش !قلط لات مولعم لاك نيت ارم قهلطو | نير مسا
 00 لا "0 سلجلا
 سلحم ان روي لى ارما ىلط ل حرل لاقولو 5 رهين جربيه نم
 0 وليكن ا ما الإ
 ةلساع اهنا ة(ستن قلط تاس لاو نالغ منع عوجملاا نال )لاو
 اهم ]جرا لاق نإب تبي نا دازا ذاو كيكرت ١ ا/يلتت ناكفاهستل
 . نلالولا نم داخل نأ يكو ناب عضولو لجل اب. تشي شاف تيس نأ
 كنا متل نالا رس لو الاو انهرف لاذ ورل موجرتال ذا لاراشاو

 مب ل ائيفاذا +يملاد لركول اكرا صف تثمتم نعف صين ندا هر
 نع فمند ىزلاوه كللاو دكشلاب تلعردال كلم زيا انلو تيمنا
 ند ادمملا3ازكم| حال داذ ميسلا ف الخج يي عل حك ىالطلاو منلبشس

 روع )



 رااكولا مي قلعلا لد شب يلعب سيل ديف عيسلا نار مهضعب ىقعتو

 يما سيلا سفن ميلا: ليك وتلارمزعا ذأ ميلتون حبلا
 مبيلو فوه يكل نال 1 ى 0000 يد انبرسملا جف ةكهدرو

 0 اهني ش ايس يزف وللا فنُف
 يتلا دعوا اال ل عسل عفن ءرتسمقلا 525مل ا

 قلعم ليكوتلان الد البراد الما: ىف دابر ظن وه سوهو تن درلاو

 سلس !كلاكولاو دبش مقل عم تل مولا نارك أو هركذاخ مملع درم تح
 ىاليكوتلاربتعارأ/و لوف قاهيلع يكونا قالطا زا بكوتلا
 لاول نلملا انو مثيلا امله ل بليكوتلاو عسيلان تهللو دلاكرلا
 دو ل نااهملظمل وك لرسر فرعنا لل «اتصنخ مص هي يلعتو

 يما لنص! عربا وجال سا سيتا مع تشم كرِئسِإل ||

 لدحسو مسيو لطسومف هلمحرملاذاو ةششلا لعل [محالدنا 1
 لاذ قليلا تلف د نم نامالا باتكنم رحل ف فاق ٌىِبلَعَتلا ||

 علا نركب ايتن يلم جاز الطلاب ىررع تعب حرل
 فك دس ارم . اسما لاق ا رسل كل

 نراها --- 0 ا

 لت نالعرونالالتب سلاباهرسرمال اامصيال ياما
 ركذو بطانللا درت رذد !كدبو ها دا هرم لاول واهرسس اهرما تال

 قالطلاو ملكلو ةراجالاو ميبلاو قاتلا ًلازكوافرع كرت انهلامت ظ
 اندلع لاح و و 50 رفدن١] كرب و ىرساهرملاةولو لامىلع ظ

 لا ةرلوا ننال را هتسا | تدب طاخلا|ٍتأطن تيسو هسا مسام“
 .يلل الزاب بطاغلاوللطخ للا نمتيثو ههنا ابا هئلط
 تيبىدحالا عجب أذ اناتلم و ريجت اضيونتلالاالل دبلالل فرت



 لاول نامل ف لاذ تلقا مهسربتحللا 4, قيل طل ايرمالأو ديلابرمالا
 لاو ايلاط تناروما لل اهللاّمفاهملطف كدبب قاس أرمأ هرمغل
 لائولازكو ت لف ثالث «وزلا ىونا ذاالا نيلي معمل طت هنت كتنلط
 ٌرهمْطَس دامك طن و كدا هرم لاةولاهذ هلخ كديلهرماناهتلط
 ذو اهتلط لادولازكو ديعجتر داو تعدو سلا ةريومال هتلطن
 ازكو مبعجر ىنذ سلحلا ل عرمشعي ضيوفد وفق كيلا كأ ذرمأ تلج
 تلعج ل ادولو ضدومئوفت كلا ك(درما تلعجر دو اهعلْطلادول
 اهيتلط لا ولو أبسجير نوكبو يسال عصب هف لطف اه الط كسلا
 عوجرلا «دزلاو سلبجلا رصتسنيال ليكوت ومف اهتلطن اهنبادااهنسأذ
 تلعحرتواهّملط لاذولو ٌةرحاو نمر كك قوي نابلس يلو رنيأب مود
 '؛ نال لوالاربغ فانا نالاهّملطو كديباهرما تلعجو |ككديباهرمأ

 هلف بيسلا ناسل نوكتعضاوملا زيه قافلافرحاماذ فطعللداولا
 أتيانرخالا ناك أ نباباهرحأ ناما أو أن أب نوكيسال ارواح. عشاولا نال ضلعي: سسليلاب ليكولا اهملطو داولا فرجركذ اذاو ةرحاوالا كرع
 ضيونملا نا يسحر مقت نيلجحملا نعماشلادعد لايكملا أهيل 5

 اعرالاةولازكو قالطلا عرج ليكوتلا قو سلحلا نعمايقلإب لطب
 سلجلا نك اهئلطو ايتلطد يالا وااهماواهتلط لاهل اهّتملطو كدب
 لطم ليكوتلاو قالطل ومنا الاب هلكو نالت امعيلطت عمت سوا
 -ىدنجالا مما ذازبا و[ صاحو ىهتشا ناد الط متت سلجم نعمايتلاب
 ٍديلارمالإ )سعالاورحاوربف انلا قمل طتلانرمالاو ديل ابرمالا ثيد
 . ىاولاب ناك ناو منيام هقدو مارت ثمالو سلجلا ديف تبخر انوأ مدت
 ظ لكوت قملاعلايرمالاو ةراوحاطمب كلم ديلا »رمال ناضيونت امه

 ناو دحاوب ليك ون اذلإ.قلطتل و ادالاد هرما ناو همالح ادخايف
 ىمتف مزعا ناو كيل ونت لجيل مدق ناو قيل طبلابرمالا نيو ديلا

 م
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 كيلا انيق شلال نهلاو اولاوانلا يف زالذا | هرهاظو كرت
 :وِجرلارتع الو سل حل ابرلعست 50 ءالحل دبر لنكؤتلاو

 ظ داسلا 8: دلامط تكد ىلا لرغلا١]و 1

 / الطب تجر رماة يشل دا نالك هتلطاعيللتدلو ملال ٠
 :درد ااه اا لان ديا قنلحخملا بإن ندمان نع قادس ترتا/ اهتز

 1 ش

 هممت انطلاقا اماويوتت ردي كتلي الاخ
 ىلا تقل طاهو الط تبرتسا تلاةوااهتتلطل انوا تلاه رزع مايتم

 0 فرز
 يي

 ىببصل نرم ثا ذا اء [ىتد لخرلاىلط 9 ارش اباحالالش نوف هك نإ نأإ

 ثم اء منا ضوناه نامل رمملا ياك اكن نوحوا [ةفدال

 0 سر عوالم دامربلا 0
 لاحراكذ جتلعتلارانتع ا. وا: ىصت نيلعتلاو عم

 سي كيلملا قعمرا مادو كىلاط تن أن ٌقلاط كنا 0 |

 فدل طوف لجرسلا# ةيانلا ةن(وهتنا نيدسلاب لكس لحل 0

 ”ىهفبو رش وكر بعب نمت اكن الصالا 3 لا ىبصع اهلا ارل ]

 ىبصلا تاويل ثيبامدنل اخالو زئحالععتال ناماذأ هنأ

 أهيلع ةالطلا دوب اناهعسا :. نم هوك نأ طرخستب لقعيال ىذا
 ديبي !نجول نازل !:قو هبال ةحلاربضتلانم نم ,زليااو 4

 هيض طنب للريبام لقعيال نكاد قلن ضيونتلا
 . اينو وزن تسوانَس ارنا تونحلا ف! ضموغتلا نتبب درفت انه

 مناقعي 0 سما ب 1

 ,فصلاءزهيأذ ولحم اله لكوولو معس لذس ال لبكولا تيا

 ليكوتلا تمد أتونص نكرجل اذار الموس دفن ]دكر ليكولاع ْ

 نئئول لبكولا حجات 1 ةرهعلا ا

 تقوانونست | يكولا نال اذاامانقس نلف لكوملالع سف ةزهعلات ناك خيب



 ' رحمرتت ك(ز, نا ١ ذاذ لكوملال عده ةرهملا نوكت يس لكو اذان ليكون
 2 مولا نكو الصا ٌنيرعا) نال ناو فالطلا ضيرتد قدىهتن الكول الع
 ظ | دعس ىلطا داف داعرم دلكلعالا قلعي | ضيرنتلا نيح
 | نوح ١ضبونّلا ثيدو ايكيا تونحيملاضوف ا ذاام الغ طرلملا
 | راش ايوسالتمي)الو هعب مرشتلافناذ قزم حبلا: ءايكدتد
 ١ ايشلأو مسلا تمي نان االا محبل عسبلاب] يوتلا فو نيل هلا ىنعم
 ظ لبكوتلاو ضيونتل اىررذ نمو هوشعملا يعم ناو يش انلل فريش
 / هرعاتلا ]>وهراهبلاؤ ياست, لاادتبإلا فذ عرست نزروط بلت
 | نم لقانا .ادسإلا تبالي ةمات نان مهيهيملا
 " اهكالاضالن 0 ا را ذا! ىدوهان تاكو أطرح
 ٠ 214 3/ةم| وحرص ابك شلا دقح نمل طم لكوتلا مص ندباو
 نم رمل الة [نعلا د بيتلا بك لارج ةدباانه زمن
 تااّمذ تيلس نأ ىارمأ تلط ل >رل لافول طيحلا 3و هدا :نلعلا قيِلطتلابرمالا باوج مللركذي لول يكوتلا كيما اهب نلاخلام نم
 سلطت دجود لول واش ناوا ورة نس هرم ؟,ىزلا نال حقي ا] بس
 طرتلا دوججول فو تيس كاد كببتس نا قلاطملاةىلو تيس اوت
 هد انك تلم اوت نال و تلعذ تلاقفأهيتلط لاقىلو مكبس وهو
 حو نعل مقبال نالذ تاك نال ف اثم نان ل اطتلبا لاة ولو تنلط وق نع
 ولواهرحا درئنال نيلجردسإه رم عجول دص اللا خو ؛يهتشاجرللا
 تكلا نيتنرخإلاو رحاواهدجا اهتلاطف أن لذ فارما اتلطامخل ات
 سوح نا ذإجرب عما هيلا ضروفنلا ل سرازل ننال ملا دانسأو ئيهش نال
 اتبح شرب, كرما الات ادق ثيب قرفلا ير هلخلا نما برقا نسرق و ىلا
 أهرب رمالا نو ثبح كرس كرمان! الاد |ذاالأ اهدسرمالأ نوكبال
 لالا نرمانالف نا هش يلوصبلا ماجن وهلوسرلالوقريع نم.
 أهتداهلب كراج باهسند كتلظرت راها: ؤلطاهبلا ضوف ئادتارمأ

 .؟نيصفد



 ان ظنرحرلا هان خلماهسلا !تيفانل لاا نلف ناادهشولو
 7 0 ١ان الف نأ ادهمول اههناملوالا

 اعل اا لاعيإ 0 ءاهدن كت راغويلو 86 ة,انلعأت

 اقدح دجداذأ سسلجلا درتي مهنا !ىكواناعل تأ وأ كيسين أ

 وهو اعلام ةاكل ايما حط نلتكو تن |هريضللاةولو ديئاخلا أ

 لبكوتلاّىلع هنالاهسأ م ند ايلااشن 52200 نكدرجأ ن كد 285 أوا

 تاس ذاواهتشم ق الطلا قلع( 0 1 ما
 كطئلطيدآإق ىسلجلا نع لسكولام أك ناذ ل كو دوك لخلل 3
 دوجحو دنع طرشسلاب ٌىلعلا نال طسالاءحلا لا كلاكولا

 انماط عكس اهتم عر لأغ هناك سيعيتإ ب ,لا/طرشلا
 دلاكولا تعب نال اَنكْلا باوح اواولاق تلجلا عملت الف

 سلكالورساو ابل و سششنلل تماهينلا ى ضونام ىلعانبى الطلا

 يشم يحلم نايا نمددإل هنا هإصاحو ىهتشن ال اكولا كني
 سمت أك اهيزيكلا ليا تبول لاكش زغب امانهد اهلج ذ
 هتلمانهو تلمع اذاأمف كذا ١ للي زنا سلحلاب د ىمتلا نم
 تافرعبا ناهض كو نتلا 55« هيزغ كزمذ لكن نان هلم
 مانادط يبس ك(د كاس اذارسأ تلاطت دانك كيلا سو
 لا ميزلاهتلطفرتلاس مسخ ارأيل ةعبرادعبالا قالطلا لسن
 تلم ةويوالا جالا كور مصب فبما نا ارم اقلط

 ليكتلا لطب سلب نع ذوو 5 ماذا واف لكوزاص اص تاشنا ذأ
 بيح 8 اع . ” هن ىولبلا نأ اله طغك نإ غضو
 ا|قالطلانا ثز ريزبالو وأهل شل نم ءاذيالا نو نزح :.الولاو مب اعلا

 تل كارياشلاس | ناو خضور للا 0 ااهتلطءاوتب ديقررهتنا ظ
 امفاخصفإالا اذان الث كئام ارما تقلط لجرلا لاف عن جوزلا لاف
 تقلط وش لطاذا كدر ,اءلاهلوق دعب عن المال جلا لونك



 د( نيو عناوادلا ضدونتلا عىزلاىونا ذاالا يال هذان ماهستب
 ظ 0 كطتسا نا هتلطو ا كعط سا ذأ كستتدقلط
 0” نعدكينا!! ةرسعلل اةولو لكون نوكيا فارما ق كلط نع كاهن! '!لاقولو
 ظ بسءازولا هادو > نوكال كة ننلل لو نال ةراججلا غن ذل نوكب اجلا
 -  مهضلارفاو نارت]رماليكولا قلطف ىروما حيمج خةكتلكو :رئل ظ لافولوانح ثذك تيالو ناك تلطلمصيال مهند مف رت ارم | ىلطب  اناضاىارولو لوا نهم اعلا ذاذو ةامعيضي معو دهن إو ىرتشر
 قريوما جة ماكو كة ولرذمج فانا ك نذ فو هئالزنأ
 نينل ا ولكن لحي ما الاوان اكولا نكت ل وسفن اهم ”فاوأ

 7 وحلا روما سيح كتاكو لة ولو ىلاعت ها دحر لاف راجل مل ليكولا فرعنبارحبات كول ناكت أو ةرطاب ةاكولاف تفو عم عايضدل
 7 دج نعو ىش ]كو :طتالاو تاعاتملا ف ةماعدل اولا تناكليكوتلا اهب
 "  ثاسلاو تاعاسلا ف كيكو نالتعنصر باج ىت لكن لك وهل اقول
 "تود كاضوأملا ف هكر وكيد ار غينح ىلإ نعو تاراجالاو
 7 تايملاذا ه] انهو متع ساونعر ا نالوم لاو فاّعلاو تءابملأ
 "2 لكَ نو قالطلا ةرككذملاح ة ناكداف قالطلا ةركاذم لاحد
 قلطخركسا ةاام لمس ليكولا لذ ققلطأو تننانلل قانكق الطلا
 قالطلاب ليكولا اهنمدي اوشلل كت هركذب سارا ةمض لاسم كنس
 رخال كولا لاذ اكول باغو ليكول الش ذا اجميغوا قاتعلاو أ
 هنماى نالف لل, تيعلل ءزهز فدا ل١3 ذاىذالا هم لكو امان لع
 حت > ىلا نعتيث ام يوك ناز اج نيعلا ىلا نال هود دلع
 ترعتلا»هرما أذا عمتعو قالطلا نم عريغ ىفأماو منا مالا مست نزع

 ىلع بحال تأتعلاو قالطلا كاتيا سالا يع سلو رمالاد[م
 2 نئاسورنسلادن م اهبل طي هتارنا ىالطب هلكوولاهتسوليكولا

 . هلطلغ بج اللزع كنا ييمصلاآ | ضحريغب ع
 م



 اي اي هكئازعاإكالّمو ذل هكددلانمو
 زع كنا و عرشملا مح ىسغت ميش نإ

 0 رتب ذالزع قنرطاقو كري

 , لشول كيال لك كتل زعل اومب) ضورخلاوّىلىلل لا فرعين تالاكلا
 ب ريلطلا د ااكولا نع كازعو لعمال كولا نع تعجر,ملوقد

 تلسللاهتلطيل هو ولا هنمد ك تتلطا جارح مدتارسا قالطب هلكو
 هيأ اد نسا تو ءانحا ذاالو لالا مكدالد رمسلاد 5 و رغقاهتلطن ؛

 م تي دنسلا تقو نك دهب اهملطول قس لايم 0ع

 3 و ةرعلا ثما دام تاو ]كولا ىدلطِف انيادولو لكولل اهتلطول
 لكلا هتلليدمل لذ بكرا للم نكيرملا ذ١ ليوان لد نعش
 دعب اهجوزت ناو ليكولا قالط مهو ةرعلا خلكولل هونت يح
 . ةرعلا مادام هدحا 3 رسب ليكولا اهتلطول انكو ,تب ل ةرعلا
 وحرم ليكولا دتراو را اولا طش زن كنف هان ىضما ذلالا
 روع جاهتلاعذ ينالذ تحوزلا 3 ان 2 رداىلب

 لورا تنل ]دلال تلطن ق الامم ولاهتمو اولا
 يكل يشمولاهتسو قو تلا (لرشالب تكس - قي! ىلط م درف

 كمر و مالو تعب فرد لوط هردلاطبو تعم ا همخوأ لكولل

 صرب ةرحأو ل يل 8 راراو ئارما يالطيب ةاكو ولا هيمو
 هكا اواو ”؟.وزلاللن ابلاهدكتاسا تتلطلاقوا
 و داكو را اه دارا مزدأ ةن ولا نمل بقيإأو ثان

 لكول الانف ايعاهمل ظراءلاةول أهنمو مديب ادع انف
 5 5 :! ا يكولا لاقف اهّملظ لاكولو الطان تاكا كلا
 رهط ن ليكمل الاف ةنسللا: كئاهتلطلاكولو تب ل تلخرذرابلا
 ليتر 0 يال ىلاط كن :اريح اوسلو 1

 عاقب ةسامنهاون عقيا]ن ابن. زن ينح ىلا ساق لعل لبكو قابلا

 "م



 : ١ تولتلاوتواا ةاةرحاولانرومالل مربعو ملط إف ف هدحاولا
 ' هتناولا ننرينرحمل 0
 7 ١ ١

  ضيال ايملامذ فارم ىلطةريعل لاق ١ ذالجرلا ناذانللا ثيم
 ” ةديلاطت ايلا يلم طئانصن قارس |ىلط يضل لاةولانكو
 ولو ةرحاو مقبف طفلا ثيحنمّمّشد اول ترجو كانهو ىش مدا
 2 لاط ىادتسلاتتد خل كولا هل لاقف فلا تسلل كناهتلط لاق
 اكل !هيلط نان نلالا تلد, ةرحاد تدك بتف فلاب دنسللا انالل

 ول ازكو يشرب ةرخا نت تلف فلالآ كت زةبلطد ىاتلاولعلا
 تلي ىلطنالو |لمكولا هعلطولو كلاتلارهطلا قرئل الا اهينلط
 ١ هطول اهيحم جيلا انهلع كاسل اذكو نلالا تل نانا هم كالت ثنثةنبلطت لكلا اهتلط ع عردذلا اهجدزت غتلالا
 | هجر دعب نا/ناذ ةرعلا ذ نلاب ا يكولا للحم تلادنأ ملا 0
 أو الطنف هاكوولام فالخج ىش ريفي تنلطالاو ىلالاب تقلطلكوملا
 ينمو ىش هقيالرناذ فلإ:ليكولا الط منلإب ع. دزلا |اهّملَظ مفلا
 لود لتي الكولا ىبزكو سم ارقد عاش ارق ١1 ذ1 قاتعالا كولا
 ق الطلاب ركومل !١زكو ل اكولا نع جو زح دعب امال إ شا ندال كولا
 مرض كأنما لطذ هرم تاتحلا واى الطلاب ل كولا هاكددل اهو
 | 00ه ل كلانا ج نعت تاضلانلو نوكيا, سو! لوالا
 ذاج زجال ]عضل يكول از اجار لو الا مطحن اتلا ىذا ذ١ (لتسلاو
 نم ةسلعتلا عم شاق الطلاب ليكوتلا نا همدلكنمرهظرةرريتسا

 طبرز مكمزدتو لع فالو ليكولا ةزاجل ارنوب لوانن اء انلمن معلا
 0 ا ا دا

 ىواتنلاةرعّىلاقانلو رع عوجرل اا وزوج مهنا مهجن ف قيلعتلا
 لاول ممجرخي اذا هلة ىلكو تدار تعا تجرح الك لل اول

 ضل 8



 اكولاو طرسلابن العتب امامها كاّسعلاو ىالطلا الخام هنم ند وع

 6-5 دصالخلا قو ؛رهسض ائيعلا نع عوجرالو تملا كانغ
 دقت هتان ملال اكول أملا الا ترض حرازع
 00 دا ضيامجولا انه نم يمل عتلاعم هبئامرتمأ هنأ كإع

 0-5 ناالا كلل ّىالطلا نكو لراعي نالكولل ْن اراختالوملا

 وح لال بالأم نال صن زاد 6 تناذد : 2لاولا نع كتجرخا املك

 6 نالطلا شعت كلحلاب ل كوتلا نااكولا أيكم هدرازبلا قو فو

 زياجق كاملا نيلاءليكوتلا اهو نكسال> هس متياذلو لهل
 مزلازاأو ناس اهل ارا ةلشم نارمغلا) ايس لاك نم نأ

 تي ها ءلوحدم تت اكنالامىلع ملاخا ا ىالطلإب ]مولا ز 5

 رافصلا نرانخإو ْيإشلارثكميلع وري لل ةلوخ دمرجغ تناكنأو
 رس لا هس ىف الخ زدا]ضيأ روح ر ل اري. صبا نيرا رهظ الفي
 نال نا لالا رحاب .ةمرل ب ةرارلوخرالرغ هرمون

 دخلو نضع داب ندأب ,لوحرلا إش د 3 هطلانالاو 6

 دفو روابي هاكوزداميفرلنلا لاتيناال ا نحال !م«لكول؛ ا مخلل

 تارلي نااكولا نال قو اشوف ىلعم ودق ملتعُملا قا
 الوم 0-0-0 لوك ثزاج دلع اهملخ شارما لي
 هنماهستل مل نار ارما لجرلا لكوولو سانلا هن نس مني امال
 كاتي دا ة ىمشلا 6 : «منلاىض رب نااار ىلا ضرع الاه
 تثكمال اهنا ةرحأو تعدو ْنَكللَو تقلطتا م ؟ ككسنتد جلطاحل

 قردالو هند (.ىؤلا6 رئاتس فاهم ةقوتتااه ناكتالثلا لقبا
 نأكل متعتو ام مقد لقا تقلطف لاةولد نيئنتلاو ةرحاولا يسب
 5 والاب هت 0 لاند أر م
 ىراذ اتعامل ردالاو دحاو ظفلب مثرفسم

 ترد يو تبرك انه تحف درئالز و امرها ف ا6عدحلو قب ةرحأو



 ىلو نحو تو ةرحأ واهم لطف ان الث اهتملطي نأ هلكو ولن لموتلاو
 ةرحاواهملطب ناالاوش ةدإ ةرحاو ا هتلطف 0ع ناهلكو
 ىلاطتا اللد خلط راتب دو ملل ذا ةانكتل از

 هقباطلا نموا !ندال 0 مود اسبح 2 يا منع لك

 رضتت الخلا هنلاخأ: :نالولا ن 0 نعام االجا اهكيوبقو حاسب اح
 حادا اها اذان .عا عابر ]وكرر سل
 اهم تن اهناا نحلو ننال ةورقس الار دنع ةرحاو هلال 0
 تسمم با فتلشسلا يرانا ضايق رمت سيو خا مو كك »
 90 د لا رحل 1 ىلا ىالخع ةرحاولا دمويوتيوهو ةرحلولا

 ا كرما 3 ولذا ةرحالا قيل طترمالابدبت رض ديانات

 يطو 0 ماس تلا وت لاا
 ”ديرتو دزأأ لادم حجي مهلا تلادقرم نا شارما تبدو مندب كحد أخل

 كا درعلا دباعونبولو ف ى سا ديكو كدر رمان مااا

 كوند ل لا لاى 0 ىونيد رملا دما عوج

 عكيو زفينحد أ لوكا كى معن 5| 1
 ينفي” هل طامكي وق دعب <. لا تالق وضل م ل ا ةرخاو
 ليها كوك عمزلا لوف رتنانال 20 يدلل
 3 ةلكسلل,دوضتملا تم انهذعو ئهتن | ةناجال مجم ال
 نالخ ا بتر بف اوقد نادمذ هلثما
 ماذا ءلثلا قو ثالكلا جوزلا ىزن نا: ل: ليك هتلطن هت أرب قلطينأ هلكمرل املا بانك ءاضيا
 ههنا نحاو هيب |١ اكو فينا وهى ءقي) ثالثلا ىّوند

 لي

 عا



 ةلكسم ىاطوسبللا ام عال شب شال نع هانلئنام نا طعارش
 تقلطن ةرحأو ىوني كريب كرما لاةولزدأ لتننناذديلابرمالا
 كرمال ان اذاذ َدياتملاو 0. ملل  «ركذو فسح دا رزع ةرح اوان“
 نع ةرحارلا تيا فس لت تقلاطضهدعلا تاينس كوب لوكس
 هدول اندبقو عا دام بسساو لتس اذا نا 6طوالاب عوقولالب
 ةرمحلو تعفو ةرحاوو رحاووةرحلو تاادولا هال 4 4

 باتل ةاكسس يع دروأو مهرعداماوغلمو لو الاب ال تمالا يانمأ
 فم ةرح | وٌيلط نهنم رح اول لاف ةوسن هيرارإ ناملا ذا لجرلا نأ
 ت اوس نأكو نهئم ةرحاوىلعىالطلا ءتداعسجْ نه لطن ىاض

 كمنع باحجأو باكا ةلشسب ارابتعا هدا مجرم أمال لوك ىلع ميال
 ىلع قيال صاخد دعلوسا ثالثلا ناوهو اهني قرذلاب سرمهظلا
 د ا :.نحاولاو موكل جفم مبكسسدأ 3 ىلعالوش ودأم

 رارسرع ,ىيالزدال ماعاد سلا ند او عم ضوبصالا نماصوصللا

 ناراوديدخااو ريق تريغ نم تايملل ا ىجلظتش)ماىلإو منيح
 د وزنا . 6 0 موعلا ا
 ؛وواطيحلا ىو ءمهسشاطوبلا ل اقو ةةلثسللو كح ةرخاوةارمأ
 2 م.دزلا ىو نالت اهتلأطن ةرحاو متجر ز:يلطي نأ |سنجا
 هلفالاو قي «.وزلازاجا نأ هتشا ىلا: الخ دع متبالى حل نأو
 فهو نأ مسأ قو مزال اع و ثالثلا لطب ىكوضفْ نال

 دش للا طلعخ لذ نشل اماءردرتلا جد م.« صرقؤا ضيا ةارلاف
 لاقول ناحل ذر وقح! افرال صير ةحاولاظنلب ثالثلا
 امالي ىلاط نا مض سمار ا مىط ليكولا لاتندنسللاْئ الن اهعلط
 ه دبل مصروف لس لامار نتن

 هرلاوم ركاهذ الظد ىدجالارمأ خانم ردو طن رشف

 ل 34م9 رصرك و 1 44 5 نأ ارلارما طمس و

 هنجلوتتل



 ث.ث او فلاب رمتسلل ان الث قلاط تنال اق لاذ دسهلسل ا مررصلا
 1 دنا هام اهجوزت نا كانلاريطلاذ انكو ايل رحاد
 هدمللا ثالث كسر قلطلا# تلائلاازكو ةرعلا طلب ىطبر يطل تعقوالاو
 أهزنال ديدججاّيدابالا ىلابلا ل هالو رمأمىبعف ا همراسسلا تقلطن فلإ

 يلطف تشن ا ارالت دبس َعلطو موف ىقضا صا قرا دانالل 0
 كسول ل لونين اسكعلا» د الا وامض مبالغ! مسلعو نفل
 ضن نإ ءقبال زنا ىلوالا ل ىف حل خل أو أنالث تقلطف تمس نأ ةرحأو
 ا تما نمسا هابأ اهم ثموهاطرشب قلعم تدلالا ىالطلا
 تطلب دست لا اا نالخج ةرحاوال |شش اهنا طيرشسلا دج لذ

 ةلاحأوو ٌءرحاوو ةرحاو كيس لاكولام هموم قف فلجو ءانمرت
 دج ماضي نال تكس لاب ضعب نعاهضعب ل صنم
 حا صنم ىضعب نما ذم”روصلا عاهرع نو ث اللا نش يشسم
 نم ءارئلادعب ترجو رذ ث لئلا تس نال توكسرين نم ضعبلاب
 مرعو طيح ا غازكاهريغو هدو دلل يب قردالورحاطن شو لكلا
 امفانمردام ةرحاو عيناه دنمو مأمالا لوما ضيا شالا ف ءرقولا
 ردع كسنن ٌعلط ىلعملا اب م ناحلا قوه فشلا ركزي ملاذا
 دتدا ع يسوهو بنا ثدإل ا كلذ سنن تقلط تلاه تيس نأ
 ىنعلل ؛نلاخانإ ا مقف أولا نمدب اللي ىنعللا رن اولل ينال
 تيسنا ةرخاو ىلاطتنا احل لاق ىل دعب دن ال لاذ انل وها نمدت م
 . قلعملا 1 قرفالنالعأ مريشن ا ىلطنال راو فيم ثيش تلاقف
 لا قول حف دلطلا سفنوا قيلطنلارمالا نوكيدا نيب ديشلا ذ
 مق ل تنل اخ تينا ةدحاووا تيشس نان الث_ىلاط تنام
 ثنا تيسنا ةرجاو ىلاط كنا قيل تلا بإب مرش انملا قو ؛ىس
 2 تينت ا تْئطسرَو ةرحاو تدِسرت تلاذذ تيس نأ شن. تلاط

 ا



- 

 مبا كلضا ذااهزنا هموهفموىهشا نلت ىلاطوعف تلصواذا
 كم كانه كلو كيس ناكلاط تا للان ضيا تين انلإ قو
 ىلاط كنا نيا 2يلانلل ىو ؛رهش أنني تارس ثالث لونن ىتخ مشبال
 لاك نحاول طت تشري زلاّمف دب نتمنا ىلا ط تنال اط ثنا

 ”فشحيلالوق نك ناذ اجبر ا تش لاةولو ىذن قيال بلاركموبا
 : قيلطتلازمالا باوجنالا نتلطاوتب) تاو ثالثلا نئايشرن طهر
 هلطاب ناك ىسفبولط |نا كيسا هطرشب تاجا ولن اهسلتاهتسلطت
 إ تسمن حيوا نبا! ءاهرما كاةولو سمو 5 هبال ذأ
 0> يس هذ تولط كانغ نبا ّرقلط كس جلط اللا اذ ىا هدرما ام مو
 ةنيأبىسفذ تنللط كلذ بعجر هتلط )سند خلطاول لاق وا ةديعجير
 صو ةدادررو لصالاب ننااهرا] ىجرلا شن انلا خو نيالا ل والا ةقو
 فصولا 3 كءا/ نا تنلاخللا نا طباضلا وصال اٌَعستو فصول اونملبذ
 ضن نلارسولا دع متدو .نلاخلا مى ذل! فصولا لاس )ب اولا لطببا]
 ةرحاو ضوه ذأ ل صا لط سس تحرص الا ف ضال خام نالخب د
 لوف ف ىلط ا انل١ تتلطت الئ ضوفول مامالا لوف لعن الث تفلطت
 فسششا ااه يلا زان الل
 لوالااماو صولا :نلابر هال كاشلاو مبان ىسفن تّملط كلاذا ذاامو
 كرذرتو مشل )صن لدا ءانمرقو ىفاثل الل انه مج امضالذ
 2ع ج ماما ىلط هزل لجر ملكا نسف اخ مناهل
 اهننبا كولا هل اةولو :ميعجر ةرحاف ثن ,نباد تذل لبكولا اهلل لامف

 للقولون ناد كتنلط لنكولن نإ ملط كولا لاقولو ىن عفتال
 تنالكولا امل ااه انين ونلط جبكولا لاول ىنن عقب الاه لدكولا
 قرنلايلا | صدى قباب ةرحاو يفد حجي ْديلطَت لا
 ىجنلا ةرومالا تيسير اهيشا ىحرلا ى لطلاب مو نلا لوف تب
 كما! الطلب ليكولا نا لع ىنبي قرعل لحلو ىئتشن تنبا لام 11

١ 



 ثمر ا] الطب سارؤو منين لع قهئتم اها نيانكلا ظفلب امبالا
 لك ىلطلا اهرثاسأ هان زم ى الخ لالا ذلانل اذ نال نزلا ىلع
 لع مودم حف ملا نهد نناطوا نالاك رض مكانا كاعاظنل
 لا رنا صس هلنأو بانل ءادبال كماامولا الع تلا دوجو
 رخل للقول نبادب فارما نلطهرمخل لاذ ةلالىلا نم سنان اهو
 رازلل موزللو رحاو تتلط دحاوريط خا هاّيلطن ددسلا بيعجراهّيلط

 ف 111 هللا ؤكولا نا حم مهنا متاىلا نين
 نافتسلاب يتلا | لطج وقد نم خالل نو ةرملااذ تما هاملكولا
 تقلطف تشم ناندياب راو كسنن خلط اهلل, قمل عتلا بإن نم ديناقلة للا هضاب بؤ عبري سرمالا يوصتلا هان دقو ةرحلو دسلا
 بس | يفوهو نسويه نوق قوش نبال عجرةرحاواهسنن
 ةعحااركمأ ةرحإو كس جل طال لولو ثنااءأ زنا نبت ح ف!لوق
 فسوي ىلإ لود ف عجي همن هنداد ةرحاو اهسئد تّقلطف تسمن
 هلكورلذأ ى الطلاب هوس ل كوتل ال إس 3تدقو دانس التيذأالا ىهتنا ايلا ضو امش يشم تن ادا ز داب ح إس اق قون حتبالو
 زيضتلاب هو :ةلارزاهتلط لاةولازكو متدا) فاض وأى لعذ .الاب
 3 عرب, تسدوأ #8 ىدب ت يباهتل ط2 لاولو ماضارشو د
 0 ا ؟ابف هوهش هب وقل اهرمعو تاعق اولا 6 قو هرحاواهتلطن
 ١ هجل تكة عبن الف نمئشبة عب عرصلا امو ذ ةيوكذميأسم
 "  هلشاطلنؤالا دزهحنالا سجال هلوتكمل ان نكي ىعنلا مو نهرب
 ١ قيما مانا ءيص ا واون مهضوتو نلف نقلا ضمت اح
 دراو هو ىن ني إ نصولا كا! تئلاخا ذأ اهتم دينم نصور
 0.اتحيواهتيثباتلغم نو نا الا لوني نال عناكو باكا لع



