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 يعقل نماهيالحاو ٍنادابعلا لباسم ميج ولع لتي ريفنلا قالا ةداا |

 هربا سارر رو شول ىحرهطل !ديعصلاب ظ

 ىركموهباداو تاؤمسو |[

 قت بو 'ُم - :حرلا نكرلا هللا ع : أ :

 كوتادل لها الخ |نمئاخو يلع لحل اج ناد بكا
 م سيباثلا بانو مإ نيب لا ىلعو نيرهالا ةراسلا ب اضصاربأس ىلعو نر ال) نيبيطلا ملا ويح لعد شيدلا) و ههيففي |ردؤ هد هدد درب نم لياقا هسا دبع نب دمحم نينقتل ا ماماو م الإ دع كاوسرو لب اع ماما ةلصلا ليو نيحو تقو لك لدابعلاهيلون ىتلا عنلا ىعاش ابد زره دب ب

 ىف انك اذه" قولا هرب دب اوع لع هارحاو قدلا ملطلب قافت هقل هلمأع
 | لماع نم نحف ئعيرشلا لباس مخ و نيفلكل هللا دابعل فك رتلعج
 أ لإ الا | بسحاع تارا ىلإ  ةلسسم لرنا لو نيدملا نب سانلا

 يو ةازلا ب انكو :زلصلا بابكو ةراهطلا د انكر فتك ىلع مسوشو 3 ءايآ ان 2 ب 1 تدارانملا92بق نازانالا هتيمسو ىاباهيلا تددمو يدب باتكلا اذه
 .[ ليل زيلا عاتج يرلا مقفل هيرو دارقإ انهو محابال او ةطارللا بيادكد داهيلا كو ديلا ايكو عابذلا نيو هيغل بايك تاما
 .قنولاهتناو هريؤِْلِغب هس ةران مسحو هريغ لم امم نع ةسفتب رقت | ار |
 محاننسا| درو اتح)|ربس كر اولا بانك هايإالا رده الو هاوس ؟نرال
 ذاب روح ةراه,لا ناضقنب اره نعم اع ثيل اوت ردلا ليو املا الأم
 دو ئردلا طرس ةالسلا رس (و) ليو ةالسلا تاثالبقو ةمودعل !ةراهطلا
 0 ا الملا بوك و لشو اردر يلا ليس اعةالسلاةدارا
 .هرلاول ماهتلا بر د كرت مايهدل يف ا زكدوجولاثيح سس ارسنن ةالصلا لبتو

 ىفائلار اي لاونتسا لع ةررقلاو عولبلاو مالسالاو لفشل اهي وعو 06
 مٌرقوريكالاو ارفض لإ ثردل) دوو ررهرطلاديعسلا ىلعوراضعالا ويبج
 جمل اواروهلملا الاب ةرّسلا مومعابت ص طْْحو تقول قينصو سامتلاو ضيملا

 لاورو سافنلاو ضيحلادقدو عني م
 كيلا لرصو ونعامو لو نعم نإ

 رم حولا لسْعوضولا نكر مماسقأ 3 ل متسيرسلا ناكر ناب يرش حايالارز

 * نس

 ضع عاتفلاد) دم ١ نكازك محو

 دو

 1 قتيلا لالا نبأب ريثتلا فلا دبعوربدذلا هالوم ىلا نفل ادبعلا . | ير دانا تيبالادبا ىلا تاز تصلك ف تاسح اجره

 بجاهلات ام ىلا( لاصبا بكيدأو_زاج قولوا رز ىلع وجت اقتولوع مساز ضو ن اكولوأ ٠

 ؤكرملا نم قبيل لو مس بقلل او ققرملا نم قب نا مطقلا لمي لسفب ننلعرلاو |

 نسبلا ل سغو اسرع نينذالا ىحتت نيامو لوط نقزل!لفسإ يلا ئبجلا ططس ارم نم

 ,ةلدجأينأك دراياسارلا عبر مو نسوكل اب زم نيلجرلا لسعو نيّئئرل ارم

 'اه او 1! ضوه طاقتب نا! وضع عسدعب قابراهالوصع لسغرمد قابوإ

 ,سطاقنب ثيعرال | علاسالسفلاو ما/كحالا نايك وسيمو|لوسفمو ضع نم ذوذاي

دارمل ف اهك قيشرلهو نم ديال !جالاو مموبؤم نم كارلا بلو نلف
 'نولو مان 

 فازلالا لو هب درهيلا يوانفلا ىف ايكالفالاوارعامن نيئرطقر طن ناز اجت
 تابوسرلا نال فرتل, ملوث هيلع ْمُوِضرلاهاًمعا نهدولف مموبزس نب
 للا ضعا للاعب رواد ماراسسبساضلاوهو لاننا /لسفلا نضفلاوزام
 . © دوسولا فرس دبزلام شرفلا نم دارنا ان نكت ميلوسهلاوصو لوعغمل ىيياو)
 . .. | ديلا باصارهو ىزكسلاو الوسم تالوسفل ١م هزهبامو برلانوكميلوسعلا
 " | دسياهبتباوزالعراع مس وا وارهتئامأل نيئذالا وذ «ةلارعشلا اعملو ؤشعلا|ةلتبلا
 يفامالنالاوز امرت . لمي ثيم انقر نالذاطر الع لرد! تحتؤاهز اوحرد

 اذاو ءيسلا كواثنلا ىفاكالور لئلا طافت ءاوسافلطمو زم للاب دسار عيسولو مايك الإ
 ؟طهلاك اف يواذن ىف اى ويلعب جيالو هسار عمطتسوسيإر يس هرضب نإ هنظاعببلغ
 . ىي موا لون ل ونسم يصيالدزاهانالا ىف دن رببجوارفحو مسار لهدا ولو ربونتلاو

 ذكورا نعمازحا ضل ننال تانأو قاف دلانن رس قدارلاز عا ف دك تلا

 بوانغلا اكل سفلاالخيؤضولا فك ذويعوتذلا يلعو البوط ناكذاو تراشلاو
 لخاد لاالو ىهيبطلا مايضئالا دنع فشلا نم مانام ىلاءاإلا لاصب|بيكذلو هبدنملا
 اقرت يقزن يلا نهو :قيقحلا نيالا الخ مجولا ةرباد نع ةرخامرهو يملا 'رهزسرتعسا |, يلا]ط و اهئ ش ؟ةرتال قتلا هو تكلا ديول لخار ىلا الو نينيملا
 ءْسائ قفشلاو بر أاشلاوهبج احلا رهاظ ف لميو اهتخ امال لاصنا بج ناز
 ارا ىقب نا صمرلا تو نينيهلائام ىالخو ماكحالا ف بكرا ئلا ب بحب
 تازعلان يبي ذلا ضايبلا ىف النو بدنعلا ؟واتفلا يف اكالفالاو نيفلا ضيع
 ملدا ونام هوئكو درب نم مهبل وب مجولا د وجو ملسغ بج ناو ضراعلا عجبو ن ذالاو
 ايش ببال ل>رلا ادكو بلنملا ايه ديازلا دبل و مايحالا ىف اك يرش 0| بعب
 شح و نازلا م ضرفلا لح يزاحامو ف اتسمئلا فار اهي م و شب اذاالا
 "لبا عوطقتو: نإنهتلاو ماكحالا يفاكليلانلاو هدا قكلاو ةدبازلا عنب اصالاك



 )7 7ا ياا 0000#

 عنا «تيقتنلاررلا فاز ةدحاو ةنس ال نيالا فنانو ياهلا اذكى ياو نيقيوضرلا رنا يف نولي يمدجدو (ونتساإ جنب دبليو مايحالا ىف اكسال ئنلواماسع طتس تن بوكلاو |

© 
 يٍوملارهو ٍئرلاو بدزنلارانطا ىف جدوضرلا نم

 م 00 ارك يلاره :
 0 عا زلال يدل لش دن تيد يسم ظ
 اهيئنسل

 يما ايوا لو
 يروا. مو عشا م ناكوءليالا يفت قرف: .وا عيل لاعب بج: فلل اربع عنابمالاو اننلا دارم] ىفاك جوت "رو ءاصرالاف ع انمار
 رلا لعزارمالا نعزي ناو منام لس عزمنا للعلاوارخشلاو | ملجر تونش يف ] مهو ىزل|اورلا لعءاملارمو مرن بدني مساولا نأ عب هلا كرش ارك ولدلا : عشوم البجا ةرنراقينمل ف انييرتم بيك ةحرتلا ةدلع ست درفلتلا أو ١ بر اذتلاو بجاىلاو :يمللاو سارل رمش قلم يضونلا ل ةراعاالو دنهل دانثلا

 بونيو|ةرابملا نم ةراهطلابالاوتبالابو ثريا عفر وسناب ةينلابملو| ىف ةادبلا هوضرل] تتسم هيدنملاوانفلا فا زكسم ا زوبيزل قلل املاح نع نجزحوتب هللا
 بنل قارا وم ا/حالا ىف اهسممنتلا«ىكذ ىب نس خلا ناذ بث ضرل ا زاوججلوؤلا اعرَملا ذينو ليلا ورالاؤسب ضوتلا رش ىانصو عانملا ارم فاذكرمالا لانس اووضولا
 ساعي طفلذلاو كذلا زةيبلا لمد جانخلا دارم | اذك ةنسلل اهم نوكب ل ئضول أننا 9
 ةراهعلا بنوا ثرملا ف ىتسونوالافن مسا يلامرتن ةالصللاضزنانا ترون #وقي نا
 لشوضولاادباواجولا لش دنع ميرلاو برنهلا لواثفلا ف4 ةالسلا نلبس تيونوا | .

 ةص| دنع لاوملاب قيود سلا دوحو لاحم بشنولا مان عيبصالا مونت لوول ىذا اهحال) ىف امك ناسلاعب لرجيالومسإتب لاعن هسا عجالاو قئارلار علا ىف ذك 0مم اهإاو مبان لاسننو ماهم عبصالاو) حَسنحلا'ةقز ا موفتهنانسا دذف سهلا و ضوم الو مليت لبائتس للة وعلا ى اننا لاح يلد رردلا رخام | | تاس دتفرتجر يللا سئل اررلا ف ادلع ل عمان اقم مون «ابيو يللا بق اتساع وحالاو محال ياك مالا عااد ثيدلاد | مو ماكحالا ناكل وسر مب ل ]رالاملضف |و ذوم دوق ل كو بغفلاو نادرلا كا هرمداظلا مالسالا اغمس ريبلاد الادوع لكي ناسللاو لثدل ا ونانسالااهركاتسعببص ال ليلو سس لوط فنرخوا نهال ااا ذه اعدم ربتو] مالسالا يد يوم محو وللا هسا مبا كذ ةيلمكلاو . | صرخت نمردتلل) عربيا ب ايالو يق نليابطر كاوسلا نلوكيالو هايم تالين لئاسالا منملل قير اصبر لاو اهسدالار لال ل اذ ىتجن أك مفيبص اب لان هساركز ىو يمسح ف تالْبو امال ثانسالا ف ثاليرلفاهنيزدلا كرس نامي ولاضرعوالرظأ ةارسلاو عانفلادارما ىف اماباقن توفي لذ اهملعب اي ةرت لمن عييحضولبل اهنشسالا |
 ٠ جل ا اشو العلاوات مهنا رم مايقلاو هللا كلر نيقتو نسلا أ [مالاو مان

 مهم نولي يأت ةدماوفرفدولو أ الر ْءضرفْلاو ماكالا قا ةنس مرقتلا و ضر
 ينازكت افزع تدلي اهيركو مانغلا د ازم| امك تافرمل . / مالت

 قانا مهلة دهاو رغب تيل عيال: تازتث لب اطتتسالاو ماكل
 فاشتسالا ةسمزمملا يون عاتنلادادمإ يف ايمصيملا قالا يق اباعقنال)
 | فاسد ماكل ةايعمتجيرئاؤلالا ةضمغم ا نع هازجإ سفن ريو نماشا برو
 ...| يسرب ل يستسالا يف ثري قنام لاو ةضنملا ف قلدلا سير لاا لصيد اذ
 بباب قاشنتسالاو هغلان ولذ دارمالا فاك وسلابراشلا قاد يح اصلا
 ْ فارم نم كلي قرف. نال فسالا مهجن ثلث مجولا لف دعب ثكب اوئبللا ل لذعو
 اهب الذال لوصو دعب نيلعرلاو ثيديلانمرلي انساب عباصالا ل يلتتو دارمالا

 .للينانيلجرلافوامريب كبشينانيدلا ف دنفيلو ماكحالا وأي ضرفومفالاو
 يٍ موس ةرسبابل ونمت قو بلا لب صنق ضامي ؟رسبلا هدب
 ءامل الاوت ىدارمالا نايك يفبكلا ةريوي صوص لب ويلا ملم تلو لزدلا هن

 لايتسالاو ماكحالا ف ئكل دولا ماعم ماو ميلجرو ميدي سد ريبكلا ضوكاوا قرأملا
 سيالاو | نب الإ باهإ) نم اغيملاو |يلعلا نانسسالا نبا دبي اس ويك اش مضل دنع

 ااوماننلا دارنا زذكاهيام تاهل منسلا ل مخي ال حت” ىضرلا لالخ ناكر ميلا
 لسملا ثيلتناو ريدتعل | ب واتلا ارم لون لا كيري لاوسلا نم تح نمو نحط ايائاث برمول][مزو ركا سابا مهو و طافيتس ال) عمو الر ااراقت والي . | مالهالا ياكر يساويلا اد بروي نا لاوسلا اخو دبب صبقب الو لالا رثكتر نب ونا اتتبتسااوس نيفسرلا ىلا! فيزرلا هلا فار نال نيدبلا لسفب ةاربلاو مباف بنجر خر اه امهضم لاتسب ناوركرو مالسالا ماكح) لزئاعبسانلا فر خبالبك | .ماحجالإ ىف الرا لوو وضولا ار سبا يث ذوعنبن ىذوخو مجتزلا ناطينلا م هلا لتاقن امك اولئاتب لاوسلا رن اع اوف ]ةيَزذ له /ناولو تازفلا ةارقدنعو | مساب ذوعاالوتب ناب لما مينما رس فا زكة بيتل لق ذوفتلاو تءارلارهبلاو 9

 ١ ز ' مساهل : ْ ١



 الاررفيلب م 0 نب /دخلاو ى 7 ذالا تي 1, نا نانا ناد تيا تا ريدي يش نانا اق دنيلولاو ند لج 6 "رسوب مودم دق نم سارلا ختم فد دالعا نزلا لسغ ىف ةادبلا هسا أ ىف ورخام : مانو ونا دفان روت اضغعالا ةزاهط يتبين :ؤنلا وةالاردلل ثرن نسسرثلا ليرتلاباشع لا يقتو ذازمالا نازك رب باطل تع انل تلقلا اولايلا ع  ناير زهرينب ن ربلا د اوهلا لادتعا م لوالا فاحت باتا ل لفي نيالا ادام شرع رضمل يد يرم ننال نللزو مياه أنس .راخو ميتب (.اخاد نب ثسارلا/ؤلو هب ذا عمد هو قتنلاررلا فاك ادح اواو ةرم نيرا« غجد مشاتل لس نايت ارطق هنمرطافتب وؤنمولا ىف لسع بيم ايبا ةرهركىاي/نلاضنإب
 مكرم قون ن ذب مجاحل 1س مدعو مايحلا ىنا«رنغلا لم سفن يب مرحي بريد نينو مشرع ا نو دب نمو ازيهلا دنع الا هرج نأ الا ميسو 7 ميكيرق تجين اذ قنيشلا قالك لسعلا ىف فلاب عج ا لسة درررلا يس وب اهكرتعذر تكي نا طرح ال او تثرلا ارح يرن دنع نفي تنرلال زو زذلا 0 عييت اعنا الر ينال وب ةغل بم كذو داكالا ىفاذكيسذا ايم ةلولملا يمنح لاخراو لوتسلاايا نمل رع /بمرؤو اب ظل ناز رود شك نأ ص وسور ف ملبقلا لابقنسا وصولا 0 راح ا ءاكال فاي ونس لاباع 1
 بذل يسن يب |او هني لع رنم فزتعب يزلارسكل هراسب ىلغربَصلا انال/ ناجح
 اعرل او يوسممو | نامل اوفو مع لكزس يشنلاو دارمال) !بازكن اسللالمتر

 لقتسايانوشرل ولادعب نيتداهتلانامتالاو: | ىف ارث ىضعلكرود ,و لع
 مِناثلا دنع ضر اكوا ةداهشلا دئماهاولا ا ناو اوما 17

 ولا كرس قنلارعاؤاشذاو للا لفت |

 | اس ع دس دانا 1
 يملا لءاعسباسال# 0 ا 1 نمل

 0 ةزغوا كالا نبةيخاو ْ
 دفدزواهلاءالثوا نيئزمو |

 أونا ةلاغاتتلمزلاونريلاوضرا ناادْوُرِحَر وابو ظ
 لم ا ء ا |.
 />الإ أيكم جرن بجو يجون فس ديوس نيو واقتس ال0 0

 زخم وما ايس دابا

0 0 

 ظ مسالا ]عةااصلاو ضع لمهتع نين داهشلارلة ووضع لادن هوت

 دا 0067111111 ف 7777 077770700 الا اضدسح

 0 ف رج «يشلا ةروَسوِضرلا دهسارقب نإوان يون برك 0
 نانا يوذشلا اتالم بارا مع

2 0 5 

 نو ولاده

 سال ليتل انس نب نيرارإادامو قالخالءفرسلاو ةذإ ابزلا كبرخهباضوتنو

 نددابخما امرت نإبنيثقتلا تويم ثلاوضولاضوتزل ق ادب ا
 الإ عضوم|هييس فرك عدلا زتورهاةربززلاقثلا توليف
 تاع دسوق لسن ام كل لراسيلاط نيب عار درفانج هوم نب
 ميياوقرم د هأعتب نإو ورام ىويلجر ع منيع لا عفاواشلا وسر

 .انالئالتضي ةعانالا ف هدي لخدبال ناو ملح مرام .رايزلاوض وب ومو مو هينبكو

 ياك نير اا نيج فاوهش تبا لا لاب داب هدجو 0

 لاري فلاي يتم مو واهلي ولو ةقرك نم غارلا دهنو

 اننا اذلا مدعو هردغ تود نأضوني هسشنلاز نمل
 هد ذأذمالا ىف ايكمسيهلست امتدصق ءاءاضونبال ناودم نع هاونمو اد صقن
 تيلئتلااماو ديدجاو ربل تيلتتو ديفزيئقلاو فلسالاو الابد لوضولا
 يااينءالاو قاصبلاو سيما الابهضوتلاو هز دلا عش ف ايري ساد دهاوأم

 هس او كرا يف ظيافلاو وبلا لا رابلاب قاس لاو نضرضلاو ةجاجرخ
 .تاوالاو | ناو هانا مابي ونولا لاح اىرولارنعالاوشول/فرشلاب
 ا 1 ا
 لا الني لاا قماللضو وفدا لإ ةوسوأو ةارا

[ 0 

 ' .ططنافاملا ف لال اونا

 | , نم وحلا ظنا ةلم ارتب نو فاالاق سنس الا دنع نيم, ذات الاوأيل

 م را



 د قيال |ىفا 50 رسارلا لسمو لإ فاو ةدحاو ةرم نإ ١

 مح تنال ولا بتم رع وز ةنالب اعوس هلا
0110101111 3 

 كب رنمو بكا ف|رطللل تبحأو و 0 ديس الأي

 انااا ادنع كننفلز ليدل نسم تلو لدتا ناوضولا كعوولاوأ
 :رعش دان. او بطن كتم نو ماكف مارح ب زكو منبع و
 ٠ ةرانإلا لس لقو ةالصإك ملكك تولو ابو تيذتغد: ةرلبملا

 هاوي خو 3 ل ةارذوبنممل اونبلمئلو موثو كفو برشسذ لك ظ
 ةقرعدوفوذ سو هيلع سانجي اومايزلو ان راو تلناوثاواو نا ذو
 تهازلا الاس ةلخز عيان لكاو ةرال او انسصلا ترمب قتسناو
 ةولا نفك اون ل نان دارمالاف امك فل نط جوؤ]ةاردإنتتماذ) اه ةمنزالا

 لطياقلاو لبلاك ةالاراتم للاهل ناهاج يدا نمرلاو قتلا نم عز أم “
 ناخ ان نادك ناهس نم طقس ناب ةوهيشربع نع عزج هول ىيلاو

 عقلا مرلاك اتيت ا) نقنورغيص ماذا لاول
 0 وسو ةاشنمر ةرتلاوركرلا جحر يزوس نالمتتجو)ةدودرلو
 مالصاوهو العال نب نب ملغ /ةرنر م مضواو شناوا ما ذادا جنم
 تيليسلارو ضراسوتد و م دو مديد رع لم 'ةرالولاوم الا اكضتبا |

 ريما زنا زردارسالا ايل تاس نروقتلا قم وشونالإ
 رصعوان نتن !اردلا ىف | كاره عر مسن تراخلاو دل ىفاكاب درسوا |

 ءبنالارهو هاونمو ضقنا ترهرخإلا صب مرل هزيل ينم عزها قد ةحرتلا
 درس ؛ايبكن اكن اام دالسافذ :ارثلاو) قلدل مسعم]ز ]و مانحالا نإ
 رت مارام ىكضتنالو ذازمالا فا تيعارنلاو بابذلامالذ لاو ضن |
 9 مل »نلااهز اس نائلاسر لس مده ف انلو كش لبممل |
 ننال نيب تامل وسرلا نملتلامذ الخيم خا كل ناجم كيلا
 مضوم كا لسن ملو بناج ىل! بناجنم ةحاربل اى مدلا عرخا آو دارمالا نإ
 بلازلبلا ت روش كيلا طيرولو تابامرلا ت١ ازذ ىف وضرلا فقتل ودك
 اس ؤررلا اوليه تاير ضن جراذلا نال عري قضالم ةاتز هل
 دارم اياك كاكا امتنا مرش لتباف جرجا ىلع ددرتول صيقلاو أ

