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 د ميشال ن لانرلل كلا صور ومش او ويجد عناد هلرت هل لكلا مماقمرثكالل ةماقا لسنلاد ١ ا
 .ةلهاعمو |نيدلا ةثداحو هلو 0 تهتن!ل سل! بحىضرلل سصاشلاو ء!نهشلا نم نوضرت نمم هلوقب سيسقط صنلا نه نا يلع درب

 لماوحل ملل ماوعنا نعلات هك نقلا نه مع رن عر كلا ىفن ىا غلا هلو ها نخاو!اًيطعم تثيسن ةلماحلل ةنب بلل و اضع ضعبلا نبإ
 نمض ىعر فلحلا طختقلا ةدولوجلاو لاقت الالمحت سا تلاى ١ هلام جس لما واد ضرالا رانك ليجا توعا لاعبو لماع

 كثتورزي ,لمارحلاق ةوكزال هلو 0ك يقلل نطل نيصنلا مارو ىا-كلأثلا ةمسلاب هلوت 02 لبال/قالطاى قالطالا لات هك مش لا
 لماوعللر لم ارعلا ف سيلو ةي١سهلا قدرةق رص لما امتي نررعل هيفرالبوط اثب رحيوعلص ىنلا اندم اديمزعلا رثالعن عدرا دوبل

 صرصنل مهاوظ هلم كلاللز النو نص 1 0 رس يح

 لارا سيل مالسلا بعهل وانو م ةرسافلا .. مالا كوجولا تحبص
 د ىحنا دق نص دنولعلاد لما وحلاو
 ناو ثيرسكلا نع ىراقلا دعلا لاق
 هتندر ضن نيث ص االكتلالا نك دريول

 ريسقم نانو قل لو ةولابسبس لبث تالابسالا ف ةاشتئاسل نال نم

 مرع و 2ك اوقحا 0 مااا دبل هر بج تلت زتنيقلا دعانههلطللا تلعرقوتماسالاب
 ةمشاسلاريغ هلوته ل تمرد جلط١

 دياره اليت ةررامقس يريم نايتس تلت عرق ثقل عزلطم رجال فاش دال تاكذا
 تلطملار الد ةنئاسل

 0 : داهشال ىف ةل رعلاوتلورش قدجكتل رع ىوذاو هش ورة طعوكلاج ثم

 ١ دس جم 1 8 سيق ناباجلف 15 تالطل لقيتو باب قالا ةييرلا وأ درالوالا نام

 0و ري ص صنلاب هلرق علط صاشلاقالطا| .٠ ,: 1 تالا » 1 ةمأسإ
 أبنب قسافكءاج نا هل ة0ل اف افانعتا اللا نست ترجو لماوعلل ملم .اوعلا نحول ل أطباق تؤ قعللا نسل نك

 ارحصفتراون عش ىااونيبتنربخئا| | ى
 محرم جم تائلزهةناسل ريغ ع ةوكزلاؤن استمارات سيلاب لا دالاءلأ لف ادلع نيبتين لل ااوفقوتن ي الرتبنسن ىرقو

 قى رشلا دارلل سيل هناا مامي ديقلل اطل بش نلعكموريثأ"لاربغ اهلك شلشلاةزه نال ةةرلعلا مارس اعلاف
 وعل 0 ا نط والخ

 0 قسرا 00

 0 ا ا
 ويلسوإ نيتيلاث فيتحول ناراناإ | | © هذ رساقلا 3 اؤبولا نم بارع وا نهرظنلا ف نإقلان لليقو نيل الع ءاللمب

 0 هيلع هين كازنشنال لو امك ن لرقل اجو واولا_ذرج نجلا نيب تنجلا ناوهو قم
 و يا زير | ضان لات ءلقفةوصا يهتز بصادس اجاني يسال
 0 و ةهودشلا عقيفوااب ىلا لعاهمزحاسفطع ناك ناداه ورلد

 0 نال ةلوقل لب فطحل لجلال نكت عصصلا عوكل بيتكوين تصأ# د
 ا عصتانلاةلمجلا ف لاق هلسشإ ياكل دعطعللا ملم املا نوجا نولث اقلا تل وه سس أق و ارتصتانلا لمجلابأ ور ممعاو عصلا
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 بجوال للا لعمال ا ؤطعن!نلقو نايلوالا نكف لا رد ل3 ناكرتشي مهن افرنهو

 نه ناذربخلاوهررتتا, لاا هراتتا) عصتانلا يل بر اها د شلا نال همش

 9 هلماكلا لع هصت انلا :ل. لا فطعوف
 ك داقتنال ىااهراقتنال ل5 هلل
 | سهو ىلرت كلش صق انما ةلمجلا

 ب الميخلاوهو >ارملا لعل لوتريخلا
 0 نركن نإ صم داع
 ند لبرب كرت دموعي
 هي عاج

 آ؟ ٌيامتالا تك 2
 د مرش اوبسو مياس مارس مهل لاقي نطحلا ىف نلخت ال تلا ةيعارلالينالاؤلل ةمقاسلا وو (1(سصر

 هج ساو رووا ديس ا كورم "و سما 50
 + ملت 7 سر درارملا برقا ”سشلاو با ىنحلا ىف ليعتسي امرثكاو «اياضلكمالا ان الفد ىرملا ىلا تجوخم تعر ةيشاملاواضيارماتسا وانك
 ج صم لاراهرضح ديلا اح لمضحما» كرما اهترخا يق اه هر لالا هاسا لاقي كس ميضلم لادخال باي مزه ركب زمان

 2“ مل نحلرلل ىلا اهتسر ال اهفلخت ةاشلازا تالا ا راتبا شير لطب تحب لدم ترجم طارح و68 سر هدب
 ع تاتو دوو ابرت قر نادرا دامت تنل وز كناوووشت يلكييرير وتم لس لازم زيا ان تعلو(

 50 مهم« قيال بارجلاوبرنتوريلع ةجبا درب اضن ةركرلاو ةميركلا تيألا ىف هانز قب ةرلصلا كش ةركزلا ر كحيل ةرجاوربغ ةرلصلار

 0 كك



 ا ام عد بتحاولا تو |ملارعتس بحت وهسلا ةرججس
 تل دبع هج ىف ةيعطن اهلك :ةبجولل لتال نلار ةجبش هش

 كلف رهسلا ة رج فيكف بلع بجلواظرلاسو يلع
 بلت ثنا لص ف ح ىف ةيعطن اهلكدنيجممللا لدال ىلا نا
 2ع هربا لص يراهتجا نان رلسو

 : روتلال

 طحت بحاولا 'تيشف انباع اكأ نس ءاطخملا لقمع
 م نلا اره لثك تشي. مجاو كرنب رهسلا رمز تشف
 ,هلك ةيئازدلل ءافلا ل السب مازجلا مقوم متو هلوت هل
 ا هلت هلل باوجلار نقع ىا هر لق ةكملرق

 ادا تبالالاوسلارابتع نو نبا نيم مالك نوكي ال ١+
 مهاب نيب قرغلا نبل اقف هلت ةلكدقب الا ةفدا
 لفامزت رصت هانعمرمعنو نيإتنلا قلاب غنملا باهعج) لنا
 ا لشاق لأن دوجو عملنا سيل ل يقرلف 'ةيشمرا ناكايفنم
 هلع هرذكم زاب معن لاقولو من اميا ضي الف ىيولسم
 داوهرسد فلا كليلع ىل سلا باوج وف ىا لوقي ناب
 |ىا ببسي صتخم لق حلك مهر د فلا كايلع ىل ناك
 |ىكحلل تربش نوكتو هارحتبالو لوزنلا ببس كعرصتقي
 لالا ماوخلاصنبو ننال, ربوا سس يقلاب عريغ ىف
 نالفف اثلااماو مشتامب قلعتي كين ارححلا ءاغلا الف
 لدم نربمو تول هب قلعتين لاوس الع ىدم با وجل

 هل هلسش هلق أمب اتيرب نا نمل لبالف لقتسميغ
 ماعلالا مهبل هبي ريع را ىلا ءادياد خمولاببسب
 [نيفمواستيمريصيو لاق قلل دو رولا ىلا ]ب
 :وماعل ةربجلا ناأت ننعرهتش | اذل ورمومعلا ليبس لع
 باري | تينع ىا لاقولو ببسلا صرصخلاال ظفللا
 زناتضق ل بارحلا لت دابزلا عم ناف ةنآيد ق ص
 ناعم حلا فانيتسارهاظلا نالره اظلا ن الخ هناف
 لآ_ىلل لل د نإ تلق ناؤمهتسف مجااغيشحل هبن
 ةللد تلف نانيتساإلا لعل مجيتلف باولا لع ل نت
 هلو هلل ميرعلا ىرصو عوصلا ممربتخنال لكل
 . سبل ىف”لنلا نا نولوقي ةيعذ اشلاوففقحتو عفاشلاو
 مات ] رفيوه هيدفاشلا نعنيمرحلا مامال لب عللشلا

 فاطم اة لاوسلا نم أم عن ]كو لف لاوسلا تباطنب نا
 باولو لاوسسلا نيب ةبجاول ا قب أطملا نا لوقن نحو
 اةزهد باوجلا كلذ نآلاوسلا كلذ لاح فشكذيررا
 نازلا ةدادالا لع باوجا لمت اول اهف انيال ةقب أطملا

 وعجب امهيب قب أطملا بوجومنالو عمعلا في:
 را ")اره صوصخملاو مومعلا ىف ةاو اسملا

 ” ]نالف تلانلااماو ارح :سيعيريصي >لف ثنجول ىا نلابغ

 كيلع ىل نك ال اقوا لل افف مهند فلا كيل ىل سيلان صا نب سغن|

 دام كت سبب يس
 نشعر ثزو عفاشلاو كلام وهو ضعبلل اقالخةدارزلاوخلتال تحارب مريمصبو بيسلاب

 | طع مانا كسل جاف مقا نيج نرعفم تاي ةكرشلا نطل وااو لا كرشلا ضال ل« لسيف 0
 فرع هنالااةيلعن ةصق ان هلرآ 0 كم طرشلاب ى ١ نيلعتلاك هلرق ل مانلا -لبجلا ى ارقتعت ين الا لق لس ةروضلاز فحم رهو قرافلارعمس او صن انلا دلمجلا
 © محملا ىا ةذررا هلف 06 طرشلا لكى !قلجبال هلزف هك ىلرالا عمىااهعم هلرق هك زيجتسلا>) نيلعثلا مضرغعرا لاما ةلالسب
 هلق هلل لصا دسافلا به نملا ملاركني غلانه ناك,هناف نناسلا نيبلا فالذي ضحبللا: الخ لاق ثيتساعبت سسافلا بهزنللو هلوأ هلْ تيل هتانهه
 ه حض ىوغطررتميراشلا هدر داى نل للاثملا ف سيل هاف ابوح ءازتس نكي هنا دارللا سيو .طرشلا "شم ءازلل بترتك ةقبباسلا ةعابترام نوكي ىا ءازخما وجزم
 ةراصصلا يع طسللع هير للم هنا حاوتمتلا بامص» ىررام ىلع دتصف مرههعش ىمسامز ىلر تخش لو حلل ترم نزع امانز ةصق ورمج و ناز امللى اج ف هلو هلل
 تف هلإذ ضحر ناكرت لاقن نكيرل كلل 3 لكولل بو ين ىلا ىلصلاقد تيسنراا هتنال سراي ةولصلا ترص لاف: نيزيللو ذماةف ولس واوهس نيتعكر ةيعابرلا
 2 + متالكلا ووهسللا رجس و الص بس هلع ترا درتاذ وق نصب باهصلا|
 ا ناق امارس تقولا علإ ذ ىف نكبول ةزلصلا ءانثاىف

 ا :
 مميح للدرر | ثيح هلو

 عب

- ِ 
 7” وت ولكل

 3 0 يد اعجماب
 تلا ذافتم تاق اذ ةفوطعلا لم اكلا نال جيكرشلا تأجل نهلاف قلاط ىلا اجتحرك
 زلاط تنافر ل1 تلخد نا لوقىف قيتلا هيل فتق نال. ةيرشلا كح هضنب
 ١ تراصف اقيلحت ضقت اهكلاعاقيا مات تناك ن إو ةريختالا :لمجلا ناف 6 نيعو

 هناق قلاط نيو قلاط تنافر ارلاتلخ را هلق فالك قيدعتل ل ؤاهعم كوسم
 ريخ نالربةلرك5ذ نو نب بسز لاول قيلعتلا هضرغن كول ذأ بنز نالط قليلا
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 5 هب هيك

 هبه لم دروا ثيح- قباسلازرط نال لع درو! ةرسافلا هوجولا نرسم هجم 8

 صاخرمفت قتدر وا! ذارماعلا غيص نا هليصفتواعبت سافل به نلاو حلاصا
 واهد]فاعيمجتماءاف !فالخإلف أرتبم مالك تناكن اذ بصل لوقو صنوف
 :ىورايكءازججلا جؤهسسمج لب كا نكنكتولا ذا ماو هيف تدر ص | خيبسب صتنقت)
 : ماع نطو مجوملق ناذ هتف ولسو لتس لاوسر سوا زازعام نا

 يف نع)وقي ناب. يلع دزيولو باوحلا بؤس زجل قوم عقد دوج ل كو جل هرضن
 يلي هعمل و باوهلاعضومم) عقومنؤرحكيتعف ثيرضت ناضل لل
 االقتسم نكي و باوهبل زهد يزنى باول يقرهف هزيرلو هلق لع ضطع

 وهف مهردؤلا تلع دلل لوقي أب هضنب لقسم ناك نا هتال عن لاق فهر د فلا

 بيس لئلا وصلا هى الا صتخو ا ءبتسب صتتجو نفل عا مرارا

 صفا: رضدف هيف عزانتملا عبارلاوسقلاوهها نهورح يصف مويا تينضت ناءانفلا
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 222592222229222 222297277. | قتعي )١ ةرحووا ا لاري عم مويلا كلذ ىف ى نحت ناؤاضيلا ببسي صتخيل ”أباجهنرك ها هلع
 هي 0 |باوج لاوس

 | لتيب>لا لتحت نكدو ميلع هاني نآلا
 ا سصيخلتلا عم قيفحتلا بانك نمإ

 7 نال ةةمان:زمجاهب اعماق “لا محو :فملا ةو ىف اهنالز“نيلعتلا فاهعم هلق حم” سهر »م تاملكلا نم عربغ ىل"ةببرعملا ماقبل ف جاتحا امل طقف
 معلطرشلا ءازجج نال >رغملا ةرث ىف نوكيرازجبلا ةغهدوطعم تناكا ذإ و ءازجملو طجرعشلا وسوم اغسل و ازتملا لعرجف وطحم اهنوك جارت نيينيم- نيتلمج مهن وك ىف ءازجلا
 لبا ىف كامكس !درغلل ىف امك.:ةيقح هلق امىلا ارقتفم نوطحملا ناكا ذا نهو نكماأم هكرشلا ىلع محن هكرشلا نط علا ف لص الاو نطعللواولا اضياو ةلمحلا
 نالخ- ىلعيلو م سر لمجال :كرشلا دع اهل مح نكيولا ذاف ناكماللار نقب ةبراجسو اولا ن وكمل ةكرشلا دن لمي فلا وق ىفاهرابتعا نكمي لا
 0 نذ زغب اوبل ارججزخج حر رخسو ١ لق ( ١ (ساز :موهف اذ ميلع نفتلا ره“ دا صملا نننامويرّمتلاب حا يلع نضتلل نال نبه بسن “لاوهر غ1 نبا لازرطلا

 وجا ىف داغملاك لاوسلا ىف هركذامراصو نيسامبنرقت باوجلار نق ىلع نش زريغ م ضن امل باروجلا جرش ججرخ [ل لقتل مالكلا نال ببسب صن
 ٠١ بلع 1 در باوجل جبزغرمجطلا جرخا منا لوقيوه يفز ف الخ هينورعاضقو ناي دق نصي مارنا ذان لال ة نسال
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 اكو اك 1 ل ماع هلا نكلو ,هلوملل را رع ورة لسا رعاك قاكشن هنزل هلع
 اففللا| نه درو قلا 0 هلل باوجلا قى البقن هلو كش مومعلا ظانلا نمتلاهلاما و تيرختن ل ناو دببو دنا نوو رجس

 |ممىنلاىاميلع حلطصلا إل لون لن زنا ناك بح اص لئاتلا لقو هقولك ةرينلد| لو 0ك رغزالا قداضالاوةدر لاك هريخلى نر :قةكلهغ
 لبق د لاق هللا يحلطص ا ءاو'لحفلاك ا فلطم ناكءا اوس ناعلا ضب سسيلاد انههرمامل ا, ذارلل ناوهو كلا: تاو لا ةراثنا هزعا لبان هلو 0 -اف اسس -قيردتت

 نعوراحلا دارا ةرعبوم احلا ركذ ىف عد هيصددملا نعرجتلا ىفو] ةعاطلا ىف ا: بلا رم مزلا وا مجرللا ىف دومسملا نان لم مومعتال لاق هلل ديحف اشلا ضب لئلا
 نوب ةقلاهملا ماو قارشالا لاح نرعولاو نعولا تارابخا نعنامإلا حعتر) قإ ينال زاعودد هيدراتلا مالك لجيومهو قارغلا جولاا له لع دذلا لل نا لوقن
 تايالو شلبى مومعل )دال زلهلو 0 هلو 0 لالثموانا بالا نا)3 كلكلاضيا 0 ارغجلا

 نع ازارتحا :نبلا | نسخ رين حموا رح د اؤارلا عمموبلا كلذ ىف ىرشناغيحنوا ىرنت

 رظنلا طقم. ليقف اسمومو غيصصلا نطل مادلا قاالطا ىف نكلو مالكا افلا
 وهلا ن وكنا | نموعسا دوج لكلا نكد ةريخلو ا نزل ناكءا اوس لكل اص تعور واع

 ليقوويغوا وكرم نع لكلا نكودريغ 00

 ايزل اا قو لهاتف يلع طصلا ا خفاشلاى اروه|مكقنطلا انههراعلاب ربراهن

 ةرساغلا و جولا نم :نمداتلا هجسولا اوهازهوأءارظفلل راك ناو هل ودعت 0

 لع سيم يجر اجغلاو ناوويحن لرارب الانا ىلاعتهلوق مهرنعنوكيالف

 ل ةنعدرخءارصنب تبذيوامملعس اقي قابلاو طقف مفتول ازننملةليرجاوربلك
 زوج غاضبا مزلاو جدللوعشلالد هيفانالذ : ماش العا هاف نال نسانازه
 ةىرلابوجو معدل ةضفلا بهنلا 5 وا ل معا تتتدنإ

 ةديصت :بصرالطا نوي ددضفلا دبهزلاوزنك صوص موق قادر انك اون الجف

 2211111111 اف تررح اركب يلخت هلع نيزلا ةحاركزملا
 | وح ع مجاب عمل :لباقم توا ذامارنعنأت ارسافلاوجولا نمعبأس جوازه

 لكيملوالا محاد | نمورف لكل نبال ت ارح و لك قو تع اجلا ةقيقحروكح

 ءاوسلار علام لكنا ًهقرصوحهلاوما نميزخ لان لوق ىف انما دارفا نمدرف
 كتم لوقن نو 5 ةةرصل |بجت ناءاينغحلا نمرحا لكل ضورملاو دوقنلاو

 بجت لذ لاوصالا دارتا نم |يمنا عم عامجت/ ايراني دورمهرد لك ىف تق لصلا

 ةحاشللاب دال |باقميصتشرتعو ى ؟سضعلا قركذ ذام لع ضياايعا ونا لكذ قف

 امهنمةيرحاو لك تيلو نانقلاط منان نيرلوأ# اةسلواذا هيت "رمال لاقاخا
 هلا

 تالطا داقغ انا اوفنلةكديلو أ ةأرما ملك لت نامزليالاقط انو
0-1 3 

 ةكورنملاءاضقلر] ةرالتلا عواد لمح < لوو كل نك ,م>]كلا نم لون الابار حلصيسنا
 نعم لانرعين قتلا هحم طرشلا نال غنلا عقومةمحق و ةزيكل ىضتلا < امالكلا يلع د ىنل

 الجول مادام بجاو "قيقرلل لعل مسلاو مضولا نع 0
 ادا مرسلا سرك نملارمهاللا ناكاذ ا نيحى ازلج لو هل 5 6 00 4 0 لا

 ؛اهف ةناشلا نعد جن وينو كفي نانوعاماعمزلل 0

 رشا ىف نك لكل ىف ةوئزلا برجر رع نمدبل بهذ 2 ةلوتوهر شازئاريقلا .انلادن للوقت نخر ةربعأ
 قررتكيب ننال »ل :الاماىغ.ةيألا نوت هلث ىرصالا

 "ناك اي بم هانلعجمواو ةدايزلاءاخلاو لافلراتصا 5

 نسا كانلحجسو ظفللا نحر كلا نلنرخر ا ةريعالر ببسللب .صاصخ] 05ل د لاول موسعلا ةدافاىف اهنيرصر ماكل ءن وكيف نطسمرما لاكلاو ىهاظ
 نك لقح نال للاعن هللا نابو نيب اعذف ةدص بايجلا هب وجاك ليد لب لمعلا نو توكسلاب لمع لل لرايتع ا, باوعلا لع هل مح نم" فللاخحلا هيلا بهذامو
 لاق تاقزيلماعلا قالطإ قمل ( مع ( رو هيلع فخ هذ ديهاظلا نالخش دوال ةكوصباو

 اوه مشق هّلنا ليبس ىاهتونضم“> دوةضفلا»بهولا
 ةعدارملا لب انههدارمريغوهو نثنلا قزئلاويلا بازحبا
 هدد ١لسس يف اهنوقفم الو ىلاعت «ل 3منيرقب ةوزلا ءاطعا
 نيعولاو رت زلاوهو اههنم دض ورغملا ةقفنلا نمدارملا نال
 ةركزلا دالول نعل نيم وأما د لالا د نم للعسل
 حوف لق كلى سل اربسعنلا ىف نكال اقل نفد
 والو اعاشنلا
 الر 0طن عم ؟سالاهظتنابتابن نممز رورو ارغب
 لظح حف د# ةنيددلو هأل:يلص درا كال ناك ناو
 3 نين زي دخيص ةيثلا ف نانلا ةغمبص نا عربرقتر ضم

 ذ اشلاروهمج ل ئافلا ليقود لاذ ل ءانلا اهب لخسأ ١
 فاض اكبسنلا ناطم هذ انقلاب دارلا فاضملا لاق هع

 2 ا

 مهاد اذا نمدرن لك لع ذشملا ىرجب لب داتا سقي
 هلل نيعمعلا دازز !نمىانحلو نك 0

 |فيضانقد ممحلا مالاظفل نال لام لك قدي الهلا

 | نمرحاو لك ىف ةءامجلا :قيقكح ل معين حمجل ريض, ىلا
 بجت ال لوو حلك زلللأم لكى نيلف نيدمحلل ”]كدارفا
 لك ىف 3 لصل بجلال :نارهاظ هن امض ت3 لصلا

 ةيعم روكي نا وصي “ل لا» .نإ ةمجاصلل ا مهر دور انيد
 لوتس صون لك لا ومن نعرف لك نم خستيخ)
 ايا حهلاوماراذا مز لكى ةيثألا هنمهب ةقصلا/
 | 0 بجاحلا نيل وصا حرش قف ىرضعلا لانا نك
 شكر دايتلاو ءارفتسالا لي نزلا ماباقم ضقشن لاو

 هيىمجباصااراعجر مهبايئاوسلو هاو داربكر
 ,سقو هتبإ درحاو لكب كر نعم ا و اهريغدره# ذأ
 , درف لكل نبال نا ىلع ىتراخ ليا ل داذا وعنا نها

 | ناشملا حاف صدرت لك نمىدالا جملا اذ لا
 لاق هلل تاولصلا اس اوظف اح وكي يلع لمحبف
 ل قا نيرلوا نيلوت بسن هنالاتقلطا
 هزه تىلدا ذاةأن<دمناص دادحإا دع داحلا)؛ ماسقنإا
 ١ 1 نلو امهنم جوحاو لك تنلوا ذاذانلو ةنعوانلو

 اهلا طبترمزلا]!ةامكل و حلك از بن زنيو طرشلانفحتا
 اةريفت 00 11 حمجلل قالطار هلون هلل
 |١ قالط | حصب ف يكف ةينسن نيولوا نكوامت نلد نإ
 ا 0 ل ب عملا

 ١ نحل تنحي هلوق (رنس)
 هين ناك هباقلعتم ا باوجل ]اونس

 منخل لاحلاب الرمالكلاب لمحل نال لل و ناكد مسكت

 نم ماهل ماعاعد وعن 1 حررتلا ضحب

 ارصملا ناي كرير باوجلر نت لك شارلال نكرا امهربغ رد
 لعف !ناودانغ.لحذ | ”ل قارحى ليعت تيسضت نان

 قلتانا دالو) نتىل ٠ نا ةءاسُمل لاق |ذاأم لات: !| قانلا دارفا نم درت لكن مهلوت ل صر ملكت نعول ث) قنرطلا نهمومعلا تارحا نكل للرتحو لبحن
 + لهنملا هنعىف ت اي نمت « ناكمالا قع اذغللا لولنم كتي الو هع «دالدا كلت نلت نا ةوارم لكل ني>لف تاقلاط



 2 39 0 ,«ولل شاذ رعب امذ صم لل وت نم وصقل رهرممرححتو نار

 00 05 ىرالم طل لكك امجتاب داصنلا جرب تبثيا منا قات ]جملا ىرخلاريل قس غلو سعلاةرامعب تبي ءاوحلد لير ًارحار نووضن زنون اءرعلز 00
 ل 01 مدعو ىدعتي ل ل الضو كح ىيلاد رمل نمرحدو لكك ى1زلدإ سلو لس لق نك ةيعذ أت ال, نم نيمرحلا مهمل للزغلا لئاقلا اللفت
 قرر طلاب سبلت موهذ ى اج نامي رهر رح ادارض هل ناو رطكلا,ن عى بلاك مضكلاربعو !رحاو مرض هلءناذ ناميالا رمال حلا رمح دنا درمتلا نكرم لت ناك نأ ا
 | قر ثيذ تتقي س ايلا ىكن مدرع فلسلانكلإ وقل ازه لقنيرلاوهتلاو لكم كك درعقلاو دوجلاو عركرلا « انما راذ مكيلابرم لاك ةريشكد ارضا هلوق كسل ةنسملا
 لاو !لاقيى مع ميكذ لقعلاب ال لقت, "لا تبل ةركؤلل ةنمازال عم اخفل فن صال وحت !امنا د .ركوم ناك ىا ةمجبل و ةنس نم لات 0شررمالا لهلاوتا أ حالك لاإقا هين سانلل نوكي نا تصيف متنا رض ىلا ركلو رمال وك ىلع تفتر امك ايصقتس ال, ىدلا لا لا ادع ل امل ناز ىنامامالا سرقت

 طب وجلال [ركؤملا ببر ضل ةابحباولاب دارا بحلولا نم ةببرقلا 8 نكومل ةنسلا مجول ةن لا نظدارللان ولع اوث ةيجساو نس ةرض نركب ناهض شل
 هلخ 0 ىلا ةكجبر >< قفيس حار يش نوكي فيكذ | داضن بجارلاو ةنسلا نيب نا دريالف
 ةرسافلا داةييلر/ | 1(" درت _ةوجولا ثم ١ ىنلا ل ىانانثاز لون هلليمالا حد لدالان هلت
 - | تلزم تاتي لوق 0 لع هدر قومه 3وطنلل مص سيل

 ارم او داوبكر دروب يناوسسمل عون جلول وف امر ابتعاب دعاس امملع ممن 0000 تعصر كو دا ومكر ىه ان اوسسب) ىوخ رجول قوف ايرابتعاب همام هبرومتأملا ايت بوجولرمتالا راق هزجلرعا تام داوم لب

 تم

 ةسافلا سول نعرمان هجسو ازه ىشلاب رمزا ليقومقغلا قناه دعي الر كه جما انف لو رضا مزتاللاابجلو مدزلل ل ن ا6املو هبررمالملا
 1 اروهلف عسل ليقزالص ايه رض نى هلا درماللوكتح) ليقف ريك ف التخا هيفو تطخغ ا. الرا نب لا دل, «وويتا يرض أ 0 6 أ ا و ا هرج نامل املرحسو نض نايتاراصر ابحلو كلا! نه
 نض وع لعرمإل لو ريف ةرضيارم ا نوكي ثلا نكوملا : قرض نتىملا مشل ئشلاب ا 0 2 : 2 هي هسا | ارفع ويهملا مزح ىهخلا) نكو ةيهاركلاب تيمسر هبت

 ل © : 0 . | لضي ل اهتشالاراصف مزناللا قرض مزلي موزللل ةرورعضب وا 0000 بس هز همس م يل 01 موك 5 مهرج رك نهم اج |(يبسمتإ 1 محرك
 هن ةرمكد ارضا ل تناك ناوأ ه3 سحل و رض هل نكن اف رض بجو للك ىهلاو 0 1 كلت ام هند 1 0 ١
 انضهوهازه يمر يغدارضالا نيرحلوبناتالا ]ل ةكب ىبنل ذو هدارضا عيمت خي | مزار نهضت مندل 2 3 8 . 5 5 وسلب تيمس وايبتبتر تطخم اذ مصنالا برا انيلزنا
 دج نات ئنلا وملونة ضار هشيم ل رحمان قمع يو طع قرا صل َ . امضقن "ثلا .ى هملا ل ن ٠.3 ص! | لع انههسيلو هب قد لالا قلعت مرعب نشرت نع ف كلا
 لازما مزايا ناو ريض لعل ننال هضن ق ئشلا نال كل ذو ةابحباو ناس تعم ىف عل بو ايض ةحاركو نهر كلو هل لما دارا
 هي احل

 9ع نباتا طصملا ءاضتالاب دارملارسلو ضلا نم دا ال ىاثلا ىف ةمجاولاةنسسلا» لمعلا نم دافت ملاكم رض ةهاركضسقي ئوشلاب ٍّ ا و كل 3 رمل زراريهو لص الا. نض ةرغمل زا 5 شانر لاذ هلع ب تاير لوألا ىف هلركلا ىشبو هلذ ىف ىف ل1 جرا غكتف لاتنمالا ةرورض | | هبررملالاض ى١نوكي هلون هل هبررماملا تييرفت ٍِع 1 مح لا 0 0 كسا كلل ذ هلق 01 نضلاب لاؤتشنالا نم < امنم ىلوق ّ ٍ
2 
6 

 تيما جب با اكرم يسب هللا ع تخيب بح سبك : دلو رلاتوفمررإك ءاوس كوركم هبروماللرض نانناسلا
 مليم انهو طقن مز الوم تال لب قولطنما حيض قوطنم قطن ريغ لج سضلاو مارحت تر فمل ارضا ةريثلا ة نه نمد افنسكل»
 مس ا عع اطقم فا لا يم افضل : ةرقلاوزل ةرباغم رمل تراصف هرركم هل ترفملاربخلا

 ١نهو َقاقت الاب مازن وكي كل ذ هنم زل نلف هبّوم|ملا تيوطت سضلاب لاذتشلالا نم 0
 ليس هيك ى 0 م ةيدارك مضغ تل مم >لانا ىللصالا هل مصرا
 وم ]اريصيول مالا ب اروصقم نكي ىلا ىل ير ريتا نال صالا نه ةرئاذو لات أم لنغممأ ١ مرنم زل د زلا نكيولاامل هبروما م لض ىف ساعبرقلا نا

 ا 0 1 خذ أ|أ 110 0 اهلطم سيئول اتاعلص اهلل نايس ا
 برتيادلل وكل! تجيرمارقلإب مالا هوركم نآك هتوقيولا ذافرمالا توغيإ نسل لت ماسرام ترا ماس -

 يي سس يلوا مدي ل يشل رص ال نال لا نكيدرللاق سس

 امص دعا وع ل ع 1 06 2 20١ نإ | تمره ناو هيزوململا تام وغم سصضلا قلل ذ نوكي 0 سد
 0 ا ا عصا يح نمدارمل نإلرأربع ارثزل هترفيرلا اف مارخسوررمأمل
 را رهظ اره هوو لضلا رف مالا .راوإ بهذ ى با راثك ثركم ناو يركرق| تان ازاجم هبرومماملارمالا توفي فنمعملا لول ةصاالا
 ناره نهم نمو ةواهصلا ضير فيلا ناوا بهذ كيعباريخكثكم ناو وكيف نق هانا انو لقب الرس“ لابس فنل انرفم سضلا نركأ
 هريس اهل نّيضضلا تقولا ىف دررتال ةوابصلل عسوملا تقولا قف نضلاب لاؤتشالا| أح بدماسللترغص نوكي ىلا سضلا ناماللا نع نع
 ا ع : 3 3 ند | | رمسالا تا لاق نمر وركه لاتوفنم نوكي ال ىنلا نضلارا
 نات لقال هلو جاب مارما رإ ةدومصقم وذاع هسفن ىف بضل 120 3 نأك ناو , حرضلا نمد ل من ل نع .درحلا بلا منتشي 'شلاب
 ميرفت را درلا ور از الا نس دنسلا نم ناك طيخحلا سبل نكى# [ملمرجلا| ليات لعن رطعم ةقلثلادا وت هل ظفللا ا مازنلا 0 ا ا را ل ١ ١ لا ليووقللا طائل دفئ رغ لاو ابكت وغملا وصلا
 , ,  "كيدوسلا ور صبغ لردأوقلا مرسل سيكي ال موكاريط للوقت هل: لص سلال ملل رقل ليل د لرسعن نالها
 هرضملا ىيغ امل نال علل ذوزيمجاو نس نعم ىف ةزيض نوكي نإ مضتقن ىبنلا نا.( نيهعت دل هبزململامايقل لل درعينازاوجل!توفبال هلو
 6 ل ريل! هناالا ىف ىلاونلا بوجوب ةركيف هلق هك هل نامل
 5رالامايفلا نا هيف قضت ىلو 1 بهذ قبح 2-0 لينك سضيريذكل العار 606 اهيضج نكي نار ةهاركلا بجرم !«سعجرر اك اردغل ل

 م اودسقلا كيب فت ثمن للزق! نلو ناو بهي رح تقوي اتكوصو اد و صح عرسبل سهشتلا عزم لفل رعب ةتلاتلا ةعكرلا ىلا دا ىل>الا نع اسفل ارصب ةينإنلا
 يع ل ترخلل فلا وه ارح بر رم | مق ترفل ضلاءز للجسا نمازي ةنهه نمو هلوق 0س لماذ امارح عقلا ازمه نوكش ةرلسعل ارسغيذ الص اوضهملد م ايفل الع امرقلا حب
 لوس لاس لجيحن لم عنربا نقئراطلا اكرر لرجال لاك 8ك لص نإ :ىلكلا نكن لن هلل ةياصعلا توهص نال مري. لزت 0ث ةورصلا توتجخ سي هنا ري هين هل
 ةمر نيقتسيزيف نيزن سيال حالا نافناالو نارا لو تاليد لسا لور الالو صيسلا رسال لاةنب يلا دعاس كت

 هلرق عمير ب وجو لأ ومس نم ةليوط ةرسنلق سنرب ١ دنس نعلن يدتاكوسو ١ هلع .رامق “لا رمهت  نيطيخل ريغ ى اء! درلاورازالا سبل لاق
 يجن ىلكخ سنلابج رب ةموحاو رضوى نلا لزم .ةعرحر نسخ نو عوجسولا خلب ب راظناللرمتالا الازهر نيعصريف سحا ريارملا نوكي ةرعت ناو نحول نا ىا زل ؟رضبارما
 ً ؟ميمرم للسج:0> الضال ,ناكناو «لمض تابث ابا ذو خلبالاب .نىدملا مارع لف ئدتااملر مير رمل لل ترفي نلك صض ى أب لافتش الاذإ ةرعترا لحرت ةدضرركأ

 ذاع ةرومصم امل عطرا ف ثيجلاو لل برة سكره تدس ى:ةيجاو تنس هلق ((نسر لوجه ولا زنا د نم« سحاوب مطتريوعر ىلا ةريؤف تشب نضل يرمالا
 وجيب عيب ممكن سمو و هوك نايك دك نسر هن بس و سما[ ا رو دكت
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 ا ؤوبقت ب النالار ةركوم نس رض نركب نإ هطتشل الو ةركؤلل هد اكرةرض نركي نا ضتقن ئشلاىنعيويخلارلا اجا ينزل كرت لاك هلرتههلسىهتنا
 انثأللع نميلع اقفتم ىغل الص! مدرغت نكك امو قللا بيتزنريغىلع هلق كك هثرومانللاتوفم سفلا روك رع رمح ىامضتقن لرت 0س زاد حل طصا

 مدام ىهنلا نأق

 خضع لانك
 رعاطلا ناكها ىلع دوييملا ا سنس ار نلاحت هيلو نمد ميل ملعون امججالا ت ربشمل ىهاط ناكم ىلغ لات 0ك سميا نامل ىلع قبلا نعدحلرعم

 دنقلا طرعلخ ب س وماما ترث ارا لك ةنصحلا +! ننعلاب لاغتشؤلا هبروماملاىد]هنال اصلا هش

 ناكاموه :يححلطضإالا نسلانالاو ةركؤملا ةنسلا ةلرتتمل(كاكرنيل نايل ءادرلاورازالا

 انلق ملوق ىلع فطع”تفس بولاق و لقعلاب تبي مال لمفواالوق لولا نعايو
 1 . طساقلا هنهلجت) نغفل بيترت ةريخلع لض ةهارك تشن رمال نالصادع ٌعيغتو

 ةرصقمريخنا] تنالصسضتول سجن اهم وكرهت ءناتصاخت فوتو لآ
 زاّرهاأط ناكم)عاهداعااذاف ىهاط نام لعد عسل )ف هبروماللاغاو ىغلاب

 م اطلاع ةراصلار ستنال ىلا كونلاغ
 تايدورعض نم تسيذد مضرلا ةمزالرغاهناذ
 ىل ىلرضرث لاق هلل نخل ار ىلا ىلإ نك ةرمجسلا

 هلك (هريغو ىاعملا فررح كح هاه قحاولب
 امكرلوت كلش تشاو نايب لا هاكحتالا نمهلرف

 فاز اركذ هنا ويضرت بحاص كلذ لعف 5 2
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 . | عقيف نييقتل لليل نب د سل حفل لامك :ليلوالب نسي الف

 < ةنسةدارااماو هريقوولسو ميلع هند !ؤصيبنلا "قي بل

 ” !ةضتتاب هطملف بهسلل نبرصس لاق ىنإ ثيم مس الصنم
 يلع ىنلاقنس كف داراملت هش لماتن ليقا نك كلل
 دنس اهي دارا هن !دياؤكلا لاذ ريوتجم !نهو يما
 ماما هنا ءنع منل خر تسائرءويز
 0 لمان ليقلإ
 كرز ةلايمانرب لتر حسا

 أهي نلاعلترل ىلا ةيئجلا نارد عضاشل لاق 'هفارطب
 نينيعلاراؤش ارح ىف نالمكءاوس اهيا غنالا ]لاف اثنث

 مسح و 0 0 يحل 0

 و +: بجد 0

 ٠ | فصن ةلملل نخيلعاصن الث ةيرلا تضمباظاوةيرلا
 !فصن نينيعلا نيرحلو لك ىف ناامكل جدلا نسوي م
 و كلشلا نا لزقي عفاشلا ناةياهنلا ىفو ني رهلا ىلا نك
 "اند صنتي ثلثلا لعدازاذاو قصنتي ال هثذ دام

 ا لن كتف ةيرسلا هيف جامو ”هيرلا نإبب
 .| فلا نانزل ننال هلوق 0لل قالطالاب ال دفاضإلاب ى
 | ةحس لا للى نهلا ةنس عاهبكح راهفي ىعت ضم
 حارا نيحت مسيل هلال صئنلااهلع بظار ىلإوم نقلا
 ' | عالي نيترمو ١ ةرم هئزملا عملات هذا ت اضرم ماختنبا
 لقي ةفاضالا» كراتلا دعب مل نك "لمع! كرتايوبلو
 | لمحو كنه ىثتنص ى | ةازن اب ى نبيل ينس قنصل

 تف نم. ناضل يللا »اجياؤلل ءازج الو هلام
 بر | لحفتلول انضنا تقو هل لاقي هناب موللاك هلوق هلل
 : | اه يلعلا ةجرلا نع ضافنغا] ه) نوكيو ةنسلا هزه

 تاضقاث نجي لوقلا ثررارقت للا نه زازا
 0 3 ليم سم سعد مهاماعش لهل
 اتاقي هلأ 0لك برجل ىهتنمىف انك ناش لعلاج
 ذوم ىلغريؤيال هنا لس إلع ىتنا طعتإ داع نم اكانلو

 د>الانم عمس ال عضوم لع ربذبو ناذزلا نم ممسا
 نوح كزترلع نومصملا لانق نارلعإ رث ىرانتلا معو اننكأ
 اهكرنن نيرلامالعا نما اطعمانب لمه رنع ننسلا
 تولدرب لب نولتاقي *ل "نفسو, لاقو نيرلاب فاعف
 نيباقف هيرعصا بج اولاو ضرغلا علزت نمل لاتقلاامناو
 نجش مكر هلق حلت سلا نيبر شضيفلاو بجارل
 نكادزلابلاق ةلك اهعلاطن يرحا بتكاهلئاضفب
 دامي لوالا فد لف الا ظفلو انههرعمجل ظفلرايتخا

 : شار يكلة لسرئاوزلاةثكر ره ةنس لقى |
 الخبا ازهتناكمال >لاميلعهناف ءلزهلل شررو ةريسا

 امرا ناكوحلصعن | ثيب سلا بتكىإ تيل دهن ان
 و هيتسلا ىلع جرلا سقي نارابتحالا تمم لوقت كلش بزاع نيرا را لا رك ال حسا رد لع ستر | عررارب

 هزم“

 اقلط 52 بقاهيللو لعن اعراب ائياملنلا ناتدق ل فنلا في رعت يلع سصيمان عمأ ضو مفي
 تبا, هلمرا مقال لق» لفنلا كزناع مالب ال هتيقحف ا محاصكن رققحملا رست هنن ىرري ي0)قيكزل اور ليال نا دعل رق هل كرنك لا هله امناوعن

 [ روب راز ةنسيد! ىلا دنس تناك اوس قا انس قطا( لزم ب ]وبس هنموبشرصلا ءاضن يلع بجرح ]مايل رع جل دلول هناف
 0 ءايلع لاق امكإ دقي طلع مقبات سعذ اه الط ىف ت الخلا همكحو اهصن ىف فالخلال ىازلا

 ىتل اره تلق زل سهلا ةنس هلرق 0 ناقفاكب ليلدالب نش الن ةقلطم اظل" يس

 دات دلاؤ الرخا ناالا هل كلوز ريتال [رشلا عاب هناعاهطنرىازن لل باي لو هللا ةاةرلل ىف نك هود بوب اممِلع ىوتجو هيق
 هفرعلرق 0للل عيسانمل جو خم الف ةدايزلاةغللا نإ وه لفنلا لاق 8م فل سل !بحا امر ىرخس ١ هكرتو رم م”لسلاو ةواصلا هيلع ل مذ وهو ةليضفواب داو ابّرْنص

 : ياما ذافاسلل نا تلق نفاس فيرعتلا نيالا كدر ماللهنازازلا حا هاند ب المك ناس ل2 ق لصي هناه مأعلاب فينىعلا نه
 فطوم زل تاز الاد لال د لاطفال

 داع هلل ل صوتلا الع بظار

0 

 نط وي اودس

 جحا م6 ينجب عنك حسب سحر كك ماس جب حا لج مق
5 

 ١  . 6 0مم

 . ديوس ه7 ناي مك كرك كي جدك بتم سك, ل١ اع

3 

. 



 ابذ ناتعكر ع ابرلا ىف ىف امل ضرفلا نان لفنلا

 ازتل 1)2ةيالو هل دمازتما ىناتملا

 ىه ليمازتلاب سبل ومزرشناو مزل مز! ذأف
 مف يلعذ مازتنل الارجريملو ةحا علا ضحب ءادا
 بمازتل لاا مجيب حمارا لعجلا لانا لاقي ناالاوهللا
 وجو امهيب حما يل ر لوقن لس نرغلا توبث نم خلق ام دربا
 ىلاعت هلئاقحراص [يينمالك نارابت) عمماهه لاو ةياعرلا
 2 اسللاركنلا ىاركزلا تيحن مدل هلكجز عند !الرف
 غو نالف لات هلي ركزدل ناي زي لاق ناب هلق هلغ
 أن ّتبم رصملا ليوأتب لعفلا مم نآز نيكاتللماللا
 طرش حرهشلازا ىرتالا زل الهسا هلوق 0لش ىل ادوبخ
 مرشلاى ةريشك ئاظن هلو هئاقب فال حاونلا مانتساف
 ايمشلا اعرب لحفلا عسازتي لمحو املف خلا ىلوا هلق هلل

 لات هل ىلو الآب لحفلا ء.لرسب انتي اعرب لوفلا واقد بجي
 تسل هلرق 0م جلوبهسلا سيلا ةغللا ل وه صخرو

 ًاعوضوم ظفللا نركىونعلد كارتشالا خم دكرتشمدأ ٠
 نال خلاله سيلو هلوق 0[ ةريدكو لذا هل حلاو غعملا
 ناجم نيعرنلا عر تقيقح نيعونلا اعتعصخرلازالط
 مقيقح ن وكي فيكذ تاي زاحجلا ل نئاقح عشبي ئشل وحسد
 لخدعن > +ااهعيسفتو لت هلع ةعير "لا عاؤن الا لمثت

 | ةقيقح صم رثا تاطمل سيلامل هناي قتريرق
 لضاحر عماون لا ىلا اهميسنفت سعب نييك اههعارنا عبمجف

 :ظفل هيلع نلطامرابت عاب اهيسقت نا عفرلا
 | ه١ ناك ةقيقح سيب ىل لمسح نمر يكن هوههو د:صخيرلا
 ٌقيصارلالا نيدلاك ظفللا غارت شملارسقي هناامكا زاجل
 نيعلا ظفل يلع قطب هرابتعاب امريغد بهنلادأ
 اناعز لا: هلك لقتساى !عاوناةضيرالاق هلل
 ا اال اعوام حا

000 
 لاك 6[ ةقيقح. لع حصخرلا ظفل قرص ىف
 ةصخرلا اخفل لعق لطي ى ازاجمملا نم ناعونأ
 ةيزاجلل قىارخنالا نهرّسأ لاق لس ةقيقحالاز اجمأ
 + ةصخترلا تقيقح نملعنار|

 ناس اكارو مسيرامقالا مقا

 باىجلاوس
 مح لوقل كل ذو زل 'لظترفاسملل هلوق سد
 رز ناتحكررف اسملا ةردص هنعىلاعت هللا ىضر
 مكيبن ناسل ذك ناتعكر علا قولصو ناتسعكس رجل |
 يشاسلا ةولص ناق امل دول سوريلع هتدازنص

 رخقفلا تعكر ىلع نئازلاك لنفن هيلع شازلاف نيتسحكر
 تناك امل اهنككل :ههوركم تناك نار ةدابزلا ]هد
 زالءانتسب ال1 لبق مزلب حل هلرق ( لد لها ررييو نسما ىف ااه لص احا نه :هزنحأ هجسو نم هاركلاو هيلع باني !نههل ةعو ىمشم اهضن ىف ىمو ةولص
 رد عوشلا هبربتعي الف مازتلار ننلاو نونظملاك ءاضقلاب نمي الف هل الاطبا ىسجناال سبعلا ذغابجار سيبلاد كرتر هء1ستسبا فلاذعال ئشلا ءاقب. نال
 نع رلاك هتالرزنلا ىف امك يمس هلراصامم ىرق!ورشلا يف امكالحن هلل مق داهنا كش الو زا لاق ناب هلرق ( "١ سرر شلرلا نم + ضرقلاو ةلافكلاك
 ٠ةءاقب ب اجا نمىرت ١لعفلا ءالتيا باجعا ناو

 اعيرادص ريتك !ذعردقي ملول هنا ىلا ماجا ارحق و ءلوق لس !رمعرف آسملا ىا حصول ملوت حل لفنن امييلعداز
 يدم دابا جفن ل ةرلصلا نافلا تسيل ل 0س قيال لق ليدز ءزه نال هلو هر ناز اونا ىاءاسا دل 3 ةطيريرتلا اك هناصرسصت
 هم ايص تبجر لأق ه3 نه منمن ناانلو هءاتسب ١ فلاخهلال ىلا ءاقب نال يرمزلي») هلو كركر لعبش اجيال لدن مح رمل باتي ىف صولا نهىلعلاق ًّ
 قرط ملارضحب لو 0لا_-.تن ايص ىلا ى اهلا لاق 0لسر شلا كلذ طعاب اثم نأك تامول هنا ىرنالا ةبرنفلا ةبنب املسم ىلادت هليراص ىدا امرا ناوطبلا نع
 دتهأ5 جاو قامحلاو لذتلا رجلا مهمتانرا ىرتم”ل 1 دؤملا زجل لزطبمي الئل ىاّرن اص <يفريوكتل هلق 0للع ميصلا ضب ى ا مرصلا دا هلوت لاه سحب امر ةميرخلا ىا
 ةناف ءاضقلا ملي دا الاب و تناك ةدأبعرتيا نم ل والا ءزجلا :دايصل مارتسالا بجيل نكت مارحت ةنايصل "لا ب وجرلا!نه سسيلو هيد ةرمحلا رجب !اوستااو لادن هبرقل
 نيصلاك ىدؤرملا بتال تلق ىدؤملا لا نكذ عورلا ةبهلا فز وجتو برهرملاىةللنلإ

 . ضرع هلرت ول سمايردررض دلي هلرتبر تنل ءرملا هل محلا رعى ١ هنح انتم للب هلت هلع 1
 ةهعو كارزملا/ | 8/8 ١دعريقم/ ماكحالا ثحبم "لو ةلجل هذ افل قضرع لاقي تعهمضرع حارصلا ىف
 : تل قرافلا حم سايقلا!نه نال وقي نامصخللد

 يال لفل ب اثيمنا هج نهل لن رئاسملا نيتحلرلاىلكضئازلا» باتحاد مَ لاح م

 يمت هتةراصر ننلاكوطواهلطب ناهف اهقيرلو ماقلانحنةدابعريصت نإ ضع

 وق ارهىزلا كس + انصل ال نّتس!!نهو ىدزؤملا نجلا ى16سفم,”لعا نوكي لم ى1 هنت: ءوغليف منظ ىلع . جاولا فداص نونظملا ىف وىشلاو
 «رخألا نم ةبزاجملاف حهسروقم ل هد مف دوعر اهفي تركن يرسل ١ لص نيرممثلا دل ره همس: ءأم ةنايصل ى امىلل رم نييرم ال

 رن كى دومللا ىف نكت عوجرلا >3 صلا ةيزرجتالو هللا هجم ايه نيرا هناف نق

 فوت ريتعكرلا ىلعرسقو دبر ل <تلهنا ءاهقفل اركذام ضل خيسن لقيا و كر
 هلت رو ديدان لبسك شرما, تمل دال نان
 وع كلن خرابمجو فصول انهى عل طنللا عرش مل فاشل للاقدسضيرغلاب لغنلا

 !مزليا] لفنمل لف عرش ناف ء.ازتسإل لبق عزليرمل ناك ماقيل للاح ىف _زلنال هنا

 نايص كتبو هدام ناانلق ةةيلصو وص ناكر اوس هؤاضق زلبال ل سفاولو

 اهات ناكاذأالاهكيلام مرصلاو ةولصلا نال قابلارمزلب لاجل ليبضالد
 راطبمزلنالاو قارا يلعف مصلاو|ةولصل لرضعب ىد) ناذ مؤلموصواًئفش

 نمايغزكد ينقي ناسف نورك راع قير زوم
 لوالي تادرس الاس مالا

 ٍ تيصوم لركزلا هرب زم مت هليراصرزنلا ل زنلا كرية معز شلاو العن
 انه نال بجورتى ا حفلا ارتب مضل بحوث نيت كر مصار عيش لاق نأب

 لضفلا» تبت مءارؤيظعتل جما ذاركتبدو نيب عامجاب لدفلا ءاتباركرلا
 نال ماولاؤ مايتالاب لد !هءاقب لحفل اء1 سبا يصل بجي نالذ نافت الابر ننلا)
 : سدر امها عجلان مو زحفلا يسيل قو العبالا نسا ماودلا

 اف ”ةقيقح اهل نيبلو م ركتشمب تسلا فالاهفرثتولوةيزمل
 ابتسعأب اهميسفتو رح ىلع حن لكفرعو عاونال للا لوا اهم-قلبتةيوسلا دعاهعاونا

 |ةتلارمز اهرحا م قيقحلا نم ناعو حاولا هعير اره اقف هصخرلا مدايلع قلطيام
 | ولاه رقيقا تضل هي صنتو زلم دحازاجلا نكت
 اهلباقم ىف ضيا صخر تااكدتبانةيعزنعلا تنأك ملكت يلوصحم همز

 م

 ها

 هزل الأنههو يضرفلا ف لقتسم همث دوجوملار سقلاو ل ىلا هلرق ك2 سروص اذ



 ببلا نانا و نم ةدوجرم لزق 0لسيونأذ .سكحا نك عرحلا ببسلا ناد نا ةموجرم هلون لس نيل: ل1 نيمسقلا نمىامهنم لو لس
 ىهذللرت هل نيرا نيش لى هل 02 تميزعلا لقمع !هتاقم نه هس ودم 0و ٍإ

 00 م /

 ب '
 هل

 نانلجوم امهالكت نمل ناضمرؤيمشوهو موف نامراطفالا هل ماين اضم ْ

 نار توفيمقدسر ارا دووم امتلك را ومرللا نأ عمدا ذ هإ صخر ريغل للم

 درس ناكامل لك موعى لورق 02 ةصخرلا لحيربغ ىف ى | داولل ضع قمل رت لش نيرريخلالا نيمسقلا نمىاانمولرق
 ىلإ ءاميازإا] موعى اميراشلا لأق موحلاو ةحاب ل[مهو نب سلا نيباممجرمين نا ممكم مايقو محلل م ايق عم عيبتس مف فتصل لق ع
 (يعراؤ زال ايمريصب هناال هل رت 0للعتمتهدو مل ضف رز ىا 8نعلوملاطر قسى كوت 0لشا> ابمريسعي نال هي نخل وب الهنا دارملا نا

 وحلا بسب ىا مرحلا لاق 0لسلابم هبن دردمجيال نخ | هيالو للت ءنعافعو بننلا نرتعا نم نإىزنالارتحأ, الا مزاتسيال ةرخاولل
 نالتحمأسم نامل ةبابعىف نا ىلا ءامياميفز

 الاثم وكي نامهلصيال يركملا ضن
 ىمهو نو نمل فاضملاو دصخولل
 رع فرلا ىعدزق هلل صخر

 ايه دقت ءاركلانإ| |هلباقم

 هارتالكوضعل) 2
 0-0 دا ا

 ااا برع

 ىا هلرت هلقطونلا نه هلوه نون هلت هلك تميزعلا ى!لباق
1-7 1 : 

 ا وماةا وأب ااضب نسا دصخللا نوكت لف هجبو نودصجسو ن

 دس ةضرادالا نا ةعازا جي هن عم ىف عصخرلاتناكةؤجس عكر ثيبلا د
3 7 0 3 

 ا سلك ءارجا ةمزح يا ميشالز الاوت ةصخرلا كداوملارم قش ىف ةدوجوم نكتولو مل هلارا نه دج
 ضب فاروق ا ا 1 3 اتناكداومل لضعن ىف ةييبزعلا لح 00 1 هلت حلتكيرفكلا سلك ع تعا

 0 ا يقسو يلا ولمادم لفوق اريتساف انا اناةيزاجو 6
 ورعب رسال ل خر كامل مولا رهو هرمي وحمد جريل يق حم دضن قا بمويصب هند

 رفكلا ملك نعى !هلع هلو 0س
 0 دولا ةرشاب مف صخري كلا عا رعسف مؤ :بجزعلاو طايتستالذ نيدوجوم مخل ْ

 نجلاب ةاطناووملأ لقتال 2 6 ةيقابلا بلا رمرطعتصخ_رلاوسس ارو ةالطإب قاوم نة بأقل ْ

 نا يي يرد | نوضع توا فن لحي ير فكلاةيك ابل طعاوون مز مخ اكو فكل رمل
 0 1 نآميالبانّمطم يلق نوكي نا طمشلا لل دع اهؤارجا طخ هناك ماهل ئآضعا ٍآ

 انتر ىلا ناديجمامخالك رح يلع لدل اصر تنور لا رسود ل شل ولا ن

 5 تيس لمادا طعموةروصص انتم ان توفي فن ىفاقح المل صخري لاذ مم يزال

 َ نعم قنا توفل نع ماقال ودول قو طعام ورا اقوه نعم ماو ينل! ايزخف

 نالملوق 0كيربخلا لام فالتا ةاراطف لكراجلا هيفا رضا وركااذا ىانامضمر ق ةراطف او اب نيرصتلا نإ

 تلت الع كا ذا ىاريخل للام هنالتاو فلغلاب قاب ثا تحواسار توفي

 ملول ل وضتقت لعفلا ةمرحو نخاولل مرع ضتقتحئّبسالا ليت نافل عفلا مرح كيلا نمدارللو مم 6 4-0 ا
 ريصالو نخ هول منع قع ذ|بننلا فرتعم ناذ ةمرحلا مرع مِزلتس ال ةحابتسالا ى | ةنخ)ولل هرعانلق نادق#ع

 ىلر اريصلاو هقحروي ضن هل ناكر اركشلا بوجو ارسل هجو نمنكل أضيا ةروصو تلق نب عمةل ع (ساررب دينذ
 ربصلاو هقحروب قت هلف فلخ ىلا هدا ىحو اسار توفي سغنلا ف قنا صخت اهناو ناضمر ىف هراطف ادهلوق اداه نوكل
 : امه لح ان نلاى ا ةقيفحل نم كميئإرلا ىقانك ٠ ةمرحلا مايقل ىلواربصلاو انومضم هتبوكل خصال ةروصريغلا تحوم تم * و ةررص ت وغي صضنلا فمقح نال ةركملل هيف صخر ى خاريخلا لام هفالتاو هلوق ( "رار :: بجاولا ىف هدا قح اقبل ىلد

 000 ل ااا ا ار مام او ماسالا



 127 مدمج سم نك نينيم تسلا مسلسل عسا[ اقسم برج سني وسب هتيبع تس لك نو تضر 7 ؟شكأ ب
 ف ابره دإ باستحتلازبغ فمملابرمالا نارلط | فورعملابرمحلا لات هلس 3
 00 ءارجا صل لوق كال هركلل لعئطخملو لامك حلاوظ عا |"
 كلن ةمرحوبهو وحلا بجرم عما ويدجلا غن بجرم عم هلق لس هيلقب هل نلاحماكددكب وز

 وق 0 هشميلا ناضلل نعضوغمارحتالا فم اللاو قل “لانا لا ماميا ةماوحا لعمل تح تررعلاا رمحلا لفي ىر توغي هلو
 ل را حافلا ىاتبوفب هلرق هلل يلع ةركأاد هلرخابي هلوقل ليل >:ل هقحنال هلرق 0م ارحلالا ىف ةديانمجلا مرح ١
 روض ناف ركل تاقلعتم نم لاتجد لوقنإل خل اولخيشالو لو كلل برم | نيتضهؤإ ا نكناواتضلإ!ءرعرغلاو لع افرح!

 يانج قريضى اوريضلرق ةلليوبفلا قراثتنانهز هب قلحتملاو قلعتلل نيب مقو فد عملابرصالامضن لعن احلا 2 2

 زذطعلاب

3 
 لزق نايا وألا جو ىفرتا نكاريسم قامو لاما ىلوا ناكل
 هل ل وق نال 0

 مَا لوت هعاؤرطعم ناكارلزل) فانيلا كرتمكل] ف
 وركمل اكمل لاق ىف_«درجل لع افوطعم ناك ليز ادارجل| 7 0
 : ”صمخم جارمعلا] ةصخلاب هل هلك لماعأ ؛ 4

 0 !لوانت هلق
 حليريذلا كلم وهو رورحملا هلوق يك ى
 ةهرعلاب لاق 0ظلريغل الام لوانت ةمرحى] ةمرعللو هلرق <

 /لاق كلل ءصخرلا هيلع أر ط ىزلا حالا رمل وهو"
 ا لاب ىا تاهو هلل موف مايقل

00 
 0 ”قيقحلا دعازههدحلبتسالا| ٠

 لون كلل تقيقح,ةحابتسالا عبنف ببسلا نعى ات
 انو داراصنزاجلب اهبشس نخ امسقلا نههف ىحاربغ ناك
 قنا ىلا رامي هيف زءاراطف اك ا هلوق © ل والا نم
 ةيلراف ل02 ف اضل ف نمل عانت فنصلل مالك

 اطال مرح بيلا رهو اوجد ميصلا ب وجرل بيلا لا
 نوح اردكح وف اسلل نحف دوجرصمرحملا بسلا
 هبكح نكل هلرت 0ل2 ببلا كلذ نعخارتراطنالا
 ناف ع هلكا نه زئاوهر رهشلا حوش وكم نإ
 مك ررهشلا دوهش ره مرصلا بوجر ىضنل بببلإ
 ببس نتيخارت مري كلا نهو مّرصلا برجر سفن
 ن اضرنريصل نإضمر قرف اسما ماصولا نلوزفاسملا
 ياسا نازل
 ل يل داب هجموت ا

 وهبأطخمل جوت ى اورفاسلل صخر يرطفلا

 ذلا مكتمرهش نمثلاعت لون باطخن ال
 بوجو ى 00 دويقملل مع
 ايإ نم نع كار دا ىلا حارتم ءادالا

 0 راكن يفوت هلق وهريرصن قارنلا نه
 را قل لكي نم ةرعفرفس ىلع ءا

 بالا ةلاكرب ف ا ا

 رياعف دم نضثالا ةيولوا ري اطم فز ضلال

 | لات ان كحل ضفاراطناالا فاش ننعر لف لل
 امعرصلا نا نحلا نا ننال اتفتلا لاقو عريغورمهلس الارخغ
 (لافان وررهتلا رع نع عد الا ننع ل ضن |
 ارش ىف ئراقلا كبول محمصش ىف ىرونلا
 3 نا هفاشلا بهنم ىف لوص*لا جام لاقو

 ولا هال
 لب ًايهيواست عل رت عفاشلا نعةيادري

 داو صلاة الار ميصلاررعضت نا لضن ار اطف الا
 يرو يزاول :اوظفناو :مالاننم>ريفد

 2 تن 0 تلطالا

 0 ب 0 ؟ئمطعخزب مهلك/ربغا: 001

 , ةأصعلا كتلدا هلو لضفارؤسلا قرطفلا نا لاق ىاز والا ناوعن هر روغت ناذ ومص اماص نافرطفلاا هل حأبي رب قرب
 كو سير طدط فراق نان همس لامر دفاع كد لابو ا ل دس ندهن نبع نيرا نع
 .ةأصعلا كلثلرا لاقف اومأص أس ان نامخلف فروهضجيم اص طر اضحب طن ا رح ياا وزعلا نيرام نعجقن اعرف تلعن هيف نورظني

 واقر لطونلا نا هتداربع نيرا ج نعؤا دوب ىورزلاربما نعرسل
 رف ابك مصل ةهاركد_اطن لا ةيرل واب ضيالن لق هلال كزه قر دامت |

 هرهرالثم دايطصالا اعمر هركأ ١ ناب ل اجو هلوف( "سر

 ا, لعلاىف و ةعصو ةروصمقح تايف ةىزعلاب لمعلا ىننال ةصخي هلف داطص !ناوتميزحلاب لمعلا روجاد,ناك لق
 .ازلارب لقت ىلا جايب نالأس لسر اشتتالا نتريرقتلا نه طع مزجت] نال ليلك لاتامن) 4:ليلق هلوق تب هر فاح حرش 0 ا

 ««هتباتج لع هركللكوري قتلا نوكيف تلفزلا مس نقول د هإرق,«ومهفاذ اسار لينالر أمل الارمق ب حاسم لا ام فخر هلخب كل نب : هارثألا ببسب فيا ةيلغجكى

 |باوج لاوس

 اما نمي قو ةاصحلا كلو قا و ءلر قلل ضف نال ١

 لاق١نكباستحإالا دكناطلسلا ةرملالا باستحتلاز وهل ورلاعلكز وجي
 نااطرعشل ىلا زلل هلزاجسلف كليب رف تكاكر كراع فيل هنا ازيسم

 هكد لإ ذملز اجملوقل ليل دزلا هقحناكلرف 02 فرعا رماالا

 هطع نوبرعللب مالا مضن لع فئاذلا كرتو نامغلاب قاب كلأملا قحد
 ناعم كلذ دراج ناطلسلا ف: علل ررمتلا ضن قلع كرت ذاق

 داقتعاي ابل جواس كوفي هقح نال وثاةهبجومتس رمال هز لتر يعول و هد
 وعدل رايها كلا ياك ى اوت اع ةيجو زلة مزح

 هراخغل هاا ةضانانأر كرب هت الارم دهم ان

 قولو الث ةراشتنالا نتويزخطفف لايم جرا ولو ران نعاغفلا
 : قرضا رووا هم لااله اكرتأ

 .وفيمفحر]يغلامادط لوأأت ل صخري دي <غلهرطضلا لمن وانتكوا
 000 ابل

 0131 جسرا لعل ينزل كم
 لانا ذيح ننال ل اال نةندداع#ن ع "نع قحارتوكلا نال بب

 ٠ْ يكرم كسل هياط صال 2
 ب وجدوه لح نكاح فؤبومرهشلا يش ثوه دباس نأ ل صخريرفاسللا|

 ىلداةعرعلاب نحل ناك ورخامايا نم رع كاردللاهنع ارت تصل ءادإأ لارا

 فال نوانعراطنال رولضن رمق ناك ندوجشلا ووهشوهو بس

5 

 دون ةقرعلاؤةصخيلا) دورنلو ددرتلو داهحيا لا عاكو محم كل ذ ناك نلةرغسم اف

 ارتيهزعلا نيكل ناثل يلة هف يبس ل كللوف لع ضطع جيو نم ةصخرلا نص نعم | ناب
 ُنوكي كل نكرظلاوهور أطفالا ىف نوكيا 2مل امنا صخرلا نال كل ذو

 ضي

 : و تادلا راسا طم ل سا سلطة
 اق ]ا رمقةصخرلادوزنلا ىدنشل ذوملو 0ك اللعتللءافلا زلاةميزعلاذ لاق

 بيم ا 101 ب وهامسو هدم

 3 |ش



 1 اهجل اوم هارمارنم تغيرا ]لهل امنم تازؤئزلا فعضلا لب ةداع 0 ارامل هش تال لز هلع
 علل انين حو ازعرعضر اد هلوق ىف امل ناي جلارمالا نم لاق 00 نافهلوت 0

 رح متالكلا ىف نا قنا نهرب لف ةصخرلا نم تسيل ىو "ةةقانللا فيلاكتلا ل الغنالاو هريمالا ناو ميه سبا نهو لاالغالا ورعالفز اجلا غو جاهدا
 تم بامر ايونلطلا لمار كارل ردكم بال 190 2س هزغن يت قس ك1 هخاذه عضو لصق هل نيذاض
 نب بنا | ايىنلالقشلا هلصا ابرجألا ؟رشلاوهرومالاو هلو 00 نع عضد هي لريسفت طقس ىاءلول 021 نه عسر انععضو
 لتم طارتشا فاشكلا بحاصّرعت لا نر مضملا صخ ناو هلو 2س نب نورث وسلا لغ ماوصل ىف لغ عمج هلأ تك ىواضيبلا لاقا نكهنفثل كرف
 أتاح درصالا 00 عطف ىييسحل ىفو لاظ”لأ ىف در وم يرسل عرب العاطل ف سنا

 ه1 ومي لااا تيا بصل 1
 اهرب بوخلا نم ةةعورش

 موهتدوتلا مضض تاي ار 533 :
 يا سرد هلل بن زل ارض فب هير شع ب ا ل ع ةقفاوم)جح) موضلاف

 ا | طخارصقمثولاو ةبازجلل نمربهطتلا زوج ناكىا
 اي م درع بالا امام أراذا ماقال !ؤ ثصا العري كل 3 صنوث ةداجلاب كنظ ان

 ا بهات ءاوا تيسمالرشم زينة مدس
 لوقل اذه هل باوصلاو را د بابو بوتكموه موصلا فجر” نيحلك ىف ىلوا ةميرعلاان نحنا فتن ىلوا ةمييزعلابنخلال

 1 ا اردو ول توج امو ماصار خا ثموا دفهجلا.عم نااذاكتاعت الليد طفلا نيف
 1 ب ا قرشيولد انعطقسٌ |لالغإلا لمعالاّنسانعجضوأضزاجل ىننوت اماوأشأ
 شب انة دامس ةشلاوعرصالاوءلقنل الامعالاوةقاشلا حلا نم قل دقبأشلا تل شلا ف ناكامانقح)

 5 2 دوم م لعد ا .|رومال نحاديلكء مج مهنارهظالا لذلك جمزجللا ا! قيثاوملا ىللغ:ممجل غال ١لصالا نال لات هلع
 2-5 كس داعم نآدو عمو كلو طق لئمكإ طول الجلاب ضعبلا رتل شح !ضعبلا نو 2س لرصخ ناوةقاشل ”) ةقيقحلا ةشاشب هيف سل لا ازاجم و و و

 نم 1 0 م نسا ةولّضلازاجمرعوتجبوتلاب سنا لونة و بس اهلا مضاد عوض قو دطاغلا ءاضعال
 نا نا

 عيارلارسقلا لهو قاثلاوسقلا نيب قرفلا[مفاضيإ يل ايلؤ طولا محو مونلارجب ناضل للك تمرح مجتسلا,ريهطتلا ن2 نحل ريغ ٠٠
 | خارتممكحلا نكلوث اذ نتاثلاوسقلا قف ببسلا ن !تلق 7 0 را

 وقس اطتأ ها م 7 ايقلالامتر زعبدعإ | و ةوئزلا ةنيحالص مرعو ل املاربر وكلا نوكث بون لإن هتعايطلاعنمو ناضمر
 ْ رشوة عضوم ف ىا لمعلا ةةباتكو شعبا ةنسجرنسح»ازاجحو ءامسلا نم ةلزنملارانلاب قرحخلا لا “مشا اانغلا ٍإ

 0 نعوفحلاةنوزحو ةليلورموب لك ةول مرسم باو بال الع ويصلا.ليللابنذ
 يوم يحال فل غيروا فق وعلاد متل ري قواهأياو تاضنالا طلاب رعمصاصقلأ .. 0 ١1ىاناك هلرت هل تيزعلا ىاهنا
 ا ا 0 0 |وافيقنخاتما نعازهل كوفر فريثك لذ لاثم ةةةريدك كلا ذ لاثماو ليلا ف ةرلصلا ضو نمبسلا : 1 ف 0

 وعني رصلا نال ضوه هذ ةرسإلا رويل تيلي امب نلعوا و طق لاَ رشم قيتول لصالا نالازاجمتصخرمش ذ قش اييركت 1 نا ىا ةلريملسملا اناج طئالئد "ل1 نالا تا

 ,ةقناولمجم نضيلع نإ بو رغسلا تقشمل هجيد نه 0 تاواضغلث اج صخر يمسافلو ساونا كلذ أيا ناكدانبت وجان
 نه نعل لكىر لا تما ذارتيلبلا ناف هلرق "نيملسملا يي

 ا ةمصخلا عضوم تس مضاوم ا رضحب ف ىلا رشم هنعمل نعطقس
 قءمرلرا نالولاام !ترماملو فا

 ا ااا ا ياعال عضوم يف قانا تح ندزاجلا هةر ةصضرلا ضو «ذ ضهر هانيح ن ف

 راصا ع هضن التاةريصرفسوصل للدفل ةرشابللوه ا
 امرؤصقملا ليصخريف نيورصلارعر صاج هب صضسلا قةوالصل صضسلا ل ةزلضلا صقك ل والاوسقلاب اهسبش نوكي ةيزاجلل ف صقناناوخل

 لتق نمكمارحشلل ذو هنعيرخا هنال ىاعت هنا نحتماقا
 ليمتل|اءاوارعس نمضتءج و ىلع ل يجتاز اجو اريغ اتا مامقحو جورشما نال ضيا ع2 ةمللريخت هيند امادتر كرافكلا عم هيره اهب ىنلا فيسلأب هضن

 ب ب ىلاقان ةلارمالاو ملوق سلو مارح نركيت عومشمللريخت هزعف ناكذ ورش نسف كل الهلا ىدري هجو
 خس الانربغ لعج) وانيلع بهيتالام نال ازا هه صخر لف | رمز نوفي كت لقتل لثمزهو لفشل كارحل نم سب ى امرا صوص اي ىزلا

 ازوغ رو .صلاراشعاب ءيلن ةصخرل وسا قالطا نسمه نسف الب اق ذااف وتس انقحقطوقسلا نكانربغ دع تبجوا مل والصاةصخ
 ل نييضلا لبان فحل ءاقح لاقي هروب غل باجل داو ف ذرلاب الص! ثو صم تمرحلل بجولل ببسلا نالاقيقحتدا
 5 و ةصخرل المل داجلا نعاطق اس -نوكاره حا ناتيتيح صخرلا نمسا انهى 3 ا سد صخر نيقحتلا باك
 مقيفحماب اههش لخسا ناثارابتع د ةمزع كب اق ىف سيل ذازاحم ناكو تلاثلا سلا ريظن ناك ,كلارابنعأيق امج! قاءورشم اياب وكحلاو ببسلا نو

 ارظنلاب ةقيقحلا ةهجشو ةصخر /) حم ىلا رظنل از اجلا دج نال ةقيفنحا ةهبش معلا غزا ىلا ته نكلو تلاثلاوسفلا ندد ناكتزاجلا هجرحف
 م ٠ لصاطقاس اهي ةميزعلاوكح نا نعماع طاقسا ةصخر عونلا| نه ىسبو ىوق ازاهملا ةههج تناكف اهلجإ



 انما 1 لن يعدد

 هلوقل ليلدزانفاويل هلق
0 

 ١ بوجلا(ةرعا ذا هتارم لقو بجاوب سيللامكألا نا 5

 اع هلذا قرصت دف نص لاقن لين ءننا

 و

 >لاكبلو هلس لال سشسالاو تي ضرك ةنملا همزاي | اج:
 هلصازياو هيت ف نار رتاؤورشال نك. ةءاسب يازليلع نوزتنرلاب :ةلصلا ناريقلاا نهزراحا |
 !8زنقف نيرا هيلع نمم كيلهتلا لكي نيرلا نافأ لس
 / "فاذا اهيعزج 0 اتصخر أ نع وفيق لصا كاب ربع هثكل نوره لي لا كوع طاقسأ سبل ٍ
 عب ارلا كصتلا نعلوبقلا "اف زلادرلا لتنال هد هلل[

 تر 3 ةنرلاو يض او لوقب لال وال درت صخب اى 0 اشور يع :.
 نبعللف يلع 1 لوبق نو سيتا ةق سعلا | د

 ن لملف انجب هين غن هذولا ررصقلاقاو كن يزلا يتجينإ قهرا ةوللا: لنيل انور اةفرصا لترات ,
 نيف منال لوس ينشأ كامل هن اررقن نعول اكلاوغ ىلا | لَو كطضلبمهفلال 0 و ناةملك ا ناك نادهلإ 1 0

 ا نيماورث لدرد مشي لئاراطختلاو
 ض رئاظ دق لص ريعفلا نا نضره امب اهب هل فهل

 !ازهلموهغم“ل ىا قافتنا هلت هلت اهلوبق نم <>
 ةاقيبل )6 ثيجاضيا ةييذاشلا هيرقارقو طرمثلا ثا
 ربتعيمل كل نلر تفولا كلذ ىف بلا غلارابتع امطير ع

1 

 0 كلل هر خل ]غي نالت لبقي لم لن

 : ]زل ةمرح طرقسو ىلا صلال ف نيرقلاب دارلا الو
 5 نرنعاّسملا نيتعكرلل ببس تقولا نا ىلع الغل مص ل! ةعضاشن ارنعو هلق 0س

 رسال ىاكمغنع فرد نأس|نامفد ا .ارعصلا ميفرتاصخر ةصخرلا ه نه تراصفؤ الل نر ناضم ران هرم وتس عفرل مقل
 ١ ةزمالت ضعبلوزلا والا ناملعف هلوت يمت فاس ل ضر“لا فتمرضاذاد هلوت هلا

 سانلا نمازةووتغخ نا ةولصلا نما و رص نا قلاعت هثذا لاق امنارمعل تلقل اق ةنيما نبا ِ
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 وقي ناوصنلل نكل ثي سلا نم لال تسالا هجر
 دادخل 2 »ا !ةقيرصلاب داريف انهه ةر نعتم

 م ل ا ا ا يجب مع | يجعل( « طيس سك

 ياليل تبطالل لبق !"لرخخلا لاول قا هج ليقف اجلا نر لام كي هبانق نصترامكتكل
 ّش ياا هنا هل ملا هلا جوملا

 ول عتربصقلا ىف انجل لذا هناوعد عي نيباويءاملعلا وق
 .رعو نمرتلا ى ورز نينا ىغيرمعلاق هلرق كك زئاج لامكالا نوع نا مزليف زوجا ةفص قيال

 0 ا اول
 امسهلرق قربت ارابتعاب ثنأتلاو ةولصلارصق ىا كنه هلوق

 ةدالصلاو لص الساونا اك متل تام مهلا صا هاف نونم]

 نيل ارعافعا ذاق للوكد املأ مبخر كج اصح ااقسا كيقل لتعال

 يلاعت هلاوهو طم هزلت نمش تعاط م زلت اكرم قرصتملا نآك نأ ناد درل لات حيج)

 ير 2015 الل اح دعب هيو دىلوا زولك نت 3 ل 58 1 402 ١ 5 ههركملاريغ ىااارهريغ نحو ملة هلكن مالا تام ا ا
 1 ورصقلا يلع ةرقوما) قافتااضي اف وجيانيقررإ .ارلعةيورصقلا ف همالكا راوهلابب| | 0 0 0 تا 3 1 ها تلق

 هر طضالا قو ٌقيتولاهتم 7 ركل زطضلل نحؤ تيل وما وحط وقس ا ةراخم انباع لسد سم :
 : ريد 03 سد مو هج سي عم و ءارج

 هيلي ضمد يعم ٠ رك لتولي قبو تقر ادالصا نع ةرابعاو ةملك ناسف ءاركزل لاح ةيفاب هتمرح
 تيألا نا ةيرقب تامرحمل قلطم نعال تالوكمل

 لصفر خيق ناكفوكيلع محامل نمشتسا هيلا طخ هلق كذ نم اشدس لو 0 نهاولالن تالوكلل ف ةعداد |“
 ْن كا ام هلق
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 تمول هر ضيولوا تيم كأي ل اق ةرؤضل لات ل وحيل يجي ركيلتمزح 0 رسب |

 "د الرخا ٍِ
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 دارك نمل هلو قي رضيا ماشتسالا هيف ةركا او ءناذ نمكل يك ع ماركر ا ضالعب تا كري يك 9 ارش نةيلال 00 5

 - اغلا ةزابع ىف نا تلق ناةليصعتلا مرعرعراهخالاا ل

 ا يي يل ناحل اسيل هنكل نايالاب نتيطمريلق 10 :
 مظيعر !ز دتاعا | وهل ول الاوكيلع همرحا يري نان ©“

 ننطميلة رك نمل معي انعوملو هللا نعضخ ميلف نا انارعب نميشاب ضكنم ”مدالا دارم نا الداون ال تلق : :١
 1 نكون : 4 اطقت الهنا" مناقلا وس يأ نعةياوز 3 3 :ناميالاب رعد لا هزه حيا هدي

 ص هرم جن وكت وتررطض امام ملكنا لوظنف كال ذأ جا

 ملف داو غير يغرطصا نمت ل قلل زال وسفل يبن نين دك لع داركال ا و
 كرد ى افاكل]يق هدا

 فخلا نال ناار هر ةعرفخلا قال د محوروقَخ ملدا ناريلعأ د موتو م اد تعداد ثدي
 مرحتم قام ىلإ شاع يلاريعغ

 رق هعالا وانتا قب اعالج, وكيل داتا صخرلارط ضال د م ياس َ
 2 خلل ى ا لك ارول ناذ هلرق كلل نلفت الد لمت

 | رقاب سيل ت>ابالاملديرل ناورحلب ااوبع طوير تال نإ 302557 فة ليس نك الا هيعمل 0
 ؟: | حرش نموكلون الب نامل هر ىلا ناد نعب نمد زك ماع هنداوي نقش ربا يزعم ةيوظن ةحابالا نالا
 1 ل .لطضالانعةيللورمخلا مرح "مولا لو هل فاشل نعاياور ىف يا ناشلاو هل كيري حب نعمل هلل نع بضخ هيمنار رص فك ّ

 ها نعتم سعته ى ادا عز دش ةزلا| ريغ هنوكلاح ى زؤر هللا ىجام ناك ةتيللورمغلا نعمل ع ادافأكب نخارب ال نكلر هلو
 رطمضم نا هيلق ةداجشبلهرطضلا ناذ داهتجالاب نوكي هلت هلل ةزخاوللوه فضلا ناتو ةمرعلا مارت ىلع هلرت كلش ارا نمل ىف نك ةجا جنا رارق

 < |رصق تسوتفخ نى هلم نم ,ةففكالا هل نار عانمواهلمر عايل ورغ لف
 ١لصفل هرعرحأم نال
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 درتسالاو حرت وعم لا هيفرت هلوق((لرسر ىل وا تناك اد ىلا ةبسنلاب بانكلا ىف 0 باو لاوس ةرابخل لليوطن نبض فيصل
 مى ءامئارعتل لبق نالف لاقي ا مكاهد لّقتعاو أمك اولمعاو مست لصاولبتان كلن نجا لالوق لعوت وسال ىف : ما رض طاقسا ل( با د6

 ؟- مارلل فسلا] ةراصلارصتوهرفسلا ىف واصلا لاك طوقس لصاح نا ةيالو سالب هلو

 ا م مك تم كو فس وحل جوج نتاج مج دج 3107 017ج ل

 ء انفال
3 



 م2522 ل
 اة 0 ةموتلل مانع >0 ل و 0 ”مرعلا ءاقبل كنيس لق 0مم فاشل فس وا نيران ى اتالم ١

 هليزاساب تنبع ماي! كو ورقملل ةليلومو ىورعسلل ةرمى لاق هه اعررشم لمز بسمو لج لسخ سيلذا نالجر لامه
 2 هلوت هك نحوبلو هيلا ترحل ةياوس لسخلا بيس نال غوش .لسغ لس ,نوكي الذ نئفلاو نطملاك عراشل نع مرقلراصغ ىرشلاوأبتتالاب

 ورب لجرلا ضقت الست رلف للا رك لفمل رق 02 ثرحيل تقوله 5 0 ل با ل اول ا ا
 نه نا ةيارهلا رع قانا لجرل الغى رك فيك نادل ورعاه سيلام لعن هتنالامث !نوكيالفم ض ولا ف لجرلا لخدا نب فضلا عزن

 عزنب ا ةصخرلا ببس طاآقساب لوا لجرل لالسغءاتةمي رزعلا ناةيالهلا بحاصدارم ناتلقاي زوجات ناك ديزعلاب | نخإ وتعاون فخلا رجمكا

 نبيل اوضالاتتياورل فلات تنل ةياورهنةيادر نانيبتأي 00 اراصن لجرلا ىلا ايراس ترملاراصو ردو أم 72و ف
 نييلوصالا ةباور دعا له قالا هلوق نم مهقيإ مرايتلا مهند

 ,باوصلا نع ليعمل ارارهلا بحاصاماد/ موش ماها < ١ ميتال نيب
 وقّشالسفلا نالاروجام نوكب لق

 اوني ناهلوت هلشاباوث ثا ةداشلاةداسلا| اهلحل ذا[ مؤرهظت ف القلا ؟رئاذو 2522 2 2 2

 ةَزجرل ل غاموقسوألانعو دعا هر نفر طض مالا رض يشف املج
 لاا مواٌرهاط ناك قو هيل ثرحاةيلرس مي قحاب فلا رانتسا ناد عسل رم

 تق .ةرلاركىااقلطمرالرق لل ب ابسالاى

 ميج ليصفل نرم امك كل ذوغو ل

 نال ماوحنالا سضنال هلوق هل كتف كاذ
 هبرووملاب لب وكلا سفن قعتيال باطلا

 لاي لعن بلطلأابو

 10 ءا | اللريغحيؤ ةضراو لا هزه لضم رشبأل محلب ل از ضف فخ قرف
 رو لس بو لاوس ااا ا يريد دام
 لير عر ناار | تانج يابس ىاياهرجركدةعدرشلم اب تؤيف ادام ني
 ثيح نعلق ةلشركهل ةجرلااثالأ يسم امكللعلا بايسالا ىف سايقلا! اعيامركني تا لدلا ناك مال لازغل ازا

 اهحتالا بترن ثيح نم ل عاظلا ع
 "تكلا موقفي ى ا نرمب لات جا ا هاظأ 2١

 ءاطعأإب ءلقثر هتنؤم ل مكيو هتيافكبا
 ماذا نوعا لاقي ةكسلاو ةرسكلاو قفا

  ناشما درب ةنوم نوم رح ارههلا قمتي اقكب

 اتقومرمتلا نركىمابهاقاب ىهلاورم(, لصق لاقنويضتل1تضدلف
 حلا اقوا ةيسحلاو ا رحم يمال نعوبللا نوكواقيضمو ااًهَسوماقلطموا

 ' بلا نما ول اور الا عودنا مهين بطل كا 3غ ولا

 5 بيضا يك راع ن وكن نأ نموعا بلطلاب هوم اكححلا ننال هريغو

 0 راك أو فاظلا دج نمادبلا ايدج ارضت دش لع ى اهل اناضت

 رهشم ياو لاملا كلم ه تقولا هرلادلا تح نم متهلئاوه |هلكراشنالا ىف ةيقحا
 5 ان ةيهن [ضزالاو بيلا هلو ونوه ىذل نال اناضمد
 نارزلهعب وشم بابسإ ياك ازه طادتلاب 5 ءاقبلا قاحتو ةولصلاواريرقت

 مايلاو ةرش امل ةوش ابملاىا

 هلقب قايس مف >راشلاراشا ميلاو ةر نقلا نمل
 1 ول رو ا كمسملا
 0 قلعتلاب قلعتما لهو :لماعملاو ةرعش أبملا
 رئاسو «ليحوتو هدو ىا خلاصلاب هلوق

 كن ن للا ءامياا نه بال لزق 02! نافصأ 2
 بوجو لب نامي”! سضنلاببس سال ملاعلا
 يو م كمل

 رسال ل اال بولا نائل ترحل بسم اره نال اقف بترا لاو فلا نبط ايس
 فول نوما ناصلا ىاعناصلا الت لأ .| يك هن ارْملا ىلا تح مللت داجركي ملول ذإ ارلاحلا ترحل بيو مناّضلاب نامل

 0 لا :مطلاك لايكلا تافصبا
 .01 يمارعالا ا دارعالاقأمكلوت هارب

 م بلاي حهنمنحاو ىنرعالاو نانيشن ميداب
 عزرا ءاوفلارنضسوكو تش كاشي
 ءارولا فانك كو ها اك
 00 ةفاض!ليل لإ ا! ببس هلق

 كاهن هلت هلل كإ ذريغووفلا ةولص لاق
 را ا

 وهو راش نع مهل نيالف تقو لكدأ
 هز نانراهلاطسووراهلا بمر ليلا سمكانآقوام) لاعن هتدانيعف ماعلا ءاصم لكحل رتشلابرأ اد ليل بعل ابعوتساولف
 قمتها نعلضنو ةمحرإ ل سرر ربل ليلا ظفيلا اهلا نال ةرامص ليلا طس كر ننالصرا هلا طسو. ف لعجووعنلا نق تاوا تنل
 داو سون 7 م )ل |رموت نرخلا ىلا لاما كلن نان ع - !هزخا ىلا لال ناف هل مخ ا ماقم ةيهل ١/1 ماكدةلل راو |.ةفرعملد

 عزت ن ارب فقخحتملا لسعول لب لسفلا رهن فختملا قف قص الاكسل نالزةلسخلا عرش الف هلوت « سير 1
 رك ذ نقر لسغلا كإذ هي 0 ا ا رنا ةينملا ف فضلا ا :

 لسغ زيول وا نم ةيانهلا قرت ذ امو حيكحرغ ةياورلا هذه نا مامهلا نب خيشلا نب ىنلاوه ب لضلا عل ةءازجا ىراسفلا قيعرإ
 ببس لسغلا نوك آنبالا نهد لجرلا ىف ايراسر اص ثرعملا نال الص! قبولا نه هع .نارهاظو فنعل عزب سعب .نمدارملاف لح
 لكةيوذولا معل ىعرلاماطقتنا نعي مىرجإلا تيارت اهجضن :يرئاؤو ةل/بابسا هلو( (1١ ريوزسلا ادا لح »مهن اذ ضخما عزن منع تقرمث الا
 جلاتلا ءاتيوشو دكا تم ركل ىاولار : نقلا لو“ ا نالت انام | يو در ا تارع دعا: ى

 ضرا بار اها ذو [قريسملا لع مان كالاراثاو هريعبلا ىلع نش ةرعبلا ىل لرعالا لل

 تقلا نأف تقولابنلنما نهةولصلاو هرب مخاطيطلل لكل عال د فيكرباف تاذ

 اتعب برغ باجلالاو تق ولا نهق لات زيدا بايعاب 2

 كنمالاملا لال 1 كاب ل لظانا نها زلاو هماقم تقولاويقاف



 ارك بجو ارركتي لوك ةرجتربرقت د لاملا ريق وريعنللرم!بسح لعرب فلا ةأساوم هر ركش نماهل نبال ةمحن ىئانلا املا اهيوجو ببس هل هل ا
 ١ضوفن دل زد اعرصدا

 ابيه أبرم .ارلا تناكأملو لا ببسمناف هلرق 0 كر كزتف >يشاحللو جرشلا ف نعمل مزه ليصفترمرقوزملا جخ/] تهل ناضمررركتب موصلارركسر نايم
 زلال لق 0ك ق لصتمملا سارى 1 هسارومع هلوق 0س يطفلا موي نمءاررسبالا عر شلارتعاو ةر رركتماضي تق نصلا بجو ةدررجتم نس لكى ماقبل
 ١" ةددكو !نيعبالا ديو جمزلا نم ججوزل !قكرطغلاّق نصح بعجإت
 0 ”الظطصالا تملطصااذ1هلرق لش تقولارركتب مار ا يملا ل ل ل لو ةقسمبلا

 انك نجلا بوجرركتي تاما

 لاو ناضمررهش ببس هلزت

 تولوت كلل بختنلاا
 اًريرقت اب هلق هلل بيلا روكتب
 2 ماد اير ضال خالص ليدل دارملا
 اةعارزلا ند كلاما نك يولا ذا هنأف ةعارزلا تن دم كاملا
 جارتلانخايوةراجالاو ةعرازلل ف مباتممامالاب ان

 هيطعب نعزجيول ناو كلأملا لكل ضفلا دريد ةلخلار#
 .العلاوظع القنا نك ضر! عسي ةراجل وا ةنييرازم نم
 رولا هلام الطعرر او رجارخملا نخا كتاوهول قمل
 ببس ةولصلا بوجو نا لق ملزما: يعيش ناف هلق ل1
 اه/ سب" لفنلا ةولص ناميلعدرب ناكو ةراهطلاب ىجو
 3 رسرأ تلارهخذ جرجا ود تسيل هن عما ضي ةراهطلا نم

 املفتراهيرجر نوعا لهو جا واصلا ةيعرش تافلاق

 دوج عما واصلا 5 دارا نا ةدارم نإ لاقي نال اارمهللا
 بجو ببس نال تتر ةراهطلا بوجو ببس ترحلا
 ثيل ادا ثرححل نافذ ثبحاوا ترح ا رضن ةراهطلا

 دريد تصالخلا بح اص لرقلا' زه رو هيلا ضفم
 ثري نود ءوضرلا بعيالر ثلا نحوي نق هدا يلع

 مص قي ناضمر ىلا مصل داضاى اهي تامل ةلساهطارب

 جحس انلإى ع هلدو لاحت هند ا لاق تيبلا ىلا جيل اف اضا ليل سب زن :ببس مناف هلق 02 رابكلا

 ل جن اريرقتو اة يقحتةيدانلا ضرالارركترهواخلار رركتب را بوجوا ن
 ايضعروهشواياب لدتمازه موصلاو اهم وجيب جايا لعرازرهىزل لوك

 ماك يكب طركدديلا فضال لب نا ضميره بيس نصلاب جونان

 زلاسأرل لل لظان ازهر طفلا صوراجمل ل نيعتف وصلا هيل نيلي رخا
 !دعإبوزب لو هسنآروهعلا خف لصالاوةّلصلا ةزهه بوجول ببس.نايرِلع لبو
 :افراكلا ل والاوتجمزلا ذل يمهل لنور مت وه هناذ ةيبعوراخصلا »ماما
 هننر 5 بب يمصوس درعا

 3 ناب ةيمانل ضر لان زهر شعلاو فظو لق تقول زحاو تيما كال

 ف 1 رْزلا -لطضااذاظقس مشعلا بجي رفق ضرالا نم يراغلل وح ذا نافذ

 ناف نمل بجو تجود ةرصلا ةزه كاندن :كافصوب اببس هنوكىف سارلانجترامهلا ةذاضالا تسجد امل نلت ساارلا ىلا هنداض !نيترههشا تقولال
 بالا يعل ةقفن نا تقلا رو ديلع ليس )ر نول بوجو ىف لصمإلاو نون ومت نمعاو دامالسلا يلع لوف ىف ن ملا ىرجم اهبازتج ا ىملسو يلع هت الم ىجشلا

 لتق نم.لوق لو شر «ظرعش تقولاو قفنلا بوجو بيسوه بكب وجولا ببس سا ”ارلا ناانفرعف تقولا ىو ةنؤلل ىلا وجات وه سارلا ذا تقولاب ل سارلا بج
 ةقرمسلاو لجل او وجرللانزلا» ص اصقلا ببس ازمع ملا فزللا هنو
 شا جوف ةيزجا تبجو نقتقسصو قاتعلاو موصكةدابعب ىداتت اهنال ةيرقعلاو ةداصلا نيب ةرئاد تارافكلا نال حل. الا ورظحلا نييرث ا درم اهب ى'
 :ملخد مف دانه تابرهعلاف هلوق (م«سصنر «رظحا تفصل هب روقحلا قم د حاب الا هفصل !ةدابجلا عم :ناضأل حاب الاورظحملا قفصة عاهبس
 ب ب ا يل قحص اخ صا صقلاو لاحت هدا تحن وكت ةببوقعلا نآف حريك تايرقعلا تحتل تقلا مكلاخدانا هزيرقت
 قح ةر لقلل تابوقعلا هل ةيصاخغ دو سلا ماو ةبرقحل الخل د لتقلا معملا]نهتىرما ارح ا لخفللءازججْشلا نوك كتارا نعم
 ١ ؟دداذايرد غيب داغرو ننكوا ىراوخمغ عب لم ىشن وحلا ضعب ىف! نك «صخالاى 2 اهريالاب دارعوعنالل الباقم صتخخلا|

 0 مدور سس رعب 2ع ١ ب 1 || اقل ,اىسوملب ل ولاهي ناب
 هازال لاب نيلااوهواهطعر بعز » اوس جبلزولا بيس جعارزلا نمل ناربرفب 0 0 0 1 1 ءأ .ارزلا أ 017 لقا نك ةرلصلا تقوردغ ف صمضلا بوثلا

 انف باك قر وب ميع ا ورشا رك انوه ويطل اجلا 0
 ليزيءاضعالا .ىرش فصروهإ
 اذه تالمألاواهل بيس تقلا نيك زيكلاو ثرغصلاو ةيمكدلاوةرقيقتلا ا فسم

 [رقلاموب للولأدلاءاقبب لاهنت هن هما امل .ناثرؤزقلا رابلا قاع لارظأ" مرضا 0 لذ ةلش اصل تاه لكل 5 مولملا !لاقانك, اوهو روضولاوهو
 نوكي ماكو ةراجتلاوعيبلا ندوه شاحما كيم لماعم مهيب نكيرلا ةي١ هنا دمج زهر د را لف ةلخرا

 المال ببسوهطامتل يرو قلل ماقبلا قلعت نارلعلاوتلاب سنجل زل ايقبم 0 00 5 ب 1 كاان "هلا ةرافثرر نقكو نيجلاةةذان

 3 000 ترقد قاتلوا نك قاخ ال اك دلا 0 يرجلاىان لنحت ةلط ما جررظ حبال 03 دل تالخي دركمارحرظح حارعملا يف هرخإ لا تبضام عقلا لا دوور: تالا انوا ىأنالا صقار يعرشوأ يول لهدم سادس
 8 اههبش (9تايوقعلا تيقبو هت اسمو تالماعللاو تادأبعلا بابسا نيب بترمل 3 0 ارمقنلجلا

 وي 2 ملس تأق ملال (
 ' انبسنأو تارافكلاو دو للا تابوقحلا بايساو هل اير يس | باج لاوس
 2 )لق منيل , بسس - 6 املك لا رس ذا الان عاطوش لفلاد

 00 وو و ل حاب !نيبرادرمأو انلاسؤر ةركزع اشلا لوقسارلا لن ةذ
 انزلاوهانزلاَح ببس ةرمعلا لتقلاوهصاصقلا بسن رخأ عون ةرافكلاو | | اولعجيرلورطفلا ةكرص في ثاشرطقلا ىلاةت

 : ا راءاولا نه رتف اضا نا عم. عفاشلا هلصجمكاببس تق

 تارافكىلا مجري! نهو تبسام ىلع فطعرماو هليقو سهل نزقلاورمق ا مرشو حطجقلا

 انهه ةبوقعلا نا
 امم ىلاعت



 يومَع ترا. مفروظحلل[باهنرا لع ةيزجا حنه تبجسو نو ه3 نصسو قأتع ا ومرمعل ة مابعب ىريطت ةرافكلا نالزلا ةرثاد .لوق ل ةرافكلا هااجال لوت ل
 رب نويل ضخملاروظحملا ,.ه رقدللامبس نوكي>] ضحملا عورشلل نافزنين كي ناني ال لاق قل سو ظححلل باهترا لكحازجج جت تلوم ةيوقعلا ذ

 بتزلارتاس ةرافكلا كلن كف بن نلارو ص وهو روظممرم أ هيبسو اكد ابعو ضؤ ٍ:بوتلا نا,ىزت "لاهل ليل د9: مرقللا هزه نا هينو زمن وكي نا نباظ داب
 ةركضك بوجرلاببسر اصف عورعشم يلا اتي بور وظحم نيت ارضقن دامب هداف نيحلا ىف تنحل ةكو طخ لتقل لاق 02 بنل اهببس نوكاي ناز ينال
 + لتقلا نوكل ليلحت1ْناف لرق 92 ةرافكلا دوجولاببسر اصف ةريركو مارح وز وركتملوق هنالغبو حابم تيداتر ةدحوزلارجسز هنالمب هناف راهظلاكو نيعل
 كا مهربغ و!ءاملا بشي و! ءانذلا ل كاب ها مارأطت الاد لاق 0كمرن امرارقرب ددرو[ لهب تبثت برالا ىوتتم ىف تمشتلا لوف 9 تحابالاو ظحلا يب |

 نادلاق هلم ةريبكو مارح ى اروظحم لن 0س حلب الا )ظحلا نيب ارث اد ن اضمر ىف راطف الا نوكل ليلعت لهو زن جاسم هسقن ىأد أطفالا نيإف ىا هناف هلرق
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 0 ش
 .ددب لو سبسلا نال لطاب رص نا تلق نافزل؛ فرعي

 هلل ٠ دارملا قطو لة هلا هر لوما لال: |رظحرديزا هرمارمه ةرافكلا ببسو ةؤلارح لقب تؤسلاوهريلا مطق بب رو ءناض ورهظلا ةولص لاقيادكوءاوكدلل ةبسنب| | رظ ارييد] اره ةراذكلا بيسر قمل أقر تقلا ا ٠ لاقهلل حيتان نيثاتلل ليرصحلل تسلا منا ةملك نا ه0 ا حج سم امل رس دكا نيرسف باجل هةيتنسلا

 « سركتب وكلا كتبو هنو نبك ارجربال نا.نلعتلاب !نوكي نا بالا هب ةيروقعلاو ةأمحلا نيب قرئاد تاك امل اهل كلذو تايالاو

 اج دحام نع دوججسيو « قيمي حضن يعش سمك م « نك مح مص ميج

 زلا لمتلا نال لاق هلل طابتر>/او قاعنلا قنطمإلا |. 1 5 : 5
 0 ل ةفاضمةيوقعلاو ةجارالا تنصل ةفاضم ألا نوكتل تحلب الا رظحلا نيباثاد

 ..ىعيسام لع مناملاببس نوكيال نق ميلا تامضملازرا| |. ها و امس املا
 هدب وصعب وطب حج 2+ رمو مابموه ثيص ىلإ ير ةروصلا تحرم هّناذراطخ لتقل ةرظحل فص

 خا باثراحتفاضملا نوكيو تا هباث داحو هلق هلا
 ع. | هرايتخاو هطقب ترج ىانالذ بيسك لو كلك هيلا
 . مي لاق هل ةيببسلا تيا ةفاضالا نا ىاانهملو هلك

 : نيس 5 1 4

 ناضمر قاريعزاطتالاو ةرافكلا بحل فلتاوأيمد ١انص زف منلروظح تّشتلا كرت
 1 2 هم

 1 0 ا تب بس خلا [تاتسلا مايك كيب ببسلا عيدا ةراكل بم نك داوعسي[وشل .ع- | طءشملو 03 .جلعلا دوجو نن كاادوجو| |( صن دو 1 : : 5 ذ تلش 0 ا ا موصل لع ةيازج هنا ثيحرمروظحم ةئلامل كولمثوهأم لاضن ا كيدعرم حكيممناف
 ةيلاوكحلا ةبسدب وكمل يبس شل روك نجرعي اون ل1 هلبقول ديول همنم ليل هليمصفت
 ذأ [لصالا نال ةجبلا قاعتللوجسنمللاببس نوكي هب قادتلا و هيلا برن :هب هقطت
 جيون لف بكل اقيا كرب اذ دايو لاييبيمروكب نأ هيرقلعتو نزلا ىتدفاضا ىف

 ع ويادلو# هلل تهتنا .رمتلا رم ملاص هن للوشو
 5 | ةيمهنملا قم السالا جو تيبلا جلاقي د !ناضي
 5 لوقت هلط تهجتنا اريدك معتست امهيلاوحلا ةفاضا

9 

 ازاجلوشا لاسيما قف ره رطي نيكد لولا هفض يرمك ةيلعدي

 نلطت لوق كلب انكلا نم تبان اهناال ةنسسلا ثخخرتخاو 000 : 1
 !.|دشعوا هتركسو.لرق كلم وصالا تالطصا ىف ىا| وهبي سلاو جلا طر ملسالانكواءيمب ملاذا ضت رصلا ةيلع لو هنوي ىزلا

 2س رات يابن |”لوصرلا لق دعاطت نسل ةنسسلر اسقف بنآب لف سلمان

 لول ريل يلا لراس ديرصرم بانا وصال كرهتك لغد
 10101011 رك قتلا كانا طلابها راو كدا اياك رعسام
 1 ا قا ماسق لارخا لصف ىف بابل نه سيو هلاوقاو ةبادضعلللادفاو جالا دفا

 0 :!ةيو ةيطفلا ال ةلوفلا نسل ىانتسلاؤ لاق هللا (كل ةريغنو ىهخلا ورمالاورماعلاو ص اخنل نم باكا ثحب ىف اهرئاذ يبس
 5 لات 02 باتكلا ىلع تا ءيلعمل و لس ةبتوكسلا ل

 ل حرا المار يتب سلاما [نرايبل بايلكزهو يلف كافل, اهتانيزا هيف ةعلاز ةنبناهلك
 بألا نه نيب امو ةصتحن سلا اصع بصل ل : 2 ا
 | <ب تخل نيا نالويقةسيالنهوهب ةصتخإ | اسمق تعبر !كإ ذو طق باتكلا ىف نجل ناسا هب صمغ م

 نرصلا نهر يلف يا نتسلاى باتكلا مات ناو ِ
 . انا هيلا وويقتسم دعم! نهو ننسلاريعت ىف هجري الو نئسلا نعزو اق ال ى!نيسلاب صتخيأم نعم نوكيف تملا ىلع مخاد الا نال قي نر هاظلا نع

 ( ورحل و لك صا عت ل لمحل ص اصتخلا دارملا نا تلق ناسلاب اشحن وكي لف با ب أدكلا ىف نجديرناوتملا نإ تلق ىاف ب اتكلا ىف سجديملد لوقب حدا
 فكل بيمودلق يل باو اوس وساتا شا ا ةلعرأبق لارمق ءاهتسالا توتن 1

 ُ بضرت »م ماطخملا لّصك ىوظحملا باكترا نخ هرجنرت ةجلز اهنا ةيوقعلا خم اهيف د موصلاب ىدونا نهلذ يكتر ايل اريج اها ءريصبل «دايعقر
 1 كلذ رحب لاقر ةنصؤم ةيقرريرق# أطخانم م لسق نمد لاعت ىلوق عا ةةمهركلا جيلا ىلا مى دؤلل ةرافكلا هين بق هلق

 . ميج دكا
 | يل

 اطناالا ةحابا ةه؟نايب ق حرمشلا ضعب ىف لاقو هل كلاموهىنلا لكل كولمموهى نلا لركالل لصتلا .نإ ثيحنمىاؤلا لاصتا ثيحنشلو
 |٠ مرهاظ عظح هو احابم ةضفن قناكف نربلا ماوق هبام ل يصح سضت قف يوظحل الو لكلا ندب ماوق هب ىلا لكاالا الا سيلر أطفالا نانأ

 راسه :+ اريك نيتسر ل عطاذ مطتسيرءل ناذنيعب تنم نيرهش م ليصف سيول ناف ةهيقر ناتعاى اراهظلا ةرافكلثمىمهد إلا ةرافكللاببس هلو, < ل
 م مص كل يك دسضالا) عر ةربسلاو ةداحلا ةغللا ف,ةنسلا» نينإيلا لعاهم لقتو ةبترباتكلا نعاهرخاتل باتكلا نإيب نحب ةنسلا ىف رش زياةنسلاماص باب ملوق اهي سر



 - , | وصنيب ةطسإو عارفا مرعوهد لاصنالا لات 0لسنيلوصالا ا 0 لذ
  ةهناشمإت وسر لف نص وسلا كزاولاروخب سولو نق لم ملا لانا نال ليتل ناك 2.ارئارتلا لات 2-0 لاصن الا ىاوه د لاق الس ىوارلا نيم دطسو

 ت ملا نيل بالف اةافاواكاذاوولعل ل صخري هليلقلا علا ةالع عأك ذا ةاورلا ن ال15 انو !اكد.رم نييلسم دالارانكارن اكو اوسرورت هادبلت02ا
 ١ نه ساو ولحل اريظدرناوتللوكح ىف اضياريدللا نمهل لسكس املريكللا نيه ىف ندد درت مارن اكول زوهت ١ تاانالابملعو نوف ايلا تكسوربفخةءامجملا نرحل دربخارلن مهنم
 : لولا نيرلمل ل صحسمازالالإ مكمل كل ذلعال الد تنأك وك ىف هكر, عيمج كل هلع فلا. ريكيدعاسلا نارح اد لكربخ وترك اا
 اعرمهق اننا سارح ةطإ مع رت الر لات 0كيقيفر نيفنلأ ١ ثني نمك ةريذكن ني لا نه ىلع تينا مجلاو داحتالاربخ مسا هنمريخ لكو !ءردعم ازئارت نع ىمتر
 ردارتلاف نيط م 0 م0 ةناررلا )ع ةرثكلريسفت نحو اطخاالوارمهساالرا سال بنكلا
 2, ١ نال رق اعط اراشأب لأق ناو ةماعلا به ةمإع
 01 1: ١ ننممل الرق لعوربن وابل زللطرا شي ملر ءلرق ه4 ةنحاد
 0 3  ةافوهيجلا نتعرتاوتملا ف طرشي سل ةاورلا ددعراصحا
 : ١0 قفلا نيكل 00 0 تو تميت عبرا ىلإ اناكاذ!لاهترلا نم ةرمعربخج نيقيلاو ماعلا لصحيلقأ
 : 32030 8 0 1 3 - ىهوتيال تيب هتاو ر نوكياهزلاوتللفاكو نع تاقنا
 2١ | باوصلا نيروصحاوناك ناو بزكلا لكوهوط ارث

 نع فوم راشلا مد لع هل ل فذ

 مشعل -تهسس تنمي 0000 0 ذ نعلا نييعترناوم هنا
 ملاؤطر ةاو ءاصحا رع نا جنمدأ هلث "ب

 انا ليئامك رحبت هيفا كلور دو ميكا نياتوقزكا ب كاع اوس كال رابه عل
 ثا درر أمكتأر 1 قول نم ءادالا

 نعد هيؤرطك ه طسواو هرخأ6 هل او هلو 5 ىرخسأ نوكيف سلا نه موب تا اولا 1 نان ساسل وحاتم هاند : رحمت تست دج حيل الداب لتي لكل ترعب لقطر ل دس اهدي سسك
 لقانلا'نهىلا غلب اورخأ ىلإ ااربخلا كلذ أغنام وا نم ةنمزالا عيمدين ىوتسي ا ودي وتسلاب
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 . 10 6رلر فاح مرومصيب لق: لكن اهزرهرحلاوربخلا ل وظ نامزوه لال 0 اد ١و ذل ارهت هرعئ لرملا لاك 0لل نتن اماوبلغ
 طس والا يف نك لول ورخخلاوطسؤقالارعفتن ختنا نانو هش ميس مالا داسلا ناك كانكأ اة رساتسداسم ساس

 0 ةاررلاردتجلوهرت ترعرع ىا هيف ىرتسي
 نو دوا ولطل لانو سخلا ضل ونزل ]مع مناك كل نكزحشلاو علا كلاس جانو البارا بلا

 -ِ دار ارسلو بدكلا لتمم طارت ةداعلاتلاحا ىزلا
 اناليقوُم شاه دجتويمل ليقف الخل ةرتاولل نسا هوجو ىف ن ال ةنسلزتناوتم نب لياو قالا باب تهتم راخم ازاذاوش0 نأ 2

 : :الاشساوتملا ءاجتن |(لنت مسمر درئاشبلا
 نجتياولع بجو تدرك نلعب ىرلل ا تنيبل لق تايم لحل قفا نان وصلا لفعل تبيام مسلي ومش -أ
 ديفيالوالصنابناجتو نينا دط عجب لدار ضلع يحل ٍ 0 0 -

 2 خالاعرقملا ةظحالم نما دني يلالتسا لع بجوب هنارماوا لوب يكل نيقبلا را ار ا والا ىف ناكورشتنم ىاشلك

 هتيزشا) كشل اورتجي ليل لعراقي ن ارمدجاو ضوا دارخب ودكم ديجد نال كل ذوأ 0 اديسلااماد ظفللارلا ةرتاوتللرتنملا
 يحرك ةرومصرنهجش ميفالاصناٌتدكيواةينلظةضما خام قم ىلا دف د ىف نجد 1
 لس را اكره روب لاك نعم كلذ قينول ناد لوالا) "لإ هزرارترع هن امعالاامنا ليلو هلوق لس ةاورلا 3 دغر اصحإ

 التر هلرت ةلر وقر تاقنلا هب و عروهشم
 ب كا التوهاطارهونبال و قنبر رفناوث هه قره ولالا ىا ورانا نم رقمأ دبلن رسوب بزكنم

 10 م

 ةرهشلا ارا صال الو نيعباتلا عمتو نيحباتلا ن 006 ا 0 _
 نق لاةححالا دادز لحال لزتحلا مضبو بنك, زتجرحا
 ل اهنم ئش قولة نامزلالهىف ترهتشارق داتالاراخا ةماعن اف كلذ سعت لولب !] جلا ةريكنحاولاب لنص+جريلرما ميجا لصحيب رق

 ها رت درر اطنإل و هنم ةلز 5 قلبا بيترتو بسكلا ل١ نه ناف ابر ئضأملع لاق ككتساينيقُياملع نايعلا بج 7ر1 رهت زل زك ايصال فا بيز يصل طوب للصم لم ىلا زها ل كيال كما
 مها وظت ناب ايلال نتسااملع هلرف حلك ةيعن (نلانمهناق للا اوراس زان قلل طك هر مه نب ىيقلاو ملم! تايلا ف زامل هلإ تت وزعم ينال ١
 وريلع لومصيب ىقرتبام رطل ل ايرظن نوكيا زم ورفيا ىيلبلا ىف نوكي تام ملا بتر نال وشن نو طق قداصو مه ناش هام لكر ةقدأص ةعامجديخ
 توكيلات هلل كافل منى يا معن و لرق لل قدور غزل وتلا نربي لل صح ى كل ذو هلت حلم بمكلا عيال نيل, لحل لا صحم كل نكيلانهع

 ناهز نك ةرم لكل ه !نرشلا» هب ليعلاو.لوبق لع مهرحب نمو. الا نيرغلا قافتتحال ل اتجيمل ناو هلرق هللا وكب نالها ءلوق ف بوصنملا ب يلع ضطعب
 رثكأرإهيدار حاز اوزتاتلاد لسن ملقا ةباوصنا نمأةياور نأ 7! ف داحخألا نمن 6 اموحر لاق لس ل يق ١ نك تثدكو ١ نونسلا تلة رلعلا نمدقبط اهو
 _ اهلزبخبزكلا دعوه طارت تلاحا ةدادلاو نيعم”رهرصحال ريتك ناسا هل نوكياموهو زتارتم نايت ةنسلن ثي سهل ل خا ىار عماد نييلوصالا ىارل اره

 ” | ةريرصخخ يأس ءل ناكدأر روهشلل رهف كلت نعلق زنس ىف < ةبترم لك هتادر نوكي لوا نيالا قف امب قر صح ناسا ل ناك ن اذ كال نك ن وكب الافومهد :
 | اذكبيزلاومت يرغلا وقت ايزحا او بتارلا نم هعزمتل هوا أر نوكي ىاددحا اول وصح نيناسا هل نلك أذ ززيزعلا 0 يا امص

 م و مع م

0 



 1 مص يسم

 م اغمالس الإ داع ن اكن ار م ضحللريخل حاولا اوهقفتيل م مومب نم ]يلق دفن 5 ةريشكد عاب لك نع م راه وى 1 ن وجيم ملعل :

 0 ءاظتللو] هبريذيرأع .وم سم عرس رين نظي [ملحلا ننحإ) )لا جلاقأنأ ن قا اوريسلو ءاملدلارنعدتل :ليلقلا < هه اهجباازه بهرتو نتوانيرلا ف :

 ل رساربشل دا ىلا يعي ةيعطشلا برت ايعأ| افك تلا ومثل لهالا تظن عشا! اهو ديبلاف يقابل ممر اورننيلو |

 اقسام ليف ةرخأ هيجمول ةيألاؤو لعل بجوهرحلولاربخ ا تيقفأ ٠

 يهل دل نوكي نايك قيمها فنل اذ كاذ تنيب راعين نغام نوكتال ْ

 ١ 0 نال نيقيلا ريفيو تاوتلابانبلا عامجت) اظزر لع احلا عقاو ل 1 يل عر تح نع! ياولع بحسو ةناو لأق هل
 جرود ةيأغاح ورمل تحل طخ نك ناد ىرارلا بز ا دل ل دما يو جسم بع يع
 دا نعزقمل الصادر رجحت قرضاوملا يأ ارل !بلاخلا نا عمت ب نكلا ةعصو نع اوهزنت: ليسو ا لصور اجصص نرا لايتححلا فل ذ سيل ناك
 0 نو يفي هنظتو سفنلا هي ناطي امملع تنين امطلار لرلا قو ةنين امطلا جوي نيرخجلا نينرنقلا فرتاوتل ارح ةربخل | وضرب جرو ةدايز لصيخحت

 562 | ب عياتلا نعل افك يص نييقتك ا لضروببشللرب تاب باتكلا ؟قلطم نيقي نابزناةدايزلا تزاجبوحملو عللما

 ةهبسم هيفد لضالا داحا هتنال ةرحا نال و هلق هل ةروص هيف تهبشلا دول ليوض هنعهنجرد طاطخت هب ن لامظن از جعالو نيوقتل |]وبق بيس م
 13 هراكن !ىف نالد ص اجيضكي هنافرتاوتملاز ال جرفكب سيلو الضر نسف ءاملدلا ةةهيطقتو لوسرلا بي نكتال ا ع وس وسب

 ركوب اص صحا لاقر هل3 0 هةرف رقت باتكلا دعداحنلا ردح اج ةدايزلاز علو 20د لبشر
 نعمل لح باتا هع دع 0 ىترخلو قوفوزتاوتملا نودوهت قىضلا مما ”نيناطرلع بجبن 7ليذ ىف ىا ماع ١ كلا 1 او|ةنيئاط 5 00 3 قابأب ا رو هل 0 لال رتسالا ليو ضلال كن ةمسلا 4© ايدلت

 امبالا كد لت وق المص هنزقوهوتبا علا نزف ى ادت 22 روع“] |لعزلضي لب ةيلجتكتل او اين هنلا بانك ىلع هب ةدايزلا تزاج
 (لاةرل نبش دلو 0لل نيدمجاىهس تا وضر بعيش رو |م لس 0 ٍء ا

 قد يريزلا ف هتلبرزلا ترق نورا يخمالاعا حش يئالا ضنا نركب ولرمأو هعرتاوتماك نجا رعكو نيقيلا لكرضيفزتاوتل لمس حا هنأ
 لا اور رقتلاو رون فأضمل ارحل اربخك لاق ةلل

 تزال هلل لنا يرانا طنب رحاوابخ وه راو هيرب قلا كلل ار وقل رق ربت هنال حصد ومص
 ال زد ب ربح وم |ربخ يقي لاقواخيب قرت نئادر كل ةافااصاصت ناثالا دزحارلا «يديبخل ان ةلزتعملازمايجلوهذأ | 00000 ل
 م و مدل | نؤرقلا ىف قعيزتاوتملاو ررههشلا نود نوكي نارعب هيف ثمل ةربعال حلولا رو خيال
 ل 2 5 2 ا

 16 2 ا سابا كابتن زاوتورد فارسا دال
 ا 00 اقره كلاب نيقيلارلعلا نو عل بجو هنأوةيداخلا نعمجرخيال نايف
 --- هيبتا يرش نورثك لال لااوعجراذامهترق !'نيلد نيرل لف اربرقفتيل ةطئ اطر هنمةقرأ لكن يرضن الذ

 ريفيو رومسملا نير مُحي كَل ناب نايسنلا مض عب

 نحس اولاريمخ نارعت ::نين امطلار !نيقيللا نيفمو ا ا

 دو ضخ برضو ثا سلجا ابشع ناطل لا خب :
 ْ اثاسب لصحس نقلا لل ةيظملا مسيل ةتيب ها( | |'/ننيمل واوهقغتيل يعصف غيار نزول ةقفلا قل ةفئاطلاّرع تعجياذا

 ]كلا نحاولاربخ هنإ تيح-نتاولاربغب] هني ىقلا
 ِ اللب هداه تح باك ل همي 1ننال ابوك هما ةقارفل للا عجاروهلحل )ةبااريمخ دةةناطلالا مج اوعجرو

 و :ةفناطل ع
 د 0 وحال :لملادبلوت لورق :قرغلا كك اوازعاضف نيالا ةماولل سا ىهوةفئأطلا دع

 يحد جار هلت كل ةريزكلا ةعامجب لزعل ىاوهلدل
 6 ناتملق نافوللرا نئالا بجو هلق 0ك ةقزلاوه مرقلاو
 ,( صال لكلاتيإ مت ةماعلا ىرتفلاتبالا را ننال ايارلل

 ا[ لةيالازه محاد هدر نزلا ثيل لوقت
 ٍ |ميقفح رك لمصناو ليل ةالب لاو دارملا ازمك لوقلا نإ
 | را نسالا تدع ع ارث دعاب ئدانت انا مهن ”لفرقالكلا

 كيو رقف.نومكلال هن نحيربتل باكل قا نيزلا ناني هنانخاذاورتملق
 ْخ |هلكتي نحمل ةياورم ةصاخهلواىدتفلاب ةماعل ناك ءاوسأ | لت سانلللو وبقالا هنمةرئاز>) خرم الل هظظعوو هناي با:كلا ولع داوم

 اوكشاك سريغرب للاق ام عزل ريش الا د ساولل هلق
 ج2 ل صال لذ لعل نا هعانب نه ةابجدار هلق ةريرربخ لبق رهن إوعو ةنسلاو لمعلا ةخرحااولاربض نوكيف ءظعوملا

 1 . صو كاز اج ىلطلا اك راف قاعن هتنا كرت موهر
 نافل ازه سكتت ل 0 بوو ضيف يزال مز ةررهلا ف نان نهانلو ةق رص كااهاوجف لاو قحتقرّصلا ىف

 ةنفلا)|اهجارممجل وا نكن: يل داوهقفتِسلرممف نوكي - نا

 ةيذ ايلا ةريذكلا :ىاهجباو اوه فتيل هليلق دفئ اطمجنم ةريثك ةءاحوا# قرت لك نمد( ملل وخز ف ةعلا د فنأطلا طلارهم ولا فئاطلا للجار مااا مول
 ىفا نك نو ر نح ةجر افلا ءقث أطلا لعلؤ وهل ةيقأبلاةقرمغلاو اهلا :فئاطلا تو ًرحجداذا نيران فلا كاز :اوهمرأ يارا ةقرغلاو !اورزنيل
 تسيب امهلا عيمجلالا ربل عتل !ليبس سوك نهاهلكءلق 10ر1 .اهبارم, هملايا اراد سرد مرا تخف
 هدعرب تلعن ىادارملا لو هلسازعلل بوم حا ارلاربخن ن|نءعئاهيف نحاس هلق 0 ل طن اطلا ىلا عجلر نيهبجونلا “ل6 عا وعجي ردن أف يس

 زاب مضشن نإ ل سرب ةريرب رخو س وا صل ربق نا'عيلقراف#ةريسبر بج ليفم) ذ هلك د املا امرا تلا مان هضتشن عمبلاب ليرقاذا سمج نال! ةسارعإك
 بلع ل اسجل ءل نوكي ن لحي اسهل قطر ةهكراوصإ بق ن !]وقي ن لزثافل ”ل مان لصفلاب لئادا] ذا بونجرلا تشر اول تش اذا تلق هب لمحل موج ملا هداحالاب
 تن قا نيج نايلسربخ دا ثنا اصبت ى ١10 ناملسربخر هلأ 0 ضركرم ةربرب ثم نحرم لقو نحل لاربخ د ينع اهل وأ لوبق نممزلي الفرخ أ ليل باق نص
 لا تبادل يطا كي السر ناك لات يريشقلا ةريخ نب ةئيواعم نكيىنمزتلا حماس نفر لينا نك لكلاب .بانصارمار يسري طع اهلك اذ اغي نه 5 لهلاق طي
 | باطضالا نمرضلا هب هيركيىاةلغإ دل !”٠ ارمق ورنا ةريرس ىلإ ون املس لم بالا ىف و لكا ب نها لان ناو لكانوأ ا نصاولا3 ناف دي ص مله نصا

 0 مسوس 0
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 1 00095 دس بج تستكو 7 ا ا م ا ا م م واع ا مم

 درا مهنع هّرداىضرا زاعموأبطن تعب كوت هلل

 لل سدا

 لاو ملسو ءرلع ملدا طصونلا ناوين تامل
 "ميال مالا َءيَلع هلوقب هل 3ك شرك ابا وعيابو كا
 هلت 0 زانلارصت ع عش ؤ و تراقلا طه ةمولا نكا
 نءافلاريخامإ اكس ازب اك اذا ىاداحالاربخل بق لك|
 ندا رو ودب هب لمعي لير املا هسا |
 اجا ل. علا سيل هسا زف لمعال نيقو لال ناس ع5
 لهارم هدودُر اد نبا لئافلاو نيقب ىاملس ل صح اذاالا
 نيف ةنييلازرا تيلق راو نيقي + اولعسم) 7 0لل ثيسحلا
 نيبلاب لمعلا نا تلقاه لمعبال نا ةمخف انيقي ”لانظ

 يشن س اهقلا نا تلق زراف س ايقلا نال دعصنلاب
 ٍيقلا,ك معلا نإ تلق هب لمعي ال نإ خضين انيفيالاظأ '

 قدر لممصوستلاو ةدر نس ثداوحلا نان ىر در

 ةيجوإلف لا 0لل لماتن قسووضلاب نتي ىرررهفلاو
 نا ةينولعلا جاور ١ لاق ال دؤاد نبا به نما نه
 اول اق غفرت نيتكرف ازلزنذ 'ولعل بالا لمعال هن اب نيالاغلا
 اويهد»همرال مانا لمعلا بجوبإلا نجاارلاريخ نإ

 هو هيوزلم نالرلعلل بجرب نص اولا يش زالولا5 ةقوف و
 قالا ةفرفل لك” درتو ضيا مرناللا قف نق أك لمعلا
 .ايلحلاراقتنال تأ |هاظي لمعيال نارك ايب نممزلي ناأ

 تايب نمرزلي هنا ةيناثن' ةقرفملا كد :لال ىلا ةينظاهنال
 | دل ز 0ل ضيزعع] نهر رلحلا ةلاكيلار رتظم ةدانإ
 ممر تب سل لله صعب بهرد وها نهرلعلا بجو |

 !تازراف مين أييلإلا رئاقعلاب صرصخم صنلا كلذ نأ[
 رهان باطلا ناو مارحتين اميالا شاقعلا ل نظلا
 | يلع سك أصخ نما نهو ةصاخ لع دلت اطسمىتل للا
 أد ىرلا ل وزن, ةلكرلع ل وصح هل نك هتان مالسلا
 كلك ظا| عان) نمل نيالف ةمالا دامت ازه نكت ال
 53 اجت لهذت ]نا ةئيالادص:روزلا ةداه شلع هلو

 لأ فقل عيولا عرتد ليل نب هلق كلكرلعريفب ةيذاك
 13 امرمحلارضيف غتلا تحتترألا ف تعق ر ةركتولعلا
 | نمد افتيسملا عاارلاداقتعالارهولملاب دارملاف خذ
 2, | تملا نهي ,لامتسا وانظ وا دلت ناك بس لس
 تل هعلرفرعن الات كلمثىر اضيبلا لاذا نك عاش
 قلاب ىاهقفلاب لاق 0ك عرولا بح صال داع هنرك]

0 

 ا ادة ليش نب لمحا
3 

 دلت 0 داهتخجاا لبا مسد ريغ هك مزننملا
 ىلا لريهت للا مف ماني كتل تحب هيف د ل نبع عمجوهر
 هلا بايللا نعم هثنا همخز,املحلاولظ نا هلقن امكركسنملا و
 اكاد نا هل لاقيوا مالا ننس 5 سافلا هله تبيسال نإ
 انه هنن نرخ ر ممل و 0/1 سايقلاريغ لك نهر سايق

 فوعانب نمحرلا نبع نبا قيرط نمهمحا ىررا نوركب بااوعي اذ تقسم هل لااقنرمالل ره: كر يرق نعات تناو لاقرلصو نا
 ةيراجلاببمعلا ةدار حر اكريواوكتمرربما|'نمراصنالا لآ

 يدلك كراس فوم ديهشامبا هدمعا |

 3 هريشلو لعل بجو لملاوهو هنزل ءافتن) رعلابجوا] تاَولاَس دل عرشإمو وزلملا | مم

 يحجالاودوموبا ود شئاع ةليججرب ذاعمو بجك تاو اثنيبزوف نيو نع

 ةوتيلف ةزاذ لع نم تورم يهابا نإ ثورإمل هفلاخ نا سحاولا|

 ل ىقن نيو سي اي نايل محن مءوضولا(نمزليا سابع نبا هل لات|
 : : اجلا | وول لا فن نس رقع نان ثاملا سسوس

 , | حجم ةأرملل» [نلأك اًمضو حجم هلدلصلا نكرقي ناىلدالأف انه ةر اضالو ٌظءورخا ى دانلاريغ ىف دم زلتل! ةحس ىف ىدانملا قزناحوهد بكرتلا نع افيفنع
 لاقا نكممةعرسبل دوعس رب هم نع اذ وعم نب هليل نبع ل هب ىارجيززيهظا نبع ليقو هلو لل ايي ني قو ل نجس رب ىف ل وق نمعيررعلا ىعو ل لبعإ
 : لقد لد أعلا تع لمت رلا,ىلواوهف ئوتغلاد مرقتلا و هقفلابربعسشم غرز مذا هامهلا ربإ لاقو سومافلا ف ىداب ان دريفلاا

 يس ويسنم مللاو لازم سكب هوس دور ماسم ءاورزلا ةفهجس دما سو يلعب هلدا هصع تصحب ىالإ ةيحد ءلرتلل ي نمل احح جبو
 | ىاثل نامل هلو 0لش لقره ةوعرلا بادكرل سر جنا لص بنما هيلا ل سرا ى نلا مس | ناكر مورلا كللمل سنجي سس ارا وهبي علان م تليق بلك نا
 احل اال الصو أمن يهريغ درصيق ىلا لحد فعيربخو ةريربخ لوبتربخى !رابخالا 6 نه نا هربرقتر رقم لخد عفدزلار خلا ,نهو هلوت لس سصساولا تعب
 + | ايلا لنو زا تبأوهصلا اوه جانجتلاف هلرق ماسلا رابخل ةيمج تاغ ١ تسل داهلارابخا تايناهلرف ككل طب نهد سح ارلاوبذ عب نح اولارمخ يح تاتا ناك
 اه جوا نيس ناكو ةلد ايزل مس ىلا راصتالا تعتتج |ول سويفت الص ىنلاتابأ ل ل نرركي وبارتحاو هرقل كك ليبتل نكت وتلاب نسل لارين عاجلا اع بامضل»ء اجا
 دم واوا لات ىلا لطف )نونو اا عال لاف لكون نمو كوول نسوا ار راسنا

ِ 
 ع

 ا
 | فامركل

 ِ ةيارلا ٠
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 اوال! :لبعلا ٍ
 0 لال زعواتيو/ | س5 ١6 الخلاب

 هه
0. 