 اذك نالذا تكس تاكو قالطلا فولي ترس لاند تيس نأ كمن
 جروب |ةريلعلاد تناوهو نمل هسة دلل قلع دال لطب مو دعمل
 الط تنم تلاقولاهنال لع ةمّستم تشم كاف اوفيدش طرشلا
 الهنا هلطا تس ءنولا قو قالطلا هوان تمس لاَنف تناس نا
 ربع الو 5 لطملارك ناهي سل رن نا) قالطل اركذت لا ذا م ىنحاخ
 ىلزارزم دانّسو قالطعلا ايو انىندسال جنيد اا صاغنل لب ذسنلا
 بص هيلا دوجولا نعى ثمل نال بنلاب .يقي كد دلط كغ شملان
 ىف ليدوجملا نعىتسالرنال ةكةالط ت درا نإ ضدوجولاوهو ثلا
 ةد ارالاو شلل تمير هوت تت ارّيف سس نعدوجولا سسفنلا سلط
 دخلا وهام للا هش هلا تافص درو ءارتمأ:الناو دسلا تانص غاز
 أمهدحا ىهنم هزج-دوحولا نوكيأ] ىادوجوأههلخرب ل ذاَنلطمامهش
 تازلالري ازعل نوكمانا دال فلخت نال دارامازكو ناكمددا اثملام نارعيع
 ان أ ىنعبإب ررتلا دصاخ ك1 3 نال دوجولارثولا تسيل اهنال هدارالا
 قول ءركزن ةررتلا مئيزسللاو تثولإب »دوو ,ولمملارور دل صضتملا
 دابملا فالخ ماسلا كلا ىلاعن ةدارم نعيش تلت '! مناع :دارالا
 هيدا ات لاقولاك قو يوني كخ الط هدا دارا لاو! انل ولانه نعو
 د هتيم فيات زلتسالا هال متدال ميضروأ غد هلط هيدا بحا ئالنع

 1 درالاو: دلل ني رملا نأ اصاخلو رت د راسم م لعر و لوالط ثرحاو

 الوم: لشللو دو ولا مذ ناذمائىلا نرحل لع نص داسصلا تاز
 تنس ملا ف ١ذأذأهش دوحرلا مزلد لال غاقوتذظنللا لمح نأك
 ادرغازك؟ دارا نالخ د! شا نعلن ز جيو | نعذ كرعلا بطاخغلاذازك
 ارا شيا او م.ارلل "3و هريردلا وق تانك ذ وجولا مدع فرع دبني
 صبر تواعومو ١ هوبحودصنيرت نبالاكجرص ف كلطلاركذ مميشلا
 اطسلل كو هاغوقو دوجولا دديح نيحتل سنرلا نمديالذ ملم و هوجو
 ف الطلا مقيدنمالسالا زي عرش ةركك كق الط همس لاقل



 تدم علانذ ىهلطلا | يوأن هو لطي سلا ةىل ىف ؟اتبالا منال
 ١ 2 متداحلن ايوان هيي اذاعي وهاوامسيجاو أ بدي راك ولو حذو
 يرق ةاهسإا ةدلطملا نصي لني قدلطلا *وش الون مناع فقرر ناوهسوهوريدقلا جف 8ماةوونب لذاو قب طرشلادجمأ ذأ حوا دار ام قلل فالنع دوجولا مزلتسيالد بللعلا نع راسا ها
 لاحم وا نعم ندا نندالب متي ذلاذ داوالط خس اما واه رع ٌىالط

 ةنفصانباعصا دنعا دارللا نافذا ىلا ب 3 دو اميخا ةازك لذ الط
 ىقولإب نيوورئلادحا ىميصتح بج ؤررملاو لعل ةساغم مللأت
 مناو تيس تلاّتذ تبجاول ىلاط تءااحللاةىل اعيخلا كواهينا
 هد ١ سربجحل تلاه كلاس نأ لاكولو ىدادزيو دبل عما هنو نال
 تافتخ نا لاقولو ديم دجوت إذ داعالا فنعم هند سيل هال
 أهمشم ىقالطلا قلعزدا) ئد!ا تنطروأ تلبثوا عن تلانذ قلاع
 ىل بانكلا فركب لو طر شيلا دج وي ]ف مليش سل كأ ةرااظنل
 تلمس اكول راب تاخير ودتااو 1ةالطلا هني ا خخ لاركب ىلارىّوذلا نع تنس تلاؤذ تلت نائل ط تالاق
 نا نال يع يلاط كنا لال نردازن 3 !تسهرك ذو كرس تاانف دل
 ضال و زضواعم نها تلق طرق فلن سد خح تبإلام تش
 قالطلا خلا نشل نع يا اطوسلا نا هلصاحيو ىتضا لوتملاهالا -

 أضرلادوا سكمو اديها تباجاذ ةدارمإلاب هتلعاذ لام عحرا ل ولامع
 2ع ركو ةنارإلل 4501 نغرتفاوجينلا كارتاضرلا لالا ورع نو
 ١" معا :هارالاو رخاومو رحت هع شالا هو يا اة

 ديجلاملا عصي لو يتنارعنترحتل فذ تقلعا ذل هج اهنعركتنم م
 ,نا خر نتاهنف دست لامدافاهتاوخام قم محن بولعلا سلخ
 نارا وأضرلاو :بحلاو دكنمماب قاتل زاهسلجم وأ عتبتم نمدبالو
 معمل اري لوطي اهرؤ اهبل لاي قلا كاملا ذ دما

 نا



 تأ نعم 00 ا 6 ايزل 0 نصاحو ماضل ككل

او طش رخلا هلاهط شيش ناف تمس نأ اانعيولاط ناك
 ْ انزدسلل رد ن

 فام الف مدلل لااتا ءايرلا فرات تلال كان
 تاقلاطوف نعل تحيد :ناالاةرلو ىلا ةتئشلل اطال دو

 تآرسائلاَط تنالاةولو ملا سل قنشل|هلذ وجدزتف تا
 تافديلما نااهلاول يامل 00 كيس

 ةيحلاا] كرام هناك نافاعمس تاس ١ >ارازيا لاّوحلل ىو ل ظ

 ىو ثيم نأ ير !اهللاقولهضو م.ارعملاةاذكع ىدولا)

 تشال نرش قيرأشاو ع 2مل ناو تقلطتا.شفةالللا 01

 د تلاتف نالف ا ثسو ثبتس تمل ال كلاما الا ا

 هتثيشم قالطلا يلع ا) | تيلس ن5 كافر نال اثم نأ

 صعلدجوو نالد مسلس رتل تلحس: يلم تأ «وأهيلم فم

 مرعو اهتليتلماد !ام صلاركزب او يهضات الطلا بف لذطرشلا

 مشل »نأ :ءاطممجلا قام[ صاح ءاهرحأب اون ولام ةذذ

 ا هوتالا ردا يلطتال اهنافايمدع و فشلا وارحأ اطر ىالاو

 نازل دقو و نارركماو كانت لوعيط نازك داثننبأو تبيسناقلاط ظ

 ريع نم تناكذأو نقلا لجمذ تاشضدأ شنو ترش بانائلاط ٠
 ىلاط تنالومك رحال كما هني ك] مجال ازيا كلاطت يشع 1 ظ

 تيل ارجخلرحان امتقلط ديا عيان خدت ريل ناورادلا تلد نا

 ااا ممخاتا؟ دال نهب لنا قلاط تناذ ىاشستٍل ناو

 2 أو 0 كل ةياهجرش ناو كم دجود

 مق و تاش نأذ تسسانإو تيس نأ ىلاط تلاها.الارخالا ودم

١ 



 طرئراهضلاناا ندا ١ ى.لجلا نم تماد تح تنكس نأو هّهاو ثدإ: نار
 اجو دااداو هقددجوأ إف :ددلل/ مئابالاو نحلم
 ظ دل مما سب اح نا نال اكواب قطع ونار 1 8

 )0 بتال كلذ : ىلشحوذلاو قلاط تلا تبتسم لاةولو اهدحأب
 71 ىننعخمت تنكناو كالت نيسان طلاس تنك لا ة دلو لاا

 م وتداول نازىعذأى ركل و يلطنا) |كلاط تمأف
 3 اوس اطييدا دما وانت نأ يي اخ ّىالطلا جود لهب

 اليم اجمل سانا ىلاط الاقولو رانا اناث نالوا
 لا تل دل اش: ةرلو لأن تبا كتفك لط
 307 درمع 2 اضداحعاإلال .ملازلغغمص تيبا طوفان ىلامما/اشسا تلا

 اتساااطدتب قتيل نئيتلل دع و ِلاط كناذرارلا خدت نارا
 نلتخاداراىحلانالعاو يهتم كن ىللد محم انارعي نما ثش اانا
 9 دمالع نعت اعد اولا تنفذ ١ راركت نو دب ثيداو كلاس نأءا وقد

 هننأ اياوشلا نا كيص لمنواسبأ تلطتالاهنا طرا نع هانلتن الز اونلا
 0تانيرتماالغع وقولا خوي ناالا ابالاو تسلا دجوئرملام با ١
 ها باوصعلاو لادا: لث نا ان نيكولا( قي تبا ذوق
 هكبال فيحان تاو تينالا تقر شا دعم نا

 ئ > رع ٌيلحت علا هتك ةلطلا ل شر اثاوادج

 0 1ث. عت نلاط تلاه لاةدل يدان اا تدلل
 00 رار أهشمزل اهي لحجم نه .ىكد ناش لش ةرحاو كت كشنات ةرحاو ك اثتناالا

 000 0 ءافرضاح نالت نكذأو ةرحاو ناني ناالالاكولانكو
 ' ىرلخل أيدست كَ( درع نال قرن نأ الا نولت ىلاط تر الاكولازكو هلع

 هداف كك( ذنالف ارنا لاةولازكو كا ءيغ نالخن ا

 هي سل عولا» تبذل اولا ثكاك يمل اركُذي ملو ىهتش أ نسلم
 كأ ةنرمغأرا ناالا اء و يلاط تنا اقرا لاش ةمخدلاة رو سنت

 انه



 تالا لال كلنكو ثالثلا تيا لاذ ول خح لجلال عرعتش ال انه
 تلاط كنارناسال لاقولو سلجلا و عرس الانف كأ ةرغانا هان
 هدانا 36 دارا ناوا ىره نأ وا ضر ناوا بحأ نأ 31 نلجأ نأ

 ىلع تسي الانا تبحا تاوا انا تيس نا لاكولامذ لخداع ساح

 بساحل !عمتشيال نأ نسدحالا ةذسايتلاريضم نا قرشلاو سلملا
 كيل باوحو نعم كلت نذا ىنجتلا لالا انكر نا طورتسلا راسك
 اهلا نال يو نلا نأ عزل تح كاتبا تسلل انهو ساجلا طع متت
 أحلم عزل تح ؤطشلاانهؤبف رتل نمالاتب كنانه ةدلطلا
 أن تيئس نا لاة ناد <.دزلا 3 حذ لجل طع مش لف طورتلاراسب
 حش ىةرشسلل نهرجيركذي ل ةاللعلا تب قح لومي فيكهوزلاف
 طقم شي الو ىلا درا عج نللا ترد وشد انآ عتسنلانكياشم لاق كرككأ نم
 دكت الط تيشس الوش نا طرمشمالو تيس اود دنع ثالطلا دن
 تاالا ئباسلا ,هلمقلاب متياهاو تيس هلو متدال ق حلطلا ن“
 دنعف أضحاطرشم ترتعش ىّلعم قياسلا لك اء ىالطلا
 7مل ايل حت نا [صاخلاو ئباسلا , ولد ىالطلا عّمي تينس وق
 مجوبي المو ضيوؤشت سسل مسفن بلوت اذص نمدفصب ؟إللا قالط

 سلف |ثاال نالث لام نالذايإ ناكلاط تاهل اةولو هوحولا نم ٠

 ىنحا ومب ها ةرئلاو نكلطمالاثنا» كان ٌمسسننل كأ ذ !اةولو تقلط
 دقو ىلجلا ناو الط تش مو هو لا جرس نجح سال ع تسال ٠

 ميلا اجا لاغتشمالاتسا١!لوتمر عالاو فاصبح سل دبت
 0. ىلا لوتباملريبلجلا نع ,ىشب وحمل نع توكسلا ؛انيالا
 ثرح نم لري نو ىساجلا نالرملا طرتس هان نع سايلا هتبال اثنا
 انهلذ ةايرهل اورهل ا شئملامرع عوزلا يح فربلا لرش نال إلا
 ىل نالذاشس نأ قلاط تنأ لاق ديهشلاربصلا مال قو ؛قالطلا منيال
 ,تقاضايولخ لدا هلع سل لعصتنب ىوهوأىخروأ دإرا

' 



 >ر |! 5 الة يفدمربل ثيل 00 لقا جت يقل راس للادوات ل
 ل1 مول ورمىسلا ل اتيؤناف لج يك 0
 0 اذ كن رتومإك قلطتااثاال درا نأ
 اندم 0 لت نيلاط تلا هيئاقلل او نما

 ظ قاطاووسن ان .حلثلا اهينع قلطسو ةرحام مذ لذ تقلط زد الذل ةرحأو
 د نه اخف تاوىالطلا 0 0
 طماط كل ل نا و يدا هاه انش
 يل ا دي ا د12 1

 مل ىطالل نمدالاو ند اي اريإلا قلعت عصا ميت نداكلاب
 رايلي ا تااتس ناطر اتتاع د >وحو

 انه ناكو |فضواراع و اايللاؤ قو الم انهناكناوا'هضوهو
 تلعذ كا ذاكره لاكويشأ دريالدرم ناكو يرد يدا ياو ىلإ
 ما[ نهم هقادربتا دتو داقتعالا ل درت لع ىفتسيرفكا نارك هئماراتخلا نا مرنكأ ار عوختش نأف هاعن دقردأ !عنؤهو ارك
 هددأيرئاكوه لاول ليق نأث هجداالاذارتةدرددتلا لج ةاكلحنلا
 ما ذاورفاكومطنلبانهرنكبلةشكيال بحبو داقنعأ لدس مو
 ةديعا ااخفللا محا عحاطرشسلا دوحو دزه !زانل!انلكهدافسا 06
 5 ل :اًرقيمح ذاكوه وهب طرشملا دوجو دعب |تموه_ بلف
 لنج داتسالا ل بتول اسجل مذلكتل ببجولا ظذللا نا
 ىمقلاطتنأ:-: 20 انياكناكملو طرا | ل عم نأك
 1 ني ا يذاودتسالصلا تهدم اواامىتموأ

 تاقوالاو ماع هو تقولا اوز نلذ اموكمو ىمة ملكش امأ :دحاوال|ىلطن
 ٍ 1 ل و

 احتيلتنكإختاش ىذلا تقدلا ةقالطلا اهكلمزنالا اذر نك

 ب
 #77 يبس سس سيسي سسيصصو



 ناسزالا دام اواللاهن 1 لطنجلو ديلا ديردىحر شما لش

 قيل دحبايملطت كنا او نامزإك ةقيلطتلا دكتذ لامشالا نود 0
 الصا + لل تبلام نابمرتلاوف ْنمسيتعتو اس نازك أ

 0 نيو أذ يصل 1 ا ظ

 كا اعقو ناو 0 هش نم ذو دتلط كرا ذالك
 يسموه ىنا اللا داتا تتلطاخ ومو قلعلا هو هلط مهاولا نك
 انه نأ ماوحي متنا داعالا تواسةلنمللا ناسدكنولعف هلطلا

 سلحل اري درف هوجولا هج خدك كر هورجا نكاتبزلمت تاكناو
 طيحلاة لادا ازلو مجتيلع كلملا ثالطاف ضارتلا لعل دياع لطظَشو ظ
 نئااهتسكلتاهتشم قالطلا قلعت نال كلما نعم يفت :

 دلاؤ ةلماعدرتدا راو تنس نع فرحتي ىزذلاوه ع ظ
 كاب ور مود ئيينارل تلا غرم د ل(يجلاابل باوحو هسنل اعد ىذلاوه كأالاو

 تالات ول عم .املاىلا ايرمسقلأمتلا نمنامالا بايع

 َيلمتوعم كرت انه نال ثعن سيلذ تيوهوأ ثبجحأ أ تشسول لأ
 تردافو هسة ةروصلات و 5 ةمعلاو يللا لعلهم ايي

 اهدتيدار ب يماوؤلا أما ذاوا ذا ةيلكامأ وفلل منيمؤتنحالنا
 راصرمالا نكت قولا لعتسي ع طرشلا لهتسي نال اهنا ةفيتح فادنع

 مف قءمقعبو امل ارهملا خانك لسمك نمرمدكو اا ضال

 ايالطةلعت أ احب تنس ذازلود 5 نأ لاكننا هج يلا تايريدملا

 كترد١ !نيريرتتلا نمأك جعو :أ ةيلالبنا ىارأوأهحطبوم طرشي
 قالطلا كا ذ تيك د تالذ نأب كا ذ دهب اهيتشم تيقغلا ذا قحدرلاب

 نم ملاذ ةاملا ضم وأ نامللالعم 20000 تلاكوأ

 لأ ث كدا وا نحم نا) كذاب « خي الذاه د: ؤلخ درمالان |
 طرشتبلا شحم هذاا ذأد >ارلؤ ل © يضع لذ كيليلاباهكزم

١ 



 ظ اننا مرصدقو ىنكع.خي الذ نامزلاو |سلحلا دعب اهرب نم عرضت
 2 ىذلا تتولاؤاهكلمان| هبال ةمشلا نق كىلملا توسشمدحب مى
 ١ اهت'تبوهوتد امنلادل فاضل واط رشا اهيلم قس لخد علا انركذأمىلعو درلاب تري ىقح هانت ا/ملت نلف هني تاش

 ٠ لاس نال نت قايش تن اةهيلعو هقالط تيا قالللا 1 00
 ” عئانىللَس انعم رحاو دعب ةرحاو اهسنند قلطت نأ أهل تيشس
 تين وتدني هنعقبلطتلاب زوج مسالك هعيأئاو طرا
 ١ يميانا ولولا ىَمَح دعه الط تيفىسنن تتلطوا قالط
 . طيخملاوو «نيدلل ملاكزب و ىهتن اكتب حاط هلو ىف مهمالك
 2 نم نابع نمل نال تيتسا ةارلو كاز نوفق تيس نيحلاقولو

 ١" ةّيكم ناتي اوله تيما ذاّقلأط تنأف تينم نا لاق ئلو لاك
 ' اةالط لال نأوتث ب ىلع ها لاوحالاموع قةغدمو لاحلى
 دنع سرلا/طرشبلاب يلعلاو ناكتقو ىا ةاهتش شي تلعم
 ْ تيشناٍذ اول الح تنا لاو أكراس.سلجا ف تاكسا ةاذ ظطرشلا

 اذا ىلاط تنام لاكولو لمصفلارخاريدتلاةف ىو ةيهتنا
 وساق تيدا ةأىيك. نأ ىلاط تاواكتثدس نأ تش
 00 احلرشم نارلوفن حنا نأ فصر ىنأدنعو كان وتاج نت تت

 ةتلطن_ طولة تام نان لالا ق مشل ا ربتعت همدق ناو كا نكن
 0 11ش تاهيل شاع اء ثا يناهسنت
 نكلاناو وضل زعم طيملا نيد انام: مامي
 5 انضلاضغي لوشلا درا ضبا وغيرإركتلا ريتال هبا وينيل قمن
 فيم ضومو عابصلاف لاكرازكتلل تناكاماهنلع دز اذادنا
 ئعلارمفياا اغلا ضعب ننغوهو ديكىتلارمغديا]دي ازلا نال
 امكرموعلا تح ومقرمم أذ اجيز نارإ زي رس أةديزتانا موك لْوُمَتو

 مع



 ةلاطعلا : وهلا لاقحا نونا ]ننزل دعوي ابن نارام

 دّئنام هنم برثبو يْرالامبأت 0 ىنعملاة أك ديزاغا | شا ذاف
 ا نكمال ام 5 20000 نلا نم إى دنس ا نكيامنأ نم

 لافاوزيلا | : لالا تنالاطرش ثعئزأ ذأ ساسلاوه ا

 توك نا اهدحا ناعماعلل ذارنذو ىهتنا تانبالا خالات تسالا)
 00 اتاي دوما اةعماهفو نامزلا نم ]تسال ول

 ظ عارمة كو ىاسلا رجا :اةوخ درجلا تقولا نوكب كفانلا و كتمرك 0

 هسا للهت 1ك اهم ىزاصذ دلرذ دارم ةوكمذل كلاثلو

 تدلس الكو سبوق ىعتنا نوطنت ماذا مهيدي تمرٌو أمشي
 نأ اهل ن تنك جلل تنال كراء عج د ثالثا ١ قرفت نادل ا

 وأى حلط تشم اس لمت ناب ىرحا دعب ةرم عوكول اطرْس شأَ

 تل اوهل د اليسار باع دعا رف الط تيم يسن

 3 بم ّح امحال أ عالد ارئسالاموغ نامزاالاو لاعمالا عت الك ال دحام سنن

 مفي ةللثالثدا نمش تاس ولو اضن ضتنلن تل اهدأ امان 82

 نيو «ىالتلل نمر دترامىلعأنب ةرحاو تناهدنعومامالادنع ى
 كلونل اذج.ىزلا اهب ذكو مق يلطَت سسمأ ترلس دق ةتلاهولو طوسسلا .٠
 «عينأ يشع ترب هربخااهناقد أهشا كلت الاع تربخا اهل 0

 فنيا دا را ان كايت دف اون ميلا
 ةدعبلطت طرد ا نا ط ان إبلا هس تاياويق يصب لاحلا

 رب 6 0 ا, هسنارخا وش انااا مثير هبت ظ ] ظ

 ماقلل يس كلر الا تعب ,لعتسم يك ءابسلاةلاقالو ]
 6 در انهت َُس ديلا دم

 بسب هر نو عناب ك5 ليز كك ارك لان لوخديراركللا

 عت الزحام: و دعب تلاكولو .. ..# ىهتناطرشللا ت "وذا

١ 



 2555000 دج قالط تدم |ىسنن تقلطك اكول ىا
 فرص اناجبلستلاا نال متبالرخآ ةيهاةمبسلا 00

 انايبأم ١ نتا مت يرق ]سماح ثدالئلارهورماّملا كلا ىل
 ريم نيتنئوا ةرحاو سنن تقلطول اهنال ثالثا الطلا دعب هوك
 لو نيلي هذ تالثكلا ف اك رود 01018 مو قميكوفرنْلأ ايدام

 قلاط تناذ تل تندم 16| للاة ول طوبا قو هنيالام 00
 ثالئلا يامل ل اياه اسم تن تحس ااتفأنالث

 الزام هيلع لىتيبو الك الا عاتيالار اركتكتال | ّنآ [صاخلا و ىصتتنا
 نوكيا هجمت اهسند تكلطف ددسلا نه خكدمسك رماح كان وأ
 ىهيسن ارايدلا م اىسأيك فو نفسو كالا ليوم َّث ةرايثلا هه

 ١> ىف (ةينن! تيلخرا لاقىل © عملا فام طوسبملاة ]ثسيرملل
 يامل ميد فينشت 1 ءامتاا دل لال

 ظ يدش دجت دو. لوق دوما شالت اهسننم عوقولا
 تيحئلاط تال اتا اخمياهلج واتت :قح اطلت ل تتش

 ندأو تح نالامل شتم 110011117 هرم ت تماقولف هرزحأ ىلا كنس

 تالطرشللا نما: ع ناللل برا قلهتدال ىالطلاو ناكل ع "97

 أزرااهأنعم ةلاينجمدووو نالعلجوريخاتلا نمأد رّصضديفي مهتم الك

 نالأوس مهداه انررهاير مادلابلطس .ميقو طرشلا فرحم بانلامإ

  بتعازاع ناماذا زاامهن أني ويجد !عبنيذاملا ركذىئئلا ذا زد اهدحا

 ناضتونام فرظث د  امصلا اا دهيم تو ناهز حإذ طرشملا

 هو لون ل 10 .ىعب محور ضلال ع ينسى و لحمل
 هيفو رهسأربرمبف موهب ى اىملا فوم |ىنحلل نوكذ نيزب موكب
 ع باول ا ا اس ا 80

 0 ضال ءازتواضي الورشة وكو كاك

 ىتعب عمو هافمو انالنوأ منيأب تأنثا نأف مسج عفت كلن 5 كن فيك



 انبوب ددوكعاةينيكا خيتو تنسف ط فا ؤ تلت ١
 تاثدينيلنيإتبوسرل نا امنا ةضضسءاتسل طم

 قلعتباهرنعو ديعجرفالاو كا ذفئاتامو هاونام منا ناذ فور
 4 مضوتلا قازك اس هزصاو هللاغةاتمالا لّييال اماه دنع لصإلا

 ى 0 دروأ ثشلا ]بة سلجلا نع تماةولا هنا هلع ءرفسو
 افا ةلوخدلل فرم هلكلا نا نخاإو هرنعةيعجر مند اهدنع

 اسولف سلجلا كاهن ةششلاب ّىلعتباهدنعو تخسللركذ اوه
 ىلاىراتام تينسدتلاو | طرشدو أ لجاىلاوا الام عاتعاش دنع

 تعدتسا ملال نعل وسلا اهلصا فيكذأ [ضاملا و رارسالا فنا
 كاين 0100من للا عرف بلاها لعو مدت نركلارظنا خلاملل
 ههررماىالا رفيسمو لاهل اعلا لصالا ةياقدك ااذلو ديل تمي

 ١ أرواد راتلل 9س هاتي أم امهن 50 راوق_كحللو هلدأ

 طرشلا لمد كانتا ارهطرش طرش نالاهدتعل وسلا اهنا[ مام مفدنا

 رق انضاندرقوىننعلا ذمءاعو ذرلأب منصأ ميضت فيدو عمواظنل ازجللو

 اضل: يغلي أن لمت هلل اهفاضاول نال دسيلالا كل
 هللعو لاعت هسا اعشم ىلع ء ل طالامدمل عج ةرحاو مس

 ىلعىنم مقيالن| بني وىهتنأ قيل عتب سيلو قيقحت دن اب طسحلاو
 مهغتسي لك فيل عابصلل ىو ءاهدنعاوس لصالاو لالل نالامك يت
 هت نع لاوسلا دريو ديرت فيكلاتيمتغضووشلا لاح نعأهي
 اهدلإو ١ + ىتلاو سيجعّبلا قانو كل دعو هرششدو هرسسعو هويسو

 ىلطن تيت ابو كنذك رك كو وق يه نوصو هلاح 31

 أ اتانناا هتك ب الطلأ لص ول عتبفىنعب دترا ت درنأوتاشئأام



 راقد لحا ن5 دازلو »نخل ى الط نيرزكااهتنلا م الطصا
 تمر قللت نامل كاتاسماوتب دافأو هددحلامهت تيل ثّيطسام

 ْ تي 0 نمرملا 71 كا

 ظ رض مو يشل ف اكنمرقلوموأ نوكسلا طع بم 0
 1 بركن ةدنح ا هرعبام ضئنخت و راهن كسالا قود نايا تزعَف

 فعِضاماناىسا |ححبدق و طار فرس لج 4 لوم من مكرتلكو
 ىنعب دتربخ مىضما قو هش ةيكلا وريكأا نمثل لت دشيو

 نيمسا| | روما سسنح ختام رمسو ةرمعا شعم ساجن 9

 2 ناةرئني ربة ا موزلو نبل اوزيتلا ارانسدال اوراهبالاو
 رذالخعسي نك ري دصملا مح يد ضف الملا نأ هرحا دس
 عموما 3 د ركل نأ كالا «نايشتسالا مم
 0 كلانلا ١ نع سمرال هنعدتسب ,هضاهتتسالاب لكل دعم 5

 اتلطم:رجروعالو بوصنمو ةرمئابد رس لصد 00

 ثاللان 70 يدا كولا وللا نموْلْط - مد ةهمأقر

 ميجا: ناملا اانا ملاذ ؟ حلخ 1 اههلادّنع ل تلطنن

 نايبلالعدرب هرجد ١ ناد رس هر يمك لو نضغيعدلل نع 0 نهو

 1 هايل ير انو تاياتلا نيللي ثالئلاوهاممترثسام

 هاللازهعراتخا لاول ىاللل انهي عر طبحلا اةراوكسن |ميظ ١6١ الثا

 ًاتيلعت قلم فيلكا نموا تلملأذ يطوف تأسب نم جرذ

 ظ ئشلا تتلع هامل واسم انة 0-
 © الطصالا اكو يمنا ىلعتف تلال اديس رافعا ل ةمغل

 ا ا ل قرح فعلا ىصخاأطبر

 . تكي )ناو وبملا قيل لوهشل نيم ميادجملاريدجت نيلي

 - اني



 7 تب 1 _ بان 0
 طمحلا ن4 تيب سيل ضاولا نعذنان قلاع اما
 باتاانهُذ ثم 7 لكيت نأ عم فلح |١ نأ نلح ناكول ك ثتنالا

 سيخلق واتضح 9 دارا الع خليج للا -رهلاك

 اتا 7 تاي و للا فلحول اللا
 هنالرهشالا تاوذ فرهشلا يوأ بلقلا لاعاب فلعل ئاهمدعل
 مالت مس الخبل! نعوم داكلئلافلعّس
 تبرأنابالو ىاولا ئياكح لامتحاا قيلطنلابق ًالطلا قلاع تنحي
 0 دباتكاربضت دال قبقر تناذ تزعنأ اورح تن

 - 0000 'تااّمحا] ل يصرح ند نليف .و [”ةضنخلا

 اتهام 02 دوجولارطخيلعامو دعم طرشملا نوك 2
 1 ومث دان اع نأ/لنايلأط تن 3 اثينا

 هضرع نا !اكصأ مكبالف :قلاط تناؤط انا مس نجلا اخد ناراوتك

 نامما املي ىلا سانهو اوال ثصحونلا وس هنم

 ىف امرها هيلعو فسوب ىلا نملخ تملا ذاتها طر شبل
 تنادونيل نيدو دخلا «ذلااندلاولع ىدرت منال اقول مناخ
 تضحذا لاّمولو شارما لأ شدا] مسك رانيرلا ١ذاذ قلاط
 لافولم لسان خص ياحف :شنيووؤلا كتخرنر فاو

 12 نا دك 2 ,نيشلا ١انيغىسو يي وبا
 تكلمنا بل لاةولو هشج ا ىالخياتالا

 لحج ىزلاط علان يشار 47 و تيك وع و ناو تنأذ
 ىلع يل تاسع اماما فرف 1 انهبولامعتسالاو لاك
 مديت بار خوي ءابا دس نايات مست هفضل 0



 طريابلا نسب لسا نارطد ]مس نمو يناس فايسوارخؤم اهلا نأك

 ايطاخامدسك انلو ارتبط ا خلا ءالعالوك نو ايالم ناك نات ىنجا لصان ازجلاو
 تلخد ناشأ ا 1ك تنا نتا رهالر امم وعحل تأ ىدانلل 5 ماةىنعي ل

 اهطاخأ مسك نك زدا] ناهل الو دحللو لوخحرلام ى الطلة لعت رآرلا
 هداف تلخ نا قلاطت ناس ازاي لاما خا امى دلخ تنبزن ار ءادكم
 كفو هارنلاو طورشملا تس.للخت ام بإب نمطسحلا وسمو ف داق
 ةرع كخرذ بزر انو قلاط تناذ ئىأبرادل الخد نا لاقل نانا
 تقلهاضيا اك لط تين لاذ نأذ بنز ق تس نع لاسرو تلطراللا

 0١ تلي تينأبو نارا ةلخد 0 أط 00-_ قالطلادذولو
 5 ميلك هنمامعيا| بنيزن قف نامل هولواعيجاةىلطرارلا 2

 1 فعلا ط1 همأخل صنت قو هأين همأنو

 0 انشتسالاو باجالاوأ ازلاو ليزا للخت نأ ناز
 جس 5 رمنصلا تاشإإ |راذرعراضسالا نال اق لك ناكرحأت أ مهن نأو

 5 اراغرصت هال نوكلل نارطرشس نمر ,هتناراركال كلل ريل ىلع |
 ا 1 كا نلت تكلا مرن طعم سا

 ذى« ميلع عراخب لها عوشفو نددد تملعتلا دارا ناذ حعلطلا
 تقر يعي ل ززوكس دعب طرت قلل ولذ ل امدالا ليرشم نمورسردلا
 لش رمديعبالا ولكلا ,اناريكمال ذاسل ف لثوااذاذ الجرن هللا
 كلزباذ ورحم ناك نأ تالتو > درت دعي اننسسالاو طسملارك ذو قلل

  رىلف ةاصازجو ها حفو رشا داشكروىهتش) ةملعتوهواتئتس ا ناج
 انف ةزمضن (هانملت خلو اًيانت !اميلعت نكي ل ىملعتلا ذا داطعصتنا
 هلو دلو خلاحلا ىلطت زي لو ناىلاط تنال ذوو يرمهلخلا خال

 هلم



 اا امزداا قسوب ىادو يع ىوتشلاو د سول ىفالوق ىفىلطت
 الا تنألاه للا كوة دال اللو م ةالاس رامولكلا

 نيا 52 قيلطنا نكبر نأ اتوا ن6 2 لاكوااللو الق ىاال ول

 لوكا ذصيانا و وق رينا نس نيرعرخ ا ردو فسوب
 تناذ كد نأ« هلا ذاضموا ىلاط تنأف تدز نأ هتح كرم
 ثكجوزت واكيد نأ سنجل راونككإلا بيبسي | ةل عمدا خلاط
 ناىأ ثنيعرلا يا جاو كلل. تيس ماطدلان أن

 0 تكامل داىارحوفت انبع تبرتشانارلوتك# ١ اكتلا

 جل ةرح تااذ كب ويس تام نأ هيوم دبهل راولالا5 ل

 مزال عوضوم لد كل . وصوم نسل ثىلل نال قلعتلاعصبال

 عكتكلخ كرسح ترتر 3 0

 1 دعوضولا ككل بابسانمىسلا نالريشنا ص ةرحتنأف

 كباذعمرش هلو جارلل فو خو ةىوا ناكل د دا وزتامؤد ٌىلاط تنأ
 لانو 5-3 ماا لاف اضاولو طرشبلا فرع, ض حم يشع هنال
 0 اخاف 0 : كح الن ةدانلحلان ءمتنأ