 رلو

 6-0 دو

 أك يوك نانو راندا وكم لذ

 ذب

 يرق با كرب امس لساني اسر عسر ناكولو
 يوانف ارك ل سب ماع لاثلا ةيموضو الو لب ناوضتتن هيلع كربلارهاز)
 0 ا /ازو يبلع ضني لووول لاري 'زدإا سار مرزنولو
 لجرلاكدُي نم جرحولو دادمالا فاي الا لعن جوي لاسإد)نذالاو كدثلاو
 ولو ةينقلا فاه نتنلا هاش (شتنأ أ عيت ا وفقنا

 ار جانب عضواوداسالا العجن م ٍلاَسْو منبه تدير
 هيلع عضولازبز الفالاو ضفن لأسر لرتول لاحين الا 0 ديزنف
 كولا ل اذا نكو قنفات ا لالا مدلاو صال ناكل و] ارم

 زاثا ربا اح امحالايفايكييصلارهو متصالئلا ىفايكئفلفلا ىلاوا جراذلل ةزرلا رو كإ

 تربل لاامرلو ضني درية 0

 ةصالخأا ين ازكضقني اللاسورصملاب رهو الار لْضدادا عرجماو صفي ةيرملا سنار

 فتشضتن ابجرذا رن هربر ىئاياخر ااذامنغحلاو ن اخ اذ راتف فاز كضقن
 وا و ضقت ا ذرط نانو «درخا رمل يف بيغ سن لكاذكو

 تايرغلا و ازك ضقنبإل لو :ليربط نم جر هزنول 9: لخدوراطاذ ا تبابذلاك
 حوف هام ياذا ينس ةزإ كلا لو اهنا ةقب كبد ليلد م
 هز لاسمإ ينخر رف نا يمنم مروح اذا بونيلاد زنمالذلا يف اكالخالاو

0 
 تاولام فالي ضفنراع انضر لبلحا هيا نأو للام هنم
 ضاق يوان ىف اكهنم ليإسلا عيرلا/ تردلا ارش .ننعلا شوبولاو ضتنيإب

 ثيونتلا ةناكرمشلا سم قرعالا كحال ف اقرملا»نيللا واول ذكو
 بلارة قحاك نخنلا مدع ضْئانن او
 لايحالة الصك لو نول اب بىاصر موب عمرلاشراسازإ بلا ةئرْئولآو ديرلا فراقلا
 ضال رلا دوعلا ضن لآخرإو ىلب زل زنكلا اكاد دس تاوكينإ

 عوج ناو قنا |نساطووسلا رخل ]قش بابطعتساولو قتل د رلا
 ى ا رسام وتكرم لاساو ين ضموإوأب نال

 اع .طوزلوا مبصا د نإ ىسن ومب دنهل يو اذغلا قازكت البسلا
 فارم ايس ولاثواالاو تن, ملازم دعوذ عضوا

00 

/ 0 

 - فاتاهمدعولبلا نيبلبمئئالب ضان فش اخد بابلو ورد ان

 6« كري

 ظ نبعد ناو ضيا ل اس يرسإ ءأر ل أل صرفت !نهرلاوارال !لعدرلازكو



 وثغن |
 رو سفش ناو ضن لغد حج مترعرا هديب نا لخر :

 ل

 0 آ

 ميبلا عنق ناب عيوب[ ظ

 هاك ١

 برولاررق( :اعؤن |نم عرجرشننس ع 1
 ' ليو نإ وصخ

 ا جا دازغلاس نضاد ضن رب
 ىرزبرسلا ران ىام/ىفتس هرم سل ن) م دجوف |

 تا تراسل ا جال
 ةارلا اخر د ايكالاو ضمن نش أ ىإ) مرلا لصون ان نطنتي مشن دس ىاعر باص 5

 0 ةرير ىف وينص لمد رلواهوضر ضقتنب اهجرغف ا ؤيبص)
 ونمو تن 3 0
 فكيشبالامْؤِصَو مل اذلماذإ جرم و) قلعو )انوا ماط 0
 2 ان رت وقلاو مد اياد امال ا ا 3

 1 ل ني لواعباممن

 نانس قا
 ماشا ومالا بار لأ عجن فلا وقلاىشربلفلاو بلاغ مرلاف قا 000 دلاو برق |ضايبلا وإن 0
 ل ذل ا/ويياقن نو مدنا فرعا اما داسال لاك ملارعف
 ريا ل ازبلا ىف اهكةيلفلاربتعب ةرمرطازع يفر ليتم ناك [وابمل باقنلا عرش فاك

 000 الاب غال ناد ردا 0 نربلا نم دعصو) سارلا سس لزن دارس ضع الم ا هيو يلازم
 .مسفن تءلسرلو نأيشفلا بس قالا دكا اذا ا 1
 ا 0 2
 مشلا عنز اك ةساوبلا ننلي) نيف سحب مدا جويفلاو ماهحالا اوهر

10 
 هردقلا ب نكمترل[ثهندرعنا ناك قتيلان تال ةيموا اش 700

 هأنل ابق لشسسو رهجو اعلم لروتمو يسجد حا ىلع موف مريكضرالاٍس
 ل انك ضقنب م ضرإل يمين وسم هانا | تنب اكن ١و صقن ضرالا ' تاع انو نضرالا لعوب دب عنضو نأد

 شَقن م درج نو سنن ال كرك وا مم ري ةالضلاي مشلار هنا
 , “ار

 نضال «دب ةضدولو يثئزلزتكأ رش يناذك ضقن مبتنإ خان رقتس .

 نا

 مصاقن دعائك وس أه سلا عولط نم هضيرن ةالصوفوالث زيد ة انج ةالس ظ
 1 0 ارت ةراهلت ضمت لف ةالصلا ىف الخار نك مل '

 0 ا ا ل ا
 هه 7 1 7 4 5 7 . 9 ظ 0 0 يجو ١١ لج 3 9 59 0 ْ

 :نانلصلاساننلو 2اورااره انقل ذجاسا نوران د ظ
 ليجتلاو هز لابي م عمسبام ساغلا نم قيذلاواهزو ضقنب ال نيتنلاو الإ لأحع
 باتلامش بقع طعم يتنلااًهض|واُدعاذ 0
 او ايام ناب تكس( ناووبرنهلا بكواتلا يف اكشقنيال
 مبذذل نع ئطب خرا (زااهرمويزادملا ف ف دروعلاوا عررلا ل اهوازمحيول عرسي زابكارولر
 طقس لبر اول يىلإ|ذنتسم مانواو ماكالإ اكحالا ىف ايكا ضقنيالف هيبنِج نع يرضع دساو
 .تامدجو اهطفسن اعاني ان انولق_ردلا عش م اركدلارفسنما نكت مأ نا

 ذو ضقت هما نيم نانسي تسلل او وقس ديت

 طنقيتلا لت منج عضب ملام هرهظو نك |نلر عصواوس مشي ال فينس او
 ره أ ض نال ضرالا نع ةندمقم ل دز أ< هر ليام . الام مالو : اكحالا ىف اي

 هاننإو صقن هم ر نأ د/رو سل اجوهو نونتلا سار عم راوبهرلا

 ,نرابرع نازل تنأ داو ناخضااذاكو انف نايك فنا ناماوا رض
 فن اكث دحاوسنا لامي نو انْ[ ني م اونس الو  دودصلا احت كنأف
 لماع نايك يفلاو املا ىف تلو كر ىلغرسازوايبتحم مانولو رررلا رس
 ماكحال الكف لخأ اانا تا ولات 0 را اككاول لاب
 مسمر وعشالب اي ير كلا داورتتلاب ووو قتلو

 ارباع يناوإ ناكاركو 00 هسيسدل ا لئابواو
 ةالصةباندلا ضيتنت يتلا جيا ءاعلسلاب ادا هينا انما:

 جراخابلار ةدفاولو |فاملاعرأ
 دو ناولو اح انا كواذن فاي نققتن لم قهقنلخد

 اناا ٌن رح قسل (ًضزنامدببو ا رع ع
 ًامكوزلسلا نزل طبل قبال ؛الصلا ةمق !ىبلا تتولودارمال كل

 و ةالصلا جرام ميانلاو الاون مهقحت دمسنتلاو تقلا ضفبا/ل و رعنلا

 عولطزمععوطشلا هن 3 : عش واو هت
 هوفر اتلرا 0 ل 1

 تناك فهي دوش |“لّشلا لا اهإ بيبو هو ورعب وا ةرياسوا ٌمفت
 نانداسثالا يو ال همم عرضا ذادوضولا هلع

 7 ديّشسادعبونوسلا

 نارلاث ردم سمرب

5. 0700-7-7 
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 ير ساق زا تسال 301
 ب رهيشتلا دود ادع 21

1 
 ل 00 ألا فقال تلو الا برز مونلا ولو تراهط

 - 2 ارون ليم تن هلا دير هرسسنل ني وردها 00
 اوف تضخ واذا 0 او لا ولان را
 الق مرت مدهش ارق رتأم دعب الا مال بق كرنقلا 3
 ل
 ٌتلصاا لصرل ار وقمت هتف رووا« عا تل مشد ع
 'رزفاو رينج كماقو ةا |ن'و اسنلا مام قكرياذا | لصوت اون ا 2
 ةراهت ضقت مترك رقعننإل 500 هربا ذم أو هريبكت دهب نوكو رامالا تره كنقراذا رعبا يلا نسل ىفرلا لهن اككدرلا قف 2
 نو تاتباو ىرنو :هومَت ل مناهم ب م اا بن ول تفيدونا
 امال) [سازاوونرلا ابر لع ةباررب ىدةالصإ الاهرلعوضوال ناو ن
 20 2 ةوالبةر بس يلع اركرت م

 رهتلا يضر دأسموسولا,ىلغد ويف لك والمولات ؤ
 وس ةرم تبعقن ااناؤنلا عابد ءاعرس ةرساوال ,هقمل فتن أو ئالصنا سف هلا ررالصإعضمو لبشلارغ كال |ةزلصلا يف لعازا كروت اياصلا ةلصللاملذ لمهارلق رك 01110 ل زمااان

 ختفااذاوي هلاو يف 2 كب |ذاهرنبجإا © اذكو رلعوضوالر تمت م ةالّصلا
 اا تونلا كتزكو وضولا لع ناكف من ع م دلاله ناو اواسرخالاو| الأب رشق 'ااذاركراتلا نويل ناقل 2 .|ىيهضمو اا دعأق موزللا

 اوايا هيرب ضوتلاو متملاب يدتقا وصولا هيل'ن اك شيونيلا كم يربإل مامال
 دكتَول ايم ايلا ملا للان ل امي سامان 0

 ىضوأب كرا :لقلارش لإ ةالصلا امال مامالا اكن ادوضولا بلع ناك
 هدا امالاو نبأ نإ يرسل |نايول ازكو يذلا

 نا مادا اذ مد 0 اوروتن مونبانمل جر ئمرلا لعن (
 لهم زز) نيالا مرفلا ديدبالو ونمولا ديمي مامالا اف موفل م
 ل يو لما ولا لع كاني يافع يقم 2 ذالشكلا

, 

3 
 وب 8.

 ؤ يخشياةركذت ناب وتكحل |انعم اذكو قت

 ءتافلوك امن ترحب سبل ظ

 طش دا «زدكلسا قيل اه هش نوت
 هت تكد ذي تتفلا قرت نطو تتدعإْن :ئكر عاضريَمب تلص | ز [ٍممالا
 نم ئلخمدلا جنن ذا عرق نمولا الع باو ىف داو ن يف ابلغ
 ف دوب اروي ناو كلانرموبو 0 عراب 11

 دبعلا راض نإ ن ايوزاهلر كا ذوف 0 لّجر
 عم وره اطوماقنبو لصوإمملات قو لخرو 0 لات لاف
 اون ف ةزلصلا ةنجرلا ف دزمااذاهوشولا هيلع ت الرقم م ب مك هدودخ“
 ةيترحم تاخ اف:ةوانق نب اميوضولا هيلع ناكمقف :ض دال
 يازئعاضغالاق السا لادحَو نة هيو لنمو مت الاف اًضغا
 وحلا لإ ىف اكن فتن رنيقهيتل زب نيم ف ولو ليو ووصف اهدنمو

 مد جيلباهل تيدر نوي نأب: ارملاو لجرلا تب ْمئْشحارلا ةْساَنِل
 .ذاهجرو مهو تاصاو تا ترشنتا دقو دادنالا ىف ايوسلاا

02 

 ول
 لضرلاو] لجرلاوإ تيتو هتك الا فايل مذراو ماكخألا اركأ

 ةرتابلا لاب ايصا نع كولو نيجرزلاس
 ناطو :نكنو !اوهو دنت لوذوهو تسرب .ضقش مسحأملإ
 "اموهويرس نار 2 اهررلا نسيز نكلا نط اببؤل دركزلا سن ضقتيالو ةياورلا

 نا ادا ريو قلالي سيب سي
 تاسإ نارنااعبيكوتنلاو هنطتب هدا ذاطسب م يذلا ل يملا ملااوكوأ

 ضالاءتامبالاناصإ ناو رس الردصبلاو ادب الاو باِشلاكتادئانلا
 برها فن يلا اغولا 8نيفن [قعوبملا تاب اضالا قاياشي
 ' تردلال نب اتسهفلا ن اذك ثرحهن اذ تيزي هل ةبرتلا لوصيلؤنموولدرذصإلا

 هبلعحر فرحا ناى|زاالادحاو فذ اعلواسانوااهيحواّتانجانا اياؤسرتكالا 1
 ميلعر لد حاب نالو) مال اكد حارا قنا لا رينان بكا قون نمت

 تيفو فوتو تذؤلاجيرج نانو نايا كج لسفر اممعم ناكول نيفثلا .
 [ْمورئنم دهتعا نم د ففرعب فوذرلا |
 0 لاجرلل نينا طعوس 0
 جو دلك للارض نيف ب مانو فنا نالداداهريخاو جا مح زازنس |

 دفن بي اا شياو در نم كاسلا جل سقس تيك سيرو ظ

 .لصئا ناكويلحر سنع لسعو
 اطال ةريصلا الا و 47

 و وصوب



 0 ا او ملا |سضزاميزخإوا مدلج يري بع اع سوا اها ركحولو ندلعرا ودل زان ساو لا لمسانو دل داب لس او ا وهو لش بروح لانو الوإ دلد نم لعن ىلا ناك *اوس لجرل |ىلا عبلا رامرمم
 !!ءارعوخللاك / ار

 اووشاودلا نب نيبمكلل نيفدل ار خس 7 يع ك0 ذلمسيتملاو ءايمالا ريا امال جي هر دعما: اورو لاس ذو انؤاب نقولا مادام تصنسبللا ليت شولا مدودررفلا كر رزلا ومو يأ 0 مر نام خاف ةكوأتو هل اليت دفا مام ا قدا نب وويل راد لوا
 دن 7ك ود ا 0

 تاو مْزْيل] وبا صإرفصإ م ءاضإ كر الي تادف قزح نعام رم لكولخ لشلاو ميدو ) 0 0 نايم ا نينا ف | طرسلاو 0 اسرويز ف ناين قانلو لابو ضودارمالا قف
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 تول شل اكتتافص عيجف !فلاخ نآو قالا سوضولاز 0 | 2 |[ىنح[س لف :ينلابوضولااجدضرلا نمل لاوتس) دصقو تدم عفرلرصت سننلااه ايست لفتسن لاسر | رود بتزعلا بحاصل و نللا زل لكذ ظ 2 ارادسبلاو لهسلا اا اوهو تارحالا هب عقرتالف هريغلر مردعو
 فسيرهلطناالربوصونلا ىنوجنالءاإ) ى نافصو رهط اك رو م ١ تف وأ ايل هيزسش لومي كاع ناو نات

 كالا فسرملا (ن قطلاو نوللالنبللاكطتف نافصو لن اكت آخ الوتس صب !ةبرقلا دعب رونو 0 اهلسغولذ ةدرؤل |ميدصف | مكرمو
 0 0 يونا لوتس ىلا طفومأم ارسل :رهاط:ليكرتاددرهاط بوت
 22 9 يب ساتان كنها تود دونم ل ارتلصو ىذلارعلا تلم اعرب وعش ارت تلون ' 0 ايكالا اركب مينسولازوحالالا قرتسورهظ أو ' ةزل درابولا ىف لوتس (لاراصل املا رصلا ملال 'انيتاذاو ماكحال ينال ىصو)
 ت”ءالاوف مالا نكت لدهلاكلوتسإلبقدن رافال وريهزركاا ب |, ةناننلاو تردملا لوي لاو لوتسمريصب نق زئاجإ ف هيلجر كرحإو ةفرلا لإ ظ مايحالا ى لاو لعوو كرهت اررشلاوقسافلا ضل رو 00 3 هدا ناباضرف طقساولو هيدنهلاءكوانذلا نئاي/واهتسمراصاعيرعشت ت اسف ناو
 اركان سكارف طرحات رقإر اذاهزكلاضوتولمو ارنا نا اب الرناكالاورسنجو هزكوضولاام 2 عراعملا فم فايرنع
 رشاد ججلاو بانر ارا راق راصرف الا نامل يف عقو ناورق اكنارنح ار | نيبصب ىدتموظو هردتس قانا سار لست فالي هاوتس

 الدهن /دازو |عونو ل ةردعل وبشر ' ) درننلل اَضْون]ْو) ةديتلل م 1 6-5 0 0 وأ نر اتس
 1 1 اناوشلا بكتلا ف ”٠ ادن لوتس رجالدول ابدا لذ 2
 | عابس نم ىسوارتل اربزنخو ارش ملفأو لاهسأب دوشعلالب ناذإو لابمفنالا ]نت لاوتس داي

 ايرعفلا مالا اسس تس يك درقلاو عيسلا ولا ل د اانه نمو ىتنلاردلا ف كرهزلا ا

 جام



 نسرك توم ءو ليارهبو نسير ابعووردالا س لربك نشا
 وف دودو ايها دراسي نانا 3 1 دو

 بق نول قيب دعاس الم اياان ننابايملا قال سب سه امنة ذايم للا
 ةليادوسو هوس ألو ار ووضعوا ةرابرتبلا ىف تام نا م اكحالا ناك نا
 دعب تيل ااولد نو رسلان مزن قا !ن لبق مضاف ضربا ماسوا
7 1 0 15 

 0101 با ل لا ركرأبب

 ن اول جلس لاولدل انوا نإب /نامراند# ارهاب 0
 | | نو مزنرلن لاونلاطرتشسالوز اوورحاو هرم ب ربو يرع عسب ّ

 ظ 0 ظ
 ا اكؤمامئألافمنض بمعني نالاثاااولاك قد وادا مالا
 الدو عربلا نم هزنسرب يف 0010 توف بحت ةراث تنامزلو

 مرني ومس ىف (إ/لد  ةرطق كفو م :تفلاىف ةزاثلا تشتم تيل

 زكا نريبلاىفالاؤتراو بحي ةرافلا تنأمولو ناخذ واذن ىف اوال عيب
 رشعو بوضلا هتف ب وبصل زال ولد ورنع نيك تا ف نا

 ةلاتلا رو زهلاةرزلا هد ريالا ونسملاٌرشسإ اولا ناكولو اولد
 هرالاةلرنموهب مجاجلاوةاثلا تنساب يفاكنوزتعوا هالو رع زن
 تصورا ةرلاورلارهاظي ةخاحرل ال :ءوهذ ةأثلاو :داجبلا تسمو
 ايم عزنره اربي ف بصو بو الاوادلا جرتف يس شاول تي زن
 اادلا بعولو ارلر ذو دش اهم رن فإذن ارل| ب صولو اولو نِوُرِع

 مهيلوثارلدا نورسع رس بمورخإربب ىف تْيولاو ةرالا تنرخ | ناواول رشعدسا زن
 زن اولد فاش ةزنأهزمدحاو لض بهو تاريباولد نوع ةزنو ةرافلا ءارما

 لغو نوجبزا هزني خالا ف بيصوأبءادعا نم بجاولا عرنن ثشنر| كرد
 حين بو نيويبلا نابجاولا هيزن تشع كرت دحاو لك تجدر ب تسال اذه ظ

 8 رس علال! سو ذو ربع هديل دعا زز بص ناواوهيرا ينط تيل

 «تلوهبرا ةزئب نيشعل | ىف ب بصو نيمدر الإ نم ولد حر تول ونون الث مس ظ
 تف نابجازلا بعت ليسنر 1 ةلرذرل| سوو و راما نمبج داو

7 
. 