 2 اج ا جت حسو يجو يب

 ّ و كلذ ]عقال ل علا يوم دال رابخا نكيولولفمالسال لل ةوغري بانكدلا سرب

 هزل لفرومشملا ةلزنجراص لوبقلاب مالا هضلت امل نكلاداح تناك ناورابججللا

 ةطع لرقعلاو ءامجتلا خلوق زينل ضع مقو دال ابشاي داسشلارابل تا
 دا جاوب ايفل ابخااوقتحا باول نوه عاجلا ةنسلاو باتكلا
 20+ وبلغ عمجلا نكهوربكتريغ نم: ليقن نشيرق نم مالا وقير اسهال رع

 ولف ثر1 الكف ن ارجو لربه وزناوتملا ناوهلوقعللومتس جنو ءاللا رابط
 رلانطقنالو قوه قع, عال لعل ليو ماعلا تاطعتلاهةرحلوربخ
 نكن أكاذافولعل موزلن لمعلا مز مخلل مزال لسنا كل لعتالاهعتنتال ىارأعادب كل
 روبن و|رمرال !افنن ال ليعل بجو هنال لعل ريو ما طعلابجونال هنزل لمعلا مجي لف

3 

 ع روم

 مدل

 ٍ نتا حلاو رزلا رأس ىليل متصلا نا باول ةزملاوهومموزلم

 مدح تاور لول رحساولاريخن أكملت غنلا قا يس ىف ةركبلا عرقو ليل نباةمجربولع
 اخ جتا يالاب يوزرل ترو حادا ةرهغلاورداونلا

 تانقح يس 1
 !١ كرر ىوارللاةقنايبب لطتشل حاوفاةسبرلت ل وهلاو ةلارعلابواهففلاب
 |١ جب ىفلك ىلإ هيا تش شخشش_ لت

 ١ ارم 0 نجع توهو تل دابعلاو نيرشسارلا ءافلخلاكداهتجتلاب منقتلاو
 هذ نب هلاطبع لبقو سابع ن هنن اربك در بهل اريح وحس عرب هلد اربديع#

 وا للعلا

 | 6 يديك جس
4 

0-0 
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 ١م

 منقم سايقلا لاق مناف” لت سايفلاهب كرتي تح نحر

 موسم كامب هسا جوي وسما

 مو

 هز نب هللا بع ةاميرا مج 1 ىفاسركلا لأ
 أ ثيرسلاب عليبقلا روك ادذاوت نااما د: ثيسحلا ضايقلا فااخ ناى 1 نسايقلا دب كرنب لات 011 ضال, نيو رمت نرب دل دبع رمح نب هد ازبعو س! عرب هنن لبعأ
 ذ- ىف نكت هنال لا هلق غلوق 0ك لق نكبج ايفل !زرصا نم قلل ام نال ىلدب لل كلل اذ ذا لأ ل2 ثيهللل يؤمر وكيس ابقلاد سايقلابال
 مانا راسل هل ف 0س لعلاب ىلوا ةرح اى ةعبش هيف اما طغلل ههبخإل|ةهبش هيف سيل سايتاظوابذ اكوااطل ع واايهاس ند زرلا ركن م ةريدكت اب, شم نحل لا
 يي | ثيرضلا انهو تمحنا نجم [.كطبضلاو ةلل علا, ب هققلأب اق وزعم نكي ول ةرمرهابا نال غبتن اب لكم انهم ةياورلا سم داربا هيهتملا ىف حزاتلا لا لاةرسرحابال
 سيل ةريرهىإإ ةيامر سابع ادور نك اةيننانكميو حاصلا ىف نكب وج مضلاب دوع مج نإ نيعسمل ذ كلير نمل لمصتخم عرس ى ىراقلا هلا دكيدإ|

 . |[ةراهطلا عمر ةدابع( اح نآل ًاضوتيلف ةزانخج لمح دارا نمم فيي ىدملاهنمدارملا نوي ن للتينبو رن ةضراء اكس>) ناك معن لب لح رلاربخ لتس ابملا

00 

 د

 ا سلا



 ااا ةتراولف ىرإرلا نييرايسنو طلغلاد ب ك1 هنا ارز لناس 2ع ها طضووولا د هنأو.لصاب نيقي هلل
 كدا نا انيقيرلعيالف ةلع نركب 0 2 ّ

 : : ههمح ةيبصهابانا هين ةريرهىزر لأ 0 فصرولا نوكين ! لتحل ف اصرالارثاس نيب نع ف صولا | هرابتاب
 لاقبن اف نابع ناك ةباوضلاةلجا ضراي ناكر نيعيجل لع لات هنا نارضر ةناوصلا ن مز في ناكر, ريغ ىوتخب لمه يالوهو نيكولا املا
 هنا درملا سبأ ىدر ع ىا ىارلا باب نسنال لوف لش ليمق  نكل محلا عضد هتلسنأإ فام يره هدف نيل سحب اهتز هت وتم لماع ةرعا
 كا نتحلاب لظنلاو هلرق كك اوس ىالوريتعاذملت تك ى اوووي ذ لو حل ةخالابكعضا املا عيمج اقلطم ىارلا بأب لني
 شاف نهي رضيفتسم ثيارح- برالا نم ىف /لءوهشم ىااضرغتسم ديرحلا ةرايع ىرس ىرثتأ ةرابعب في سلا نووبضم ىدؤي ناب
 ( قصرا هالك ومضمون مرع نعانرصم سيلاهقف هنو سرت حج

 مهنا ثيرحلا ةادور لاح عبتتبولع هناف لمات
 ل لولد ةنركو ةهبش حقي ترو نجملاب ثيل 7-91
 ناكرلوق حلل مت هنا هر 6 لارج انا! نكلوسرلا 2 2 قب د قارط ىف: شلاملاو هلصاب عبي دريل نإ

 لاصتالا ةهيشم عم ننملا فهي هيف نافزنا كثي ةربرقزإ رش ا6ءقفلا نود طيسفل ثود اككضا رملا فرعالاو فرع ناو طقربخل ا صراديالف هفصو أ
 عا دخلا يسيموو 9

 < | آمل عقد اماردزإ| سسلانهو هلق ايل 0 ب هت عج جس حج
 3 0 نيطلاو ةباععاقره ملأ ثيرعل,ل معو هناىهواقر ممضلأيالا كزنيمل فلاخ نايل عسايقلا هني دحتزف او نإ
 كلل هلكت 1هتيددزارعا 1 هو بم , 00

 0 51 0 دمعت( | تدارلاهراصن ل لل واي اوربتع اذ رعت ل وقل اقلاذغ نوكيقمجمزك نعئارل اب اب نسما

 ب 0 1 ىلافلاو هبرزتغ لاقي نسيورت هتضيرنرازتغاالا
 0 0 سلا اورصنال هلرق هلل بردا ىتسم فان خحلخطملقن واول ])هلفرهذ اضيفت ناك نعل قتلا و ديفذزبغهن ضو

 0 ل به يمر دات او ص نفسا 1 وا لونك دا هد ةصاؤلا اىلكنعسايقللاهلاخمن اك نهلذ مل من لوسددام كل ريو لوأطخلةرف بيصتلع
 ا

 5 1 دادمندل ةريزو تؤيد كلل رعب ىردش بلح عيبلا ةدار تقو امايا نيالا
 00 مشل ناةيرهول ودام ثول بصل كلةزرعب طخ هظن مثل

 8 فسوي يار طيللبا ناولسم ميوضرحرش قيىوونلا لاق
 | ننا ةوكشملا رش تاعمللا يفوإ ةئاشلا عم نأقفتم
 أي يريح و د اكلاعم فسر أيا

 ًاهقن نإك ىاد ةريرغو] هادر ىزلا ثيرحلا ناف
 : ٠ ثيس ةكيبس ءازجيو رت هلرقك عطقلانمنلل فلاغ
 ذرملا يلع ىستعاف عث ابل فلام بيلعلا نيالا ناكولف
 0س: |نآةيلثم سيل هناذرملا عاصي لغلأب نآمفلا ناكف
 ع نطضلا قعما] و هكلم ىف ترصت بقت ىزتشمل كلو ناك
 ّط ةررع نعت نسلا رمش قاهادر ةحلا ةرجشلا هنسلاو

 2“ | يكس هللا طععملت لل وسر لاق تلاق شاب نعردبزلا نبا
 2ع | ىرتشلا نام ىف عيسملا لخداملف نامفلاب ججارخلا
 َّ ىرتشلل كاد ىف هحذانمو هنم جراف ر اصف كلمو
 نمل هلل م مرغلا شرئالاو عفانملا هنههل ن مضالف
 - | حرش 3 ىراقلا ىلعلا ى!نيحراشلا ضحبهلقن

 /؟ | قّضحتلا قدرانملا حرش ىف كاملا نبادرانللارصتف
 2 ةيلاكوكرت ثملل سيدلو بيعب تسيل ةكيرصتلاأن ان
 8 0 00 دبل

 نااهيطي نارعب نيرظنلاريخجومت كلذ نسبا يعانبا نيف لاو ليالاوكهناللاق

 را نفل از ىرتشلل تيلرا[ا_مومت رم اءاصو أهدر اهطن لاراب كما هي ذر

 1ىنلا نيلل اضوكرم#ت رماهاص 2و اهدر اهي ضغ ناو نسح وريف اهيضر نآق

 ايا وانأو معلا زاعض ناذ جنك ن عراوقلل فلام ثي رحله نال دا مينى
 ناش برغل بلا نامل ميقلا تاوذؤف ةهيلا وخلا لش ل

 هتزلكونيللا ةلقب ساقي نا غيني فرمل اب ناكول و ةييضلإبو ا نيللب نوكيا

 عف انتل د كلام بهنف اكوا نيلالقّدتسلا بلارقلا نم ماض بجي هتناال

 نبللا يق دزتهناىلا”فسولا داو نسل ىلإ نباو ثينرعل | ماظل هثئاسهم

 ابا مثابلا لع مجردو اهدري نا هل نسل هناىلامدتفينحتولاو

 و هقفلاب ىورعلا نيب ةقرؤتلا هنهرش نيدياشلاضعب ءلقناّنكه
 خ ركل ارنعاتاو نيرخاتللاثكا هعبات و نآبا نيمسع بهم :لاسعلا

0 

 نيكرس أ رقلا اطدوربخ_ مي قت ىف ىوارلا هقفطاردش
 © |. جركلا نسا ىبإى ا ىعركلا ننعهلرق 0ل ل نيقلا نا نكنيدلاد سارلا مه لوسرلا نعو قدا ضانراجان لأ ه2 ب
 " |ادهدم + دا الاريخ- هنال هدم, ةهلابلقنلا لاتحح) كلش نم + هنن! همحر لحلا نبعاتالوم كلم , تونا لجل لمحت لجا ىا ةلعرأهف ارش

 3 دس قلاب فييازمحلا كءايةرصلا زهيفن تتح ىلا هنال جو لك نمفلاخرابزلاةرررضلابالا هنق لوح | ٠ بأ أ |اوس
 3 هلد لل وسر دارم كلر نسرمل هلق ((كرتخار «نسايقلا بابدانضا رع لجل كرتبملرحاس يقل افلا هو سايِقل اقتاوم ناكاذاأما 5

 . ساشل 3 ةهبشلا ناذ سايقلااهنعولخي 8 شاز ةهبشربغلا ازه ىف لخين ةعلاوهفر ضبالا نق .٠ لعم لأي نقلا د[ وقل تعش رتطو عدلا ام

 1 ةرحإو ةهبشم سايقلا فو نأهبش هيف اوت لأبصنالا فةهبشا تنكمتام نعبربغلل نتف ىف ةهبش تنكمت سايقل للص اوه ىلا فصرلا ىفالا تسيل
 نارفلا ق لات ى "كسلا ور اقحجلا عع )سدا هلق ( سر ر هباغز ا دوام مع سا يفلاوهو تهشم لتاوهام هجر رنريذللا نه لثم قطاتن#لا
 لاعتنالا نمع لمدزالاو ءشاغ بلع هباء ىامبلس ل يع ىدز ضي برمضي برص نعى ءايوهو ىرز هت داموهنو ضتحم ىاوكسع ا ثددزت ىزلل لقا الد
 3 ! ةأشلا يمصغب لفل ةأتلا قعك ةيرسكلا ىم) وعتموساولا ةأصلا ه ١) ةأمصملا هلرق» (شرشنا ,سرتملكلا ءافوه.ىنلا ءازلا زخم نم همحرزحت بررقل لا للأب ه ءاتبلق
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 ةنادر ىف الوهن اك ى ا ناس 2 هلوق (كرسر يلع ناصقنلاو ئابزلا تمت مك نيرحهجلا لع و مأي 3 االا مر ىرو ىحلا رعي هل فخ نع 1 ناس نيو الويل ا رش ا ا ا ماا

 0 ار ل قن نو هب قياس مراشلا نور كيل ب لا «رقم ال دير تمي مىالرمو» دال 3١
 ارم نوكل ىا7 نها و هلآ 0 راس اكىررهن | هلاظلاو ءرهرم هطبضو هنلانع ترشأ اج تا
 صرماقذ نينملا ةأرملاطاقس قولسو ار سانا رانتسا معنا الواررع لإ مع لبق سإيقلا عام لقم طباضا للملا ذا

 الاى للتقت ناو رغب[ هندنج و لبيع كال رع د اهنشجوأهت يسيرا نيس و ناسا نس تكلاقن كلئابرم/ نان
 ةهفللداوعا نموعو 4 + 2 ل ا اا
 00 وتو نمجارلاا ماد ةمالارنرحلا لحنا يرغلا ةهيحرو ضارب ولصا ةرقلاد نلحبلا ىف مادام ىلولا نينار نيبعوبالئقانكأ كك 2
 مادام سةر لااعىداقل الاوان حاد ةئامتسخاهنم لكو أرب دج نال ةسيزكألا فانه عر ةيدالانحم ةرل شح فما ت5
 رمالسع ىىضرولا -  >حنشو نل ورب قير ضم لع رق رق هومضرلا ثي حا ماد هلرت لس 2:

 ء . دا فيي وتل قرع اجى ءانيف هجر لكنسايقلا 2س
 هلي 0ع اهقن نسل ىازغلا نعم هيرار تاه 8
 ة 0 مهقِهعلا را!”لأتو سارقثاب كغ اشلاو ثلكم ليهتر سايقلل | ©.
 ة'ةرايصلا نم ةزعواور نكلملرت 0س وضرل ضقت إل 8
 لبقازهلو ةروهشل ةنسلاو باتكلل افلأم كيرلا ذا شايقلا لع مكمل سوات لكأ 0 06
 رابح رشا نمكينباد 3
 نال سايقلل فلاغنإ ع |يموف الخلا بواد رينج | كلام نب لح ثب رح سمعا 0 املس يصعلا ل
 و 1 يطع شي 8

 ءض يجو هيف الفيم ناكناوةلأك 0 ا 7

 ١و ءرضرلا نيلف 1 ىل كاين ب
 "ابك ةباوصلا نم ةزع او ركل سايل علافغ ناك اد وهف ةراصصل لف .قببت الع ا د يا كك 5
 فيرا ادرى ارم ناكتأد سايل علقم نإ نراه ارد رد 0 هنم 1 1 007
 بسلا كنت *ب نجوا ثي يتلا ف ىعنول صم © نطل انيس تاس اع

 نعاوتكسوإ هيفاوفلتخاو 011 هع 0 فل 7 5 .رعطلا .رخام 5 م مما ةحصلابرهتشانمب صندل

 000 در نالت كلتا ماضالا نك فزملاك ع هاا هرجع لو ١ اور نال كئلامات“ ريغ بسلا ىف هلامههجلا ناف بسنلا ىف 5
 نارام هلاثهؤاودرواف كين فلدلااماو لقيا نلف ةروبق لرب نعطلا نع قبب صلل ةيلور ىف لأ جلا ناي نهرا نير هيو نأب ّ ال
 نلكضيناو اذ ىف نعولخيلالا له لبعم نيتصبارت 5-7
 ارهش رهتجاؤاهنع تام ةحارمهاهلوسيئلو ةأرماجوزت نمل ةوعسم نب مو يلع باهل ىجنلا نع ىور نيفو عملا نم نبعم 8
 «نعبو تنب سقم او دوعسم ىبانعوأ ©: 8

 رايلرعكي صباد بي شتا د ليقا نكشب د احا
 نوكركت, نما غسقن ف وتس ىفايصرصم نبا ةلمهموث

0 
١ 

 ةث نمف تبصر هت نكلوا ياا وسر نعنمعان ذم :لآقو
 َ اطال نذل كالا مان لشمربعاهل أ ناطيشلا نمو نصف تاطخا نا

 اودي امشي صح فاو ناذ تلارعلاب |با' داق رو وةيؤض طال دان نوماس هس 2 273

 0 1و تريلا يمحو هيبقع لعاب ىإر علل رقي غصن لا 00 5 8 درو, هن لورق ئاضق ةقاولات هلئمروولار يس دوعسم نزف 5 ل سا

 اهةطرل دكايضو عتب اههيبجوتستالف املا اهيا داع يلع دوقعما ناره داقانصاهل ضيرلد ةأرماجوزتلجي 0 نبا نييىلميتلاو ورزلا ةعمصربا ناىورأم لوقا 2
 خلع ور رماينلاد بى أ يانبس لمح ل عفاربمابن سور لو لولا ق.ادص لثم اهل 2 عسم نب رب ازاقف تام مث لخرسوهلا ع

 ةيقلعك, اهقفلا نم تالا نال نانس نبل قعم تيرحج لمع نحنو سحاولا
 م ن لف راوّتس | نقم

 مام ثاريلاهل و طعلاا هلع ططشنالو والاهغاسن 8
 "ادعت لاوس اذن لاقن جالا نأ سريلقعم 2

1 
 الاب اب ف فعل كراص نعاوورامل ل 1
 وهو سي مك زمومو لارعلا :لارعلاب ف جسلاكراص نعاوور نمو قسد لق عمو سلا نعال وولظلا نيتحتفبططشلاو
 ناكدرلا“/افلسلا نمر هظي مل ناو ناو ىسسلاركري كل ذملارهم نك ترملا نا .و هلك طمعدعم كم من لهش اقل ل مكو ميل قغبإ

 دلل ةئس نب لملاب ةزحبلاموب لشقو ةف نكس كيد
 -عدربرم ومالا فو 8لسوملا وألا : نازاتفتلا ةمالعل ]او رخل عض ا طبض 1 نكربنمك ل مهمل !ءالا 5 0 نا فكل 2
 001 هز ةريوجشنالا يري لاله ايه زنأكو 00 سيشل سكب نشار تنم تنأكو و سسكتالرا 57
 اييصي نابل مرعو لوبا لال وسأتحا1 ذا هيفا رسسلجن يم ىف لوبلاو أمبحملس .رلجل اب ايع“) 8 راع مناك هيبقع لع لاوب هلأ ل اهل نظل ]ذر ب 2

 تر از جونلا باوصا نرنمالزه لرضعب لاو ىنمرتلاعماج ف لفل تحلاهلرمم "لو هلو عل وهات التد لها نم كلؤرنم اقل لا 5ك
 هل ارصالو ثاريذلا هلاولاق تار تح ات ارصاها ضر فيول دامق لخ نيولاو ةأ د و م نب .ريزو بلا طىلإنب 2

 اد فسم لبقي ال لاق هنا هنعهّداى ىلعن امطتغعبح لق قرافلا دهل للاقر ىهتنا/ مئأ شل لرقوهو رمل اهيلع
 00 يح نو مطر ال 0 هلأ مث
 1 نا نيكات ف لولاك تول ناز 6ر17 هلل عم هبي دل من تلال دنعلا تاقبثلا ضدب مج 5
 ريق الار مت برالا ىعنمؤ انكار نا سانش هر ىرما ناس اوخ نيلفأب ردو نمل: شاانر اكن الا: تباح صلى ضلسلا نم 0
 يل م الع لا ادا و ل بسر [ و لص |( منع ينجو .!سسسسوا و ممم ءانح | هرج دا جن ملط[ 7 هيك ] مسخ 5
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 [|ةطسارو قره اظل احلى هرسمللا دقو لل درشلا ربما مس ةطساون امك نحلل, قعلره قطان |رضنلا نان مع نه حلا طساوب هل: أ
 + 2 جطبضيالاوكشم ل قعل لامكن اكاملر نقحلا نهم الا هلو 0لسيزخ  ماقمليصفتللوحنط يلا ساو هوجن متلو ظن احلل و لايت و رهولاو كرت شملرسحلا
 :وهو لآق لس متيادر ىف هب لا تعقرن بنكلإإنعدزاراحا طع تعي "لف ياكمريغ درعا نا رلبل لل قع طازيش ا جسد ولاه مك للة انو غلبلا لقعب عيراشلا رغ
 ,ىتسعملاو لاف لس خلاب نعرطن ا نوكي ى بص نمركف الاو ىوقلا ةرق دس رل د اهتوق ىتلا >ينبلا فيعض هناذ بلاغلا دححانب عجرم ارصاق هيعأ لق كل عج علا
 لص له ايس عي دال لاف نك نين المالك هضعبو مالقحلر قلب .رضطكضعب بشير قلل اصاتع هبسأ صريصيف لقعلا الخ بجي هنأ هتحا
 ىبطا لظعر ابتع !ةرعى ا انهو هلق © لقعل ف ناصقنل ال ىلولل قل كلل ذر لاقي. نا الارحهلل] هتبارر لبقي هنا عمد ضن وما ىف ضصتلل لهاب سبل ديعلارامإف
 هالات طدعوتاو عاجلا رالزيرقل قعلا) لزمخلا تقو طرتشي الف هلم لظحل ذ| هلو 2 هتياولد ثيرحلل عاوس ىا ةياورلاد عارسلا هلو لكس
 نقل نايف ةرجملا تاور دورا عمرجبزلا بهذا نبع تايادردؤمرلبل لف اهعمتراو

 ل1“ طارش نايس. يرض نازي يقل زالةراشا هناي ن0
 أ سلام 5 ْت 1 تولع لن سن نيلس عب خلا الها رفتل و عالاو[ سمار |

 2 : نلل ءايكم طنغ جزسلاو 1 هتاميس وامك تنصل لو ق ناكل الامي اشم
 . | لقعلارم] مال لل ةبادءراب فطشلا ىامنم لم ملا طرشلاو ةنطابلاوا قاظلا | (ظفلو ئذومبةنوص مام ةملكو فاضم لشملا تعب

 هل عرشلا ن نوزلوؤتلا
 با لبق ةياورلاو ملا ناك ذا نه5 لوا نيرلارم قف مهضن روما نصت الهأ كا طمس

 هلم لانا هيف همعا لل لبقي طول ارب ةياورلاوولبل لبق سلا نك ذاناوأ من دبع ليدل 8كم تام
 اهو اممل مسني علا امدوهاطبضلا اح وكا هتيادر الو ازيغ هنوكلأ يني يي م
 لاافاونيبكردلا ةئيمملا آملا اب رخال هلوا يعي ىاهس ىيي وشو اه لغما | يسب اد احباضي نيل قف افا ىؤد
 هتافدموا نمئد ضمه 2 ىف عاملا عاما ريشكدت 8 يارا بخ 11 كفا هتشلر رداع تاؤ ورز وا .م* ثرضم .. ١ ىرزنعللا علما ”وطاوإ شكو رجا علإ ز| طقم اهي عمر ركن ناد هملع نيسلاطبض ىف ةداعلا

 ةحروكيالوايسلا |زنهل ثمن قوضحمعب ضال مالكلا د درت حج ةرالل ولعل! ملول 6اس لوق هلمل عملا فنصملارييقت مر نمدافتسم

 هانعم هيف ثوهلاكربتظعول ارسل ىف ايبصلاب ىو اواكربت نوكل تنم ابا 1
 بريل .ّالطقفاط اهل الاخ لعرشةيز الأ يعوشو | نااهوشل ب نيرا ىزلا| طفح

 0 دا فب هبجرعملرق ماو ومسملالارجلمل فظفح ىلا ]3مل ]نب .ظفح وتم عاب نلطم | | طفل
 +ن درك نيب نان ارك نكي ةدبقارم حارمحلا فمظف املا
 ا!لرث لير شيلا ةقاطلا,رقب ومما غلا ظفحرث كامقاطلاوهو نا نحر رصم جهز راسل ظفحام راكي ىلب هيلا نم لاق كس

 مسح يوب ل تسير لل سو يي سس ا رق قرءأبلا نا ىلا ءاميازلا عمىاهلوت كلك رهزلا ن
 لطستوكان م عم ىاتت 1 نعرتبقارمو ريب نجوم لعل وهو وو صرت ظن اه هيلع 0 ا

 ل ا ع ايش ده. ٠ مك افون قادصرقتسم ٍقرظ# الع منصل الرق ناىلآ

 | 0 أحلا ةوقلاب هسفنىلكرةديال ناب هضنب نظل سا لفتس 0 لااا نهر هل هلك لرع»
 : رسل - ا اا مخ ل تيسملاو فو نحن قلعت مرهم سمنرظ هنادإ نيحمملا

 صنم نلوم بدؤل نا نيحىلاىامثاذا نيج ل لكانهو 0 مرار بالباب كيدمشم
 تا لا ا اع نإ ١ | نعال ف 4لك تاشلاب ناعتم/ن يح ىلا فنصملا
 مايد هدمؤهب لعتشلو ةنهقن رعد تمذرهت ةيتعامجسدا ناك جلاد كرت رطل هنعمل هالو عامسلا تح عماسلا ىا كانكرخأا

 نإ قلاؤالزعل هو راجل بكل ؤت نالوا دنتلا مون ىلا انكم نحمل هي دوب فيل هلم هبلعتطن لا قاط ل نيبظناعلا
 2 : : هلوت 012 ىلا نكلار خجلا صخششلاا )| ىدااذا نيبغ تلا
 وه ؟راربخمو سهلا ةعاجتل اصلا آم نال كانهم ههف دقن طرت شي ل هناا | | تسلا طبض ىف دارلا علا وهن طارشاىاا نهر
 1-5 0 اببس للخل عرق ووهوتب الدوال ولقز مهو هلق 0:
 انبالو ةأع مربي ,تييرلذ ماما هب قاعي ز جس هرضن قهيظن وم اتلا طبضلاردبلقن تلك هاشم كلل لطبق صل
 ل يسوم مب نا ير د 3 , | ديجاتلت ضاحلو بنج ىلع هتوالتمرخي هدأ
 نوظناح ملاذ اوركلانلزنن حنان ممن للي لبسلا نتنوص م وربيتل ار عظومحم لمس واما حلب نا لكان اسم
 د : لاب لقبلا عنتمملاامناو اهريغو ةيسرافلاب ةمجرتلا
 جويل ربل لاك لاضن وتلا قأتي زن يي هرم ناق ليلضت ثيرويهناذرويكلا باتكلاو سهلا نارقلاهنادعأ

 بلايمقلعتو اين امنجلا)و مم نسل وري هرجوهدالا»ةطانلاضتلارههلق عا( لوم[ 85 0 3 شتم ىاهلع [ حلا :ج
 ل دنلانيبتااهو لوملب لالا كلا ءزجا نات ن وعنا ريب دحلان [بسأ كج" لاوس 11 تبو ىروطم د امك ارم

 ! 0 رد ا كار رم اق
 نةسمخ ليقنزيمتلا هب لصحي ىتلا نينسلا لق ١ نبيعت ىف اىفلتخسا قو لقعلل ,لامكلا :!داللطرشلاو تب سأل لمخاى للملا نسةلاو لفبتلا ةياورلاطئارش

 نكميالن لاجرلا قالتخاب لتخطي للقعل للامكو باوجلا درو ب اطخما مهفيبرفتلا لبن نسيريرفنلا مرعحصالار ثلا ربو ليسقو رتل ملازبا سكر اغلا
 !هيلابتارلاقير هسرح اهبقار لاقي #تبقارمو هلق عا 7( حنر مولعلارعبهلاق»»غرلبلا ةزايعمو ةقشملاو ىضسلا ىف ايكاعرش هماقم ةيبسريداف هنمرزق نيعت
 مهجاايدانت مرقلا ىذ انت لاقي ىدانشلا مون هنمو ةمقلا موي غم لانلا ني نشس لد استلام وي هلت ( 1م نر ,ءهمدوتتو باقعلا بقري نث اذا نالاعفان ةرماز
 |«ناىلا < ١ك ةبتارملاو تابشلاو اقفملا نم لاو لك 10سم طق ظافلالا ظفح ىإ ع ءاضعب مضت ى رانوى داثلا فا لاو ىدالااررفحزا



 تمل اشلا يق رشا ينعم هاني مهلا ارم ناكو نيدلا تار ,رظحخ راجت لاوه» نيرلا ف :هماقتسالا هر“ ةلازعلا تاك مل نيرلا هلت هلل
 «نرلارمأب ةالامملا ةاقب يىعشلار لضلارو عا الط ا 1م احبج مس معو 2

 اييكلا زن قف ةريبكلاب دارلل نا تلق هتلا دع تطقس ةرببكبكت دا غنا اتي .و ليوطن ةراعلا خا ةريبك ةرينصلا حجر لضالا نا تلق نآذ :
 !هزكيدلعلف هنعن نالا خريم ل .ةريبكلا ن يلع ارتججإلا نأف هتلارع تطقس لول ةراهلاؤريضالف ردا كلما كر صالا رخل عطق ما

 زكام او ايبجكص ناذةغابلأك مين نلا فرجا نعد توطلا لقال ةدر ملاو ةريخلل هين ةهمانللا هليرلللا+فالا رش باتملا ةربتعملا ةلادعلاز رتيمناولعا

 ادار زر يغصوبمالا هممجرغيىا شلل ذعيمج نعمة نس جلمصلل ىفانك . لزنى ! هب تل( لاقي نوما دوزن مامل لمكرملي لس هلت 02 ليق!نكب نكاد
 رف ةئام عبسلا ىلا و 0 رسب كل ا صفملا مل ولا عبساهف | هنو 0ع ربهصلا بن : نلالعى ا كإ ذ عدلت هكلرك

 ارك سيلا لي )محم د نعلاركذ لبس سس وس“ ممر :

 | ةنصحلا فاقرمل# تقرلا كلذ ةريبكلا 0 طنا يش ناب
 علاق اد[مهلل ملا فيا ماوهذ ءاترلااههر تلأ تتخذ 0

 اهفن تنصح ىنلا ئااه رسل و!اهظفح و هللا اهي رول ل دم عل لقنويعين
 | يورف تروزل ءاسلارع فحم غل سيل سس تكسي نس

 انف حز برإلا وختم قرح هيلا روشمب تلويعلا هك ناحووعدابلاك نه هتلا» بدنا اواطإفالاب ةتوافتم تاجيد ىلا تواغتتي

 3 ترس ا م تطقس ويختص لطماوا ةراكبكبرااذ| ج/ هاو وضل قرط لكلقحلاو نيرلا
 1 عيمجغزارتححالا نال ك ارع طقستولانايحاقولب لب ةريفص هيرعير ناومتل

 1 لس نيل يرمز موزنا همز, نعم نالت عدنا ٠
 ل سنن لب دال عساي رمعرا فنالخإت ايكلا ىفو نيدازنحتلا بجي

 1 ةلماكلا ايل رولا اذوةعو متم للم لكاو تسل نيرا 5 : بعل قون
 0ع 0 ةقرشلاع ذللا فاضا”نعوا يأ لقال ردة يرد ى ومع مول الد :

 ابصعتنيرلا ساسلا مهره ىف عي ضال نال طر امنار ةبذاكلا نيلاورو زل اننيدوعلالو ةطاوللاوانزلا رلاوهضعد زوره ا يرو

 [نراعاب بن ةلكف نايئاضا نارمالهليقور افلا و ٍةييغلا وزير طل مطقو
 ١ انتا ااوهامكل اذ لل هلياورل ةريمناله
 نه دلع رابجارو نادتاو اههرارق او قنرصك هنا
 نا لاقيدا كلا, زيا قام للاب قزم يبت

 لع وكس لارتعاورق]ل الوهاب تنايوهورصاقلان :دربخض هتوف مرات اب دريبك

 ادع ا هنزرحي لف ةلامالأ نخعالن نك يشل لش نع عسي جب نكمال لقحا ل نعمل سموه نم كن ررهاظلان اف لقعلا
 1 لل دو ود وو دوو عع
 : رازلالسووتصلا 0 نع قاد رول قه زه ةكتانا و ةسزؤ از ودمج نمل س ناو

 0 ب يدى بأ | اهفكيلهيفوصصخغلا نعطو» صا صقلادد ةحلا ىف نأ ذؤومصخلا نطيل
 م جيجا رابع ا نيشلا ترف اا قب لاوهورهلسالاو ضنا

 ا 0 1 نالانتخاربخلا ىلا قرَضلا مسن
 يي نه لوصحووم نبا نورعياك هنري تلا لاقانا كل ذا ءهاهفصلاعم تانلا| | م معطل . : ف - ما ا 2

 تأ لاوس ءارحجرط طشر لالا او راكتالا تاراماراتعأب ره كف ا عونصتراذكلل

 ص نيك لتي هناب .لرق نيل بدتاقصصو هئأمماب نير صتل تم نك ماكل
 ٍعاصقاو ريمضرتلا ىف لاق لاقزلاةلا نعل هلو( سر ١ د 4 3 00
 لاو صوبتلا ةنالا نوكتل رهورماايكوبقتسي نإ| | ويحترلاو نمحتلا نم تافنشلا هدا لا ىهءامسالاووهلاًريخر ملا مث ةارابانرعتم

 0 رحوجل ىلا ى دوي الامربتعافولسو هيلع
 و ةرهشلاو ىوهلا عاودلعلقعلاو نيرلاة مج

 | غلزنب ىوقتلا لع مز اللف ثلحلاو جلا
 ذل ل ىنرخارن اهلادرحلا ء1باقم ع ىإ فحنلا نمهلوقو قحريغ نم غزمع 2 ةتهسارضنلا لعق هلق ب سو ,طرشلا ضتيسخلا لاعذالا
 تال رعلا ص م صخخ هز مرعلا ق داجنالا هل قو ىرشرمال نكيول ناطوتب غلا نكاضيا نيدلاولا دحار "و فيهتل ارم لقا نو. نكرر
 دقيرمخ برش اماودانس اب هنلمبتننمل تهقرسلا نع نا كسلا نئلقن مرلعلا رج لاق ةدرعلا شلإ ذا ناضا لعد كلرقو شا هتمح كته
 ءاجوراتنعملا لرالاوليعلا نود ملعلا هنملصتا داولعتلا حإب ا وهضعب و هيلمعلاو «ملعتب ل ملارحسلاو هلوقو شو نب ادكرمخلا براشب هنطئدرا

 الفلا عجلار اصلا فللاو < :راحصلا ن نعطلإل نكو تلق هذا همجي تس له نلا نحل نبع خيشلا هركذا نووحاسلا لّسقي نإ ةباحمصلاز
 1 نايتينوا كغ تومحبلا خاور, ”ىلتخع لازق | ةريبكلا ضي بعت ذر نلا ةناعبس ىلارثابكلا سايعربا ىور رق و نحلاينعوكاحلا ل :نعد

 تافسلا » ءامس إلا نين رف ناس 0من,« راسل! ليشب [نيقم ناميالا ىف قيرصتلا وكن 0س, ثيبرحلا باي لا طايتحالل



 عرس ت1 جم مل مس مياج ص سعد ياي جك ب جو
 / لبق رق ىا نوكي ن لليتجي هلو 0 ل. صيصخخل /رجيرميمعت مهمل ركنذ منارعشلا نيعرص انيرماكدإلا ن كلينك و ةيعطقلا للئنال نلأب ةتباثلا ى!مهئارمشو لاقلتسا

 : ل كوي يل راك فلكل "اف ما و بعدت صاع ارت كحل ىمن هه نها رضا هل نارمأ 3 َ 02 كا اص لس لانا اهو قف تسلا بثنلا اهلك تلاقنابجلا فزيخلا نمةأشإ 0 و تنبأك هير ا ىلان اليسا طصرش الوسرل تلق 'نبةيواوم أعد لن ميراج لاقو هلك دؤا د ىإ نتس ىف! نكزتلزارعاللاق كك عليي داما شنكال هن 10 ىلا الاانا رشلا نإبب هلو حل نيل للا تجمل رمالماالا تآمالع نورها ذا[ ماوي اجب, ةرلصلا م١ نامل كاما مشيولميرلا 30 لهل للجا نابل ل لس هتافصو .ئامسأب هلق قرورجلل توا تافصو تامسابدل ةللرت 0ل
 و اماه أبصر اح تالا ذ لعجر هلت 0بلس باهابص لاح اير اهب ز قا ىاةأرملا هلو 0كم دع طواف نامنالاان|

 حلا ن0 راماداب اس 3
 كح ربو 3,نقلا ملا نه تاقتشلا ىدابضواتافصلا ولا ريلعلو اشرس 0 ليا ل عمال
 اقوطحم زو رجم نوكي ن ل ةخيدر ]الا ذعاذ وطعم فره رركب نلف نارتو بكل روج يرههاف ةعيشلا ةنالخكب نكلا حبان اليف

 191 الا 1010و هلو 000 0
 ىنماذ عير ل الاولاد نعل ناانكهيف|

 هللا ناو تحرم يلج اصر هل باج, لكل وقي نابالامجا مثل لا ناي ة/نكنيحيضملا ىف نيع بلل نم تأياورلاتد

 3 لا كيش لجل اال لص كرقو وح ان ع هتافس يح اني ْ
 ِ لاق هلن وسر نسم ناو هلال هللال ن ارهختا ناضمر لاله: هش ىلزعال 1 كساد كا اسس دكا و
 فان اونا نملاقف ءاعسلاف تلاق هلا نبا ةيراطاةورئصلا, كح هتداهش ليقف معن 0 0

 | نمي نزعياشملاضعبلاقو ةنمؤماهاناهقتحااهكلال اقف هلي كوسرت | التل سا فود جدن يلام
 ةففصترل مالسالا تفصوتساف را تغلب ذا جيصنتل الع غصرلا لا 0 1
 لجسيالزهلو ديال و يظع جرح هقواهنم در كلذ لعجد اهتز ناني | ا ا

 0 طيؤشلا لع جفت تظن زتشا ىلا دوتحللو هيصلاو قس اقلاورااربخأ م م 2 مث. ةيصص :

 ! ةيلاةدصلا هلردلللا قساقلاورم السالا ىلا جار الات فلا بيتنيغ اع يكرإلا تزين ادارلاو سنجل رفالاو فلالا الا 2

 ف يقلا ووو سل امو طبضل ل لفغتشاىزلا ةلقحالاكللا 0
 *؟ | قفتداهش لقتمل داس كلا وول تيرا فوهتبادر ليقف نحاول 0
 7 دب لطم للاصتا مدع ى!اطتفنالا وانا يئستنلا و, !اوئستنلاو ليفان كم تالباعلا لطول سري ىدزرا طعم عملا ىلاييصلا ف نمسول هت

 مه 0-0

0 

: 0 

 كك

 دف
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0-1 ٍ 

 2 ب للصملنا لوسر لاو هنمعماسلا ب

 نالوا نلف مقاما ضابورماظ كعدرعر مسد |.( 0ر2 كلل سن
 هوما نكمللوسل قير ملي لاوس نيو ديب قلاش ولاىدزرلا 30 0 ْ
 دارصقدد نيل يدان اشار هل رد ألاء برمدا. 0 الاد 5 ا دايلطصي ةمرقم ف

 هلك

 : 3 نال ءامسلاب ,لوبقمف ىلا شل نمهراك ناك اوهو هجر ودهجو نمزس رم وهأ 0 0 هيل الكس

 فل اج انام ايا طعون !ةزناغق ب فانا هت اوك لش تفرك تورت رهر تبدا

 تسلا م ا ا

 ةقبط لكر رقلا تسلا جرش ىفر قوكشلا جرش ةاورللافد
 سس ناوانووعلصي!ل وسر لأق لوقي ىاوكل )سرا ناذ يارضاحا | و ةمايةمازإ - ب ع

 نس كس تس سب تل ١تفولل امس للعجو تنرق نر صمرهو

 نيرختأتل ارضعب ن”الخ ضي "لذ نيم تملا عامجا ىا عامجتلات لات سرتإل ىاوهو لات كل نيمباتلا عيمتررت ا تلأثلاو هلرن كسى عنا
 0 لح ل

 . لمجوملا نمجاوسلا ىلع ل سرملا تي سللا نه لمح كمي ضيكف جو زيي ولع الصنم نيدو منيب ىنلا ىرارلا دارت احح نارقحتر كار هش
 < اهلك ةباوصلاو لسرملاؤطق كلوهزختالا ش1 طوس ال هطاقس اب نوكي هلأسرإ نا ىلإحصلا لأسراةيلوبقم هجو قلاقينا وضالان
 معتقلا ذكلا ته نمةبجار ىاهعر قل رمق ءهيش هي سيلذ ل يقل )سلا ثيرضار, تلا نع مولعم لب طقسملا لاه انهه سيلن لو نعا
 لمع نه« هيدر ملا لح نم علا نحن رم السم نم» تاحمللا ىف انكانع مخفر زج هتتعلاريراداهمطل نم تص رن قا عمتافكلاتم لى

 غش ركب ءتافصو هئاساب وتر قت هعوصيادن لا ةدعاا ذه نارها للخيل( زمر بس | حج ل ومس نم «ئرلع لا ني اربع ةيش
 نالحجلو محضوتلا ىف لازايظع جرح يفو هلوقل /) «.مرتدرهفاذ عوعم ل ذاحصي ”لذر قلل مق ان ب اقلحتم نركريرقت ةعر هماكك لل ربقب ىلا
 |ناجالا نيل بدا لاعب هللاتافص نعول نان اصيدسنال | دارملا نسيلو ف اصيتتساالا بج اولا نإلانلق ني نلا توت سم تحلب نو ابن اكلامجإلا

 0 ااا كا دا كتاف
 ع 2

0 
5 
 ا



 11 ككل كيا رسمه باقم فاحش هل سوزي تهل + : تنزل كادي معك لصق تلصق... نإ شال هاج مطستكل "ي ىديكفك ل كل كارل

 ©, [يررقتلا الك لغو ىبانلاوه احقسملاب نيعبأنلا عمت نمناكن ار.ىاهعلا رهطق سلف نيعب الاى |قأتلا تيرقلا نم ناك أ لاسزالا نان غا لوبقمىا هلق 0/3 .٠
 0 لوقن غر ىل الاتي رطلاب: هلق كلج ل ارعلاكىوارلا تافص هلوت 0 يت سرا ل د باهعلا ل د خ ِ اريخل هنال بذاكب سيلطقسملاف 4

 بقي الرق نموا شت ]زلال هلرق 04لس هتراور ل بق ىف مجرحهلف مولع تع ثيي سحلا نشب ملاعل للعلا لسرملا ناكل اعلا ملم تالا لوهجمطقبسلل نات .
 20 دي ا وم ل م ب رح يسر سوو دواس ياحي وباجو 3
 مكب للوس للعب ب نكلا نظ مرعذ ى | ةئير صم ناو نيكانلا مالا زل! ب نكلا هب نلظيال نالف هلوق 0لنهىلا مجارريمضلا هب هلو 02-ليق يقانكىرخاةرمأ |

 نال باتكلا ىلع ةدايزلا ب زوجتال هناالا نآبا نيوسيع بهز موهو ضراعتلا ننعرنسملا هل بسرللا نهرجريف نسل قون لسرملا اوهلب هلق حل ىدا
 م1, | ىأرلاب تش أم قرفرهنرمنلاب سنياوطنلابتتبانف 2م شمل 3 (0هزرخالو هو ىلاب باكل للعةدايزلا دانا هزل ب انكلا لعق دايزلا هبزاومرلذ د بجلالاب لسرملل شت ةليضف كنه
 ءاكرعطقسلا ناولحيوهو لداعو من لسرا نمن للصاخلا حايل لا يملت هلل سيكل اعةدابزلا زوهإ

 (؟ |لفكت ضن لسرا نم نلت !نلد لسرملا فيلا .١ لقاكفيت/ |6502 هاير بقمل ماسق نايس:
 2 لوقيملو هلل كيغ دعلاح) سقف ننس! نمو عملا : 0 2
 ْ ناطر اهل زعم كيد هوانا د* تعدل نكت لاثلاو ىاثلا نقلا نموا نوم لل وسر يرحم دلع كروس مم ج ]وشي

 ارسر لاق تلق يقموريفال هثيرح ومين تالفأ | 0200 كي
 لامس تدع 0 م ىذاشل ارجو انكي وسر لاو عنبأتلاعنتوا عدن للوقي ناب ينحل ارنعلوبقممأ

 0 هتااذومتافص تلم ذاق تح كيرلا كيل ىوارلا تافص تحلمت ذامنإل لبقيال

 هلك قالا ا سما هلك اوس. لاصقات بقلب ةمالا.تقلتارجكرما يقرا يعط ديم ياذا ىةلاززطلابا ٠
 0 و سل طب. نظيالو بةيرخأ خش لا هرتساو نارى مالك للوقت نورا هجم
 || تينيملا تيدا واملع نادال ندولا دب نير: لو وفوه ليل دا ماضي )عسر ب نكلا مي نظيال الق بزكلا 1

 عروب ستريت دم | رتنيدشلا د كلونحتلا ذ ادا نكأ ةنسوسوالب لوظب دانسلالا تيرط ل ضتااذ لل جلا
 يقر لك قورلا »از نهر ركل كلو 1١1 تر( وك مل دز فم هن اع الو ان دال
 | نامصقنرتل لاا ربقم لاق قلك خ نامذ قلو نأ, لؤط ندد نم لاسراو كلذ نمدتمذؤر نو منع لج ا«رلياعول 4
 0 يعول نلازلس جركل ردك شلا نك لوبقم نكبر تللا] او ثلانلاو يتلا ررقل ارحب نتلوقب
 عر لا[ىسوم ىلإ نع ةدرب ىإ نعويح اء نعليشاعما| سس نق 2 اي م 2
 ادلضيالد ملعب ىتلارهنيءلو قف نامزثلثلا ن ئقلارحب نامزلا نال نأبأ

 يلمس هاو لونا لا حلت تيب هكتمأ ل ارنع لوبقم جرم لس | ومجسو نيع]سا
 1 ميلا عماجو -ىفا نكىلونالا اكن ال وعلصرن لل وسر لاق

 0. اهتز نعنع! ىلإ نع ةبعش يور هنانالسرم هلو 02

 ١ دس مهل .

 1 0 را هس دعو يحس مرج
 تلو هد انسا بلغمف هلوق كلل ىنمرتلا عماجسىفان + هلل نان

 سل دروسا هلل لاونع اكسال نال لبقي "ل ليقو ملأ سرا لع ذأ نس طيف ال رم نبعش و لنعرف وب نبإ
 نموت نارتتب الصوت :كلل لدا | نطابلااماورججل بلي ليرمتلاو جاستا اذا رجلك لاسزالاو ليرمتلاك : طيضلاورثالسالاو لطعلا نمىرارلا اثارعش هلرق 50-7
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 «قرللإع :نوكيو حر ضجبل م ليو سياغيلعى نبل يظن اميالا,سنج لوقلا) نه

ّ 
 .رم ]ف غملاو هلوق 02 ةروكزملا ةحيرالا طئارعخ ا ل عاق بو 4
 ع : ل يعم ل هميم نارتو وهوزخأ جدي لضلاقد كادر دن لأنا كي ناب نعوذ

 0 اك يالا سعب ا ضولا لات لا | ميز ودام قعر هذ لقانلا ىف ناصقنل نأك ناذ هتوف ليلرل هتفلاخدا ىدارلا 6 ملاعب ااظع 2 7 ل 1 لا د( ا ل فسر اح معا د 553
35 

 ير م دن نو دوور ور اكالفلاخ ناب نورعلاب نآ6 ناو لفخلاو ىبصلاو قسافلاو ريلي بق مدع . ن ثييرحلاو ل الرلا عطق ب اتكلا نكبولا ذأ 0 د لج ملا ا ع
 < الرمان مدس افالم يعاعة لاما اهب ك هرأ تلا رسبت آما ؤرقافملوق ؤمعل فلاخي باكا ةَتاغبالا ةرلّصال ثيسحك
 ل از درا تاع مقتد قمنالا ورهلتي نا نومي ل اجي يف بكل فلا ةيأضوتيلف ورك زرع
 ريمزعأ هبراضقلا كير كتقيعلاةنسلاراركزل لست هينووالاب نوجنتسي

 ٠ سو ٠7 هياعومرلاثصرانل رسم نا : هتف

 3 ةروهشلا دن دال! وارو + غموهوركتا نمركنيولاو ىعرلل لعتنيبلا يلق فلاي
 هلوقل ذم |قلا قلطم للان لح ضرغل لرسدل هنالنل قو ضف
 ١ ةرلَّصلا مث داح نافذ ةربرهوب ةاور ىلا ةراَصلا ىفةيمستلابر هلا كيك رع ايز ةغافلاب ارييقتو نقلا نتمسك اما ورقات لاحت 3
 ل ةقافلا ركب نارمإلا ىراصقفد الاربع يالا هد صنلا[[

 جب فتي نس هيالف رك ارسم نة رعلص بلا نا نارفمع نبق وسب تى نمل ورا هك هس نعد هل 9 ,هقاذ لامكلا ىتن ةراص لم السلا هيلع هل 3 ىف قتلاوةهبجاد
 ٠ |ملعلاظفحاو جال ثق للاجرلا ثيرحّناف هنمتهؤضبو ا هنع تغ ضال اوه ل هد لا: وعلص هيل ركع نبق لط فيي سحب المع نفر غسورسلا از هب لمع لاه ىذا
 د نوهتسل زول ل ,آبق سهسم و ىا هين هلة ق داصلا بصل ىف نك هدم خش حجارخلا نع نيا نيركز ل ارسم ناب قرعس غيير حل وأي نقوم مهلا, نيللاقانكطبضاو
 12 ايه جلابز انالا جرم مزلزل ركح- بسح لك وح لوبا ةلزنسبوهر كلا نط ربركن ل ارسم نهج يتسلل اح ىف سال ىارك.نل لرسم هيفو ءلرق كلر رعب ى اءكملاب

 | لعلنا 15 0/2 لساتر نمل آر اهي الوهن نم وذ حملا نم ايهم زا مو. يفيقحلا ساهل ةلازا ببسب مائي الاي وهامنا هحيزم ر لاقي نإ ىك وضحا وه
 1 ةاياوإل فل جنا ركوة ظعورملارحلو لاش ملل نك ى ازهاشرر يجب فقل 40 لل وسر نارسابس نبا نعول سمو ورزلا ءاضقلا ثوم ) كلك ةروه شمرإ ناك ةرتاوتت
 ب ملكك ززىاوهو هلت كس اربعلا طعما لعل رهعلا ممل را اغا يلع ىيرمل لا ناججل رنج نايفيناقزلاةنيبلارال د لع لو تلانعمل هلك خل وهاشل نحال
 14 0 طصونللا ناالج نكديبا نغ ب يعش رب للجن( ى نموت و سدر شمل سر كدا,نم لع نيول ادور دعتنيبلا

 . | تنس يحب او لع بلا رههجب لات فل شلا مامالا نإ صفد نأ ل للئاسر ىلد ةولسملا ىف هلا مسبب نورهجتال .ةحبرمالا افللا نا ئزمرتللاقؤلايمستل برها ثي
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 | ريك |متمتمس رسم يح 0| يك سكر و



 هيد ارضرتب اصل ار بصو لل والا رصلا نم 0لس ةداعو اريج 0ل هامفوولس رم ماوصل وسر لوقل نيبلاطاوناكو لاجير سمول هي ذهل
 هنا لمص ىشملا نار نج نع دبا نع ب يعش ني دمعنتيى نمرتلا كادرام تيبرحل اظفلو ةوبزلاو الق نصلا هلكات ليك هلق 02 ةراجخ هسااريخ هلق

 ثي لحلا ف فعضي عاب علاء شمل نال لاقمهدانس لف ولاق من ىيتنا: ةةديرصلا راكأت حش كزترالو هييرجتيلف لام هل امتيىلو نمالا لاق ىلسو يلع
 ادع حرم ناكل اق هش ةراسلاا+ م رؤغلا ناكأذاىا ةقلص هلق كيبرانلارصتخع حرش ىف ىراقلادهلا ظ3سو| لا ةففنممالسلا يلع لاق امكءل م 2-

 دف معمل ةنسلا ناظىانلاامآو .تباقمب هبد ازتعا لف! نئسو انتم عطق ب كلاو نونظم سحاولاربخل نالف لو الاأمآا دو درم ل304 لمعلا زئاريغا
 لق ىلاط داقتعالا صرلخا ون اكره مضل تنيوهنم ضحاولاو هن دأحلا كالت ىف نيرعف احزن اك نيريغكلا,ناالد لالا ماو راقت اهلف سجاولاريبخ قنو تيوبثلا

 ةجاولل ةراوصلا
 امكهلرت كل هب لعب لف ءرخا لع هيفواحوسنموا

 0:1 ننسلاب صتخيامم ى!كلانلاميفتلا نان كلل
 ادسسو :ث داحر بخل !ليشار لن ةبزصلل ةفص# اع نلا لاق
 نمهلو 0ل2تادابجل أئااهربغو هلرت 0 ريغ هذ
 ناحضا لو صولار بخ عب ث وحلا نال ل تاهغأسللا
 لربول) لش ىا ناك ن اف لات 0/2 ندخل :ماعر مخل

 حلولا كل ذ نوكي نزطرعشب حاول ارحارلاربخ وكب للق
 تادايعلازرعلوق كلك وكلا ةةعبرالا 0
 ١نمه انلقامناو ةولصلاك نيرلا بورن نه ىقلا ل
 3 انتيال دال رامخاب تبشتال تاراقتخالا نال
 علك صاصقلاو دارحلاك تأبرقحلاو ا هلو 0ث ,ريقيلا

 عارجلهن دي فاغاذ قاوكل 6اءنيب كا
 3 حاتاشه !فسح نمتوةيوفع لحفل

 ه3 سنام هكا
 لن يفر اهعريز قل لضرالا ةنومرمشملا مجارخلا
 3 ءارغيلاو ةوكزلا ف درصم مذريجم لاذ ةدابعلا قم
 -ل |هناكةي بوقحلا نعم يفد دع مزمل ضرالا هنؤمأ
 151 تيبس هلو لل مك نيلاوهرر انكلا طخ بجي
 اولسو يلع هب ال يوتلا نعدششاع نكئىور نقؤلاةقلا
 اكل شجلا بجسو ناتنلل ناتذلل زو اجا ذا هجسوريغ نم
 درك نلف نم عطقلا م ضرم ناتغلاد ى نمزنل لاق
 اةرنو اج ذا المان وتنعم نوكب نا نثمعاوهو نجلا
 | اخفشمعللا ةبوبيغوهو عامجلا سة فيطل ةياكاهباتمل

 | لوول يدب ىددح هز هل ةارل لانك
 (نيجننا رم فروت كيل هزي الصوجنلا نا ةريره ىلإ

000 

 | مساق نيريلادذ قرصا دار عل ب عوشلا اقف هن
 سوت نوي وح نيش لحي لص هد ل) وسيم اقف
 ترث مور ترب كرمت ل وطاوا هدو ل نم يصف ريكوث
 0-5500 ءانثا 2مجكلاو ىيقنن!لوطا وا هدر

 هت ةىلاعت هلوقب هتمرح ءاسوث تقولا كلذ ىفامارح
 نع نا باوجلاو ليتانك نيتكأس ىإ نيتنات هنن
 تناك ةثداولا نال ةمهتلا مايقل سديلاو درب لوبق

 الل يلا ا نك لك ه ريغ نمر, دمهنول و ميظع لمعوف
 لحاارلا ريغ نم 1 هنم هلت

 انه ىررتت هلرت هلع طقل لطي كح اولاربخ ناف
 0 ال ةهبلار لل وفن نغو ةهبش
 نوكتولا نهب لا ماو ةقرعسللو ان رلاك سلا ببس قت ىف
 ئرتالا نوفل ةدن امو ةّيرا نب تسسبلف سما ايل>ىل
 ا ةهبشلا قف عم ٍباتكلارهاظب تشب سحلا نا
 قت نقم لخ عند لااهاقاأماو هلرت 0 ل كنلا

 | باو لاوس

 جاهتحالا كزنباوممق كولو نيرلا ف لوصالا وه تن ناهيك الف عار مار هيف ةهببشلا م راهب تنالوهتفلاضت هطدفرإر هش صل وسرلا
 1 0 اب ليمل د هني قالتخلاروهظ سنع هب

 كك 0

 انته ميدي هيف طراشت ةيوصخلاو ةيقرملاو .ةعيبلا نايغالاو |

 كره ل ديب اقررعسسالا درب ثيل جدو ساس ناين للم و هلك ضي ته ش اهذ أك عم تانيبلأب تبدو صلا نا
 اييلت 0مل نائريخ عنرلاب لاضاد هلرت هلت كان نم شح فلا نيت ايىتاللا ءاسنلا

 مد ]ارق ةيبوبنلارابختالا ار ايختلا لاق هلت تاوصنحلا ىف ليل اليلقتزلا طرتشن لاق
 , ىعماهي ةنؤمو دوس لاك تابوقعو ةولصلا6 تادابعماسق "ةسمخ دع لاعت هقوقح تلقؤملا هشناق وقح هلرت سر

 ١٠م اكمتلا تع اهليصفت تيس مرطفلا 5 صك ةنؤملا ص اهيذ ةداعبو ججارخماك ةبرقعلا ةعماه ةبزم نمشعلاك ةدابحلا

 أ كتردن هيب
 كس وارلا نموهسر **ةنحللا نهنا هع

 ازهوقررهولاالا 2-0
 :باهفار مالا عيل الر لصلا نعمل هنن ضو عن
 وفلتخما بأ تعلن لى ورا ثمعاطقن ليلد كا ةزاكشي كازا سعر لوو اراب

 فاتر للتغير لدىأراب ىلا سةركراب جا رهبتافا“
 اسياع مقلاة حلا, دارلا ن ليوأتب لوؤمواتبةريغ نارلحق ةقرصلا لاخر

 هوكي ىا نا باوجآضيا[ءطقنماذ ةودرم نال هضن دعا ةةفن
 ليج ه) تلات ريستنلاو لالا ذاكأدد د جرم ةديزالا مضاوللا ؟زه نئالكفا

 اماواهبغوتأب وقحلا ناتيونوهو لن لقوقحاماوهو جورب !|عجىن نبا

 1 تدريوازلا فدا لسا هيمارللواتشم ال ياما ةقظهددايلترقحأ

 نوكي نانيوعارحاولاربخلا قلطملويسقتلا ازهو عاونا هس ةزهت جتردد

 وشمل تال و قوس الها نعال ةماعو باها علوسرلاربخ

 ف يحب ديالو لاحت هازرقح نيزك نافر لما رضي ءازقافلتلا
 ليقنكلوأهرحلا ممتن مدني ةرئادوا تأب ب وشحلاو دأصلا نق ن اكءاوس تح

 وأ لحس وشن اع نم نان لا لاذ تيانحساولبق ةبايدعلا نال رع طرشالب
 ريخ لا وضني لأم ةنال رأت مرعى نيريلا ىذرتش ليقيرل تلا نال: رع طشب
 ١ ددرحلا بيلو حاواوبخاهين قيال نافتاوقعلا ل ينل ريغ
 را يبلانا ااماواه ريت دورجلاو هش لوسرل ل هلا بتات

 ل ور ةساقلا الح لعنضللاب ز زيك ضاقلا

 1 2 ,دتباثدؤرحلاوأرع ابس !تشتاغإو تانيبلاب تشن تولد الا نالت ,

 قيما ىف نجارع العقلا تاتا نصحت هيذام دن لا ووقح من6 ناو

 جو لكن مى ضخم ازلا لات هلشرب#أ الغ ا ناك ن
 - * ورهظلا نمى] ولع ءنم,م-سضن طع ةقفنلا نمىا هلعر

 سي

 .تلرلاربخرتاوتلا نوداملك نافرحاول ااربخاهنال ةنمملابصاصقلاو دو سا تايوقعااتدبثي )ل ناس ايقلا ناك ى!س ايقلا فالخ لع دزوت م 0

 ' |اهتريثلكر حاولا يوري ثيعباهتوبث ساقي“ لف سايقلا ف لخ ل عنصنلاب تابوقعلا تبثي امنا نكلوادك ف فرس نعلاو ةهبش هيناليلد ةسيبل' نوكيا
 1ناملعف كع: »لح ااولإ ءذغاه سفن | دو سلا توبشمزلي تابوقعلا ىف نحاول اري لبست! ذاأم ف الخ + اب اتكلاب هلوت (14 ( سدر ميضوت, ةميبلا.

 00 رعب رقم لخ عند نىلل اندر د ىلإ هن داحلاى 10م لتاملا ل نآصقنلا نولي ن ناوه كسمب» 3: و



 تاكلانعطر شره ذل م5 له انلا الس | طرتشيالن لدا نماداامإدأ املسم يلو ةهشملا نأك١ ذا طومشلاا نهرالسالاو هلل 1

 ءاشرافل لعل رقلا نيفنتوه 01: لات حط لاب نكد هال ولا ىف دياب اقلا ةداهنك رع اهرحش] نهر وكي نإ ن كميل عضو كو ملا طرتشي
 ةمبالايونتق انك رقلاودءنسلل قل نيل رازل اسف لاجي ةعيزاد د :رج ريغ ىف نيتاماوالس دا نيلي ىانينثنوكي ناب هلو هيو
 لا ه] نوكتو هلق 0 هتداهش لقت الولع !لاقرلف نيكو ةدايرةظفللا' نهر انجلو نيمس ةداهشلا ظفل نال رب املوقب ظفلتيو هل ت02

 لمائلا لقحلا ىاةدبرمالا عمملرت 0 ةنالولاو ةداهشل ظفلو حلا تل نلثلا اهارغتلا هلت كس ةداه خلا ظغلب ظففت ناو بحل لل لبسقمال
 ع كرت رفح رف ةبراضلاو نجل حل نثءلا قرت نم ناكو هين مارلا الامصرب الهى ناكناوبلات 0ث مالسالاد ةلارغلا دطبضلا

 طناف داس اع راع ا ةلايراصن الربوع 2 1 نك براضلل بناجر هلمجر لالاابر باهست0لدب
 لقي ليلا طرش لاق 0 بد علا سس” :

 : د نحلل لالا حلإرف |ىصالل رن

 تاركين دي .لولاد ةداهشلا ظفلو درحلاسمرالشن لاو طبضلاو علارعلاةقعلا نم
 :ثلذلا دنا ]ثا شلا هزه تحقجالخأذ هب تاب ::نهشاهلوقب ظفلتيو

 م“ هلا سلا نود لاق 0 سنون لوفالا
 2 لمآكلا ل قعلا نود ٍورممهلسالا نودوأ (نينم

 6 © ريزلل يلا نمل سا ةربخا نمل هلرقفل
 3 ةلانعلا نمطنارعشلل كلرق حل سحاولا | (د

 ل 0 مك ٌج د#ءاصلا تلطعتل هلق هلك اهريغر

 او هل عك لعن ازا عفا ”الادمل ف ىض اقل رع حاولاربخ لقي يتم وقتلل زال
 ههابشاانكو.هلاكولا لوبق ةراتنع اا سيسل

 ٍ ب هيرو رراال قب ناكملاحل نبا خايارهل ف دلاسرلاو يراسلاودلكرلار بكلامي مار 1 ناك ناد
 3 در نك ميله « ىرب ماهيب 1

 ُج ام هينمال ل .اذةيره تلازم كيلاةيضاوا نه ق كبراضوا نلف كلك لوقي
 "هني برض ةيره يقلي | كلشي لبقيال نا نيبوارهلاوةبراضلاو هلكرا لبق نا نير انتي لبرحا 5 واولك هباحضال لاو "هق لص ليم نأذ
 . 5 . ا 7 7 2 هل هفراكناولأق م وعم لعانأ

 م2 0لتر مازلا دابعلا وقح مرتك! هف ناك ايبصازيمربذملا نوكع ناطراشي ىنعي :لاطعلا نووزيسملا مب داحللارابخاب
 ع ىف فرصت ذاطن نم عنع ارشو 0 ١ ا م ا . لقابوبشل ناز اقسافدا نامل داعا اًرفاكواناكاملسم اربعؤا دا نأك احاول وا

 9 و 1 ول 7 ومالا الا اسحب ب رخاملتن كلذ مش ايو ةيفافرعصتب ناءزراضلاو 0 تفاردلا ف ذا نكق رون دربص طت

 : يسلب طبترب لز نآذا لادا ىف لاصللا تلم طولا هيف تلجرشولفربخلاب همحلعوا هلك زا هئعبب

 ليكرلا تالا ارصنقي هلو نلت ل رلاب
 22: 9ةاملارملا نو لزعلا نحب فرضتاذا| يره هلاربخلبقي ”نايوحلاو ”ماز)“لا طئارش هيقربتةن الخ مقاولاؤ ولي غربا نال

ّ 
 تيتالاز رجل نوب فرضت ذا مت سل

١ 
 عر فت نذل ارحبو لعرب جو نود جو نيوز هين ناك ناورجاذاو ملا

 6 1 هيت عاباذا دود ذا

 ع اي ل | ليلا ضجر حلا .هضن ح يضرب ىلولاولكوملا نا ثيحنهانذ
 الات كت لما:ليقانكقرركتللوارلا

 كن زك نمافاطسل داب ليل لرعلالعب حلاو ليكولا دعرتصتةيزجتلا نان نةوالص يرمز الذ نذالاد

 20 ساد دايز كرك اوس كداوز ا مهستروا
 و رانينشاربخلل نوكيناربالىاةلارحلاو املا نع يلح ازنع تا ورطم

 6 9طت برنالا ىتتم فانك هقح هيلع 100 |الملفات خامل كت ياه بشل عااد
 1( ةلءاحملاف نول زل' طرتشي ليه سنعو هلق
 ع دحا هين طّرتشارلذ كزع دال كو وره

 0 ررصالا ناضل ةداهشلا ىرطش
 ؟ نت ةر ممفلا نا لاقي نا نكس
 ع 2 طارتشاالا هلع تحف نشا

 لئن طرتشيال ام رع وهف هينا ماس اسود اما '
 وسروا انيك ناك تافايلوضنربخلا ناكاذإًرهوزبم لكربخجلازعلا ادلا تشم

 0 [ريبكبلا ىلا اك انازتا دق“ ةلازعلا طرتغتول ىلوملاو لكوملا نم

 ع تضعي لكلا لوسرلا ١ ربخحلا سفن ناب ىف عبارلاوياسفتلاو ااورقتلاو لسرملاو لكوملا ةرابهكل وسرلاو

 اج تراب كتطو لاق ناب زاهر الكرد ناك ناقهلوت 0 ةيداصيمامالا ردات .زهو هلت هلا قس اراك داعزي#
 ضعت الب حاربخلا ضن لا 02 ننسلاب صنت اممىا عب اراويشتلا مل 7 0 لربغلانه ع خلتلا نالخلا كتلسررا موج او لزحلا, ١>

 ل" عملت ىلا مجارانهزلانوكي ناب هلأ (لرعنر باوج لاوس وس +رامق“ (يممتف هي لحل ناربدا هعاطقنادا هلاصت هج
 طيغرشن هناك ةيالرلار عمل للوق ىلا عجار لا ةيالولا هل نوكتو حراشلا لوقو ةداهشلا ظفل رمد لق ىلا م امي|زلا ظفلتيد مراشل مل قد ثلا
 ." ةلزلعلا ثقعل لهرزامازلالا اش ارش هلق (1) (غلر «طرش ازيصربذحلا نركمعب بقل ةفص رتب ىازإ يلا وتب هاتي« عرس فللا بت
 + لشم لفي يدم رابخلا نإ هباك نمعضرم مال الازد رجولتل ار ها قياس ركذامك ياللا ةداهشلا ظفلو علا عمر السالو طبضلا
 ”_ ٍبايكىف نشلاركذ لمحو ى ستر مسالا سمر روك نمل وهو ىرتتلا طرتشي هنارخلاا عضو ىلو ىرحتتلا م امضناريزن نمأي/نملاو ةلار
 > واناسكس) طرتشي نازوجر طرتشيد| نهلاريضت ناسكس اما ب اتكو روكن ملا نوكي ناز وجيل يقن ر يغصلا عماجلل ف رك نيملوناصتسالا
 - لقلت ::ات ناكائ يشر يشرح اد ل زعلاب ل طيب نعي جا هيضن نحؤ فرصتي هلق اا لعن + ناتبادر :لثسلا ىف نوكي نازوؤو هصخ سطو شيال
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 انفلاو ثو ملا قائيوهو دريغ نع نغتسم دولا بجاد هللا ن اذا نوكبال ل 21 لوسرلاب 211 0 يي امرها هل
 أ نإل ق رصلا حرقم هناذا/ك نعلاربختلاةهكلس نيف رطلا ءاوتسال نضنلاب +-| قتوتلا بحاو ويف هلرت 02ب نكلاو قرصلا تااهزتحي لان كلل

 اوتذ هعاو !ارصب ناكءاوس لإ سعلاورمالس.الاو لقعلاو طبضلا :ةياورلا !ًءار تأ اشار شل لان حك اروظتعملا نع عنتمم وهو ةاوهىت بلاث هينيدو هكلفس
 ذك ) سعلا ةطساوب انيلا لصي لوالا ٌناذ اههدرصقلا هلرق 0 عيمجتسلا لرملاربذ قاع وتلا ها: لآث 02 نيس اوا|لحاو قانا
 ةيدوصقللرصخا!نلف ىلوصالا ضرغنعاطقا اساضيا تلاثلا و ىلوصص ! نض رطو هى نا ماكحتالا طاب سا, هي قاهتي ال ىاشلاوو هريخ ل ودا نرعم

 ولا لاقد ٠

 اهسنالا سنج نم ةلاسرلاو باتكلا نعد اجبت سارمهوت عفرل يملا نهةيياغم وا ةهذ أشم هلوأ 4للس ةييزعلارمست ىناوهو لاق 0لثمبارلا ع

 ٍِ 1( لا ب اوس ةهفاشلل ىف ىقيقحلا مدا ىجكحاو 1و كيف نكوعا عابس لأي دارملا نا هدو

 نا علوم 4 لو كل ةيشلا ا ترف لكلا كلل ذه

 ام ,ةيشل وا تسلا هلو هلع نيممتلان
 و ا 1 ف

 خر امسلار خيشلا ةءارقى١١نهدهلز هلك
 | ير خيشلا طق لوقلا نم نرسحلا هظفل نم

 عاري ةرجلسي ناكرعالسلا هيلع هتالاضرع
 امش اللا ديلع بلارقي ناإل ةباريصلا
 كتل ءاطخلا نعمل 3 تلكرمالا نها لاقي
 غ-طايتحتلان هز ر قول شم امدتالا ناب ىف
 مع خبشلا طعمدول فلا آ١لن والا وهانقح

 لاق نقود ةيادرف ةفينسس ىبإنلقنأم
 اوس ناموا د ةقينحسوب !لاد_مالس الازخ
 ةمبرعلا اونا ادا ةيفيك ىف لوقي هناولسا مث

 .نويفوكلا يلع نب زوكن ملا نيل والا نيءسفلا ف
 ون أ طقلا ريعس نبعخو نيفس و كلام د

 ابهذر نييزاججل امرظعمر ىرازجلاو ىرضرلا
 قربنا لرالا ف لوقي هنالاولسمو هةغاشلا
 | اناو ل رت لوقي هنا ىلا وهضعنو قكرح ندد

 كرابلا ني لاق هبر فكرح نوذ كأرقامعمس
 ةاما و وهريغو قاسلا :ليتح ىيرمحاو
 نو” وربخإ ل رقت نيالا نيربختالا نيمسقلا
 بكيداب هلوت هلك ليا: عمم ع
 ملعب هناونك ىف بتكي هنا ليقوزل هيجل البق
 «ب تساكرا طلو سر لع قولصلاو ءاتشلاو سمحلا

 كللذإء سب كيو ز/انالف نينالق نعولسو
 لوقيوتلات 0ل قرض هقجيتا دوش
 ابتكيوت ىاوبتكي هلوق لطف وطعم بصنلاب
 لىّقلأي ةياتكلا نغضنملاربزنامئاو جلهين
 لات 0/0 لوقلا ةلزنمم ةباتكلا را دع اهبتمت
 موا ظعل باتكلا نامرمت ناولعا هتمهف د
 معرفتنا ظافل لاوهف اما ةياو لإ راوهطرش
 'قبس ند غعملارىهف ساو هيوربئش ىاف ظافلالا
 01 كالا ن الخ ثي سلا ةياور طر هنا

 سيل قي ث رح هلرت لق ثؤعدب ثنغ لاق
 ب دياتكلان را] عملا وهو روبج ا رس طرش

 علان از ك ثك# ةزاجالا نمضن نق ةزاجإلاب
 نيل والا نيرنلا ف ةزاججلا نإملعي هبد
 ليك لط م سانلا ءلضي امن ىلوالاباطرش
 اب يا تاك داقلل
 1-2 نيتحج ناز ركيف لاف 0 مز “)ب نسل
 اولسإ راو ضعلاو ةهناشلا ندرزس ناتاذا
 هيلا برتكلاو هيلالسرلال هي“ هنأ

 ل نال نالذ انت سدس ثيي نمللا لهب ديآ جر نيس
 01 ا ع الا وهتسسلو ةهماشملاب صتخ ثي نشلا

 2 .نالن ىلا ل سراوا١ نه ن الف ىلا تكل وقي لب ساءت ورابجالا الان لح لوقي ةلايكا ريش لوقي الدنس“

 ًاسرلاو ب

 رادع“ ١ ب 1-0

 0 2 م حاز اولاربخس قلم ضيا يقال
 سوك امم وم اج ا

 جسورلا نوع ثوكركدي نكيولعلاطيوسقو بون نلاؤناس ثزكلا نع نمصعدعل

 521 بارتلا ارب كيس و ةهاربلا اهلا كيال نافل ثداعلا نال
 انقل ورهف بكل تيس قسف تيحنصو قدوسحل لتي هلا تيس نعنأت
 ريخللاعونلا ولا نهاد طق كل مجتسل] سلاوب كرز ا ىلا ةحارح ا مجرخيوسقر
 ف اوال نم ثيل معينا عساف ارط نبه وصقل

 ٍ كال هيقلي ناي ءاد»لاف ظو عرخلا ىلا لوا نع عال ذرحب لا ظفحلا

 نوت ناب كلذو مامكافرطل والات -صخووة دب ةزنلا مفرط لكى و .تمذؤتل

 35 2 ةهف ثم ديرعلا ةايحزيملتلا مس ى لاعمال رنج ن نركب اموهوتميزع
 0 ريدر مميزوقم ملعاف؟

 الر تأؤاكوهادل لوقت ةيوهد خف داباكنم نفل ل عزفت نب
 5 لماع ميل نتلاطبضو ةيانع شا ناك هضنبأ اذا :نل طوحا زهد معنرم

 ىعتتدناو ظفحوا بانك مه فنتك رشتو) يدل لمان وهسفنلا

 مأمن اكو ةمالاولعم هنا باوجللو منا ةفيظو ناكمتال نحل نه ليك
 ركل ميرلعلب أت كيلا بتكيو لوالاومامحؤ ١ ميلاف نآرسنلاو اطل

 ريو ليا كلف نبنالخللا نالفنب , نالف نم شتلات ا
 لوسرلابلصتي ناىلاىادأن الفا ذ نكن الذ ىتوحهيفأ نفل ةيركربوملص

 بتاذلانمازهأ كعب ن رف هتمه دازه قات كدلباذا هين لوي رت تحل ام
 لوقي نب هجولا | نهلع#لأسر نزلا قلكو و ةيأ ورلا زاوج قرخاخلا نمباطخلإ

 اذاف أ نالف نبنالف يبرم قارجيرق ناانالف ترم لوسرلل ص 1
 ةلآسرلا تكلا هسا ناوكيف ثيرحلا نب قعود“ هرم ردن

 هلع نم.بريرقعلا رش ضحب نع ق دا صل وبععلا ىف هلقن قلم دم ءارنبتتن اتت نسان ىكءاج نالادت «لقوهد جلع

 اب اوحلا 5
 قي ه(سر ,مؤلا زي ىرالا وه نا ىوهل ا نعزطنيام لاعت لا ل ثمزلا هتمصعا هلفا عند
 اذ ديم رولات 1

 ةجطن صل للوقف نيملت عيمسللا ةقب سلا ةروصلا قو فرح عممسلا نكت عامس |اشيإ ةروصلاو نم غغرلا همم ةاتنل 1 0 00

 دعاقيرطلا|نهنيث سلا رتعو هتقيرط هاةاوشلا ةفيظو ن اكدر 18/(سن رن عزت ال درمهتف اذ نينروصلا لك اعتق دانس عاسسالا
 عيب ةداع لش ١!بلاطلا ةةياعر نإ لع ءانب الذ مالا هيلع كريغ قاما و وهسلا نعانوسا: ناكمنان مالث الع هنمقحلاكل : ناك ننح

 »ل ٠ 2ك مثتوكرلاب بوصنملوعفم 0ع ,دنمالا ةظفاحملا نوكيالف ذاتسالا ًارقاذاو نيفرطلا نمةظف حملا نيملتلل ءرئا ذا خيا .

 *"نيمدان لدن ام هعاحبصتن ةلاهجبب امون اوبيصت نااونيبتن نب قساف ركع اجا ذاىلاحت لا



 ْئ ناك ةقثلا ظفحع نكي ىلاذا الاد وحلا باتكلا تربث طنش ””) هنأ ا طايح ماج اردعطتدلا نعل امض اعشاذلل تهل
 م ىلا ىضاقلا بتكاذا هناك هظاقلا ب أتت ف فرعام ىلع هلت لل نيترما لج دا ينجي ةنيبلاب اءادات لس نحل نرسم

 © تكلل ىلا مولي علا ولسو د ويشن ارت وتخسو هيوم لعاد١ نيرطلا دو 4 باكل رثيف يدك ىف مصخملا نوكي ىزلار فل اوضاقلا
 ع لدهايزيرا رب ايكو نوختلا هل زج ديلا ناتاوغيشلال ىلع جول قلا تل نالوالا هلت هلو تار سلا فانك هيلا
 " دوجر “لالا خخ تعي عن نال علما بالا لزه ىف ةنميزملاوهو نا >لن قزاجا لزامل لوعيد ةزاججلاك لاق 0ك امكحلاكو ةقيقح”) هل هينأامساال
 يه ثيرمملا عأ سب صج ىثوححظفلو ثيرحل اال ثا تزجا هلوقب عجن باطغملا نافرخال هنا ةمهلرسم انجاب ها كاك
 ع نطن مرصب ح مصم هدال نيثسفلو نيل يك 0-0 ةاميالا نسم مز اجاذ قريخا مار

 3 نمل ننعم ام عيبمج ١ باتكلا نه سعتسرتس 0 بف التهم سيرسل حبلا
 * الباقملعزواهتاعوم مىاهعامس/ تنبأ 8 1 ةرعتس ماقاوايب

 . فقام باتكا نهد 0ل سهلا سي

 در از ل هي

 مج .
 1 زيك
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 بكنج بي دنبك سكي (ويكل *أ) مم يبتسم <”

 1 3 96 ب

 تدك مسن(: < 2 (يي> جدا جكس ١ 1

 0 سا ةشسلاب ىادجاياتب اذا نيتح
 : ىهوهتاقث صةقث طخعراهطغإ نير عجلكا نالدالا ديل افرط ف ةيقزعللمأ قارا ةزهأ ىضاقلاب :
 ةديساربا 7 ملا :ابيخال نيباجف مالك ةركزم نكرل ى هيف اسال >)ىنلاوهو هصخر نوكيوا

 افا عيد اا راب انكلا نهى عمون ١ كل ترججا هريغل نيل القوا ةزاجا6 فاشن

 ع قلبا نحل هانم يفت ]لة رب هاب وبلا !طحنابدلو لو نللوهأ كالفرتالف رح 3

 - را ةزاجللا ندرب وصي” لوبهف اله ىفكيو وزثرا كل تزججا نال حتر ماس انك
 ع 0 هبالأعناكنا لز اجللو لاح لكفاهنعربالةزاجالاف :لوانلا نزيربت ةزاججلا
 5 نييدلما طيكمدلك ةركشلل كا زجلا ذا نعيالقالاو ةناجتلا حصن ة زاجهل لبق باككلافاعىا
 , نيعملا ةزامحاو قاعرمسم عيمجا | ةوفر جولاطملاب كإ ]بق ةوكشملا ب انكم املا ع صختششلا كإ ذ ناك ناف صل لثم

 لا |ةيفنصلاب لصتي ينس نكرل نكلو كل ودا مرش ةناءابواهضن
 سانلاول عنو ةزاجت) ارعب حلاطي نالعر ب لب كلنك؛ نكيولن ناولانتزاجاوصت
 |١" وحلاو ظفح فرط ناثلد دارين ةزاج ]بة ةزاجتا)| كالت 0

 ا |ازهلو باتكل ليعرقعي ملوءادالا تقو ىلا عامسلا تق رم عومسملا 0
 ا كاذ نآكو بايكلا اتعاب ةياورلازج ارحم لو ثيدرحلا ىقايانكةفينحولا حمي

 الو هاضنو هعروا ١ مدلل نيرصاقلا نيبصعتملا 0

 : سح سل سلجم هعامس ركزو هيفرظن نأذ باتكلا,رقعي نأ ةصخرلاو هارع

 |١ تسيعيشانل ظاذركنتيمل ناىا الف الاو جن وك هين ىرجامو

 :لعلابجيو ةياورلا 5 اكو اشل ارنعو اهرزعم ريغ طخ وامطخ ناك ءاوس

 ناك نازوججلو هنينما نب ْق داري ١قناكنأ طالع ءامعالاز رونا رعد

 ري ىف نكيرل ناو طلاب ليعلازوجي/ر محم نعوريختلا جرصة بال كال ويري ىف
 ةيرفتعملا» ءادإ فرط ثلاثلاو سانزل ال عاًويسبت صخي هيلاب هزن

 " ائيقيرلع اذا ىاز/ المعلا ز وعلق
 * متنيبلابى'ءلو(لرسر بأ 2لاوس#نانبفالا ارجل ىرارلا ىا يدان تإ لاق كلط فر اهتمريغريذتلا نال هطخماتإ
 ةياورلاز اجاو هيلا لسرلل ام قيل كوسر هب لسراو ثيرحب ميشلا بتكا ذاذ اذرعو ارش: خلاسرلاو باطن اك ب اتككلاو نونفلاو مولعلارجلاق

 20 نمتنسلا بأب ىفقيبرضت ل ري ةنيبلا لع راتكل ا]وبق قبلعتو .ةهفاشم هزاجلا ذإامك ققكمسفن 3

 ع و بانكلا ىف طفلا نظن دك يىضلاو ىوارلا فايبضيك#لع نيد مؤملاريما ىلا ىرتالا اهببهطايتتح| مظععو اهرمأ مقيانعلامكل ةفينحم ىلإ
 ميس بادق لف بجاو نظل مأنتالا نال قكمتلاسر ىف لوسرلا قلص هيل لل سرللا نظونشلا نالف طخ هنا هيلا بوتكللا نظاؤأف دلأسرلا ف ق
 : ع :ئولعا نارا نه َيِقَح العلو مراشل للاق أمور: نه + ةنيبلا ند ب لبقي الفذ ناسلا قاممزن5 ! تاالمآ علل ف سيبلتلا نأذ ىض اقل للا ىذا
 ,. "ةرتضلا ةامجلا ف ةحصلا حعصإلاو ولت غرو اهلو ةزاحالالو زوجة اوعسو نيرخلأت للا نككلاهيذ [وضلتخل, نق فل سلاوؤلا ةناجت 6هلرآ «”ىلخب
 1 7 ١ 0 )| طخلاب لمعي لو اقلطم ةزاجلا عئمو ةنسلا باب ىف طاتحا مر ةقينحاب) ناولعا خلا باتكلا داتتسأب هلوق 1ع( لددر توبثلا ىلسم
 . فلكر درفلل ناوتلا بعمل نا .اهف :باتكلاك نيل للصا هنسلا نال كل ذو نجح وباملق طنارعشلا تنم عامتجا ناف نع تاياورلا تلقانلو)

 0 1 ديب 1 ييصعج جو

9 : 

0 
 2 0 2 ّط م

 0 0 يب يل 0ص كا

 رك يوم تينهي»

 مدس



 نكديعزحلا نخل ليلا غو جدن... ...٠ ...ءابلاماقم ةيمدقلانلا مقاول هنا كلاانال قوم فن انوا ةماعل ارز رعيصم علا, لتناول انهو هلو 0لس
 رق حل نعمل اب لقنلا ىاشلاذ هلت لي كنتم هلأ ىلا هنهرم قدا زئاج تاغللا عيمج نإ هلاريسقنت ناكناد نافتالاب هحملب هلقنز تالف نقلا هاد هوعبا

 ناكشيي لح لزنعار المو ةجرهز هريذر) ناكاهيقف وار وادر ىلا غعملاب .لوهنللاما هزادج مرعو نملاب لفتلازا بف ليصفتلانهنإ اولعاش ال صقتلا
 ىف ث !امكحم لاق لس لبق ١نكغعمل اب للعلا كل ذهلقني امل سنجلا غااذ نم ثيرحلا نكيرل ولف رع خعملاب لقانلا هاف تحملي هلقنزوعىن نلا ثييرحتارشج نع
 رهط لع ركنا ذ يف رطل دبا الدب نلت هش عدل ينال يامال درركحملاب دارملا ن للا ءامياز#المججال لاق لت هعمل دع النا
 اقسأبع نبا نإ تمر 0 ل ل وتو لادا كك ثره اظلارصبلا ”لويلع ث ارصب لات 0ك اقب اس ولطصملا

 رهيرج هلق 9س ما عماوج ملاذ 0ث مرمعلا ف صن لكلا نالزن لزيشي هلق 0 4س ولت آذ هني نب نع لاق ودل جال دمسدردا
 حم اي مر سل ا هتافاس فلاب محب بزالا وتم ةريكلارمهر مجلا
 انيغلإ/ «, تروعب» 5 مضيورغلا ر ةن وملارى اولا ةيجعملا نيخلا مضيرمرغلاو
 0 1 0 ا مرغلا_يلحنومغلا هل ءنمف :ا نامضلا نا

 22 يمك + 001024 مرور داو اطرد كرهت زالشم بضخ
 هتقفن ز.مرغ هيلعت نوعرملا حطمت ناتي مارلاو

 مج 00 . ارخفامنماي فد نكات نولوظي اوناكأب .اوعا نال دال نع يحك زهو تيل بيلا نيريس نع ةركشلل ىف ةريكاروص هيلع سنو
- 4 

2 

 ا ى

 هلطكر رمدفادلا ةأدر 00
 اهاجشناع نعتتسلا حرش قةارر ناوفلأب .ارخاوهلإ

 22يالوقيفنصلا وك ىزل اياه ناو ىصقلاو ديزل ايو نلف لضا بازلا سديلع طش بر لإت لا 1

 . هلع ءانعممبتيالذ |تخلل كوجو قريصب هل نانحلاب هلقتزوجريغ لغكيل 0 , هلق قءابلاو هؤسنو ىرعد

 منج امضى لخ نيام ى ا ناهض للجح) نقسم ججارغلا

 رمتينالن دارل لع دق نارها هيقفلل لامعا 0 وعجالفزأ 1! اتت أ ةجغ ريشا كيت ف لخادريف زالت

 ةأرللاهنم اهنورصخت ماع نملك ولقاذ هني نب نمل وف الثمامه ماظن ىف للخل ْ ب 0
 اجرك تلق ارحادناكناو ةربثكلاروصلا ىننعملا

 وأم 11 ا ص عج را اوزدغْلاِب مرغلا أعم اظفل ناكنابوطلا عما نحمر أهل لو لسرابجءامجلا روت هلك ىلا نكلاز الاب
 م ا ا ا م

 خسعلابلقنل اف نمي الفرلكلا عم | وب ص وصخم ناك لإ ذز وج رض حبل ار نخوه نم م

 اريحا جاو اقرمت 5 0 ع

 اصيصغلاتاناع نركب يع لعجرهاظ ناك ناو ناصقنلاو ةدايزل لف ًلاهثلا لبق كارا هنال بيعلابددورلل ئرتشلاكو هجازف

 ا ديد را ال

 ميحلا لل مقي يا ةأرل لم وان هنب لرب ككل وقيد لقانهلقن نا سما عسر

 : مرد يجلس ةلمهل نيعلا قبر(. را
 ددملعل ١امهه دنرملاومم)) هل لوعر لقي الي نلاوه وجعا

 نا ا را
 ثاهيضتلا اب نع خال لمجل ا رماناطتسنالا نثر لكى وقولا رملة لمجلا
 كدا لةناع نع دا ىرارل بنات0 ثيبرجملا نيلي نعط نإ قوش حنزالا ع

 اذه كاتيورامو تب نكل قي ناب جاجا ناكل ةيادراركلا ذادن
 معرب عويد

 انط دل تيدر دالك ناب ف 00 نا ناكناواقأتتات تسرلا, لملاق

 م ةعجلا تفلتااذا هنا هنلا هنأ ع

 : 0 تاس مانا
 اروع جولسو تيتا وتلا نمر اضتتسالأب لمجد ا

 اوكار كح ىف نسا مضتمراص جينان نملاب لقنلا هلا ل ّش
 ْ 3 شرم رع ان عا كلا 26
 ل : و كرنشملا خميرعتل ىو ضصرصخخ ليوان هلقأ :
 لمعلا طقس كين نيرعحاو يكتف النهي زعل تيرحلا 1 1 10 احا لذ حل ِّ

 نقر نالخ وه اممزنا داورل ارحب ردالخ لبعوا طقسيال "اللام رضا نابع
 ةامنكي اى ورم

 7 ا طقس لققترع وض 7 وا رؤي لعق وق ”ولامفلآناهنال ةيوعلا طقس
 د" ثيارح نرش حينع قل ئرجبالاةلماكا قى رحيل ىنمزل ٍ

 توزامدلا مدخلا نع تطقمرقف لفل واهي ةالابلل ةلقل فلا ناوهبإ | ريتا لقف هنرعاال لآقذ ثيرحألا نه نع أس وىرهنلا ِ
 رهزلا ةشاذ انك تئلح كلنا ىسومنينملسأ يب
 كيرلا قوقل مزف نحادب نك بالفرن بكم فلار لص نوحاد لكنال احق سي ل0 نكته هنا خالة دى« ْح

 ع أنك لهسرك نتيولف نيمد لصاشب هضن مسوي دري اؤمجوتل !نا كنم ددسر رح هن ١”ل هس ىدرداررلا سمح نيزيزعل ا ريع لات ا

 2م ىبرملو ىرارلا نال لقت لفغلا ةيادرو”لفغم ناكربكزتل بر كزيولا ذ!.نعىورملا نال هب لمتلا طقس هل كلف سوب ىلاد ركل سن ل قلل لبق
 ٌّ رمت ؤزرلا نانحاو لكن لطقسيال هير هلل نيو فاشلا سنع و هل وتدل نايسنلاو ءاطخملا لاقحا ماقبل ليقي رخل ًاثي رح ايدرولف امهتل ارع دع نايقأب هنع

 كثير اف التعب ى ا نالخعلاق هلك ناينلاب مناوي قصلا دهج نم عا هلاعبي الذ ةلهرسب ىنيو هريغل ايش ىوريرق ناسنالاو قل لسع ,
 اره ظن الذم للا اماو هب للا طقس لاق 0 يربخلا نم !دارم نوكر ن تنال يا نيقيب نال جوه م سنع نع تزل هانم لاق ل هزع ىررملا كلذ هادرأ
 اظلاذ لخ ىلع لامس ل داحلا ىبا متصل للملا اقناوصزركي ليد تبل داب لبكلمعلا عنمذهصصخ ىاعلاتاماعرااريضَت ىلع ل مع ىلا اقلطم ثيزعلا نوكيناكأ © 9
 توارل ل مغاماو تالع ىف للخل!مزلي لادرهاظلا نع تيب نحل ان ]ركن ! لع تعب ةنهاشم ةيلأح ةنيرت هرنع ناكاذا الا لتاع ميلع ىرتجيال مارحرهاظ.ا نال لمعلا | <
 ,هنظبالا نمره اظلا نع فركصلار نسسانت ةيلاقم ةنيرتم"لكاا ىف سيلر ةيلأا ئيلقلا نهي ال هناذ تي سحلاره اظ كارت بجو اظ ثين رحجلاره أظ نالخع ىناهواريفلا ص

 مس 0 ممر مم ب ا اهزكع برست ضرك ذوو جك ج04 هي يجص جا

 يدمر ملس نع جيرج نبا ىدرام هلاثم ل ارح اجد كتاملق
 2 أ نمش لاسر ناتنتاع نع ةدرووت رشا كا
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 منجا بص

0 



 0 ةيشرا لقب قد نذاير ل هناولعةبضغرركلا ماملو ماشا ب”ئاق ناكرهد 0 نذاةلياهيستبهلوعمل

 | كاكنارلات هل ملافى 1 قايسا, لع هلت 0لسراصب “لا ريونق ىف ا نكن جب الا ىلا ةيالولا لقتني ب اغا نا بيرقالا ىلولا ناف ىلد الب حالا ن وكي نا بجيل
 تالكما كلذ هلق 6042 اه نجدد !اهليق ةياورلا فالذي ل علا نإ مي هرلا تالي لمعلا ع رات ىا هتعيرأت فيغيولو لا 0 دياورلا ناني لمعلا تلا
 !نقضانقينم نيقشلا نيزه نمش سبلو ثي نحل طقسي الو امير نكيول ةياؤرلا لبق ناكول و ثيل نالخب لمعلا ناكولهناف خل هلشلاعرتر هلرت هل ةياررلا
 "يل ومسر تحم» لاق ع نبا نسى لمرنل لودر زل مع نبا ىورابكه ل 02: نسل ىدارلا ىار نال زملا حنممد] لاق 04 ىايصلا تا ىوارل ل5 0ك كلشلا

 ى تحب نابل ل5 نآيا لهو ل ويقلاو باجيلا تلا لاقالا قا ضتييرلام جمعملاف لالا قرضت هلرت لش اةرضتيملامدايخلاب انيبلا لوقي مككيلع هللا
 و هلوت كلل سلما شب ناو رايتفحلامهل سيلف اهنا رف ى للارقولا قادت اذاف لوبشلا' هلع ىرتخُمتلد ءوملا ثابلل 2 تيرتشا عرونش القمل

 نع امهتم نحاورمادو سلجما نع يفت ١ ذأذ سلدجلا خحللاو ناربالا
 0-1 ثتيرحلا ىحلب . 0 نوعطلا نوم

 و اعيب عاتب اذا ناك هتان :لارمع نبا هلداو هلو 6للسا تاي ّ
 نافل ىلا تأ قاوكلل فاس ؛ ناقوحأ | تبن تجو زاهر لطاباهحامتفاجلو نذاالب تحي ةلرمااعإ لاق هنأ ة قناع

 عيابتملا لاق هن | عنشل ا ميهارب!نكئ ورامي ل للمعت نا 1
 ارامل نبا نلشم عن تلا زيينمملل الضنك ذا معازارتحا نيقيب فالخ لاقامتاو اهل ثذاالباهخا

 يباع سو عملو مهلاوم مس تريلا ياو لبن ناك نو قأيساد هعامهرملا 0 ناللا عامي هلع
 مب لمعلاب لن ]آب جارملا

 ْ 21 مج داب نا لمآو ثيرجب لزج هكتذ هيه نم كلذ نكت ل هالا نالف لولا

 يا فل توتا لص ردرامبك ديب | ايعت د طق طقسيال ران لل هج .طوقس ىف كاش قور هلصاي تجدي
 زل ليرات هب لمعلا ثول واب لعف كزتشم ناك اب تهظكفحىوأ

 كا ملا 3الةرطت لتعريف في لاه رايشاب ناديا بسلة ؛نزمعنبافم
 رب لعن لذ انبالا لهو عفاشل لل ةوها[كن لينال هالات رغب ىراراط معنا

 اورام فالخج ى نحلتع لعل رشم هي لمعلا نآوو )اان وانتملاولاؤالا

 سو اطوركذ هنا تلق ناق +1 نهاجم نعياصوقو هلأ |نيعسا ار فر رنعد ةركرلانعدي دي مفر اكةنزلمعن ار اكتيجيلا نقر
 .ةات| دص بتنا نع ىاورأم لحفي هنا ”رمع نبا ىأر

 : لق الا هييرعفر زاولذ نينسر شح مع نبا تيفحلاة.نارهاجنعضرتو حلك

 ٍج مج قال[ ص لمعو را شن العليل هدب لمحلا كتف ماتفالا د

 هزم اف درشانهه نتن رج[ ثيرحلا ناك دان عطلا

 متون دثأم جك برك ٠0 تمارصلا نارا هلمد ىو ٍ
 "نركب ل]وقن نخو سلا نب 6 ءزجمأع لا 1 ةنلالدخو وف[ ملافب كمين

 رورو اوزان حا فلخمورلاب قعورترافالد

 سها ناكدد نحل ثيرصت لجلال سارس ناكهنم ىلا نارلدق كت
 ا فلي لس ىأر هئايبرا سا ضخ يعل 3 ناكامعةيزرتحساودو سحلاةماق لاوبصتنيزلا اهلل لعءاخلا لقتل

 در لنعو ع دكرلا شع ديني ف ريدعارج ارجحما|
 | اوسر هكرترق ئخ هنا لحعتال لاقذ هنم ىف ةهقهقلابءوضولاب ود ثيركهيناسججو نال نأف هيلع افخم )خخ

 0 0 ,اورهلا خفذرم مهلا نبا زعش' اق هلعفامدحب
 1. |لس كل ع دا طع نع مقيب نا نم نيئالف نييبأجلا نم اجد هذ ذو هب ليل قرعتنالا ىسوموناو نم < لاخي نيني ةاور ةولصلا

 ا اظ خومسنم ايه ن1 نارمتالا ةياغانمنحا ناك ع

 0 الا لا نالا نمرتكن اكول نسنالا ق ناف مقرلا 0 اواو سومر للعء اوئ/المكخ ىتلا ةردانلا تداولا نم نال ميلعاجرجمن

 0 ا اريده 3 1 ليقي لذ صا مرعرمت عذرلا ارعاما يبقا

 هعب لمعلا نع عانتمالا نأكاذإ ىو يره هلت هله
 ملاكم ارح عيرضصلا ثيب حاب لمعلا كرت نال ةةياورلا
 ماو ارح هيلمحلا نعئوارلا حانتما نوكيف هقاالخمب
 مل حر ةياورلا ليق لمعلا نمعانتمالا|

 وئنبارع ع زمزلا ىدرؤلارمعناىدرامك هلو 0
 0 دعنا و لل وسر تيأر لاق
 هلع .يركرلا م دسار مخرا داو هييكم ىذا تبقي

 رقد تأق والا بسم ا ع دصوتلاالعت

 لص هيلارا وعم نبإ ى سو ركزت اهرمع نبا ىؤدد
 ا لا هي ني عقرب ال ناك 200

 الاعناوررشلا .ختىفانك كلذ نصى دوعي الث
 نك حاتتف ل! نضع" مقرا دوعمسعن باو ةفلتخم ضيا
 وق هسلا ىدرإمك ربع نعونص هنكو ىنمرتلا عماج ىف
 (© لاير بره دمار نع هيداوضر ركب ىلإ نعلقن نكهد
 + |[و ضرس مع نبا نس ىدرامب نيلعأعا ارداف ترموحلا نبا

 !لئاسر ىف| نك نس هور لك نع تاايإ : مسموح
 ص او دلل أك 5 :نكم الص نم حقرل لعل و ناكرمالا
 ا 8-1 ركوا ةباهصلارباك|.نعضمخا مل

 6 موي 0
 يللا 0

 | هرم هيف نعام نوكي نارعبي الخ تحاول ١ ةحابم

 0لن ثي سلل بيرم ق الخ ى١ الذب لاق ل3 زا رمهسملا نعطلاو هلوقب ق ايساعفصملا نيبي د هيف لب اقلطم هيف نعطلا بجوب )ل ثي
 *كيبرطنلاو دز متايذات قلاب نلهاوملسم هادر ١ك ركبلا هلق هلل ىوارل رين نم غي سلا نيلي نعط ىل ىا نعطلا ىف هلا 0 باهل لع ا
 ب مج "كلما نيللاق | نكسفسلاةدم عضو م ىلا ليلا نقتت عا غنلا هلرق 0 بزتنملا ىفا نك ندرك تدريب
 3س ايسلاو خررمع نمنلبلا فن  هنم غتلا هلق نلبي يللا ع قانرلا نبع ى ورا نكرهخنتو وو هرلآب نلف ”هربما نب ةةيسروهو الجر نلبلا نم
 ح تا هنأت هلق نلل1 ةباوصلا| دعم! مهلع هل رت 0 رهاظ تيما نأكا31هلوقب ىا هب هلق كلك تعرب نرئاروكحسو فللي نتشار ساب رمسكلاب
 ,.>. ارهل رق اماو قراقلا طعلل](ًةزلا بورجو ثيرحت م1301 غخلا ثيرحلا ف كتاهيندلق لسير هلع ءاننملا لقي ىلا ثيبرحلا فال | ىب صن ]معن اذ
 م داورتيسز قيرطربغ نمر ةفنح ىانعةميالا هابر نق نال ملعلا لها ١ريآب ىلا بتكلا نم ٌئش ق سضيوب ملا همف كاور نلاخ نيني نا
 7 ,ثانلاطحل لل [ذ|نكةهقبقلا نم» وضولا بابتيإ هبهزم نا ىس وم ىبا نعى رارطلا ىدر هب لمعيول هل ة0لربعم قيررط نم مريخ كاور و نسم لز برم
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 ا ادوباإ | ولوقتي ناكرسرجلا ببسب اضيا نوسرهصي مبرر ةررمو ٌءاحح هب نحر ديال م هنكل مكرتع ًامهلعم بيس لدوهبمب سلررجلا نهن اقلطم ارجو هتك نوبتكيامن!ثيردلا ةميا ناولع !ث ةتسلا ىدا ارلارخيو هن رسفم جرجس ركنم ثيرعلا ةمياأ ًارزعمذي سس نابر ا ثي سحلا كلوزدم ثيب رحت تمي | حيمج نعى رارلا نإب نعطلا نول لارج لاذ هركنمو اهو هل هلييصفت نمر جي ل وبق ىف نياظاحرج ق1 حربي مداجلا شتحي ناناوهل مهلا مجاب ثيرحلا وقيالن لوالإر مرسلا (عسنال نيرا ةلهعلا ىلارظن ملك ىف لص اة ارعلا نالؤملا ريتال لاه لس
 ذو

 تك" مرجوهامب لاق 05 نوعطم منا لوقي ناك امهرخو هلرق لس تيس مال وص 1 ىف ةروكزمرخن دو سس علو حالصلا نبا لات! نك طباضلا ةج رس نكلمب نش
 "| خمار عش ندم لات 0ك سهرن لحما هبه نم ناف | سماع جيمستلا كلدرتم لكا, عنراشلا ىلع نحل نم نعطلاك ضضحب نود ضحب ننعلوق كه دئاسملا
 7 سدبلا فروا نوني دو اريشك ليلقلا رجلا نو نسي ةحري نشتلا وق داع نم نيزببلا ىازلانيبصعتملا نال هلق كك نيرللا كمان و ةيناضنلا نمايلاخح
 نحلا دلي 1 0 نحط تدب. وال لبا نورع عرضت لشي لحل ب َ -- نداد ىرأي و نورث تبامح بصعتلاوماللثمإد ىنوجلا ن 5
 فو نه٠) لكلا يلع, ر فسم وجوها مب |مسغم عقول ذا ليعيش اهو و اركنموا تيك ضو همك لو هلط هادا لي نأ ! مما بالا لل هما ةلعهيشوهو هل 0للزا ليغيا) ضنصللا لوقل ليلد حمو ثيرحلا ازهلوقي ناب ثرنخ ىوارلا شوتيال وحلا ةلا نيوهيملا نعطلاوأ ثكلوت هل بنل فا نكرتنكة لامس ددسن 3 00 1 همس يي بج امهحاوالاكو تنسررعسكلاب ةعلسلا هلق 03 هيلعقفتملا
 أرهعش عمار داص رجلا ن وكي كلذ حمو ضحل نو حرضحل ننعأ زج نوكي ثيخ منال قسملف هلي هلق وع نوطسم# كيا 5 50 ًّ . مث عع نيل هلل ساب نايم بانا لمادد ب ايوضلاب
 ٍ؛ 38 ا هش سبب ا ال مرتع سيب تلا نم سون سسيريلتلا ةرمثل نايبب
 دوا ذحصغتل ناةكنيؤرحلا ,حلطص قو كرتغلل نعد بيع نادك از ل 05000 | واقل دعلا لات نكدقئريغ قادلا ودق لال د نس لاي نعطل لليشي*) قدح صاقلا لو ه ررب مفي >رذاضف ورنا وامارح 2 7 ج1 لط لأب ىمطي رتل جملا نال 00 0 , | |هيلعارنعطنالو هلرق هل كلما ن)لاقنكدانسالا

 00 ل او ضو ١" لل بمال ىلا ايتام ني. )نإ "لذ ان دس ]اد ىر الذ احح وشب ”] وما نلف نمر الف اوفي نأب ورحلا ىنع ثحلاى 1 ةنيلرلاض كرد لاق هلع نتسلاب وش : : د ل
 دلوهوثال_.الازفل ايت لاسرالاو لوف نهه نسل ارضع ىف عقووا كيج ملكا وأ لاقل نعش نغيسنر ىدرز اناا نا هات لل و يبس ىلا 0 ا ا رام نانولسلل ةناهإ جإزخلاب لصقيل» '. بلا نحلل ةينكوهو ريصسولا مشن قروتلا نيعس ل وقيامكيلعاونعطيالو لى نش لنك كلذ هلل ندب _ 2 3 ل تعب 5 هلك 0 ب 9 ربط و 34 سانلا نيبامذ زق رهنال ةحقروه ثمريغتفصب وركز يواوس البال ةينكلاب ئوارلا 1 اوم د سكش | 0 - لبا وو وع اللا : سرا "د 9 نحاو باج نملاملا طرشي و اطرش الب ناكاذاى ازيواوهو نسلتلاو, لوا تهب شف رج سل لاس دا ةقيقح) )!سرالا ةهبش هوبا | دوش ما وضد 0
 توصي الوهو راوي ل داهجلا باوصا نم مر تراوشو كلب يلا راد نسضبت نحل ال الا ريعضلاو ىقنا مين حا هلع ملط . | | اراب نهاتل عجن ءاشنا نهات اشناانا نإرقلا نيئرقت نسل ربر )بن ]ق٠ل ارضقعب نعطي اركة ب ارلاض ترو أم أد ىلع ميعطب ملة لاقن ناقل أرقت تار نامي تان زج فا دبه ع فول ثا تنجلا لخ- نيبال هنازوجج ةارمال لاةرلسو ىيلع هلل
 ' .انجللخيتنالزاعل نا ةنوجا لق اماقمجل كل وقنال نكل د لريثك مج ناك يتلا كال |راسلنا هذال نعال طوب لف بورع حمهحجج نههجاوز ا ىلا تاما بتلوزئاعا
 تاسعا نهادعجغزا غذا نهان شنان لقباموربخلاةىت حل راف مكه عمم نرعو هقفلا. لسا هناتشي أ تاس اناا ا ا . 0 مد ١ ل. | فسور كانباصم | كعيل رت هلك طبضلا ا :ةلارعلا
 يرحل باشلاازهلوقيإٌةفينحىلل ىر وتلا نيغس لوقي |مكورغص ى1نسلا| او ليلو هقفلا لعاسورافلتسا تارئاشلا نان

 ناقتنإلاطو شيرهنس هش ارححف نوران ا6أنفعلا نماريثكن ال كل ذو تعترسلا : د 5 0 4 «لدتس 20 9 ةواوق رود 5 * 4 ونا كج 3 ناهتالإو طبضلان هب ستسف نهز هلل 2 2
 0 ا

 نكرل كباب نافع ورتب دايالامزعو دانعتلا بلو لبجانع .٠١ ٠ ناودلا ًّ ركب ايان اق ةباورلاب داينعالا ءاد0اريعتلا ا
 راتكت_ساو ناقن الاد طبضلا هل داعل ارح ناعمةياورلاباداتعمأ | :

 لِجلدت د نافانب اص ١ لعنيث سم ارضعب كل نب نعط امك هقفل اذ ئأسم ن*دلق نالخيب هنعةياجرلاو»اقللا ف يرصت انربغما ١ ولف ح هل : :١ رسل | | لزق نالةانربخا لاق نالفانث ح هلو ى سر
 ا . , ,  | |ضياةطسإ)اب ةنعةياورةسوص ىف قداص هناذ تالف

 كب نحب لا نيرشع ظ فك ف سولو ١ ن أك شو «تدوجو نهزلا قوق | (ىف تيرحلاوتطساولا رع ةروصيف قداصوه
 د 2 2 سم دم حج ل > لاش نع ملك ف ”لسيرم نوكي ىلو الا ةرومصلا

 ١ وهقالا جقيقح نال ةهبشلا نه ىف جرحتلو لص
 هنا جهفي كيعرلكتزبضيا لاو دم نييامين هطقساىنلا ىوارلا ناكورتماعملا نتئدراذا نضحت امن لرنسبل تلا نارلع او هروضتا] ىلدالاب ةهبش لاذ ان شع
 'لوطلا مثل طقس قو مارتحرضعبل رنعو كدركموهف هقيث رتؤفعجلا عئو عركذولنال رد ننعو تاقثلا نمو, رنعطقسملا نال جا نمهنعىورلل ىواولا طقس لو لأسراوءاطقن اوهلب اسيل هجن ال هرعص اعمزيغ نيبو منيب ايف طاسولا طقس اول ومنم عميل ةقيقحلا ىفو هرتذ ى نلا ىوارلا )نه نمممس
 ناك ناهتانم لا نمنقامملرت ( 18 (ل سر ري فنصملا هنيب ايكل ر لاوسقلا ىفمالكلا منن! نص ةمالكال سيل رملا نموسقلا) نهد لمملا
 ١ مي نسب و رسزلا نأبا نبالاف الخ ىركلا ننحلوبقم ىا كلل نكرتالؤه نود نم لأسر او أن سنع كل نك تلا ثلاو ىف ثلا ن رفلا نمد عامجتالاب ل ربقمن ىلا نم
 نع جرا [وهلعأف و ةيصعشطراببس نيرمالا ننزه نالملسملا ةناها هب سصقيال داب نك ل وقي ال نا حازملا ةهصىف طراشا ى_عنؤااقحتالا ل وقيل هلأ
 + نتفركت داعو نش مزاب وح ىلل من وركىعبط شوا, عيط شون لس «نعطلا لوبت هرع ليل قمع, نتخات لرب ندز أي ل ,,ةلاللعلا
 لهتسا هدعؤع احرهم



 لاق حل امههاقا ةرثكل ممج امنا ةنسلاو باتكلا ىارويتلا نيب لاق ل مب!نيسايقلا تضراعم لصفلا/ نه قركذ هنالزف ضن اكو هلو أ
 كلذ ناك ئث اك ةضتانتم اجيغيم اذا نم نال رمعلا تارامأ نمل ع انني يف هلرقب نيقي يهل او ىاالاو هل 0لسانلا ةبسنلاب ااننيباذ
 ءزجلا لعق لطن(ماريثكر ئتنلا كلذ ةبموقبام ىشلا نكر ناذ ةلضراعملا”قيقح تل ةضراملا نكن لاق لس ضف انتمريغرج ةعمأؤا نع ازرجعأع هنركل
 نمل داوكجملا ناف/ى دا هلوأ 02 ينوززلا ءايلا ني شتتب ةيبزملاو ءاوسلا ىنعهل وقل نيب ول ةعبزمال لاق هك انههدارملارهتةيهالل سضن اعنلطينقو
 نايا ناتاه سياف تانيا رابتعاب رخخألا نمىلوا هلق 03 مأد ىلع هل قوسلل اعطت ةراشنالا نمىل ها ةرابعلا هزمسلا لبق ال منالآدطقرعشملا

 لئاقتلاراثزباقتللاق يظ هنركة يعبتب ىاعبت هلوت لس ضعبل !رصوصخمل "م اىلا نم ىلا ص أخلاو دامجل! نهى دارو هشملا ناذت| ةءاوسلا
 نيرأب تترلا داعاةضراعلا اءرش ىاتقولادلاق هلع نيام داضتال هنزأذ لحل دا! اهطرعشو لاق ةياع نيداضتمنيمكح ممن 4 نوكيامنا

 علا للفلك ين ىءاشتلا مك ضرامتلا <... / |9017 ام ةميم رعابمج | زاج هناذ نينجا دعو نآمز ْ 4 0 ١
 نييضراعتلا عقراذاام فن مللركن يلد 2

 شجي رش ةدسلاماقا نايبنتكفنصللا فاز ريعصلاب كنظامف وضوللن“
 تجي اركب نا تشين اور مال لزفات ةنسلا باتكلا نيب دات شلل نضال

 :واعنلا عقيرقو لصف لاق: ميضرتل اضمن مريت أب قايتقملاعضراعمأ ٠
 ثهلارعتنطني امو ىلاعت هلق رهو رمتلاب تحل رارمه] لرضن ف ضر ةنالفالاو مومن ذع انلاب [لهجا:باهفربسحلا نيب
 201 2 روس رضا تاراوا نه دلل 3 نحل ةرجل ضرأتلا مقي فيكوأتشسانرنلاوأخيوسنمنوكي

 او طم ىلع ءارجب ريم وو | توكل ةفصلاو تالا ىنرخلا هعامرحم) هز ءاوسلا نجري باقت
 2 سس يبني يرسم | كل ةيوص ةيضراعمالا ةراشنالاو ةراجلا نيبال لتمر كحمماو رسفلا نيب
 ا ترجل موال وروهشلا نيب نوكي الو فصولارابتعابرتشألا نمل وامهنحلا
 2 دايز ةنسلا تار نأ ناالالصا ةضراعم بانكلأ نعرضحبل ارصوصخماعلاو صاخلل نيبالو

 جال عا ذر هلا هلك سآرقلا أمهرح-ا ىف نوكي نأب نيدأضتم نيكجف تانزلارايتعإب خال نعل وا,هرحا
 دامو داّعبت نيرلا قركذامن لييقلا نهد ضراعتالفالاوالثم ةمرعلا نشا قد لحلا
 داضت عمتسضولاةرهلل داتلاهط مشو لاقام لع ط شل اؤ لخاا دوهف لاو اًممض

 نعل ضراعت انه عسل واه مؤ ”مركلاو دوز لح ابجي ساهتلا ناذ
 اضرادتازه جالو مرحي جالا ارتب فال ”لح ناك م فلا نكو عفا داق

 انه هجوي ع ذا ةرتاوتملا ةنسلاوةيبألا
 اصيراتطت استف لجورإو ضراعتلا بس

 دوهشت ةثامو نب يهاشلا ناىزتالا

 وو د١ ٠ م -تاشالا فنأيواسم

 راوالارو حرام الارمق

 باء لاوس
 نوكيا مهنحا نال هلرت م/سر ِ

 يس سدت رقمأ | ظدهأ ضيا ةضرا عم عسل ذا رضتمر كل( ركيرلولا نك تقول دال لا ضيا
 ل برك 2 دزالبنا ةسركلاو ض دادي بنل دارت هجرت قتلا ريبزيرملا نكمل خجراتلا تربوا ا اللد كاهن كل تاسع دلااقل ة .مادعت
 ريف ضرامتلا تبذي ناريغ نمانيلإ| | ةءسسلا ىلاريصتلا نيتسيألا نيب اهيكحو ضن اًضراعت عس )ريغ ىلا بضلاب

 ةفلملل نايم ىلا حيتمس ار رجهذ ةفيقحأ ف ل 1
 مي تنسلاوهو ثعبأم ىلاريصملا نععلمعلل نبالف انطق است اتضراعت اذا نيتينالا نال
 عع 0 دار هلك / 2 1 حب

 وسر نال لأقل نينا ها كلل ذوّتل دالا ةرثكب ريجبتلا ىلا مضفن هنا :نلاغلا يذلا ىلاريصللا نكمالو
 داضتم نيمكح قهلرق(!!سارأ | نى. ل 6 دكر ف سل وو ا نيل عب

 0 ا ا ىللاحهلق عمنا رفلا نمرستاماورفاف للعت هلوتهلانموزوييال
 نيب نقم“ مفا تلا نال نيبو ست ّ

 نائما ةرع نمهربال و فيعمفلاو ىوقلا
 نكرلاوه ىزلا مذا نتلا نالاضياعمجلا : ِ
 ةلصسو نم هيذ طرعث اوان ركذ ايف دبر ليوم يلع موكتعملاد هب موكل 3 حرب لا قفحتس ا ضر أعتلارث هجم عمجلا ناكما سعاطقمسي ةضراملل ىف
 امهنمس عنيف تايث الار غنْلا فال ةنتملااههنم يش ىرخملا نيمالكلا سحري خر ال نا غمس ةزمجب و اهزيغر ةوقلاو ةف اضالاو ناكللاو نامزلا
 نيتمحل ا نإبمالسالا زخم امالا لوص معمش ىف لاق زلااتطق است هلق اف (سلز تو ات يغ نم نيعب يلع موكحمملا كلذ نمرخخالا تبثيأم
 ةنداحب ره اش لهش اذ |امكل والا عرخأ ضق انا بترملامالكل اك ضر ألا ننعيرب تدي ال سحا ورلكتم نتن ير داصلا نع سحاو عيون نمنيتنلا
 كنا ذا فرخ ملك شمع الك خنسلاو هنأ وحبس هياوه و سحاوزرلكتمرمجلك نااتيالا انها نكف طقسبو ه3 للا تضتلي ل ىل و الل ةضقانم ثرخالا مث
 رح أ لكتم مالك هناا زنا ملا ةنسلا ىلاراصي نيتي ثلا ضراعت لثع نا هيلع عرفر هضيراحللا نع ةملاس ءدسلا ىشبر مرحلاب اقهقعلا ضف ناتيألا