 :هال ضاق ةرئلا اشو ثوهو شي لا شان كايا كجو نت 2

 دكان - م ىوتساو هلعاذملا عدزتلا
 افرك ل كح 0 يو ارب 50-0

 قاطو ماكتلا يصب الذ ماىثلا دعت مرق الذ صتأنو كلا
 ييلعبلاو علا اني ل 0 مب لاح ىلا جلا لها كل
 ملا ل ملاذ فنان انكلا - او هيل تناقل اهن ومب

 ةردعم تال جالا اهني ةزحم ارك الط قلعت نأ

 ناجل تامل امل حانبلا خام انيابتلعو نأ نع
 20300 اينو رز رد نر" مرصخأ لو و ران ل روزي ذي

 ايتن 72 روت رو انواضلإ روز / نسور انتل



 ' اهوباو لاا ركأ اروزلل دصق ىلا ثارايزلاو ةرامزلا ءمضومَو

 مس غنم ولذ يد نمال تلحول يل ال بانكلوا خت مرو ىهتسشا ةذ

 مارككلا نم ماسيحلل قرلاةانإه دشن خبنو ثنحدل نجاح لمت

 يملا البكا ةاعدس كدلك ف ةرعلا ىماثنتسالاو

 مل ارك د زويل رغ : نهترهزذاهبرايزنطرشملا ناكولذ ماركا

 وزال ردع 2 :اهيعم م م نوكلال ةالل ةرابز افرع كو كرعا

 ةواعنلا يقام 3 نبل وادغانالف ترو رمل نلحطسملا 3و

 هكذؤعت - .نذاتسسولو ناب نافذ تناله تذوب لذ

 بهوصس والاخ نأ رفلاو ناديتسالا نمدراعلاو هردازلا نصيأم

 0 مدع اتسع

 كلحديتو ا ههشموبلا نزنا ازه نم عيرخأ) نال اك نم س :للعو

 ل زاوشلا 1 اوهو تيهجولا خانه ثني نأ سي

 0 انن و تنال 20086 م الفرو نال قيل '

 ىهتضا هير نج ليشال لاذع هريث ةرامز نالرات نا وهو 3

 داكن مارس صصخلا ذا م لئش كلل كاملا
 ف 0 3 د بيححأو أو نميلع هأكتلا 2 | 1 حو

 ةيجلاو م ماس عدم اندلدأ 5 مادو هدازلا اد انتوا

 ل هجوززن ١ نالما» ١ دارسشا نم هثميو تابت هداما]

 ع نا ناداه بجادلا فرسك ]عنا سر
 دراجه ناالاز اكول عمتتتا] ]لف ةلكدال اهله قالطلا

 تينا هى

 ةشيعم:17ناذ ةركنم ة لا تنناكتا هانعيوا طرشيلا5 دارا جلعي نأ
 ظ ننالمجتناقلا ةللل هنهلاقولف ملا عيعب ضبا فاوكت نأ لستار
 ظ ةرتاوددنسلا ًاهيخرثؤت الفةرا تسالاب أطرح هيدا ىلاطت لا هيحو نثق
 ل اوبملا ص ها لوك ل اط هزه لاذ هد مكمل اهض دة صلال

 ملوق نالخالو ا تلخد لاعلا ىلطتا هاذ كلور ارلا ونه ترت لا

 خا



 بشلاو سالاب فيرعتلاو ةريخرلا قو ؛ يعي زداف هزه تجوز نأ
 ىقلاطاوحوزت اولا نالف تنب هنالذ لاةىلذ ؟راثمالاب سرعتك
 دو ويش - عماججلا ةيركذام هيلع دروأو ىلطترملا هيحوزتو
 دحل أره هلا دنع نباديمالغ 3 لاقفمالغرلو هدأ درع ننأ

 فلاحا نأ ع «سئن ىلاالم حا خل ىلا فلا راسنا ىلاط هنأ سأذ
 ل املا نبرعتل اكمسالاب ثدرعتلا ناكولو ىلطَت هسنشم الخلا ك

 أنا يرضا لل فمرعت نأ باول *سنند ار اشاول امش أرساقلطت
 صضاح تلاد هداردع نياركت إس يلا وريوهلاب بيافلاو 01

 ريسأد عام دقاركنم ْعشادِجوب مورذأضالاواةراثنالابمقيرعسف ٠

 ىضاحلا فا ببإضلا خبستلاورسالا ىالطلا ة إسم ىفواركتلا ظ
 ىالطلا دسم قدا حم صلااوغلبو فيرعتلااهباإصحذ

 وا عا السالا غي نك ذانكه 0.وزتلادة الطلاب قا عتيودفصلااوفلالو
 | ءذانعال أو ةراشنالا,ب فمرعتلا نادر حهضعب قرخو عمامللا

 لاقولوريكتتلا |ةح بسلاورمسالابفيرعتلاوامدجوبريكشلا ٠
 نلاطوف رع توت قحلاةواةيحةشترلداماهجو نتا ةارمالك |

 ن الع ئاشملا دماعو تلطتال اهنا باتكلا قرت ركذ ةرغممزتو
 . اهيلاراشم يه تتاكوذاهيلاا راسم نال ورعاة سال ليات
 مالسالا 2س ةركوأم أش ىلعو ةركملارهسا تنك لخدتو يلطت ظ

 ىلطتال باخ تنالا ذو ىلطت ةرضاح رع تنالا ذا لاقي نبني
 قلمعلا حاب الخان ثكلا ن قملاعتلا مدقو ةرمخنلا ف هماو
 دوأ دي تير طرومعواصصخي :هحمروب لاقويف ائسلا نالوب

 فقئعاأو كرمال أهذ رحدأ نيالر زال اعوؤرم.تسحو ىزمرتلاو

 رقيلعليمرال ىلع أنه ناانلو كإعال اهذرل ىدلطالو كرجل امذرل
 مسنفل نال ةيعاد جاخور كولو قتعلاكم :ايفىةلطلاوهو

||| 

 ا تم جا



 ا 1 اهيسوبف مدلعاهسلغ ىو اىلا-داسند هلع تاهجوزتلااوع دك

 ْ ىوناموهةزيغتل انزع ا سينما امل طا هيباكات الط ىلع
 زرمصسمم ْخ سس لانا | اوراكزعاحو ىرهزلاو ىعشلا/«ثلسلا نع

 جوا تتلف ونال نكن رهاظن ااورعر

 الذل عرشلا بحاص أنن عاكتلا دجوا ذ ١انالطدنو دعبو ازيرخت

 ربدب داوءانيفتالوا لاول املا .طرشملا قيلعتلا ناله سنه
 ارجل عجاذ ١ عر سبيس تشع دا ظنللا نا نأءفرقحو

 ىدعم درجحو لش ريكملا كاز نل متيبسس بل سله طنطا
 رضا كلا 010100 نش لعج خو لا 7 م

 جتا يمي 000

 لوانتن ى الط رنعو تدل اوان لذ طرا دوحو ص :لكب سيل

 ومهبيسلا ربنا بام كلان مالا
 بالا ارم هر نيدعتماضئالا نم نمعنأم تملاعتل 0 نذل

 أغلي م دروأو اوركللخاانا ف 0 3 507 لوك

 2 اخ آو هبا است نايل طكاخل مسرجاو لد .بيجأو شسرننحالا#

 ريما وقد و الاعلام افسح بل نأ

 هناف]جملل حبلا انيلعدرب الو ايل لمعلا اصطرشلل الع

 ايركس يلادر ريالنو طوف الع[ ةلجاا نا تمالك بليس

 لعل فيلا ىارانالل نلعب كنج م انانك ءليانملا "ا
 ' كلئملانالاليضلل اعذ د هيكل قلعتةزخموصو عسا زيشلا
 دأف انغىلاط تا ماوقكذ اضملا دريالازكو لاحلل انس دعني
 مادعإأ اوهو_للوهو كبيةيلعتلانا!لاملإ ةيقشيس اةابنع

 ١ نح .تربتلد تفاضل اريك للى ضي لذ قلعلا ب سم

 نا



 مزاول نم نامنرلا ذا ا بيبسلا ىف 3 معنلاا] هن و ف بيسلا

 تلوم ددبودر كي ناونعالذ لوا ىقامأ هتتلا ن1 باطل ايوا ةرقنإلا
 انلياامكشس اوطرذو هم همارعا|[ظطرتلاو اع دوصحلا ناذرخ تنآُ

 ىمسترنا|دو : دهرموهو ةاضنلا نالغ دوجولارطتحلءطرشسلا نان

 كالانك يف شاو ةينبادل# وب وتك خىلعلاو تان

 سيلا اتمنالك وف انشا اخاو دولا طخ[ تال ١
 ركرص اقول للا اوحم دع هتممزليفما/حالا كابوتسا
 اضل ةروصد ناكناو ببسلا يع ديتلاز اوبترا نلف 5 0

 يخش تفولعلاو مدالخت تقولال ل مهمتلاز اوحنانلل و
 أمهيثرطخلا زدالرح تناذ تماةاكرح تناؤرغا اجا ذ 7
 ؟داتعنال توىلا]ّباةدغلا لش 4عس تمد اضغ لوالان 1

 وزسودغلا ]شق هعس ندرمخر منكر كلا ذرعا( امس
 تنافرغ اذا كتوم بج هاشتأ دمر عالقا ادرج تكنأ ثا
 ةفانعلا نا هنس قرنلا 4 لاقيرقو اهضرطخلا هنأ هم هنور طرح
 تيحن مرش عم : طبول لبعد ةتشحاو م تسل
 ا عيا ول يابم باف فيحنشمملع فكوس نأ
 ا !انلتف لالا خلنا طرشلا وعم دبا ثيحنموسبسلا

 تنال ذو 95 هنيه هلع ملرخلاتوأنر انت كونك
 00 2ظآ010 0 نكيرجأ هرئل لان لحم تاراجالا باكو

 منهل جارتن رهشلا سار ءاجا د!لامولوأ موك قراجازررهشإك
 ل 00 ناك لازككوياو ثللاا يذلا لاق نط ره شل ادلا
 لنكذتلاّ تلح منالزوع الزاويملاوساتلاوبا
 0 0 داحس كلارا نطو شا طب

 12 رن : قانا حنا( ىلاط تافوتاما 507 ١

 الا اامخا لجري ويشمل 3 هر ذأم ثيللاوب افلا لو اوه دور ىزلار



 | 1 د نا ناسا اجعل الج

 9 تكوانه نال مصيال كك( ذ نأذ كر انفي كبار ضازكأ مخ

 لياشنمنلا 2" اماجلا ا نازك ررهش كرا درج 0-7 57
 ١ ةرادجلا ىلعت صيا) هنلا لاذ ل
 0 0 د تاكوالانم همز هديتي أين

 لات انام ضعد لاو يسخيرسلا ةع لاسم لوقديديرانلا

 سوس ا جيزيشملا ىيلحتو يعح ناىوالا نمهرععو دعلاىلا م

 قمل ْن ازوحراف وعل لوف ىلع ىوتنلاو عمد دال سي د ذريخو

 ّى 3 مق اهفنح د رخو ذنراجالا ين كي كوسم
 كوتا مراحلاب اطر اعدت اوتياتذاةراجالا نيش ع

 ةذعج ىنانو نبت حامل لسد ضن راج قر
 هاجر ميداس دعب ةقررومحلاب دال لا نا عا موتنا
 ىدنحا لاول قح6.وزلا “عز الع ف وقوم محربلا دولا و 7

 اجا نان ةزاجكل لع كوت قلاط تنأفر ارلا تخد نا ناش متو: نأ
 ريل هللا انكو اهلا ةزاحالادعب الدفن دلاد تللعتن جشعتلا امل

 اصنقم مف و ©.ىزلا مزاجاا 5 ©وىدزلا ”,ناجاطع فوقوممزحالا نم

 تجادل هنأتذ وك ا عسيلان ىالخرنكسال و مراة درع

 اكِيلاو زا صندلاو هلصتلادياوزلا ىرتشلا 508 ا

 اهرنلابرهتل متون ساورضتسي نباؤطردسلاب قيلعت

 سايق 3 هما داس اندقملدت عسيالا 0
 ا يجود ناسك ل اكوام 11 قانملل تحاخ
 بدلا مكرم نأذ قنعللو حاد كانا بم ممينحلال لاك 1

 نلاطي هن: تجوزتنأ لاقولففاضعلا نيل يضيف انما
 دئأرما|هنأ مك الطلا تعداو خاتم ضاة ىلا _تمحانق اهجوزنن

 ناو



 0 ميئادوب عدلا هئطدولو 1 ذرل ل حوذنل نياك
 مىزتلادعب وشن! ذاال لح طولا توك

 1 ار 0 00 دححملا

 ْ ع الك ئسنلالل ؟.انحالىرخا ةأرما«.ىزن م ضملا
 0 تدور ليمن م ف 00 ا زك

 0 ارم | ل عانأتا دعا ذاومثبرتشا دع

 ا 311 سا لموعد شعا ذاوأهل نابل ننزل ا

 0 كك معرتعا 5 ذاو ىرحال اع مسْس١] ةاساىلع ض ا ذا هنا كشال ظ

 ] سن لاس عياوفوتنل نيملكذ عضل لكل لج اتعراذ اهلك ١

 .نوو فينا طوخ ناك تك 1( 3 دعب غْيحض أد اشم يطا 22 ش

 و فامرصلا نعو هنزاخلا قو مما لماشسلا( مناع
 فرعتن اليل دىضالو و )عينا لاقو كا :لعفينادحال اجا

 ةدارصد ١ نم سواوهل ماجا نعي بهدلا نشل اهلا ٠١
 ا امك مسايا هزملا اه ميلا الط ام ايات م5ىدخ !

 ظ ظ زمول اوأتفا ١ة][هلب تنم مان 0 ا

 ١ عر ام اّوحؤف ىناثلا ىوتنب لعب هناذ والا ىوتذلاب لعامدعي
 ظ ىعشن !مجفيال نأ نيسلت داحإ نيتونفلا كك لعدم وال اوحؤلا
 ظ تمزق نيعلا ضم لوا هلحذ ؟:ىزتلاو معجيلا لف هنو

 ظ كوضفلا لت لارجايتحاو فلام. لوو لا علل جتا
 ظ هعا2بل اق اذاازكو تنحي الذل عملا زو! ا ظ

 ظ زقعا]حرل لاقا ذااما !ءهيترحأو هجرت ضنا امام

 ا مملعا و تامل رازخا 33 ايي الين نو طم دعما
 ْ لح هنن ةال لنا يتلطيدا لق ءاع اناوف اللا نم نم نينملا نأ

 ام الث اهتلطو اهجمزتف قل ل ات كيما ذا ةأرمال لاق
 حسا اا نام دس لاوس ىضانلاالاهس تعضرامي



 57 رند ديمي الف عاكتلا دعب ز تلات ل كلطت عيضولددا
 تا هم هرمع 3 اوهسيوب ”ةلاممفانمالا 5 يضع + +جنسو ل

 ؛أنبأ اهسردع .راريرل تك ىرطاخ.ةازه تح 35 /طرغابمل د
 تلازنادصنعت تياوربٍنرهظرقو لام ىَبحلاَذ ىرهازلا تب أر ىتح
 ا ةطرشبو ىهتش امزراوخ ديا نما مينكىتنب ناكهبو

 ظ تالا ذولع دخاوضاقلا ةىكال نا رف اضملا يملا خسف رئاوجل
 ررشلا ناك ناخ باندا لع دحأ ن او لملادنع هويسقو تسال دخأ
 الط جدال 6-59 اودفشال ديد 4 تاكا اودن لكما محا

 111 رولان طع 01 نمط ف فو ءاهيض هادو

 اهجوزتيونحمتبإ تلاط تناذ 0-1 ناو كيششا و ج*وأ ن ا لاول

 لاقدلوط ليو لوبا 2 دزتوع هازل م رّدولو ترم

 قردب يح عفن لانكا طسووا كتحوزت كفك ور ذل تلاط تن :

 طسأاة داعاو اولا هاعم نسب واولاواذلا كسب ق قرفرذؤد كتينرم

 رش دورت تائلاط تنالاقولو اب مطرتم هرعجانلابولوال
 نالاقولو لوالا جوزملاىلع ةقليشدا لوك سا ضف كي
 | ويا اجلا ودا قلاط تلف كتجدزن عكتجوز ول

 زكق سل ا تو + 1

 أ 5200 قيل عك فنان سطل خو كد:

 لايم واسم 3 !مىزضانالخ تكن اقلط 534 0

 0 تلاع ةلبطشلا مقداد« هكا يلا تتلط مرعب 0 ارماورم حلل

 0 دعب اهحوزتىلا تقلل قل طزتت :اهجوزتا ةارمالكتفان لذ تلكنأ

 2 لاكن وللا نات هناا اويل خ انو ,مطلا
 لاسلااهبرحا ىلطت اسال نكو : ىلا طوف ةأرما تجو اكل

 5-3 د (ضرعف .ىرحأ 0 ناك ومدن مقيالاهرحو لاو ناكولو ميلا

 تاره الع كل د لألم ترأن: ا مولا ولو أنهثلط

 نيد



 تلاط كلاذ كتجيو رنا ّذا لاولو ناناوه نال ثالثلا هت تاير
 اهلا طلبو تالطلا ءةداهج ورد : مرد هادو ا تنأو

 سيق وأ تالطلا 5 ارنا هرنعن اف علا يلا: الخ نمنح ىارتع لدالاو

 ثتناو ةكيرحاال هداف تابوا 1 :نالاةملودامم اننا تعم" 8

 ع قالطلا .فواهحوزم و امو : كاطع 93 تنأو ىارطكإم

 تتجول يلازم ةئابت سمت ليا هايل جا
 ليياهلا ماس فطار

 هك ه قووهيسا|حمالز نو ؟وزتلاوهو رحم عا طرشس ةرحاو لل رك

 ا ا ١كم زت نإ رمل ىلع فلحلا

 انا قرنلاو ْ ثنحإل يغص عرتشاىةارم ١ عركشبا تلو

 2 ذألل ردد ؟درستعاارثسلا خندااللا] ةرزمصلال رساكلطتلا املا

 ماكل ةازيارككأ داومتح ماو ةاريلل نوكردقو لجيلا نوكيدق ارسل
 قاما تكن 1 ةاهلذ ةارللالا نوكال م اكملا نا
 ييطلاو ١ مااا ان علل ثنحا] سص

 3209 «ة هذا ك(زكك) الو ةداعر حلول ابعد ديتعلا يملا

 لاقاذا !ئنملا تحدحأ او صخت يوحد اثرخا هوضذ ةرمخيلا

 دي ايس 1 امال لاو و هلخو كيسيد انا

 1 لقا تبنييلا :نَسئيلطَت تقلط هنالف عزت

 أنهلذ تطكايا اقول كك نكو شاسماو منال اهل قلاليوق هنالذو
 يسلط طا لو لكنا هالله دلك 0 نأ

 هع رعد الطلاء مب

 فو اا لما ف نب هنن م

 وهو زعزع اج ريلكلا ناد بقي جاكت اتنقع هكو هلوق مربرول اقف

 تشيل كملت يم ىلاط تأ اراك ١]نراتلا ىالملا |

 "خا هاك طشلا دعا تبسم انزلت جنبا يانا و لاح ْءانتس يلا



 قالطلا ل هاىلاىلعاذأ انهو اح «اّنيالا >ارللن نمت مقو طرشلا دنع
 ءتيلهامرحل ىلطت ل قحط زلم أ ناكولو قلطَت طرئسلا دنع نجع
 رجع كليف كلاط تنأف كت وزن نا, لة ل ضال رعب كوتبراساوىعتنا
 راكتلا تو لاذ ولو طش رنع طرت[ يللا نال هلل ضوهو متي لايمكن
 ئظلا[ىلاد هس رسوب ارعقواو ازهازك ل طن ١ كتدكتأ نام ّكلاط تنا
 ةدرت كاهحوزتاةارما ع لاذول طيبا قوهمف ءامدا ع مكردق مرعل
 اهجيدزتت لاهخال ثنح ل كيرتلا كنز ق اهجو نتن ان لن تلا طيش انك
 نالاةولوأهجوزتام تبيح تنحازك يرق نم لاقولو ديرتلا كان
 اهيلا داع مف كا قرانف كلاط ف هذوكأاب تم دام ؟ارما تجوزت
 تج.:نريارما] لولو ّكرانللاب نيملا اهنا تلطشت ل: ارمأ «ىزتف
 ىكمل ع تجوز ت نارتارم١] لاك مارح هال الف تشم ام لع
 :هلظاهش دحاو ليلع مقياهيلع وزن ٌءىلع بجاو تالطلاذ
 : ادلاتاهتبالل ان همي ىزح أ ةقيلطت عقب ءكيرحلاو هيركلا د
 ظ . هش ةرحا دلك ت الطلل فرض افرع قالطلالاتنرغااىلوال
 0| 5 تلذاةرحاو « ىهنتاذاذ ةرحاو ىالطب تمرس اتلا نمعلاو

 0 لكف انكحلعت نا لا جول نابالا باتكنم طرا يو هكش !اهسج
 لعنلاب قاعلا نال جل طتال لعن م جمزتو يلاط ئئاهجهنتا ةارمأ
 لعنلاىلع ماكتلا ميتت ىرناذأو دجيب ملو رعب :جوزملا  كط
 را عفر انلا) ءوتلا لس زنا هام فون دال كدت تهم
 ظ كالو قي روق تلاع نا نلاط نهادجو تأ ةأرما لكلا ضاك
 ١ ىوصتيحيبا] تلطت م ترازف اهيكتف قلاط تناذ نررنول تيبنجاا
 ١١ يوكوهو نيل محب دعلاتيجاد املا لا ان ءاسجرمدا
 | !(١ مظل ايصال مل ذأ ضاق رتل الح لماح

 أدعمو طرشسلا دوجو يللا تىوشرم رعلانه» ةانزلاوهولجتلا ٠
 ضخ قالطلا مّن جرا]اهجوزتنارهلل ضم مو نلانهرذاممالا

 نازل ١



 تضحا ذارإ اودازه لع درو ادم وذ تمدح ؟.دزتلا نع هنسقلاملا

 ةربعلا ناد بيجاو ملمالو راجل شاوسم نيب هاف ىلاط تنلذ
 لافراملوالا ]يأ سمىلا صللراّساوريرتلا مف انك هاذملا ؛بلاخلا
 سراحإ/رطمو ىيلأطناا]ةارم| عنف نتف يلاط وق ساد يعم مجا ةارما 4
 لال نصيإل ىنحلا الا يتعدل اهريطوف مدرج عرتساذ ةرحاهو اطا

 ىكرسعذ كشلط نارتسجلا لجراا لة اذآةبطاولولا خو هطيحلا ةازك
 لاقولورحىرعف مكان ”حوزت نأ لاذ ضاكرمصدو يعبرح ا

 © متلارك قول طلاركد نااهميالاتلذقلاطتناذ كتتلط نااملا

 ايلا عشنا ازهلل هنعوهتسالال كذا ق دل طلاءنعيبغتسالىنلا ٠
 بيغب ةارما اجو زذأث كلا طوف ةارما ىكاةجو زنا ددلاول لاقول

 هنمال ماكنلا كرم ىلا فانعم ريغ زدا] معب ل قيلطتلا نال يلطنال هرما

 نيب ملل ااه قردالو طرحلا ه ازكةيلعتل دنع عوزتلاداهرمأب ل
 ىنتجو زءنأهريضل لاقولو ع.أرعلل فال هرم أ مغبوأ هرماب هاجورن نأ
 ىعتس أ صنإل قيلعتلا نال ىلطتال هريغبواهرمايجوزف قلاطيفف ةارما

 ىلوالا يتق نال أطامهقرن لذّة ن لف تجوزت نا لاقىل تلألا
 أضيا َتْيلِططرحلا ذلاةف دن أتلا © ىزتا ذاامخ اونلّتخاو تقلط

 ولو آل هرنخاو ار صروكذم ريغ ةنيانلا هاكت نال ىلطتا) ناوشل فو

 ةرغ ماسر م.هزند ناتلاطا مهن م هلس رع شاني  تجسوزن نا لا
 كلطناو رن شياو طشلا دوحول لالا بنين تتلط هسه دعب
 همائولروكرميإلا ومى نت نالاةاكتل ادق. الط ف ايضا |.ضال رع
 مرسلا اك تا ترماو)ة ارم تبون الاول ةعبارلا طصلا ف
 ظ أما نال ومالا لدفن ةارما مجيوزرزا هريغرما م يلاط شارما
 نيف نعك امله نيظن وهو ءازجا لل الرمالاب ثرح هد١] لاخلا

 ١ :ةروةارم ابطخت يلا طه اهطخو اون لذ تحوزت ناا]حرم لاول

 1 مخل نكن أم ياما داخل خازكيطخلاب ثنحرنال هنسؤ تنال



 اهني زي نم توما ناو نل | مف هن لذ تجوز نا لاذ !ذارنأ
 اقدح 02 اف نا نما هنا تتلط هنماههجو نانا سضارماذ قلاط مث
 دحورزد نهم ,رماوا تجيد زن نالاكواو عرحال ا لالخ بجودا]
 طرتسلاو ةدحاو نيىلا نال قلطت ل هتساهيجو زف الجرماذ ىلا طيف
 اهحوزدولازكو تيمي لخبالرمالا >رجب عوزتل ادرمالا نايس
 وللا ناز طرشلا ضحي هدا لطنال ك(نيادح ار سان ناريغ نم
 تتلطامل ا جلع سارما هو هن "لذ جو زمل اقف الجرس كأ ذ دعد
 قلاط غضا هتجوز و! هدالف تطخ نا لامىلو طردسلا لكخال
 طخا اد نيش مدحا هنشج طرت نال ىلا هما ا ههجوزت ءاهبطمل
 ىلا !! ىلا تلغاذرحاكت فكس ةلللو ثتدل لورشم دجو دتن
 ثضخيالرأ وو ىلع ١ نه ثيعلاو كي ا عنخ

 زاجافز ةلبذ وضق ,جوزول ءكيدافو ردعنم نياهنا لعل ديبطخحلاب
 مريشرمأذ امه دحو زب نم تّساوأ ندالف تجوزت نا اهربظنو تقلط
 مت قو*تاّتسلمتلا [صخ نما هيض هما و ىلطت ال هنأ حو زن
 بغرملا لوي نمولع دمانهوواب د.طتللورمال !ةإْ سد ىوأتذلا
 صن هدانالرخالاو الص هنيعباهدحاو اهدحأ طرشملا نال ةرقعلم
 ١س فرتطلل قو كوال هاا ةصللاق جيم وتول قح “نمله

 51 ةارما لك ةبنانلل جو ؛رعتنا لطتلاهزاذروشمول ضاشلا إكسل
 توكرالاهرمغوا ٌسيِسج ةارمأ ىومواازكدلب,نم عدو ىلا طرب
 . :ىلاط قاهجمزتاةارماىالاقولوأضْق دنأورلارهااظ كح دصم
 تجونتنأ لاقولو أملا عيجن فونت ناالا ةرحاو ةارمهاهلع تناك
 . 8 تنيزادلو متنبن علنل سدلو قل اجه نالف تان نم ةأسمأ
 تاو تنيلاءايك طرتشو مدي ق تنعللاولافلاشلل اهجو ندم
 لنا نلحولا؟ن سهلا انه ثدحام نمملا 3 لج ديالو تنمملا
 (هرتنم رض هنكس مل هارأللا كلتل سيدلو زارت نعل ها نمور

 2 ىلالل

 درع نا يي ساو 2 تمسح" يانا ير 0 7 و



 : دا طمإلا دوجو طرلشدو ينبع ةبفيسعال ازا ؛: كيلا

 دفشحملا لوف سار اصأد دع لق تف ادي باول اذه نال نمملا
 فثمو نيملا تقوادوجوم ناكنم ثمىلا اذه لخرب فسيىاو

أ ْن حافل سسبلو ناله نياركيال ن | لح نك مرعب 0 52
 هلدلو : نب

 كلحالو فس ىأ ودغشحمأ لود3 تنح فلام هليكف نسا ىادإ و

 لسا عوزتم ددوكلا لها نم ةارما «.هزن ال ههاولاةىلو دج اود
 تيبو انه ثسد ده قرف تتح نمل دعب تدلو دى ىكلأ لها نم

 تملا علماملا نكي إذ نوصحالموق دولا ها نال نالف تنب

 لخلف دوك[ ف دوعم نسيلاطعلماخلا] .لهالا تهجنم تحل
 فلحولو ثد اهلا] دوحول! تالف تنب الخ ثداللو دوحو لا
 همعيلاب ترلوف ةدراجم ىزتف ةمسالهاأسن نم مم نشيال نا

 :ىشحول لوو ف فلامللا تئحلاهب تنطوسلس او هذوكان تاشنو
 لمح ! نم عوزتيال نأ نلحولو 5 دالولا هزه 3 ءرنعرتعللا نال

 لواننيالرسالا انه نال تنحال ن إلف ثنب ثنب « ىزتت نالف تدب
 ؛ نينجا ةأرما تحوزنتالاةولو تانلادالوا

 دسلازملبق مهنسال اهبا]تتلطرسم انلل رشسلا ىف #فىزتف ٌىلاط

 بخ نم تناقل نييسسضملا را درجاولامّدسمانل
 رج ]لاذ يلاطوت اهجوزت 5 أرما لك ةطاذ ح هزتاولامىدلاو

 م.ىزنا) افأوج هزناةارما لكلا لو تقلط أل ادعب ةطافه: فزت
 متبع[ تَهلطاهرغ < هزتاق كناخ وا مطاذتتاذ ئلاط مث نظاف
 ء اكب لاحوطأف جمرت رن الف شخلا قامأ تدلل لال
 دجتو نحمل لوو 4 تنجالذ توملا غاماو تنحف تيعلا
 ةأمالكلاةولو ةرعب ثنحيالذ تول, طس هتيم اه دنع نال
 . تلاتف ةارهاب عمزت# مير دب لس هّقالط تحب دف اهحوزتا

 اهتلطتلاما ذأ تلنقأ هيرينع 0 اكس تلاع نيحمرتع تباكؤلا



 ةرزع ماكل كنااة ناقش زل! تلطا و دلط تيرتطاكلاتوا
 ديالا لج وش 5 كا ذنال وبك مصدال تلق ىرخ اعدزتيناطت

 ا تناولاط ناو كجوزنامدجل دلما ثاكل قد يمنا
 1 0111111 تتلطاوجوزن ٌلاط تنأ ىلاط
 ظ َيلاطتنأف ه ةكحو ذأ يتلا تا ليسوتو رويل ا
 ١ لاق ناو الو ىمداذا اك نكؤ ا هن زك نأ نالت تتلطاهجوزت م

 3١ تيلخانإلا را كجزتا 2 قلاطر تلاطم قللت

 نوار راي 0 ّرحأو و ميلا تلاطزم
 نسف ارما تجوزن نا ل اةولواضّملا ق نددب اهوعتو ةزعاكو

 دينكلا3و عشا تتلطاهدىد ىرخا وزد < ناذ اه :ةرحأو يلططت

 راصو مص كّيتلطو| ىتمنم ىلاط تناذرارلا تلخ دنا ةدينجلا لاَ
 يسن جالا 3 داب نلعب ا هيا هيتر انا يفعل لاك مخأك
 ظ لك موهو ىهض ملا ا ايمو انك ىلا تنافتدلو 3

 تل ترافاهجوزةف فما تناث تدلون تدل لف
 | ذاو نا طرشلا | خاقلاو سلوق خلق عج نم رلوق دازولو
 قلنا ءازلاسسومانلا ذاتها قرهوأم قسد قمل واما ٠ةؤأو

 طش لئلا ؤطد رش مجلو تطيل وو روعو عساف همازنلا و

 لفاسلا مثلا ىدل لاو امه طرشبو رطرشراخل ةردو كك مأ ادلع كاما
 | 1 وويل 1و ةقاللعلا كرا ارش عيل
 ظ أَم اال! وزو لج نو ىخم 06 لوأو عمد[ رست رو نم

 ظ . وللا اكن ملوصالا دنع وهن ازنماضب طاوتشا راو

 مكر انكار نم عا اقف ناؤ دارو هز نومذم.ل
 ةكتعووضرط طقرشنلا# ماعلا خو هش |ىمدا دانا هرتعد

 ةلبقلا لا متسإو ةروهلارتسو ئضول /ةيعرشلاة ةيوتلو تشرع

 (اهطد



 واهل ع, ل صلا دوحيو ثدوتش ندسلاو نامللاو بونلاراهِطَو

 منزلي معلا عمة ايها وتعلاو 5لصلا دوجواه دوجو نمر
 هيطشسلا اه ناكدو ميدرعحلاو سكعزغ نمان للا د ىححو لرم

 راع هدوحصدوحولا نب ,زلضزعسلا دوعص عم امهبداعلا

 سلا دوحو طرث لا دوجو نم زلم تاديلعتلا ثم دبونعللاو سلع
 عمال و طرا ف نوبوضلا لاق انهلو بسلا نق حوهواولا
 تكصو ةدوحو منال نبريتحللو ناتلا سيلا و لوالل تنس

 هْلبَق لاو ىهسشأ همرغو ه هوجو ببسلا نمو مسالا

 ريس اهتماع نا هو التام مذد رحدنودد لجرسسلا اظانلا لات أنا

 دكو رسل ظانلالا ةرصحلانلولا دوصتم سلو كش ذوقك
 نالول صللركذيرل اناوربدتلا يف و هالولوول رّسذلا عماوج ةركذ
 تس دانا نيا د ىح ولا رطخجإ عاملع ٌىلعتلاىنعاسانب ودوصقم

 ناكناواطركز برم لوصحو رعلو نمعل اق حم [ صح ذ همدعىتح
 فى نك عدد ضادرملا نك كلا تلقوا كتان لدا
 قلعَتببلا يضعبلاق انلوروهكللالو ىلصالا اهانعم سيدل نك قسوب
 ًاهيحو نتا ذا ىلطم كتجو زنول هلاط تنا الذ انعورد قاكو اهل دق
 اراكو مئبا) كرهموا كواالول وا كو جلول كلاط تنالاةولو
 بهزلانإ] ددرتلا ل الو ىهش  ازككلول ىسا كتل ط لاذ نادراجالا
 ءزهإعتتاهناذطرتملاىنعبول لكم طيحلا 3 لاق طرشبلل ىنعمولنأ
 راي ئترمرهىزلا رش هيلا دن ل بتدريوللا للا
 تلخدواىلاط تنا.تارمالل اول تح هع ندوتن دوجولارطن مو