 : نونا نسف رفارف أخ

 | قد كثعةزنابإدج] ىف بجوولو نوع ةزتبوخالا ف بصوامدادحا نم رشم

 تامر اقرب تيجو دنقل فنانا لافةجا 2 جه
 نيبلاوف عقر ابامقسا نورث اواو حو نويدرالا نيم !اولون 2

 1 فوز ب تن عنزالاو كد 0 0

 :دال ايها ةلبلو 0س

 6و |

 أ

 ع

 د

 ف

 0 : بهزلا
 ممارس ثراخا اح ةيوهام نور
 يشب ناالابتسالا هر املارْثس نراها اساسا
 كارلو تساي ايف يوسوس ناوصإ/قرعو ماكحلا فا ربصملا نمراملا بدول ا
 تان واوضو هٌونضو نضمن ف لش ومو عاجربما نبا رس فاك ف اركلاو ةنردلا ياو

 ذأ وفر اناس ن
 نوبيرأؤ مج دا ١ ماب نامرتنك ل

 تتاويمدوعود مالا
 يلو مايا ةلئسُو د

 : سوت اذإ ةدلا للنت اولصةر اما زلبفوضول

 كئامرلوالا وا“
: 1 

 دال |س يي مكر

 ٠ توضوس دواهنشس اوضؤن اام ! 0

 تسافرانأ نان ناكناواعام) تاو ديتفيالا ماتيو هولا

 9 ممزلب ]ناار
 0 4م هد

 تير يف :ساؤلادجو نكيهفلا
 هام داي اوهانافن

 ف اشرنا الاد

 آز لب نابوهوم ءنراهط فال يب كبر ووط
 كابلز رم جن كر نع

 تلتفللب اريك اكبر عرفا و ملهراغ لش صنرلا ازا مش لشيزلا عضول

 وك اب ملوضرلا ع فلا وسلا ذاك انوا الخ للا ناك اذ 0

 لهثالو ثرحيلموعل ةزاهلطلا ف لفان رع نارأو هوضو عرفت ةرعلا ف

5 

 روسيبأع هل ثدددلا نكشو م ميتلا,نقبشتاولو :صاللا فاك بكتاب
 مه فنولا ىف ان يقيل ابرج منتلا ني كشو تريلاب نقبتسإ

 كي ونلادراقنلاو هأيشالا قاكرهظنم ىهي قباسلا يف لشو ثرخاو ةرامطلا نقنت
 ىلإ: ل ووضولا بهم هدبدو البلا لبق ره (لتو الكا لغو نارك اذ
 فنيسولو ,يعوضوأم الوز اونا ليسو هاما |ىموىصرلل سلج]

 تسلا لعرلا لسؤدوضللا ىكز ف لس ناتىضولااضما اوسم لسن
 اريك مد عيربد يتسلا ناي نانوضولا داع هركذ الناس للبلا يار ْم اًصْون نمو

 د هزاازاو)مجزو ِمفْسن|قشَبنيو الصناع في هامو)
 تاتا بلا دع ندا



 را

2 

 )نم بجورلو |

 يوما درا «لئتسي ن]الارشد يب 0 ١ سوف ثار 2111 لوبرمأتت
 2 ادوسوهوصو |روعصعو | ةرانرتبلا ف تامناقم اكحالا( بي كول قبب و تعا ميكن بابا السم لادن 9: أدأه
 دفب نيالا اراد لوسي يبل نس مزنف قنا ختي نإ لس از ضربا ما و / 0
 برسلا فا اننا 0 3اهز نلا ءاهحر اهدار ا ةزانلا نومنن ب يس قر الو وز افلا عارخ ارخازت هرئلاب ةريعال دازنصملاو ةزاذلا حاوخأ

 تف ديول يلاونلا طونشسالو رام ءوسحإو ةردوب ةيزنوهنثع ع عامود ن ايرل حلسولاولدل نو 1 لب م رائد او ,رب قتسب يذلا 4 لكفربتلاو تابت ةرطس ب / رؤدلتلاو بودل رطب ذو سلا

 هلا ةايارمامئأإا قصتبش بني ناماذالا يتلا« االاو ميحالاي

 سفرطت كففو ل تسملا ف ةراغلا تويشت ناو تالت لإ
 ا باى ونران جوي اننا تنيداو نفخ نالوا الا عيج

 ةزافلارلوو وتلا ةد ا ثيرتألا» «.دداكدندلا |وقارلا ناكولو اولد
 هراملاةلزنيو هي مجاجلاو ةزافلا تي .وا هال رششع عزنب
 .تيعوول و ةياورلارهاظيف ةحاحرلا ل | وهذ ةأثناو تداولا بتباند
 م عزن ةره اربي ف بصو تاو الاول عزتف ني نماولد تيثنع جرن
 ضايلاوادلا عواد ارا رز دشن ابني جرن فااثلاولرل| تب صول و اولر نو ورع
 مهلعتاولر نورسع منجا بعورح ]رب ىف تَنفلاو ةرافلا تجرخناواول شع دحا زن
 جون اولد ناش زن نمدح او لك بجو تاريباولو نع ةزنو ةزافلا ارا
 قلو تدع ةزتاميادج) ىف بجوولو نوع ةزتبوخالا ف بصوامبادحا م نع
 لغو نوهبزا زبر خالا إب مو امبارح | نم بجاولا يزن تيدنر ا عئرخالا
 بل بو ليريبلا نمابجاولا هيزنذ تشع رن دجاو لك :بجورابإ تب الئاذه
 ةزنب ةع لانو نو هع نّيريبلا حا لفي ب ص ناو ثوهدرا يغب تالا
 بضو نيعيرالا نم ولدة رن او نورالك مس

 ظ ي ةاجادلامن نيرا ةنزخالاسدا ا

/ 

 ' | اني بيتح ا طسولا نموفصاولولا نارا ٍدرانلارهز احيسولد ميلك ابا رجع

 ظ نزيل تبا: لد ةرقياتاو هرطق تقوف بحف ةراث تنامولو

 ارنلاو تسالا فو هروسرم ناوصركذ هرمي ماكحالا فا كريصفلا نم ءرايهلا سنو :رلاعأ ّْ توشمو بوبصلا عتب وصلا دازاذالااولدرشع نيت تلا يف ناكام

 , كلوعبراةزنب نيرشسلا ىف

 . يحب

 نجل 0 زها
 ريبلا# قدولدابابفساذورشولاوانوحونوسرالانئميل لد نوميراةيزني
 | وينر اناسم*ن رارلدلو وزد اببو سب علا 0

 نويبرأو ْمِج 000010 رت امرا |

 تتاوضدوهد الني اناا
 يلو ماي 1من الم البلو يي

 | ل دا حلات تاللص: انا زلث تول | ضيفو كد ا

 كتلوضوي واهي اوضْوَن ةنااام اوةب اج نمأهي ايلستفإو! توثزيت رهو
 0 معان ةساممرت نهي ين ولس
 الإ ممزلب لذاهنم نيرذكا بون ن يف دساولادجو ضو ورش
 اسيا ا د .

 ياو اولا بلقت ليقو بالما نين يي
 دار للف داموضو متر اعطال ةينروهطو كولش تي

 اراك نركزمانب ان كخرلا قالي لها امس برش كراج حاضره انذور
 يل نالت راسل تيرا ير لت دارمالا ناي ةلمرال ناناممالشنو]

 34 دان لواوو وسو صنف لسمو عاجرنما نا عرس فاك فاركلاو ةنيزدلا قر
 تتسلل اكو عفو نأوملذد اا لشئذلا ضولا لسع
0 1 

 د مرح لع وكف اهللاوف نع لارلو ةوضو ىقت نرسل ىف لش

 عنه ثد دلي لشو م ميتلا نفيتساولو 0 0

 تونلادراكلاوءابئمالا ىه قباسلا ىف لشو ثرح او ور اهلا نقنت ل
 ىلإ رو وضولاءبلغدهربدولوبلا لبق رب [لستو اللا لغر ماركت اذ

 دلال حرلا الكنز اًضعا ساوُسم لسفن /نا ساس ساس سلم
 اكد يسلمو داو نبا لبا كل ا
 ايدل رازاو)وجزو فن ناىشبنيو تالص لع رب هأبو) 0
 | رق كاكاذا عفشت نة هنهوك سدس ا اون اذ



 , : 0 : |ىلعرتوعيرل نوبل ةكرخ ]يرن 34 *! فم ّن ِك | ئملبيل !هرفد مهفتشت ال نعت 0 ا نإ لوب مبا نيتي لان هد اده مال هرتمم نوادي نانا:
 ا نيب صَلاب بو 919 عجرم | نبا رش ناكر وجا لاوس اوم الياناش 5 0

 تب دا الا يد ضل بلاد قنا لسخي ثلاثة رض نلب اا لإ ينسي سمج ماها ريكا يذلا قير هكزت لاك" 2

 | يف اكرازولاد 0 ديانا رم فاين ناد باد ميا . 500
 ف كوكب الااعاهيرْصو نكلا ناب ويس ىلا هن بيو تيل بدم ا 2 و مامحال نب ازكن يللا ذلك ااركر
 راج ا لوم انمالا | قانا" اانا 0 7 يرتد هاف

 ؤ يفرم 0 0 0 قرم ا بأم اعيودب برع 2 0

 ا 0 مو الزد/متوفلو مل 0
 ناك ني نمي اهوا بنح ..ىلو ءننلا ىف اكةيرفت نمل متل جلو ةبرملا 0 : ظ 1

 فلوس يذلا بازل هتسلاو هازمأ من 0 ظ ْ 5 0 3 0 ا
 جار ذو مف . ابغلاباصان بالا ةهوز لاب 'يف ماقولو نيعإر دلاو صولا ئ و راسو ةالشلا فا ترهل يوانذنلا ناك بيرم يعد زاج

 ا فينا هاد عمر واد ملا نوم حز | | ةارشلول ةؤرلثلا ةريسوا ةزانبلا ةالسلؤلةالسللمت تين لونك ةز اهيطذو دب يفنال
 0 اغلا مفياور نوح متلاةيسيرابلاعضوم يس رلخراوافزاععأ 0١ انامل اذا ءانيالااننوزابا عاف ادسدوابنجرطو نآرقا
 ناش ل تدلل الع لل ولام انو يل كرا ١ مجنرلا زون راضيا ه الوان ل 0-لا .ارفل
 دوا صبح نم ءاعث لاه هبشانيار عطقنامنلا نيصؤششو زاعرمالا كونو مسي ١ 01 ايلفنو اريحلا لوحيرا
 تقول) ليقول زاجؤدارمالا ف اير و 16 نااازراوكلعمإ ْ لوسلاكوأنا اريل كاسل ايمن نولي ماسالا

 ةاقواواذحإوتفو ىف لئاونلاو ضنارملا نما هيو دحإو ضرذ نيرتكالو 1 00 فرم ب نيعارزلل قو درا ضو نينا 0 8
 مشط لا ىف دلبماملا عصر مسك عسل ارزعلا مي :لاايرشتو ماكالا فاك ةددعنم ٠ لاب ص سلاو سيلا نيا نمد الإ لع ميدب

 2 كايا لاعنساب هيلا اسوا هدا دنس )ف 2 ظ 2 ا داذل] عرن نيدبالوزكي 0
 كجاهادمالا أكد غلا كا نسم 52 فا رجلا دو
 ازيض [س قدح ب تيب اماوا برع ةرامانم نقلا أف نلاكاذ

 ا ىف ايكوبأص اا اواو ياو تيان تع
 "عون لرواد نيمسمبل مام ند
 انما فبما قلل نقلا باغي رسام مدنها را ايا ٠ فازت ناديا كدا ننرل سمت ميلا دلراذامدارمالا فاك
 سلا يفند نذل مهاد عدلا وملا عاخنالانا لا اسمو ميامرعب تاموامدنلا ىف مسار ذنايسولوالئالا وز اهرب ذو
 لشي ذااضوت نات نافاذإو نجلا انهو دارنالا ذا ةيربلاف | | تسواشا طرب لوا لاول ناوي ديوضددازتسالالا لإ

 مبرنعلا ثوازفلا ءاك جد 00 الاس مضومبوادرنلا ١ فمي سد ديل ادد كامل جرييسلا لإ تنسي هيباص) !
 مكابوز وشن لع واج داوسو هربعو ايم 1 تاكاوسورع فور ظ ضرطو ةالاولاو ترسل سيلا م فيلا دباب نا ّث ىولاب قادبلاوو دعب اهيقفنو

 | اذ عطا



 نافراادضاتساف تذاضو| تن امادإ

 ولا
 رمئاذإ 0 0 46 0

 ةاناومواتراد تاتا يع ال 1
 أم ا 0 206 از

 اكو ءالاو

 تادف | ان .
 3-0 ١ وانك اهرطتني . 2

 0 0 لس نسا
 واراخدجو نا النابع دارها ادام (بناهتساو ام ! شارب ند

 7 0-2000 6 ماكل « ايلا ةرحا

 قوة مخو هل روج دملا اننا لا نا طموذنلا لارسو يدا
 3 ا ارمادبرشالان ولدنا فنك يديرحدارطم تب
 5 سلساضْوَرو تانآنإوم اهكالاف اميقلئلاوب أضعا سيو )وشن ىلعرْس اخ ىانك

 رالف زيزامدع وهلا رانا كاولزأت مينا
 ولو الروبي سن اعىتنطعلا اياد -- اوعي إل
 كرب كلوا نارغعز نن ذنب ردسباب وشي نا لمار | نما, ل سورخالوبهو

 : ءالرئال مييل]ون يان تالا ضو اايلاو هلجرسا ناش ىقازك ظ
 شناجي :وأ وكس ىثوت الن وم لاوتسالا 00

 ل نانو بقه ره مادح الن اك م هت ترو لك واول

 هزرلاجتتف اي يقما بيلا مابُت راو ديلستتينادحال فش
 تيكر! هيمن ايوب نا قيتيوهراتيلا 0

 يابا تطال | بارك الرتشم ناكاذا
 6 , وفن تجند رش شكري ترم واعر أل تدني كوالا

 هءاطخ ىدالانالسو اقانورمثدل هردجأو 0 0 01 ا ا :

 هل دقو) هرهظواوؤن هةقله ون 2 واع
 رو

 ليمن م سى دلك مول :راعزااو نسبا نوري

 7-0 َى ة

 ابال نادره البو تاهيلا رمد ىف ةولسلار ادقنم لعرشل ينشب ناب ةلروو ملاماو

ْ 
 ظ
١ 
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 > فا افرلتسم اهم لامععر من ةالصلا نم خر ا
 فيم ا ان 0 '

 ال لا اع مضل كرْيعُم 0 نا جوس قات

 برفاو اة زجج هداسلا اك نادم 9 :

 ىبام الس كزامدب ايوعيو هرغوميتواقب 0 مدقم ىنن ألن إو قداسوفدو

 د هني. نا بلقلاو لاس رارتط نم ارع هز ول زو مستني بلا نع

 لا اناكرلو تاهيل ءرهن قرنا ميدلي لبشبلا
 سلع لفي ناو تان ا ا

 ثمدو هدي ملط من ىلصوو ةدويجوب نلثلا :ِْلعٍعْوَص الن
 برقي اذان اي يال كامل لذات"

 ريما س) سيف اكبلطلاولز راج أيا عدهم نانا ةريخاولو بطلا يلعب جبن ١م

 اهنسلكيفوايجر اخوا:ةلصلا ف نوكت نااماناج ايدام لغرف !ر ]ذا اور الكلاوز
 يرسل 00 4 دس لا

 همهتالاؤن ام ناذاما باد وليف اطمن بل ةالملا ىف ناكذأف لوز وبطعب
 ,ث ا ب ناو ءاطعاس اب اذاازكو تمتالاوقناتس دافعا نان لاس 0
0 
 مر تلا نا السلا ا انذار تينا ةاعنا تغب الان لا

 0 اذاهدعب لاس ]وه الصلا دز |جيلنمو
 داعبإلا أهرسب هاطعز نات ليسو تبىنم ناواصؤن هاطعل أف اين لاس ناو كَْنشوا
 اهب !انالبّتالصعتالاطعدل ناو للا اول نتن

 مب ام هّققر م ن اكولاو .ىحالا ف ازكةن الص تع لعب موو

 سةر باز نال الام لسنا راجلا اكد
 !ىوصوفو حاب نيبو
 ل 0 اقف الما مم نمل اكنإ نيبوفتلا ماوفت

 - |دسب د مور بنرقؤاردبلا سار

 ا 0 7
 ملى لطب نس ثّين تبواويردلا ىف ابرق ةياعيراكإ عل ذَا انق

 1 اراالاوديعي واع نا لاسم ع |ذاز :نالصاع ضجر ئاعنو ىدوعب مل لانولو

2 



 : 06 تايازإالا تاسلاو 3 ا تا
 رجح عرشلا ظ و لاا دب سيد هناك 0 3 0 0-0 يور خويا أملا ةوجو

 2. ؤ لانالبمادارلاب تارك طلض| ”النالاب الما دماج وأ ظ زامل تون ذو مل 0 ون | ناو الإو تمد دزمأ ظ
 2 رد 10 تهل لاك ضرالا حش ىلا, طلتخاولاذكو مااا أك |- قرا فخ 2 0 اناا رب 3 0

 : | 0 ىلإ 00 /!هرسح نون وا ب ني 2 ةالصلا» ااا مريد دخلا

 ميال 20100 ملا هبرنملا يرأدزلا زاك ةالصلاب رشا نؤاذا, نو نذرت ناسا توه .|كاوزمضقْتن ازكو ةحابالإبول ولو ةردقلا تتبو ءايهالا ىف اكرازؤلا لعضو داو 0 ا 0 ظ ظ دانس تبيح مييأم |ىفامداألا )انس :اجفردتتلاو مالحالا ف 2 ظ 0 ا الككزكاشنل 7 لاس اا
 نأ ناكلوالا ممن تلاكتزب ةالصلا غلو 1-1 لاب اق م 0 هاف ثرعأ كا نزع الا مدل منا ذلوفاسلاو قتل اررلا ين ام تيدا الاودي لال ال ) 1

 0 امن نإ ايلا دوعوومد | :'ار سينا ل نانو ثدروإمدوصولاب عرس :
 هاي هربا ىف (يال لاب كا هدوحو ضقت من 0 0 1 اك تير

 7 ل للادع سمن لطالايغدرا أو ل ةاكرم الا هال |اعىسعانرورم فاما هالصتووافز جر ردلا ض نبل 1 0 تل 0 ا
 ةارالس مل انئاكئابصيالو سوانا هنأ دا 0 اا بدا لع تشاور 2 0

 لا نارتو ذم و مالا ىلا همي ف ةنرجالاو نر هد لكر قيم ام ةدرشاوةرمزاد | ف 0 000

 امدتبغو نان كرما مان بنبان ا 0 0 5
 تهل ناماذاؤن | باديلل تدر اجوضولا لإ رذرمولو ث ديلا بممنداعاو ىلا ىالادرم الإ نيطلاب نضج نكد اك ىتدمرنسو اقر لومسرضوناكالزضم |. 3 نورس نيوبردع كاد نارذال م ةلاوبيلا فرص نعم ىف ناو امدلا ذراعك تيت( اعلنت وراك أك نجل الغم نال اال أ 3
 مرت نس مك | زج ترحل ههلل لت ماله ديسدلت .ذلابرتوجو برذهلا يو اتدناى اىئدنلا سصرالاورهمالاو ضِبالاو دوسال انيلعلا 1 ا
 دق هوت ملا يقدواسغهسوبأيدحا كنإوإ ا ا ذ) ءاعذلا يا دل رالردشلا 1 ١ ا رياض اسس+ سا دعدأ || | يدانحلا يفاكيزنلا لو ماكحالا فار ىلبلالئار قنلاب ملا ويذارلع : 1 2 08 0 55١ : 0 تاهل متناوامهل ادوات | دح ين دال اداه ا ظ يلا بازل راسن تاااذاناغلابانكوؤتلا يات تعاد 3

 |لملا ساسي 3 تا اا اوولوللاب م 7
 ايىمد وتل( تدع أ ] لوف اهناورقل او ترانفلا نام ا 2 _ 0ع 1 ٍ :

 هور ناو مب "ادبي ةسالا لن اري بجااااو
0 

 5 دا يانا سس هارما



 هوم قوهوأإا اييمتل ارم إو

 0 طارح ان ةاراولس نمت هو حالا

 :رانؤيلا: لصد موتلار ما انا
 نانا نيم لويممتلا:الصأ وحان اب ل ماا
 ملا ءالصو + المنا نحن: 1 ب ّ 0 ناكولو ا

 : لا مامالا دبجو اشو نلف ثدحاد تقسو فل امعتنأ
 نيس يدش 0 لسن, دال فيلل دون امم فيلل الأ ناكراو 7

 2 2 اا ماس 5 نقلا و درببتلا# و 3 لم انتوا ذاع

 هوك اضاطالاد التم انادسلااو عربا ينو يويلارثكلا لن اوكا رولا ىف ناكارسو (خ ولاخزج : 0 0 انلإن أولو نمدلدملا ىف( نم ةالص درس
 مديت ]ازا نابع مب اصعلرباس نو ددالا ب ررقوب ديادشاو م باهر 2” د يسومنطمرا رمل ةرهيط ىف ةجاردلا تاكولو هلت وضناو

 دايس سوداضولا تار ةيخلا انكم
 0 نيل اسوبل را وضولا مران امه تا
 0 اواو ديميالر ملا

 ىديعب ليما دقاء ل با لان نلت ١
 0 لييورشاةومسفن .لمنلا ايل رورشالم فشل

 ٌرالص

 ع اما اراز اه" السل ايعير ١

 رزسلاةرسؤلورددا ل

 ا

1 00 0 23 6 

 7 نأ ردح وب ذ
' 0

 0 

 00 اهون يا امد ازاو مز الصلع مقلى

 تو محلا يناذك نانلا ىف اهدوحول ب زك انآ 0

١ 

 رب ا 22110 نلقي اب لابإ دعأذ اصب نازالبص
 0 البا لااا ] 0 ا

 6 نامداوس انضؤنول جرش |و لاح ويجلا ذود 0
 -باؤتو لو ليف لقفاو شا انو تقيم | نع رنج ةالسلا داعإو مت فما

 !ناعزلونر امها رك فيواز | بهز اسوس ءانيظن مناص م

 ملاره يا ضوتيالو ءرتلانيالار يأ نموراصا|روسوشرلا: 5
 نم الب وتد تاج ا

 0 !تبجو مح نافوالاهره نش 0

 فهلا كاي دل فلؤهاوحر اطسُل 51 0 7 3

 شيلان نايطلاب ا لشن 1 :ازكاز (يرلا
 4 ةرعرلا 20

 اب ميمصلاو لا كوارم بد سوننلا ف اكبيلع اًسقالذ دم ثكمو دره امون
 زكو تارم تالا رو الو ببن ايالدببلابنينسشمل اير ظ

 00 آد ثالثلإزر اهنا

 مسيل لعب ةضيرد ةدلصلاو ماكدالا قازك !باونولن اكريلءولذإ

 0 ا

 تااعاز طن نان

 نيو املا اي وم م( نملك نب ةالض ييبسيو تنانير ل ةالصلا
 لاس كتوم درا لاض انمي دلل بب رعت فانيلا نم نا
 رص اءابا اسال امالي إادتقمةعامجلا ةماراعأم م السام ءو لصي تجر سسف قس ادوهت