 أ

 هيف ةرالرضلا ل رهلط نوكي قرعلاب هقأحلا ىكجال هنال ناضراعتم يأ | كلت اماما منسم ملا : هلط م َى | | 28 |ناييط تالخعةتيتنالاوراولا ف
 اسخن نوكيل بطلارومسب هقاحل نكمالانكو نيللا نودروتتلا ققرورضلا | سم سايفلاه اهلع دولا نراهن نكد كلا اكيألو رمل فاذا | رولا رون حرش رامقالارمق

 لنسب منسم نإ هادرإ نك غلاه نأك نمو 30لس نيرعسفملا عيرصتب يال درو نق هدو لسن دوب ومن تاضنإلااوتضار هل 30
 ئافرمايفلاو با ضصعلا لاذ نيب ىاااعغيب بشزنلا مهغي "لف هلوت كل يزنكلا جرش ىف ىتليزلا هدرداد ئراقلا ىلعلا لادا نكرباج. نع نيصيحصلا
 انآميقلارضر عت هاكد رخأ سيت هيلزنمب نأك ي ارلا ىو أني نوار ل ىاهصلا لق نان س يقلد ةبارعص للاوق نم «لنع رند ىلارييصملا بجد
 عيقتْلا رمش ىف الس الازخ لئأاقلا لبقو هلون 042 لبق نك ركل | نسسحلا ىل ار انوه ١ نمو ىرقلا طرعشب امه لح لولك ل معلا بجيت نئنيحسر
 ملح تبامصن الرقى 1 ناكءاوس هل :ككيركنلا نا همرذ ةرايشسلا ل رث امي لقت ىلا ة راش فنصملا لعلو +!ة:م نقم هلت كتل عولتلا ىلا نك
 رب ن امنا نعى اسنلا ءاورز و لسو يباع هنن ا دصحونملا نإىدرأم هلو هج راسايقلاب غلر سيامذ ةباهعلللرآ ناءا وست ااقلظم هلو
 بلو هلت ان لمحو نحاو حوتر ةدكر لك قف نر ابتع الاوهد هلو هلل نيج صلا نم ةوكشملا ىف ردا نكول شقاع تمر هلة هلش
 يس حج هلط ةبترلا ف ضراعتلا هيف مق وأم سعب ا

 ضراعتلا 4 _ فسح تسد ةراطاع لولا لكلا لق
 نت ”ف لوصلاريرقنت بجو لاق هل
 نتغلا ]قل يجوب وتمت: والا نق وتيصناو هلاوعقس اذ نررقلا ىرقاذاد [ة هله بج نكًهرهطي الار هاط نآكأم
 وردت نك ىلا رايصيف اطق اصنف اعيعب ةولصلا قا درو نو هيفني هصوصخ ىناثلاو لالح ينحر نال ةيلهالإ يئاهنو ا 000 0 هلا و 2 ير... | باج نع ىنمزثلا ىدرانكزلا ىور هناذ

 مم لح لل 20و 5 | |هلك كيدرسكلابر لق عمجرو نق هلل

 0 ا ا ال هلل نمل ا كاب ل وأم تيران
 و منيب سيتزتلاوههي "لوا لك مالسال زر كذا نكه سايقلاو ا هباعصل لوقا 2
 0 * 7 هبا _ هع الهلو ةهلسابتمرو دحلا ل

 انتل للقثلو لس ايقلاب ك لياجف ناكرا وش س ايقلادع ةمّرقم ةباوحالارق ليم ارهد بس طاع س عسا تال
 سايلاوراقلب كل مينالاتاقمّتبا وعلا ناوبطتلاف ليقواطم نقم يو 0 تلا ىوس تود تب 1-52 و تح جم راع عقر هلو هلا ىللا نمرإوتم
 ْ تورسكلا ةوا صلصال لصمنما نا ىورأم اثم وهب كلر سرا مين رقم 0 اا مالا
 ٍٍك 9 _- قهبلاو درو رشا ىدرد هل 3
 7 دات عرباتلصا ةقئاع تورو نيترو عورة حك ر لكنيتعك : نا 0

 نعاس للا. رزواوةواغب اتا هي طار فلم داس د سلا كك ءدحإ هال ة 14 اتا نبا ناف ةضراعتم ضيا ةراوصصلا لارقا
 و ةباويصل للا قارا تنسلا تضراعترر اب ربصملا نعزع اذ لى ومصالاريزفت بجيبأ .|نإ  وقي ناك سابع نب جر هنا لوقيو
 2 2 قس تا هو أى هنم ىظوتلاب سابال أط عروس

 وهلا صلف لكريرفت ى لل وضالاربرقد بج غاارعب ليل ل جري مل وا اضي لرمايقلا| | قاسم ىا هقاخلا هلرت كلل اصلا رسمت
 5 د لل ل : قرعب هس قرعلاب هلو لشكر ا مسا روس
 هنأذ لوصتلاربرقت ثوب )لئلا تضرادت اير ايحلا روس ىف امكن اكاد للك نكاد ءاقبا| | سني هيف ةرورعفلا ةلفل هلرت هل يرأمحلا
 هلع 8-2 3 3 اهلوت هلك نكمي)] هلوشل ليلدا نهوروسلا
 ىورو أ هموبلاهف وطرو نر هلابرماورييخمديبؤ ميله محلا موجب نعوم نا ىدر كنا كلش ساردس نامل ىاهقال

 « كيد عير 3 3 3 .رايحلا ن 1

 . مكلف تاريجشلا اد نقيل ليا طعم للوسرل لاق هناربف نيبلاغ ا ا
 ةثالا عروس بتال زل هول ضاعت عقاب ماين كلم نعي 9و رب رمل لي ص ٠ هلك . 59- هلع 4 و - 0 يت السما -

 كك -ر رجلا جا 7 قده ءامن كح 1 وك بيع شي هظيرامحلا اجلا
 0 لمحل ءلضفوهءامبأض ونا لئس"هناربا جى درّوصياوأه.عرلوتم د 0

 دارا هوس تسا+خ لع نيا نهر جيراهف لاقو ةيلهاكل سلا نكئىخاننا سنا | 1 |

 5 7-2 :. سما | هل( «سر
 نوكيل ةرهلارومس رق أكل نكي ال بطلا نودرامحلا ف ةرورضلا نوكلا | ءازلاساقنادا ناوج لاوس

 كن ت2 تم حدا صر اعلا ناك نإ ِ

 ع كاملا تير نيدسلا ناب
 جشم هث دأ كا كح تاثا هب نكميأدص
 : ل نافالد اهل | ىلاريصملا بجو قوربلا نيعس ىلإ ل ثم هردكلر نيالاهفر سايقلاب كر نياوف اقلطم ىناوصلا نيلقت زوج نم نع
 نسحل ) ىلإ لثم سايقلاب كر نياهن ىناوكلا نيلقت بجوي لل نمرنعرميوقتلا رعت ىنم الس الاخ مالك هنيدي و سايقلا يباذ
 .أ قركلا هيلا به أم ىلا به ذ فنمعملا نأ املا ةرابع نيولديد ىباوعلا لوثر سايقلا نم سنع حرناو ىلا ريصملا بجو قركلا|
 ملم ف انهض راسا قدا هل( نيل: يراعلا ف رحاشلا ةنيباسك يبه ملا ل/ لك ىاسحلا نام ةرابحد
 مىوعزلا قف اوبال ليل لاو ىحللا ىف ةلدالا ضرادت ونش اتت اوروحعللا ف الرومسل | ىف هل دالا ضراعت ىفممالكل | نا هرييضت
 - !| ءايشةلاريرقت ىا 0سم, عقاشلا هيلا بهذ امكن ات لح و ناعوكر ةعكر لكى ىإ حسه« ى رتقملا لخ يد فلا عني ىا كس
 ١ ,, هزيسر ١نتامةدابز 0حالل ٍيصالا لع



 مافلا ليسقن لاتقل ةرهلا نمرفمالن املاوماعطلا نارا اههرجو قلن تيرملا تاذاط ن<اهت اذ غلا ةرهلا ف ةدورضلا درجات
 31 . ياك عا رح اول عل ا ا هلعريضتل

 ىلا ةراهط لصعل ل بج لا 0ك ادحلل باعلب طولخملا ءاملاا نه لاعتس اب ىا هب لات 0لتر لع ا بجي لق حش كشك, لايزال
 ةسا خب وكعد ولا حرتي نأ بجي هلوت هلش ميلتلا بحل ص لئلا *لقيالر هلت 03 لوصالاربرغت لمعان” جبايتحالا امن هلو 0س نيقيم
 الص أ نوكي ومضت ءوضولا عرشلا و كتم ن اكول هنأ لانه طايتححإلاو هيلو ل2 رجم لحمرحملا جرت تسل ومحررتلا) نه ملرق هلل امتروس
 هجو نمةهزال لاكش ١ ل لخ > هن ”) لكم مر احل ار وس ىعس ى>لكرشتم .يوسسللا ضعت قرايوكشم لاق 0! لص ا نوكيرهفوجتملا ناكولد
 كح نإ ةينؤلا مولعم همكح لب هزت حلك ليف ! نكووتملا يلع مهي هنئالدرولا ءأم هبضي هجسو نطو ل رعتس بيجي هدال قلطلل ءاملا همشي
 هلو هلك لا اف(ىا هيل ءلرتهللالا| (لصا] ل3 |هاط فرع لل نإ ليقف هنص العال ضوتل ا ريورحل ةلكررقتا بجو ىاره معلا وك راصفن| |[ بتل : : لما يشل حل يمنو د كلالزم ميحيرلا ب اهرضاو كانه ضر اداملذرايلا ف نوكي امزنكا ةرهل لف :ةر ئمضلا دوج رحيل ررومتس هاو تن البز يدرامخلا 2 ل م ا 1 2 2 0 4 5- ًاايتمتلل لهتجلا نمره ارنا متلاريث ىضرنلا 2-8 232
 دححالا ةيووضل تا 8 ا : : . 0

 ضاعتاذالعذ للا ا دارهم لصال ا نا الى: دالاو هب ىضونلا مها سل للستس بجو نسبا
 ناعمن امعنلارضر مت اذاً فريفؤملو نآسأيق َ 0 ل ل 2 يعل ١.1١ ف
 ا لصالاز ناك أملا نان 2يلاممتلا متن ضراعتلل ”ننحلا هب لزيعلد كانك

 : زباب نب تر | هج للص ات اغلارهطم راملانيقباو)لوقن نال مجتلامغنل ميال مقارهطم
 قيل لمصلاوادطقؤرسءيهرح) نيستا | سم راينا موملا طويل ن لةيالو طقف :لربرقت لب لوالي نكي نا
 2 رهام ل هج امة ملكى :ةيخوسلل اينجتلراكويحرال لهن ل وق ان] كذل الا ضغيطلو مر يقي نابي نول

 ذأ !يلاكوشمرا,حللروس ى ا ىسورميتبو نأ ضوتيلاووكشم هلعج انههطاينحالاو
 0 مدان ننوك لوم نادي عيال ىلل <ابو# نال ضاعت لمتلو هلق مع ء مج هى نهي) اطبع ع ناا/ضر اهتل العلى
 "1 سب وبما نيسايقل ريب ضراعتنلا مقواذااماد يلا مهتما ت5 نلاروبو وهو ماعم يحب

 'لاقانكاعطت سا 2 ادي

 انك قادس سرا هلق لعل يلاراصصي ليل رم يقل ؤحب جسور هناللاحلاب لما رنج ضراعتلابطقسي
 يأ |2يرتجلا )عزب ةرورمضلإرااروس ىف ةيلاراصيإف اوان سعموحي سيلوشو لالا
 8 3 »رد نقم ل خد خد 9 57 2-2

 هرجيولا نم جيوب نيضراعتلا نيبمجلل ىا . : سما رثسإ هلارونبميلا نط لى زل ريسايقل لحل الق ىرخا سجلات ةداهشبماش
 يل حس تن لس الاسم اكازبل باقل اه طنا فاشل ارنعو مؤ هنا داطعا
 فرم هضراعيو داتا ريخنافرصعلا سبأ و ل4 و 16 دعب مو دار ناد ا ياحا رحاو ناز 3ق كك 17

 اد تيم تمل جلع دهشأ اهي ىوتفلارا ازهلف طقفريختلاب ليل خراتلا ترعيول نكلو نينامزلابسمب
 ةيوحلاعب نمش نتن وح مصانع | نرش نآلاذ امانا هكا ةيقيقحلا ةضراملل نآيبا نه ناكالوليقازكم
 "فلو نصنل د داخل م ىو مناة دلا نين آو) :ضراعلا نعرص كاد اقف نينوتلاوا تنل هكحةبروصةضراعم نأيب راظلا عصنلاد داحخا نم ىواروهشلاة العجل ركب .[را ضراءلا نعرض كاد ل اوف نيد غلا واوتيتنلااهكحبروصةضراعم نأيب
 امن نوكيو انا خلو ارو هشم يه سحا ناك نبا سيول نابت لبق نم“

 4  ” 5 1١هلع 3

 اربق نموا ةرمراعلاةمر ردد نجل للعلعجلارحريف لمه اظرخلاواصن
 هاذلإوضتالنارهاط لص“! ىنجرراملا| | ةرظقبلا قروس ىف نيعلا قاك مقتل اوكحرخحالاوأين لا وكحاههرمحا نوكي نأب

 لص ىف انسحم ناكهن ال ىضوتلارهطي الو
 حللا_ةمزح ناميلغ دريل ذاولاق|نكومتلا وضو ءاملا لايعتس !بجسوت رش اذ ثلا لاوز لاتتحا عل ذ عم ناك امك ىمت كلشي نسحلا ىل هزينالف
 .شمعانبهو ماكل لاح الف مهلا تب لح قر وكلم اسجد هن ركب ليلدتلا ن الادطق ةراوطلا زون ن عاجلا سيل ةماركل نركب تاو
 كوطلا جر ةرووضلاو سا يخل الكل سيميرتلا لاق رم أههلا نب خجلا ريغ كل) ذ لجمال و الص ضرأ تالف لحل ثي سنو ان ةعمرحلا ثي نحس نأف
 ينالاف تسيل ورم لقو ةرههلا ىف امك ةري نشلا ةرورضلاربتعملا اناث ضرامت الف صنلاب ةس اهغلاو ليلعتلاب تبث حةراهطلا نالوا هيفداضرأعت لقف
 ةيفضلا زك ردع محرما هلق( م سر. ضار )1 نه نع اياب ن وكي الذ كب بوثلاو نيلا يولتو سجنلا لاعتتس|مزلاسم نول هنال هيف اليتحا/تلقؤلاطايتحلالاو هلو حم سس ر هنن ا هه مولملارعبرم سازقالو فرعلاب ةطلاذللا نعولذيتلورامدلا لع بوكرلا ثيرح هضراع قي نا

 هتناامههر نيحيشلا بهزدوهو ةل دال ةرثكب هرنع حيجرتالذ ةضناول هجلقتالأمب رزملا دع نيضر اعتملا نيلث امتملارحا ةداءزرابهظن | جتا
 ضيارخ ا رضراعي هضراعي امكن ححاو ضر اعمن لقّتسم ليل د لحاو ساو لك ناذ ليلد لك عمةةضر أهمل ماض مهل سمح مامالاو ةئلثلا ةاللاف الخ
 | «ايعراكاب هيرهط الدره اط ناكاد, ستون سرب تف ركن ب رمالكلا لوطن ال مولعلا كب هجولا| نه ضعض لقورهجتلا هجدالم ةضرأعلا نع لكلا طقمين

 هنم, منعت ريعان تروم هظاعر أيبذ



 همم بركلارلع مم ع

 مله! 602 لاقلل ةنيرقب نقعلا لض انههرذللا نافوغللا ىف لخا > هل 3 0س ظلاملا با لات نك كل ذررمصتي ال سرمغلا نو ةءرقحنلل نيملا هورزلا هينررصتب ايؤروصتي انا! نهو ةهجسر نب ةقيقعل ىلا برق منال ىلو ظفنلل طير لكل محملا ناكو بلقلامزعوش د طبرلا زها يبس نوكي امل أيعتسا ثوكمس باهل ضب اهيضعب نقع قل اظ اقل اللريعتس ا مث ضعبب هضعب شر هد لبحلا قع سفعلا لضا نانزلا ةنقعنل لمت قع اج دارلل ناذ هلت لاه رك رم نقو لبقتسملا ف كرثو العن لن لكل وه ةقعنللاو ىرغ املا ىف هم صو | لعن مسد دعا سمع ايوا فاما ره سرمغلاورهسلا سض بسكن. دارملا نذ نقع نللو سومغلل لماش هلق 08 قح هنااناظ|ب ذ اكىغ(ملا لحفلا لع فلولا رشرخللاب هلو هل
 :زاعتلا 69 ةلشغتلاوةكيزورتسالا 8 نخباوملا نيتيالا 3 0 سيرسل “>> . اهلك ىف ة نحاملا سم دارلا و ةنقعنملا نيكولا ناميتلا مقا أملا ةزرس دارماو هرآيتخاو فاعلا ني اهي قرسصلا لب كلا بسك بل ةرقعنملا ف نا سومخلا ىنالا سلا, نك بلل ابكواي 36 :1ناك ةداص بلقلا بسس لك ىف ؟نخاوملا سيل هن افابنك بسك قبلا ىف ٍتلقلا بسك داوملا نا لاقي نقر نآنيالا تضرانن

3-5 

 كشدحيم

 ضل ناوهفيف اهرب قبلا وررغلل لاش تبسكامب لوقف وكبولق بسكال يا فرع نلطلاو ةقلطم ةرقبا 1 5 عيت 1 ب . هنا قة نضاوملا ناؤزلاةرقملا ةةياانلمحم مرخلاو نكلووكن افشل هتلرك خازن قبلا قوس لاق زنا الأ ع0 هن راه ةشالاو دع 222222277 رس قلو رقما قاههج تركسسم
 اهيوكزشلاوبنكلو ناهي اؤوغلاب هلا مكرخاثبال رمل ةروسوف لاقوازنخارم او ليز و نحاوللاعةرألا ظ) 5 24 وكب تصيح كالم 1 ياو هلرق هك ةيورختالا ةنخاوملاوهر

 ولأ تلي الا تن : | ةفكلارادو ةبافكلا نان "هبال هترافكف
 وخلا لذ لخأ دانهه سومغلاو لمقف ةزقنلل مترقعامج دارلا نافنامنالإوت حمو” هه
 ملاذ سومتاوحو نيالا ضراختاملذ سما ةزخاؤ )ناره ا 0 يم جن ىفشسا دانت 4 جو. يمك ل نكون عرب .١ .إ | تا مسا لات ةلمناجلاو ةقيقحا
 ترهطي تح دوق حلل تاضئاعلا ثلا

 وق ذدلو طولا نإرعق ةيوينرلاةزخلولا دع يلو ديور ةزضلوم لع
 لقرون هر م)وطاب قيس اجد تروحرقو ةرافكلاوهوةيويند ةزخلومالوثاالا

 لسسفلا نبق ةراهطلا سيف 2 عاطتنأب
 قرش و رطته) ا هل 3 0لل طولا لمي
 2 ا ا ا امري نسخلا لبن ةراهطلا سحبف ناستغي
 ى فيلا رهط تحتل قار لع رمحألاو لاح دعارهرج انج ناب لاملا ريد برم انام عدلت تطال
 وتقلل أ ملا يتكرر دعم ودب تاق ذي لا سو !هلابحلا ذا للا لعدلت 0لشمأيا
 مل ءاطيفتلاب نريطي موضح زر طي قزم هدير لو لأ نفر ب سشتل لت لت نطرلا لمح بيس ناكوهد

 /يدتلي نوط هضعبإةوالو طرا _تغاء اوس نمد عاطقناب نرهطي قحاضنالا | هلز ال6 ضيامدىامطقنا مدع
 : هه ِى بح! ارماةياغ ناف لل هرلا د وكلت ذا

 ييويبطتلا رج نيا ةلزنهاهو نيت )قل نيب ضراقف نلتغيو نهوررن ل ى | رن مرتب نال لوز هظم اع نب رطتلا رجس نت! لزنماهو نيت ءازقلا نا: ضر اكن نات غيوتجر هوب رهن “7 ى| رصإلا مثلستغي ن لا هلوت هلم ايارعغ
 -ٍ . هلع 2 6 -

 نه ىلكرير حاضت لرب قضل مطقل ذا, نيعتتلا ةدا لمحت نب 1
 ّ 5 هك ل وس لل ع ل نإ )4 امنم قب تتر قف ترهطا ذاايف نه

 3 ب 2 0 0-0-0 5 هنا سارى راطمللا لو انك امير
 ملط صتقو اهلعضخوا لستفين ا الا_ءعاطتنا سكي: لذ مزلا دوت لت مأي - را لمن عضة تضم

 يطتلال اريل كاؤب هزات نربط ذا. ةل3ن اع ديوك رابطك 1-00
 صارو ةزضا وقس لعل لاقي دإالا نيورتتلا تلاشت وكذا دير رتل تل َ ٍ م 0 0 و ةفأا 1 [تخ 1 "او
 احيردص نازل ف التم للبق نموا ناب ةحبث نيب نرهط ىلع منرهطت لمحيد ا ا ورسم
 ..|لاصالا تالواو 2لوقكهقتملل اه انرختأتملا نوكت نارب الف زجر أتلاملع اذا هنأذ اراب وو ص اش
 هع َ ا ةرظتنيى ان وصمرتي لاذ هل وكري عا لعل رتديالا »نه ناذ ] تعور هشا عبرا نهستن اب نصيزني اجلوزا نور نيبوا |ن الزب :لات هلك نالطلا ةررس معا ارا ار 2 ص يدل حا مت لوقك لات لل عن نعم نركي نق دم وف وتد نيزلاو ةقبلا ةروس ف قل! خِيالا نحب تلزن نهل عض (رهاجا ! تىشاالسرإدل هلك ظرارم
 ليرح ل والا متيالا والو ام اح تاء اوس ثعورهش انعبرا ججوزلذوتم رع نا ؟ةفبلاةيا ث'"هيذلا ةنه هلو 0لشل
 1 -- 7 ل (قنلطلا ةروس اى ىلدالا ةيآلاد هلق

 ًارقلاازهىورانلا قرثوثإلا ىف اهحلص ست امك ال هب تيمسسسغلا ىف :يلأبم سومغلاو رسومغلل هلرن لمار
 |«نافتالا,اعيمج ةراطكلا ورثالا بجي نقعنمل ىفرغيا ةرافكلا هين هغاشلا سعر ةرافكلا ترد 000 |!باوج لاوس
 ايلهل لم اك دف اه ال ةكيورخ | ةينمخ ارم كلاته  لخساوملاب دارو نمن لماكلادرغللا«بدارب نلطملار :قرطعم ةبنمل وملا تناك امل وزللاو نمخا وم« هلرق (رس سر
 زجايملاررإ لليل لاو ةرافكلا هيف تسيلف سومغلا ىف ةةيفنم ةيوين ىلا هر ةءرقعنلا ل انهه عمبتت قدا ة نخسارملا ىاؤما ةنماوضال هلت ( ني رع)
 (ناهب اجى تلق يلع درب نكلو هل 01 0 سدر: ءسهغاق ةنسأملا فى انه ةرافكلاب ظن خارملا نييقتره ةيوين لا ىهانهه ةنقعنلل ىف تشن ىقلا
 اريك الانهه سجون ول هال الا ةرقب يحرتلا لصحي ليزوييال كلذوةلدالا ةرثكب مجرتلا ىلا ىضقن هنا ىرخا ةياب لصعيالا متوتر ةيارريكأت
 .ةيادامجو واف سضعنملاو سومغلا ا نيشقلا ىف ةرافكلا موزل نمجرقف اشلا هيلا بهذ مم ىلو ا ةهيألا ع نهى هب ةضنحلا تلات ىلا ليواتلاا لهو نأتي
 و عرشلا نوناق ت الغرهرازخاو نحل ةريبكلا وهى نلا سومغلا بن ذرتاسو ةرقعنملا ف تنحل بن درتاس نوكي نا بجي هليدأت ناانليدات
 لهن دنع قع تاج ريش هن دش ءنمرهظنويرفكي وش !سسع اب ذاك ف لوول سم ل امنخاي ميج هس !سومغلا نوكي نإ زلي ضيا



 00 0 ل 1 ا ا ص ا 7
 ' . يمشي هقلادل للم احلا تالطلا ةر وس تقي إل ةربلا روس هأاهلمششم جبوزلا ىفر ملا لم اهلل ريخن جو نم صر صخر مومعنيتيلا نيب اجيب هلق 0
 نلحتم ملاولحلاهرعل هلرق 0لسلمحلا مهوب تلهب سعت هل هلس نيتي ألا اتلك اهلمشب هوز اهنع ىفوتملا لم لاو ةرقبلا ةروسرتيأ ل قالطلإ ةروس ةهيأ
 ' .|ةنحلاولوقين يش ىارفلتخا ذا|رقلا قي نا ةله يملا تلهب للكس ثلاملا نبا لات | نك ىلع هركتيرلو نمنع أنالا اور نكون اهتم لاو هلاق 0س لوي هلوقب
 ىهو هالرانتامر نق ىف هلق كك 2ئراقلا ىلعلا لاق! نكمتلها, لل متنتال ظفنب ةجبام نباذ ٌقاسنلادودؤادوباةاورايكزلا تلزنهلوق 0 انمرلاطهلا ىلع هلذ

 لقنلاب نامزلا فالتخا تأت ى١ةلال د هل رت لعب ىف نيول ء.اريرعس دع اهكوز و هل 3 كا خان هلوقي قلعتملوقلا هو اهجزاهنعىوتلا
 جيب اصنلا ل !اتعقتجلاو هلرق كلل اعيبج ضرالا ف اموكل قلت هلوقل ءايشالا ف لص | هلق هلْ فلتنم نا[مزلازر الع ل مل سل لل د لب أجيب
 ' | كدرتلاو لعفلا ىف رحل مزع غض تاك اذالماو عرش مكحبةيلصتالا تعيب لا نإ ىلع فرق وم! نهزالاهم انرعرملا نصنلا نوكي هلق هللس يلصالا نحال

 قروش كح و اهتن | نع ةرابعويمشلا زال انهم اره لهما اسس ذ اهلل نوكي زف .قرعشلا مكحلا نزع
 خا لقي ناىل هالافريختلاراركت مري رعن :عشلاراركت 2 ضم احلا  ؟قتالنءارسا

 مك اطايتحا يظاحلاب لمعي حيبلاو رظ أحلا ضراعت
 امو قا يبق مجورل ذوتموا ةقلطم تناكراوس ل محلا مض/]ماىلل ةّزع نالع

 | ةررعف اهتوزاهنعى وتم لءاجل اهو ةيعلتجتإلا ةداملا ىف امةفوبرضو أحسن هجو ن
 | رهشاتدبرا لتعت بيرق نعل محملا مض مراكن لو اال رتحد نيأججل رعب ب سعت لوقي|
 | | مدوعمسم نيو خيرات رلعلا رح هب سعت عب نمزج عضو ناين او تعد
 رصقلا ءاسنلا ةروس نإ ٌكلهأب , انن نم قع لع تح لاو لمحل عضوب تمت ل وقي
 ةّققبلا ةروسوف قلارعب تلز:لامحالا تالوا ةلق ايف ىتلا قالطلا ةروُسفعا
 نفدتريزلا دلوقلاًيسان نهار عض نا نهلجم للملا تالوارجل و نكز عر لال
 فاو عا هنو تع ندور زكعو هب عي ءالتاءددق قو كتم
 وقلع طع )دو ايمجعفاغلاو ةفيضحوإنخ ا ك/بوزتت نإآهللسواهترع

 ا هلاتمد حابملا كرت ىف ةزخاوم>) بجاورورحملا

 | اعمتجإ | ذا ميبملاورظامملا نا ىا١نهو هلرق0لطأ
 ٠ اضع لش اقلازملاةمرحت لليكو هلو حلك ظ ادلب لمعي
 طاب بوسه الا ىلع باقعلا دارا نا هنا هينو ةلزتعملا
 اوف لمات كوسر ثحبن ةححنيبب نعم انكامو للعت هرقل
 أريغلا كلم ف نرعتللاو نامت هلل ةكولممايشالا نا
 فيولا ذ |ييخلا كلم ىف فرصتلا ناانلق هنذايالاز وضمالا
 ظل الظتسالاو لجو حايصمي حاب صتسكاةزاج

 . ملقعلارالق دا ضترتلا لقد هلرتهلع] ررادجلا | يد اعقجلا ذا اذ ويبملاورظأ لك الد نآمزلا نالتخ إبق نموااهيرض
 . دربنا ىلا هيخفترتيد ماكجلا ةفرعم ىف هلافحالا .١٠ 0م ا

 ا ىف لْلضا تح ابالا نال كل ذو رييبلا نتحل ال دارتوم هنولعجيورظ اهلل ىلع نولمعي
 محن | عج نا به !نملاركذ عب لاق يحل امالكلا هلل 1 8 34 0 دا )6 اأن : امال
 مو اك ع :وكيبوث اعقجلوةباصتالا ةجباباللا فاو مويا اربعتلا ن 6 مشب انلتولف مأي ل
 تاور ران هللا روي هيناشنإأ تك جتل هبل انلعاذااب ق”زخ ل وقعموهو عم نيتحاب الهاني لرصنلا
 يي كت دري نانا: ري لرعلا نوكيرث ةيلصجالا حالا ان مر ارصلا

 لد لعازهو ماعلا نمر ثكيلغ رتب لريبكل صا نهر لوقمريغوه وزي
 موقي قل داضقوتلا ليقواهذ لص مرح يقوم ايشنالا الص تحال لزعج نما
 نمل وأ تبتللو نجالريسفنل لذ هيفرقالكلا تلو قو ةنجرحلاواتحابال ليلد
 قاتلاو تبثمل اضواهتاذا جي بسا باهل قاتل هاقتسم عاق زه قنا
 اومال لاو طبضلاو لقعلا ع اربخلا نضع طئارف ىف ناياخ داضر دأب نا نتع قدك لو انا نعلابىلوا تبثللف
 ا لا ىلاراصي لقفل ةلارعلا | اضراعارم | تشي أم تشملاب دارلاو ىوارلا لأ جرحا ىلاراصي كلذ رعبف

 41 نارزلا يدم 1 ا يللا تا
 0 هيقبي و شازلارمال! فش امى 'تلابو ظمايفاتسباث نكيولا سان

 : لقمالسلا امملع سحمو مسع نيب ةزنفلا نآمز طعانب
 !يلع انين ثعبرت جئالص) لح اب الا ناك هتاف انتعيرش
 اا) لح اه اوس ام شبوة موحملا ايشمالا نيش مالسل

 شالا ل :لااق كلك ىودزبلا ىش او ىفا نكاح
 ةكذاربو قبسابب اهل نلعتال هل 0لعولع ةدارز
 0 .:ةضراعلل نكصللا هوجو ن
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 ©: | ىميلع لش |ام ىف انلا نيشو بلسل) فرح لع لخهسم
 !تيملاب .ررابتملاوهامدإ ل هنا ىلا راشلا تددرام عد وللا رقواظفل اهنا ناكناو عدول 001 ا تاكو لاف و .ةعي درل |, سمامس بيسب نامضلل تايثا ةةعيدولا يل | تدرس دول قواظفل انا ناتو مدل الظن ضليت نه رك ةعيدرلا تددر ل ةاذا مدرملا نا ىزت لا تدلل بدلا نآف اهرعش غل نرمالا

 5” 0000000 نم ندرك ليمد بت نرش كيدزن بورطب فيضت
 ازوخامةلحابللو ىندعلا هلاق منع هن مفضر دوعسسم نب هثلا سبع نع قيرعسم ىلا سسسسم ننسلا ىف ىدروزلا هتلهاب ء اش ن”هلرق ( حن سد»

 ( لكسر ىنيعلا يف نكضياان امز ىف ةدعورعخ 0 مل اا رباب عشر اجل باوج لاوس
 هب لوقن اكن حمو ”لمصا ةهح ا, الا نوك ع فرقوما نه نإبرمالس الازم امالا هيلع ضرتعا مشلارركتموزل هجو تلق هحلبال زعج نمل لعنه هل
 امج ل سم ىف للا هيلع نينمؤملاريما نعل وقنموههو جرحا زف مقو ةدمسانالاب لمعرل هن اذ هسكدم ف الذب بن زال و جوحمال هذه بانتمبتلا ه2 يلا ارخلتللو محلا مرقملا ناكول هناذ طايقحجالا هين لاقي نا هيجوتلا ف نسمح لاذ عرملا هنضعنو | يملا هررظي ةحالص ةتحاب | الف ىلس كرت مل نان الانا

 رمل ءارجنو ميم جن ظ أعلاب لمعلا ى 4سم لص رع لجاو تاذولا رع لجا ىا وسع ءاههتدز ادد ح تيقب قا 0ع ول علاركمب « نيمبلا فللمب نيتحالا

 بكر
 َّء
00 
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 قلو "ايش هلام ىفادك ل عضاوملا ضحن ق4 مجم 5 ا
 لق م ىفانل د تبثللا ضاعت ىف هيف: ا هس ئجيسأ, لي عرحملا ساكترا سدا من امكاهضعب فد إل كيس ماع
 للعلا + لال ]هاظ هلأ 0ث ىوارلا ناى' هناولع 1306 هيلع دا كار ىلع, اقبالا ى ا باه متس الإ عملته غنلا ا ناك ن أب

 نيبرض اررلا وبث | نيازي به نم هلق © ال يوتا هج , وجرت ى ا هعن دولا هلو 9لش نا ناك نا ناكل ةييضألل
 نامت ىلع هققن ىرلاميلع بلغ ث ثيزحلا ب شح ا نحن اك.: دابا نبا نإ كلملا نبا ل امد ععجتتلا ىلإ موجرلاو ىفانلاو تبثملا
 ىفشا' طليلد]نالؤملان كي الف هلرق 0للس عنلا ىوار دا ةناظو ستلا :ىنحا ةنس هوم نآكو

 0 0 ا وم
 تابع هنت دتسوبلو
 . بو م6 دم م كثدحس د حم 0 :نيعبرأإ هنس

 داادايه نحا نيلاشم هلت

 مالت دا قو نابا نبا .سباو قحركلا نيا ف "رفحا مق توا ثصالا هع 0 ضو
 لاعستشين 6 |ذاام اهناثو

 ةءرعأة لا لاا ىلا تب ىفو بشل نوطيعضاومارخجةفاضنأ ١ بد جي
 ترس لجو نازل الو وتم ال سر

 شككلارممو نم ىلوا

 0 ةلئالع هايد لع نبم ناك هليلدبأ نمو اهيبامرع اندلع
 كت الوأءا

 كليو رجال ةمعا قدا ا ىوارلا نا فرتيركل لام يتشييامناكوا دهب سيلا | زب 1001 ب
 جملا 0 اقناسم نولي نأ لقيامهضنف ماوراقحم تاما
 هلع ولد ليل رل تعا نرفع ىوارلا 1رل الج عصخت املنكلا 1

 تم اكاذاذ ليل سآلبالا نوكيال تاثالا نال تاينال لؤثم أك نيتروصلا نيتاه فذ 'ناهعهشا»

 بظنم جان فقد لاهل ةدبربا تجد منيب ضراعتيف هلث«نك)يل للاباضيا غلا ا ادع
 : . : 0 ]و نابا نبا| |(مجمعلا انك تسلا بتكلا

 رب زيا. سنج نمل نكرل ناكل او كابا نإ درس دع
 الانا فرع مالو هيل

 ع راد اال للم نوكتالف هلال نابل ليل ل اد عرقعا 1 إلا

 ةلثما نافل 2رباتغ ىغف وركلا عزم جبأجخ ليل لاب تبا دثال لدا 101 اراد
 1 1ث هن

 دمللاهيبايلعنم ل هااشلا تن يلم اب الضا انلمغنلا نوكيا علا ب: لبا ضراعا شاذ
 0 ؟ضراعارمإ تبث هنأت تبلم
 و قريع لحق غتلان لاقفالفالا هذ :ةلاخعتلوا اف فل! تتيغاعاهورد نك ١ 0 ةالتساز

 لك ل بدا رومات و تاكا رتامم تءاكىتلا ىه '

 هوز قي هب امري ن يحن و تلج ركأ دىراتجاف كحضب تكلم رب للوسرإ | بس . 0
 1و دنا نإ

 ره ١ نع ب االجلعا ١ ال تس هلق هند
 8 حالا تذل تحف نا ارانقوه لع رو مناكنليفتاوراصملاربع اف عنا اش

 اع ايل - :الاب ةراتوليل

تم للتو اربعاهدز ناكاذا 9 يرصل يتأهل سر 2
 0 يقي ثيحتف ذح ىلإ نعوض ا

 داع بدلا ورلسالا رادو تيلصا تناكنلو يا رع اوارحوااربعاهتز ناكداوس سن نهدنكةروصف ىا

 | هنكةروص ىو هليلرب فرعي

رج مقوافاوتقيقتلا ل نبع نك اتوز ن اقع ةاورلا تقف أمل نك 1 تاو لسوق
 أح

 الا ناك حي

 كبر جبل بلطبر تاثتالاو 5 ة«ضراعلا# هي برحللاِضان وحلا ريخ نأك ةضراعلا ةضراعلا ةيبرحل 0 ف هاما ءامياعجمل
 4 ٌرقبم

0 

 م بول نا هانعملفالاو هلوتد

 ليلدلقع!ىوإ ارلا نإ ف رمعيد نكل لاهل هبت هبتشم ىننلا ناك اذا نكهو تأيث الا لثم ىفنلا نوكي الف نيرروكن ملا نيعسقلا سما نم ىفانلا
 هلق ا« سر» ليل نلاباتبأت هنوكذ ىلا هنالاحرم نوكي تأث الا لب اهنيبب ضر اعتالذ تاث لا لثم ىقنلا نكيلامل و ةفرملل
 | عم هج هتي ليع نال ل صالارابنع اب رهامن|ةةي سيعلارابخاو اهل تبثم ةيرحلاريخسو هيرو تان يذلا نهو رمل! لاجس لع سبع
 لعمر اهيرعسم ان ليل نع اهدوجويملعلا بالا رمي ال ةيرحلإ,ر أشالاو ةةيراطلا هيرجلأب ىلعلا ثنعل لصالاب أمت رابخالاف لبق نم
 امكن علا تحن اهقركراع مف نل سسلر يذلا ناوارحجدزلا ناك ناو راينحلاتويتب كمسو ةي سلا ىنع اهيفنرابخا
 قحط 96-5 م !!ىوراو هي نهي امكء أنلاب قالطلا نان اهسفن 2ع كلملا ةدايزلاعت د ةيكرلسملا سعب ةجرزلا هيرحب ببسلا
 .ءاهريخ نإ لبق !نبع ناكهن] قفالخإلاب ع تومحرلا عا .ناتضيحاهت يو ناتقيلطت ةمالا



 ةيرملا ملفا خا دل واس كابا نزراو 0 هير دارج ا 7  بوطح هيا ةيرلا ةحردلو 1
 وار نإ تنق نآف قاتعلالاوهو ةيرح )لدى لل يلد ىلا هلو تس يراطلا ةعي رسل تل هيرب هلو 0ك ةبضأملا 111 كتم
 جب دو هني د همم مج" يح لله تاكو مرش نقيكب ىلإ نب نان رس قلاورديزلا نب ةدرخةي دوبعلارم>
 هلم نا تلق با بعدل ضر نقيتلاةد ايزل لبا لراقاف باي اء]بو نرمدشت اهن ندع اس ناك و هش أع نعد وسالا ةيرحلاربخ ئوارر

 رلوخلا عنهضقن ماهل ةقتمملا هال هلو 021 ليا ىلا ستسالم ظكزمحل سجالا» ليل اب يالا -ةيونوثلا ضراعن ال ةبونرالا
 ىصهراهجوزت ىلسو يايا ليؤبتلاب .نا دوم قت رع ومص“! نب نب زب نع ةنجأ نبا نءس و ولسم رجوتع) هام صقن هن!ليشن هلت

 تي ردأيق أب ناك ليقر هزَو لل هفضل نيبو انني تلاد ا تل الامك لق 0 نداصلاوجملا ذ_!نكل الح
 ٠72 ناتملا ا ىلا نك نع دنا صض) سارح نب 0 نس ةتسدلا ب ب بتكلا باهتعإ_ عت ءادر

 مور هلق هلظماتلا ف كإ 0 ا ١درولطم كجم
 رم امارحالا نأ نربرهتر لقم لغسد

 10 3 هتضتعا[ص لئوراموهو غلا به ىضراحلارمالا تبتسم ةيرحم اربد زال لع هل
 و امان نوني نا1)7سش 000 2 اي يي

 1 متت ف مالا ادهإ نكون نإ ماظاث اهلل اربع ناكناوهو لاح هاظبالا 2 عال نبعاهوز
 0 عساك نا 'نيقي هلا نم تاأياورل ه1 يي

 9 هولا ل ا من١ ةراموهو تايتال لرضزاجرلف ةرخ ا نتي عوأعيزعي ليل دو تمالعرصلل كيل
 !ىرضعتسملل ةباوصلا لف ِ

 ! 1 نا وسيط واح خه بقا نامسلاوراب ينتلب اهلعىقوهن ا كش ة يعاب ربخل ند 0
 : راع ؛ةنوعم ءاجوز دراصتت الا نم هلجبر

 ْخ : مور للف هني نملاب نع هند ل ب لل وسرد
 6 اسحلاجرش نقانك

 6 ءارحتالا نممزا لعل لعن تباتلا لمحلا ت١
 طا راسل لماع ضال |ارمالل هلرق
 0: مالو مميؤراف اظالارلقت دلو هلك ماركا
 يشار 12 تدوم أملق ةريغو رضظلارلت
 رنوهلق هلم نأز زجو نحان
 5 جك ةئيهو شش اب ىز
 لك راصن ليلنلاب تش منا نالءاومسلا لع
 ِئ زا ل نعي ال هنال هلت نت اينالالثم
 م سايعنب ]سعب الوصاللا نب نسزي نال كا
 " معليلد سأسح نبا طممض ةرقو طيضلاىف

 نوكنيحا هر يتللاوتبشا) تبشلااولعان هع بارمصاق لل لا ننتسم
 ظ كلذو هليلرب قرعيام سنج نمفنلا نوكالاةمةنوممم شف 00

 مارتح اعقب ل ههنا ىفاوغلخمار مكاو هضنبو لمص مبوزتف ايوه راك تشم
 نلحق كلذ انخا هيو وزتمل هضقن ناٌليِقف هبضقنما ةلاربع

 نخل هبد تلا نيجمارحتلا لعق ناكليوزاتالب لوا لمت كماردر َ
 مداويؤاضاع اكاد ازالة لل وت او مرحملل حان لحي ثيمة فينو

 2م س4 راقب( نالت هاو د ةتبلا رخل ناكناةاورلا تقف[ كل ل

 © ههزلراني د نبورمعلاق لقو هطلغ
 4-2 زاد امصالا تدي ىف فلا ربذأ ىضا لل ارمثلاندشم لعكردخ لع ىراطل ليفان مارال بخ

 ل ايهوهو ليل نب نرعيام مرغ وهو اركوزت نا ىوراموهو ةنوعم ثيدح تدزلالعركي ولو سابع نبا لثم هزعجت 00000 ا
 1 1-5 البطل اردتسصر لعن رعشلا قار عد ريذ اطال لذت صو طيف ل بغسل
 1 ا اعل 0و تلا ورعد تاج الارطما

 هاجر :لاوتح اولا حرر بل ارضر اهتم رمز ةريلاجل ا رسإبل يلع ىأ

 زادر ناد ضرع اججوزت» رعد سابع ةياد#) عجم ىدارالل

 ىلإ يا لوم ةياورلا نهرا لاقي نا
 2 بالو اطيالإ ايه

 ا هلل

0 

 1 7ئ:رشب يو طالس_, املا[ ةرولا زك كعمانهط 8 0 راصفنأقنالاد ب نحب تال الحوهوأ دز هنا ا 2 زن نرعاذا نكل ا 3 اطال 1 3 5 اهتزت 1 + شي مربلا عرانأ لع «رتدللدب
 0 رةلع من اقمعون ١ تلآق م شماغ نينمثلامإ اهطزل قي نال“ :الاوانسم زامل /3وتؤ ما ليل دلك رتحا أم ىو ملا نر

 + رعاظب الا( م سر ,”البعاهجدز نآكو اهرب 18
 ْ ف معيأوه سيل متي نيعرأبخسإ ىنعي لا لاحملا علل زةعاولانافرعافانأ نكل هلأ حر يتشت اه سنج نممادطل )حور

 0 كيرلا نانرعنكل لامس يتشياممالو هليلب
 ؟- يكلاز ىررامرهو ىل | نوكي تافالا لب تاشالاوهىزلا ةيرالربخ ضرادبال تلاوه ى نلإراهنثلا نهن نارمالا فل ملف ةيفرعل ايل >ىلكرقعا
 !دبعجإلات ةروص قف يس نوكةروص ىفا نهرمهلرت نك امل وزلاو> اهوز نركنيح هلق ( سار حا رهييزو تقتعااهفن !ةتسلا
 اكموغرهر# ةنرعم موتا 2 ال وسرجوزت قاض سارت نباح ةتسسلا ىدر ًامكرلاىورادوهو لزق( رع ضر «ىلفالا نيىطلا,!نهىهل ندي

 د ةميزخ نباو ىنمُرنلا ةةياور ىفر ل الحبوهر اهتوزت ةنرممثصسوص “لإ نب ليزي خت جاه نبادول سم ىور كرا مرحب هر كيوت هلق «ريسيتلا
 0 راوصالا نب ليزي.ةياور نمهل ( ساد راسيتلاىفا نكأ ندب لوسرلا تكل العسوهوتهنرم م موزتولسو مولع مندا طوعوبنملا نإ مذ اريىفإ نكن أبن
 نع اطوملا ف كلاد ىور ضياو ىدارطلا لاق امكو أهقن وهلك هتادر ناف ىرق | قفل سنس ضي : مق أس ىلع ل اوب فارع ممص الا نبا ىر ننآم ىرهز

 هيفذرحزغ نا لق ةنينملاب مباوعاو رنا هو لل رسر و ثراحلا تب اجوزتراصنالا نم الحر 2كم مل ارابا جت هللا دصونلا مب لاقراس م
 كرس ]موف اشلاةبل لتسادو ءل نلا نكدن وكل سايع نبا ةيائدميلع كربن لصالا,ر ابختلا] له نا مامهلا نيوهشلا لاك نه طعما

 2 ؟'..راطبض ىزنا | ساع ناو ررشبوهو ةانوميم نينمؤملا رم مان 5 ساع اع نا ةيادر ضر اعهنإبمامهلا نباكارر مرحلا كتيالا موسع هنالص نإ



 راعلامتال ىفن :ريغلا|نه )ل وقي هل تحك ةةموحلاو ةسافلا 2! ىضر اجلارماإلل هل وأ 0 ماعطلا 2س اماوتحوا هل 30لس أملا تسجل هلقولم
 مالى فىا ةراهطلا هلو شيخة لارفىا يريخ4) أ تكس أدطلا 2 لالحوإ هله ءادا تارهاط هنا لوهش- معن عباولاعب
 ةساجنلا ةفرحم لثمىازإلا ةسافلاكلاق هلل اريخ.ى !هربخ هلت لل ىضراعلا الرمال هسا قن هنال هلة هل نيماعطلا, ىف هلك هلو هش
 لصتالا نآف :ن بج هلو كلل ماعطلاو ءالل ىف ةمرخملاو اس هاري لحلو ةراهطلا اخ ى ١ نيريخا نيب لات كلي ليل نلأب نوكي هناف ةنمرعلاو
 ديراخلل سايح 0 ولات هلك ءاداق ثا ةراهطلاو هلة ل رف عطلا نى للم ردو هل تحل عارم لص هيكل :لع دعبول ناد
 الع هناك 47 اربختل جلاجرلا ر يخرب تحف ءاسنلا نم لاجل هع شكك هلآ ناكربخ غدا ارحا مزيل هلزولعزدال دع
 يعكر ةحكر لك ىف عكر لع هثلا طع هنأ نعم ضر ةشئاع تورامانكرت هبانليخف ارح داك ةحكر لك ف عكر و وسكلا ةولصاتع
 7 فوفصق لاجرلا ن/تارخأتم تناكءأسنلا

 م نوكهلامامالا ىدقاون اكلاجرلاو صحم
 : هاك 8برغلامات اذاشكنالاجررلا هع اهشكتم
 لع مادطلا قو 0 ءاللا) لصالانامنايب لوب درا رتجيرم نوعي لقد لبق نكمامالا نع نقرعبل ءانلا
 تناك هل لش ربخلا روجر ثلا بالا ذهىف

 .: ةمربخملا كاشنالف ماركو سخا هرحلل اوقيف ليث ناربذخ ضراقتا ذات| كلن اقتالاو طبضلاو هل رعلا ف ىللضنا
 لن اقتالاو ةلارعلا فى لضنا ناكل
 لالحوفأط هنلوق اوقيرج' أ ءاجوت ليل للا, الا ملئاق هيريخلام ىضراتلا مال تليلقلا ع ب هداذزلا يضف | هلرق 1

 ! هبت رخل #

 لاول ةراطلا ديف لصنالا نا دروب ناك نآذ لاح نصحت نابل ا اعادة ارسال تيضاتلا 7 تالي نظلاةرق ل داعلا
 دانا سنم اللول ةمرلاو :سايلابخ ناكوآ ليد ”ابقنبمثإل وربخ ل بقرولا 0

 هلل كارعرساو لك تان أك هلو
 هيرست يشعل ارطوحلا م ١ةيراجلاريغلا نماز لجحا ' ناوه لبل نلأب وريم : ةجردءلم 00

 ازنم ةراؤبولو هتراهط ىف كشياال تيل يضلاو اري رجل هاطلا ءانالاف اا 0-2 هز 2:

 افا نوؤناوطلا للا كا لقلب نرد يضاعف را هس اراد / أي 1 !ءاملا قنا ااذارحاولان اف آج ٠ م 2 انه ااباتك ىالمخكوابهلز هلع اهيل بريا, سنج نعل نه لا انه ناكر رحل ةساوإلا هيلا هناوهوتب حب
 اوةاورلاودعزرضفب مهب“ حلاو نضل ل)وقيوت لع يزمتلا ع جتلث ملازيقحتا | لادلل زكذ هبل هرب لصف مامطلا مح 2
 سس | [ميميرت ةادرلا ةرتكلف تاياررلادراضتالا بابه 0

 :الاؤوقلورلا ةزتكنيضراعتلل نيربخارح اف ناكاذ ادن :برجلاو ةقونالاو ةروكنلاب | بناس حرتانكرت ثلا هاكرتانكدو هلق 5:
 نان نايتهقسالاب ةلقلا باجاع ةرثكلا ©
 جاوا رعوخلا وارحم رح ىدارو تن مرضا واركزم ره سحساو وار ناكوااهتلق 00 ع

 ورلادرابخلالاب لمعلا باب قدسلا
 مكة فض شلال زهور نذل ةيزملا فرت ال ريغ ارحل نكت وكن ةتالراحضا د 7 ذا ع

 ملال رشا ب
 هكر نضنيملالب هيلا ذكأ نمرضف تن 1تناك شنان ف 6-2 2:ةروئرلاو 0 دام م رسل 3

 ا ةاورتلا زعل ضف ةوقويصاعلا قريشا ن ما املا يلق: ةءناوصاو دارعلا 0 وسما ا 3

 ا ا ا تر ااا نذل ع ع
 رئاجدعةرثكلاة رعي ممضحب ل ارحل لاربخ لت يغاربخ خوي نإ ابنا نوتيلا 0 ب 3 نسل نيجي اق انلملل ذا ناعيسلا 0

 نحا تناكإ ذاو اكوتس الابد كلو ءاملالئاسم قمع ذأ |١ افلتخاا ذا هلرتهلل ةركشلل فا 0 0 تا 2
 تسال كر لو ا الاصو لمحل 0 علا نما قىرتشلاوهت و 8

 3 ةدايزلل تلين خوي ارح :ى دالاناكنأف دب ز نردبخلا ا ضيرج دمع 6
 هرادرس نالب

 هيلساوم داوبارسلا فل ا ذإةنأ اةوعسمبا ورام وهذ غلاقلا 1
 3 ثور رووسسم نإ نعدزعىرخاةياءر ىف
 0 مل يع ىرخا ةياور فواد ارتوافلاغ اق نكيرلو نعيبلافلتخاذا ةفيتحدانالا
 00ج ا تل ] قريولا ا لكاذاتنوانلامق ةنيبامملا_

 ابا ناو ةساولاب لميت صال كابا ناةرايخالا نيب نق لأب درل ورطنيف دانه نأ ملزم سن | اننا
 ”يعركيمل نار ب اويصتسالا نال لصالا ىعىتلا ةراهطلاب لمع حرم بادعمتسالاو اضراعت ليل لأب 0
 ١ ب مكعفنأ ضنا لوصالار ىقي نا اهاضتقم نافر امحلار وس لكسم نيبو اهنيب قرشلاب بلاطي قر ىؤاافالا ةس ايغلاب لمع له تار اجرم

 ا نان كيد مامدتلل تبل منهو 0 ا ا امض بج هلع تسارسب كو لاذ عوم لا ذي
 .ةادر ناكل عقيلال ميعاد هلق ( ٠١ سر »لم انف "ذاب 0 وي نزال تال ديك خاب
 ةرقلا هزه لعلو ةاررلا ةزثكب ىوهتلاارريّترولذ اهرمسو نيتموملارماربخ ةن[ وصلا نم نربشو يمكن بتم ؤملاريما حرانق درتما تناك املا نم ءاملاامن|
 وكييراسيب نافتااكب درا مرع نأف داهتجمالا ةز ركن[ نه ضقتنيو لوقا رسلاسسري هللاو رسعلا نم سون اهرارتعا:غف ةهتوافتم|هتارم ةفيعض
 عزل نع ملطبا ةاورلا ةرثكم خر نسب ى وقتي نظلا نا نهروهمجلا هيلا بهذايت مطقلا ىلا ةازرلا نك ى بنس هناك اممم الاب نيقبلا لا ىمنيهنا عم

 كلا تاو فارة تبرعت صو بيق لسلاح نها ةليلقلاةسامجلاو هلف (1هلعز ثا ادتحا " ضعب نم«داهتجالاة كب 6

0 

 كا ا



 يا ا اا لو ورعب كا ىلا ل لتعن سلا وقفل دار اة غنا 00|
 غب ايلا ديو عتلبلا ىلا رعببملا ةيعيق ىرتشملا درب هل الهلا نشعر كد اهرا ةتمشداو ةهعلسلا تناك ء اوس اقلط ى رهف فلاتقلا نا هذن ! همحر هلل انا عارمالا لاقر عتابا

 تا نبه ريقم ال ناعلا لصين دحاووكتس يقم انفع ردح هبحزم نا نم يطب نهر ىرور ف ناب لمعلا نف ىزتشلا لد :
 رسب وعم | ةايرل لرضعب نموا طسرر نتلا قف لاق ا نك نييقتلا ثم سضح ىلع قالطاللا كوننحإل مح عل سنام ايت طرعشب الا ىرجياكضل اكل ن لوقي نا هلل
 اناعط اننا نم نيم دنا ىف زن ىور امك هلو 02 انه ةرحول رح ويرسل دريل ةيرح د ظاهلب ناكل اتمجلا ندهن "1 نيعب انهع ةحازل ا خزمسلاتمساوزغ هين لك 02
 قاتلا تمي حلا ازهر اصن اعط اب يقيملف هلق 0ك ن داصل اويسعللؤإ نكرتفينمسرب نا رت مالسا يلع هنايىوزو هلو 0 قراصلا وجعل ل نك ه.بؤبقي قحدعبي الغ
 تركت ازنالن اكر نقلا نهر عم (مكلاطفل تيل إو ةذازلا هزه لرالا كش از ىف الاسياح زئازرما حم نصي ازع هلاك ش الوعل سايز

 ميلا: ةبككلا ١. اطسرولل

 مالنا ليها لات هلل ليا كت سان تتارقلا لح ناوددحلسا مق يحال فلا رخال ياعاوا تقلا
 دعنفلا نه ىف نلطيد اضياروهظلا دكزطبر رابطوار | | ده امم اره لمعيو نيريخ اكل عجم ىوارلا فلتخسااذاو اهبضلا قل ةاورللرضعب

 0 ممل | سيروا دخلا دطلاب ليف وافر, ةيرلا_ يمنعون + ىؤتو ضيقلالبت
 ةضرحلل نبب نعفنصللا غراملو هلبةماعطلا عزوجل اكضبقل لبق ضوعلا

 كك

 ادلو 0لك بناجر لخبووزأبو تسد لاب باوك حج
 نارب مانوريماةريربماكنيرب برجال ىتشم ىف يبرنلل |

 نمر اح تعب ااا كمال نسل ل قنة وشلل نابل ماسقا ق يقض عيش نسل باتكلا نيدتشلا تا نيريلا قير سل هزاف زل عطقي هل رق حلك روتسرب - ٍّ كا ماتم هرقل تشل 7 ىف
 اود ”كناللاىواضيبلا لزرع جيإ هلك أ | نإ لتحت ى ا نايك التف اق اضايزتتسلاو بانكلا قسرا قر لصف

 لقمع هلو 0طلتزارااوعو هكوتالا نم قلإأم بولقم
 يدر كوب باسم يرث لسع والان سوصخما هاا مطقي بمال اري زوهوريرقن نايس رىعخا ناي المجلا نايبكلاقق 02 لطارربكآألا 24 + هلك - ,الاةحارعطقياهرالكل ارك وهو رقت أس تب نبل لوطا تاع ١ 0 ا 2 3 اص نع اناو ةكتالملا ضعبدارلل نركب نإب صرصلا | بوث و| وهو قلاب ةدولعملا :سمخل ل مانقالا نييترإبب عون 23

 ناد :هن ارعل ني هنافهل تالا هريغو ةوكرلازيداقمو
 مضن ال !تالط ناأمكة رحل ةرع فصن ةةمالاةنع

 اطير اكو اذ يلا, ايل تيم لوقنأف ين زج ربطي زا

 ماض اهنسنو ضوحتش مرنة تول | ملكك رف لم ىذا و جوري لك تل ازه متي جار
 !نيتضيحتمالا قعراصت 00 | .لوقب ليزاف نصوصخخا زمدع ركل تكتل ا سمج ماش عع ككتلملا ناذاتشمجا

 - هس : ك0

 خر | لمجلاف كرتشلا ]مج نإيبكريضت ناربوارونعل كاو لاتحتلا نهر وعزل
 ظ ملوكة شللإوةعفلاو لوقا ةنسلارايتلا.ةرلف ةركرلا وأول صلاومقاو

 نلمتم لالا هلو هلل هنمدارال وهام هيلا داقعاب | | نوصي امهم ةراههط ذلفح) ضم لش قوعللا رع نالع ل نيمنافاطيحا هك صو
 هلل هباشتملا نالمك هين س ايم هلق هلل دا قتعتلاب 3 سس بسسس ولو سو يسسسوو

 ام خيقجداقتعا هلازناةرئاق ناي نمانوبام ترم | | ةصومتالا كلزتشللا ١ لمي ازايب وصيا] نيياكتل رضع نعول و صقم و

 تايبلا لطف وقولل ملا مين لعق نزعل راجيا باطخم ارم صقل
 3 هال 5

 د اقع البال يفي لوقن نحو لاول يطك ىل و2 نايبلازيخلةزاجملف

 هلوت نظر انت علا نه دايعلا مالَساو هنمرارللوه

 هنأذ لاهيوهر موطل ريغ فيلكت هب مزلي هنالف مصيال

 اه تك م
 نع ن(يبلاربخلات نال هيف ساي ال و لمعلل نايبلاراظتم عم لاول ف ةيقععل
 .٠ 5 أ 0 -

 ]ولك ىآعت لوف لزنمناف ثحب هيذويو قشر يغلا فيت
 الايض, نم عرنعم الا طيغل ل كل نيتي تح بر شاو
 مصل ادار اذا بأصل ضعب ن كوول !نملزنولو
 ةح ب رشيو لك اب ناك ويرضس اد روس نيللقع نع
 ربل هس مورا نكرفلانمناعتدتد هل زنافانيستي
 هند باجاز اه تيد ناي ينارإب قات

 ةباووعل ارحب نم نأ منصلانهنأب خرلتلابحأص :
 ارت عشأذ ليثربج ة وشب رمحلاي كيلع 2 !«ان]رفاذاغ هلق 4 ةهجاعلل تقر نع اين ارخات ابن ضرفلا موصلا| امناتتجاجلا جر رهموصلا نمضي فلاريف ىف
 ةراتىو ر كميح هنعيثن ار درعسم ناره ضعبلاب دلل ع ةاورا,ضمب نعدل] سر بنا لاوس رايت لا رجف هدوارق مهسإ
 مرركحر نيتي ادرلا نيبادمت,: تل سؤ مايقب ةياورلا نهار ضف |دارتو لأ غ ناعيبل[فلتخل اذا ل رخل ةيياود قر دارت لاحت ثمن اهم ءلسلاو ناعيبلا ضلتخالاذا

 كأس ةملسلام اي شع نفل رهلا بجرم لص” نمشي سلف ةراأت ىوارلاف نح نك ةدآي زلا عمدراو لحلو ثيب سس هن اولا قف ف نم هريطال ةعل سل ماهق سنع
 'ةالظالا لامن ف كل نك انههروكهلاوةةثد الا دال, رنع بحجاو لمعلا نا نع شكلا لانمي ضعبلا وعز امكنيقل لعق لطم ل محسديف سيلووقيرلاذامع
 ”ةنحر | هعض هم ىف تبث هنأذ نكممريغ فزحملا ىلع لمحل ن !تلق نآذ ببسلا لع [مهل وخد ةروص ل نيقملا لق لطملل لمحو ببسلا ةتالغسد انهه نييفتلاو
 حال مهقباثييجب ناكول مسكي. ناريتلا ةلاح فزحلا ناباوجلاو نييقتلا نيقي ةئلسلامايق ةدايز نال كك انههوزريغم نو نحملا نكيولا ذازوجييأ ساري ضعب
 .>لا لع كرتشملا فطع لسع «راهظالا هبات ىنعمب 0ع «مهف اذ نييقتلا بخل نت ةنيرتدازتلاب وكلا ناذ كل نكانهه سبل وريؤلل ف زحخ رع دوممقلا
 ا ْ : -_ عش لا قاعت هلوقكو 0س :ءرخألا هغمجمد نم مادا لكصاخلا

 ها ةديع 5-2 2



 مك ا ل ل
 #01 نابع ل زيرهر لات ثيح نابسلا نلطم ىلع نايبن لمح نر اشلاو ريسفتلا نابوها نعي مككح ار نقلا ناعمراهطتاهتايدلزهلم |

 طررشلا رع سنع مرهف ملا ازيهتلا نعي ©/سةياغلاو ةفصلاو ءاشتسالاو لان نس هرب ىلارهاظلا ىنعملا نماخغلاارييغت نايس ى ارييخت أمرا لق
 : الل ثمن ى !اكوص م ربيغتل ناب ل١ كلذ لاق 6كاريغم ذايب 2! كل نكسيث هل 3 0 طرشلا دوجد نزع موهفللا نيلعتلا ىلا هلرت 02

 0 م

 7 نم ظفللا فارعصت | لع ”تيرت ريبضتلا ناب نحال زلارعالسلا هيلع هتالو هلق 02م لوص كوههن هسطعو !لاعسو لرسفنتي لإ صقنالا عقو ولف انرع
 اهيا .نيعرل اد نع ولا لع نامالا مقل ال الوصغمرييغتلا نليب ضعول منالو كرد مص لاوعتسالا ىف هْنيَرَقلا ذ نراقت هني يقلار
 - نيم هيفام ندجلاب دارملاو لحطيلو هني نكرفكبلف اهنماريخ ا هربغ ى از نيءي ذه فلح- ن«لاّةرلس لع هثرا امعىجسلا) نع ةريره ىبإ نع ىٍنمرتلا
 ناين 01 ا ١ لعجم نارك تءااصب هلت لس ءانشتسالا تا هلعجب زرق
 |هسس 0 لاط, نإ دكوبص وم معي امك ا ضي ![رصغم 0

 رعاستا دمع رياتل لا خس نعب لاش هللوق هلك هزلا -
 0 ا

 ص بن قطم الجلود لو هتابانيلعن ارث نارك هم 00 زايبلا ان .ناسبانيلعن أ 2 تارق رعشتاذ | كسلا نهو هناءاش نا لاقت

 ايضا نارا قش قايسأ لرب رغتلا نايب هنعادص شيخ نكلايخلرتم نوكين| |: ةنسل للصف نا6 اميين | هنمولعن ةلدالا نيب
 ني هس ب ل هلوت ريس ات ,نارعوصلا امن أ ةيمنملا فلات

 نأف ءانتسسالاو طرشلاب قيلغنل كريزعت نسوا كوصفمو وصوم مصب لاجلع ير
 را

 | كلبا نيغم نايبرارلا تلخد ناقلاطتنا هلوت لثدركلا فر ةيلازوودلا دان شع حيمصريغ سابع نبا نكلقنلا ىا
 /( انثتسالال مر ىونا ذا هنا عدارمم لعلن مكرل

 9 ناحل ل] قالطلامقيزارلا تلخد نايل نكيملول ذا قيلت زيتا 2 9 ا
 ايت امفةنايد ونون اوف هلو ب
 8 0 وو يوتيب بح كب عن طرشلا لات 00 ع
 8 ننلقن١' نك ل هاظ هلو هين لبقي جر
 نايرلولو تمرع 1 ل اكان تلال 2

 1 د ا 000 1 نجاصفنم ءاشتسالا ة يضعن لوقي اي
 : وغلا نالت وشو م عالة ريعان ماةباذل الع بجاولا نامل ةناقالا هل 016 دست ها 1
 هبال وصوعوك نا مف لا, نثري معمر ضر ال)قتسم ريغ مهلك انت تسالاوأ | ةتسب لوطلا نامزرررت هنباهنعتايادرلا .يمي

 ى | اديرقملاهنعراجر لطب أه نمي تتسم | ناذ
 يذلا دالرل دبي نيتكيلامارخل اريحا هرب ىئالذو ندي ىلع لح نملة نفل | ذسقنادرلا هلت هلكرشبررهخا دعسب

 طا يا صلع. طلو ةراغكلاره ال صا عتربخمه '
 علل نبل ىاىرج ل 7 0لك دوب هدرزف!ججارتسد ٠
 حصين سابع نبا نتى درو نيءل طسو ىلا عتدنلا ءاش. نا نال الرقي نأب ا

 ارم زوال ىاهخارتممظيال
 و لات هلاءانناتنسعلة اثير نو: )لاك كن لو ورا ضيا الوصقم ل 1 صختلاز وهو مقي لب 5
 2 ملك! ايهارتم م أعلا صيصخت تس كنذ لق 1:
 نمراكىزلا ةناونلارو صنم نب فعجوب ل)ا5 هنا ىوز وأن نعيمضربم لقنلا ازه "000 َْي

 0 ا ا واس 20111 00 اع مرح مع مولع ع. حل 1 59 هل 0 املا
 ءاشنانالإس . ثنا نآلا را اليا كاتب هناا كلر ةفيدحوب لاذ يا سس ايظرام ١ د 1نعنو أن نتعايعطت ناكم أعلان إل

 1 3 1 اعلا نالربرقت نايس هلو ةكينظلا ىلا كي
 00002 لاربكف تعب ضقتمتن السبر هام نا ال

 ت 000 نال نه كل دز لام عقاشل ل نعو ايار تا بطشل شا رتسو يطوق عج 1 م هرصخلان ايف ىظاضنا 1

 0 بدينات ةرمرصتغرا زون ذا ل وضولاب ةزطزااءل رص تنل خام او عارتسا 0 م 1 وهن 1 هذا نآس اقل

 لصرلال رشيد يقتي عجالة ريت يأ ز نعال لصيصخت العض انت م 5

 معلا نا لعءاتباله ]نان دعمازهوالوصغموالؤصوم حصصيفرنرقت نب ةدعو ل
 ااا“ ب 0

 ديل ا 3 هنأس ىلاعت هلو ف نأمسلا تلق نانؤلل هتاس ا:يلع نأ هل:7()

 .لوقلا» لعفلاب انيب نالم امم ان ةركرلاو هي ا لل انن باو لاوس
 اج و رسم اج اي لاوث هامصغت داع الان “لا مجاداقت عال! سصت زاوجأكل ان انلوروفلا ىلع وزنلا عب اةيوملو
 رمريمل هناف لط اب وهو | | سم ىماملا ناكل انارب نكيولولو ل رخوم نايبلا ليل سب هّندا شع ةديعّمم تاك ةرومأملا ةرقبلا داهرخ ىلا ةيقبراوعجزت نا

 : بابلا نعرسل ريت الرييغت نإ ناك انآيب نأك نا نه نأ هروهعي>] وصب اهبكل ال تسال نه نكلريذلتلا عم :سنايسلا نيبتفاقاغتا رتب
 20 ,ةةيمذأشلا بتكر اهب ل سسسا

 1 هلثاءا
 سلما ك] د قاكوصومم بقع اذ دسم نجنرمالكلا كلل ذ داع هالسلا يلع هن اكرسلجلا ثلا ذ ل لاذ امنلع هتازتتالولم "شت الا لمت, ةدسس لبق لاام قلع
 احن !ذلل مت هللا ءاسدالوقي الرسغ ل رق هلوقب سا انلارعي ناكو 1 ش1 نكل مف 1لولبمالسالاءءارسن ا ىف ناك مال سلرليلع هنال ءانشمتساالا كنب

 الع لاقن فهكلا باص ةصق لعل أس لجر ةصق١ نه ل غل نيامكأه ًأهريش و نيعاوملا لكى ءانئتس الا مزتلاف ةريغو نعرلا ىف ءانشتسالاب نرماومنع 22"



 رورقتلا نايبريرغتلاب دارملا سم هنا ىلا م اميازا' ةيسظلل هل 0000100 ا )ا هتيمادش هببيغت نابل ل
 ماعلل ىا هل هلوت 0س :ينظلاوهورماعلا بجرمربرقتربر قتلا نمدارلل لب صوصخلاو ازاميلا لاتحإ 00

 وزي نارفالسلا يلع يسرمارلأسو هلتاف ىر نيال ليتقوهل لتق سشؤلاوملعي نا وبلط نيحهلرق هليمامل لص رصخ هسا حصين هلرت لك
 3 1 ااهت اهل هك هلتافيربخ غو ايحريصيف 8قد/إضعس ليتقلاب ٍبرضيف ةرقنا بنت ناوكرماي دندا نا ىسرملاقزوهل هنيبي نامظا

 هذ نول اكبجليعلا نمت مل معلاب اب هلل نمريغ قّمصلا 8 سي شم ءارغص نيب نيب لب ةريغصإلو ةنسمالأهناب قامت هتدلاهنيب هل 2 02
 0 اريسم ىفامو نيدم صساو دل تعضو لب ماب قبلا تسيل + !زلن تعضو هلو 0لل تابنالل مهغرم و قركنلا هدرهو هل

 ًاخسن نايببلا:ناود ىآ ناكن لات هل ناصرخا ا زف نيعم ساو هرغلرع
 الا لاوسلا اغلا هلرق 0 هقالطال

 لش هلثمو تاضمهنال ماعلضالا انعم لصول ارش تي لال لا طل نورعت ناي صيصفتلا كاكىا
 ند : السلا بلع حوت لوقب جلكشسسيا و اه صفمواهص ومدة رميصقل كل تاك ذلا نار ةترع لورخاومل

 هالسلا -يملع احن ناب بايه م
 ل هلل لالا لوسا خلت انيلعدروايخارتم صن>لر هلجلا صيصخم ناانر نعت

 9 رايات ف اوغطوطاوو دخول اوبلط نييتماح ب ليناوم لولرما
 3 2 اليصتتلا ]ل هلا عيب نولو يفيكو ديمكى ابا املي ناو لوألا قي يزت نا

 1 00 قب باجل راش اذايشلرتم ققبلاوهوانههواعل اصخرذ ليزنحلا هي نطف
:5 

 لس 2 اب نمال قلطملارييقن ل يبق ن مليئا ةبققب ناو
 عا سن وانا صا 2

 172010 قادت رسول سو دساتحر ايا ضرس وكاتب
 تاننادن دارها نأ و

 5 بيالفءابنالامريعزهن يفد ءرضكأ | نال اايخلتتمحلا ن وكي ربنا نالايارتمووص كل نزف انت ناوف اضوال !
 قيس نم دارملا ناريلع احون نا لاقي ن م”تالطالا 2١ «ةريشكفاصرا نآلا

 قلخ داى اهللهاو ليما نيجوز لكنماهين كلان :سونلاباطخضلو نإ

 ضيا تطول نار كن نها انيجوز ناويعلا نوردجكيكتيفسلا

 نرسل نا هلوقب حول 1 نب ناعنك نرصخول دالو الكا لوانتم ماع لهاا اهف

 :)) نبال ل وأتشيرل لهالاو لوقإ باجل ضيااذهه ايخازنوماعل لصخرقن فلها
 ,يل انا كلازلا نكتملف يسن اذ ناكنمتال ةواقتلاو نيرلا ىف .عبات ناكن مضل ره

 3 01 ب مج ب
 ل لاقر هير أس حرت قرغأسلف

 ٌّ 0 هلت وشو 6 ن

0-1 
 ٠ نمىازلانبهتنا نبع لاقن هلرق 0مل هند ل ا

 5 تس ابل ايخازساعل رص صخت نوكي ةح فلها ننييلهن 00
 ّش لاس ولان جيم كرم ١ 7 وو مربع 000 درب كلو ' ىرعبزلاونامزلا كللذفايدوهنازأ د ١

 ل و وواسع

 ع مامالاو ءانمأما نيب فاشل نعوزلزيرفت ووكنا ل3 ناشلاتل ا صرع لكنا كلها عريان ايلات ديك
 2: تربشلا ىطقمادلا نا لع بم ءر عف الا

 3 ف يمي صخ نوف ةماعلا هلوانتيا ميمجوأ ذل |هيدا نيكة ف هاوس بعمل ةمأع مريلك خت صحا ند >نم نثبتأم
 2 ومالا معن الو هوربرغت ناس 0 نس م ا

 , رعي نوكين ضعبلا هنعصخرقو الا ماع نمأو هنا همحر لاق امك هن ايم سم عيمجلو ضتسم سلو :لالول س ىف ظمأ لاف لوف اشلا ننعأنا
 دارملا و نيرلا ىف هيأت نمالا سيل لهالاب دارلل نا داببالا باوجف لق !زلادره 003 010 اردو اوبصفم واو صومز وخوه درب يفن نأي

 َِس تتسع !اىفالخاد هنبا ندنكراصن مرمعلا نم ملك صا نكل هريغر ا هنب |ناكداوس نيرلا ىف هعبتيبمل نمره قبس نمتالا هلوف
 , نمعتملك نال هنب اوهرع ا قبس نمل !لوقب د ارملاو مبتملاوه لهالاب دارملا نا لرقاو ا عطقنم ءانشتس نبه ءاشتسالاو ع[بتالا غرم فسيح

 يب نات املد تلق «نجلا نمس لب | ناك سيلب الا نوعمجل مهلك ةكئالملا, صيف قادت هلرق ىف امك بيطنلا ل لصنتم ءاتشتسالاو صيصنقلا لقا
 نعرخ ات شانهمهو ةجأسلا تقو نكهيفريخاتلاز وجلال هن انا لمعلا ناب ليبق,نموه سيل لق اره يبق ىإ نمف ماعلا صيصاخ ل يبق ن

 0 6 مالا بلع رماد ةنبرقلا, عاجتالا ل هال, دارا ناةريرفتلا ناب ليبق نموه باكرنالابزمالاب لاغتمالا تقر نع ات لق نههو جيلا حي

 ١ دارملاو ا ذرعت رهو: أطخملا ىلعشت اعابزلو ةذار آم ىفأعت هلدا قف دلهتجلالاب بمنلا ىو ىل لهدا لمحو اقف انم ف اك هنوكل ناني ال اوعزلام بوكرلاب هبا
 | 5 م ايا رهالسلا هيلع نظي ناك ن كلر افكلا قيس نمنممدارملا ناب املاسناكوه د د تسل ىف لخسا د نب الاو تناكأم ةني ىَملابسنو ابيس بيرفلا»

 1قلن نكوارلا قف طل ببع نتوةلمهلا
 0 سعات الرم هلمر امهفالا

00 

© » > 3 



 هذ هع ودل تاو وبعم لع

 لان! نك هيعارال و ةةتسات قرط نمل

 ريغ تاو للأم ةملكن إمهفيرل ملف نأسللا لمه] نم ىرعيزلا نيا نا نمورهوتي امع با جزن ىرعبزلا نبا نك
 رك وسلا هللة للم 1906 نسج ها ءاطخ تدست بقتما ة.اتندت هل 0ك لاسام لأ ول :ءالقلا
 1لاقو هل لص! الو فريال يش هتاريبسنتلا فر مولعلا رب لاو /ن كر ومصر م هنااا تحرم لك ثي لحل نه ىف ني لحمد

 ًأتاززل هلت 05-سيلف سبل ذاو لمخ نايف صيسصتفلا نافلارصخ هناال لاق لس لص الا نم سا ةانتيول لاق 0 يون د جر نع هدز لس
 اطل نن لاقي نا باوجلل ف ليقرومت ارد حيعخإ سبل با وهلا زنهنرملاس ىلع نيرثلكالا ىار طصضيوه رزغو لوقعلا ىدنل ختام نا هين كلا :لفعلربغ

 : بصح م انصالا ىعو هلدا ندد نم نو سمن امو شيرفر افك يركن "يالا ههعيتءانصالا ى نب أعاون اكر كد شيز ىلا ن ويت أمدووكتا هيا
 ايقو ميفرومف أش نا نايسل | نشب رممالك زنا تقمس نب نل نا نلاعت هل رقر هيلا نهى نيلخ ارباوسل ةكئالملا دري زعو هيسعث و نهج

 جامل نب لوص | حرش لا ١

 2 : 7 7 ماج مزعل ب عر ااه
 2 أ 1 4 رمماقإاثحبم مممع ١ ةمكح عم ءل و02 ُئراقلا طسعلا

 0 : ماقاجم د هابل ناىلإ ماما! نمو شنسملاوكح
 اًدفا هنا رود نما بعرق -01)955وريزعو ٌمسع نارسلا ثيعيزلا نبا| مناك هل هشة جحاصملل همكع ل
 : 50 ندد نم"! نبكرق اللادربرت تيعنارسلا ةعيزلا أ |ةأسم دع نأ هنم تبسم اهزملا هبراكتيرل

 سحبمأ هع كلوا مسح انمربهل تقبس نيزلا نا ةلوقلزنذرانلا ىف نومزعي| متم لس دتسما سارا نبق تو ىلا
 دس مدس ع ا + ١ مات سالا نس ىفايلا ضايصت عرى نيشت
 نارا ن ةرصت ادوركنا قلعت لوقو لوقب باجاق ايخلرتمزنئالا ةزمك م. ملك ص خنا .أدثام عمن نعريبمن ةئامالا يرد فلاد
 ؛هينريضالر لوطا ظفل قش نعاببعت هنكذ
 ا هه 1 1 5 1 هك 2 تاهل هلم تاو 1ةرابحب اندلكنال ةسحلانموه) تقيس نزلا كا ةلرقب صخب واير ل روتر ص نامعرليشب ناةيراتنعرلكتملا ناذ

 اساععا كعبزلا نبانكل ألك نع لخريرل هوغو مسعو ل ةعلاربع تاوزل 0 0 تناتلتاذامك
 اء 0 ني ماو ا 00 ةذاز طرعشلا نحمر تحن اط تا هلوقب لكتب مل
 ماقعلاريغل ناتملعأم !كموت ناسلب كالماء ئنلال لاو ا نل ود د 1 ليال ا رقزجب

 ذل ارب ىضممرفومانثتسالاو طرشل للامضنمرييغنلا نإسب ناك اميلوش لقتل نها | عر دباب يراك
 عيوش مانتسالاو لاقف ءاشتسلالا ب لطتشاووركذ كرية سافلا دوجرلا همكرفل | حاتم ل

 ثتسمل قرا نر اتسنالا لات .ناورلكتلاب قطتم ةطتسلا هلق تطيل زر عسا
 , ايشتسال رحب ى!5ردب قابلا املك عج الص مثتسمملا قبو لكتيول ناك حي كحل ! كل |ةبمئرا نقم يقل ق اولا شن قل ؟
 َّ 1 ام ةرع|نهارلخالو هلرت هلمئافلالا نع
 بول كتنول نأك ةناملا مرقف هنأ مسن 0ع ملل نوت نا دالاوهر دولا خلع للاوا ذاق... شلال بوثلا در بجو ذا هن' هش سحلا لعن

 ل عج ىلإ ةرورص لف ء امس س اللا عجم

 امن ةراب, ل عجب لس ةضراعم ءانتتسالا

 / [منش خلا نإ! ى بق :نرلا نك ئتيسسلا ءارو
 7 من قاقلا عم !ورشل ارجو تحمازجلاب ولكي ولط لاب قيلعتل لذ ناكاكديلع

 للا يروا ةنباسلارالك !ىف الوا_يلعركحمت نتتسملا نا جة ضراملا برط. | عيال رم ضر هدب ءاشتسالا لمع نا
 انتبهت يوت و مسي ينم [باوج لاوس انت سالا مصيالأترتعف يونا هر ةفل وعن الفل لوقك < سن جن >لخ تشتس ااذاا| ْ اعدم 1 ١ 0 0 ١ نم, لعن ارش ا:ئموعير فالارمق ج18 لفرع اهيتقا يراهن انتا يتم الراه و اإل راعسضا | بيسو لاعتهرويدازالا يا بست ربا ل يد هانا سيما هلك ات هل نباسلاوكحلل ضراعم ءانشتسالا يدعو اقرئأمهلا مهر اهلا ىلتن لفل لقرون ناكذ ةضراعلا قيرطن ميدان برد نرحب ل - 7 اس 10 لا ب وسمت ةدلل للبت نما نهرو لمصتملا قوه امنا
 و دوهلا هنيعرمزعو ىرأاصتلا ةنيع هن اف

 |رت ((كرسر , حيل ونيرحه نبع ةكقالملا
 داع اللا بح اص لاق زيان هل لاقانلد

 الا نموتأ قالا نم اندتسالا نا ىلع خلا زها ماصار نعامأ 00 0 ذهلا نهو تاشاىقنلا نم»انثتسالا نإ لع ولا الها عرج ::ش ضن عاره ا | ةضلب شلامجب ام هل لاقولسو يلعن طعمنا
 وهغشلا نالت ضاعلل نير طب ءانتس:ل لمع ن الع ةفاشلا ليل دزه قت ؟ همام هن هلركيس يدا ليصل
 : 9 . , | ةقللمكام ىرعبزلا نبا ضارتعا مفدي لق
 عأتعمو نيجوتلل هلل االا ل13 <لوق نالو اعم ناضر أعي تايثالا | اممزل يب قحهضانعا من نل لزنتول ةيالاف
 ١ 2 >------ !ديخاتلل يزول )وو ناو ليه صصخ اهنوك

 . ماشتساالرعنال وتلا مقرف فلل نعرصقن ين صدا ؤزعم انايبختن ال دال
 هل د ا فلك

 زعئال و .تمقرا صم عفن قانههناكمالاو نكمل لبس عوهد ضراعمل !) مل نلاكأ

 لوأنتيولؤعءانص الا وهو :كم لها وهو نيبط أزل دو بعمل وه اينإ ةمومع ل ب سهلكن يدربعملل اقلطم هموم لس الان |صيصخخلا ىف
 اوهرعب نأيبل سيس ترا ىهلونحمرع نمولعامل عرصتؤل قبس نيزلا نازغت هلوقل لوزنلا د تنعت هضارتع [ذ]ريزعو :كنالملاو مع
 نيكي لبتهئاملا طع باهتتإلا وهر نباسلا ركع نم ف زئلاطت ات اضرأ متن هلرق | 2 نهر سءأيق شالا تنعتل اعطت هين لوخرلا نعالضن اهنع
 نم ةرومصلا كه مانت سال :ىفص لعج- هل !زلا شد ص نعرلذجلا) «لوق +( نسر ,, هي ايعبستو هر قابلا لعبا سلا وكح وه ىنلا باميلا
 :هيفنر مه]رنلا فالكل ار نص ىف وكمل نال ناري اتمانههو ساو لدغ لان قخيإل ةنضر أعملانا) ف عض نعولخيال تهفااشلا لرق
 ةروص لك م كيلع بجي مانت سلا ةياعر نإولمن ال نكل ضراعملا ليل سلاكء انشتسالا لمع نأمل سولان !ةدشم نحل هججو لوقنو ا بوثلا ىف
 نثتسالا ةروص ىف سحاو لح ىتلاو تاشالا نقحت اذا لب ءانشتسالا نرحرس بايع ناكمالا بس ع و كمزلي هيف ضرعنلارايتعاد

 هنع قاعت اح نم «برثلا .ترأبتع اب انهه ضرامتل ضر فن ةحناكمالا بست ضرامتلارابتع ىف قيورضال و طقاستلا مكرع همكخ



 .توك لا دوجول اهانه 01 ,انتتسالاى ا نول لاف 0لسناعتدتهلا تابت عن ع تاينالاو لاق لطعل هريغ ةيهلا قنعل قتل ار 0ل-
 فلا شاع هن !الولامكحةنايزلل مالكلا) نه (زاّح لف هوت 0©يعوقنا ف ©! هيف هل زو تاثالإبىلكتيول هنأكرامص هناف للدت يهل تابشاأ

 بزكلامزلالاورامالاوكح نود تمهل ب اوكح نال راينالا ىفال نوكيءاشنالا ف ىا هذ باهجالاى لات 03 امأع نيسم:ينخ قنث لن
 قعر كلا عنمل نسل تازنا قالب 0000 ل اس سا ول و ع شاد يت

 اع انا عرق ل0 !ىلإ جتحك تزف ءونمم ىوزتلقن ىذا مايجلالا نإ اول وقب نإ ةهيعفاشللو امهتيب انقبط هلو ةهقتضإ

 ”بكرم ل صحو عثكسملا مبارخسأب نقد عضولا هلنعم قل عقسم هزم خذا ناذ هتضيصو هعض بق (بلأب ءاشتسال ىل تلزلمال لة
 هل مومضولا تلال د,انتسالا نحب قبل لع تلا 0 ءازأب كانا ل عوضوميهوأ

 اتبسه نم لك بج اهلل نب د سو يتلا عضولاب 0

 ١ سل تام ”نايفااذ

 1 ا ا وعل ( ١ دام هريغلا ضن ناكل قابلاب الكت ناكولف تاذ 0 0 22 حبب 1 . ايس مك تيسر |( نوودل نزل
 يتلا نع ناشكلاىفام هش ضمد ديضرتلاوامونمأ | لع نلمحولاو فال ذج و صقملاوهىزلا هنأت قال هئاريغلايفن نوكيف هاري

 ل الحار امسا تلعجاذ١) نع ًايصخ ءامس [ةلذلي

 0 ةرئا نسا كما ساعنؤموا فلاممف ثبلف متل قانل و دوجومهناذ هتلالالاال جعل نوكنذاةضراعمل البس

 0 لتر اككزلا ماع نيسصخهلاةنس فلا مقل جن تبلى ما ءنيسختلا ةنس
 نم آلي 1هقحامبةيمسلا باب نمأ |(كتن لملا

 باشواوش طباتباوم“ امكلمارعلا بح لعبإ

 0 رس ةصضرادمل ال عرقلكلا اله نطور روحو شاعحو نلاماح نيبال ةوك نا
 ا رم ص وج ار رص انما ىف>) نوكانفنل) ا تضراعلل نيرطب ككل /طوققسو صقل ورب ذاب نكنأ#

 ا هبا هللا تالا ارلاق خللا لها نالوا نلاوعزاكةضاحللا كاننتسال لير نانملف
 الم فاد تالا وكي نازك نموا نصتال | نمو اي للا نعي! اتارك ]رعب ق يلابر كلو رجا فس ء مس! ءانثتسالا ؛رنم غنلاو تاذقالا نوكي ناز يش نم ىلا حصتلذ نا!لقامكءاتتسال ارعبو

 كيتا ولو ناللططجإ ماا نأ | لوبا و مهيب بط دل لها نم كالوقلا نافهرض اهنا ملف قن تالا
 ةرابعوط هيلا ب هذامر ةراشا هيلا انبهذأ هم د1 د ع

 : دنيا طع او هلو هله تلا نم 1ك 5 لسا ساد كسل راش ميلا هادو رامي بهذام العجن ترش قت داو ضو قابلا

 د وفن ورمل ناكرشنهل كون اغلا نارع]سرنالمنم غتتسملاةياخلا لنك ءاشتسالا نال كل 5

 ىل ات هلظادوجد نال نجوتلا تملك ةملكلا 5ن
 ره ىف دل عجل يغملا نم ةدارمب تسيل ةب اغلا ناك ىلا نم دلرمب سيل ىرهل نه

 ملاعب ةنيعيدلا ناكؤمب امب يق ةنينم مثتسملا متجر |العدوصقلاا الزاب
 قنروصقلا ٌناكرقف نيحوتلا يأ, او ٍوصق مريخ ال ةراشا نه ىف دانلعخأ
 نوتبشي نيكرشماوناك مبتلي نو رقياوناك صفق لاعت هتنادوسواماو هشناربغ

 : لوقا رضزالاو تاما ناخب مهتلاس قلو اعتدشلرخأ هلا هنلاعم ْ

 0 سي للوك فب لحرت قادت هيج: القعلارن
 ةزهلحجن عراشلا ننعاماو خللا بسب انه

 ْ اشتمل نيه زلال لع ريحت
 . 29! ظفل هيلع قاطبأب هاوهر لات هلك ان

 ف تقيقحلا 2 الصالا رهر لات 04 ازا وا تقيم 3
 ارحال عوضوم ءاشتسالا فرح نال ءاتشتسالا

 ملغ لع الد نري نايرعشا ذامادأه وخد ُ لهو فلم انذ غوت ارح صانههنيبضزلل قيقحت قيقحت ق بنطاق هنا
 2 صلا نم هجازخس اروع موه لصقفنم ةزصالاو هو لم اًوهو لصتتم نوت

 ت9”]ارمق «قباسلاب هل قلعتال ى1انتب لا |0000 ا
 ه«تم.مهظعالا مالا سبعان كعمرهر

 حم رشات والكتب نكاوماذتسالا جما

 ناك ثلا ذو صومصتلا ليل لك باهي الاب صتخ !الورابخجلا قوانشت سلام اقتس ال ةضرأ ملا نيرطب ءانشتسالال مع ناكولف نافوطلال بق هموق
 ذ را نعرابختلا ىفا نكو ىضاملا نآمز فال لآعلل ىف نق[ من تضر علل نيرطب منلل د ىضأملا نامزلا ف بريخلا دوجو دعوأتب ناك امعربشلا

 تول همكج بمب لكتلا نال رابخالا ل ٍوِيَقَتِس الاضر ادم هلعج نا تبشن دوجو عبس يلعن الاضيا تضر اعمل يرطب منملإرومصتي:
 يقام شبل هضراررث ةلمج ل لوك تزن زال تيلي نا اجيت هضراا ذا لاا ل تاثا هال ننال تالف لختس

 روكنللوكحلا نهىف حازناا نه هلق ( 1” نر ب كا نعمل لاحت نااثلاو ل دالاس نيرص”لا ىنح ىف ب نكلا مزلف الو! هتسئااملأيِف ان هنوكرمز
 ++ لقت م مالكه قيقعلا ق ىإ0سعسم.ىفاشلا ليل د نع ب اوج 0 مدوصقمري_غىشت ملا ١ اريرقلانهو دوصقمر صصلا ناىفعي



 تاملك لات هلع ىفاسحلا ءلا رش ىلا نكلتاقم لئاقلا ليا نكه هلو لس نباسلا لكلا نموشاناوه تا مند» لاي نتسالل ىإ | نسيم امالكن ريف هل 30
 قمتوون شل رنعلا كك قاقتالا ميمجلا ىلا فرص ضحب عا هضعب < ةفوطعم تامل طرشلا بقع اذ هنأز طرشلاكلاك دولاب -!ةةفوطعمالبج كلا
 راف هيلي امرا لاق دلك ريسجلا لا اشتنسالا ف اريصنا ىا نهر ةلرت هلم قاقت الاب خيمجمل ىلا ريت خلا ورمتل نانا كلك دلوقب "ل فرعصني هلوقب
 . | لمجلا كارتش ا بجي ال فطعل اذ مكس فن قلا بجرب المظنلا ف نا ىقلا نإتلق ءاتشنس الا ىف ةكرتشم لمعلا عيمج ن وكيف كليرشتلاو فطحل د اولا نا
 نت دورت ميس قل. ررضلا اعد هلق لم جوصين هلق أمب قامتي هلق هلل ءاشتسلارابتع الا نال م اضن سلا ساروعيلال نا هلق 9مكتلا ىف
 لويملار الع لني نآيسلا!نه نارلع] مث !ريغم ى كسب مراص طرعشلاو غلو كسلا طرشلاب تلا هي لبسي امناو هل وق للاهل اصت او اهبرقل قري! هلمجلللا
 هعضوم قلل عباس طولا ناذ هعمضرم نربتل بمر ؤلل طرمثلا نا ءهيجرتف ل ةهطيص لعأرقي ن ل طتخيو لعافلا حس | دغيص دعنتملا ىف

 م! لاو طرشلاب طوير مر اص ةذوطعملا لمعلا لواق مالا مرق
 زنصللا !سص لو ل ضارتع زل نكن: هلف

 ب قاما بزل لدرو اقفال هدانا 000 سس س7 .مهيمقي ًاضمالو هلرت 012 ضق نت فصلا ىلوت نيف
 لمتخ 1 1 3 تو ليربتملا نآيب هنمدارملا سيل هريغملا سا ىوغللا
 و [مبمامتكن هممانصالا ق الخل تسل مددافىل نعل سلهناق متالاذينا نكميز ضف تلا مزلب ةعرلخصالا

 بالا لرعٌؤخربغأم لكن اذ نجلا مانمإلا عدت اد نيك موقلا نوكي نا ا
 قلاط معو قلاط بنزو نلاطٍ نه لوقي نبل انه لنم نوكيمك 0 صن تطاطفولال مدل لكمال اذنسا نو ارح وتاب ا ير يطول ليون وسام ليسو لشن شعاع ات اهنسبلعسم تلك بقعت قب اثتسالاو«ليقرلهلصتم وكف نيالا سل س5 لتس نس

 اكل وباسل ورا داك >لط نوكفرارلاتلخ.دنإ| لص احلا نايبلاى اهل تلك لوالا فوطعللا هيلع
 صنية رزعو التم اههكن ركنا غينيف ريت نآرب طمشلاو» انتدسالا نمأ قرضا

 يقل زم اثنا كال دسمال وشارع ناو فال ليام لاراثتسالا

 - ملالقتسا عون ورضل أجيال يشن يصلوا تركيد
 نم الصا ميزت هناذ طولا نالتغبةريحا للا ءفرصب مف ننت قو هلام م

 قل سان ىلا 2
 د توكسلا تاهل هلل نايسلا تسل هل لاق

 : ترون ازيصين نيلعتاللا ازيا نييك هب لبسي عا والماع نوكي نا 00

 ةتمالاو اوشا نما كليلع فعال كلو فطعلا :كرش جر قبساب ميل |: كش رع سا رق
 ا . يبالغ ١ هللا ٠١ را نإ ميجوزلارحا نيوبال ”] بسحل | كاؤلإ

 :| لعب يفةقئآضمال لي سلا نمط اد.هنل ارعانههوريينلا نآيب منه لق ساه د97 ريا امك
 20 3 !ل فس نام نبالا لو وأ
 ّْ ل نايا ريزت اب لق لف طع ةردرغ نبدأ ِ اوس لحم ا

 هدا يق كولر ثا نلاريسم ى امنر اتنحلار نسلاو ةةيحبارعسلا
 بلل تكلا ىارأ مضوي مقدس درع ةرورخلو 1 0 2 نلارح# :وتسأ فسراو ل

 هلك مات غتاو اعسيل ىهننا هبيصن جباوخإ نوك لاما نايسللاو !قوطتلل حجز نوكي نااماوهو توكسلارو دم"لكلا

 هشرود اعت هلوقوهو ام ”لكلار دص ناف هلآ

 ”تلدو لوك قطن, كركر نع توكسلا نقلا اا وطنملا كج |ترطنملا مالكة مالت لات ناكذ هلآ تلم مادبا
 | بوم جم ارامهذ))| سيف فو نحيلا نييعت ل يو نصرت

 ا 2 الفد قلطم عرش اجو هيل وص نانتملا فار هنم ب هظعالا مهلسلا نبع نهلوم ه١
 : قال قتال رام كللاررجا صيصخت انك بيصننيمنأ | ١ باوج لاوس سقف

 نوكي هلذا نال لا الصتم نوكيف هلق (م/ سر
 . نورك ١١ نه لرقم سر ,مدوبعلا فالخا
 . ملل تباسلا تا الاريضي مانشت سلاف نيالا كلل ريغم امهنم لك نركن زياري بخت نأيب هلق(, و هدر سرعيسجملا ىلا «فلربصلا فطرمشلاك ءانشتسالا
 ربت ارلفمجو لك نم نب (سلا مكمل فالخم ءانشتسال وكت نال وعي ال ليت( ١ ل نييلعتلا ىلا باسل زيجحتلاريذي طرمشلاو تان الا ىلا ب اسلا هلللاو
 علابلا لت اعل مالك نوكي نإىضتقب,رس ايقلا نام زاللا نالطب هجيرو هلشمم وزمان لطاب انهو عيمجلاذ لماع نباسل] ماكل ن وكب نازلي هتسع

 نالزم هيف ةهقياضمالد هلرأ () 3 لخار مهجر نود هجمو نم نبأسنلا ف لافغ طر كامكس نوكين او يطتلا ىلإ هلوق ( عار( سدر ب عيسججلا قاربت
 انلوقب مراشلا هنيبامك فصو ىلإ فصو نمريغتلا ليل بتماب دارا لس دن قه ىاطصالا لي 0 هب دريل فن

 هب لرْبت



 سه

 قب مراشلا هزو.ب اجار تملاب هتعربعرلف تكس تكأيسلا و املع هرب ن اكاملو هايضر ببسب توكسلا را لعل يرمكتلب اح ارلتما لاح تزال نيل هل
 +. 1 ا لاقملا ناسلبيلكتم هن امم: لاقملا ناسبلب ”لا لاحلا ناسسلب اسلانادإرلل ناتج +

 ُّ ميرلا ف نر قع ديراضلا تارت 0 ع1 لسفدال و ىارما لنخيلاق لس ةساباوص اوولسو هيلع هلل

 ١ .وبالل ناطرعخب تازإيقا هت كس هلوق 6ك اتخلر سلا فانك صرلاو لضالا 2
 ع لوقلل نيسان نوكي هنأف ةحإالا ىلع يرضي! حتموكسلا نا لييقو ليا نك لحابالا لعل نيال م توكسلناذ امارحهن ف

 1 و هلو كك ل2 ترا لص سلا ناش نعريعب | نهورماولا رمال اوهو بجلاولا هلرت حت وكسلاو ةخسومسنم 0 مرا ىلع لالرلا قب
 0ث ةولصلا ا اون راو ندعو يرفلا بجانم تكس اسلسم لعافلا ن وك طرشي ثا ةز نقلا لع ٍفوطعم عاف

 الم ضقنل :ولس ةرزع قب نمالسو هلزف ادعم * ل ىراقلا ىلع دروالا نك ور أمن
 ِ .امجا ناكف هلق هل ير ارح اوزاصو ةهقلإ,ىهنخ بو 4 نك 6 4

 حبب ةلهو هل بجيامب لص اح وهو قل ابلاط ءاجم ىلوملا نال

 [رلعلا كد الق ارلكتلا لاحت لب تبدأ قابلا هيبالو تلثلا مالفلآق
 دثلا نعم نباجبرم لونك عرمفل ابَحاص تكس لاقملا ناسلب لالا اتلب

 هاهعرت

 ولد ك5 3م اِصمْتلا لوسر صب معقو ةث داح
  ةفصب نايبلا هب نصل الع بجلولا ناد نصن| 1
 ل اولي دله مة ناب نحاس او

 اجا 0 اروا تاكرشلاو تابراضلاكهنولما عيد هن زشاريارم لىاراذإ «لوسرلا نا اريفغص لولا نوكل ةعفنملا ةحق ناب نعاوتكسامنا| [”تول 3

 » كالكل

0 0 

 تك تناك منن لارا لكل لذ هن اتمزيوقت نعا 1 .
 3 1طن كدلك طم دحر هل ماقمون وكت حام هناولجيطعركيرلو قوسسا ىف؟أم

 نسق هلو و ضن سراح جاع امر | درا ةما نإ ةرامكاليسو عاقل نكرر اناا دعا نقل طر قصلا تكس دع كلم و دإ ت هش ل ةك مس هع لع “
 ٠ سلا هنا نورا ترن لنمو هوا ارب مضقف ردع يضقلازه ةرو ارجل ومب ان !دلو) تلوف الجو

 مزال ىرورعض عدف لفهارح هو رورغلاوزل نيبال نه الملأ 0

 18 نايبلا نمي ليقرو رشلا مف د ةدورفلف نيرلاىف
 ٠١ ةمم ضحلا و لل ولا نم

 دل :اليرمضن الر ورغم لو فانم نادك امج نفصل نيونض كلذ ناك

 سالب ع ىلرنيحرولا تركك مازحؤه سانلا نت وملا عفدةرووض دوط ثّشو
 ويانا لطي انوذأم نكي ملول نالت سنع ةراجفلا ىف لان ةاريصي نان ىرتشمو

 انصب ضرلل نوككن للتي هتك الان وذا نوكل فوج ومهنعوولا

 زكى اراك 35 رض توا دج وكي( مطاو ظيغلا طرغل نوكي ناد

 فطعلا نان مؤ دونا دورنابلع ل وظكدارملاوهام لكل نيمتابعوطوللاعتسا
 طنا ةاورهردو مهدئ لعمل لاق أكفر اردنا نال نال بل ِ

 انثقو مهار لكلا نب د نرررب مهد ةمشعو ةئاد نولوقي [كلاعتساةثكلوككلك
 ْ فرامل لق ترك دزرلا يكل 5مل >زلاف تبني ف
 عجرم ]ب باونا ضبا مثألل كالانايبنوكلؤولسلا قالاةءزنل ف تشنالنوثلا
 2 د ضاوي ضت ىف يلا, /تخ ال اة دوويضفت ىف لئاقلالا

 ليتنا لق نإ لال نال ضو نمد ضي كلل لاغلملف
 ١ أ | لاقي نام يلا باو لات هن لاتغلاتلا مهد ةزرض نايل

 0م يل لل را عم اوايمغ لع هبضنواةيأ نموت
0 8 

 ع د فيقفقلا بجرت ان اف لاعتسالاةرثاكنايبلا ن نح بصر لانأيب نوعي الف هلأ حل 7لجؤم هنرصوللا بايشلاب عيسلاوهدرلسلا ذطمىفوه ايفرا سَ أمتك ىفالا لزق حلم لن رزوملا و ليكلل تالماسضرهو هلاعتس كا مف فطعلاوشو دفن نقلا درجرلرنرملا ىلا نهزلا لقتنيف تاالم اعللراكأ ىف ةمنلا ىف تبثياهف
 عا | فوطحلا نال هلاريسفت فطملا دبدل راه املليرازق الإ وهنا هنة]ز ايلا مجرملا هلو كل عزا حجربذ ”لمجم ةئا لإ ريصبف ةهنيرت فطعلا نوكي الف بوثل كرا قلل

 ذل | ىلر الر راق ظفطع دل 00 ا ا ا
 ننولاهمكح زنى! ةيا نم زجشن ةرطرمش م هل و0 يرتغم تامنااولات لزني امبرلعا هنناو ةئيا ناكم هلوأ

 5 لاح ى اهل( لس, با ىلا | ومس ,مظع الا مال اربع اناكوم 2 0لع َق وينلاو ليىبسلا امنا هلو
 55 | ةوكسب لاشم معي "ل ضياو هب تبي نا ىننسف وب وم ملكا نال احلل ل02 سسرمكحلا تايا ىلا: ةججاعلاامف املكتم ناك امل لالا بحأص ناوهور لقملخدمفدا :
 0 تانانماللف لاقلا ناسلبال لال ناسلب. ىلطنم وطتمبدارملا نا رذ لا ريرقت هل لشمملل لاخلا نبطي الف ملكتم نوكنال نامزل تسي هتركس نال عرشلا بحاص
 [امجالا ننسوزئاام اسجل ناكف هلق( رس ترف اراغلا تع نسملار سك قابلا نم ف درعم ضم تقبا هلق ( شرحلر + لاحملا ةلال سب مكملا تابشا جوضصي
 م .ةئامو فلا نو بقل لب نوواب هل( هل نو" عنومشم نوكت الف نينامز شال عفانملا ريزارح نكميام لاملا ن ال امل تسيلأق ال ةموقتم مسا :ةلطمعف يالتإ

 نافذ /س اؤلاريصي منان هلق كلْطر و غلا تاوهو هل ٍ

 ش ابي ,رقع ىف ةرامتلا ىف سلات ذاريصي تركسلا |
 ٍِ بر دوكسلا قو شعلال توكسلا زهاب نبمصلا

 ا ايفانم نار تتكسوزهلابقرخاو 2039 كاك دابا

 0 1 يراد دو وسوم 4 0
 00 ا

 ع .. |تقوىلا نوي دلارخاتنف ةرأتلا هنمذ درو هنا ىو

 ْح اامجناريالئوهررخو نريردلا بام الدرعض هيفذ هقتت
 | هنوكس نالهلق تهلشرورغلانهلاعن دأت ذا هن
 جمجل نحن و مج نوكيا) ليتجهاو هلرق 01 ىلوملا توكس
 رك |[تنركر مذا دك هليتحم نأك ناو توكسلا نا لوقن
 ىملابرج باكربع فوتب تضرب ال نمانأب: هيراجةدأعلا
 1 ام اهل كإذ لعب دي لبن ومصتي ةاراذ
 نيلمححصللا مالك نإ دعريسفتل1ن دك, هبنز/هلامعتسا
 بنايبلالاعتساقرثك تامالكلا ة اكن ا لوالا

 ةدابسع لوط امالكلا ةرثك نا ناانقاو هللآععتسا ةزرث
 تيس رقلا د هركذ رعاك اذردب ناك نايبلإركذ ول رتاكل
 نايبلاتبلين هنع توكسلل نايبلا توت دعما



 / ىلا عجار ىاكريحشو قلطملاركمفل ةفص زنا ناكى نا لاق 0لسئجيسس مسك ناف تيقوتلا د !نيبب اتلاب نيقملاريسغلا هل ناطملاىكحلا لاق لس
 ضب < تعبر يدع وحس 7 ًامولعم لمب هلييقت ناكىزلاوكحلل ةراملا عمو قلطملا ةعم نمر ,هفملارييقتلا
 قالطالا لليل غانمعز ننام هلو هك 3 سلب مكتل) نقاد تامقلط نال[ لاق 0لخ ةرملا ةفص كن فنصملا ل 3نانر#
 ص لسكفب دموم بزقشلا قون عيله لكسب نبتلا ةعمرف سيل ى اضع ابل 0 ار ىسكن يفرك ه6 انهن بنقشملا ف ةأجافم هلق
 . هت هن ىلا ةبسنلاب ماو دابعلا ىلا ةيسنلاب وهام نايبلا ناهيف ل ىلاعت هدا قح فان أيب هنوكت هلؤوُش هلعد نامنو ركب نكي 3 اين درك

 ذلا ةميلالا سم ل عبؤجلا نلد هتوبث لي وكلا فروه لب نايبلا عاق | نم زنا عي نا غيم الذ ىلا عت هل ةسولعمو ةرهاظ ءايتمالا
 ساكو ةعأس نووخةال مهلجء اج! ذأف للاعت هلوقل هلجأب تيم لو ثقملا نالوف تول ناب هنآذ هلو 0. نايبلاماسق نم"
 ةدصدل ةاسانلا ىو ليستر هل ةهلس
 ءلانهلو هلق 0لل ءاقبلا ةنونظملا
 ءآقبلا ةنونظملا راحل ليي نبت لحقلا نا
 ةل الع بجيب تنوملا بيسر شاب لاقلاو
 : ةلقاعلارع ىإ ةي سلا و سمحلا لّسقلا ف كا
 موال مارجأب انرمااناذ ءاطخلا لتقلا غ
 هت |ان نسعزتاج هد لاذ هللره اوظلا
 7 له دع نيبو نيعمجا نيياسملا
 |حيقنتلا و لاقد : هللأو ”لّخ فنصملا لو

 ريمتا) انهواضبا ن ريملل] ضعب نركتإ هنا

 ب تانمرهو اكتيكرش اي مهتم
 نآي اللاذع ان هنيد ن اكل بس دلع هررا حصص

 33 نقلل آل ناب ئاف ناسا نآن للتق1ذ تقلا رنج ارهورشبلا نجؤ>ليربت| لكلا هيا نموحنت أم ثا زئانوات ىلا نجا زوون 1

 لداؤالشسو ملا مابا ادت هان اوفجرشبلا قوق ءاقب اقبلا نهاظراصف ءقلط م

 مل امن داق اانملقي مل نعل هتعبلا ةديتب همر نإ هملعؤنكدرملسالا

 ا ل ل 3 هللا قلظ للي ةنيعم

 مكيسدلل لإ ضعبل ها دوهللا:”لخ لاق

 0 ألا اد لقول نا نوني مال تح ليت ذل تالة د اتزسول سول
 ْ ةرخخلا ىف باقدلاواينلا فلا صا صقلا يلب هل الجل لع للاقلا فرقا يف توا لقعمفت قرئاسمتل
 نيس | زاجنوسنلا نا لوقت ةنلأل ةقرفو اعمس منتمم

 رت اتا تلد وهف لخط لقان وترا صن ناب ةرتع ناجوهو
 رغب ةيالات نيا ذاق «ليربتلاىا

 «لوهو رول بهاوعي لهجلاو تمثل ةهافس تمول نولوق

00 
 0 :اوث ةفاكرصالا ىلا ال تصاخ بر علا ىلا
 ليتكل 2-هل: ف الخ ركن ل لمتتال هنا
 ا لوقت يفر طيؤممنر رو كينزحل يرغب م رش لال نا كلم ل

 1 7 م لا لع مج مازلاهنم لأ ضيرل نممزةيولو هيف جل زممزجعل م بحت لع وون لك طعي ق زل اذ اووه لب ا 231 للمال هنوناضيا ا بو نت دة ولاا واود .ردب ضرس كي تاس درك يطوي ريس عيل بهي وف هاو لسير يع 20 ا ل
 اناث نوكي قرش كح ”هيخرسنملا نعك :ويشلا
 راضماآنلاعناب ىول الا وب نقلا باطغلل قلعت
 ايليعدلو 2لعحتو اًعضوو ا اريحا
 ل لاقعلا اكمل نافايلقعال تك

 وهلق 0لتإلعت هتيس اسد نامياك
 دل لع لقتل هتازرلانسصح تاهتازل
 تان لايت تانلأعتتممالو لو ل4

 ارح عا نطل سات ناك دأب شف نار قوز خأ ادد ءازغ كلبا

 داتا ءلعم مجوز ذيبرش فز نول الس حل تاون ماكنا كول الح
 اهمال اسي لعمل ايو نورك لوا رع انكيارم روكي نب هسفف ق دلو

 3 لا نورد وينلالدكلا ةيرحو ناعلاب جو نآذ كلاكدتازل 0 دال م ١

 طي ا وو زباس 0 ا
 : ل م حب وا نر | تم طلالبع مم لع

 يا .: 7 5 وج لاوس

 هن ب ليقو سكسلاب 0 ا ا لا الا نيب كوراشم ةغللاف
 طنش هرآشلا مفرليق ملالطصالا قررت نري ىلا نسب نم جورلا لأقتن اليم انتلاو هتشرو ىلإ تمملا ةسرو نممةلثوروملا
 9 0 حاب مفر زهر هشلاو نس! ىلا لصوت ىنانلاب وحلا مولا توملاب هعفر ل والا نيقلاب جوخ |رخاتم قرش لل نب
 ني هلا دولا ىةيرسبعلا الازادسهلةالخ هاذ( سر ةرطلاوخ لاق 1ك ول نتن الا نمر كمل عقدمت نال صيصنخ لكويز غد

 وعمشلاو هعوق ب لب وعشلا اوي نولثاقومغ اذ ةصاخ بير .هلا ىلا نكل ملاعلا نيص ةوبش اون را دهر نيكس دك و
 3 لمار م وهام اش اسال نا حمود كو دلاله هيام

 ناكن ةبر ةعم ترلدالا العهد نلوبال ناك سارع نياددوعسم نبا نعنبطا ىوررل ا تازقو هل( 1(
 ِ 0 ءرتسن ضكلاك ةيعرشلا ى ا دوجولا لتجيول ول ذا زيادوجولا لئتتخ هلق حا«( سار ,ازهل رخفالا ةمئتو ورخؤلل

 ىلهتشما ء”ععؤع راحت ع ا 0 يع 5 امر قمل دورك 850غ وه راصن هع



 هللا نيعانالرم اهل

 0 0 0 3 شل اهحجإلا ىامتاكوزاراختلا نه هاا ةعباتتم تااياد هلو 5

 !تااوحفصاوران نارك تاق افلا ميتتلا هلق سمئرثا رلاربسم ى لقنادكت اسرصنمل ن لاثم قولا وكحلل سيل هل نم نشكت نق
 اببسس نبل هلذ للعجيو تكن الم + تول نهاذوني جرمانا طلاب نييرعد يوتا قلاب نجع واهل مب تنازل يلا تل نهركسم يدان هن
حارع ثااصن لات كك اين إلها داموكمملا هاد دى !نيمأترا لاق هسا للا: زاب اليس نهلدهنن للعجرثرتالسنالا لو اىف !لهو اهغم مور او اقيرط 3

 هك ة
 رب ليث لك هند طعصائنلا قابلا نوكيال وشلل عاين سب ينال د: لين دولا لقتال ةربؤماهن اف ارضبق قتلا مثارشلاك هلو |
 رهن ! ليل ب اضياا نس ء نال ل عج نمنع ماو ةرثاغملا لكلب زهسشد متو لع[ فن قاعت هلوق فطن )مل نب اذكسل نال! ل عاجل نيئرنعإ لع ِ

 تونز و < ملف ةرقبلا ةروس لست تناك ب ازعهال | - نا ىورامكءاسنالاب نقلا نم ةرايوكسلاو ةزالتلا سن ريظن تق فاد
 1 فلا راس برص -جح كنك كيالي |نارواشالا 2 |
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 مبس نويل رولا صم وقلاباطخيمارإ كثب مكراد ىلاوعتمت |

 ذ ا ا ا يمس عم

 «نيأ لحجر لتوملا نم ذوتب ىتححتملا ىف نهوكشش او ةتيارقو رماب هلا ىلأي ةححاوفمما
 ةعلا ذا هاذ تيقوت هلق ىلعفطع لال دواامظن تبث نشنانو) ونوال ةوالبس نهلهثلا

 00 مالا 1 نأ يلع سيو د زا االانغا مع ا يب
 ا 1 رؤهشلا للاب نو لخا

 1 5 ًايبل لعب يالا نكوزجتلا اني يرععلا نيبأتلانالزوسنلا يقيل الوعل هللا ع
 0 86 نياك و نيق 0 رهراصلا نيب تلا ريظن قاوزكذ رو ءوهعرلع ضيق ار زوين الأ < -

 مق لص ىف سبالربذلا نالز عيال راض: ١ ال هل لل بانو داري الاوريظنسا عا كلاب بيجاد ليرطلا ديك ب دايو نكي ناب هيلعددتادارب كة نيرلخ |( 8

 2 '| راض هنافا ا ذااداد ةاصعلا قحف امكنيسلا>هلوقب ةئكأا ذاأيف
 د نقم الهرب ] سبني لو هنامز نع كحل 30 5 ُ

 | 1 1 م يظن لوألا و ماكهلا نو درابخجلا هتألاملغ لعلاو ةيقح رب أنقى امك
 .«.6 9 ص و -

 يامال رج 00 .اطرو زينل هناذا نبا ةداجش مهلاوا بقتال دف نقلا فدو سحلل ىف للدتءلقأ؟
 نم

 ١ 2 ط0 دا
 ل 00 رعب نلا لقية جمالا هاذ دةتعا يني نككيليلق نان صفط | فيراط اطرتشي “لو هلو هلت بلقلأ ِ
 1 ازعل نرمال كامن م هن ىكاي ناز لصن هب اودي ٍّس
 تالا ركن زوحش ناذ دز 1 ١ قاؤلص نينسخيرم ىلا ناانلوزيسنلا ليقيقتحطعفلا نمكملا ناز نمرسال د 1 ي

 ذم (صررأم :ندوجريرفت طع لع لا نم لعقلا ناك تعال ئنلا شح كيلا ساه زييفوث )علل ةليلأ
 7 5 سوم ا ا حج
 1 ا 0 وا 8 نمد ١1نقهفمروجوما عاود ع

 13 2 ةرنع يلقاها ةرئا هكا كرناءيمجادو ظني أ

 6 ار 5 ُ 11 رس باس كرد عمو صوان ادو سامع
 5 ل ل ل أر نايب ىف عرشوث ةتسل للعفلا نم كلاب نا بالف نىبلاب لمعلا ةنمتايبوهأ 9

 2 قاتع 3 ةلظةليللاو تت ةييسسعتتسم 5

 5 ٌِ 00 : باتيكلا رمل ى اضع أن يصب ")تس ايقلاو ل اقفال ا.ةنغس ان ليصت
 اقتعانيعنكمت هننا ات ىشلا نإ 0

 1 زل فها دنع نم لش لب ثمل نكداسل ديس 8س 00 ا شو
 . ع مب م2 ديو يووم ياما © هدا دمميوتلا ميلبت لبق نا هريرقت دهب شادهه +_ضشوث ىلو 0ع دمالاىا
 5 كراوكتل لج تعضوت اس مسيو هدا طقونلا الط تضرف اى ليق ناو لعفلا نم نكمل زب 000 ل ذ ّ
 ا يهب يا هلا دمع ةريغ نم أه سو زمص نكمل لامذ ا جرعملا نامز ىف يل هلدا همص-نم نيزرمص هناا ضيا لععا هلم انكيتمهن أك هناف ملال م
 1 ًاولسو ميلع هلنا دحر اكف تقولا(نييعترتض فم ملا تارا لت ف ناهد ايدي نارا 5 ل٠٠ ا كغ دم راص نيفادا برك نيك ديا ب
 لرتعلانييرأننيب نالتخإلاعقرانا حانامكح نال لت هللررمل رج دافاا نكرملا خركقاالالمعلا ىلع نكت ل لعب ح ل تمول لما ل6

 +. ريتا ليرقسا لتجار زهعرهر يز باقل داقتع ننال و صقم < الس لنكن كه طالها يلا نييشلا مكح ا ممكح نامل
 ةبرق بلقلا لعل نإ تتنالا اعبن لاق كلل بلقل لل عوه لص | ىلبلقل للم عن ءزب الص !هلوق تاماياعلامظع الات 2 اتش توبا, لصاطتس د

 . [لامصالا باوث امن اف قل ل)عذ نو نب باوثلا لينلابيسو ةيرق نوكي ال نبل لعق ناو ةنسح هل بكام لمعب ولو : يره نم ناذ ننبلا لعفالب ةدابعرإ
 همي ببحم
0 



 : دخلا نط دارملاو دا دوبا ]ضمد ىراقلا طهلا درو! نك# | ن اكول للاق قيل ت0 لسد احلا نم ةنسلا تاكناورتنسلاو هلت سس
 .رهب خلا! س يقلون | لع. راب سجل المعي هلرق 0س اضيا عامجتالل افتح ان نكي ةنسلار ب اتكللات ان س يقل نكيولاذاذ الس تكلا هنتنص ىف هلق لس هالعا
 كليا نلف احين كيل لالا سايقل نإ تقولا نه ىنريلعيمن | لعلب وقل لرسم >اهتش | .ةزرعم ىف ىارلل لحم ال نأ لصالا سايقلاب تبائلامكحلا ءاهتنا
 ]يتلازابدب صيصتقلازاجامن صيصخلاكن ارب ويلا نال لازوب لو 05. اقنارم اركووشلا فيررعت ن نص ,ةرمل ل اكصن عل ذ مسد هلز لح هي لمجنالد
 ا نابوأستب فيكف دفع ان نوكتالو ةصصخم نوكت لقعلا لال >ناذ قرافلا عم صيصختلا لع وسلا سيف نإ لوفن نحمواضبا هب

 ع هاظنر هلغسإف لل ن

 زكو هب نلغلا غن زوجين رقلا نم جزع سعرس يت لك ل وظي”عف اشلا باونص ا نمط ضالاوساقلاوب! تسا زيا جهنم عئابنالاو هلوت كك لاطباو عفروجسنلا
 هوصنل للص >لا ىلإ ءرضلا درت ىنلا فصول نإ هيفو ةنسلاب ةنسسلا غضو ب اتكلإب باتكلا هس ةقيقحلا ل نع ناؤعب ةيسلا عنز وتسلم زخم هبال
 ضم كلذ نأكر ةحصنلا ىف تياثلا يسر” "تح يكمل نجما وهدناب عوطقمرغ ةلئسسلاو باتكلا ف هيلع
 بطمملا/ ) ٠] ١نيقفقانك ماسقا ثحح#  صنلاك اضيإ هب نويسنلازاجسيل اص وصنم ناك ناب هب

 - : - اىوب تيضو مهتادكك ط اهو ط آمن اءرنسكف ا جدوهرهكن يمت | <
 ةرشسلاو باتكل ل ج2] ىارلاب لمعلا وكر بأ ضحا نا] سايقلاو عامجالاو ةناسلاوأ | حانلر>لا ميلر 0 ب جلا ىمتنم ىنانك ىلا | يس
 هع | نال هلق 03 سايقلاو عومجتالاو ةنسلاو باتكلإ 3س

 لن هزلا و لرسلا ماهتدجا نك ةرابععامجتالا ىا
 فيكت زال ءاتجملا و نعتم ءامجلالا نأف محمأسلل

 يب هن لعل نااايس عَن لا
 .ارلاب تميالو هلو هلش ل ماّنذ حامججالا نم لمحل انحلا
 تناسب ستلاو وكلا ةسمتفرعم لع مالا سقيالف
1 0 
 تامل سال زف لاقو هل قمل اخس أن ءامجتلا نوكيأ ا.
 لا هبدإراهلعلو هلوق هلل ءامججابأب ىف تو دزبلا 3

 عسنلا نازهشلاب اي ىف لاترمهلسال از ناملعا |
 دياي نإ عامجلالا بأي ىف لاق ون م 2

 مارس اش | عنيف عفانت هيلرت نييفزئ اج ءامجالاب :
 تالف لقت ال ايجلالا نإهرص احر لوقلا) نهب
 دارملاوها نهو مهل ازعس ان عن وكي لف ةنسلاو ب اتكلا

 جيدارؤكل كرهالض نمويسلاب لوا خلا نط اب ناكل ىأرلا, نيرلا ناكول ىلع لأت تح
 ةنسلا باتل خذ عامججلا نكو هنطأب ندد فنلإ ها لع وحي و ملص هللا ]2و

 لمعنرح راهن ا ضر اعنا ذا نيس ايقلا نالف سايقلل اس ان سايقلا نوكمرعأمأ
 ورمل س أيقلارخأب سهل لمعي نينامز ىفاناكناو هبلق ةداهضبر اش امياب سهتحلا
 ىف اغلا ب اوهعا نم عييرعش نبا ناكو لطصالا ىفاذضن كا ذ متت © نكلو هيلا

 ريؤقمسم سايقب باتكلازعسنز وجيجهنمىطا الاد ىارلاب ةنسسلاو ب اتكلازنزو
 نع رابع نا] ةل الا ن«ئغلا سان رايصيال روهوجلا سنع املا نكو هنم

 مطلع مجالا بأب ىف لاق امو يسنلا باب ىف لاقامم
 م رالزم# ان مءامجا نفعت هلزق كلما هب دارا
 ءيبصلا- ]لعامل إو تحلصملا هنه ناك قباسلاوكحلا