 كج اذ كلي نائل سن الاعولو ]يعتبر ١
 كّيعجإر كوبام دعولازكو دعجا لع تلخ دول نال رعاسلاتقلط
 فيلل ران كتْدلطفرازلا تلخ دول قلاطتنأ ف صد ىفأنعو
 .تادمزل كلخؤاذافرارلا تلخد نا اهتلطيلهتارما قطن



 ح.ارعلا ذونهتشا ئعبلا تأ ) ا ام
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 ا ةعملهناه ريو اظنلا| نعم يتلا لعاب مهلا كيعأب
 نا امنغيب 5 4 نامزجلا عضاومريخ ةدمزإلا عضاوم قنسرجوح

 نمدل 00 © ارعلل ن ةدرغ عألا اسم نمو ىزعمو
 ةرماكب تقلطأر ارمةرحاو 0 يشرانلا نكرم تلخد

 ىلاعت كاتيا وتكة راهم رهن بدار عاجل فيضالوخيلاا
 000 و دريصل اموغ ١ ع مئافانهتس هإتك نذ

 0 ا دا 2110 نا
 هعوقول ةلاع]تتلاو ةيقارختسالارماللارايتعنماع ديصلا
 ' ا يدشلا تاارلذاذ لامتبامتب ا ا نايقلا قايسف
 كك ذ ذأ اذا ناد ميال نيد كوئموب نيزلا كانا ذاو ىلا هيلا

 اور اوتيل 06 دل ةلاجبل صحب نعور اركيلا دشن

 نمو موناطرل كلا ١ ثتأو نأ 101 ئيعضأ نوفل بحيودا] 0 نأ

 نأيأ وذ أواما ايل ا دارا اوى اناهسنانو

 قياما اهنا حالا نلارككملو اهيضرللا !دتعوأم فدكو
 "ايناعخم - ينعم ترشلاهتنلا هكذا او طردسلا ت قالا د
 اة عداولا ]فيلا وهو دوجول ارطخ ل عرمأب

 2 اذاوم زا 0 وأ اي ا

 رد سل لوقو هدر اهتف لذ نوكأ نب
 فرردجنهراتخأو تعبمصبلا بهذم انهز هلعلا دوجو 0
 : عاسملاةهياقو مهتهوهو ىاسكاا مراتخأو أ ذاىنحعاهنا سيفك

 بابا نزلا لا تبلل دمج ةياالاط رشا ظافلا لوّجيراسأو

 ضوم ال



 اماو هلل دمردملاو نعي باوللم دوني نآالا ًاهيوجو عضوم

 يقف زنبور بيحا نيربلع ل ىنعلل ةهج نم رن هيهتشملا
 هيلعاليل درنوكو نسف ىلا به ذم باولو هل والا نوكوردرَيلا

 نيرلبلا لها ثيبى كيخالا هرياذام تلق نأف تييرعملابهذم
 -ن العاديز تبرضنارمالغ تبرض تيرعبلا دنع نوع تلت
 منوحلأو هر دمر تسيب دنع ازملا نّيرل ديزل همالغ .رييط

 ملا هريغو نالاطيرس لمجولاباوجا يح اّمب نر او كلام ندا
 توك نا يصيا) باوجه جا واهنا نعل ناكر صضوتو ]عمت
 باوجل نوي نا اهارح ا لداسم تس ةءصخمو هو لارا
 ًارما>اهل سف نوكي نا رشات كو اسعرمهن اذ مهم ذعن نإ اودي إج

 نايخانا ثنا اهلعذ وكم نائل قاعشف ثلث دصلاودنن ناو
 ىعمو الذل ايض ام |اهلعن نوكد نا محب ارلا فوعتباذ هددا نو رمتنك
 لابس فرح رت نا سسك إش نمرل خا قرسرقف قرسن نا ونع
 اولعتتامووخيو مدقب هيدا لأي فوسف هني د نع كتم دّترب نمونع
 ظ تركرتيسلا ]فرح ترتقي ناسسواوملادو ىكق ناك رش نت

 فو نحلاربخ مهلا سدتتل هدم هلدأ 1 2 نخدلخدأنأو

 مهصت ناوئاتلا نع بونت اولا ذا ثارمدقو تيمسا ةلجلاف
 ئورضلل فذ رم انلانأو وطن ماذا مهب ديا تمدق امش

 ثأ ذ نم منمرتأ درسملا تعو اهركسشي هننأ تأنسللب كل هدر 2

 نعو هركمد نجرل تربك خدي نم ةياوزلا نامعرنورعدسلا خىتج
 كرت نأو ىلاعت ءلوق هتم نأو مبصنلارثلا ىف معقاو ك( د نأ تفخالا
 سلا قروي كأام نبا لاق ولو اتم دقتو ثدلاولا دمصول ا ميخ
 ًامكواوب تم االاواهحاصاخن اذ:لظفللا ثدرح.هنمو اردأت

 كويل: بشب باول مش طجيرت كازا لجن اود ذل ارت



 ٠ ,يلالاورشس ةىدالا كو ىنغلا كام وعتنا مر ماف ئجا نر دلا وخذ
 1 ءابنلا مسالا 5 عودانلاب 0

 جل هش ل13 برب نورثللو عسملاب نورفملاو نآوأ نثوا ااضن
 ْ ا يملا 0 اهنالانلا ئمزلت
 لع سلا تسالا ثرعنا) تس ىف :محس اهب | وعلل لوف تلانعال انهو
 ١ ضار طبضالاو برو ملا لما تسر ريصلارلامو نلو فوسر نمسا
 ظ رمالا«سيلطلا ارحل هضاوم دحدرأ ةدسجلاو اهزناىضرلا 1 1 دام

 ةلجلل ككل اعرلاو صصخلاو ضرعلا وى ملاوراهنشسالاو رهتلاو
 لامر ىسعازكو «رلل ناعم نهتامو بو عاش اثنا
 ١١ ملا وسقف ع روضم بلحت لك بارلا يسال لكل تلاثلا مسقلاو
 "2 هزهاظوريتنا عن موآ ايضا بررصل ل عنلا ناماوس ؟راثملل 3
 ١ كعمدشاب ءرعب يصازكو م يائسالا تحدد :بلطلا نا
 :ضرمتم :سلاطلاو نامزلا نع درختم مهانضالا لل 000
 مسا كشا] راسعلا تح نم مضوتلا رش ةوهديد ةمامول يجيبالا
 1دقإلا عمد راما اهلتنل آت راّدام

 بتمر ملل اف لا علل لع ىاماو ةاضلا دنع هاك انهوىهتن اهلذنل
 ©. سانا ل سيلاماهنالو ىعسنااهظنل دوجو نعشاكنالاماسُما
 هانرةامو متنا طتالو ارتب اطتبموراخامملام ةجرتحلو مئباطتالو امقب طن
 بس (يدرحوض حب (ظنو عيس اهحضاومن!علدزلا لوف نلهلخ
 7 ؛ ات سينينلادو نلو دك واهو, + ماحد ييساو رِسِلَط --
 - ىسيلئدارلل ةركذامربرتلا يفي ءيلع قتحلا 5 دايز, وان متسالا نع
 هنأ يلع عرضت كا 5 تزرع ذا: ىذرلا نع اضل سا ميمو أردرخع
 يلاط ا هلخد ناكن د زاد اويوجو عجم ءانلأب تانملول
 "0 ديري نموه تت ثنا ريكو تيديهل حت عزجؤاذ

5 ْ 



 اه دحز ارجع سف ذل تكمن ارش 0 نس الج
 ةمماااو هحنمو فسد ندأ رف يلعو هذ اذهان 8 اراخا ظ

 ناف ارك ذ 6 تسفوللا ف د را | كحدق و بهذلل عرفت ميلعز 7

 تلق نوكرشم عنا م 5930 للاهت اوف نييرعبلا لع درب تلد ظ

 ىلاعت قدي اين ريشلارب هاييلظيلا 25 دف
 رجس عل اردولوتد 0 انيباتانا مهبلع
 ملا رتل دو. نسوا در 0

 هلوقدن نورعمست جيغسلا مهاصلا ذا نزلو للعت مش ةخظحالب
 مضوم ْث 4 ىلا كاف ىعسشانو رذج#م اوي ذأو دلع

 مكرشل ىول ؟.ارعملا د ؤدنأو زخت انلا ب وجو

 |عسسال ارتجلاوأو نال 000 ايدالا يلعداولا لو يمنلبق

 نسردال قلعت ىونول هنأ طيح قفامرهاظوىهتنام الكل 01 2
 داولا ثرحامأ ساما +!اتح هنال الص قملعتلا تن عصتالو لة هتان
 اللا |ةعارض اامرههظا ص صب اء اراىضالا نال اذلا فر حر اىضا ىلا ء :

 تاز هرارلا د ةكيناحلب 06 اللا [تخارضاامملظولانهز

 دمر ”رارلا تلخ د ىلاط ت هناكتباؤتلا فرك تان دملواو ىلاط

 أ ل1 تاو اولانةركذ ةنكأ يرحل و بوي مقولو قلعتلا
 ىنت شيوع ورسول فاهم ةواولا نالزحضتر ادلا تلخ ه نأو
 تافيعلجم تأ تاو لخدتملنا هردردل رعضوم يف عام

 وهو وىويضلا ل وملار نت وهوا طف نازك دلصولا# مرق
 لوطا لا داق . اب نأ م“ اإل مادنم وتر نهبل
 ااتخارنلل مارتبلل !نسب ليا طولا نال اضفنا شغ ناىناو دين
 0 ب ع م 1 يكنس نرخ اهوفامأو
 ىتسنأ رح ايلنل د . نم سرح أن

 كذب ليو اىوكزملا يك 06 هاش 8
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 نآورمركا اوك طر شملا هلأ ذ نم از ملا نع ضوعل اقوه ىذلا ,دتلل
 رماركالاب 3 مرالوهو هرضو ألا ةيازكأب نمد رعب مس اذى

 ةىلكيلع ةلخادلاو اولا ناره اظلاو ئيصلابولو معلا اوملطا ككذكو
 كلر طس شام :يضارتعالا ةلجلا نى غدو يضارتعا هل كم طرشملا

 هلأ تانشلالا تيرطيلعاظنلانن اسم ىنعمرت اتلعتسو , ككل اجا
  فىلاط تاىعمىلع لاهل ناس ىوزول نا قركااركذ و طسحملاْقَو
 ىتعمو رفرطرنا هلم ةواولا نال اض المنايد متين محن كود لاح
 ىريضيزل!نعو ىخرلا لاقو ىقتش ا دكاس تناو ٌىلاَط تنا.ىتكلاح
 أيفش طيرشملا ف الماع ايلا نع ضوعل اوه ىذلا نوكش لاملا هس ف
 .يفانلا لع بصنلا م خ يضعب دن عجم باوجإ عام لاننا ىلع
 لا تبال ايي نادبيلغ ىزيجلاضارتءاومبالو نايرائثملاللو
 داسشسعابلاملا ةيلاحنالو اولا خئزلا لا! ىئعم ضف ان تاؤىزلا
 ءتبرضوا| دوعادع بضاوعامضام وا مالا نامل هإماع

 تنالافلابركدولو ركل لوّتل ديوموهو ىضرلا لكرهش اهب
 لونا رأتلو مي تدور ح.ارعلا 4لاقرادلا تلخ د نأث ىلا
 فرحان لا نال ىلطتال ل ومد لد اّنلو ةإصاخ تراصانلا نال قلطت
 ف اذلا فرحة يوكذملا نسايكو ردردلا مذ ثو هرهش|ةملعتلا

 اللا بع م: يتااوب وكي. باوذل مهو اولارت ةواهيوجو عصوم

 نك قل حنافرح نكن او الا وننلابالا تيني لذ ظنلا | لوخدم
  كلاقول طي لانو اولاكيو ىكنا نه رلرث »لذ ها قالا مبجيدا
 هلصأ 3يلعتلا ةنيصدالو مال كييلطرارلا تلخ تنام ىلاطتنا

 انهن. نالفؤصولا تيِلعلاو اصنلا ببيقعتلا من اقعالدا
 اجار ضال لا عطر دم أ نا دهم ةريكذللا+ج ناراعا جهات داثعم

 ,نيام



 ١ ذاوخاشلاىنعم تدافا 0 ا مقام

 ىنمركت موه ىع اهقمورم زل ذب كمرلأ قمركتاد

 59000 نسدرياز رك لايت داذاولور دركملا ىعمام ديفتالو

 لع اانا و اشكل كليلالت ند هوما نقش ١
 ' كلكاضدا نأ دبا 10 هاا كا اشلون
 .اكلا نمت راجين يارجل قايل وياز ايل 0-00

 لأم انه انهرك 0 تءامزلا هور نوع درك وىعيشا ءذاضالا: نهانا

 مخيبدارك نإ دينو !لاةانل دراركتلا اهن دانا هنباز تسيلاهب وك الك

 فص يا نعو طملا ةو* ىهيشأ طرشسلا ن تاو دا نم هر نو دميلعأم

 0 ..رراد ل :ارنهق دلل تلخرل قلاع تالاقول
 تلد ّيلاط تنا لامولو تتلطرارلا تل د نكمل نا لاق هناكرعصبف
 يحول كباب 201 نال لودر قلشؤةرازلا

 ماسلا تاطر ةهاييوتسابب 0900007 ناكن

 الوا ّدلعلا ترجو ءوقولا هلع 0
 0 ليكيسصو ارلا كيونحوب 0 يلأطتن الاول 5

 اذل طوخ تمت قالا متباناد ٌفامصلالاو [صيلل اهلا نأ

 لذالاو مهي تلق نأرادإ كوخ قم كال تن الات عنكم
 فضرومحلا وش طمشلا 0 ضايعالا لاعتسا لوحرل لوشسامنرل

 فو ةريهسا مرد نلا ىبطعت نابع قلاط < تياالة ولد دوجنوأأل
 لخلل نر لا 2200 تءاداوتب لا 3 قيد ربدتلا ين
 ةلادلوالغ امر لال نال طيخلاب ىلعتيذ كلاط تاددايلا
 بتلا لع نأ يلائم أ ىقح تلطنا]ىلاط تناد

 1 1 لاذ نا طوق و الفاس دالا لاح املاط كوك ىأ

 بابك عيبصلا يمل عتل اذ لاحلأ ديا ةضبرم تن 507

 د ا ئلهيفو م ازعلل ازكأتلاب طرشلا باوحتوواولانرمالا



 2 33 وو ظ ا

 واعنأو بابلاا ضنا نكؤ لهل هبال زضتد تلاطتنأتانلا 9
 تلا تنال ولو ريستلا لحدا اهوهمارقتأد لاكولو يلع

 لعفاا] هسأو كلاط تنالاولو ثيدو قيل عتويف انكلعذ ١ ههاوو در
 ردح نهيب نياق ةددقلا# ماوجؤاهركأ د لاح ف تتلط انك

 تلغاب املا دجدا نأ طرشتلا ظانلا خ ىان معلا تهين ا طرشملا
 وحرص غلرأ ةادرويهلا نمش تين و ثيحو تيهلا

 الفءنملا مقو ٌءاذ ةازيرفؤ ذب سلا مب او طرشملاغي ةرملعنلا
 موعالو ثيملل كزتم علوا ىّزحا ثيمجإلا ىرحأ ةرم تنك ل رىصس

 اعجر نعم ةرحارلا لل ' لل فاض نأ 0 ممالل ال ابزعم 9
 هلو هاححلا ب يح هاج سيعد "هلدبأل مهل و ةععلا وا عنن

 اند هه ارلااّيلخ د ناذ اق ىذ 3 2 وي

 اتتلطةرح و عار ١ (رحاو لكت لح دذ تمرانل !كتاهزاكذا ناو

 1 االواضلا با و ضال شا غو !اولوأت دلو تالا قولو
 ايئاذلو ناواوسخو !ايزلو نا ف الغ :ءامجالا ناكمامءرعلاتتلط
 ناازلكواهضبحو ةرحاو لم ةدالو نمي نيتضسحا ا ضحو !تدولو

 ددال نيصيفا سبل 1 نأ و ناكالل امهلكأا نمدنال فنغ انهما

 يفشل نزهفالخ فك رنكماهسلب تكنعالذ تلا ناوللا نس

 نيقرغش هللا, كنج فسم ترهعن 01 نما عع

 3ك ادي رش 5 لطاب لجل انوع اجلا ندا تنبع تكا نأ الخ

 تب ادبا هنالف تجسزئانا لا ولاكرارككلا دضتال ديا ناو ع
 ' ىدلاصبو ١باجاازك ىلطتمال ا ناناهشوزتا هزتأذ ذأ غتدلطاهج و مو

 0| تيكا دنبأتلا دأب 0 واكف ةيكزازلا هللغوربدنلا جف 531

 ظ تا داسم نمورم او (ىزتلا م دعدبلاتيف ديحولأ نا

 هرحال لتخ ةوش عيرأ نأ ولأ طرخلاو هيمانسلل تاعقاولا قام
 لطرتلتلا لات م خلاوط..كلنل | فرليلل ا كرنع تيأرجأ نأ رهينم

 3 ظ
 ا :
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 تبي مل نم نهتم ةرحأو لكىلع مقيو ناهاهْن الث هلع خا هنال
 جرخ خبل طنا هنم (رحاو لك ييرخ الا واعو ناس ةرلطت نهدنع
 :دملطن ةرحاو لوهع حقو ثالثلأ عم تادول دا ]صالا اره ىلع
 لايك ترقعجلا ن.ىلا شو ةرحاو نهنم ةدحاو لك يعز! نال
 يضااهرع تبيولولا نهم متيالو اهدنع تيب لالع ترثع
 ةرحأو تلح داع هرهث ىلاط تا اولا تلخد نارا ذاماهنمو

 نيتلخد لعازيت تلخد نأ اط تنافرارلا تلخ دا لائولو

 سن ىلطن كرئلط لاك ٌمىلاط تناذ ىلاطنكأ تلد نا لا دلو
 ن ادينيريخللا عرتلاو ىهشا نيملإب ةرحاوو قيلطتلا»ةرحاو
 ىف ةماقم رغ افخم مشن واصلا هش غار يملحتلا نا ملم
 يضم َىلاط تنا ءا تكف دأرم كّسلطرَت ءاوق نأف مل ف دارا هانم

 دل ههدإ! تح ىنوملا تيلكت نا فالكون المال عزب ةحرضو دكلا
 يأ وعم لو لخط مالف م ةكلاهجمرل كاءاضنا «كانايجحم
 رح وعمرل ناكن ا لاّد انك تنأذ ةارماو | جرم شأ فرعأ تنكن ا لاّمف

 كرتومللو د هستملل ١ ىتعلل انهراشعال] نال الذالاو هقول غشو ا
 لالغ ا نرلا نهذوارلاعلل قرموسلانلا )نا ولا سمو ضرعتلا

 ىحلاولاو اوخاتلا سا وس مودل ىضي يح سعمارحملع هدا ٠
 ىهس ارضرال انماوفشوا ىملأعت هسا لاّماشنإ د: يسد لا نال تس

 يف شعر انلا تلمح نأ تلال 21 قلل ناماَهتمَو

 كنالثلاا هيلع مدو لمالا دنع تاي مل ذ| نم هعيارلللاق مدد

 لاناضياهفاماوسو هنا قالطلا ل ]ت ارمربت ع لوهرلا لع
 انو ه يكل دخل يل لع انه اىلات ىلاط مف ةرم تلااهعماجأ نأ

 رح امعلطم مل نا فاي حلت ٌىلاظ تن أم فارما ب كت ن ات ارما1 لاكول 200
 5 ل



 تلخد نمل رسل لال ياهلا ةامانه لحفر اكل خال نس ناك
 مقيلطت ةريلكب تةلطارارعرارل 1 نقيس رخل كا ظمزخ كلا عوفذ ىلا نكتم
 ديه ا عنا شهبا تيضاذرخامد ا نلا
 لاك: : نارك ارسل ةرك كاب مع دتساو اروشم مْسرأمش نم وراك ىزحأ

 ىيشا هلم هلذ تلك دحاو )دف بلان ]تسلق نم هم مايل
 فد فد لولب وقم مذ بجلولا ةدك ديعلا» وغ نالوشموهو
 نيتلازانكؤتتلا >5 ل1 دارمناوهو لاهل كالبب كسلا
 سو ةنتلاؤ نامل ا[ تدرون تلوم ادح اباخلا غم ن!دللو
 0 ادلب 00

 رحمن مهنع نحر انش أيا ذن ويص وك ني ١ اماذا او
 20 امد جلا نما ١ هلعلا همارم لك ةدحاولا عم

 وهو نمنع هدتمْلا بنمو لوالا 3 نكت وهو كلل بتر
 دضلا) امنا عاضيا لددربرتلا دف ةل6دوكتبن ولد لل
 0 افاد نتا ةارما عالاةول هلا هماوجوطمخلا فراركتلا
 رلوششماو هنا زوصلا ىهن جت تيا عبدزن 711 الغ ةرحاو
 فصلا ناهس | اما قب مه 1 تيحتيي دل ذو سلا

 وتو لل تيح ميلاد طوظوتو نها
 عيهعوشي نأالا ببزازبلاة دارو مكلولولا ددص خل

 نال دسم حمزداوهو لعنلا نال رماع تسيل نهدخصلا نال
 كرسكىانبب قرزلا ف نوملوضالا ن وصار ظنوفت لككلاوهو
 لكلا حتمي كئرنم عديم توا انحاوالا ل وانتدا] ةيرض
 ١ ٍفالْج بات لاول ذو ماخ ًاادتسا لولا ةودأ ل

 ' نملك هلك وهااناموعل ا قف الا ناو ١

 سل عت كيلو 1 ارلكأ صانس قس 2
 0 نإ غل زو اهمومع مليستل الاكشن ن !١١ امضاعل ,رعالنلا

 ءىدل



 نحو زةارماىا كاد رل زن وشي ازه تلق ناذ العد 6 نا نك نك

 هلا ماع هىصولا كالا ميج واتش نا ىلاط ةاهسوستن

 نادل يعل موال كيرض ىديم ىاينكرف نيحم لدن
 يتلا ةنيعلل ةمبارلأ خلا نتصل ذاك( ك(لل تلق ميا
 تيه تلا نكت ةوسشنل لاق ىل غلاما ثريكاملا ركذاسدلا ررئام لع دبو
 كتبا 50 ديني ندلط هَماعمح نكن ىلا تلا .ماىطلا اره

 نشف ىلاطش تاس ىكتيا لاول ك[نكواهتلخدؤرارلا نه كلخد
 هتيردتس نأو نكلطاعيمج نبش انكي ىذا شب نكتا لاذول واهمج
 . ربعل لاول طيحلا ويش اهدحرو تتلطىزحالا ف ةدحأو

 قلب تع: بنل كال اجا هونغ رح ف بشل هزهاج إم
 538 كاد لأ نمركملا دحاولا وانتا هلكنال كح! دحاو ايل

 اود دحاولا اهليعال تحي ناك نإ لاجب دبحمب اددحأ ولا زخدنللل
 راصنرحا ولا عاهل نتن |! كرشسلا ىلع مهل هب ارب فرعلا قف نال
 ىداىلا انهام برطس كيا لاهل يظنو ماهصا ساهيل كا لاق هن
 برس نال ةرعضععبلا بس هنمدارل كااوتتعاعيجاوبرشت
 ب (ةولورحرمف ل! ان هضحب برش عيا لاذ ندا رذاعتم
 و ارعفدبدحاولل رشم نكي هوام ناو روكأا نه رام برثس ميا
 قئلعب مهضعباهلجناو مهنمأرحاو قنتعي ! اهمجاوبرثف نيّعف د
 نصلا موعد ماع تراصا هكا للم نم اركنم ا رحاو ل لو انس عا ةلكوال
 وكلا لهل ليلا »بس ىلهدارفن الإ عدحا د كلو انتبف لاهو
 مهضعد ل رارحا مناذ:شنلل ره لع ناو زوق الخل وملاو
 لمحل دج برا: همو هل ]للا لو انف غصن اع ظنللا ننال قعد م

 فصولا موعد جتاهبا : نالع دورين تاللابرطب_ئهمتيإ) ممنس ظ

 نضال فتحلا ءنغاهباضش ]ل0 الا::... ام ىقالم ا طع سيل
 ناك لع تلح دام فازغكسال ةعونصومال لك نال اسال ,ىهزل



 اىسالاطع ]خر لكو لاعذ ال لع لخرت الك نارمزع ةرمغ هعم سيل
 ' رمساوارخاو لع ذدجيواذاذ هيلعتلخ> ايموشا هنم|كد نست
 هر ّىحاذو مب لا ةالعام ميلع ولا دحو رسل
 2 ىلع فول دجو لك ضن اهلا لع يق انإىسالاو لا نحال نم
 10022201 را تمول اره تقل يلغنولحلا نا
 ل ىتحإمت ايد كرت * ةرورض ىسالإو وع ومعو لاىمالا

 الا ملل لاةولو ثرورض لامتالار مو واىسالاموعل اكو كاللانه
 1 ١ 17 يحث, تيس ْخ اوام ايي نا دا تال الكر 4

 ٠ شما اوت .الطلا_يملاولولا ذو قلس!ماىسالا نم هر ىح

 00| كلدرلحي 01 نارتو نكرم
 كأ ذدجمإل ربرارلا كخرذ نق م١ 0

 فشلا يا ىنتنح ةرسوإك < اياسرارلا 100 5
 مخ نورتم ىلاعت هاذ 21111111 |

 خت نأ ْ ىخراا دل مت ملا داما !ناامفو ل212 لينخرلا
 [ةراوعتسا 14 ؟ديواو تلخد أنا اقول ذالجرب ملا

 ارخأ راجل 0 يس

 ميكس وز لعللو لركيمر بخ محلا ذ روكم ايرخرلا وامس 5
 يااا ىااهرمف كلعملا داك اذ ت محلا مأقرركتبا) وك

 2 رمللابىلضتملاد ,اًمعنال نكي لذ دع لعمتت اولذدا 117
 ١ 2 ]كدا ازا روكي وضيلاو رخو لخلل عم ىلا جس

 0 هتاسا نادال تيك نأ نزخ > ]كد نعالبأ ةميصشر شي طرب ى لعل املك
 ظ دحاولا ورتلا نال يلكنأمزلا ف تنحي هيك ا نهيق

 فقءاتعلاو واطلاع ىزازلا دار ارو يمنا |ولكنامال أ جرس

 طردسس :نلع مازلنا هلصا ,ماحلا لا اينعم طيمملا قون
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 لريال يطرب ٌىلعلا نال 7 ركل راركت رك 9 نكت اا نركتل 0

 رف كر ط نار عفرارلا نه تلح 06لاىلتا+دوجو رنهالا

 طدلاب حلل ىلإ تءلحرلاو رعد يمول 53 رمل ينضب لواارارم

 كيرضس نأ رجع هانم لكر تع لا5 نايف طرلملا دوجو دنع عسر
 ملام ىرخا يحرس زلدال هاذ ىرخا ةرملخ د ملح دو بيرضولام ف الع

 نارح هدبعو يلا رد|رماةرادلا تلخ مالكلأة ول كأ نكوا نبا برد

 ملغم ان الطول ادع لور لاوهدرركتم طشب ىلع ذانالو تببرض
 اسال فتحت انما دو المل لق وق متنا |
 ماما نادس ع دالكدإل 2 رات ينععبل ناسرخا ع وزمدعبولو

 دوصحر عرجو لستسلا ةرجوب إم ار وضل باكل ١

 احوهو هوازخ سعد ثالتلا كزم روس ططللازه دجوأملكو

 0 ريع خال منعم كر ايكتلا ايوا دافيسوتودا ريل به ذأم

 نالركتم ىلا اهلعف بضخ الكول تمب لصاملا دات !اع داب منعملا
 يا ةررو علب ,نلخ داسالا بيست منن قيوم ارضا لل ع هنااا لفل
 د. .موهو زحااو ةأضاؤ تاللرركتملذ هيسا ن تلغا افق ةتلخا ذا
 أخا و بانا تتننوهو ىواسلا دنع جأحالا لع داحلالا ءاشفنا]
 ضرك ردو دحلاو صخت نمرلر كلاب محب امالاعفا نمرجك ال سوا
 ةاس|]/لاولاماهنمو طتخرحاو ل مندرمس لك بشعب ال دالي موجع
 أي اثأوحوزت ناذ ةرحاو ىللعت اهب هنا ةارمالكف قلاطوف هجدننا
 اتسبلا ضعب ىونولو لامنالا ,وه!اهننال .وغاهن نفض للطن
 تبرئ: لاظ مفلح تسل خان هو ضيا اضتلا تب هت فاشملا ا. لافورهاطلا الخ احلا ٍصيِضحة ني نال نم 1٠د هدد تعض
 زالماا جلع ئرئننلاو أ ءرحلا ةازك ةرهاظطلال دلال نا] سابال
 ىارزكمنساد لذ امولاك لال ن املا نام لود رخل نأو
 ىسارلالتكدت ارم (لككلاّءف ةوسنن عبرارل ناكولاهنمو يشل لولا

 ام



 ظ 10 0 ناف نتلط نلخدولو تتلطةرحإاو تلحرن لام

 ولو تتلطآ اساتلشخرذ تلخ ءاىلك لاق ولو ّىلطت ١ ىرحا ةرم أما
 اند تداغو تالئاارعب ت تسمو نانا نانو هلا هاجد ٠

 3 ارما تحتال لاق ولا ءاهنسو رذزلا> كخ ىلطت تل كوالا
 لترلرأبلا خد مئيترم اس 1 رف رولا تلج م
 ةسفرلسلا 00 , و رتل الع ثطع تلخدو وذ نال ةرح اوةرمالا

 اضياارركملوخيلار اصفراركتلا 0 كو هيلع ىطمملا
 اهجو نيف رارلا تلح ندا ىلاط ىف هاما تجيوزتا 06 ةولامذالخب
 أئاورركتلل طرشملا لع مفطجيب لدا انالث تقلط ةرس كلخدوأر 57

 نامل كلل طرت ةاييلا ايلي ا احم

 00-0 و 6-5 3 ارم ت تحو 4 مق كايتوطيرخا تازكايلل

 .نتولو هل ريع نمدرع ّىسعو تتلط:أرمأ مث زريف رح

 ا ١ 0 هركذ ادكا هرسع نملرصع نتعداإو
 أمنا عندا نما] مسند نم هاح رود ل عدت
 نا نيعنم لح رخو د اريىنحللا ا بو ف
 هثلع نامل نم لروح ا يملا !ننانكأاو هسنيوخليا]

 دبعو نال عيثر دل كللخدت ةأر اور هسدسربتعم جي ملاو

 دسعلاناارحأ ف ديعالا يمعدولو نئلط ايس ْس
 تابالا ف ةرككذداو لوالالح نس ف > نب[ تتسم < ص
 5 0 السب ديب ةعبرأ 4 داهكلاةولو ضصخي

 7 وعم 06 1 ةرورذص نهد
 0 ا 4 ةادبيف ا

 >اوالاىسعو 0 نيل لو رح ىراسسع 1

 1 2 00 د ةجومن اهلخدرأ اكلك دا ةولئزنلاوأ اورعالا



 تعلن ترش مو صخد د تالا ّّث 254 و دحلاب 01 رجالا

 ممل لط اهلا اروي ذوخيلا كر امرت ماس لو اهمعن
 هامأهنم و نخل هزل دعا هبا وو اىدالأ د د دايمالا

 تسارم ثالث مهب 5 د ىلاط تناذ كن ؛١ل الق 5 راع و ذاللا

 ا نارهم ميلخو يسلط كفلط: هرهأم ذاهطرد

 : نلاب ولا ط تناذ 41 دلو دش دهستعباد و ثسإ

 هلعوا عاما ث ثمالمب تاب ارم ل فدو ا خثاأرم١ 307
 نخ تلخد| ل كاةولاماهتم و ميش هوز و يي مح

 !رحاو نيحد م و تارموبرا ادرلخزو' يشير ارو م

 ارسل ورعاه سان انجي هج تملا اخ
 -تسررصف ان لد تلكذو ان لذ تيكورادملا هره 1 ةاينج 0 و

 تلخدالكللاق ولودخاو دسعالا ل ةرم تاكو ارارم تلخرذ رحى رسسع
 اتم هلذ تل الف تترد كلا نانانالف تلك فمان نه
 تلاطتنانانولد ت4 |4ذرارلا ءزه تلخ ا 4لاةولو أن كتكتلط

 تردخاارارلا تلخدا ةاولوح دلادمة ل عمربصت سال طع تمعاان
 ان نلت تلط كأ ذ دعب تارمث الت تلكلا ذا نداثلا مهلا
 ملأ ١ اره الب لاتف هوش عب راما لحي اودشاخل 0كم الا

 3 ينس رحأو هسا تلال نان زحلة. كساهعماسإ
 فتصهربأسو نهيس رحأ و اك هعاج كرتبشلط مالا: لير غماجلا
 يح 4 ننرارم ١ كج زن نهرنإس ل نحذ 550 ةرحاو لك هش

 4 00 يلا سال نماع كه ةرحاو لك

 ءاودلا نإ ١تل تدلط دعاس هرتهزمتذ ىلاط ماوس
 تنافكترضا ل( لان ولو اننا زير هتسياما الطرد كلف
 يلمتالرحأو تكي اهم زعنأ و نش تتلطاعيج مدس اهررغت ىلاط

ركتنيررلا ننال دقرفتم عداصالا تعقونإو ةرحاوالا
 بؤئلار ا



 : 220 2 دنا مر هوو م 116
 0 بيومي دبس انزين دك ذ ناد صحم نب ضدي لأب برحلا نا

 ل
 ارو اهبل طق ل اط تلاذ كتل | هامل لاق ولو ددعس لذ هألاحبب
 لاكولو قلاط تناذ كيشلط الكروم ق كو ىملطنلاب ناز لط نب
 ًاهنوورنانالذ تتلط ةرحاو اهتلطن ىلاط تناذ يهل شع مق دالك
 ةرم اهداّتهأ د دجتيو لاهل ةرحاو نى! هلك دتعغللل طبل خام
 ثأكنإوأ هلال هيا ورمؤع تادّنعنم نامأ انس شذ تنسح |ككرخا دعب
 2 اهكشرج نال تتللدعب ةرذحتماوضعب غو اهضعي كلغ لاعأإ
 ١ ةرساهد نهاد دحدو ةرحاو نيد لاك عنلا طوسبلل ةناوري لغو

 0 قداوردجورتملاوهو ةسالاركزبلازجلا نال سر تنس لكى ا دعب
 محاذيا] مالإ أ و ريغ ىرشنل اوازدلو طرت زر ارك تول ل6 3 مساج