 رواق :اضاذآازهو م مدا اك د مانو اذا عن لاذ
 مر ء] تابت ةءاجإ 0 الملا قيتحدتسمم انا لانا زاىذكد رهنلا قف كلام دج
 3 "ا ذكموصلا/لأبالو ا/سفنلابالالصا بانل اهني يرّمالو م حالا أك (يلسس
 سو انوعر تقولا لوب بكد | ىو .انحالإ ف ذك اجيرصلا اهئاوت لجو كولد لدا

 م اءامتحادالاناطتلارحؤن قاشاذ اب هتسل |ثقرلانب دس الر خان اب>رح الد
 اكحالا يف اك بج بوعولا ببس ناكت قولا ردا اودارمالا فاكر الاب
 تزل يبدو استنلا ويا ةرهق ةونلا ناناو علا ورنا م اذاو
 .| طيتس تفل ارضا نوعي ارفلا هزه تنرتمااذاوةالملا تبحو عرف ردو
 نع ىلسلارح زر نزاهأ ناج دلولا ثوماف [: (ئ ةالصلاب تلفتشاول لئاثلاو ضرفلا

ٌٍ 
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 مولصلا وا
 مضو وج[ ١

 تي يه ةارؤب نقولا هناص دعب ٍِ

 يم |تارلصلا تأ ا را فاو هرفو سلا بجرعيتو
 2 ءفلا ةالص

 0 فر 0
 سس داس

 فاشل لهعتو أميني نايت: لس غن لكل طر صب يحرشفلا تنو لدي ال لم للملا ةريرسميرمقلا |[ تنذو عزحان | بكرخإ باد دان قتلا ردلا فاما قيس مبان لحتو ري اوصو داسالا ياك املا نم ةبايرر دصهد نسيب بازتدخو وش
 بو ىلإ نيلتيلاو هاا نرعدل تفوت سنوي

 حنو رهن اكرمدلاتقددربب دام انس يا نا

 !فقعثلان ند يبا نم ةباورقد بنعلايراذنلاي الطوعا فينح يب اعرشؤ مار عدقنشلا دان ع رب تاو نارام رجاربس ىلا ندا ريس د اكل ب
 0م واسال ضب لانو ولاا ملغو
 جم راقتنالا رطب وهلا زم انتل فان يقفالو لما لنا فاييلااذب م رولو لاه الوطل مينح :ح يل لونب زب انشلا نو .فسنو | لب تلال ضايبلا اني ناكأو
 أ ..درر لالا بشلاتكوأهتنا يول اواسلا قو قدودلا ايلا درسلا |

 يانيول سلا شملا ليقزنولا لضرل ىتح تنل اىفانكبيتتزتللارصنا اعرنولا فيا
2 00 0 
 ا وسلا ,رايلكل لب ناك أب و
 | ملت مامالاو ةميالا ناه «1بورانسل ئنسلا امل ولى قششلا بيس لق
 ظ ادرطم ول رفسلر روب تفو تداول 0 وف نينمرت تيوس أنش ئرلا

 كت :نرعالارخالا 5 ديكو لارات لا انفو ىلع زمر ظ
 طيزذ امزلصاشعو مع تفو ق:ترهل يمد هدايب ف ايسو دارمالا
 تالا دريلنولثيعاهحترافسالا ل يلارذلارخات تدقتسو ىقنللا

 [نامكون |موبةرنرحزن أوف و رازسالابادبيإب اروي دنعلا

 ادهد

 ' ترتر سانلل وسو |«لنو

 اناس ىدادمالا ناك بردزئلاب '

 ,يف برفلادرهظلاوأ

/ 

 0 ميالااكتتمزالا انهو
 يلا أو لشد 'لاجرللانصو مبدنهلا
 معابيذ ا درقنم قنرؤلاو فيصلارهظريجان بكستيوناربال ا : 0
 ثيكذارنزا لمان نايملا نكد درا و فعو ةزاحلادالبلا ب
 يالا ثار ار قلد ابكر (يفدشلا نم اردأ اولا نوشال ناتي
 نانو اعبصرمدل سامي رخو فره يب ىالإةدهقلا كو

 ضيم صا احبة وضاع وغلا شالا دارمالا نايك سيلاوبؤتن'

 | كف ليجنو بنما فواثنلا ناكوجهلارصراع الابرضنوف ن نيملارشر زل

 | لدتسالا ماقالاد ناذالا تي زيالف انسواقيس برغل ليتر مذ 1

 بالموس كار لاش جوا تاير تالث

 0 سا
 انك مونلا سِلْعو 0 فيسلا ان لفنو لسالطلاتتشلا قاذه نزلا

 0 ليت بعت ءام والا ميلا كارلا اىدارمالا

 اصلا ديم امك اك نركرزعريثب نعنل عام ناريخالاو ماا
 ١ ةاعررم ليلا تشل ةرثكلا الملا ةئوه امامه 7

 ةالملا/ نزالا حدر لنك | كرس هي ثعلاوذاكالن اهو يصل الامر اذ

 نم لببلارخ)لشست يلارتولاةالسر انقر ىقتنلار رلا قاكاردخ انو دل فن

 تاقوالا يجر اذهورا مالا يف اكمونلا تف نثوإ قنب ملا هاتلاقي

 ىلا لبق زنو] داو ىلاتسفعلا ىفامك الص] مْ اذارخوب ازكو

 امن لادا وهذ اهنم فر ام لج تفرلا نزح من اهثقو يامر كرد كرر ةالص لثر
 تعيدلافرهطلا نقوجدرخو تيديسلا اهيا هز ررفلا يف سيلا عيلطب لطتتوناالا |

 اشير ارئنمارن نا ىااسلا نر اهي قش |ريعو ضيسو عقترن) ١ كو 0 : 59 واط راع سا ازنول مكياملا
 نولصن ماوعلا لا سكزدازمالا اذ كج درقن نان ا نلانناع نسل كد دقن جاه
 نزور نوعنمإل الصز اوارتساوعسول ثيي سيملا عراف تذ درغغلا

 سهلا دوبحالو لمان و فت يل ةوالن هر بيع أرب تالا ذكو سيلا
 | صم ئماك دارك حركة ربج تال لم ةعح انج ةالصالو نع قب ل
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 : دابالاف 0106و بالو ةددتسوه لدن ل ولوولوسا ثَلآ'



 ءلا رشا هريس اذاعيوب ادن عوطت اصقو دارمالا لاو ينهي نا درت و اايزم كو ق رن عرس لذ د 5 ب10 عستسلا 3-2003 نإ 0 النا [ساازاا/معبال تما صو مايحالا ىف اكمجوالاوهوأ,عم بدرفلا كندي |
 ا ازواج مايحالا يف اك لماكوف داو فلا ب

 ساهل ناو تعول ديرو
 ملال عولط دب لفنتلاهركتر ماكحالا فاينل أرق نمل سنا هذ عج 0 امر او ييلعمساا لا اعيتالسلاودارمالا إنك ةعما م يؤتسالالا ”لفانلا هركتال سرب نإ ورمل ميفو باورلا نسسلاو دبل ب“ »#
 يناس نمبونالو لضم مال نار لن ةلل تدر حت هند :
 قاانكهدسمات:باببام و فاوطلا عفى _روذنملاهرثناذكد برهم ةالصأرا كارعنلا ؟الصارلرمت هر اتخالا إكسل عل طن جدارمالا ذابت يصل ضرن ةالصدجتد ع اة
 نسق ءاكالا يف اق ةوالالا هديجير ةر انجل ةالصالو ينالاهتاو سمت اريج" تر ىالاازنوولو :تيافاضف هركالزاتحالاو ىنبملاىنامكبرعلاةالصل بج دمردلا
 ةالصرل :ناذالادتعو ديو قوبل زق اعيقستنسالاو أه ويب نم لون اع فوسللاو كل ار عاكلاو و! طخوم ري ويلا ةيطنأ ظتلاباس تقو لغتتلاوأبذكوةالسلا ن ذي ندربنملا اع دوعسلل مهيب نم ممايقر | سانلل هيرهشد واخرون“ ببدل جير
 فولو نيربلا ًءالص قو يقاباخوهيستلاوامشانل كر دب ناكاذارعلا قعتر الا ةضبزد
 هدب قل ار هيلا ةنسسولو مفرع يف نينجا يبو لرنلا فالرجل ةلهدسو لزتلا
 ّفهارم لاجر بونك تو قير ثور ىديتلا اج بردي ةئسولو ةفلدزمو وييغلا اع
 نعل ابلا ل غشب ايل كدنمروبلامسقن توا مادظر و صعرسو حيل او طياغلاو /وبلا
 نذولاوص مامالا ركل ضفالاو ناذالا نم لضفا:سامالاك )نالت ابدارنالا فلوركذ اهئ ةر در ضال ةالسلا يف ميوشفملاب لبو مترخن مالا هدا ةيظعراضعتتسا
 ا!” ذ نزولانوكماهك ظرسو لقاعنم جديملا اب نعلا ظؤلب تركو قؤلا لوئحو ليرنو
 اقييص :ىامجلا نع ىلذق نم اوجار سائلا لوحل رقزتءا هامة لاب اعايلاس
 (نلب مولو ةالصلا تافوان لع بو دادمالا ىن امكملبفلا مقسم وقنز نالهاشنح
 ةالمدزنولا محال وارذاسمو |اىهمتعامجز)ادرفنس اضقو انا سننلا ضي ارولل ىلا اع ةركرم ةنس لجرلل ناد الا نس نب اسسهولا ىف اكن نزولا باو ىيتسب لاياع
 تارا ننسلاو ةروزنلاو ةزاناو اقسنسالاو فوسكلا د فون ا ةالضو نب ديفلا

 هازعز

 لبقالافيار لبق ماكحالا ازئاةياضو |ضيارتلاار) تو ىف لئاونلا ىتلاؤالص

 له و ماه] ليلا ضد دهن مل ن واول

 ياك ناو)الو ناذإئلاو ديبعلا لع ياو ينازل ايها ذولي لنا مال
 بار عورب هدوم اذا ضو ارا اها نهرو يدل ران
 0 العنا نيب بن 7 م -.[ناهيلع دازبالتد_ررلا نايكملو

 ظ ياا نجع اهعداوفر تسر ايم ابوهو ققولا لعن اهلا ناسي

 ىبدولوزايخ اب ابو درل اب ةَريِجال/ةَريلا | وع مند :وقرم لكن خوفو ال [و

 فلعل مهبتالاو قنفدلا مايتم الارصف اذا ازمه اا ا 0 بعب ةنِبَلَمعَدوْلاتنا/ناو ديمي ال لاوسو ] خئتل ثاازإلا :: ظ دبكلا لو قل ومب بكَفتولا ت 1 م

 ٠ | نانالاوكوواتسنللافاكبقسناذلاو تر اقلاو نال ةريقتا تس
 ابن امالوابكار نوي لو برسل اهكوانذلا ةاكري سابالذا دعانئسنل ذذا ناو ارح[
 لهوا فرح ود ايزي امونمو سيول اريؤيالو هو ناكت يحابكار نذوب ناركآسمللو
 نغتالب ىناسهزفلا ىف اكنييلعيجل ارش ازهر نا يناولدلا ندد ةدركم ئانادءربشو امر
 ب داهملابيقنيزاب يوزن الواشيا م عايس لالو لعل از, نالك بين لا يدوب غيرع
 ةنبس بيل ذو ابن ليقوو ماكحالا يف اكهدركم ن اذ ,نوصامغي قدري عجرب ةيمتومم
 ىلع ودرب وصون إو ميزا نيتباسلا لمان ذولاوقيودادمالا ناي هدركمالو
 | طعالان كمر ناز ابيو تيم ننتلعبدلا يف تقنلو نسفينذا|عمبدي ايدحاو| هذا
 مفضل نعوردص ٍلوحيالو دولومللن زاوامسفنل ن ذاولو رن ام تاس انرمونلل
 ةالصلا اهي لويو ىلا ةركتا وسر رك ةرانلا بون و تسبو ما/كحالا فاي
 تذاولت سائلا هلعال باذالابوهجكو نيتزم جالفلا ى لوقنو كرمبلا سونينرم
 البلا كووتو ذولا نذوب ناننسهملا ىناكهدركم رناةرمجلا بند بالو تناخوسفنل
 نا د تمت دمي نا ذالالاح ناسا ىطعالوالاو برضو سماهر طنا افرض لف
 اف ١ ادرررلا عرس نان توم مولا جويدة الملا يلا نا ذا عالق دمي ةوننو ةينقلا ىف
 55 دعب ديزي وأهنيت ريو تالكلإ خلاب يشر انشارنستلا ايبر لانانالا لش
 01( لال ل نت داون أقالا هن سيزور ةالصلا تماورؤ ماقال حلف
 هبفص) ارب وضيالودارمالا هيلز, هرب مهدمارحإ ّتاثالا ل ستو ناذالا#ل

 مل ن اف يال هايحالا فام امي انت) ىف لكيالو لشل ايون لّقتسيو وسن ذا
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 0 :زلصلا لإ ظ

 الأ ىللو !دصي ن رفد أعم راق نازت نذااو اح فل نيدو 2 مسماو ري او يعدي ناولدالاف تاذالا هنذيرا تاو لضفازهت دب 0 57 .:1تانالادمب نذول اووف نورك دج رماة ايوشح *. ةواكاكن او فد اركذلبز اجلوالا باغ نارخأ م اناولعر تذا ناو 6 اره نزولا نوكينا لصن لضتالاوافت داع) تخبال هارب ول منع ىصرل ياس ولا ماذادعب مامالا محول زو لتقول ]بت 0 يع ىلإ ب 0 اا نالصلا تم اقوق نا املا: تدوم يت اذاواقتسالا مز
 رطتنإلو ع | ىييضلل عقنو :سسازلا ن دولار ظنون اقالإو ناذالا نبي زنا تلا ل لانة مو تان نانا
 رؤب ىحلطسوا ىف وتناول واف نذويزا قسد هيباوزلبلا سد

 ىلا ى 0م كرا كا 7 |نجاحاضتا
 ظ "تاباش تاثاواماذا :ر3اذاواسدحا ىف دو سر ويس نإ ن دول لا نركب د

 ذات | ناو ناخ خان يب ازك هير عل ردترخ نا سالو هس اذا انلابن دوبالو 7 200
 لضنالا ايلا: نم لاذ اور ثرح :ةعدبوهو تدنعلا هيسوانغلا ناكر زع يااا يذكر اااون قالا نول ودارمالا فاك
 ول اي درذإ يس ف اصيل | بحا|انشنو هرحو هريس 4 نر أذ او ناذاب لصينا
 00 داك[ ضنا ضدؤب زازبلا ارك ن ازال بات نمدب نا َتاثالا
 دعا نمنك ال سانلا عيب مالمالا ىن هلابملل دين ناذالا ايس نعانوم ىقبام لنو ةييدلار ومالا ىف فاوتلازوهظل تاقوالأ « و نازالاروب بيوتشلاةورخانلا
 اوراس, المل هامل ناار الاله ففتاندلب لبيد

 ةاملاواز
 بوتدلاو

 ظ د لا

 ونس ١ نلئارمالل نوكيو تمان“تساقوا
 1 نبا زرشس اردت افاد

 ابا تبول ب اواراصتا شالت ةا ةا نم نو نكي امررق هسافالاو ناذالا نب سلو 1
 أ هورلم لصولاودارمال)ذةالصات نونزالل |رفجامر دقبوا مايطالا نايك
 7 0 رافلل تافالاو ناذالاب ايلا يت أبو م تق قيل برعلا هب

 .نزوبو

 مارسوا ١ ااا تاوملا نف اوبل يي يكيز تاونل اول ذوبو

 نالألا لمتد ندوب ا نسمالإ لكلا أين بل ةئاقالال ضي
 مضقتوااسلا ميدو امازكو ةر اجزم اقالاو اذا اناا ملقا

 تال انلاو ناالاو ملسلاد ظ درر ماكل انْ 35!تنادوفنم | ٠

 رهاط :هاركالب ثريات اذاروحو رزهلاك !بكو انزل اكو ديالا اعفرمس درلا
 ردا .ةو فوك ادا اذاوهسشل نذ نا ديعلاو لم لالا تا ارا
 .]| مةنلادلو ناذزادوهرم تس ذبل نان لام اكاريجالاوم دس زابالا ار

 انلالهأو ةيرتلا "انااا اكيراكربئفالاو ت اقول هلع طنز ولو زلامعزلاو
 ا | يفر ارامي قوسلا نأكنايصِبن ثور ةالصلا ضي يي نز ىززمو 5

 يزلاعيصل اوتيل /نازإ هر كو بدنعلا ىرانلا فاك لو الضر غع نكإو ٌفنارك
 تفسانلإو نهي اذ :اداجبو حابب ضراوناركسلاوورتفلاو ونجلاد ةارملال لتنال
 ْ ميم اقاو ني رركز ااا كانك امنا زا داعب دلو رن[ هسننلا ذا ازاالا سللاو

 اوي اال ءالوُرَساقالادافنالو ثرولا
 يلا ل ىذ نوكحي نإ نعيبو نينر اهيسلابون اذنر عيول ناع نازالاراص | لالا

 نودفتفب ف + اوضالايدوميلا مبسم يالا نوبسني دوهبلا نةفياط مو

 2 د 0
 ذولا امتع اذاو ماكطالا فا ذك تاذالا سفنبا تون ت

 اهمح]د اد هرصوارهل فتنس ث ريل رقسوإ تاموا مْ ناو االا هب
 كام هرش لفت مامالا نع هيو سرحان |يلانقششالا بجد تقلد نم لأ م

 تقراتتلا ف مانو ذا ذاوبشب ةمايلابددجسلا ةنةنوتكلا انا هركيودصالثل
 ساق ادار دن ان ماب الون ال :.اثلاؤرملا ةبةعاجلا تنال اك ة م لواوبدنهلا
 نس يانا تنابالذ قنرطلاو نسل نا/نأثرب سايدلو ميبفَخ يعارزلا هو عال
 دهاذ اصلا ف لص نإ اعلن ناو هرم دهن ةرم دب اهحالا ف اكاوهتب وم

 0 اذاو سا رلاوناذالاب لمعي نال ضم الاو عا .حلاو دحاولإ نيب 5 زالو ليلا -

 هزيم ادالا زنولو ةركب هدحو تانالا تزتولر نول ورك لو )لن

 وعن مافاو نزانافةركزمائالا كريو ةدجو تاكذ اوامهز نرد ًاعمللاهر
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 0 ْنأَو | تيب يف انعم 0

 هتناكن |ةرلبلاو |ةيرول !ناداب نلت ةديضو امرك نأ نادركاسما لح

 ا تلقا نانا رق ىف وتبي ف للصولو نذوب مإوإ |ن] ىلزكو نسسع
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 تت لاو

 هيدصار) ' رجل يح مو اسس هسا م جب ناز 7 ى.- 0

 - : + خ4 د. ب عد جمب وير ببحسيإ

 ار برشا اهو نانا فيلد خصال كسل

 نإ بيزتلادهرالنالاو
20 

 ميس ثحتتنأو !مجذ ل
 1 د

 مف لخراذاو رادع كريو عجب"
 َِن الإ كل نام المر ومار او ناذاباهر

 :ئامجاراص ن اورماق١ 0 رنايلضوا اردجلالذدولواعأجاي جب

 ؛ ايكو ديدي الاه دعب مام ةاضعوا ةماتالا دبي ةنملا[
 زمييدلا ىف اكرتماقالا# 0 ا انرينأكاا

 ترسبانفت باد سال لو تالا تودي منَ

 الب

 ةالملا ركز بزإزنلا لإ

 أ ناتدسلا نمو ءبرنعلا فواندلا نايك 10 تودع انا حف ا
 هندنعل ا ثوأثتلا و اكرش 1 ضنخارسأذ
 ريسلا فولو ذولا تيكؤ نارا

 <: زل[ توصأمي ائفاراريصناتالاوت ازالاب
 الث نع قتل !نونسل |ناذالادحا عساذأو
 ذاوصالا اواني ين لاذ مس بويلسمنانإرالا تاتللضفالار
 هانا اذوب دفاعي نيالا تارعر مسن ةناجا
 اقنر موا [بيذو أع أمتسا زو ةبطنأ ادزانجولوةالصلا يجر نلوم بيجالر
 1 ماو 5 او بنجل بيه جاع افتر عاجل الار ىلدتوإملا
 مونلا نر زق العلا الد هنإلزناراعال او ناد لوبا فر مالا ملوي نا
 تاسنلأب :ناجالاو ذارمالا يفازك 1
 رييظالارهر : تس لت ررهتلاو | محجر هيدنهلا يراتنلا اك ييالاوعن جار
 موز غلب ناقوس ةماذالا ةباجإو ىقننيلاروثلا ىأبك بجو مق ايمباجالار
 فيرا تارا تمارا اداوم ياسا بانت ءالملا تاقرت
 هللا ضيار ٌةالسلا لاو بانا فوبيا بيجنن اس

 نكرلاواهرد) ىلإ ةالصلا لوز نمم اود نمرتنب امطرسلا ناكل اد طهرت يبق
0 

 تارا زب ةايرسب لخدب ماو شل شيل ادوعو بلعنت بام شسلا!ليتر
 ايفل نارا هب رام بِلا ةيهد ام هنن لخادل )نينار لا ءب منوي م
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 اياولصنإ لوا زاكاونزإ نأو د ميلا ناذالا
 تا :ناوو

 رجلا لهنا سرمح
0 

 فايل رار نكد ايد ةداعذلا
 لد اص ازا هس

 اد مالا نكات

 ف 7رلصداش اوركذ مرن

 ٍ لال نيدبلر ندا ميرو دينع رج لج

 0 اج انا يلع ىبصو فام ىنم عضم اهات أيش سمرلد الع
0 0 

 ءالا 0 :(ئ
 اطلا بازتلاب|.ب ناو نيبوث ةلزنيب
 كازامسا مالو س]راعاؤفيسزاصوزيخوز
 1 لما نر ال! ىلع! قس نإ رس ا برم