 هيئازيفرتبرخا مامجا نقعلاف نسم سبل هنالعف
 اذكر باتكلازيسنز وجي هلوق هلكلرالا سان للا عت
 | مه: م معولق هفلؤملا نال هلوق كلش جامختلاو ةنسسلا
 كش تفعضو عمالساىف ناكر |ومنس!نيزلا
 |ضلسل اب نيظوظح اونو كمل مهر لق فلؤيف ةصلاختاين
 نص طقس سل هناىنعب لا قيل ذ ناكانلق هلت لك

 عامجالا زن ز ويرمال_.الزفجلا ور نسم ءاهتنا ىارلاب فوشي الو مارذلا عامل
 نوكي ناروصتي عامجتالا نا هب دازاهلعلو عامجالاب

 اةيولصملا دات ل سبتترش ةرلصلل

 نال عامجتلاب باتكلا سنون لتعمل |رضعب سنجد ل دالة: عامجلا عنيف
 ةقسنللعاهجلاباذ لصلا نمو هيصناجةسو ب تكلا ىف نوروكزيحهولقتتفلؤلا

 سن لتونس داركم راهتنا ليببق نم ثالذ نامنلق ةيركب ىلإ نامز ف

 مع فج هذ هج يجد حسم ومو 0 سب معو ص

 ١ ١ يلا لى ىلإ ١ مكسالا فعض تناكوهيصن:لع نال لب مامجتلاب
 2 ب وز نكذو هتدحص لع اوعمجباو نركب ىلإ ةفالخ ىف ندرمع نادر ثييرحب 0 رقاسلف
 رانكلاب باتكلا زن زو قفتم ةنسسلاو باتكلاب يملا يل منإو برقان رب راب ف لد عسا
 قفاشلل ا ذالخان سعررص عدرا ى ين باكلاو ةنسلاب ةنسلا وسن ز وعيا نكد ةنسسلا» غض 2 0 هلاك ذاك و وأرد هيرلا عيش "يعل 2 لشاكيلارولمجالا الو انع ان سايفلا سلام نعي كن م ا ا ١ م 8 ا ىدلا 1 5 2

 ناجي بار فة نط باجل تاكسي يضزإ ريختر ار داحارعخ رقما قاسلن#ناوزحملا| (" 1 ل ا ا .نب يجو .ا..لإ :|وصتيفداجل ةريخوا نيرتاوتم ناك نإةنسلاب تنمسلا| م:

 فيكف هلل اب نكأيل دا لومرلا نأ نونعاطلا لوقيل ةنسسلاب باتكلا نأ اخ مقتل ناك ناد ضيا سلا ققضين انارتس | جب
 0 منا ١ متلو هت ١ هناليفن دا ربذ_ خاتللر ارت اوممأ :
 'ةنذاناب نونعأطلا لوقيل باتكلاب ةلنسلا زي زاجيولو هغيلبتمب هلدآب نمؤي| .تاتصلا عبصلا فر عطقلا سعتبجج غيبنال ظلا نال 1
 ٍ : نثارقبا قرصلا نقيتم ناك نا لح اولاربخ نإ| كب

 كرير ىهن لاق لل لف الا وزد اىتمللا نفع ان حا صيف 3 قفتلل ىفهنعرفمال نعطلا/نه ل خم انلق لرق قسمصت فيكف هلوسر بنك
 ا 52 : : , سنو ددسسلاب ةنسسلا وشو باتكلاب ب اكل يسن | 2
 اضياةفاشلا كنق دهبي الف نيلضاجبل ءاهفسلا نمر داص وو اضيا افمودل 22.2 باتكلا ءسسلا ضو 7

 (ضت انيقات هللا نا نولوقي نينع اطلا ناقزحلا هنعأ
 2 . 22026 1 ا ا عر

 ٍ اوهر هلرق هلي ) كقو ىل لو الظأضت انمرخ | اكوق لوقيرل تقو ىف اكول لوقي نمب دارتعا الف لومسرلا)ن كو هسفن
 ةنسلاو هل الرس بإوسلاوس جر 7 ]| سحق اضي!فلتخل خخنلا ىف هبرتجب الذ ققنملا عسنلا ىف نطل! نك. شجرولا ذأف هب
 رعت |/لعي ال كلل نلوم اى> 2! > نم كادح] ىف ىارلل لاجل و مت هد !ماك>-1نموكح لاطبا اع ةنمالل ةلباكوال هنال لل لا نم يشل نؤعأز نكي >) ىنعي

 ةمهالاتي الو باب نعرسل كح ىن ْ
 لقعلا ن | تيا قرش ليل د لاكن باهر وهظ لبر كسلا ةرم ةف يحس ف لقعلل لاوهلا هنممزليالو هيلع ليلد :ماقاب مت هنا نم عفر وه لب "9

 طرف نا وه مج للرق هجومه: نتعللريغلا ض عملا الخ نركب ”لروهههجلا سنع تلقالماةل نال سماخرسسنم سايقلا نركب لمه مول عل رعب.« لم انف هيف ةعانشااكو هفرعأ
 وهمس ارنع عامجكالا نكر هلرق ((شرهن) هب مف ىدلف هيف ةهيمجالف لمعلا طرش غتنااذاو اذن انوهوتي ىنلاوهو ضر عملا دوجوب لاز قف نانخت سايقلا لمعلا | -
 ,”طوقسل تخلت! نإ ريعقو نسح- هزابرطع لري تبق ترين نموكح ىلع لكلا نفت! رال ضي!( ومسنم نوكيلا نكر روهدلرنع سلو الا نم ىنس افضس أن نوكي تس" | ب“
 مرئأس نم ىوق امنلف ةباحصلا عامج ]ولا نوكي نال اهب اس ءيلع ممجااام نال دع سني نازحي رمالس>) نفي مام“زا مصرق تلق ل دالل فان ع اسجإ هلوت (لارسرأ ا

 رن

 ذرن لاحت هلا عن هته سأيقلا نكل ةسالل ةياكوال ناانملس هن انرظن هجولا! نه ىفو عما تركسملا قئنعتب ةحا 8



 20010 اح

 قفا ناف هلذا بانك هيب اف هيرح كيور ذا هلوق نتانريلو مص هيو امان كد ثيرحل لل ومع! لاسر ىف سسل اريسل ل 5:ا5دراذا هلت فلس
 ىهنامععمزثمو باتكلا تنتواؤو هل سيمو باتكل | تيتتوا لق ىف اولسو يلع هدا طع هلوق هيف نينو ةكدانزلا هتعمغ و ىناطنخلا لآق هد حف الاد نرلقفف

 اع سلب ااه باتكلا ه ازيني نيك هوم
 درا ذ |هالسلا هيلع هلوت ى] ثي سلا نم ليل لب باكل هر تسي تحج وصلا ىف ثييءرحلا نكيولا ذا ضرعلا هب دارملا ناواهللف ان نوكيف باتكلا
 . قال ةلسلمإ# طعس دينا بت |بوجو ىلع اد هنال ١باتكل فلأخم ا دمت ان ارز عطني الردي ىو

 لد للعلا نم نقلا نول امسأنلل سحاب نيت نقلا تلركزلا 0 ا 0 ,قهلقلعف
 ةهياةئأم نمزن 1 ا ثحيم 00 ا ا ف ”هيريضالف غيلبتلانيبشل هل نيالا تاو باتكلا اهلنأي اهي
 1 ثدرو 0 0 7 2 .هةفاك

 ا 0 0 انكىلع ضرع نح ىحركل ىف برا ذا لوقب :ةنسسلاب باتكلازتحل زج ثرع امر |ىررزلا ف امالكسلإ : 00000000 0
 راو ار روع د باكيا نتا عوج ليكن واللا هفماهل

 نيحآلصلا ل ةمكلا ىلا هجر ناكالسا هنأ سزيسنلا ناك ميالة كلانا طصت تول كب نسا تؤمنوا ملء ]ننام سانلل نيم 2 1 واين لاذ
 سرقملادس ىلا ارب ةللم لكم نب كم ناكأ | لك تدع

 فات هلا |هةتعاتس ةسرق لري هلدسو لوس هدرمالك رم هلا نيبب نيس نازاج قلطلل رك
 ثحب هيف جيواتلا ف لاقر ىراقلا دهلالاقا 7 5
 اتباث سقما تيب ىلإ هجرتلا نوك دع ليل الذ سلاحف |[ كا وفحأ اع باتكلاب اتكلم لانمف

 د 1 ١ وارفحان ىلامت هلق

 ل هتلر بكل رعد رشا ةدوز وكيف بكراك

 ا , متهلق ثم ةنسلب باتكلا نوما 00 و تت يو يما دج اون قافتالاب ةنسلاب اناث ن اكةةتي سل |قو نق تقوى سرقللا تبلل:

 يام زلا ةنسسلاب ب اتكلإ 0 |ةللةسةلمارلا !ججساوغرطش ةرلصلا ىف هبخ ىلا نإةةفئام تور ميؤتسن عت ارحب ىارعب نم» انا كل لججال
 |ةنسلاب اهيوسنم ناك أم لأعت هللاب انك التل اتيدلاب وه ا ماشامءاسنلا رميجابا متهننا
 يي طعن اع ارنا اهلبقيتل دلل 0 3 هل 0
 18 0 5 قيس هنآف يلا نشروجا تيتا ى لالا كجل وز اهلل متدل وق ىنعا

 نجع 5 بأ 2 تحج صرف

 0 4 هديل يورو نهم م نرم#إ و تمل وأهل ةريشكلا جاو زال لل المساب
 ةدان رح دا رسل صدد ناش|دب -

 0 اببت 12 يي دج ل نسل, باتكل وحن ين ىاويصاملكا نك
 انتت ةقلطلا 2
 دي م حان سس » :لاءاق) نآيب نحف املو صحح ارهسفنلا ىف تاو ىلع ةنسسلا نئرظن هقب

 .اول اربخ سن )له ناف هب باتكلا
 ا 2 رسل ووسع 1 اوكسلاو ةدالتلا عادا مرسل لاقف بانك موس لل ماسقا نايف

 1202و زل نبل ومج وما لا روس اكلمك اسال لوسرلا رجح نأ لا واهو مج
 3 قاعتهلوت هدوهليق هلل لماتربغلبا |فحلرملل 9 امل

 الزوال هلك نهر وهم دل نهروجا هلق هليل | - فحاصللؤأم ىلع تيقب نآلاوتةيا هن :نمضؤ قبلا قوس ل رعت تناك
 تس! قيرتيال  ذعصو متفإز هلرق ىلع نرطعم عت ةرسقبلا ةروس ل عت تاكق الطلا قوس ناكر ابكو ةي نيعبس د ْ

 . تنم هيلا غسق ثاىورتو نهنم ءاشنت نمنلطتا
 : تلق اة طي عا ضل | اللا تدور ةيزضعث|نمضؤ فحل مملا فام ىلع كيقب نأ

 اريسضت ةيش

 يع ل ا وام ٍ اخ وسسنم هلا نيعبسر لق ىوخو نيد ىلووكتي دوكل للاعتمل رق لشم
 ذا باتكلا نم هلوت لش ةفختانلاو ةخرسنملا تأيآلا راسم / 1 را ا ا ياو
 راك سيول وي ضنا .ضولان الن ميرفأ |تايأب ةخوسنملاتقلا مرع باب ىف ةيأ نو منعو هئامليقو لاتقلات أي

 ةهيرحصير تنس زان يسن ملاويسقتالا

 ارك مذ ١ نا تلق نآذ فللملا نبالاق هأنعع نلعتملا اوظفللا ةدالت تامكمللو ةرالتل للا زان ص صخ اهنإو هزوقب هس مف يراشلا
 أ كس عس أ روس موب مل ب هيا فل توما رع ةدلق جى مدلل حرج 3 حل وهب قح رش هب تسيل

 :انك لا مازخالا ةروس ناىدر[مكهلرآ 0للاب رولقلا نعفلا تساءاسنالاب هلوث 0للانمرهرق امكول سويلم هلل امعمتاذو سبال لوس
 كك احا صملا قام ىلعىقب نآلاو ةياةئام ثلثد ا ٍقئام تن اك ب ازحجلاةروس نا ىدر ةيرمحتلاتاريسعلا يف راشلالاقو كلملا نبا نم القأن ئراقلا طعلل درو
 ا لوطا تنك قالطلا ةررّس خي سخن تاريسمنلا ف حاشلا لات زياتنناكقالطلا ةرؤس ناىورامكو هلوت هللسمي إن وعبسو كوه

 باج جلوس مدعو مر فنصملاو ١ لمس نم هنا ايم تبخر ىلكلس نم" تاننوضوملا نمى هلع قاةرلنالا كح ىاةخوسنماهلكهلزا
 رم عم هريتع تان لاق ىلآعت هدا نال يالا نتا ةيألا نال ني هناا هسشنو) "هي نم ينس أمت هلوقب ل نس !١نكو هلاذإ هلوقب هلو( لزغار
 تلو زون الاوهر لا نمريخ هر نب ناي هن ريغي هنمريفج كيال[ ههر د كنمنخأ ال لئاقل لل وأ نال نبملارسج نم هن زعل ثمو اريخل نسبلا نا دع لد

 7 | باوجلاو ماهي نحن زويالق زج ريغ وهر لوسرلارقالك ةنسسلاو زوترههو قلن هنن ثالك ب اتكلا نالل ثاشنالب هاسنمب نماكو ه) الشم الو بانكلا نماريخ
 م دئامملاو ةنريخلا ال ةلئاملابا نكروهحناصم د دابلا ننارمىلا عجربامذ ةيريخلا وه ب ةبربخلاب دارملا 1ندانسات ةيذزاب قاتل ناتيطنلا تل رتيطنل] نق

 0 يور

00 52 

00 



2 

 مخيلم ميمعلاو زم انلاولق نم "هلز هنارهاظلاو فنممملا انجل ةئمسلا ةيسوينلا ىف باتكلا ةرابعان لج وا نكهزلا ةخوسنم هلو 0لس
 3 تارا نيرشع هيف لطويسلادرتس هتاف اضيا ناقتالا ةعلاطم نم 1نهول جد ةوالتلاوسنم قال هينرتالكلا نال ةوالتلا ند دوك
 قل زبك محم ىول وم «بورخلامجالع سعر لدلاو أتي هيئرظنو ةدالتلا نو دكا
 ا :نعيشلاو يشلا هلو لل ةفخ انلاو ةتسوسنملا تايالا كانه ل ّصف ثيح

 كت والت مسن مث هلا خف ىف نك هنعدتد لوغررمع هب لههش لاحت هندا بانك ىف ىلتس ناك

 >ااريسنمتلا ىف هلو ةلتمت نقرم هلئاروت
 امم ل وغلا, هز نأصحتإلا دشرمزقو ةنصحل لاو :

 يي داع
 مكأسسم ةرشعءادط ! 1 سيول نمفهلوت 0ك .نلرقلا توبش قيعيلعر و ني ىزلازئاوتل لقنلا هيف جوبر نكل د ةفينحىإإ نمزرلا
 نيتءارقلا نيباهةوالت تؤ هناولع اوث ةةقراسلاو قراسلا حس ىف 0 ارزو هلو 05 نيعلا ةراذكؤ هقررعرك
 حل قرصيولسو يلع هننا طعىشلا ةويجف
 ن ١ رم [ندامهدوار بلقالا امهظعح نت بولقلا
 ه١ صنلا اغلاق لك كلبلا نبا لأ

 عرش ازرخلارم | تشي ناب نلطم ارمنلا
 ١ : 7 . | | ةدايزلا كلت تناك اطرعش صوصنم اولا

 1 21 ١ شار رو رقم ةلرب زيج طرظ نإ قلايامعيىنل لعضو هلك از هولعوزتكاوا نيعبرا ىلا نيرشعاع 5 شازاغ بخ 3و نيطزام هو شا

 9 اب كلإ ذ لك تنيب نقورتوسنملا نودؤيس انلإب ليعيو خوسنملا نمر انلازياعل تدر هيك عمل
 5 1 : هلي ى .| |ةايزلا ةزهنآذ انرنع عض اهناف لاق ةلس
 (,ةيضاغلا نيب ناوةفينح ىب! كى هيلع ليزملاروصتيالاجّنصتاريسسعتلا ىف |( وش كتر 2! نه نرصنلا تالط اوكح عفر
 رمال هر نافل ل لم موكا نودةوالتلا مهمتك رقاد 3 1 سس “لا نناكدارملا نأ 1 7 ةابولا ندعوا نات حا يلوا و ومويم#لاد قلل وسامر اصف مفترا

 ْ ةدازتاهبإتتمايا دة مايصف رول ن ةوعسم نإ ارق لس ويكزتهلاد 0 ا م 3 َ 5 ءضر 1 اي 35 يبول نكل ةكدأبز 0 ثلا
 ”دزاو وكلا ف فصو ونوره نيا هلق ناعمه ايا رصطق اذ هلو 5 ع ره ةفارحالا 5 عوف 5 نيا تر 1 : اعمال 0 سنو اؤهبمل ةدايزلا نه ناك املان ضعوا
 38 0 :1 !هد ا ١1 ااذماوزا : 1 أ بيرغذ ثا هن ان كس ةدايز /
 - ريغخلا نا رن ,.؟عؤمنلا لعق دارزل لزثم كلل ذو هلصا قو هتالطاو هبومع نس لوح ىذلاىا لف ل لت هلع
 نيلجرلل ةفيظرلاوهلسفل نوكينا تتقي باتكلا نآذ باتكل انا نيج مسام ل : غر ثلا .. ييب .رإ مضمقل باتكلا مناف باتكلاب تباثلا ع لسلايلع هلو قوهر هلرت هلك رصحلاريغلا
 ا : 7 الا ءارتبا ف ناك ثيرحلا) نهن لوشن .ركبملاةالسغلاامنا لآقو تالطالا نهر وهشلل ثيره ا واكو قف تن اكءاوسأ ريكا ةدازلا زجل هلك تماصلا
 طيصخ عفا ذل نعوأن نع وس ارعاؤةفيظولارضعب لستلاراص نآلاذ نيفخا سال ايديا | لاحت هلرقى سجل ةيللزنمث
 : . «مدوطررفمملكة ارب كذب ا 1 لج نام امهنم نحو لكل نلجاف قازلا
 لحاولاريخز وم ندعو: ناسترو مشل رارناوتللربخلاب ١ لسعز الذ نآبيد ىثي سلا ازهل كنان تراص ةيالا زهف
 د عدمت يب 2 لع سمك صتالغةدازلا .٠ 2١ | | ىف سلا رمامت نال ماعلا بيرغت ةدايزلا بأب
 ملا مهلوقوهو سحاولاربخمب ناجل علا دايز عبثا حن ايبلا قابكسايقلاد نم يرنعتلا سل ذ ريغ ال نلجللا له ةيذلا
 0 . 1 ادييرهت تحلمصملا م امالا ىارإ ذاوحن سيل مامت
 اللاب اكل للعب ةدايزلاز رحل و ريخ ناو ماع بيرغتو تنام للجركبلاب رما| ه4 + وربع 2 يا

 نر لك لع سليقلبرابهطلاو نيعإلا رانك نامبالا نيف ةتايزو ايعاطقلا نب يس هللا شمس بس ب رت 6 11 لق تعم كن ا ل
 نالطالاطع لالا ب ادكلا صنع ّبةدازلا رمان ناميالاب ةريقللالحقلا ا

 ةلجت هتاكبأت تعا ها: صصخل نا. هندب ءاننسب دذكا :ىإ ايي وإ .ةافك نامي ال نيقب ةريقماطخلتقلا
 نتاورحلا رس نانايخ قالا لبو انعم وا تلااجر ةفالتلمكتا اة اور امرشا : س..ذاو هللا م هاتعمدو ةلصلازاوجو ةوالتلا همظنم| |ةبان يقر اطنيترافكلا نيتاهةبنر رح
 اةويظنيق لعتيا] نأذ ةنسل اززالخجبن[ٍّ ددمالط | حسن: ناو أ عيمج زدني اورخشلا ل .ح
 رهف ويسهتلا)نهريملف عرشل افرح رخل ربعروه ثلاربخلا لعدازب لم اكح مرد ةراصلازاوجو هلو هلل صاخلا تي 28 هلك 50 ثح# ىف لف اينرمايكدارينك انه لثمودل 3 2

 : ىنويشلا اين! لب ةوالتلا خومسنم ن وكي ةح رتل ساي ذل ةنتق!تيلعفلا ةنسلا ن ارب قوترش نايسلاويسهنت نترصملا سرا .|اولتم احد سيل تييرحلا ناو نيكإلا نه ؛ ب 1 00 ارجل هلو هلل ضتاعلاو بنجلل سلا
 ره مك

 12 جك جبع نع يح روج تو

 ركحلا نم طقف [ه نحل زين اماو نيققحملا ضب لاق زاوكحلا نود ةوالتلاو هلف عم لعر باوج لاوس برأب
 فاريكحتيرع هللاو هل 34 سر با عنيب ك [مفتالاز جف لول نملاوكحو ةرالتلازاوج نيب مريثلت لد روهمجما عز وجت طقن ةوالتلاوطقن

 يلع لزن او كلبا مح تعب هلنانإ س انلااهيا نحب اما لاقل يلع قشاو هذا سحيم اقرمع ن إس ابعن با نع نازعشلاو ثلاممامالا ىدد خ
 انمجر و يلع هنزا دصميز للوسر جرو زل مهومجد اذ اينزإذ ا ةخيرشلاو يشلا(ى انيعود اهان اين مجرلا ةياريلع لزن اجف ناكن بانكلا
 مققنم هيلا هزه ليق نأذ ىلاحت هنذا لزنا < ضير كاراب اراضي هللا ب انكىف مجرلا يا هنا لئاق لوقي نا نامز سانلاب لوطي نا ىشخاذ
 ' سلؤسملاغ!اقلطم [ن ارتسدلاداحلقن آم ناولس !لزنتلا ىلعتملق ةوالتلا محسند نوكيالان]رق نكينولاذاو نررقب سيلا داحالقنادواداحلا
 لاق رعنلا دع. ةدايزلا لثمن د لوف ( عرعر ماّرداوتم قريرل رمينل ب وات ق اه ركن يح ةرتاوتم تناك" ةيالا نهود اداحا هلفن لاح ةينلقلا دعايقاب

 مدراولل ب

 دا ةريغد قزرو م اعط و لمع مز نقي ادولا ةفيظرلا هلق (رهنز «صنلا لع ةدايزلا قيرظنالا.ةنسلاب ئيذام هدا باتكى سجس ريف سسزوب | ىظاقلا
 ق1« ةنيعللو ةمخلا ثمحنملا ىنعم ةفيظولا تلمعتساا برو فظر د فئاظو مج وت د(رهع ى ا تع امزبب لافي آومشلا م هيلاو



 0 مسفر ير سكن اه سعجإل <( هيوم راع يح ا ام دو كاع كسل تل
 لان نصت ن رب | دوممقم فن نركيمار فلوس انيصعلا ٌنافازاهنالا ةيصحم ةلزلا «نه مسلالذ دوصقمريغمارحرم ىلا رصت ىللا
 ِ «كجزال باتعلافر رقلا ليلج لعافلا نامل تلق هلع اذ لعب أملانفحتذ ةدرمصقم تسيل لزلا نا ليتنا ل نامل ةدوصقم تن 0

 0 هانح لاقي هسفن ذا ذا نمهلوق ا لة بلا تبثت
 .ارسا دن مايه حا نالتتفي نالجر ناكرل'ئسرمرصت نمناكامكه ل رت داتذ ارورغملا هنمرل 02, تخارفا بنو تخاسأ :

 ا ل اح
 5 جملا ناطيشل لعن ملتفلاازه لاقف ىسرعم ننغ ملتق لصق ىسو منكي تادف سشينبلاو قولا لي شم ىسرمناكو فكر همجي

 :ًامارهقح هلت هلل يلا ةبسنلاب هلوقب سييقتلاربتجبرلا 001 قم دوتخ ل انقحف
 0 لى

 ا ةقناكنكلر | عماد متنا طق قح و داهتجتاا/ ىو حلنص
 2 ا ِ
 1 ا

 ةبسشلاب قابرلاميسقتلا ”اتقولوا 5
 ١ وطيخا برهاماو. ب شاحلا ةلزلا هثتسا| اامناو ضرفو بجاوو بدقسسوبلبورمأ..اتعيراةلزلاى ونس نم ادق

 الو لا بجلولاب دارملا ناوهأ كن )5
 0 2 جلف ةلوسا شو هب ىنتقيامم تسيل ةلزلاو هبةمالاء/لتقا نآيبل بابلان

 '”نع نصتول هلو باى ايرلاويسفتلا| 0 1 7 : 2 :
 ع هسرك هولا فستانا لالا لعب هيلِعرقت سالو» انتبمارحل ا صق نكينولذ حابم لعفل سصقلا بسب هيف عقو

 كنه ىف هواتف اانيلءبجيالف اوهس لم هثرا همعا 10 !ٍآ 7 مهيزوغ و جت
 ع اعتلال اعيط هل نكترلو الل كيرلا لاشالا امو سوما لصق نمن اقامتتالجا عاق مث هذمزخ قير طلا ف أ نع ةمك فول

 ِّئ د ةظقيلا هلك اهنع رس هنود ]ىلا :يعبطل 5 7 ل 35 ا( 0. هث 56

 ّع ا اي ف كيل لتقلابب يلع هضقن طبقلا بيداتبرضل يسوم طعس
 ب 0 0 ميضظتلا نه نكلو ناطيشل لن مازه لاقو مرن لب هيلع قينولو

 لدصدب صوص اهناق اكنلا ىف هعيرالا ىلع ةدايزلا| | ووش هذ 2000 عر 11 امل 3

 ل ع ةهبش هيفليل نب تفس هنالاحلطص نان قانرل مهقحففالاوانيل :

 يلع هلي او صيلع غلا بوو لعل نيام غيب داحالا أ |, ب 1 ب 00 ادن مل لاا ملقا ىف فلت خان رن هت ىف ةيعطق اهلك ثاكرلا تاك
 10 عيا هنية حج دفنا جمعي اقف هم ةموعت كوول امبط هلا

 . |سلو ضلا ةرلصب ترم ١ معمر لز وسر 3

 1 ل اس تييسو لود نجار لرااف مب ١

 انه كرتصلاو دال دبوجرل الت ليلل لا اذا قيل ةحابالهيخرقني فرك
 11 الد يوج اسابوربم دهس د

 ناك فصو صلال دموقب حبلا غالت ع هعاقي لذ مب ىرتفن <حلبتلاد جنا !لبوجرلا

 22 د بسس دا
2 0 
0 
1 02 6 1 3 

 ْ 0 تا افا ت0 عوج
 7 لكقينانكسو ةر رورضلإب فنوتيفولسفالاو ةعبأتللا
 تمعبأتملا زهر لعشلاب نآيتال لإ جهت عب اتملاب دارملا نأ

 4 هك ا دل 3

 م 0 12 ا

 يف حاسم 0 ل حابم ناكأدوأنيلعأب؛رنهبنركي هيلعايد نم نآكهدانيلعأهتاطركوم ولسا ججلد
 0 امج ا تلاوه: مذ ل)نانم قدا لع لحف نلق هلحذ تق ولدنولاموانلا حابه
 وفير شلو تاءورعثملا قدا حلب الان اذأهنقيتل ماكحسا لام فتنععالواحايمر وكت ناب الف ةتبلااهوركدوااي]حلعفيملا

 0 ظروف زل, عرش ماكسلراهطاغتقيط ني ومقح ا ههيسقت ِز

 0 تاك 0 : ِ دل ازع : :

 ل 0 0000 القتال
 5 ل ٌْ لذ افلم لصفلا له + بأبل نال هلم حرم شرفادو لدا زل ةفدح

 2 2 7 1 هل

 نا لقولسو تري لل 2يبتلاب طخ قلعت هلا لأق هنأذن بى لسفن .”لارخقلءابتا ى ل ىذا
 ا ا يتاح طلت حوله فاجر و يب

 ٍ اي راه درج يروج حل صو روع بوست يور 17 دع هلأ قضينا هاملاكا مولعملا ىضأمل ةاغيص عة لمن نوكي ن
 ا شو الا اذ لال ركصب دز ذارجأماداهدركر رح لعن در لسر ب يلا فصش لف ل فانا اما كرنب عم عفان اجرعو :يجاطسالا

 دطعإل رايب قو هل رق كل سانيلا هبسنلاب تساانقحح و هلت هلل رديتنالذ صا صتخالا ليل دملقاذامعن كب ىيقنل الا هلا .دان لممالا نكد جانو ةحلن
 ياي الي رازأيلاو ةقيظحملاب امملع ىجرلا قلطي نط ابورهاظ لاق كل لكس ا ص يبن لاحت هللا ن ءرتالعاوهر قررا هلو ل2[, ريسفن اكطع ا هميسقت قلق
 0 دركلا لاقو لارعمب لاق نك ى نقلا كن سما وهز كاملا طسرت ل لات هلل نندسمساو يارا عونا ةعيرا بال مرلا هل هلز هل
 ا نب هتنزيخ نوم قلاش لهما نا قرا شلل حرعش ىف كلملا نب |لاقو ةطس اوان ازب لزيز ريع ىسرقلاو ليئربج ةطساوب,ظفلز م "نقلا نا
 ماهبسنو ءظالابميلا وما لا كير ذاك هاد كر سلا ثيل نيبو هنيب قيشلاو تت هضن ةرامعب نحل كل خنئولسو ميلع هللا طغيبخالا
 ماشا لكشتب ايدو ذ ىواع قارون وصوم ل ”امراضف لق ث هلاسرلا 0و تكول ؟نمكللاب هلصا| كاملا لأق هل ىر أهلا دهللا لت !نك ىوبنس لاو ىسلفف ىلاعت هبلا م





 دن راسا أم لاو لتس وفور ب ىراسارعس ![مل هلوق 0 ربت هت فلا ز اجاازلو ءاطخم ا 1ع هسليلعر للا نكن ومضتيلومل 0
 2 00 ليقو هلانهريبل وس ١!ليقث ورثكا) ! بلعو لني ملاو دكه نيب عض وموسار بلا ممجتسمرأسإو :س وب و نيقمريسال ,

 .انيليقعو الس اياعسسع سأم لان موؤل فن نوحبسو هو هلو 0لسلزنتلاواعم لنك مشل هقتر م /
 0-1 ايد هلو هل هلزتمال ىإ تأرزتا تدلهلت مش. ٠ سابعلا نم نيح كم ميس وتملا ىف وؤملا كلن ن

 1 لا وشف «نتح دش اكاد نغلاو هبرعالسل ايلع ندراهربقو و زتعو ملقا طعاةني ملا ,لبج سأل 042. ارس الإ طخبد إ سلا ءزخس برم اه هلق
 نا مر هللا يحول يم ا و انلبق :اراقف <لرقك ف ثياخيلا حرص حرش معيشكوتلا فان دك نأ ظن
 نايخالاوريسال ممجهئسالاو نيكو 0 م ا خي ةحو رس | هلل نوكي نا( امد هلو هل ترابا وحص

 + اهعاتم ث!اين لا ضرعو نرمإبلاغد م 2-2-0-6
 3 ماو ما ل /” سام“

 لهتجل ا ناوهو ظوفحلل جوللا فن بس هنن
 بالم هل ةلطاخل كاد خاإل نع نانمصقي لوران لعن ورقي جوجل ى لج نمو 91رلاب نيب

 يارب نايل .ريعبسوه وزب ىراس سل هن هم لؤنضالا بنك ةريدكوناظت 4

 ا مكين وهم لركن «قحؤ لاص اراك
 : 2100 اس اقف رلو قم هزخعلاعا فام

 00 ل _
 ,اللكٍ اجر بولق نيل هللا نا لاقف ةييرقانمرحا قب

 زب عمم نيميلتل
 0سم سمسم وماما

 راش | ننرمعى أر وه نحلا نارهظف سس نبذ عمو ةررمعالا نم حا ىغا بان
 :أ | هيلع تت لبءاطنلا ةعررقيرل هيكل ةركت إىل مع نيحأطخا"ئبنلا نا

 هةتمرحوءارقلادريرمأول و هلك رماورا فلا ىلتركملا ضماو تايألالازن
 لوألا ف نافهفالغب درو مكي ىأرل الفصل لوزن نيب قر اوه ز

 00 ريب قفا ىزمأبل لكان هو هب ضقنب ىلا فو صنلاب ىلا ضقنإال
 هيفزلتعيرش نفاد دام هلم انتم ا اق ةدح دان, يلوالا نهدريغو بنل ماهل نيب قرضلاكنيرهتجلل نموريغو“ .

 لاخنا لولا ماهلا نال ءاميا| /مايلتالاملهلا ت 7 ٍِ :
 0 وعم كه اراسلا

 غلا طيش نموهامن | ريغ حفلا
 1 بو

 ١ داصلا هاش نمل صلا

 ؟اهتجب لمي سهم عنج نااكو هماهلا ىف 0000 0 رم
 هعفيا سمج ئ#لقوريساعمج ةراساهلوق ل( هر بلا

 ءانفلا ءارف هلوت ( م” ستر برقا« دوناملا 2 !نينمالا طهي ريسالاو اج لاوس هدامقالا رش هتراستاوحن ءافلإرقفب ىلا عذ و ءوساوغاعفنذ
 76«( عوق «داهيتتلا قب اطخا نه تاكد.“ م اظخحلاب صحا بق اذيال هناوهو ظرف عملا وللا فن بس و كحول لازما ب اسك اكول 0 ر مار ىإب كي نفاه ءاس للا ىعمدب نوني رد ىاو ىنإ كإنف ىررفملا نضوعل الل نمطغي امهر داصم ىرِغلاو ىلا
 ا ها طيس يلو همي عملا صب صنلا لوزن ىارلا ضقن مرع هجو /لدالا ف هلق | ««سد م كلذ ىف ىوللاقباطم هيارنوكل
 لاكيوهل «درج راما هل ال6 هل وقام سهر ا 3 ا ىلاثلا ف تارلاضقن هجرو :هتموجيرمابول وءا فلا دربولو هلكأب
 ثيسمل ىفو هلهقنوو هأياةنقلو هب هيلا وااريخأن اذ هتباسول او هأياهسلب | ىشلا مهلا هعرججامهل ءاملاوهل وةرمب هعلتبا مهل ىشلارهل
 2 مهر شسر رع قمهلت كح م ةمحو كلأس'



 ذ انتي ما عن رتاب كرا
 ةيمسقاللراهمرت و ًاصايربخا تاوهشبنو لق 01

 ْذ ىركت نمحتلا ىبنل ربكم لاق ةاياهملا يطب هلرق | ٠

 دن, قلعل لبعان اكوم ىاولع

 اهبنعتلا ىف ةقباسلا مث لشلا ىف هلاهي فلتخ وهل 0 نيقب سلا ءايبنالا نمى اان نمدلت لس
 كلوا للاعت هل الاق ضو مخ ابتن !ىلع ليل سلا رمرقي نا الا ,هنةتايضرمنماغ ال ةنع اسلام أيق ىلاةيقأب ىف ىدل

 0 تيه ةيبرش لكن /رلع ءانباة لطم نيلعمزلت هلق
 دهن كرست اوم سيف هللا نه نتزلا

 معاسلال] قي نارمزلتسم ال ىلاعت هنا يضرم رم اهتوكن ا لوقي نا لئاقلو انش اشم ضعبو عفاشلا باى ١ ةماعيلعو اقلطمانلبف نم متارش انمزلي! نه
 | هموت 02 لع قياس لال ملا ص م لضي يكح للاعت هنا ةنيعم فس ىلاوا سما ىنلا كلذ ةويحىلا ىلاعن متايضرم نم نوكت ناز والو
 نال شاقلو اج اهنمورعرشوكنم انلعج لكل لعن هنا لاق امكزعاستنالل لق الاعالا مت اذوب واخ ىن ةثعبب ىهتنت ين لك عرش نا هع انب طق انمزئتال
 خأتملا ىسلل ةديرش هن !لع هب لمعي خرسنمريغ اهنم ئارف ةيركلاب اهخلستن ! ةعجا) :لمجلا ىف ىل لا تعب سشلا يسن ذع>)ل سال ةئيألا كنه ن لوقي
 " باتكلا له !اهلقنوا زنا تنجو لب ل 302
 3 انك كلذ :مج الر وهتعامجلقنواباتكلا
 ًاتنكلا لها ىاوهتال هله
 نيعلاب اذؤت نيحلاو اهتلتقاذا سس فنلاب لتقت سغنلا
 أرب ارد مطقت نذإلاو فن الآب لكي فن الاد

 لش اهل موي مهل مويف هذانلا نييووبنيب سقم

 ةراج نيتطقنب تين (تحلا ءايلاب ةاياهلل مولعلا عماج
 يشل ارحل ناك كرنشملا نايعسالا ىف مقانملامتمسق نع

 ماعتنالا نع هكيرش مارق ا
 اقل جرلا له !لاجرلا نول اتل وكم اهل و 0لل اع
 عضاومىفىاللا ءاسنلا ن دد نم ةيوهشلا ةدارأب 1
 ت نإذ زم ا وركن أم لاثمو هلرت هلط ةوهشلا ءاضت
 م نا لكل سيما ني نلا نميولظبن ىلاعت هلو
 كللوهيلظ بيس ناك هناذانيلع اهفاب سيل و هلع
 |درهلاوهارداه نيل نقرلظ بيكم لذ
 للعلن هلوق ىف ىتلا ىموهل تلحا تابيطوجلع انمرحا
 دداه نينلاهعو هلق لل يذل ع : ىذ لك انمرح

 هت نلا ناويحلاوهو ىضظى ذلك انمرح وهلا ىلإ
 ميلا نيمو ةماحنلاو طبلاد لالا كمحباصا نيب قرعب

 2رنلامحشلا ىاامالاامموخ هلع انمرحرغلاو
 دل اادد| واج مج ءاعمالااياوحلا .تلمحوا!ممهرموهظ

 ًأويرحتلا كل ذوهل لح! هناف هيل الا وحش وهو وظعب
 .] د اميننالا ل تقكوهملظ ببسب ثاوهيغبيره انيزح
 ًانمزلتاءملرت هل نيل الجلا ىف نكوريغد اودرلا لك اد
 ًانمزلتل وقب قلعتم ماا ! ىلع فنصملا لق نولللا ءاميا
 ان اذ اهراهتيالن يلع بجو ز2اكلتتراص هلرت هلش
 نازل ثاجأب اداحلا هلوت حلك عيضتول ةنيبهلا ماكحا
 لذ نفحتم رع هنا صك ] وسرلا نم مامسلا لامتحا
 ديلقن راكذ ةبنرلا ىف ةقيقحلا سعب لاقحتلاو ناوصلا
 21 ىاحصلانيلقت لات هلك ةنسلاب اقول ىنأومصلا

 ىلع هلعذ ىند ا لوقي .ىمس اذ كيف لجملاعابت نيلقنلا
 لعج لقا ناكت ليل ىلا فر ظنالب ىحم هنامعن
 رانلل صم ىف !نكمقنع ىف ةدالق .لحنواريخلا لرق
 "دار ذ جيوللا ىف !نكنهجدخلا ىلا هيلا ىلا بصل دارملاو
 س ايقلإ فلاخ| ذا كرنت نق سمجيلريغلا ىباوتعلا
 لاق 014 لقا نككرلاب ىل وا هلوشن هجبو لكن م
 (هلانغ ناك ىنبلا ث !سايقلا لاق 0طن هلوقب تأهب
 لاءام ما سأيق هلق هلل ىبإ وحلا كل :لوقل
 نكضوع سايقلا فنصللا لوو قماللاو فلالان
 بجي نس ءايسلا لامتحا ناو عاد اذه لعةيفوزملا كرت القل ليلوزياو امس للاتحج) هل رتل هيلا فاضل

 "هذ |باوج لاوس

 رع 9

 ل

 00 هلك - 34 .

 هناول سس نئلو هيلارن سيول ناومقح ىف ره اظلاوه لييوغلص لوسرلا 5

 ١ لاتحتالا دوج كرتي فيكد لمعلل ةبجوم ةةيوررش :ج سايقلاو
 و 1س ييقلا و! عامجلالا فال نسل للص لزصف ىف ثمعلا| نهدارنا ببس ىلا حراشلار أش للوقلا نهب ةلاتنسسلاب فحل هلرق (
 دمنا طصىتلا ثحب سعب ةقباسلا متارشلاب سبعتلا ىف فالتخلالا نابانه تلق زءامهضعب ل اقن اهيف ضلتخا :هلوث د

 ره أظب باتيك لئاسسم فرعي امنامنال ب اتنكلا لها ن/يرلس |

 محلص ينل ْ

 .منلبق نم مثارعش تحب ىف عرش وُ با ثلا قيرطبرحهلوقبان نخل ذاالا مهريغ للا
 ٠ انوه هضم ةواقلطمانيلءرزت مهضعبلاقفاهف فلاتخ اوةنسلاب قي اهات
 .. ريغ نعل وسرو هللا ضق او |انمزلتاءلبق نم نارعشو هلوقب ضل نركذ اموهرنفلوطق
 ين لانا ل طقف ليلو ةبرولا ىف نجس لبديلغمهنر صير ذهنك
 دعرماهن ا نقيت ولف مضنا ءاوهي اد اكح اا هميف اوجرداواري شكل يخيجلاوةيذوتلا فرح
 فما وعقل ناب ايم صقل لقنرعبنيلءركتارانيلع مثل قة نكت كلت
 أري بكل صا نهرا معلا: يلهو و هملظ ءازجج ناك كلل ذ ناب ةلالدوا كلذ

 وصقل قنرعبنيلعركيرلاب لات ةيهقفلا ماك-لاثكايلع ورتب ٌةفينح نال
 ..مففنالاو نيعلابنيعلا عرضفنلاب سفنلا نإةبزوتل اذ وفل )هى ااهيف مهيلعانبتكو
 ميلوق انكهو يلعب هلكازههف ص اصق حجب ثرسلاب نسا خر ناب نذالاو فئالإب

 ' |ةيطبةيسقلا ن]لعهب ل رتسي همقو:ثلاصتقان نيب ىارههيب ةمقرالل نانو
 طوارق نحر أمشلدود نم ةوبهش لاججرلا نوتات وكتناةلؤ ازكهو ةزنآج.ةألبل
 يزل رولا متعلق ةصتل دب نيلع ركن ملاثموانيلع ةطاوللا ةمرح لعل ني
 . |ضظ ى ةلكانمرحاوداهنثّرلا دعورت هل قنهل تلح تاريطوبملع انمرحوداما
 كول ناله يوهانيزجشا ذ لاو اهموجت طع نمزينخلا قبل نيد
 ةالع»)انلوسرل +عبرشأىف | دع انصزلت مناانمزلتىتلا عئلمشلا «نهوت انيلعام احا
 قرقوأننيجرميزجمتيراصراكم الب نبانكى تق ذا اغال ةقبا سلا ءايببتلا تار

 .٠ ؟ةوحااريلقت ناي ىف رشوت قلوه رهف هله نيزل اكلئاوا ءانيبسلمتهّنلا
 انيعباتلا سيك ى ا نئايقلا هب كاي بجاو ىلاوصلا يلفت لاقف هنسلا تااباذاعلا
 «امسلا لأجل رخل ىب[ هعمل وقب كرنب ال ىلا وعلا سايق نال وه نعب نمو

 (ق يلعن لص ل وسرلاا ىلا ىباوعصلا زيدل ناو ئ هيلا سسسيرول ناو هل و

0 
 اننا ماضي هيف نيفلت حج ضحب -تبثاو نيملكتلا نم ةلوامجمو ئركصبل رسلان اك هلل ذ موضع ىلإ ذاك اع, سيعتيب يلع هنن ل لصمتب لوسر ناكل هف هلبق
 هلوث( م( ةليأذلا لانك كل ذريغ لق وويعارب |عرشب ليك حون عرش ليقف سبعتم ناكىن ىاةحيرشب ةيلس زر للص هر للوسر ن لف ضعبلا| نه
 كاذو ةرم!نهاهنكس ثاامهنيبانكراد هاياهلاقير ةأياههمتسياهلاقين فيفختلل ءاي قنمهلا ل نش نذو هقناو ةاياهمرمالا ف هأياه لاقي غلاة أياهلا
 '| نعال نر ماكل مق ىف هنيب ام هففلا ل طنص ىف د انعمف ءاهقغلا تاحضإ وم نم لهو ةاياهملأب| نكاولعن لاقي و هملعسر ضب اممم لكم فتن للتو ةنمأ
 او نامياللوساى نمل او ءايبتالاى نكد نشف الإبم السلا هيلع ىتلارمازلل ه نسف اوه الف هل ةعرم( رهو م 0
 + ٠ + + »م بووللرمالاو افينحويهاربا جلمرعتت نإ كيلانيحو[وث ىلاعت لنا لاذ ميا : مهرس ماشا يلع بجيت لكلاب عقي ءا!نتعالا نال



 متنا ذاو ليل سبالا لمعي ]ل ل داحلا اصلا نال عامسلا ةمهججنيعتي هلت 0 كوه سب
 هنكلاضي التناك اورمالسلا هيلع لونسرلا نم عامسسلاو زنا نوكي نا لتاكي هنال هلت

 لل ةئيعرمشلا
 ءاطخملا لاقدتا ف نابو اسم ريغ دأهتجاو ةداهتجاو

 مهلص تلا . ١لجرعس

 ادهدهاش .دو هنا مهريغ ىأر نمىرق لذإ علا ىف هياروه لب ماع مسعرسل

 71 ةيلقت بججل ىركل ل ةرمهزيغلعتزمؤ ول ةجررشلارارسا علينا للاخ
 همس اقلب هر س ن6 قام فالق نم عامسلا جنيت دك ايقلاب كدديبال

 رقت عفا شل لوو هزئغ طعدج نوكي الذ هين أطخنو هيآروهنوكي نإ

 يس دوا و

 لعل يف نيلقتلاب نباص للعنقتارقو نالطبلا نيحتفرخثلا نمىلوا مثرحا
 ذكى عا يلقتب نوقفتمو ملكه ربحا صو هنا هحتفينحأب نافع سأيقلاب
 :راهللرضردلا لقا شئاع تالق امبعيمانلمحف كر برص أذ لقعلا اف ضيحلا لقا
 نقن لبق ءايايم لقاب عابام مشو ةر نع وزنكاد اهيل ومايا فلن بيلاوركبا
 لاعب |وقب"لمعاعيمتمرخانلق انكلو هز اوجصنقلس ايلا نات لوالا ن ملا

 تيار تش قرا نب ليز نم هاد ناب ترش أد حي ةةئاقسسب كلاب لقو أ
 هذ للوسر عم هداهتو هج طبإ منهن نايم قرا نيربز شلي تيتشاا ا

 سايقلاب كرا دره ىفانب اصل معو !ريش قمهلمعفلتخلاو بتيملن
 !لوقب نول مهي ضمبو سايقلاب نولمعي وهضعب جيناذ سايقلاب كردي

 لااساروق ةمالعإ رش ةفينحلابا نان لالل ساما مالع فا يكن امل

 هدام حريعو فس وبوباو "مع نب ] وقب !امعهيلااراشم ن5ناوولسلا ف

 ةيافكىهو :يمسلا نعفيرعتلا ىف خلبا ةراشنالا نال ىرلاب المعاش مل
 ء نيس ىف بوثلا أ ذاراتققلاك كاز شل يجتلا ويمد للا باتجتل
 اهوحخو ةيقرسلاك .نعزارتحلا نك ايف كني ىف ءاضامل هن انمضي امهناذ

 6 ةفينحولا لاقو س انلا لومال ةنايصط ايلا نمد تيحكدعلاٌليلقت
 كرلاب نخا وهن ريف ءاضامل ص للربجحلاك نمضي لذ نيما هنا

 5 | نا هتروصإ

 دعا

 (نمو نيدبأتلا نمرهريغ لع ةبزم ةباصلاف تارهلن هل لس ليزنتلا اه لنقل للارحتالا -١ليزتتل هلا رحا هلو 0 ىلا سو + ص ىجسل نم تلا هنم هيف
 رم [ريلقت نيع عريلقتفىلسو بلع هنا طع هنمم عايسلا,نيعت سايقلا

 ”وصعمردغ هزوكل هيفأطخاو هارت 0ك بجوم لاّمحئالا ورخ سبل
 | داقملاك سايقلاب اكر سم ن وكب ال ىذا هلرف 0 لبق )ن كلكم سايقلاب _تررنال قلاروم )| ىف اعد نلقي ال لات كك نبهت راك ءاطخملا ن

 ةجازرم.ناولع هدنريرل ملول هيلع هدا امص ىلإ لا هدذرلولس يلع هند | دلمص لوسرلا نمماعومسم ىنوصلا هلت أم ناكولد نالطبلا نيمتن هللوق
 نوكب الو اليل د هنظريؤل هب ىنذ!امنيلو | مصلا ناز يف سارقلابك نينالامذادامرسايقلاب هل نيادف ازمه ةةججرركيالن هرمصع [ارعل

 سايقلاب فرعي“ ةريرقت ناف ضيا لق 1ىف اكلات كلل ىباوصلا قيلقتب  ؛نيلقملاب لاق لس لجن وكي لن نربش ملي فيكاليل د نوكي ال ناناوج
 /ءابامعارمغو لات حلم مولعلارجدافا نكاظكل فالتخا مم سي <>. عطئر الاهل درزم تر ١ را هتكان تلة ايس هلو 0 ا

 لتلعب ىراقلا طهلا «درواد لق ان كتةبيش ىلإ نب لد اور اهكزلاطايخلا نمض ثيحدلرت كل امنع مندا در نور افل معو نب نصل اركب ىبإ نيبال مامال و نع هاو
 :غبجومرقع رجديرلد ضعلاب بجوهو طرعش نامغاماو كرتشلاريجالا نهجويلو تيوغتلاو ىرمتلاب بجيوهنرتج نامض ام ناعضلا ناذ نمضي لف هلق

 ع
 نمش ألا كإذ «يرتشا من لج زم« نم بل جر نءاضرع
 كوالررعلا شن لبق لدالا نقلا نملقأب ىرتشملا كلذ
 لاتملا نهر للرقي ن لش اقلر نس انمار ءارمشلا|نهف
 رساقلاو ىارلاب تر نيامم عيبلا]نهداسف ناذمهصيالا

 لبق ل والا نما نمت أب ثيتشس أمل لوالا ثابلان اف
 * أ ىرقلا! نسر لدالا خابلا كلم ىف عيبللالصح ىرقن
 ؟مسلع ةدايزلا» لالا ثرنشملا ةرمذ نمطقس لالا
 لوا مثابلا ناكن هكلم نع عيبملا عب درخ عم هتمخ ىف
 اونرلا داديرلابمبنش اف لرب ألب قابلا نقلا »لهل صح
 لقعلا| نهداسفب كح !نلف نمو اممالك هتهبشو
 سايقلاب لصحيتل دادمجل ا د يجئ !نالطب نيكد ناوعت
 نمريعولا| نع اهنع مدى جر دشنأع عامس نم بالف
 للملا راو هزاوجب هفتقب هلو حل ل سو يلعمنا دلصونلا
 | دهنولزاو لدالا ىرتشمل اضيق مت لق لوالا عيبلا ىف

 أمك اذلا علا يعن | غبذبف فرصتللز وجملاوه نمثل
 لم: اورشلا نملوالا هن أبلا تزنشاا ذا لقحلا عب
 المعلن حل لالا نغلا ضن لبت لوإلا ن غل لمب
 دلا هدروازمل ةّزملا كلتلاهنع هيب اىضر تشئاع لوقب
 اذ دش أع نينموملام ىو قداصلارعبصلا ىفو ئراقلا
 ليز نم تعب قااهل تلات نيحترانبيز نلدمال
 | ضن ةئاتسب هتيرتشاو >ثيسضو مهر دةئآم نةبامالغ
 هلع | لمعيرر لل وسر عم كل حاهج تلطنإ نق ىفإ!نيز غلب
 لمحا ناو رتيرخشأم سنبو تيرتشنا|ميسئبولسو
 ١ ترش اهرب هلوق كلك ترش بو تعاب قو هلو هلم
 ةيافكلاا نكتمب ثا تيرش امشب هل لل نعام تا

 رار ييز ىلاربذ لصور امل زيلمقرا نيريز لبا لت هل
 را وسلاا ذو بأت
 لات هلل سايقلاب كر نيالامريغ تارهو اذ هلع

 سا ابا لج-اعب لج حييل: عيب نإملع للاملا سمر نق

 ماسلا ره عيبلا دولاسلا بروص ترتشلاو هيلاوللاوهأ الاب
 كزلزمالعا طرت غي هلق هلل املا ساروه نملاو هيف ٍِآ
 ا لا
 نسل هيك ةيلصو ناتملكزلا هيلالراشم ناك ناد هلق
 / طرمث ةفينحوباو كلملا نب لاق ضيرمع نب لوقب لمع
 هيلاار اتم لاملاسار ناكاذ اعفولسلاز ايم العالا
 تهب قناع هد لوعررمس نب نمت :كلذانغلب لاقو
 هنو لاحلاملاسازرنو ةيمش تااطرتنيول هلو
 نسالك نلاوهو كريشلاريججلاو لات 0 هيلار اشم
 ةماعلا لمعي نا هل فن اي لست حرس ا لمعلاب الارتبتالا
 براوتنمقراصقلاكهلت هلك اكزيشم ىىسنلواضيا
 هعصماليوبرثلا عاض اذا هلق 02 ناد! شكراصت
 الريل هل هلت نيجاصلا - امغان هلق هلق
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 هناكبب ىسو ةراجتلا رم هسفن ويل تبرجت نكسر هر قط مرهف انم ىلك فعلا درو ى نلاوهمرم اخلاريجتالاك هلق كسلا ء ني ىف ةنام !ئشلا ناكذ نامشلل ثلأثال
 . |ةطابخلا نمضاعن | هلحلذ .نع هتناوِض دعاماو ىارلاب نخاحر تفينحروب| اوقف هل رت 0 انبره نكميلع ن امظالذ نبق عأض امل هلق هل هيد! ل محي نال كو شبنال
 '”/ لرقيزنكلا حرش ف ىيعلا لاو ةرافخلا خنفانكامبل قلع تقلا نإ كيبزلاركذو نان ىضاق لادا نكمامالا ل وق لك توتتفلاد يرشلا كلا نيرطب ال علصلا نيرطب

 ( كترهر  هسايف كلزنيو ىناوهتنار يلفت بجي لب ندب تلا سايعب كلرتبرل ىف اصلا لرت نال رالارخأ ىاهصس ايقب كتيب مل ىب اتصل رق ناك |ذا ضيا ىباونحلا ىلرب
 هلاغلاذخ سايقلا ناك لب سارقلاب اكرم نوكيال اءاممنأتو هكر نيرعم اد لقعل /!بالص !لقعب لام اه نح نآعرن هلذ سايقلاب كر نيالأمولع لل هعيالاون ملرق

 , ندعاقاوار كرت عبشن زاد |مصلا ىارذ كل( ارسر بنا وج للا وبس تم ده اربخا نوم هلع جر |ريق ١ ] ارجق نرخ .ءاممال ل وقبر وهضعب قتغي نيحكصلا

 !٠ _امتجم ناكت .٠ لامتد اعترورماللمللع لوسرلا نم ءامسل لف ىط نيدتف سايقلاب كر نيالءترح نالوا هتمرعانلق هلدت «لرسر «هفدلخ سايقلا عتقنراب

 عجلا

 مسيحيي

| 2 
ًّ 

 وجو

 ا مومن
0_6 

 | ج ههكيو «يوسحتوج هر يعيب «و س6! بي اهج لح جك

 0 م اج
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 ايضا ةىه كلذ نالت 01 ةياؤلا نع تترك لكشسول تبناد لكن ل5 لى يلفت اريلقتلا لذ هل ةمكسلا ةراشلادا يرن
 اطدجاتو :رلبلا هرم علو هلع اعز ازتالا هم ةثداعلا تاك ناب الدوا قيقدت ارخاةيبطص خلا ذلاماو هل 30كيربشلا طلاذ عا تكس لان 0غ
 داع ناد دلو 02 رج اءادج ا ناك هريغ نع ن الخ وريدلو نوعب لا لوقلا ازهلقنربظ و هلإءل#م تكس نإ ىاتكس ناذ هلق 0ك ليتانك
 مياوعلار ريق ءاغارعاب لمح نارلقمللخ هالات داهتجإ نع لكن اكف فلات مقي الذالإو عرم سس نيلوقلا نيعرجاو لك نا حولع هتافزلا كلذ نأك
 ملعب ن ابرزقمللف هلق 0ك وجحرزتلا باس نم نريغر معلا ةزيؤكب حري ةباوملا قاب ىف دىلوا ن اكشلاو اوفلتخ- ناو نإ | ةعبرالا ءاغلخلاذ تلتخااذا
 شاع ميرمفكل اذ حللس عامجإالاب ناعتمز/نرالطب ىلع )و لل كلثل ا شلا نكت هداال هلق لش اراضي هن أكما ننعو مجيرلار نعت سعانه
 م ا و ركل الع قرن اوظررمع «ارضقتاس او ةنسس نيربشكسو هنأه

 50 ٍةافع 0 رش د لل ا

 يي - | ةئس تاوقحنينثانيبرضقبولن
 التل نهو قانالا نمضياالف بلاغلا رجا هنعرلرتحتلا نكمالا هى ماد 00 ؛

 الخروف نوع هنع تأ لك همارعو ليلقتلا بوجو ى العلا نينروكنل تس ضر ملشملا
 ول ل ه0 هول تايم عطا قب / | ةعردؤ هلت لل ن شرركاح كيدزن اه قلما كن ءانارغ غلب كل انا تني نابع مدعم مه اعد ست
 31 نلقي ممضعب نيلقن فءاملحلا فلتخا تبا وصار م ريغ ملي لال نأ دصلاة زيك ايدلا قوس تاك قلاعإ

 9 3 ١ مل هلال :
 والامل نضال زه تكسي نا داوجج هنزل باه بذا ءاداكواضجبد -
 قلاخ ناو ءاملعلا قأفتاب عامجتل ا يلقت بججف اءامجل ناك تكس نآنمفلا ا ا
 ا 3 ُ 9 0 - ل ]كل د نان عدلا ع مقرا ىغر ةيواعم نيب وهنيب
 يالا زلم ننال ور اشاماب لي نلقمللف نيربتجن ا نالخ ةلزنع كا ذ ناك لاو ارفتلا ةيرد طخ لل
 ارانبدؤلا ةيرلا ماهحلاررغ و ءاطخ
 نموهر د نالا ة شعد بهنلا نم
 أ طقف لالا نم ةئامو تضفلا
 هتاف يعمم ءارغيالاكرتسا هلو
 تسإ نلرلا خب ةواهارب ارماأمل
 ةريفشلا نخاو ضرالااعرلولا ةللو

 5 1 1 4 هتصقر يرخشبكلاب يلع ٠
 ١ ةلد لع نمنيرهاشم تلطنىسفد ىددلاةل وقتامدوهيلل حرش لاقف يني رف هل 0لتر نقلا ف

 الوم ةداهن امرعش لاقط ضنعا هيل موب ةرسحما هنأ ذيع هل زلم دمام: لها : 2 . 5 هاو . از تهيريخ املس ابعت اق
 (نمن ايو كلااهزيجاالف عل كانباةداهش (ماواقتعمراص نجل كلأهتزجارقن رد نيل :ةيارؤما
 ةلع ورك ملف كلذ ىرهرمش فلآ و بال نيالا ةداهشز وي هنا لعب هزم | بباب 0
 ا 0 2 .| افا نياك [ تاع لاما
 مضقن هيره اذ ىلا ىموشم نين مولاريما ىدوهيلللاقف ىدوهيل عنلاولسف قل (هيمتتو نيج . د
 .|ةس ىلع مىرلل ولف ىدو لاول ساو كعير لأنا هللا و تقليص هب ضف هيلع ةميش ىلإ نبا هاور همهو هتداعركى علق

2 
 قف سوا وا دع اصلا مضي ناك هنا هنكعت [شلاكورد
 ْ 00 0 م

 هيرو + هله لن ةعدح ا, نا

 ا ماجام ةفيشحوإ لاق كرابملا نبإ لاق از لبكق ورسم لاقذ سفنلا ةيولع سايق لبا ةلئآم همزلي سلولا جنب ىزن نما [ناصنلابزمدشاتن تانغ ْ د 7 0 ا 01 اباممحر ىرلهنلا ترجل نيحلازبع رقي, سابع نبا نافرلولا عنب ير نسل لاسم ىف سارع نب فلاةايعبأت ناك |زخيشال ةرك ارلف نابحاصلاو نرايلع
 ارلابفملسو لش قتل لوسر نم“

 نإ لوف نوكي الف مهل ”لثم سل ذوهرصع ف ةعر أوتعلا ار ىعب ايلا ىوتفب رجا زول دعتسل تزل وهلثم ناك هلوق ٠١ لمنور مرعي ةنسسلا هيف
 لا ستس !لاق ولسا بحأص لالرتسالا نع درو زل اوك غلرلع نا <لز :نئإقلا ة سه اشمب عاسلاوهو طانملا دوجد ممل عونرملاك
 ىف لبنالا نم ةهثام باجي ف ساب نب قورسم فل نجو ىلعل هنعهزد ا ىضر نسحلام امال ةدادجثس يرعت درب ىتن تلا سلق دعت لش رض عبلا

0 
 ةيرلاول و لرفع تايح سسحزجاعلا معلا :«مجرشلاؤ ضيا لاك اء نه درو ناوصلل ىتنإتلا ليلقت مرعلعل سيرت
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 . ةفينح ىلإ نكي ىمموأءاجاراصف لحل كيو عليعمس | ءالفب الاكلتسم | ةأش خذ



 م
 نا ىستخرلاوأ امالاركذ و الاسم عه جل و هلم 3

 دراىنعلا عامج ]لد ال عع :ناريعلا|
 نال لعفلاو ل قلادا داقنملا أ
 لا لمثيو ىأرلاىلإ| لإ
 ني سيخ ق اقدا نعنيعاص هلوغب درتحا نيب ضقملا قافهاركهبترتحاو 1
 (نكلاب تب اردت قرع ارفعوا رش لعق زورمازعم]3 هلكتقباسلا
 م
1 10 7 
 لاجسجإ ليقيانا قامت ل 3 د 2 لاجر نغ لاير وهال ىتباتلا سلق اال ىف اك

 ه,ا| |س مث نيو جود تلا درففموهو ئنلا بعص ”هكربيمهجأر ةيابصاو عامسلا| '
 مهجزرملو ها ةفرهطترل ناو ةباصعلا نعت « داوش ترهل نا هلكا لهو ةميالا|

 ةهنسلاماقا نعي املو عيلقت ممنال ىزتذلا ةهياثاس لثم تاكىألا أ وأ
 اجل دقق عاربكلا بأ لاقف عارجلالا نب فرترشأ 4
 الام طخفو اق مصارع رجا زصعو ليغ مار, مال اص نيرهتتاغتا تيبرشلا| 5

 : يمك جلالك كلا قاغتاع ا ق اقنالا بجدي امهم نئلكتلا فو تيم د

 0-0 و اووع 1

 ىف اعيمجد اهتججلا لها ورشا ذا امك ل فلا باب نم ئونملا كإ ذ تاكو هباب 34

 :رواهتيعرف لعمبنماءامجا كلذ نأك ةكيشلاو |ةعيازملاوا ةيراضملا 2
 لخض كال وق ىلع مهضحب قب ىا ضعبلا نو رض لا لعفب واراكتي ناوهوأ

 دن 'لمأتلا ةرم ىض وجب مهلع نددبالهمهن«نوابلا تكلل ف 3

 793 205 "لخ هير رنعل وبقم وهو ايتوكس أد اجازه كت وولمل ساب |
 ةغري ورا مكاضيلا لعل "ياو بال وكي ةقفاوملل نوكي امكتوكسلا نالإ ”

 د | ةللأسم يف 'رمعفلاخ هنا
 شا ناك يعج بف انه نإباولادهترذ 2/5 تعتمو هتبهث ابيهمالجر

 املرنججاو او قتلا رك, ةريخحل لوفي ىو تح هن نمزحلا عاتسالاٌةايقنا

 اقوم قحلا رع توكتملا ةريرل /ءوصازؤ ريصتتلا|ةياوهلاّو حوف ىلغي فيكو ممتنامل
 اع عامجالالقا» ردو ىاطيش قحارتحكا سلا اة دقو تباعا
 ةاكارهتةدا وقل ةفص نسفا] غووه هين كنا اهنجإل نعدبيذ تس اال هللبص
 شيال هزأذ ىأرلا نعم فغتسم وهال الاص طهجم ناكنم ءارجلا لها

 5 رالاويبصؤ خد هلق
 ا ار اذا

 ىل تافنالا رع لهنا
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 تالا تمت اهداجس تدازوأ :ً[حمطت
1 
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 هل © شسزيمواب ل هد

 هلل حاجات لقعيب نينلاع ا ءابجلا
 ادن ب و مو قوه! ذ كاكتف
 اك حةبمرسل ل فلا نه ناولعإمث عابجإلا وأ ل لخلف سركتلا

 قد هلامش | عاجلا 3 نلقملل انحالذ ! نبق نأكن

 ليعيد احلاب ةربم >7 ليعلا بجوي ةباييصلا عاهحا | ىلا م

 ٠ عنز ةوورص جوع د موج كج كك تصمت! سع كفرت عع عه 1 حتح "طف مك كم د
 حامجا فب + |تلاب لب له هن ق ف الخلا ناو ب علا لوقب سيقما كرتياإل ةاؤمخ الخلال

 رشا تالا دارملا 2سنين قافتامل و هدب نسال ىذ اشلا سسعو هب نصب أ: نتعت قسأتلا دالخ م
 لمس مالا « نهر 8 مزه اوه نوير نمر ومالا نصرشا طتكرمع لك

 يقي ىلا يدار رانا اقم ح تر يمبخ ىلا هيف انجالي ماعلا كيد

 21) لهايرسب) قسافلا و نارا ايصال هلت ليجد
 جل 2 0 رهام كدا باد ماس داساتت ناكر كذلك | ال ىفاهلوق ( لل م 1 تميل معلا مااا وار يضم خالل ل لمان عرب كسلا لنه و اي زارقحا 9 م ناكل فصلا روث انلاريصو كل هل وقل

 0 تك دتح

 تادف ج انكرجاف كرف
3100 

 [ىشلا ىربتو افتا تروق ةما نم هلوقب و نيقس ارا ىوه ىو ذ
 1 06 هه عاجلا هبي انوا عامل لد لق هطاعرخ ب وجميل تلا ويخلا كلو بيدها عاج اش مداواببص هولا اس شح يلا مص مل حاملا تملا اج ارحالا نرغب الخ ةنسلا ب

 ْح اعدل“ » ىشوا لات هكر ىلإ |” يضل اريك توم يس
 ااا وعن أب ةباهععلا ن اقرتع بيد اوم 3ن نصلا|

 اذ انه ل فلا هديشلا ىا تلك نانو ناكر
 < هلع ال لوبا لهل ةعيشلا ىا تل عجبا زق
 اا الذم

 رس دلكرا نيج وتلا نق +
 عامجالاو ع نع اوركتمرارف تق 5
 يعلو ةعمازلاوا ةراضملاو لق ةشرد ,جابت
 :اجرملاع بلا فرشات ناقل 6
 جالا رضعم نار نفع ةعمازلاو ب فام( ا
 1 . لقعوع ةراجةكرشلادأ (-
 ىاتكسو هلت عقر اتيحلا ولا قانك ةرلاوإ كس
 أنه .راكمايإ ةنلث هو هلو عليل ربخلا -
 ترضخ 261 ننعود نمل اهلا عد خالوهر لضلإ
 حار تاقوار ورم نبال لب غم لعل 8س يرقتولا
 َ دلت هلا نالنماربطال ذل انع كانه ىاكول ا ةداع
 0 'ننع قأقت لليل » توكسلا|! ليه ىاو زل! | نه سن

3 

 كمال هيلع الرقلا حمريلع ت وكتسلاوركتل يتلا مزع
 ىحسز ارتاح لل ىر ضايج نيرف قمه يال لرجلا ما
 وتيد ايكلا| ناداتتملا ناىدت الا قيضلاال ا متدبسن
 1 ميل تاصو هوت رعبآدر اتصلاو ىويفلارم|
 هادا الغلا زه تالق هاشل اذالخ ينو لآق
 تح ائامإو >قف | وملا لع عط او تشرق توكسلا عم نقميتمل
 :| وحارب ةثداحملا عوق و دركتك دش انكلاتمرفلا تعاق
 ليلدت ركل نيمالص ارذالا مدعو ىيقأبلا توكس

 ب ةيأهيلل هلق هلظ هيف ءانخا) اللا رنع ةقفاوملا
 وك( قيكف انفرل العلل نيالو هل تهلك كد ؤيو سرت
 ير تهزاتلالا موتو عم تمي وكسلا عايجالا
 ءامالا ةركذام_لييصفتو ىد لاا لا570ئدد
 تبان لوعلا ارم ضف ؤزامجشوت ىررلا جرس
 ضتفنلا لخرري يه *رس اي نبا نشكل اي ةبأوثعلا ماع
 يالماما 354 تاوطجلاو نبالا تاثبو تاتيلالع
 ١ ةماعلا لصق او بال تخاورعاو جيو لاق
 ع فسنل زل سارح تب | نتخو تيت اع ىلا ل وعتو تتم م
 هذ ىف الا تفهالو تاتثا فلئلاماللو ةئالث
 7 ورستفن نأ صارجلا) اراشاف يعدي ون ىف تعقو نداح

 0 نا تاكو نحأ كركتب ولو منم|وليقف مماهسإلل املا

 ع

30 

 ذ لاما غرسل لات دؤلا خذ يبو امنمص نم اع
 تنك لو ةرقده حو ك] د تلذاله ليقف ثلثو
 ّ ر.لاوتنسإل ىتنا تيفي الج تاكدايبص
 يي هدم يد هباه
 ضورفلا تزن زكا ذا هثيولاماهس ةدايز

 0 لاقيىزلا صور فما ماهسلا
 ّ هدام صولا بوح« كورولا يوي ضو لزعلادر ينصب ياام

 رم هلو هلع رجع هللا ديعدرب
 ارك خويشلا لا ةيسنلاب هنص تا ١ نح عم كي و هظعت و لث اسم ل اسن و نرترج أهيم اطر س ايحربا مزقد راك يطالع كير تالق ع لع رب هللا نم 0 ممولصلا

 1 ياها زوا 9مم ل نا هللا وقر مخ ةبارحت هل وكي وكي فيكذ ىداوقلل
 ةملاورهك سن ودك ريش

 1 !لهاد 3 هل
 ب ىملا ةمجلا

 َ م هل ني شتربذ | نه
 كانون معلا ذل عامجالا نيف لفجن لاق تلق ملا دخللا قوه ههلد (





 ١ يلع هلرق ىف هلرق 01 كاملا نبات !نكهند انناق تم ناكميهاربا نا للاخت هتلا لاذابك مالا ظفل يلع قنيامت دل ضن ال النعناع امجا هلق ن وكي صحادر»
 1 2: يلع هثدا طع مت للوسسر لاق لاق سمع نب! نعى نمرنلا ىدر د ةبأشعلا نم ءس هادرو ةفلتغ ظاقلاب قدور نإو نخملارتاوتم ثيصللا نمهزلا مها كالا
 ضاري نمدارملاد ىنمرملا نادر زلاتالسل النمل وقل هل 0 لك نقَحتيمل صحار ىلاخا ذا لكل دانتي هلت 02 ةلالض لنبريغ م/لأق دا قم عمال هان
 ًاعووتشم مم دارلل نم لادا عرش لاق 028.هعبضو لص, 2 لصالا ىف هب تنانلازنالا !ءامججلاوكح ت1 مكر لاق 0كس ىدنعتمو تس مرنالارنأ درك برغم اهنتوط عنشو نيدرك كب كبر ه ناري نش بيرغو ردات راهنت ذو نشو !ندس نم برشا وتسمع ىفزأنلا ىف نش ىلا نس عنا عل نش نمف قرنا
 امجازقعني ال ليق نيعم عضوم ىف برحلا لعاوعمجا ذا ينت اذ هريغو برخ ارم اك أين نلارما ال داقحن ال للترم هناا ىرعشلاب مكححلا نقامنا كاملا نياك
 3 يع دو سم هوس سا >)و لمل دالبايشان الةةح ا ”) الص ضل[ ل بن اجب زد >) يحج «نيقيل اريضي هلق

 ادركت اوه ال ضنا ورل فكي اومكح تح: طب و ارا خاشم : ١
 /يبرتلاتبا نيولا عرب كلا خبشل تو ءامجتلابتتبت/ .. ع !موجلالا
 نادرفكيال دنسلاد باتكلاب كس قس اداه صخشلان | سس لل

 قحتاللا عاججتالل فلاخغ نال

 5 فكل ال نسق كليات ناك ناد ليد اتيركناو ةركتمف هفسويوناو قاسلا فالتنإل للا منع قركلاةياور ىف ةفينح ىلا رنعز وعد

 3 ا
 انه 1 زرمكبالا نلت مامجالا نق خول ةيقتلاب هعياب 00 ا سا ا جنح ان

 يي ين سرس ا باديصلاروكبن ليف كل كل ونيت الضلالع ما عقبه ىف ةمالظفل كال
 نع ليلا عمم نحل نامل (قاهناب خا رقعن لاعل ضع لوو فلا خللا عم

 . مةيفتلاو "يلوصلا مجبثا ناكرهر هداقن نصولخ د هيلق
 ٠ ٠ |ممفكبول ةعتملا حاون حاج نا لقد ةناش طاطخا
 , |! نك صاخلل الإ ف عب الامم دن”) هئالطب لعءارجتلا

 ! ور هل را يسع ناهد متع ضو كي رار ل 2
 . | لولو هلظ نيقبلا يقي هلرقل ليلد!زهزا عت هلوقلا [تلزقح رسب طم نابابا ادانلا قس نش نمت عامجب لل هنازي وقل
 . | وكانلعج لقلا لص اوكتلبق انلعج امك ثن) كل نكر ثورانلا فل خد هنم جرخو نش نم“

 . ١ اهيا ظر] نيت ون وكذل ايو سن «ارايخ تااطسو ه١
 مهمل :يهل لا ماكرلا ماسالا ملت ةةمايقلارمر»

 ٠ |اريهشوكيلع لوسرلا نوكي امون بوه روتب#
 ماجا روكم لون قللت :اصمسا لاق حاميها 6ك رطقل ريفي اكضر ال اببس عضاوملا ضعب ىف ناكناو؟رحاجرقكيف َكللزحيا

 ٠ اوويقتسلا طارصلا ذع ه ازاوه ل نحل ناذةخحم 7-2-0 0 دل

 ةرف ديرما جن دس وةليلا در 1 0 ع ل يا ل سب رادع سلا طول مفسد ارهخإزركلاطسر ةمرك بصل يشن نكد
 يطق راو ليل زد رحم طخ عجل إب ديلا سانلل تجرح ةماريخوتنك مت هلوق ا نكو ةجحرهع اجب نوكيف ةلارعلا فو

 كسرات اشي قو قيلت نكر جرم عادجا وكيف نيرل اذ مهل اكرابتع اب نوكيا 1 ا ا هلش سس. ُ 5 ًاريخرت كهل 30لل نحاورععس نم نين هبحلا ءامجا
 ءالذ ىف نيمو سمللرازيخت ةراوعصلا ءانآمزلا كلذأ |... 0-0 4ك 8 نام 8

 ؟ |لقجمالاريخشلاضلا ةمتلا نوكي فيكق ال لصن لم طتدع . 5 | جواقجروءامجا نانولول ذا حرم اما نولي انماوترططت دج وس 000 ف لوسرلا ةفلانغلثم نينمؤملا

 0 ادحا لكن ال ةيحي سيل عاجلا ن ااولاقف ضناورلاو ةلزتعملا ضعب لض نقر
 فل يملا لبحلا ةدأ نور سي الو عيمجلازكفاثطخم نوكي نا لفيوهنم

 0 ةفر لمحل ةمالإ مات اب اطخلا م

 هريس

 . 2 نانو رركقانيال عسر لل نب نحب داهتحالا ىف ءاطخلا ملك ما

 نت رهتحلا عامجل صطق لع ديالا ىلاعطق ةلالدالف
 15 موز مسرلا نق اشي نمو هللرق 0/1 سحور همعا .اقناسلا لتحل كج الت كلس روق ىار ىلع نبال افاالغملا هب منرادرقعن ا ىذلا ى | قالا ءامجتلل هلو هس

 5 0 لأب
2 

 : درو هلدا ف اشيب نمو نيامرمرم هتداه مر مردعلاوع انا قد نادال ام مان الحس ناني 1
 8 0 تل اد سرى نلا + مجالا نه ناكل ب ىاالخلا هيذ قمساذا نحلاللا امجلإلا حم مل نسلفن نيالا ل فالخ . © ارينمول لبسي ريغ عيتيو ترهلا هل نيتامأ رعب نمإ |م3 نيالا مامج ارقعني هنا نموطتع الامأف لا لع ةياورله اظ عه ذاهن مازب امار نقنيبن هينرهتخ
 5 : هيما تا) نيلأةعربغ هيفا سهتج اله لولا عيبب ىضأقلا ءاضت فد اصف سلول ريخب ل را وهن للضيالا 0 ل الا نوب | و رص بأ . عرس هتك لق .٠ دفيش هد وادحأا رانا مجا لح نمر ءانج نباح ىوريكشم نيلع
 ل ولة ل طفت ىف درصقا اأو دا اروع هر قو نوهت يسجل اتيت غش رسب انك نإضت نفنف طفل

5 
 ع

 3 (ةانيربخم 1 نم نمي رلول ليقو ممج لزق اهنال ن انت ليهو دعاصل ل فا هنال ىسخر عل لاء هيلا دفلث

 الخ ؟يلوا نام صب شحوت ا زاريعبل هت نم نش هيلوق نال ةففارمل رعب ةةلأخلا عنب لوقلا نه نإ كعءانب ملا عامجالا حر حب لوق «ىراذحلا ريكو هلشمو نااسلا,ب امنا ا ع | «اور تلتإلاتعامجل السد هني تلرقل هلق كرمت م عامجتلا ب ةينظ حو ل سقو ع امتساب سيم هناامكة لصا :هح سيزلكاالا عامجا ناي وفلتخ ار معلا طاتمره زل كلا افتن ةلر انزل لع مادجاب«رسالزاكالا عامجل ةزلالكلا ءامحم هلق «زعر ب اوس || ون م.م دعلا نبعاناوم 0لس ىف ضنااررلاو ةلزتعمل لضحب 0 لات الل درازعو ةرقلا كانا معنم ف سلو ولا ةرت نور دياكو هلق هلك ىلدا ادي سجلا ة انا اكرمك! لمح نارعم صيسعنتنل قر لم الف هب لوسرلا نإبتا 2 شاع صصا# ماع نينمول البس نكل حروف” اكن اد ضطحلا نأ ثلتلا بحاص ميلعزرذو ميضرتلا بحاص لاا ن كالا هزه نم ةامجالا توبخل عي |ضاال مث ىيراخلا دوجرلا ىف ىلاعت هللا ةغاط نيع لوسرلا ,ةعاط نا عمل وسرلااوعيطا و هتدااوعيطا لأب هلو ىف امل فطحلا مصل فكي اموهغص ىرابتمالا 6 3 رضلاومانيدب لوسرلا د3 أشموه نيانموملاليبسريغ مات! نا لوشي نا لئاقلدالمعو كوت نانالا هراتخيلد ليما ذ ا هليمس دناذ تحج ءامجالا نكت ع البس ات بجي اما نينممل الريس ريغ ماج !ناكترانلابايجساب لرسرلا افلا سون امكن ينمرل للي سريع :عبانم هظرموت هناا لل وسرلا
 عج هم وطقم وغلا هذ ةيزوكرم عقال ب اطم ومص مامسبالا نركذ مطقلاب امجتالل فلاح ديطخغ اسرع لك قاع: رجو ان قحل ليل للا لاحت هلوقل هلق «ك

 1111 ب هك



 ًاريقلا' ةأجن هلوت هكس سارقلا رحاولا ربت قليل حرم هل رق هل > |ربجلا لامه وكدبن ىلا ببسلا ىا عادبإ وق هلرعشلا لامماوا لاتتماو هلرتهلس
 د را هلوهك هيلع 0 7 هلوق هلل ع مجالا لها ق تارمهق هلت عظم بعدما ةكفكأت
 ليل مالا ولقب اكمأب ىل واو لسور! صنم الج لعأب |وسن] مالا و صوصتملا رم طانستس>لابىانطأي وا ناو !يصاط قولا, الا ل دقي ال يلعب هلذأ
 ةرلئا 3 يلع ن وعمجو ارك دنم نويزقسارزس نم ]مجال لهال ني الفرم ارح ةيعشلا لا نو ني ىوتفل او اذ زلال نبال ناملوت 0ك ىارلاوهد
 ةوكشملا ىف زيا, اعطل !اوعينت كمل وق لش نظل نيقت ىلإ ى | داحشلار اجا .رم) قدما يعطركلا ةسوريصو علا ط وقس تسلا د وجو نجد عامجتالا
 ل١ يللا فانك ضقل | ءاوسنسالاب دارملا ؛يلع ققتم هيف دوتس تح هعبيالف أم اعط جاتبا تصولسو يلع هياوصملنا لوضر لآت لأ سبا نعو
 رصخ س اشلا نه لع | وعبجارتن تسلا ءايشالا دع دالاس ابقى | الع سايقلا هلو هلل برر وسم انك جربرش كضسرالافمالاو هلق
 مرن 3 4 ني ايعلا : ةلجتماوقل ىو هللا دطق ع امجالا ةرضاعج س ايقلإ

 نا اق طرتغي له عابجإلا اؤ اوفلتخا مهنا هلانمأو تارعشلا نم اً
 درأهلاي هيلع شعاب ليل دالب أخ دقعيبوا يقيل حر مديلع تقم عاف] نكي
 اكليشف باوصلاراتنجل مهقفو و رقم املعمه هللا قلخير ب هظلازم قيفوت
 دق ى لاو مل لاةاد جادر*ه] يال هناراخلل حمال ارا هلت
 ليقاعطلا عمزاوج شع لع يع امج اه داححلاب رخل اربإ ضارشلاو | داجلار احلم
 , ةمحوتم/ جون سس ايتلاآم] ضبقلا] قم امطلاوكيمنال هلق هيلاءارلا رفقا
 ةراشا نوكيدق هلق ىفوتهتسلايشالا زعم ايقلا هيلا ىلا ةرثرالافادبرلا
 . انيلا تاو تارجلا ةمولع يع امجاك ضيا باتكلارمعروكي نق ىارلا نايل

 د وو شعذ| كل ذز ليو روكتأتي هركت اههأ | مكيلع تم, ادت هلوقل لتمر هلع هبال وحصر اص داجخلاب لقت ذإ

 عاججاكللقنل نيل هنا قلل نييرمت عامججلا لا جانب قءوهتملا ةئسلاد ب 8 0 ل يا دنامملا نينرت ءايجلاجلا جاتهحل ةيوهشملا ةسلاو باتكلا | افشك ةبطسا نك زل ىاملسلا ة نبع لوقك هلق

 هنالاحطق نشسسلا ر وكذا جى عازغلل عمال نإ
 ان لح قكرصكى نهج قطن مقياكمنا دب دا نإ

 تيلناكنإ نيرا تاو نالطيلا ره أظن طقليل نب
 لا تان وهام تا[ ن“ل خازن وصي لف وكلا

 ذاسلا لاه هلك انيلا ى١ عامجالا لقل هلوق هل
 رشاوت هي دارملا لا حاججأي لات هلك ب اعلا ىإ
 هلك اا فلز معلا

 اهرعولوق هطن عامجلاب قلعتملا هلقنإكلاق
 كتاداؤالاب لاق لل ناضمر مص ةِيَض م

 نإنرن| ملا ص ىلا لوص وإلا :ر ود نمداحالا لق
 اكل وت هلم | نك دع. اوعمجج | ةباوتصلا | دقت ىود

 ع

 نأ هن لمع لع أ تلدملل عامجإ انيلا لقت !!ذا ؟لاقف ءامجلم وو 3 قدا دب لاذ : نك مطالب
 ١ 5 حيي لعاهكرت مرع ه-] جيرالا ظفاختدع
 هيو نسل هك سس بسسس 0 نكد 4 . :اينح تح وكذملاب دانكن نقلا ن وكوب عانجاك اعطق لمعلا احلل ارجوم نوكيا زا وتملا ثينحلا لهاا جد نيتي لذ

 ناش بوعلام السلا نسم لوكا زخ للعلا "كم ايديا هل ا نو هس 95 3 0 ُي اع راو ص هلع لا لقن لْسْمْلَو از حمله 3 7 ْ دال ةنسل فنك اكد الأب نيلا لقش ١ ذو اربع ةولصلا ةهيضرفو متمثلا تاي ازك ةفاقسال حيدان نعل
 ةحيفما وهل ايركوتو تنال عوف ع و ل 0 ا 8 - . و ا . 7 .٠ - دول دمام هس 2 9
 تدادل 2 كللح كد دول لظااماة م قدق للا ورا 3
 نلعب دل ا وايل قرفال ذادوهثملا ثيرحلاب هليشمقل ضعينولد ل 5 6 2

 لوسرل نعنز كول عامجل تالانيهوقتسيولا لحو ةباوعلا ؤؤ ,راهتشا ا 0 3 رول م ١نيمذ 3 ن >)!نكلاتيه قس لاهو - د 93 سراي شرإ | لحل (نطلا رضي سولار ةيسر لزن ])١ عامجاالا

 اكوا يل صلع و همت زاوتموا داحاالا سيل, كرجف ةياوصلا نمد ؤ نوكيا ناو 0-0
 كلل 3 0 2 2 آ 2 ماهل ابا“ < لاك | ل

 |كوالف ىلا ثقيلا ةفعضلاو ةوقلا ف تارم ه) هلقن نعرلخلا مطق عم هضنؤ ا 2 باو لاوس
 رااوتملاردخلاو يا للثم هناذ | نكلع انعمج ا ايمجا ولقب نا لثماصن هي ايلا عابجإ الر نا رعو اا مدل دل هلق, سد
 تكسو ضحيتلاصن ىنلامث ةركم ىلإ ةفالخ ىلع عاوجالاةنمو ةحاجفكي دعا |ليمسسي دانا لي كل ناقل مك 5 لاك ل ا ا ا ا 0 ارخعغش لمادال, ىوشلا نا الواهليلد
 ِ متع قاذن| نحوي الذ عا سلال لكلا قافنا داع
 مهلاذغزما نم ايقلاوأ ل رق حم لمان «نتسملا مطق مرع مطق ىلا ةيفنحلا ضحن به د انهه نمو اندر كام ندير كحلا ةيدطقلا ةساقلا تلق ندسلاو يالا قكنذإ حامجتلا ةشافامت انلامزلول ن رقلاخلا لات ارلا مرحل طاورع اهططع كلا قافتا ةداعلرخس ابكليلد
 اف هل 5 (وس سر نسالقعمه نعت اج تاق ةعوقو منم محب دال ةعاساؤ دنسلا ن كراوس نم نم ىهنمت ىراطلار برب و ةبرهاظلا ا
 .| عطقل اذ اهطق لمحلل بحوم الم لو أملا ريخن اكقظلا لقن انليل>ورتيؤنحلا ضجنو كريب س لق ماكسالا تحم اماللا ىلا نذللافالخؤملا ليلا بجوي
 | تي اصن ةراوصلا عامج | غلا نا لص |هلا ثا شارمدعوهمت هلوق ( ١) سر ,, لمحل !بجوي ناب ىو عارجإلا وهى نلااداحا لوقنملا
 مامالا هلق اما ذه نبراس ف الخرقتسا نق ورهعامجامث فالخ هين قاس تي كنجبررم عامجامت ق وكسلا برع امجارت ؟رجاجيرفكب
 :| + . * «ملع اىلاعت هللاو ىعتخملاا ره هلقغال هلي وطلا تكلا ف روك ذم ءاملحلا ءاثيب ىزلاهفكو و هلذ|همحرعمالس لارخ
 ,| ٠١ مر ةناوبملا عاج نصى اهحلل ,” ةناوصلا عامجإ ىا همنا: يهاظر لقم لخد حت د همع»ررزتتلا حرش ضعب نعل ةيريستلا قا نك هع

 5-لا



 1 لف ضيزب رس جر فك وهل لس نيلسم نيتك ازاكو مب ضحبو هبا: لفة! زثكأ | ناذ ةوكرلا عنام لاتق لح :باهصلا امج اك قوكسلا مامجالاب هلق
  مغاكرأ ازغلا ناكن او هلوق 0 لح مظ ةرنعرمادلا بحوم ناذ دينى (شلا نالخل رح اجبر فكي اكان نع ىطنرم |لا بجوم نالكرمدتاكهين عن انا فالخ دوجول هرحأج

 ةيعطق همتدارا هنال عطقل اريغي من! قبس ايف لاقو ةيعطقلا ل مالازرم انهم قوكسلا عامجللا نع ةليبجملا ىف حراشلا لاق ةيعطقلا ةلدالا نم لصاالا ىف لمجتال ز
 لنا اولا ضعملا نانرهرت أم يعين ىلا خخ ءامجمالا| نه نال دنينامطلا سيضي هلق 002 نم ن أب :بايكعل نم هلأ 0س ىهتن | عذار الفريفكتلا ةبجرم

 ىه !نهو لمحلا عضو ١+ لمحل ةرحب نتعت هلق 0ك نيل قو لاوق | طعلاق 0ك لمعلا بجو مد نيقيلاأ ع طقس ءةهبش ثرو اذ ةباوتعلاب ل
 ؛ | 1-2 نه لات 04142 سرهف لمعلا عضو ةأفولا ةرنمسب !ناكأدى !نيلجالا سباب هلوت 2س ظعالا نم اما هراتخاو مردوعسم نيت
 أ هيف سيل !زلارصخ,لك ف التخا ىف ىرغي هلق 0ل يو سد يلع ها ص ىبتملا يدع ةكربو صوصنل ١ درا ومب وجمل دأوتدحالا ق ةراععلا مرفتتل ةص اخ ةلبأوصلا

 لاق | دعاوطلتخلا ذا ني,لهتحلا ناذ ةباوصلاب صيصخ درت - ا

 دعو لاو الاقلزت نيب كارتشملا نمل هع ناتتالا عقر نعأبسقلا فحيم

 نميراكن او الح ارغب الو قوكسلاا عامججااب ىسملاوهوتةنباىدعلا ن«نوبلآ
 مت لعرصع ل كل ه١ نم:باوصل ارحب تاوهرعب نم مامجلوث ةيعطقلا تلخلا

 . [لاطتالاوزلتتسم ثلاغلا لوقلا نوكيرخ يعول م اكدت :يناطل يشير وهشللربخلا لزاوهندبا وصلا نموه قبس نم: لخ هفربظي
 0 ضال لق تحس كاد |. ىز ورعد وزر فاخ  ةعيطلا عقر يقيس للي عا اراقب

 ا سر اس مأ | بجي حلول لربخ زن ومهف لكلا نو دازههف سحلاو لو ىلع رعب نرعمج
 .|نالخبجاويريبطتلا نم ئث اكنلب لوقلاذ فاشل لن ىفاوشلت:-اذاةمقلاو لحلولاربكس ايقلا ىلعام نقم ن وكبوولعلا ند

 أ جوجل|ضحبل ارستعتسب الا نوكي ناماذ ناثلا امآو عامجتلا
 1 سا 0 00000 كل خرسكع ضعبلا ننعو ىرخاالا ىف ثحلا عم ةروص ىف

 0 00 م احلا زعب لشعت ليق اهتز اهنكىفوتتملا لالا ىفايكونسا لوق ثارحا مثثرحب ْ
 انه ليقد نيلجا ل دبا نكترلاذ| تافولا رعب صن ناز يل تيدا ضحبلا سس عو نيّيروصلا ىف دوجرلا ضعبلا,نع تباثلا

 طعاوفلتخلا ناوهت اذ طقن :باهعا قثلاثل للوقلا نالطب ىاةصاخةياوصلان
 (نيلطبررا نيل نكلو ةمالارءاس نود كلاثل الوقلا نالطر دعاع امجا ناك نيلوق
 شن هنالابكمأءامجا مسن هورصخ لك ف التخلف تركي قلطم كلاثلالوقل

 | لصفلاب لئاقلا ثرع نه هيو نيتررصلا ف
 | سيلا >بالل نسل ثإ وريظن هنموع | بكرملا عامجتالاو
 اعف أشلا سشعوأن نع حاونلا ع خلا لاراب ةياكو
 .|تالخرجلا ندد بالا ةياكوب لوقلاةرابجتلا ةياكوامنم
 هيئازه هلو لل ميضوتلا ف لص امرخسا, ىلا عامجتلا
 بوكر دلة هل لاا رضلتخا) ذامتمتالاو فنصللا لوق ع

 بنح نيرمح وهف ادله اشعال ذا زنا عفاشلا ب 0 0 0
 ْ قولا كيقخ قاتفلاب شر هل هل كرو ةغيتح قتل بج اهيبزق ”لصفلاب لئاقلا رعب ساهنموسقمأ_قاويطو نيلوق فالتخل ن

 .! ناهز ىف ىزرلاوهربتعملا نالتخالا هلوقب بارجلا درو
 سه ازملاراصخجل أ( نللوه لالا نه نا قتعو هيلع يزل رومصتجالا يضوت تلدع ءرجاذ!نولوفي اين ااكرت اولاقإذ| ةريغو عنلشلادا

 رحال جلاب نيرا نا هنإ.لع دري نكلو ناس ا رصاغلا نالطبو ةعبرملا
 ا 0 توم يا

 0 نوعبتذي ةهنالا رمرضعبو ثلثوا نالرق هيف نوكي لب ايتلينح يرحل وذ البهم نوكينا خضر حلو نامت ةهف اشم 1
 لو ةعبرالا تعيالا رع كل .نوكي نامزلينالو ضعبلا «!نمرعا فالتنحلاب سرا نارحلو نآوز ىف ثلا عمت فين .وبا ىلتخل نيحأ

 نجا خف اشل انفال لربع مكانفال لري اكض يكف اكمارحلاو نايز ف نوكي نا
 امهريغو نمحلو فسوب ىبا ىف لالا! نكهو لكى
 :| اماد ةيسارقلا لئا ل ريغ ىف نامزلاداهتا تالنه

 ِه 2 - هلع 2. . 0١ "ا .٠

 تل لبو ىرم/اريسغتل 3 هقيقحت ف تخلاب لق بعص نك وجياو لينحنبإ
 هدا

 اهنجو امهمن ةلعلا اع ا هفر ارملاو ةةيسرشلا لئاسملا]
 | فاصنالاو هب لمعب هلأ اومو !لولل اهلاذغ ستحل
 لضنوبعابتاو عبرالا ف بها نملاراصخا نا 6
 هيف لاجمل لاعت هتداورنع نم ةهيلوبقو ىلا | عم.

 لاذ شكلا ننعانه | <
 لدعفر يراسل لتخا! ذااولاق كلل زل نه ليقو هلوقب ء,فنصملا| هلأ امك هب وصلا, ةيضزحلا ضعب هصخر هتالسر ىف غاشلاو سدخم مالا هيلع صن
 .ةارانيلج ل ارعبا ناك ءاوسز/ از ماعلا ةرعب هلرق ( م 0 «قرافرهظيا نكلو كلاث تارحاز ونوه سعب نمىلتخلاذااماو ثلاث تارحازجل نيلبق

 نيلجلالا سعبأب ليقو هلق ةريره ىبإد دوعسم نبا نع امك ع ضولاب تازا ال ماعلل ةرعب هلت «تاذولا ة سب وا لم أحلا ةءزع به ناك ءاوس 1-6 نيلجلالا سحبأب هلوق
 ىف يلع اقفتاام مفرسالاو طقنر هش الاب لاقي الخ رهش الا قت لسع لكلا قفت اذ لاقي يف سابع نباو نر دعن ينم ئلاريم نع مكرهش الا و عضولا نم
 دقتربلاو مجوزلا فق علاو بجاد تن اك امهي1ىف نونجلاو مازجلاو ضرملا بوعلاب نئيضلا هد: ليصفتملاك زن لصصغلاب لثاقلام سعب هلرت لوس( عنر «٠ ةلأسملا
 لئاقلا نعبا نه نعربجيو ثلأت لوقوهت نصح! هب لقبول ليصفتنلاذ لكلا يسفلا بج ويمن ليضو حض ! نضل بج وبال ل سقت ةجوزلا  نيرقلا
 لهن سلا نعرتع تت اج رمح نجر كلامو ةفشح ىلا سعب اناك امان ل لسع ,لطاب هت ههه املاب ف ةلتختالا نكيملا ذاد 0ك «لصفلاب



 رمل نكس أيقلا ةم عم نو نب نعمياكل ص” لاو عرفلاروصت نال اها مهب علا ازهر دنالثامعةلعج لالا عيولا احلا ىا زل, يفلارضت لاق الس
 الم رك نو نب مسريتلا ىف كح تام لمصالاب داوم نارا تح اتمالف ظغل فيتا نه نا لاقي نا الارو نلا علق كين نسقلل' رهلصإلار نقلا و
 يينؤلا راسم ماعلا ةيعرشلا حلعلا ثا ةلحلاد لاق كلك قباسلا -شلثلا هل دالاب تبأنل رص لا وكت ىف تاركا فلات كلر و دالف سنتر ب ظ | لصقبا»
 لقلعة وظعأ حش قر كنمداربالا لهو ةزلشب اكسيل رعتلا اذه نا ىا تاره: مول 0 ةخللادرجم كلر شال قتلا كحلاهك

 ارطأنن هلو كك لمثل هلوقل ليل حز! !ناطي ال هنالدهلو 0ل بجنرل (ءاداو ب اطخلا مه نع جلا بدسن هنع ب اطنم ا طرقس ىف الفعل ييرع سايف 2
 رس |عرشلاو هربغ يلع ىتبي ىشلوس ١ لصالا ناب : .عوومللا ةمرقملا تابثأب منملا نه نعرمونملا باجارلزو اجةلامحز هلو 02 وهوتبامو هلوقلريخ-

 اهديك هم ليريسقتلاا نمي عرفلا لص لمست الانإر ل اقيم ؟عرت الوالص! نوكيالف ئشب: ملم 0 دللريغ دع نسب ئشل
 هلع تلا بح اص لكأقلا ليسقو رح يح دل 04 جردت)ةرعولمللا ةحامو ندللو دوجوللا نوعا هيف

 ُط سايبقلا دارملا نأب 8 ع هجربنا( . . فسحيبم كر

 ثابناو هللاووككال لصالاب فلان شل وريرغتلا :ذللا ىف سايقلا

 نييدحلإ بيس ارقل العشي هنإ 000
2 0 

 1 طول صو وطيور رقاد لصور :
 [ وجي اير غاق لالا كح ندل لطابر سور رفلاىل لضالان كوكل ةيزمتره

 قتل لت نير ركنمل ارجل كح لثم دكام# د ؟نلو هلثم ى حي امشأو هنم ًالهظحلا لسا ةنابدلاب ةريضت عب فيكذ ارهظم ناك

 ىديللزالئل طنل نيت -بتمالرتُمساقلاثأل ةنايالا اضل أف رككلا لج رج هل ليست نما نه ناب باعيبنا نكسر

 1١ اسس يسم
 ريا "لازهلاةاماول اوقع والقن جدنا ورك نيعالر كل ثم اسرعلاكنانوغمد : ثم حو هرمإ ءامجالا ل1 دو لرمنلا 72 دارملا اك قعو لاق

 اريل لابني لذ ىلا( يبن بانكلا كيل ءانلزنو لاق تا نأ جيلا | ايلات ناكل كنز هل ةلزتحاا ضو مارا
 اءاضتمار 212! >4 [:ايبت هلو 0س انقلاركسل لوا

 لاوم ار مو ا ئش لك هنو 0لل ةراشاو | ةحارصو
 ركل ناةليلدزفللاةمارملا ميلع علا ناك هلق هع
 2 ةيبسسم عمن ىس عمجايابسلاو سايقلا

 قمل الراوهف زك ةحامهت كين زرعسا !قيرمبا ]زيول لان ئتلا ال

 حن ارل يبول ذا ناهجش هل صاب ايفل يد ولولض واول ضف نكن قاب نكيو لا
 هلانيابمنوكيال باتكلا قمع تش اكس يقتلان للوالا نع بايب و كل ءلع

 دوككاراهظالاسايقددانعلاد تيحتلل الا نكيمل لّيارعسا جم يق نا قااذلا نع
 يل ارئاج كلل ذولا اتت امنا 1 ملل 03 9ل سايقلا ىف هلعلا ةبهعش نا تلاثلا ع

 : 2 اه تضنالراصال الرا ادربتساأت 5

 ىوتس و دربوخكوس ب نال! ىهتنمىف ترابا
 1 ترؤولاوركزللا
 ًاريسسلا بح اص لاقورازبلا كاد ررقر فيعض ثيل

 2 لاقم هيفو عبرلا نيرسق 00
 1قانذةررع, )خم حض انسي ةناوحوباو
 ا زمان 0 هلو لش قداصلا
 هلع ساّقلا ىركتم ثلاث ليلد زا ناكو هلق هلت

 | ةطهر ىلق دهلص]ن اف داخ لاري نال هبشس هلص لؤ لزق
 211 ةهش هف او يلع هنن ١

 "ٍ 0 اذ ملعب ال ذا هلأ 0 ل حل ار ود نظل ريشي ١نلق

 5 تا كابل مجدا نزلوا . هت سام لطي
 1 قع ل تاّقلاداد دنا

 هلل نها ىلا ذاعمنعب نحمي تاعدر وو فو يعمذ 0

 مسع هل الومر دهس يقرأ ذلاقهتاباكيلةفدانمأ: ضقت بأ | تنم هلز 0 ورهظب اقل لماتالا كردي
 أرسكلاب ةانعلا راض ىلكو ةأنكو اطخ تنتنلادانعلاو

 ياه حلا لاقف اريدها لاق يخول ناف لاقرباسنو هيلع هلا ماو كل نيقبلا تارلعلا هزت هلع ندركوزيتس
 . | [#ئشلاوردلو : هلل لمحلا فتن رع مول حلا ءافتنا ىا
 تال هج سايقلا نكيملولف هل وسر هب مغرب امبهلومسر لوسر قو ياك رعاحا كوي ظناخ كيم شلال نص ةعركي ناب
 جت 25215 وسمو ةريعلا نا الماشوه 0

 اتبع ناكل ةخجنكيولولف هباروم امراص سايفلاناف التان نوكف هلو 0س ضريكت ربع ناد مكيراكو تبوقعلثملا لاتالثملا سايقو هلق
 0 تاوانث 72 دا ن عوتيس(م لعصنلا ةراشأب م صنلاب هلق نا اوريساب لاعن هلوقب كثادي هيو ب و 2

 ل ا ةرتىلا ءامياللو ةتصرتارتروهشلاو لوبقلاب ةمالا هتقلن ثيرحاا نه لاةزخل الا ور ره فمربخ هنااولاق ق”نييلوصالا
 نيحهلرو علل ةريغبو رمحا ناد رانك زلاناىك وران هلو لكس ذادم ثيلح :مت هل وقف لقتالام!لوقن ناب ميا! اعت لون نمل 1] ون كغ فطعلاب لقي لول القتسال
 ةرجا ى ا ىئاريرهتجا هلرق 002 ةنسلا تنال اوكح ثا سجترل نان هلو 0ك اكل ةث داعل او كتح ث لوجو نان هلق 01 تدب نفع نيح ل ثحب
 0 (قولسر يلع هناا صىنلا تاو هركتال ل |3064 ببلا دع بيل ا5 ةلطا از أجا داهتجم ع+ عررشلا سيلا: : هلعلا ظافي لاتمإولا ىف هقد ال وسر دنسو هللا باتكإ

 ةبونحم تناكرل و نيئيشلا سر ةيرستل ل3 ةكسيرت ,ةربغ نيعرههغي نيش. ملعنلاب لمن #ت د عار رلاب ب رثلا تست لاقي زلررعرتتلا كلو :لرمر بأ وج

 ”لط ابوهوالص اوك لضصالا ةسيتلفمككلل نيعى عن نال لا كحل نيع ال 7«لصتالا نيوكحلل هيف ةيررجن الذ ولا تبثمتل هلق كرمز هيل! رقم ةيو تلاه
 ١ | عضترمدعاهعقوررممعل كر ةظتامرقحلاءوثوماقيو ىاؤلا تالنمل ارمايت هلق نسر «تابوقملا عصا لحم ف كس» ناظحالي الد زل ةريظن ىلا هلق هند

 كيذا فال





 0 اولا و عنو لا لح را روك ذو هو لفصل
 يل الل دل خل اقملل ءابلا ةطنعلاب هلرق 0ك سرمتالا سرج سرج عر [لا مر اختلا ور النحو هماقم هيلا ف اضل بتا هذ نح سعب فاضل
 2ال|رأعض ال ةلئاممل اطرعت بيا يفرهظ ةياورلا هزه نال بصنلا.ةياور فنصملاراتخاامنازلااوعبب لاق كشر ارلاريسم ىف امك
 للف حق ةطنحلا 2س نيس امل لاق 02 خلا ةطنحكأب ةطنحل امال ل يلع هلوقب هسنجج لبق لاق كلاعب ناردعب هد ليكم لت حس
 تنا هلق نا تالا قداصلا يسملا ىفا نكطرشلا ىف امك تني انك افتننأب و اهي قلعت مروكدالا را طرعنتلا ىنعم ىف لاول عا طورعش
 ىلاصالا رص ذ ايم لات قلل لص“ لاوهأم طرب وجولل رمل نأق باجمل رمالا و لات هملَس قلأط تناذ تبكر نا نعمت هبكار نلاط
 رده رقلاذل لاقريناكف ةيوستلا طرشب هل 3 0للس ةروخللا نتن وصنيل لآحلا ىلارم الازد لت سلل باجتيالا ثسارمالا زر صن ب عيبلا ضن
 5 هربت نو د اذاسلل لاح ىف اوعيبي_ سحر ">ح_و رلئامملاا وغارت ةطنخ اب طنا عسدع
 ايغلا اغضب ا 0 تمحي تا انامل
 وري عشلاب ريعشلاوتطنملاب :طنعلا ”هلرف ىف تبث وريظن ىلا شلادر هّنوك سسايقلا ١ و ةامللارو بيرومصتيال ل ضفلا : 7 هيج سس 0 نال فلاب داداو لاق 0 ئاضحب
 لضفلاو نيازي لثم لن م تضفلاب ةضفلا ةبهنلاب به رلاورطلابوالاورملإبرملا 0 2 2 5 : ممدفلا ةتلئاملا هلئألايدارلا اكان
 ءذرلاب ىوريةطنعلا هلق هلت لم دوق نام نزوبأن زوو ليك اليكى درايف وجد 2 يحل 7 .ى وع ب 0 1 3 رلا] ليكلا ءاردقلالع لاق ل
 لقثكمتطنماو تطنلاب ةطنلا ونيس تصنلاب ىورب لثمي ل ثم ةطنعلاب ةطنعلا ب شرا وشاف الزل ما ا ءا ملاذ 1 6. واع 4. هع هام ادص عشلا نقلا لقا نالزملاز وع

 0 ا ار
 هل اعنيب لات هلك سب ةدروأ

 3 رسفلا ىفلات ل نيلش اهتملا نيب

 ورعيبلا سفن بوجوإل ةلثأمملاو ةةبومستلا طرعشب عيبلا بوبو هعمل نوكيفطرت ىهأ 1 رع وا

 وسفر يلب تانوزرلل ىف زولاو الكل اؤليكل تييزقل للدار ير حكام
 سن نودررقلا لعل ضفلابرر لضفلاو هل ىف ل ضلوا ليكانيكرخا ية لسير مالح لا تالا
 0 ل 5-0 0 بدلات وحو

 وءارم فرضن غلس نازل نكهو نيتسفحر نفح عببز وي ىقج]ضفلا| | ةسلا ث للاومالا و نه نيب لاق
 : اص فصن غلب نال نكد 20 ا لش ىلا رولا
 ةيومتلا تناذاغيح ملال كوس إف لعءانب رون فلز ةيبةةدوستلا بوجد لمان اعلا دروب

 8 يي ب ل١ ١ يو امال ثمار ١ قلل نك لأ

 )قا ةيوستلا بوو لع ةنعارلا ةلعل لوا يل |غارلاو صنلاو كاز ةمرعلا تبنت 2س رضا لال
 22 ا
 ةقاستز انما ن وكت نإ ضنقل لاومتالا 5 نه رئي ر سهل لو ةروسنلا بايع نبل سنجل اهانة زل

 5 0-3 ل 3 8 هلق ٠ هدرأ ٍ تلا نع

 ذو خلا و ةروصل موقت ةلئاملا نال سنجلاو قلاب لا غال نكن وكتنلد ا ا

 امل لأ ةوقت ضباب وةةرروصلا تامل موقت لضلابف سجل وردقلاب| | لير دق هادي ردت
 ةيلرب سول نات ل ثمل لزق لولرمر نقللوةطنملاب طنا هلؤلولدم يي

 لع در ورا هن الو ةاواسلل اوزاشتل تاينزملا فاك قلالجيملواربهشلا عما ا يسرع
 5 7 .لوت وهو هلرق 0 ضيا فصولا ىف ةيبافصولا ف نوكتن زاك ب طقف سنيلاور رقلاب تيت دل املا نإولناالان | [مالاذعتلب ام تينا

 هريسة ؤوهو صنلاب ةدوجل لعق تطقسو هلوقب باجاذ ةءادرلاو ةدوجلاوهوا رداد نسف ءاشالاديجح اهرح
 5 عرب الذ راوس اهيدرو ثم سل ىف

 سجل لقلاوهةفيومتلا بوبي لارلا نكس منام كحل زهر اوس اهيدرو 20
 1 2 ةملدرلاو زور اب ددإ ِ

 سير اا مريغ ىف شلاوكتلا )نبق دارملات ىأرلا دريس صنلا ةراشأب تباثأ |ةيارهلا ثيداحا برع كيرا لق
 1 اى ظفللا نه بيرغ ثي سلا نم
 ب ربطو_تضفلاب ةضقلاو بهنلاببه نلا لع هننا لضم لرسر لاق لاول م هاورريعس ىب ثيرحتتالطارم نخب أنعم
 غلا ةمرح» ةليوستلا بوجو ىلا هل ق لل ىدتن ماوس هين طحلا و نحمل را نقف دازتساو | داز نمف نساني لش الشم حلملاب حلما ورق رماد
 باو لاوس راق امك صنلاوكحل نع و باسلا هلو و 21 لدالو كحاب نيام هلق كلم
 خا رزقلا كل ضفلا هلق ( لرشر» مودا اغقطيال واهترن امدءاص فصن اولطمال تانوزوملاو تاليكمللاو ءاهقفلا سعر نقلا نا
 خلاب ةنفئللو نيتنهتبتنهح بكر يضيال هيذ لضفلاذ هنعلق ناذ عاصف صن تياررقلا حغا,شاز كلر و نم اور عل ضفلا نوكل نيل نعي
 اس هيوم وصرخ ايبا هيرركا لم قييتدزرم نفح قاطع امنمو نيفكلا لم
 نلرمريتنفج نفح عب قاركس نجلا ن ارجو در ضلا ن ازجو مرع ةروصر ار قلا سسريملدأ
 قرار صنلا كت! نمحمزوت نا مهم رمايه اطن نمر ّتملازراوهو ر لقص لاوس باوجسا ككل دارللات هلق (الا نر ريقح سيرغب ميسج سو مب
 ٠ سزملا دارملاو هلوقب مدافلا باج نيتتيرممكحلا لهو هلق دارس يف ةرش افلا من نحااو [مهوارم,سسنل اركح نم هل ند اميلا

 قل! لاك اوف افر عنيفة ميبلا باجل مالو طؤزة لولو نيام

 از رشلا بلوق ( عرعر

 ةلرق(ا< (لنز + كتمحمو
 ايكويقلا تاو ذ تايدرملا هلوقب دارللو الثم



 هلو تس فورعمرنا د هكر غربزرو لضصكر راو راد لش اكزربيرالا ينمو 3 سنحلا هرنقلا دوسي زر الا سجود لق ل
 اهيف لاق هككار فأي را ,واسنج ةقفارتمرايشا هل ايو استمالاثما لا لني لاو صبح أك تان وزوللاو تاليكلل نم دييغو |
 هلا هتأبثانمرلف لاق 22 ثيدحلا)) اجيلع, رصوصصنللا ةنتسلاءايشمالا) 2 لرصنلا كح لثم لاق 08 يبو ستللا لاثمالا ءنه ىف ا
 وهرب دنملات 0ك ربغو زرالا ىف انركذ ىنلارسأبقلا خل سأيقلا نه هوت كك سنده عمر هلا ثساتلعلا ىف ةكر أشمل ببسب
 اى ١ تو ًاضيبلا لاق مالسالاركسع سجلوا ل شحلا لاو تق ىف كا تيئوتلل ماللا يشحملا ل وال لاق 0 ضني لإ, حهنكاسم تا

 ريمضت ود و ىهتش ارت ىلا ناكم نم مجرب ار معلا و كلل ذ لبق ل نلا' نهم بنل ذا بيرعلا ةريب ندوه شح لدا
 ديالو الولع وركن هل هلو له ىواضيبلاريسفت ىش او ضحب ىلا ن كرمال لسّيِلع ندراه دل دازرمو دهبجلا

 ا ل
 هل 0 0 :

 ف واحة وأ (رصنل نلت يبل رقع ف ضوعلا نع ايلا خلمضن [6:لئامل ع لضفلا نكت ةرشلؤلل ةندظأم هل ك2
 اوبتغا + صركإت هلك 2 لا ةنورحسو ةاوأ مل ببوجيووه نصنلا تس تأ, لون ائانيزلف توافتالب ١بالعرمىإ هلئانمأ م”

 ةلكنينمؤلل لع نوبلذ |ريغو!ابوعطم ناكءاوس تانوزوملاو تاليكملا نموريغوز هزرالا نموتتسلاءكيضنال مهنا نويسل ناكمهناذ

 0 اوربتعاذةلوق ىف هير وماملازابتعالا قيرط لع نجلا ور نقلا دوجسو طريب هوعط
 قم ار انعكلأب ةلزانلا تابوقعلارأبتعاريظن رشا سايقلا ل هى تالئللوبظن وهو
 د ار م 101 اولك يت ج اق

 ا هلام هل نييقو صحو مار رف اونظراورخي نإوتدظ ورم مهن امم نينمزملا 1 اروشا ار

 28 يلاعت لادا نهاد بيزقا 0000000 ا لا

 ع
 لياومكويأب وو 0

 ل لتس ثيحريرضنلا فددومي باتكلا لهأب جارملاهراصبال لو ]أيا ورهتعاف نينمؤلا

 دوا اشكلاح اوضقنذ نيل مرق نيكيلع نيو اال ناومل صد للوسراو سها

 م 0 نيبإ لصلاوبلطاماياقرمشع كءاولهساذ نيرا نمو دز عجرم رس قو ىف هل

 3 | ه1 4كلبيحاو ص ورشة ةنيرللان'هلبار هو لجل لسع
 0 0 اسهل هل ن وفرص ع فاوو+© 4 اواونظدا وزي نا نظن

 | ماركس رك رواة غلا ى)ف زق دعلا ذاوبست يول تي مجالها هك هبازع قامت
 ا 0000

 ليلقإللوهلع بوت

 0 اندم تقلا ةيوقتمأيدلا سوريا لي ضتازهداشل الرين نعنيرعأ

 يار ركز ايد نما ويرخلولوكسضنااولقا نامل اشك( اولو هلق ىف اهني
 ]واو رجا نجل .ايلع بتنزتبرضكل ارجو |رلك هيلا يعاد طيصط كلا وون كيل

 , م ب زا ا

 رة رش يل رو اس
 ؟أمتنالا ةقيرطو لاا: لحم هلاقف لمكير سايقلاوتيل يرعلا نيب ىف 00

 ةكراشللاببس لضاؤتلا مرغو هسنج نم هبا قم 4 اواسلإ مزأب ذ طن للثم تاليكلل ليبق نم نردغ هززالا
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 هلرقب فنمملا منيبف يصملا لبا نعلاو ةمقنل لوزن ف سايقلا لثموهو ريع شل مايدنال ساهرا نه و
 سوك سارع نكح يسرافلا ف ألا ةمجيترلا حا ى لوم هلق ((نر يوتا أدةنمالخا نه تالا يظن رعب

 نامكدن أ ياشيا سسوس نوربب مك ناياعش لسورت نا لواراب ن دركممجر د ناشيا امن اخيز!بانك له لهازا نر رش اكمككتانأ
 + شرووبمتسن ادهن 5 نازا ارخب الع ناغيارب مآسي خب ازعزا ناشيإا ٌثاهمحلقإر ناشياسشرادظر اياشيا لندرب أ

 1 ا
 , تامزؤى انلإ نعل او نخأ كلذ سضبوث سلوا ناكدوجيللا نهريونتلا ىف لاق شح لل وال هلت ( قرع رب نأ مثحباصدض ىا
 سده رادو و دارا ا تالا تاو _«لانمالا تادذوازرإلا سلاح كب هيفاومأة 1و ناكملا نم دوهيلا بهذ تبح مال سالاركسعل رصو تقود مع نينموللرعما



 منكن نا كلوت هل هنيبع نعر أنهلا كلا نبا درجمب

 سافل ) ىإ كلذ ق سيال لب لان هلش سايقلا ف لا
 ما ٍةرثدرلل فص ولل زيمم ليل د نم كزيرمجخلا لال خرم
 اونتج) نو ىصر يب ليل تلال فاص والا نيب سم
 زيمم اتم ميسا ورجل
 لاد 0س حر اسلا لاق امرخحا ىلا لني لبلد تازيدسإ
 ليلرل 6 هل زييققلا هل "لد لبق ىا كل ذ لبق
 2 نلاو ,س )انه دلوت كلل «مجئالاواصنلا ع
 ليلد/اراكا دا هننإل هلرت هل هزم دلحلا جازشسا دارب
 مكح ابار خاشرصنلا نوكن حيريرقت وانك ف اع
 اومزإللاولطاؤ ةعماج لعب ل ولعم دن وكل مزال عرفلا
 اجذى ١انهه نادل هلتط :ي انككزهو موزلملا سدا

 (صرصنلارمعب ان جو انال خلبال ناهلوق نظر ايقلا
 اليبقلا نح نمرصنلا|نه نوكيسررا لحاف لولع هريغ
 !زهؤلاةزه تعنشجااذاف هل 20+ لل يلد نيببالف
 رمثالا ىلإ ةجاح الف ريغ لسع مارممزلسلالا يح نع
 ليملرلاماقانا هنآف نعي نغم كلا نلارم “لا لب ىلاقلا
 صئلازه نا لعزل ىلا ةماقان امربعرع ةلحللزيمملا
 ناووصلا )تك لئاط“) از رما لاما لولعم لاذ
 | :ةالتمارمالاد نب قوكح العب ازقسأب نوسيقي
 نهرا هنإظ ليل ىلا نوميقي لو سايقلاا كرت اهد سيعمل
 تأ مقدم لاذ هلك. المج للاى لولعم ضنلا
 0م نن(يفل | نعت دارينالا مقدر هصخرس أيل عفد

0 
 لن رسفملا ص اصتحا لعل ني صن ببسب
 نارهاطلا هل ف لمس امج وا ةةنسس وا ناكاب انكماعلا ةرارا نصاحملارك + ل يبق نعل يل سلا هه صنلاب دارملاو

 ا
 اارنطن وه عرشلا ف س/يقلا نال ىظنلا ومقفلا

 هع ا
 الع ريا محل بصل !وعملوت 0 هيلع قلل
 ةميرزم لو هلت يلع رسقلل ره يلعروصةملاراف
 ناتواه ثلا ودةباحصلا هايكر يلج ى اوتكاتسات نبا
 .ندمرد 102 ع نينمؤملاريما عم لتقوار رب هش
 نلت بي رغتلا فانك نيتلث و عبس ةنس نيفصب
 هرخلا نصنب هلق هلطحرغلا ةداهش لوبقوه لذ
 بس وهف نير: دل هش نمل لاميلع هلرق وه

 راوالارو جرشر ارت الارمق
 ةقلازمبه لتعم سر -

 ا اباوع - اوس
 مقالا >لرت( 0 سن ,ةلولعم سصالا لف ةروكنمل

 ةينالفنا ةئنصلا دوكحلل لع
 ماشا دخ

 0ل هل ناثرمحازهو معدل قربخلا نا نوزيفام ةيفو نآتنمدل نبال لول اف ل ني لات لس
 هتل

 2 دركزيعرب قو
 رد ليي رمالولا'نعرا مضتش !نهف م اقللا انه ىف -حرعش ىل صن ظفل
 حلل صن ى للص لكى لون هلط ضنا وك
 بو بنح نمضوف د: دابلل مذانم اهشروكت مارجو هلسب هلق

 د ل ]نكن اك مينةلفلا ةعبصلاراب_ واص لاري زييغلا هسا
 يللا ةةمأت!لبق نبال هن الص اهلل اكل لق نبتالو هلو (١١ لنر .ىوكحلل :لع ةمولحملا ةفصلان هك ولعل زهغل )

 نلادرورتمإب ثرورعفي سيل هنار اجولاو مال سلا زتيمامال ابيه نموها لهو لول عردنلا ل ماوكح نا اعل مادلارم د
 اوه لرقلا/لهوالالاو اني لمع اه سفر اذ ليل سيرتلملا جر قسس روتي ناب نع ملاو اقحتسالاربس !نهراص
 لعله مرصنلا نوت لليل سلا ةماقأ كنا ليل لا كيش لطعس سهل زا رلعو أهل تشم :لحلا
 تلارر ,ىلعل لل لتسالا نو نبرمل ءرب ق نوسد فيو هس باو ضر ةعباحصلا تاك اضياو ةشأقالب
 واأثلا جالا عمرص لا صنلا ن لعل يلد ل داذ مل نب !بلطي امساو ليلعتب سيل صوسمنلا) لصالا ن' لالا انه نيرتحا نيه نماولقن نخاشم د
 !نهرالط د اهداضتو تافيصلارضراهت -قوالا هيلعللاجنم ةفص نييعنل تافمهلا ريبز ملا ىلا هجاحال ديا عكدبقن كل ليلدتلا صوصنلاز ل«الانا

 برزالا ىتنمىايقرت هل 36023 عملا ذه متن ثا بلاك 0 ر ابتع لاب قاعتمزل لؤماتلاي د وأ 0ك اناعد صم لوقب نلحتم غاهلوق قل ماوه لاق صملا ل ةلعفطعا نهو ىلادتهتدا تلاناع دن لاد 0 نتن لتحل حا وهد) و 0 ريما بلص قئاقلا لقد ك : هلرمعر الج اوهو هلرق لس لماتف منع ارحأتمرخسأ د جوال هريغ مفت
 3 ارجرفنمعملا نا ةيقزلوهرت نلف هلو هلل عارجتالاو تسلا ةبانكلا نعم مدلل :نمضتملل اصوصنلا تل لوصالا :لاتهلشد

 لع ليلعتلا ره لصالا,نوكيف صنو صن نيب ةقرضتريمن نم جسام يقلا نا كد الا ايشل 7نيركب تالق تل ىرجي ىحيل وف هلط فننعملا ار بساني )هون مثد هنأب لوقلاذ
 كحاب لمحلا ع. نيعتلا نركي لب كولعم نوكي النا هلق كلش ةيلصو ناننملك اك ناد ل 00
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 /ً 6 مطمح فسح م
 م يق رماغلاىلايتحنثره يا ةرمع هلا هد ةبوهعل هداك لكل تناشد تح تبع -
 ارت ؤ ب للا صئل اوم مابا ورهتسا هلق فرات ىلا ناتو قلاب
 1 نكرم لوا لم نع ياولحف اد لغم نكد ملحان ارت يف
 : م سيئنل فلا ىلا عمن علا لبو لدأتسف ىيرشلارمايفلا  ىأتهه
 >كولعمصنلا نوكي نارمزلبال هنارمعوت نم فد ةلولعم ل صال لف لتالاد هيف
 ١و باتكلا نيعلص لك لصالا ن لوعن سايغلابعرفلل لا ريح
 ا واالولعم نوكيالن لقيت اكثأو مرفلاف نحت هدب اليوم نوكت نا امجتالاو
 ليلا نه تك غيض لهنا ررغلا ىف نجف ال ةرص 5 ةلسباكولمم نوكي
 قول عيامكوبغال ةلعلا هعزه نا لسع ني لييلد لزيت ةلاكم كلل
 سنجلا ور نفلا نوكل ثمل شم هلرق نمثو هلباقملا نق ةدطنتلاب ةطنحلا
 الغطا ذه للعو هاش لادا هنال«لين لمان عشلا لق ببلد
 ل3 دان لام قف ةلواح الاف لولا نوكنترظنلا طق مكرم
 سانا لاعلان الا ا كولعم هزوك حدر قكرهاتم دل قو
 اركي ن رعت لكى لصالا نا لولا روما لن انه نا لصاللو فلا وكح ع
 إ ًلولعم لاجل صنلا لهن لإ ةل نيل قتسمإي 310 اني
 نيبو هريغ نم ةلعلازي ليل د نيتربال نا تلاتلا ل صالا كلذ نئرظنلا مطقب
 سآيضلا نوكي نا ييالف كلل ده تدغجل أَو ةلرعام نود ةلعلاوها له نإ