 قالطلاهنلحا ذااهذ ةرئلارهظن نا بلدو ىالتخلالا ةشركذب لو ىهتسنا
 ظ الإ رومنألا ءالب نلعإ 0 لاق نابت لحال

 ا ذلحا ذا اما وةرحاو نالا مهب طوسدلا ٌدياوريؤعو تالالا نالا مت د عقلا

 ١ ملح ها اةانتا لال نحأو ةرانك بش ناش فلعإا نارا
 "امال ولاضتلا باتكنم هيزازبلا 53٠ ةرحاولا نيدلا لع دازام

 2 رخا عوز لوح د دعباهجوزن مان الئ اهملط عاب ختم عاكلا
 ا ةلترتعنلل نال ءانب ار اثاضنلا لأ اتحل هردا ق كاسل فلتخ ا
 "  مااصالاريأوروه كتلل فدال/إهداتعنا درب ٌءلحاو نع
 ٠ ضعبلا) ثزصن رضالا ونهو بال دنا روشه 6 ناع الامل ناهب رتعنلل
 ١" اياتاضتلاطرس انه لاق نم ةردعنم قابلا قيسو طرشسلادوجول
 "0 نالت ارث نابالهو شا نانا هتلا طرت مآ لو الاب لاك نمو
 اهلطنإ ملادحت كالا ريو رف الاطسنا م فزتلاب لعلا او

 لاوز.نا كبس تمعلا ويف هإرعاب) قانازملاو ارا دجروي ملذنال

 لا



ْ 
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 تو داى كاوزلا نهد دارم نالن يبل !طعبم تدلنلاب كما
 نرعجتا تثشنوا ؟رحاو ئملعتلا دعب |هيتلط ناب تالكلا

 دلكنملا كؤم سند كلا لطا تتلططرتسلادجو ماهو زن

 ه ارشا مرعايضرح تنأؤر ارلا تاخد نا ربعل لاول حملا
 قملعتلا لاربلا اكمال وزءادال كلا لاوزيدّو يتعد

 مناهل لاق ين رازبلا خام اهنص عورف لذ لع يرختوأ ضيارل [طبم
 لطم هلا اج داس فازك تنافرهتم ىلاىلع ىدلارانمدلا كيلا هف دا
 ىل اطتناذزعاسلا فزد ىدرت لنا دينتلا اناهنمو يشأ نمعلا

 نالفبوإ نا انكمو تنيلقو تنحيالريلا مىدت نإ! .ةوه خل
 نعزمع نم ردا صاحلات هن نب رضا بئاج نم ن ول اذ ملاط تنأف
 انالخعو ةهشنحهارنع تلطب هتكوم نيهلأو مملع قولحلا عملا

 أيلع تل اقعةنوكب ىتم لاتف تب اذ عاقولاَّلا كارمأ هود ىنال
 دل اضم حو اين مئلاط تاع ادغدارلل اره عذت )فلام
 فرب بلاغ لاط نلآسلاوموبلا ءرا >نكأس نجل فلح ثنحيال
 هلبقركذو ىعسنا ناسللاب ظنلتل الع نيمل اف منكم رمل نأف مجاز حان
 مريردا رع نلف تب برخي / نأ نلحق سوتلا ىلإ لتحيا عورفاوش
 لاف كنك ىوتنللراتخلاو بي تلدحا رئل ومحد زد لذ

 فم ًاهجرنا مت تلاط تندأف ىرادملا كنب هذا ل نااهمأ تدب طموهو
 مدي إذ نكسال ئلح قواهدخ عمتي إذ هنم ترش اهماراد
 بايلادجوولو بني 0و! امدعب طال نممسنن ملطبالا : هلل لم
 كرما انه م عا 010 اةولو نالوق مشو رت نكي ل اتالغم
 فم م10 نااهدلاو لزم قالا رلازكو تتح هنمو دين موبلا
 ااهرلاو كن ؤ احلل اةولاذكو تنح وددت ىبل ازئلل انه
 وه ىلطتروضخلا نمرلا اولاطو عبد ىلاط تادلملا زم قاكْضَع

 ضعب مهب مهرو كزنمىلا للا بهذا )نا وا تا0اةولوراتنلا



 «تسلا هذ لقال نا تنحي يس سسعلا مرذلف ينرعلا
 يضادعا) هامل هاوس مو 592007 بعرازملاو
 أوس طزنم ىزمكو ناو كزنمعب بهذا ناد برحا لذا موا
 ءارهلإباعنلا سيئات :اركالو ؛ارثا ننا)] تنل ,ثبجا عنملاو دل نأ
 هبضرثوب إذ ,دعلال سلا نه ةميلع لحلو ,دعلا خال ىكسلال
 هش ئءارقو هدعلا طرتسلا ناف سيسحلا ة)كسلكشسا او هأرثالا
 ريو ءرىلا طولا ناف ةنسلا نها عا نا هل سم لكسازكو سبل
 موز, سيك نم تعذر ةارما ياخ قاماهّسَسو ناطلسلا سحضرلا
 ”دزلااهل اق 2: ههاردب مهررلاماهللا طل خو اهل مترشاذاهر د

 دوجول قالطلا, قو موبلاىضش لأط ىلا تراذ كر رل الع تزن ل نأ
 مادا سبي انلادخ ان معلا نع« درا زل. دارأ ناذ ءوملارطرشم
 لا قرشا رد شارما ىلا فد لجر هإبكركذو ىهششا 0: وزلا هلسنر
 للعود در من ه.ورلا لامها نتيرتلا لاذف مردلاب ىلعفأم

 ملابالا5 باصقلا دب ضرهررلا «ضرفو نلاطتن اذ كثردلا ك(ذ
 اذا سرهتمر وكنا طل تاطغسوامررلا كأ ذ بذاررالع
 ىهاارملا نالما يهل اهبل طرت مرد نأ مإعذ كن ١ درء اركذ

 هيي: ودم نلطلاا اهلل ممتنع تدولا وول
 2 تناكدتلطماتلطم نمملاداتعنال طرتسربلا ناكما نأ لصاخلر
 ىبلا نا/ما:اَيبطْرتْشِرَم ةريتم تناك ناذاتبلا ةاماو ةرتموأ
 ثلا ز نيدلا بأ, نعب انكلا لاق ازلو الدول تناك داواهباّتبل
 بص ناكوأ ميف دامالو انكد مويل وكلا زهه ام برتساٍلابا برسلاو
 || ناعوت ونفا تن نط نال ثا و كدا يبه هلو قلطاو ا
 ٠ ةييللا به ذارل ناماصمال لاق لحرس ةيناخلا 3و لاعت هد
 سيلا جرد اذ ئدرطلا ضععن مهب بهذف قلاط رنأرمأف كرسامملا
 فل لوق نئتاول باول الهو مدبم 3 كنحبالاولأذ موسبحو



 سيلك نان سنها هوم ىهشاروللا 2اس هاا لهن و بتح

 نابادالا نعزي انك مويلا ل نيدوبل قالطلإب نلح مل وكلا اهيعرذو
 ىمزدأ ييلاىننلا 3ثكن امش أملا مضرتد ضدجو الو ىّد نعم 35 ١

ش ذرذ بلعاىللام نمارك نمزدارباواهيلع :هزتو!اهلْدن
 أل ها

 ىم هدأ ةنكلا ة.دوقانأ بالف يملا [اطشإمق طولا[ ميلع

 لايرتففش اثلا اماومف الخ ي صاتن دحوينآالا والا دال
 ماس نسرلا هك دول 530 نكمحأ 5 دجبارنالا نأ

 كرد ارللالو م

 - ىدرلا هَ ضو د يي ةمخرلا جلا نأ كتارمادق توبرلل

 ض داالا هيماسحللو نذلا نعاربإلا ةلئسذ عوبسلا با ة ورك رعت دا
 تلاط تا فادخ جو زنك ئارما!لذول نامالا بانك نم تامرملا و 00 درش الكت ل دد دجوي < تاعاطلاف سايل تلال طسحلا ف2: تينمالخلتن

 تلطر اهلا ضعب ىرل ةارما اهبوككأ ذب عم نا دخلا اوما نول
 نهر اهنلارخا فروصتيدرحلاربالا نا يلطت )ل دينرل نكي ل نأو
 لس اوملخولو تقلط ىسينملا بو زعل جاهحدزت سهلا بورعلش

 نلت ملزدا| منيه شربو رئارمأ تناك بدزعلادوباهحوزت مبورغلا
 هتأرمأذ ةرلبلا هزه تنكس نادشتلا ةوةرتشا ب وعلا)بق تارما
 ةحلا اهتر عضه لبا هنكس مششارماا لذ رولا لع مشو ىلاط
 تلطب رّيْؤ مشا طرشسلا هوجو تو ّسارماد بسلا هنا تلاطتا]
 هب 6 . تلاط تاما رن وكتييب ردد انهى جد نهال وزب معلا

 ظنصلف شارماىلت إ :نتشنلا دعبا هبال ىلاط ترس أن وك عبو
 زعسا ل كغ انك لعف نا اضيا دل "قو ؛ارح نسحب انا:
 هن ارمإب تسيبلاةنا ناشلا عقيا/)بقن الا |عذ مهتاسا كاب قح نيلحنلاهخا] متن ارح يلع هدا لحال ازكتليعف نال عما رح

 اوهو ءدي لكو طيس دوحو لع ل الصلوقرمهمالا عذ 0 ظ ْ



 يلاط دلما هاما ل شم ىشناى رنعرهظالاو ىلا ط تأ للم لليلؤطبلما

 ْ فلحيل هذ تيل اكل لادز ارا سجرق تلقاه الأ
 هنع )نمل ضنناو 5 مطلارعب تجر رد ذادالا زنارمأ ؟.نعال

 4-5 لذ االب تجيزح“ كانا هدزتولوةحتنىنسبلاب تملاتلطبو

 كيناخل ئارما نيم ننال دارمإب رسل نالّطبلا نا لاي تنحي
 ١ 11116 12رخال نلح ىلاهج كنب للا اهيضاضال ناك 0

 5 ١تلش كا ىلاعذو لسنا واهتام تفصل اواهّيلطن

 | كنا امن هدرا نتخ تنلا دعب اهل عفر حىنرعُم

 ندالا ننال لاح رسم نمعلا ا دسم فدرغتلا ”ءاضالا 5

 ماكنا 7 يلطف سلما الح كذو ةولاىلا خا]دب , منللاو
 اةاامؤ التت عننا يمر دايالا : نعال نلحولا/

 تلم : لس 6تلاعم اهنا طماع هزم سلوا ندامالا ©.ضعا] فلح

 ٠ ٠ هادترأ كيلعتلا لطب منا لعا ءؤاشلادارنلا ع يملا باب
 رازا|ننلخ دول ىحا ملاذ كخ نع 7 ادبرّماخلو نيجوزل ادحا
 أىتاناهجو نقال سا يناناجو ّقحيلاعنال ةرعلا 4 شورق اطرد

 ةردع نالطما اهمامضملا 0 اكول ىقالطلاددع نف ضنا

 كلا لاوريو تلولا لاقولف كلل الاوزلا) ا:ءلهالا نم تلملا عزل
 دلال وزين نيهلاب رق لوا ناكل اهلطمإا فالتو دارترارمغب
 0 كعامل مكب كرم ايل نبا للطي ديلا ملاعب
 ظ خياغاءأ 0 دب ناهجوزت ٌءادرتنر
 0 تضنإواف ا 0 | لات
 لتامر ديبرا اهنخياةولوهلا لإ ت داع متجه توا هنرع
 كالا وزي ] طم يتلا مخ لالا ةاهسب ةزلاو رعت اهسن
 ا دجو نأؤ رو وا الط سالانسس نالذ نتن[ ةطعتاقانلاو
 َ اءانلحلاو طرشلا دجو ردنا علا لنعاو تِقلظ كألاؤطرشلا

 د ا



 دحأو قري لوازيلل و طرشللا ىبلاهاّمنبنال تيهلاّو سولو لزسنارذلا
 ىلا كناذ نه دانالارارلا نم تجرح نا اهل كل رئت قو ةامهنم
 طرشسلا نوكمم ميشا ثنحيال تجْنغ بلاغ تيزحو اف زعاهلد قون

 لضاوشو قرالو قراري ند ةارجغب : در طردملا نكأو دحو

 اهننعا اتوا ىلاط اف رادلا كل دنارمال امتجو زالة :تئْلا
 كارمأو نيدت تفلطقركلا هماجل5و «ناكننت فو تلخدزاهالوم

 نقلا لا ا ستدو ضو بنس اا
 لمتسف كلا يلط وزن غم ن] ضر له نكن غ انف نما تتلط
 نا ارم سيلو ضيونتلا بإب إسق اسد ةرعلا خدجوا خام
 تضحا حا اهلل اة ولج همائطرشسلا إد ككرلا فطرشسلا مسجد جول

 تقللوكرم 3 نبانلاو كبر مغ قمل والا تضل ف تلاط تناذ تسضيح
 امدخيواّدعاسن:شانلا ضي نم مطت نإ ضاهجوزنانأككزكو
 تلشعلا ذاذؤشعلا نوداهماداو !شفتنلا بق مدلل اهنعبطتنا

 اكرام فيجو ٌكردطرشسلا نا تتلطةالص ف داهشهئضموا ٠
 ميغ ةئيغرلاناعتالا قلاط تناذ نيغرلا انه تالا نا لاةول

 ثنفلو لوم ق متر طرشسلا نال تقلط نمي! تاكا ف اهحوزن لكم
 نيطشلارخل] طرت كالا ناب ءرصسو طوس قازك] صعب
 تلعف نا ىلاط تأ ديزازملا 3و هدجاول ا طر تملا خانها نم الكر

 ةرشوأ تلكا نأ طرشملا فرجرركاداو لكلا دجوي ملام تل طتال انكر اك

 رخآ ناو نمىلا ثثريو ىالطلا تباهتسدجو ىشىانازمل ,يمذذا
 فسرمرلإ لوقيلعود#ي لوف يلعرومالادج يلام تبا قالطلا ٠

 ملوك بسانلامو يهنأ نييلا ئتردو ىالطلاهّتيدحأودحو اذا |

 اهضهنم ١ك ان الا باد نما ١م تتلططرشلادجوناث

 نامناولاطيتارمالاتف قالطلاب ,عجدلل نلجإاةااضعب
 هس ار ع ىلاذإ تنجريوخقو ىرلا نيرو نيدتلاطعلا



 هيلع عدلا ارد الع نمجردولو عدس ذاهنعو دن عشب دروهو

 ْ ١ "01 لحم تلحملو ثردحا ! نأ ةطانلا تيا 6 ثلا
 ظ ْ تنال ن اذ نامنحو اه تنل انهو هرأ درارأا نال نلحر اد
 هدد اي فلخرملع/: 03و كولا تنحاشدحاريذ

 1ك بلاهلخد د 5 نارح ربع لاف مولا ارلا ةرهز> رمل نبأ
 يلو كك لاعن هدداد تهل لَم اص ناك نا شال يي تسلا
 نسعلاو ةرنكلا بدو لف ,سوفلا تمعرمكأد ا ناكنأ د ةبانك
 ظ ظ 22 ءرطداد 17 لذاضتلا تاج اخدمال ا هددأب
 يبا سيلا عرج حو تتملاب بما يزل يرام

 مل فاضل الخدم احل نا مدلا 3 تنحو لطوأ ىتعد ىلوالا
 قالطلاب لع عرلل نلغ راني د]جروع غدادلو اعيرشلابنكماهدرعي
 تيدهع امال نارلنب ناراوضقو نسل جرم يلا
 | راق ب2 اولا نو باتل داما دش 0 |تقلط طم نط عرل نب للاقذأو ابا ملط ةيتضماد
 0 نكارد نارا ل

 00 يعدم ن اي ايه ادت ذأ

 | لان كلا تجند اهتمو تحال لزشتالو مياه
 0 وا ملعم أد نم خاهشو ثنجتالديلا مفدتلارو
 اكتوطأ تيتاساللافأ بهودشتلا انيس 55 5

 - مدمس نيتسيني|هدجأ تناكولذ ل23 ىلطتالاهدحا نلأط ةويح
 نيام لالا داشلا ص _نععلا تتاف نينسرشع تنب ىرحاملاو

 ظ م ةرحأو ىلطت ا اما امولو هللا هجر,لارفزل أذ لخ
 ادا هلا ضر اعنا نكلطنا 1 لك ٌقلاط ت تنافر انا ايم لاولا

 د ارلل هانت |لاتفارعنمكب ىتملاتفت تيافواقرلالل لئارما اعد
 نم غنت انهو رفشأ دي ابن ميىلاط ت تافام

 ملف



 دنس >1 8 ولا ا

! 

0 
1 
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 6 تارطيش تنلذا بامللو تنيايسانبيلعشدلملال شا ذابت.
 ! كخيوالالاو سوو شتم لذ بلطي لو تمد ارئاهتس بلطي
 ١ ١ داجو نانميلال نو تاللا مميال كلل ا ناىا
 1 مسبشعت هنأ اعاشإخ كلا ذطردلارم دع درع امأو تكل مغ
 ظ انعجابوبنهرلا كير طلا فو تشمل لاذ يطعتلا تو ةنلهالا
 . طرشسلا كقوال سهلا تئورجتحت ىكللغلا نلعت ةةيلهالا نا
 ىلعو هدو صب طرشسلا تقوان ونجم تيملاتق ملل
 طل دوحو ةليقاشلا 3205 امس وق يش نيىلا معبأ سيكتلا

 ظياانهو هبعوت ىو ىالطلا ءوقوركتم الجم زا ىا هال وتلا"
 لولاو طرشملامرعلصالا نال لصالاب كم شاب لل عتلانم ١
 اذاامإشبال ندا هنا دهان .رشازخلا نال لسحالاو 2 1

 مانا اهل اةولازلناتلطم اون وتر ككل واهارهاتبرهاظلان أك
 اهل اجلا ةراهلش دال كلاقف ىلاط تافمويلارارلا نهىلخيت |

 ظ لوغرلا مرعاضالا ناوهواهلارهاتسرهالنلا نام ناو را ل زنلا#
 ] ظ دبل اضاف و اان 0 نا الل اول هنم ىوق اواركتم
 مرع لصالا نوك تمهيجو نما ىلل دهاتسرهاطظلا نا ماهعماحزد|
 | ناكول نالّحالا نا طرشلام دش ؟اهل ناز هدام تمل نوكو ضراعلا
 ظ لت مدنسلا ىلاط تاهل لاذ١ ذا اه لوتلا ناكذاضلل تةوذ
 تكم ند١] اضياح تنام ا ذا امن ليرد لبا ةهاط و كت عماج

 ظ فركع ا وكأن ةرهاط تاما ذا غرش زحمل ناو هند ماهللا نا ظ
 ظ وهلم الخل اهل أبدعت نامل كانه دئالببسلاب

 هيالدنملل ىلاط نا ةوطولا تاما لادول بابل انس ئاكلا |
 ظ ٠ ولأو ىالطلا زن غالاح ضبح بدع طولاو قالطلا دع ا>رمطخالا ئ

 أ ١ ليها جبال أهم وا طواهماع حج وزلا عداو ترمطو تضاحاذاذ
 ظ -. ,٠ طفت قات ألا اد نالوا اا تلا حلولا



 وصد لوف لشي الف بلا ىوع د هزعي ءاجل ايلا وا قالطلا ىوعدن
 تفل نيم صدد مقد نكارمططلا ةىالطلا
 كيج د ةبحؤ داعم اجا ذأ لاول ّي دصنملا هو ا الطلا جدأ

 ظ 5 تالا لعرب ىلطنا) 01
 ا 9 ليلا نما يس دقمنب طرا. قلما انا
 تعبر 856 هدداو لاولازكو هوم ]ميو بسملاركنا ديد طرنملا
 بيس لإالاانا !امشدالةرلل هلاهنادرق كدا نات ضجفريهشا
 و الت ضمدقو ةرلاىضم لل قاالطلا امو ارت نك 3

 0 اغداولو !سنالد 6 0
 كابر مايقر دل ماذا ا ولَسَب ركل ئضمإش
 يلاط كلافرتم نا ةسيرا شكو 1 درك لش واننا

 عرصت قالا قلع هلآ نيب لل درْملا غدا !ةةرلامضف
 ربع لاق ناورلوق نمل نش ببسلا اكابطايزا افلا

 يدا تعلو 0 0 ار لع 7
 الل هو شارع :أوعرذ معوق وره الخلا و دجو قالطلا
 ْ ارضع لاجل ىلع هد أل ا و بج ل للا ك |اذاول تيالد

 ظ الراتمدلا لبا عب لاتسالا 5 ف ل نارح
 هك 5 حائرا هر عادول رمال قلطتو 0 نكت ]تال رت

 ره راش رم عضد ارح )سف كلمن مب منال وسالم أنآ
 2 تنماذ ١رلل نا ئتئلاو 0 2
 ظ فشلا هامل تبئاذ | و ببسلا ل نظن كلل ن تولره اًئلان

 ] عال جيا ا و
 إوبعتى١

 نهم! 0 ماو 5 مدي 5 ايم 201 5

 ْ نهيضع د



 دسلا نازصالا و الوابل و نهعم نالاو ىس ةدعنطلا نمهضحد 2

 تناك را تاشدالا صراع قيس تا 3 د دوحو

 بجوانإو لصالاب سمي نم لوث لوملانالراوق ]الص
 لوف لوقلاذ صولا ف وجحورككك صاخظنلب قتعلا
 ىددبسو اد اعظفلب يتعلا نجوا نهو حصا ىاتعالاركس دال

 . .الئلا قنتحلا لاطب امه دم نافاس اع صاحت 0-
 نوكنالاىحال :أوهد قدصٍلع ل ديال تاولإم اينو قدصيإلف

 مكلف ةوعبلا لوما هنمرلولا بسن تيكر اغ م .
 ماحلا باججإلاب تدشلتلل 0 000 ةمالاممت لو دلولا يشنعتو ظ ٠

 لا قف اودلت ماو ةموصلا لبق ل ىلإ نم ب.نلاىوعدفرعولو
 تعدارالاتلادو ةمالا يع لو ثلا بق تبعداتنكشولا
 لاقط تظتداولاةنمانال طولا تلات تنتحر وتيملادخب

 0 نايهن راج اقم الل رْذ ناف فرعال هز سام ىلع ديدان ا

 0 00م تلاه ١ماظ فالق دل ولا ةسامدعلصالا ظ
 | <: 911000 ايهساوتي سال ناضخةماالالاقولو ظ

 برب يضانلا نكأ رضراىّرغص هزه نال ٌف د صال 5 ذى داواست

 ظ مفمعض نهتد اه نال رسل ف لكو ىتعيال بين نلُك اذا لأ
 1 تقنع نهم ]لسو ازرعولت نو ليولا كوخ يوتا
 ظ مدأخو امد نأ وليلة دسج ينجز رفل ايلا

 ل تلا ةنلل د رصوئتصا تلادو فلها ضاهشمالاتف اوفلتخاو
 شامل را كرةماالا لاق لانكم راع ديل |

 01 مشاسارخالاو|دحرابلااهاطاملونالفنم
 مدعرةدالولا رعؤ أكمل اماصالاد الصادم عنهن الرلوت اوف

 نسم فاس ار نالميناسازإلل ازكر طولا مدعو نالفنمارشسلا



 يلم ةيالبا نيم انين اركاهرلوم وكب

 000 وا نولخ نماهتبرتساو بنتو اركب ةمالكل ولو
 ميغوأ ارانجوأ مدل ءاجم تبدلبوؤأ ةحج/امإا ا هنكتذ هجم
 قتعلا بني را خال هايل وتلاخ فاول هنهركتأ؛ ( ارح رش ةزاتح

 "اظل كلان ام نندسملا ةكلدت وا وركتا فا صاخذصو
 رانج راسا ارمالكلاةولفاضنأ قالطلا خا ناهكرعو
 مشب | مايل 2 موتر لاهتشما
 0 ىلعوإ دا هت نوتملا,هاظ نارلغا

 ىص وبري روق وملف ت تركئأذ لوصولا عدا جاره أه
 داخل اف ارصو 0

 ةرسعل رعد ء ّىلالح تن افؤرمهادأ مرسع كرل |ىكقفت َن

 رصالل لذ ا لوكلاةىشتركاول 1

 ديلى ءلوق لبكي الذ !زدادسلاب :رمالازصق قوانمرذ امديزاربلاو
 58 ران ماخ لم قدب

 مدل 0 3 0
 3 0 ذابت امؤكاوشلا تناول مساج.

 اخبر رد ا الن افلا

 | تاه د نيد أ مس رض تنهربو بانا هترض لاو
 000 نانلحطرشلا ايما ايتاؤنلا لع تما !نآو اهثنس تب
 كولو انكفلحمنأأ ادهش اركةاساذهلبلا هره خر هص

 ا تاجارو روسو 1« [ كت كئاسا تفلطو هليللا كت
 ىخئشأو اساضلأا اءدهتسولا6 ةروصللا١) !نهانلا ةرعلا و دفيشح
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 مالسالا تاّبا مند لقي ناش سملوملسا هنأنارخارهتبو

 لاق عتمالهب قرع مال سا تيتا هضغ ذا اهض ناكولو
 باك كابس تلق ناذ هاب نام نأو طرتسلا لع لمت
 نيغابوشنراملا جعل نارح رجلا ةرل نامل انه كاملا
 مهن أبامهاوللعو لاف لحاف دنع ىتعي قب ٍلًدفوكأو
 قنلا ةداهش.نالع ل دب ازهماعلا ع ل مباهزا|ىنعمؤم : داهتم
 دينساها ف ةلشسملا نه ءاَنب قاوغلد خارق تلاد اجلا يع لش
 تيِلوصَمْلا هما شل قلع :داهتد ىف ىرعبلا طارتشاه )تلد
 اهاوعدذااد هو نعت ناؤشتمالاؤ ةإمسلل تغصوول از هل عذ

 تيارا همي لل هامىلعاماو لاكش! ننس ىتسنا طرتشبا تسلا
 بلاطم ردا] سمعا تاتا لل قناهنم دوصتلا نا]قنلالع تما اهنا
 ملعب طسحبامغنلا انه ناالا سماع عل ناو دهس | ذا اكراصف امل
 تف ةلاتانو لكشف ىكتناريستقشو قت تيزي كو رهاشلا
 أشنولوت وشم ,زسلا ل ءاهنا ملست لع رهاظ مجوارجم لوف كاربدتلا
 لاذ ا ملا النادل اول ّط وسدلل نع ةزتدر3و

 منيبلا ثرهتسا ذلال ا رل لوملاذركتأو دجورذ ًاعرشلا نآريلع ع داولو
 اهنا لل نهرب ناالو قالطلا ة ارلا ىوعدطر:شببا] نبال وأ نأمل
 570 رتشسالو فكوح دلي سخن 1 الل تالطو نمل وتعلع

 ريشمل الاضحت طدلولاو هزل وضح تيدا ارو 5
 لاو ىقلطت يل لاف ين كلذ ن أما نايا ننال ره سول ط دوهسلا اهب
 نق نيد ىطامل اذ نالظأ ورنا نأ ادهن التورم سيب جدل
 . تلاّدو اذكأ سا ناواهررحش | ادهثسولذ نجلا قثع هللا رز «يسفب
 حليالاو ةماصملا :مرع [داهتسلا وأهم 5 ىضاتلاذ كرير .

 ليقو لع دوه روضحطرتشتو لين ىوعرلا ذو دبراهلخلاو
 دو ري الملا ةمالا يشع ىو راظلا ليلا ةكوعدلا نو ب ليا



 5 و ةتاوصنلا مماجشلا زكا ىريشلارزع لات ل] شو باعت ىوعرلا
 يرد هنأ اوني عوزلاو طرشي يغ نماهّتلطرنا تع داةينتلا
 .ل اوه داواوبرضنال فلتر دانيل تع داولو الانديه مْشسلأا
 يي نانا يجاد ىلطتو نس رمالا» اتش كيما هماداو بد ةريخ نمأهم 9

 يي ريارمال لاّولو نيداضتلا نمتنتلا بادن دنتلا وَ
 م.وزلامات انااا جيا لي جد رس نان 20

 اهنمالال مد >لامو 2 ةىهتماا وأ ةالاني ضال اد نانا عت ماطلع

 0 ناواز 9
 ةعبرالا ايا ايلعطتذ ع تتللط 5 م امو 0
 رثرهد : الحا بايو : ئدبإ وادعي لامراض ةرومام ,تبااهنا

 ا ْن ل م اع ملل دل و

 اهنا منا نحلل [عرتس (يفح ةر/يلا رىظنملا نا ]صا حلا و اضي | ش لذ تقلط
 0 درك ةداهشملا ذل ع أت ليسا ا نسج 2 دس

 ذاَديي رىلارح 6 ريغ قحاإإ الد تقصف تاشنالا . لوك لحي نأ. قى

 ١ ١ ىرئشلاو نؤئانلامقرصيإلا :ااييعت لعام منقل تيل لع تيدي
 32 نأ لانيد5وريرتلا خذ ل داي ىلع نهلإب مجرب

 5 عدلا ىردشانهو دجال 100 ل لا ريل
 ميل ايش 50 الون ا اهنسنن د ىح يالا ب ةئمحلا

 طرنسلا 00 فورضخندا هلك بلمندالا 000010 لا

 ةضيلأ لبذل نيو رك همس ا اح

 عرش نإ حل 0 ري هدعبالو هإشال
 دقلعتلا ,امدلا ةمانا مرور نجر محلا و ضل نع موعد 223008
 ا ١ لاو مدهوحح ارم نسمعأد نايس 5 ل املأ د تمأ اذا

 ىالنع ي ف رصنالا تس نرجع نايسالا ناك ست مالا اتنالاذاو

 ١

 دل



 مايشمقل نيه درت رثشالو ق دصن تكاهوأ مدد ملاقول عدول

 7 هزل ار ياواجرسلالل بحاصتهج نمانيماراصندالتنأمالأ
 دس لد 2 ذازك تل لحم 2000 ءانطسلا رزطيأ ترك
 أو نلت 1 م نانلا طمس اويسيلال ارد سارا اي 98 5

 هبزالا تقلْط ىزحالا ب نكواف دحاى تدان يجسج

 ثماالا نينمررحاو قللت لا ننصحنلتف كد لاف اثالئنكماو
 تةاط أحمد فيكن قرصا 5 : نهارحا قدصنناازكو نيث ديصل

 يا نللج |اهأس أكل 355 ريكو سات ودل تودهذللل
 و هلث قرص تشو اهاسلف فى دص نا ازكو نهفرصي نا

 ا ما ظمجولا و تاكرصملا نود كلا | تقلططتن

 و طرشملا نل]| تننضحا ذأ هبرالا ماسنل لاذ طسملا
 تا ضريح تضحةرحاولا لادم يلاوطنتتان
 ١ 3 رحاو صبح نهلعقالطلا 0 طرتلاانا

 7 : نأ أ اي ا 34

 لال ايار ادو هدأ وتحرك ظل تقلل

 ©. وزلا اههرص يسلط ةرحأو لكت تلط ّرضيح تضخ ةرحاوك

 !اةرلواهجو ز:نيرواهنس اها عرش رق رصم؛ رح او لفالاهبنكوأ

 3 لعب تنمحأ رح ءاولكتلانذ لاولع نتن أنّي يرض رح نفح تطعن
 حو رحأو لك م ضربح تدد هداا"ةرلطت هرحأ 1

 الط طرتسالا ةرحاو لك نحف دج : لذاهبحأ وص نو ءةصاخأه سند
 ملكا نم ةرحاو لكتقلط تالا دو دةرحاو قدصننا رح 1
 وص صرخ اكدود د ةتازدال ةرحاوءةرصللن بيش

 1 ف ”رايسخلب نات ضرح- تو ركملا نم ةرحأو لكت يح تدنو

 نيضحد وحول فاش ركل صم لتتم سينئاذ دشن برصتسلاب



 "0 11 اصلا هس مش مر اهسجح هزحاو لمحو

 ةصنأو تتقدم فضيحر هتضرح تح ف ضيحال هوجرل

 | ملاحي ضبعش لذ تول ان الث ةرح او لكتئلطأم الع

 + ةرعلاولع عومرلان العا وكمال ةحل ضيح حيا
 5 اهنجضنلل حوحو لل دول تلح طتوتانار رف نست

 دال ننال سبا دال عقو ةرهرملا كازك ا ضيا ةدالذ تقلطإلع

 ْ مالكا لونرلاك ةديبلاو ارتي دصتلع وقولا فوت اهرغنملاعب

 كالا متبالاّمف أهن داوناوم الط نطعول اىداونلشخاواماذنا
 تلج داهم نمربال دهتح باملعال طمامالا لذو هرباتلا :داهلتس
 55 ذارمحد مف ع شل عرلا» لمسالو ةرهودل خا« تتبارمأو لحموأ
 انلتخأ ةبوشسو كك لرد كرم 5 كن ذ ذاريفنا تيرس نأ هدزازبلا و

 تسرى كود رتملاا قوءيمشا احل :نيبلا درا تلا ندالا

 كاندي ١ارال ثلا كزكماو أهيل ذاع داذ ىلا ظتناذ كذا ذارسمغب يل
 هلع لطب نكواهنمالا قويدسال ئذالا نام يدشاىاللملا عوقو

 5 الكلأد كيرلا لح ازمو قسفاو اللا نيس اذ حط دولاب

 ياس اذا تيا لات ىكدبب ةئساج كنك نادل ئلمولأم

 كلك الن ماكعشا ناراوقد ركاعول 520906 نوكيالروصلاءعو

 هلا ةينكلا ف قوفرتنااهعيسادئذ تزن !قجايين ادب 0

 يال ملا نو هاو وسوم نس انيلتلاناا نانا يرش ازكو
 ش ولما الل اهدمل نم هيحو 0 2 3

 قلك تلطنا) ادرك تلات و كيلعلو

 رابلاة دب نال اهرا ىاثلاو تاتيلعتلا 07 0 1
 تذد ١ تيبو منينإذ تلطحا) ضل قطعنا وانتا ثلا لمت

 قع راو ما ضخم ارسجسلاو ريشا دكا 5 :داهيشط ول عج ىحولاعت

 كتيلكم دلا# دالاهر لبا نما اواهلسم نمالدخ ألن نماهيلع

 مديل



 أ
 ا
ٍْ 

 ا

 ا ]

 هسا هرابخامكل ن قلها فقري ملا/ةىشلالعرششيا
 دد داونلا و و 0011 نسا ادا نالايسلع كد