 رسال تاع اا نالاوعم
 وأ ”قثوا مدي ْإِعةريش ننس اوي مب

 0 : لصف لاا

 اعبيسهلا قرانا ناك دنس كم ناو الرسن ن رار ني نر رز

 مشو لو عالا نر ون ان سجى لعريسر
 1 0 ةدلملا . سد

 سب نام يل قش |ميرهاطن ام لعَصلاَ |ممجاذإو ر

 سعنم نكرزارقم ملع ثلم ناو اا | تالص تنل

 ضرك اكاد كارا ادم افرع تدار

 ةرخأإبلا دسفتنو وج ل نايف مصوالكر سأؤلا .تلرلاو ديلا وضوو

 ا ناكزفو اذ هنهبم عن عبرا غنا فم ناو نلجرلا دحام

 . / نأ ن

 تامر او ةنالم تكتب

 3 7 || سرر قا
 نال سندس
 ريا عادا

 عي دالوقش لقا نال | عضومو:هيبلا يو دلما اننالاب
 م 0 اين عقد روس | يزالأ) اره نام لعرلسولوسشلاب لاقت
 ةحتدبارهاقرتتمو دارمالا ىف اه الص تراعرب أش
 0 7 0 ياذا الهو مبنيعأ

 + ولا سف ازآلل اهاديؤلرارعن مصب سائلا تروعادبابالا اهتلازا نم نكت ملول ةح
 م ةرادقم ناكني ةلسن ار مز رن نمزثلا ضو ةظيلغتناكنأ
 فضح اكن إوزدنس ال سفف 6/دلازر قم لقا ننال و ةزام اوم ةالضلاو جار اهلسفف
 دزف نذل ة اجي بن اعيئزر لجر يرض نر 8 جلاب خراب

 ةعاجر يؤ ايار ناك إ :ئازلاتتاذ او ة الصلال صَتسبَو اهياسقي نالضفالاك
 ناكاز اص ترلص لعرض م تتيارحا واد زا/«اراباو ةالصلاوبفبا 17
 [هئاَمف نإ لشكزهو الملا 7 تك تماطل ةالملا بأ
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 ١ ءال ناهعسوالاو هريخي| اسفي هونج ولنا تلق إن ىناكذا دررلا نمر ثكأ |[ اقيريغب وت لحرلا ب زازا نع ابتلع وضوول اركو زن صدت: هنأت لس
 0-3 اكملاريفل نيل !يزنلا نانو دام !يوانئلا
 روج نيج از 0 2 ا

 لأسلا غدر وانقر سلاو تأ ذ نوادي و 0 0 :راطي
 ا مد 0 اباهجوزطلب
 000 لان ةانايزرفاماطايتحالو عررلا نيز ازهمو لافنرسامجز لات
 2 اها هب طا تاياع لب ح تع

 ةيفااي ماعلا لل ترام ار اهب كن تقي نمو مامالإلو
 ا ايز اج كزازبلا ليخوا درب يرنقبال ضو ولالا ق مداح
 هسا هاب ناديت داع ب

 7 7 ا ةالصلاو نس سن
 2 لس رعول اشار ادا لع اشيا دشن تااباوزلا

 رازالا اع ةالمضلاب سايال قولا شمرهنلا اجل متت« بقدره
 دازوطسناث لفاد د0 وهوا اش
 ا 0 ا

 ان عنلا ف 0 0 شرس يال فاس تيضوطسناز سيلا دولاب نونا ادار رلاررق ١3 تسي «ردلار زف نمْرنكإ بطر نس أحب
 اونو وهل وتس و نمو جعلان الفار يوم ال ال بار
 ميناء همم يذلا يراني يدارهزتاسلاو ام تي
 0 ندا ع اجب نموتسلا دلال
 له زئالص تزاخ عوكزلا لاح تارعق زف بما
 هر كن كناضيإ تحض هرئع دجو ناودني لم ايبرحانالا دبع لو لدذ لفسا نم ل و اد رهو ةروع سبل ربوع لس ا( نع
 ةزملاأدادنع بينى شح! نسبلب ن الضو الا جربشل) ضرإو بوصف لدروس بس

 , ىلصب نإ ىوسلاو يسزكرنع لسير او دج و اهن لون يف ةروكوما ينل ذل 21
 ' ني انكورحو ليوا ضان ذا هرييوتتاعدرازاو هصتث بانا :ش

 صارم ربع نم الصوت اون : ميري مي( هوم رحاو بلوت يف لصرلو رارنالا

 .٠ ْ ناو <
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 ..... | 2اس انسانا هتدلسن عا قيفب تلس ناو عدا درع #/ىهماهيقرناكاذا لش نإ رمالا

 اشيا داتا ثان عت ةاريل بعسل او وركيو يوعدحاو ا تازا 0 :لصنإو
 مدى نم دحاو لور ةب تلصو اه اجالت ىف تلم

 بوت "نإ | نالجر ىصولو (جرسج يمحو
 ا ءروعو هازحا مبا اهو طوحا فلاولا

 نافمفنن و زازاو صنف

 ذك ءازهارش ُ ب دخاو لكؤتتساودحاو
 اركأأ ندبو ةروعر تيربو ةزوبن ىةزروبب تسل مرت ب ىزواجيةح سلا نكن ١

 مم الو ولا لع الإ لعل أس 2
 ماانكو نوعاهرهظر اهتفبو لحنا 1 اوم

 كلة طار مند يمجرتسناوانسلا رحنا
 اعالابرمون وضربت تايرغ
دة ابوعيرلا 4 'عيرلاب هيفخلاو لنلفلا ةروهلاة ترن ن

 هيام لية ودا 

وضع ىف ن اكاد رحادو ضخ نال ذاوفمم علا ورام
 تينعنر در عاش عمت ي

 نكت ]ول تخر رذلابلب /عابسالاو ش ارسال اكازجالابوسجاوشمبالو | هالصلإز رمونع

 فر وع تشكن نزالا ير هونك ال نعاوبسس ناسا نوأعس الان
 ( ةاراغارحل ةدضفأت انكر كدا ناواعامجا الصب زاج تءالبأه رت ةالصلا

 مك وو نرسل فرامل انالخ نب لارنعد شن اداا نكي زن ككمزككو درب

 ا ا/لللا ىفاغلطم ئالضتدشالاوؤهنص سل سان امكالا نك ل

 هتسترلن اوان لصيف تذتتع | عا ريفي تلصرتم] ماكحالا اما نتردابا
ا تاو تزامويلهباتءاسنس تادتتما نو

 | انخاثن لي

 دمقتر هنو قزعلاب نعزي عانو نقب 0

 منعوا او س ازلا دفوصأم تلصق ثوم هّتبز اجافتعنلعنأكو زلت ام لع

ش مرإت ابريتعبركذلاو ماكحالا نا ةنومانقو نمةالصلاد فن اه از
 انو

 عجالارع اههينلانبدلاو ةرحابت ةزوع زم ةدحاو لكن تيلالاو نيصلاوه نايثنالا

م ذنغلاو نانضوسكم نابسلولاو ليصو جدحاوو ضعي قلارخا للولاد
 ةزاج طع

 .يلعومع متناعوانيرس تنامو اس ةاثيلا بعكازكو عالا جالارص ,تالص

 نظام رض نا ةروعهرإرفناب ذاق ربا عيمجمتلودام لاو
 | وش هان ةرضس تن النا ار ايدو نطبلل ون بنما هررصلااذكو ككزكن طبلاو
 نات اناللانلو هرارق ارقباب ةروعدحإو لكربتعنوة رجوع كلعوضعوف ةردبكت اكذا اواهردصل عت
 راب يدب اناا قد ودل م اهتدضم امزم ةدحاو عب يؤشلكبإول خخ
 ءارصص و ا تيب هن اراهئو) ناكالمل لضفا لوالاودووسر عركرامانؤادوهسلار

٠ 



 ش1 اوودلسلا يزنازاو ضلاوهةبللادهجأ | ** ل لاقت بينا 0 00 ياو
 لانتداب ادا لهم قل نال تيد اما نسق ٍ ا قوالمزالخو م انا سا رفع
 مدولثلاو تب عاين اكاذا الهدا شزاب 0 طوع 0 3 ا :نيولوةدّدنهلا 1 ا نايل تقرا اف : سلادوحووجرب اكناد

 ا اهيالاوههز نيل انع اهيبلا حرتلاو طرسلَسل لإ ةييووازجإ دح
 هيا اوت نلمي نأ لها جلا 8 اين

 . | .'بليقلا مج فرقتو دى وجدا 00 1 2 2 عانت ناصر ةاعلا لشد اح ا 5
 ف سام نيباثا انلاوؤن بيرام دعب نو هبونهلا كو اتنلا اذكرو 3 ٠ 2001 :الملا نر دتياكدمقي لجو هيدنهإا ذاك اجرعان )دجوا ذأ دراجي نوب ناو باين عش هنّدلا برايل رايات الاةبوتو 4 1 ذا يو ناو اب يديوبرذق نيب هيد بدال الاجر رخادالا

 ء انعم واوان مإ/.رلبقلايرعس ىف ب قدتول هلاك عشو نم 0 ل ساد اطل
 بي املا المدان ايلاف نسا نيب او ايعلاب ياسر بعدل

 بيراولا يف ىزغلاز وبخإلو هلوقي ل وب ناو ايد هنعط نإ تقتلبال
 ب بلوكالر لكل ا در

 ار زسكز زمول اا اة ااغاسإ تما

 0 ذاك منعش عي معمسر كرات ناب دلك نو دحا هكيال الذال
 ا يس اضواذم :ماز دود هن م هرامبال ايلرخ ع هدئؤنال

 يلا !ذر زل دعت نال ضهر اطندالازاننلاقف نضر

 ناك ةار 1: ا

 لشن 7-0 220000
 روم دي نايا قاصن اين زون هص]ردكنالن اهل رج ناو الذالاو ندسن تاروعلارفص| عيرزنسمهلات تهمل جون رع /ةنارتسا جاه ضيالوب را لبسي نايولو ضوجيإل )سرا يفت تكتنأسسإب ب لد تا و

 ااهزطب عبر اهتيكنم نشكل كنافة 0 جرنفلا يواشلا أ
 لشمس نارتو إل ع ىيوبردع تيم دلجإل اربي لولو رينا فاراهعوزنيعيالا عينج
 ليملالقن نادك ذوو مرلاولوبلاب أي سهلا ب ويلا الحرس نالص ريم لون مزوك هب
 تلم دستنزلوأ سلا امك

 »رباع ننلصلا لآ مدر و نيرألاةرنكاش وابن

 نا 0 20 3 آ وضرر اهتم اهبل تلي« ايالو ةروعل نوكالادبجريفصلاو ننمل بلا هروعكنوكت مت | ظ ظ نرمي كر دس ظيافنن غ رلاو لفل اا ةيببملاو معلا ةروعامار
 واين 0 اع شيراز للوالي اير قنا يبل ملت :ارلا نم ةلوعره

 رمق ااذارهظلا تق ورشا قئازوفل جرهان سيلا تيزالاذاو تنرازاوتلسلا لاتتعاليو !وررملاو ازد ايذلحازا متامرعشسو | ج7
 انيك ةرضالااشعلا تقر ين براغلا قنا نذ نذ اذاو للا للطن ل هجؤي ف سْئنلا يا 0 ا 0 تابعا اناا سنعوبلا 0
 افزنس لبانشامو كمر ار نما لاير قوما ناي ضمن امك سر قون افرول باول! قف نآو ة نيكلإ ممانيلاب ديرب ناالاننويرال كلا "اني كضاذإو 3

 دنساوةراوه د رياطلا رشا دراي نع يذلا وقاونرسنل نيج نم يذلاز ناصإ اهربغو] :امبناكاوسر هلال اوعنو أتانا( نع ةباسارضر يعل دهانتا|
 م "5 | سر

 - ل



 يا 0
7 000 ١ 

1111 0 
 ةلبقلاف سيلا لكعانع لعصر 1
 درقم لارلقن 90 0

 مر

 لتسير دع نماز
 لاول لو أمهم

 را لاو تسلا 1 ميسا ب

 ئلائزاناخؤقاول !,لفجانا يرجاوبب ا اند 0 رؤردلا نيب سنن تائب ةمرنعص

 ِ ءالاوذت اع لع :نإو ساسلارف لاامهالإرامر تاجرجو
10 

 ملا راجو بلجز قشمركا حلم سرلا تيبو سلبأنوزلمرلاو لبو ما
 داتسهفلا فاك كذ و رومالاهذهدتن رسر ةيبكلل نباسس دول كس زم 0 تاييلللاب لبافلاليزيالاكاركا فارخالاب سابالو ماحالايف اذكب لا اجيد

 لهازلتد .يدنعللا لو انذلا ؤاركضسرعلا ل عيمكل ازيبزعساسلاايملا لا زوبأسلا هضرالا مل قلو ةزباج بكار م عو ذنماشلا لالتلاو لالا د رفا فة العلو
 نم نيام :ليتووقشلابل بلاها م لاول
 هاون للا عضم يلا لها ميلا ل مالا )دل ماقم عبدكلا نم مدلل نيم ايدلاطسو هكمليقو برفلا لا: تزن نيرا لازاولا |ملقو برغل اول]'
 بابلا قل هناساز حله الجردلا كابا نكولا سبام دنهل الهال نب املا نكرلا
 متو دامالت قرنا هرد قرف بلطنكتوأ || ملوجبنمدججيالو ضزمر ويسواورعنم | ميج رجولة تخخاطناو 0011 طربا مام

 1, ذروإةالسسلا تاك ضبرف ل بو غلاب يرضي هناالا هدحووا اذكو أر ررلا ةييشو م نردت
 زلبقلا ىلإ نهيجونم ةرباشالاهررقنا فقر 0 وصايا نمد جو ولا

 فارما اموار لزن دوحس ءوكرلا كعر جب ادلوزنلا ءررذ ناوالن الاثر دكا
 كيسا يمس داتا را ا دال ا 7

 !سضقحار ىسلان ىلوكلوزنلا اعؤر تلا مع وررص شضدردعو ض
 / برايل جر :لاموج الا تال زلبقلا لبق
 هل 1 فائيذاك دا ياخ مايد كن جراسا الو ه نييالو نيدمبالا ب بوكولا تكل ارم
 ىلسو ارب الدوتك ياي ادع اة نا مزار هربغو | عب نم ورملا هارب اهات طضذذا
 7 ايناس انوا لب ىد ادم ان اسج نامي تاقئاد كالا |

 ا

 ا

 2 ماا لوط ىف سبا بيرم

6 
 ك0 تكزنا لموت قلخكدبل |لمجب .فوكلا له]“ ايو رافضا

 ! ثراشيرطو نيدرقو ن ادعو دادشو

 ظ لوب ال نيط ىق نأ

 يعن اولا ظ نايف اهرنلايف ماو دجاسلا ضِقب ثكرفلاازهد قرا ازا بوعي 1

 مضت رزلتن ةلئتلء 00 0 فاين ناو ادعاتى لص | يقل ىلصي ناولزاعم) كلم | امر 1

 ٍِ ان العلا نوه ا 2 10
 0 ابرس و ةء 0 دنهلاوراثنلا أع 0 وأْنعلاسي نمت ا كا زارايطون وللا
 لش ايرابخالا اف فونيلاد 00 ميزا نأ 5: أن مكاو
 2 ردنا نيالدينلا كرس ازكلدملالتاولا لالالا 0 ا

 كالرعودخأ(و' ل كال جاو انا نالقا 7 تا ظ ريدر مولا زاجل اس كفر لاي ذاع لابن زن تضخ اول

 ١ اوفا تقتل نيزناساناكنانوعرخإ ةهم اللا : 0
 باض) ناوأه دبعياك فلا هضزع لا لصو كري نأ هاوتتخاي الالم ؤبب) !

 تيثيب هداض اهب ةدزاوولاىلعوبز كمْ زبر لش ش لقلارماف كش نازي نم مجالا صرلو
 بامان 0

 -ب قا : نس ولو نأ

 د نالسلا امني
 يخيل شوت اههوبرانا اصب لتثو رخو لق شاع برك وتب :يرتخرمالا غم مالا
 ملبقو ل نارك لالا سل رهو تام لاارالافرصالاو

 نيدتذاو لهاا نم لاوسلانلعرر ران هداسالا يلع ناكاطخإ اره يرؤلاب صخر ايس
 يل ة”ار انها نيب نايزاب يدر دنإلا راو نالص تزاجباصارنإ

 | تاريلع سبلو نالصّر اج لتسليم ن |! ازيا نيتك يركب ناظم هليل ىقرييحلا

 ًاطيبلاد ةل ربا سم هلبقلا فريسالو بدنها هداشتا اكل ثقلا نع لاوسللسانلا باب اق
 ايمو بذوق ةناهتث وكت تعدو ع اوما زب دبة يا نا

 لدرس بالنا ولازال لع مرتشي دولا هسيرتتم تااقيارزلا ضع ل وكي

 /ىكالث هضاولازثأق انرهاشايا ذبارخ ستيلا تنصت جي نكمل ةليلا ب 5
 0 0 رح هيح لإ ار .يزفلاب هدر اواو مالحالا اكد جس كو

 امترجبا نا متبالص م لاوس 0
 ا 9 7 3000 0 لعفتسي لاق



 تفولا

 1 هرابزجاوكزؤلاب ام نالص ظ

 هز /ديرمهالا نقر لقاها اهيزاوجؤ ادت اندانوصح ضرتفي نان |

 مال ايدل ةزاجطنيةاوأهتالس ة0ا+2< ا ءامالا
 ابزاز سا نكمل ايوبحب نايناب كلل هيلع
 قمم هيجل فلا تلم[ لا ونس جاربما ثا يلا راش اهايدرتلي هاش ناذ عاقنلا,ر باس الئ يرلاب دياي او هن اوال «ااقرطت هير وامل د و يدم ياس يلب ذا ياهل
 لادا نع نات نأ 0

 مكنزلا نى ارهيحر لو ةالصلا
 مي دم

 دحر :رسلاتفا يعين .بانرتذو للاهل كومو لعراف بتل غل دكر أن
 ةالصةتزاجإلا يِنرت ذاد كدا مادا ةدلص تيد لأ .لّشلا نع لاب نم
 نب ىل ماو ئاتم ةلبل فلفل لع ورسم امرت اواو يطنقلا !ةلص ترسو مامالا

 ةزافلا يف ايوارلنملا اغا أل دش ز العام سيلومنولا سب لدع دح] مّرضح ايار
 نت نإ هرنع ن اكول !ذكو ةالصلا يف دمام | مل[ نم |عواومام| ىلع مدفن نم ةالصال اسيا مزيدا رجاولصلوالوأ: لَسل|اوباس) | متالصنزاجانارحراراسن اطل هرايبص يريم“
 [زافم يف اولص مرؤاهدسال ةالصلا هنمامالاةعججربع يزخإ معجب كالو  مامالا لعب
 [يل انهن ناينعقي اما تالص نم مام لا غرذ أرك قحالو قى بسم مهب رنا
 قحاللان ود لشلا وك را لو نا :نالص عالصإ ىئبسللانلم مامالاو ١ /ام ىالخزلتتلا
 دج ايمن دلداشلا نم كل السلا نراك الثا دجال نر
 مهجر نانو إهيانأو ةدس | :نالضف كب مذ لسن ةبعكلا ثور داو هدرا د

 دهلأو رمرج نأ ] سس: مموئزارولل لربح ارمنخم قي اذكةرباج تال هب
 الص بال هرجس بارع ذل نا انأو |ىفاذك انزاجائرخا ميسا 7
 فانيلا ناواصلا تقول طورّسلا نم اخ ياو يوان يف انك لبقب سلو تدلعنال

 بسييتسا لها

 يلا راكع فانطلق اانا ة ذر
 ذانائف مزاج يزبةدراع نوكتل رند افنعإ طربشر اجربما نإ

 | تلخيب ل تنولا اه دو زلال ضان تال 1 راج
 مَُنلاظو سلا نيون اقوالان ايبمرقتو دارمال : ير

 مد ركرو ىلبصب ةزلص ىاونلقب نا اهو: املإ :مزاحلا ةدارالا هو

 ليلا

 ”نيسيتلل 0 هبلقبيوئابأ

 نعاراناو يوإ نادك .

 عيال قل او دارم الإ رغو هلع نسينا .