 د 0 و هل يا
 نمربالف مث دووكحو نكذو طرشوأن :كذادكتعير فو جخلريستت سايقلا و ةج

 حري ارضو

 ع

 ضير هنا طرف همصخ سايق مفدو هسا ةظفاخ لجتإ ةحدزالا هنأ.
 دا د كربلا يلع سسقلاوهلصالا نه فلان بطن ةمكج ا صوصن#

 هيلع هعماذ 1 ليلرلا نال ب
 يش ازرمالإلذه لبق لامجتالا لبس
 ٠ عا وما

 تسوس جرا شلا» فنصملا نا كلر هظسل ربل :مهف اذ درلدلا با تص| لا ىزع» نيسي نا نمرهظا ل وقل

 ةلعلاو ٠ ا لا مم



 يا تو 0 هاد اع و1 عاشو هانا نقل نم كف 02 را مرحم كل بكر ةجهحسصس ىلا
 : 3 | صنب هلرق 02 مكتمل نع ىوذاو سهشاو مت فك داهشلا ىف ”نعلاطا شبا هبجرلل ةدزارلا تامومعلا نايا هر صتعملو عشبز جالو لفن ا

 0 عسل تدار لمان زل تلا ادا دع سيل لانك صلو ص و لت ضعت ساي ءايلا|
 59 رك يلو لع سياكل لادا سال يأ هنارضوأ لب درا تامو حل وكلا مسريطريقلاوكح قلل صنلا ١

 ٌِ : .> ليهملا ىنعملا ث سي لي عطل م يقتسي “لف تامورعلا كاتم كح عم يلع سيقملاوكح لكل إلا صنلا يصر صخ فن دارملا نوكنوا ا
 5 0 هيلع يقلك لارلاص ناار صالاب را أومن لمات نافل: ا ل سا
 ا | توه رمتك شتم سم وح ع) خت ربل رخل صن ل ايلا نركبو اذو نص هب صرصخملا نوكتو دفتلا ةعمب صرصخملا نوكيد ْ

 تاتنع لم رقلاولحل لون لما 0 وتب ىلا دج زل سرت ليصقتم والا ران جيب داذلضد
 0 لحللإ د طخ ل لسرحا صن

 0 2 ل 0 هنأ ديد فهرسحرم
5 

 يد وهو هب دصأ ببسل

 ةكيجد اهل هن افوكلاجي نع نب ليهشاو لهشتسار كلل صااب دنا زوجا يلع سأ قي فيك صلب عر وصقم دكح ناكر

 أ مسرع ارلارصلان لن وملا كبد ممنعض بلا كرك ة يطرق جك

0 

 ١ 0 الا / 000 ب
 نيهجرعتلا نيب ني غبن رحمه ةييزخلرههش نم *لوقبرصوصخنادةرحو :يزخ ألا جنك يرسل 2 لقي موزاوج رع نارجاخلا

 0 أ كس وورود احتدام رخال صنلارعضولو ةرهنملا ىف جر شلال اق لقو في
 | هيط خراف نس جلال هتعمل | تذواغلناهر لوسراوبشانا ةهخلاقن كلف رضيإ كل مخي كا ةناريرلم 1 ل للسن صور تورط زا هس قرات

 غت

 سع| صتخشلةماركلا نهب تميز صتخلمناهنا, | هرانيتاتامفعغل 5 نصنانا 2 فيكلاقن |

 0200222 د د سس
 ةحرمو ار ىراقلا جرو ”نكالوئررأنمتصق .هلزولع 26 00 3 - 0 ١

 ءافاا«انداوهلز هلع نيقحغلا نكد طرسبلا ةلعلا طارتش ا بجو لص رمهنلا را عمووي غش >ريضتتو ”ماكريلجر لا هشكمتداهف تلعجأ
 امرت ةضعلاوووأ مار ايرأع الان لمقال نيكو اسايقلا نزل رشم نركيال ناو ريغ ةوعساقيالف دال ق حن | هدلوعنم فولع هل هل ارمسكنح نورانئراقي ِ

 ةسس ةطرمسل للا معتس !تلمعتساو لرحاو 1 3

 اد للك انو كدا بلو حارا ٍ وقال سولار اةكويغ لعمل قي ميك س ايلا لا عه فنبوخ ناةولال سايقل
 0 هلق عارم لسد معسل | عا ى زوي لقلاكيقن فاو مصلادان هني سايقلاذ لايقل نغم نافايسأ: رشا

 مزعج نان 0

 ب

 ٌِك

 ! بيوتي محو حرب ملك بايو 26 - قط 4 ره رخل ةنيدب صلب باشا رفلركل نجد 6-1 رفا 4 زف جوايرعتم نوكيت قرصتاوهر لرعلا ني ملكوت ابوول يلهث شكسو لدا لمطا نة دلموص لنيل 0

 1 0 يلع نارا وذو ج2 رامون عتبمىا يمدارس اكد
 0 ا تاس ةداف لتبريد طارت دل عمال من ١ أ و اع قو رفلا يحتل وجو مرع مالا ؤمنم نوداال لال يظن غلا وكتلة

 : امر دم لاس عهاذاعمو ا اركز اوعاهنمةحبز :الاطور شت لس رعطتب هنالاقف نيد نيحير تعب وبات و ذاك هك
 0 يا روع د ويغ 00س اعلى هل هل نكن. للدااو ذاهل0ل 34

 يما رهو ميزه يلع بقم ا اريكحرع هلق خ هبسح رهف ةمهزخ هل سهت نيغالسل يلع هلأ صن
 0 ليون وكذاملق كسك فنصمل للرق ىف ةمقارلا ىاءابلا نوكيو هلق 8ك ارحو تداهش لوبق

 يحات ,قلاىنلاوعىا هللا كاقم 5 كاب
 راسا اص الاون د50 ناضمررأهق لل, نول هلو ةلكح راع لكلب تزل و
 0س عامجتالاو ا ةنسلاو١ب اتكلأب ا سنلاب ميلعر سقم الصالا ىف حا تااثلا لاقد 0 ميلعةبتز تردملا مهلك اورس ايلا مت نمف ل فلاب نعت ال رصحأ مو
 الدو 1هيفرشال ؛لف 0كشبكوت كلل زلعلا دوجو ق لصالريظن هاوريظن وه لاة ل3 ىرعتي نا 1لوقل ناعتمل نهر هناصقن وا فصو ةدأبزيريقتالب لا
 | كح نوكي صن هيف نوكيتلورسايقلار كالا يسكح كح نوكي صن ديذ نركل ىاةلطم صنلاراتن ىلا :اميل هيا ل دابا, لوقلا/لهو مرفلف صن نوكيا
 ع اطالب ليرطت قا نالوخإ ص مارق نلف ثلا ما وات وه صلال ذ لاطبا سارق زل لنكن هيف ناك هنالف ل دالاما سايلاوكاقذارم

 ليه نب ليل ىلاوضامتدادلاو لب اطال. الوطن سيل نف اول انا جد نيحبس يقل نا لوقت ناهلاونبادتمةملعسيلا بهذادانهربس أ قلارغغي :
 َّ بلص ناتملك اراك ناد هلز 0ك صارو كح فزع ثيداحا ةريثك ايا دوف رشلا نبى إلا شن لب ها نهد مالا رضاعم نكس أي قاف

 مل :متغل ظفللا مغ يجوب ال اعلا تبس انس دوجو ذا سيشل يلف يوغل مكحلا ناكول .ناق ايرخلال هلو مر ا نع
 - ام الز تاركا از رضاك تانيا 0 راشلا 00

 يذلا نييولول نص الل امان هلو سل لا لم راص ء تيجو سيق وت



 ؛لامعاصوتلالقنو فص ورك ناف مرفلا ىلا لصالا نم ناهبدارمل ارسلو عضلل لصالا وكح تشي نا كي ستلإبدارملانلاةيسحتلا هلو لس
 . يقلل ةىزلا ىرشلا 0 ا ا 4 دا

 يتملع نمو كح نمل ئشلاوهد لص| نمد نيالت سيشل تب اثرا اوكا كلل ةراكول هنجلونلا يذىلعس ايقلاتبأت نوكي نابرتسا يتلا عرف يلع
 ”!ءقتسي الذ لاق 8 ظورشش تس طررشلا! نعي صضت الزهر هلو هع لاما ررطت نات ذل اميلع سيقللا نه دعإل ةلحلا ةزدك يلع رم اقيذ
 بنلا جاتا لا راق حمرعل ةانزلا قو ت١ قف :ةطاوللا ا ىلب هلق 0ك نتغيررحفسل رهرس هلرت نسا لل تا هنال لان هع الن
 طظاللا لخريف زل! لع ىرجتث هلو كلن ارئاز ةوهش لس ايلا لمحلا 0 ل ليالانالخعاعطتلجتال

 مهلز يئالاضبا عفشلا نا ليقو مةفلانزلا دارف نم جةطاوللا ناذ ضيانزلا,كتحيم -_ ةرلجدأماطموحاو لكاو لجأت ازلاو ةيازلارحت هلوق ع
 سايق .نااكصنلا لب طباللا ركرعلا بج !أمناو ةغللاىف

 4 2 لف*ثمسيم م
 اممراكناوأزكو ورخأ شلال صتلاباتبات عرمتلا وكلا نود نال نانتالوأ | عد وسد لص هدو رجد عما ظفل عضوي نانعةرابعوهوز صن مسمل

 , |وتبببب بس ح -___ < بلل :طاولل لع تاهلع هل ]يبخل

 انزلاوسا تامل لييلعتلا ويت الو حدو رم ل مسيل نككويقتس تك نالرد هزل تا ام ا
 نال ةطاوللل

 !هل هلق هل اعطاوللا دع نزلا ماكح اء
 لوقي] «كاشلا | ناذأيعرعنو كل نوع امرت ل واع دفن قرر كج سبا بسب محول طر #

 4 وك مارش ذاق ةرشل ]يق مخ
 ذ عقول راق دورمةعلا زهر عفى تشوه وبل وا سور تشارك

 نها فسولوب! هذ هيلو ةمكعي نزلاوسا هيلع ىف الل عيبضتو ةوههشلاو ةمهعلا | وس و فعلا لج 0 الفل ا - > لش اند نأ 0
 هلع جينا ناونزلوسا طلو لاطعي ن نيب قف هنكلوع ذل اذاسأق كتازعز : 000 | ََء
 ل نزولا نانا نودحفلا لذ سايت نال كازاش لجل طقف 5

 انحاو جيل لاقرقو لقعلار ماني د لكب خا وسا نون هاذ تش اباه كا يع يا ةجيخ 0 اءاملا

 ا ضياغلنطبر لااقف ءألل هيفررقتيم نال اولاقف قوراق ةنوراقلا ل ةةيفنعلل نم 0 مالاو كدي رغت تا ناتلاطرشلا لعيلز هللا
 3 نافاس اراهظك ا -اولسلاك هلق .عرتلا]) هنييعب

 رولان مسيره لنمو بد خي امف 2 ف هتالطوجد دوز لاق افظكذلا
 1 - 9 مر ل لرا .بجومهو مه

 ل ل١ هنفوإ ةياغ اقذض ل ” هلوقل ليمل دزلارجس ذا هلق 00 ضيا ةراهظ
 0000 كلر سةر !رأهلفلا
 اماهدحلا 5 فلكم رت كازا طع انب ل د3 ةيمرحملا

 |عيلع ردع هرذ كلا ىلل ىنعست مولان أب
 ايلصالاوكدأ نكميال عك ب يسب ةرافكلا ءادا ناالا

  0 8ا ١ 0
- 9 5 

 /قول يات 0 سل أ يدور لس ع اوشم
 : 2 3 فردا الطا تاهت )ا )565 كمرسصلا
 ١ ةبرقعلا لم يراوح ول وكل دهاوه نسل بؤم نوكب ىلا اهل هظدأ | هياعكتو:ءاعئرس 52 وثنلاى ا,عرعلا ىف لاق

 تناروك كا ةيرعتا لو حصا هن اذ هى زارت اله لرسل 4 اوريرتغإ نهاره 5 |نامزلا لهارم ني هود دال. قلعتما هر
 ان ةريوكتلا وريهطتلا خر اؤكلايدوصقلل

 1 هسا نإ
 وهذ | طلاع رقت عر دامرزع نال عطالو هركذا لارطفلاب م 0 د لن ارووهو:تلاثلا ط - لو 022 ةداسلل لهب سلف ناو ةرابعلا ةبنمالا

 تالف عفان فدع هيومان دال لقب الانا : 0200 ١ ر هننملانبالفاقلا نيفو هلق هل ةبوقعتراص
 | املس 0 وهو ركهلا لاق

 اهرزعن الون نع لو نحمد رن و نيردحب ياهو ركن: هقطاولر لعب وس نود لاهل 2 ضاذملاو هركلير نع ه١
 25 ا ان ىاىعانلا كلر ن
 : طاخباادف اقفال حل كيل ايوسند وهورايتخ الئ هقي نايبسنلا نان دنس ا كحل 7 مرشلاو لكالا ىتالعغلا ضن ىف هلوت

 2-2 هلو لك تير صم نا تملكو سيكاتللماللار نعي
 لطن ةركللو ىلل اها زعف نوكيالف ىل الرق كلش ةيلآ حل صل هزه لماك نصت لوط م در نصت هل سالف لع [غلامازه'نب نق اعب اسيل ا مهو

 1 ا ا ا هطاخلا ل ا نع ناهلرت

 تسفر ليبرك طجيمنكلاب لوقبلل ن برضو هنزئاريجرجلا هلو ٠( نر 35 لاوس وس دز ةالارمق
 نايس مت وسرأيب سرك ار داشسرلا حس ىتفك ت ١ "ينحل حاص ةلزيت وزن سني 0 ا ولا

 تساطلغ تسا لزيت ارت ريجرجكن نا فك هقحب كن | هكدوشم ى مرلعم اج-نيزاريجرجخاي و ارروعو لدرح تي لرب تفك اردد ربو ك زيت وتو
 مجرنانلورهطتلا ةنأفكلا نم صقل نال ةرافكل الحاره سيل ذأ( الا ل لاا هيدا نطل سونغ اي تساىردوت عبو لب

 رضد لم الار كشلريغت نوكيف >قلطحم ةموح هب تبشل هراهظ خضواف ريهطتلا لها سسالرف ولا ورتضحل ةرايعوه ىنلا ميصلاب ىداتي قحةد بلا نعم
 ملطأب

2 

 + ”ليلعتلاويقتسيال ىىلس ل بليلعتلا ةءاذتسا دك للد لمع“ .ةطاوللانزلا عسا تانثا 210ه: ,كاقس ٠ ٠ هلذإ كمعطااىنا لاق رنالسلا يلع هنالإ



 صارت تارت هلا ضاروواحا اشلا عاتي اص ىلاهلحذ تاضنالو الدر ذولا هازيامذ ىلا هرضن لعطيرطف اره راطتاالا ىلا يلا ىءاهلو هلت هلس
 هلو لهل صئتئااربرعتب ل هرييغتب 71 نيل سلا ختي فيشر كن حاول اوكحلا ناوهر لخد عفدزملا «يفريضال و هلوق 0 هركملاو 'ةعاخلا حل
 |هةضرري ةمراهظلا ةرافكذ و ةيقرريرغوا ومسك |وكياها نومعظتاو طسو نم اسم عشك اعط هترافكت نييعلا ةرافك لأعت هللا 75 0

 ' اويتسودطاذ حطعسيول نم أس امينا لب ]بق نم نيدباتتم نيرهشمأيصف سهيل نظري نولمعتامب هللا ب نوظعوتوك ) ةأس اد
 دك كد وابل عج + لتقلا ةرافكؤمت هللا لاق لعق عملو هكر اهظلاو نيملا ةرافك هكر حل ساقت 00 ع

 اهظلاو نيمحلا ةراؤكرصن ىف ةنبقرلاق الط ا ناد فيكرلا جاتيجل هنالهلؤ 1١ نجلا ةرافكةبقر هلليقتو هلق كم ه1 ىلا ةةملسم نيد
 0 صنلا لاطباو ق!طملارصنلا ١ نه بجوم لطب سف تنمؤملأب ةبقرلا ليتر لتقلا ةرافكلع_سيقاذاذاضيا زل 1ةبقرلا كت

 1 هج يس ريم دهلقستس

 00 سايقلا لا
 المك 5رمس ع هراخااببانهو ايالف هلو تس هس سس سس سس يس

 ةرئاف 0 اشم ل 5 احلف - !ورموصلا 7 يفاحاص هيف مولا
 نمهيهترمو نيزوي]مامالا ىضأق نئاف 0

 ١ وخل عرفلا ىف نف اوملا صنلا دوجو عم نسأيقلا نا ازعل هيلا !هأيللو نانالامهرك نكلللةلسف قءاللال وح
 لاق هلل مأتن ليل ن لا ركن خعصنلا نافرمالكلا 0 5

 | معلا هلع هيل سيقما لصالا ف تاق نا و س'يقللافل جل ضالا ن كى عق بساع اهانعفرقواعموصرغين ناز
 ل نع ةيب م | غيم قي قلعتمو»» اكان |[ تيبس

 شل 07 طرا نك لكل يتحمل سبأ | ةرافك ةبقززل نامل طرشي لو فاح ل وص | دعوني ل لازتككن أف هيي
 نيو 5اريطرءتلام مضت ايف عب ةرمضت امل تلاثلا| .١ : ااا ا برا ل دب ا ناقش
 ار جمل انادي تالس ستارك ناوهو عبارلاطرشلا عوز نو زا هختير مت هيفأم لا ةفيرمت :ةلرأهظلاو ن

 1ترارومشلير دار طرشر اه نب اسم الكر د نوع 0 0 رامهظلاو نيعلا !ةرافكة يقر ىف دوجو م نآيئال ريق نكن لطم صن نههو لايف
 تع قياس هنرو داهنرمان حناردركر مك طش نبا همال ١ ءمفا ابان كأم نال, يت زا ةراك نك سبةتك 5 ةضالف

 ىهتشم ا تس نماث طوعش نبا سس نش ناب طرعشا

 اذلارا دعى هنااعملق لك هلصحا تسلابف ممسايقل ال جاني
 ا و لاو هلك ع فاي تااوووفل لرصنسايقلا فلا يف انهو صنلا جو 1 0
 ا اا ةيانهلا بخ ص ب ادوهامك يم صنلاو سايقلابوككلا تبثي ناب نسايالف

 1نو ع 3
 يع دم روم ل يسلب تيلادوجدعصنلا نكيملولهنا معاج ل قنللو لوقعلاب كلك

 امنا ]بق نام ام نك ليلعب ناار كح قي ميا ور شلواضإاس ة
 و ةافال ذإ سايقلا

 5 هرفازهنأك ةميراطورةرمتتامل ثلاثا طوغلا ن ,دلا نارهوتبالل ميزلاريقب
 ا ا تعم قركذرليق
 . «ناأق ليبقلا»نهنمجر شلل ل
 ةوقب سيل هناف علل ل اواو كح ةييال نإ فق

 هلق لمان ة مولا قع >/1 نمم نإ
 مسخ نر وليف اتاري هاو | ٍ . «يكتيا] نا صنلا كح اقر دعم حلاو طرت هنا دعاهيبنت مهارلاؤلطاف عباس

 راخوه  نلا لا 0 ا 10
 لطي ندم مان سلال 0 و يي

 ريال للا دكا دفا ناي اركب لصلاوكحيغتت) نزوتلةوكتاوهو نقم لاوس اوجولوس ءاوسالا ماعطلاب
 افطار تعي تكلا

 ليبكلا تحل خاىلا تاريشتكلاو هلرت هللا وهل ود اعطلااوعببتا)ءملوق ىفيلعتلارعب
 دم ميج عجم ”/نقلا ويرلا ةمرحوتالع تباعا 1 بتال هلوق ىف

 ةلاطو رق هنمري شكلا جام وراعطلا نك | لاقل رانج اتا نقلت طز ادطاوغ ىلا قسد
 .| اريغت سايّقلا نامت كمرم هس !لصالا صنلا
 هله لكلا ف تاىواسلا لات ا
 فلل ذلاق 0 مالكلار نص ه١ :كر سمع لاق

 رن وكي ناولصي لو هلو لك لارحتلا م ومع |١ كاسي لاحت وضرر ومعإل درسنا ةلحاشتسا نالصنلازم
 و تجاه تس ل نا كعب ناك ناو .لوجعلل ىلا ةفاص

 . + لصالا ف ”لخيزاهلاو راجنا نه نعل ريصنال ورهاظل ) مادطلا ن«ةثتسم ءقو نقور صم ةاواتسلرا عيري فكل ال

 راؤالارؤ رشر امقالارمت جىفالا وأمه اذ ليوأت نبت لف ةقيقحملا فهنم تسمن وكي ن
 لكسم هذا همحر ىلعلا نبع ان الوم 0ل

 فنصلل دطعوربلاوس مانا ١اس 0 مددالط !لاطبا و صنلاريغت م زلي هنال ملا رعرفلا صن هلوق (م
 ءماظ. لص اح امب باجلف دلحلا 0 طورمشلا ىفد حبارل اطرمشلا لاق هناؤةكرابعلا ناونع نههفلاخول هدا ١

 0 ل ا بف ع قب طارت !لاقي نإ ةريرظت لاوس باوبضي !!نمهنإ'ر معلا ')
 2 نال رك ى الا شل ذ تبني ناو هل (19 سر هوه ةريتلا نع ىوس غتر يختل د باين ماحس باجلف مدملا ل 1

 نمليلقلا |انصصخلمنااناب باجلذطقف :رينكلاطعاوو درا ص مرججتر يمت اوربخكلا

 عمل ضافللو ةار ب ابولعلا ةرابعةىز الو اليك نييوأستللا نحا لضف نع ةرابع لضافتلاو عاصتلاب فيكلا ىةاو أ ملاوعواسنلا
 دقيقحاف لطأي تايغالاق لاهل اكمال خاتم لو( "ا 0 3 لملقلا 5 دانتيول هل دانادعالم درع كلارا ناكف امنم نحلو

 مكحلا ©-نعتي ناو هلوقرم : كلأتلا تا لسع« لصالا فالخ- اجلا نكلو اعطقنم ع نتن س الا لعجي نابز اجمل نتريطب نوهععلا لج ناك ناد
 : | داماعطلا ظفل + ١ [ض«ءءاوس ءاوس هلوقب دارملاوهو 000
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 ب دا در وعل ابر زووم ب عيبن هلو الس تح اا د عز ود اشم كاذ نم نا هيف وز/للوأي هلق كنق رشمو داب م اهطز١ تشمكل قفل ب جنفدس بر مالا وتلا ةتفححلا عيبف هلو ع دحر ورب [عرنم ختسللاذزج نإ هيفوزلل) زا هلو
 قثتسملاا سازم خرطلل دئتسملا قر قي هنآف وللا نكهر هنو لو حك د عذأشلا نع ى ١5 ننعم لوق هلع ةمرجلا ثامجو هلو 0لس نش أب هدر وامه ف كو درع
 لق :لضأق دلو ةإو اسملابولعلا ةزع نع ةرابعوعو ةفزاجلا و هلوق كار نق نيل نبل ارح ل ضن نعةزانعوه ةلضافملاو هلو 0 نمنتسملا باج ىف

 صئابراص قربشكلا نلاوحا مقمك ىلا اقلطم قمعلا نم

 ةناقلا هبحل صيو نر قي ليل غتلا نا إلا ليلعتلابال
 ارضارتعالا اك مرقاف ليلعتلإبر يختل زر عضزتحللرهدت

 او قلليراصريخن صنلاب ,لاة لل اقف اوتف اونرلل لحم
 لاح بح أصم فنصملا لوق ناىلا ءامياز21هنوكلاح
 هلوت هلت ةأشلا ةروص ن تاالوصلا ف لد هلت

 وشن لاق ريان هناك
 هل ةوكزلل ةيحيوملا صوصنلاب علا بجو

 مييضل لاق

 ىزتاالا الصا ةركزلا فٍريقفلل قالو مضنلاةح ا

0 

 كلذ نمءاطغل او ازر| ف يتلا للامن هللا ليعاوم
 نإ كايلع به نبالو لاحت هللا هزخاىدزلا ىمسملا
 محلالاملا تاجياو هدا ىلع تبانوارهقلا قأنزالعو

 يجاول امس ]النهب ىلاعت هرعرز غلو قتك فيكت
 ةناعمللاهلط ب ىطر اهلي وه امنا ىلآعت 8عوز أغا لب
 وااعوطت لاملا نمر نقءاطعا هءاقلاو ءإَهفلابولقىف

 ]نك هنعو ندرك دزاخالاو + اينغنالا بولت قاضرن

 لوقب قاعتم را قامت لوقب لو 0/6 برالاو نم ىف
 رماه نغيمالسلا ل علوقب هلوت 0 خرم !فنصملا
 هني ومسررر] نسي كم مانع ناذجيشلا ركن وشل ىور

 كنا]اقخرعلا ىل اذاعم تحب ملول سو ميلع هتنا

 ارعاطاراق ناي لا لل لوا مهعداذ باكل هاامرق قانا
 أ مهلع ذاوعاطا ناف سمخلا تاولصلا ةيمضرف مهدلعان

 ةقب عسلا ىو ونلل نيعيزالا رش قرح نبا

 نك ةيوتلا ل بقي وه قادت لات ارك ك مع وت داع ووهفرعو سانلا تالداعم بسب لس جلع هلئاد كا هانا ريوعإلا ضعي ترمد را ءوبل
 «”«تاّد لصلا نخأب و كدايع

 لاحت للا وحلا هلت ن وكي الك رتل راجل لع رن بلا وحال اهات نوكي نأب ةبيرق سن اج ةلأحلا «نهل ةبساانملا ةسناجملا للوحتالا قرماعر سصلاورا هلع
 اعلا زرع تمتالؤ ةبيرق يس [غةاو اسم ةلآاع سض الان اذةلقلا تال جريشكلا
 الرص/ |1017 اريفت ام _فمحبم ١ ياتلاراةعب لئاسلا طلغأ شن نايباذهزلاراصف لاق

 ١ 1 انين ع لعل داضي رس لور نهلاب ليلعتلاو ليلقلا ةنفلاب ةنهدملا يف ارح ة سيكو اوسا مول ”لحرراص ىو املا, ىواسل/ مأعطلاذ | ةدادا رع لعل دءاشتسالا ناجحا صلاهجدو

 . اضاف هضارا دنلوب نات اديطد نأ اي تا قت
 لؤلؤ نم تسل 30و ذفتسلل يال الصا هب ضرعتمربغ ليْقلاوتفزأ لأ يور يري ل ايراد قل ين
 لاحاضيةلقلز اهنا نيتنضحلا نوت نفعل نفح يزوبفتحاتلاوه ىلا ب. يسب عد كباب هدم
 ذرعلا) لور تمريغيمب لاحق للوقنانالاماوح نوكتق هنمفتسسملا) كشف | نك اال ايفان.
 زريدكل لاو لاهم تسلا, درزؤرنكن قال وه ألبا 0

 د( هنأ ل 5 ىلا هلع - 0 ٠ اينغالا اع ةرصراتخأب .؟ادافءاينغالا

 داهقنر هتالعلا رضرال لف ةباد نماموأقكةلرقىفولا علام مت قانرا الهر قر ماعلا جار ادديمو
 مصسخال جوان بسكلاو ةراجّتلاو ةعارزلا ن/؟ينفقلا طعاذ شالا رطومنما أ

 ثا ال ب ا راف زل رهق هنا رقف حدر دره اننا نصاخرت قرص لع ضرف نق للأعت هذان
 هلنادهر عف اشلار نعم ١ 7 1 هس اول ءايشم الا ف لصالا ىو هلت *| (

 باول ةصالخ غرير غتلاراصف هلوف(١٠ نر مان شعت حابالا ءايشسالا قف لصالا !٠ نيبفا
 نتلا امص خل م !نه :ىهفأف اه ليبلاعتلل لخدالو ةيليكلا لا ىحإ ىف”لا صنلا مومعنكيسول لب ليلمتلا نمانهع لصحيرل صيصختلا
 رقع قلع افاتار د قديم ايلا ةيجتلصرتلا هلت ا ل

 نم توم نيرنال نمل عولا:نكل طز يعاوملا هلوف ( 19 لهنر ٠م هلإ نك نوكي نارتيا غبسي ا بمكه ةج اعلا منزل ىلاص ل كلل نك ضي !اهتجقو تناك د

 يلق هش نفركارففازكب ةفزا ل ار فاك برعسرن (جيو نزو نو لب نيمخت تخوزفو سيرخدتلثم فأزجيا برالا ىتنم ىف امهم لحاو لكل امتحا عم
 ادطتلاب ليلقلن صيصن لصاءللوزن ىلع ل يلقلا ىاققبف هلق 0 ر ضلا تن لخريال ىنلا تللينقلا»
 ةلواسلاة لأ انثجس ارالزلا سب لاعتلقلا ىااهن هل 3 4لطل لالا ومع لخ-نت امن ممتتسلا ىف قبتن هلو تل ليلقلا!نهل الما

 ناكايرمنل ل.س اشلاو ليطتلاب ليلقلت اًانهه سيل هنآ

 امماخطبايو اما ادطتالز ماعطلإب مادطلااوعيشتال عم لوقيو ةثتسل اذ لوايأ

 رثتسلا غون نخاف نجا يشنالاذ ل هقالاو لهو ةمرحل ست لخماد نيتنفملابا نكو

 اوتلاوةلوأس ا ]لاح ىثال ]لولا لاح ىف ماعطلايمأعطلا وعيت زكهيٌلنو هن

 1:0 ليطتلاا ما صمهنوكل ات صنلا جالب ى ا ّضنلابربضتلار اضف ليلقلا

 زل وي قترن ماوس باوج روض ف يقفل وحط قس امناووتنظ اركليلعتلاب
 اميخلص ةللع#ناو ةأش لبان عرستبؤ علا ثيحوثاوسلا وكر ىف ةأشلا بجو

 ًاضياةيقلاداداز ف هقادازر يلا نكن اكأم لكوْجا لااهن إبر يقفلل 0 0 ١ «(. حى | صاج ةكرلا ادا لبسك ل وحلا سي ةراجلا ةازشلا
 رفا دطقسأ اهنا,“ ناجلذأ حرص رصنل رم ةموبغلا ةاشل اريقتلطبأف هيلا خب تح مفلا)لامهملع ىلآءت هل ىلا حا فرب

 مسا يسب سناب بيب خلال 1

 لبءارقفلا قازرارعوا3”ةنزل ليلعتلابالصنلاب ةمقل لل اونعتو اغلا ةروص

 000 ا ااا ال

 أه درو مماينضانماه ميول نيكأ كوول قفل تاقرصلانا لت
 كرهجافوثولو ءارقفلا قزرب لمن! ن ار حاوهوتيالثل كل نكل عف اهنآوومهتقن



 1مل جره ىرزلا بج اراراس نا ةفي ذي لا ماذا 01 يغفل يم سارورزصلا لاه هنا 8 دزلا نالىال نمهلد هلز 6
 رعت لوق ل نيف ظليل لل تعوضومرناللا نان عف اشلا لادا مك شليلمتسل ا مالإل هلرق هل سس !نحغيف ل هفلل نكيول ناو ءارقفلا ةنبتأعبإ

 ايربالو عن دال لتفيلال هلق همت دع اخإ ة1زكول10لسب5 سذلانانيمإل هنعزاح سال ءاقفلل تاق لصاالبن
 د نكن مدرعرملاةزرلا ءافي از وجعياكرا/نه لع غمنس هنا,نموهوت» امو ؟رقرم هثدارون نيققحعلل ةو ند ل الأف اهترنك# اهن المدن عم ل0

 م 1 وم اول د همم ع د ويح جا مس كارل باس واسم 5
 هي مادالر هك ىهناعلل ذى ءارس اهريغو ىف قاطملاوهدوعرملا ذا نيقمالت م نا ثيمحررم ةايشلا يع نمهدوعول لَو

: 00 1 
 سمت

 3 كولا طرقش لاربتسالاب ان ذا تاوئاباطعر ا ناكذ لاق 0ث ثيزجبلةيإ
 3 فرمملابرمالا ةرورعضبت مث ةاشلا# 0 0 ٍ :

 3 يي م تاو سأيقلا مرسم فصحبم
 ,قاهتيعب ةاشلاركذادتاو صنلابأ مجيب . م َ 5
 ُ تيمياذا بجاوادالقلا اوما ١ التتبق أحلرقأل مارقفلل هلق ىف مالا كلتا ف وراينغلالا ىهقز + ]م مهقح ف

 د تي : ملهم قل 24 58 9 ١
 لوس ىا هبات ةاهلت هلشيينانرلا طعن كةضن نع نمءةفلهيطعبول اه نخب وا هكا يره اعتدت نال كيلقلا

 َمفلاقازراثاوهتازراهنق هللل | ع 9 هلل
 هلق للسلم هنا ارمامس نبمززأ | ةاشلوه ىزل مسا غاخو [نيعاوتا تزد دهر داذر كنكءاينقالا

 لة هلق لعافلارساتنيصلباامأ ايلا جطحل وأ الاوزبخم رهو راق قو اهفالتخأ عمي عاوللزاهن لقا هلت هلع طفلا »قر صل ىااهل سلوا | ىو 3 0 نر
 خااملع لعج ام سايقلا نكر تا هنكر 0 ا ع ييجسا بتيجح د

 1 00 ةأفلا للبت ابدل 2لال تسلب انذا نكد احالأبال لذ ر”لضلاوملاخ
 منهن 0

 0 ل ضقف ني واوايجالا و | ةن 9 | درر يب فل. 56 هيدحاو دعت
 ل رار بل هاد دو للك الر تبوح تلك و هاطعل عطفا لص نع حطنمل ها طخ بقل لع 0 53 م 31 5 وق 000 َّ 5-5

 دؤلا جلا كانرانت“ ىشلعلاذ رجالها نأيريلوةينشلاسجرمزج) لرسأنجتلاوهاطعاو نعلق افكو هومكلاوهاطعار
 دراقأي نرأشلا ةركزيد هغسايغلا . 14 2 ١

 لت عر | تقفل طصالا يعل رايق قلصلاك ضف ىهذا نيل سل ةليربارلب ايدول كر
 جاوا الس الش لب هيبتا وع سفن املقذ تدق خر !مريمإ سل ,.ةمزذلا مقتا لقناة دمزغلا ذالك

 مل ير تارامإهلو هلك : رم[ نلج اهعرلو تا 3

 احم ريت ترا جاع (ضرالا عيزيولا بر ذل شعلا نكو يزد لاننا منح نكيولا هال
 للع زاربلاو ملإو لوبلا جمرطترااولا مهنا نإ خجلا ا هل 5200 5

 ةلقتسل للعلا سيم زِليف ءوضولا بوجولا ”لص لذا نميِمْلاطّم اهل سالو صحا اهيل انيرؤارطفلا 5 لص نكح ا 8
 لصحا ذا هناذ طبوهو نحلو لولعم دعإ | هند ١ 5 : نس

 كيخالا ىلا مجانيا د اهتم 5 لحاوب لولحللل قهر صنلاوكحيعاراع لمجام هكر ورب اوحب للك جر عو» تن اق ةئكزلا ال ب
 تلقت مالع !ةدهرراب 2 1 . هم د 2 27 14 4

 را ؟نلاطملاوبضرللا | ةةأعسو يلا سس ايقلا موقيال يلع سايقل سال كرة ام سل لا
 ضرلا نمدرف يجي للعلا زهنمزكن مفأ | - نإا 3 1 0 0 3

 2 |ةهناوه يحل تلا هع مالو وكول تاؤرعمو تازدا عر للع نالملع
 200 رانااضي المال قماطقف ةرفل فكس تولع ملا عال را افلام ١ لاه حيمج قجا | ذاأداو مهجن دك 0 2 . 1 نا

 ماى نا لمص 00و راسو سوا علال ىو لوبعملا ليصخت نوكي نازجزلي هنا | يلا لل ةئاري 5 ارل > صنلا.ا/ ةاعلا خشم هلا هذ اوه
 تاتلق ليحتسمنهو كرتشمرلقأ ديم لل نيحرورو هلا ف فيضاايناثةلعلام لامه اضا نط وءازصالا

 لبصخرم ىرت زولسلا ليصخ نوكذلاقسا 0 12| رفلا ىف فيض نإ لحلف اضا نيل رصالا ف
 بجول[تيارأماو تامالع ةيطج ترعرعت للع 2 : : 53 ١ للعلا نهو ةيفجلع افلا ومامناتلعلا| |ريشات اهل نكيولأم هنال للحل لل [عيمتريرفلا ل ص:لاوكح فيض ليقصنلا هيف

 سا ذنوكلاحىاصناليلع لمش [يموررفلا فرشو فيكلصالا ف
 هل سيكا رسب بجوملاو هلق لش | نيم ىف 57 هسا هل

 لالا ذماهلو هلل ارئاريسم لاقامك | .ةيصريدبوارس جلا ليكلا لعاونرلارصن لش اك ةغيصا دا صنل.ايلع ل قش امم
- : 1 

 هلقولكت ك0 د0 ركل! ىف يضف !ايناو هل 3ك[ صبنلا لا ىا هيلا دلل انبانبحا
 ب قالا رمق نريدبرا مازتلا . صنلاناطبنت سم ىنحلا كلذ نوكي ناب :ديصريب هلو 02و ل عش ىلا ثاص والا نم دب لقطاع

 [يقلاكميالا يلا كلا نل دوجرالاه :اهقفلا فرع هنالانكر هلعج 0 دالك | ل
 نا ءاوميف انكر قدما كل ذ ناكا نلف وكتلاطانمره ىلا لأبالا وجد قي سايقلل سيد ةراصللدوجسلاو مونرلاد [باق+ اسلاك

 وهو لحملا ىف مرشلاوكتملاذ ىعم ىدملا هل ذر ف تاببجوم تسيل للعلا ولا يلع ةمالعو هلون حان سسنر ,, شلل و الل بن [يللوهف غل
 انفك نم نموه امك لحلا ىلا رفا فو صصنلا ىلا اذاض.«ميلع رص ورمنملا ) وكول ن اكناب ازا طقف جرغلا ق هلق ع« (نسنر «ىلعلأبدا
 مكحلا لعجولو عرفلا قف صنلاوكح دوجبو لعاسلع خحملا كلذ زر اب به نما نه محل ىهعبأت نمو نيزعستلاو نيز ىلا مامالاوضاقلاو نييشارعل

 وكح تورت اعاىلع ختملا كل ذ نوكب نييلوصالاروهتيوأتبا هصاررم سرمد ٌْ اشم به نموه (كاعيصج عرضلاو لمعلا ةسلملا لاذ
 | مظلم فل ىاكلس عرضا قم كمل ىلع ١ تسع«! ل مج ليلذ تعي ىشلاركح هع اهرميضت س١ 0 باد غلاو .لصالا غرصنلا



 م ارت ميلمشلار كيرعلا عملو لل ىردتم سله جيجا والقادلا صوتت ا وتس ناقلات مارح قرت دحر خيو نفرلا قورالاونلارصن نرحل |
 1_5 ا مدل يهل ركدال د قبلا عيب نسوملل لبيس -
 اهب سايقلا موقت ىقلا سايقلا ناكرا نادل 3كلسداضلاوزا اوجيلاو ةسرتلا و لهل زم يكح قف هلو حس م لد ١ لارج فيد رويدتلا ةئر ضي ول هد
 تلق هلانكرأ ةعبرالا 5نهزوكي ضيكفريرشتلا ةلعلاو ركحلا ق لض لاب عرفلارتشتوه اقناس صم هبريضام ىم رسايعلا:رادنف نآد هدبر'
 سايقلا قنصملا لآق نلف اهبلع رمح ن «بهفم هع نمط نسا سايقلا لما لد ديحراخ نراكرا زم ناوارس اعلاناب فب كدا
 ّ رهف كح اما ل الرحال 0لل لصالا يكل هيحسوملاطرشبلا » لص“ الا نيعن ريشا :لجلا تا لعلاو هلة قست زءا رعب
 علاق خا روع .وكحتالز مزنالو لمص نقسم يع يديم ةلعلا ريع 5 نابل لضا لسلوك ْث ريك كدو سابملا
 ا 3 وز لوتسملا ع اوهو ل رانا هامل لملا ا
 سايقلا 5 مامسمم“ 1 0 قهر .ليشصالاب ىااقص و لاو للس صنلا و كساخ نان
 2 تم هيؤزا ةيرقلاءدارل ارا ولا ةيسملا6 هل و كلل نإ نسيفملا

 ليال ةلزيظن مرفل |لعجووي لان عزجلالعنالا بنجوم زعل ايش لاقل سر ايشالاميلأء بر نقي لاح ةصعلا :بعنل
 " |ةصعلاو به نلارطو عاام معمل و حل كلما نبا
 01 ب ع كك اميل وارهربن د هلو 0ل ينشلا عوكل ف هلك

 0 ناناافرذو عارف لم نك ناوكاز لل: فقرا ارد ن6 2 يس انحلال
 مزاللا فصولاف اضاع زالفضو نركب نازئاج وهذ لاقف ءاخل رسل نركب 0

 00 ا ا ل
 ذلا هبه نلابورهغم نيب هده وتدين غل اوعمدك ]مالا لحل سغالا مس

 ا 10 1 ل تل يلا كال ل نك ب نين سوسو ودم ع ًاهلبم نم:
 يما 1١ لاثأ 5 هل وسن | |

 ا !فصولاو نت !"ةبالحه ريع 7 5 5 ل 0 0 ٠
 وي ناميالذا زل ةلضرأع فو ةضاتلا ف ءوضولاب وسو عوف فتم سلو عوضوم ساري ميلاكد ل2 كلاس ١ ) مل [هلعلا نوكيروموجلا ىوعت اما نل د مرلا مج درت ءلحلا لم

 ا ا ول حض اكءاوس هرلار اه حوايا ١! | اروكرم نول دنا لجلب دارملا لق اءلح :لاذ
 نقلا هلا تلو (ازاز فضى اد] لب افهو افيصتو ةلغ فلو غار اوروض لان ع 0 "0

 ١" د 1 ل1ىور هاهنا
 تبعارا هناا ورع مارال لا يلم هلرقهو لان اره نيع قومرلألانا 2 لس

 ١ هز ثان تاذ اوا ١

  0 > 0افصرللا لام ناكر اق لا طم در ةرينع ا ناورسالل الاثم ناكمرلا طفل اذفل هيف ٌررتملا لو
  1و تذالاو تايندالا هلرت 0 نزولاو لسكلا
 طم خرا ادوات مااا شو [رهيذ ل 4 ماما ورعب
 جسدا[ هكم لا ةأرماناىدرامكملا هلخ نتف

 5 و وا هلل شا نا لوريل سس ا
 رس شالو 0 ا -دملا د دلقلا ذ دطلا 2# عنا كارت نوللو هاد رومن لاذ همس اف !ةهلجارلا هلغ تشمل

 ١ !كلباةموافصو هلرق لع فوطغما نه امكحورأخذالاو ٌتْتْد'لإ| | لاقد تناماهاذ وح نإ ترن مخا نابلاقن دداناز لي 7 0 # ملام اوبس لبلت هلد' طيصوشلا ىاالجيرراو ناخيشلا

 ابوس اجةلرما نا ىرادكزرفلا ةلصإلا لب اهم أجا رع ار كح عملا ك] ذا اوه هتناربد ضن ان لاترمع لاو ضاق تنك
 | ن سسوحط » تو نيداهلس ناكول ول سو هيلع كتبا لص ىجشملال

 اهل فشل هلو لس ناحية دز ءاضّقلاب نحا

 رخل ةلحلرل لع كاسة سي الر كوت هو رجلا كرد, ن ١تلاقتوعبص 0 كلإ 5 ا
 همبسارا هلو !نور را تأ
 لبق نكاَمأ هتيضقن نند كيب لعناكو تيارا لاقق ةنغ ل 2-2 معسل

 0 ا الا ا ا ا 'لعجو هلوت ١( رس
 را ند د ا باوجل' 5
 امهعوذتع ملا ظفل نال هل السلا ق ةصلانعأ
 عررفلاوكح نال لالا ىكتركحلإ نمدارمسا! خلا رمكتملاو هلون عرس, بر« ضر صن لوك صنلا ىعمس تباثلاو الص ١ص وصنم نوال
 |الادوجو هل سيل سايقلا نال لا نكرلالص|ناكن او هلو ,«لطأب وهو هسفن ىلع فتوتت سايشلا نم انيكر ناكول و. هيلع هففوتل س يغلا ةرمن
 يلر تسعالا نه نزرعاظلا هرعوشناوضر عال الا زثيرمام'لارسسقلا) سقت نسخ كاأمسا او هلوت ح١0 سر وكلا طانم ه ئ نلاؤحلاب

 فصررهر هجررخل ب ةاعبرسل لا تملا نهىف ه.لاذمرقلا تار ابع نموبزش ب امك فصولا ىف قمع للا ”فيعدلا نو لهاست . رع السن
 تلا نتخ ن وجو اههضر هلوق هعاذطعن ب نازوكيد مزال وطلع اهطع ن ركن د: فصرلا ريشت لذ ( 010 سس ورب وتلا زانق
 «٠ ةرهلاروس ةراهطل لع فاوطلاك# روش. هامل اير ل حسا تنك

 م



 ةرعتمر و مأب رجل رض رعره ىلا ةيرعلارعاش عر مي هس لليد : ة ”رعتسار ومار م كرم قااد سح ٠ هلو لس لو :الارعمل زمييعواا درر لأق +

 رم و علا رم و سلا نب ماهيب الر رع را اعلا رو داو ارهو ل غر حاو بايز وز فلس لاب نجاوئار6ملامايقو
 ةمرحل هلو كلش نزولا و لبكلا! تار قلاب هلو لس الد نعنم ,ارخلاذ هر يعم نيالا رم :نيزخنم ةومسل !ناورشالا هيضريضال و مومجره
 كلذ ن وكي نام لال راقت ىف نوكت لب صنلا ىف حلمصار وكن م خعملا كلذ نوكس ارا وجب تس نوكي نا حراشلا هلق عنو : لا نركب ناد هلق 02 حمم ار ركز ف تا صو صنمهل كك ب ةدعن تملا ىف س1 قايبس ام ىلع هلق لسد لعلاو دظلاد ةنخاج لجيل : هج كارل كك برالا ىيتسمؤ ا نكن هاد ناهزو ندركريخاتأسنلا وزوال ليس الئاسم ةطف ارم انصب ةطيخا رم عيبف :

 0 ١ ال لعل طازج معزا ذأ ها رع رج نبات
 ةلالار"الا صنل و ةةحارتص اركز م قفلا --

 : همي عم سايضلا م ممرسما '

 ريتنج

 يك

 ونص لك وو هه سعي
 ةلمالك هنو كتم رم -.ءامتفلارظعا | خصما و دايعلارب عرج بتل رساقف لونقلاب قحا طار ريف لاقوعن تلات كان لات نكاضيا هيمازنلا يع وتلالزفأ حسي _: ب ب ب 5-3

 عمي سولار ل اءعشإ نم ترموىلا|
 ل قل الازجلا عطا نحلم عياصنإ طراد زساطلا دي اذر مصور ' نامل هناوس ' 4" نالدو لاق كلش هع 0 3 علا هريهتو رعرذامكوهطسلار عشا زع آلا رهن مت وولد نال بجاونم لا جبان قتزعةرابعو هدريرلوه هيب عمال

 دما رك ناكم مل 50009 كو ا : 0 3 1 0. :
 ّ ءاتفصر لمت لج راكب دلضافتلا همر لع سنجلا عم نقلا 5 اف صولاو أيشلا ةمرع زج عرضوا
 ا ! _ مل تصر هاو ل فلل | ًاضراعو امر هلوق ناو فصولل لباقم هن لؤتهش ل كح واهسارل وقل صاعلا

 ان ردا لل ال كح مكحول ةاوافصوناكراوسوبهترعق اقلط مفصول عل نسل« 2 'رحر < ناب ةدا 2215 تدل قلك ا عب 0 يدا نوو : وح 1 و فصولاوسق ىفالا الاثم هل سك لذ! فصولل وست هنارهأظلا ل خارسلا 0 .مخرص لات هللا عن انوسلا# .لياقل لابس كدورو اقف نعلاو حفلا نك خو طجلاما ةفصولامهقناؤشاا ليل دىاةل“لدوفنصن لاقنوكحللةلعأ |. (- ا 00 ) 3 ا 6 © 4 ةاندمم
 اا نب 0007 سم بح صنلا غيزويو هل عام اس نلا و مال ازغ ىنغت 0

 نيرا ل 25252525 تر 5 8-5 و
 بجيل/ادامناو هلا نعلا نق بكت لئبعلا| , 1 يم اهلل ١ ١ تجند بجاد زول مدلصلا فاوطلكصئامفاض ء هاذ نك كزيىعبتإةتاكاذايغن

 ها للعملا لاق هل فضول انا تلا جرا نوث 2 الدو لاقث قريغ نو هفصو فصولانهناهب بولعيام نآيب ف عرشوت ِ لاق كلك هل عينيا ءنكل قسافلا ةداهشب ً ماضقلا ىماقنزاج هيالز يال لقرلو ا | نثلا ترم ىتلاةلتمحامهب تبان نكلو سئل ريغ ىف نو نآو قرهلاروس ىف

 0 : ناب ه١ هلو جل فضول عنب تنس . 120 يك كصد هلل _ .

 هي ضان حسو «زمارره دلو | 0ل اف له اشلالزنمي س ايقل اف فصول نا هل ارعو .حجالتط لع فصول
 يد نادكو فصول كالو صرد كنا رهاشلا ف ادوغبا.كا
 ىو كد ا ذا بز هاف 1 ْش 0 دار هلأ | فصصولا ىفانكف :لازحل لبق يجيالو رجا كبت لمعلا وجت نها شلا ف

 هيللعلاركلا سند ق فصولا كل ذرثا ةرا ىل خا نان - تس لع در اكرر هاا ملا زعم م

 ا احا هلوقب لا علا هلا لاما طلرتولا# 50 ار 0

 ل ل م ا
 هلوقب قلمتما لهو مراخ ها كلا ل والزرطلايض نم نلاحوكحلا عل نيع ىف ناراظ نا يقل لبق واخد هلع ىل :الا نير طلاب ال نع نوكيلجراخأ | ١ هلع ْ ا ا ل

 ةراهط ريع ف ا هل ذزبع ق فصولا كلذ نيعرتارهظي نللوالا عاولاةةعيرا لاقت هتلمج 0 00 : هي 500 ّ 00 ا دفعت

 ركع ردا الد 417 ها ررارو ة ااا يا ا كلي نا 1 8
 سصام_فق“] ارم هبللغلا ارهظي نان انلاو ةرهلاروس نبع يف فاوطلا نيءرثاك يلع فتموهووكحلا

 ل 0 | 7 !ءايطو ُ 0 2: 2 ِ ٍ ِ : ١

 0و باج لوس دافنصلا ه 3 قنا دو كما نا 3 لسنج ىف فضول كل ذرديعزلا
 ريزددلا ورمفحلا عب *سره لعن هسأوهلا ناإ_ تتح م تس ع

 تاذرايسارمبزتني حا و فصو ةيالازاامك ام عاقجا تقر نيئيشلا نم عزتني نهلدورابتع!فصو ةيلعلا ن الوادم هورعر ة 1 0 يملارهو نجار روعلا ما مزلي الاد اكرم دل علا وكي اوصي الاولاقن ضب فلآ و تلقولا] > نع هلآ ( رس 7 قرشوكحامتس ع
 نيرا اب ا لااا اسس ةدايكلا ريما نورس مل و درتي 0

 ردجلعلا ربعرجلا ؛لكرر يي نام رلف ثيرختالا ىلا ةج أهلا تمجد! ة نحاو ةلعب نفح مل ولعملا نإ عن هجو لطابوهرت وهل قف هنرعنمب

 0 ا
 لع سم:رحا و لك ناوعو منأم اهريتأتلذ ةتسأتلا لعلام اد .س غل لولحملااهينع بترتيب هلع ىل والا نوكيت نيهلعل رم نحار لكن قولد
 رمت نتلحلا نلت عامجتلا تقوورأل كزيشمارنغن جاءلعل ناره ضالاو ادم نان افخر و هينأتلا هلعلن داعم زر قمولو دفنا تقر
 للعلا ممتع هرو ىلا + ندع ق شعبا نزع هريناتلا ل لش ”ررم" ىلا حاتحم نرت..ال بتي اممم كلرعشملار رسلاو شاررم ل اريثاتلا ىف جاتحم

 كرب سو رب قف ٠١ روك نما ,!| سن لل للخأب بعيب يجف لا نسم اولا ل لدملا لب برأ + لس امم تاو ليك ضخملا سنو ةلعسةدجوملا



 ل 1 !ناكناو ىضت ةليو امج يلع هغااذا ةزتكتملل ةيلصلا هلق فصضولا فياذرنجمب هسنج هل ة6ل لولا ةحاكتلا قتال ىف وريث اترهظي نك هلا نكتدلز هلت املا ينج هلرهر هلق هلع
 ل3 0كفص)لا كلذ سج تامسنج هلو ةهتلح اقسالا نهل لعد فصو ءانغإلاك ءامغالار نعب هلق ةقعر نيج امالا

 5: ناذ هلو هش قشلل ضو ىعب ةراصلا طق ني ضيا ناذ 1 هدرة هب لالا ركل تارك هلا

 , ا جد. نشد يا طوقسرمو هلتهلش
 لاق افتالاب ءاةهلوبقم هلو

 00-2 را طا
 ابجومنوكل ةجج هن اراتكللو هيف
 وللطليقانك :يلعلا نظةبلغل

 2 يصكولاطرقس وجو ةرلصل اطوقس سجايا زرفسلا قش وهوا.( انس الا كنا رم امل ايلات دا كهل سنيزمتضا نادل اي و سب دارا بضخ ناقل تتم رو يضوعو ال زج نان د ب عع زب ريكو ةولّصلاْءاضق طقس كوكعلا تاذريع ف هسنجروب ناتلألاد 10
 00 عروشلبلانجرعيالف قر شمال
 رك وسم طع بود اهفرزلك مارقوةلوبقم هك اندلع تا نوكتالو هلت لل
 )وسرت ةلوقنلا للعلا فج صؤ"نر كب نا شو هتييإلم فصول ١ أ
 وةبأحصلاو ئتلا مي ظبنتسا لعل نار اةفادو العر ناب هشرل» رجلا 0

 اناا خخ ك ممكن ةج6 قرح جلابنليلعكا جعيبإن كاكلالو نوحاتلا شكد احال دما
 ن0ارنصقراكنلا ياك لع تيا فيجضوهو حرك مجلي ا
 راواك نكت نزيف هجر عطر صخر مو عاج درغ صلال ننزعو كاب مااومال مت ذالا
 ١ وانس ديدان ل: ا
 م ءامايس وتس انام كابات 1[ يلا
 حرايتلا ناو ةريثأت :ضمصللات ضف انلججا 2 ةفافل زنعاهلع لونذملبلا 4 0

 ىرتقالو ليوا ضن ىف فول كنب ةريدصلا ذا لا رمل متل
 كن دركردراكو نشا ىلاو
 اوانسستب ىااةافتاهل ت0 ندرك
 0 ع
 هنأه حاكنلا ةياكو ىفانكف ناقنألاب لاللةيا6 ىف ويت نر كواليس هيلا 0
 لتي[ بر هلاروس ةراهط ىف فاوطلاربثأت ل ثم ةراكولا تأبثا ىفرثؤمرغصلا ىلإ يضم للاخمملا جانا ةيالو دوا
 ىنيئينصلاففيصور لص اللف لاو للا ةزكى مجلد ةنو ةدووضلا نب | حا فيتا نسال لغصلا

 ةرهلاروس ىف ئنلاب لآ ىزلا فاوطل اصول نفاومحاكتلاةنيال خف هب لوقف الز هلي ذصلوتا كادي
 ةرورعفرأ صقر هلا ىف فاوطلا ناركف قدور لاو ري للي ضفماَده 5 0

 اكن 6 ةمئالبورضص كتل نرطسصلا نكد ولا ةاهطل مزال ني بتسلم
 رار“ رمق نناوم هلوقب نلعتم

 ميكا ل قعلاف صر لالخ !ثيح نم ءامخالا سنسر عرش: !ارضيح او نونجلا وهو هلق ( , . (
 وكمل تبسانم . راسو از نر ضل يسع هدا عرج ضال اسس اج با اوس
 فصو اممالسالا نعزحالا ءا !ىلإ ةقرغلا تاضي نيجيزلا حا 1! ذالمك -نعاشان نوال هيل كهلاجفاضا عي
 رد ل اعلاتقف اوم ىلع نركب نإهلق نم دار ره نهر ميلا 0 راب لاو وسو ساما امالسالا
 1 00 مر مبج لبق وز رك انا هلق رخو «ساهتلل ةبسانم فأصاب وللا ذاك

 «ز يفق يل, ف نون وكان /رسايفلا زال نطيعضرهر هلو يطعم, نيزملا ف سايق لوعفلل زو طكير نصملا جر حا الا نمويبملا ضن رص ممعسو |



 مال صر رمعنو ةراسلا ةعمنوكيف هتمجالم هلوقب طبترمد /ظالا نو د فنصملا لوق نا غب ىهتن اهتم لم لوف ىلا مج اررثارلا ىف لا هلوقب نلعتمملت 0لس
 حاصر هف ةريدست ار لاريسم قامم بج ادرهاملاىلع قالا مكجراشلا هر أتخلا ني ىطءارو ةرابعلا طبر نيرط !زهر د ط الاب ةسعنالو متعالم فصولا

 خيل هر درطلاي يتملاوهو د لطالا نو د ةةيرثكملاب مسلاوهو تلاع نيمالص لع فصررلا نوكل يلد ةعيرسر [شلا رم نغحا لإة د ناسعتم نيقيرطا
 فصولا دوجو ثنا ةدنوجو ردع هلت 9لت واروكحلامينالم فبصرلا ناك, هنن: فول عمرك ندد هل ىهتن إف صولا يلع لك ا طالال رنا
 ل حلل فصرلا ةيلعل -نبم رجح نارو لا ى اذ ليطالا ىلازغلا مافالاو ةةيعداشلا سعدان سنع هلأ كل ف صولا مرع + كمرع نشعدلرت 0

 م ولادوجو نشعر كلا دوجو تا دوجولا نال لاق لبكي كدع ا ف يؤم لع فضول نهريتعا عرأشلا نا ليل نب ل ازارهظي ملا عملو
 دارلا لوذد نجوا ذافرارلا تلخد نا قلاط تنامتأرمال ل يجد اتاذا هنا ىرتالا#رنعوكحلا دوج د قامك لوقت 0 تيطع لب اضافت

 قطتمدإ

 ا لا
 ااا وا

 1 راو مما لقا طز دلال عدارسمن واخ اغار تاور كدي ,اصقت سا ب حلاو ةنمق :سبالمو هاب مرعلالا ؟ هاير الود ورا راترر,انزتهيخرلا سايت لك كان 11 2 ا

 نرخ ,ةلاصا لعلاوهت واحلا ةررق مع ببسإ | عيمبح عت ط١ ةلع اتناول الف قطب تبين ووكحلا نالخأ مجده ذل ترها هلع لسنا عنا قاد مقنيال ىدوجرلا را 60 7 7 مسطح اب لب
 لام سيرها ليو لأدب سيل لاجمل رأنلا ةماهتب اتا داقسا معأ
 ليسرررو ةريل جرانوكت نا نعمتي نيالف لاجرلا عمو سنلا ةداهشب ضعنيال

 اك

 ةعمره و ةزعلا رهامتا قىضتلل ل علا لس قارهَم
 (نتارمإًءاهش هل ءاضلا 3 ءاهتب لاقل لى و

 املك لو هلك حامنلا نإ تل هنا لات هلك لج
 قمه بلوه ألا نالااقيبا لاب سلع

 ةداهت نق صخر ءلهاشلاو ةلماعللا هيف تكا د .٠ تن: : 0 0
 رك بساع يجكتلا ةرايهش يشك ةلعر>)ء الاب هن مزع غرين ات ةيلادل مرعل سيلان نع ةتزرما
 : | ةقراساس هزلي سيدو »ل |[متييامم صا صقلاو دنع الضال« هنوكأل ةجشب !طقسال سنقوم طونلا؟ لاهي سيلا ماو ةرورعصللاهددءاسننلا 3 لماكلا| | ع .: يي صم عا وع ا :

 يهنةهبتتتملا لمس يصلك ليل سبل الل نمةةجرد داوه ضيا و طق ءاسلا ءأاهشب تيل هناف ت :

 ذعز هلت هلش ماوبلا تاشا ف ىاهداشاز هلرق هلخ ذءا نت ةداهنح تل : هينا ىلا قلاب ةتم
 ايش الانا هاد عشا ندالإفءاسنلا ةداهشب تب لال اكايلم لادادب تبثيالىنل للزهلاب هتوبث
 0 لحمام : - هيو ربطت تك "سيما بنا حوتلاا هك, تبضي نإ نول عم حاكزلا نوكوا نك 0 ماعتظ د اقن ا واءاسنلا| | ىذا 6 م لا دي لا د

 جضلا تناكاذ الب اهب طقس اال هنوبثر عي ةهبش مبا: نوم بسلا كلا ق0 للاجلا نمل ل, ليطعتل يطب الما فلاب
 لئاها وكدا رار يا هلع هدسزاز راع ا ل

 ع ”ماكتلا ىاوهواضيا هلرت كنس رمضان. صخلارل 3 نيف لوقكهل ةجورل ذارخا هج نهوكيلل دود منتو
 8 رهو منلثمر لزم ناصع اوي هلوق نم |0500 تش ع ل ا د ل : :

 <« لل يلطصتلا ةرابع عرمملا ءاتش ام ةهقرمضل اكله م بصاخل الي غل ف لباس ةيراج بصغن منان بصخيول ل
 ا

 و 9 .عئئار هزت هلق ع

قف نلولا نود ةيبراجلا ىلع عقوامنا بصغخلان ال هلراردح ماج
 يلز لش علا هع ى ا عنب هلت هلظرعلا فن ا ل

 ارأ م_توالارمت فول

 هجس والذ |هلرق 0 كن يعمل بدسلا مارع ىا نعت اف

 زغلاك رعت لا رم ريتكو يفتح هاقن نارو للا هل لاقي امصرمجم نا نللا نسكحلاو درطلا س1 لان سنع هلو ( 2 سر اجل
 اوس ١ قو نسكحلا عم وكيلا لجو قولا سمعو اراك دزطلا جمر خيرت ارئاذ محاد رن تئادلاو ينسلاد ب ِ ا 3-3

 ١-2 نارونلا نويسني ةيْضنحلاو باوجلاو لاويسلا رع ضيا نيتبشمل لليل دولخج الر انيرَشت ةضوقنم اهيلكو ةد لمتم نينانلا لمنال دوكحا فتن
 دار لاةيجو ممضعب طرعش اعطت هج ليقر نا علا ةيحن اش .يلع دان ةحح نارولا ليقذ اوغلتخا نونبتملاو هقفلا لص! نر ددرطلا له
 ١٠ صنلا نود ةقمر كلا نارو نل فصلا ونه ةلعلا نأب عطقبت هلزوكحال منع لأح ىف دوكحلا تترد فصولا دوسر لاد 2 ضتلا مايق

 هتل

 ا
 ا 0 1 ب ا ع ب كول فيو فع تناموبحملا



 ٠ ونيمملارإ بج ادريخرايتعاي تِشاتلو 3

 عفو ربنلا هلة لزمه أمالا ل حا هلرق هلو عطب صخلا ل6 هئاعت اذه 0 ] نيوتم ني غلاب بسلك نب صغخلا ال تسييا هلو هلس
 3 لن كدزاارانكرباير د ججومو نشأ أير نو د5 ناوزر ايارورمب كت سن وصزا ىو يلو تسير غروتس نيكرعم نأو تس ُنوبش خذا
 أمنا علللل نبا لاق نيعتم ”منفلارسخ ببسلاؤزل ف اهنالا سيل هل ق0 اقربرنش ن أر نايل فج بويل هنال هلو 0 بزالا ىدتنمم
 رحب نيا حتما ملارعت ن الز اكلا 5 سياق نكي رجل رحل !رعق نم جراد ليلا فايا, نيل لال !لقتنا وراغكلاو نيا يق ناكأ ذ/اعفرسغ ل بج
 هئاقي رع يلد لا دوجو زنا ناكام_اقبا هل رق كس لثم هلرقب ناعتمزلا مرعي هلق 0كىجتنا سمخعا هيف نوكي الذ ةميغلا نءنوكيالف
 رم توب وكحلا هاه نمو ىغ الل نامزلا ى اتباث ناك هنا دعءانب لاحلا نادز قرم تاثا لاحلا ب |مهصتسأذ ليل نبوءافتن |رهظيول مادأم
 « نان زها ئاروشلا ءاقيبالاكرتس هلق ك0 نير لره امل كلما تروبش)عوانب مهل لرضن لب نيرلا ىنل للملا ترببشب وكلا ل هاظ كلا توبشل مقاول

 : ةفاهلبز نوجد عل نال سنس .>ح...يأ ورشا ليلرلاب ةتبانلا ماهستلاى مثار
 ةليزملا/ | 4 اذئابلل/  بتحيم ماذا تلق نآت دج ساو ع هلق هلن لاما
 1 1 : - : ب : ِ 0 ل 00 00 هثافتناف بصخلا”لا تسي ١5 نه ق ناضلا لع نأب منلاب انههّن )تلق ةامزلب ةجروكي تظل ليل لاو 022222 1722252222 يحلب ظل هر لصخلا 7
 هيشرسمت“] هناربن حلاو واول كر | نمحرختسلا ق هلة ازكهو ةرورغ نا 3 0 ا

 1 نورت م تت ,,, | ل3 ةلطركسا كانل ه١ هلاقبمهلت0أ نيل لاذ يالا هيل هن فلارسخ بوجو ءلع نفل هيلع فجس ون رل هنا ب ١ هبجواهلو هلل جلا نبا لاقان

 | ءانعم ليلرلل هةيحالص رع لاحلاب انتساب جباجتحلالا دارطال شهى امل هلل بلان هلك هتربن ءاديوجم لاق د تحج“ 0 ١ هنا ءاريح كالاخم أ لش ءاقبللو اهل نبال و هلر تمل ثورسحلا
 55 مزايالف قبس يل تبثملا نال < سيلوه ان سعو عهتاذنعب ضاركلاوأقبب 0 0 00 1 يت يي 55 1 روما 0 يافرتسا فاشل نع جوف لزم )يلد هل لجيل هنا درج ناكام لتناكأم ا اقبا لصا ونال وكاد لئلا رك نب تكمل لالة | رب لاب يع لما

 0 _ أ لل دمهنأقيلنب”لف قبعجرسل تشلاناالو] ءاقبلا ال لآعل نامز ىف هايم ىضاملا نايزلاؤ السب هس لعزل ليلرلا| لق فسعارا بج اوربا امساب م

 ١ ةنيسبالا لاق 0 ش ىردشلل فلما :رتعرردصقل طع: رولدبجواةقاشلانعايتوحوولا كا اكاقبال- يب ورشة بوتس داعتج اما عهدمرسو هلاطب ليل قي نايغ دم جور: لون ودسالا قدام فوت يازمن كل فيلا اب باعد سر يسال
 عك ذ اهفرهظت ن الخلا رار لع صنلا مازل ال هعئادتج اهتكلو :يوم هجن وتل هلثكم هرانلا نمعبلاظلا نيف امناهع

 8-5 ه4 2 هل :٠ 2+ خد 0-3 3 كللم حرب رويص' هلوت

 قت شللكتإو ةعفشلا كشلا مطور ارلا نم ٌعمباذا نضل نلف ةتحدلوقأ دي ليو يفشل نيو ينلهسا

 اهاس هج عضشلا نالت نوبل ةعفشلابجالو ى هرتشلل3ىاهل ارق لوقلا نإ مردف عال لمح لادا عفرلل

 : صقتلا ىف ةلأس ملا ضو منواربج ىرتشلل نع ةعفشلا نخأيف اعيمج ا رامف الرمق 00 ةنشلال كمواد 6 هع ةبت عتب اثب تيسيلراوجلاب ةعفشلا ناف لاو فرز لصي نه اظلا نال نيبلايوب كت عفاشلا لاقو قابلا تشل يلم ضر عز تح صقشلا ل ف ْ زين م: خواضاد . وزنا“ معتسفشا زلال الريخلا عفرل يره ظلاو اره اظل ليل يلا نإيةلضالبأ مضواناهدإق هلسل بلاط ءانخايملق
 وشلاووج» نال ليلدإلب لمع لا اس اجصتتس ١ 2 لص“ لاب لمعلا نولوقي ةايفضحلا < !نوركتملاوميلصالا ةءاربلاد تحب الا وهو لصاالاب لمعي قف ةيلصالاةحابالا عاين اب نوكب لب ادري وكن الامر حم لاحت هذا ب انك ىف جرب: الام لك ينال حوفسم ام دوا تتسم ن وكي نا لا عطب عأط هعامر ىلا قو[ ف رجال لقلت لقاح الاس روق ندا ميغ |باوجلاوس لدهل مم سر

 لقوىلاعت مل راباقباس نرشملا لاقان باوج) نولوقيو دوجرلانعب مرعشو مرحل ارعب جوت تاركسلا ناف مناقب زعل نال نامز ف همرسد
 (ٌسساانما نصوههبا نك «هب تبتيالف تاِنالا باب نعشيزالا نال هنموهاكو هب تنشيف عفنلا باب نم ثيرالا مانع نال هبيرق دولا متيربال هجد نصت لالوؤدامفدلا را .ةأقيغس اريل مازلاكذادتجحلاعلا نكل ليل فل للعدد نار شا ايدو انك دور كما راج بلطلادريخلب لعل رعل ءاقبلا قبلا بجويال بجوملا نا نمانلذاد هليلدوزلا ةبحجبوم ةج دل اه( سر ولت صخلسا نه»«رب نتن و يهذ اذ لماتلإريظي باوجضيا لف انلقأ» يل عيولتلا ىف لاقو صنلا لب اقم ساق هاف سايقلا نيوطب ضرالا ىف امد ايسر ناانل زوجيمال هن ', لون اضياو وكل قلخنلاعت هلوقب الالح نوكيرهالسلار يلى تل للا ىراامف هتمرحرج يولد لكت اعيضررضزالا  ادوكل ناحوهو صنلاب لمعلاب لب ب ضالاب لمعلاب يا هب .لصارسل لنج اال



 ”يوهتسارثرهعملا ةنملا ىلا هاري كح ا لاخلا باحصتساب هلو حلس أن ننع ةجحرسل لاهل ب ا هصتسار ىلع ساعه كددل وف
 و هدررمم نم اثراو نكي ةحامزلمل هل وق كك دوه شملا لام ىف كلطخسل! نع تاأعف اد هلرت 0لستيلالا ةويحفل ةةيضاشلا ة

 رم ويلا هفصرح تن ارم ويلازا لالخ تول نا 5نبعل لجحرلا لاق !ذااص ةيضالحلل لشاسملا نع سقرخا لئاسم هلو ل .لاملكلا»
 -ينعتساب كلا نال علاوي الو ان نع ىلوملل لوقلاف لخدامل سجل! للقرار تلخ د ىلوللل للةوث المل خ دار سول

 ( مولا م7 لق لوقلا,ت ف اشلا سمعو لول طسعمازز الل نحرص هله لوخ نذل منرع لص الا نال

 مومملا ىف لخا ريغ لسللاو
 علشلاىا هلشل, لقال ايها مس

 هامش ال ضراعش تم ىلا م ّ : 3
 6-0-2 : زر لعوراوجلا) ةعفشلاب لوقيالوهذاغفانلا فالخميف نقيل

 لابرم ذره لف كربغ لام تيمو هتثرو نيب هلايوسقي الذ هنن لامفؤ#
 اذه قؤمشردكلع وكمال روّاد طصيوهو لادم وقتساب ودك هن

 ىلع فطعا شالا ضاعتب باهتحملاو هقفلاىف ةروكرم قي نكوخ/لئأسم

 هأايتبإلا ظراعت ليل د

 0 ١

 يلوقب قاعتمزلاتاثاىفأ [بوجو ق ننارمازخرتنالن ليلا ل لا مايصلاوشاوث لآ عتهلوقكل غري الاماهنمو
 0 !نهىلليل وربي لمعاز والا يش تبثيا) كاشلا نال كشلاب نيل ]سف لضالارب. هلو هل 2 ا د ديلي رج

 مولا تءاعملاو

 : 0 ثراحرم!كلشلا نإ ارساذ نوكف لي دربغب لمع فز هب رح نا جباتجتالا

 3 يشر انما لق ْ نير ثداح ضاره هأيشال |ضأعتوليا لاكن آف ليلد نول نيف
 م را 1 ”ميأش 2 5 ْ

 2 سلا بخلا عمال ارمالا الا
 ,  ستيإلزكحلا ثاشإدعوبفنب
 ع زامل صك لاق 0لطوكتلإ هب
 - معرف لاتملا!نهنا.ريم١

 مل تره هلأنتأ هضعب لوخم رع مم تاياتلاضعب لوم هيل لاق ناك لي
 (5نآؤرلعلاءاجيو كلشل للان ضِؤملع لاق نآَذ ليبقل لى نم هيف تل نا
 نلزرسمن لل وقي نم ناد ًامب مباهنعتلوأن يلع جح نوكيالوهو هعم ليل ىلا مرعو هل هير فرع ال
 تقلا نتر تاذن هب عرفلا 0 هلع 5 5200 3 ١ 00و سادس رهام ساشا سعتع لطأ ث ١ئلخوهد هلو ميك كاك ا 2 دراولك .هفا تاروشرلأ | هناء ؤضولأضقانركرل سعاعج قتيعفاشل )3 ىاركزل رسم ىوهلو لادم ن فكل فنك | عورفل اذ ره نجي يح رهلا لالا نيب قرفلا هبوعقي فصوماضنأ قزق الوقلازح سني لك اا ِفنبٌلقتمميال ىذلا م ايلرمالاب شاق لير يخلص ملرردهل وتقكفقنصلا لات ل : 1 : ا مرع ىف دارظال لل شمىا[هلإقام لع فطعق علا هب عقي فصوبال للقت ا

 وقنا, فلح بالو“ مذ | | كلة يفربتعا ناو فل خوه هسفن لتس مل اسايق ناكل وبما ريق يلع رسيققللل
 هل ول طخ و وابت ضع 0 3 7-6 00 .  لن هلي

 لوبلا نيت ىبليقلا كاذأ |سحويمل د لوبلاوهضت ل لل صال لذ ذاريرفلا 7 لصالا نيبأقراف نوكي

 رابق الرمق نشا 5 :
 نا ةلث سلا 8 نهىف اولوقي نب ودصتساالا ىركمل غض سريومسلا ىلا غاانلق انه ىعد هلرن ( |( رمنر

 ةويح ثزالاطومش نال بالا ثريالل غلا د لجتلن أمهم لح تدبر و هترمو هتريح ىف كركشم درقفلا | .*
 ءايرتا ضياو هتربح تربت مردل تريإل هنا نهتسيول ىزلا ولولا ف نولوقيادك تب اثري درفغلا ةريحر تروم توم رعب ثراولا

 ةنأكحلا ف ةصراعتتم ةباقلا ةزه هاسشا عوقد تل جلا هأيش”لا ضراحت هرقل( نر ريزتتلا اد خلص ء هنوم نيقيلا ل لأم ةنارد طرعخ تشي ولف رضيا تيذيول هتافدد ثروملا تآفو ثرالا طزعت نال هسونريئالدوقغل
 هرهاطناف ابل ذ لصاحو (رضملا قانهمه ةياعلا لوح دمرع بحرب ضراعتلا نت ل حرلا مد بحب قو ل خر لااهضعب ىف

 أ



 ناكولف هلوق 0/ءاملاب ءاجنتسالا 2 ى١ هين ناهلؤ لب مق نسم ىف حا هيف هل 0ك رعب ا ءأملاب نيرتسملا هلل
 , (ركذلا سماماو ءاحتتسمالاررو سركنل لرسم متكلارأفرماتريغ لاكر تسال ازه نإ ةسعب ىرت امكان هو هلرن 0 كريرفلا سا
 لسافلا ل لتس ]مل نب ةقذاوملا باوجلا ةبتر ناف م هفلشلس ايقل ةضزاعم صن تكل هيف مالك ال ىرورضرماذ , أ فتسلا لاح
 ع ىكحلل ةلع هنرك فلتخ ىلا 1 هيخّملتخلل ف صولاب لق 02 ىنمحالاريسغتلا ذأ ١ نك يعلاب بحمملاد نسافلاب
 لرب طرتشب نامه لالا ةب اتكلا ف لات هش غنلاب ليلدتلا هل رق هل هلبقام معدل تك .عرفلا د لصالا ىف هدوجو ىف قافتنالا
 هلو مستاء ةيادكلأب هت!بتاكللا هل ت04 ةيارهلا ىف زك رثا ىف دري ا جالا نت يتاكملا عنتما|امكهنا مكحول حةبأتكلا
 ةرافكلا نعبتاكملا ز ات ءازاوجرعنمت ةحيوصلا ب اتكلا نالا نممافر اذ لاق كلل ق أع! هلوقب قلعت مريفكتلاب
 جيم دلااههل نب لعج ىقلا ةب اتكلاك تسارمخا»

 تاالرمغلا لجل ره امن هل هلع 3 فثيسيم
 هلك انننعموهتملامب سيلرمخلا
 دي قش ءادا لبق - !عنمال هل

 و ا 8رش سات اررلا فاك ةباتكلا
 عهرغلارسعيإت نإ هل شالو اورهطتي ناي لدي يلف ؤرالأب نييتسلا مورد للا واح نم كريفكتلارمدلز
 00 ل اي و حمس راع لل 0 مك | | معلزملك ةراهعا رعتام
 فطع هي نلت فصضولاب جايتححلاد ىزتادكارهو هب مجرد الأث لح ناكولذ ل ليلعتا هل ىلا

 ةخاوز لافصولاميطتج] ليلا نيمجلص نع فدارطل لفات يس ان لود دس تردد كمه 4 د لاح هي ةيقج)انالطبل هل د هلو
 رك كج ذادساو هركذىلا ةجامال
 تذل سارضعب نللع هيينتلل

 انهم اقل نه نئلازملا
 مساهت انت حاؤلا ةروس نعى
 رضوا كلذ لجل هل 1 تايإ
 " | كلت ولمس يسار هناصقنلا

 ئاكراوسأقلطمييؤكلا نعيش الان سنعتةنآتكلاوريفكتلا نما هعنم رمل مخل 1 . ١ 0 لهما  ةلمب د عا ل 1 ع 520 هلل.( ىقنلل ت5

 ةجيفكتلا نم نقتل لل ةياتكلار [)ةليل ىلا ةمكقاز” مدخل لدا زمواةلاح 0 يي هانم تم ' محيبؤكتلا نمعن قة جلل ةبانكلار ماتا ممم خلل نهلو هضم وانزل | غافلا ةدارق نالف عفاشلا سسعأم

 قاف طعأ فز كادجالا باقيه وريوكلا نم مدلل معلججل ؤ#.ةةل رك 513 1 رك د
 عبس لخدالد ارنع ةرلصل لطب
 هلو هلل ةولصلا مضى تايثلا
 ناةملكو ةءلقلا دوجول راو
 هلو اخ

 لوغي نأب هل توكل عنلاب ليلعتلا
 دة لجل لص هرودأ تال ة3رود امك ةرلصلاهيى دال افلا رس نا( ثيتفتلاو ىلا نعب نيهتجلا حا

 يقل م
 قطتهتلراوا ف سساغلاب نسافلا_ةضراعم ةيفنح /سايقل از هضراع قو عرفا

 مينكازاوجمرع ىف ةيفاشلا يار اولا اكل ؤوههلرقكزساذضيا اة لعدن
 ٍ- ناوفريقكت باكل ارملا اذه قأتحا نم تاريفكتا نم نيكل عاش

 . |لججل وه هئارمخلبةباتكلاداسفرتال مايايغرم يقل نهرورمغلاب ب كلك رس

 ةهيسارج رقاب كلل تا تلقا صالوب او انلاب ووزن ماشا وها تكو كبرها فو ديو فسر اهلل رن ل١2٠
 قلطالصا فزت رعي است لاطاغل قرب ناياحدا ا 2 0 7 :: يد كير سلع ا ل هك ل نيا رجرلا امال
 ااعذط ع ]20 اوجالا فلا رم ناو فرعلا انأرق ميال نال الر دامب 0مل

 انه لوقب ناب ةنل لجيل و, ماويهل نالطللة رطل ل فم آما 7س
 1 هلك : 2 ى 7 2 9 3 ن ل ظن ررعوزلا هيبنولع قامت مول فن جاز غاعأرا ةزخو ىلا ,نادجو مرع تق ليلرلاهنارج »قرع نال هاذ. لزهت نا رفسمامد 5 هله 8: ١ ”ةيمرروكب نا الا همعطب اعجف كاذالف ل رترسلل نهذ ىف تازيغمن لدا ناقميلع ليلا دثل تبانريغأ ا مانام دم فهل

 0 ا ا مت داوا أ غ 2 مس , | | مماشلاوهو هل>الاب طبخ هملعن | اجا يفدجلاللهاةلقزابوه ل هيارفلخان يلو ابو رع ين ران نم للدالرب تحال
 ا 51 * 1. | | لبلد ةمرقل جر نيل را رعاع
 ةقيفح. رم تايلقعلا ف تارشالاو ىنل اكرم نالت ايلقعلان ود 7 0 ل
 د حد رشمات خبز عازر ايهاس نيل

 دزاير ىاهي هلت رس بأ ارمكف يع ىشلازرو د تايلقعلا ف ليما سلا تما !قانلا لك بهي 0 تال را
 هيسنالع شل لم ايق نوكي ءاملا نيقريت حيل نادنابوهلرق داسن ىف حراشلا هلاك ىنلاوهه دان جد نساذ ىا ىرت ادكوهو كل ذ سحب لقق
 جبل 8-5 «مداضرهظذ ضحم سم ويرؤلا قوءأملا ةطسارب نوكيريلع سيقملا فمما نال راعلا ماس يت نوكريتعبول نا [لط أبره
 معاولاسايق ةلأهلا ةعباتكلاداف دعريفكتلا نمت [مريغ ةهباتكلا نوكف صو سايقلا اذهل ةيدن الاى | ىا مب سايقلا, نه ناذ
 ًافركوهةيفنهلا شع اوبل ةباتكلازاوج ببس نااوتبتي نا ةصذأشلا (كصف ريغتكتلا:نم ث امردغ نينب انكلا سرك مم اجر بخملب :هنباتكلا
 ,ىهف اف ةفنام تسيلاهال ةىناماهنركتلاهرذ :باتكلازاوج بيس دوجو ةرحل ةلاهملا ةب اتكلا دان هلز ذ فمع مرلبل ريؤكتلا نم ةعنأد
 لاف أهنن يالا نودأم ةءلرقب ةؤلصلا د ازج-ا مرعب نرارقت عل وكت نم انيلع در هرهاظ لاوس عندا نه ر/ازجع ملأساد هلق ام( رس»

 ,”وّهي| ين ةماقلا علو قلاب ىا سانا ىجسال .نوكنرم هريغ يهل بشكل ذ نسلدتالا رو دام ءازجا نع هحو ث ارش لاضا وكلل نلأيب



 ناذالصا ةيحرسل يعن (شلوانب (مصا نمت اروهمجارنعو هلو 0 لقنلا دنع اهر ارم تايلقعلاك تسيل تايعرمشلا اذ ىاشلا نكت سلا هناف هلو
 :راشملا نم.يلع مكمل هن لو قيفمكحا اع اليد ماتلا ثمعلا نحب سهتجلا نحيل ذاف هيف لول نملاءافتنا”الد عقاولا ىف لل سلا ماقتل بجرب ال ليملرلا نا جحد هرم
 هر اصنو !| دوه ناك نمالا ةنجب لل خ ني نل ىراصنلاو درهملاى ااول تر هلق 0لس هيلع ليل دال هنا مماشلا ارموكحلا نه ىف نا لوقي نإ ل تابنالب الو غال
 | لي كوع د ىف نيذ داصوتنت نوما !زه هعوكت اهربإون اه سوغاي لق قالا نم ةلوعذ امتينمالا رجعنا كلت سه رعمج وهل او نيقي يهل الق نيببفل

 ّحيرويصلا :ييشلا ىف نك#لاى سنعاما نع هوت 0كستنجلا ف يناصنلاز دول للوخد تايثا تا عيه تابفالاو لفه نجبا نيياسملا لوخد هن ع غلا
 ع خلا ىرنعأم !له مراشلا لق ىنعمف وريغو فشكلا قر وك نيرراشلاو ةركذأم ناولع امث حراشلا نم ةبوتكم يعش ىف تيرا نكد ىرنك ةربخأ هلل

 واخ ذم اقملا انه لحب ىرنع نمازه هلوقب مجزشلا ضعب ىف ىدا!مورث ا نلاريسم افو ءاع دالا نم ةبش اش لوقلاا ذه ىف سيالف ماقملا نبه لحرف ىدن
 ناردجحو مرع ىلع بست ىمتالرهلكل | ىف ماعدالا ضع نمارس حس نا
 ياو ناتي انلاسررر يتلا خيال سايقلا 5 ما

 ناب عدارعولع هتلازمالكلا قراعدال لضخ حسين حلل
 وصي ىارلاب هلع هلطبنتي هله) للياء لات هكأ |تسلا اتايعشلا )جليل ىلا معف ”) خليل نم مل نبتالف مرعلا ددوجولا

 بجاصو !نيحراشلارضعب هلو عش هلجج) ليلعتلا 1 ا ا كسا
 : رع ليش نكران ل 0 اولآقو هلوقل تابت 3و غنلا ف”7الصا :ييب سلرو همك رنعو كلن

 ٠ : |وككب يجر اشلا ضع ارم نأب دحلو ءاطخل | تا 008 :
 ادض ناش نيل دخيل لب لينا :كرا كنا هرباو فا لق مينأم كالت ةراصنولا دوه ناك ن مالا نجل لخمنترا

 ' | هناطلخلا اقنمل علو ةيهدلا) لاق لئاطإلب ليوطتأ | . مدخل , . 500 0
 رهفيرلو سايقلاب تباثلائخناركدلا رهن| | ىف لتغاد1 نها عيت تاننالا قتل ا )6ناهربلاو ةنتحلابلطب تلازم نق داص

 وام نايبؤ رش ءسا غلو ةحيروصلا تاليلتلار اجب نعرف املوماقلل انه
 ًانرسعربي علا نا الا ةنبرا هل للأم لم لأقف لس فواد لمحل لي

 نم خا ضل رعب سايفلاوكحلر ايب هنا نيح ا شلرضحب لاو هايس مع باراوه
 . 0 7 ِ ٠ كَ دج 3

 وهل رعباوف ئوسو نلاممكح نآيب لب شحلؤ و اطخيوظو .كروهطرش

 كك 2 ا هدو ل
 من !ىف ]نك در نقر دلحزا هكىلب ره شحلفلار
 سل 1 ا 2.
 مصو 2-!هفصورالاق روع سكي بجحملإ

 طلع فوطعم بصنلاب مفصوو !هلوت 0للس بجولا| :
 0له طر شل افصو ©! هفصورا لاذ 0لك بجوملا
 للت هلك طر غلا ىلع فطع بصنلاب هفصدرا هلو

 لرصو!ءاطخس نركب يلع بترللننالاورتص(خلل ةعمب

 ةراابمفصورا هلرق كلكرك 1 فصو < هفصووا ةفضوو ابجوللا تايث ل]و:لا ليلعتلاب تضارب! نهو تارلا بلا غبةبا مقلم
 جو ممئالزعا غني زيشوءتمتوزما | ناتاشاقاهفنب تاتاشاقاتلاو زهمفص وواتموللا بجوار احاشات 04 يل نلت تيشوا | ناتاقاو قادوا رشاد ناثلو نه تكوون مولا جيلا راحابا
 0 نا هلت عفضووا 2رتل تااناتلاو 0 2
 محار عرمنلاب تباثلاك صنلا ةراشأب تماثلاو صنلا موراشمرك تاه نا تاز يف وواوكولا تا تلاذلو انه. سيور لاط
 اسنلا:ةد2/يسنجلا5لاقن بيتزللاباهيب رقة حس هاذمارم انههريالق هفصوو

 ببسيرسيل حد لن اب سنجلا نا/دعناشلامامالا ل او
 تبشبال ةيبرقنلا مزعو تي ضنلاب نالء.اسنلا هى

 بلل ةعنامويغلضفلا ةقرقحر لضضفلا ةهيششمالا |. قش 2 ١
 0 غبن لا ممءاسنلا مول تبجوم اه سو ميسنولل نا تارثاذ بجولل تاثناللاث

 ٠ 2 يلا يطلاب لضفلا ةهبش منيال نال ناد ا هدد 5
 : 0 ْ )101 00 مرح امل لضفلا اجر نال صنلا ةراشأب ةأنتبش غو ليلعتلاو ىولاب تبني ن

 لضغ 1 !"دبش ةكيبنلا ناف ضوعلا نقيل اغلا ا م و نونا نيمو نمد
 . يزل نديخ تنل نال نينا جل رحاو لول اجلا ةهيشب مر نا غيني ئيسنلا ه ٌلضفلا هتف سنجلا نقلا ومحب

 ' ادنقلاو اة دهورسندلا ناؤزلا سندا ىف 0 8 1 : 0 ا 01 ٌ .

 : اميز وايام ش هينا طق وسر مجول فصال لاثم ألا كر ق موسلا ةفصو نحو نقلا +
 رو 0لطلل يلع ساقي لص | دوجو مارحل لا غش لإ د هفاقو ا ةنيرتحات ل ا شف كا 1

 ارباكرواز ا للبالا نمرسخ ف ل يلع هلوقب 9 تايوان يسال فول و راهفصوو ةورلل ة بج أن
 ةورلا مهي رئاطرتغت الدلو حل 2 ري غور انلل رعت ف ماسالا طرتشتنال قالا .نعو ةأش ةمئاسل )بالا نمر كلوب كأنتمث أمال

 ماعلا
ا نمر بحلاب تل نخ هلق مالت هذ رلعلا لسا يني _

 اوم

ايلرمنيفلقلا هلأ (حاوتل ل) دوهشلاوأكىهكرتو م هرهطت هّق سد مهلاوما نيتخ ةتكلؤ تالا
 ..[انا/اورضع نيزلاة بان واكد

 اهبرهيكزت و ارصلاب سمحلاب وهرهطت "هد نص ةبزتلاو ا ْ 00 0
 ناوىا عامنا فهل 0 هسا |امناو ةلعلا طلاب هيفرلكب نا غجني>لو جال !ؤ رش دوهشلا ند رخل اقم
 غ' شلاانه تابناق ىاهينهلق هلطشج امنلا 23 : 1 2 .

 م 7 اتوب راح هد "تالعالا لبداهشالا هيفطرتشي)) تشللام لاقودوهشب العام66 كلوب هتبع

 ساونالارون ورشرامتالارمقا
 ,ارلاريس بحاص ل داذ هلم راو الارز قلع 2

 هصوىنلاى ني نيب اورظانت امل نارجخ تاصنو ني سلا دوه كلذ لاق تلق له سي نلاولاقد كلو عن« سر
 ,|كلوقملا كلت 1 0 هتياصنلا لاو دوهلا |١ اهلخ ني نلدوهيل لاق ميج باو لاوس
 غلا ءاسنلا ةهرجل هلوق ( رس سر: ايلا ىف + ايلا تمخ داو ءابوارلا لعج ةيونمالصا تاكو ةينماع مج ىامالاو ةلط ايلامهتارهش هن ام |
 اضيار ءامنلا سرح «سحوربشلاو اذ نحر سنجلا وه بجرملا تاشا تشريلع سوصنملا ف لضفلاوبر ةصرحل سنجل اور هلا ليلعتف
 : «فيف صنالام ىلا ضنئلاوكح ةيرعت



 ( ىرلمرتل ا ءازر فز نلاب هيلعاويرعص:ذ لج اسملا لةرتعحاو حاكتلا اذهاونلع ارلسر يلع منا هصقنا لوسر لاذ تلاق ةشياسرع ةوكشللا) ويلرنلعا هلق هنعا
 جت انلق عالما نب لاق طا وبالا اكن ال هلو كل ةروكنلاو هلا حلا ى 1 هطرتشي ل ف 0 فصولال نه تا ىف ىا هيد ه1 لس بيرغ تي حا نه لاق
 ساق لنحت ركن ىف ىذاقباس هانطن هل وف 0ك زا هنقب هلق لعن وطعم لا هنوكدو هلأ 02 ىلوت:الا جاكت ال ةياورلاًهنار تيرحلا بك ل سمت رهاشو هل
 بعكربر مجم هاد ' السلا لع هنا ىورامب هلوق 02 *نير/ م درتبا تاخللا نهتم صقانلا رع ةرابعل عجروت بن نلا عوطفم لص الا نرهربنالا هلأ ِ
 رع مئلع هنا طعم وسر لاق لأ قرم نبا نع ةوكتسملا :ءاوكر م شخ ١ذا هن رق كل ةحكرب ةولصلا ااه ر وعم كر انملا حرش ن كالملارربا ءدروا د

 'ازحرب ةجراخرعى سمرتلاووز 4 :ىسواز لاوت كلارا هلذ كلل يلع زفتم دصرتاو هلزنوت ة نجاو عكر لصويصلاو يك ماشا ذاذ يشم ىتسم ليلا را
 ليموط ثيمرعس ن ,ناخيبشلاو ور ها موطن ناالا ال هلق 0لليزتولا معنلارمح نموكل ريخ ع ةولصب مكن ما هنا نا لاقدولس د تس | هنن لل رسر يلع جرح اق

 جل بيصيو'طخجنهنجما ناث مطقلارر د هلوت هلك
 سايقلل ثاهبوأسب هلو كلك سايق تا مرت وكح لادا

 ن زب ليلعتل !يعنول هيساعتلازرو نيس ألا نولا ذأ
 لاق هلع مراللا اجاب تسر نابض ةيدحتل
 ليلعتلل مزال نسل ةهيدهتلا ر اىنعي م عن أشنا سسك زاجأ
 اسم ايق ناك مرمغل لا ةل علل ةئيرعت ليدعتلا دافلا ماو ةرلعأ

 لجدغاررصقم نركب ةيرحتا ليلعتت سعب ملادا »|
 ساأيقلارموعا دنع ليلهتنلا ر اكن سايت نكيول صن
 از ويلف وح ا عر يققحم المار +ز وع نال لاد هل

 احب ال ولا ى 1 ةرصقلا ةلملاب لاق 0/3 ليزعتلان
 : تطينتسا لع قوهامنا ءاهنلانراولع اون عرضلا :

 محال و |رصنملاب :ةصوصنلل لعلام او ةلعلاو درحكجلا ني ْ

 مالو زاهتالا,لصالا ةهصتنغم ةردص د نوكك ناز وجيمأ
 نازمراشلامالع أب انملعر و و ضبا ةيرئاهقلاءتلصحو هين

 عنه رموظعا 8س أذ لاو ةرثزلإ وه ءلعلا5 ى
 1 رولا
 فت ]و كل نمت قليل ني اربغذ انهن ى عشنا
 او حلل ءامجالاب 0

 ةلعلا كو اهتصص هلت عش احلا خصر ابتيصاعأ
 :اهسضن ىف لحلان حصى ااهتيفطرا باور هلرن ايل
 نيبس ملا نم فقوتلا' نه نأب منع باه ناركميو
 ديلرت كلك د دالذ نيفباضتلل قا مكة دمعت
 ةلعلاب ليلعَملاب ضوقنم ليل سي نهؤلاانل ليل ىلا
 عضتقي نأو سااولا ريك ىظ معنا وراق

 اوهناف يمتامرقم ن ايرعج ضي /يلعتلا هز وجال نا
 [ةفاقلا ةلعلاب ليلعتلا ىف عازن ال خولتلا باص لاقدأ
 ازتالفاهتيلعب مزجلا رع نيبرا نا انا ةصوصنلاربخلا
 هع سزإن ا رمزحلا مرحب نرل وقي اضياةيعضأشلا نان
 اهتيلع جرتو اهتيلع ىلا نهتجا ى !ر تبلغ سعبف نطلا
 رحل ةعمهال للعلا طابتتسا ىف ةزفتعم تارامأب هلتع
 ١ سضراعت لو مازن الف ناحجرلا مرع ننعم و نظلا١
 عازنالف ىرستملاوه ةل لاف ىردتملاررصأقلا فصرلا|
 رول _لا نع الخ وا ذازلا روكي نا ربا هلذ هلغاضبا
 ابر ليلعتلاو هلو 02 اثبع ناهنامهيلك لمعلا
 نظلا نبلغ بجروت ةرمصألا ةلعلا ناذاعطقردعل نيعيإل

 سات ع صوصنملا ف لمعلان ال ا هنالهلو هل
 تشل يضيف ليلعتلا قرف صنلا ناذ ةلحلاب ال ارمنلاب
 ليحتلو ل ةششاو الف هلو 0 ةلعلا ىلا ال صنلا ىلإ
 | نيو يدعم اما الر زلع رشالا|
 هتاولعف ةشاؤ الب ليلعتلا نوكيف ةرمص اق نوكت

 2 ية تاؤص مسرى نك لكم ببلعمللا صلاح مالاال ارضئارف نك كييلع ميدارلص هل اص الجر نا
 : رااطرعتو ا ناك يبس صنلا يلع ل نيأم صنلا ع سافل. ةباراسن/ ٠1 1 ةلطل  .فسحبم ١ نلت ناالال لفن نعريغو لص لافم ةنبا»

 شاد نال وقت نال ئاقل ر ثبع هناذ ةصاقلا لعلب ليلخلاز وشال

 جواكتلا دوهش ىف ىاآهبق ةروكرلاوع] علا تطرعشو ف لال ولو جاتتلا نأ اهلرقلا
 غبنم»)و هفصو ةروكرلاوةل ارعلاوطرش ةهشلا نو طشافصو تائثالل اثم
 | طارشارف لع ل ريؤهشنالا حاكنال هلق ق الط للوقن لب ليلعتلاب كفولكتي نإ
 ٍ ركل مرهاش ةلوبالاءأنال مهلوقل هليزتفي عفاشلاو قرركرلادةلارملا
 0 بدارملاوريبدلا ثسايوخلاءاونيريغصت ءاربتبلاو اقباس هأنلقن امك لامس
 ىنيدس>) والري ورسم ةرلصلا ةزه ناتاشا ىاوكك لا ثموهو قولو دحر

 ود اردتسلا نوف ةناو وراها تيعورشم مرع انس غو ءلعلاو ىلا هيفولكتي نا
 ابان ةفصو تدرب ريلذ نيصلا وكر حلا عشخا ذاةلوقل المع از وعبومذاشلا

 امتذاؤوألاب هيدرلكتنالو ةنسو ا جباوهن ؟هتفصو عورة مو كحول ن أدرك ةفنص

 وقل ةنسأمق للوقي ف اهلاورتولا ىموالا ةواصوكداز لاعت هدا نا/ةلوقب هبوجد
 ' للا عيا, لكن م عبارلاو نهريغ ىلع ل هدلوقب ىارعالا لاس نيحعوطت نال ل
 بلاغب هيف صضاالام قوككلاوا ةيفتبتيل هيف صال مىلا ضنلاوكحتتي سعت
 .|هنودب سايقلا فعالا: سنع مرال وكحتتي صتالذ نيقيلاو عطقلا كود ىزرلا
 ةرماقلا لعلب ليلعتلاز وجهل ”هقاشلا عزل جدولا ف هيوأسي ليلعتلاو
 ليطتلةاعهمتتنالامنأذ اويرلا مت ضفلا هلا ىةينملاب ليطعتلاك
 ةرقومةيرعتلا فعن ال ةبي نعتلا ىلع فيقول وامقفوكلا ةيل نايل ةزنع
 رو سلاريزلاهتي رعت ضلع اهفنؤ اهيوض فقوتولف اهسشن قاهوص اع
 وفل ا قاهدوجو ىلع ل باهي رمت صلع نق وت الا هفن ق اهتفع نا باولو

 لكسمتلا ةزمفلاواعلاا.هيوشوكب اوبال عرش لليل د ناانل ليل سلا وروةلف
 ولو صنلاب تباثنل يلع صرصحمل ل9 نيل محلانيضي ال وأعطقوا ايفل
 لوالاثلخلارماضالل ليلعتلاو ةئيرعتلا ةصومو خرفلا فوكحاجب والاهل

 0و ااهتيعرمت ىف ءرأشلا :ح لع قال طالاورم اكيسالاب نانيمطالاة دايز اهت
 در سلا هياشف لامي سيل حاكنلا نال ىا زل لامب سيل هنوكلو هلو (7”سر باوجلاوس «رامذ الارمت مرفلا ىفوكحلا توبش سا
 مضيلف انعم لرقن نحو زهاةعكربرةريلف هلوق 8-2 1/حاكنلا دوهش ىف ةروكنلاطر تشي حاكنلا هسزوفيالا ذكم :ءلوبقمريغ امهين ءاسنلاة داهشر صاسقلل
 ةيرصتلال سال سنع ليبلتلا نا لص لا ل مز كوكحفي نعتلاف هلرق ( 1"( , شل ناريصتف نيدنش يصر الشم ابر نوكتد حعكر طعق لا ةرلصلاعم
 | مراشلا دمك دع الط“ لار لوصرلا ةعرعسو لومقلا ةد زل ليلعتلاز وجو عفاشلا سعوا سار سأيقلاو ليلهتلا روكي خلا لح ىلا صوصنملا لم ةوكتلا
 انييمن لل ور كلا توبث ىكحو ى نسعتلا ظإزنش اريغ نم 6 سنع حية ن”) سايقلا نمروع !ج عفاشلا عل يلعتلا نامالكلا ةص ل خر سيقلاررر نب نجوم
 «- نلارصتلا مقتسم اليطعت نركيو لصاالا طعاوبصتقم كح لاق ةي سعنم كيول ناداسأيت نركيو عيرفلا ىف اهبوكحل ل تن هب سعمتم ملا تينأكر أذ ةلعلاب هيلع
 نيلعتلا )نقد .لييعت نص الا ىف ناك هنال ليق ثينأتلاو ليلعتلا ىل'ريمضل لمع .ءن لصلا ىف "لرموهزعملا فال ى١ 0ص انوه شو ماعأ
 0 ا ةلحلا صم



 هلل ةيرعتلا نو نيوكعلاو !اهرشلاواببسلا تابثا ىف سا ميف 1702 ضرما لصإل طاقم واب نقنالعا ارتب هل ز0ل1
 هلو هك ةيلعتلاى١ ١ كلا ذ نا هلوأ 0س حسن هلوقب نلعتمزلا صن نمي) 3 لك ىر هتك هسا طرشوا هل لل قوتك ا بس

 ل دوه ى نلا فصولا نالزل از جلو 02 +ز عجلون سنالامى1ليلعتلاب طرشلاد' ببسلا ىفامو هلت هيو ككل هي صنم تاهلذا
 شو ايس هانلمج ناب طيرغلا ىلااضياا ,تيطشلاو ةيبدسسلا# نحيف مرضلا ىف سجس أمل هيف طرشلا نييحت هحتو للا ىف ببسلا نيت دع
 كلن كة زطج نفاع ترا هع اقالة لع ف نقلا ناامك هنا لاقف ف لذقلا ىلعرمنحلا برعث نع هد اور ىلع ينس ماريد ارسايق لايزالااضي
 ا نوانزلا نين ىامتيب كب تراشم ف صوب هلز هل هلو عبع متلو ها تعالو أ قلاب لاى سعتض نزجلا نه لع 1

 ينل نا ايتاالاو هلوت هل ةماحلا نعال تاره سعيه لق اهلل مال الزل ننع ا ننعدإرت هلل يعش )2 ىف مرجم ءأم فسره
 1 ١ ةيوعتلاالا ل

 ل ا سحا 0
 01 هساوم لوا دل ركدماس هس ساك
 0 هباجيا اوكحوا ارواب كبنولاناو عراشلا لا مانو كفل ةيالوالوراتشال

 0 0 2 اجيوكحل لف كلذ نا كاش:الفرخإ ىلا هي سعت نان دراو عامجلو اضن
 0لضئشا غلا ذواضبام ةداضيأم سعيد ماعلا نعز جلف طوشلا» بس اؤاماو سايقلا عضوات
 60 نيببنيب كزلشم_هضو سللاببس هنرى انزل للعتطاوللا نسق اذا لتجار

 ا 00 هبت ةفنصملا ناكأذ مانعا ردن وجرح بس اضيا هلا ةطاولل ال عج نكمل ةط

 جليم هرانهب لون هيلا لاق دارملافالاوةيرحتال ءارتبا طاب هنأ !ةلطأي هنوكفعمف هاظلاوه اكرم 0

 رهف محلل عم هنالدلز 0ططلجاعبا | ليلا ائاوف نه قبيمل حن عبارلا "لا قبنولف ةيستوءا تب !اقلطم نالطبلا

 ابل نال قون ماهل ويك
 .لوقبمنإب ىلاراش لج اسايقل لضراعي ىنل ليل لاوهو ناصعتسال ليد
 سايقلا نا عب غرم ارقلاو ةرورتضلاو عامصتلاوزنالب نوكي ناسحتتسالاو

 لا لا هانز جاتكإو
 دوقعملاواؤم هيلاولسملا ةمذانمق اذ

 لت هلع رلسلاز اوجوكتسىف هيلع وى
 ناخيشلاه اور 0 : ع
 ه1

 2 قلسيلف قذف فلسا نمامهط
 2 1 مرنم نيم هدايا ضتقي ةخاارسايقلاوةرورضلاو امجتلاور ثالاوأّيش مق ,

 حت ال لوقيورملو لريطن نيف ناسحتللالاصب ,:سايقلاب لمعلا كرف

 0 ا ل ا وس وسو زدت وسما ل ام ع انكومؤملل عيب ال ةنادجوإب سايقلا ناقزنالا ناسحتسالا لافم
 مالكا ينعهلوقورهو صنلل ضراعم هضتقيرءأيفلا ن لا

 تلق ةوبنقم نوكي فيكف كدنع سلام
 انه نحو اصوصخراص صئانا| | هيف سانلا سأل اجلب اجا نست اوانكرن انكلورمو سلا عيب هتالزوجالا نا

 تلفراو قيقححلا| 1ىانكواصحلاب وكلا

 اند مع صرصخ ا طرمش نا ىشلا نا ب ىلقلراةةرواغلاب تنفس الل لانمّ قا قا دالايهطن املس روك الجا هلركذ نآو
 نارقلارا تلق نراقمب سيل عامجتالاو

 عامجلالب حيز وهي للاب عاهل لزق 0 ١ ود لم انكااولا هنمريزق ةحادر معن كميل هلل تخت ذا| ربطت مرعضتقي
 ةرورضلاب هل هلتنم اللاب لادك يطلاءابسرؤتتةراهطواب تؤ حلا وأهلنا ةدو هرعضل ا هربهطت قان

 تعد ةرورعض لهل سايقلا كلزنب ىلإ ع
 د تزابل اكريطلا عابس لات لكل ةراهطلا نيفي مرسكلاو : هلا زننالا اف اا رشا | لغاللا 0

 ةيرعتلا ىرسوكح ليلعتلل قييول تازلاةيرمتلا ل نييولف هلو عرعر با جملاوسور ا ءًايهو خر رفصلا
 املوير الا ذاولعلل ةريغم اهن الن نيرلا ازهه طك تسيلف ةضوصنللا ةرمصأة لآ لعل مو واثبع نك 00 رتل ٠

 هل ىوكي نازي لب سين لئاقلا نيتاه ةيراصغال املش ال ليق نانا هنموظع 15 شاذال اووكحلا ف ةزن ولا هاجت (باملعداقا,قف هيلع صن
 نهانلق هيرركحلا ص اصتخا نرعام سعب عيرغل لولا تهي ستنال ليلعلاب نهتجي للطتشي الكلرصنلاب كحل ازمارعتخ ا .تابثاوعو هوخا شاف
 مومعلار يلع رص, صنم قروكعلا در ورث معا .تغيصب ل نياك صنلا ذا ل سلعتلا لبق اتباث ناك ص اصنتخالا!نه نال ليلعملا كلرتب لصحيب
 , رضاقلا نع نكد 6ع ياس تس روز اع صوص تلا دس هر لص اولا ومعل توقيت ليلدتلا هلا انا. لينعتلا تشياعنا
 علل «ترملا ىف من اشم الل ذ لع ناسحنةسالا قالطاو 0سم , خيولتلا ىفامكا طخ اسايقوااصن دا ناكاعامجا !0سهر يرش «سسز ىلإ

 ,ىلسلا ىف صخر ناس ال' نش سلام عين غرك ثيررحلا قا نكد :

 , ١ د جربه عيبه نعمل نيال عيب ارفع ن اذ
 َ هلق ليز تلا رو لقم كلولمم 0
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 بجرب الوهررهاطلاب رهاطل (ق اليف ره اطرظعم ل 2 سيج ناد ناب هكؤغرعرز ركل (راقنملاب هلو لس وزنا تق نلا ىلا سايلاب دل
 .ةروركضلاو عابجتالاورن الاب نوكي ىزلا ناهس الا ع! تلت ماضالا هلت ككل هيرو سرفر هبأعل طلتخيف هلو كل سعتلا
 ادرج د والد لعوادرجبو ةلحلارعمركملا نارو نب تااهتابو ننال لق لس علا رثاب ا هرشاب لاق كب دحارسابقلا عا سأضلالكدلف
 رهطتلا ف ىرقريثأت «لرهاطلاب هاطلا 6 افالم ناش لاو هنو ل ايلج ن اكرر اد راف عض حس نلا تل سايقلا هل ات هلل

 : ما كرش اههبلا عابس هلو لس مخل ارمارجل ىلا نيل ويم باحللاو باعللاطالتخاب نوكيروبسلا تايلمرسلا هلو لس

2 

 لا امكزنعطال هلز تل غلا سايقلاوع ىنلا ناسحت تسلا فنصمل )3 ىف 21نه ىو هلو هلل هحيا ١سايفلا جمل هللع
 لمعهب لمعلاد ةديرتلا عراك سما خيوسق ناسحتتسالاو سايقلاو امجتالا د ةيمسلاو بانكلا عرعشلا مج نا هل ةياورال نمانعط
 انمرقو لات هل اءرش وج نيل
 27 10 ” ٠ فمحبم .. >طسازم هزللجلا ساضلاو !سايقلا
 نارلع آو ا انم لف فنصحملا لو هخ
 تميل علي ىنلا تارسايقل ذه
 ةحري م ناذ دوجرلا لملق نط ايلا هنا ةوقب
 وه دخلا كرقلابهيرابطلا: قس [:كلوثاجلا عابتّيروسكنمهرلوتمروتللاوأ | قيشحتلا فإنك لئاسممبس الا
 1 ا 3 : تسالا رهن ت الو الاوسقلااماو
 ًأغالشأهبلا عابس فالك تيملا ثلا نمره اطر ظع وهوراقنماب لكانأمنا هنأ تخلو سناغلا كوشة ل
 تاكرامونطابلا هر اصح لاذ هلك
 دكلات لح رهاظلا سا سان
 1 1 5 2 252600 هش ع انوع ةلا نهد دو ناسحة سال

 نيس نادازاف سكحلإو خلع لجيل سايقلا عرضت ىأبتشالا ناو سارقلا ل

 ًاهزنأب لع ننع »لعل تراصالو لاقفرتخالا لع اهرحا ري نقتانقرلديل طباض ا
 زارا دق لو مأيف] دعانمرق خطل لله نم ةيعذأ ل هلوقتامكا اناا ليس مسي رار ال1 صايل ورأ ءالزعأ٠ م2 د ةارطرا دنا قجلماتإ ذاون هدو تبريرظن داب
 نزلا وروهظلا لغ>) هفعضوريث انا وقى لعر ارمملا نئال ورنا ىرقاذا فخ رسايقوه اع
 أ زانل ورنمامنا ةرغا خلل كويز اهكت ديلا, مقفل و زم انايتول, نان 000 ةص ما لاخ ثا قراش لازع.. حتارزكل ءرطار رقعلاو ةهاط ات لا نافأ . 7 جلا هع تن اأس ايت لات هلا

 اورش لا كرف هيف ناسحيتسمالا نائاطن )وكن ملاريطلا عابسر وساهم قريدكتلثماوأ نراك هاظ لسان دحبا ساشلا
 نكح نيشنال ةيريوصلا ةهباشملا ٠

 (نيكارملا دو رخو هلق هل ايعرش
 منال عوكر درجلا ع للجاس ا
 ٠ وساع لعبد لفة فينحى لع نعطالف سايقلل ىوقا عونوه لب ”عبرالا جيك رم | الا مج ى بانا دوجساا نبع
 تجوز ارهظ ىلا ناسحتسمالا لي نطاىلا درئا هع س ايفل انكر قوةعيرالا هل دالا/ يشن لاتروجسلاب انرمان كمل د [نق 11 5 < واصيسلالا١3نك ةروملاب ىلاعت
 . | هعرججل ناسفسالا 3 واتايقاه مكر هنأف هتالص) ةرجسلا باتا ذامكذاسنأ | نيسان” قاب ناب هس يي ف اراضي اواو نبا هتداو نجع أذ
 ' | رك لجل ذاع كد ةيمأرقيه موقيرث اهل نجسة وعلا يو نا هنا نه لالا تا بلل

 5 2 3 0 هك | (مخف ولو 5 ١
 ةو”ل تلا ةر حو ةولصلا عكر نيب ل خسارتل لو ونين وعلا ةياعضوم و مكر ناو 2 هيه مو مدت

 , | جوج اد دلرل ناس ايقلا بدأنا سقس ل تايقزوفيطلفحلا نيب فورا وهاك لترين ةديصتم ' |[ يملاووعو لا( .. ساقلا سانا كسا“ )(تاق : تلفاز ول) .ربب ىو ىملا ماكأ برت رشول هلت هلك نطابلا
 تاناواوكاررحو متدلرق ىف دولا دي عوكرلا قلطا نها و وم ضنحلا ىف ناهي شتم د نتلاب ءوضرئامزلس الامس
 ّ اراوئالارونجررارمقالارمت
 باوج لاوس
 ءاوطل الهانم وق ع سر
 تفصولا ىقةيد ىطلا ةلعلاد
 وكلا نارود ةيفريتعا ىلا

 .ثيررإ ةوالنملا ىف دوجسسلا ناوهو ةدامف |

 مارح مح نال هتس اخ ضتقب لجلا سايقلان أو حلا سايقلاب ناسقسالل ل

 مققمل والا ثلا ماسقالا ناء اهل وترا للب سلا |ىع اعل طلّتعن اه اسلب لكات

 ظ راج سيلا نقسالاب لمعلا نال ةراشان قو تررحاكسايقلا دعمرقب لل

 ونال ]هلو نود يوكرلا و ميظعتلا ةاياهنودهو درسا رمان! ناسختننلالا هجروا
 قير كلو وزار هاذ ناسحتتسالا نه ةوالتلا رج انك ةولصلا دنع

 / 1 1 ةبزق هلك 2

 يحصر أن جباتحشلاو عاصججار ؛صنب مضرم ىف ورخا تربث ىلا ر ظن نررم خنالا ضعبلا سغا دوجرو ضعبلا لشعأم نعزاد وس د هعم
 ةرئزملا مث نترتيعق اشلا وريث لاب لوقلا ىلا ةيعذ[شلا تحتي هيو هلع هتدرطلا للملا مف سر ةرثؤلاجلعلاب مكر حنو هك ع ةيعذاشلادان ننع

 تلا كلذ غمضو سحار اينو ظعتلا مارح يلع صن هيذ اهءا داىون ناطرعشب هلاز وي هلزن (1(لخنر  عف لاش بيج
 امحملآت ناسحتتسالا ىلع مزفم ةلثسلاو نده ىف نمايطلار الان [نقمس 0 هو «طيلخقلا ىلاءى دري ال تح دف اخملا احول مرقلا ةزنكمم ماضل
 مو م كري نااز اج مهن ارمعن باو دوعسم رنا نعى ورامب جرب نس ايقلا نال ناقس الاب لمعلا ه لصالازراك ناو نخان سايقلإبو
 ظ ىواطخلا نمهاةجرلبا دوجول ناسحتسالا دع مرقن عاملا ناهد دفالخارع ربع تدزبول د ةولصلا ىف

 م



 . ليلو هل عضاتتلاو معلا نه هلوت هكلرمضاوتنولو ارربكتس اوما ريكرمشللاةفلا # لصحيل مضاوتلادومعقملا امنا هلق للم
 رضلاةرالتلا ةرج ع برلاب ىدأتياال ناتي ةيئئللصلا 3 سجحلاميودأتيال ةولصلا ىف عوكرلا نا عربسقت ل خدمف >زلا ةرلصلان اللب هلق 0 صقل ] رصع ةراصلا ةر اهطلل ةرلصلاربخل ةراهطلامرقي امك لار خانلدو هل 3 كن اسحتسالاب تل هي دلت 0قسسةزالتلا ةارج 11 رب راد بجاد عبالو درو ساق مل لو لربما را هما «نحيصرع ب نال ةيلصلا حراخ( رلا را غي مجرات
 سقس ملل قلك دوجسلاو مدكرلا نم نحل علك لةتسسصرم الإ, زول ازح لعد رصقم هنو لكسز ائأسلا عنم مذ للا لص و اهلثم اهتا)

 كالذ تابثةيرمتلاب دالاو ميرهتلاره امك عرفلا صر يقل زوجينال الحلا س يقلب دارلل رييفخحلاةلعلاب نستسلل ىلا | علا سايق
 تيرحلاوا ىنأتكلا صنلا ع رشالاب هلق 0 ىلا هلو 03 مر مل علا مظعا لاق نكرجا:ل حف ىكحلا

 ةثلثلاةذهرال اف الدلو ل يت ما
 قامت ساق ضرس تاع 02 56

 تتالةرس آرقلل فلا نع شلثلا »نها

 عر ايقلا نت عمال ةرورهغلاو) امج لاوثألاب نوكيا نجر نحلم ق١ الخ لجياب اتي خد اهيذ نيس يقلل هنال ريغ هنيردت كفل سالو ر 0 فس عقلا نجل |نعاهرح ل رون الذآةرج ىلع ديويلاو قرم ىلع دوّصقمادهؤف وت نلف هنا داع اهيا مل هلأ لصلاة ة اللا وع ماقم كلا ماقالو ص ةةتسلايقلايدلمع
 لطكا يوو سايق مئابل نيه رجال هيبه |رضبق لبق نغلا ةسنالككلاو اىزن لا 4+

 - يع هز ملط ور ردي دع «نيفلاباهتعب نابل لاق ني يما رضبكن يريرمقلا ف افلتخلاذ هنآ 2 لاف
 كلا قي هلق 01 ءرتشلا تا ىرتشلا نال غابلا فلجيتل نا سايفلاف فلاب اهتيزاشا ىرتغ

 تراز كولا ماقممرقي تياولاتالا |
 راينا ثراو 9عوريىرتشلا| |(.