 هيما 0 اكول 0 نالت هد :يرمهطلا

 انهو ّنِهلا سيشل داع داهيطو ةحس شارما كب دكه 8

 1 لأم فىرعدال ناكنا 2 جام ف فرعي هدا لحتسم

 اء ١ رو دوجمرابجحإ اوهوره الظلال عراب ركذل نأ انلذأم رطلا

 بنصف قلمي علك ا تتلطةسح تاو

 ا اوس بلتلاباه اصناف الطا نا بلقلا ]هم دحلا نال

 -- انلالع للا نا ئنايد تلطتال دل ار دكاتلادبني

 ذالك نياشمم لكبر هامتلار م ارعلا فانك لالا اتلعت
 لهارف نعي + لعل ةوركت هرئارفاوتسفوأ اب اياهم تلعتلاو
 قلاط تنأف تفي قنكأا أمل .لافولا مئباو لاتف بهذلا

 5 قدلطلا مسبح تنك لقا ذل ةاثسطسللا شي 1

 كالاقا ذأ |اسم 3قلطاناضيا أنراهحا نم ادينم نال

 اهب نكن تششالو نلاط تنافأ بات ىف هيدأ أ كي ذحبذأ ١ نسق تنك

 3 11 5 دك : ايلول ةرشل اهنال

 دايخ نلاطاذدمرسذا 3 تاسا "لاق نخوض أةرككو 3 افلا

 قامت ذ | غيشش مله ثتويال 0 وهر 0
 لاقرلاماهب درسا كك ١ قاهرت لو !اهرخىالطلا

 قالطلا ءف بحا تلاقف تلاط تناف ماهيجر أنب هللا هي اهلا

 2 تلرعلا نايضد رتل كات يرد نلااغ عادلا

 و4



 تلة ىهشا تلال هرس لذ نزل الأ تيلطاعنا ا!امحالش للملا
 ةبارخا نعررحعسأ ونس اهم زك نعش انكادأو ءاوقو ن فرد

 ترجح ايل تن جت لعانا ا دنا ان هيمو اهب نكب نوي هيأ

 مدلل نيعركت يكد دابلا قوم هقرالاو قب !اويكب تست أذ
 1 نتح رلخأ هركذ اح ىلإ! صال )اهنا ومّره اكسر قادت

 لصوت لانا ادركت را 5اس ركل نالادب ها 34
 ”اةاطيتبتالل !نكتلهو اهيز نك لفرح كلو ةيلوالاعبإ

 | ديه مساتغوماك هال تتبدل نا ووج
 4 اواكسلاّدف كلاط هل ضي مرشساو .فالملا بردا 1
 ره ىحى مه ةرحأو لونا ىس مدا كلذ نسا نأ
 0 ا ا ,,ىصؤ اءاهسجلا صلع
 ديكو يأ طع هركسلا م هاهّسحاصيلع ةدايسلا ن 4 ٌندرصمرخ ضو

 ٍقنسنعونا] هن !اطرخلا يرعب هيتس نلعفلا سد !١ ايتن
 تاق ءأأ ذ ىوهت كمأ : نكمل | نلاط تالاةولل اد هاني هزلا
 ف عال تّيلطا هو دص ناذ ىلطنال 0.5 ءلااهبنكو ىوهاالاز امالا
 قط تاانمو سأل لذ ناك نا ااا نعزي سن نا كدا

 نيس نباوم ناكداو عمق لعوه ق دصي الو وهال مل عيال ا ذهن
 قلاعتابنا الانف لاه اضتحا كلا طرخلا لاقولو جواس
 هدرصيال نأ 17 10 كات لاند ةعاييتاوبا

 معة دصي الف بدكأاو ق هنالاصانا مز جانا
 ايلل لا دعب ضخم دكهم تنالا "اءلتنا لحلم

 قس تل افرح ل 0
 مخ نييميااظيبر ملا نام تهد | هر قالا دب
 مدرعلا كمدلا اني اهنا ضلك( باطتسالو ىنللا ةنم

 سب



 جنو اضيامالغلا قدصي هياور فو اهريغ نموا اهم لعيالت
 تكلدحا لاق | ذا اذكو ضيحلاك هيعر شر عدل مالتحالا نال نعالا

 لهم غرب خا هذال يلع أ ىذو هل مذ ق دصبف هرمالاكشا لاح
 ةاللذااكرصرل لو ىهتنأ ديراجلاكق دصيف بزكلاو ىدرملا
 الب وا يسم دوك لمت ةبحلاو ضمللل ةاهدح غاش سلا ذا
 هنا مالو دصاخأهتحؤ تقدص لاق نايا ولاة مقوو ع
 دقو اهراخأب تلعم قالطلا نا مو هلع ديو اهلخ ثماإ
 ليكن ١ اهيا تلج راهب عفو هناا ئ لعل خةسساذالو داو

 مدلا ندور بو مل و ىلاعت هددااّس نااسرق ىئاكلا نع هّلَس
 هّيدورب عقيا] ىنععي تار تين مه مد وانالترديساناف ب
 ىلاط تناوخ عمو شوا ناب ناماوساهيضسعإلطلا قلعا ذا مذ
 ذبح هنوكق نحت ل خا تضح ناوا كضيح ءموأ كصيحو
 كالطلا ىو اهيلايلو مايا مالت ىاا ولت ذغنح ,ّيسا] دان زسنمح
 فحدأربالا نعصيخزمل ثبتد ادتمالاب هذال مدلا تار نيح نم
 دانسسالا باب نم ازبه سبيلو مرلا تار يح نسر نيحب نأ يدلل لع
 رس ىف ملا لاذ و ثارم نيحملا5 نمازِل و نييبلا باب نموهائءأو
 لاقول طبيملا كام ءسرولظ ا واربالا نم ضمحرن:!اهنالاب نمسا 5

 مقدهل 4 52 نلااهذرصورم رلا تيأر تااّدث تضخ ارح مررع

 نوكدا|مرلا نارمرلا تارب يح نم ءقنعب ممم مأيأنث الئرتسن وح
 ركل هزارجسالا هيه ناك أ ماظلاب مايا التر تسب قحاضمح
 قكيالو سفن نعمل و ملام ارؤّس أ ديعلا م مفدبؤ هفدلا وكي هاظلا
 تار ئيحن تعش ا ضيحن دد| سرس دانك

 رق ولظي هذاا نارحالا شرار نأ/,يلع جو | جول حرلا

 رحأ 257 دررطفرح تناددانلا ُ ن أنار الزند دو



 دعب تافررهس ةييالم تيارلوق نالنج هدسمريظيرانلا
 0 نال قمع نا نع دمع هن اكدبعلاجرقو رهن
 '”التلأو ت تيانلا فويل دا >انشسالا 1 معلا
 0 | نيلاذ درملاوا الا تركو .ئالثلا فرمرلا ءطتنا «.هزلا لان
 هنو 0 انياورنال ارهاظ ىتحلا دي دوجيودرذأ نمل نإل

 ظ 42 اضراع عدا 5 ءمرصلاو ماساداج تارا
 ؤ ” لاك !ت ريا ٌقررصدالد ا ا

 ٠ 7 ناك ايها دسملا 0 تاانأهدمب نالنا ا لا اناا
 ! تلا دلا تارلاذا قلاط اكن طورح ىدبجف تنحل سؤ

 رزهسأو : اا لجو نع عيوزلا مل ب !!كزدا ايو رصو تضح
 2 انا قدس ع ةدبعلا
 ا هذالخ ءرحرىغرملاباهر نادم ةدستوأل مدا

 1١ دك تولع نأ ضياع هو لا دلواحل ا تل اذ نيرتسعإب تاو ماي ٠ مسرب هل ناكرمرلا 7 جوزل ع >اولومرلا يلو راهرارما
 ١" اههرص ناو قتعيال عوزلااهب دكورمايأ ّينالث دعب ترهل تلاّمف 7

 ةرسعلا قرمرلاا دو ّسعلادعب تلاد ناوين سل! ككوصْع وأ ِ
 ترمأ اأمدحب هك ذ تلاذولازكوّىتع ديعل ااهبذكو ملاعب
 امان ةاسا تلاّمذ تست ءاطتشالا

 ايزكورديلاخالل سماسلاموبلا ةمدلا تيار تلاقةر حى رعت
 نيل مابستلع رع لعام نال ن 00 نامكمالرل لوتلاف عمدا
 ا ناواف لئلا ةدارتمالا 0 تان موزلاعدأن

 |. توت ا داملعلا ضمان نسداسل مبا عابد تح
 ضرطملذ ىينعرئاح ل 0 يس

 تربخاولو ٌيتعالو ا 0 تيقتارس“

 أدع نارام لبتالمدلا فدواعتلاق مبا انما

 هذا



 نيَسميحَسْض ل. سوم ضرم كامل طن مسن اهن داع تناكولو ؟؛ىذلا
 سار كريط رولا تلاتف هسنعدعد كلاثلا ة#ئوزلا تي
 أمل لوتلاذ لالا قرمرلا ىرا و طمني ل تلاكو كك ثاريمالو تسل
 نامرحلا مفدلرهالملا انهب سقوف هماو د تبان لك لالا نا
 أدّبالا نم جوكولا ماتا نمو ناكل ف هساّو ف دلل ٌمخجوهو
 جاحص ماولا ناذمدلا ثار نيح تحوزئو وحد مريخ تءاكولا هنا
 ةضمرح ضعدأيرال ٌرىلا نمرضرلل نه بسلا ىلا هرامحا نمد
 هو اهضعب دعب ىالطلا مت : ناكر ره لا هدو رطرتسلا ناك ئح هذال

 تلاتف قلاط تناذ تضح!ذا ا وخلا اس تارمال لاق لحم كيناثلا
 توددلوالا ىذا اهنأرم ده لاةأهتعاس نم تحيروزردو تصح
 تأأضيأ مالا نعو ىهتشاالوا انعسح كك ذناما ىرمديالو كالا

 :تللعم اينوك لل لاعب تالت ! ىئناهعلا ول هنسو عدد تاللملا
 ارك صلا تى الل[ علب لذا نالرلظن نهال ىو ةرهدلل ذا هركذ
 ىلع ملا باي نمووصشلل قفلولارككو تايانكلار خل ىفهأنمدق
 قالطلا |سنأا ذا اكاضتالا عبرا قرطب تيتدماككالا نننلا
 قلعا ذا ماع ةلحد نسل ام بلتنالاو ةجرب| طن مأو ىاتعلاوأ
 ةلهد سلام لمس ظرتملا دوجو روف طرشسلاب ىاتعلاو ىالطلا
 بيرن وهو دنس لاك ف تب ناوهو دادتسالاو دلع
 ن ًاىغل اا د! دنع كن تانومذلاك كإ خوراصتشالاو ئدتتلا
 ددعو الا نك تاصنئلاكو تلا دوحو تكو ىلا اددءكسم

 ممتلاو :ضاتسملا ةراهطلالو هدوجحو تنو نا ةنسللل اع

 انلئازلو تدحلل تةوىلا ددشسيال مي ةريو تدولا < وضرنع ضقّسسا

 تببتو ئلاط تنافرانلا ددز ناكنإموسلا لودي ناس لق
 ةرعلا ابيار تهبور وملاك قالطلا هقِساهند هدوجو دعلايف



 9 دس 9 سس 9 2 20920ؤهكءآكئ< دله
 ١ اه هج >6

 يتبل مدلل تارذ خلاط تناف تضحل ذل هند ارسال لاق ١ ذا كو هنم
 يضوادكح؟ اسك لك نشل ذاذر دا

 تئد اانلسلا ليلا ندد قرذلاو تضاح ني ح نم 5 |

 نارا كاسل ةويمانملا لع لطب ناومجيتلا

 رمشتازلو جرلا نمزدأ دءاهنطن ىدس نأب ىلع هلطمانأ نكي
 1 الاد ايبا ًانكو نيتبلانو 0

 رهشلا تام ورم تب نإ دب الذ تو 0
 اول مْلوأ نم ةرحلار بعض ذرهتملا نول كل اننم عا

 ناكولر معلا 6 وامحجرم3 الطلا ناكولا هج مراصرهتللا
 0 د 0 لخواهعساجرلا هيب هلذلا لدي دو زل هود

 رعلا بجو امضولإ تناكناب ,ةرعلارعين الذ 53

 ك8 با تياتهرو لكل دل 5 اللا ثيالو ةوسدلا

 3 داق كالاقولو تمد ثدولا ل اي رطبا 2
 نأ أو ام 10

 تسلا ماا اكاد عشردخأ سر
 تلاطتناوااهسدسوااهتلئوأ ا.ضيحضصن لاذ اانكو" 0 0

 اباد م شكلا

 يسبح لعل دي نذل آظ506 ا ود 0-2 5
 ل( علك سمح او انو ميسو تدم لتكن ضسلل

 ] | اا

 د ١

 3 تاكولاهادلو قدب ندأمل تار نيح مل وقرا اكع 1
 تيمطأا داو هاطل لرتك ضيختأ ريح لاحت

 ” تن نسااناءاسرتال 1 ست ب

 ىيسككان دضنللو ةرحاولا5 ( يذلا مضيلل ءارععلاذو 10

 ندا ١



 تضحأ' هاضياح هواش د اكول ةنياخل ٌةو«ضيلل اورجسالا

 ترا رعت تضح.نأ املا 9 و ةضسىلع وفك تلاطتناف

 م ل ماودىلع . يت ضياحابنا امتد ٌقلاط

 0 غابتور دحر دسياةينانلادغلا نم يلا 0 تامل

 تضج دعب تلادون قائلا فو دلالع
 كوول ءاهرادا ةناملا 0 ا -

 ا ها فا تروطو تنمحررويس مم

 حشدأ وأ نعرابجل الإ تزحا اهزال وت نب تمطا ذا نكراط خيا

 ةسضرعب كل كتف لاح تناذ حض ذا لاقولو ةيهش د تراصن

 تلاتولودنأ دا كراصخلا نالالا نما للا ضياحان اوت تشضح

 اك تادل داللو ترخاا هال صمح يح ف دضنال ' ترهطو ل ثطح

 رايحلا كما تندلا ككؤم نمرمدصلا ادن جوء*وجنا دوج

 تضحا ذالاقرا بلل هل نسو عيبلالكولاو جال ايلا ىصولاك
 ىو عفو ترهطو ت تضحي ل تلاذخ# يلاط كاف هياخ

 تمل ىلاقولو يذلا هخاتلا ذم ا مكو ا لاسم لم تضح

 لب قلاطتنالاق لعفلاد سي مق تمهل باب قركذو يهين ال
 مدونيملا عطل! غدي“ هو تقلط نعب تضاغيرهشب ةطبحو فنا

 1 5 2 ودك 2 لاقداو صامتا ين بالاس
 ومرذاذ الخ توللو ددمو و 0

 0 هس تق تخل هوبا 3 ن

 تضاحل ذل ةرملعتو نما ىن قالك طن ماين
 تيأذ تضح ال ١ذ١ ضياحهواش 00 15 و نانئيلطت وكو ترجو

 حل اضل ءازفف تصرمأ اي لاقوأ ٌقلاط

 تموز وأ ضشلازم نم ترحم هز نأ ل ثاصرمو



 ١ س1 امال ُو* . |

 ا
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 ا

 ' لي نانا غزل شا لااا ذكو فزنا كوو نئللازه
 لسلل ىونولو لستسلا ذل حل عنق تلبحا ذاييلا لاق اذا
 ىنعموهاناو: 20111 ارجا هل ىسيل هنا |ثنحال هشووذلا

 لاقول طا 8 لل قو ؤيتناازجل هلدالست |.تاون اخو فيلل قالخيدحاو

 0 اذ ليوا 50 ةرحاو هني راي دلما اف ىلاط
 تمهل تسلا لم هالآامضتلا ناإ سواعلا بندا , ىرحأ مد عدل اعرح نخأ

 اخ الا ردك كزح !تضاحلا قاف ريناتلا تيملل رشملا طرشسو واللا

 أضيحرجوب قحوت تيال اها 4ايام ردوا ثيعلل

 دوحو ىئرشن غارشلا عم بيئمتلا ىنسن مة لوالادحب

 يلاط كلينك تر و كو قل كم رف دنا والا دعي نتضيللا

 ةرحأو كلطت كوالاردد ,لوامهترلرد تشن ىفن ا|ثلو ناو ةرحأو ا

 ةرحأو تعدومالئلا ثدلدولاإ يل نط مراه لال يمت

 ةرعلا اشتنا ءالتاحالا هب عز احلا تتسايس ورد

 | ياو حتلل 1 0
 الخل 5 هرحأ | ل ثد :لذال اون

 ا دا ملوالأو كشلابمينانلا من 5 1

 00 ةناكنأل عوزلل ا 92 انسدتف م دا
 ترلو نارلوميدسشد ناسلا تياغ لات نأالو ةيسودا الل نعل

 فهن 211 ١ يا روان ماع كا لاول 9

 ل نكرلاة هايف قاذعم سشحرجسأ كلج نال ىلطحت 37 دلو
 . :قانلاوامملف طن خام نأ ناملوك 900 1 حدر اساانلع

 الذل اانا دوا يلا ف ٌدطنح ل دحلا انه قام ناك نار وشو
 رم النغ كنطب كامن أكن امإوق ىف كي قل طنا] قف دو ةطنح هش
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 مع دع ا د صل
 بت



 نزاللو ا شمللب قش هاوس لو تالملا معي كنحرالاك قابلاو

 م م تالئلا ممن د لوالاردي - كتيشسراجواى لع ترلوولاهيال

 تولتو اشم و تعئو نرفع تسمالغتدلو نيل نانتط كارل

 كاحب نم دمحاإل امنت يصب دوهل تدسال 3 0 نأ أدم دا

 ترلودا واهي دالوباهقالط تتلع 1 تاهرتعا) ل أرمهأو مرذع)» داهشلا

 يلاطتيلغارإو كمرلو لك طسخلا ْثَو دو ةنامالا ُُى هما بو تّولطانيم

 اوالابتتلط 950 مل تسال امهنس ناكتاذ ند َُّث 07 و تيل ىف

 هْنالت ترلوولورخل أ الط متيال و اناكاب اهتم تضئنأو

 . حتروفتلا هس نيدلو لكن سدا ولئ ترلوولو ناتنت قودالوا|
 كطيو ءضيالل سا رار يسب 0 رة قالولا "
 ا 2 مدحاو نلعب 525 ترز يدنا *لاط

 51 الأ ىلاب ةرحلو تتلطرف زو د دنعو دل طترط لك تشاهساتل

 ترأ ين لوف نامل طا منانارل 3 دلوالكريش ايد اال ا رعىضطوس :

 ىكحدحلو نأحب ذرخا ىرخالا ْمرخا لولا ٌمرخا عىرخللملا ءاهانحا

 اهرلوباهتدع تّضْفناو ن نيس ب ىوالا تنلطنرلو ةرحاو لك ترأ و

 فس. نآكولو كاملا اه 110 تيناوان ولت ىرحالاو كاملا
 نعش والا تفلط سشدنمملاو ارثكافرهشلاة قس ةرحاولكاكدلو :

 ىرشجإل !تّقلطو نيرلولا بش ثشو ناتلاراولاباهن دع تضئناو
 تانيا امجرل 19 بسلا تيشالو اا تكطشأو ةرحأو

 ناكنالاك ع نتن 'يلاط تناذانلو ترلواذالماحلارتاسا لاذولو
 لاقنلاب ل تملا مالت تدون افك يلاط تن أذا مالغ س.دلىنلارلولا
 اطيل ؤيمانو تدل ط حلا ةلش سلا وام الغ كنطب ىذلا دلولا ناكذأ
 ابشالاجالا|ىلاطيا] ناب تسلا: اهلج اف الط كلعول هلا: هالولاي دقو
 فم نيس مرتك دلت لام قالطلا عتيالو للا ثو دحر وتل
 51100 ردجهوسو تملادعب 1 دججرتلعز دن يعل مود



 ميفوبج ب ب عجسي

 طرخلا خان ككشلا» همي الذ عقول ف كلسلا مقىض نيئنسلا نمملا
 تالت الث ىلاط 7 فوك نأ لاق ىل هنأ ناخوضاةركذو
 نت اوركلل ىف قلظنا] نيملا تقو نمرهورد نيد نمل دنلوب
 أنبا نمعلادعب ترص ثأو تقلطمىوس تاتلس نمركا] تأح

 ' ايان ها وبول ضع اا عا از ل لسا وكبتلا ا لا تمخإ
 . رح نأ نيطرشلارخلا طرتش كزلاو ىهينأ عضت
 نيل صيأ قيلعتلا لاح طمس كلل ناالا لكتلل ة بهاد مالكلا
 طرشلا مام: دنعو نيعلا مصنف لال با هصنسال وجولا بلاغ
 ءاّسب لاح لالا كة تسناهذو كزلا الا لزمن ال هنالا نإ من
 لمد |راق همنلاوهو هاب مامب دال م ابق نعىوغتسف تمهلأ
 هلت ان الاهم 8 هطارشتما» رع ناساهزحا هانا
 كلو ارلوق نم قيلعتلا تقو طارتنسالا لعاضناو قبلعتلا تفو
 ا ةنتلا نك ععنإ قلاط تاذ ترز نادين لاقىلف بالا
 7 كنا مارحإع هالك لاك طغتلل !لل ابوس تاتننلا ]نت
 ظ | تالا تلات وزمن + م ونت: رماها ىسيلو أنك
 :ريلير ىلا نم دارا نأ 55 5 والالع لييكلا يبو ىهنا

 هرم شح نيطرشم نال اهدحابتبالو مهن قالطلابتلعّبرمأ
 وخاللرخاو رخال 0 نامل ادا
 هدالامردي ىح ديال هناذئلاط ٍتناذ نالف ,دذأ ذأو نالف ءددا ذأ
 راسب قط الا: ورلمكحلل طيش ل ءاشع يرش ىلع
 22 تصمماهرحأب عوقولا عون ناذاهدوجوبالا الفادح اواطرش

 مجلسا! ءارزك ناموا اطبلت هضوا جرح عازل عدو تيل
 نسل لام ىلاتالاهزاذ اليسا سا كالا هاك تظل
 ىتنانالف تيكن ا اهجوزتاةأرما لك لاىلانكورخؤلل ,دّمبفلكاتوا
 فل اطاهجوزنا لسان |نالذ تلةن/ريدقتلاميصيفزعؤلا ,دقيئلاط



 :دزتلاو داتمنالا رز للا هناانلل «دتتنانلا نعئختساو
 1 تل و :تالو كنت دامها صاو [لزالا طرشد ١

 من 5 يوغي ادا جيري هدا نانا عللذ ريك ىغب نأ دب رب هدأ ناك نأ رم

 رش ناطرشملا ل عجن ةلكسللا هجيوو مكويفنا نأ ثدرأ نا ممتد
 مغ قده نهفطعلا ىورننأو نطعلأمدحلاز جلا لوزئلادحاو
 . م طرت له رداورمخاتلاو عدكتلا نع عجم هنا لوصالاّسناور
 ظ ليلوباريرْمَملا مربع لصالا نال سذاثسلا نم ثيمرل لاما ىاروهو
 ١ لوالل ايوه دعبام ب كالا طرا نال ظفللا بعيومذ,كلاو

 ميني | فيلل رامضا نم فخ! مخاتلاو عيذتلا تينو هلطبارلا !مدعل 0

 هنالرخات نمامرّمم تلا نا لوُم ناكذ حلاىش ةدايزيرمغ نم قولعنلا
 انه قلاط تناذ اللا اذ تس! نأسرتنلاو ضاتملا بالا
 ىلعوّيلاط تارارلا تلخ »نأ ثم ئزىهتلارمو زل نم انمدداملعاند
 بيترتلا سكحبإل نا بجيانلاراضا مون نم نسوي هل نعد انمرشأم
 0 لذ تلك نا يلاط تناف تيا نارتارمال مولر مادو

 اهب لونلادعب اهملط نأف لوالا طرت انعدم )نيمأ نمدبا
 وهو مينا تتلط حلا فهوان الذ تلكم ةرعلا ةفدرارلا تلخد6

 أي متعش ل الخيالا طرتس دتتلان :ري>اتلاومدتتلا نممهاظلاله
 ظ تيس يلب ليقع ووأ كتطعا نالاتول انهرلعو منعك ظ

 ظ ةبطحلاف طرش نيالا طحي ءاهدمي مالوا هلاستةحجلطتا| تلاط 3
 ظ ظ كيل انا كمر ةتامدا لاو ناكل سلا ةغرلاش نسرلا ١
 ة داع لولا ايس ىاثلا ل شلا نكمل ةاانهو_يتلاّوف فانك |
 تيناذ تيرس وا تلكأ ناو رعضوم ىطرش لك ناك كنك نامل 1

 فداجت للك | ع برثسا ذا جا زيوم برشلاوامدقم لكألا ناكانك
 لوالال. لاح ..د تلقا نأ سين نأ كاعد ىتع برس ملك | نأو 0

 بن لولو غم م طيس ]كرت كوبا دا شارعنا لذ

 ظ اا 3

 يق
 "ا

8 



 كيسان |" ط سبل نالاةولو ٌدِلِجال رخو ىفتوع دنا كعدلا
 2 ناتالاخو ناسليط تسبإ نأ تبا نا لة ولو هحضوم فاكرتب
 يتلا نا فالذي هعضوم فلكر تب تبن نا هبارلا تبكرنا لاةولو
 نيشرانوكنرملا ذاو م ةلك ترمك) اذرع نيبترما ناك دما مهنا] تبكر نأ
 وما نلاركذو دخلا بلعو خومرتولاو ءداقم دشلل يسرإذلا يو .ررانلا ىو هاطيبلا خانكوهتنأ نيطرشلا دحاٍ الل [صئبال عض مؤ طرس ا( زد درك 5 الواذرعال مهني فطعلا تسنب لاذع
 21 ءموهو باوحل د إدو طرشس يعدأ هيت يحل

 تأ تدراناف مدوغب نادرب هدا ناكنأم الك أريد دوم [مننبالو
 تارماو لسلاازه نمرددتلا هذ كر عجو عين [ىننبالملا ينأ
 نحل اذ لات يكتسي ن اريزلا دارا نا ىنللاهسشند تببهو نأ هنصوم
 ركدو يتيما اهانللح !رتناهسنن تبهو ةنمؤم عنب ناىنلا دارا نأ
 الرا تساؤل والا طرشملا طر ش ىنلا دارا نا كاعت ءاوذ ناوضاتلا

 نيرمالل هيمح اهنا ح.ارعلا جو ستلا انه نم نكت لذ ىهتش | لولا
 ١ اهلج هاته عاج طسحلا ثرككو نتن لأ هسنتن تهد كأذ تيضر ذافىنلا دارا مدّتت لّمحيو وصل الاهناذرخاتمئنلا ةدارا نأذ
  لوالاامابطسوا ذا تلاتلاو همردا ذا كالو نير شلا نعاز جل رخآ
 00 رعضوم خلص هرشس لكرقمذ كلاءلاامأو مخاتلاو دّيتلاعت كالا 3
 ندر خاتلاو نيسلا ىل ٌيحاحال دال هطرتعلاإدآسلا نم أد وكدا و

  ةللس ةمياربلا ازهر ئه! كنملا طرش قاتلاو ثيدلا داتعنال "طرت اوال هوكي زانلاوهو لصولا فرعين يطرشلا نازل لل
 تيكر أ يلاط تنافر ادلا تلخدا ذأ هّتارماا لاول ندا. طسوت
 دادال نوخرلاوهو لوالا طولا دوحو لزغ عال ضجر شس اذ الذ

 انالذ تكا لوخرلا دنع لاق هناك يملا كامن طرشس لوخرل ال عج

 قرا 0



 تناكناذ كلل لل مذا ضمو| كل خجلا دمعننال نمعلاذ يل اظن
 تلكأ ةاذرملكلابّشل تلا تيمل! تصصرانلا 00

 رجم ايذرع تضش | واهّملط نال هلدخملا دنع لام خنكبرملا ووعي

 ف كخ دش لوخرلا دبا هيلطعنأو تلكذأو قيل تلا معن ١ تلد

 الطشولم نأ نااردل ناؤصأ 1 ويوش ضيا تّيلطاهيش تلك#

 ظ هزه نكإن دىنصوم ثرتد طرتم لك ناو نيطرشسلا دنع كلل : 1
 ١ يلا يعابالا نيطرشلا خا طرشي كزلاو طرق تختلخا و هاثسلل

 وه : والا ' ديس قيلعتلا تشكو هزمديال كلا ناانمدتو كقمعنالا طرش |

 نهب مدتنم سم نمسردلا د منذ هلق دخلا آتدالا ًّنلعم سيل
 ناما ذأ هاكانهو رعضوم ها رثس لك نا تلعال و ديرعلإم هلك نماههن

 تلخد نأ هدرازملا ىكلاتف ةهنيع 0 ل اوال امغشاتلا طرتسلا

 ممرغ سال انه دب عا ذرعم درارلاعُز مره تخت نأز ارلاوزه

 دار وحلب رميا شالا ةرايذ تاو لكلا مج

 ْ : اراركت ناب لوفي ن ١طباتلو ؟ 0 كخاف ١ راوكتىابلا لع و

 ظ تنائاعذ الضأاف ناتلاريصب دوم ءامالا ل اهىيعالاحفد وااو ل

 0 كالا نا !لننلا| غمار 2 نانا لعحنأا باع م هاا نارحو رح

 | ظفلل بابلا ىف ةربعلاو هسننىلع دل فطعد الو لولا لع نطع

 ظ هد 5256 201 552 اوسح نامل نالالتلراركتلا ونا اذان

 ظ ىتعمارحأ اناا ناراركب اكل لم: كماذ ة ولا لع فوطعمو ع كاثلا .
 ظ الرالي نعانسدقو لاه هل نار حرحن هريظنو لضف الف
 ا تيديرم اهيحجو نمد مح د0 نلاط تناذ كن جوزت ناو كتجدزننا

 ظ
 ١ >1 ام تست وهؤافلا مكاو ييناطشورازئلررخا الا

 دل الا دح او ىنعمنا/واازكلرخلا ذأ اهذ هنو دب دا واولاد نك ظ

 قلاط تاقرارلا تلخذا ذا لاتولو لارشدسلل نه ةتاكلق . ٠
 ص010 |راولا نه فتد ا نأ

! |] ١ 

| | 



 _ م ب يم بس و ل

 نارا رحل ل رسلان امهنم اإل لات اذ قطع الدب دحلاو ىضعبااناما ذأ
 قالطلا ل حت نبرمالا : نويباندسشو ثتتيرم لعمل نمدبالذ طسوت

 هللا ف نظحت لخاطر ءرسص 6 5: را . نال :ككمرقول هندالاهنب
 نكذوانالخ رش او نالف مر ذاةلاط تا 0000 هن
 اعسلاازك)ا .اهادنم كلل نيو نحلل لعلام ىلورخالا زق زغضالو ىالططلا هن ,تياوا ,دداهإذ قموا 6
 اهجالخ نالذ محا داو ل تناذ نال رش نا ١بازملا
 دنع مقيانأ عوني دلال د رس عما محن 12 وكو يمس
 نط لسا «وعأ كانا امإو كالا رعد زحأ ص :ةيلطتإ ةرحأو
 0-2 هوب» تنجح نم فى نامت مضاعف لعمان 55 نأ اوهو زدضح
 ني نسيوبجأو 2 تلكذنأو ١ نهدرادلا نه هتاخد اينع

 اذه 5 5 ا 5 59 درو 0 ا مبا

 : سابا تنم قل لس هلع ة علاش لع
 6 لل ارجاع ملعو نيؤصروع مشل طرشلا لست 00
 ربع نماورشلا ادا روكا اهنا لا ل ل ةايرانلا دزعت لسد نم

 سهو اها زعل للافراد سرق نأ .طسددلاهنع هرحاوا | مجعا ازد 60 دوجو لع فتوي ءوتولا 0
 نشل دوو دوبل رظس أو انلاورمردشلا ل هالو بطرنللل
 حلول اولا قو هم لك نم 1 انهامنم را ىااهمشعازملا مرث

 7 الن تلكالا ى لطو قكلاطو تلا تنانرالا تلخدالذاذأ
 ا امان قا والا طرشنلا» َتلعَتد ىلا و ذوالاد جلطلاذ

 مص اناا] را ا ساب



 ل لالا طرشس كاملاو لكلا قح قدانعنالا طرّس لوألا طركللا

 طرعلا نعارعيوم ازد ناكل لوخدلاب كانلاارثلل انتلعولانال كلا

 طرشسلا ذ]صالاو طرشلا لعام دقمازملا ناكم كلا. هانتلعولو
 تلاطمتا ملة داو رييال لصالا لم ظفح كما اه م ددتلاوه
 تسلك لات نلات كدب ل1 هلا لع سرا درغعور الاكليل نأ

 اطسرتلالإ ارم جلل م .الملايلعونشلاو كنملاو كلحخدلاوع ةقالطلاذاذ الد

 3 3 روز هاج ادانسا سلا 0 :مسالالع ا

 لمذلالع مسالأ فطعرنا] عطتنم, ككل اذانماماللا محؤَ ردرض
 تأوي 28 وو ينس اكائلابحاشل كمر ةرورنملالال والاب ىعلد ال

 اصف لم عواتنلا غن يوكو حلمك انو .و ؟.دزئلاب تلعلا قالطلا

 ا فانملا تالطملاو ناجل نمهنزاشلا جو كو هللا, ة كطلا يلعب

 فيلا فاضملاواهرحا دزه نيلعنلاب ىلعللو النو درع لرسر : حشو

 10 0 :.سهدعبو اا رع دوق تول

 لصفة انمدقو هده يابس هنا كتي :تقوو لعنب كلعلاو نادم

 الفون الفرا د تلخد اال اق ناكل ًُ خو هنامزلاىلا ّن ف الطلا»ناضا

 اهراداخ ديلا الفو نالظرأ دوال تلخرذ ٌنلاط تن أذ كر رادو خدي

 لمس دو داهدحأ تمعلاب دارد هذال مليك ثنح

 ىلوالاو كلا زنك دسلا 1 ثالئلازيخت
 تلك ايما ا قازكتالئلااَكَو دام لمس .وزلا لا دوسي نا

 تلخد نااهلاةىلف لح دف» .حلكلا ناي 2 دوعي نإ كوالا

 ند :انا0 ا اويبقلا !ةرح اوالاكواانولل ىلاط تاذر ايل
 ١ انه نات طازيلل نال تلطن لكلخ د عحرحأ م.وزدجب ميلا

 زب 1 انال الافاهنا

 اهيل زا التلاعب تأ تاندقوه انركذامازلك ن اما ذأو



 1 تال ةيلمتلالطببلاوس قانغرل هنا ثان. ين تيل

 اهدنما اة لثن قلملادجو ع: يشل قلم ع

 ادجئاووتللسلملا اكل هرنه دهب اناواتملا حل

 | خجلا /نحا ؟.و نيدعن ميلا ثداع #لمش
 نيلنؤلملا وثو دعب كزبوا منعا اهرتعو قلعملاوز نول ال
 دم ازا كرا نأ 3 درش ولولا هرخام ىاثلا مدعم
 أرلا كلخد تنا نعل لاذ د١ يم عتلا لب تاعلاتطعا
 00 الى نع لخد م هانا مدع مترج كناف