 اوصمامالاعبالات وكر ال محلا ن ]ماج | :يزع عاتجإر ناسشاب ىكز نسج حوملا قحاب ريتعم رهن استلاب

 وسيدنا وقس الو اىحالا نإ 77175

 ٍ 0 ا 3 بنرأن دب مثيسلاو[لفنل 0 تو سالقنو لاف لا بتر|لا لوب اذا

 عرف تبَلاانهلوعرإو اذا دبر ةزانبلا 2:
 يزيل هرمي مالا الاعب ان تقول 00

 ا هلمدس سونا وسر نم ازال« لانو ةنقلاف ازكؤتم
 'ن هلا ئمرحإ لغالو ازكاتفإ م.انلف الا دنع لوتب ن اكن! فيعضألو
 0 سييلعسا[مفن لوو 0 7
 ضاقت .دضق دنع: ئسح عدن ْم || رو نمر يد اضر هنز ةقنرإلا
 .قيرطلا فر ابسلا ل ةراصنالازماور انضغال ايزم 0 ري لفلا ل

 تن الازكت يون (وقيالو مالحلا ا ةكأو يشم اهي يذلا يطال سف

 » *هااب ملدا لوعب نكلو جا جزع سايكون ن الن /نفعأ
 هدا خادتف دنينل ادع كون نإو اماما داداه لتتنو لامر ض ذك ياا
 . نالصإاب ايعرا يملا نارام «نوليف بأ عرانترناعب هريزع اج قافن
 ديغاز و هدوسمرم لوتمف يق لاتهنانيريستللابلطوتلوتلاباعر نركب لانك
 نيقظنلنلا اع ملماك زي وز يبوح ارعلا هزه ثول زنيلاب ايلا نإ

 ضْررلا اصين ايئناو ةالصلاق
 ناهي بن هين الو كل ذوو  تقولار هطول تفدلا هذ ةوئي هالصلاٌقلطم دن شلي
 بلا يف اكزنولا مالمو ةر انجلو هلا المو دما ةالسالونازاوزيزن

 دارس جوارب افاتار واو قلطماهبنأب متو |زنل واذن
 ارك ىلع وبن |ضونت) اوعيرل أ واس ننال ير ايقوا
 ةشوزابز ل جاتك دوفنلا وبلا جاتحياغنل ا عانجاب دتقم ناك او يدنهلا يدازفلا
 1 الاب نتقالاو تقؤلا ضرع يىنب ناب ذريسفتو مانالابانتقالا|
 نالص نزاخرللا ع |وةلص(يونولونارجرإ» 7 ل نالوا ونوم 3 عؤذتلا

 امالابأ 0 5 اون - "از ادم ارسل عيال اذ
 ةنائيلاو ندع ل وع



 موقد ندد يدار لضلابيدتقن نالت تربك اال انا ,ىدارتقالا يقي نال ضئالاو تالاوصوزش الوب ارتقالا نزلا زكر ماكحالا

 بسور مل ورعوه اذان ديزب اننئالااكو اناوةراذنفا ىدرمدهاذان بيز نإ رو مواز اهلا بيرفخ مو,ادالب انتقال يراد دال با املا ن ىصي بنا تكونبوا هبارتقالاو مامالا ةزلصوننا في مسن سسالربستتيدتتإا
 نيبب ا[ ن | يتب ةرانجلا ةالص لئزكو مهلا ديعمامالا نيعب ال نإ(يدنفمال
 هدتمع ناك اذا ل ويجال تقول ضرذ محلا ىف يىتولو هبدنسل ا ةتوانفلا فانك ثببا
 ادن, تيالمدورخ [هالوهو مجيزحرف اما تقولا ىف لقيت اكاذإ تقولا صرف دين مور يقلاوه رز وت ميجا نع ةنرهلالا يونولو نيونسلا يف اكتنقولا ضوفافنا
 ٠ طن ئوشمللامرلاو د ةدلصلا كوني ةزانبلا فو تفولا مرجولو ىوجذم ىدرهل يزن
 »يستر برنعلا كوانتلا نايك ت ابجاولا حجو فارطلا دكر ورورنإا فنييعنلا
 متلا ةريج نع مازل ويدل هنسمب ةوالنلا فون ار وحلا فن يبقنلا تب جاوهتلا
 0 بول اهكرلا درع ةبت طزنسبالو دارمالا ف اك
 سره ني ىبواحوخورععلاورمظلا نبين ىلا عامجانمقلاب لغتش اف ةرتكت اونلا تام رلوأشتلا نييعنلا لا جامو قونلا هيلو مجالا ره نب تسببل :بهللاز:بنوئرسمكلا من
 (ي سرمالا ل بهي دإر) ناو هدشدا مثل ثلا لم ربو كر امرانعذ مفضي وازكم ير صو ارك
 0 لئلا والادوية نسكت نعد نائورةنوتللاهنالصلاو عرف تملا ين ىدرصم عيطتت اهب رزق بوكا ونا ”نكرفدلا ناسلإف يرغو رهن للعرزع وبونعلاكذاثخلا نو ازكةوخاو | هيلضرم#الفا
 ىراصاذاوةرذكنيبلريلبلا نودي ةيسلاو هانلا ف سو لوإلا نع جردزبكو فراغا
 كناذاو ةيلقب يوناذاايو 01 تره يره فنون كمر هيل نم
 ىظتللربلولو ةدلولا للبت يراك رهط نفت ارهظلا اع )نإ تبون لادو مناسب

 بام اشمالو درؤنللا ىىنبا تل ئاعرارببصب نفرئلل ربل نا
 الاانا ام اباردصتا لوز اجرب ئرتق او نالذاوانالد مويا ن )كونو ىجتامال امس

 تاوبال لادرلل تاب ذا باتدتد اذ )اهب دنهلا بكر انهلا ق انكمنئلاب |

 نص

7 : 

 | ةتتسنولصلاو ماكالا ناك د اسلا هبلع بتي ندبل نهتن اما مامالا يوني:

 3 )ك7 “1
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 5 سس

 ورب تيزئفاالولل!تزاكذا# شو دق اف |

 رس باقتلاو لونب ب اولا وتسبامرثا ضرتلا نعم اهوننسلاو صناذلا اعز

 م, و سووبركئئسلاو ضبارؤلا م رنام اهبالواضرو ضرنلا(ىوْسو لكز اهي نمو

  انسد منال ايزاج هنرذطم) نادقتعا نو هبزنجنأل لفاونلا يم مبارفلا زج الو
 ,دلهنلاس ضولالمنال مو هيض هن اقوال يصر ناكو ةضورؤم ةةلصود اه ياعسسنا
 مج ايرهظالاورذجل ماهيتم ارا ةنساهل سيل ةالصوف مارتفالا وعي لمرإم لك ةزيوطؤنلا
 ءادلاكرسلتلا ىلع رمدقنملا ةينللاو عورشلل نر اقمةينلا فوك نا لضفالا نااعابايسإ
 هيدنهلاكوانئلا ىف ارك الصلاب قيلياللمعرصو امطتبام دجوب لا زاريبكتتلادنع
 ىرنلاهؤضولاآ ماو ماليلاو بسلاو لعالاعرضارعالا لعل دبام قالا يشن دراو
 راح يلا ورم طرد جلاد ثوان يكرر مب الذ ةالصلا لإ
 ريبلتلا نع ةزحارلا ينل ابدت الو لبق ةراهطلاعئيحص تقولا لوهر لبقةيبسلاو
 هزار فدعا تدعو ءاعلاقايؤيناوعو نيرا لي
 نقولا جورضوكر دبالو مدع موب شر معلا وو ملنلا لصين ديري طربملارصتتخم ىف از
 لسلاو) ن ايغلا ةؤكفللا لقتو ةالصلا يف عرس هم وبر معو رم بره كى
 وينال ناروت ناو ير يبصيقتب نب ملاذ هرها هالو اقئراع) بتسبالةالصلا هن عج

١ 

 ن7

 نوح هدب نمو ةالدملاةونول مينقلا قا ذك”اسادقو الفالاوتالص نرسم منودب
 هنا ارإو ختفاام ئه نر ملوي لخد م لافنساضل خقق ولو الفن نولتو
 ىلو يسع سانلا وب لصولام) اصب سائلا عين كولو لصبال سانلا نع دلخول
 ممومملا يف ابرلالخربالو نأسحالا نود هالصلا لإ ب اون لذ نسيالورج

 والامل تبرتقا اب ةريئالا سن
 د

 ف ةمييشسعسلا 72

 نلف ترق زالا تت اكنآو ىوزلا ف تيستنقا لوالا تاك 5 شولا ذكر
 بكرزذاذ وازنلا ف واادنملا يف ملل دب اوريلا يتسن اولو صوفلا ىف هوانا بال
 رنولو هبال تيبردقا امو ازنل | فن اكن اوم تم دنقا ضزنلا يف ناكن 14 قدووب

 لاول جيزازنلا ييو)اشملا يف ناي اوسارتقالا مولر تيدنقاام وارسلا بماورب تسرتذااشدلا تناهنا لاهف م ارتلاو) هضرعلا هن اررب لو ةالصلا هن مامالا ديحؤلو هوادشتا . - ا ا يي 2

 هز السلا َةئالولوف ىذ ناين إ2باونلاى سبا ةزلملا نم ولععبام نفع ةزابسلا



 0 0 لق رنيتقولاوالاو بينز : ومع ناكاذات فولاوخاةننوكب

 لرب م تنقي ناد عانلناللو ١

 0 مينا ابل دب اه ءركمي هلا نزاحو
 اسر ااا 5

 راتلا فو ب د دوغ 007 ران قا كارلا ب اّسملا ردا يلو تيتو ا نارنلا ىف ناكناو تبرز اسلا ىف نكن إ

 را نم يأ قادرا ان 0 اكن أد هم ودانضرنلا
 ناوكر عير |نصنف معلا: لخرؤر هلا ,تانرل هرهللا ن
 باكل ابم اب 0 ءريصر حدس تقولا قر ناكن 0
 قف ]ولو ءدكرمل لامر ا لما وقنا بع نس 3

 ممولة ديوك صاج تي
 ل 1 لرتالص نون مسفن اي علت
 َت دة” نتا يف 111

 نالاولاسر اضْلا ماع لعوان 2 ُظ طم ا

 يندم .لمئاللا هن سهلا فرو ناهونيوةريبكتل دارا
 0 0-2 ةنئلا نيبو

' 00 
 1 ناكنأو عسا بدجرت]

0 0 :0 3 
 ا و 2 0 4

 اره ب هاتفا | ةرسكتربك 1نطبوقدو ا 0 ايفر
 م نشر لاذأو انتفالا نعد ونينونقلل/دلايبألا انه مانثن لير |

 نار لير (قي دقي دمعت
 0 موا لا ر ضان مر

 راسا دالاو كب مولي اولريضن ميس سحأهل ق

 0 0 نه دخلو يلا ناسا كر قانسزا/ هزلي الزتبنلا
 اهرنم ]شاونقفت 00 ناسللا نفك اه

 دس
0 

- 0 

 دك

 95 يا

 ا

0 
 راش ريبعبإال ءادتقالا# ف 1

 3 اق 1 5 0 0 داعش

 لا هنا لدتا ياسا 0
 رطب الذ ظتلإو ا حالا ين اذكري الجار دونا نيرمأو!انسافاد لقلب
 ابكأ لاقل اهيكرشا كو ب دس الواط مل اليل نم داونلا ك ام عاب سايرتكءانالواين

 كيبل 5 ثارئال راعراتردصب او نا دما

 0 ا 0 ْ
 اوةبار درب |انن هنبإ
 وا ا اماما تس ناسا 1 دا

 31 20 مرار 0 ااا ماج اداوم
 27 ر اهلا ةنساويلل هرحاول باو نالصلا طوس رعب زل
 رغما : نال |يفا وب :لجبرببكتلا فت شءاقيرتسن
 |يف انكر اجاهتصغلرفدنع اهليقنتس ان لبفلا نانركمو اه دغر دنع
 مرارا ند نيهان ماع هز ياس اول سمهّبلا 0

 ارت هكون كتابنا
 |اهتبرسكرلو لفنلاة عر ذعر ضونلابازكراتأ» 00 ا
 :لاقرا وصي سس رانا لوا ذعزجدا ذرملا بارحوب داراوا

 . تيرا وتب دسفدو هدا اتباعر اس رصباثلابةردكاوسا لدراو بدلا داتا
 لمان وجنوب عير راك 00 ا تان مراسل

 ماماليبك دهن لضئالا مهد 2 اهلا مزقلا بكين 12 كامنع لضفالا يمزج

 ل بدات ماا وق عدلا تصفر امازفةيلضفالا قولا
 مامالالوق /عيوسإولوف عل در [مننا قرنفل لاخنأ لاةاربوساةززغيذنفلا
 مامالاكرراولازكو ماد راس ن كيال ث اوصال كئز ماما الا لوف لبشرتك[ ةلوذو
 اا ار ار اترسا والذ سا كالا ا

 زوم مالا عارن لبق اوت نم مرذول لدتا نا ىلع ومجاوةالصلا
 مم [ىإ لمت ن ا د اره يف ةالسلا ار اش نركال

 2 ليست ن) وبان دوس ةالص

 ئ 0

 3ك



 لمع مر تم ع
 نقلا طح

 ةأرزلا

 لارداب عانتتالا ةرننكت '
 الص زاخ :

 راما 0 ظ

 اش ققشنلازرلا ىف كيلا ةيضرجلتنس زودت جار ادزتدلاو :

 لغتي زلات لصبايا زمام ةازقلا نم نفت الاخ ظ

 برام ديلا عباسصا عب دراهم قابل تركنا فيو ظ

 ”ررعرابازش برب ماعدا اعزب اعلا
0 

 3 ووبزجينانطلا كرتسان اوهيزكإلا 0
 و 20001101 دقابوامإت عاتق لاو رج 0
 رند مله اجر ىزحدرريبكتلا دمرلو نيينفل ارح اذك ةزفنلا 0 0 ' 0
 زل نامي اينناامن امر اسس لصلا ل سراب منا فاكةازجا مالا غفلت

 جان يكرلا عر هيلع
 حا لح ناو لن م از يا لوبسسلس وب نمور |يقلارعزالدوجلاو علل زيفر مايلاإ دقوا ول ايلا ميلف رسعنزلد ةارتلا ةزدذالو ةراعيط لس ممامقب تدب الو

 فياهفؤكل هسا ةنيقسلا قف ةلصلايد دسار زد اؤاطقسو بل
 لكفنلا ىف مابب ارز دبا بدينا تيك نو نا انتلادحو ما/خالا
 نزدللو قزاوتيو لزق نس ةالسشإ يزيل دحام جلا ركوداسال/ ناك

 ءانؤلا ضرفو ماكحالا ف از وهز ردعاوهييقعو كح عسا اع
 0 ارباع ظطنيام
 2 تايإ ثالثا دقم نم دبال يمال
 دمتي نبيك يزال ةركا لقرار ميز اذاني هةر
 قي نارمدب عا نرد ازذلا ضف ماقلا عر ديب ناواوبزعي ين
 9 الرز امياتميعر ديا ريو رتل مايتلا ار دقن ام
 انك كاطشوب يااا ايتن ءاقلا اعتذار اصي انهوالصا موصيال اجي بايبال ءرفاذإضيرملا ناد وصلا نيبوازود نب قرذ
 فانك كيو موشن, نازل ور طرا اوااضع يعز يتب تاردقؤل
 تلوسمل عب ماني اقيتسورم اواو يدشن 4 قولو حجوا نبال نما كر
 صخْب]ة أزد ضرفلا اعامحالاب عك ارا ىف كردملا نع اندنعارتق الاب بكرناقإ | نع 0 ئااهتةيقحر ةارقلان اك و دوما ناكل لق نلل
 تن لف اهب نان أون هلؤنك] يزف نيترلكن م يكرم

 50 ارذلا نمت اه ةرخج لف لع اهئال م اكحالا نازك عالاوصر ٍ

 ًاناهبرم كاهن لوقو نطو تيلاقن وقوكت ةدهاو هناك ضو اف اهنال
 :ىكرلا طضرنحالقصنلاو ٌصِكر ين ملنوط تآ ا
 سا ةاردنإل ارم دحاو لكك لزم اود! ولو زارا ماعلا
 مسالا كلا دارقن عكر اخر ل ممزلبال ٌتاالاوسجالْضس و ضخالبنان

 6 ايمن ةوتر يفارف اذاو نيتنيبنب ا ضوعلا سس نيتعكر سيرد ةازقلاواضر زم

 ناوي ضرار دلو:نعاد ةذلصلا صل نوخلا يم نت نيفتالو نالصلا
 عقرمالصلا لكن ارقلاارقولو يف انسمهفلا واكب جاولاو دارمالا وف ذكر نولاو لفنلا

 شلات فلا ناار هامشسلا اان ندا جاد عر ادا
 بقبالايايئاسل يان ةيسراهلاب ةارقل زر قالو ىيوجإلم نايل عون !لاحي
 وإلا هنسجيال نمي ةينوعلاب 0

 كلذ ضوتطيئ 00
 رنات تنايريطاهاريلبر ظ هتنقلا نإ ١ اكغامحالاب

 أوشن 1 ةنو ]تب راحالاربأ بمد لاوس
 ام لإن نباهومس اهنا ءاارأم
 . ىلا يزد ةلودنشتال نا: موالد الإ نار دنتزتسق اليت ادا لمذا ةايزنلا ارثولو
 زمول من الوسؤن ه ادعم أف يد ”/دبال ل اناوالو ا ةارقلا يسحر اه]وس ىفلسدااوبونسلا ةرش اي
 بيبو تولوا تصر شاة ذو حالا ذ كب امكن لها فرحارع

 وبكم اناداهتنجالابدورللادارقمال نكد اشاهد رس
 0 ا 1 "2كم ليف نسا و» انسهيلا ازككرتلاودنهلا لها
 يعل ار للم نانا للا اعارعج اعاوعمجاو تنبنل !ةاكمزوبو ةارنرشب

 مناسب لإ سس :)/6ال ساو رئاسل وتعلو عاجربدا نا ةرش ب اكةالصلا ةزسضب وج | لم ةلؤلاذالبزجن ةارتريقب كن را درهط ى ارب ناونكيجالو
 هرساهزا قي ئان ميما الإ نسجل اكذاو ماكحألا اكةداعالا مزليال
 امتي زينامايزترلا ,اردولو نييسن ةتازطوفازكه روك بزليالرالذ «از ةدحاد
 "هتان ارعيا باو السلا دي رابغ او تدااوعالاكال انو تللاوبا

 : مو اشلادرازلا#

 ىتفكدوليبوبرشا *نهل نحب ل نادرهقلا,انغ ءالإ مب سارل |ضنخرفدر

0 

 يا

 رن ارص



 ذو انو ايفل (تكرلان

 امان« اهحال) نلصفم مما زاج ضرالا لغر فنبو رشمإر تنك نم نعزنف ةراسواعب |

 ء عباصالاهيجوتالاامضو ثؤرالو 8

 م |متتردح تفلي)زا برحالاو روكي وحال هب رداع هرج غل

 :او جرترلا نعو ةتيو دخون كالو داسللا ف ازكى عا 6-- 7 ا ا
 دكرلاو اجب ببزذا تاوكي نا هدحر ني لا لعوب

 نايتس ويفيد ١ ىلا مايقلا يافط
 0 ال طاش |نييزعانغالا ك زن
 اما :ايزكتو مولر هشفلا ىبان مالابضتئتزي ةروسلاو عشولر 20 نإ سير يردآوتالصت دسن هيب لول ةيوضنتربو زنا
 يول فكروا سول عقرب ضرد (مديلصخلاو ريالا عامج اب نتلاوناوالادولا تاكالا نر عادربم و نالغبنلا سف كركي كذ ةيونسلاواضاولا اذان يول بوجي عوكرلا نإ" اذا هود يورذلا ةارقلا نم كي ولن اا ءارزلا مارب توني تمل ذكاناجاتاكاايم

 فال نيمو نيتيكولا يدحاو نيربلا يرح) عمو عي فنالاال هربا ضب ققالا
 هريسلا قف |ءاضعالاهزص عضو دجوب لذ :انضرالالج تسوزلا ىرحا وباصا
 ا هتعرف بوت اسك او انز) مكر كل اذ

 'يؤصلا بو انفلا فو ورع و لا سا قمزلا رك ايكضاركاوب

 2 نيت هن وبا راشإو داوم الاؤاكتيللاواريزمل دقو

 ذا بورتويبلل منوبال اف دوح ارش والا لتر الا عفي ملاذا نا طويلا هي
 لق أعبد خانال ةذاشةباوزل كلن 2 + ناوموهي[ نعول ى لاو تبلذإوبإ
 : داموضو ضار عقب ادرلاره لع انبترلاو ناديلاون اخِضاَفلل كرمصلا
 هتيئرز عفب 1 او ماكحالا ىفامكلاوقاللرع) ببوحول اوان تكا
 اخوي منفلاهضو در نجيب ناكنإ.ةهلركل م ناجامب دحل ةضوول و نويغ دل ورالا اع
 امال ناك تاسياصالا ندد ملازم حطوراذةنهاوايش) داو هاا
 بدنعلا كراثفلا نا هدهاو مز لم داقولابك الصرب كرحالا ةوداملدخإ عضو ذا

 رمز عضوي يفوت الاواعب هوسلنتوتنل هللا اوي
 متبنرا ناومفنا نما بلصأي .انوهد دعو ذازمالا و ايريثعب ةزيعو :
 3 ! كوابل دولا فكي دلك دولا لح 4 الو نهج ديس و ةتلضان نك إ

 درلف نجد نجي اخ نود وعلا وف ليلا دما جافا
 ا لاه لع نارام عليا وسار لقشسسي ل

 هاو -

9 -. ١ 
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 ةلدع مذ كنارينمارلامدقمو عدنصلاو ئقزلاورثلاب درجلا ' -با ديروول نيكو

 5 ١ ٠ م 0 [ ' " 5 98 2 5

 ا تاع مسم ساس م حتي بل يش يم 5)”05< + +-+07<1-ببت41# ١1-0-1777

 ةدحلاراعإ |
 نازاجزتحوب ذم ءاَساَغ |

 تلاوسبشنملا انكوأهبوو قل يفرك نالها وقتا ساوند ناكل, زرر
 نيرون همسي ضرما ىو .نلدباسولاوشرئلاكوْس لكو او نعل

 يا ءاودلئالاو يوِيضرالا اعةهببلارثكاعضو تارت
 عامجال اي طرت سبل ةهبشلاف ارطإ 1م ا

 هدأت رأت بانو | قكناعولو روهنلا هنو

 0و الدمار دس ل نا

 مسا 000 هاعزل/رزدلاو دارم الإ 0 الاور دعب ناكر
 بوس لازرفل اجدع وآوريرسلا لعقرخحلاىنوف نشرالا له تن ناو وخال ةرقنلا اع
 اقونجزفلا اا ةضوملاقلا هزت ب عضوم ةأورلا يلا ر هلا و رصالا ا فازكر رسل
 دوو توبيإل خزلا ل عجز امويمشلاو خل ايدج لند دوم املا باك دسالا نم

 .ريشإر اوم نم روم ارسال ازال زاجتالص ىف ناكنا لعررهظاع
 انإماو ضرر هنو اذا اذه ل ثان نناراقو ياليل رردلا شاه فاو
 للا كيردلا زر عسل ف ووالد زول اجزلاىف ناكاذااذهومينقل |اذك
 طاشفنلاب َق د ارنع (يلابئيلصل ا ةرتكاببمل ليم ةبغمب ضمن ام ماخزلا

 دنع قزم رولان ادهدوبج وجيل بذر حلا السلا ىو دسل ل عرره لعد
 ْ ضرالااعزاثلا دعا ذلازهر دويل بلازا وسن ةلمل رنا
 ترجانتاب وسلا و كلانلارهظاعماملادوجن اناووب نجيب و
 0 "نا صالات نكل اسلاربنع ءيظإ اعزموجيالدروظلاونعزموع الو
 دوجلارخائاوق 0 900 ودبس دسار لكل