 تسدد هوك دعو لالا | دارضن ع ميبلل ريل وجت يلع قاني ى :ةشلطزالاهلا فينا ناحتسن نقهتننعربيملاويسس مجوإ | 00 0 8 5
 فرأت ب حبابلا عر 5 . 00 2 هلك

 0لط هوكتيرعر شل ةمايز نهر يبعد هر كي هركيىرتشللو فلاي يلع رب أبل وركب
 رحل 1ناذ +:نناخهلرق 00 :

 ةرجارضوعب عفان هعينسس دريأ | نهو عيبلا ىضاقلا سف اقلأحتاذاذ(مْملَع لدا جن هجو ناةنيركتمو هج
 -وللاو ةركتينرجوملاو لقا د 1 ب 57 5
 0 نيثراول !ِاَلَحْت ل وقعموكح غخ ارم ايقلا تحس نم ديا مهغلاخ ىا

 ركتسمو عجو نم قرد نحادإ اييلاطع مر ارضطبق لبق نلالؤمهائراو فلتخاواعيمبىراشللو نابل تاعنأب
 عيبملا ضيق 1ضيقلا 0 كك ١ 77- . ل ع ل

 1 لول تلاةراجتلاو 'نيئروملا قازه نك امكعيبلا ضاقلا ويصلو نافلاكي ن

 يي ياا يل |(لبق نجاد اقم ىفرج تسلا ورجوملا فلتخا نأب ةراجتل لعيب
 ىزشلا نال اهتالءل لأ | نىووبوررضلافرل ةراجاا ضتوأءعموحل لك تلا نو ارلاوجأتسلل ضبق

 0 َ 000 ا ل 0

 0 ل ل ا ضفامل ووفاة ملسيلف ةنيقولاس هلت هلأ | نعي ب ىتووصت لفت لالا مثيلا ن ةضبقلارعبام اقزؤومفل لقي ةراججل
 مناعيابتلافطحاذا هل هللا نمسايقل راك خببلا ءربشلارعبت دب نفلار ارقم و ىرتشللو مثيلا غلتخااذ

 ري وحلا ري وأ كثلو كامري نقرا ةداز كلف ىزشلل دلك كل زر كوتا ةنبوسللا نع راو . 9
 لسا بع انالم العا |ن هيأ تمملا فلتخاذالوقوهورش ال! نكلو ةريؤولا سيلا رئالايش خبل

 وو م ييامم 3

 .هناىلا حجرة لصاحلم ةملس نيرمحم لاقوزغاشلل ةماعريرغتا نه زل از وجانلقو هلو ل رهر
 اجو مي سوو دين 1 1 00 وسع صوم

 َ مايايسايقلاو اناحتسازسرلاب اهتييدات لحجر اعريَضم اقم مرقنالف اهبضنم أقم هم اة ةيبلصلا نال ةحصلا رع نآسحتسالا
 ةيوارلارد0:!ريشر اولا ىلا هلق 1 لغنر ىقارملاو ىو |طحوخعلا نم هّمصخلا نك « ناسحتسم الاوه لب اقمر ىه ا ظلاوه سارق عج هتنال
 ١ نكمف سلا ويلستب لاطي ىرتشلا ثراوو نقلا ريلتب زتشملا ثراو بلاطي مثيلا تراف نقعلا زرقح ىف ثروملام اقمرشأق

 اي, ميملاوكح ىرعي نإ شح ةراجالا ىلا ميل اوكح ى حتا ذ!تلق ناذ لا ةراجتالا وا هلت ل 0س ءامهبلا فلاخلا هي
 ع ورجال اللا ديني ةراجللا ف فيلخلا نال كلذ نكتي لانلت مغنلا لحال سعب ىرش نضع امههاط ثتيحضي!جاكتلاول
 2 نر ىر ومع ةرتتسملا العأت هتركل عرم لسع ٠ نزعت منع لجت] حاكنلا ىف كلل 3 سيفي الو خسفلا بجوم ةراجتلا ف



 اهلوت كل نيعلا يلع هجوتبو ىرنشلا تراولجلرقلا صنلادزوم طمع رمصتي ليل و نغييالذ هلت ل عيبلارطبت نعب فلكل اواازه ناكاسنن هل و0
 نانررهت لكى ع نيثراولا لا ىرعتب و ضبقلا لبتو ضبقلا رعب تبثي فل كار للوقي هناذحر سسحمرنعالا هلر 01مم بلا رضبت لعب تااقلتخااذ
 هيج ظنلا رشلامكحلا ججازحتيساز هنت اط هيقفل ل) نبوهر داهتجلالا لعن افقوتب ناس الا سايقلاذداهتجتالا يالا هلرت حكي ركتمو عرس حاد لك
 ف عقإ ةر نأك ناو نب اس ست نمد اهتجتا)ا نكيولو تحّتر تصر صن كن احر كلمس ذا سجل هع انين بح دوره 2.يلع نزلا ركرجلا هن ر كسي
 نيعبوجرلا يلعف لحاد .ستحم ن اكرر نب هتلر رعت عا نهو ةثداحلا ثو نحلم هيافكلا هكر .لوقب لمعلا لئاسلاف نيأس نهج نمداهتجا
 اطرش نانمليقادو ءاملةلاوطعا لاقد ليف! نك ل معلل ةلباق ةظرفحم نباسلا سهيل رم يدر ختس ملا ماهحالا تناك١ذ1الاأ ضيا داحلا رص لبق
 رع , املأعزر اكو ةيادر همأدانيزجيملو اهنقذ ىفنعتراما ذ!الثم ٍبهزملا ف داهتجتل اطرعش كن رياررلا حاظر طرسبلا ظفحداهتجالا
 ب ةقينح ولما ىلع ل رشي و هلصبىلحلا ىلع ءاني ةدامؤ هلرق عرسيفيررا هلزاج

 7 4 رف 0000000 ل

 نايبلار قاعللو وهلاو تق صلاو دللاك قلعلا ناعابوا

 (مالا) ةرثؤملا ىفاعلل ف معي نأب ةيعرمشلاو هل: 0

 نالصتا) ناصعتسالاو سيقلا ناك امل ثالصفم هقفل' فففرعم ىلع هيلع تال
 اقيم ندا يفجع لل يلب كدا وقارن عرس كد وبحب يا را وقح كبل 0 2 2 رممسسالوأنّتد ى ان ولات

 ركز رش ولعو ةئينمحجلا تاريسفتلا انااهتحمجو اهتفلا ىتلا ةيراتنآ,سمخ
 يافع مارح»لاهبقاعتيايررق رضي كلو باتكلا ما قا عصاه ىف ةروكذلل

 د 2 و هتلر اا

 يالي عناؤرسارقل نالت غلا شما علمجللو كزتشملا فرح دعال, وات سيجما
 2 هللا

 07الف يوزع ىو هقفلا لم ةيلع

 ةيقجانلق زهلف نيقيلاب حاولا كل ذولي ل نكلو ساو الذ! عضوم ل قلو

 لبق امهيدز اهنعت ار ةلا هو ةنموفمل او وعسم نيا اب ملعامم لهو تعيزالا بهازملا

 هيلللوق 0 نالتخالا,نلعتم طانتسالاب هلق

 هل لطياه لحجر فنصمل للرق رت نم ىف رأشلا نم
 7 01 بزل الا اكسر لاق هلك هدرا
 رمل الق ىف ماللار فلالازر[اءاميال لهو لاح لا ةباصا]
 متلامكحلا ةباصا تاهيلا فأضملا نكضوع ةباصالا
 لاذ أل للاتحإ هين تس يحب بلاغلا نظللبسب

 مطقلا سيفي نقدا هتجتلا نان يلاخلادابتع بكتاب
 عموم نيلاو لأت 022 ب انكلا لئادا فر مرق امكرغيب ١
 ًاهك ضداتخ- ا جلاسم لك لفت هلي ناسي زفاف الملا

 تقيزسلابامأ ةدانالا قاهصارخو تابكرملاو تا حفمل

 نقعنلافيتس العب (قلتخاا ذارجأتسلل ورجولا/ )الو لمحت ثجال نيثروملابوم حب
 ماهمحا)ا ىاىه هلو 9ل ءاك> آهن جبزخيس نا

 ةنسلاملعو اكل ذو هلرت ملغ نا ماس

 رنق كلذو ةتموهطبنتستو م اىمجلا هب قلعتيايررق لب باتكلا فام عيمجلع

 نافقنسلاةباتكلا التت هسفنإأ هيف لخلف ةيأمجالا لئأ لنواب نال يا

 هلع

 0 1 + 7 اظفاحتر اك ءاوسرملا ىوجي نا لات 0 تن! لوصالا
 ا- لكل عزل[ ضلار وو ضتقنإا دارتو اول[ تل جيعبدماقدعلسلاد قاس نوعي سأب ةبوخللا هلق هكنالو باقل هلت نع

 مللي زول وت الف فخ ارق عمريغا نه نك مك[ سو عيبا ما ارضنا
 »دشن نكل و هلرت كلش مأسق ا 2 ههوجو لاق 9

 اهناذ اضيإصصقلاءلعهل نوكي نال الاناالازلا ْ

 7 تس كت ناك يل 0 طا 10
 و ةييعردلاو ةيوعلا ةيناععب باتكل ولع ىو ءاهتبتلاورند لاقف حندكت 00

 جهديالركلو دقب اسلام نقال راسو ىبلااورمالا وما يلاورص كرم اناق ىتلا هود

 ب سس 1

 زيد أعنأ ةروكنمل|اهطئارعشو اهقرطن سايغلا هوجتف سعي تراواهرتاس نو نالا

 جأتجياهناو طابتسالاب فتصل ةرثأف هينا عتبال هنالو فلاب نشا عاسجتلا

 | سايقلاوكحر ابرق كركزل داهتججال كح وا ىأرلابلاغب ةباصالا كح لاقف
 بيصو طخ هجلار/(نلقوجربقيلا نود ىأرلا بلغب نحلة بث للامجالا قوركزل

 هللان اسي سار يأ هفردتجلاقفأ ئوعسمنيلئفرهماهل يبل اعلا
 ب م دعب 3 5 30-2- م أطخلرعر باصا مبارصل نمذ انيعم امكح نو 2

 كلذ ناكوططشالورسكوال اه اسن لثمرهجأهلورا ناطيشلارمو ىنمف تأطخا ناو ىف اشلاوغنحناى ١ةعبرالابهانملاهلو هلأ طخ
 امم نهتحلا نك 'ىا١نهو هل تمل لبتحلاو كاملا
 اهيحاكت نقع! قتلا ١ ةضوفملا ىف لاق هلل يضتسم فرظ ارتب فنصمل لو نا ىلا امير نال نه نارذع ارث لانابرلع اممدل 3 0س بيسصيو 'طنخ
 بنل ططشنالو سكدالو هلت لشد ادري! ورا نكارهش هيلا لئلا ددرت سحب :-1لاقف هلرت 9ك رتضرفملا ريضفترم قو اهلر همن لنا اداره مال
 ةمظعلالا مال نيعان لوم عسا ةلعر ام الا رمق جر مر د نش زئردةزانازانينيغي ططشو ىكن يتضفبو نوركو كو ن رشي غلاب سكر

 ناسحتتس انهن ضبقلا نبا لا روصتم الداتا د ضيقلا سب فلا ىقل ان ابرج ىل ريش دارت ظفلذا 2 انملاهقلا بجو هلق أ سر اذا
 نيلايتلا ىرهو رتشلا ثراو لرق ل وقلا نكد نيشروملا تومرمبنلتخاذا ندثرإولا ىلا نينا نتكيىكحس ىنعيب ةلفزتالاب | بساوج انا

 قى فلكل! ىرخ هع نآذ نم حلاة العن يلعد وقعم ل صبقردب افلتخا |ذارجس امسملارجارملا ىلا لو هدر وم اكرسمفيف سايجنلاغلا خيرت الاب تبت ضل 'لعب هال
 كلور ناهز قلت قرش كح ليصخ نقف فاطلا لليد اهتجتالا ناولعاو خلاد اهتحجلا طرت هلوق ل دحلر ىلا جبرعش «رومصلا يمج
 | حرر نا ف ضراسر مالح عيل ليسوع مدرك احلا تفرح ٠ ره لبالف و كع ارجبارختساداهتجالا ضيا و ةدابع لك ق طرعت هدأذ نامي !ةحصلعب سا
 معنا: ةدازاكأو صقن ١ 1 همر رلهلارخ,ةاورلا لاخملعلا عم دترهشر هرئاون رلجبر داحا هب تنور ىلا اه لسسرلعي تسااهترطب هلوت



 وهل عاد نلذلافاس ىلا ثرعبص مالا يلع نان يسدلع هاا طعانيبن ةعيرعت ىف هنمم ضي نيصخخت ىلا ديسنلاب ني باتل نيب عدت الدقن نال لفل“
 | سح او صخشأ ىلاميسنلاب نييذ انتسملا عامتجإمرلاقح ل دالاداهتجتإلا ىقب نأ ستحجلا داهتجاريغت اذا لوطن ناو صاغ الا نيب اه عتريغ نم هءوش م اهحلب
 رةفينحياز !ريلادو اوهو لوق كس ةراورلا «نهل ى !١ نلو هلق 0س سل ابن فضرب وب! ىوارلاىدر نقو هلرق للسلم انف زوجت وهد داهتجالاب نجلا ميزلالار

 ءةاولاقاطخانإو هب فلك اهب قاو ناكرالا» ظثارعشلاةةياعر عمدقح وه امك ليل سلام أذا هنا عب تامرقلل بيترتو ليل لل لولارظنلاب 2 للمعلا ىف هلق
 /(نولوقيرر هن أذ دلزتسمل ارضعير ظحا جب لق ا هش زتعلا نيبو انسب حاف التختالا نهر لات 0ك ع ليصفتلاو اقح.ةيوتنلارجزجيول ة
 را كدجلا) ىا هلرق 00, املعلاوظعا لأ !نكواكزه ل وق هبي ساعملاريغلازف اكلاوغع حرب ملاوطلا ىف ىو اضميلاوضقلا لوقو ةزعتم تايداقتلا تكلا نا

 تر زاك هله هب فقيد لفملاب 0 ل م د 00
 ررويغلا 4 0 792 حتا دامت 0ط م ايصلاو ةواصلاك يني ىلا تايرورعفلا مناد ا لوسرلإ ساكناوا غلرمشلا ىلإ : كنا

 قسافى ل“تسحيم

 يك راها يف سزز ول تاك لملا ثلقوءاطخم ]تجرأ جل ر الع ءادجلا نكن مغ ايلعركي ولو ةنآوصلا نضر ضح

 3 ربمنم الرعب تاره ةيريزاملاو هلز هلع لطابازهو متداولع ف ىا عن قالذملا عضوممؤ قعلا ةبيرصم ستيل كة لزتعملا
 ٠ | لش هلزتملل نيبداةيمىانحظحاانه هلزت هلكأ | درمال سفن قورقاولا جاع فيك هلح لقتيركوم نمو ئذ :مرحدقضيرر»ميخهرال ت1 هاا هلع م 3 عا 2 .

 عارثلاو هلك هنسلاو باتكلا ليواث ىف حااسيفدلقأ | .. هعمينس يورو( هكا 2. و ع 6 معك
 ةجدبإ عزايوهد]ازتعالا)| عاعجبسن لوضي |”فينحى ارت ابيصم بتجي كن وكىاللهور نك

 ٠ كيس( حنا اطخملا ةظؤام طخلا نال وقي اذ ةلزاعلا د 0 الاف لم هه سور نق هييروململابىنامنالاروجام| | هلك وخلو ةلزتعملاو رجالا عرضفاو راك لل ضمواكاضتلاود ويلك زاك اهيذ اطف ص لما ل لصو تاني طخ هل ل 0 نئاةعلاودد * اماكن ىاح 7 ارد دتايلقنلو ئالتحلاره ._ةرمس عاشم به نمرهد هعابتاورمالسالاوخغأ .١ خزي رل ل. اقعلارود ةيبقفلإماكخألا ىاتايلقعلا :ددحايلقنلاو فالتخلا
 اثر ضعبلا ى اروه [بكءاهناودانتباطخم | 1 1 4 : 0 ©ج لع دو جل نام نارلءارثداهتجتلا ف نقرأ | يلضتت ونهر لل قيال ننال, ارضعب ىف وقلنا نيرو لاوةيرعشالازأب لكشالو

 ادارحلا نااهرب بقلق ءال 2 1 هلع * ها رد : ا: 800 رماح دا سعال مس قر ازيرا يعول لا از ريالا

 0 الهناءارتسا اليود داهم لال 0 اذالتل نه ناب هك ضعب قوكوو ةداصلو
 8 طخمر هلرجا اإل تارا طخم ترف ملا نفت م يملع 1: ,ماههرع و نهتما ةباصا 3 772 صاد تالف

 ّ لبا يصدر رات ديل ةذخادبداك نإ | جا لعا هللا بتاد هيف خلو عاملي حاد ف نا نآذ نمسا باكل
 ْ أ: ناسا جاما دعت نانا 2 هينا مارقعا دا ولا بتزؤ ؤعيضعبلارنعرأ» 1وءارتبانطخم ناكأطخلاذ © |اةعزاهيفو يلع ةزخاومال ثاعاهتناطخمورجاهن ى كا 5 - ااا ا

 | رومصنمرب للوقي فيكف ةلزه علل رض عب وومس مازال م ا 1ك طر ول االامدبلا

 يومالارخأ طخ راو هيفابيص منام اهفاق هج نيو قملا بيترتؤ دهفكامب3
 -,ارهج لب كفا 00 37

 ؟دواد ناز تق رو هنلاوجادل يصل اورج هل ؛طخل زال |روجلم ليارو نعم راك لأتملا
 ”صاورخ شن ناو هيفاطخلو يشب دواجو كن موف ديرحو غلا عزةفدلح نايس دال ننعم نع رو ل و الا 4 تو عاق

 كللتانمههف ىاأملعو كح دانيت لك ناملس أهان مهفف امنعتراكتتدنن للوقيف هيف

 الرجا ال ١ءأهتنااومارتبا طخم نها نا ىريرتاملا
 ءاطنلاب ياللا اهري سعت ىف ليقو يلع # نخاومالو
 ناولهكت !ءاطختكب وماطخملا هلع لمعلا ن الطب ءانتسإإ

 نعق وريغو ءاضقلاب كرانتل !بجوو ءاطخلارهظ

 ةريغر ءاضعلاب كرارتل بجو علو اهتنا ]نمو الطأب
 ؟ دغر بيضتلا نه نإ غليلع به زيالو ءاطغلارهظ 1 ١ 9 ا

 _ 2 مهاامعرمالا» نع ناكل ىلا نيرهتجلا تايفالخ ١ ى«راملك دع 5 ءارشلع اوجمتا رومى ديزاندوصنمااما تلا اذ| الهدار لا ايس اعو كحل ناعلسودو ةرزحل ككورمالاخ نايس ىوتفلا|
 1 ا مس ءاونتباؤ نابيصما مهدت وزو نش بصي و ؛طخ ربت( نا هانمهغف لوق نم“

 ١ د سب ءمرانت بحور .ثاطح 1لظن تس ]| اسس 27سم 77 سمسم

 نأ اهنا ن صتق ف تالا اطخملا|. هدكيرا نعال نيف انتل عاتج ان اذ مقاولا ىف ناو فيكو هلت لس ةبرعتمالارضعبر ةلزتسلل تلاق 60
 يبن |ءاطخل ابدداهتجتالا لعن ىف راطنملا» ازتبا ءاطخلابدارملا| .| مري( نتذ نيصخشلار انتل نييف تملا عامتج رسدلف نهتم لكىلا ةبسنلاب وكلا فلتخاو هل 3 قهارعلا كنلقم ْ يشل ايوه 8- ل, نسا رايدر ىا يب انهت لك طعن نيف انسملا اهتم نههرسلو | > سنتم تح اراصف داهتجنإلا لبق نيعموكحاجين لاعت هلل ساد ١ دوب دم عسي موسم ا ا 0 مان اس اولا ىفأطخ[مه نحا

 < | > نتج ر اهيفاو هوجتلا جا رخعس ىف ءاطخملاماهتن
 2| ىف تاء شب اطتغتط الا سججلا نا[هريسفت ق نورثكاللاقو لاثتم الاتي !لعفلا نه ناق داهتج!لعف ىف (تط اخ نوكي فيكفرمالا لئتمم دال
 © | ىار اهنا طخمو تام لقملابيترت ىف تاء ارتب ابيصم هنار نخل ا دوصنم ىبإم املاك ضعبلا سعانهو م اكحلالا ججارختس ا ىف ع! ءامينار تأدرقملا بيتزت
 ٠ اج اوكطخلا زراف ىضرمريغر نلابه نملا نكلروصنم ىنإ م امال مالك طع ارغلا نه لك هنا كيلع بهن ئالو ضيا رد اشلاريسعتلاا نهب تغتر !لقو ّيشلارج ارختساءيف
 1 ب و م ب هب يس م: يقلل بيرت )ل للا وصلا ةباضالازرلو كحل مزلت سال ةرنظلا لالا الاقي نا الو هليل سل العلا هلق ايو هلذعجال تاه قلل بيترن وصي يتلا
 ا | كرا باص ىلا مف ني خلا ناوهررتت شد لق هلك واد هلز لع زول ععمراولسر هلو هلق ”ولا دو! لزج املو هقالخ نامل لزج امل الاد قلنا

 م اقدح ريدا جتلانرمزك ناكولذاو اطخدؤا درا هدباناكف زل/ طخ للك كلم هبحاص ىل !لكدريرعث ناك امك جب قح دير لع مخل با تص مرقنو "ل نر :بلأ هي مفتشي
 : أ يرو نحر قلالفلا نامل انمهفن دِئالا غفر ا)أقي نا نكميو ةههجركن لاب ناميلس صيصقل روكياذ همهفررلعلاباصإ قد ادو ناملس نم لك نأ
 0 يطمم هلق نمو هلق كلش د اداطخ مزال غ نحا هريغ نأ نحدولد لاقأد نا فج نيب فلل نفد! نمريف لاق هنا ةنسسر شع لح نبانأكو ناعلس نكلقنا
 رمالمإلا :للامأن نا نا تايلقعلا ف تا زياه و هطخلا نات ءإون( ع سو ب ا وج ل اوس تن, :عقعالا رتل )بع الم هلع قو هل تنم هلق نع



 0ع عرفلا نة دوج مود هم هلق 0ل اه علاطن تيس نا ليصتتوتأب: هي صلالا تارهستلا رياغلا'هدرر توا بتكلا ف ةرركن نمهلت0ل
 ىررداذا بشكل نك هنا زادت لذ هلق 02 تعد, لوا ع بيرت لات كتل لمي صن ل.ل اعز ل
 نركب اضرب هلا مذا ةجردكف الا ندد تجال بن ةضقإكارارصات نامليللب قلطتصصخ لوفي ناةطبس لا هلع ضقن
 ا اق نإ ”لرتسمو خلك بوست زب لل قرطاغا احلا نيف ةدك“ دورة زوج اس زايسمر هس لك
 اماتؤ غلارعماو لاو ع اداناراهيرتعي ةرمش هل سيل ىو نجم ليت قالت نع ن !ملسلارخ لأ: ص عبلة لخ لاق 0 لينانكأشيا
 تو نكأنروه بج سه ندرهامكراجيريغدلعلا ص يمهجرارر عفاشلا لإ 1 رقرهظ نأ ل (ىعن يللزاوجلا بسير صيصتقلازاوب مرعب لوقلا
 حج دلع سلو ةراما هلت هك لم اتناضا رجع سيلرإ ارا بسافر سوك لكم سبر قاتم انضعيراو بج سل صيصخقا اناوج مرعب هتنارلا] رهف
 ممم 7 لسع نازاخ هلو عر كحال هريرمتمأت
 يدا عبأوسلا ن قرطملا نامل

 قرون مل ] سسسنالا عمت صقلاورمالاز>اؤ دوا دأطخا زن 2تآملقملا| مميت ابعد هلذ 00
 0 0س دورا عج !اهجلاطف رم و

 ا نك ةضت انللو داسفلا

 هوز ةحدط سا اال لهل برونو فل رفد
 دونما ازباس ىف سلا لبشر 12 اا نعمجرادا

 (لحو ؛برعشن هعوبر زلات هقيحصلا لا

 رافال انكر نمكداوةةرسلا
 نع نيك للعلا تس! لوقي نايللق هلل
 لادا 1 تاهلذ لات هلت ا ملارع
 ايوا لا تاهمإيق فيض علا
 ل ءناذةقيقح 3س ولا د دطلا م

 يم سيح م
 بئاسللبةلمليقأمنإو او مهضوم لعب رام الجب تاز .خو كا عما للا

 2 يزعم هدا كسا يتوج 0
 هلع نأ انهت هلك 0 ا

 ”| |لش وجم أل هيفا اونا اليل
 ترقزلا تاللرابلا نزع بكل, معسور للا

0 

 0 يدي
 زال ىلا ال هلت دلل >ضقتلا درواذإ
 لون ب! ضق سوزي هل 7051
 ددللا هين مزلي لي مزايالذامل ت02
 قد امن فصورانيق ةدابزب لوا هلاقامريق

 : 0 سم 2 َ
 رجتلذ لدار هتجم لكبيوصتمزلي ضيا نهال يق نآذ مال مأيق عم لعام

 هزلي خر املا نايب ف ني بيجن انه ةدويوم:احلا نكتول لوقي نا
 الو نآرل يدل رضقنلا دورو سيوث لدلاتح صلوا ىداذ [ضقاتلا !امضيال

 كل دن ابو لبقي زهلف ضفانتلا هيف زاب لذا ليلدلا دوجو رع نيب 7 ل 0 هناف هلق كلج وف
 اقل صاري هناونلافوا اال هقلح لماما بصاناغاصلال | تعدم ياسا
 عقل لك طز صيص هما

 بهجت ة رفح كس اوف عم مررع سيال هنأذ ىسا1هيلعم ىمانل هيلع مزلو كاسمالاوهو

 نعي جرتلا هيت فصو ةدؤنزل
00 8 

 3 لوكا علم لق جملا أقب عقلا هصأ لهللمتلا هلدا غارصطالمنات هلوقب
 أنجب ل سلا 2 1
 2 ا

0 

 "لس .يرمعلا ونامل قلت صخر ف ليلتين اهلك بصتالا
 ناحل لم ل هول داكوتا ماخ دامكم مسحت مو كما ب اجلاوس
 اس هلق( )ضن انتلا هيف تبث نال 0 0 «نلعال» هورسقو ان لاوهو هلملادويو رمق برماراد لمأتزل

 هيلع دريس رفا ىس انلا يلع 2 1م 3000 فرو رن مودع نضحبلا رك ةلعلاس يصاب للا ةقذ
 حسد سانا ةرلاتوث هيف دارملاليلعتلا 2 افا زياركح هلق 9 19( رحروىم نبارخارنعا
 وعملا قر بّتهبولاذاو .ةيسنلا هن هلمنرابتعا طوقسل يو ع م ا 1 هليعط !اضاق ثيب ا



 سل بحو لينئرلا تاذأد هناىلكلا ل كلذ نآذالا مرع هع لل > هلوق 0لسامل لصيصختتربمى ا اهل 36 يث)ا عللذوا هلدجاهلق 0لسأ
 نوجرار نعى ا ةسخ ىو لا ” بلا تاينبوم دياب يعج نر لاش مس رسل نكس ترك

 نع عشت ةريخاالا ثلثلا من اوللو ةلعلا وتمام ب عنام نيعون ىلا ه سنع عن للا ميسقتف هز وعول نم اماو متاملاب هلعلا
 00 ا او دمنا ةييولا ميلا قع 0 0

 [بلريمقلارب نه ناوهو لخ مف درل نيزه نعو هلأ ه4 ميبلا ةيماق موت ًامريذلا عاام غارت المنكلو هلوت 02ل اللب لاما ةلدابم عيب
 اهنا هلرت يلم هلملا دوجو مم منأملال ملا مرعل نيمسقلا نيزه ىف رك لق ما رج_زر انهم هل كلان هعا علل هم

 طرمشلار كلا هللا مامشو !اداقين الملا نع دوك نكت تامل مشل ري بحرص لع نمل هلق لا سنيم لزيز ه ىف ىط تيجو 3
 دولت لك ميلا ارلملا هل 0لكمثابلل تا 0 5

 وكلا رسارتتسبا منامرايخلاذ ماع لتبسرل نكلر
 هلق كلش ابل انك ىانملا كمل عا

 0 طفل إال صيصخن رظوعزا مك كح 2تارؤ عم عئالال هكرءأقبلا
 يق ءاضر تدرب هر جلا اطيق زحل نة احد لن

 راش نبال تل ا ميما مب لالا كثتالءنمل و هياتيال 1
 ممر زل ناؤوكىلعوزل منع عنكلو هلوق ]مل

 مرصع مم كلانا رداع ةرايعشاملا
2 ١ 

 اهل نال م دز ازه

 57 للعلا رك ريو رامجا اواني

 0 دوجو طلاب اهتيلدبوكحانا
 نض ةرشّؤملا للعلاو

 0 اا 21بورعضلأق
 در ةراقبواهللاو هل

 َ 00 ل

 كلو هاب ةلعلا قو هنأذعيبل ا شل ايتوكحلا اب عنمنا موضات
 0 ل ا

 نيتي شا نب ةردلا ل نيصاتقلا عيتسواضدا ءاضقن ارب ب رعلا رهف نعرايخلا هل نمركقءازهل

 0 نكق بجمال هلال اسوم نبل هنأذ بلاي

 هلنالسو زا ني ثكلوراضرواراضقر نبروفلا نمنكتنألو :

 محلا قب بج بج ومب لاق هلكاهعند ِ
 للعلا بجيمب لوقلا تلوهر لاق هلع
 هبجو امميلست ل هزلي امم ازتلا
 توبثو فالؤلل :اقب عم ه]ِيلعتب ل لتسملا

 - ةرؤلاوريثلايلرقلا لل الاد هجسو ا
 ولع نس سيت قو ةروأحلاو قولت ارسأساوه ىلا انهو مف نلارك جبرا
 نإ .رمللعملل بال جو للملا دوم ن ا ويس تار نه نم قرظ كلف اغروصخملا نركير١ مهخلا دارم نعهلفاغ . 0
 ايما دامو سندا بروقلاة جر دا 0 قلعت هللاع ابين دايدن بلا يان ل رم لاعم 00 3 اما نلاعت هثئاءاشب ايما هدايا

 قاعتمهليلعَتس 0 الإ نمهمزاي هلق [ليلعت لجل
 رامقد ”لارهق ارهف مزاي هلوقب ْ

 كنم جدر هظعالا مها 2ع اناكوم هلم

 دلو 0 0 ا
 ىلإ ةلعلا ماعندي باولاوس

 اماوإلقعنمهنوكهبرهظن اهيمزلي") نقحتملاريغوربخلا ةزاجاب 000 ا د هوس ووسع

 ريمميأمنىثرلا نكلايمر نّقعن ناو لعفلاف ةوههسلا بصيولف ىش لاحاذ!امكةشر ولا زاجل دعءضعق وتم اكو هتوم لطب هذا هاهجوق -مامت
 ((ورهر ءصيصنقلا نع اسيل مخ الادارطتتسا نيممقلا رب نهركذ اهنارثازلا ىفلاق كان لوزللا ةيعاس» هلو( ( لمار ىزرملا ىلا هلا صتآيالتق
 باصااذاادكجراخلا ىف يظن غل ءاضزو راضق نوب هلق ( 1١ ( شار,« يردلا هعن ني نكلوهسلا باصا! ذاامك تأس ,سحجلل ىف هريظنو زم! قلل وهو هلق

 تمومسلا نكاوسروس ةس اخ طوقس ىف فا وطلاةةلعب ليلعتلا هلاتمؤلاانل ةزنؤملا و هلوتء ينشر «جرجغلام لم رت ”رجارعب نكل حرجو
 هتاالازيمم حل صيال >طلاو طورشلاو دلعلا نريبزيرنتلا نم نبال هنالَريق لا له ارنعرس | رتيعن اشلا هلدغي امك طلاب ججاججحتلاو مهلا بارأبتع

 "للعلا سايق مف د ا 0س ةسمخ ةرعلا صيصخ لقي لو ةمخ ضارنع الا نهدورو ©! +ةلحلا عم لص للعم نج
 , ةلعلا فانكو هيلا فاضملا ضوعب لوقلا ىف مالا ١ىلا ةراش



 اهب هن [مملارا) ىااهنال لذ هلك
 ب اةاكلريسعتلا نه زيءاونش ال تا هلوق
 هساف تنصل ى ار لعفنمللا
 فضلا ةيلع نم والا نمل عج

 ايي 0 لاا
 ه«ميحاالص وا هلوقب فنصلل
 ل والا رينملا نيع هدوجو عموكحلل
 نسمتوكحيل فصرلا ةيحالص ناف
 اتيحالصلا نه عنمن و كلامج يلع
 تلا رعب نال ةيلعلا نموه
 تناكءاوس يزعل نفت نمل والا
 اثلاعنلل د ةيزنؤموا تي جط اهم يلع

 السوم اس ورنم
 ًامرلي جءنكل نينا نيب قرفلا
 ةهدوجم عم ئنسمل ]رق كار ننس

 عنم ل فصولا د وجول لخدال هناف
 قانا منلومس مرقاووكحلا وريثأت

 اتيدعو امكهلل فصولاةيشالص
 تروق سن مس لوالا عنملا وهل
 لوقي ناكه ردن سيقما ضالا ىف
 جيت ر سيد يديس# سرا يسم نإ للعم
 نش (ازحب من منملاب مف نيف ماتت ساالا6
 / اخي مالوايلمسيقلاأ ةلحلا

 اماتنصلاا مك لحلف ساغلا 100 5 1

 وا فصولا سفن ف نوكي نا
 دكع هدوجو عمر كحل تيحجرص

 | | امهت ىغر شن لا نيعنلا نيره
 |همجوت مزمل .نكل بستا ناكل موقلا
 مان هللا هب ىري الاميمزلكلا

 ًاراطنالا ةرامكو هلو هل
 نوكم]ز دو 0س ناصمرءاداىف

 إل رت هلم اطنالا ةرافك ا
 وهدا ىلا لس ١ خاراطف الا لس
 ا .لو 0س 1نمعراطنالا

 ري صب امن! فسولا نال عا لله نا
 "ريتال ريس ولا هرتت الأب وكحلل ةلع
 | تاق تلاد ريض فك

 عيش ايلا هيما هلع
 نيسؤومدستراببابر الإ ىتسمم
 كلو ةلط سن وقهيبحر

 0 0لطق شيال تاشاو 'وكعلا نه
 هوت طال

 ديف نييعت ىف ةيض فلا يئاج نإ فمن لع لاثملا نه ةلعلازناولع ارنا حضي لان ننس لرغنذ هلو ( م/سز
 04( لرد ونتملا ىلا نك» معين ةغيرطلا ءطعلأب بجوملاب ل دقلا» نص [صنخلاب لرقلا نارهظن تبائرضرفلا 0
 : زرمامكراطفقاب سلايس ان راطن الإ نال ليقلاانمهل ةنئاذال تلدولا|سعراطنالالبهلز
 ركل ريثأت سيلا هلام ةهياكر ىف ناذ الشم لل املاك ملاربت ات لرهظيرول لوف عاما رس: + لحب سيل عامجلا نا
 وصخ! لاق نان هلوقوم 0س هربغور نتلاو لقنلا : :ءاصتلا لسفر مرا. هصر ورم ميش قالطا تاكل

 اهيل ص قوداراطت الإ

 ملال لما, لها ةكأب هناك السيو تاب ةقاش التاب ْ

5 

 نول امس وصامل هل لن يقازك هيف اهريث ات تبن ةينملا نينيعنل ةرشوم ةلع ةيضرفلا ناميدولا يدترمعلارهد هل هلس
 0 نييعتلا بجرم ةيضرطلا فصوف صرفلل ىرد سمغ هل رت 02 الطإلا نه نا ىلعى هنا لك اق 0ك ناضمر موص كس! هزوجبا مناد
 لا لصت الناضمررمايا ناضمر نعالا هلق 9 وركزتدرم نق السن لذا هلو 0ك نا ضم زر موصل ةيملازالطإو !قالطا انهو هلو
 عاضتقا بس ى اريتعمم] و 0لطمتعن املل ىلا بجرملاب لوقلل مج حف :هزامم لوقلا!نهو رغا هنن ”) لوظنف هوت هكيشال تاضمرموص

 اوقل لى ضارتعاالا نهر لتلك نتناي رريسر ا ارق حلل ةراغكلاو اقل ١هتقو
 1نكف عبف ةهجزاد رب طب نسا خيربر د دكت أو هداف اناردرتضكريماك ميطسلالا ةيسن 0

 ةلع هصرلا نك غال يلد تام.رقم هلو هللمنلا روف ليا نتسلاوربشو لبو نمسللاب »لل وبقت رهن هلك بيدرو منسف
 >-..!مهريغو عيرقلادلصالا و قف اهن ولو

 و نأب ةينلا نييحتب”لا ىداتيالف ضن فوص هنأ

 ةيضرل لجو ياذا نيرتلل هيضولا هولي درطلا ةلعلاودروأ ناضمر

 حبك وق لن نحن نرسل ةولصلاو ةرافكلاو ءاضقلا موصكن ييعتلا رجوي

 :”ناكعةينلا قالط وزوج هناوةةيسلا نيت: نيالا بالا نصي "لان علو وقنف

 'رامعت ناعوت نيستا كلو ضوفلاى زر نييعتلاراانملس ىا

 يدير عري يعتلاوكح ىف قكلطالا نهو عراقلا بناج نعربيعت و ازصقداملا

 أاييتلامخاةا ناضمر نعال موصالذ نابعش طن اذا لاق هنافزيرأشلا

 ىقنمت اقلظم نيمتلا نود ةرافكلاوءاضقلا امكان ننوريضلإوه صقلا

 خلا كسلا نيتلا تلع ناولتالوربّعم ىرصقلا نييعتلا ناولسنال
 دز: تامايصلا عاونالاهلاص هنود نركل ب ةيضرفلا تش ىهةرامكلا»
 الهزضا05ركورأو هسا هايد دح تلك ن يومنا
 !راسفتسا ناف تحل نييصتو ةقرلاردب غل ستنال !ةرظانللا
 20 لئأ لللربق مع هورةعنآملاوطق هلبقيالف بجاو بطلا ندب هنايبو

 )مل قتسالاب ”عيرا و 1 سر لييشاانجا اهلك لل لليد

 طافصو هيعرت ىزلا فصولا/ نه ناملست الى !فصول هن ىف ن وكت نا

 انا داعتم رقع قاراطنإل افك خلل تكخأ نش دما لب
 انساتا لبا رمل ذل ناولسن”) لوقنف برغثلا كالا ىف ةبجاوأ

 رمل وكوب مس يسم

 هنو "راس فصولازه نول وادم

 اتم

 َ :مراصور بلا ؤيصور لل. ت لوقت هلع لو للوفلاجصلا

 را ةمونص نسق )ل هلرقم



 عموم قر يثات هل تن هناف|بيثرا) ,تاكرناوسرنصلاوه اكول تانتإلى ا
 ىائيرنسلل نول ال هلو عر ةعاشلا باوح لرفك اعد اشلا يل :

 هسنجرمعرطو ىضملا قلاع ةدايزلاب هام ىف ضرفل)اهكارح نسلا نادرا اللمكألا لس هلو حش ثيلتتماا نر سفللا ءاضعالا ف لصالا هجرس
 ضوفلا ناررق ن (لاثما فاش مم باعيتسالا ىف د نياشملاوض ثيلثنلا نال باعيتس الاوهو نسل امكالاداصن غاتنسلاره نوكيفهلون 0
 راركتلا ةمورعهف نم لب ثيلشأسلا ةر درمض نرسل لحمل احتار نات عش دا ةرعش صبرغلا نار رق نا لاثماتشلت نملك ضر سأرلا عبر وتس

 للعلا نركذ هينلاو !فصولاا نه ىلا هلق كل لبمالا وكح ث 'وكعلاا نه هل وت لش سوكحلا ةبسن ىزهتبسن ير لات تكونا ان
 سئاقلا هب لاق ىنلاى اوكحلا نيل رق حلل ةزملا عضو داسد ىارعضرلا داسر لات حلل مايقلاب هلت دهب نوطعمزلا ”ضمفلابر هلق هل

 كراع هل ان لمع وس ىزرتا مضوم.ز هلت هلع
 قلو لتس عرغصل هلاد ف هيلع للويرريخصلا نا لت لرخ

 مجر لليل نلاز وسره بيرشتلا هلو 0
 لا طاع دامهتجالا / ه١ ْ

 قل يلدا. ناعتم غلمالس اب لاق ا :

 درع هلل با لهكف مسد لف | وكلا زه ناواسن ال ى وك ل رضصن ىو ل غصلا وه هل لاذعل لل يرخ مم
 امال تدر نعم ماسالا | )5-5 0 ع

 حرت يشري ل هلك قرف هئيلنت نسف ءوضول لذ كر هدا سأرلا سعف ةفانل للوقكوح نك /ليوكح
 ر لل جاكتلا نيكاتلا نهو ولا صيم : : ا ل 3 0-5 ب

 رعفل رطولمالا صديق 2: جانجيتالأ |[مامت سب لامك زب ثيلتلا ءومضولا فن ون جملا راولس ال لوقنف هجم

 بعوت يو لاملسأرلا ف "ةميلذسل لا رهص ضل ب عموتساأمل هجولا غف ضف

 صولا تبسن وا ثيغتلاردودةنسلاوه نك لايك لاريص سأل و
 : يل وكف اهنا لانا تلقح مدل كلن هانا فيفا ضال ىف لوقن ن لل تمزجا غصو ىلا: فضولا اذهل ب وسند وكلا نق ناوين ال
 1س ساواتس لا اةطرجول دو يندب

 ِ هلوتةلسل نازجو هان زا ناشد هاكنر نت مع ا 2 000 ناذ ةءارقلا 7

 ميطتالواهلرت جوليو ناد ل : >0اوةةيضماضلاب راه بلت نسال ةماعلا نانكرامهناذ ةء]قلاومايقلاب
 0[ل هلل ىزخا ةلع ىلا لافتالابالا| | نوكب تي هسعن ف فصلا وهو مضولا دان د ةينكرجلب رسافم
 ةلاهخ هضتنانلل ناقولاةضقانمل فالغغإ 0-0 ار تلاقلا تاز 7 1
 هصئنلاباهنيزارتححا نكميبو سجنا | ةتالاولا قاف هجير خركمو ةرظانمل لله هرك يمل وارضلايضتقمورككلا نعايب

 لئاسلان الوكمحلاز ةلملاربشات

 ىلإ بايه وأهر ون ورم تدك نا ضيح ثلث ضم سب واهب, ل ةنوربغ
 اهلا نارساف عضو ىفا لق لوقن نورنا لسع ل ملا روعي ن١
 السان دعمت! ضرب نإ غسيف اهلا هذازإل قوقحلا اعف
 يعم لوقعم كيو هول اب ىل ةقرفلا فاضت موجب حاكللا

 مقرنيالف ةيظلاب ةيلحلا لطي هناوعضي
 رسككلاب رايلا بؤر مروا ربي غتب

 علقرفلا نإيبو لذ 0ك ند كوراوج
 لق رصالا ىف واجن ويز نسما ةداملا ىف
 تسرق مضرلا دأييف نك تلال هلت

 د 0
 قس ا عيطتسي” لذا 0 لسا ذا هلو لك عضرااداسف تا :ه امطتس“") ذا تاضا دعالا 63! .رم عمم : ,

 اهلخت عر هليف راىلا ةدايش : ةئاتلاب لا ١ 4 : هنأ ةضق انملا فالذنب ب اهيلررم

 زامل ف هع ع علا 2 0 , لوقلا لاا يفي ١ 00 0 ١
 ١ هناف ةداهشلا ف ءادلاداسف ةلزنمبوهو اهبلع رق نههل د قرفلا
 ا | كي ذ سعب بادي ىوعرلا تفلأخغ عونب ةداهشلا ىف مادالاسمفاذأ باىج لاوس 00 ا 0

 ىازئاوكحلا ضن فدا هلق حسازأ | نيم 0٠2 سس و
 ن فصرلاهرجرياست سب لوقي| | فلغ هو هيضق انلاو هحالصو نهاشلا هلا رع نع صحبتي ناىلا

 تياثوكحلا ناولس ال ةيلعلل هحالص سس 1 ا ال كس سس

 هميسن ىف وا نتلل فكل ذ لعب هلق
 ويلست سب لوقي ثان! فصولا ىلا :

 نيبقرفلا ىف لستورخا فصوب اب ات نركي ناز وي لب فصولا نهيب تباث ركخا نامل سا الوكدلادوجوو ةلعلا ةيحاللصو فصرلادوج
 رطل )روك ملا فنصولا|بمكدملا قادت منسم ىه ىرصولا سستن ىف :ةدذ املا نإ فصول ىلإ مكحا .ةبسنن ىف ةةعن ملل نيبو فصولا سسطن ىف دعنا
 نركره هلو (0 ( سر «لصصالا ير وكن ملا فصولابمكحلا نلعت منعم فصولا ىلاوكح ا ةبسن ىف ةعنامملاو لمص الاىف هب هقلعتميلست
 ضنا وك لطبم كيف ليلحتلا نوكي ىزلاوصورحأ كرر 00 ذمراشلا ناملعاد زنا هسضن ف فصول

 رابتعالا داسف لب عضولا داسف هنومب الروهمجلا نالت لق حر أشلا هكرتول تن آت لتقلا ةرافك لن يملا ةراهكس ارت نم اقباس ترمب

 ١) ء|نتسب الا نم لهس | ءاقملا نآل ةقباسلا .ةوقدلا يي نا ىف دان نكت ل تلا وفجلل تبن مال الا نال زخابحاكنلا ىقتب هلوق ( ٠١ لاسر :ىهفأذ
 «ضالا ءابا ىلا ةورعلا ةذاصا( ا |ةمعومنحاو راض الارمت قاملام ةلآمو ىرملا ننو لس ليل لا داريا رع ليق



 زاافيكف هلوق ةرماههتسالا ناىلا ةراشنإ ناةرتغنال ىطهلق لس تنيعم :م نقم هني ليل لا باطىاعنملا هلو لس غظانمل ا لهها نع لوص دنع دزب جلس
 ىاامنيب هلوت هك اشلىارصغ | هل جن ىلققم يذلا ةيضرف تاوكعلاو ةراههطلا هسا ةلعلا تنجو هن ال زن لرضرطت نا غيم هل تك ىراكتا

 يع رعيلر 0ك ن د اوسلا ةحامه لك ىنلاو لوبلا يو يلب نيربلا لي لس بقلك ءاوسسب هلق 01 سف هلك ن ليلا نايف ًازقي الوعد هت نم 0 نان زار فتن قلل ةمنلا رو نب ىداتمال ةحايعلا راف تينلا نتب الن رمهتلا6أيسبعت ناكا ذاذ ةراهطلا هنمفإ لوزس ةس اب لسغل لله ف سيل هناذ يريمت وهل ب لوقعط يغوهو هلأ كلل سعت هيف سيل هناؤل هبامينال هلرت لش لدحلا نحمس (يجلا يع هلا هين وبصقملا راف لوقعموهو هلرت 02 نايبلاب قلعتمزا لل سغ نإب هلق 0شيوكحلا ىفةلعلا كرين انبب حارب نلاب هلرق كك ن سبل و بوشل للسغو ءومضولانيب
 عووفلرت لك ناسالا فارطا) ى اا دو نحل اى هلو 6مل نضرعلا ىف هاف ىط ى متن جديلاب هل وطلا ىف ناسالاا فرط ىجني مرقلاورمأرلاب ناف نسل
 سلس حي ”1لهال ١“ سس حجر هزاذ ميول هذ د هلو 0لكسدو نحل لع رطعموملاب
 داعجإلا فمبم ١ ارييتنرل زك ماقمتجزالاراضعالا نه

0 

 ةيساينلا ”إ زم اروهطو اره اط ناخرعبطب املاو ضقنلاب ةظانللء لعق | نمه نجرب دبوةللع هن ,ىداى نلا فصولا نركعلا| | ءامسا نة لوقحمرمأن هلو هلْ تسلا 3 : : بلف صشم وجر لق عمري هل هلك
 فيككناتراهطارمنإ متلاوءوضول )ؤ/غفاشل لل فكل هرزعف دارطوفةنقأنلا كك رول نرسل مانرناو للطن لا

 فسووكف ناقتي وتل اؤاضؤ ةينلا تطاق ةينل ل) ناورفيال ىلا يد : كَ 0 - ا وطال ,ى تب الو هلل نوركوؤولا ثيبولتلا شوط منال هلوق
 . فلل ايلا اي اى نوإآ| تسييس _ بتستعتسا نري .. - | اراض ةولضلادخابتنسا يشتم نجوا ذأف
 خينشيش ًالصلا ةراهطزيا هنأف نسبلاو بوثل رضي ضقتني هنا ك|نكءوضولا دلت الد يارد بالا

 نيران لولو فلا نإ ىلا ضخما ئاب نا علف كيف ةيدل اضفت نأ.( مولا حان دم اعنا هش © 0-1 كش 5 ا | مص الاق هلل ةرتؤللا ىف« اهب
 يي تروس وم لي قعد ورح ليلا مسخ نو ردوا يك ققح نلاراا ءد هد اوزيل لإ نإ | مراد طفاصلابج تيجضراعتلامدز

 لادا: لقت لكنا انف ل وقس روم عرف لمحل ا ص لماول عت (لاوز ة ١ هق كاك لاا اهب ١ قع نوف يدوب .(.| |هيفرش,ظ اليل دمصخلا يلعم آفا آاهتالخ
 روم ىنلا وبلا برمج ستي كن سبل نال لوق ع مرمر بوزخردعب ةرابطلا| م هوا ناجم . لنا هلكزت ىدرحإ ا ع ها : ات هلش دف ذوا
 5 6 : هاد لم ررا نحاو اضيبارتعن املا نكمل :أذ لوبلاذالخج ميدتلب نريلا مالا لسفلا بج جيارخح لق غلا ناكامل نكلو ا .نالادتنسلاو باتكارثؤلا ةلعلا ئاروهل

 ماض عإللعرصتقيمرجتلويظع وح ةرعكب نبل الكل سغ وأ وزتيزنكأ نأك | |” مذا للا نظر ل دج ل ووتد بح
 .. هلع هلل

 دع اصناف يذلا مفدنموعانال فو 1/2 3 ن سبل للوص يعقل ةعبرالا
 امه لدسعةنسلاو باتكلإب لالا توبث سعب
 زاجل اهرئاتل سس اكداامل ةثؤللا ف
 ١ «ىثنا عصب : َض اهريثأت لرتسملا تبثي ةعحجنلل عئارلل

 جاتجيلث | وقعمم اذهل, املا ةلازا نسبلا ةس اجا ملو لوقعمراغ.ةديرالاءاضعالا درا لطالبات
 هل 3 ولا داسفو ةبضق انما للتسملل مف دولف

 ين !ىلارجأنيازلغ هبطير وطبخ ضن ىف توأم هنال بالذات ينال طفلا بيضون
 اهيف ىو هني ةراشا ف مضر لالا هدن ملاعب ايف لئاسلا سياق قرتؤللامأ 2 بلا وع نهيق للي
 ةضانملا لق 0ك عامج|ورتنسلاو بات

 لمحت: ]اهلا هرسب راجي ىرجيتلو ةلحل ايجرومب لوقلا ةعااهليق ايون امللا يت
 مالو نال ةمججلاو ةنسلا» ب نكلاب |هرنارهط محب عضولاداضو ةضقانللا ( نم رز مج ضل عادم
 0 ُُ ا د ةنافظأم !اةماماأ مس ائلاهنانلا :٠ ف ضان رف و و رولا, ززتتحا - دزعلا| ١ ةشلخلا زم ىااهب هلق هرب نرخ ل
 لوط ن اذ اثرح ناكف رانج هنا نيليبسلاريغ نم زائل ىفانلقام بااتكلأب| ملف كلش تاسنزلا نوب نموا حا هلق َ نانا نح نايف 100 0 لة لقأم أت و 0لسل نان لآن: لب ن هلو

 5-5 ا ُ ا
 نموكتمرحاءاجوا ىلأهت هلوقب نيليبسل ل قرم ربت اترهظ نة رثالا نايم 0 00

 مهلوقب عريش ات تش انلق ردنا: نايسب بلوط ن أو فاوطلا ةل عب, ةرهل ا روسدع | .|ة«يزولاو ةرافلاك تويبلا نااوس هلو لس ِء 8 : 1 ايطسل للات| نك سعرالا نميز ئلا يق سفير نويل كو سروس ا نظقأهتنسسلاب هريارهظظأم لاثمو طفلا ١ اد نسا دحا نم جاخل وزع : 5 3 د دلا نموكنم نصا ءاجو
 ٍغ ١ ]تمل كانا درىفا نك هيلو برضعلاو

 اهطئاللدن ّ 5 0 506 ىلا
 : اس جال عراك لقا لثم سال يدرك و ليل اصاداك يقاس كادزتس نا تندوف( باوجلاوس ل ارز ىف ءاوس نوكي نإ خينيمت حفل | يور ىف ءاوسب ىنملا ىنيلثأق تناو زملا ءاوسسب ىنملاو هلت م سار _
 ىف ةماهطلا لاوز سيلوزللا]) وقعميلوق ( |" (لار م هيهاون د نرماد او هصاكح او رعرشلا دو لح تازااد رجا ىف هلرأ 1١ سخر مةعبزالا
 ةيوكنملاقرطلا نحاب مذ لإ ناجح ضقنلاب ضارتع الا معي اينظ نوكي قريت تلا ثري نا هباوجر هينتضن انلاروصتم الو مامجارانصنب الا شيالر# اتلازاإل ةرنؤل لللعل ادع رمسصريغ ضقنلن ل هضعب به ذرلع !هيولتلا ىف لاقل هضتانمل تحال هلرت ( | م« سسر «نالوقعم ادهن[ لب ءوضولاو بوثلا نيبب 2 فلاوارع تبشفف خا ةيسملا ىلإ هلق | يار وهف اذ لوقعمرم للب لوقت امكلوقعمريفازما لوبلا ججورخ
 ليل للا نعوكحلا فلتخ عانترمال ليدعتملا لطب نقذ سرب ل ناذ الر اوكحل اتوب نم نام سمنلا ةروص ىف جوي نإامات الاد ليلعتلاوت شق
 مرارحصلا رار الخل تيب انهره مبدارملا 0م ورث |نلاب لوقلاو ةدقرغتلا باوج اه وريغ و مجرلت ٠ ليلعتلا لطول من ام نجت ناو من امريغ نم



 هيف نال هلوقهلس تافاوطلا :!وكيلع نيذ اوطلان 6و اين اول سو ءيلههننا طهر لوسز لاق هنا ةداتق كلر ى نمريلا ىور (نريف اوطلا نم اهنا هلل
 سند ىاأفلتمال ةقرسلا رو ابعلل ىالرحاز هلرت 0س مطقلا مرعى معقنملا سسح تبوقتريثاتى 1ريثات هلوق 0لسلاث رم قراسلا ني رمطقىن ى
 ةضقانمر وصتاذا لاق للم انف داسفلاب ف صوت الو لهو خامجتالا د ةنسلار باتكلابالا تبشسال ةرطمؤلل لحل (نالزملا هجتسال هلأ كمت ضنملا

 ندرك تر وص دوخي روصتلا و ناشلل نكل ىف يعطلاو لع افلل ءانبلا ىلشر وصن قرئاذا ةيلوعفملا ىلع بصل و لوهجملل ءانبلا طسئروصت رق اذ امن
 نأ فر دوش بجاو تضف انمدوطر وصتمكيتفو «ن ومب لييعت نا نكيل تحت ىف دول علام اف امو بزالا ىبتنم ىف !نك نسب تروصوار تزيج

 ةدام ىفرتلعلافصر نقل مرعب ىا فصرلاب هلو 04للعلل ل لتسملا بن اهم نم !اهعفد بجي لاق: تيك من مههن لى ىتنا
 هلعلا دج ويمل متن مذ ضقنلا ةد ا ىف فصرااةيلع | لخد هل هل الد فصرلاب تباثلا نعمان قحخ لعب ازلا هعمل امون هلو

 0م ىنعلا علل ذ نوب هلع سيال ف صولا نافاس
 داق جا

7 ١ 

 0 ا ال يع تحصل
 ل
 0121 0 ا د راحل
 سالك فنسعملا لوق اكل نا ىلا ءأميا ةعفيملارشج تيوقت ىف :عججلاب افلتمالارجاز عرش ةكورمسل ارح ن اانلق قربت

 مىضرلاضق ان <15 سنان لاق 0ك مضقانموصت اذا .نكل هلوقبراشا هيلاد ةقيقح أ هيلع قتيل ناو م

 ١ لع هيدا ول فصولاب تباتلا ةكماب ول فول عفرلا ىتد ةعيرا قرطباهعف 22
 يقتل هس توابل قلل | | يي ليربورر او رطب ضقن لك ف ةبجيناهانعمريلو قايأم طع ضل
 ا ةقيرا لبي عر جلو تسل صعببأ مجعبوز طلا ضعبب ضوقنل اضعب ف

 نيدرتاراكش!د!نيباقدبأ ب بهتلاعتتسم (ن/تبراغلل ىف لوقت ايكهدن دواهلع روصل لضقنلا داربإو ةقرتؤمل + َ 353

 ع حا ليلعتلا نه تخوا يلع درويش لوبلاك اص نق اخر صن | نيلي لاري 200 ا
 فصرولا يلع د زلات ا سلا لف

 ثيصو# تالا دا ىارصو لا الواهرتف ترحب اوراس هاذ ل يول آم عفا شلابماجر عضقن
 و / ذلاق 5 0 0 2

 الر اداب: زف نه رسخلا يسيل هاويثو فصولا منن ل وال نيقيرطلاب ضقنلا ره مفرن ى اقصر
 ل ا ا ع ف كاوا
 لقتناوقورعل لفن اكدنأف لئأسلا مرل اذالف عضومعلا عضومنملقتني

 و سأرلا :عيزالا ءاضعالا ىلع ثل ةهر يالا

0 8 0 9 

 ياس زعل بيسو نم ىوبا.ايسر| | هتف لنرى ال ال فصولاب تباتلا فحل هعضوم نم وخد لكل ىلا
 ام زرقا سير جر هلا 5 0 7 ل
 1 0 بيديج 0 هنكلويو رد لجو هناولس ءوا لوقت ردقص راب تباقلا محلا مرعب نأ

 [ ريتا يوسإو راسا وت ةلكرمخل الواب جتمناف عض وملاشلا لكي وج ووو هلال دورا بانا دل ٍ © ىلا نك ءامجلاب نريلا عيمجإسغ ب جرتا اسمر ىش منا ؤرعض لالا 2 اسكر هسه و “1 د دسو كلن ثماإا من

 ١ يور مق لا ساو د يفرجرلا دف > ةعيرجلا لعرصتقن نك لكن سبل للسجون عرضوا ل
 ظ- هرج نق دلعلا محبات نحن وترعر : تل اع عضونسلا لالا اكل د جدد تركع مرالام تل ل بوم هس
 0 تسر هارت زعل نايا راس ستبجو حضوملا الإ ملغ بجوال نجل نم نوكيادرابتعأب ندبلا

 حا برجر رهرأث نحهن رسوما 5 ع 2-5 هج
 ع 1 م مجميول ناك ليلا مردل ككل هزعناذ عضومل اع ةلسغ بجيل كانهو ةتبلان

 بولا ةفصولا نقول هت اكد فصول كلل ذإ_ 0
 ْ هنم,/ىلعلا نيعان هوم لسع _زأ ,) | ريجستسف هديل فص منم قاثلار فمعرلا تازرعنم لزالا نا نيف

 © هلشلاب ضماوفهفر رعت نيسارك هيضتقن ام ضيظن "بلع بترتيتسعتلعلا نوكىازللعيضرلاداسفدلرق (”(لخنز | نإ
 يا ا ا ب ا ه1

 4 نصرا هز(" سر +منتمو جرلتلا قام ةصالخا نه هضيقنر ئشلا ف فصولارابتعاعراشلا نم عنتمم هنالريث تلا توبث لبق ةرشؤملا
 2 22.لجا] لع ةلعلا تراص ىلا ىنعملار لاقي ىا تبأذلا هعملاب هلوتو هيف حور تلا مف لييشعتلاب سضتونن ض اقتتال ةلعةس اهنرلا مجورخ
 ّ سام كلاءرث هل فور« محملا ىف ىرزللا ةحلا م اجيتتسنالا ىف عنج ءاجتتس الأب ضقرنذ ضنحلا سس كت رلشتسلا هيف نيسي الذ روت سارلا نسم .
 6 نيل لاراغ ىف بج موضولا بوجول لع :سايهلا وس درخ عم ةولصلا ىلا_مايقلا ناأنلد امل ضقنلا ةرومص يل .ةلدلا نعركتلل ضلت عن ثساريكشلاب مقل
 _ ضل لل وقتف ةضاحتس الاب ضفرتد اقتل لا لع سم جر انس ججورخ حل عبارلا لأتم د هدم فل شس متل نكل هيف ءرمض راب وجدد رع عنف متلاب ضقونف
 2 . مرلا رهظن للحي كيازامىدابلا 8ممع» *نلجلا قوت ىلا عند م صرخ -نؤ) جس لك تح ىنلا ثلا رانا 0سم يضر :ءامهرهق د نيليجسلا نيب ةيومشنا



5 
 هولا ذ ام هلوقب فنسعملا نيب نوع ل جلال 0سرركن ل ال لهتلا كاي لا: هلس
 هضعا ذاذايقأي تقولا مادام هلق ةهيثارلا ىا لئاسلا جرح محا ص هلرت 0 فصولاب
 ١ ضي ل نامل لمعلا عانتماو منامل جيلا فدرإ وقعوا همكحرح ات نكل هلو 0 لئاسلا مرل ا ازهجورخ تا هنأ لات 0ك فلختلادضقنلاةدامىف

 مرلا نهمنم قانيالف ياي قةعاماد هامل )مكى امل عم اهدوبو ىاتلحل لصييصخلز وجنع) و تعويقت امنا عئرلاا نه ناولع اماريناتلل
 هك ليقانك
 ناقل لض>لا نيب ى ا لوبلاو لئاسلا
 "بطن هنالءأدالا تكور ايف لجل ىا

 صضرلا ناذ خخ لرضرغلا دوجوب هلق
 تنرلا مايقل لاق 0للسلربلا ماد ىامزلاذاق هلة هلل هت ذ ىف ى!ث رح هلرت لل سيلا زرفلاو دي
 دالاب

 يس فا عاف باع سكين
 الا ذعلل سفدو فصلا فو هل نيتي رطب هلت لس

 مرلانيباثرعحن كىف ى اا ةهيرستلا ليلعتلا نمى !انضرغ ناذ لات كلش فلا تجربغ ليل عتلازرم

 فلطملا نبالاق !نكرل أهلا ه نه ق ثارحلاوكحسط يقسبالا ةر نق الو هيلع ار داق نوكيس نامزليف ءا
 -ح.هلز لع هتاذؤ اثر نكهلو هلع رو

 7 هيكتور كا ىواسيل لت هلماد تامزلاذأف

 ليال يعرف ل لعنطع لئلا اب بم يع دردد جو الاوراق
 53 نادارر|ضقنلا يرطب روكنمل اان اذ فاشل بأ نمانيلع دروب | فنا هح سف لصاح ليتات
 كلوي سيلو نربلا نمر ترجمات لئاسلا جا حا صوهانلا نيرطب 0
 لوبلاو مرلا نيب ةيرستلاانضرغن أذ هلوصحوتدلعلا نعرتتؤلا دوجوبأينا ا ”فدارتزليو تولدت ىلا كراك قطر ليال سيان يد دس هايد 5 ياا م يعي لول نيقيرطب هدف دن ى اركي نيف |قاب ترا ماا «دوضول اضقنمأ نايا هنادي

 هيلعرسيقل وبلا ووأيلاوفعراص,اذاذاثرحنأك مرل ةسيازها نكت لوبلا 0 لدم ةرصؤ تارا شلل فلاحا جل
 دراولامتضرأ علا عوثرضقنلا مف حرم [] فل رعي ةعبرا ضقنلا مف دومجيراصخ شام
 ل ةدزناكو هل نمضتمللا] نمرتملا ةربعلا
 ”ارهر لات لضم اركارصت ةضتانلا

 اق !هذالخ ىلع ليلرلا ةماقارهد نعوض اهلل ماد لاقف ةرثؤلا لعل لع
 لهنا لالا وغلاوهأ نيعب لوالا ليلا كلل ذره ناكن أف مصخيايلع ليل رلا تازلاةلحلابلق امه سحالاق ل باقل
 ا 0 تا ا ذ_ لمجي نأب لن تسلل رةلع ةيلع لاطبإ|
 ةرظانلل وصال الطص لف بلقل لعد :ضق انمأهيف ضر أعم لوالا مونلاف نانلا| ابتانهت ”ةلعممكحيو ا مكحتلع هةهزاتكأ

 ل زمنا . ةعصفقلاه لول 5 او امكح
 . ناشيح ناو ةضرأم "نما كرم ضيف لكل نب هلا تح نواعم ل برقا تسلا باف

 يصهلاراىراز د 4
 نك ليد رلف فتمتقانمىب تا للدراص ليدلالإ يجر هلي يمس يهل وا َ 8 3 2

 ورشؤولا ليلرل للعين نيصفل [رضقنلا نال عفضضقنلا ومي لصأضاعلا| |! 0 ور
 ناع وو خضر خلا هذ تضق انموسيررلو ةضقاانللاهف ةضراعم سكن 0 اذان

 اراص ناب بالّقنالا لبقي ال ١-© هلبقي ال ًاهاع الدجى ةنحغضقل الق نمذؤح ار وهوتلعركعلو اكدت | علا بلق امه زحإ| | لو هطلت اعلا افصولا هلت هل
 أي الع جاذادل شتي الوهو لفسا كلو لك أملاةاهالع اهل فساو (علفسا قت اىوهركب لبجلات امكح

 ك1 ىزاضملافصرلا«بالقنال لقيا يرش اكس يتلا هل دمام 0! ٌثام ظفل ليل 5 دارطإو انزلا
 7بالقنألاها لس ول ل 3 ىامويش راق

 امالمتالار أوج نيلسملا6 مهيتوجسبف ةنأووهركب لبغ سنجرا تكلا نا ةيعفاشلاوا كنا ناوي لاوس "ليلا اؤحن سلسل سيتوقف ةثام وه مبرر سرا قكلا ناميعف أش / ٠
 ناذجد زهللب ال ثرعل كلا نب تقرلا جبورخ ب ىرخلا ةولصل ةرآهطلا مري نهو فيلكتلا ةنيهعن عرج نحلا ةطنللكملا ةر دش ةرور ضل تنقلا
 ىرايخلا طرمتبل ميسلون |لمزعزحأتي نو ببسلب لصتي نقوكملار ناليسلا رعب اممسبلا ذا تقولا جدرخرحب نيخلا لعروس مز ويالو حامجإاب ثسج
 نوكيا نان هوب امناوزلااركحلعلابلق هلق 1م (ر »نشكلا ىف ننيب مك يصختلازرج نم ل وت لوي قتسي امنا عف ىلا نيعوونلا نه

 سيل مالا !ىنطي اوه بث مجريف هلق ]غن رم عشلا ىلا هايس مس 0
 3 اركب للجيل الا وهي لع سير افكلاو هل طرعش السلا ان سسعوراذكلا نكي ضمن وجرير ممضحت سلي نيهلسملا نامكف ناصخالا طرعشب
 الع نمل ناذرهتمرارتلا نيلسلل نمد ملال ةاشل نام ىل1 لاو «باتكلا |قيزفن اتت اركبلقلاب وهانضراعابيثوا
 هس مبارلا ومس قلاوهو وكعلاب رت لعضطع م ىهاسحلا رح ورش ىف نك«قن ”زاوركزلا ىلع ناعقي بيلا وركلاروهنم بيش وجريرل ةنام
 ”الصا ةضراعلل نركلى؛ ملل »ةروصل ب ةقيقح زب ءملا ل يل لا ل هجسوتي الن غلا نات 0سم منيب وص ليل دوه ليل سلا نكيرل نان ىا



 نقيا وجرل اوركبل احمي اع ةئالل ساج ناد بيشلاوجرل :لعركبلل ى ا كال نإ حل عجم 0 نركز 01
 بيلا بججو :ثالركبلا ف بجو ا ذاذ شحن اا هيلع ةيانلذ لمكا تاك املك ةمجنلا زال ةيراغ ببشلا ىف بجو ةياغركبلا فب جما ذان بيشلا]

 مط جالب لو 0 اكل كرااكملز وسن لالجمااوه الز ها ياللا ةانك تزل ال نال كلج بجو !امكرمشل ار اذمجرلا الا انه سيلر هلاخنمرتكأ
 ريتال يحلو ا طك يا
 صلخللا رمد ارملا سليل هن للا ءامي ازا دارا نم ىعن هلو كك للعملا ليل د لاطب انههدارمل لب ليل سال, عوكلا فظتت نضت اننلب دارلل

 0-اتوبتب لالرتسنالا قيرطبى 1 لاكدتسنالا ضل اق يس لا دارا نم نا هنمدارمل لب نيرطلا/نمه# مف نيف درو اذا هنابلقلا نعد

 0لس لاكرتسالا از هروضيال بلقلاذ 1 0-0 4 نيثيقلا نيب ةمزالم ببسب از هوزلل نكمي هتافرلات كك سيلا ليل د تارخنألاب امهر ليدعت قيرطب الايث ليل در: الات ومش 5
 نيرصتليفيوائئاعلل »لادم داهتجتلا 0 ١

 ناتنل العليا درانلان ناك م و د

 ليمرلانذراناطهليدناحرلا .ةةنعوعرعثوكحعقاول لف وهو نيل كلب سايقلاب بيشلا جلتلط:لامارلج
 م نضر ءابيشوا ناكاركمرل لالا ميلر سر اوكار ناصحإللاطر شره مالار كامل

 سي | رو دال ىزسهين جرت :انرهريرلعا ج0 قت بقل
 قري فالخ لكل رافال ةضراعم زهق ليلاتع ٌياالب نيبال اذ ول
 نمل خلو دلع اصيل نب وهاي ل ةضق انماهيف وه يثوجروه ىزل للحلال

 ديعامغم حلو لك نيس مزلزحالل ةزع
 هل ورضي هلر ودان هورختلا
 امنيبةاو امال ذا هلو هلع يلعلارضيا

 هيض يتلو رز ارضا هبي 4 2

 عيبقدأتلا ةترعرملع ذأ | سوزي رزدالا نم قيرطف ل ملاذ بمقلا هتلعءلعدربإل نادازا نما وعي
 لادالاب دارلادرحألا عالج د . نوكير ئشلاظإ ذو لعلي د عشلووكي نا نكميةلأف ل اكرتسالا زخم
 هزل سيح امهيبهلز هلك لينك |ربإ_عامه حل نوكب نان يعتنق ةيلعلاذالنجناخسرلا مم الاكراد
 رخل يول اميملك ترن | ةاواسمال ذا شل ذهه مضنياال صال ندثنكلووركصي بلقلا كاد مزخلا

 رسعنلاو تصر لولكا وصلا لقوات عفني ة د نكس يال نلجلاوطورش هلو دظيلغ ةيوقعةيلارالاعيبأ .
 كايلا ناك ف صولارهظ ناف هلق 0س 0 رار الب هل ريمض كورنخل طع مغم لكل اهبل نتسي نا نكمي ةاوأسم يبن مورا قلم لهل لرتسلا .رمزلي منال ننلإبمزايارن لوقيف مدخل بلقول ذا موراي مزلتفرزنلابمزلت ةدابعإ ٠

 ١ كا . 1 1 مل حس 5 7 هن يا

 0 ايست نب
 ليملعتل لاطيا ىا ةضقانم هين 2 0 0

 علا ةطلانلاقدلز هلل ذالأ | يلوم. ىلع ل ني نويل >ناشيح نع ةضفانم هيفو مصخ ارم فالخ لعل نب

 ا وي لاعب مقل املا. نادل لعل يمي يزل ماا
 ديالا يسب م اد واما ضر ئيص هنا ناضمد نبع ىف كو هبتكىف :ونيبأيدورول ةماعلا طلال

 ةقلا موصكل ات 0 كين اشملا تسلا .املقلأ تضر اعريعتلل هلع تيضرغللا تلعن ءاضقلا
 تيتملا نيعت نو نيىداتيالهنا 100

 ْ ا -و")ا رمت ما 11 نايضمرموص ىانامأمللاك نايس عمتس||ض د داموصن أم املانلقف نيعتلا
 بالقتالا لقحا[مل ليلا نه نااهدافم نال ةروص:ضراعم نه ى!ز/'ىهليل رذ ةضن انماههيذو هلو ("1(سن)
 بيلا لع قيل بالقتال! سبو ميزفلا ىف دوج وعلصالا جلع لّثم ناك ذا مضت ان ! هنال س يقل ل طبند لصاالا نسف

 ْنايْغرهظم ليل نلاذازملا اليلد نوكي يشلا غلا ذو هلوتعم ( نر ءاركح لعل لل عج تينح ضق انما غحم اهيذ كل ةضرا لل غتصئهو لعل ١
 نوير ازوخيالذ ةتيشم جلعلا إل ورهظي بلقلا اكوام الار لع مه سما نوك نا ريغتس هنآق ةلعلا ف الخيرختألا ليل د امنم سلو لك نوكيا
 اا واسم اعنيب درت ان( ل هر بلاغ | نهورخنالا غامنم سحاو لك قبس ءرليف هتبتر ولحم لع ةقباس ةلعلا نالرخعألدبشم هن رحاو لك
 ليصل اببس امهالك رمشلاو ر نما ناةاوأسملا هجم ورخمالا لع ننيكحلا نحسن ل نتسسش نالانلز اج [مهييب او اسما تبش البى !ناريظن ايه ى
 طرشلا ثيح نم اماو كاهمب سيل ىلجاو كإهموجرلا: تانلا تيح-نم ام مجرلار نجلا نيب ةاداسم الذ |تروعف أشلا ليلعت فالخعب برن
 ميلعر رع الد صنخلا نهب لمحب نإ ءل نوع ىقثاشلا نا ةريرقت مه : مند 0سم تارب :عملا ضعب نم ن نحس «نلجلا ن هد جيرلا طرعش ةبأيشملاف
 : «ةرتدواف متازريغناك 2 ناوهلاوس باوجةمع»بلقلا لإ



 باب نيد 10 ل ءاضقلات ين سعب قداصلا مبصلا لبق لهن لووول ةجموصلا ل تا ىرشلاب لاهل اضقلا مرسى دكت لاة0لس نيدت نسبرحا نيت ىلا|جاتخ نلت اهي شال لو لسا عوق لديه سي لل
 ذ منموزلي 0 ال سوا
 ذو فيعضوهر لاق انك ن 1سب هيلع |نهانن فصولا بلك ةلئروكسلا و امكح ةلحلا بّلق 1[ نووكنملا نيهجرلا هلوف 0ك نباسلا
 تدرسضاذاى ا هلو 0لللفاونلاى !هنهلات لل ورشا سب هلو اسفل الب هلت 0للسمرصلا كو ةزلدملا نمزفاونلا هلو هلم ويفغل نارك

 ا ا زا ايعملا نم ثا ندا 0 انا موصلا سما ذارثإ 2 وارزلا فن فانتا
 د عمرشلاب _مزرئمالف لات لكلب اقلإ مأعلا فى: 0 ضلال © يرشلا نسب علا سا ذهل 0
 عا اذ مرا مل هلق ل داسضالاب ءابضقلا
 با ككل 1 ع كامل لات هلظماسالاب ءاضقلا
 د م ب ل 2

 هلل نكانهف هيف ازال طقف رحل نييعت ىلا اتيأمناراضقلا ا 0
 مل اذالاق ئيحوراشلابن ابناج نكإق نيعت انهو وشاب نيحتيامنا كل ةوناخلا ا 0

 جاتمجا ناز اوس ءاضقلا موص ؟ناضمر يصف ناضمررعالا ع ضالف نآبعش 0 5-3
 5 3 2 : 3 زا ىلا هنال

 نييقلا جامهتلف عزشل ال3 انيعم ناك طراضمرلا نكأ نيعت رعب نييتللا 0

 5 ةرمربعلا نييعت لا حاتحل عورتا !بفان يصمم نكلا ل ءاضقلا مويص نبملا لوك يرون ضيقت ىلا

 ىاوهل ره كفيكضوهو نيروكزلل نياكواريغعزخأ هجو نم ةزعلا تلقت قد 00
 نورها دال قالو زلزال هج فأول نحؤ ةيفانلا يل

 ارلسالذ امير مزلي هنأف درجرلا يرطب لفنلاى ١ يعلم ردد فاريخ نماهبضنبلف اذاى ااهرساف ق هغخإل ةدأب نابت اصر اعادجلامهرمزليال هناذ
 ألا نا دور غنا الاوت مرتالن كعب ءاضقلاو ضلادف عينض مايا جيان ولذا نهواهمات اهدا نيكتالا زر اتربث مرغلاد لصاالا نافل تيرا
 سا[ كمورلابعوشلاور ننل المع ل غتلاؤ ىا هيف ىوتسس نسج يجر كان نشادردو زول ش بلل نه .ىلوهو ةانقرامل مهل لافف وشل يول ارسأف ىف ضيا ل هل ءوهضول ورتب تع طي

 ل ةرعلعإل فاذلا هلعج ىلا فسوف وزلل حب :وضولا نأ | هنم نسكن نه ذل نحاي زادها

 5 ووو شار زلااتسال لع وانلمجداسغلا) ءاضمتلا مرعوشو لقنلا 0

 ةافيعضر هلا له ناامتو ةيفرلا لا يزه نم يلق نان عرتشلابموزللا همم 0 م

 نال ول موزللا وتس ]ب قلب همتمشلاب موزللا ةعاوبصخلا ضيقن 0
 1 زازنه بج ويف يضولاب قلد ةدايز
 00 0 تسال ا 0 م 0
 8 كو ١ نال هلرت هل يحتلا هب عقيام تعصف كل

 0 ىىا انهمتواركأمز ]هنو دج نمزغنلا 01

 مزار زن مزلماناق ىف لاقياكل فال هس لع 0و او ا تاك الاد
 ن ادرناماملانهد هلو

 قايساءلعوتلل رونو هو رض راك مشل زلال هنن عإ الزاكي نساؤلاو 0 فصرلا
 1و رزللا منجل هلع

 النزاع هنن مج كدي وطب اركتيدوطبأ الل ناو ذل دصرا
 لسلاب هموزل ةرد عض وم مشل اهرعوز اامزلين

 اول بي لزانلوها دل رقلاىأتلاكع لسجل اشر كمل بش بمقلاة الخال 1
 قرص يهرشي ناك املزلا ءنكل كلف ( سبر 0 ا 0
 امناءاضقلاموص ىا نكل لاقدانهت كر نّدساف اهيب قرت ال هنام اًضَقِلا موصل هنيعت سحب ةينملا نيس عت نكي 007 | باوج وجٍلاوس
 راكأمل ناضمرلا نا ثيح نم ناتزدفمامهو تلق خلا ماوس لف (ان( لخاز لا كبف نيعت ناض عيرم وص سا نه 1 رول فر سب نبع
 دنعر اك ءوضولامزلي ال تح رضرلا ىف مرر مشلاور نسل لل معى وتسير اريك لس !زياريوبضرلا فاعلم عملو < (1١ ىسنر : لا جانجيتال عراد ملالبق نمانيدتم
 ]التر ننلاب لفانلاذ١ هدزلا ثدعب نركب نا نكم ين ال ل اونلا ىف اوتساالاوريرفلا ىف مورشلا ور ننلا لمكى ردسي نا بجي هلا نك يلع يشم دالصا
 0 وزللا مةرحل ةلبب ىف اشملا ب اهص) لحج ى نلا فص .رلاذ أمم ءاوتسالا نفقمتسل (ٍضياون ورشا مزلت نا بجوت عامجتلاب
 سانرا6 امل بلقلا له ناره در سقم لاوس بارجزللا ا صيوهر هلوت ( 18 سر «دجرلا نه نمابلت ن اكد م نشلا.مرزللا هنممزليوراونساال ةلم
 ا فازلايف 0 3 روزشلا »+ ل وتسا نال صخر ننلا حو رسشلا ءاونيسأي و( «ىهاظ هلص قناني باح اوم اقملا'زه ق هرثذ قو ةلئافلالمن
 ا لاب يب لب سك دب سيلا نه نا نايا ,«رم وزللارمنرمل موضولا ل ومي شلاو د ن هد وسلاماوتسا نومالسساو موزللاب



 سض تبثي ىازلا كل :سضب مضراع لاق خي فلا وكح قرتسفر املا تلوهو لاق لسعر غلا وكح ىف ةضرااعملل ىا هلو هلق لس
 ىااهنم_,لوق كك هيفريذت البو للعملا هب لآ ىنلا لوالاوكعلا ىف تل ةدايزالب لاق 02 سيقملا ىف للحملا تبث ١ىنلاوكعا
 ةضرأعملا ىف ىالوقنف لوت كك و صخلا لع لاطبال ضرعتريغ نم ى١ؤلا لعيركن ينإب ىلوت ل عرفلا وكس ىف ةضرأعلا نم

 دعب وق كلُ للعملا وكلا لض هلت نسي اللوق نآفزلا نكر رمسملا نائلوق كأس لالا كح لإ ريرغتوريسفت علاق 0س صل
 مادارعب لامك منال نسيامنا تيلثتلاو ضرفلا سعب لامك لا وهو دوصقمللريسفت ءتكلو .بوت 0لل باعيتسالاب ىارل
 نمضتن ضر اعملا 5 نه تاهق هلا سهاش ناكأم سب للعملا دعا هاش فصولا لعجوهو ىناثلامسسقلا لب مل قلل ضرغل
 ةدايزبركعلا نيت ةضراعملا ناكام ىاوسقلا! نه ىلوق هلل صلاة تضراعم نوكتالف وصخ لع لاطبا اهنمضتل ةضق انمل

 ىارتيغتو!لاق هلع ريسفت ىف 5 :
 2 ا مخك مله ا تحلب

 ئالوالالاق هلت ,احللواولاو كل : ك0
 عاساش او لاق هلك ل تسلا | امهرحل ناعوت ىوريغلاب ةضراعم ةرظانملا فرعؤ ا نه سو :رضقانملاوخرع
 /اركل لاق لش قنسعف 3 1 ]00 1 ير تت

 هلق تائالاو غنا نم زب طق |ييتقلل) كامكحتوالخ لعل ني ليادانزضزت دل للوقي ناب يفلاوكح ىف ةضرأ
 ا ا نءاوسويصوتو لاقأد لكل وضل لع ءزعتسم روج اهلكوا رضا ةسفتدأو

 لا 5_0 دههو د 112 ونا ملم . موك ند 0
 1 را ىف نرحل فاشل لان ذام وبطن ناصقنو ةدازالب برص للعلا ضيقت ا

 ا تا ل للا تل ل ل ل ل ف
 ليسا راناره» رم فخلومكةيلثت نسيالف 00000

 0 2 0 له ا -قوروكن ل لاغلباف لوقن ناوريظنواهنم نان وسقلاوه |نهوريتفت ىف ةدارزيوا .: , قايسايف حاشا وريد | |(نلاذ 1 قن..اةدظنوابدم ذاتلا وسقلاوه ازهورككضتى*ةدابز

 يفتش ال الثمدوكيلاا هرقزع ليز لاكارعب نوقف دلك كلت نسي لف ءوضول ف نقر علا ةضر
 دعب مممرب بعل ق 5 دإب 2 هل

 قالا تيل لا ناف لدالا للا ضادمللن يب لات لهن للكشب نك وو صق للي فنا نكلو ةضراعلل
 راعملاو خزلل ةي ةموأق 1 ١

 توجب نكد ةياك ل رالنيعتزعبناضرموصتأ مانت امرسأيق لتقل نو
 ةد د مص - 5 جب ا 000 7 وب لطم

 نول ةشيرانىنا يدرون هيض | زغاويضت لق ل عفط صل كاتضرا ءلارئسلا ]نال
 2 م طم تق ركن لواالا »فيرا مل ايا ول قا تبئيولامل ىفن فو دلوقب يبرق
 نضر انخازه سيل فير انهوربارلا لال رسقلا دخت شم نوكيف ولة ةوريت هلرف نكن -وهن لدا

 قرر سدو يت بأ تير لون هيفول هلوقو تلاتة ريضتوا كلو ق ن اريحا شل ارم هف قو نع
 0 0 انش ازو الناعم هواولا نددوا ملكت لولا .فييولا تاو للوال

 يسار ههاهيع ىو كسها تيل ازالة تلال رسفلايظنو الواو افيرخ مشن
 مالا وا سمعا هل ىلولا ناكف رعوا اساقةونلا ديرلوناهلعىل الف ةريغص »نه عداشل للاقنبااهلَقل امامنا

 | ىه ةدانزبةضراعس» نق قاقتالاب ةريغصل للام دخن ةينالوالذا لال
 وق 02 .ذفلا ىف فرعام دع
 ىاةوخحل ا تياكوب اهملع ىل ويجلف

 . ع 6 كك 6 . 7 - . «إ

 ابل لوق لك :ةفشلاروصقلا !لسلعتلا ىف انتغ !امأ:) لوزا تبني ىلا مل غن هيقو ةونحلا ةينالوبانلوق ىتوريضت
 ةوخلالا ديالو ومو ءانشب 2 هلال 0 :

 ىاةيالولا قلطم لب لأ كلش |لوالل ةضراعم تت نكل واهأياضراحمل اوس حدالولا قلط علب ةوئالا ةنالو
 اهاياملوت لش ناكل وىالا | و

 ةريعد
 ةبزرغلا لها تاياكورثاس ىا 000 يب 1
 راممق “)رمق اهو ةمومعلا ّةياكونر امجتإلا عني ةونسالا يكون رابجنالا تست نملك ناف زل صفلاب لثأق لذا هلوق
 ل ىرخا ءلع تابفاب لولا وكل فلا ةعو كح تان نم هيفام ةحصلا هجوزملاعمصوهو ىلوت ( رب سار باوع]اه
 .ةلسعلاطبال ضرعتريف نمد! باقللرضحم دب مقيف /ناصقنو ةدادزالب كرت ف سر «منيعب لحملا كلذ [ 2 مح

 ةضرأع موريس ىه ةدابزب للعمل وكح ضيقن ىلع لا دةلعركن ب نا +121 ةدايزبو ا سلوق( هر «نئنيح ةححارلات لمع »!بجر
 قارب يغتوا لزق سر اهنو نب معن ل هنهو ةدايزالب مصتاهنال ىل ؛كلازرو داهكل رمتزتلا ىلإزهبفريصلل بجو تس اصب يحض
 نييعنو ماو قنإإ)اب كلوا رسر ”رببخت برضب نكلووكعلا كلذ نضب مضر أع ي ناوهو ءرفلا و كح ىف ةضراعملل تلوم ةازها

 غباتيالو ) ذا رلرق 01 جامتلا ىف

 3: .٠ ا هلل مك 3 000

 اهيئاس ملوت ل سزالا ةياكو ىاا ,2/!نبينصغلاب 6 ذااهرتأس عنا ةونح)ا هيلو تغتنااذاهنال

 ازحاتسحلا اذورجحلا لكن يتلا علاونح ١ رحرنبالا لمعلا قرط نسننو («ملب اقيم اهم حار لكدعف لمبأ عم لمعلا منتسملا

 نوف ىل ولا نيت ىفاإ تسلا لسع ةيالولا لص! تان ىف وئازنلا نال عازنلا هيف عقد ىلا لالا وكحلارببعت بجوت ةداير مال
 . وكل ريعوكشللا نيد هيفرتزا تلاوه ملايغن كلذ سسبلو نييعتلا طع خلا ةبالو لن مضرأعلا ندب وصخ ةيالولا لصلانبتا

 35و دل

 خص لي
275 ٠. 

 بكبر مسج جت

 ا | 009 مط جبل وجات يجو ربح ح نع جسم وطمس سرج حركي بكل



 ,ىنحلا ثيحنرم شاغتنالامزلسسم ىتوبث 100 00 لتاسلل سيلو ءاقبلاو ءسسبالا 0 ءانبلا سعبالا تيار لاستنالا نكت ب

 اديب هلو هلام ذك هؤزرشا دكقرلسملا يملا عيب , كاسيو ملا ناامكى اول لاك هل مم نع يمل هل
 هيفتوا هلهؤايوزاكل رسل فالس لس راهم 2نتمفاكلا ىفىا يف ىوتسي نإبجو هلرت هلل ل نبعلا عسا
 نم املا نكل ىا_نككل هلق يلع ررفت ىاثاقبور سلا سبعلا كلم و !ستبا كاميرلبملا ناامكى اولا سلا كله عالسلا لع
 كلل نكفلوق ياللا سعلا جارخا ىلع ثا مج ارخا ىلع رفاكلا تاربجي ل ب ملأ شرا نبملا كلم لكى ١ بلس ملون نك
 0 حا وسلا اع ارت .ارف كلا ى 1 كلميال
 ةي ناب ةسساف نوكف عازنلا عضوم.ملصتم رغراملا نوال لراالا مهنيا لات ابن !ناكذ > لمسلاو عبسلا نيب
 فورا ملابس ا ءلقلاويسلا نيب هلو لس هئاقيوق / مارت كاع | نسال نيس مل وت لل ها تضر ادم
 ملسلا نبعلا ىف ا ن مارعشلا نو دولملا ببخلاعبب ى ارعيسلا

 م١ اثحرم ٠ نحارحاررمويف قافنالاب
 : قاتل واول نم يباب كام نع
 0-2 " محلا ار امي كا اق اول 0

 3 ءاردسال ءاقملا

 ا رالووو فاشل اباىصا ضرار اكد يرش اميين و :
 ف ”لاريغ لاق هل هلم اء
 درا عرش كر )قا هم 0 ,و كازلل ءارساهيذ او والاوكتلا د
 ا فلاخعك) 21 للعملا
 قهري انتضر «زه وكب اب داكن كمدا تشاور الابن
1 
 ماقبلاوعارتباالا نيبءاوتسالا انين امانال ل والا هفنيولامل تابثا هيفوووتسي نابجو 2 0
 ورا سشلاورعيسلا ندب ءاوت الأ اًمّناو املل) ممغل هبي 3 0 ””ةضراعملا اعف

5 

 ارامل تيشب ىا خلا مضرفدي لبرلوت
 دلو ةلعلو :الاوكعلريغامكح

 نىضرأملاب تيثاعت كا هيف

 يقنلاو ىثلرت نا شوكلا نع
 ونداد دكر مربجقفلاب ىن

 ِ ٌرمربخسن درك ترههشو راها
 0لملاق :لوقم زل! نلولا نا هلو
 لىالاججوزلا نالىامناكملوق

 6 !اهنينلوت
 52 هليل ةأرمسلا كالت دلدارإ
 ننلا مجوزلا تأ 1 ىاشلا نأب

 لو علك بدزلا نمىا ةسميلت
 ها ا

 !نيهوةاسنلا تائثالليهلرآ
 سايفلاف لوالا مكعاريغرخاوكح
 ت2 فئاملل نصوم النا

 ا وكب نا
 1 06-2 ]يلع

 اناشيح نئديضراعلا هزه

 مال هلرق هل! والا ىف هيف
 اميل و هلك يسنلا ىاتبت اذا

 مبنون ضراعملا ققحاذاىإ
 امى هاهدام حتى بيجملا
 ته اوهو 202 لئال كد
 كلم ىاكالملا ىلوت لير ضاع
 حامتلا كلم ةأرملا لو 2
 ربسساو نسل ماكل دو | نئصلاو ىلإ 0
 ع الدال

1 00 

 ل
 ,«انيره انلهرضادما ريا سادزريش رف بنانا 3شقق ناكها الاكل حزب رسال كا عجرم

 ةرمضر اسي ناوهوؤلل مبارلا وسقلاريظن لق حا سر باهلوسإ/ أوس 00
 لبمافن املاتاتاوا

 "0 0 وربي .جولا نه نمث للعلا متن اى لاوكاواغتنالامزلتسم اهب تباثلاوكح
 2ل/ز ١١ فيبعض جهيم شارف اهناذ ةليلحلا رامالا نعازارتحا ى رفا نق نمر بال لوقا انا يح شارف لوف
 ! ف"لتخلال ة سس او رهاظلا ف ىم تلق

 ىلع تاشالاو ىننلاراوتيل لوالا نتميفنل لاعي نإ ىغبني
 در« محرتلا ىلا جاتحيل نيصخ رم بسنلا توبتروصت رحل بئازلا نع

 قاف راقبلاودارتنالا قييواوتسالا تنااذا سل لوالل ةضاعم هتك
 عضو لصتف ءارسا كلملابجو هت هنثالملمشلا نوورثيبلا ووعيشول .امشلاو عيلان

 دش لقال فطحل 5 غن دين نكل ل وال عوكح ىفوا هج نه نمولزغلا

 ل لوالبغرخأ كتف ضدي لوالوك ارضي مضر اهيرل توكل اذ
 1 يل ةأرل از تفينح للة اموريطنا نم سما خلاوسقلاوهاز هدول ىق

 موزلا ءاجالوإ تايغر يوزبسمجوزليعلف هتو؛تربخا ىأأ ااهجوزاهللا امل

 ١ ذراع رايد حائل مايقل وبه عشا اف بحلص يل لوالاجوزلل نلولاا احلوالا

 ريخب ةأرما تجوزتولا [بسنلا هب بجوتسيف سسأف شاف بحا ص اذلآ نان وصخلا
 5 متضا مل زهفزساف شفا نكن وم بسنلابفي هنمترللووؤهش

 رصعش اذا شلل ١> غن يننكت قاتلا نعبساحأيأل لبلوالانتيسللا غنا
 نذ جتا ننيح جرف ني صخش رهن اروصت مرعل لوالا نع فتن ىئاثلا
 نسافلا نم ىلوارتعلاو نساف شا :اؤبحلص قانلاو ردي شارف بحاص كت

 قف وره ظيف باذلا نمإلوأ 'راوشو هاهم اللورضأح قاتلا نايوصغلا هضراعبن

 بجو سافل نآفءاملاوق ةرضعلا نمءرايتع#لاب قليلا كلما ناوهو ةلأسلا

 ا
 قرأت

 بنا, لعما 0 تح نوكي نكل فنيل مل اتا او للعملامتبثي املأ فن

 3 0 او لولا نم يسنلا تاينال للع ل نسسملا نال
 ىقتنا] ىضأعلل نم تيثول نال جو نم وص اهيف ناإلالحاو

 نمره !ة!رئاخلا نمل واوهو لق(



 ىلا ىرستسالريلع سبقلل ىفرتلع لئاسلاوكن ىا نحن تصراحلل اتناك ءاوسلاو للعلا لاق ىلا ةلعلاريغ ىارخ 2 هل
 لضافنلا تورحتشي الذ لاى نعت الرش 1 هك نزول اكتئينملا ىهملرق كلش :ضفلاو بهزلا ىالصالا ىف لق

 03 قاما ىا لئاسلا ىلوق 0 جة ةيسر ازنلأب صحا لوقت 4ك .ىرحتي“) نصل لوق 0 م نم
 لئاسلا ضراحللو للعملا يلع عمت تار يلع سمج عرقا هلوق كلل نسج اوررقلا ى ا تلقاملوق 0

 زا تسيلامناداي 0 يس يا 10 م ١ حس نحرلادزرالاوهو مرق
 كلكرئأسلا ضراحللو :للهلا نابىا هيف فلتخمل مرج فنصلل لوق ل عزوطعم هينفلتعوا لاق ةلطو كح وكسرو6
 ١ اوفلا ناف امكاوفلا ىفحا لوقا ل وعطلا ا ويهو ىلإ هلك سنجل عم ليركلا الريعطلا ,لرت هلل ىف اغلا ! لئاسلا لت

 0 و 0
 سنو هلكم تسلاهتالا:

 واسم لري ناب راعارشلا :لع ىف ةضراعملاةصلاخما ةضرادلا ناتج
 لاى لب ىزلا فص ل وصأالا لن دقدافم حج

 ةةاتيالمل 00 دانت مول اذ سجس ديولزخا :رلعسقلاؤءلعلا ن لع لريليلد
 تعض ا 000 1

 تو لوا قلاوه رش ىنمتنال ةعقبشن اء اونَس لطاب كل ذو لاؤأم -حلطأب
 جلملاد

 ب 01 بهزللضافتمعيز 8 هن لبز نوزوممدأب نيكل عس ىف انللعاذ د

 ساما ا اس ير ل
 تك. نعول ربا دحض عيب ةمرحو العا ذلادك لوقو لم نضيف لا ىو

 هولا مصياف اعمر يملك نزل | نكح لو لدار .اب لئاسلا ضراعيفريعشلاو ةلنلاكسنللو ليكلإ ل ضافت | حضي لو لع ءزجاهتم لك نوكي
 تضرأعملصعت 0 لصحيا ىلإ ٌلعني ناكن اصح ل مو سموه ور ”ذالاو؛ تايتقالا لب تقام

 رشا نلاراسم نمو سديم ملوي لع لاو ضوه فلتعوا هيةتعرأ شيل قوه مه -

 ا هد 0
 تو يون كل ١ ره ثليكلا نودايوركاوغلا معا هيف فلتعورفلا ىرعت لاو
 ودوصقملاو ةشافلا نط ولك سيمر ىدامو اجد يب وداد

 ةضراوملا لطب ليزوتا لطاذإ | هظاةرب ىح حا همت ادعت وتس ركيول ناقش لطب تبي
 ىاعال ل ولست لئلا فصرأ انور قيل تال ةزسا زيا ةضرإملا تاكايدعتم اكن إوةوعتاليلعت

 وه ةلرق هل زرغلا ىف ىا هيف هلرق للف وصلك لك للرب لكل ركل رع بج هوي دعا أت مع يغني 4 : لش ضراعبلا|هأ سا ىتلا ةلعلا ى
 ير هيل ما لها شع ةلطاب ىهقلا قرم يبس تركي نكذو هوجو عض لص لفك

 وركحبل !تيثي نازاوكيوكحل 0ك
 وو نرسب عا قمر كيو -رصلازيج ىلا داسفلا اي نع جل ةعنأمم إي 5555-05-05

 - 2 1 ةأمثلا ليا هع ةضرأعلل نالانهه عقلا نكت ناوأ مف صووهلص '
 5 نيئى

 0 ١ كلذ | جيرخيل ىلوقا نسافوشد يفلان نيب قرغلا ليلي لاب ال منع ةقرافل
 ةأامسملا ىلوقل ل يلد زنا قامنالملو

 تافزلا قيفلااهبعقيرلوت 02| ادب الذال فاعل اره خنث ل وبغ فيصل هل لت وو كلا
 لصالامكحلا ةلع نا لشاسلا لوقي

 فن دووم فصولا'نهوا نك ض صوأ مث مندامبال و بقممالكلا د | هاذ نوكيلةعنألا نمنجؤ يديمها كل كد نين

 العلا لم ه»نمعمو لصالا
 ترو اسهر

 قا لوقب قلعتم
 م ا م دج وب

 سر «ىقكتىعو ىرخا نزع همت زلعلا كلت داسف نعبف تش للعب تاي ككل ذا او كسلا مرع بج وباكملوت اه :
 توروا| ذا ز:لوبقم :ضر اعلا كلت نآيب لحب نسق لتسلا لع ىف تضراعملا ناكامل لامك ل كو ءلوق
 0 لكنا ع عرصا حو ماركو املا لاف ةرعاقلا هز

 لد قرافملاب ةاملل ىثلوقءإ م سر «اعمهفصوو هزصأب اكوبقم 00
 ىازلارهو هلق (9 ار :ىاخريع ب اوجلاربر قت وانهه قنصل اه ٍدولف اهريغ ةقرافللاو ةضراحلل ىف انه مالكلارب ررا يلع درب“ لك
 لع عمجلا وعس لعب لناس اي ى 6س «ريلع سيقتل نعت نعش ال ةلعب لءااقاي نبى الم «قرفلاه عقيالعب لئاسلا نأبتا



 انارها أرلا 3 امك ىاسيسلاك هلو عطس هى تعا نفني أن لسعو زلا نهتم اكلنا نلرق 012 نيزرملا اذا زو نب ى) ىعارلا قاتعا لل مل

 ابنا عفنينخافنلا منسي نب نيرملا حت اارهظيف نيضلا ليتل وت كس الط أب نوكيف عيسلا نط دري نهترملا نذا نو نب نوهرملا عاب
 0000 000 اهاكوتعلا عنيف ذأقنلا نم حنملا ىف نهترملازحزنارهظيالفرلا هلال لق
 لن 1 نال عونممرهف نالطبلاانهه لصاالاوكمح نا نيرا ناف عيبلاانههلمتاكارلا كريت
 00 نانا رر وكيالق نالطبلا تاوتيعد | نا ءيضلارمكحت نمترملا ةزأج ا لكن قوتلا لصالاووكح

 >> .نوهرمل | نمهارلا عب ى ا عيسلاوكحةلرق

 ةضرادملا ل ئاقئ !لئاق نإل

 نكمي “لذ نهترملا ةز اجا ىلع قوتلا هنا

 اتعارا نترملار اجاول تحمل تهل
 ا ا لا

 هلو ةلعاهس دن كلان لال هريغو بلقلاو ةعنامملاب مقرر ىإ
 لئقتعلاوكح ناذ ةضرادملا مف شت كي
 ١ىا بيل لوقت هلع حارلا مجوت
 اعطقنم بعل | تاراص ءلوق هل لوألا
 .ىزنععت لاح نع ةرابع عاطقنالا نأف
 رت هلك ةرظانملاب مارامعر جلاب ظانملا
 2._روهبلا ىا هل ويحتل ىا تأتي ناو
 نفل 0 حبل

 ىا نيبلخملا لاق كلن نتلل قىازللض

 لصحيف لا. ايب ىاىلوق 0لل نيضراعتملا
 ىلا بسنلاب ةيعتسلا ف نظن يبل نهج
 ١نه راج لمعبفزتشلا ليل نلا وتس
 ىلع نيلخملا نا لضف ناوهو لخد عن د
 هبوترف فيكت ناعر افصورفلا
 ةيئاضلل نامن سلا لصأو ويجرتلا
 2!نوكي لب هلرتهلفو نمل
 نوكل ىا!نهلو لو ل ط شا كلذ
 بسك ف صولا بسحب نآدجرلاو لضفلا
 دعومشلا 8 داعلا ةداهش حيرني تانلا

 الق هلاك العلا فص و ب لضفلا
 | تقيل لضفلانالالاجرترالو
 زلاسايقلارعرتا) حلاو هلت تازلا
 نيتي آلاو نيب نسحاوا نيس ايقلا نآف
 "هرم ا سايق وكلا ةدان'قنإبوأشم
 لصكاتا ذا نيني رحلا نال يبقو تيارا
 هليداتباب نسي نآبرخعألاب امه لحا

 (نارب ناف امهضراعي,ث يب نجسكي 0
 محرتلا نحو ليواتلا لجين مك ان
 :ليمل ىلا ةوقرلسب وهام |ةقيقحلا ل
 تؤيلاق 00 نيليل د انهم .ناىلارظنلاب
 ةيق ةرقبلا 0! وكما ىف قفاوبىا
 ليلنلا ىف ةوق ببسب ىا :ببسللءابلا
 نحو وصب ىوظتيا نا ئشلا نا
 تاس اؤ اركءيلا كلثم ماهضناب استاذ ىف

 ا 00
 باسكسالاب اولمعر هنا نمريطلا عأب

 دم لارمق لجلا سايقلابال
 رس باوجلاوس 91

 د نتعلاوهعرفلاو معيملاوهو لصالا نال حير كس ايف ناومسض د لانا ليصاحلا و لصالا كح

 هم ١ ا ا -
 الص )طبت تنانوهرملا نهارلا قتعاا ذاو نهترملا زاجل دعاقوت وم نعني ن وهرملا (نطارلا عنبا ذا عب قاتيتالاوهو

 لوف نك عيبلا طعقاتجاا سايت! سايقلا لق
 غاويسلاك قاتعالا ناولس اكل 0
 ناكن او فقرتلا نسل نهارا عس ىقأن
 ميك داردا [سايقلا معن ضيكف نيلثاتمن

 لمس خسفنت كم عرقو سعب عش داراول ىل ولل و ا سّبسعلا ناو عسفلل لمتمري

 نم ميلا الطأب ناوف لاطبالاب نمل قحقالب نهارلإ رم ؤرمصت قاتل نال
 عملا ةسفل ثريا نال ميبلاكس يل قاتلا نا هباوجمو لاق ةقرافملاتمنوجا
 لوقبولئاق نال لصإلا لع ةضرإعللوهقرغلا لهو قسايفلا وف ةلذ هلل
 قمن أكن لاوسلا از هف .عوق رعب وعضللا لة مزوكقهءيبلازاوجضرعتلعنا

 ْ مسا ل دس
 قوتلا يلا كح ناقيببلاكقاتجتلا نادال لوقنف دنا لل يبس ىلرغ
 زو ملص لطم ناتج ىف تاو لاطبالا ل ضف ع[ روؤن ترا زاجل لع
 . |نايمب نعرف ملو ك سعدقأتعا نضنبال ن هترلازا جول ةحاتوبشنعب هنحف
 | هذ ليمسلا ناك ةضراعلل كضاقاذاو لآقفأ حف ”رارب ىف عرش ةضراعلا

 بيجملا تانيول ناذ.ةضرا علل عفت كيج ال" نيضرأ مارح حرت
 وها نهورخأ جوتي هتضراعي نالئأ لف هل تاتي ناواطقنمراض جيلا

 لضف نع ةرابووهواهنايب هعورقن تاينلا ىف ةضراعلاأو ساقلاو :ضراعلا
 ناكوليمن نك نات رح اضف كا ىافصصوؤنل اتا
 القتسمإللل 2رتلاهبرعقي ىزلا ئشلا كإ 5 نوكيا نااغصو هلوق ةعمو جتا
 طع ءادلا ةدابش حيز هلو هسفنب ثأقريغتتازللاغصو وكيل ب هنن
 سايشلا حقيه] قعحربرهاش ةداهش ىلع عبرا ةداهش جنيالو قساغلاةداهش
 نونو أسأت بناجيو تاكريصي ءدالليؤيت لاترحاس أرقي ضراعي سايق ىلع
 باتكلو روي تلأث اخي سحب ةضر أ عي ثي رح ىلع جيؤرا] ثيي سعللا نكو نيسأيق
 سايقلا نيرحلو لكمجرتيامناو ىنيبؤت ةلاثةيابمضرا تنبأ لع جرتبال
 ملقم رسال رربضلان احلا نؤكيف يق ةوقب بانكل او ةيبزتلاو

 لالوهو فتوتلاوه لصالاوكح
 وهىزلا نالطبلاوهو عرلا فرح اك بش اوكنكلر هيف فقوتلا تبثي نأ ناكريكس ايق مسعف فقوتي )ل قتعلا نان فلا ف
 كلذ ناللصالا نم عتيل ني لج كح
 م ”لاطبالا قاتعالا ىف و فقوتلا عيبلا كلا نال نجوي لان ههو عرغلا ىف منيب ىلص الوككلا

 "ةهتيرداوهو سايقل طرش مرعناف زلال اطب ال كل وق «منم ىرحتلا فيكف ميفادوجوم نكيرل
 لا نآيمب ىاسلوق 7

 لضفلاورجدلا ىلع نيزيل للا سح ١ لهتجملا ليضففتوه ميحرتلا نال حصر لضفلاب يحتل ا ريضت نإ عريرضتر لضم لاوس باوج
 يفهم لص الع بم نهوولا جرنيانهلو لوقت سر مز اللاب ىرعتلا سف .«(ناكف نهتجملا لعقب سيلوهو نامحرلا يعد
 دريغو ةرأجلالاو مساك لسع ”دنسعتللرابتع 1الانهه نازل دبرإ ل و ( ١ « سر للعلا ةزيكنال ىلدلا:3 ةوقب حقي رحيما ناوهو
 ._ «٠ جا نيس رضراعتلا ]صن ىف تا جملا عريق هريب نتلاو تاتسالاك ةسر/ بل وععما مرر نصملا لع بازيلا لغءبصن كسع



 تر ل ا ىلوت 0س لتقل ةيلاص تا ةيرحاوز حالو ا 0 10 0 راضناالا ف تاجارجبلو ةرصلولا ةهحارجلل ءلوتس ل زللرحربج) لحلو ليل هلع نيلي ىلا خيرت مرع.لشم يزل نيو لاة لس
 قازهو راوس نيحراحلا نيب ةيرلا تاكل هش تاما ل + يح و هلملتقلا >

 1 0 هَ ا تأف# ءورججلا تآماذإ
 0 يجهل رص :

0 
22 

ٍ : 177 0 
 ع 2 0 مر تي هي

 ام 2نيمهسب

 ّ 0 0 هل يازش ابل نب ةيرلاك را تأمو ةترعت
 < نوكيملوت لل ن

 8' ةعفشلا 1 ارمخلا ةلجرب ررصلو عطقراب بلاد ابي ذارخشلان مووت جرحا ةحارجلا

 3 2 نعييروتم فلا سديد تلخص ايا دبه
 يت اق لوتةلط ةةيوسلا 1 :

 | الشم فصنل حام عه تاتو اية صيرتإلاوأ سدس ممل 8 انذلثربب هك مرا داهتروص هبيص ةزثكب أ دعاه رحل حرز 0 مع
 لاو فشلا, نيفضلع هيب يورك حشا نخل ايلطد :

 حابوسفم نوكيف كارل فارم نم عفشلا نآلا الثا عيبملاصقشلاب ضلي
 نايل هلا ركأ نضال كح ناك ناو صقشلاى لأ لل دضواماو 0
 و دجبرارختلا لعنيسأيقلا حاربت تا رهجبتلا هب عقيامو فشلا ف ةفاشلا ؤةلخ هه

 قولك جاوا قاوم تن( ىىز نحيل راو ساآيقلا ةضاعم ل ناحتسا210
 عالمي مف ول دعاجارل لالا لهاشلا نوكي نارمزلبا نه دلشف ليف نآذ هيلع حرتيف

 رثبالا ةرقب نوكي يوتا يقنلاوّذ[نلاب فلتخت تلا سعلا نول الان ب بيا ىوق ! كرش نال لدا

 قون ضعب ةتوافتسةاوا| مر ع ورئابكلا نعزارتحتالاب نيارلا كاروظحمن عر تالا نع ةرابعامت
 ءأ | وقتل ف فالتحدلامناو ةعبنال ظوبض هرماوهوئاخصلا لعرلصال

 8 «لرقفلك ةزاكو :لقراوبلل ىف

9 
 2 تأ هشلا نش قتب نم قالو ١ رولا يحس

 2 ايها ٠١ قاتلا 2 2 00 00 ىف عوقولا نعإ زمح تاملبملا 1 مط 1تايث 2
 . يي وتوط لع سياوزتاجسا 1 يركزلا قاث ةرابعو اج ني سلال باكو هل لزم تنل قءابعر اف انهه غولشلا قام ض 00 ا وه ىنلا باتكل 1نكوؤلل ىزلا باتكلاو لق (مسر ب 0 5,.!لوقب ق م. ةافصقرموزرق هلك ةرقدا زا ىلإ . يرتمؤص نتاض سر يرس لاس مت ,مزلاو اوريكلا,ىلع_تابشلا شاز : < فمهولار اا ذاق زبامكمحلل م زلا| |. هلل ص 2 نيسارقلا الحا فصو ىإ

 * 57 عفشلاا هب تيثي_ةيلع اذ حله عوف شار سلا نا باوجلاو وللب ىف اشاء دعو سلوق سر رب ا حي
 00 دامالكل ا راع تبث نقف ناويكلاورهشلا جلزنمب لإ 0

 + كود !نيضرأحتلا نيرؤملا نيس ايقلا لح ا ناكأب ريث اتلاى اهل شالا ةوقيمل 3 ا /(سسر ولت: سس افوهو ىلإ 0 ”«سنجل لع ةلعلا نمزج لك ل حجو :لعلاربازجا دعوكلا اوستن يفرك لع ثاملا ومج لعجرت راشلاو ناوي ىلع نلولاورجتتل لعمل بترت,ك كاملا لكل فشلا ق اقحتس! بترت نوعي الف .بيقع ءأيل ىلاعت هلدا دأهيأب سيلوت
 5 را 9 .. نا سالا نافؤلاى وفن( خس الا لق «جيتي الف ضواعن الذ دج وكي الدرن ماض حا كيو ذا ةرحخالا نم ارا



 ل يضرفلا فصو بيلا نييعنل نان رخال ةنيتلطضو لالا رست: سوصتخ لا 60 اءلوهاليلد دله داكلاةولط
 نييحتلا نالغعلات
 هس !قالطازيرطب

 ط روش ا رح لادلا 2 ن نيسعنلل ناذزلانييمحتلا

 ءديوولا ىلع ف وطعم لهو كاملا ىلا ىاريلا بوصخللو لت هه نيِعتلا ىى ست لقف لاق هلسببسلا
 نيمتلا نيييتلاب دارلاو 7ى رحت لق نافاهذ

 ١ىاازه نا هلو هلش تاهشلاب قلعتم
 ل مف قع هررلع ماوس ىابملوق دوا بوصخم مفدوا ةعيدو يما 1 6 ا قى تناك ايملوق
 كح لعلوق ع3 سال عيبلابجيللو بوصغللو عدولل نال ىامنال لق هش سساغلا

 وصلا ىف مليلعت سجؤنامشاو ضرف امهناعم ني يتلا نو نب ةينملا نلطمل معن نأو ورب ا هزلي تيضرفلا
 -ق لجو نال ضفنلا رب>لو نضرفلا موصلاب ليلعتلا ناكا ذا ماو امريغ نود
 ةوقلا ىف تثاو داوملا قم زل|ضياوصخا ليلد نوكير نيرعنلا طرتشياهعيمج

 ا رن امكددارفا عب
 0١ (ؤ» هس اهق ةلباقمب انسايقل هحرتلا عقيا الف

 لد! تسيل حضاوملا كلتوريلشت نسيالو ةريذكمض ومى سجحدوهو ويسلم كيلتسملا هرعن ليل سلا نافزلا تلد الا ةرثكل رق
 سيقما كب ميجرتلا نا !نههعدريالف ىهفاف ةلإلا ةرثكب عج 0 ا 000 0 ا
 موصورزنلام هوي ا ل ا اطل 0 سلا نوكيوكحلا ىلع اد لع
 ا هر ةةعاشاز يو را نيكي نب هناورطلف 0+ كلا ن6 مزال ليث لال كسع« قرافكلا

 0 رضقلازه ل كلوا ولاول مضل عراق ومدخل عر وابن نتلع نأ ناي د وصقل الس بان ل3 هلل لنسايقةيولوا
 0 دع هلل نيس 0 0 ا تاي سلارمر
 بجرتلا نا ىفآشملا باها رضع انبادعإ

 1 ١ 1 نب ل5
 اوقع «تراوزل ضل افسرى ق5 اقلب كءاضقلام هيف 00

 بوصغلاو رثادولا ىلا تر ةاندروا ىزلانييتلاذ هاج موصلا ف دم ا

 2 دوال بوصخللو كلل للاةيدولادراذا ىلرسافلاعيبلا قيبلادرد 0

 1 نيا وراشيالوةربعلا نع جيزي تناك هيج ىاب مئابلا ىلا سسافلا 0

 اوم كادوا ع ف ةيسولا
 نعال يلع ليقوأبمكحاعتي ضل نكون هك لت يملا كان 0 هجوا ةزثث ليبق نول

 ضيفلا موضلاوه ل ملعترر اما ذا أم امل يضرفلا درج مصخليلعت ناكول دمنا 2 0 00 2 دنهل 5 و

 5 ا دو نس افلا عيبلاو بوصغلاو ةعيدولا در لأسم دار درع !تلباقه بتشان 2 1 0 6

 ذي لوصاو الصار خأ(س اقل ذحا ةرصارحل ريق باخاو ها. لكي دين لل
 4 هع دوو

 ْ تلدإلا ةزلكل يبق نمازه نوكيا لع سدقمل ا رصالاب دارلل ]30 لعنه 1 رج
 1 2# 00 هلك نحاو لصا 7 ا
 يصل ومالا ةنكو ّرسأذ اهلك زهغثراذ ئثل بلا هجيواوكوا ةيسايقلا 0 3
 لحي ١ و

 وميت ةيحلو فخماةلصار هلت نسسيالذ جمد س .ارلارهسسفانلوقكأ 50000

 ناب :لثشلاالا ل لص هناذ هنيانت نيف رهن ةفاشلال3 فالخأ سوي ياخ
 درطيفصو نول ناكسكندورطي فصو ناكاذاىا ليكمل وشو مرعلا ا و

 ارنع حلاوه اهمنالاو طقف دولا عدو اوه جدارا سكنا 3
 نك هنزل كمن هناذ هرركت نال: رسما سأرلاوحمؤ الرق لثم رمل 0 00

 دف نكر هنأ !عفاشلا) رق نال غو هجيول ل فكه راركت سيفا نرحويرلذ ا رسكعنبال نافل
 امرك سلاسل هل مرعلا ع مرغلا
 قاشنتسالاو ةلضملا نأذ وراركتن سيال نكتب هلوق ىل رسكدننال هاذ نسب 1
 لاقف ,نيدجتلل ارضر اعّتوكح نبي نادانإ امل كرا 1ك نيس ندى سلا ا ا 0س

 تو تازلاى نال نكنيسايقئالصاضاءاكوجرايرغ ضراعالدا يبت( و )اوس
 اهل ةعبات تانلاب ةمئاق لاعلا كل لاكلا ف لصاعلا نادرا نمو لاعاف 8غ تكلس ناكول ىنعي زلامي
 ْ 0 يي رج ةينلا نييعت بوجو لع

1 



 علا مو|زل مطقنين لأق 0لسلوقعمريغوهو لالا ىارعبتلاب تانلا ىلا لصتالا خس مزيف تالا بانل لال نيتحا ولف رو هالو. ت هلل
 جوشو يطيولو ةاشلا بصانلا ب ولكل نهيق ينضطو لاق 0 ند 20 بطلا خلاو يطلاب لاف كس وتلا لا
 تاليا ةهجىلا ظن داش نارين هلال كل كاملا 2 :لطيول ول هيقتمب سل لعف نال ب ل لعف ضراديول كلو نمابكليتسارقف
 ا سب دا يي سدا دعا هسا

 بلور ملا نمضيو لون لش ةدنصلا يزهو نيعب بوصخلل قولف بصا[غلا رمان اكل رق كك بصاخلا كلل نمهيى 1 نمضيررلوق
 ىزلارجولا لع ديقاباهتاكر جو لكن م ةةدوبومو 142 نيرتمشا# بصل خل قحىعقلا ىاتعنمصل ازال لاق 04 بوصغملا كلم اذا ناعضلا

 نيمل']أ5 لح انيع تسيل زعنصلا ناذ نيملا نوكب ىرزلا نهه تا نل أ يمهايقل ابدارلل نسنلو تانل ابر كيفلاب دارلل وها نهو ريب غتالب تن
 مجو نودملق 0لط كلل نس تناكىنلا تإ -

 ك0 ب
 ةانلا ضعب تاف لضاو لخإ كو : :
 ا اطل ميرفت ىمفلا يطا هلال نحرطقتيف موبتلا ةلباقم ىف عباتيإ رؤي ظالو دول اف

 هيليم» ناسا اعد الس عضوا يتطو جب زو لبس ةأش لج بصغاذا نب 3و ةروكل عاقل ول أ ضعب نيت اوهام ىقعسجو لكن ؟ 5 ع ةهعرح
 بصاغلا نمى ١قحالاة6 1 د ع 3

 اهفنب تاو لسا انهه ضراعت .نككلاملل اهتهقرمضنو ةأشلا نعشللالا قحات لع مطقنب نأذ

 تالنلقف هور ةاايرجم هلق كل «.١ ريب حرب نر خشم هل( ىإ نك( للص 1 نا ىلارظن نا هناف ضيا رراخ
 أأهنخلي نإ غضب صاخلاررمأناكئشلاو زهطلا ن كلارظن ناو ٌناصقنلا هنمجو

 ناو عيؤتل !بحلاص نحل طبتال ةيعب أتلا

 ةديصلا »أل كلل ةيآعر نمووق بماجلاا نهتياعر نكلوتةهمؤلا نمو بصانلا

 2 كفميم

 "صو رجو لكيتع اب وزت عبأتلا ف
 مص وان نرجو نم كلاهلصالا
 يو لالا ساو د ا ا رع لاق هلك لماتف بصاغلاى عباتلا

 2 0 | ازا ةعنصلا نآكف باك نم .؟اثودنصلا سمأنلا حو جو ندد دالي ول 5 نيهيححو ن قيال ل 5 رجح .6 ترب أث عن .ا8 ل

 ارا بيسو ”لصاةئلل تناكذ ارسكعلاب لاد/رهاظ ىفرمالا نكن او فصول زن عنيعلاو
 يوك عي جل للاقو هلوقب صل يلاراشا و عفاشلا يلا بهزذام عاف صو ةحنصلاو ةلهاسمةرآيعلا زل ةوكرلا ةطعلزاوجا ٠ ص خفاش للأق ! يلاراشاو ع فاشلا يلا بهذام )عاف صو تحنصلا او هلش فاضولا لقب محزبلا لا يح مر ٍ

 0 اورج اة سما كوك كاع
 لسلاح ا ليد | ىف رشة يوصلا تاور ني نع لوتقرل اعاهرجد ودا

 00 يع ل
 دولا ١ ناعيففاشل ل] وق اًيشالا تبلغ لاثمد فاشل ماما هنم لك ىفصىلا بهذ لقو

 قسيالمك كلماذا خالااكالا قتعيا |, زكيوبم نميملا نبا مي شدو طقف ةيمرل اشيح نيرلولاو سلاولا بشيزلا
 هل .