 بييملا علطب ىتعلاب كانوا قجيدتعل زعنصلا كت بغت ل عيسلاب
 عنب لال خدم 4 ىلا مج حبس :بللر كد : قلو در اول تح

 اناورسلا, كل« الدر نحل ك دنا حسنا ؤسو م. عملا نازك

 للطبلا تالثلازمضت نال الطلا قيلعب دسشو مالا قوه

 7 تنافرأرل! تلخد نال اما :!اماّملعم وان امارونم
 ن ءالغا ؟. .و ا الا اكو لا هتلط مش
 هذي 4 رايت نك صالا]لا رخاللعنلا مرخراهعلا نا نال
 هداف ةالملا الغ ماكتلا ؤدوهشل امور شلال هراتيطرتبلب
 نا بحيرشا انياص ارضنا ضعبررتلا م خذو ؛ىلصالا لعلام 2
 ظ ديذلاو كانه المت نادلأ لت را اوك حاولا ما
 نيت شارما لطول «راضفا يجامل ننزل كاملا انه نم قالا 4

 مي :افانولم يلاط تن الأب
 مادام ا قلو لاحم ان

 يباتب ارش نك ظنلا رماتلس الت تلملاقبلأنا اد
 اب لت قلما بف ثالثلا كم لن يئن اذانى ل طلال

  ةالراهارس كامو كيرلذدال دج



 نيشنتل هيض ف تباث ان هداهيعوذو نكماو اهبل تشام ةةلطم
 لاق الر ارب هقامل قيلعتلا لطسإم ناانم دقو ملعأ ههاو متي 1

 ألا لاوزن نال اله اةو الان عر شل عسل لطسر تس فاخر ىلأ
 ةمعلاتعنترادارترللابو .تلهارا عاب متيلهتاّدبا نارلو دإ]
 ك(ذدعبدعب لمال الا لا داعا ذاف ةيلهالا تا اونل,مقيلعت قس
 مهلا مرش. قاذكطئاسلادوعزلامّتسا|طوقس محعذلا ىملعلا

 أنالف تلك لاق ا ذا !مازملا ل تون/طرشلا لم تزد هإطسأمو
 ' .تلخد نالاّث | ذا ام هنمو ّسداهنلا قازكن لذ تاذ كلاط كنان

ز م.ارملا قامانأتبسيرالا تلعغلاط تاثرأبلا نه
 انمرق

 . كليو ماود رش رنعهلعاعو رذانركدوربلا ناكما لاو زمإطسإ من
 نذابالاىر اخ نم ح نعا] نلح نمل قو ءاهلطسإل نيملادعبأل
 تامولو تح كونحلاة اذان جدا © نعال ع ل نخل لكلا ص

 ىو ثالتلاتلعولو ب وقىهنأ نمملا نالطبل ثنحال ةرحا
 متلطلل لثملا مم بجيل ىأ ثيللايرتمأا بج ما طولامتمعلا
 عضل جرشلالاخد أوه عاملا نال ]هذ ريغ نم تكلا. دقسعملاو الث

 نه ديال نلح نكي انكار مما والا نوكد فعرف درأ سسدلو

 ليطصللاّبب اخجل نلحولازكو تبلل ب تنحيال ا هضوهدرأرلا
 ةداسع عاجل تريهظلاري اونلاق و ه تنحي لميداهتكسسأ|ذ اهمف فو

 ا
 ان رئاسل ها لالا هاج الس تنال

 ع أملا لادرمحد اهنا ىوارطل !سسحلف ىرحا رم تعستف كئاشأم لاذ
 المالا طم وأ بضع فزتحاذ انه نم مهفنو الاد ظل نهب فورعلل
 تلإ ودلع دي ةايحدبرااارمهللا لاقو املا لا ميزي عفو



| 

| 
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 ١" ردملاؤنيرانلا عارم قازكمايا ةشك وت نم كك( ذ دعي تاذ
 2 لاول هدا لع بجاولا هاو تبلل هسرلل توسل طتن
 تلسالو لطنال !نناتحكوقي لو عزمنا د أ عزت نأ ةرحو ىلا 22 تلاف ىتعماجنا لات : ىااولاةاذلو ,.اليالاك هلال سل وع همز ' كييول نإ ]هر رغ نم ندوك ثكللاا: درس وال ّيعاس نم عن نأو ظ انتل لهخ ل نارتحل ذملعم او خرك“ انتو كاشمر خعماجول هنأ
 ننلا بجو ملطو ضلا لارماع هماجولوا هع راو رتحلا ةمالل اسمحبو ضال كرما ا ىجا سر يصيو تّقلعو تدلل ةسند كرح نأو

 ثكشطو نا لادول م.ارعلا خو هموصلا نماهرمخو ىدزارملا خازك
 تانناد قرتلاو غلا فوهو ,رّدلا. سو دا يعو فق ةارماركذ روع نم تطو نالا كولو هن ىلع مرفاتعال أضارم ردلاب سو كلاي كثضكو اىللنعف ملا ذك دصيا/مرملاب سورلا ىونولو ةركذباهجرف عامل لي يللا از سال ناب ةرككارجم نام دهن ذ ظ ةماىّو نبا طلخدكو لب ل ايل تدرأ لاقولو مدعلاب ول لع ظ هتيم نسل نيد دعو يشمل ماى كا اثو عاب لعدم
 يتلا سوماىلا قو ما ىيملا خانك ريعوُمق حرجا هرّمع نم ملل يلا دو ندر سلع ثيطدا ذأ ةأملل مضل ابرق لاو نا انباصعأ
 رفسلا ابمللا قوفوقسةالا كارصو بوصنعلا جرش ب دريضلا:

 2-2 هجرت ١ ادع مصب يول: تمص يسم

 09 -تجيبح حيي

 فاو بعن باد نمانسإ نال فظل نع ثسللاو هوضارشيلا ن لتس حش( ةرثكعاهسنت لع تبغا ذلة عرض د دونلاب
 مهل قلب تبلا سوماقلا و عابسلل ةافكرضلابتيلامسإلاو عونلاو ىلا سكأابوةرلل جدلان يللاو فيقتل نوكسااررصلا
 سكان [ذ نمرنرصلل ور الذ وهو ممسك تبل نم ثلا ايا توكسر
 ظ ةماهتا] مابصللا ةلاعمل 1 وهو ىهشأ دعس 0-0 ذاكر ضئان هسا



 انجاب 5 مو ند رلوك اوث زداج نوكسلا ناوابلا ندم رمل نال
 تلمال نما كاييحلم كيللابرعي) ىلا ات 5 ذاالا عمح نلا

 لاكو مضبلل ضرع سل ماورلا ناثدجت نيغا نعجه الط ايلا

 مملا لك اومليل دروهلظل نسوي ىنإ وف دبو 0
 افلا نال ناواناث «هلدالاب بجبل دلل ا نلت 1 0
 اتم وهو هوستلل لا ل ظلي دحلاو ندا ةهش سندا
 هج نوكي لف دحلا بمر غلو أذن لكر دحأوأ١ سلما ةةرهشلا

 ملا بيتو جارلا نارا ؤملاننا تنل > لاو
 اذأ ليون 2 .املل ىف و رقع نعاىلخال 01

 دا نه اردل تع يشمل : 39 لأ مالواا ذا

 هيأ مدخو ةرعلا ها ى حلطلا ن لع ملا مهروس ا

 كنانلل داحال 0-5 نمل مذ ءارّسإب سل انه ناناتكلا ذ ل 3
 ذرالجر ناولدهت نع كور اعز :ارتين هلل نيل ايدم نسا دوضتللاو

 ناره بجو ؟زميريلو كب خلع تبل ناذترلالل كات ةاهوجوزن#؛ م ةارمأب
 كك ذاع ةيماح > نال ع هي ناودّتعلاب ممل

 ت الدرع ل ديا] رهن يد اورلا صصخت واو ين ازكدة حلا دعب د ةولخل وف

 تضنو ةدداجو قلتم ياي 2 دا قرغد ورع تود منع تدو دوراهيال ]ل

 اجنأ هتمالل ا ثنا !ايانولو ىوننلاكلماوف ةطتنع اهتساح هم

 لال متاا حو طير ةمووتو ماما نما هعس نأ ةإبلا ف: رح تنأخ
 اهيلعومواهاثنيا نسل ب لذ احواض هنن هيزت كر لزج
 لوا ركدو ثيم :لايلعم اونا دناذلاخدالا م حارشالالع ثعلاذ
 كئنانأ رملا كو داهف ؟اجلاب تنحل ءاهلل رين تلال

 : ا نأ ف تلطمالو خي... يل وق عتنا عون! ذارلا
 ىلل لاذ ذا امذ نيد ايا ١كلطا] م ْس 0



 دحيد رسلان نالاهّب دع ىاكرحا «ىزرد مانا رئارم ١ لطم 1 خس

 ادن ضشارنلا ةاهيع.ان نماهيلل اخ دي نا هيلع ؟.زتلا نال
 راس 6 16 تلا عجرم نال ندال نياىلاب دش دحرب مو مشل ١

 1. عك اة الا رمال عج ديلابممالا لصف نم هزاز 5و
 ا تحي لاوا كرس ا هرم ا ارماكبلع ت تحوز نالت

 سصنا لل الا 0 5 ا ا 7 و قنوات ب اهملط ايمان

 | لاخدلاَتق و دح ول : و ريسملا درعبانلا الخد تارا نالاه م .رمالأ

 راصوز خاب صن مانراناذ كرب اهزم 50 ارملا تجيز نأو لاا تأو
 تجو ْنْن انا لملم بيض دنت بأي ئم ةينشلا ك هديتنا ميرنا رمال

 ٠ لاجلو لرشنلا عاتب هحالس تاس تلخد غدد هرمافةارمأ
 كك( ذأ لذ عالن فارم ا ا

 رن ارمان ةرزملا عزه تكس نا نال زحا تداخنا كاذب لكلا لانك
 أاهينال ىلاتنال اهتدماٍ نش ا|ماهنكم م ,رئارما ءلخوريوفلا م.نغملاط
 نلاع سا لل انك تلعف +476 نيل تدوخ اراد سيل
 01[ تساهم رهزع هلل عاذك تلعذ نالاقغ م 08
 تسل اهيا الا هن مثيب ١ لةىذ حال || سف < نأ وديع للا
 م اهقلطبنتلا 85مم هظال انهو دقو لوشسلادنع رتارمأب
 اهتر موفد قح شبان لد يل اط مق 5 اديك نالت
 تارسانوك نانعب تجر رمل ىطماهاأ فب ا]ورعب 70

 اني نالاط تا خالو 7 ذأ 10
 ] ١١ يولع كلحلا 0 0

 : + فرفع رلميدا اتمنا لاقو ثسم يلع تلح نما هوفتاهئسحو ىذيرتلا

 لا ضتالام درت : ناءالا ب اك كرما هلا نن' نخل هيت تحج دقو
 نالخلو ل . واخ ت تس : ةرور تمني ثوكس يهب ناكوزدال

 0 ادسرا نامدأو سششنلاو ١بلابتوكسلا نام١ خام

 هرك



 ”نسلل |طسووعللا [صائلاو ١ ددرل ىئلاطو لهن نداسلب نال ناو هك

 مل 5:53 اا حلا لقوات ىلاط تناماوق ان لن تقلطا زر

 ثالث ىلاط نارام ثوهددا تن ناّلاطو ىلاطو ىلاطو ىلاط نإ

 ىف الخوأولاب هددا اسس نارحورس دبع هلومك ل اعد هلدا ان نا رحاوو

 700000 نان شعو حالو ديك تلا هيو لبنا | ذاأم

 ان الثور حأو ىلاطخ الخيو ظ ىلا ظنلرغب ن ,وكبًائاوهوارشنت

 0 500 خلاطو قلع تناهلومك] ركتلا دات! ةنوك هدا كم نأ
 ءقي هدا اس نا يعجرم يلأط كنا لاهل نامجالا نمىتحلا 3و ةهيبا -

 نال قيل ناب لاقولو ىلا عقيمها اش ذا امعسرمتلاط تالاقولو
 ايعجر قلاط تلا ولو رمي رسل قره قاتلا نودىنالوالا
 ىاعنذاو ,يب) عجرلا فع ناذ مّن نع لأسبلا هت هسا انس ناانيأبو|

 مدل متي عحرلا نيع نأ ءاوصو مهنا اننشسالالودالو قيال ض
 .ميزازبلا خو هانت مالا رصل مل نيل عنو لصانلال أنئدسالانوعص
 فصول لي انستسال ا فرصو قي هدا اسد نا هضاز ايا الث قلاط ثنا
 أشم نا.ئيسصأي ىلاط تناازكو ههااش نأ يل طاب قلاط تناك
 هن كذ أي لاق ,نا/ى الطلا مّمبالو لكلا لل نثنسالا فرعي هدأ
 و !ىقالط متي نالا ذا ارخآ ؤئروكلل نا رنعزصالاو

 تلطاو ىتنا لكلا لع نتنسلالاذ هنبازاب ىلا طاير اوتكدح ءنلي
 تالا ذاازكو امهم مدي الدال و | دصت نع دشن ١١ ةاام اينض

 نااولا هركذي الهو ل صتم يبيت ناو ولف تيعلا )عيال
 امهبلعد امال ارا زاج بضل هنأسل ىلع رجأم ىرسديا] لاك ناك
 كانو اوت لنا ف# انتل ًاناشدالالاو

 اطرهت وال الب هلاخيوأ قلط ندا و دهلم ول دطرنلا ىوعد
 ىئمملا ف ندا نتاع 2نببلا مه بسام هو [ن تت ملشأب
 3 أو حولا هلا بقع تفشل مضنع راع زلال ىدوجئرمأ



 _ ب هيج سصيص ب وصوص ييسسسصسع و

 2 هل ليلاة ننال عرب ه.ىزلاو لل ةاكرخ هلم سا مو طاولات
 نازك هشسلإلا ىرع د مشال هلل خل دبلاركذلا دا ىرغصلا ف هريطسملا ظ ١ دش رادلع مدع |ىسالرعاوس طرشسلاو ةوعمس ملو رلاث خزام
 هيدا تننا راج ندع ؟نذلإو 0:وزلا لاذ ولضالل قو غرد لا نملا
 اذ لح رذاونلا فركذو ؟ىزلا لوف لوتلا نوكب ديادرلارها ظن ملاهت
 ىنعيو ؟.ىزلا لوف لني فسوبرهأ ل نلغ لاش روح و فسوب ىلإ عب
 00 سينأ كا ننال ناو راخنالا هسنص نم نام امل خا عسصحملا ىالطلا ىف ١ يدلل ءيصنرانثناو عتنا حاسنلا سانلالع بلغ نمر ذ :دضلاسأ 2 فال داى نلاو فعالا كعو ىالطلا عقيو اون لبني اد لون
 رمالا عضو موصلإبرزدلا د سعلاو فاكتعالأو ميبلا]خرفأ عرش
 اننتدالاهصبال هللا[ ل دانا قومراىب نم اع ردع اوعتعأ لادىلذوعنلاو
 اناسللاب صّمخرلام ه.نخو هعس ,ا هيدا تم نأ الاه اى دنع عب اذكو
 دينا نالاهمعرل فكري نم ع خللا! قيلف طياقلوا .كبالل وا ١ الار لل اذن ناكامن يم لعل تقول نم لكل ىلاهت هلا ىلاًرششسلا ظ ان اناشأن دموص مح ههأاذم نارموصأ نات يضل اةىلن مينلا#
 رمالا عزحالاو تكلط مذ ءاش نأذ هلع سلجي ممشربتعمرل كيل وفل
 اطر شسالو نالد للا لوعحباب ميش لويد يائيستم روصو مري نم
  ةفشع لما ؤاامهمالل ةل> دو هاوجلا 36 هرا>إو فالطلا دس مش
 لذ ديزاكبو ههها| كب نأ لام 51 |ج ليشمل ع فشوي نم ةمغمستسو هدأ

 تالا ذاامأضيأ عيخد دسعلا لا رفاضأ ن ىايلا,ناكنا ل اهل عقيد ل اعود ذاوهداضتو وكحو هرم ما هانحم ندد لام © نخلايلاد نأ ننبب قردا]دمرتنملاةأودالا ميحونعرلاو بحلاوة دارا اماه نحن 0 ايلا ةئالبو ههأ ةششيوا ههأ اثنا اول هدا ثامر هدا تي 0 نال ؤةرداهاتح نالاملل ذالك داّسأو كديو هدا ديه الا ] 235 028 : وئو اذا.( سال سعيت لع تزهو مياررلا كديزأتس نأو

 مالا للاب



 تالا ذاامأو درعلاىلا هداضلا ناوايلكه حولا 55 زافماللاب |

 تلاطرلرو الا اهلكهوجولا قيال هئاف كاست ههاقافاضاؤب 6
 ةمدؤنازجلادضةرتلابدارا امنا ةردت ةمل فو هلال.
 اهئالونب لاذ ه3 الخ اوسوحلا لا ىلذ :دوجوم لاعت هنا »د

 اذابذل نا زيا لصالل و طبخلا ها نكةيدتتإ هحلورستتلا نعم 00
سلاوانةرلاوو دارالاو ميشا خدي ايلادىا نأو لكلا ذنب |

 هت

 ظ عمو اللاب ىلا ناو هسارلع قالا ميل خجلا ناو كالا فور
 ١ اه خابت هيشل هدم الانجبرالا ةاكملت نأكل كار خاض ذأو 1

 ظ هنن اززحاورمالا هو ماسلا ةاميلعن كورلا ىيوهل اما هان عب امو

 كزازبلالاكممب ماتكلاب ىنشتساوفالطلا بكا ام لمتض تلطاو
 . ميالة هددااثءناو ىلاط تاالةرل ا ا وارلانو ردانادراشأو

 ميلسلل تححانلاب تأد مو مشا مددولو ةزرعوللا ذا حتما ظ

 ميرازيلا 4 ميمالاوهو ءندالا خا وسلا مل والاطبا شوك حلطتالو

 اقف شاذ الح محل باص كحرقو فم املا اههينم اد زعم ا

 0 قب ناداذاذاتملطت اه واديلعن ملهتع يل اط تا هدا ثسناوا

 ظ رخانملا باول انلا مش طرشلاو رندا ل عت ذبول فسكث لا دنع
 هفينبح دنع هقبالو شل تطل وزهتف ىلعتبال متايلاذاذ 0
 ظ نباوليزلا قو تملا ظلام ميش إءاره قلمي سيل نال رصو 2

 ) لي املا فسوب ىلإ ىلا مسنن مهلا راش نلا>دقواهرمخو ماملا
 ظ كلى هإتنأ ىلا رظن فسرد ىنالوثامقنلا عوقولا ءدعقملمتلا
 ظ تأيولو زل نتا ذا اهدريطت دلل ؟رئابا لصاحلاذ نمد نأ
 ظ انتنالدارا نيد كل دج لوتلا لع تاوجلا قال
 ىنامجمس الا قواعلاح تشم انه والاب باجاولو ةرهودلا ذا
 رمت دريظال وهو ةدوملا خ لاف ءامالإابو اولاركؤب انشسمال امصيال

 ب ايلاطت نا لاقريئاهتالظب تلح نا ق كمل افلح نباضيأ



1 

! ِ 

١ 
 ا
| 
1 
 ا

 7 مسرع ع ىوتتلا نأ هان ىهشأ لاطبا ناوع ىشلا نالع لمت / ١ لاب الا ربل وعض لا نسون ىلإ لوف ىوشلا ناخوضأ3 كوّن ىف ورسدتلا يف ى لاذ كاطباللا ل ئيلطتلاب لولا ٍلع تنح هدا ند
 لح | ىالامل إد ندح خا اهذو الاب كاب لو ميسا 0
 تفنعالو اسم نوكيا) د لاه فسئي ىإ لوم 3كتنحانندمالا . .مصيملاعت هددااثس نإ ىلاط كنا لأ مرح ىدبعذ كك هلي يلح 00 دبا التاب نوكب لها تسالا ا سعب مضره انش #الاب نورتللا قالطلا نا مرتد فسروي ىبب | نلئمنا ٌمىلاط كناو هددا نس 0 ا وئيلع ' ىروتشلاو ريل وم كلمت فسوي ىلا لوف يلظرال ىلاط شا كاهن 7 مها اثينا لات لو 9تاهلاتباهتر اج ق وسن سادجاو تيملاربلا || ىداءاووهس لاطبالا نسور ىفإىلا عاربإل نع ناسوضاة ىاذناالا ١ ١١71| عبو ىلا !يوهو يالا ةلسبلل ف عوقولا ل١ ىدتشلاا أ 0 ا هلزازبلا ف عرص و وان لذ فس ىبإ نونوهو والا ودولا مرعولع ظ 1 تنل ناب نوت د 20 كش سميلو ايمزدنم فلح# اح
 ْ ىهس ان انل ا نمىلا لا ننتسالا نعني فسوي ىلا لو قعد اعبج ” ى انيلاونالطلا ال تثتسالا ن صنيد لونلع كان ساس نا نال 1 تاك ناره رخو نارلا تل. نا ىلاط كرا يتارمال لاذ ولانه ىلعو
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 2 ناوررتلاّو دو مهر[ طلخدت محلا عباس نار .ب ادلع مكي نا ١ هي يسون[ ان دال ١ للام نا لاطبللا نيا ناب دسربأل كنج
 | قلسالعف وكذلا نأ انه نمل صختذ نيتلشسلل فه ىلع ى قتنل ١ فاوداتلاى عوقرلا ليات لوالا ف ءرشدلا مده لباقلا فسويإبأ

 1 نأمل تكلا ولام الثا رمل, ريظتام نمو طبأرلا ءدعل 7 تلاع دنع بوق ولا نيلمتل | ىغسني ناهد هايل لأطبا

 0| ىلا



 ةرمذ طبحلا ازكو عد فستوب ىلإ دنعو هبال رسف كلشذ هقااثس
 ى الان ىلاقانلاب تايلو باور خا ة١ امد نه ذرمظن ذ الذل
 تانازلزجااه وجو” وي داد  تلضاواا للم ١
 0 نار دارا عن و قالطلا مهب نيروهدانكتمالال هش مىهزلا

 تارئومواهّْدوم نية رملاو ىةلطلا»اننلتلا لبد رصترخاإ
 نود بيخولا خاني تولاواناعإ نوكي نا نم م ولكل مخ نتا
 مرارا ة وج اين ةلزأ تتح نال لست ةاانتؤم عالق 1
 مهولوالا ل فرعنيانتّتسالاذ قلاط تا هسا اثس نأ ىلاط تدالاقول
 تلاقولازكو ىس قيال و هرنعالا فرعندزناذرثزلاذالخان دنع كاتلا
 قيذتو لالا ةرحاو تعفو ّىلاط كنا هددت نا انالث ىلاط تنا

 والان الطلا يلع اباص هدداادَس نأ نالرفئ لود هينا ىك نأ
 فى! دنع نا مررنا بانلا كنا َن ىاضيارخالا تشو نانقأ

 هيلعو ىشهئبالانلاد تاب ٍلَواز لل رخآو طرتملا ,رشا ذا تسود
 اثييإل الا قلاط تا لاقل نياىلا هدا تس نامت اثساو ءوننلا
 انلع !ئمذولاناذ قاتلا هام اوان لذ والا اما مقيال هدا
 | 0 ب نال ةثشلل] لد عوتولا نال راك ةيذأ نأ

 محو مولا يضخ نتف د لنآو كاع هدد | ةشيشس مرعب ىاثلا ف ئاع
 كلاعت متشيشم ,دعب قلعت نيتنل جوقو ن٠ تنل تقلطاهتلطب
 معد قلحت ىيتنت عوقو نا] فيتنل تتلطا هل طيبؤلاو ءىبلا ف ةرحأولا
 ممن طرشلا دحر قالمطلاب ميضيورمويلا ف حاولا كاعت متم
 انهم لعو ءاوم كسلا, نلحلل ف ةنهتولا ءدع ا ترش! انسه منا لا
 مزتما نحو تيالولعو هاون نق امنلا دنعو اَتلطم كامن راو ا
 ثحسب نا ناو قالطلا مكيالاضورعب اكس نال ناريزازبلا
 مميش أهلى لخدا] عايل مارح والا ةتالطلا نا هتياهترشاعم
 ىلاعت رشم قلعت بو :شيلس قلعت مبو بجحاو فاتلا قو كلاهت



 ماىللاب ىلع ىلعتي لهد ماب ىالطلاذرضبالو نسكال نا/نأو
 ناراوُمددرقو ىهتشأ مازتعلا نسب ف الخ هضذ ىلاعت هددا مش
 "لردع كسار او هدا كيما هشجا لاقل سال اذ
 نكيإ ناو حبان ةمالامضداسل كرحولو اطصلا :انمدذو دصالخلا
 تالا بم نكي لام يصبال هذأو ئاو نمل دعو ىيركلأ دعا عويس

 ىو ناتنت ب ةرحاوالا نالت كلاط ثناذؤو هو قىهتنا :الصلا
 فوه اثّمالا نأ ىف عورشس تالنان الثا ذو هدحاو فتنالا
 يضل و ركل ىيل سلا نم ءدئتأم ثرعل أذ فرعو ينصر ناعزب[صالا
 درد اهدعبا.نا سيل اهزاوحا ى دحلو ١ الاب ناسوهوانهداراوه
 هنركملا:ىرصلا 25 دردملالا دعدأم نالعاّسنتأ دذكو سدسصلا لع

 ١ !:الارعباو نيرا لها شلت ل انوش للا سخط قم
 دعأ يرانا ةعاجو هيلع حرقا ةلكو هب 0 ارمكأذ
 دش له ىف رمرشع درا ةداداللو كالا ع دم ,رخأ الأ

 لا لال انت انور يلا دهن قاد نشغل رافت دوف و
 ركل نت ءولتم شحلاىلا مدل ددسا هدا انعم ضراعلا ناضل نع
 الدسم والايدارللنأ اذ نئاتلا عرب ع وس درا ضف ناد نع

 هبالقي )ضق انتل ءئيتح نال |(ّلاننسنلام صحب دارم سيلو
 لا لع ]نسال نم ةعو مراشسلا:ركذامعف دناف [ماع

 ماتو عازملا ]عربا ةي نبال اما ع نيس جال! نم فلا مهند ثبلف للعت
 داب! هذ نك تك هالات مل دبي لدراايلل ناارررغلا
 ةتكسلإ ةعبر اوان شال ال طسؤاا منن امينم هلأ انس دما
 07 ةلالطب ا جراالا نعلن قلاط تاك ىشتمم ات ةدايزل هدانا بتخا
 دازنو يدرئازنلا ةازكأ هتضالا لا تنالىالطلا ضخب انتداب
 لاطبا وان تّسلالا ضد ,١ هد ىلإ ىادئودأم ىسانلل وامان ضان

 أثالئىلاط تالا رانلثالا ضنت قلاط تنالاةولا« ضمبلا

 راطاد



 0 اهلل أملا ١ضانارّسن|اعصبالو نادل فو ةرجلوالا هنالفاب

 >اذاو كلا 010 ل تيتا كعبأب راسو مشلولولا 04

 نال ذا هؤصاحو للا نس لللانآوج مدع تالثانالنالا فو هلوتب
 ايلا نشا يا هون 5 ولوداسعوا نبت !ًظنلب

 ”ةببعو ىلاش الا يلاوط تال دباكأ! لس كوالا لطأب

5 رلامكلنالا هلام تل ىحواأ ذاا6 د ىريرعالا ياللا
 ىواسألزم 

 ا تتتسالدأ لاو ؟رحاوو نحالوالا ان لن ٌيلاط تنا

 اراحا مذ ثالثلا هريصل لاذ يل متلارخا نم لل ولولا ذ

 هساشو تن |كلا اننا ندال انئتسالا صيمالو ىتملا تبان

 لبق نموهو ةعدر أرأ سدلو شالخو هدالذ د شالخالا لأ وط نئنا

 ىلاط ىل ةارما لك رلووكعو اسما ربخي ناما ذاام فال ىواسلا
 مسج محال دوجولا اوال ن١ نلادالا هاوسدل سيلو هنهالا
 لاهو بند 7+ 1 كولو فرحل 0000 ع نأ

 َغ و عيمل ماخاخلا تلئلاوالاالا ىلامكللب تبصوأ ود 1 ودرعو

 نسا ا نلتخلاو هرلل دلال ايل سيل نلف لارا
 يلو دا وح يضع كاكد وحر رش ميضعب لاق لكلا

 ملاذ ىضوملا مه ىتنتماا ذأ صولا ناولاة ندا مهملاوهو ؟وحرب

 ناز 0 داولو ركع يصولا ادب لاغم

 تشاو نات ىلاط تالة ولاطرحلا ةووتضازباجاهلد ءومرلا
 لكلا نماكلا تتسازدال مب . بيتس رحأ نه كود نان يتنيغالا ْ)

 مسن رانك لناذصيركرشالا نم ةرحلو والا نمةدحاو ىؤي ناو
 اتننسالا موعي نما هال زفزلاةالطن اتنل عقبوانلنسالاوعب
 ل فمند ةرحاو رجلك نما صف ند درحلا لكلا فرعي نأ
 تسو نسق لاط نا لاقوادم نعمءاتسه ىدرو همالكلا مععب

 لددِجت نبال تالثلا مثداسنجالا سد ناو تثطائلاط تناوااث هلت لا



 لادم نمت ل! طرت نال نسال
 ا ضيا فين لك نم 3 0

 كولا نم هيا احلا 004 4 خل 5
 لاقدلو ا و ىرخلالا نم ؛ 0-6

 1711 3 تام و شنوا مرحاو 200 لاطتنا
 يوب يارا فذ افصل 5 ع ٠ ةعامم ناد درو انحاو

 ماا ١يعلبو © الاطنلا رمل هوكيقظنللا عدي 4 تالا 7
 تايم 06 ب ابحا0

 00 للرب 1 م01 7 >نلا احل 2
 ثيأد رىعجلاط تناو ناي هاا لاك 5 هرغروم نشا شاك

 ” امو لاسم "لانو انوا كتتمالا يميال نلبلا ىلا
 هلبان ديذو ىهشأ 2 مزمل نلارط يَ كاذونو ةرهالا

 1 ملل ردن ةوكام رسب ناكول ل
 ١ ذأ ١ ذا هنأ صالاو ةرحاو الا يلنالا يحل َيلاط تن هلأ كل
 ىف ناتنل ئرف يلم اطاتس الل ناك دا 0
 ىلعما موق ل ةدحاوالا تيتشلالا انالت ىلاط تارو 5

 اةعيراالاوي 017 ييسمللا ناجل تح

 تراويح رت نامل ةاةةرحلا والا 0 5 7

 ب كتب رجاولاو كانه تعالو كشتمي تالئلاز خلت ١ سا
 راوفامبق كاولا, بس 0120 101 ١
 4-2 0 000 ا النول نيالا حادا

 0 / ملا كليكو دقورانغ اله اللا هكو داتشبلا

 حر



 ىف اةرحاوالا منيان ان لن ىلاط تنا اول هنا فصوريغ نم هنم

 نيس يلاط تناالخ و ناتسحجي نأ ا و ةرحاوالا كيلا أن 3

متيلارجنب ح كلاس تناداَملود مدوججر 40 لا ةرحاوالا
 

 ةدحاوالا نمش ٌقلاط تنا لاكولانكو نشات تاو دخاما

 تاطتلا بفاولولا و هودزازبلاة هماّودنداب رحل 2ع

 كتناالياءصيانإلذ تلكذنا ةرحاوالا كاد واارْع ةوحارإلا ماع :

 ةرحاوللا نلت قلاط تنال قولون لذ تلكتاواادخ فستق لاط

 ةدالةرحاو تنل 0 تناكتدسلا

0 00 3 1 ا
0 

 كيس او نامل ةازكتالثلا نب نيف اضنباالا كقول نأنو
 0 يبو بالو مجللربلاو باوصلإب 0

 ةضاتعسو هرخأ ضراوعلا نم ضر نام

 0 ال ١نعرع نمانهم دارلاو خلاب تب ثسرعد رفد رعد

 5 درسا 01 2 ىلا ناّيالا نع مسد نيتك ثيبلا

 وو ع 06 ا

 ١ نعزحل امتع اهتحو 1 متزاوملا 2 تيب 0

 ضي 0 0 ءاومسملا دج وقيل ناربرتلا ف فدارنو

 0 يرض امل هده تصيتكا نأ املا كين 50

 هنأ وم ككنملعدق د ا 500

رأ ذاالارلاهاههح نلعتل ىيلطتلاب ضير ؟.ىزللر نوعا
 ةهدتريط

 داصمن .وزلاو مدوم ضرم خاضانو ادي : 95

 اعف د ةدحلا أضْتن|نمزالا ملعب انب رصق ءيلعدرعنرلاط

 هسا مم ةمحمممااا090ووهعطهماا ع لبب ب ب 1



 -- مدرع نح سيح يسيح

, 

 ا
3 

 ا

 تالا ءاالا يح ىف قي ةرعلا ىف ماكنلا نال نكمادّتد اهنييحلل
 يجو هام ١ دال ضاونالا دعب ام قالخج تعاهتر ا فح قيس
 مخ هّدح. قطا هنع هئرلال بيسب تسيل لاقل نه
 | سم ىلا خةفلطلا تناك أو تدرعبهلحلا شو ةيدوم ا ذأ
 ثم دام مصلا ىف حلَط ناو زنا ديفيل عبجلا لا كسلا بجوتسال لال! نال 5 لاب ده ود ثمل قنانلتخلاهضحبن اكو
 هتوم تجوب ىالطلا تقو ث رالل اهيل ها طش تالواهش تنام ١ ة!اهنرروو طولا ل حىتحّر تح هن. رابجوزاائبا هرعلاو
 وليت ال نيايل قاهق اك طلع هركاول نال هم دبالو ةيعاوطلا دش ملل كرت ثالثل ا واءرحاولا ل متض نيابلا تلطاو هتنرد علا تللساو |تددعا ميد نكواٌركولم ىجحرلا تن اكول تح
 مما ركوبو :شقلا خلا كم .”:اهزاذ ق هل طل ! املا وس ىلع تهركا
 امعارارتحا هضرم خوك, ناب: ديكو ههاخ الخ. تيلوصنلا
 لاقولو نم ثيرثال علا ف عو تاموضرم عزوجل ف تلطاذأ

 . اراةراصاهادحا هضرم خ نم. ع كلا طا يادح ا منت أرمال عيب
 فاملا فه ماتو ةمّسلل ثرالا تح انا هنا ثرتو نآسلاب
 هيالالا قل عتسالاهدح نال تىلل مل ليما ىذا ضل هد 5 أراو