 لاش هردلا | هرث|ىسوبوبإ ارهثان#ل
 7 م اوبل ت تيان! تمره مداد اىحالا ىف امكورما

 '| رايس نسرؤلا ؤضوم نم ةرادريعلاعضرم نا اذآو سغ لكلا ف ذرب مسجد ظ
 يرانتلا فاك : مب متنبللا دعد زج دار ناوزاجنينّتوصنس نيتنبلو| هن

, 
 وانتلاز 0م يت افا ايرقو ناكرلا طبل صركو هب دنع
١ 

 معضد دينا وضوم سمسار وفرت جاجز ةأسارف هرثبك لوتس دود عموم ناكوأو
 دجرلو ةيزملا لَ | ازكاشت ديعيال «دوخوا نب ءابولو اوم يرذإ ةريك كنز لولبالو ز اجره صوم ون

 رضاك هو ماركحالا ىف ارك يرلع «نهرمج ع
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 57575700070100 ؤ
 1 نار ذامردص اهب داون لصوت حتا و |وعضرملا د ص رووعو
 007 زابراه دج دوفق روب ةزيخراذتول ىتحنايئال/رانعورمض : سيو بدنه كانا
 نرسن ديب ل نو دهتتلار رت منا !زادعتب امله رو ةددقلا ف انواو سوال د آ
 روتشنل اارزت ىكدادمالا ىف ايكريشن امن العب ده اللذفو نكردرمقلا نااعان انهو تالدم
 مامال|غلرذ نهي نادنعدهتلاردنخ يبقي وبزج ةيتاان ربحا ةذمقلاو :١

 "ورسام. ةرهيشلا نوئرتقلا عرف [للاال /دؤفردنعب ناد .تازف نم )
 لوزننيباىدووتلا ع .نقنر لاو عولرلا لاتسيو ةنيقلا فاك ئالصانزاج

 ةلرتلال م ناناذانزإ ايمن لع نيتي نواف .. مارال 5 9
 علردلو لدا ايف ضل ارق نكي ماو دبعارلاةشل انوا نفل ايزجلاةئانف عار اذا 7

 هيل يالالعدوفغلا زق ا دوججلا نب عقلا لتس ر وعيال عكرلا لن 17 2
 تفوالا نجلا تدسر فس ديلا عر صرتو تاتا هدبحلا ةنانإ

 اننا دولا, اركق قبو ينال أنل) هر وحلا ممم زائل ةركسلا ىف امبادحاو)اموضوو ةداعأت
 عصخبوتنلا عن ايف ائنال انضتن نك املا ون نصب ةالصلا نم جدزتلماردارمالا
 مرقه هرعقددهشنعا يي ةالصل نت حلالي يف فسح يز باو نم يدربلا حيرتي ه اذاو
 |لياسلا قف حكام اعاناهمازم نوت اونكذزورطلفو كيسا "نهتسلا
 تا دجيربعلا دوجزو ضرولل ةربقم نبل هزم ناأث نيس( ءالصلا نالطب ناش ةلوكذم ا

 . أب ماكحالا نامي منا لاه ركل 1 وو دلصلاةيرح ىف رثاال لبتهدوعج

 يصارغان نييوننان أي ايراهياداو 0-52 ةالَضلا ترابجإف

 مانت تبامو دا ةدوسلا ميو نافل ابا عنعج كيوهيلا دوق وج مؤلبو أم ةزتلا د
 "واو لذنلا تاعكز وب ذو :خئاملا بد نيبلو اليف ةطوط ةباولراصق تايا ثالث
 نيتضورئملاةنبع ايرلاو ةْينالْشلا م نييلوللا نيبعتو هروسلا زى انلا ميدقتو

 ظ 1-1 ةنرسل رو يام نادال لريال عجاذاو سيرا هيرغلل

 ارو اهبلع هزل انلا) اق! ني 0 يتقن / 0 الان اوةراوسلا '

 0 ءرهس ةررسلاو :ىانلا نيربخالا

 الاوريشللردسو ام: هج روسو ةئام يناثلإ وسلا يف ارب ضرذلا ا 0 ا
 نم ةعكر لكيف ةدحاو ةزم اغلا ةازؤ ىاغضردلا نم نيل والإ نيكل | 0
 11101111 ادحاؤا سبلوالإ الولا اه نيثرم :ئانلا ط0 00 غ١
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 اره ٌبِحآو ئاذ هسفنب لصاره نر للكو درخلاو عرلزلا| ||

 !طدل تاحارلا نمو ترنعلا كواننلا ىتازوي ! يريلعومهيسال حاولا

 ل 0
 مناع 20

 هجن تاقكرلا واد و وسل وخلال فل ظلرك ]مف قف بيتزنلا

 ا
00 3-00 

 هيدا لاوتعالا نا اوفجاوارخ) ناك
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 لسنوه و
 اانكوديجبو فشخ فينح نإ رنعبجاوب سبل عوكرلا

 5 ه«بدنهلا بو اتذلا ىف ازكدهتسل رز كوالا ةرعقل او ::قسبشر رد
 اسما نايك اناقسإإل اتاند سفن دسفنلفنلا نأ تلت ردابةبار راها ف ننسلاو

 تس سيرثلا وكن ؤةالهلا خفدعفلا ن انوريمالارنع لو الا ةدعتلاب دارلاو
 كواريزخالاو دوؤسم نندنلا دبعر هت توهونيترفنلان دهتلاو ' رازفلا"ز ىفاؤ

 نبض مالك كلر اًنهاحاو ذخالاو ايف لوحي اهزيوبدنعلا كراذفلا ف اك ريش نم
 يات فرع دتبيو)نرعرهّسنلا ديزي نا هروب ىاضحر وتلا نع اك دن دش

 ةنومح نالصلار اكنانالاكوركم ناكرشد ارو )هرهْشسن نم نفقنولو 'ةفينحوبالاو

 م اللادهئنتلاق طم ن نيعورلا ناستنلاو ةنرزلا نا ضنيالورعبا ف ذكالعدازبال

 رعب اينساو يف يلم ] نيدلارنع جيلا يلإر اسر اكد ووسس نبا د هنت سيوصخ نم ال
 تواافندسا يجرئا/هدثع ساهل تهضو نلاهيباعم رهذتلا ظاذلابدصتب ناببالو ؤ

 ةرعتلا ندهشتلاعراستتالا لاو نإ ادت دار أبلو |نلهو مسضن لغو يلع الص لاب
 دهسنلا مامالا ل بذا ل ذو ةرم ع ةجدراةدحاو :الص يف نوليامرثكادهحسلاو عاوالا
 معمر وسو هدم سيكو وس امالإ عبو مْساّنلا رغم دهس دن كيد الصم لوالا

 مامالار ديس عينا ةيدارلا ممم دنت ريس واله . يخش سلع نأ مالا اركي مر شلانلا

 نسور لدهن لو بعو مومأملا ماعم امالا سا سانا طعم غي رهسلا نإ

اوكذ نم 0 انا دست ووهسللر بز ضفن مذ يت الو بسلا وشنو كرخا دكت
 من 

 5-5 ادهشتووررل ازهار غوفساتل ادهشاسدجن يضقبايذةزهملاةناارت |
 7 فبايلارهشت 0 و يا ا 0

 نع قدراريرمتو يف امانا هدو نان رهين مشد
 اا وتتن توا ذم لانس طوقجز اكيحالا يف انكم نجاوأٍلكو ادهش
 نار استخالاب هناينوابعرتو نلم ةدحاو الص اا ادهن عبوس لمعلا
 انجلو ايام ةنج جرش ثان هيلا زئاس مهارات

 اع

١ 



 7 ]كم ,تبأص ب :روعر كرت ا دهس الرع الكر

 0 ١ اق وراه نتا اننبِلْصلا ةرجلارنب ن زالملاناعكرلاَس معكر ن نس

 تاييلصلاو والثلا تاطركذتازا لكازهو ندمت د هنتي مرهرس دوج اول دعت
 اول دجخو ةزجركذت تنكاسل

 رو كتالي رملا دوج ننالاد ةرخارك أهون سادت نآ 0 سا

 ذات
 متر يض نيتبلشلاو تاوالل نارها

 او أ مالسدس نزيل فن م 0 2 ._
 لس نيو تارا نبال قماش نال

 2 قارن هاو دتتلا اضل فار و رهتت نوتس ورم اذاصبا 00
 دافي بقانو تراس هذا تيا ' 0

 0 0 ارهْيمت نوتوودر 0
 كانو ماكالا و 0 30 7
 "م رئولاف ةونلا ةارتوزيمعاازبونتلا 2 هانا [كس نو دصإلااعيبجاو فاشل او نمترم

 ازد تم مع 1 ةريبكتو نيديدلا تريكو
 ادي الاذن اي اغخالاواماماثا/نااضتو ارراشدلاو ب تروي ٌسبلوالاورْشلا
 ] رسولاو منالاذلو نددلاو يبل رهو قتلو( اماللتفرمب نال او رصعلاو

 ماسالا ةلابيزل نو لضئارهجاورتن [لاورهجلا ني ريذيدرشسل وامام ناكل
 ليما ةلصا ونمو ءاسادتذ جانا ةةاعنقوف ذه اج نمي رنسنن امالي لو

 وهيسلا,دلغرهبحو و أرجل لير اهلا لسا ضت نمو ىهيسلا |ءدلع ناك هند تف انو ةعامجيزلا هلا
 كرو أف هدحو لسب لعر نجهلاوهو لشئ ارهيجا نا رمال از ديف ميفرهجاميقاذادرتنلاو
 اًميحابرت ىفخيز اهيا ةاونور هذ اناث 'ةئاذلا يعبأ, وا َرَكاَفلاارواَم دهتر ذأ مب
 ةماعلا , يجالاوهورسشن عضيزإ ةنف ةدف [هلاؤداو ريغ عمس ذارهيبلا يدا رمت لدلا لفاونو

 ظ 0 ثا ةازنلاّئاراف ملحن ابضفو) بجاو لكنايناو بدنه كو اقل زنك الا
 سد دركل نك ازتو رهوسل د يجو حاولا رفا وسارع :

 دو #دتفملا ناصناو نينمزهنب لقت ةداز وتنال بق دروق كر ارنو دودج ظ 0 1

 كرس 1
 سكر انبكوقايلسربد ها لق تفر هب هيرقللايدبلا قرف ذات ماو قكسصملل
 بدا ةونسلا نود عنز ىعالاردتب مادا اره مارحت دانعاذاو ُسايالاايخإ

 اوتردت ل عف ءرخإ كو ددب عِف

 مسار
 0 24 0077 ا 1 تت هم سفالا فا 7 ءأر هاف ل وبزجب ال قي هاون بلا اوي

 كلان 0-2 3 منعم

 0 ا

 مكرذان مال ذوغذلا شوا ظ

 0777 ز ز] ز ز]ز]ز ] ] ] ز ]| |]|]|]|]|] ]| | ]| ]|| ]| 0

 دب 19و ماذا ةالا ب نينا قانا العا اخ .ةراقلاؤحوت

 الأ نت

 خدر 00 '

 تلم ار
 ا

 ْ اصح رب ع ٍط

 111 انايمسنن نستيح د رغنلاازكو ملح

 32 تار ممانسرادت 1 1 1 0

 دييدلا ى مايزلا ردا انتل ابق ابو يزفالا اع فبوا يصل ١

5-5 0 0 
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 : د ماىحالا نب ىابو ولام (ائالوو محزنلاب

 دارسالا مو مشل ٍيؤنشلا عورات 50 0

لارسبقيلمااضق ىف وبسلا ذوعتن الدلة ارتللوهو
 ديلا تارت نمرغوبو يرتؤ

 ويت :قانلتيتيني ران ةالسلالوابلسر ماكل يف نك ارز: 0
 لوالا وتلا عوقو ميعله دسوق نا انسلا ليف ةوعنول انكر هؤاذاشل ةداذن

 اج .تااتاذا درت رس ايلا تا

 اوال نيبال ةعلرل/لول طنا سمس اوزازقلا نسر يب ديقي نابت
 :رامز ذوقنلا لق جاو ماكحالا ذك كوننا ,يطعواعي ف ابنفاخاذإو ةارتلاءرهح ازا

0 

 فسار يارطس ]ماو زوم ىف عوروسلا نييلصخ كيتا فشس نزلا نا حر
ادعم نيك هوم نورا قاب د علجربما نيالةينيلا سون

 ظ 0 

 لب !اوانئلا منن لنارتلا ينباع :ازاانهو ىلا جرش ىن اهك 0

وكدتلاو ماهل ساند اهلا اداوم
 حوش ياي فنلاو

لمان اسوا ماذاوررزلا
 هس ل وجل 

 ايلا نيبدَتعَل نم عشازإ هج دنقلاو د اسهيلا قايكي يملا وهو نبوي
 نيريملاو محلا تلوسم ناو تن ازقلا نم سل تينا نا قاكتحالو سرب
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 شعب ةيئاشلا فو عيا نيلي طال او مينا يفكون .نوانكامر اها اني نعال تقذذا» دواسر دصاعإ هبال داني كن نيثلملاو تكتل ر رغب نيديبعلاو دمنا ارملاعو : اريفوالاوهو ,رمسس لع رتسسلاو ىليسرلا يو عصئبو عصنخو هاه 0 ف ةنباتلالعيوالاةنكو ارلاة بة 0 ارفلا فو ننس نا باوسلاو 1م رسلان رايس اهمنيم شدد 0
 ذا هدادنع أدب تاو ةنسلاو عا نهلا هنهلا افلا ىنازكايرشوو مشرارت مل اق ةنيهو نكهيلابونلا مر مسلك ةلز نيالا

 .ذ ىلا عيا يف ساواعتزضم يادار ابيكر يةرامضر تبر اجه ضنو مترك هز رو شيلان وهات" 0 تا 0 نافاس رانية عاموم التين عنا هجر 6 ير جلال اهل 1 يضمها لِ | اعرمم جيبرلا يف هيبكر جديدي عضو ءازنسالا نه. ضارثر عير نب لاقت ما اينينالةز انبلا تاب اريل رو ظ
 1 خردل نهتطسبر محال نازك لل عاما لابقتساو رببعكل كولاثؤ نول معاوه رهام مالا نقدا اج 0 0

 90 0 امالا بانل سقي نادرو ماذا ومثال ار ةيماو اجرا نبات بما نازك رسل ونملا حب مالح ريش ةياب وقرأ ناجم نار عاجرسان با عم نازك بوزسم :دنصكو هزدهب هسرر يوس كاز 1 لانا حال ذكو ل بلع نيم ضي مال 105 نال
 رعب [ةارفت عيبشلا يف داز اييومعب يب دهشتلا ةيمراوفودنقلاو إب ع أت زارطضالالامْزاَس ةروس لاو اناء يس عا ةض ول يندر 0 هلا دعلا ع 7 ينال ةاماف اليرردلا سين اكماتساويملازاثالث الضلال نذونل وتسدتاانايناا عيراوسدتا 0
 الانارة وبد م. قر ومو أيدل لد تاي ناب لاي دنو ءاشساومتلا واد ليلا فالدين | -لكؤن لب لكواتستنح كلو تعلر كمهللا اوبر هنلا دوس رذبلا يفارقب ذارإ اردو نبا بوس و ئس ذولا ينناذإ ايريسلا تاب ْ و النا أب الس هنن هددت | اا ا زارا تنولا ترفيالاير ذوي نا هلامول هسفن ل نزلنا 0 خم او
 ديلان عفرلا لاح عييننلابون اذ يالااه/هزيب عن رقنلاودسلا نار ماناوادمل اكو را تسول يوانذلاا نا رببمف هررس دكر لك نفل رولا لفئالاو ديلا دابر هروارهلا لن اير يدنا لوقب اة تناوب وود اذلا قوس نا زي زعاشملاو مدل يف داك ذل ديلا يلو ةنغ 0 يسع مامالا اوغي نإو يازلاإ اولا عورلا نمل ري ناو اهحالا فاز خبنإ نيخر ا ثيجيلا١ نيمو اب إلا ضال او دج
 | هجسبقايالهدحزل ساريملقنلر للا مرمر ع ينمو ياله درارفنس) 4 راصت بنرغللا هنو طاسواهنولاو معلا فد قدسنا لارط
 م ا كر 0 لير فاسراو عمرنا تارا باطن ناضاا اوقلارخ) ىلا تارجنا لوس

 راش 1 ال نافاس وب ا نع دارا عيبا لدا لان 2 نب نيكس 31
 ىءارب اًياوهسإر عثر ددب هنأالا رشا نمد

 0 اب ع اريك 01 وكلا ا
 : ام1فخاز نكمل ديا ادم بمايو ناك 0 0 الص

 انس ناكازا| د نسبلااعنيملا دقو الوابدب 'عضيونااؤالو) نيتبلرلا عضو بفاوالاةئازبرتولا فو عاجريما نبالميثن رن يف أرك مالا احب اوكب نأ دهب مايل
 مي دضعإ وبس مىبأانمإأماًض وْ ءزاارووبدب ىوينكن سب مهيحو وشر مالو وبدي 300 اناجاو كونلل اززهازايح الرقي ورم الخ الر كرري ل3 عب

 دس عواصم ودمر نا اعدز ضلال هيو نعشطب اديس 0 200
 1 نت ءارلاو تلا عر لماجويدب ناسا جرم وراجأ 0 سا هال سواد نان واما ظ دن ةارملاو "لنن / 1 31 دةراؤنل |نائاذا الإ © اهتمامي
 بارصأد ' ة 7

 م 2 ١> . :«كتينيمح ا نى رعبم ٠
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 ملا هراسب نع ولن | ةكبالملار اييبملاد

 7 جال اواو نارجلا تيس نيب .ةرتسا نأ
 1 اي ةربلا سو ىلا هز لعبا ودي دو ان او فسر بمنوابلم سوال داقرسبا طر ارنفاد ماكحالا ظ 01 00 نص هال يلبي ثم يلد هلا دوعد 0 لإ هرمجل نب اند نيكي ناو دبا جلو نب دداد

 0 انلاو هنبمي نع لوال ا ' اعرلا يريد الادهّسل دبس [سو كم دلع لس ونزل ا ةرلسناوهن ايراارها ف يزل مس نيني اوالا ار عامين: اغلا ة'لرقد م اهحالا ىف يريتعج«ريتسي نا هركند وب دنملا قرانا فاركيوتفلا ملعدر انئلاوهورشبا/ لمتد م داك اؤدلا ناك نائالادراضالا ت زا هظوازاةيجا اس نعتاادرلا تاو ربوتلا هرثسوفاكذوز نلاومو هلنقلارزب تملا تبا ون قلد اسس ردت رعفتفهارم 0 مروسلا 0
 3 هذيمب 0 4 ةنديبوهج_انال 0 3 دع يضل ورأس نع 0 هشبحو لدوت ل دمودعاس نأ لد ل ضئح
 7 ا [بردعتيو 0 ١ جول ل ىلع دج و جنربمي وع ور
 ٍ 0 0-0 ل لقلا بوتس نانا عجل دولا نم

 اانا احلام بنسينتقلا)ةيرمادلا سوني

 |,وباص| هجرس

 نير نب ناك ماما نيد لرضالا يد مامالا ونام يجد منيب نعال الا
 :ئبدلا كوني اورفنم ف اكناو لاب ز احناكنا |نيتملسلا يف مداما كى ورفع نمنزكذ
 ا ا ا و غلي مل نم دربال

0 
 ايا عاج ل ةننلا كرش نب انك نونو لاول تاساوخلا

 | مرت احو مدي لاو ضاق امد دوو وم كارل اليك
 : بأوال) :ئلسنل) دع ىسبالاو نمي الاوبلس ىلاوهدوفف لاحور باو ةدودس ل

 مْساَشاو

 ما زارا زراترتغ بهز وجو ننس ىنسركذ نيتر لا نيب ساو ساونا
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 عئاذاورسكوا هديب هأطغر د نات براتنلارنعرف هلو ةساتلاو

 «نيهيوطقنلا نوكو هدير صين ايءدب

 هديل ةارا اروع ةب ةررغلالا لاجل نضر
 توالاريبلتلا ردع هيلز سس ةيذك 2ارهإو

 مافتساايلاعسلا عقد داهية نأ: 1

 سعب ههيجو نمي تكا ادب | سما ناو تالصدسنت'

 شعولبعلا | موز مففلأو ةانالاهبقو 7 :تىسايال مالضااروب 3

 روسم] ا 0 اا

 08 اي تويتي ضن ناونصإ
 وفي ناو يملا راش ناكذ اون انالا نم

 ةالصلا تم ائرؤ نا تالة نإ ءريبكتلاب مامالاعورشو هواراك

ةدمت دز عتب نسل لسنا اوال فاك هال ياو
 دعب ىلإ 

 اعمال نرخ كملي هيي هجروا اذان داعيا

 ٍملَسلا سو ملسلا تنهار يل يوم

 ا ا ع ذركذ زا قمرا ارؤلاو لالبلااذاب ترا

 فو زنسلا قيصينا هوببفف نمو نسجسلا يف نول ليقوار وربع وال ذا«
 تاولؤنل او وديسلا سبيلا اسمر دذنع هني لص 0 ؤ

 7 هزنإع قل ةنسلل طين مدد

 ضتنياو لبتتسما ني وللا راني ندرس 1
 _نباعلا لخادلا نعوأن اننال) لبزنل فرفش ةزلصب] نن قت حارفل | دهر ل
 ؛المالا نأهركم ىايدإ انااا عزم نازك مالا دع ديدنلا أ لا يمه

 0 "هنري "تذل ذاوديستوارتيلوا كب تينا لاما نمل ورك
 هيدي

 | بولد ورسم لصب ناودومخلا دارا ملح لمَ وا

 يع ا اهرلواجتورامال نفخر ل اخرا أ

 ' مر. تابادعئارلا ىهدسجب ني ليكون نقي ناننسابالو او ماكحالا ف ارك

ي نانا لبقو ءالصلا نم عارون ا ومب سيسكو بارتلا نم هنقتج:
 كلذ وف

 عراب سايالو ةالصلا يف هك لف عزبال نااذاوةنلسلا نم لفعو

 سبب ابو ىلبمملل مهنساب|م ينم ليعؤكازكو ةالصلا يف هتهج نع قردلا
 نم كوز ,ىسسد ةةلصلا ىف ىيقرر طاق )تن مفنا نمرهرط ةزكب يعم

 ١ الب هاذ فب نا ولو وهبدنهلا بكوانقلا با اضالااعيتضرطقب نا

 سيو وسار نلعب اهل 1في ن أب ناوهنزاوعالاو توأننلا دنعالا
 لا هركيو جاجربم | نبا كس ىت ايكردب اما ارالسورارم



 ىولع

 1 . ىو :

 (نماقْؤ هرم دوبل نون ن) تيب ظ

 الاوالوا كتزب الهلا رعي 0

 او سال| هم 1
 الر بوننلا رس ىف

 ىلبملاو هيدتعلا
 0 ا

 توأاثتلا هنعرذ) ةبطقت كرنو
 ااا 0

 0 0 ا 5 « ديل عيش ال | لاكن لو أت

 ا :قازكا هيمو ابررزق ناالامناذ

: 0 0 

 0 5 دانك 2-3-6
 0 لما

0 
 1 هنا رع ناكذاك ةنماال لمعلا ناسي اسناد

0 : 1 ' 
 نان :اسيان لددلا نمدرازالالمد يللا طناكولب دز لم ازا هاوجنيمنطأ لسرب ميقنأو هيتتومسل لمملنابورتلا دسؤاب داك 3
 لية اوال دال عطا 0 ط1 ' ٍيلعشود ني يذلا دشن ركل نارانتلاد ويك تيدبل لاخر 1 هنتر ةرلسلا دنع هعضبنإ : كيلكيلعل دونم المرح هنلا وأ

 6 احل ارئالرزولاربختررعل 0
 اش جان ساب اج ,ركبالت
 نيبالاطبالا تنفهزلا حجتناوهدابعلاعسبلو ماكحلا فاذكاديلاذقنم عيبالت هندب
 نا ةجاهربؤل هديب سبح مو ب دنهل واننا از بالا قناع اصب ام رعبا
 نااتباقزاو تهيج نا شدا الجوخ و وسار اعورعش عمجيناب هرعش صنعو ثبولا نم توأبالو لكك ساد الق لغشساو لشيخ ندم ثيملكإ

 نورا ان بامان تي نع نألانأب َن
 اتنلاولإ رعبا عرو فكصفا رس نا ا

 م نان نري نيبواٍد هستلا ف

 صّسو

 ونوس تاننلالا
 ةهداناد سارلا ةاطاطمو

 ةلصضلا جراخؤاو فواثتلاو ةيرت وخلا !ىفا ٍ

 رىدمواةروزملا

 ) اوك للم

٠ ١. 