 لف زل الا ىلع تعي الف سلوق

 ةياقلا وتلا لحل ةرنعوركلماذي لع لجل 7

 هبشالا قف لءةلزتمب ةهشأ |( لوق قمعل للاشمو هنالطب تفرك قورخا سأيقب نيس يقلا صحا ريت ةززنع وه
 بنج قمن اه متسيق "لاو للعلا َترنَك : 5

 عيجوتلاو ساق بيجو تيا ليلقلاوجتمِ) سنجل وررقلا نعل والوبرلا ةمرح يفر عطلا فصون ا ةيمفاشلا
 ةضراعملا معف>نايبلرماملكلطأب : 1

 ومالا قو نالىا نال لهل |طابانهوردنكلا »ل كوانتيال ليك ليلعتلاو ليكلاوهوربشكلاو ةنفحلو هو
 ميفاشلا رع هرنعل تهلك | ٠ .ما م 1 هلك هك

 .. دجو »كلو قرصاقلا ةلملا, لوف هلك ص صخ لع ورمل ن[ىحرالذ ةرصاق ل :لعلاب ليل عتلا لن عز اجامل هنالآن لن

 دص ىنلا وشلاو عظلا ن(ةيسصاغلا تعنص ىإ خا تعنصلا زال لن( سر بأ + هي يمس ينل فرقت ناسا سس ع راةسلرا 1 سر با وجلس «راضالا مق هاج
 0 ا ا 1

 دانلاوعس احم ضعبو هتروص هرهناى !هجسو نود هجو نمت باث نيعلاىف كلاملا نحن اقباس هلوقو منمبوصخلا للا ةفاضا الوريغت
 اةبوصملا ىفرعلا اعمال نبا نببا حيرت علا ذلثمإ نموا اهراص هب ىلا هجسولاوه و هجسو نم بصاهلا ىلااذاضم تدوجوراصو هبة

 ريثمكا نه لثمو بالاوهق سلو ةطساوب لصني ناب رقلا ةدايز ىو ةبارقلا لا ٍنرمعلا ناحرو ةوخا ةبارقلا تاذ ىف مناححرن نال
 تالي ءعلاراواسفلا جو هأيشالاننبلخب عجرالارمأ فا نمرسق لك ى زل رساف هلوق #1 سر صيختلا مم جعولت + ثاريملا باب
 نضال يسرا تبان بابا لقيوا فصرأ لات كيرا فاصتتلا هك نأ, هتزوصب35دئاتو هتقوهو فصولا عمل سايقلا

 لب صاخلا هكرمأ ىلا الو بنطملا دعي جوملا صنلا ريحت مرع ىف الخالو صنلا ىفزاجيلا ةلزنمب هيفءازجتلا ةلقوملاعرأ نوكيف
 ,ةلجقلا ىلا نيعلا نم كالاملا نح عاطشن اةلمسم ةلئسلل هنهى عت ماعلا ىلع صامل رقيب وف



 لارلا غب عوومس !ىلرق ل ىلوثلا ءلعلا ىا لولا لات كل للعلا نال ىا1 نكات هل هبولطم تاتا ىف للعمل تيلع املوق هلل بضنملا ىفإ نكن درك راجيرسكلاب ءاجنلا نينا لق لس اهعفد ىلاقج احلف لا دتجج هدي تطلا للعلا نالوآت نيزلاى ١ ضعبلارالكن موت هس العلا عف د جراشلا لرتىلع فوطعمز/ اعف دو املوق 4س للحملا لئ سلا مازلا سب ىاممارلا نعي رإوق تك-للعلل للعلا اعف د ى ا لوعفللا ىلا ةفاضإلا للعلا فد لأ 020 ةطيسنة لع نم لوقي نا لولا حاد مزج ذ نوكي في نوشلا نا توعاسم تبق سحاو هنزجت اذ دلع نالت 02 طبضلا ىلا برقا .نوكل: للدلالة ل ضغين هلوق 0س صا ىلع جرموعالا نارتلق ولف ىلو!صاخلا فصولا لعن 2 نوكي نإ ىشيشين مل سف ةرنيداسلاو ىدط صايل نآف رع از هلق لص صخملاورمومعلل هين لخلف ريث انلا لغة يلعلاط نم نالوؤلل ,ملزنمب حلا ىا فصولا نالو وت 0لس
 0 اه قيس نك 3 0 تنائماو نداد تناماوتانبالاو

 اعل .طلاواةرحو معطل نا ةيفاشل لقانا لاكمد كانك غلا نههل | نتطتسلا لعل سيره لب درك نإ خت ماد ءا زج جار صال صن رجال ريفصولا قالو (ىبصا نب ىاماوتشا كلو
 دجال زلزنع طاب اهو دعم ةيرتلظىزل نجلا وقل لعل هششيف يللا صا نيىبسن نيو ما
 للعلا ياخ ىلا اقتنال لل عين امتياغ تناك ض بلا مالك موب فيا, لعطقف | لتس حل وانه طلال قد ارا ماب ؤلاوةيدوط الل مقد تئاذاى 2ع ممازلا ليرخأ ضلك لعل للقتل ىف تحجي عورش ازهار ذا لاعلاهف سنا ذاد ا طف لد
 (ىلعاطلسم منول نال لئأسلا لاق ناذ تدوم بناج نم كل الهتسنلالعطل_# هلل لعل وقب اتم ح ملل نعضيالةدبورلا كإهتسا اذ نال ولا هيصلا للع ذا[ كل والا تان | نعل ف ةضداعم قع يرخا "ىلا لع نيل قةنيلاماهنال_هاسقا ةعيراوهو لاقتنال الارطضي نا ا ان 1

 ذاك: رشل كيل ةنيزقتوا بلا كلالبتسال عايل برجل
 نسبعلا قحتصرتعلا ذل قعلاا نه ببسي قرلا فنكتناصقنوه منال. دعا هنود ميما ةانكاو رمل مدجوتباكلاهعاتشال راسب لافازوستال طن لي 2 اكل صا الذال نينار اإل غل ية ضواعمشعأ (نعو او لوول

 ذا هنآصقن نال هضضناجلل كنك اكواذا قرا نمار ناصقن بجويالا | تا نما ةغكلال

 نأ. .ةن بابي هرعوط ورختخ)ا كليف بانك لتحل خسحا ىلوالا علب. بات شي نار
 جور جاهلا وانما ع 1 8 اهي. ا لاقاكوتايوحا واتس واتم را

 5-3 نمتناك ناو هب سنيو كايف تابو ىشملاوأ تادوعطملا ليبق نم تناك نافاهكالهو ةعيدولا عايض لابال : عتاب يلع عم دول نايف لاقأس لصاح وراه لرمق ىف ل اقام يو ا لوالاعتعلا 00 هناا هزلاطيلملا ِ 1ىنعا لورق علا ,رسر بو عظلاوهو ماعلا دع اعجار ليكلاوهو ضاشلل قضولا نوك نإ : ىاؤلا عل نك سلوق سر

0 5 9 
 الا ىلع طيلستتلا تشف اهقالهتسا ىلع ءطلس مناف هل تع اهعد وا كلههسيو ليعتسبف تاليعتسملا

٠ 

 زملاو رحورعطلا امك قع سمنم نام ناصقن توبث مرغ ىل !قرلا نم منام ناصقتن توبث نيىا لارا و كح ىلاوكح نم ظل ير «ةراقعلا ىلا تر نصلا نعال ىقا دوجوصرقلا نهرا داضزلارقعلا| نه لت 1س «قوالا لعل
 ١ ةهصرحاالاو فوصوم و تبشا) لوعفم بوصنم حسد ,مسفن لكل ني كلام بتاكملا نال هس اه سحو



 ىلا فرصلا نم !مئالا لب لق 0لةرافكلا ىف بتاكل اتا كتل نموا زكا 0 !ِ
 رتحيصصلاة 03 يرخأ شعل ثم يا لثم لق هو درجيبلا نم وقل !فاسك ىلوت 0لستب اكل اى ١!له ىلوق كلة ىلغا
 ثحبلاعطق تل الذ هلوق هش ةرلخانملاو | ثحببلا 0 0 هزتلا للعملا ناف

 تاويهارنا لاقف لو هل مقا وتتسم ىفا نم تد در" تموصخوتدرو|تحي جاهلا .جلحنلو
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 لاب سيلزالاو ةيرقلا عم هيف نال >فيظولا عضو مأ تبا ىف شعل ذاكلا ضرأ ىلع مضوناو دنع تناكامل شك ثع قتل سمل ةيرشعإ

 نيدرم) مالا ركض ارعتالا عم ةعارزلاب لاغتشالا ببسي طعلاؤعو ا ضرالل ةنوسل وو 0

 1 0 اعلا

 ملا قرنحدثلا ىك ةفينح نإ مادعإلا

 7  لهبسلا منعفعت ابحر «اهربض دلاملا|

 ذفالخ ااا 1نإ راوي
 ىلا هايبر شعلا لصحي ىلا ةعبارتلاب 500 0000 تارومانل نم
 0و وقس كولو ترا سر ايطال حابس 3 داس ل يس سابس دوك

 .امرّقلا نعرحس نعل ذ ف الخ تبثيرملو اياصولا ورم
 :يوين سلا ماكحتلا ءارجتالالا نابي ”للاط رش سيلرارق“لا نا دعي بس م نامِسآلا تافديلع ةررقلا عمرارنالا

 ماني نلاراف نا لال هع جاجا ولسا ىذا اول 0 1
 ميال نيل تيب يالا تيتو اةرطاهاه 10

 ب 01 ىلا كحرمط

 !|دعارغ

 3 للاعت هللا يان عآ 1 نيب هجسفت لبا

 ملسلل دعولا مضل 00 ا وحلا ندا ىلاورئاضلا لا هل
 ِ يو لانكا برو تبغ شل شل لها
 لم ةبوقعلا نعم اهبفتنونم م يطلا للحل "عل بس كل ع ورازملا نزلا !امهاعن ليغ ىقاقولخم ناكام نرعملاوةياقولاجرمش يش اح ىف
 اطر او ني ساو ىضفلاو بهزلا,ضرالإ
 اهلاحلو نم ناطل لا هورتسا!الإو اهعرزب سلا ضرالل يؤم سفن ىفدناف هلك ديك 0 هدر ل ارسل
 هل لعجوالا | غظباويلوث

 اولغتشا نيزلارافكلال عسي ردنا تيح متوقعا فحص كرز ب 20 ل بارا

 نم نب تبان ىاسنعتب 1 0-2 0 سا ادد ادصالاف ا 3

 الج لاعتدللا هاقبتسا لبد »اع بخ قيم ئفرملا ةمزب قاعتي ناين ا
 اطل سلاوه ضال هتفيلخ نأكن متمقو هزل لوو هن ا ا 0 ا تلقي ل صتلا لاق هلشدابعلا حشا بيب

 3 ةميزغلاوهوهب باصلا نوكي نا ضيفا يدا يبا ناذندطدلازا ودم 0 6

 از ككل سمع باور هلع هنمكزم نينا هسامخل دير بجو نك ايزفالاد دس اوم يراد سال لح
 ةلكرركبنا خنف صفا رهزلا نعرض)لا هللا مقل خا يلمس امهناف نداعملا 0 كر

 ةهذإ نا ثاده

 قوقح اضيف هموسة كلو يلو لالحالاتهنل نكورتدد 1 اجو اج الو وسس لاو

 دراما فل يبات نما هر ىصخلاو كافل /رركداملا ف0 0
 ءارحا قمه

 ضرمفتي بيرق نعوكزللال سبعللوا هلباقح ناكدلوسأيسنجى قوقل هوا هلي سل لسن الم نرلا
 شنعاعيمجر/زالإو نيلصتلا هزصاناميلالفرعتل |رنكل صال مأق ومو قي فلخما 5 !تاوملا لل 0
 يرلراح ل جف قلما اهنا تتم صر و* لهل اال ملا اع

 رازالا ىرجل ال ال للعوركلل ىف هك ماكحل بنرتق نحو مما مرارا موق 2 يسابخ لوا لال نيشسلا 0 اقم اهموغو انجي
 انجرح اداراصوث نم قيرصعلا مرش نورا رقالاو نيرصتلا عومجعواقم 21 2 1 رويس ' ةهلئيعبتلا لو هلكل >>

 ملساباطسن جاتا زالردخبملا ولدا ىاتادا نعافلريخصلا حز ا
 ٍنل خ نينوبالا حا ءاداو نيون"لا صءا ءادإ ن

 ب 00 مق تاع جوخ رانج ول هو راربلاب ماكديارلع ىرجو نوجا ارح 0 نا 0 لا

 لمعلا ىصا قرن “نا ق نوال عت نعاقن_ار ل يحتلون داو نياقلضمالسا
 ١و عادإ نكضلخ نيوباللا نحا عادا

 |نهرسل ةيحبتلا م7 اذ هال بم يلعوكيرهرادلاورخاورالسالا| 0

 لقملاوس باو ]مح سلو حي( سر بم
 اهريغو ةولصلا كرتلايبس نوكت ةعار 0 يا كلل
 )وج لاوس هرابق الرمق

 ب تاييالا كر اهلك نا نمعماركلا و



 ,تارلطم لاق 0لس 2 ءأملاب لسغلاو ءوضولا ىف ةرابهطلا كال نكنعا فان لت الار اصرتميه | ثالى رصتلالصنراهغلا نأ اهلل نكر لات هل
 ردهبر ضيالر اهب تشتقرلوق 0 يربك وارخص ١ ن اكءاوس ثرعملا ىلوت هلسإلا ةحا مريع و ضر فلا ةي دات ف لصالا و كح ى درب

 ءايلاارا ذاورعتملار اَرنالاريهظنال ثيولت بارئل اي روسملاو بارتلاب ميصرمجتما نال نين هبرعظتري الى ا هلرق كح تقولا لبق معو ضرفلا ءاد
 هنانالان 1 لوقن نحو نير ث نجيإإلا دوعيا) عضتراولو مغتريول قباسلا ترحل ناق قت اهريغوا ناكتبانجق سلا مث صداع ىف ال
 نييرضؤلا طاقسا ىلإ ىا,جايتدتلا ةرورضل موت 03سلا لاه نه ىف ترد لا حفتريف عاملا لاوعنتس نعزججل لاح هطتوه لب هيفريهظنال
 تقول لق بتلا) ىهو ةولصلا!ءادا هةر ث/ضلا نافاًضيا تقولا لبق جتلا صب أل وار نئئير ضعت ةرورمضلا نال لزوجيالف سلوق كتم زل
 لاق 0ف لعبت: ضرفلا روضو: لفاونلا قف اشلا ستعزز جمس نيتبوتكملاب سيقامن ١ ناتبوتكم ناتالص لوت 0س تقول! لبق ةرورضال

 ا ا فلاب و كالا ليوا حاملا
 عليل دل مرلتلا قازكهبهئادتا ٌقارتسا رخو مجت ةبوتكم لكل بجلب نآتبونكم ناتالص سلو ومنو 0 عل ااا ااا ل اككم 000 ااا تل

 ْ ها ول جيم
 ةولصلل طرعش ىه ىلإ ةراهطلأف ثرخحلا

 2 ل يفك بق داس

 ةنهؤ سحتحمفز ناركذامؤزو لق ةلح

 00 الي كازو طم نبع فلول وهز زنا
 ابيطا نيمصاوممتشواداور بكمل نآف لاق رت هدا نال فس و نوت ةفينح ىلإ
 نقراص أعلا رمتلاو وضوء زو رمح عو املا نعافلخ بازل لحجب

6 

 6 1 ا م نايل
 رص 7-0000 هروكللا فالتخإلا انهى عى ا يلع هتستتو ءوضولا نتجت ارنكوميتلا لع ورز لنعيمتطلب ىضوتملا ءا سمان وعينا ا | 7-0 ١ يك كلاما روكا تال هوس |رما ثول اذ هلوقب ءوضولا.:لةارم! متمثلا نال نيثؤلا نيبال بالا ملا  فيراعس لمامالا هرةامرفادةاسلا ٍ 9 1

 ل. تحرم يالا الل هلو [ضلخ ناك او بازل نافع فل نيبضوتملا حلل ام
 5 تو ل كلك. ىلا ةراشابتثيا نك ًامهرحا ءارتقازوجف ءاوس هه لبدوضولا نكضلذخ سلو جتلا نكل ايلا نك ., دل لدى | هت الد 3 3 3 دلك . 5

 1. لقياك الذل ىلا ىرتهنإل ىلا ناف ىأ
 © دقو صنلاب ةديرغلا يبكت بوجو تثيمنا
 [0' .لوقنانال ىلرلاب لجا هلئاوهو ضلخوتبنا

 ةقلاعملجا هنا معان 2

 :راكدوضولا نعاغلخ ناكاييومتل نال ثنو زرع جإو نانا مهرب
 يب ةقل صبا نهلو اهلل عجلالا | ام مم 0 رملي تبثتال :قالغ2او فعضالاب ءانمالاز لذ ىضوتلا نع اهلخرمتلا

 دس مم همم انعاذلخ هنوكطرش ىا طوفوهب لضالا تيل كى ب تبنتالف متل الدو
 2 ا سار | فلخلاويلو لنصل اهعنم ببلاد لاةحارةلاحشا ف لص
 ا 2 صال جد لةحاوم لوف هسفنبا دووم ل مضل ن6 ذا نو نع فل خا روعي لة دوجرلا ل ضال لقول
 2 «اععرن ضال بنمو لذ هلشأ .ةطويؤمتلا ني قدومولا لمالاليحاةرذ ى لن هرتوصياحلخل رعبا
 00 201” نياربلروصتي>) 11ه ضال نوعا نيمو نامل سل
 وصي سل ارسملع لكلا ىفو يلع هل قره مل لل نتاحآ نقى خالل نامز نأف

 زجتلار كلو علاق رخركمم اضيارايلوثللو هنوسن كتل ملاورايبنالا كال

 رس "الف دوجولا لصالا لتي ذااما لاقل
 + جبرا غلك نع فلذا مميال يبس مضل ا شب

 رونفولل اوم نوكيال ىزلان
 + "2 ىضولا ىالصاللاع وعرب عمل ط

 الاجل سكلى نئ انس باكر ليوفلوا ارم تيا أع ةراؤكلا ب خهكلوت هل نكلا ىف نك اًرمعاي ذاك ام لع لكلا ىحسومغلا نيمي لاق هلك فلا ضي الف ومهتلا انا خللا بجويعرسلف
 .ريعصلاب ادا, .رعاذ !> .ساكريعصلا نجح ىف نيوبالا نحاءادأ نا .قريرطنر لقم_ اوس نكعبا وجة اغلخ نعول خ ل رأ( لس 1

 فلذا نكف لك: مزلف ناو الارةيعبت نعافلخرارلا لهارةيحبتر اصف مالسالا ىفر سلا لالا عبري غصلا وتلجأ باو لاوس
 روبط ضرالا نوكت بشي ىتالانلق امل سوم روهطو سس« ضر الا ىل تلده لعرفتالا يمر حلاو لن لطم ان ضكعملو ( رس سر ,لطابوهو
 : ينال و لسنا ترب نكس هيريرا ءاوقض لاوس باوزالطر ومليت : يايا لصور ام الب
 كلذ نمرلعف سومخلا ناجع ىف بتنا ةرافكل نإ عم نيمبلا نع اضلخسةراقكلا لعجصنلا نال تبا: سومغلا نيم ىف ةراكلا نوكي ناغينيف

 5 نالربلل فلخ نيجلا ىف ةزافكلا نا ةلثسملا نع لصاتسل/سوسخلا ني ىو ىلوق م( رسر ,صنلا اعل ىأرلا لك ةفاالخلا توبشرا لم»
 2. وربلا ةرسنملصحى نلا بنزل قفكم نوكتلربلا نع الخ ةراكلابجنربلا لصحرلاملو لجج) فلكل ا عضو ن يد فلخنا ىف بع

 برك[ مسك ص ميك مبكام مص برك مسرع



 لابن امةلمجويسقتوهو روك ملاويقتلا نمل هلكربلا نعافلخ < ١ ةراذكلا بهن لق 62 ةداعواذرع تارعاظ لهل
 ببسلايلعقلطيام ىاوهو لاق 02 مالعلاو 00 لا هش اثلاوسفلا «ءاوهو لو هل
 بوجود لات لل وك2ا لكىزيع ل 03 يك2ل ىلاى ايلا لق ب م (شميف سيل ى !قمفح ب يس لاو جكلزاجيواذقيقح
 لآ هلطو كش بوجد ىاشاإ خلو ©لل ءافلأب مبترتلا عم ايل ةءاموزل ةلعلا لول عملا ريوزل ىسحرق نحو ان لوق نكح كملا ب وجوب دارم لا وكلا
 يفاتلارمزلعلا فاعمل اق عل ككل »وجو ىا كلذ لو حلظريثات 00 .انو كزنع جو انلرق صد وجرلاب دارملاو دوجو ىادوجالد
 ةلعلا ةعمديف بيسب ىعتوشلا دلع ةلعونا اولع] ةلعلا ىتعمهيف اببسو! سلوق ل للعلا ىفاعم هيف ناك ى شال نكن اكول ذا ملوت كلغ + طلاو
 يس وودي ةطساوربخيو كسا ديد ف اريشات هلل نا نم ثان لاري سم ىف امو طش اون وكعلا دوج ق ارش وم نوكيبوهو
 سس حسو 3 لع تع لاق < لما بيعت دويلاو

 اهلااناضم ١ نوكيركح ل: ةرثيؤم
 - | نمكلعلا ن دوا: تيسلا لا فاضتإلو -

 هر نمقأثلا ميشلااىاو هلقرأ لهو | د د 7 ا ا ِخ رصفلا]و / ١ مهلااإو هل قراغكلا تف 5 تنأكول ذاملوت كلش تيرايتنحلا لاعفالا

 وهققح عر لوالاةجرارماقادقو ببسل )والا ةجراةماكتإلا ب قاعتاوش» ري سس نام لانا 1
 9 سضتنلاو !لاملا ىالوقلا] نه ةريمفلا ب

 يضف ل ععلا دا جافتيالملا الغ للا ق كلا يضف «ىاوك2ا لااقيرطروكبابأ | لايرن ان ىاجا ل ننس مج
 لتقلاو ! تقرسلا ىلا تاميلادلو هلل ت2

 هت ذؤاضيامكدؤجوالو ةطلا ىلا كل ةذاضي مك. كلنا فاضي ناريغ نيل تما نار ةيرس تهل لهل
 . : اي ةراسللعنوهو كلوت هلك ل اكرلل كاهل

 دوجو يفر يثاتل نوكلال ثيبووجولا ناتو للعلا امي: لقعي الوارث لا مدالالردو ل ناضياللمتلا عزل 3
 - . ع ١ تد و 10

 ملابس لبيقبقح ريس نكيول كانك كول أ تطساوريخبالفطساونالالصا وكلا رون د مناقل وس لو لك
 عوكل نيبو ببسلا نيب ى اديب لاقي نكل دل صفا, ثسو الأ ةهيش ل ٍِ ى نبررم فر عملا ىف ءوسلا ل جرا نكد هس

 ةلعيبسلا ناكل اهلا فاض وكتلو ببسلا ىلتفاضمتناولؤا بيل فاضنالا | يشيل هلع وسلا لف 3 م ةأشن دما ا ام 0 فقول 0 كر سلا لمن 2١ لس(
 وامقرتشيلمضنوا ناس الام دعنا نات يركن ايس امهعايقيقح بسال ةلعلا| | ةقسلا سلادلا همس سافر مهيدر جب
 ' هد عهبصو 8 5202 3 ٍِ 3 اف تيرلا:نمزخوي ال ورمداقيالو 2

 ىاريبجومنوكنبغنمدرلا ضقتاهه) لفل تقل ةيقحبس اية تطال لت ام
 5 .ةقرسلامنمر نص

 عة ملا نيبو لكلا نبل لت نكلالصا هول زعفرف الرا دلوهلادجمم عدونا 0
 3 بالذ ةرصقوراتنلل قر ال لله فوهو لال للا ىلاتفاضموغأ ادم 0 ا اك 8

 ددرقو آف هلال تكتل مفارش اهل نيه كوس قر وسلا |يتجا جزت عرتتاو اح 2
 ببسا خاص ىاسلا نال ثا نسضتالنا ّ

 انتحل قوتلع بت قتاكضحم قبس بعل بعمل يشل زل قزمديال لعقلاوا و لالا نخل ةحئالو ضحك

 الابدمز خو شحوب جل قحولاظ ناطل سلاش نمضي ناغبشيفا يل
 ارلوعسلاب نايزلادأسفل ناب نورخا تلا ةفا نك ضع بس بحل ضمنا ا 000 3

 ناتو نونه بصر ل الولد قااساةنك ل ب
 هاجوردولا علق راسلا لدا ذا عدوملا ك2 نلا لفعلت هما ,مزتلملا

 اماو وق 0 ىىسلانعةاسسلا جيزنبو َُى
 نا هريزقتر نقم لخد عف زيا رمرحملا اهي.
 ٍضحم ببس نيص تكل نا رحل ©

 اوكعل -- بيتللختملا ةلعلا تفيض نأف لما اخ سللاكرأت ّى
 ع 0 ص --- 3 00

 ١ندز يلع ناعغلا! ب وجو قللعلا ١ كال ييسلل لراص ب بسلا ىلا ١ 5 2 د
 1 3 زوو

 ع ااوءلعلا لافاضم جأ | 0 تاطسملارع

 هم ٍ >::ريصلا لتقل هنوكل ال هحولا ١ نه ناعضلا نق ولا همرت) ىزل كفل ىزمزالا ظفر 000 0 ا هس م 8
 0 رم 1 لا خضم ديف بيس ببر ركل را لحلول بيس حا دع لل ةلشدحما 4
1 

 و 5 ةلعلاوه لوالاو نيكي اك : اره أخا حجو
 بسلا نا كو ارلعاو زل ةيقح ب بس لرق :ليق |نكببسل اوه ناائلاو تمالعلاوه لالا اكو ا وككلا دوجو طعاملع نوك ناامايزإاشلاو طشلا ب

 «اًاببس يش زك نم مانت و قلعت هثنابلاق دوصقملا ىلا هب لصوتي ٍجايسو هتالايبس قيرطلا ىسنمودوصقملا ىلا ب لصوت املوساعتللا
 شاوفو ةعيرشلا ىفاموه مئنامصر نتالا .نيبامو ءاملا ىلا ل صوب ت:الاببس لمحل ىىيو تيبلا ىلا( لصون نالاببس ىكسو يلا الصوم اقيرط ع

 ذرقحا بوجو هيلا فاضي ناريغ نمل وقبو قارطلا لع!" د عزي مكك للا قيرطن تسيلا هال تم العلا عز رتحلافر طءلوقبف'نكسروبقلا
 ملا بسلا عو ءلعلاةهبش ل ىنلا ببلا نعزرتحا للعلا قاعم هيف لقعي ال ة]وقبو طرشلا نعزرتحإ دوج: مل هقبرو علحلا نع 2 ل

 اوه ونسب امو ءإرقتسالاب لاقينإميح> 3 ”ر |باو لاوس ْي 0 2 لاب لاقين ١ ازيلدوزلل ةعنراف

 كا



 ار نيشكشيبزا عاب دوقلاو ن نئار رتقلاب قوسلا دوقلاو قوسلا نم الهينملرت لس 2#! فيضا ناف ممل )وق ىف ى!هيفو كمل
 تيا يلوقب قاعتمؤلا لد قلق 0 ندرك ل امئ ايو ندهن نيمزرب اي تغلي طولا بنل ىف سنعمل املا ىا فلام كلوت لس نقلل ىف | ن

 مضءتسكل تبا لأ لعف قلتلل لع رهام تاوهو قنتلل 1 مل ةلعوصسننلتلا نيبودوقلاورقوسلا نيرحاو لك نيب كتلردنيب لات قو كرت ©
 كالا عرشعو !رانيد ضلاو البال نم ئأم تي نلإو مجري | ىلوق ىف امىلا شا يرهضلا وهو ىلوت كك اهللوؤت اسلا سخن اضل! يق #ؤاضين لل
 . |ةلعلا لع ىلا تلليبلااذاضم فلتلا تا نوكمالف لزق كلش لعفلا ءازجر_ ى] شابا ءازجلوق 0 مضلتملا تبقى ا دجقلاو كلوق 0ثسزنكلا فاز كمه
 وق شالا زجيومألا ءزه نا سعنلا لت نع ص اصقلاو ةراقلا هيلع بدو ثوولل سن فلن لنحشي ثاريلل نكرئاقلاو نقاسلا 2! مهيالف
 لات هلطناحإادزالطلا يب ت قاضلاو قالطلاب نيعلا نإ ه!ءاييازؤلا اجد رل] زاب ملت قلل 0 ”ماقلاو نئاسلا

 غل نهو ةراقكلل رق هلم كلا سب بت  جح
 د 3"لطلا و تا ءازولاو لو 0 الأ ١ راح

 , [هلعقاتعلاو قالطلاب نيعلا انهو قاتعلا ا 5 : هع
 ...٠ | نجلا عرش نمصقلل نافرال تيرغ لق | | ىلا فاضتا] لع هلق نعزلرتحللا ةرئأف ةيقو ببسلا نم اذ وسقلاوهانهو

 نم يلع فولجيملاَرَع .هريغدو | هلذاي تناك ءاوس

 كو لكك دنا, لسفا ل
 |لورعف ءارجلا ىلاو ىلوق كلك اان

 بع د لن هلش ةراقكلا)ا
 ا را موحد بلا
 0 ىلوت لس ىلاعت هللا, نيعللا ىف
 7011 قاتحلاو هارطلاب نيمسلا ف ىا
 : م 0
 1 ىلا لق 021 نكل وامها يضفم 8

 هلا قاهيطو ليام ضلتل يبس مرح !لكن اذ اهدوقومبارلا قومك
 |[ضمرتكا ةبارل !]ءفوهو للعم هاي وللا يور لاك ر وورق ل

 .الووأة فاس حل ناكا ذا يس هلعف ىف اهلرارتخلال بارا نالدوقلاو ى ١

 لب ىلا جيا وفةلجلا دلع ىلا فيلتلا فاضي ف كحيل ”ءءارص تسيل ةلعلاوأهل

 راب ى دلو هل ادا ةياتكلاو ْ ايلافاضم نوكلد قنا الا مج فاوو هلو ديرلا ناضوولححل
 لاريصضع دع اك بيلا

 0 تدريس نا كمال لاو ص اصقلاو ةرافكلا يلع بجيالو ثاريملا نعول
 3 نال اظن حراشلا لاقاجف اونعا زمر | رارلا تنخم نوعي ناب قاتعلاو قالطلابوأا نكعفا الواا نكن لحقال هل 1الابمق .| ىلع بيسلا 2) قالطا ل

 عرقو رعب تيقيقح لا ٍيبسلا ىلا ٌةيال طرشلاب نملك لوسقلاوهان هولا ةرتكلازاجببس فيرس تناوا قلاط تا
 هريصي ناب طرشلاىاريلع قلعملا

 ةرعلاع ا ا هحاف ةيلعلا ىلا لؤي لببوكحا ىلا م ًانكأا ل اقيرطاطق نوكالربلاوريل تطرمت نيعلا نالاز عابس ناكأمنإو بدلا
 ا ل بال | ملا و دوبصا متاعب بما اال ايدج دل بس بيسلا داراعمت لاقي نإ الا و كحل لع

 ميسو وحج دكا يك لاله زرصيتال ىضغبن لت نامامل كلوز رربجلو أو ةراغكلا سجتإل
 م 5 ١

 اك هوي .بيماونلابقلعلاو هثاب يلا فا كارو هيلإ) ؤباوراسعابازاهماببس ع
 1 غلوب وو تنحل نادر لارخأروكحلا نكلو لاعلا قرارك و ةرافكلل ذم

 0 سر وف ع لبا وه سيل ىا ةقيقحلا ةهيش هل نكذو ةرساغلا ةوجول د

 0 راسن قاتلا الط نيب انبهنمذةقيقحلا هش سل طغت يؤز سعو ةيقحلا بينا ّ
 .لايهيقحلربس قاتعلاو قالطلاب نيحلأ انييبؤخل ةرمثوترفن هيلا بهذ نلف قىفاشلا هيلا بض ةئزلا لق 1 نافل دا 1-2لاع قو تويشلاةهجبشأ ((: ١ ١ 1 ١ ١

 0 ب توملا» هلكت تجوزتف ةزيغم“ تلت هقلطوت انلث قاط تنافر ارلا تلخ»ن ا هأرمل لاق لا 0 اعمل 6 ِر ىلع ببسلازالطا حاضرا لق هلك اذا متروصوكرنعلا: ضع قيلعتلا يدع زطس حول وقب عركذأم تترفز نايو
 ةيسدسلا .بحو لحمف نيب

 و .بيس نأ 1 0 ها امارلا لوخترجيوو حاهتلا ل والا ىلا تدعو اهقلطوأ هي لخدورخاربوزب
 ا |قااط تنامزوق جو يولاةدستت نال رهرر نع قلطتوان نزع قلطتول

 زيهتلابق الا قيلجللا الطن < .قلطت ون سق|

 ىلوناألا رون حرشر مقالارمسق
 ملل لوق مصب ىيكف ةراذكلا ىل!اقيرط نكي لامل نيل نا ره رظتر نقم لاوس باووجولا ناكل نكلو ىلوق ( ارم سم

 لقب ب زاجلاو ةقيقحلا ناب ىرو سض دوال 0 ا | باول
 ىلا ءاض اللاءوضوم نكي ل ل نكن وكلا ىلا ضف م ةيقحلل بسلا نارك كلا ىلا ضفم نإ تيح نم! ةقيفحةهجشن ىل ن ٠١ ل اوي سر«ىل مبنتمف ةرساقلا كوجولا قرصا سيبو رت ىف اشلانباب نالخلا ةرمشو تلق ولا” اشلا سنكو فوق ( رس صار هو هفافز
 قالطلا و موقول عوضوم ب تال نلاط تن | لوقو انهه ىتيقحلا ببسلاو طم ءاضن الا ثيح نم ةقيقحاب اهيبش ليرايقيقحايبس ى 20

 نيعلاو اي نيجلال بع افكل اي وجول اهوضوم سيل منال ةقيقتما ميتشين ىز اخ بيس قالطلابو هللاب نيعلا
 0 اي ا ءانقلا نايضفم هيك [دلاو وضوعيو الطلاب

 اين اي



 ّ دا ةوهو ميلف نو سح لامحا يفك لب لاحلل قىا) دعوم الخ بلطي ”لفهل ةهلطيسبسلاةقيقحى | ةقيقحلا هل و هلس
 !ةفيقحل اك لوق 02 قلاط تن هلوقل ى اهل نبالف هلوق 0 لحلااءاقهب ١ هيأقبب وق 0ل رخل عيوز سعب ىيلا ةأ رمل دوعت نإ
 ةةيقلا وه ةقيقحلا ةهيش ىا ةهبشلا نعلق هكس هنالثلاتاقلطلازيجختو ازيجضتلاب هل وت 01 دوج وملح نم ببسلا ةقيقخ ب لامك

 ىف ىلوق هل اضيا قيلتلا »نه ى ١لطب كلثلازيضتى ١لحللا تاف اذاف لاق 3 لحملا نوب ةييلل ةبقحلا ببسلانامكىا

 بوصخل ادرىادرلا ىلوةللاوبف تثتال عيبلا ةقيقح ناامتةعيملا ورا جو تشن د مصل ةهبش نإ ىرتاالا عض اولارتكا

 هلهلا سي ملت هلل ل اغلا تاو ذنمن اكن 1ىالشلاوا لوق كلليويقلا تاو ذ نمناكن !ىا ديقلا ىلا كن هلط كلاسل اىلا
 ّحِهِق ركب صاخ ١ كلاملارئاربا ى | ءاربالا تح ىقحيلرف هلل بص خلا نيف ىا بوريصغملا دوجو مملوق هل بوصخملا كالهىا

 -حح. ا كلهول قه مايق لاح بوصغلا
 - ا ريالا نعي

 دارلا لخد نالوق ىاةروكنملا
 |هلزهلعح تنل وا قلاط تناف

 1 لزنميمكحرخاتل باهيالا نال كلا رتخأتمو لادلل ىفاببس نوكيا
 قلعم ضيا فاضملا باعيإلا

 كلا تفتسصيم
 2 1 1 22 22 نايترمقلاب نمرلا مص نمار

 بيا دوبومال اطيل ف طق قيشحلا بوشد] سيلا ضخ زاجل قيلعتلاتقوأ ب راد وبسادل سب
 ناثلا متل ربط شل رجم !|ذأف ةدوجومعرهو فلآ لام ذاهلجو نيك قبب 0 ٠

 ومو يلدتلاسقو قلاط تاهل ق ناك مل زدجتو قالطلا مقيفقلاطح الة حنات 0
 ضبا لدتا نواة ساس 00
 زال غيل يتلو جم اورق نالهلرق صا نهو قلاط تااهلوق 00

 يقر خور فتبين نالصادلو لطب لحل تافه لحل ناتتعتال بري راسن
 مول يف لصإلانآو بوصخل ات مضاوي فرس طوع كارو لحف دافع

 هتلر ايي يشم ص خال وصخل جوة عركلو دلاله رعب لل وا ةييل لل نامضلا
 نوب تونا كولا نيداوأو لله اكل ارقاونمنل يرتعش هيلارى ادا رقطما

 مق يفزيفتلا تيبس قيادتنا[ نيع ىف بايجال كومان دكصأمل يللا لدرس
 1 انه قف نزح لا زالطلا عقي هنا عم

 لعوز ةروكزلل لالا ماو او قيقرتلاازهلم نت فز: لطي ل حلا تاوفّرْسف لحمل ل م

 نلاط اذ كتدكت ن للا نأب كاملا جت جاوا كلل ملال قلءاذامأ ياسلام نيله يس
 5 4 1 1 1و و”لطلا

 اهدا قب نالذ طدلا وجم صب قالطلا حقي هنا نبا دووم يل لحل ناذ 35 0
 ٠ | قطا قيل داعب قبح كباب جقاطل قين لوا هيأت 7 لن بق 0 ع و هلع جا َِ ا و ١ءاقبلا
 . | ىف حاتلاوهو طربنلا نا فيي لاعلا كح طوتلاهااذ نالاثت هقطللا) كلبا ييجي يوي
 ما طه ناكف قالطلا وقول اعوبهو قيلت ضاع مث قالا املوكس . تم عا
 مهبش هك يلع قبأسلا ةهشلا زيبا خادم لطلوكحىف وه طر تب قيلحتلااضفأ ايا | 00 لس كطاعب قاع
 عوقوتيرب و ةهبش نأ ل صال لولا قت لبق ناس بسس كيوب: م ّ 0 : نك 9 5 1 اوضو طرشلا نالوا

 دعوتك لهل كب قيام بنر يدل وسد تتقون و دلاواوهع ناك قالطلا عرتوا
 يمك لاق كل قالطال ىا ةلعلا لع

 !ز هلق ةطقانت غضا لف اهرعب - هلل لب ني لوك نال يحلل ليسا
 م( سك محمول

 باجيال ل باقم لادا ببس فاضل باجالاو لحسن به انجل 0
 . سل لة هه شو طنلت ىا فزجل
 نازؤلطلا باهيا ىابايجالاو لات 0 ن|ملف, هلو لل لبق هل ق1 نكو توبشلاب قاعتسا لهو زلا قلعملا
 زج دا شر برأ لاوس اوس +رامبق ل] أرهق . لالا ف ١-2 لاحلل ببس نايجإلا منيح ىلافاضلا

 اجوجوتز اك 0
 3 0 تقولا ىلا فاضل نا ةريزقتر لقملإ وس باوج( ولا( سار ريتا نوب ءاهتنا قبنولو قييلعتلا تقو

 0 رخسأت تقو تملا ناف

 00 )ا لعجملف امو نسم نوكي طرشلا دوجو لبق طرشلاب قلعملاو
 لَ رحى نبعف كاقلطاول نا لاقول ةحيطرشلا دوجو لبقاببس طرشلاب قلعملا باِغلالا لعجيولو تقولا ل بت لاعلإ
 0 لا نينا عاق نحب نجوي نامز ىف قيلطتلا مرع ىاطرشلا وجو ةرعل قت قتجولا نع نلاط تنإ
 خلا فاضلاباعيتالاو هلوقب صملاباجاف لاغاف قالط تثولا لا ناضل نالطلا نإل



 رابتعاب سلوق كلس مناملاةرعل ايبس نق ” فقل بايلا قى اانههىيلعتلا جونو هلخنو بايجإلا ببالئاحاكىزلا قيلتاطرشلا قلعلا راها فاببس باجيلالا داق عنا نمعنألل نال لاول ببس لو .لاحلا فال ىالج ثبلاد وجو لاس ىف وق لس طرشلاب قلعسلا هلت 00
 وه عبارلا نا لج نم ىاانههنمو كرق 0ك ببسلا نملك مق نصل لصجم رثؤ قبس هنزل تينا البلا !اتهبش لىزلا بمبسلا نا ىلا أميل انركذامكملوق سس فأرضملا بايهتلاوه تلاثلاف نئنهحو زل عبارلا نوكي نا نكميو كوت ككأم نامز ىلا | ةفاضالا
 ةربسلاو ملوت 0س بهذ _لوقب قلحتما نمو نايا نةريح ىلا 2 فاضللا ب اهنإلا نال لق 8ث شللملا نب رمهضعب به ةمنيعب ثلاثلا

 شار لاريسم ىفاموربخلا رتياعرل رمض!اريكن تو رلعلا «ساوهو لاق 0للرماهكت)ا ب نطتيآمم هس. نانا: لاق كلش بايد لق عن
 نجوي من اذ طرشلا نعزارتح وكلا بوجود لاق للي يلع ل كيالو اعلا فلاب رعت سيل سيرك ذ ام نان بيججف علا ظفر يهضلا مجرم نا

 بوجشتيلا فاضي الو طو شلل دوجو لسع
 ببسلا نخنارتحا لو جلس طورشملا/ ماما ١ م ١*7 / مسا

 *ضيال:لعلا ل عو تمالعلا ٌٍبيسلاناف ا : 7

 ناكناو ةطساو الب يكحلا بوجواهيلا نوكولاط تنافر ازلاتاؤصر!لوقوهو طوشلاب قلعلا باويتلا ناوي قلعملا
 ماب ووةفاضاريلدلا :طكاهضعب ىفأ | نس هع : 2

 ا !يسارغقلاص تنللوقي نأب تقول لل افاضلا بايجلاوطوغلا دوج لاق أببس
 م دلاايلعجى لا ةسسسا|]

 كاملارض اع لمت فويس الع |( لاي نو قيقا ناز هو كوردل الا كرد نك ل
 رتعتلا كاملا رهن ءاءلحجسناف حاتلاكوأ | ٠ ٠ ١ ا 1

 2 ره ه«لوقوم عبارلا نوكن نيو ببسلل ماارلاوسقلاو هاله نوكي ن نكون ةفامضالا
 1سم عم زبر | ايس عسي زلاوقد ىةلازقاطلاب نمل قالا لركل عل ةهشدل بس داهجتلا تتسلم 1 2 0

 راس للم 000 دلاق فاقم وهو لاق هلك عوض 1 1 : يا ا ل
 32 ونت( ها تكس اوال دانا عفا ضلالات راج ببسورطمل عمتحبس
 1 ديلا ذاضيا, ةفودطلا ناثلاو نيعب ىزاجلا ب وهدلعلا هش هل ىزلاببسلأ

 ماشنموهومر تباث_مكحللا نه ناب تعبرالا ماقالا نم 7

 اتامز :لعلا كلت نعوكحلا فلنا | سم يب 5 3 نود نم ىاخزتيغ نمل هلك كاذبا | ىجيوفهو لحل ءلعو:مئالدلاو ببسلا نعزارتحا ةطساوالب ىاءارتباوكتلا كجم
 هزه نجوتول نا تاالاد لو هلع 0 [قا تسل وهو دأ حجاب هطينتتلا للءلاواكتلاو ميبلاكةعوضولا لأ

 دحلو جيو لي اهعمجاب ثلثا فاصوالا| !ييلعلا مدللع ناعيط ا 0 :
 و 62 تؤم نوكيا ةعمتع نوكت نا نانلاو انت وكلا ناضو يلعلف اين رجوتول نأ 42 هلعاا نع ا عكا ير مص دام اقدام 2 شور نأ. لع نوكتن اه وحلو دل تت ةيقحلا ةيعرخل علا

 اروئزم ناك ناو دحا ارت نيل | 1 هلك : ّ
 اشيل ماحس هدب تلديوا ذآ از يريغ نم اهدوجو سصيوكعلا تبني تيعباركس ن وك ناشلاتلاو

 باوبجبلاوس ةرانولا كزيهبعبسم أ. تفالا نوكت نا ىيبنيهم ريو فا صوالا هزه لاركتس مارب ]|| وق نيروكنملا نيمسقلا ' 5 يدع ضورتساهضوتلن هلك | بن او تيا فالإ ومتعدد لع ناكرحاو وشف كلل فأصوالا هزه
 رجلا وجو لاح هلق سحر اذعمجالا.سا نوكبام ناثلاو فاصوتلل علئلاوهو امكتو نعمو امس! نوكبام لوألا

 0 اا الاكسس نوكيام عبرلاوامكتجاوامساالغ روكي ام ثلاثا و امك ود اقحنالا نمت املا ءاضتنال ان م .١ يح وار ةينعمر كام كلاغلاو امك
 0 وامسا نوكبام سماغللو ناقصو ةرهنو فصو أ هيف نحوي مدشلثلا كنت

 مليا نمةيدع ىلإ ضاسلل ةسعموصلا| .| [مكتسو نعم نوكياد دبا لاو عصا كح امد نوكيامسداسلاو أمكن باحيارد اصان ةيمب ّ 1 : . .
 0 ركزي صل نكل ص صو ةريدو نافصو هيف لجوبا كلثلا ؟زهف امساال ةيمبسلا نارهشلا دوهش مرتان 2 2 لع .٠ 5: . هو د

 هذ لاقولو ببسلا لست ليجصتإ , ةنالرلبق ف نصتلازوججلا نككعأ | ةل ع [ممضوعرت وو نعمت )وامس الا ركحرهاموأ ركل وامس 1١ نعموهأم هللف نسءاج ن1 لاقولام يلع يرفتا | ...٠ ١ هع ا ا ,
 منإ] لبق ليجعتلا لفض نكىلع :

 ١ :”علطلاوساب صخيسايقلا اركذامكورتثأت لقعلا كردا ناو تبسوبف ةرقرلا كام لس :ىتملا كام كرشلان ضرفلا سيلو نلكلا عنصيوهو 1 : ليه ىف بيرت ح !زحفلريخات لرد ال لقحلا ناد تلا المل لتلك ضرصلاوه نكي 0نادازاحعاضي ببسلاوس ميلك ورتلع هذ كاملا عبس اكركشلا كإ خمفصو نمرضرغلا ناك ن اف منصب ناكن اد تبسلإ اب صخي ةولصلل تقولاك نيلكملا منسمب نوكيالو ريشناتلقعلاٍ ار نيمالائيشم ناك ناوكسحا ل بترني ام ناولع او ميسضوتلا ىف لاق انه نعد ءلوق 1س م 1 يبا طعغلا خف« تنير قلع ناو ثنح لا ىلا قالطلا فاضأق ءتأرما قنطيال فلح لأم يلع ب رطيو بسلا المكلا تلخد :ف اضالا ,ن)) بيسلا سب



 .ايسفتورخالا ىراعلا جال لس ةروكسملا د رشلنلا فاصوالا هيدرعمتحاام ىالوالا لو كل ل القول
 رعو رشم جيسلاى ارهو كال ىف يا هيفرنؤبمنإل فحم غالمل ءزع عيبا ناو ' عمو لت 02 كلملل ى) لع ناف لوق 02 قلطملل
 هع رمال ريس وتر نيرا دورك ظلما ميثيل يلس الع را نايا احس ةل كاملا لجت) ىا دجال
 نو هل قلاط تما ىلاىاميلا قالطلاوسرقد ىا :اوكلا ناضي ولو 02 نالطل |عوقول ىادل لق قلق فلا تازغس و

 حرك طرشلادوجد ىلإ اراب قالطلارعوتو ىا كح نال
 ةضتواهل ويوضوم ناق أسسا ةراقكلل ءل متاقىلاعت هثداب اجلا ىلوت ل توبن نععنام قيلعتلا نال تلا دوجو لبق قالطلا
 ليا نك كن ار وج نبض اهيف يملا ريت اب> ذإ هعصالو ثنححلا وجو ىلامنع رسخت 7 ةراعكلا الا مكحم# ثرمحلا دوج و ننعبيلا
 يي ةراوكرل زرع سيل نأ ناجل نامتيقو

 ١ 1 : - شا

 ايللعلا ةيهبش لاق صوواب سلا ب3 قسما ايات يشمل
 1 اخ وأ

 ' و عفو ارامل ول لوقف ههقأم اعجرغن الف 58 هدمها
 دا ئالاو كالو مال عدلا نكون نا اطرضلا
 «االب هدوجو شع شلل تيك هلجتإ ٍعورتمو و هن درت وير ] معمل لع 0 عم م 8 عيدلا نسق نأذ 3

 سا عورات ىزلاو هواجس نعل ب اهضااك دعم لوك جلاسارلم نانلاوأ اسم ننس
 قلاط تاهل رق نآقرارلا تلخضررا قلاط تادلة لثمىزاجلاببسلاف 0 ممم

 اوفا دج رحيلك !ذامجرو عملا ةلووضومهناف قالطلاةرقولامسا| يرن نك
 نوطفلا بق هين هلريثامال ذ ١ ةيمالو طيرشلا جارح رمركد نآالا مكس لع 0000

 2 "نا اظرشب عيبلا6 مكححا] ذو أمسا ةلعذلألو 6 طوانكل تاي نيل ربقلا هل 00 فكر _ لطا 1-2 ذغمءأي ادع

 دوك توا زواره ل عمو هلوتوضوم السا كلسلل لس نافراحلا 0 0 0

 هيل طنب ميبل الع فطع ف وقول عسلاورايخلا طاقس !قاوحأتمغاللل ت وبث ل كَ 2 17

 ةعموا سا لع نأ هتزاجلريخب ةريغ لاه رعسسي ناوهو هل نات لاثموأ ةلاثنل كل
 الطلة لنمتقو ل اذاضم ايا كلما ةزاجا نايزشا كلا فانا ام ”1ناآف امن

 واطول لع ا هنأق بيلا ماقا ق قبس ىزل اوفو ازغ قلاط تا هلوقأ ناس رو رد كح
 لانهل ناو ةوكرل ابا صنو هيلا ضيصضا ناهز ل رخال كدت قالطلا أ

 طناف بوجلا داو ةرابوجل ولاسيما ل نايل
 الف هلش ةرلا باصتتالىا
 باصنلا لاى املا فاضيبو

 0 ةكرلا بجو ىابوجولا
 ا 0

 اوهونلوق

 2 اكل ىادللق
 2 ةراجالا نقع نالاكا
 اودعفنملا كلملى١

1 
 ةعفنملا كلم قام هلق
 مصوعفنملا كلم قارتؤم ةراججلا ةقعروكل ىاا نهل و .لرن كلل

 ولو ىفى!هيف نلأط تءا وقل ىارلربشات ال ذا هلوت هللرانلا ب

0 

 يقل سا لانة اتكون نوفق دياب جوزك

 راو زوم د ةععلمبلا نا ضيوكتلو ل عضوم لاسفل يل دم
 يل ايشفايش صحو مؤادلل كايوف كن الامكح) للا نيف ةربثز ليم
 نيل لع نوكتررطصيال 3 نعمل نألا ةمؤعم شو لهل ءاضقنا

 0 وسل لس للا
 ا ا ور :

 0 ف يقي سل كركس اما سرس د 0 .وضوم نوكت ناامساءلعلا تعموزلاارمهساءلع ناقدلوت ( مب سر | باجلوس
 عببلا لشمو تلقزخنالا عوشلا ف ببيرقلا مسنجما هعيون بسحب هايارسراشلارابتعا وم انههئشلاربئأتب دارملا

 0 سر «لتقلاو جاكتلاو ييسلا نيثرحاو لكن متيثي ص اصقلاولعلا 2 كلما نممرحاو لكن اف صاصقلل
 رعد > ود ءبناججا فال نانلقرثابسريغوهو منملاونعوكيلارخأت + العلا صبصخخت هزيم مسقلاا نه هس ليش آف
 ١ للعل لرصيصخت# -:>لا...'باوجلاورباهف عازنل اوصتيلال ناكر ظن يفوامكسو خص واهسا لعل ىلع يفيق حال علا ىف وهاننا ةزارج
 لع يزجءمرمم» ميولتلا بحاصدأقانكذ موسفلاو دوفعلاو ةيعرش ماهحا صفد للعلا قال م اوحتالا ةرسؤلا فاصوإلا ىف



 نمفلرت هلم كالملا تطستاوب ى ! رتطساوب بقلاول ىشى ١ لرالا لاذ اضم.لر حل اهبترم ةرايسالاةجردىف ى !بابسالزيجوف لذ
 منكلوباهبش ركل وق 03 الملا لسا ةطساولا ىلوق كل قنعلاو بي قلاع ل مش نيب ىاامهيب موت 0 قتعلل ل علا يلع بيبرقلا ءلمش نا ىا منا ش

 نوكيمف سلوق 4 ميصولاو دق لصلاو ةبهلاكعربتلا نك لوف 02لامل اب ةثرولا نح قلعت تاوهو ىلوق هك نتلل قر مام لعل تلاوكم
 اص لئاقلا لاقي امير ىلوق لش تلثلا ىلعو ازامب غسربتلا نع ضيرملارجح لعلا هلع تومملا ضرمراصف بيدرقلا لشكت وملاض
 نلت كلثلا ىلعداز مب ف سصعلا ل م دب هج ميلا ال

 ايلعو نزلا دوهش جيمكرت لس !ديكزتلاو لاق 0ل ل ضرلل تو رح تقو لا لتس توملامي نصت !اذ الا ضرملا سضنب عسل تبثي الريحان الل ءلوق
 وولارجو لق ةلكوجولل العلا لع ديكر تا نركب ل هس ةداهشلا لوبهل ا ةداهشلل لأ ةلهل نصح عز ما

 ةمايلاررونمعب بنكلا ان ريعتانااولاق تاوجولا سعب / :
 ا ا را ناتو ماوجح) مه“

 نيكزملا ناذزغاسمل قلناه ىلوق 0س الاكل | سس ار 7ا7 وول
 تايلر لف نعني لو سلارغ ةداهشبضقول ىضاقلا |. ب ' 0000 أو ىض اقلاءاضقب وهامن اظفدتلا لب ايضاوقتامأ رك ذو ملقا ِلريفن وريف بابسلالاب بش اهل دع باس الازيختى دلع عبارلاوأمكح <
 رون ل هلق نيكل را اعمرملا نوكيفؤتعلا لع بورقل اذ كالو كامل :لهسنافبيرقلا ءارشكل اقف ةلشما تل لم
 لإ |طسوت نا تيت رصوعلع ناكذلعلا ءاعسنةيحرمف دطساو لال لا ف.متموتلا
 ع ع خ 5 . م ا : 1 ب لاملابةئمولازحبزليتل هلع ناف تول لرطرمو بابل ب اههشر اك ة لس اول هج

 د جلعلا ف 3 0لط نيتهح اذ 3 3 : هع

 0 ا لاقي ع يرو برغلا ءلمثكن وكيف ثلذلا لسعداز امبعربتلا نكرر مل هك ةلعوش
 6| ثرعنرا نمتمعا نيفصرلا نحب دارملاو درجولا
 1 2 رحاتو فت نيفصولا نيب ناكولامو كاؤوا!نها

 | يلع اسد اسلاوسقلا نرخ )او دوجولا بسحما

 فانا ًراتل اك ضيومل رجل اسالعمنأف امكحال ةعمو مما محلا لخل دن

 ء|.لوت لس هرلارتم 1اويرلل كلت (قكيس ةسوقلا ءا ضءلعلا :زن -ز ينم كللد هلو ةالع كك 00 00 د يس ل

 1 لمجؤ ثؤماهتمرحل اد لف ناف للعلا ةهيض هل ملا و ةلعلا دلع نول ولة ىثوةدأه ل هلع ةفيندم ىل نك ةلزتلو
 م 0 دحاوشا مل نونمذيالا هرنعو رنعتةيرلا نونمخ# حرارغب نيوكرملا عجول

 نجا لقتال ىلع ذل بهذا .اريخيٍرلع دوهشلا طعاوتاولا كا وراضق سل !با جيلي مهل قل الواريخدوهغل
 ”ناف ضح ابيس نيبترمل]ريغلا ةلعلا نزح ها 9

 5 يملا ومضنولا» لريث ات دوصعقللا ىلا( ضفما مجرللا جل وأمس” نعم لع .ن للا ةياميرو نها نق اوعكرول نصحموهاولاق ن
 . هش بيسوع ليزنؤم غاضب ريل [”ةيسإلا ةهبأشم انو حلعلالعوهام لكا نك لاو مما ةرتوسقل الام نوكيف قلما رخبه ذو زم داريك كا سانتا زعل مير يل دل اا نكمل كلام وكيف
 عرتلا>اصلاقو باخ او فنصلاعيتو يلعلا| | < 04. ٠ . و ١ 6 - ككل

 1 ا نص را فاس | لإ هما رميا لا هسا ناو زا سحمخ
 رف ل تو دس | ومجلل نافاوررلل سنجل زاك ن يغصو نم تيكر ولا :لعلا ص خا

 الب هحاررا ىأ زان لع ىناالوق لكيت نلابحاصأ | . ولا ' عمد اتا
 | سلو لارضوم سان اقانسا ال هلم ىفأ | عم انا قنا برأ عوج ]هلا وهذا ءرجلا نامل "ل7 0 . عدو .٠ . 4 مك كفه ل حلا نؤمن ترم هكدا ذو انتى العلا قش لرسوانموحاو لكوأ ركون تلع

 1 نعملع هنأ قياعبزو 0 ا 1 ولعل ف 5

 تا (ن . 59/8 نم . 5 0 0 : < نافامسا الرجا ف ةرثؤم تيكزتلاداذ دعم ركذالباضللا ةرزرخل عم قب نطلوضلل لرزوسفلاانالاثم نوكيفامكلواساا)

 د هلوعن اشبال ل ءرصومب تيار العلا يزل طورشلا عمت لاخبار يرو عملو أرسال كس يوفي
 | هلك نر 1 ا 2_1 2-5-7

 قلع ىنلاطرشل اك: لامس الامكح لين وهو لق كفؤ زل وشاهد قوق اال كد عع لع سداسلاو قزلاوغودلانك
 عشخد نالاقإذااعفرانلا لوخدكرككريلعأ فدل 000 وهل يال 4 يا رك فايساملا ميس

 : .ناثشلللاو بغا كلذوزو ةولازب رسل دن او مكرجيب :
 , رس عوق ىامكحلا نان مكحا ىف هلريثاتالو ميلاوكحا ب 0

 |١1 سكرت وموهو قلاط تنا ىلا فاضم قالطلا

 يا
 '| طوقسلاب فلتي نانافلتلط هت .كاوريغلر سل لفح ناذ قزلا قشورببلا مك لو 0لسل نعم الو اس الا مكح ل ءوه امنا ىاتاسلرل

 لل كشم رسكلاب قزلاو الئاسأعت ام منوكومةقيقحلا يف تلهلاهزرلا ثيم ناليسل ببسؤزلا قشا نكو ملفت وهةقبقح )علا نافريب
 يكول :لدلا غصو رخل نافذ ىامنأو لرق كلش دوجولا ىف نايترتم مهو مههنم تبكرت تلا ل علا معو نم١ دوجورخاتملا فصولا# ثلرخااك لاق

 نكي رلق#ارسل نكلو للف 0ل ا ركح ءلئراصن و كحلا نحوي هبانراقم تل ستعو هلو لل عمرا ءراصف وكحلا ىف ثؤملاوه نيتز
 ل كلو لتقلا:اعدناذ ىبرلاكرتطسا وب لوا ىلااذ اضم قتعلا نوكيق لع نتع نعم جيوحرا ذ كلاب نييمزل ا ميلع ل فل .ةسيرقلا ىف كلماد لق لرع باو لاوس
 كيلا راك ىلا اجوم نم طئاسولا : نم تءاكاملو ىترلا در صاصقلا بجنن») قح,اوهلا ف ءيضموروهسلا دوفن لع ضقق وتء امن! ىيرلاب لتقلا ناثيح نعببسلاب مبشا

 .! | تطلاوت, نعس ثيرح ىف ارك لتلا عدا راسب تافرصتلا نعرحمحلا ىف ارث هن وكن نعم اضيا ءلعبو كلل ن ل يرشلا ىف عضو منالامسا ةلعومهتمب ثراولا قحقلعت ن

 دلع كوت 0لش أن أمزممتعوكحا حادي ءنافامكحالو نس تاك ناو

 ”بكرتلا نعوجرلا ىازتل اركحشكو ءإ نتا

 ' | ةفاضاريغ, نموكحلا هب لصتي قلاط تافرارلا
 0 و ل دولا رب ل ل 7 ب (قتشا ن!باريخل ءزجسإللا ناكنافريخجلإ نيا وهزؤملا ركل ةوتعلةءوضومج لع أو 5 لعل 1 . 56 0 3 هلك

 ' | هبا يقلاو كاملا زومجمى ا عومججملا آف :لوت للك جاتا ةمرحللا ةبلهلا ىا ةبارقلاك هلق كلوا ميلا تاضيال ءنالامسا لع

 كلاي نلحتت ىقلارخدالا ماكح:لريذتل لعوها نكوزلاةلتمملوأ« لرعن)«رخأ مسق ببسلاب هه اشنلل لعلا لعج شح مال الزف بهز مو اتخا. علل ناو اوأبيسال
 م ,تجل] طم ارد طضؤلارل لا” مساس طرتير لالا نإ * ,ر دن رادقم لاو دا .- لانس سلو ىل 318/١ ,ءاتوملاب لآ صنتالا فضوي مب تستي :نازلامكح لعب سيلو م



 نة ل يو در مسوس وتحل .ديرل اذ مسا ال لمجلا قرع ارثؤم شال ىنعم لع نوكي موق كك رحألا زجل هلمل وع اع نوبل كلل زجل اللوق ةلس تحفل هيل ىاوخ نوكأ لسن زرثؤملا كلل ىارع ييدرولل ل
 هلاهحوبث ق 27 كرتصت: لازال كا 3 ىلوق هك موصل طفو ةولصل رصق حا رصخرلا لاق لس غلا :لعمنا لاقي يو شالا

 0001 اةقشلل اننا 0 !توبث ىفر ثوملا لب ىاةقشملا لب لوف
 وعلا نكو لق هللة قشملا ا 0 داجووو فردا اوي 53 0 0
 مل حلق رنلا ىلع اسيلا لو خلط رهعلا هزلاو قنصل لو ماللاو فلالا نا ا« راانه لهو انكتسو اعجطضم نلاوعو ضئات

 ليلا نع تلا جورخش سحل ىف رثؤملاامناش سلا فى ا ةومسلءادالع هتالملو هل مرت ع لو :
 .وكحلارا دلو 0ك لصافملاءاخرتس ال جور ببس

 2: سل نو ولسو مون ال اا
 جاري ى رشا ناياريخل زيا تناك ناو ثؤلاوج وكي ورسملا هبي 0 0 ا
 : را 1

 ا نولوالا :!|!فصولا وهو لب قلو ثراه وكب نوخ )وا هنبا هنأ قكضاوث بينلا 5 ان 00 د مرق

 0 اورفساكذعمالاركحوامسادلع عباسلاو انهن امك كده وأ عسل ىنعم دلع ا هال راج وعلما 2

 .  |مصقلا قيورشلاف هيلاف أ ضن يلا سا مهصخرل :لعرفسلا نأ و م ا ْ
 يعول ىفرتؤلا نال عمر صتمرفسل ضن, تتأهل كسور _ 0

 اتا نأ . سا ل اع ءوضول ضقامل لا نكتة لغسل رفن سيب م ا ا

 زمول هناو هيفؤمج سيل هك نعما) تع تبني حلا رنال مكعب ضير م

 0 00 |ورخ ا
3 

 3و عأق نه تشيالف :

 ا ا تهل ليت نك وسفلاربغ
 نز سس مااا رخال ةنراقم هتاف لق

 اي هلع لعفلا+ا 0 هي يلا 0 ةقص نم |( هلوعم نيبو اهنيب نا ىقلا بجومف نينأمز
 زر هالو تمول ال افلا نرانق ىلا ةيرل بق < لتساادالا او نول نوعا

 تشير ارياف اقبلت 220-1 اجلا اجلا كك ةديعرشل لا لارال نايزلابلولعلا ل ا

 ركع يزس لة يتم انزع يك د ا 00 ظ
 3 >< دلاو 2 ضئاولو ذا 1بل - 8 هد ييوه دسوتدس 020007 ٍ 2 رابلحلا اقزملا م

 : 5 دامسكو سا و !ليشقأما قوُئيلقعو اع بالاوراضنالا مرعداوملا* 10

 نلاو اولا ببسلا مايو ير غلا غيط اما هيلع باستا دسنالألا 3 1 1
 قايل نيبتيالا هأبق لذي ببسلاو لسن للاسم ةةةرمانه لول ئووكمللا مقل نسل 00

 هتلا ذوولعتس أمل )يل ل للاحاههف قت امير” للاحيف قت ميف ليل لاو هتاف رفساا ورحل ئشب اريل
 ظ ا ليدل قاما ل لام اقم لاق 0 طزنقسش د

 ةقلمضلا نق ل ذوطحما نهرو -ةيقحلا ىلع فقرا رع ا زججلاو لاقل
 ليفان مليا متضجح حاطقناىلا تمر ىف كللملا شو سحح 00 ت)اوهو ء "لا

 0 0 ادن ةلع ديار رول و ً ا او تسال ا
 . وردد دررعيف اصضوم نرتذو 1 2.(

 لانا »ىف الخدام ىلدلا نبال اب اكسلملا مات اك داوم ب و ماعلا باوجلاوس
 هك بلوقوهو سماغلا ىف لخل د ٍضياو كحال و امس 15 نعم هلع نا ةداهشلا باب ىف ةيكرتلاو لوقوهو تلال

 ب بو نيل ذلو للعلاوكحىىيزلا ير شلاوست ىف لخ ا نال لملف ةيلكاب رك للا كر ناش نتا
 هال لعفلا عمنر اقم نوكت ةعاطتس لاوتلق وكنا دريرقتر قم لاوس_باوجزلل مرتنت قلاو لق ( ىلكرعر ,لقعلا,عيرشلا نآذ ؛لصالا نالتيلقعلا لئتيجشلا|
 3 (ىرتاركوهو ةغاطتسسالا ةنعل لعفلا لبق اليكم نحا ن وكيال نام زاف ىلاحا هللا نمل يخ# ةعاطتسنإلان و ني فيلكتلا نا



 ا ل
 كوخ وراتسال ل لاوهو محرلا ل فش ببسوهو للا نمنكي كسور تكب نمدارلا قي نيد لي ديلا نو صحن ةريخلاءاميمالاو

 11 ا ا توسيع ااا راسأ اح زم
 ضرمالب قولد لا ضرحيوصلا عولذلاك_ لت 0ث ب ونجل ةازتشم, وكت, راك كونو ىلةةكسحم 7 يي تشلسي رت 01 ةيلصو نا :

 ةرحلا بي ئىاةرحلاو دة سيمملا ةواغاب نك لوول رجلا كضكأ ارهملابرجو 0 قانكضإ ؤ موصورارحاو ضيح '
 2011 لام ملال هلو يس 100 بس ك1 ةيلظخلا صب تقلط نملا 0 ل /

 مارت طولا ناامكفزلا تقلق حلط تول يللا ابارك ستان لالا ات يوحت
 0 ارتحل مارح ضي ايعاو لفتت سرس حج :

 5 1 هل ةلطمارتلل دل ٠
 ماسلا مرحو ءل 30كم يعلو دو ىلا نع 0000 رب

 .جاربتفت لاب نتا و ماصلا يغ] | را مويلاو هللاب نموب ناك نم ءلوقل بجلو نعزارتد2)اوريغلاءارب تملا وحر
 ةمارلاو ىلوق :

 دلو هل كر لو دموع يفر مارح طولا نو رس كيل نفيا كل ناوين زم سيقس
0 

 ش5 كار كساس :.ةرملاةهالعجيو راملابوحرل )شم أقم لل ريلاو كالا د ٌوبق!ليقت لصف
 6 0 ا وخشب تبدا. ودك داما ليش نطل

 ةمل6 ا ركيول ناو مل ُ
 1 اوكح ةريقيلازهربسيرل نكلو وشو مرضري نمت شموالركبةيراجل نكد

00 

 دو 7 و ع ع 0
 ”>مل بس برما جلا نه
 ةيلصو نارتملكو لجيل يامل نكتول كاوا
 بشرا لق هل لربطلا 0

 تا 00

 ةولخل كراربتسنلاريغ ىل وربع نيلاد كاملا خؤح ربو لكؤزعدلابو ,

 ىفلوندلا ماش ويقل مامتلاو ور هلل بوبا زف لو مل م تملا حي
 قال وتول للا عا دحامتلاو ةولخلا نالوكرللماقم ىارلوبق|نهبف بسلا توب

 ىتولا ماقم ثني لرسللاو لي قل ورظنلا نت للا ىارل ميرحت ىف اهكامأيتم

 01 0 لمس د ظوب وم هيدا
 َ تي 6-0-0-0 ل نالثمناز ىبطلا رشملا فا شريرلاعارلو ما

 و لي رو ل6 بج تكول ناوإلجلا لحج ةقيشلل م أع موي غلا نآذ لو لمن :
 :ميلارا ضال ةريثاتلا

 لي كالوس ةقشللرعوظنلاعطق عرغسلا جمع اف الاورثمقلا ةصخررماراييق١ ءارتقش
 ادعصملا نصراتخلا نا كتاإ 5

 اي 2 لد امجب نر كربطلا نكهودةشللوهر لإ ب
 يم عسا نأ وسل يأ "انج تيارا يان بالذ يلج شاركو كو وال ا

 0 ل يروا ولاهو هيف لالا تع ناك الاخ ثول تالطلا نال د2 قالطلا نزم لو( لرد نا وجساوسإ
 و ب يوت غنا مفدوت خلا نيب قرأوِفأهط ىلا هطلاوا ضعلا تقوذ اماو توهبف لولا ىلا ةجاعلل لإ 1

 .قشلا لل ضغملب قش ليدي سلا | عريقو ممدلل:نكميرلا فة وةلصا قيقا لطفوقول كمل ز جاو
 مقشلا ماعم موق | ةقشلا ببس ب رظيرسما َِ

 وافي نطابرما غلو الا تجيد انياب قرفلاو سانا اضاع ردا نكيرغسلا ف
 بياع ببس دال «اتمرفسلاوشلاعتاذأ |ك ب و و عت لع وقول نكم الف كيف سا

 ًامسادلعلل لاتمرشسلا|لهواهل لاوحالا 1 اي - 0

 ريامنأت ضرلل غسل لثمو تصد لامك( لول سل ماق مزيل ا ملقا ةلثمل امج نموريغلال لول سلا بورللا هت لئاؤ نوكت
 ادام اورج قاسم

 ةناكامل نكل ةصخرلل ىقيقح بجيوموه
 0 اماقم ماكنلا ةوهش نكسملاو ثرعلا ماقم مونلاويقا)نكومآقمضرملا يقاو يلا وكلا رتفاضا ىف هناهنإاكتس خال

 ٍنحبوراشلا لاقاموهلول رمل ماقمل يل اقم ليل ىلا ماد لاتم ليلولا لوكرمللا ءاقم بسلا مانا ثعرفسلا نإ دارهطي قيقحا ف ةماصلل
 ةورتخعرعش نال نونسملا جانا مطعق نمر يف مونمصوما تالطلا ناى :١ قالطلا نال لاق (!«سهززل؛ ليلا تماقا ةلثما لجن كلذ
 ىل اخنارهطلاو هو ريغرلا يف درجت نامزوهوأهليلد ريق و ريل فقونال نطابرم | ةجاحلاو ماكنلا قوقحتماق!نعزججلا سنتيلارباتهيلق هن
 20 ا يب

 4 كم 211 رخل م
 نإ اربع و درتي ولا ءبفرمزكي امكن اذ كسم»+ رجعو قرووض قولا و () خرلا 8 تك 5

 ف 5 ا د ب وس ا



 قيال سل ملاوراخةايبجملا رع تريخلول قحرسلجلا ل عوعةيرابجلا اك ايكا لو هل واكو وكدا كاف دز
 رسل تلاواهتبحمو اهرابخإ 0

 نمارب اكو بجوار د لاق 0 ةدوجر سنع ئغلا نه سو نآبدوجولا عيرلعتبام لاق لي ماها هب قلختيام تا تلاثلاو
 زحام لم بأبنالاةلأقلا نيزيقلا نعوهقيأم كاان كرت فنصصملا ل حلووكتلا ىلا ضقمدتاق ببسلا نعازارتحا ءاضة الاد دوهر

 ءيلعرل ف0 شح راتعب سيل هنكذ بركولادو د لكلا دوجد هب ناتي اماضياوزجلا كف ءرجلا هيوخيل لو حك ؤشلا ب جراج نامت اند
 | قول :لعداقعن |ميلع ضقوتي لب.يقارضغمالو قالطلاعرقو فان مرسل ضخ ط رش مداقرانلا لوح ركل اق 32 ضحلل اطرشلا هك
 خيانلو ةراتن هيفا« يوكل ةذاضاو ضلي واااو 8 هنا طرهش ىف نهد زيار كس ىفوهطرش لاق لس نلاط تناله
 ب 2 0 1 و
 هلل طرشلا] نه ىلإ ايلا

 0 ب
 1 خت ارم طورت بلال جيل اأطن (َل هيف

 اريج يلع ضقوي طار ما يلا نال تقلطغلم اقف 2 د لقنلاوهلرت لورق حلشرلا فطرقلل

 عم 16ج يعتق مرشدا. .بضمدال لجل[
 رم جو رو

 .نوكل ضحطووبن لوال:] تسلا تسمو جا كه دزعل هب زجل ها
 |درصا ارالل 02 يمل دقي ففوتبليوكتلاؤ ران 0
 م ل وح ماع فما كلا
 ةاتل ارو قرط !ؤريبل وع حاص لكنا مضلل وجدو ميلا وككل ةفاضا| | ةئاضالار نمت يا

 لفسل ل لليقنلا بط ناليمل لقتلاوهدةيقحاؤ هادا هيفطوقنلاب تلت |(
 :١ نم نمل مقرو ممل ةلازريبل | فحو ّكَسأم ةعنأم تاك ضرالا نكل
 طشلاوهى زل فحلاويقأةبلعإب نبل ضخ كبس لاو

 نامذكز ثيل ةارغضن ناتالاقلاوا كلسؤر فجر هاو .كليريغ رفحا ذا| ار!

 ون لاو تاكل ف نال زو فماذ زل تنزل صاؤأ الع

 ةفاضإلالءلاعيجاال صلبا فحو [طرمشلا )ا رمكعلا
 سس 0
 هاشم سلب يرق نتفاهش تالا
 تلال اد لرت هلل نال نم ىااغنام
 ىف امناليسل جل هلاو !زلاتلعلاو لرق 0لمئاسلا
 معامل اقيم اوقلا قيقرالئاساهتام.نوك2 قزلا

 يضاف يلعقلخئ ضاوي !ةأضيراراصيال الأشد نوكىهدلعلا 00
 طرعق كاتو لني قرخملا ناصقناو فام قلنلانماضايرشلا 2 نوكوطر شلل 0 00-7

 نآدريملا رفح سل :0ل6غ قالا ىف ىف ايف
1 

 الاكرم ل عاف 00 0 ء/ 0 0 ا 0
 0 ا د 1١ مس مح يح طلع اق

 طعمزلا ذا[ معو لوت 03 قا نكلاط ىغلا واذ
 لمفلاشلل 5 ناك ذعة للا كفرت ةرببل امك مسطلعاف ]فلل ذاعيب 00 و

 ىفاضيإ نفل! وسن ايطذإ بطلان, ةكأرشا 7 ا
 9 00 0 دور يح م 3 اتباسندرفلان ولاا مهلا الخاةنع وي صول ل تا الا

 : ةنعرنؤموهذأر ارلا تلجخترا قلاط تنال وق ىفرأ لا ير م ايف يقبع

 هش مقلب حف نال افلا نمضيالراطفربطلا
 اذامعلوق لع قوطعمو ولا نكيو 0 1 هيلا فاضم ف تايسالا وحر اطرش
 ريل تا مار توا 200 نيعلعفلا نه س يلو صققلا نعزبطلا ورح ىار اذ لعاف لعف نار 0 0

0 0 0 
 ةمالعلا ةعم بى نلاطرشلاوه اما نهرا لقمه سر

 دي لا ب ناك: نذر ل د 0 0 ١"
 ذراع نا انلريفاهلار كا ذاضإل يعتز و ضراحت ضرار نادالا ثأت 0

 فاض نان ناكل تلق 1 در« ميولتلا فانك والاوهف دلع لفكلا ن
 ا ب م ا نال ىعبطرما لقا نال 7 اصب سيل نكل ار ل نا اولا نا ايضا سي

 ملا جدرق بهو بيب م [يما لج تس ينس اب تب تم بسك ممسك سبح ا ص حم ىلإ د01 6 مسح ع



 ههاللا نب نتنتو لاب لحلو اسنأ 1لحل ةاا يكن اق 0لييبسلاو را علاوعم يي هتاف

 زلط الا درر يا اكل ا لس بعلا يق 00 ف [نكر دب شلا»
 مورخلا نمنام ىلومل ا وحن اف زلازل ال ذا ىلوق كسر غغنلاو بورت اورهو لعاف لعف ىلرت 2س نر

 ااا لى نوف لو 00سم دعما هف سيل ىلا 2 1ب ايس ابسالا ملح م
 ضرتع ١ ناوهلرق 0لْس محم تع كالاسلل ءنمق نماض ل ل ا التاء نعلازاكاذا
 ىاأه لت © شا قلاو قنا سلا ىلا با لسن لقتنين اه باح زلال محدوقلاو قرع الفاهم لا هلطظ اعلا نعم ببسلا نهنآل نم اعلاف ل هلطن بلاي ا هل كو هلل تيلصو ناتملكو يضنلاوبهر زبالعأف لعن

 ىاابساطرش لا 0له ترا نلاب رسبت >ج د يا
 واطرشلا تغيص دوجول ةزوص هصحصيم

 هي تاو اد 2 حو

 1 وا زل وز دال تي رتاخ اع
 نيطرشلاب 2 4 اليا لكنك كويلو لدفلازح سبا مو هدرا
 تهبل ست ةمسعأ لكارضدلا نهنفا تنال كتف كف ناجل از زازهب قت قوتةوارقلا

 00 0 لعاف ل حف ضتعا ناورملا نمذا غيت رالآي سبعلارماذالم الخ
 ىبهو | دوو نيط

 2010 نق لتنال تكور تان زعم قالا
 ل 2: نياط شل أ اهلا قومك بسلا ضو بيسة مهلا طساوا تاكاذا

 الو د 0000 اا

 طاحت كلنا !نهسطج نا هتأرمل هلوقك ا مهمّوات داو :
 06 اما د بابا | المح ارش نوكتلوا دجى نلارارل )نإ قلاطتماةرارلا هزي

0 2 0 
 معا نشسإ ل

 للفرق نال اتا اد يازجل يمنا كشف رهدجع نك بوكس تيقب نأ, لملف نا
 2 راسا | ءازجلا لوني هناعلت جلف تردد عامل اف لفالارجوا كاملا فاح يمل
 0 يش والاول تل فوزا, نب لال نود كاملا ف ناثا تضر
 : نيون ير هلال: رضع نلطتومزج زينا رلا-كخ فاتت
 0 أوال 5 نيرادهف اماوزل زجل لوزن سوو نيلعتلا تقو ىف هيلاريادهلنا هلو
 وجل دمى نا رش نأ | نجمي لوالا ناكول ذا لولا لعل رخل ير يال قلطت الرز رنجوالف
 9 + طرشلا ماسقا نمسا فعمل اووهطرش + سمانا كما كف ىلا ا ارح دود <للملا)

 راونلارون 2 امقالارمق ةرات١نهاو نع نقوم السلا ىفنخبتؤ حجل كرش نزلا ىف ناصحجلا كة صلاغلا
 نمويضوتلا بح رصةرجيولا ناو جيس, لع ةمتليعلا) راو طرغلا يف
 طم قامداوشلا ني قرفلاه فرعي عب ضاونير أ قلة

 تامل و ببسلا ذ!بيسلاوكت< اطرعش :فيقحلا ف ناك ناو لجلارا لصاعاو ف هد لق ةقيقحلا 2قايالاواتماضإ_:
 0 .ءلهلا زال لعل وكح ل ببس دوقلاو قوسلا ناقؤلا دب! 0 تا ىب زلط رطب طصرلا# ةراويرت اوزيل

 اويل ئ يش تياصاوث ساو نمي تلا قب تيرطلا) :ءادلا لانكوم لير ربل شحن ل حلا سلف ةلطلاوتح ف ) ببسلا 0 منا تيشذ الص جلعلا ىفعمه يرن سل ضم ببس لحلف قابالوهو 20
 كلما طرت شي امها سا ىف امكف ءازجلا بوحبو قر حلو ئش ناذرخمالا طرشلا سقي لزق( سر» ريح تلخرفاجأي 00 ابا نأب جشللملا ىلا رجوديول ناو لو(! سارا مهر | ريس تاشنااهناوث فوثولاو| نالوجاب ١ دوسي داحو سرمللا

 0 ؛لوالا طرشلل ال كاملا نمت ىف اشلاطرشلل سياالزنا 0 :



 يلع فوط غمرجلا تلا «لاق طور شلا وجو ضع سترك دوجووهو ارشلا غش ل 0س يصح مكاري ف كا .يورل زلم
 مليا رتل ىا مص ولا ولك حلب رشا لال د يلمتل ىلع الا ل يا تغيصب ل ةروجلل
 الكت غصلاب بئادلا د الار تعموهو دلو 0س :.دوكبنصلا وقت ني فرعم ان ةأرملا ظفل ناهريرشت ل خد
 ةيوغليف لورق 0! ف صولا لا عقوولو لاق قيلعت فصولا لعركلل بترد نال لان اكراصف لوق كخلال لد تلتلالد
 صنوللاة هلل خلف ليريغب 0قطع مح الةيبنجتالا لا ءبراش 131 اوظلا|نهاوضليف هس | هينجلالا
 ؟زهروصقلو كآب صخب نيم#رلا مم لهن اذط ىلا لد فلن نيهجولا ر نولي اموهو طرشلا ييرعص تلطرشلا
 بلان ىسلاوجو ادور  ةلطم آل بوليس ل 15 نط ديال ضم طرشاهتاف كالرلا
 2 حو يا 0

 5 ملعلا نعذاإ

 > يجو لع ف قوتي ناف طرشلان ع
 .اوهو ىلرت نلكو ىضملا
 ايلا تااؤطم ل ل
 د كفيلا: كتل
 ةيوقعلاليمكتل وت هس وابملاو

 أطةعصخو تانههلرت هلل
 مزمابو اال هل ناصحالا

 (قاءانطحيامتاو لوول ملثم
 لوا طقوتيال ملوق هل ناصحتلا
 دلانو صلع قوتلانوكيامك

 م
 الجاه ليز دبلمال لون هلا

 ةرلوفلا ركل ةرانإلاب ديلا يخل شلل قركللاو فصول قول دلالد
 ل مصيري وكم اسولف صا خس هزل م

 1 ل
 : يول نزولا العلا دصإبل قلاأط ىف جيوزتا ىتلا ةأرملا كزه 3 :

 ف وليف قلاطةثرلل نهلة مناك ف صولا نير عتل علباقراشتلا ذاوخل 000[ حلالا | ةحوكم رعو ءلرق هلك
 تجوزترل)اةول قحريعلل ريؤو نيعلل ىا نيكولا مج امون ارضنو ةيبندججإلا ل 0 اميملا ضفمقيرطوهالووج
 كو ادا طاح ا يم 0 0

 ْ دود ب قلعت نارين حولا ذهني تقلل يارا و نيتروصلا | اصلا دوهشن

 ا وواخمومال بل را وجا نا ةفأ |
 ايزلا باب فنا صا كلومشلانعزارثحا دوج 5دلعلا نعزارتحا ب وجو هب 0
 : درب لوألا دل مازن زل نوكنتةرابعؤيطو مول ةملع هنا ا 2
 ! فانه رصلاهنإو ةبوقعل يكن ةيرعللو ماهل ثأس طرت : جالا ١ ادوات حا

 ازا نالها اناس أو ريعصا حبل هللا ب
 داع .راصحإل لجسوولذ هزني ن اصح لل دجرل لمواقع فوتيل 2 0 ّ

 ا 0 ةركت لت زرعمزنا تلا
 درعا نهو تمالعمنوكه رهو جلا مجوم جالا هات ال هريمع اتلصح اللا «نهوزللولص لق

000 ّ 
 7 0 ع 0 1 فرم
 ةقرسلاكبيئءنيوجرلا بجيونال نزلا ذآ هبأشملا هزه ناصح لووك لضم
 : ]و صوللوساب فوصوملا

 ةولصلا قف تاريبكت ةللدرعجولا نىلق(ا] ةرده لعء افلا زوج ءاازلو طرقلا ىعلل متم نوكمأ ةواذإ
 اهم لقد اط تسارع 0 و مالم 0 ا

 لقا اب هزاجمملا قرط ىنعي نادرا نط فر عم د

 تساي امو او لقعلاء أيش ارتغبس عا >1 نع ةرابعانز رع د ا ا للاسر
 'مدرةمئلالاس معلا لاق مالس ناصحالا ةفص غرخآلا لثمنيجوزلا ناثحاو لكن ولو ماعلا لوخدلاو ميحسصلا
 راصملا ايش ةيوقعلا هال رن ايف رولب لو لقعلا ماق لذع أ ارمي متصلا ماكتلاب لوترلاو مالسالا نيش صوصخلا لع
 هيلا ف اضمربغوجرلا نائف يعف يلا,رضفم مؤ رطب سيل داوهوزلا هاظ لاق ا 4 (لمنر» ةبوقعلا ل يصح ارش ةبرجللو صوصخلا لع
 مرجرللابسوم ناك حبو نيحتزلان )اذ عم ن اون وجنللابجومدلاملل كلن (3انزلاريصي نازلا ف لاح نك رابع تكلوادوجت/وأبرجو
 _ «اطس شال ةمالع نايف



 ىازلا تلخو نا هلوقب موق برعم اوهو ووكحلاب وجو تل دوجوالو بوجو للورق وق لل ناصحتلا نال تانال كرته
 0 حوزلات
 ارعماعو :ةمينالا سمر دعو ملوق 0ث طرشلا دوهش نم تاوهنملق لك طرشلاب لا هب كلون 02 هلعلا ىلا تل
 تلاها | نيعلا دوبهش لع ةأرملا ىلا جو لا ىداام نامضسا نامضلاق لق لن طرشلا دوهش ىلع تاوملع كلوت 0 أ
 تي رز هل اا يال ناولطا لل هطدم 000 دوهشر بال كومم

 نيملا دوهش جوجو عم تاوهدوجو حورس يح

 مداضار ءاوس عزعلاو و 0 ملح
 رت املا 7 راع يرن اا نجاوعجرا ذا دوه مضي ضي“) محا صنلا نوري مطقلابجوت) 3

 رملع لت هلا دل لع فقوتيانل -
 ةفاضانوافارت رباع رالي نرونمضي اكمرلا سباح 3 هئرجاذ نحنا كرمال ٌةمهلع ناص+ال

 هس ادفاضإلل كل /
 لل تلقاها ركل دف اضل روابي قليل يع الضي نزل دون حما مترحاوعجر لوس ىلا

 بنسلاث ا الإ تأَو 1

 ملة ةاللاوطرشلاو دما نابةلعلا هطرمتلاوهش محلا ذا هزل ريل لوكا >فاضازوهتلو دعفاد
 0 0 جون لبنا دهشد نام نار الاجل شب كن م 1

 1 م نسل الغللاصطرنلا كال ماهل ارضجر ونمو
 0 ٠ْ نو مال دل فيا عودوا و سعتلا بو واللا ركل فضا
 ْ يس دوهش مربملا هش مجر ناواتطحلا دوهشاع سارق تملك نال ةمئال لمت
 ضرار ئانا اتم تلخ| اول اذ نيالف لح سو. جال صاح نيا :عهشولنامضلاا ديول
 ا ةيداونمم ردو اوعجرا ذا ةطحالا و هش 20 م
 جئتم فاعل 0 نسناس مران لابو

 اناث محلا ٠ قييولفذاضال كل انزل شو علا عشت يلو كمل ذا ضاز تل ةطوشم
 ىرشلا ليل نلاوهو 00000 ل

 و لهاا إب لصقل 000 1 سم عمل هس

 ليقول زلا دوههش مهوا لو( ايقو عيال نعباطخنؤزب باطل غيالذا يللا لربتع لجعل
 مواز مالسواباضقلا | والو اوالاو_أينال القوم افتر تسل قوم ٠

 5 0 قافتمحا دمهم جو لكفوماشلاو قت قتيلان ءارلاوماوعلاث أدكتلا نك ب نمح ءارملا 5
 و ااا 2 درب ركل نينزجعيأ وحب وقس ريغم نمكو حا دون عفل يزاد قف ض نما 1 ذا

 ةرنع نرترب ناصح
 د دنع 0 ا "م 2 زاطولاص وق لل || هاقا كلا

 ةللادرثنزلاد تفرش لا نسف نس عرفي ةزفملار 5قربلا وا ريمسلا أ ءاجا داووعسمرو قلل بغل مشا

 2 ةرالقعلار:كاللرنعز اال قعلإلوق | هسسنر م طرشلا نعد داهشب وكمل مطقنا و ف
 ةةورو ل قعلاناةيفنحلالوق فرونلاب دإملا ىه ةوقلاو ىىللاوهو نييلوصالا شخ بلقلاو تفس ةلفلا سنع علم سلااهلحبو سفنلل
 روفنلانازفاثو لحام ءاقب و اثو ص ن انالاد لَنا ف توآفتم لقعلا نا ىحنؤملا متو اهتم ملوق 0 مم 1 سار ارد اسد

 قلك ىف ترازاملك سضنلا نلف ءاقب اماو منأصقنو ننبلا لا نتعا ةداي ىنرأبتعاب ناصقنلا 1 بسم تتو
 ًالوتبسانلل اليوزأب دض افّتسالاداب دزالاهلع هرون ةضافا تدادزاف رجولك نمم]ماملا لاعفلا لقعلاب بس انت تدادز | مولعل
 تقوب ةيترملا شات عراشلار قف فيلكتلا طانم ىهىنلا ترم غلب 000 رولءلار نعت ص اذشنال/  لوقعلا تواغت
 .ولتلا فام صخلما نها ا ماقممهاظلاببسلا تبت

 سس ينم
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 لي_لوت < راشلا فلكيال لقاعلا ىبصلا نإذ خئادو رو لعل الرق 0 لقعلاب ها هبرلوق ل يلعبق اح نالالبإت ٌئشلا نوكىاهمجتو ملون هل
 ةيجوم ]غل قعلا نا تل نال اق 0ك عرفكلاوكح لعن الا | نهو رشعبلا لبق إبلا نحلا نىك نيب لوقل نه ناذؤل ىف اعتلوقبارجتحلد
 مرح نو معنملاركشكر نسحب ل فعلا ركحامل
 ٍررحتو ءايشنالا باجييابادراو رعرشلا نكيولو لذ :لةهفنب
 يال لقعلا نافرهنم سسافوعزلا لهوزأجملا منيرقلقعلا نااولاقووودرفامي لفن ادري امل درومالا نم لاحتسا

 | يسحب وم لق 0ك وشلل ةلباق تامالعىا تاراما لو كل لات هدا ءامعن نا فكك. لق علا وكحلمل

 "نياوعنر ومالا كنه
 امس نزوي ىنلا نازيملاو لو 0لارصبلاب ىاقلاعت هنا تيورلوق 0ل خش قعلاررمو !لقعلا كر نمالاملاق 02 ندب منيب قرمفلاو لقعلا

0 

 لوقوه ةيعرشلا دورو مع لقأع ىصنامياومنالو بسير خراجياو قد ١ 2 تا وام : 35 7722 2-2 انك فوولا ىف تنضقولا لاق هاريس ا ةيلمالا 1_5 هل .وناكأمل نيرو زعماوناكوسضنب ةبحروم خل فعلا انكرلولف لغعلاإي لوقلا نه نلكو لق 0 رعشلا نم قدإو فيسنلا نيدجما نومرملسملا م يلعربعي تسزلا ىاطلصلاو بلوق هل طال لامعا
 نال رنيعشلاللعلا قوف تآبثلاو عطقلا ىلع ىيقتسا| لنور و مدس أل ةمجْؤم اسال اا هد 3 7 بس. م ا م ل م ا ل يب ننلي هوك قهاغ ققنمل هاش ُ جلعونا ةلزتعملا تلاقوالوسر ثعبن قجريب نعم انكادو للا عت لوقب يتحاو غفاشلا ع اا دلتا دلوولك 5 1 هع خب م اذ كردو

 لبق لقعلا, لوقلا/زه ناك يبل المضيف كايوق » كنزا ىفا هيل لاذ ديح تن 0 0 ل . هامل ١ كازا كك 2 3 00 يال ضيهلذؤاركسنوؤزخ) لاول مواد نالوا مري جس طا ب 1 م 00 111 | ا هدم لجل زيد ره مرسلا هغوأهضنب بجو ةيلقعلا للحلاو هت ازل ةمجوم تسيل تاما تهترشل للعلا تاور ل 0 غلام اكمل 1 هك : 4 ك2 !بيبوم لوف لش ةيكرشلا مادخل
 0 يا تاق
 رباك ن مالا ىل ايلا ىلامملع لقتني ءانّسلا ىلا .يلعدريول نأ ملقع لجه) نآيئالاب فلكم لقاعلا ىبصلاو نيالا كزذأ نمو فيك ىيؤرالاو تاولسلاماق نم

 ق هلل لاعت مناصلا ف يعم لكي جرهل الا
 0 هليماو
 نا ةملو لا .غلبترل ناو لاق 0طن داد
 لسرلا ةرعد ثا ةوعرلا كل و ل يلصو
 "نامز ريرقت ى ا لابغالا صلت هلع
 ترضوطيف لق حل ةبونلاو نامالا
 :اناوزل علا ذرا نقم ولاعلا وهذ !لاعت ها ىلإ
 ليول نمعاوفعين صل كج

 ةسالذإ نأف سرملا لاهم أبا رابتعا ىلرق 0
 ا ا لهما
 اريد كلوقعلا تواذتل فيعضوهو ىلإت
 :را لات هل لاهمالا ةرصر رقي فيكف

 نإلجمورعم
 نايبالا داقتعا هلا داقنعجلا نعلماتلا

 راوالارو جرشرابقالمق
 هلوق( 9

 يا باول اوس
 اا افي كارو تاولعا
 ياعيطللامال ميشلان ولا ناعم
 اتغضو |نلامل ةفص نم ناثاملاذانم
 هلاع و

 روك وركن نلف وش ليل نب تبشي نإ

 خلبتول ىزل ف لوقن نخل وقبصلاو ذامةفينحل إب هزيوروصنمدإخيشلا| |

 رم كادداو لاهنت ةوكولا كقول ناوارو نعم نكملا

 نلا قلتم رنوكو لجأ باوثلاو الجاع جرملا قلعتم ئشلانوك
 ع نيالاملوق عكر شار موني نس افازك يدي غلا ضعيف ناتتللوهف فلاثلا ىعملاباماو اقافتا

 اواعج ل ويل رزعاللولاقو كرت( م (رهار : لقعلا,نع ريد هلند!ىلااهف اضا نال ل تقول خايف 0
 نيضن دمرت ] ' دوالريغص ناكءاوس لقع نم نا هل صاحو»# زلارزعالاولاقو,رفنصملا لاقأم ريسفتو لقعلا سضنب [هقوتم باطخما
 ءامجب سنمالا نعد لوف(!!! نمر «لوسرلا,تايرىل ناو لاعت هذا سك ةموقلا موي هر نع لضي اإل ىلادت هنداب نام يالا كرتنو نحل بلط
 تل لل ضقوتال ها لزتملل تعو ات نعى قعو عراشلا نايبر يب فريال ى ١ تيرعشالا ع يعرشا.يجتر لاعنالا نسا فالتلا
 م00 ا ضر رار ااررش اوشن قحبة ياي فت و ور سيرصلا لب
 .: مناصلاب لهج لثم لمع: ىعنملاركشو تيضولالاب

 نميراكإ هك(واناميادقتجدولا ذا ل بلان هاك دكأشن نأب ةوعيلا شلبتول نمو
 يحيط موقت ق جو نسم مالا اماو لقسلا وجاهز ابوبولرانل لها
 ازعل ديواني قال جب اروصن لإ غلا رعوأةقينح ىلإ نكئورمازهو
 لوق نمريرتصلا نكون نعت يزعمو مهرنع بجو علقعلا ناوهو جزل فال

: 0 

 دك ]وأمي لقنديرلاذاف لقعلا دوف وري نا ةوكدلا
 كارل هليهأو ةايرقلاب لات هلئامتأءالذإو ل رمسنإلا ةلمانلانماهف نكي

 لاهمالاٌنش لع ر يلو قمهأظلا تايألا فرظنلارلفغلا مون نعبلقلا ميت ىف
 ليل ارم ى تمت ل قاع يرث ص أخ الا ذالتخأب نلت ناليلع رجعي ليلد
 داريا عشل رقم هن ليقول تدنن ىلا رورقت ضوفيف ريغ ىلا للا
 | كله ةححاقتلا نك فعن | ةمرعشالا سعو فيعضومهو شرما لاهعاب

 لهبسامنعق عسير يعج نامزلا نمر نقلا كلذ ١ 0س بو عتلل شكو ع



 ل آذآ
 يتاقوصل| ناباداصقساضن ععارم اة رم فداص تالف 0

 ةترلا لبق املرحلتف ناكناو لاه وفع فك لعجر 00 ىايضلا قولسملاةرهفوفعم ةفك نال ىلوت كلسىوهلا تاو لقعل باك داغ
 لانه و لااربرغ ل ىضامصلا لالالا نفعل ا شلي سيئا علل ثلة ل عب دفاعا خ

 ومال سالا نحب وقوهف ناسيا ابافلكم .نرك ل رعاماو نأ 000 ا ارملع[ 2 حصيأأن سعد
 يف اماوأيننلاماكحا قوهأ نأ ةيرمشالا الخ ن اليد حظ عال مأمنألا نعى وريانكهو نامينالاب فلكم تاءىسرتاملاروصنملا ىلإ نشل نعرامابتا
 ا نال لق لس ليف نك ديزاد يش ال نيسرلع نغسل أعل ىصل أمي عن قاع
 |-لق كل سرر ضل ىلع ةملكو مهنلل مالا فرز خلا ا مفنلل تع قرشملا 00 الا ةلو و يدل

 فظل رج :ناتمزلا تولع اةمزلا اور د ك4 ّ
 تةمزاهلة يقر رضناورش:مزلاب دارللو مزل بجو م 7 م

 ىفاذك مثلسالانخ ركذ[نكلالاوساب لحل يمسنت
 | قلعت هللا نخلارووي هل قان ملعون سلوق ©ل ل قيقحتلا|
 رهيب امنع جب اوعا
 كلة نلار نق لع مو داروظن م ةرزلا عيمجورخا
 سيعلا كلذ 0

 يلملم اريحا قوز رول كرو رات

 هلتق ناكن ارم نعووفعم ةزك ا نم رصف نم لن زتق نما نهب
 يلوم ركن مل ناوضعأت كم مرنع اقاسل وصلا ناعاممع ")وز

 اسد ادد نب يرج ىذا ١ مافلكمنكيول ناوي ثور «نعلقامل اوبعلا نع رمي لوةوكرل للقمر

 يتلا لونا اللي لول اوقف دولتي قحديصل تدلل قلقا ف وقل نءطقا دوه باطلا بودل
 ة0ل4 جرلصو و 2

 نيعم_اراسلا ع هلتسغل هدد ري | فجر لقعلا نايب نع لو اظقيت سي ىلا نتو قيفي قتونجلا
 بسنلا توبلو لت يصولاو ءثروم نم 0 ىهو ب وجو يله 1و0 عونلا ناعوءلمالاو لاقف يلع ذفرقولاةيلهالا نأيب

 / ضنا بفرل ضي نان | يملا. عم ذدوجو صبالا تتنا] بوجول اضن يلهاى ]تم نال مأيق لع ءانب
 اح قلو اداريا م رهو | تسل لوقب قايل بانر ان لهاع ىلا رهعلا نع رايق ىتيلعومل بول 1 5 لور انلا ءرضقي الا 7-52 هللا ع 1 عاخ مذ 4ك

 0لتر ايتعتلاب ا دالا نعمبصلا اعلا ررصتيرل كرف اهنارش عيمجا رزقا ف قايل موب تيدويربارؤ لذة رهش لاول وكيد
 طنطرا دالاوهو بوجولا لعرب

 0 9 : الذ قعدان رلعو هل بوجولا للص ةمخ كلو نون ىثذلاو نيلسون
 ةرخالا ىف با ء دءادإ

 و كل. . . وقحِبا ع بياكل ةفسوبز د قد: هللسامعأ | سبت بلا ف لخ ربو قتعب قتيلا نمدزج ناك ناديا مو ىذا

 لاول بوكس وا نأ ب شلال ليت ف لعبا نو بالفن ل لع جنا ذاص همن كلوا
 . 3 . ل

 ياللا كن ادتو شا رزاو شيدت بم ابشلا ايصولاو نيالا يعل يل يامل ملص اكان رشا
 . - لهنا تافلتلاهرامضك لاق و. بسسس ا

 يسمو ل نأضا لع * ا انا ضنبووصق دريت بولا نبط لو ل بجملة ٌكاكرلوذاو

 ْ ير م نصل بوجولا لطب ناز ىبصلا نلعب درو تيولاءلف هز ادوصقلا
 فطن يلا نجا هلاك وتلا سراب

 .ابتجتالل ءازح تبجسو أه ارتب نمره اوعنالا مشن اهناف ميبملارثكضوعلاو تافلتملا ناضل رمغلا نم دابعلا قوقعترم نم داعلا ةوقححرم نام

 0 تر طولا اح يوم لكبر
 01 1 از ل | هحرطلا ود افيو ارجداةيفتد لولا لحفل لرسفنال لال انههروصقملا نال ّق

 00 و دونما نودماليالا ب دضلاب نه هرداصلا ل عفلا لزج زجل ,:هصاصقلا

 ا ا ادا اعياب ةءاسارنعبيرهغاءاوأهتعتجسا قا تدللا و قوقحلالبا تي وكمل اوبل نأي
 .روخم ةهطئاشر '«ببسل ثأ

 قصار 5 لوقلا عقم لادن متاؤوقحو ءازعلا ءا اونا نم” بيداتلا باب نمف بالا
 زيا محصل اقلب بل 0 يب

 يرطمل 141 نيالا, يلع رضا وول رتل « يشع كضدامبس نوهد نم ثيحض دن ود لك ننصؤمل اعمار ضؤ هعمل
 ٍمندلا مان نقتل ولم ةرخفلار و احل قح ىف سدو هام هناي مالسلا يل بق ناف تثير وان لاميتا نحل دامي. ةححت قوهامن عازل كاف

 ذ لولقلا لكل نيالدهجو هلل ..؟ داسيا ]قلما ص اكرام بلاط ىإ ضل لعن ورم زينل هلل: يلانالءابا ثنا وأ رتامن
 هليل نيرئادس تم يلو .ةملاريم !مالسارتحصب لال سسالا نا مولعلارجل اق امهباوججنايب نعبر نيروكنمسلا نيل اكش الا نع بيجاو ضنا
 هرمعل فاكلا نيبو منيب تارالولا عطقنيف عصيف نيلي الو نحونول ر ل و ا حا ل ملا

 لكلا نه لباقت دانا نهار هدا دابتلا هاذ قره ظاهتل تاريلانامرحددو سلا جوقحاب داخل لع دربك
 اقم لاوس بارا ل 0 لو « دربنا ىنبتماوقب راشلا_هفدا لذ لاعتكتاةوقحنم ةيادو صل نال جت لات هتاققحد لوفي

 بيداتل لجل هيرض ناب لوقلا نهي حرأش 0000 ا ا
 ا 0 - «فلكم نال ال دأتعي كل 2 قيطتلل ل دايتعالاو بيزعتلا لجنالال



 قلل عرش اهب صياصاداولا ,

 [رضفإلاسلا لو لس بخينملا ىف نكن تشاادربرلاب راجت و سب يون ةلبفا وس عر 1
 مال يدزنال لا ءدرتصلالا حادا لاك قاعت هللا قوفح د واما لت شد بسن لة 9م اارهو كج لاو كل لعفلا ٠

 (لضلاب ة نساؤللوعلوق يرايتخلالاب ءادالات علراعلل درو صتيال و لرت هكا بهل سيل وزاتفالاب ءادالاب هلتبالل ٠ اهني نكن ئانلاب يداي ناو ةوزل»ليق متادالان" ادإبعلا نثدوصقملا ناف هلو 0 هلسورعا داب ءاعو ةوكزاار ةولملاريتلابال ٠
 ١ سوو بوم 7 .لحفلاب ةنخ_اوملا ىا كلل نلملق 01 . عصا ضقت ةاقكو مارح يانج 0

 نىبلاو لقعلاب ثساامهب سلو هل باطنحلاب ب ]قلل لملا ىمديشانلا ا لافعلا رب با

 هلت بان لب لصلا ةرقو باطغلا ون ةدانق 2 نير رقلاوي لعمل 8 ن نبلاو لطعلا لامكب كلاملامكب كات هللك

 تت ناك ناو  5ا 0
 ةئامتعلا وتعللو لاق هلك ةيلصو ١

 وقل أمام رز نو مؤقامجةازورنل [ لاس لوما
 بورت كال ق لااا داهؤسنناد ناتمل لع بكرل كويلو لل 2

 كلذر روصتي) لو ءاجال !لدف تادابعلا نعوصقللا اف :يوقعلاو صلال تاداعلاك هلآ للطلب
 جونلا كلل صن ايوه م)دفلاب ة لولا وه تإدوقعل/ نموصقلاو تعافي | ا مهغلا ىف موزخيج الاجر | 1

 عليم قرصا لا 8نل لع زدت قرضا ناعون وادا ميله! ىناثلا دس نبل ن0 يول |

  00ةررق لقعلاب بحلب اذجخلاو ف قلق يترقب قلعت للا نانرصاقلا نبل
  0اهروصقو أك هلاك نوكيا دقلاز قت ناك ذاف ن رباب تو عب لمعلا

 تاما نر لاا ورق طل السلا هت تيار دو سوط
  0لامكللتكلقعن اكن اورصاق لب ناذ لقأ ىلا هيصل اكلي نال ايش هل ١

 رالاقلا لهل اطلعوا ييلع تو ءا6:رب ناك ناورصأةءلقعن اة غلاب وتعلو العضل ىف هنو
 ععييمجوسمهأل ني

 غدت لو 27 رلعب بيجو وأين نوكي ىدلول هن وحلا قع ترا يكتف

  0هجسوتو ءادالا بوجو اهيلع غتيبو لماكلا نربلاو لماكلا لقعلا نم لماكلا
 ل َ

 ح بولا *ضتنموهواجحن وكي لامكل لبق 2الامازلا ف نب طا

 يظل ىفلقملا نعل رشي ىزلا وللا ايَماتيطع رجا الجالس
 د تبا بابى ابابا ده ةيضنووا والا وبديت لقعا ل لمعاراةم 1 ارم ب مدا

 ةلس ىلا بينت لا ةماعلا ةيلهاكدودةرصاقاةيلهل ١> العادل ودم 2

 ليال انشح ناك نات هللا تحن لاذف بيتزتلا دعاها مللارأاماسق 1 اان ل
 مسقلاوهان هوءا دام وزلالب قبعت: نم ىصب ل وقلا بحور امنالاكك دغأ لق م السا نم

0 
 او + تأمين كارمن او

 اراوجل ارو ترارضال مق

 |اةيسملا ن
 دينا لعظ فوقوم وكيل لعفلا لالا م:مدوسقلل 2-0

 اذامكب ةلماك تراص جدتيلها نال جراشلا باطخ يلع جوتو ءادالام يلع مزلي ل قخو غلب 0
 وردم ”ايبججج نإبج ييوجالا 107 0 ل ل

 اناصتساو سايق ىإ تدمع لوقلا بجو رغنصملا لو لقد ياسو دل وسم تال راس اطول هسا
 روزا تناك اذا حاوتلا تمحو ارفاك ثروملا ناناذ|ثاريمل !نامرحوهو اضيا عض هيف تلق نآف عفن ميفام صيف ررمرلا لمنال
 اقل او 0 يرقى اعيان بمرصا نلا ةقىفو ثاريملا نام هرحر ىضادلق ةرفاآك

 بج سانؤملاو تاماىغلا بسجن ر 0علصنطم مولعلا ارحب ةي سبا ةراعس شن
 رس سال نوم اضض هول طك يل لس ىبصلا تل زنمب تال كسل نيتير فلا حا
 ملضكت احم ءاقباس لذ ىفامليصفتانمرمدق





 نهللل ى!بلاتسو ميبملا ا بلاس عيبلا«ىاوماضياعل ف 0
 ذر نكرد زا كرب بره شحن و نورك ن ارز غلاب
 هم نزذالال ل هريتعي لف ررضذاةنلا | نع قو -فْفَش و ارظنريّت مج 1 اأو كابالا هدا ضجافلا نيتي ىدصلا زوجت
 عمم و لولا مم. ورصتق ىلول!ن ذاب ملا لاك نزل شح اولا نيعلاب مبسلازه ثسل) نفني نتياور ىف ىلوق 0ك نو ذآملا ىبصلا ثا يشأ ناو ىلوق
 هنلا نزالاب لولا نصقيولل هد رق ليصل ل نزإ اهنا ونا نا نعمت يف نافرتميتلا نال نفنيال ةيطرقوانل# لق نايس بئاجالا

 عصي: ىبصلا مالس ا ناانهه نموهغي مهلس لاك لاق قر ىسلل ل لاق 0ك كانه مهل ناف ىنجالا
 مع سا 00 ا ع 0 اولساوارف اكميلو ناكولق ىلولا رعت
 ناباذاام هال 0

 ماهتسإ نحو مصير ناو ةزجتالا 7
 خا ىلولا قالوتي”) .ناف كرف كل اين نما
 ل لص ضم متن ريا ف "بس هرلازراف
 ابل السلب لرتلل ةرخ 7 قب باوثلا

 اننس زاليغرالان . نقامنا

 اهنا انجلط ايقرنلا لامعا ره. ةيمضولا

 بال مل هلع
 وزايصوز ونص ئورخل باول :يصولابدل

 مرض امن ن إف ةقنصلاو تبهلا هالخع

 نمناىضصن “لو ةريحلا ىف كالملا لاوز
 !ةيصولاو ! هيلو لل لقاعلا ىبصلا
 اجص سولار وههاؤوربتلا يرطب مل هلع

 ةقرصلاو يهلاز علامك ىصلا نم
7 0 

 ءا "دلو رص أاو
 فانا ل كروم ردع
 2 1 ا, مايقلا
 ١ مرش نعل انك لا
 نلولا يكل ةللوحافملا ساق
 نا هكلوق 0لغن قناوا نارك
 1 لاا كذرو ل نكذنام الئاميلع

 ا

 رياتختالكا كل 0

 هيفو يل راتغو عللا بج .نأؤ ىصلا
 باوجةاهصلا ربحت »لو لش ,لروض

 زللدجل ناكر مولد دلالي نع
 لل نئاعدماللا بلع ىنلان ا دع

 ظالما اهزانخلا اعد ةكريتش ,”الغلإ

 !نكوربس ىل لص جون اكد ل عفلألا ا
 مومتالا نو هللاجوسبلل نعالقان ليق

 تاشاريبو ا
 |[ ار وبلا تاما مي

 لضخ لاملا نتي عنسدب

 نيغ يدهم ف رتحافلا نيذلابو لوا ا ناك اهمب فرع ن عنيف وق 0س نقلل
 نضنيالف 2 !نعني الفلا 0س شعائلا نيغلاب 0

 ِ 2 1 ” امم رك تسحيم

 الف بابها مثوهضياواررض ناكارسأ سناك ا اوأعنن نمار نآكن

 ريف ب فرصت زفتي ملل رغليف عفتلا ةعرجوتت وحمل اوأرميلا مب ن
 اةعدلالك كفانا بلاها غيح نا اللا زيا كباجل
 فيز نأ وا عراف يغلب نآورحافلا نأ لالا
 1 ل ةياور ىفو نغني مياور قف نانا ور

 ميبلاو ل2: الاك هيف مصلا ةرابعى !هترابعربعتال هيلو قرا بمب هلا هايصق نكسب
 بلو ةرابعهيفربستشف هئارشورلام عرب ىلولا ىلوتيو هبا هلسأب [ملسمريصب هناف
 اك نأ ةيصوأ5هيف هنأ رابعربعت هيلو قرأ ابصخت نكمل لاموطقذ

 ارو رعب لأم نكبنفتسي لرب اصاب ةيصول منا بعرتفانبه وا ان
 ةربغواربلاب تااكءاوس ربتلا نيرطب كامل ةلازاو ضحيررضأهنال هلطاب يه
 1 انو هور لوب ادع الع خااص

 لوا زيي ذرب نينس عبس ىلا نأ ظل نتتترفالا تصلخمو هيو نب

 اركب ةدفنلا ىنهو نيونالا نيبامثلغريخ لان ال ءاش امهر اتي ةرنعأ ٠

 نالت لب نكن ثلة رس هف ابعت لاق لولاة رشا مب لصخ نا
 طيح الو تلال يجي حلاو ةديرلا بادب بذيل بال سنع

 ايهاد ايدام قفار ؤ وطلاب داع لب كل نعل خت جا اي
 ةضرتعمل أرومالاو لاقف تيلهالا لع ضر ارومتالا نايب 32 عرشأ هتساك توملا6اهلا خاج اةب
 ا حج [مم ىنلاكو بوجولا ةيلها ليزي

 ايتخ ب عرعشلا بحلرص لبق نمت موهو ىوامس ناعو ةيلهال ع 1١ لادا ةيلها ليزي تا
 اغار هونلاو نايسنأاومئعلاو نونجباو وهرغصلا صلارفعرح وهو هيفربعلا ١ ااذكعو لصقباب زوج

 1 حراخوهنو "لب لوق

 ريض وللا بتك اق ايرجيوملاو ساغنلاو ضيحلاو ضملاو قرأ بالا نول زانرسلا يدق تا
 ركلاو طفت فاسلاورخسلاو لزاوركسلاو لهجلاةعبسوهو ىوامل متي ضل ا خرجا مايسلا ىلإ

 1ق لخلف ءاتفلاىلا
 اب لارج ان ةريغ هاكحاب امص اصتختالامهل ضرعت امناضرملا,ْ مهن ىرحبق ءامغالاو نونا امآو ةرحال اهركن ممل
 0 0 نامت اقوال لش ىلا لتمر لح د ل ا

 | ىو ك0 0 اوعلاتفرعم نيرصاق يبه اوزلامفن ناكامب اوت( لرسر باو )اوس مموج 1 ب 1
 ار م امضناب .تالؤلل ىلولا ىار ملوق (لرسير مم قفش ا وش نميلمت يلو لب

 دنامإو تاياد يل! زافت ابا نه تلق #ةقينم ىيلرتعنلوت »سمر
 ةلورلام نذل هنماعاسضسن اك ذا نازاوجن الاف وهنم نشنيح لولا

 ور يسال او مرثحا غلا نيغلايرذ
 الخلق ب اتكلا قاضيا جيس امكىنجالا شلل ن

 ا < سر هل ىف مقيولمن ذا نأ رمل افلا مهرقغا لفرإ قلاب دكني ءرشربعالضإ نذل >ارهظاامهلوق وريلسملا ىف
 اقيرضوعلا نمدوخام
 - ناهعنم

 او ةضر عمة ضر املا تيم منمو برص ض نمي ناك ام لع وضل نتى سب ررما لونه اذا! نك دل ض
 ١ ' «اتنوبشملا نعواالا راذالا عيلهاو | بوجرلا يهاب قلعتي ىلا ماكجلال)اهسنملضراوعز ومالا ه نه تيمس رابع اعشو



 مزن بع يس اد. فيعمل 2-2 مسا سستم سس

 أ

 انهه وذ ولف لالا ىلكرضزتعت قللرومالا نعرسل قلل لصاب تبان ىخمعلاراوهور ضم لخد مكدؤلا هركذامنفلو لس
 ل ا ماا ويسار رو هروراصن الخاني نساك

 ىبصلا كل ذ عودا ها ميوبا هسكيل رق 02 لزنا اى د لب ىل وق 01 نجلا ناميبا رعب كيمل للقحلا !ةةرعل ناميا وعجل
 نونه قعب نا ىلا م١ سؤرعلاريخات سلوق 02 نو وبا ا 0

 ه/اوهو زوق 0لطريخصلا تارنكل لاق اراض“ ى ذو لو هل ناموا رحل نآف يفصل الخ مله اهنال لورق هث

 ةياغ لقعلا عونب مرعلر نع عرغمص اسست حن ح ._ . اسبر
 0 تيليهالا هك 1 0

 رمل لسا 10و صل عد لوغف ىو داني نالاذارهسؤو ذو او 1 روما ١ اولا
 بجو 0 ناميالاةيضأ 2 مهازلو نانألا ةيهأم ف لخارب ليل نال :ةلغل) لصاب تبأث هنا عمدضرت

 طوقسلا لمجال منال :الا

 20 د ا 1

 رخشب ليمييوب الع رم)سنا) ارضي ال بلا تاما داو زال هنمالح
 , لا يضر دطقس

 0 اممالسالا ضرع نونا ةأإ ادمان وكي دبع ايلا

 و هملماوواءلمواعا» لقعاذا كار! كرت

 مير ٍب_ضيطكتلاو ب اطنحلا جموتلا هناك

 ني نبت ىلا ةج احلف لفن ال
 ناكولوؤولبلا لعب ناميالاءادإ

 ب | نيبومنيبقرغيأب دا يضم .ابوكتتي هرحلطولسا ناف هيو
 4 ةأرمأبراوخضلا مزيف هل أكدونجلا نال ض مليت ىف ةتاذالو هنأ

 2 لدن اسؤملا لع ةترتالو اولا يلع بريقا دي تبا 208 وتا قالا ف ني تدوس وضد نايرعدا 00 ري ل هو ماكر هلل او
 زال اعتصم انكنلواتو ناعب |هنيبشيا الا نابرتجو أيهنم ثاريملا ناوزحو بكر شل متجصز نيايومنيلب

 2 ياللا دام ازلا بحل عسف ئاءل ] مازلا نعرتضوو نيملسلا هبرأقا نييو
 نع طقست نامل هللبرالا

 عش وفعلا لقا مل ا 0 د ا ع 00 اسم 0 ا

 ءتيهأم نال ناسإلا ةيهام

 هلا لطيران عم ضارعلا نع الصب نمو ردن نانال حاضرا عمل نانو راكأز
 قيقحتلا باف ؟رغصل 6لاح نر + اس ىف تباثو ناسن الاةقيقح لك ازرم امنا ًائيش ن ملت الوكتابم نوطب نوكرخا
 نوب رعلا راد ق.عما رهف احلو امهدايرتر أب |سترمريصاا كو زاءزلاو ا نيونالا حلا بت انضم زي هل اريغريصيو زحل ليملق ( رع

 اسم اط صول بسام ايصا نال افريل مد م نسر كرمالك داع 6تكأساز
 لك نعوفعللا بس ءابصل ال عجراذصلا ري ناك السلا لع ىلا نالوا عرش ماورادصلا لك د | ىلا ليويلس عبط لكن افاعب

 _ هناقال ةففنو تافلتلل امض لثمدا يلا -و ةدرلاووفعلا ليتحيالامزالغعب تارا علا رئأسو تار دورحل ال نموهعلا لق



 سا ةريذكرانعابووفعلاب طوقسل ]خجل تقلا بجوم نالو لا مبوقكل تقلاب ثارملل نامرنزإل تلزلا ةبوقعمتنال كل لس
0 

 تام ل30 ( ىيصلا ضربا نكقيقرلا نعز ذيل ىبصلا ثريفق 1 ضي تارهملا ررعيبيصلا عل

2 0 
 .اروم'الا نيب ةزيرملا ةوقلا لتضيف :ئزعتق موال لاوذ ا ىلع ثحبي ثيحرملوق كك نونبجلا تاوهو لق

 ن0 30 باطلا موال نواب لفعل ل هزييلهالا تاوغل 0 اميطقصو لات 0غ نت

 الو هربا لمت بل كلا حاملا, ابقس9 تح عجل
 . ب زع امهم لحاو لك نا عماجبصونلاب نحن
 الل 10د! رتملا لبق ل از ضراع
 2 | حلط هتسلاريخلا نونجلا يف تكورتملا سا

 نا شال عل] ن 0 ةعنالا ]نه 1
 ذعالا لامكن عن لصح نق نونجملا
 نآمرح نال قرلاورمكل اذفال+جلوقب نع ب أجل قرلا عفكلاب ثاريملا عوج ان ]غلا دع اضرتعم
 بر هلغليقا 0
 :ازطسايم هنو هوم روع لو راش برجرلا نعاطقيذابصل لزنميوه

 ةامرلاب لت أو هورغصلا هلوق عفط ع ن ونجا ل اولسلا ن [ام 2-7
 تادلملا يطق ثا ضعل ىف فعضريغ نع قعلا هضتقم الخ لذا ىلع ا اال فعضلا نايلعولخ
 1 نكو سديم عصا كدر بيراقالا هقفتو التل نال رقما حلا اتقو ناكال مام ل شوال لل ليش
 ذا تكلم قحف ور شمغيراضللا نمارهوجغو قاتعلاو قالطلا| |” كم ةراصل ني "نمودج دم

 يقلب ضقىقيزحه] ذإ مث انلا دعاك تادابحلاءاضق م يلعب جف هنلذل([ناملعرن 00
 زاب ناضل ننجاؤامو نيالا ءولب ني وضرال كو ذانعنأ تل ل اد اصل
 فر هشلاوضعلبق قانول ةحابصل اقوه تفس ىنانصفان دل |نعب اد ثم ناك فام لح

 دلع يف ىضراحلا زنط معد نجو اقلاع ةرلضصلاجليلومويملدتأ واصل اراب اصلا برجا مرسم
 يلع ةتياظود اتمالادح ديد ديرك ادت وادق اتس بح تا اجل ةل سلا

 قرير ةطبإض نيب طوبضم را ءارما غل ذ ناكل ومع ىوراضقل ل ب وجد 0 و ض:

 أي نكاوتالو ير ريدا ةرلصااقدارتمال حاف تانملا نط لرد
 هنعتاءأاّيواضقلا نعاق يال سةيلصل راعترلأر عي يقر 0

 تس يلعءاضقال لوزان ىلا مويلاف ناارث لوزا تجول 00
 راسا قلاع ولوموي سوك كا دادبح نان نا
 قارغتساب ئصلا ورا ركيلا حوف لخريفأتس ةواصلاريصي ةجرصعلا رم 0
 ةياورلارهاظف ءاضقل لع جارأ هنوااليلرهشلا ص وزجىف قاؤاوإ 210000
 هل ودب ويعسروا ماو فو |وضو مرصلاتقواماوراركلا ىلإ انعب
 :اراركتلا لامس فمسفن ري شكفرهشلا
 1 ةراممق زلارمق لمان

 : م
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 . جوزعلوقلا ةيالوال تاعي ننال ثرثالا ىف ًانيمن 2 عفكلا قرلا ل ثمو أكو

 ا ل لع هيل را لظ ويدي زالاو”لييس نينصؤملا لسكر فكل هللا
 سي را را راس كح

 1 نسا دل
 يضناوريفخغل.نيبزيةلاورومتالا بتاوعدعوتلطالاو 01 1 ا ولع ةرلاعف دل
 يس اا ذوق يشرف يما كلم دانا” لس ل نعت ال بجسوملا عملا
 هل ث صالمجو نمثل ىقايسامكل قي ىلا ىبضلاوف «وتعملااماو لقعي ال ىلا ع 1ىبصلاىف امكلرق 4( شر ةياغلا ىفا نك «انونمج



 لاق لس عينلا تقو هارمنال ميف حتتفيال موصلا نال ءارضقلا لا مزلي الروت 0س ةينلا تقو ىفىا لاوزل لبق ناكولفمل 300
 ناو فصنلا نعيسزا كل !لوحلتك لاق ها ةررلا لاهل لو 0س
 رغصلا ل ق !.لبقأم ىلعيلوت 0ك لولا م امهترابتع نم بجاول ا طوقس ىلا برقا افا يسيت.لوق 0. دتممريغوهفتنسلا فصن
 قأتعا ملرق كل سما دالا دفصو مايدتالا ميت رطل مرع ىف تس! ماهنجنالا لك أ لاق 04 .لاهفالا طلتخما نكورمجطلا طلتخملا و هش

 تسيل متمز ناف مجرمون مازلا بج وبام ل ةرهل |منمتلاق كل طسؤلا عبس ىلوق ثر ورجمملا ىلع ف وطعم نهوو ريغ سبع 5 نب
 مصيال ورث سلاريسم ىئاموزنل ىو لرش الوم عيب اكو ىلرت 0لط منو ربالو ل رلا نذابال سا الص !ىلوق كلل فيططكتلاو رلزجعلل رتلاص
 نذلب وصي هءارمشو معيب ناف بيج ى قنا هعنمد متعلاوراضلل نما ذ لكن ال .نذ اب كو لمشمنو نبو لولا ن ذاب مسسيظن سبت قاتعا

 ىبعلا يف ىلولان ذاب مصبامكل ولا : يت
 عيبلاب تاتلاكولاف لوقا 2 1 م68 هادم

 هلكديبلا ىادربالو هلق لش تت 00
 رتعلا منم#| كل نكن اكاذاسلوق لب ٌنامولف ناضمىم مون ىف قافاوأو زإوس هيف نونجللاو ةقاقالا نكف

 لوعاقارغتساب ةوكرلا فو ريحضصااف هلت ةرعب ناكولوءاضقلا كملي لاوزلا
 تملا نخاوي الن اغشيف ةربمعلا

 ملوك ”فسوولو ديال: خيرا بززكفازحؤ لخلل
 .ظرمرعلا نم ةنخاوملا نه نالذلا
 ًاهيتحمالا, ىااهوتعمو لاق هلك

 قاتم كاسم ناديا |ةفاوهو هلقأد لعططع وبلا رعب تعاو ىلللق جف رولا عفدوري نت لكلا 00
 ربى. او:لقعلار هلك فاك ض ج نيضي ]ولان يل ريصيف لقعل ذل مج تويرطب سل وق ا 35 ل

 ايلا نيلوقو هيلا ا تافامأ | لامع )ذل! نكمت هل قعلا لصا دوجبو قا بصل كضياوهف نينا يا مالكي مضعب
 داو للا وقلم منهل جاكت لك للا ءايصلاوهد
 عجل مرعب كول ال وبق نمو عيو ربع قت عاو هردغلاد عيشي هلكوة الساد
 وجلال ةياللا ا دوب دارنا عيناالصا هيت عال )نأرما قالط حصيقل اره هكل
 عب ل درو بوصل مؤ ب لولو يدلل يل حبك غلطت لاذ

 0 ااا و للكل اع

 هزل زج ى!مونلا لق هل ةذاب تعموأيبصغلا+ةسلل وكل جل نال نول مدعو موصعمل ]الل ناةتوف

 هيط بجلال ىتج]وت هلا وتعمل
 حيط]ونو لاق هلت ءادا بوجو ١

 ايل مضاؤوئالن و اهالاو| | وقوته لالا نو>لادفالاازججب يأن اهنا مغ نة كت ؤوقحفإلا
 2 ول ل2 يتاح الع بشل نتوصل باننا مدع ويد لقعل لادكاع
 ن اواذإ نايسنلا © !ىن 0 ا تي ب سي يسيل دي كم لسا دشن عاود ركىبصل نارك نيل لاوماظفحو بداتاو كالا ةدغدع مومن نآكامل نادك ل | لنا و يلع ةلقفشو هلا رظن ىب عل لتىلويادكيلع ىلونو تابوقعلاهقحف

 يشاوقرفح نعتح ءاباغ| قرتكوملمملع عمزاباكسلدي ناكاعب سوو خل هوه لقال فطع
 | رك نم عم نركنال ناب كا سال م ه2 م :

 امأم الا ربل | يي را ادخلو جب مع مانو قبو ونجا وجاب هلوقب 3 ٠ 1 ٠ ىلا. هن ١ كه 0 يه م
 . نسا ناو اذا هتكل ءاضقلا مزلب لب امهيضا ذا رؤصلاو ةولصلاطقسالف لعتش 2

 سرر | باول لاوس
 رهشلا رو دامء [ضق ىف جزحال نالاراهن ةينملاتقو ىف نان !نابرهشلا يمج تمصريغ ًانوج نجوا ىقارملا ىف لاق لل قافاوإو
 اف مدصلا سضي أم باب ىف
 تاولصلا ل وخد انطروث ان ايهرحا نيمتجول الق اوربتع ١ةولصلا ىف ايكموصل _راركتل اوربت وال تلق نان بيف تشيز
 دكوملاددزيولاذاركّوملا ىل راصي امناو سناب اعيتس اب لصخي ةرثكلا لص ناو ةريكلا فصولا سيسكاترازكتلا دحتس

 ضعب ىف و ءادانأكن اورهشلا ةفيظو ال ةنسلا ةفيظو مرصلا ناىىاثلاو لسم الا ىلع نكؤملا دادزي مولا باب فو لصالا
 جقعلاقحىف تشتال لوف ( 4 سر تاقو الا ضع ىف اهءادا ناكن او :ليللاو ميلا ةفيظو سمخ !تاواصلاكاهتاقو

 راغلاب .نوكل حيو يلا باطخملا نال تادابعلا نع طقسي ال سيزوبارمامإلا ىضاقلا لاق د نورخاتللا ميلا بهذ اما له تلق
 متاويوقتلا نعال ةزربرقتلاريرغى د 0ع ىف اس جرش , عظترم .ننم ب اطخما ندى بص فالخب ضرملا تزن مبوهف تعلام
 , ةجاجلاتقوراض>نسالاهرعوهو كمخ جاطايتحا ثاداملا ميلع بحي
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 ادعاقو ذاقواانكتموا| يعض من اكولوس ى راد لكبار مكن اكقرايتخجلا تينا ذاوثاتلازرال 2 مرتلا نم |

 واش كتمو | ميطضمن اماذاالاضقنإالنأؤرمونلا قالخمبارجا_بوااهكاروا| | نقحتلرتةرح نان لاتولع 4

 تلفتش اذا سننلا نال موصل تاانايسن كلذ بجوافرملق لس ةواصلامامت نظي نيتحكرلا سعب ل ىمانلا مالسو لد هس
 الوقت هش فرار يلق لاذتش. الزلال ذغلا تكتف ىلرق حكسأيسان برغلااو لكالاب هسامب لق فلس ةدأعاريغ نعدلذ اب نركب يشب
 0 :السلا ل حم ةنجقلاو بلاغ ملوت 0 ايسان ديمستلا عزب >جبزلا مويالف ل غيل
 رز لو قكيرببسل ينو نسل دب لب نيت لارسار ىلع مالسلاب ةولصلا صضيالف نآيسنل أبرل_يف ةريختلامل
 زالانهل ةركزم ىلوق 02 نايسنلاى كلل ذسلوت كش ةولصلا لاوحا عيمجو ارنا ادد وعقلاتل ريغ ف ةواصصلا فا
 نلف وهج ا. مزنجتموصغم دابعلا قوقحن ال خلااربزع نايسنلا 2 !لعجيالو لاق هلسالصا ةرلصلا ل اعذ |نعسيل
 لالا يلق علو ةيسحملا تاكاردالا ىلعتسا ةررقلا لامعتسا نكي هلطرخملا لو هل قأم سعلرت ةلللهتياعر نم

 |ففاوفع وكي ىسانلا مثلثتوءجبزلا ىف يمستلا و موصلا ىفامأرلاغ ناك سل ءايغالاو ةيعبط قرنق دال 0 ١ : --- | هلك لع مق رعي تح اةنأم ف سس ل٠8 باد _ سحيم كام لطفرعلاذهودسل 22 ذوب ىعتملوت هلل ملقعمارق عمضرأع ةرتفب ةدرايتنلا
 ارويصرسمي الو غعش انيس ك] ةجواؤ رشلاو لكال لىلاعبطلاب سضنل نسم | وفا نكس يلب ةرنفلاو ميلع مفك دع كفا وو ور ١ ١ [تاشالليجامسأفةيعبط ةردذ
 كف.ناحربغتت :ورنوسعبطل |زعيتي ووو تبيه جبزلا بجوي جزلا لو 00 ا كف رن انا تم 1 بجواق لاق 0لك برالا ىهتنم

 لولا ًةرعقلامبتشتت ىس انلارملس وأن سنع هيف نآيسنلا ىققعيش ةييمستلا نا اوهماداموثأنلاو 2و رش دوال . 1١ 1 رقْلا نأ تادأبعلا نمي ءادإ
 بهل س:اشتيللاءفلتا ناذ دإتلاقوقح ىف انزع لدلوأن سعفجنإلف نامشلا يس يمال يارا سس اوكا ايهوؤل لل ادناه بيا ماسا ولسا اعمال 0 . يمل 0 3 ةظاىيمع د 2 ء و لاق 4 نوجولا رن ىف جدلا لاغ نآكاذادلوقب قامو هيفرلكتولا»فعيفراينأ رول يفايلةتينالب| اين 0 | تابوهرسافرداقب سيلاشا

 رف 1 ءلا هراتعاب رم ااثرحر ةيقهقلا الضار داب وييلع تبلد تقول جك عوارض يلع يف بدلا انارة رس دلة ةميلاك0راطخلاريخلت كاجو فرارتخلالب اال لح ةيعبط قرف هنا حيوا نحو | كلر اتخالا ترفل عل از سمسا هي وسلا 00

 حؤللاضقاناثرح نوال ةول.مل/ؤ هقهق آو متفرقه سيل مثل الص ا سول نددرأتخا نعال هراصا دوج يكد قدا نيم قل دل فران ادرك را تاز تبقبو وب قايم م 0 ااا تاو دو نعد قاطو ةيلنا» قاد راس اطال وسلب دانا فقير ىدفسفوا ساق داي يا الت
 ةزايمل هو نواب تشم ناكالو يقام ل حف طع ا لاوأ اا
 افعضي ةون توثو ضمأ نإ ارناف نوجا 12 لفعل جايا: ىرقلا فتي ةقتوفو ضم د هاش

 هلترمأم تةررلو اتؤفوؤنلا نشاء امنتلا لبى اهنم شا لب هترابع تلطب ةجونلاووظوأ ماتا زاتلو قالطلا ىلا

 يا .