 قاس[ هنم ثرنا] زحل خو تام ءويع ع هضم ؤاهرتلطولذ
 هدد اويخ ضل كل رو 0 هدد اريغ ضل ريغ نم تاموا لش هضرم ناهتلظولو
 :نبالو ديريهظلا ف ازكضر كولا هم ارق هنال ثارملل اهلذارتب
 " لدقورمض مال ناياهتلط واتح شاول انوتيلهاب ماع طرتسالو
 نال لانكواراذ نا( .ونلا ب )عي لو هْلِماهَتسعا اه دس نآك
 وزلا]|ةوارخ ةرح تنامتحا ىلوملا لاقىلام نالخ هّييمهطظلا ىف انك ا تيالوهو كالا ا تايساف ةببإنكهتُح

 دما



 . الاواران نام ىرملا مالك عيدزلا لع ناادغ دعب أنالئ قلاط تا
 محل تح ينح ااطبا رصف مىملعنلا تقو نال ذضاخلا كمال
 ىبلعتلا تذو ةرحكلالو ىالطلا وزن لس الها تراصناو :
 ىكحرمازدال ب إب و دنذو ةوح تنال ا ذاام الخ فاضي اهتشع نإ)

 سرها قاء اراذ نام اهّمشعب نااسلا |هيذ الط قلع ولو معلا طرت شيال
 ثوكي انالن ىلاط كناذ تضرم نالاذ ١ ذا اممضرماهم ةلط قلعولو
 مىكعو ,ىلاولولا عامل لطم فعلا تنيلل رشم لمج هذال ارا
 فرم 1 مهعرهو أخ الطن لو ْناماذااه همالك ]ىو نانو

 هلزع مطتسنالو ارددنر لا ذااما مزه طعردني نا يشب ليكول [قلطن
 تلادول ةبجلولولا خو هديريهللا اك نم ثا رضرمةاهتنلط جح
 فغرلا قى الطلا غديّرولا اهبزكو نال مضرم كىتلط روم دوب
 ْ توكشر كس وهو جوعلا خ قاللعلا نامرلل اهملع نوعدب مهنال ةيقبل]

 سالو امل لوملا ناكئطئنلاة اولاتو مان مهو ىلطولأمامل لوملا

 ن مرد م رولا تعداو ؟.وزلا تامو تفتح سذ ةما ا املا تناول

 تلسااهنا تعدلا ذا حالم لوكستعي الورثرولل لوملا منوم دعب

 تاما اهل لوملاو مل لول اف هوم دعب تلاسا منرولا لا ورنا نح ف
 لك تجوزتولواهلث را ٠١ تلت نآذ تمهل هما هت دعا ضنا إبق
 تلاداهنك و نت لولد اهل وو لتنال فد عوطمنت و تلا غدتوم

 ضنا اهل ثارسال اهرارقا تّقو نمرهشا "دال: ىعم دعب تامؤ تشيا

 ثعريمل 8 ىلا نالاىل شل .سلا وإسم تزامنت قو ؟فزلا قو دجيد ساو زنك تنك هثرولا تلات فل اهشؤ ب 1 ناوطسحلاقز ٠
 وتلا: نظل طم ثنكت كرولا ثلاتؤ كورن كرغوسل تلساناسم ةارما تلانذ] يقال © فزلا تامل ور كدت جداهتس لطم

 ىلا اهتدع راوتر اناوىهتشا ىنوركتي ككرولاورلا قلاهيقح



 اًمياملعت هنالال ثا ريمالذ اهب ل وخدلا ]اهني اولذ دلوخدم اهنا
 نانا 7 4 هال متو 00 03 ةرحلا دلاحربغ نكةيجوزلا

 اصلا ؤازك هذ نالطس ىضرمالطلاب جدزلا نال لاح «ىزلا اه را
 لكتلة ورمل ءطخئب د تاكضللا يمال با سمتلا عماح. ]قو تو

 ىس و كاد مل ناجم ذا ىزلا ث اول شيلا أتم نم

 ١ نتج ردع اريل تيل ءاتم اشو ارعلا لك اهلاوي 0

 2 سلوق ىقنات ل طلا[ م تام هتالف سنجل: 5 ١ ثرئاهنال
 هضصل 2007 فيس بأ اوأ ةدعه نع كليعج :اهياياول و

 دار لولا ةةاعلاب اهنيرمالا اهتحلاطباب تينضرااهنال ثرث)
 لكل ةاماواهنم كرلد هنالرهاظةىنيلا أما تيدرخدالا ةلعلا
 اهنالنيابلاب ديو قاللطلا ارش نال ةلعلا ةلعلاكلارمازتلان الف
 ةقرمح مرج هز هن! اتمرشال اه 1 منكال ىلطن جيل اضااذبم أ

 نال َت ”رتزاحلناتداباهسنن تلال نلاه 57 تاطفوك دش 9

 عر ةالطلاد نول دلاب انكتب خاكتنناحا د كيرالل لطنلا
 ىلام لمدووضرلامدعل ترن اهنان ى الهلا اهللاو از هام اكنح .رااولأم
 كذب ساو ندكب :ناالا ثرن الذ جو نلا نب ]نكبر كفل د تقحو

 اذا املمسو م عشابماكم صنف هلال مسن كر هنأ ةسيكعأ جوا در
 :رتالذ قتعلاو ولبلارايصواهئحلاو 22000 هتّمرأف

 كذظ11101110111
 اهللات غض أها لاي قة جرم ند ةدلطلا ةلحل اهن سكنات
 7 ا م قرن اتالي نلاطدن امد ول ذأ

 ْ ١ لوالاةدلمل 0 اة لسد ت قيود ال ْث :.رزا] ترح

 : ا مطرش نال ل نأز 0 ةالطلاو

 تايولد ب لاذ 111 0 لب نمىنرحجج >5

 مرفأ



 تالطلاأب 55 .ضرتريل اهنال ةدعلا فو د كاد د يىرضرم عدلا

 أم مح مللركي و فتيلوسنلا مماح اذكار أذ :6,ىزل| مضيت

إ ةخالواهت وم ضرم ىاملم نمّدِقرذلا تعفو ذأ
 ام. ش

 0 وم نراك هك بلوم فضلا

 0 تنامو ةضبرمىهو ٌرِهرنلا بس

 ةدئالبت اكتطلاو عولملا دايخ فاه اهر اك 8

 3 ذأأم ماد حاط انهوأت الط نكيرحل اذكو الص الم نماهناذ ل مدعم او

 نانا اوم ةضيرم و ناعللاو اسما فا

 8 هنأ ل : دم داخل ذو هلوالاك
 بم الكلس دات مدلأ يش ادم ا ىالط

 رش تدنرا١ ذأو بهذللوه ناخذ ىفاملا ف سد 1
 707 ١ذةدرلا تناكنابرللر 1

 لقت دن, 75 ذا نكلاناوتوبلا واهي يو ضيا 0

 ادترمانا د اواتلطم 200 0 درااىبع دداهوأ بلر اري حلوا

 اوّل كيسا ا مو تام غاهرحا ساشا عم
 مدلل تناك نأ ناو ارتثرو ©وزلاوهالرم تام ىذلا ناك

 تاكل ملا ميوزلااهثر 22 ضرزلا خلاه دي ت تناك ن أف تلا لف

 ٍتيروماملا نال صإلا املا قو هديشاخلل فا ذكت رس لن ححلا ف
 نيرو اننالاباهسرحاو لكدر فتي لدي ريغب قالطلا
 0 انيالإلاههدحأ درتنا] 1 دملاَن هلطلأذ
 0 تا ف 0 بدلا! «رمتنت كرا

 ظ دم جرو ترث مراذلا ةارمإو لدكوومف هرم

 ناد بيلصل غووياول هلسلا عصيرخللا < د.وأرقرذلا
 0 لان ّثيرالا نماهتحإطسول ا ١ ضعبوأ م إ ىلا ضع
 ا 0 ااتلط ونا ادب مهل دارمال



 اهسنن ىزحا |١ _يلطيو ىل ىلوالاّرقيلطت ان الث اتلط بق أهلا لع

 اهنسأس,اهينتدل والاد تلملا هاف لطب اهتجلاسو كأإ دعب
 ىوالا ع سا هزيلة را

 قالطلا ثترح اهبسفد تو >اهسجل ةيطرس كاك

 000 0 اه حالا خال هلع 0

 لاو تثرمدا ديننا 2 ا اي

 يلم لل رسأح لا (هتمل مللت رماد قلك تادشا
 يربإو تلم اعم اهّسجاصو اهيستد احا و لك تتلط ناد اهرم ا
 لا ١ دةلط ناو هسقد ىملطتب تتلط ةرحاو ال نأ
 35 هلكاعأ ١ .دامكلا 4 صعو نيسلِضا مل كى :ردالأتلاق و ىستل

 مناهضاانحا تنطنا د ترتالأ ةرحاولا كت اك تتلطأعم
 اذا 552 00

 ]+ سرا 1 اين يرام 00 ان كإ ذاههسلع ةأتنأل
 ومهنم ارحل ةرحأو ]تل ل اهسذنامهنم ةرحاو لغتتلطولو انو
 | مما تهلان اب نان 00 ولو
 اييسجأ ص عر ةرحا و ىلطعن١

 تتروو اقل نالئاهتجل يا يدا
 ام ارلكتقلط سلا نعاتماقولو سارلان و >طوإالا
 ةبويسلا اد لن :رياناكرما ناكولو نبالاعم واانقأعتم

 ب دو و ىلطل انا هدرحلا د ع قالت
 1 ”ةلطالا سحا خا :!ايئاوهو زا ىريكحؤالا كسلا يلمتلاك
 ظ . اكشن الط قولو عتدالاقيش ناريوق ذو تي مشسدحأد

 ظ تلاعب تن ثلا كانا اغتم
 |هرحا

0 

0 

0 
 ا



 رمالا]طب سلجلا نمأت مام نأ انو دلالا نأوتم نماهتمع تلم ايس
 اال اهملطف ا بعجر 1
 ةبط اراوكلؤسب 0 اما " نأ 0 14 3

 رو 0 د 5-5 اواهتح

 ثمّسرب ثرناهماذانلداهملطف هيلع د را وىدلط 00 3

 لاكولا ةميلا ف فرقتنا ءازكو ناكل 516 ىدللعال ارنرع عحيلاىل
 مجارالل رك !ناّينالاو فملونتل أو

 ملدا شيا مدد ١ ةرحاو اهملطولام 0 ننال اذن لئلا دازلو

 أ !ايماذا 0 اناا دام 3

 تمومتسا ىاآو 0

 تسير موصوملاو رت 4 نمّلمالا اهلذ ى 8
 هةمهتلا يبس م ىلرالا لكس يهاب ةرعلا داهساوتر |
 ىهنلا ايمامالا لان هنانلا ذو ةيتلأ بل د طعرادب مدل
 تيصولاو رازذالا بإب ٌيدديلَم لطلاراسحدت هال نال أضيا

 انامل در ارقالا طع ناعما وسرت 5 ناحوزلا واهلي كدارف

 ثاربملاردذ مهم اوأهإن د درذ هد ابزلا ىف ةمهسلا هزهوةرعلا
 ةلملا أ سل هين انو قتلوا 0 4

 نا لفلان لذ

 3 ا ا 059 هلل ماسالا ا

 اردلا امص احا نه ٌةهتالذ عر زتلاو 6 :داؤالاو 36 زلا قحذ

 ةالطلإا اذأنا ذره وهو 00 نم ترحراذبلا ة/ركذ

 ليل دب ةالطإ تقر نمر دعت مرعلان أ رّتقرصو ن 00

 ..ةنزاهم ةد هش أهيل اكول 1 ددار اع

 متعتةرعلا ناله ىرتنلانم 117 مييبد#



 4 ل ل اهاوس جبران جا فيسوزتالو حالا زد نم ىس ثيثب لدا هرعد ديالو ةبارحلا امرا دال ثنو نم
 ظ مدأ يوم كرولا نكن د ركنا نأ ديس نرارد  ةينسلا
 بلم تيكر توت معو صحل اشد ع يجن أك ان 0-0-0
 ”>ردخو ةيقتل ديد الخال وعن 0

 6 ةوخارمماب# ذا ءروظو ىتنا ضاعال ابها عت« 0 ”ةموسنلا لذا ماطر 0
 ا 1111 سربالةرخرلا ىو لاك تجيباتنلا

 6 0 اخلاق خر انا ةردلا بحاص: ما ام ىالطلا عمد
 ميد ملوالا اخلاق نان ”لاط يش ده اددروف تجصذت 2
 عشب مضغلع لد ّيمرصحو حاس امهنس ىرحن ا منالاحلا
 ا ظ كيسا هادسأل نه ةمخرلا بحل موني ١ ا دا تب جملة ةالطلا نالت 1ك 22 خخالوررتلا جيد ا :رخرلا لامع انهاهناتسم | ورمل اسلام ىقشنا مل مميال د نكنكي ٠ ناواضيااهلع قالطلا
 " رملو جوزل اي عىزلا اهرهي تنل خل! ذأ :ضدرل ن دالعة نسل
 ٠ تالا حلو لل ادب وسلا لالخ هنا انت
 هداريهمرزد ووم !لدب قسما لاو ةرعل لا تق اوبنقب عاذ

 +انانلاو همأنو قالا هإ نوكيف رحل "ضف بك تن 00 ظ
 ثأريملاب سون درلاب مشل هزم رخل نام ناقاراتناو لا
 00 1 لاا وعزل ادام انج الام نناهءاعمب تامحإب دك :ةرزولا عسسل كرت نطو اهنا ه4 ا 0
 تمول لاق هشش ةمشلا ابق كرنلا نح يبن كرهر) كائللو

 مزز



 لع مش سل ]به مِكرملا نم ْضْس كل هول ىاثللو ند ةفيأت نأ

 كك( ذايل سل ضورع زك لا وشنان دهرخأ نأ تبل طولو لكلا
 ١ ذااماىضتنت لاهترع تنالاذأ لمازهو ىداعلال وصف
 مباهلئاام ممجاولذ تام عرارق الا تقو نما ههندع تلت

 حور تواىلارمأ تنبوأ كايسلولا تعماحو ا تكعو كتنا

 تركو ةرملاق تجف زبر السلا لش ءاضر اتسم وأ دوك
 ىلع كتعدامىفو هت ريدر صولا] سرتو هنم تنابككأ خجل
 0 دج اناا هلال ضيزلاهجوز
 فرو فرت مرعدولا] ىتوم 5 مرد رص ينلرب نام هرم رف

 ثلا نمو تملا اهلتراوت 3 نم فرح ناؤعأو هاشرلا موش
 نمأن نوكيا بحول ناكول ذا ليضنّل ا |عفال ةذلص سيل
 للا ل هذأو كايسلل نم ىرحإب كا زكسيلو ا مههنمدح اوك

 لفالا لاق ام هيه ثررالا نموا لاقينا تحف ماللاد تس
 اع_ايلد ىأرنحالا نموهو ىو ذح لقالا ما صو اههدحأب 343

 اهانعمإعواولا نوكئؤاو |ىنحب م اولا نوكنف ىحالا نم | ره لا
 اهب ىصوللو ةراث ثرالاوه ىذل | لّمالا لب ءوهلا اهب دارسال نكأ
 - علا ءتبات ميلدالااوهو ملأ داولا نوكتف ىزحا
 :اباف مرو ادوقن:ةيلع دقوا الح دنياي نمو سل أوق
 ضبا ميبملا ناس ْلْسْحَوأ هحولا دك ذ د تامنأ كرو

 اهرمنعو د اثنلا ذا ثكالمملا تااح لاذ ناكنموهو انه
 قلع :بلخلا نأ لعابل ا كالملا ميلع اخ نم لوتس ناملوالاو
 توكيل هسرابملا ف ناف كالملا بلغ مه أولا نكي ) ناو فوخلاد
 ةبلغ فالغشارقا نم ىسلربا لع ننس ناالا اياك ككالملا
 قبو ترسكن ذا :ءشيغسلا بكار ناكر تح لخدو هاالملا توزح



 دقو مراشلا كذا هش اق ىو 0
 تا دكف : كن كنسلو أر ارافش اهرشنرا كالا

 هل انكو ضيرملا كوم قرغلا نضيو .أومال تعالت ا
 0 م.ىلا كإ ذ نه توم ناد ىلإ عسسالا ةرشتو هدارسلا
  يتفلتو*ئلطلا لاس خال ةراذ نوكلا عصاخلو ىكسأ كرش تان
 0 1 طي -اساالعزلا ل دش 3كثلتمحاو

 جوا والو كزما عه رات كس مج مجولانال نكس اول
 للاب اا غرفت مام د 0 دام لتللاو مىلنلاو لول كلو وهنا

 قركاذو درسا ردصل لا ن ا م
 دلوضيركومف ذى 2 4 ؛ كالا هل تدل اج
 انور ذالاو :ءاويش ١ 0 ب دلانائو 19

 اشار نلت : تول هئنمف ال الاي 0 ب

 لراطتن“ 0 اذ أوربتعأ مهضحب

 ةساخو ضب دردالاو او مويعق ناو :بحاصرعبلا 0 دا

 تايلخ ىزأ د دند ةرم صتشنو أو ضنركومش مويناك دا 3 دزننأ
 داشما هيه دمإب تبازولو

 لمحل 9 لطول رئاملا 14 لوعب

 ريطظردا سيردو فضي ام وم تاو ألق ءسبحوأ هارب

 فضل هرمحد منذ هلا ولة ثوم كيت ىالطلا كاذب ئازد

 لسف نوعاطلا كض لاح قانا وس دتلا يدوم ا
 نضع .الوونأ لاك يمأ مس نسال وك نكي

 نكح ا و 1 تاموأ

 فسلم لنا لوا ةيلانس كا 8 1
 لاف نأيأ 0 نعط ير نلت[ اهتابلتأرذلا أم

 رض



 (كسموللا نولي رقو تام قحيرعم ) نيح ضر تولا لقا

 تحالدتوم ضرع مصرعه ن  -ثعببت لام نتابع

 نم انوربىثلازرب مابصللا3ِر 3 ةيهشتارلام ذا 0 5

 ىهشارر اب وطنا # نارسو 77 بم بلف زنرابو مظل

 1 3 يما زب ضرس هالو اف دعس 0

 اص د اليالو ن ينل مدنا نم لول وشو لوعنلا

 0 ةثكل ب كال الانسدا بلا كلود هنم

 دحا تدك رضرم أو ميذو ىحسن يرلا شوو كرف

 ا وطنديل 4

 كانا ا 0 و ميهن بو

 اركو هاف كتبا ارا !ىاذإ

00 1 قلطلإ] ب لماللو قرغلا وحق
2 

 س 1 ىوأ محر نمل ءل سسديحو أ نصح
 نمازي ةرخوأ

 ا
 3 د صح أ

 هرمأ 1 كب باي نما

 ط0 .طقف شل داىنجالعنب اهن ١ ل نلمولد
 اوامضرم ناش 3 مسقل

 3 و تكرو طرشسلاو اضل خا شو 2
 هضرم طرشلاو تلعتلا نال ذا ١ىاكلاو 1مل 2

 هل عايده ات سمملا نمرارفلا لل د صتلادحإو

 ئملعملا ١ص نمل ودسلاو توجلا ف قيلتلا نما ذاامذالغ

2 هالو ادرصق ل امج طبل دنع اقيلطتريصي قباسلا
 

 ا دنس صد رد الف دصت

ينج [ىذ ىف يلط اذ مالا تبل را ذلا مل م نايل
 

 رهظلا واصلا! وارارلأ لوخركمتمدي رك نا/١ذا !اماشن



 ' ” د4 لعدي هيلا ذأ اموهو نلاثلا ضيولا اأو
 | نه ةطدرلا دل 8 ل ا كانس
 ١ هرصن جود لد للضرى  0 0 3و9 ” موري فلا لحمل 0 ذ نمد ناو ريأذالوأ جنم دب هل ناكا ذأ ام مس
 ىنحا||اهّملطن تعج خلجرل اهيذ الط ضروف | ذا ام للمتسو أهنع
 ف مانع مكمأ ام. ندال را :ءىلع «ونلارددب ناكو فعلى
 والا ]خدو ضملا قلِركوتلا انشا نداكراصزعفب و ضيا
 رتميصد نما ذا ام هلعنب قيلعتلا فلخدو ملزع منكم لا ذم
 اىلاؤييو كام ىتحاباب لذ ثالث ىلاط تناذ ممسلا تال نا
 ىف !تقولا ي ىلعي نآاما هدا مجوا دن ام ىلع هلدسلل قنا
 نوكيا اما تيعجو الع لكو هلعندو هك عنب وا ىنج | لنعنب
 نوكيزباذ هإعجب ناكنأو ضرلا ةطرشملاو دعحل ا 3 ىملعتلا
 طعنلا كلذ ناك نا كا نكك طّتذ شما طرشسلا ناك تبحأأو
 قو فستام نان اراذ نوكال دكرت اهنكمال تاك ناو دكرت اهينكي
 كقلطام ناا هللا ولو .تجو زءعو 000 ع

 هد اذ قل أط تذ ئ (بمرازدد تتامولو ءتررو تاهىحاهت
 ملذإَي الد ىلاط تناذ كملع © ا انكواهبسول
 اذك اهبرنول ؟.ىزلا دو ثتتامولو برو تامىتحإ[ىنب
 تيلس نأر يه د ندارمال لاك لحرم دش املا ىو هعيادبلا
 ىذسالاو ع.ىزلا شم ضر مان َيلاط تلذ ةالفوأنأ
 ثيربال .هزلات ام ئئنحالا مم, وزلاراشاراعم ىالطلا
 - قالطلاناوإصاحو ريما ثنرو «: هزلا ءالواىنحالا اتم ناو

 2 سد ا]0.وزلا ميش شم ترانا ذ!امفالخبار اذ نوكيالف 00
 أهلمنبرت | ذا سوهو هبارلا هجولااماوربةلعلا تن

 ناف ظ ظ



 رهظلا ١ رو لالا[ عبط 5 دبال ثنأكنأذ

 لذ رضحلا يىلعما نال ةااماواهراراطضا : ثارملا أهلذ

 ١ زكي ضرم منع خنيملا تا فينو ديظ حل

 أ اهياداولو نانو درع فار هيما ديالامناكنأ ثم 59

 انقل ثرث تاذ كسا تدتراذاهاباوا تاف ععف مضرم
 8 اذ تول اسرم هفاهتلطعذلا شيلا: ١نوك نادبالهنأ

 دنهل يارد + .ًارعم ىو تبول ضيرم نكن لرد ثيبب
 نأ ىتبدراصف تل ند حج درو مراصو تلأرف بحور

1 

 2 1 تعزعجت ميئانلان ميلا ث داع م 0 ل يكب نأ

 2 2 بطلا ؤ واش 5

 اجابامظنحاوين عاريا ىف جيرل بح ناماخ | دو

 اديها انستمكاوا ايوب ان سلات ثلا
 تتوألق الطلا تقر نم ثرالااهن ىتدادبال نابلاذ

 ظ اهدار راشأو ةرحاولاو ثالئلا ل ىّشت ناىلا لطول
 و ١ تإإسأو :قالطلات كو" ىلموأ يب اتكتش اكول اهنا

 ا 1 انييكتلاذال نال نداملابديِقو ثيزتال

 0 كادنر أول طسملا قر وةلاتمدت تول كقو ثرالل

  |ملا تلكئسانأو ير توا انمردا) تامو جوزلا لسأ
 لع وزلاادس تعقو ددرنل نال رثرو دئرم م.وزلا تان“
 |كف|سللدتراولو انس هداوتر الزب راصفةد 0
 ل يرضدزم تن 3 ثرد كن ةرمبإل

 0 ديف ا تكرفلا نإل انانسهتسا اه ول

 تلساءايغاناللا | قل اط تاس كلا: 0 رمال لاقولو
 ثأر لهانم تسييلاهيا] هتسايلش امس الذ نعبوأ 0



 اهله ثرثلا ل تي )لح ىلا ىالطلا فاض” كا خم
 نم ١ ترو الت ىلاط تلا تالسا نا لا ولو ااذ سصب الذ
 ملائاّيح قلعت 2 حوهو مال سالارعب ام لا اللطلا ناضأ

 ١ ١و كامو | ءصرم خان الن اهّيملط غرذاملا ةارمأ
 ئثمم ثررالا الا يصتا] نلاح )صح َيبلذعتلا نال ثرسال ظ

 ناو كر ]عا عضم خرتأرما ىلطا ذاددجلا كالو 0 ١
 تايراداول عب اشر داطبرم ىلا دا نعالوا 8 زلا نأ ت.عواط
 ا١اطت ) ثرالل تلهالا نإ ثيرت هزل نبإ تعؤاط م مضرم
 0 هعواطلا نوكب رو كيرالا خاننا) مسمر نال
 ه ١ كاكتعواطم ثزنالاهيسو زنا [بنيس تعتوول هدرثلا
 اذا اماواوتح ا اطناب اها نص رلذ دع واطم "تاما ذاامأ سهو ركم
 0 يتولثرالاب ىلسلل هّيح لا لعبا 0و زل ا نم رجوي !نهركم تنام
 نخر اتملاراصشان أ ع ,وولأ اريلا ارك ريع[ عذب قرا
 ظ ثا أننان جيلا دهن ملعو اطولأم ؟. نحو غضا ل لغ والملل لع
 0 جو زنا تعواطولو نال :طوه(الثلا ١ لاح تعواطولا#
 در و ىقرسا نإ سا «.دزلا ابرو ةرهلاخ تام ممصبرم و
 ظ ناو تروا ا ّنلانلا هيما قو ثرنال لش ول اهناتعواطلاد
 ريال )عنب نلعتلاب مد زدال ننراحللا دحا هو اهل عنب ُْقرملا تاك
 ذم رتلط|واهستد نم نزلا راح نا تموصحلا ىلا ةايطم 2 ذا هتسأعم
 ٠ فلة ناعللان ىلا زيعلا نا نمللا خواروحلا ةهئدنلا نأ

 0 ضلا خةرلل ضم نوكي نا ضرلا ةاليالا ث دارأو دن ف التحميشو ٠
 ش 0 مت حيرا ضب ىدلاطلاقيلمت زب ا
 ٠ ددالزبأ ,رتتردو تقولا قشوتلاب اوم نوثنف ءوكولا نع

 | ل ال ا
 ١ ريو ظ

-_ 

 هك ١
 ف .٠



ل هير 55 بص درم خ“لدالأب للي ىالإ رصرم 3 50 دوو
 ذأ ما

 مخ ملاعب ميول ل هدم ضرمو /زالاو قيلت كين ادب
 انستا ملاذ نكي]ذ بلك ! هوه دوهو 200 ود ضل

 زم نجل لليل 0 نم نكي للا ذا ليكولأ هلى
 ل اذط تناذ كتسو :ناذا لان ماتنانا 10200000

 م

 ظ 0 انهش ةرعلا ثىغو 5 ناهي ل ةرعلا هديل رد

 لطسف فسويهلا و "مفرح ىنأ ! لوف نةؤإ سس ةرع ظ ئلاد

 لمعح 4. وتلا نال د )كلذ دعب ى الطلا هذ ونأو .وزتلاب رالا 0
 ةالطلا ناذ والا ةرعلام ل 590 د ل 0 ْن ىكيالذ اهلعذد : ظ

 كرر ” ل روبحلا فل والا هللا نش ا كري للا خل والا

 ةعج ,لعاال تو زاعبس مدار
 مرت ثو 4 اًوفلاو مال

 9 ننال 0 جنلاي عنف و سشللاو مذلاف

 ىالطلا نأ انمردو تييحولا :ىجيرك الطو ملاةالطلا» 0 لالا 0
 ىالطلا نوكد نأب ججاببلا] سول دع : 2ع قامو

 ثالئلادرعبالو فضوعب نوردمرع ,ميقح ارضا نشا نفرم
 اهيلع لدنوأ: امشوتببلا نعي يت هدمصب نوصومالو رانا 'اوأصن

 اوف اهيلع لرث دغصو | هرحي شبت صالون فرجرم نم
 تام املا ايباد عحرلا ءازرعل اانا 7

 دما منه راسلاو لل حت راق م 1
 1 دربوحا سلو عت وىلاعت راؤكرهو أ نلا مداعاال ارسال كلل

 افرحي نوكال ذا رعلا ط|رتش ل عوأ ما ضرمط رمشا,دعلع لدي
 ملنأو وكزلالا ور برس أَن سيدي يل لمن

 دهرعجيلا ف سيلا لانلولاراتآقلاوزلار باد عب ليان أ

6 

 ١ مجوز اع



 ولو ءاّتدال نوبل هاماتي هلو كأم كاتس اهإ) ضوعالو
 هندالالالاو كك ذ ص ةأرلا تلق نأ هرم د فلاب كسحجا لاق
 رمد ىلا ىلع لدار عرافلو نتضرلا فو ملل دادز
 نال نكمل 9 دان يرمصدال أو فلالامسلع 6-5-2 ركن ساما
 ,يجل اول ولا ف انك عحدال ثكسهيم ىف كت >زاهمللاة لو عنا رعملا فازك
 نارل ناك ةرح؟ىزت ءايعجنمالارت |رما ىلطول زنا داخأو

 ترا حنو اد كلل ناك انهو لل لع تمال ا لاخدأ ةمرل ١ اهتم ارم نامل كم ثا دكيسا دحجيرلا تنامولو ةمالا محارب '
 او ل ١ اوهاهو انسب كا د ةهدعو ناعللاوراهلظلاو البالاو

 ىالطلاو لل يحّوح ذأ دونعو للاب ضا سعال زاوجو ئلاوط
 ىل هيدا ضا وصنا] نأ اهم الحل نمو ىجرلا ى الطلا دعب لام
 دّينركاحا ذا لان اذ! طرشلاباهعيلعتالو لبس ف تقو
 ءاركألا وه ال وما تت رز بلت نأو اكتمتجار

 ظ حصالشل زو ةمد ايلا قازكم كتل امامنا بعللاو لزمملاو
 "0 تيريمظلازرصعو ]جاّبال اهعجارولو لجئل | لمعسق الطل أبو
 :يثربمملا قو اهيا ض دن ادعب :عجيا] ندال رعلام ابقي دّضر
 فيرللابةرعلا ءاضتن ف لوتلاو ةرحلا وضتس قحالاحنوكالو
 كوالا ناز كسر هش سد از! ضمنا لع ق دصت لوألا ون
 ىلإ شد انوا ىلا 1 تاطّوس ١ ذاذ ميزازملا قو هىسرلا
 نيالا )ِتبا] ثدلو كلاذولو ةرحلا انما ةعحرلا نحاطعب

 هلن تركنأ : ّ اه . ارغب لاةرلاون 0
 نحت مجارب ضرت )ناوانالئ ق لطب ل نكمل ذيصتو ١ ديتلا ةوهيىجرلاةالملا بلاطات األ ةمادّسالامراش أو مّسارل ةهحرر] ىزلاركزأرلو ةعج

 ظ قارما

 ا ا 100101184866000



 أه لف اهنكرواهطرش ناسو اللا يهرح بجد امو كارما
 تيما ثا مكبا ذل: :اميم رن[: كف ةلطلأ راما:
 همالا ةناثشلاو جرلان ا مرقو نيشئوا ةرحاو نامي
 ن اكول اذنطواهراّم انت يإش اهفر نوكلال نا طرتم ةرلللو ثم هلت
 هلق فرلاي ترآ نيش اهتلطدتو مجوزتم ة اما طيشللا
 ةدح أو اهملط ناكول ام الخ رهح. لالا ىف ةههش|هزا] ّمعجيلا
 الأ د( ددعباهملع .وزلا كاان ينل يف لطرصي اذ ترقا

 ليست ميسلا قو ل هديل معاوو ةرحأودن
 رجم آةالئىلاط تنافرارلا تلخد ناّومال متجوزا لاك ّيننلا

 تّيلطز :ركأأ مماجافو ا مشو تلح اساسا

 م1 بلل ]يلتف ]لل ق ىلط أ ووهسن ا عجيل (.وزلا هككمو نين
 اهنكراماو طبشلاةا6لءالدلا ى الط ءكولملاو ةرحلاد ساتر
 1 ودار

 4 يجساغوأ طاخل ]م كلانا ذأ فس دب ماجو ىف أوم

 سيصش لاو دايك سمأو اند درو 1

 ةرعلا ىفاهيجو زتولف 2.وزتلاو هلكنلا هنمو دال ىجارم
 ٠ اولا نازكر اتخل وهو ميارسل ا انك هرلارحالن خد حجرم ناك

 تالت خبال (سيادرلارها رم شخ دجلة نليفنسس لا زن دابا 4 ا
 لاق 0 ةعجرللراعتسي ةاكملا لظزل

 ضنا ذأف ىلاط تنأف كتعج ارنا, لاذ ٌممتأرما قلطولو ّرصالنلا
 - قرلللعو لطم ابد الطلا ناكولو ىلطت اهو مشا هب دع

 هلص احوىهتشأ نا ماخلا لل فرعنا له نكترلا اهني
 فمناو يِلعيلا تيورِيوتحّْلا ظؤللا فا ضنا(

 تناوضدةبانكأا |ماوازاجيرا ص الاو ازاي ءدعب م صيأل مي
 بح



00:27: 
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 ىنعأ نائل! اماو ةينلاٍلع فقوليف ىارما ناوأ تنك امى دنع
 يهد روح حرا ناد اماسلل ةمرح بجد لعن لذ ل
 اهات هاو نعزارتح :ليرممحلا خ[ىتلاو لوملا ثيبعوسو دب
 ىاللع ىهسبإ لاو عدلا > دش مدلل الين هوم

 ل ا 2 يدهوتس دانك ةواكردو ا اذ "ناك

 0 عرشلللا >4 231 [وهسسب ىحم :راردعإ عدا
 ّى ا 0 211 نعرلخا دال نونا لبد ل |

 "دوم :موأ مزم ةرهس 1 اليتم توك تي ُ
 انت انتل جلاد ا اع ظ

 بايةلنمدقو ّدعجرلا تييتالركتأو منغ دا 1 يم
 ده نع 0 ان اان أ 0 ١

 اد داو نأال امرعجرن ىلا فسودوبا لانو |
 ام داق ما | ةوهنملا نالاهلحن لعد د اهنملا ف ظ
 10 درمغ نارظنو أ ؟رهلسرمغب لاعذال نه تناماذا ْ
 موو م 3 11 كلا نوكلا| ندافربرلا < يلح فاوا ةوهلس ْ
 ظ تال وهم تسلا هنا رتومدعب يئرولا اه دصول مهول كر 1 ْ

 ظ ظ راشلو الا جلمدول ديعالاو ؟.ارعلل ايو ؛هضأ حج مدل ١
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