 5 ع

 ثادال|بنني اكرلع ماو بتنا

 سما لةجرقوادجأ بولاعئابوادعاقواائاق ناكذامالانتسم| ةيرشا قالا رست ةرشلا له اضعالاءاخرتسإ
 ل ل ل يح او نزع قءامتملا أن

 رضا نري ال رهظلا» اكل اوه دانتسالا لتس موا اتكتمواملوت كلت بخعتنملا فانك نافخ وا هيرب ارطضالا ع يطفم ب
 0 اوس راف ىلا ذك قسل لا نسال تسال راد دعاك ُ
 نايسنن الزنا 1 «”مهفاذ غعينلفركزم ما حشا ذاايسانرعرجلا ربسص مو نكو تلق م العلاو مالسلا زالت ب

 0 سس بج مليك«
 يب
 م ةولصلان و د ءوضرلا سضيم اهل مامالا نو صنلان زن مزعل ءوضولاو ةراصل لفي ليقو الاءوضولا لق( اه عن "ميلع_ أ

 ١ 0 وا تام ما نى شال
 هر لوصو بيس دل نسملا أو نا ةبوطر نم”نوكي اموره ءابطالا سعررص يق عمل فعلا لايعتس واهتم الس عمل علا نعد نطابلاو
 ًامالا تاكرمللو ٌةرعاظلا ساو ن كسيف كلاما كذت ىف نفنم الف ىناضنلا جورنلا ظلعتو اههكداسم فشكتو مباصعا تؤلف يلا ةيداخج
 رمتعيولورتجزرخا ب اطخللهافريغرثأت ,روكل تازتلاب زلاربخاةىلوق '"يضمهلاو مونل ار سفنتملاك ةورح ىف ايرو يمض اهنم ناك

 هلالقنأب لتق ناس! ةيدانسروم تا بالقناب قلت لام ناعض بيف حايل زوقحو) ناضل بيكسل نحققاما وره: “لا نتف ملاعفا
 ا



 ملدالا طقس اذ | ن اف اضقلا بجيجلو ءادالا دإ ستمالاب تسامب طقس لاق لس :نيلصو نا تملك زن'لصالا ناكناد مف
 سيلا ثوجولا ىلع خص (ضقلاو بوجولاطقسيف ب وجولاوغليف اغل دوصقملا نع الخ ذا ئشل او بوجولا نتدوصقموهو
 مق ورمانولف هامغتلاو مونلا نيب قرفد سلف سيل ذاو ءادالا بوجو يلع بمءاضقلا بوجو ناف ءاضقلا بجيل لرت0لس سياف
 هث لعيش ىف كلملا نبا دروا١نكزيرس اي نيرامعن إل ك رق عر ايتغ ريغ نمءابخلالاورايتخا نعمونلان ال نضل ءلمأك ةرلص
 هاهم لبقي الو لاوماالا كاربال زلار ضي اللوق كك غصنا لق تا لبقأم لعل 0 نشور لنأم دعا عام اععرش ماكنا ءانب نالر يدعي الف ةداعمبعوتسيا لو ارهش نلتميال ءامعالا الر دانرهشلا |عيصخل كاموصلاة_مدارتماولاق

 ا بق ةشأؤ نآيبا نهو يلصو نارتملك ران اك ناو .لوق هم لاول ثاسلرب
 1نّسبالاو ةيكولمملا ةرشاهبلاب : 0
 زانيشاد لن فاوتتسالاو/_ تيل مهالا ١ و1“ / ع ١

 نوت ى || نهو ىلوت هلث نيج
 تاو لو هلل كلا ءازجنرلا| | ةولصلاءاضق بي عجوؤ مونلاب نيا سيل نافدارتمالا هرعديفلصالا ناكتاد

 0 0 وا ا

 عولسملا| |حااذاىذ اشل ادعو نونجيلف انيباككامهرنعاءاسلار اتعاب ولع ر نع ةولضلا
 ١انتمالا نيب قرغلاب انسقتعم انكلود اضل بيل داماك ةؤلص تقومي

 شكو | ممم .رمذرككيلعمخارمك:نباو ةؤلصلا ضف يلو ادوي:ل عون او ماي نيرا
 ةلنربو نز ىانداضري وقفلابباصق بختشملا ىلإ | برجس لع مخاول ةجربتييالفر دان وص[ هو ارتماو ةولصلا ضقيولف ةليلو

3 

 :نالو اد «ددرو دولا قنا ان موصلا ىف د ادتما ناك ذاوراضقلا ىزلي يضم سب قافريرهشل
 تفرش برجو شبر جدك فيروس
 .كرجوريبرو نرش برحو
 و ةرلبمامإلا حضولف اتوبش ملرق
 قاقرلتساةءتحلصلائ ال
 اعياش ةنلملا لها فاصنا
 قرسلا ناف منم كل ذنيعنميال

 أ مكسر عوهو !3أب ىلع فطع ق راو لوحلقعتس امني نا لوألا
 7 متاءالولا من هش هك عسي

 هلو! س حيا بسحب ناك نو تاؤوعا العر فيالزحأ وهو عر تلا وكب ىا

 2 ذاكرا ةايعاوفكست سا رافكلا نال ضكل ل لعازج عرعشرجم ا رمعوسجبل
 و : ةيقرلاذا هئارتباذعضالصا ثا لصالا ا نتكو يبعد يبع نامتهلل اذ أ خيال 1 0
 تيا تاتا ليتل | تافيجلو داو لع يرلع ققبملس ياو كلذ سيور فكل لعل ءارتبادزنال
 زاجديل رق كلش قرلل ىاهل اباورتش امرا كلذ جرف ف املا لعل ءارسسا تبشيالارخحلك قتيلا مهن
 22م0 ل هنا دنيا .ةضالاداصءاقبلاذ كا لوقيراش لويس ل دق >ةع بتلاقي خضد

 51 | ءازيبزجسدف كارب نين موو نا ماتحا نما كحلة يا صواب
 ةيوكل "اع سلا ريض رلا ازهببسب ى !لازتبالاو كامل ضرع لل يصيهب

 دصوهوقيتموسدأ عرسي تل اضقلا وح لها عملا نتببواك
 نوضعبلا قرم وكسبعلافصوب ناهي“ لف لاعت عشا زجنال لوز واءوش/زجتيال

 نالملرق همه سر» سميولوا لجرلا نأ اتوشوالاو زق فصوب_ يلاحق هل هرج كالا إن
 حبو لاف س اينسرامعأ | ماى يا ىلا ا 1
 ا افصتلا قول خللا نعل افصن عابولو ءارجتل يرأس نينا نماربع جابوا

 و ىزحلا نيويعارباىدرأ |قرلا نو :ضووعلا نمم نا الراغب فصوب رق ذاق رلا ن وعلو هو عارجتلاب قى رهضقد تاولص جبراريلعأ ٠ علخ , اج ذيك كج هه
 رينا رب لمح نث ثيي سلا ب اتنكأ

 منان رصدت دبع نع از اش : : : 0
 ليلو مين امنع هاو تررمع نبل ا دبع لع ىو راما مضقؤ ول افا الو مير ع يسارع طز لا
 بيرل ملو موي نم زيكأ ىف ةولصلا نم تآؤ ام ناراث آلا هزه نمت يشف هنصمىف قاز دبع هاورامثت اذ ام ضقيولف
 لاقي_ؤعضلاوهف ىوغللا نعم اماو ىل ترش ةعما نه زل زيعومو ىلوق م (سر «بجيا) لقاوا ليلو موي قوهامو ةءاضق
 قاوركفتبملو رن ود نم اهخااو نغا لب خالدا ةدايعسلوق (١٠(لار + بلقلا ةقرممنمو رييشلا فيعض < يقر بول
 نيلزتبم نيكلمتم «ريبعر ربع لعجباي للا ىف ىلاتهين عز اخ كلذ ىف تادام جاور ا هلا مبسوفناوقحلاو ديهوتلا :ايأ
 هيلي ل سخن م حس رقم نو ءوضولا ءاضعأ لس ريظنو رحل ازجتيال ىلوق 2 7 ءاسيارلسملا محقرلا تشيملازهلر
 + + «ءاضعلاعيمج سخربغب ةيزجت ريغ ىص ىلا ةولصلا تتحابا تشيالبد و ةر اهطلا تثير ترحل امنع ل وزي هنيضرا
 , ”زيجزإ نتشا لحن اكتتسالا 0مع نوال تطلابريغتي الف لبس



 ويم الاهتوبل نافأ ةوقلا ةزهو فعضلاو ةوقلا نيب داضتلل نيراضتم )و قتعلاراصف ىكك :قعضقرلاوويراشلا مكب« | ةيمكح ةقوهوسإو هلل

 0 ايف ايم اتعالا نكيرلاملف ]زجل قتنعلاك اضل ملوك كل ضعب نود ماشلا ضعبلا و
 لفت 29| دوجو 1 هرا لكلا ىف قتعلا تبثي لاي ب ععو عاد اكلي فصن يا ضحعبلا قتع | نابائزجتم ن اكرلز اتزنصالا نامتص خس زل ناكولف ملون

 كادورب ناتخالا قمادوج ميزان نتعلا تيولوايزجتسلتعالا ناكر ار ضعبلا نانعا ضرب لكلا ناتع بعرق انعا 1كلنؤملا نو سبنتعلا
 أنا ذ ارسؤملا نو سيرش الا دوجو ميريدا عرار يسم ىفامواوافتالطابر هو نسل ىزتسزلا رم :. تم اضرا نمعلاروكبو ايزجتسو امعالازر كولد

 لن از بؤ منال لطأب مزاللا و زمرغالا مل الا لاق كه هه المسن تملا نود قاتعالاًزخ دانا هوجو نو ليزا دود رايد نا
 رك نب شير انا ئانمر اللا ديف كاد ءمللا نم" مرلعلا رج انج اوزلا نون ىو ىلوق هل اغيب مورا موزل معتالاو نزل ب
 *تارئامزتؤم ىل. سم او ساما رثؤم دون( نيس ضعب وبعض عب قأت اتعاب

 ةئرجماضيا 11 للاءاوهو لرت كك تينانلا طرشلا ىف أم كيملع

 : ا
 الزجاج نول زا نتعلا: تسلا قاتلا عينضاأ نرد 0
 ص ريوس اول ل الؤرطحب 1 و مل هللاهتمالم سا ةر ضلاعمس رت لكس

 ادع ديس يل للم اديقو ةكولمملاو كالا مهيالخ رس
 0  نعواذيج) نريرمت وق تمل ائزجتوا هلق لجيونول 0 ١

 هيقيبدحوتعلا تاثاواقرلاطاقسا ال ئه 000 هتيالوتعلا ناكعلإ ومنه
 قم نلاوتلاوا قرارود ىرخل لبأقلا كا لوه هقحو ضان وهانا١ > | اميكقا زالنججةسحاوزلاح ىف النبتسم ل نبتسم نوكي

 ءاونكة ساو يقنع ق علا بشي هلاؤزبو قرل لل زي كالا اذان نكلو.ةهثن
 ل نكات ىلا عاد ةرو يلا نال لاس سلام

 موتانا هيفو ىّتن امهفاق اا

 1 ىأيب ذوو سنا نه 4 ليل 5 هيف رالارليشل لالا بكلام قي قاد كال ةطساوبةاناسرك برقا مس توماس 31 .اضنلوبنيدهجج نم 8س اورتلاح يف ال نبتسم لزب

 ا :رمبقرلار ايشاب كولمعنا 0 ا يس ولملاو 3قلا سيكل كامل زال تاعمتلفالأم هنوك ا ار

 | اجب بالنت تقرلاربعلا كامال قتل 0
 اعيفرفيواثلا ل اماورتهكرو نيف لوالا ىف امااعتبقر

 اورتيكلاملا 00 د هم
 اي الفتتو ضلي بسوار د ار ةلزينك رف

 1 0 ا م
 اقتراب زجل هل يرش بتاكل بما كان لك6 يملا ته نمعيكأل

 ( ب باصخا مندا نب ولان ندا كلل« اوبقلارتمتالا

 مالنا تلراعشأ هيفي ازيد رساكن قارا كنك 2 م كو
 فاننا للوذأب ناكن والفن فياجرا قحرقلالاجامغموقالو الو وركب 0

 مقفلا الغ هئادإ عقر ادب كل لول قضايصل»ةلصلاوماو ل لل لب 0
 اونا نلطرشب سيل لالا كارا رفلا رعو دا عقي هميحذغتساوز اذ ري يم 0 3 10ل نيارحب

 نالوا كامن لاو اعلا آنلريغتيكلم قانيالو اذار كنكتلطرش ا تا بك رف ل
 : ةيملصو زلان اك ناوسلوق ىف نارتملكور ها رجيلع

 : 0 وح اللاب سك ض الهشراض ا انلاءا[رهعفانمن الل
 تايرح 2 ل سل ل اقلك مررت ياطد
 ذ مطرمش نوبرجل ارجو شذ ىوملل ةيلاملاو راين سلا امهعف انمو لاملاو نسبلاب
 0 1 ا لسناو شارفلا نك حقي «ذادا ءادالا هيلع بجو هللا تيب ىل!لصو
 6-0-0-5 قرلا 0 لش كلم نع يسفسملا مزجيال لوملانالاو ضرفلاب ىداتيالفمضن كاسل
 مالو ةيزجتلاليقيالءلق لرسم باجل و نمي جراعلا بعت كرم هلعز ايف "ل | رجق سبعلا ىا هل
 ا زج دع اوقفنا قرلاو نتعلا زج م نع ةعلوقفتناوجن يكف ضعبلازود مت اشلاضعب 2روصتي ال ةوقلا كنه لشم توينو لا ةرآ
 و در نه لبد لادا إل هنن سل بحة شر ل تل ريرخو دق «(سر
 در عش ضعب نعال ان نيشحملا ضعي نععب اجا كلب ريف ليو ىلوق 130/١)" 1٠ ةاورادشالا مق ةيشماح ف ةظناف مىلعلارخ
 1 1 دولا رج هوم وح دعما يل مل ن وكب نامنمومزلي ىثدابنا ثيح نم ةيكلامب ليقول ناب

 رب سفأهتأبتاىلا يعاد ةرو ضلا نال لامب سينام ةيكلأم_فالنعبةسجاو :لاح فشل لب



 ةماعلا سم فو دع ل9 ىف باو اسف لا
 هس بمر يب ويحس 02 هم > ىف ىلوملل كلمت :الذا ص اصقلاودو سماك مسد نالت ا

 نرحل لاو ى قتلا هعاهؤ انف ةبورخاالا تاماركلااماوانن للاى يار :هلف لذ ةيقرلاو نرشلاب
 3 0 1مل نازل لو علم يار !ءاشريخ :لوقلانيفنت ثل تيالولاو لاق هكسناير اتيميخرمملا

 ًاللاماو ةباَح ب وااو راا حست بردت هيت
 ل 0 سس

 1 ا ةلهإلا 5

 ذايفلل نايا ءاميا الزاي 0 ردا درمانل
 0 2 وللا كالا هلو ُْبألااقبالوءافبلا ىلا جاتعمدال همر لكلا موهان

 ءرثع ل .اذ ترفع

 لشوتو ناكل مولا ثلا ]أمك اورج نمل :ىف نال صاصقلاب سارا لعق هم هن
 انتس سودل يظكمتانريمارا لل راو ملا شبل ة«ضولا ماك هيلها
 ك0 لوب تمرس لزوار قول, باع هينا

 اريل اماما هل) ل ى
 !ن هم نلالوبقبو الق :

 ق١3لرتلش ايمذ فاك ناكاخ 00و ا

 اب ا ىلع 000
 0 دحر صقل ةيرلامجتمال الار اد نيملسلا نق نه كايا
 انورخل هاجم كيج ل الل اللجام ثيصلاراد فلس نالت اع

 : 2 2 : ياكم نا ضمان لسان تام لعد

0 0 0 

 : دس 3 زازا اهو

 ضل ا وس
 0 ضامقلا ناسا 5

 ه«بلر
 دينألاوكاقت |هللا ننعوكمرك

 كلذ ن!براي لوقيف ةنجلا لأ ةجرسد الوم نم عفر نكي دبع نا ثي دعما ىف دروامك نلوم نم ةجيرد عي
 نالتاليرطرعنلا ةمرحعةرأو وا ا
 ريوفمو طقن ناميالاب تبنت ىهر ضرعتلا رقت هع طقفرثالاإبجسوت ثوم نيون ىلعىيف ع

 طوال تساند ”السالار|نسز ارحتاإللب سارا لأب تبثت ىعورتي رلاوإص اصقلاول ال مءبج
 ”ةماركلا ماو صا ضقلا تب سلوان تدم تناول اباوع ل م سر نب

 تي قا نكره ا مزبالد امتلاك الخس
 1هتب دنعأهتي >هفصتناانلو

 21171700 هزخالا تالامكأةيلصا نالاين لاف ىاإ كبل ةعإ
 نق

 00 ا دهم



 قيلت نو ذاملاب قلعتمل اسقلاب لرقنرحلا نامإ يصب امك ء!زلانامارمجلوق كل ىف ) هل نامالاءاطعإ 2 ناماحصولاتحلطس
 اق مقح طاقماب ها ترعصت لق هل نيقحتلا, ل انك هلومال تكاو ل تش و لس ناملاب نامضرافكل
 اءتفلا ىف ى اضن نجيلوت ككتهمينغلا ىف دل ةكرشالوزلا ل نحال نال لوق 0 نيدض أ خلا نس !ةريغ نحف وق لح زمغرلا انتمنغلا
 رمقلا'» حلا ءازججا بج يأ مب 2١ صااصقلاو دو سحلب نآمإ ضئسعملا لوت لعذوطعم نرارق او لاق ةلسنامالا ف كا هيف هبلق قش
 اللوق 0لط .ةيلصو ناد 1 7 ناتملكو انصقلاو دو سحلا بجرب ايبروجحم ارزق ناف [ضياروجحملا «يف كريشي ن اكناو كر 0ل يلع
 لق حل يلصو ناةملكوزارقالا! نه تل ناك ناو لرق هل ص صيقلاو:دو سحلا ءارجا بجنوب اهب نوذ أملا ربحلا رزق تاةرارقا
 مسفنو رصد ءنآفر رق لإ صل لابن ل رق هل از اع تقو سسملا تقر سلاب ورمل ا ودو نحلاب قنصملا لوق لك فرطعم جلاب ر
 رماهقئىس,نابرق |سنال غادريبو سلوق نرش

 ع ممم -دغثمصحمبم ةراوقلاب ثل نوذاملا ىف ىلوق كل نالذ
 كلوت لش لاملاى !ناكن او كرت هلخ

 ارق ب ةؤسلا عرشل يعلي تنطق :”مصعلا فرحا ثمر بعل نوكل جل اتقبل قل عفطع نو للا نأنأ تحد
 هي 2 تا ل ل يبل ا ع قلب لولا د ذا لستر اكل ةراجلا ف نوال لنقل نال كأم ناقد قرسلا ويب هدي هطقاخاال ٍِ : نصزتو سسملا ىلا لاملاى !زلادرغو بو

 هني ارعطقي لوتملل قام لاملا
 الا لاملا ىادريو دو نسحلا هع راق
 دو نحلاب هرارقا حصل مطقي نقل ل سنم
 ىهف سلا نيقام نال لاثلا «ادرزيالد

 وربخللعرارق ا نبعلا نمرارقالا'نهف
 تتسم قو رسما ىلا لاملا دربال مب نكيزيؤلا
 !قاتع“لا سعب لم سبعلا نمضي نكلو
 20!)الل نوب معلا رازق ان اف مطقييال كرق
 |ىلوملا ىاريخنا كير ارق انم قدرسملا نم
 رارقتالا نه حصيالف ىلوملل ني ىفام ناف
 1 بم اذاو
 منا نولب نقححت نإ نكميال ةكرسلا نأف

 |نآوانمض ريغ قف نوكي د ارصق دفن قة يضرصت ناوالؤ مدخلا ىفاكيركت أع
 ب ةماوه).ا) صيال ةفينح ىلارنعفا والخ وجحلا ناما غر ن) نر ذالأب نبق

 لها نيئلسم بل نارا مصيف شلاو نير نعرف قحا طق سم نوكي 2
 0 و

 يني روجحلا هيف دلرتشي ناك ياوصاصقلاودو سلا رجا دوال سلا
 طب لولا ِيلامفالتا ناكنإو مرلاوهىزلا هضن حاز قالوريصي هاو
 ا وسو ميال لدم, قو سسملا ىلا لكملا دريجلف لاملا| ..ايلعرابضرو ءكلهكسلل ىف مطقلا كف ةئاقلاوا دكاهتسلل قرار نم

 قذألا ةلكانهو مطقيو منمق وسل للا معاقل لذ لآلل ربو مطقلا عم مقبل ا
 5 ف . ب |ناناك» يل+ لعا ىنانيآل

 عطق امل اس لالل نأكناوتقسلا, رجح ربعلارقاناىقالتخيروججلا) دا 7 ةولصلاب لان علقوقح
 3[ * ملإ هلثا «فويرعس نعت ءاوزالاةتقفنو صأصقلاكرامعلازوقج
 !.ي نكت أو دريد رعطق ىلولل مق رص نافأمتاق ناكن او تامضال ل ضرملا هد ن اكان لاق فدل الا
 نا : د َِى , ناحتلواولا ناىلا ,اميازكاحناو ىااسلوق
 أوفاتمجيالا سعب لألل نيل ب دربال مطقيال محم رسعو تانعجلا سعبإ يبصر ذم رمضي أ ودلال مطب فس وب ىادنعو دروطقيمدةغينحوإ دعقأ | لوقي نإ لئاقلو لل ضملان اكلات هلم

 !«لوزينربلادلآوهو لَا, ل عفطع ضرلا وقفل بتكف لكاالقل
 كلر جرلالما نوكيى ا ةأرعلاو وكيلها أل ناو ةعيبطلا لادا 2

 درايعب قادتيايزناسو ءقالطو هحاكت مصةح ةرآبعلاب رصاقملا نتريبعنللو
 ضير أ(ذنزع توملا نأ لاحلا وى ! هناو توملا بس ناكأمل هنمكل

 نا1نعاّت اصف :نكبملا نقلأب يلع تادأبعلا تعرتف ةءجلا رأبس : ناكامل قرلا نا ةربسقت رقم لخد
 ارضع ى نياك اهلك تايزكولا تعطقأف

 قحقل ب بسن عرضرملا ناك لام قدا سضلاو ثراولا ةفالخ ىاتقالخلا| كك لوما ف رهرف طقسا لا ع 1 :١ ١ 7 | فرضت نال داهجب زاكلل نوذ
 عز رمجلاو(ةاهرتساو أما نتغامهسفن او
 زريضرلا ثا مينغ نهقح-فلتا ضف لاقل غر اهككلا توزأملا نم !1ذ ]منال سفن نحف فرصت سلوق ( "لعن ):رهاظ مه لل شتو ال وريغلا
 اجرك ارشنالو اذوذأم ى كاوسر علا ن«ن ذا نم نا يللي ميف تلق ىكاسحلا مف ضع لاق ىزمزنلا تلك ى تناوهلكوئاجوم السلا نامل حار" ناولعلا لها شع لهموم انداهب خيي ظرحاو نيمل سما ةم:لاق اول سر طاشا هولا نور نبعلان امازاجارناب الخلا رمت را در رقر ى نمل تلقزلا يمس ة حلب لو 0 ىسضرعةر فرش امنا ستيوث لوا
 مجدل ارسعلا نال نوزأللا نصلا ىريعلا نمدارملا١ نهدف نوذاملا ةفيدحوبامامالا صخوةفاشلاو نمحمر يلا بعذامك مئامازوجي انموم
 مالا اد الو لق نان نضر مرأرتع الو دل ل دانأغ ملاس مجرد سعب نذالا قمح مناو هقحف ىولا نذا نا قفل الو مر |نفسمال
 .الوريالو عطقيال سمحتو ملوق م( سرق انونالا سعب لثم نمضيف ورا يق اب نخبو مرملا نكيو معي يغريغلا حف 2 قار قم اباروغ
 ممل داوريغلا حف ةرارت عصي "لف ىلوملل لامك نيىف امونمنال ىلوملا دكر /رقامنم قسما لام كري ىف دوجوملا لال نوكير وجم رزق اناا
 قفا نعل 1 قتلا قاتعال ارعب لشم نم نخسؤيق راقب نخسول خلاب لع متكلو ةقسلا و نوكياما مطقلان الزي مطغيالف دولارا قالا



 ركن مل وق ىلع وطعم #نيذلشلا نمو لو 0 ضرملا ىلع ترجل بايسا نماق ل ٍضنملا لاب تا ملام لاهل
 تلة لو وطمم)ا كلن ىنّكلو 0 70

 . |رحلا نم !هم لف يش ءام يغلاو د ارولاتحتشسا .امهقحي ىلرق 02 جاب لسنلاماقبلديصالا بارع نمد
 ىألاو بوهوملا ناك نإ ميلا جيتا نالاةهلن نرركت شان وز ةاباحلا برالإ ىو تس ةاباحمملاو لاق

 ل وقل نقف .ضقن نكمي ال ثال لاعلإ 0 بارا انو اراك ج لاو . اع

 2 هنوف 7 أي سا روف لالووغلاو ثياولا

 قتعلاا نه ارهوأأ يفت يزل ئدح زل نول نرخ ضر نكون

 ا ف ضرار ةدسولل صا زب ةطماكا ناو تره ىذل
 َ ؛ زادوللارنع لاقي ى هلو ملا ارنتسم نوعين كلو لرصفَي

 قا كلام ىلع تاريلع 0ايام
 لعرب ام وز مل |[لكتلاةثراوو يرن حدب قلعت: ءفرنؤياليخلا نجي زلتامف ضل ب
 لل ريت والعسل (لاحل او معاهم لضفي ايف قادتيووةحوتيلصال وحلا ثهنأذ لئللر هب
 كك رساغناي عاى | الو كشم ولا وأ يتلا نعلق .يبلوهو رول وتب هاكيض] قو مت
 0 ضقنيو جون خنيف رحلبررضلا فرعنا ازهعدع حب نسل لال

 سائق الرمق : بوش | زجل يودجأجلازقترنعضقنا لإ لوا يلا/يتحا
 باوجاا قتال نارتو كاب او يطا و لج

 3 9 بقري ملا ركع انهوكف ثلثا للري تموقاربكقتعاوا نيل
 ني قيما رك ولطسو ا دركارم دوب تلال جفا

 ب أ افيف ترمز وا نيدلابدافو لامل اذ ناكن ماوراء معللمت

 ركلات ثيف توملا ض متاتبثرب لضتااذافأ أ ناين ئزب هيي هأل إو تعا ف الخ هبرحا نحىلعت رع لاحلف قت

 (قرشر» تولل وو قاؤذا بقر نورا ف نويرلا قل زضنيأمنا نه ارلاةاتعارأب بأي 5 0 حم ننرملا نحن قلهتيانوهرماربع نهارا قاتعا عيزوجشلاذعمو راو تيل ب رع لع عقوا ذل لف نضنبال قاتعالا نإ ,اوتلق مكناوهور نق
 ايتن حسم لاء لع ؤوطعم اقتل, ضايع قانعالتصو الات «تالانملي مخمل ا 0
 1مل بجل سر يللا فطدار نعاس د ح نم.بأمهلاصنالض ملاعب يو

 رفلارحلبا "الرا ١ نب

 ,.. امساولالا ل سسابإ | ىضلاو واصلا[ مهبطقضال نا غض نامفءا دالايلها لو بوجولا ةيلها
 تاماذاف توملاب نحلي َ

 11 هجعبج ساس 0 ا
 ما ردا ماتو

 راشراووا ميركم هك قداتافا هروب ثراولاويبرغلا نحن ايدص نسف ىلا يتحا نشنيحسدنالق حلا ةنايصم مب مفيامأ .
 ع مدع !ءاداو دق رصلاو بهلاك حلصلاب ديصولا ضيرملا كلميال نا تمي انهن ع تلق ناف

 ل ل ا
 : 0 2: فرات علرابرتيا لامست قيمت نايل صخلدعلا 0000-1 1يبطتس ل تقو ىف

 نكيولو | تلثلا نمزبحلا جزيلا ذاوكحللا نع 0سم «رةين بلا ةرسضناو.لشحل' > -.ءىلاب الج الاععالز# :.ملاو
 نيرا ءاقو لاملاف



 نم عراهطلا نا تبشفءاضق موصلإو ة ءاضفال شاول سوريلع علنا نلا دهعؤ رمعت نكام ٍ

 2111111 ءادإلا توف لاق ان قنا ل ماس سم
 اىللول سو سلع دنا طصونلا عنمرنافاصن لاق 012 س'شلاو ضيححلا نعش منعا هلع ءاضقلا بجيالف
 00 ا اشيل سنع
 و ع وم ب مح ذوتتو لستغت يت امم ضي تناك لاب ارق مايا ةرلصلا ممرتم
 تالخيلع# |[ 001006 هوصلا ىف حاميفنلوت لكل قرفلا تارهو
 7 صن دووم نتا نس ال سايقلا

0 
 لا روع

 اقل 0 د 0 كرر شل
 موصلا ذاسايقلا الخبز وضصلا وعل اطرمن بع ةزاهطلا امج قلل 0
 دفق ةرصنلا لوا سانا *ضيحلا, ىد أتينا خشمف بانل وديا ى دات 2 هم
 لاق 0للس ماوحتالل نايب زنا يفامم
 مكر قفين الباكن ذأف ساهيل ورضيعلا جف مز صلاو اضل لو بواكن أن ةرلزلا طقس ىا تلطب قد

 هاضق ودها داممراضقل ازد مث يقلاذالخ يفور اهطلاطر م ناوهأ ايمو ا
 وتس |رضؤ نق يضيالا مهاره ثيرشعرحلا نيبأم فأي قمع قصءاضقذلا يلة ورل اح انا

 ايف موحالأ ضياع رشلا ماك هبطأت انياكردأن هنامف :لاكناضمررهش ساغننلا ا اما
 قاف ةولصلاذالج هيفا امماره شكر لف دحاورهش نصءاضقذأ [شرر راقت ب جسنمو
 غن ١نلفأرلغررملالا فيا س ايوب نع لك فيس رفع ةاصوأضق 0 م ةيرلاء ىنملرت 02 ب طف شالو

 هيلهالا اني ةنأوةيوأمسلاض زا حلارومالاخأو تو لبق لع فطعتوللو رهف ناكإ ذا نه/مولعلأرتج اقر
 . | | ةيلاملا تادايطلانوسواولاماو

 0 ههنا 1 0 د. قحينرلكا ةيفاتأ نر[ ماكحال :
 ةدابعاجءاوهوتب نؤهولاعفدالو جلا تايجاواوا ارث

 ا 1
 ْ 0 لا 7 :

 مم ول ص ا م اة اا

 : د ءريغلا حن وكي ناأمإ واخاف أجلا قحأمأو رمتهلنات حسا ف

 0 اسبح 0
 [ةضليدامالانهن آت[ ذلل ابل يدعيدواو ىزشلا نحت د

 ناار نواواوأر غل الع سقف كل ىف لخدت نزيغ نمالو قطاحاصأ «سب| با وج اوس
 : | مهول دفدانهؤلا قرا

 ِ عرش ركز للا نه ىلع تاوهو
 0 نلا,لوق ( "سار «ةواصلا اضقلا امهم طقسي ال نا بن ةيلهمالااهما سع|
 ذ !ضيم سيئاو قريلا اا ال لاقف ةرلصلا م دافارهط الف ضاحتساةأرما ا هللا لرسراب لاق سيق تنب
 تلق عشنا كايت ادام دالة لد ديططوث هرلا ثانع لس غاف تربو | ذاو ةولصلا رف كتضيح
 ءاسنلا نا مولع ةرلصلاء اضقبانزماي تومايصلا ءاضقب انرهايفرهطنوث ولس و يلعمثنإ دص هثدا لوسر دك ضيخانك

 لهو ايان تابعا اولا فعاضتف ضمتلا ةرم نمل ةداعلا ف ساذنلاو زيام اياةرضع ةولص ءاضق ىف لق 4 سر
 تام ارد ني االول نالؤلا رطت فام ملوق ( |( لهن جوف مومو يرحل مزاتسسم
 2 0 اوسقلا نه < ذاقتح ناكن اف ىو( نر ب رازجارادلاءالتبب الراد نم بع ذدنالو ءاضتومادإ
 ىلا تكلا ؤ نيب ىزل لرضعبلا كرتوزل نيد ناكناا 92لوقب منيب ام ىف افلاو نه اهتم ل والا ماسقا ةرع ىلإ سقنب ايندلا



 نيرلا بحاص بلاطي الذ تس .بلاطيالف لوق 0لس دايس ىف 2! تيما كلل نر وضح م تلافكن اك ال يفكى !ةروضنمالضكوا لف 0س
 نفحييالف رتب وين لا ةبلاطملا نقد ثيرب متم نا هأ ها بارياوزلاتالدهل 9[ امم زل قاتم زالوض ل نأ

 حان يلا ب نبأ دل اقول بخ وردات نم نضال درة: 0: جت يخل علا و عئاوتمم
 نك لاف نيرا تنكح بدلا ريال وقس زري 0 رو مضلل نون سلا نكنيرلا
 نو ذرب تاروجحلا )5 00 ؤاازح امل لوق لك فوطعم لا يلاطيالو كرقا قا نكرعربتملل نم نخارمجعيفرف ب نيرلال نم

 نير ضتري فت لعل لاول اعف ل لزق هيلي روجحلا ملارتمذ 2 ! تمد نال لان 0ث يلو نات ملك يول تاددل
 نلاوضنقحتل نم افك تملا اثنا لاح بلم دححصألف تصاوير لك قل

 هبهلوأ هلث جرلاطلا ل ةمذلا ىلإ حل
 ,ناكناو لوف هلل نيرلاءا/_ ةيلمهالا 41 2-2

 . ماللؤجوا لو لط :يلصو نارتملك

 سَ ورم مز ونك لارسال بركب مج راع الأ 301 ةقصر] بح ضز نور داى المدور اوه ل ا اا ا
 كاما نيدلابولمتموهرملا ركف ةربعم مذ تيملل قولا ذه نل لل انايكيولاذاو نيرلا دعزيبف

 و سا تا اهنالعو سوه ااه الهيكل 0
 14من يد نيعلاب ةملا ديلا عدلا عاو معدلة جلفكل نارب نأ اهني ذب

 ل بمن وكلام . 4 3رملن سس كاي هكا ساجبوخ لة 0 وم
 زم د جالا نلادس م ميارتيلثةيلاطللو هاقعو كلام اك مقحؤ مذ نال قمسل للبق هيب طمرصلا

 20 8 أ لطم صرف لآدلاذ بيق قدي ناو دق نصي نووصت#ذادابل
 0 أدبعلا اوه ليصالا ناكل اهب ليفكلا نخب كو دنع وكاصص

 شفت دن علقم اانناةرضكلا حف رلاوزو ةحفون ل جوا لام لامي غدوسلا
 باجحص نم ةيلو وأ مل نراقب قت قواه اكن

 ةبحوز تاملق حل ةجلحلا نال هتويدوت خلو انوفا تلال جلال 7
 ا . ةجاولل)» لفظ نم هاياصو نع رانا تيصولا القي تم ارا نيس اهيل

 كي صأ |, لزب دامور كود ذوبهة نانا وةشيولا نراعي
 م نريد شم طفبلالارملا| [سجيس وقف !يصحبسب نوقفوروهلعلو م( ام مضت هحيور نال هللرظن هن

 + ليفان كققعلا ببسب يبو واين هب لصتي نعل ترصيف هلق لصلاو عرلل ثا :
 يامقالا مك يل طرفاوحبضكا داس يؤ رضوي ذعر هسوا بتال با ينقذ

 مداد ر ب اجا بلوسأ [ىبوم هت: لولا ومر ةناتكا تيقي جال قاتل كولا ناوى اذ
 ريتال نكلم مافكلا جايثسحا متفرو لل ةبانكأ لىدؤب اح بتامللا لولا تاما خالف رعبا ةمادقإ ين ةكردسو

 نإ : تيمي ,ى١تامو : هت تأ حا ناو تس( سس روصو سل
 هاو « مزلاهب ىضاقلاام ىل ىقبنأ توملا قرف رج الوراقتد الاوز | لعبت اهنال جالا انيال تول انلق توما لعب ةجامثالف توملاب ىتت محجاوحا تلق ناف زلا ةجاحلا هب لرت ( م« رسر «رمقحو علما تسيل نمد نالمقحىف نبرلارهغ اذيلوملا نحوه ىلا ءةيلاملا نمنيرلا ءافيتس ىلوملا قججو نيدلا لاققحا لحال ءتصو ىلا ةيقرلارةيلام تمضامن ا ىفومل| . قحىف سيل متمذ لامكن ا|نلق اهلا ةيلادل تمر ولف ماك تنال لا مزال نافل محق( يأ رإرقالاو ا او ةرعلا ل محا لطبي (ممالا لع نإ ,ارائيللا لاقف هانأف , ةحاتتولإاهلمهكل ظفلا لرتساشي لح قق ءاجانلقرتقبا هتلكر لالا دلافكلاءاشنا لقي ةرعلا لت#يو ميف تالخإالو ني دءاضقب عدت نا لقلب هلال وسراي ىلع اه ةحأقإ يا ا 0 ل



 ءاقبل لاق ةجم اهلا نسا نع ملوق حل ىفوتملا بتاهمملا ةجاحل هس متجا سلق هلا ممل ءافو نعلق ةل
 تساع وقت 02. جبوزلا ىلع > ١ هيلع ل فه كاك وم رعب جيك لمملا ةيله١ نالطيل 1١ نهلو لرق كس أرملا ىلا ىلظنلا هلزوعبالم نجا جوزلاداصف زلات لطب نقو لاق هيو اقلاوكحىف ةرعلا ىف حاملا ناالامكحساهل ثللاس جبوزلاف جوزلا ثللم
 !ىهم الحر لجرر ل تف !ذإ مناف ص اصقلاكلأق حقير رمل حوش ىشالل نهرا نك ولا تصول اهتعسيّربا ضر شئ اعل مالا
 «توقد | ستبص,عقو ىلرق 0 يعو شملان ىقبسيف ٠ تيه نأ مبَجا احن حلصي ال هنكلو لتاقلا لع ص اصفلا ل عرش لوتقملا

 وراشلا كر ني 000

 2 0 1 دعا

1 1 222-22-2 

 نوكةحتوال سخلا الدلال تايم فلو ح لم 100
 روتبأتكل لاح ىف نوورتشملا نر ذولوملا كحكواَوم توا توا ياما را

 كا جوودنو رداد ارا دسيمامدتات 1

 26 : 0 وةرسل 3 رجوزلا كلم 2 م
 أ لو توللبةيكوملا ةيلها لطب رقونتول أهلا زها ضيا يح حأرملا 2 ور 0

 اقلام نمره اكامهنابلضي فاشل لةؤأهرجب عارم نوفل ا|اشلل فالخل نو

 تاويل مو كاس غابسأب تمقل كتل غل معنا باولو كتلضل تمول وعو ظيروأل توم نصب ن ب
 جام نباو سيح ؟ةارور. ميرال رهأ, سيل ىَب وم نعي
 |نيرولالا حرب صرعلا هولا ام سيملل غيت ةجلعلا هبدضقتا,عافوطعم نوكينلخج صاسقلا ًاريعلا نانلفاس لوف لش ىل نح
 اةاودم .ا نكي ن لتنو صاصقلاكةحا كلر طعي حامل را صيالأوو ةجا ىلا هب ضقت ركضت نيرا تيغنلا)

 ازبار انلاها ةتارولاو' مآل تسا

 نوكينأو دجال هبط بوقتب هوا ناخد أرب 0 لو
 7 ةارشف سوأيلوالرو رصلا غشت هور انا ل ةيوقع عرش كل هج  الهلو رق يا الا اصقلا

 ”تروفص | صقلا بجو ف دن ايجوي علت الهجو نم.نايلو ىلع نجلا صقدد رع دي

 هيلا وبلد قرشا :!افسوفالوادسلا تيساالءاتبا | ب اوج ]اوس

 دابتعأب ورجل رفعت جو نمر قحؤ تعقاو ةيرجج تناكف متايسفلتلا نال 0
 سصضفنرارتعاب نحمل نال ورجملا وعبق ثراولاوقعو ثيرؤملا نفعنا بهسلار | ايلا تل نال نرايتعأد دلل .*لوسو جملا روهزق ترا لارفعو ثيل قدن تباث نبيبزلاقو
 ىلع شيال ى !ثبورومريغصاصفلا ناءتمفيدحوالاقو ثراولل بخاولا 0 ا بن
 0 مرصهزأت ءارةرطف !انلقأمل كولا! ١تبثيلبتث :ىرب (لاورلا لع (ووق وم غمف ”ترولا ىلا
 كلا دك ليبس لذ كلك تسذ ىزقللتلاوسلو نعم نكمل صاخب عبر موهامد ةرعلا
 ا هي حلاو رم سلامامار لسخلاك
 سس تيما ذا رغاتومل ل نانا ازوؤرغما دالخج لزوويدصلا بكل قربك ج ٍ>ىفوتساولازهلو ةوهلل مامن لسن داما
 ١١ ,ءيظنلاو سملالضتالف قت الع الع عيمجي حاهتلاعفترا ضف تيكرلمملا تافاذاو تم ؟رملأب تصوصخلل تانرصتنل "زم قبول
 لي دعو ب و ربو و نبا ناب باوجلا نمه فيز نق تلق زنا باولو ىلرق (9) سس

 بوثلاو ءلمإ| مرماهس ا طخ! ناباهلسفى كرتشا يلعن اداري نا نك مئاف الص فيييزتللمجو هيف سيو ول سو يل هنا دمصمللا .
 .صص اصف !بالقناب تلصح يقل ب ىلا تشب نإ غني ترلق ناف خلاء نتسب !مشرولل ىلوق (ل ع سر هذان بام !ءارو نم
 فالجا لسالا نع ضلخلا ةقرافم جو الق كلا ىف نمالا قر افي ال فلك او صاصققلل لج اهينال ضي! انتسب نرولل "للم
 نبع نص الافلاةع نق فلخلا و 0 ا رحل نإ حرصت ”) ليسنالا ناوهو امهلاخ
 زهط +_.:رملا و بفسرهطم ءاملا ناباملاذالتخلا] ءوضولاوهو ص ىف طرتْشي الو رجلا ىف ةبسلا طرشي امكل اعلا تالنخا
 ليفانكرإ ىبسو ىبسنتالا توللب وللب عطني ببس بسن لكلاق مالسلا, يلع نارمجسوملا باوجلاو نيشصحملا ضاعب ل تهم ابيكم سن



 تالغلإ ةرمشو ل0 ني نيل نعل رتزبلو اف بو تنفع نالزعار كل 0! صاصقلا عل ىوتسي نال ل
 تيملا فرط نعى ايما نيل 0ك صاصقلا < ١ناكامل لرت 0 نص أضقلا لغم |.يلع لق 0ك بدئص وم امتإلا نيب ١
 تيلارريو ىامنول »يلوق 0ث ةروضحرنعةنيبلا 1-3 ىلا بانل لمجال ثيملا ف طن عرص(ٍصقلا تبثا ناك شر ولام

 وزنا 000 »وةبجملا زوو انيورأثل ا كر نل عرش ص اصققلا ناو لص[ صقلا بجوو لاق ©
 زيي لا بوجو تااهبوجو نال كوق ه1 ةأرملا نكلوآ لل لوتقللاهجوزفرطععا
 يرو ةيجاسلا جرش ىف ضسسلا نيسسلاور املا حرش ملا نيادروانكؤلما مالسلا يل نا لو 0للكتوملاب تاهب لق
 0 بابه ال ىجتس ىف تيفي رشا صل ضلا دعبتيدساح ىف ىو يي كا بش

 ىياّتواعم الو ازا برعزا تس يفرق,
 دم ىلابض عسر نب بالك .

 او بلال قعلاو ©وب
 0 اورج ربا لاوفكباةحا نال ىوتسي' اضن رج نفاذ نييبكل وحل
 ربقل د يعم قطب ولا صاصقلا باحر دا: وبلاد دصاوفع ع لتح١
 0 اماقوامثاقنسؤرول ارضج:ن اكاذايفرهظت زوالا منو ,ءلسبالا يرطب ال فيلا

 ل سيال نايب#قوقحما ذه لقتس لكلا نال هومضحت نبل داعى بلدا وبات عحنبلا لئيراسرا

 5-2 ّْ ا ب
 1 ولاظملاو قرح ]ذإو اهجاعلرجتجإذ تيل! رعاصخبصتني اسس

 0 تطول و[ كس نكي هردمراصرسبلو فس دوا لصلأي الأمان

 0 يا اهون كلاس اا صمام
 باقعنمهاقلت اموتاءاطلا ليش عوج

 ا ا صم ١
 0/6 افي فس 000 يمد

 مل ليش 0 عوتضرتحلا هلا نمعأ مناقل دل زل

 بسلا دا 0
 2 رت هلتكرب اعمل عم امس ١ نك

 2ر0 الة فلن عولصي طال هج اواو لت: هلا ال

 37 اياك وةخالاف /م نم! !
 211010111111111 نئقاين للا لز انم نمل لّرتملوارهلل
 اك نإ باوتلارادتضور ورباظف ةرخنألا ل ةويججلبقلا ل مضو تيللا نكتيصولاو ثرال كس ةحان سلا ارش

 لياقتلا فعلا ناش نما وللا رغما «رغ اطيسب ن اكناف ةاولعلا ضوه ل ( م لتر مهلئاب ذايملاو قش ناك كاران رفح
 نفل ب وهو :ةباطلا داةتعا مم 0ع ولا وباط مريخ مزز زاجيد اقنع مناك سن ابكرم ناك ناو كمملاو مرعلا لب اقتولعلا نيبو ءنيبز ب

 نيرملعت ال وكن اها نوطب نصوكجرخم] هدداو قادت ملول يلصا ناك ناو ضراوعلا نميز هجارعنمجو اي رعاعتاو مل« : ىوطتلابرتلاز
 راسب جدي ناكناو عبستكملا نم عرعمجسدو لاح ن هد لاح ىف تباث قرافم ناسنالا ةقيقج ىلع رشا زرما منا

 7 :لزرنك ليرخيلا ىلعةزإ زارتساو ليصختشل از: لعجت اعلا ليصغ# كازا دعاردا نكن الولعلا ب استكا ىف ةريصقخل قلظلا
 1 حك الع تيا لكى قف كس كلذ ىف ليف امكؤلا لش ال سلا حربضو سلوق ( مى سدر# دقن

 ُ رببتلا فيطللاعناصلا ىلع نال نال فيكن تاخ شرالاو ارباتاذءايسلاريسملا لافربلا ظيرما نس الان اورفعبلا ىإكل نسق



 ا 712 لج دود .لمكو 00 :و ىوهلا عينت [ىنلاوهوتطربلابح اص عديىوهللا بحاص لات ل 3
 اب ىوهلاو سساهلا وات لسيزمتنالو ليل سلا, نحمل لوبق صزلنرأ

 0 10 هل تالا نشل شعر عض نهد دعه: مو ةر فالي رداةرلع اللا نإ.“
 ريف هجر لم م ما الراب منو يش
 ممول دو منش دهجلو مناملا عمو در كسلا ل ةعنم قابلا ى امل نكيولاذا لوف 0م مالا عيظم حل لحاعلا ام ىضابلا نمضي وحلاوة م
 هوو شارب رل لامي أ د ىف رضيت نامضب ينل ىف ىئأبلا عل نخسؤي الف لق تش ىنابلامزلا ا مصارلا لون هك ليما 4
 قالمتمجيوتلال عب فاشاف دوق هلي اورعطقلا عابمجلاواب انكلا لاق ه3 نخؤي لوقب 5

 ص < ىاماو ةررهشملا سلاما هلل 2 عئاشلا س ايق ناف

 7 هؤاد ١ ٌ زاب انكرب اجس فيي سكيلو
 1مل مراته اسما انعم ا 2 60 تال 3

 7 ضل

 نشل هروب !ازعوصا ا, ارتحل لتر رخل ماكو هلا !نايفنادلطدرزلةا مالس لع لذ وع .ذ
 : لجرلارتم!تنلواذالاقولسو د

 ل 0

 د هوك ا مديل اف هك 0

 - ِ 1 وكن داضيإ ب : نوكيف بادكلا
 يلق لهنا يصل ورماع نار أملا كوز ف س دول لام 7-7000 9-5 تحتضن !لماتف فللابش تا

 او يغ> )تاه دب ىوتضلاكةيوهشلل سلا هيلع هتياوساركذي ولامع ع
 اج للبس نجلا بهاي نإ نملة جالزل#

 س0 يسم د ال انك ><
 تايرها يءاضقل اج

 ا
 م : 1*2
 ايش اطول كاوا: ا دل

 ع 2 0 هلق نرركوف دو نتش |دزاب اب تقال ءردبختتسملا

 ْ ار نان لقا اظل اق نسكوةانكابك انعوميرطفافأ |
 :ةباتكلك ماوس برالا ى وتتسم ةساوجلا,سعب لق
 نظل اق كتماغزادغ ةلسشكا دارشكم امو
 تما وجل رعب لك طنفت ل ماو ن,نظولاصإ
 ةهبشريضف لستم لوبا نيب لالا ةهبشلا مضو مؤ نظل ا سرر د لرواد

 ؟ملوقل لو لش ري صاا داهتللا يفوق عض
 تول الغوص للرجيم اةمل للا جا نظاذااماورخخ) لل 0 القد رار ةجامتياددؤادواداور طنا

 كلة فعضلا موجحلراطناللاضرعت ى ارتمامجلا ىف
 ا

 6 3« أنا ضنا لال

 1 . 0 دووم يسمن ا بالا
 اسمو بالا كوله رتملالا كالت تراصف كلمملا كرسي ىتزلا لعب الص هيي دعا

 اضرلا قارمطل) لص بأ ب من (ةرعو لحما رئظ نيب قرف الب :هبشملا روك لا كرشل لليل ىلا ثاردال الصا لعاولا باق يرسل
 ١ ةلباقلا ماكل ىف هداقتع) كاف رنايد 2ةفينخ ىلإ دضف أين سلاف سملاو لتقل : باع عن ني نشليحملهج ناف :مزتلا ن

 ب عنظمنبد نأ حور لادا دقو شمل دوف ملال ل فاعل .تيث اممالراغو رميا مي
 ردو عند شييجلاو تم عنا ةركاسحو ةرق كازا دعنم لق رعت «دقج قب 0

 ”هانشإلاعضوم جار يخرجريرل حشوم جهلا عضوم دارللو ةتسلا اب افلاخع داهزججالل نر ال نا ظرخي ميلعاس و صنم وكي الو نال هتجأل طاعجبا علوم اقل



 لهياؤنصلال] وقبر لدتم مش )كلاب ملوت 0لس]ر نعله اةابتشالا لملا "| نم نوكيالف حنبابتمم دلال مئالازال ل00
 ريم وسلا كسب سدا هلل ةاهؤج ضن لم نام حالا بلط قرصقمب سيلوهف الحسب تسي لق 0

 يسلق هك حيو لقب نعتم لانو لو 0ث مالم 12ر0 وه قماح بط م
 هل هر شلا ناب ولسيولو قاتحلالاب تملع ل عرش داب دالاا .ةعفشلاه !اهلطمال رق هي عوفشلاار الاعب سا
 هلبتسالا ار زع اهلمت”ن اك ءلوقب قلعتم ولولا نال .لوق كلا لهبجزيمغلا بلط نعد وكسلاب اهر اين: لطس *لذ ار نع اهلهجناكلرت
 0 هلل قانعنالاب + امب اهربخرل ىلوملا لعل تا لعلو رق 6ل طب ختنملاث! نكن لش تراب ةرغنمو نداتسيا ساوب اهنت
 ب تع و ىلرق هلع نجلا و بالا ىلإ يسنلاب ةقفشلا رك اقوه نممر رص جيوزتلا نال ئلامهل تبثي

 نأف ليل ىلا ءافذكار نع نوكي ىلإ
 هلق هلك حاهتالاب نبتسم ىلولا/ ديل مالا ١

 ملل لع مالا را نيل جايز جرد رز وز زهجادلوةماعحنإسالالزل3 هن
 متل ةوعرلا غلبت امس لن طر نضر
 ولسا ذائثزلاذالج مالالماكحا و قرين ل اراعز)

 ملال ماو ارو لا منكسر نس نوكيا مارب هلهجناذ مالمالالا

 ةراجتلا نذاث ا نذالاو كلرق
 تلو (ىالزعلاب كلوق هلع
 ةراجتلا نعم ارجحلاو
 2 ولا فرعصت ااهبف 1
 لي ينخر وكرةعفشل إملطرك توكسف يبل ول ديرلا ذل .ناد يبل عيفضل م رع 35-0 نفضنيو .لوت 0غ نذالا 1 قو ضل فد ووال| لا دوسا على هيرو لما دق ارم صلاولصلاءاضق لعبه 0لط نوذأملا

 قاتعالابةمقال لجو ةفشلا ب لطبت ليار نع. توكس ن وكي كمبولء امر جوا هليل

 نيبايبلاهل تثير ةحوكتملا ةدلا-قتعا ذات بوكسلا ىف نع هذعروكي هنافرايخلابو
 ماي ل صح تاكايلاعاسعا راد قاض جالا ةئزتلواوزافومت قد

 زن |. ةحيالا كل نايا نويل اواتتجاي هضهاينإ 7
 (وقلا قرشا مأكل. ةفرحل زفت لغم تمزج شم اها مبأ جذر لوقت

 [سوناد تسرك اذ نسبا نوكيا لولا ماع ركب لهوا علمت

 المج ناف وول ارجر يتلا مهبل ثيشيو حاولا محار جلو يثار يغ يري تصلا وارد مم
 /تعروكت |رهريخ هلا نأمل ولو جاطتلبالع آلي ةحلر نع نكد ايل ِ
 يجن هان لل ديازهو وذل و لجل جنازه رعبا الذ مةرعمولتلارمجنأمّلاو السيار اهمال
 ب ا كو كنض نال لوبان سانا لك ينور
 هل نويفالاو نبل لكاعرضإ يفت ضني لذ النعم ن وك ءخ لهل زهاب ادخل ول, لقاؤرصتن ذرة

 نا ةرلصلا د لاعتهلا غاعيلعل بورعصت نسوا ممرمأ, لولا يمال ىلا وصل اذ لولا لك
 ىلتسقلاب وق حلك فاسارخأ ماسر نوه جاع فطع تلو هرج يول ماتين :

 ءابرشو لوقو زا عطقيوا لو نزيل ول نويفالو يأ نمل ءاودالزك ابيك نصح

 يب

 !اريشات 0 ا
 مقاتعورقالط مصيركسف لكاف

8- 
 ميلك فطعبو ةركملاب ن

 رام وار و وأ شططضلإر زل نلقاه :لونو ني غلا
 ”اهجوزو!شحاو نيغبواوفكلاريغ نينجلاوأ بالا اهجوزت اذا نهو تلف اتبوكسلا قار نع ىلوق »سر
 0 نيغدواوفكريغ نمر جاو بالاربغ اهجوز ولذا لشملاريمبوطكلا نم صلو ب الار ى و

 هقفشلا لامك دول الصا غسفلاابخاهل نوكبألا لشملارهيرفكلا نءجملاو ا بالاهجدز اذااماو ليقانكالصاحاكتلا
 2 ةلال؛ ملك لحل .ديوولف داسفلا د يلادرأستي 00 0 يا ب ا« يا

 مم ءلاكرل ايىلعلا لبق ىضنل ارتش اف :ؤنلاريغكو ىش لرقم ”ليسكو ناكولا نكو ليمكولا ىلع ناييضلا بجتنال#
 سو امراه اسال نشكل رع يلا حاس لاق زياركسلاو لوق ( 9س !”منكمو نخ ل
 لاق ناب زملا هركمسلا برش.ملوق علا ٠) تحيمبقلاو ةنسجمل ا روما نيبزيمملا لقك عم لطعتيف يلا ةرع [صتملا ةزغشإلا

 هلع 0 ١ناب يوسع ورنا رشف كزتتازإ ك 0



 نع ركلا| نمي جايب لبوهنلا سسنج نسل ر كسلا نه نال تاق بعت نم [منامل تطمح اناا لس
 ؤنقو ستش | والفاذإ بنحلاءام نمىتداومهرمغملا نوح و ركسلا را منمف .لرت هل

 ناآيلغلا صبري لأب ننقي ناطرشب بيبزلا عيقن ةوخو نيزل ابن زق و نسبيا ذا بطرلاو ام نيكؤقلا ىسو نيت ر كسلا و نيزلاب
 طوق 01 لقعل ا دع باطنعار) مر م رعالاب لقعلا فرش الر كسلا نال#لا ىف اسيالف لاق كر اتا ر هلا اند
 «ل لوق 02 باطخلل ةيلها نعونج رخو وتركس ا ذا بوق كك ىتسصز !ن سر ايش وهو ىزنايش وه متفلاب وصخ نما ىف
 اركلاو !نونجلا جلا ىف و لحفي نإ نكميد مع ويصن ىهنلا ناف نييق انتم عماتجامم ازلتنس ل زوجراف ىلوق 0كم باطن ت١
 الاب هريرغو موصلاو ةولصلاو اهلكرعرشلا م اكتسا لاق0لش عالما 8 نهر ث ىبنلااب ابطانغ نوكي_طيركف لعفي ناريصيإل
 برالا دنس رسال لاق
 0 3 ١ ب6 صلال هو نكي لاق قار تيلمال ما لفمحبم + دور بادو 1
 06و ووأ تلوؤلطلاد مص خمياا. لسع خعي ايضا | دما ٠ د ضي عابد
 قايل هوغورك لور مخل اك ورعئغر رش رع صتوو|وظجرراكن ا 3ث: تاركسملا «لوهو قلع
 لفل امن ناكنا ىراكسي ناو ةولبصلا ورنا اق نال جبتي نصت الرناف ,لوفيامل لق مريغ

 أور كساد زلاريصيذارساذوهفوفتلا اياك هبات ايلا بواطللو هت
 لق 0لكوحصلا عب هركن يكول
 ناكامتا و ميوجرلا ليل ركسلاو
 1 5 ناركسلان ال [رلا ليسا دركسلا

 م ع أ تار

 زل زم نوكأل ريا ر كسلا له لثم ناعما يبت تكول اعترا نتدلرجأ| هي لوس بحس

 مكلل :رلكتولعت خراركل ترا ذا لف هصلا خلاني رز قالو ةدرلالر عر ماوحل | | خيل كلذ جا مضي ا مدل
 مالا نحل ذلازك)لوقيامل قس ميغ وهال عل[ نبت نة جندل نالورفكب| يعن وكي لب لو لوم

 دام ارا زتالنج ور ياكل رينكنع مويا ناره مخ رغكش ا -
 ةلاملبزحاويف هب نكي وحلا صدا عوجرلا محال ناذ انضقلاوأ نقلا كد ةصلاخلا| نيحلاي راس و ل 3 5

 اج دع وكس لج فزاذامنالعأ هعذطع] نهارا ا صريسناف ةفرقاريغ نهسبفووكسلاجف زا ذا منال تب
 كالا كر لا نوكنتيةراحت_اظغلل هل طصأ او هل عضوا, ئلب دا وهو هامامأ

 الضو لوقي ناوآد مضويولاء.لوف طعاؤوطعم نوكيال ةملكرخات ل طصيالاموأ "سل
 فلابد ناوهرجازضوه ودل عضويو لهل اعاذوطعم نوكيلامةملكذ نخب زم ند دامو رعمبلا او دل
 لع هرايتخاو ضعل |ءاضرب ءاضرلقانياو ورا ضراوو كحل تح /قانيملو ة.اعتساذفللا هل ابصاموا هل عضوامأ | جري دحر” ءاضرلا مرعنال
 ًافاظفلتلاذاببسلاةر غاي مضري نكلو مب ضر جلووكشارايش) ل زاهل' نا جر يلب | .يحلداخ ل رهل' بى اهنيسملو
 ابا طنا انضم زااراصت ركل ضارال رص قريع نكت ريا تناديه | امام قالا رمق

 كيد "قومي نكنو عيبلا سفنبر اضراب ولك راضرل نمل ج3

 نريالزهلا طر ىاطرشوىرسضيال طرخشلارايخيو عببلا سي لزهلا ناأ رمال :
 : : هللذ نال تاورصتُرباسورقاتعو

 !نبه تلقن إف عامجنالاب لال رتسالاف !نه كو #ارس افوهفملوت / سر ءضرللا هاسق!نمر اصفوهللا|سنج نمعرسل
 دعدحيبقلاو ام اج مجم دهن نارك لاو طيار باطخلا اعلا مه مهل رقل فلا
 من باوجلاذ عريغ ل وق دع ام أو درب الف ب اطخل ا وهضيوهو ر كسلا ىف لوزي ال لقعلا نإلاق نملق ىلع تملق ناذاتفتلا لزق
 ”ىفاشلا صنرقو هيلع اظيلغت فلكي نركسب ىم اعلان اججاهنملا رعت ىف كسا ىقتلا صن يلع و زوظحملا مب اكترال كارجز فلكم
 أمال ملوق نمردايتمملا نال لا لحمت لو لمار تيه لا نمار كسلا لطم الف نيلكم ناركسلا نا تيا ذاف ! نبع هلع

 نسال رطعملا نا لاملاو ىقنم يلع نوط عملا! نه امك فن ضيا فوطعملا نإ ننس هو نول ل حلص ام داري الو ةعملا نإ
 |مهفاذ ءلراعتسملاريغو كل وضوللاريغ ئشلا بداري نا لزهلا ناوهو فنصملا دوصقم لصحي لذ ةدازالا تويثريق لب ةجارالا رع
 وو ةسشازف ايلا ئرلثمكس يل ادت ملوث ىف امك 8 از هيف اهلك نإ. وهضعب فلكت ورب سو
 * ٠ «تضاجلا الو ةيقحأ كانعمظخلا, دايمال ناره فيرعت ىف لاقي نارعضوالاو تلك مال داو كف «دراب فل





 ررق ار قلا ىف لزهلا ثلا كلذ نأكن او لاق 0 حرص ةعضاولل عل: ضف ان نجيم ل منافرهاظلاوهسلرت هلس
 ماع ا وقينا. لوطن ملا
 اعرقملاانب انالبحر وفي ىاباقلتخاوا لاف 6 يطعم [بلاد!ةمضا ملا نيرا رعالا هسا ئت لان هش لزم

 ل 0 رو اولاد ترا بجاد لف ةحراض ليف داضملاف
 ديلمالا سم7 00000

 انالتضتلا تضاول]بتعاامص لواووف ل ضلي شام ضاعف ةلتخلاذا 2
 قوص 9 /قلاوهةعسضاولا روك ئشروصح.هرع روج اظل و هلع | ناكل هلع ل
 معيبلا لصأب عضاومللمأ قا ةديرا ةزهف ةعضاوم الكير ع ف جي قالنخلا 0
 اقل مضاون نكلومات كنبوانسي يبلا ناالوقي نايردقلا ل ك1ذناكنوأ مباره ى نادل
 لتيراّسيا نهال رقلا نوكيرقاولاىفد نافل لارا قاذلروضخييطظنوأ ميلا ول

 ناتزجاوتماولانا ولاهو بيدلرفت كاك ضاع كتل اب
 9من ةعر ارنا رضعب ىفركذيول ؤوهظارسقلانهو تيم رابتفلا مش سلا

 لة لصارم ماتم رانم نفل عت ثريا فلا نوكيف لطأب هللا بج ير
 اويقروكياذلا نفل العجول ءئثل رز ع نافل مثلا رعضاولل راك أنبلإ عا ققت ناو [حارسج فن زملا ءا
 أيوه يبل ضي خل لوقا ورش يملا لخاوريغوهىزلافلالأ اهل عسب رنج
 نيعضو لاقل مطل يحررنعت5قعلا ممصيل نيفلا نقلا نوكي نا نتلف سبعورحأ وبا
 يال اوس سكول بارزه فن0: م
 .|قنفواضعيرقعنن هكامضوي داب سنولا3 هاذ ناكناواشيإةةنح لا | سعي
 |! ا 2 7 لقى افلام لق ير[ نالرم] كاع ريبلفوهرد اء ليركيواني حل وايدتناع ل ١ بك : ري لل ّضحلا تقو تا

 نيبال )اجو يب حا صوتفينح نيب قأقتثاابازهو أمس امم داقجتالاب كل ذوأ | تاردقلاوف لو هلك 51 : 7 , | [تارنقاعلا تاهو يبيتتلا هر ل سقعل ]ل صاف رجله ل بلا ءيرمستالب عيال جيلا رتل كل ذوأنأ سقس كو ةاهعانضرعا ضال لؤاو غموض دلني ةضواضارح راقت اوسأ يل 2:
 ميا صيا,ىعسلا مقسذا + وكسر قل الصار عم ضال ايزرعلا نا يمسأعبأ | كلل ةعضاوملب المع : 0 ١ ءابتعا ثيحولوت هلع تلاذدذلارزقعنع)وال ف عيبلا عا يح سنجل ف ةعضا وللا ور نقل لف ةعضاوملا ا 5 ال ْ هلع كك ١ «لرت حلت نمتلارنق
 ليصل ين مدل بلا طمدكركلا طرت ناكن ورمل افا لل وبق طيارتش زل الاوهو | ميسا ب قا اشلا ىلا اريتعازل ف اشلا قه ىلرق
 3 لاخلا قامت أب لمع
 . أ ١ . غلا ناكناو ىلوق هلع

 4 روق يالا ةيالو تلال سبلو ل زه هنالع هت ننالزباطمال نك ا 30 و ناش
 نامونق علا, عض اوملا نيب ضراعنال هلعشزلا لوالا أ بلوت ( ري. ر

 لو هس قمل لعبنا هي مص كيد نفناادتمل نري ارا |باولاوس
 ماب لاطمالط رش لكو لزهل' دعاموق اقنال بلاطمريف منال ب الزرع ىزلارخحالا فلالا لطبب ونقل الا نمش ف ىزلا
 فام كءاوسرنع توكسلاو درك ذ ناوق نقعلا ميهع وف فل الا نهرابتع |ىلا ةجاحاالو نقحلا مب سيال دابعلا نم
 + + اقافتا فلارهلاو نباسلا لزهلا ىلع ءانبنا دع اقننت ل فلا عقاولا ةرهملا و الز اه نيفلا هل اهجرزتول مناف حاوتلا



 . و ةعضاولا:الصانمت تسيل روم !ردروكزملا ناذؤلا بجويو ىلوت لس ةعزازملا لا ىدؤب ال منال عيسلا سياف لو ةلس
 كامل 3 قل زها تا ناك ناو لات اللس نمت الب يمسلا قسمت الص نمت نوكيالف ضْعلا درك نيام نمار كنت لرينأن لا
 كل فمولسو ءيلعدززإ دص هنا لوسر لاق لاق يره ىلانعىنمرتلا ةسورو رانملل تش يف كاملا نبادردا نكزل بهمس
 ”دانهالاو ضلارما نيركاتل نشلفلا كنه صخامنإ ةيركشملا مبرش تاعملا ذو زنعحرلاو قالطلاو حاكنلارج هل صو سجنه لج
 وزار كب حن قالاوق ”لطلا نيلعت اكلا نك مق اولاف نركيالو ملوق كس ءاكلاو | قاتعلإو اق الطلا س١ كلل نكو لوف 02
 لطب لزهلا و رص كلل نفال هر زن وال نه ص ارصقلا نع انئبواف لا 5 نمي نحب : يلو كك صص5 2 كل ذ ىف ”لز اهىلوملار
 سى ءائبلا لطرق 0للسر ركنملا ثدرعملا_لطأب لاق كلش لزهلا يف مقر اف تاريف لا5 04_رتعجررلاك هوجو رت كك

 هل ض)رعالاو ا ةقباسلاةعضاولا سرس “بحي 3
 دضح مرمر ارقباسلا رمضاوملا نكي
 .ضارع لاو ءانبلا نمل امونم ئت

 هلءيف افلتخاراحاؤنلارسعتقدأ | لقعلاولخ بجو وعسل مرعب يف هضاولل تريتعاول ا انلا قالب بلا رثشيالف

 روضاوملا لع انينب ازا ساو لاق[ : مغ

 0 يي ل السل ما عاطل لا رشناسلا ىف ناكنأو ةعضاومل ل علاربتييولو عيرمتتلا تبجوا نله بلا رسفيوهعيسلا يملا
 ضال دا حل امل لسع قوه لب لاطاب لزلاوجيرمسدلا زف نيجلااتعلاوق لطلاك يف لال
 تاولدبلا علاق ل لزهلا نم قاتمل اجت تياورل ا رضعب قليلا ةقالطلاو مامتلارجسنيلزهو نجس نهرجستل

 0 نباسلا قافتالا مكيرقعلاءانب
 ا نازل نوب ىو هلأ تابعوا كمر لجرلاعضاوب أب نيلعتلا نيعلاب دارملاو كن كقول كالو افلا طرشلا تاوهو لو هلك : : 0 مشا وم "مدعو سافاطرش ناي ذأ درر( زا هز عيوا(قلايوأ يكن عاد ضاوبن يفتتح ضاولل ةرومص يعلو
 رو لا لي[ قا رع | عت هلاب يعلم داولا سلو علل نكمل ىف ن دكالو ينال ء.قأتسوليق الط قلعي
 2 و اج ئيإ + لطو علا زل لاونلا نينا لكى روصل نص هل هزت عضاوللروصتيلذا
 0 0 اره اذ مايتلكاعبت ديف لال ناك ناو عوخور ةنلاورم اصقلا نفعل وصلا نهب د
 ءانبلاو | معيض اوما ن : 1 6

 ةياور ىهيناشلاباورلا جو ملوث قلل روض كوكل ااه لوقي ناب لصار ره ضيلارازبباجصقملافاومهقؤرسل ف
 ءببلا لع ايقلاوه حرفسري ىلإ ل يتلا ما

 لول ورا هلله قفح ةرموا ضارعتلاو ا نبل عا قفتاءاوسطأب لزهلاوروزارقملا مامن انيب سيلو
 ها مقالاؤربلا توك نيابي الع اهجيدزب ناب رزق اذ الزم ناوي أولو | هتموت
 إ خأ ( لزهل نعي رضارعلا وأ س نال قاكنالب نافلاربلف تتار عال عاق افلا
 لزهلا يبس لعن اكن يهل الا سصالرك ن>) قافتالاب فلارهلاو راشلا دع اقفتاراو

 ديلا اتوا ثيحريبسلا نيبو نيب. فينح إل قرغلاو لزهلا عم تبيال ل املاو
 [ىفؤرثؤلوهو ارساذ الوش ناكل نيفلا نثلا لعجبول هنا حاولا فسفلالاوريبلا وأ
 منا هعاقفتا ناو قارصلا ىفال'اقمل لص ىفال ماتلا هاف تؤول
 وطويل سنجلم ل انين ةفدح ىلإ نرمةيلور ىف فلازلا باهل هتخاول او

 ا دكلارال عسل ذ نقلا نكرقملا| | ةياورلامجيوو عسل !ل لس ايقلاوه ةيناثلا ةياورلا جيو منع ض سول ىلإ ةياورىف
 يمستلا بنأبرهجزتز وجيالف عيان حاصنلا قرهملا نا ناحتساالاوهو والا

 دمخ تسببل ور انيد ةثاموه

 ارتي نق وت ار |لصالا قالخهو تان و صقمريرملا نوكي نال لزهلا لسع
 - راف اهحرسسا كرنب ناسبالق ٍ : 0

 ءلزلل ىلا ىف نآك ناو ىلوق ( نر ءيحرصلا بن اجلاوهحرت نقعلا قنجللب ان نخ ارو نمآسلا سنج هس لزهلاب ةعضاوملا
 دفلش ىلع هو ضقنلا ل فخ ا لاصوهو 2. انلا ومسقلا فرش ضقنلا لت خا موهر ءاشن الا نيل و الاوسسفلا نم فنصملا غرف
 ناك اهشلاتلاوسقلا لاملا نعىلاغلا ق الطن اك الص هيف لام >!ام يف انلاووسفلارو حاجنلكأعبت ميف لادسلا ناك ام لوالاوسقللماسقا
 جول ثيب سلا نه نيفقحلا ضج لاقزلارعالسلا ميلع سلوقوهو ىلوت زن (سن )»لام هعنتحلاو ملاذا لتم يوصقم هين لالا
 ”ةو »جلا ظفل نبل ل نب ةريرهى إن ئرمحاو عطرا سلاودؤا درباو ىلمرتلا ىؤر لب ظافلالا نهب, ثيل بتكد
 نم لسع لا دوصقملا ن افزحادوصنقمب سيل ىلوت ( ٠١ رسسر تنل سلا ننرطب مت روش نيجلا كتر نسلا مانو واتحلا ظفل ضعبلا
 , . . . *اعبت نوكيف !دونصقمال لحمل يظحر اهظال ين لآملاو لس بسملاو لاول مب لصخي ىزما لمملا نييماأجلا

 0 مجاكنل | طعاس يت قل الا ناس اصلار عص « اهلك لاوح الا ىف اقلطم حصص م ائناا: حمل الين تريب سيبلو ناله كن !نل !لوظيو ا سم ضتفنل لمت الآل نان عسق نه عم« ضقفنلا لفقخخيالا مم لوالإءسقلا



 ضارتمالا ىلعلاق ا تزل هيدرصقم لفل
 تيل ءاتملا دا تعض اوم نكن ارعالا سائلا 0س ةقب سلا عض |ولل ىلع سا ءانسبلا شيلات ©. لزيلارغعلا
 لزهلاب ى!هب درت هك هنعانضرع !ًاتارخألا لاقف تاقخ اوبلا هع انيشب انا سح لاق تب !اهلتخحاوالاق
 بهيال لاملا نإل !١ هنالملوت كل لّقعلا ف <- امين لاق © ىلو الا ةروصلا لسلد ىف هس كذاسولرت هش
 لاق ًقنتتاو قنمعمالوقب ىلعتم قملا سعب روق هلل دومصقم .تاولع | سميعت ىو لامسا رك ذالك :ركزلا يور
 5 واو قاالطعلا ىف نجل زملا نأب درو تيب سسملا لاس ؤلال لق ه2 ةيسزتلا م

 قياسا ةعض اوملا ىلع تسا
 ماس 0 نع هل ضارعالابوا
 0-0 ل ادب ناف لا مجم نوت هلغ :يتلباج ريفا دوصقم ين يعم وكب هيفدوتق عشلا نزل عببلاذ خلا | ضارخ لإ, رخالا لاقو ءانسلاب 1 2م 2 |سحا!لأق ناب فالتخالابوا
 ناؤومهاردقيقجفر لاو ينال هعاعضارت ناب سنجل ناكنأو لزهلالع ينور عد

 :اناهوضجول ادت نبا افق ادارقت رت دارا لعاب ب
 هنا ض ارعجزا مسعما عقب اسلا
 مم نست | مرض اومللا علان نع

 ذل د اج هكلروضعل
 ضرونازاو مرغ ا
 فنصماو نيل امنمآو اهنع

 | فانلتخاو[ض "لاك نال

 الطلاق لاذ هلكرانبلا ىف
 ماه رولز أو نها ناف

 ال را لاب ووردت قارا هلع
 للرب جوملا وزن دف «ةعلؤ كيو ذا ر ناكامد ثبت لال

0 0 
 راسل ارك جار نأيل ويجري كلبي نعت فس وب ىلإ ةياور ىفوانرث ال ل ثم ار هم بجي

 لازؤسقمإل لذ رم مر ملصل حز ضو مطارق ل 0
 !هقيراهعامضاكتنابهلصأ,الزههناف ةيمشلاوركنلا نأ رب بجلال هزه نع | لزهلأب لالا ريزايولا ذاف لامس

 ذعب قركنف ىف نتللزيحلتلتخ تامه رنشمزال لاملاو ما او قالطلاف هل لالا أملا رايتخا ع ا 0

 ري 1 هج م د اسم ته | "نم فام تدلل

 ًاراخا متنا ظل
20 : 0 

 د بلا ةعاعقماوسفر ا ةزنع ل زهلا نال لزهل ]تهجم ادرار ايخ ل قولأذأ 0
 0 اني ناب بالراس اورد ماشا لالا يل ا

 هعمل ومجد ةددرا ائا فيان يل هراوس لالا العفو لب قالطأأم قيال هن بال هنن امهلصأ| مقا تاذ

 لوالاح بوجو ىف مال طا ناجم ماو اينيؤ صندفو طوشريخ وعم لزهلا زال نجوا ساد قانا ميعول ل

 0 دريل كات يووم سقس ارسل ساتان لا
 مانبلا طافت | ناو ىف اتلامجولا»

 : ناجل بجووزالطل فورا ءنيوراص فلانا دعو و منا مضاققتاوا رق ثاثاو
 مر للا قلتخ او لوق مبارلا

 دق لزهلا نالف ناو مالا ةرثؤ المقال نط اب لزهلا نار هاظن يقم لركن وعل
 سلسل 1 تاكراصت ارمي صال يقرت نلا

 الفرسف نمل نك لشا ذا مناف 1 نال لشن هعرب# يمول اتا ب "ند مطكنلا نسعي ال نكلو رهملاربغ طسخابيحو
 نا لزج ةروصر لردك 2 0 0 0

 قارب سعوح ىولاصوا لزهلا ن لاما لدوره يي باع هال بلم
 منال لير بلاف شوي نا ىغبشتنكل ماذا كرها لزهلا ناانملس تلق نأ زل ملغلا رون ال لرت (ا سس ءلزهبلا
 ملقاة فدي اذاهرسلخلا نمضي هلاعبت تنث انهلاملاوادوصقم ناكاذا لاملا رش ؤيامن] لزهلا ناانلد لاملا ضي
 |درصقملاملا كركي اردن اولغاومموزلمزلي نعرلا عن مو جساثلا ملاك 0 ارهامف ا نكذ نمتتت هه سس نلا
 ناكاذاف لا نولب بجمالا نلف ماتا طهرشلاو طرش ءتال تاتعلاو ق الطلل توكسلا ىف عبات نكن و سقعلارابتعاب بسام
 نيتهم ف التخبا) ىرخارتهج نم (وب امترنوكق انباك هب نما دوصقم رن وكو لزهلا هيقرث بلف لكك مكح نوكيف قال طللا هنت

 5 3 + ضققنلا لحيأل[ل ثل انلاوسقلا همه ««ضارعالأب ةعضاولا نالطبل رين [نلاى هه عه اظلا ةيوهوب ادكةاذانمالف 0



 الفعل لزق ىف لصالا نأف ضارعالا ىرمل لوقلاذ اهنع ض |رعاالاو قب اسما تعض |وملا| لسع ءانلا ىف هسااهلتخا ناو لاق
 ذل _لصالا ن الاءامجا مزال قالطلا ءارهف اهنم ضارعالاو ةعضااوملا نع» انبلا نمل !اّيكس ناو تعضاوملا تكضارغم

 يحصل الوقكم انا وت هسا مهل وشك لرق لفعل سئل و نه لام اهلا مو ىلوق 4لس لزهلا خرجت سبها مرقولا قا
 سلوق هك لزهبلا غ1 كلخ لات كك توكسلا نمدارمل اوهام هل مضر عتب ولو وت عيش ضارع لاو ءانبلا نم !ئشيلوق

 مبا ملوق هن يِلصو نا سكر لان اكن او ملون حش نتاسشنن سكر لاهي بختنملا 4 سسلجملا قرذغت ىعب تسارتسلاجملا صبا
 نس! ميف كلرقللس فنعم ! صن قو لإ كلل حلخلا ىف تلريف ىلوق حش محبس بي اضيا لاملا نس نهيب لزهلار شذ:

 غلا مزليال نك لق هلطردح ن

 0 ا : تا تسل >6
 لسان ءلز لف 21 افلتخل ناوةزابعلا ةزه:قباسلا سن ارضوعأ نيه زوسنل ارضع يفرك ذوأ عض رعب

 ا لوقرلنبل ةروصريغ ىف ناهلامواءامجل "لو هناتكس نادضارعالا رمل لوقلاف ناو يلد
 ةاجاعرو عنانلا خش د :
 تي ذا كرت هلك لاسلال : ا! هبل نيفلا مسن ادعاعضاوب نير دقلا) لاذ ناكناونوحراغلا ضرع !
 ظ ةأرملاداضربإلا لاملا ّ 0 0 جد لاعب طر ىشعأ (ل يالي عبرا نكن كال ىف ؤم اكو رهرنع ملغم ةيفؤئازهلا نام لل توتر سوا يسب ماالوق الطاعن لولا ية حضاولا عا معرة نارا

 ضارالودانبلا السا نكرة ( كل يعبأت الل نال سولو ديف وص قمل الان لبتأمف كطنرقو يفأمبأت لآل نوكيفيق
 ريلرت حلل ملغلا ذرخؤيإل

 كرز هل جؤراملاةربصلاف| | قالطللمبإترنكل نيرقأمتمللا دوصقم اكن او ماذا لال نأ لوقنانالج
 8 زعإ زع أ | 2 ب ا 5 الإ هلننلار 3 رأاكرا ناو ١ وسو

 0 نين اعتلل دوصقملا :.ثّشنلاب اعبت ناكن او حان اف لاملا ناو

 0 ل ]قضينا دعا ققتا نإوةعضاوللع قانا ةنحزالطلا قال لسيما رك عجا|ررخلا لآقورتعضا 2 1
 يلا نو لقت الف ارت هلك ُ 2 3
 لطبلف ىلوت 0 رشم نجلا اف او ضارعسالا لسعات ذا مركل بولو سجل بناج نامجرلف ىرنعأما

 خلال املا نا ىلوق ىلع فوطحم
 روصقفمرلا عيسنلاب ملوق هلك

 زهلا نا نمرمارم ل حلشما < 2 :
 إل داعين لهل ب ةميف لذ ناف حايتلاك وبلا كك: روكي كر

 ظنرملا هلارك ليو

 لسعر ايلا رح! لاق ناب ديف نكت أ رأيتخاب قئالطل اوين بيان عيوركزلا نو سب تبني

 ل رو مق ايمو نه لبرامههرهاظف اه رنع اما/قأذتا لال بجوو قالطلامقو نش
 رثؤلال ل زهلا ناف لزييلا عا 2 و 2

 را يلى | تنين عراق لوقلا نوكي ناىف نلاوكحيو ىل والا قنرطلاب يهاظ لوالاوكح نال
 قت ل رك سجال تكن ريق دكه دالاس ماو ملف «رض يق ضارعالا ةقباسلاةعضاوملا نعتإ| | رروءلعام فا علل.( ل ول

 ىاؤنامه رضكرل ناخد | رد ةئامأ,نيبامق ل بلا نوكيوزانيد نأ عسقعلا ىاوكذي ناش لو نب
 دا ووانسلاى 4 ”ىرنيرملا 5

 : لدا لاق نايفلخا راسو |ءانسملا لسخو ا ضارعمالا لتحت اءاوس لا لكتايهرزعرمسلل بج
 3 اءانسلابرسح لاو 21727 . ظل 4

 نع هس ضارعالا لتسعو أحبت بجي لاملاو علما ىف لزهلا نالطبلافلتخاوا أ ارهرضخيرل
 منال لوق هل تعضاوملا سارع ةلار ممضا و ملا نع

 م + .> 4 + لوبقلاى|| | اَمفَنا ناو ضارعالاب لزهلا نالطبل ىسملا بجو ضارعألا ع اقفت انا

 نرامقالا مقا نإ ]عاق فتا ناو لقعلا ىفطرفلاو هم منال عسل هلوبق ى تن الطلا قوت انبلللع
4 #2. 

 -.سا ىسشالارو
 ينصت لاقي وريونتلا ىفام طعما طبول مواشلا لعل تلقزف ن وحر اشلامضرعتيولو كرت ( مس

 تيس لا هدد صور زم الو افاد قفص ط2 باولاوس
 .الرصلابىلعا هثورها تسمز ال ق”لط سل تسيبن نازا كتير وضح ارم ىك ني وتر انبر ضار غاز اد دره سشوش تكاسرئاد
 ضيا علخلاو | نجا هن زه نوكي ىتلاا ءايشالا نق الطلا نا «د افماقب اسك ذ ثييرحلزلا ملا هش نؤيد لزق( سر

 تقب (سلارتعض اول! نك ضارعالا رم لل يحزتلا نإ نمزلل مرت املق سلوق 10 رهبر»: 1 نسج اضيا لنه نوكيف قول
 ل نص ل طبر نجل رص نوكي نح اميف ل زصص ناف ملا قرت 3 0000 ا 1سم يش مل ره نوكي ره ناف ملخلا قروب هل نال لطاي لزهلا نيمحاصلا سو عحرتلا لف واج



 | تارطع لات ةطوعجرما | بناج نآف لصالإوه دن يكل دلوق 0س اهنع ضارتمالاو دعضاومل لس مانبلا نم !يشلات لس

 و اهفس ناك نار رش درمخلا

 ارق حتر ارلا خص أم ف الخ سانلا سنعرهظي لذاهلا ناي نعربخملا نالطنع نب لزهلا نال الطإب ناكاذا لوف 0كيرارف 9
 ظفلب كرت ةكسب لزهأي مودفمل داقتع [حالرناهمب لزهأمبال لاه د اةنعألا لست لع ةررلا ىبمروءب لقبول ناعم

 د اقتع الا لصح ءاوسرهك نيرلاب ف افختسالا 2 اوهو .لرق 8 لزهلا نوكلى !ىنوكل لاق هش هلارإصلا ىلوقك هب لزه
 نعلااولوقن ل هس !!ور نتكن ال نو ءزهتست ور ات كهلوسرو متاياو هناي !نينفف [: ا نبه لحالته“ لاب لزهامب
 لمرملا سلوق سا ليق أم ححلوت لل ىنأسللا نامي الا سب تاوكن اميا سب ضكلاوترهلا تارت نق بوت ءزيهتس اليف
 ما مح الل قعلاتفخ زها نوت هلع

 5 ملصايوو يي يع

 _ةيلمسالا ١ راسم تح نالوا كل قم ف صن
 : قاما نو جلاب أب ناعرتلطا عقرو يملا بيو ما بحرمن”لغ نكي ا

 ١ دخل لاف اهلتخا ناو جلا بن ابن !هعرلثلطلا مقوو ىمسلا بجو واه اا بجو ئتادهرضي 8 رك فور نوت نهرا

 حم شاري

 رزالا لزهلا ىاشللذ ناكن اونا! ءاغنالا ف كانه هورس 0 ل لاف تعتلي نك
 وا 0

 0 ل ريفا
 كله ىتعسا كل نوع لجأسلل
 تح بجوي ال مفسلا 2١ كل ذو لاق
 و بوجولا :يلها 2! َميلهالا
 ل بروجولا نلت هلل ءادالا
 لع اررض نإ ,يلعومفتل كس

 ا ا
 دوزيم از كاي ذيك اسي فك اتا

 : 0 بي نيستا لات هلكاتعلا ل فكريا ى بله بأل دركي لع لقاك فلكم منال خللا بلاط نوكيف
 ١ نقل كولو نيران كلبا يب كل داقتعاريغ نيل زها تا و
 قاد لع فطعفسلاو الع فطجفساوركأ هادو رذك اور نت رنتك وو هني اهن اينو لس لتجعل

 كلو [ذلابجوم الذم ليعلاوهورلوقب بم لا فعأمرجرطصال افق ةةلااقوهوأ ذل ا
 تقر طا هلرعسا للملا تيرظتو سحلزوأ هت ىزربنبشلا 2 فرك وبهواع ورغم لصا نأك ا رف اولا

 0 ا عفارمإب يرضي

 ايلطيركق لعومل برجولا نر ترفلاماهحل نمازش عنمي تالورتيلها)ا ىفاللغمبج وال هل ير
 ...اتالو لوقو عنا غلام لوا يفسلارةيغسلالاد ىا نعجن هكدا نالت اميفسل لأم تاي ايم
 ه1 يا هو وسو ان للعج قلاوكلفوم!ءاهغسلا تقرت سلم

 هلل للسج ىتئاركا وما جاوالو جاوزالا نيله غسلا أيلول يأياوتةقنال ى | رجا يك يت
 ل نوك نتيجووكوزوثل ور ةفن لجل نوبي لانش 0

 اهيبرتيأيقل )جال وهلا تفيضاننإو .اودباوضركلو از” نركب نانو يف ضن انو له لفرع دل
 .نأيفوكاه لن للحج قلاوبلاوم ,ايغسلاونؤتالى|يفنغلملاحسمتنوكيزتنسصا | ب
 ةنهلوهلرمادهلاوعفدلف ارضي منت نأ اذ اكساهفمل سل لجل يرهق امش ل شق دس
 بانا فيني دابر نونو الل ةر ازهافس وم 2

 . أم
 ناكر بال شرا تندرا كلا ةتسييشمد 00 ها بل اجلاوس
 0 .قالطلاو اطرسمللا: اارابتعا
 ا ءاضرلالع قوت ني مزن ضرس هتان رجا تراي سيم رجم تلك ةح سلا

 3 دويف درلأب لتريو ىنحييف نال مب لطم منا ريكا زه ليقكلاو نوي ملا وري نيولو ميفنب لزهلاو
 درافغلا وف «ضفشلا بحاصو مال الازخخ ورك ذك طقتسي الر ايخلاب نلا لع كتتارب | لاق! نلو لاح هع نبرلا يسن
 اوط خلارايخج لطسام سمع ركنال لزهلا لطب داهشإلاو يلطلا نمي رعفشلا و يلست شلل نكو زلالطس لزهلاف كلوت
 0 را ارا ىدلزهلا للبس لزهلا قب يطبوبرغلا ءاربا
 7 باوترا دءنكلو ىوخللا نحمللامس انمن اك نارريختالا ذعحلاو انوايسونر كنالو عمل ارعراوعلا نم

 1 0 ملا بس انيول ناو بس آني لوالا ةعملارماقملا] نم ىف ث وحرم ريف 5



 الص فنصملا لرقلريضت زيا ءاوس لس !ملوت هش ىفسلا تل مناو لاق ايضلا نعيلا» نوصيل لام دعربخلا ةياكو تابث اب زئالروجحشن رصتو ماوس لالا .ئاطعا رب ىلع لسا يلع وق ل طرشلاو أبرم نع طق قف نحل نج نال صر سل نال لكلا نم سينا ل8 0
 نايس ع ىفي جيلوقب هلاب جلفخلاو فسلاب رع نسخ خخ مه تعور اتخاللار سلا يف مولحلارج لادا نك نيبحأ صلال رق ىلع عسر تلاد زا سي مي الفلق هش حريغو حاصتلا و قأتعلا» قالطلاكل زها ملطبي الين لآت تكل بجرب ال فسم وقل ليما دز رجحملاناف كوت

 جيم نط ناررابد فال الريب ضنو رقفلاب لك بخس فلكم يفسلا سا نوكيف بلرق كلش دق رصلاك.تازرععتنأسو لق
 دانة قشم نفح رار اقلطم لاق هلطادزلا لارا ةولص لحب نم طسولاريسلا باس مايا رشل لات ل1لرق ةاملقأم ىلع
 ثلا ىطاقس اذهل لق هلش ول سلا قذاهلل بيبطلا نما شراو يرجو انف مب ث لحيرا موصلاب دا دزينأب وصلا يجيني لب لق

503 

 ايصي كل ذفعوضا ذوي يفر شا ةتس لحام ىف 4 عاش نوبل

 كلرنكل لاق ل مموصلاطأقس ا خزن ؤبر»)
 دوكتشااذا تنافس ملاك,لآ هلك رغسلا
 لقفل هلشسراطن اللايع تسمو ايجوم

 لاذ ىاوهوأمث اصووبصا رش للي ا - ا 0 | ب دلت

 ترقد لال ةدراماووشل هدام ا اهدا 27 21 ل رسما د ساذرما نو لهو ازوجي نوككل رصف تاؤرعتلا نعل نؤوقو يلع لئازرم اطال ىلارترع د ممل نلك َن ت 8. 6-0 2 ل .
 نق وطي رج باطما لوا سالب

 همايقلا لاح تاوبقلا يطفا ناو لاق |[ تسلز نال هتأفرصتلاسرتبضطو ميراج عرب طع الف نون 0 7 101 عا تو 7 و يل
 راونال ارون رمش اميقالا مق | | نتي رملا جب لاوهورلفأ لع طع رفسلا:لاملانيب ىلإ تقفنل باتي ريل سلع

 اع بلاط جمله اًميلهتإلا ىف انيال نلوم اثنان داوريل رصق اعماق
 يآ |ماوسف ةقشللاب سان 0 .رمدكل بل قا

 ضرب لداسعفسلا نكلال مميز ريأ وتتم نا ضول الية شلة مثال فس ارضن لج ويولوادقشلا يخرج
 هل#

 ةقشملا اة ممقزفسلارضن ناكامل نا مهي اعباوبةز انة روما / نر اكأرل لكل

 ةراتلل ومالا عر طواملرفسلا ناب باجل ضياؤ اسوي اطفال دعت
 اليك ضل طنال الا ةيكدتسمةوتال زوز فاو نود لصلايتخا ةلساع

 اا موكل
 ايضا شم ضن عل هقيوروويصلاوؤلاذا ضير الغير ضال الل موك رؤوف
 تود سطر فعلا قسل لقي مقتل اوزرافكلابجلفدهتش 2 سارت ناكنينروكزلل نيتروثطلا ىو تاز سمرالا تاوذ نو -_ مآ ء 5 ١ يم لاو دا أطقاول طفلا مار نوراصن دوبومرطغلا ص خرلا يف ريا تخلال ىو طرش ءلاطنا) تريغ يلع سس اهي "لاه مازحا ا ا مع للاوش زفعلل| طفلا جرضوعث رملي وانأ نالوا نما سيص#زككا ذا ان كولا ذ لل رطفيسا هييع هلع

 نيكل ةحجاذعلاوررهشلاو راف يزال | كم تك حتت
 لاتوان نع الصااءو يشم لامككلا

 رعصخررمصقلاو عدزالا ةيض 7 ةفلشلا . 3

 ةولصلاتضرف تلاق خرةشناع نكن اخيشلا يور امانلو صخرلاراتنسا ىصق نمو دمي زعلاب لمع عدرا لشكر مف موصلاب رابتت
 2 اوااشاص هزذأسلابصاول ايلاف اسمو نس ءلرق 1 هلسر "سضحل ان يزو ضسلا ةونص ت هرقاف نيتك نيت
 اعلارارتخاب لرق 1 سدر «ضيرملاكرفاس ث رطقا 2س نلاويضلا دحر افكلامزلب ال دراطن الا كلزو نا غشت ناكزفاسوث امشاص

 (ضيرملار اينخاب هدوجو سيل ضرملا نال ضرملاوىفسلا نيب بق رضتلارهظ انهره نمو لعاذلارايتخ اباه دوجو تسل اروم آلا نع
 ريغ نم وصلا حر ضير سلا ذا ايف د نكس ال ثيحبومكم زم عطقوهف رتغللا ةساماو طرشلا ىف نه 0س مى وأمس ر ماوه لب
 . * مهن نبالتفا فحلي نأ

 سايقلاطو ىش نمناباوجلا ة_.لوقنف
 هدموكو نقلا لوقعم يلع سيقلل ن
 دالنهه فتنمطرشلا كل ذر ةبرقعرب
 سلب ّش ىلا حنملاوهو يلم سيقملا
 لقستيفاو ةسلااونوتالو مت ةوهو
 لامك عمرككام نعل املا رعنم نال نعمسلا

 امار لوقعمريزب اما وزي يمنو لق
 ةرباكم :يصحمريزبتلا نارابتسأب ةبوق
 ارعتمف وهيل ءابتاو لقعلل



 ليكر طنا .ناكف لبعلل فر ايتبخا الى و امسرم ارضرملا نث) ةرافكلا مب طقست نوصل أجا | برت هلك سحدلل ةئرادمتهبشلا نان ئطاخلاوناب ال جلا هلك فا نارعب ضرما ذااء_ف "لج ةرافكلا نع طق الرقاٌ يون نيب ىف مونصلا وون يزلا| | لقبا لصلارعرامنا نوكال لو : 0000-0 بيبي للك در ف رص تراك امدوخ يرلهألا اير ات رقتسا بخاتشلا ىف ا سيرا تحيي ]را يفتسا بدل حللسدرصقلل ة ضد أبم ليش تشل | كرت ولا هئشملا عرق .لرق للم لها رلوق سلق ام هلق كل رغسلا ةرم لكك تس !لكلا نحن ل03 ن داد شيل اس'او هو تار غو ان دادي اهر ةينزن بيرإلا ىهتنم رتل لو هلع سلا ةس ريمي ل ميمجلا لو انك تمصخرلاى ا شلت لرق هلم ىفسلا درج هسا هدر: لون لحما نلت ىنعهلبق البق للرو هلس بحت ىف هلقن بي ندا ىفانك عج 'تانارمعو ىف ادب اوضلاب ن ل مصلاو لس وريلع يدنا ىنسعينلا ارداف لةلستي عب (قنلا جرش ىف ىنر اهلا علال اا نك دكم نم تيئاوملارعبا ىمهر لقارا لايصا مس ني سملا نيبو منيب دوا لع اره شع كم نيبو منيب عضوم رهو تاممللا ل نكرم اشلاو نمل لها تاقيم مفيلجلاو ذو ةوكشلل ذ-! نكن ينعلر فيلل اى نير صعلا هجر ًادبرا دي نملابريطخلا سصولسر بينا لص دنإ لوسر نا سنا نك ناخيسلا ىرر ةروهشلل سلا, لزق 0لماِقلا لاحراطناالاب ةرافكلا رزلل ةرافكلا نع ادق الراطف الا سب ل اززامو:لاة ل
 د0 و طا رضنب تتر فسلاراهحا هب نلت مخي اغسل احا ضرما ريتا ترتر فطيم

 :ةطرفسلاونيولناورععلا نارمعانرم عزي نيرفاسلل صخري نامل و هاو
 نال فد ايشلاو برطمل روض فيف لكلا ب قلاب ل طلمامأ | تي يتاح عراك الطراز نيف ضر ةقق اع بت ناو زجتضر دنا ا ناملبق سايقلا ناكف قيما ماي ارذلث هظهلذارتمات لع بوكا من لغسل نالُرعب هي صم

 2 0ببعوا ايراد ف الخ ىكئنلا ود ماللعسضإل او ةباوصلارض غلا 2 0 هن هذ ناار زال عر لاوسو [ ._ وو ذإ عضال ءاظحلاب ارو لحم نآك الو هل

 دو ارح خا ؤيالد يس اغيل خأب ل ةتجتوتعلا مف وف تهب شر يصيد ارحل و ارجج ا قفل 0 يشيل سونسن لص ْ ايتعالاوتبلتلا راو هوريصقتلا رجال سرلاي]فتس ارعب ىوتفلاؤ بتجاطخاولفدأ وتجار عل صحلازالاعت هنأ | نجم نول م ةيعقرانكا تحد
 دي يف دانساناع نكن اوراس اضم

 محال علاوثاا شأن وكيالاتاسنا ناك لبقو يلا ىرفا سيصصمنظف دعب نما هب لكل بيو لعل زج
 00 ص ا يح زو مس حس حا 2 لِ ءازترحإ
 هرإو لان طخ لع بحبو ةحد اعلا قوقح قار زعل ديول 'ضص اصقلإ يلع عقيد البد هيو

 ترف اهلك نأ رالخمءانما لق ذا ةيولا يختي وراطخنابنإ لاما 4 37 0 4 سلط 56 0 لعل . ( ., 9 . ىإ ماها سافر لو لشد ناب جل ءاضق

 1 اد 3 رة كشي لح نعرم نقر نأي دلاو يقفاشلا دنعتوان دنع ق الطلابي لاط تنارناسل لكى رهن ىردقا رتأرمالا ريوس قرد نانا 3 : 4 3 كلملا نباهكدرو لوقي نادارااذاا مكن قالط ىا.قالط صو لعفلا ءازججتل لح ل نيو دابعلا لع روت نا وسما
 لانك ةرخخلا كس عفر ثيرحلابدرللوردعق مرت اوم الور تحلو يع ورسله دوور : كك 5 3 0 راتحال ب ليلدإل مانا نالوقنئ تو ناين اطنخ ام نقر لوقو نادل دعا يقال نايطت ىااتسالوب تسلل
 5 يفت 0. جت# عجب ١نلعر ظقين ولبس قعلا

 لوقي نارحا داراا ذا امك ]خلا عيس ىامعس نعني نا هتجيو ةرافكلاو يل ابنك طيدلاب جول هلااركلا
 أذاملوق تناله تلرق بط اغلا لاقفا نكشلنم تعب نأ ل ع ىف هث نحل | انس لذ هلطاتضالاددو 0 2 ىلا | يكلاتملل اطجلملو ا
 همر ولذلءاطخن أك ازمير رص نأب ةرصن لولى ارق سهنولولذا م اك ديما“ ١ ل كقول مصخرق رص اذ ارق نعم
 50 2 ا روى عاوز موابلا

 مسيل ةرافكلا ب اجضيإ ةيتهبش ناك ىلا حيبملا ,رفسلا ناالؤلا ةرافكلاتحطقست الئلوق (| ا
 باصاق ل يص ىلا ىفراذاامكامأتسصق 0 و باجل اوس
 | أطخ انزونتحتاطائلاول ايل لرق ١ ٠ لسير «وييضوتلا ىلا نك مايغ عرمعت نير ناس الا .ب نصقيرل نكل ىرلا سعت نان نأسنا
 لسالاد اقلام يلع ميال لقصر «نسعلاوش اواي “)طش لسقولا نكر نأرماهناررظ لع اهيطرف رت ءرماريغميلا تفز ناب
 |الطالا نكمي ال نطابرما عقلا نال والأن ننعق الطلا وق( (لضار مرتب ذلا بوت اطخاامذ حانجوكيلع سيل اعت ملوق هيف
 نو رقشلايرفسلا ةدرئ ول ايان رطوبلاو لقصلاب تسب الا صصقلا يله اوهوريلع لا نلا يهاظلا بيسلاب كما ناعتيفريلع
 [ناماو لما نمر نم ببسلا نالف هداقخااما يركملارسيسكز عيب ضعي نا سلوق ( 9 لسنر ,ءاطخلا قري نين نفت بيسلا
 مناىلا ةراشا بجيلاقف انباعصا نع دياور لثسملا « نهى نكيول من الانلق لاب جيف نسعلا لاترمل تلق ناو ماضرلا تاوفلذ
 ىقتع تايحرمحم » عركملا ع ١ 0 7 ات اهتبشا



 و وشل كلذ هركي يَ لعن أسنالا لمح هارككلا تاره لت لس نهج ىلوق البق أم ىلع لهل ارلاوتفب يكس لاق حل
 ةاههيبر أجلا بختنملا ف ئجلملاوهو لاو هلت هركملا ناسنالا علل ذ هزركأالول حولا علل برش اهم ناسن الا ههللذ سريال
 مضرب امف نيقلاا.ماراتخلا در ىفو نتشارز اب تقلا سبح او لمس معنفلاب ريق بخوتنملا ف سسدتاو ل يلاب لوم ندرك
 لوكس دن اف يلع هركاام رش ابمىلار [طرضالا مرعل مق د اذ لأ قكءوضعلاا فلن وإسفنلا ضلت التل لوق هكا لجرلا ىف
 تكن امواج لاقاررىسكن درك يو أ هو نورك ك انكم امه ١ بنهتنملا 2ىج ناوهرلاق هشممب هه امريصي نا

 منعيالابب ةاركالاا نه لرسول حجل

 امم ررهظيال ءاضرلا

 ىلرت هلل :تيللا لكا
 لتصلاوهو هلا بجرب مب
 ىلوق حللسورفعلا مطقرا

 معما شالا تاكلذو

 هلق 0للسريلع هركاام
 شضعن ىف هكلءضعبىفو

 ا هب لمعلا اقملا
 يلع يركملا لعفلاب
 مارجلو كلل ذ كلوت هلت

 0 )قول برمكلا رتملك

 ١ نكلعظتول نوفي ناب نأضعا نموبضعوا سفن للي أديب للا نزرك) واننا
 مضل اضرلا مرعبوا ةتبلا هرايتخا فيو هؤاضر هرعت أك دي نعظمالو اكلنا
 الكا ذل ظئاعي) ىذلاروغلواقي دمام سمو لب كلر عدرا !

 دج 2و هور اتا رضنالو ءاضرلا هرعالواب ىضرإل نكذو ياأيها :

 5 م ةنهرجممجتو | تلمجسيلركلاو قاب اميالكريتمجلاو ءاضرلا نأف كونوا تجوزو امنباو ب

 ىف ف رتولك تح ابالا دورام ليلها ب |طخحلاراةيلع ىلا وللا القعلا أقل ياهلا باطلا ىف
 اوقب قلتم ريا شالا 0 : :

 يلو هلشورا 3 الم تال انه نلاوسضنم كاملا ركل نان تصوف ضف 5

 * عتمفلاب هركملا| امي ضرتفي هناف أجيال خيو هي يلع ركا ذا. ةنيمل /لكاكض يؤم ه) علا مأة ارضع زر
 0 أ ضاق [زلرارحجتعلا هب ىفو كلهن للفن قلاناكإع بق ونت ومي ختمة لد

 بوب لوسإ يساند. اسوي
 ىفاسي دو, ١ سبأ اذا صخر يلع هركاذا كل قيرفكلاةلكو جاك صخر علا ضحب ىف /طفلال امري

 لب نيمار هني ةصخرلا تحال نيب رن هك لو قير سعت نلعب وكي ناطوش
 لاو ةملا دوو. تزل لو الا مف ايلا لدا لاعيبة متين اب لمفلا اجي
 هل ص هكا نالوا عم لعفلالبإموارلا ناكل د ضل ريل افاهلو دلة يملك لا ةلسلاإق
 ' اناوركلائاصلااطنآو :نصخرلاوف صل نال ن ارب ناك نا حرير فلاو#ر صل او قالا
 يبث وول يف انتم انااا نجلة تتصخرهقم هاكر ارفف فاسد

 يحاضر واذ ذر نكدوفلاب ركلات دو اذ نك لؤي

 لتلاو رايتخلا هلال
 شيال نا) باطتعا زفتي
 عسا
 اهلكا نال زا ءكلبهتلا ىلا
 ىلاطت لاق رسال حابم ناك
 بيلاوترعطضا مالا

 1 حس
 ضرفي حأبم لع ركن مد ١

 مهضنولع ف اخا ذ| ةريغ لتق صخر الشاور جوي تام ىتحربص ناو ئلامهلعذ_ووعي تاغ بوق( م/ سعر هل عقميلع
 ضراعتل ةرعلاوكح.ىف دارك لاراصف ةريغ فالتاب مسفن ن ايص ل نوكي الف ءاوس زنئصعلا قاقحتس !ة-امهنال ك
 ًانزلاب تيثبال بسنلا ناف لسملا ممايض .يف نال ل تفلا زلت تنالانزلا ىف ل صخري لامناو عجرملا اا
 ل اا ل أ ل ا و يدي روب مدعم ١ باجعيا نييولف

 مهاب باطخلا نقحخ نورت ىلع لمد ءناكانه 0م: رلغ !ىتداو كل د اهل صخرب ةأرملا ناكاذاد لجل نزلا 5



 قالا لب ٍقفلاب ع طحرمتقي نا نم زلال تكل لاعريفلا نأسلب
 0 ا هاركألابو هنالسكح تيل لوقلا دا ذا لطسوا 5 3
 يي اهفااماووكحلاب تغب ال ناكنإن 5 :
 كك دم“ 0 2
 5 الابر عقوي لب ببسلاب 5

3 
 [يكنكما ناس أذا ىلع رعرونصلا دحين تنجو .وردكلب نركللايتعلو هو 3 0 م 1

 دوس و

 قلل فلا اضيفرسكلاب ركل نوكين رفا هركلا ميش املا فالنوأ وهرب ركل: لت هش اضيا
 تمم ناالثم ةريعل لرقشي نإ

 اع يي عع اارايتخإلا نسافلا لسعر رمملا حت بحو لإ هل
 زمعب ىفو لزق هل لكملا فالتاو لتتقلا 2س !لجفلا تول 0 ثا نكمانا دول
 2 تاو ابل 1 6 ليعجم لزق 0 برشلآو راك يزيضالا

 تلا نا

 مجوز بشت ر اهظلا ورح تناف
 قخاش ءزجو أ اهن ميري اموا

 و )رفالاىفامكرسكلأب ركل ىل فل ههسن نكيولناثى الوهم كح لي ريكأب
 كاف وفل, ركل اتهلوهورسأ ات لاروع وقل امنال ضع نئديلا « ظنمرعيوضعباهينم

 قرا زيدل نكن 5اس لاقا 9 ازه لت ؤرئاش 5
 000 ا لاو بره مالا
 ندور ينقال ارت فقول نم لفكر ييجارم
 : زكاهلا تّسن هلبم لوقي نإ
 رآؤرنإبال فلل وظلازغلإو وو لاح ةكلهربغو ةيآقرلا ف

 السيولا ولك حلاهبوركاولفراضرل لل نعقو الو حفلا زتجإلبلك تانريمنلا لش ولا لح اذه
 2 بانو ميبلاءاضرا لع ذق وتبث كاكاو 7 ناك واصف ملأ عركمل لكزفنتو

 | ءاوسو_لعت و
 رعب ةزاجلولو ارسل عيبلا لقعنيف ءاضرلاه رمل ضيناالنفلاب ركللوهونيانبم يابس و 2

 همام زل روب )مع لوم, لانرسفلا نال عال ونا | مس هك كو ِط
 .افن عيل فدولكي نال هروب نعول هرم تمار موف 1 ل

 ذك ليلو مهلا صقل نلئ عازل لعب زوججلو هور دولا |” نعول هل
 لكزلويفلرلإ يفركلل نوكي ناويصيالخ لاوقالاو هرح نم لامقالاو ركلاوشأ رن: ل ل ير
 رومتيالريغلا:لب للا نكقروصتيال يخل قلزكال نال ركل الع هتف نزلو لولو 0

 وو اج طول
 روغاب اوفلتخار مكرم ةرمألارو ت]كااونأي زيف لام لكاب نا نرككوازك 2 يدوب < رع 28

 ةسصشل )33باانمج زم :ل نصي اكان ديفلد ول ع 0
 مريول ناك 5-5 3 ا :ءارلا سكب

 نازل الحص راتفنم نال وشرف كتبا ناجى ا فن لأكل كو 51إ ل
 ةكلإب يطل جدلا ورك )لك للسحب ول تضنم قل 2 تهقث يلع رت ناعبش 7 باوج لاول
 عيبا حتي لوق اصر
 'اهرصل# د اقعن الاام|زإلا] ساو
 دامضلااماواهلخنت_ ايها نم

 أرصتقيف لق 9 مك يك ب جارككلا لاوز سعب هركملازاباول ةحذافنل | طر ش وه 2 نلا ءاضرلا تاوغلف
 |[نريخم شح اذ! الاربتعي لب لطسال وقر اطل ناامكتا !متاطلا لعن لتسم ليل د هريغب!ذ !الازلاكركملا هع
 ”لاكمقيال خريخم ليمل د رقحأ ذإالا ىلا رعب قدطلا قلاط كنت رمال لاق ذآ مكريحعي 22 قلتو! ءانضتسا
 : ابرار امال د نقش يسد ماب. هس ل ايد علل ذريتحي قزوارمخلا برشا ذان كو قيلصتلاو

 :ثيبشلا دوج ضال باطخ ةيلهاو لقكن ع اهرو صل مت رشحت لاق او وركملا لادذ اعيمح دلل نكمريتعبدل ف اهيذرتههبشلا
 مريتغالو حصتنا



 تالت امدع اكناودل ولم ارا هوا ميلع لوول لكلا تانك, اوس بوت لس
 ا لس ب رضنرل ل رخل اهي و سلق 00 ناعلاب هل هبل لام

 ومايبلا «رم لا نكس امس صاصقلل تسال ةعفا جئراد سلوق دلو ةل
 0 لع ل قولا

 هيدا دارشأال

 ل

 رز و نبا خضفضيلاوإمارحلاو اذ اكتحالا ىفوا وصلا ىف مما عراك و نايس عمال 3-6 ْ
 م واضلوةزادكلوباضقن سبيل بجيووه وأرد لعاذل العار ةمزيا نه نكي نا

 جلل درا نلمس يصل لامقال نيزئلوسقلاى قاناؤل هرم رك ايم يو ديم
 0 هنأ | ىو نخلي نان انا نكمي هناذ لاما ةرضنلاذالتاكوووخل ل نوك نايا
 ير ليال لسقلا لركن هلكلب وكلا هيما صقلا جف هليل ل لضنوأ فتيل نمل لام لع
 منيب ربل مدرفز رم لاو ةعينح ىلإ ءازه خريكسلا كمل هلأ ركملاو لتاقلاوهمنال غيسلاب |

 هةسصمخملاو ريغ لاعاد بيوتا القوز أزل نع ادة يقال لوح زل وكل زد

 ىامقالارمق نر بلا نوكأ يلع بيج :ةفس وبا ةذالان كافكا فوارمأ

 باوج]اوس فدو يجب اكان ءاطخ لتقل ناكن ارك لقاءه كوم
 هيلف بيف لق عم سس تندلع )ىلع كما :وزتوسقي نة صخروةحأب ا ب ظحو ضو لال

 0 وفقت جاوا اواو لقف داو نو تنارلٌناكن اور نان

 رتل ب بسن مايكفي شفا داسق يف ذاطق دكر زعب ليال ًرملاب انزلاكهتصخر اهل ركل
 هد لومحملا | يفةاننإوسيداتفإ الا جالو .تفنر اإل ليتل ذلامكح كلاهأزلادإ نال بسنلا
 ا نواب ةهركم ةرلا تاكا ذاملو هاكوأب لجرلانز فاد يقورظحل كرك ىف لخاد

 در يسلق باجر الوعى ارلول الق عنيك ذاعلذ اهل ص خب
 تلآلاب نحليو نيبلا أشكال رتمححةرلسا ليقوأهنيوشالا طقس ازهلو مطقنناالاهرلو !مسنر الزجل

 مارت لاب ةرارتخسا داسفل
 غلجلم وهذا لماكلا| ورك غش »لو اوس كإ بياع ركملاو هركللووضعلا نر ضتلأ غلت فونت صخر ليلد نال

 ناشالاو لعفلاز
 ةريلا تل لربج ديف سلا[ راق وضعوا سفن ة الس لج عغكو ارحارضف فلتين

 نا

 لتقارمسكلاب هركملا لاق هس د كا مف اكل لت
 7 ةايرل ا لت اواو لف ب ا يا

 2 زمسطنل بلطو كنلتقال
 هايجالب هل الهلا نع اصلخم

 ناور ايتخ ا اضي ال كركملا نا تلق ناف تويع هبايتخا نسف امارح ناكناو لاومالا فلتر !لتقلاطسع
 ةركملل لصا وه ى نما سس افلاراينخبالا نلق تلالاب نحلي الو لعفلا سلا ف اضي نا نكي ١سساف ناك
 لآق تلق لا ةفينح ىلإ سنع لوق مم رار » مرعلا كزنمب سسكلاب هركملل لس اعلا رارتختالا :لباقم 2 حتفلإب
 ١ ىواتفلا ىلا مورلا نسب لص ريق العلو هرلع !ىلاعتديداو عامجتالاب_وككم ا! نه نا ىب احلل نيحو اشلا ضعب



 امرة ركرلع مرحامكي لصف نقو عت هنثا لاق لزق هلساضرف ناك زا هاركلاب لمسلا ىف حا ضرفلا هاركدلا نلت هلس
 ن !١3 نطبلا صيصخز حر لاقي ءا نغلا نم نطبلاردخوه ص بخملا ةلاه وت 0لسءيلاونر ىطض المالا ةيألا هرلاو ةتيسلا

 غلتصخر ل اوسق ىف وق هل نفكلا ارتسلك ا اجا نان انف لذ 92 مولى كلذ نقلت هس ليزن تولع ١-2 نك ياخ رأط
 لبملراتت هل اذ حك ريغلا لف لوانت 4 2 ! يخلق 02يربهلا لام لر انت ناف كا ءناه سلوق 00 مأ هارث كلاب لمسلا

 #*ل ريصخرلاو سق ىف لق علت ضلال اء مصعد تمصع ل حلليريغلا لاك مق تارتمق وركسل ,لعافلا < نمضي 00
 جرحي نش تخ سابلاو .ةزيمج ندروارد ك السا بختنملا ىف لاسر لو هلل بصخ راس« ا

 قفار ةيناتحع هدم سكب ن ويحس حبش ل تلكم نيسر ناوتخ نأ نور لباب يعمر مب هاني ةساج

 ًايضارايشنالازهتيزترافريزنغلاوحلوزتيللورمخلا مرحي رضفلا ءأركال ىف لخدد 0 0
 وشر كنلضف نقول تنال ةراطضلل لات را مناب ضن يكف ايدي اب

 وقس تل يرو ها تتسم كلو سمحه لال : اي دا

 دلادجؤ ص خشي كل طر تمم ذل ويف رفكلا ملكا جاك يصخرل لت اواو اضل
 اق نول كدي و: حل وهنا, كل ل
 ار لاق نمرحاموقس لت رصنلبر لحب ةريطل ]ا دإدق ميادصخرلا تافحلراوأ نا ل
 درك, ةاسم لدينا فرل مطر صخسايو كل ةزسبطعغ را جكلدإ لسع ير 7

 طيار نحيل 1 لنسب تمقن جون كلذ لعفي نإ لا ا
 جرشلا ليه فيلات سعب داشلا شاعو اقول اؤكد انوا اثالرافل سمي هنا وسنا قمر اكة رم دان لع ى ارا
 رمقلا نين ىراصاذلمبارلاو كلانلاوسقل/3 ادقستو ل ةيورجلار للجو ىا رادب ىفوترش ةنس نير شكو ةسسمخ

 غلا ةرمز ةبولخولوهللا رشا ةمل هالو بلمت هد انبي دزازتجل .سضتالؤاب نوكيمال اريمهش 0 جما سمنلا
 انيفشاينةيوع نوصل ندب يل ونجل ا مضت .و سل ع كلو | يمسح نضر ليي لا
 غلاه تفارق راو ذهب ها هلم ل5 ري لا نجراتخا ناد
 فضلا لن ني نازل هذان دعس ىلإ نإ ناتج ارم خيل 0

 هج ا يت ديد
 ونلاةنإ لا ملل اووئ ال هونلا طر عرفو زن دولا هش فالك دلسجأ يري
 ةروكلإةنسلا نوال مرا نيدلوللرهش قف هوا ناكو قريطم قبلا اتي و يه يشمل

 اق لأول ملوسر دبيان هن ابانعب نول ةنس نيسفو يا رمت يم
 ىوذنيبلاطلا نيملسملازلاسو نيثرتبملابب عفن ووبركلا كولا صلاةلعجي نا د اولاهيرعفنو ريم عل, |)_صفلاو ذ

 مام»] لمعلا هاركالا سس ايف صخرم م رللميف صخرتي فاق ع سر
 اهحلاربصرلا نهلر حرحللاءف >لماهلا ة) 0 تورس امها مع ديقاب 0 0
 راي لب نعم انتما يف هركمل اجري ال و اهي رتمرتما قماش مدابملا فالنع ىلاعت هطاءاش نااروجام وا نييش ناك لشق ةح

 إو اضفت الرس رم عت رتل صل زا د تمرحلا عت رس رس( بملا ىف نااوه ةحسا, لاو :صخرلا نيبس قيشلاو لا ايالاوسقل ىلوت (9 سد

 ارزيفلا) لخا داهنا لص امن ف صخخرلاريف الاو ضرفلا ويف ريصلا غوش الا عمن اكن ااه >) ةحابالارث هع ق رالاد نييملوص الا
 تاملاصلا يت رممسأب ىلا ناهس «مصخرلا قرا شلال رلخادامااهاانم صامل حر اشلا لاق كلنلو ةصخرلاو| ق١
 سوه نم ارم ىلا ىبنلا مع هلا هصوروصقلاوزجعلاب نرتعمقاو ا 4 ا

 ين“
 اسس ب جس بخ سس

 5 جنك 34و ع ىلعلا هن! ل رفغ ىلهنسلا تاحرمحمب ىيرعملا نيكلازجاءلارملا أو 0 ا