 1 2 5-5 4 5 5؟ 3”: 5 01 ١ . 55 ١ ب اسس 0

 : ” 0" 7اه كل ب ا ا ا اذ ا ايا ااا كا

 ت17 رول نان او ف ةدرعود ض

 هان 0 ك0 صابني

 |ةاليملا |عضووعو منقلاو الملا عراخوركبالو
 نيَبلرلا عفو ددع 1 0

ان كرز طاادوعلا نانا دل فراج
 ةودج عم ءاداشقت ن

 دل جيلا هيعازد

 اولا دنع ب در وف نب نإو لدرل ا رغن مخول
 0 اءاجرزم نمالادحإو لبو 1 0
 د 1 مثاذا ساب - راردلا لخالوا ال

 نو عجرم نبا ىف ابك اقةئركلاو ةلدبلاِن
 الا ل ام بقه نب بالو تببل ١ رهارلا 0 0

 ] 0 هسكيبوا عركرلا وسر قريد أو مالحالا ن اذك
 نما ةاوح ل اء لرهطت ليزلا

 دعو باول 0 جاجزنم| شال هنأ ا كرس ازكاك 0

 ا راذكو ميل هدو ح حراخلا يف ماني د جلا ق انف ناكررملالا

 نيكرلاذا انهو هر /هدم موشن اكول جن ياا ضرالا ل عوا ضرإلا
 ف نفرلا لعِنومْوو مولا اذا مدل نامورتخيالنر دعلاز عاوز ذعرمي م ل

 يسار ا ينل دنقلا عل الازحا يل ينقدجج :ةروعلالش) ضرالالع
 ديالو تاتا كلا تزد يلع كوبل عار اا
 دوجالاوهودا اتغالاةيلعو عار ذرادقمليقو امام قيكوزكمال لبا نسئىذإو

 ننام د دفصولخ مايخلاو علادنلا ير ىمو ةياورلارهاظوهتو عافتر الإ
 يش مننا ديالاداردقلاودجنلا ]ل و !نمادحإ بربي نا قضسيو ارتكب ةرورضرنع
 لعلها لفل انناهز قدا هرجو مأ ةلاع ب ذجالاو دحأ ءاحدناذ عدلا لرد

 ازكهساربو ٠) ديبرخإ اع بداوساربوةيبمالسلا دربذإو ماكحالا نايدضالارطو
 بط اكمينتلا نازكيسارثوه اوه بيغواضلا كت نأ ساب احم با ردي

 0 اصل قالو 0
 | مهاجر نم خلايعل !نرروصلا ذل ١ سوننلا

 اذكركم اوه دعو انين كمن ادا نبا 0
 وص هنم ليم ملوو لشد نس فن عب بدنهلا بواننلا هب

 هدف بنار توعوو توص مثله ادور ل[

 ٍْ السلا شن الو ةئن سارا ورا دنعو حرك

 ع 2
9 

1 



 [ميينافازا اي

 ةزمزانكا ا
 مير يزل

 قرا
 زاراو يصح يوتتلا حس فايوخإ بول ةزموا سبل

 ل ناوي دهر, تي -:رر ىف ةروضو]رولو حاجرس ابا ةيضان ا

 ١ زا رااوااسعارايافلار للا 0

 الاصرانو زول جايز ناالاوعالاوضدو ماكحالا غاي مالعالا تي

 ناروبسجك ها سبالواصنإا زان لفشاىبال ظ

 ا نال طنا اسر نام :؟اان طا راسم متم ارو ناكذارتنمملا نيد 1 دىلاذك صم نام انسا نيا لي داو ةدص بل اون لن ناو ترس ذر | (نم معنس ناو ةارقلا نم مهنه تيار ايوا شرد
 رس نبال 1 ير لاو

 3 تنايولازكو يلع يجيب ل نإ وأتت مش اييازكو :ناكازول لإ شرت رشدر هرشر لا تيغاد شيلا علا ير سهل تاكرلازكو نيلجرلاوهنيدبلا 4 ومية روع روبشلانيالدتيال ديلا الا يلج داري عنا ال يد المل م ولم تناكرا لأن ودالٌت عاج رسمت يااا ركنالرسولعو| مم أم أين عضوم يل النانو 5 ل طاحول انوا مق هبة ديس مقل خوأ عرز 23 كلوص نقسلا| أب 5 0
 ونس تامه زا ذم رفصلون ناد هارد استاد ةث

 ناخرتدت ىف ةبوصك؛ 3 زراسنداشلاب ةروتسافن التام ايزكركنال اكربتسزم تبسانلا نيو: سبرامن هرب ان

 نيشمالارونارموب نالموةدقولا اناالءاا ردن , اميين الدف نر ايز) ليدضو سبا ران نزلا نيود ما ال6 روضنرم أب او تيرلا يمت نم غلب صالاب ال وصم اني مدصرلز ةييصعس له نال ءارجاال
 اهلا حاتم ماع لع رلعو زال دستت ثملاو رجاهلا ىلا حاتضااذاو ريسلوب ل رعد ناعم راعي عل اا ةنيلارتنلا كتولوالات بالا مْزب فاخاز) ةالصلا ىف دزقهوأتبج)نت هزكبال ا ضفلا نمولوا تهد |ركل ) عم لسبب ةالملا ةنونتونضرلابلقنسإولثيمب ذولا نآسولو هركنو ءارجاهمطنب مولواوطق ,لفشول تح هربدو) عررشلا |. ناكاوسؤكسمسلا م

 تياطمتا 1
 تضر رن فني منا نالذلا نم يرقد نيتبحالا نفارم اهلنا نواس وز دقزونر
 متاتس) البونوب ازحا :ارنلال رهو قيرغو فوهلم امال ابهطت بجي ئاصدا

 لهب وننلا شن نارك ناجإ [ه

 ولر

 مطبئمالس ا 7 لسن ول ابرد عب نأ نابل دنم عزو

 لاف ةدقوناواقل نق رد لا : 20 زاذككيذلا ف ناكذاو ةالصلا
 هن لا ةيرقلا ضو دو ديلا عولولا .اذالاببلاسرمتازاالا
 1/2 يارس لوب دبا سياوةوسن "يشاع نينروعحلا هبولاننلولا فو

 ه0 رس يت الا ديدصل هامل نا ين

 لينا تفارباوضرااك رومي بئوسلا لصيتو زودني مل !ابيطهتنا نا أ

 كيثرمو) هرم م جورمو اراب ايون 0 0
 نيس فنين إو

 ظ دوبجلادل عولرلاو /ما ءأقلا يناروضوم ينوي هل دب 0 يااا

تياتولخوا اذوهوااموكر ن اوس مايبلا لاجرش ةئارقب ناور دهرش نمدوفقلاوا
 

 اتوا قي نادريلاو عراف تاهيل رو دهرا نيترجلا

 رانا ةسدونتلاو اهلك نب تالاتننالا يف معوسإلر نال نايتالاو دولار عننا
 لاو حاحرب| نبا سف ازكل فنلا | فال نحرلا ةبادنع صجرلا لاونسو ب ادهلتارنعضرفلا

 أع شوب تنوفا اك .اينرفوانا انانسب هربق عمي تدي | حرر هيل لا ىبعب

 مقفول لصب ناو ركل نو دلما لطول قوج ناس

 ناد للا وجو لشتسين اذن ل جب تايم !اهره تلا ادن نالاذاالان 5
 سنو ندعوا وفن نبت : ظ

 عيل :باوالا لعبسأت 3 لون عولتلاو والا لولا ليطين مم حدا ناريع

 ا نبقي ناو ةرادقم نيب تارلملا

 م دوا بون نوح لامس[ امال اونازإ فسلا رد لب ناوذرعلاي ف وصرف

 ساشلا عه لصلاب نسر , دلو ماكحالا ذك لو سْيسلا كلانا اوجيناو لفشا نإ هديب

 0 ميدو بقي هب الو سيرد ا|جدجينالازاديئلارباسر دونللاو

 او ماب ف هرجي لج لوذسلا الذي سنا درغنلل كلو لّصْها سر الإ

 قلل نر ليس لاننا جاجا حرس نباذك ةيان ف لرغدنمتنا نال

 #لعرنم
 سب د. دل قتيل اذ عش نادال بأثر ورم رش اعض َعيْفَتبل ناك ار هر مهيحر نع بارثلا

 ليا نوال نان عساي داو عاصي نادال وهدنها دان اع

 0 م لسع ءردانوهو ذهن باسارثو يل
 روكا ملم لغو لير جاحربب |نيالْْسْسِل|ةرْث ىف ارك

 رز رم ل واهم عا اق امال هكاروسلا اص لل ولا

 مفارهبد حا يل :هلصلإ ليطي نإو ريو لب اناكم ردهسل] ىف مستنل صنع ناو ةربغو دولا



 نم و ماهالامأمثو ندي يا ذب سابال
 0 0 ناكذال اذان

 تكا/ذانو

 ا 0 مذاق

1-7 
 ,يبكتلا ن

 ل ونجا 00 نفبلا وام نا 7 00 آ
 0 ايالردعرب شلت
0 

 لعل ع ارتب تع
 رم

0 
 مضوبوشر اهلا نع ان مصوب والسلا 20 و 5 5 ريا ١ 1 ليزا 2 ا 0 ا

 دماسائينالاواكصلاهاشيذ أغا مالمو ص لاما لدا تاس لئرتس اجالورنذ ميو سبا ةاليمللرو حزم
 نا 0 اهلنا الا مادصفإ ل ساد بلباو يلا دال ظ ل

 تالاذناوؤزتسرا اد نال ذه ني :1 ريل راو ا الاجل 00 داسإا 0
 «زنن ةررك:نسلكلرنوةزنسزدع نم 0 : ل ةرالف 4

 0 ديب يدي ل1 ارو رو وركز هكر ورنمو لايتم حدرذ ةرشوم

 | فارذلا ىإ ةرحاو در نة رروسلاراركت زكيو مايحالا نازك
 0اس ال ضرلكةدعإلانل
 0 اي امزد نذ امي ةدلص لكبازكو سبل :ةلصةرةربعلا اين ةريوس
 د 1 سل يذوب ا اويخحلاو لا الاانا

 0 قاينال بورك ل نيت يروملا ياخ و 5 0 7 !نمو | ةرروسنل) ليست هن
7 

 دا

 ىءارلا سنو ف

0 2 

 ] رشاد او نحاصل اثر هركب اكو هالصلا ناد رنعين تنساب ال ناهي |ناب | تلئورج ف تبي قووالر بسلا قزم طوفنل اى وبلا

 م ناكني ال

 طرورإب .
 5 تاء ايدل دز ايولاوه 00

 0 00 بوجولو نينفكر ين قزوس رم اخواةذكل و:
 0 تالاو هند ةأرإ كلا نإ ةرثنر وب

 مر امعوزهنؤسنلف ن ةتاتسور 0 2
 ل وسلم هاله نتن لضن !ةذحاوربب

 دبب وا نسارلارت ةدوقعم بالو ةدحإو ديب سارا ع

 هرفع نمو سارلا نأ يلم ةالصلاو اميربولالا انخاوتلمانإ

 ييبشلم نانا داكار 50 0
 زابونجرو او كن دس امن ناكاناالا هادو كونو

 سلس لدعم ه:ركزق جو طداتو اواي اهلا شا -
 انا بوتس مهزنتواةراعدلابق ميو رتهارك هاركلا لت ناكناذ ةهؤكلا

 بهار ارتي تر|| يلوا ده اراب فاديا جت يف ةيموَلا
 نياطنلاو هابشالا يف اذ كد اهنال جوخ اذ تفرلا ىف ارجو دافن الاف ارغوركم لمفوا
 2 2 انلاب دز انكر اطخوا ايش زاهنرشنبو الملا نارشنم 4

 ل اودع دشن ةالصلام) السام اواوهش راو
1 0 

 معبجاهزا نلعب ال [فساز ىلع
 3 لإ اهز | نطو  ةيدنمل 0

 مار لاينالغرردلا شيف

 وقف مالا م ذ| هيلع نإ نول اذ
 ايد اكناو الست رينو

 ٠ -- كاما 0
 ءبلعالا رم مايلي درا اناس

2 
 اضتلل سلابلاو كراشاوأ ما للان سلا ديرب ةالدملا ياناس
 ناو ذولا ازكو ذرل بيل لع اد لات كلانا ةجو
 نايت تاينوملا انياب 500 مالخالا فاز

 ليوكر لك ا اا درسا اوووي ومرفسلاب كلب نمو
 لانعرف س ديد هذاتسااع
 ان د ةيادوكمنا سوا ركبوا اطخواان ايسنوا
 | / سن انادهتتل ورقي لج سلا لاحم اة راو اق ا

 4 طولمسفن مب جر مروع
 سايلا



0 

 !ناكنز اع نأ لن ابالإ

 ملا نلانولو
 ل تانزل يش

 :زاهشر عوام
 ناسا

 نط إولو انا ارك
 نزل لبقو جاجريس )نبا 'ةيتساوف ازك
 مة درحب لير ترس متراو ىطمرن» هنذل|

 مساوتسر) براي دوفشنا و

 د نارولارب

 را نافيا

 جلطن

 5-3 اصول
 :ناطينتلا ءاسوبيو نا ماوكتالا "لكنت م نالنملا هب <

 مرايا ارت نااار هش رخل
 اووضتال نادم - 3 ت0

 ا ناب

 رمل انو
 هلا انامل

 هنن عحولاومهدإبامل

0 1 

 ْن نب قلبن اول لمس اهي از ضم لام نعل الورش ل ل

 ما ب ا .انكناز يان ادت ىحيش) لجر هدو
 داع اهزنناو دسم نالوإ ىسؤماب لسع

 اوان ن الر نمو لذ جراخنم كدنوابابلا دبع
 ءا تميل لحل اكل ذكو حاجزا نبا رس ف اذك ق دشع
 كانبلاو ليلا لافت ىنانايرل لنتزل اذكو ماها بارع دارو دشن صفو ام

 ابلكروصلا هزه نإ نارنلا ةارن ارددإ را ]ذار لرالا يف اركب اوبلا بدصت

 مئارمالغادإراؤلو نسف باوماؤالخن نعارجرر نرتْللَصَو
 ةوفالو لوح لل ارن

 7 اورد

 اءاررمب اون اصر ذآ زاازكو دبست نلومحاز لانو هئاثاوا تبابالا 10 يامل سلا يول رز نست
 لد :لم ابنا وزنها اني ذ

 ]دنتزت) هتناهتعل

 الاطر زانق التت

 لات

 نس ازركا هاو
 ال ةالسلا

 « طول انغ
 باطنما ظافلالا هب دارأ

 الرلا
 0 ا 00

 ظ لازن ضع هديب 5
 ف

[ 

 أ *ايعم ا

 ْ ةنالاب اريل أر وارمهل كا سمأعل) قيس تنردأا ىند !افشلا مدار
 انما ولمس ترا ا

 سلئعَرآر واج ريما نبإةيرش وم كلذ لك ةالصلا سبل لح
 ,هعارن دوا ديعزن|يقلاز ةدلصلا ىف سطعاذاو دين الإ كج

 ءالسلاجراخلجر لاذذ ,دخإن سطع ناناصب نالحرانلعالوإنرمكالانرتتن د الذإو

 هستزذالالاةزايوالاةالسموسنت لوس ةلصر ستي ادبج اأن شا كج درب
 0 ا دبر زارنلااقازاو ندبإ

 ءاهلرب ىلع هديو ب سأيإل هوما
 ادن اا 'تاودسفلب قف خاز ليعلا اع

 00 3 ايم . ل ] ظ

 نيلع قرد مالا يل ير انئاس فقدوا: م يح كرخ) ذنبإ لا

 ىهارل ايو تدستالاو دس نقلا مايل قوؤالثلا نزخاناةر كنوز :ناص نت سل
 دخل انرآو مالوش يعل 17 نا

 يضاف يغرك نارقلا نشب عتسفتوعوأو دشفنا

 ا
 ام 0
 تنإرإ ملززكو :نضاضؤا ال يلا هول و غعبوبو نالصدسنت ناوسلا| رقه

 0 هاو ازرع بلا لال نيدلاب بط ذل

 دضتالزو ا دع محمل 0
 يداثنلا يازكدلف الإو ةررض مالك ف ادام ن ناقد رئاسل لع يرحول و هنالص
 ' هارخلا نعي ىنب ل نكم نارفلا فورد هلرق:نال د سنت الة الصلا ةن ىو لو هبدنهلا

 دشتتال كدب كيبل لاقوهسار مف ساونم) نسذلا اهب ابارق الكوفيصل 1 ن اه ماتو
 نبلاو أهدي تتلا ماباوفلاثوتو دسفتتالصو ماكل لولو ع هلر ود تالصأ

 لام لم لاثت كاذالاهساناو قدس ثان #1الراو نا ذار دست
 رويسلا عش |ذ إو دسفن مي مل: ناوالذالاو سعت باوؤأا بد .ارانإندولا|



 نب ريفلا قدام | نسل ذلك ةنالمدبنع ا حارا دبي رددت ا ويح عر ل يا
 :ميوا وا ةنافانا نور بلم ثري مادا هاد 0 6
 ا
 منللا_كز نس نكمل ترس نازك ردو ندرح رسل« "ام ةيديصموا هجوم نأ ناو
 سينعزالا هدوم فرم نع بازنلا ظلوا س ل ل د ى | .ان ةلع يجو ةوشحرحا دنع

 [ناولو دشن الحار فص مراسل امي رصدت رضا وانك اح
 تساوت ام تاسويو دنت لةنغلاب اطل دربراودسشعت تان أ

 نانسالا اع ضو ناسللاب هرهئااعر ىلثشي رخل سلا ل 0001 4 ورواه 0 ا |ةفصلا
 نضال . كنار زعالب بج اهيسر حاب نيد جارك فورحم صح نا

 7 ا أ ا سا ارز كرر مرملو ا بربص نيستا وأو 94 1. فا
 ةاز كويجلا اعراس الؤوالسلا ف ماءالعالل قادم 0 تس رن وبرر ازكخلااوفلا

 اذار وركوب ئارق وس دسنن بارما نيوا قتلا نارق ناو نع
 تيي#© فور هيدوو ميكن ملا هدو ٍ 9 كل :تسمردو أ (هزتسمظنو هردعو اذ رق ناكاوس موبيل يلا غن اهدستيالو عمرا نب عسانا ذل ذم لم اح ارق مل

زذلا ىقبتو عيل يلع مكسب 8 روتي اكرمداو ةالصلا ىقءبدب سب
 بائع نميل ناري

 ٠+ءيْ * |ءززس 4 6 0 14

  لضتشيوا نال ةهشو فاق اس ينل اس كلا و
 رون ررلَور انولاوهو سنن ,نوجولالضن

 ركزت مر حوروسل اوئاغلا ىشنوا ماتا لبق

7 

 لانك لا الم نمت امنا دست ل ناس نم عرذامد لسا راو دست فوجي ةليمورط عنف وا دزبو ان, ميد ف عصب عقوزايسلا لامسإر عثر راو اذع سود ةدجو لح الار ةسراو م انوكأواد لاذ اونا
 نم ايذي لكاولو كب ةزثكاذ الادسنت بسب أون فوج لخرر كلب لولو تدضارفاهذ ليلا ىف ن اك ترش ارك أملا عضم رآو دسنتال كاسم اب الوعر فوج دامر الم شرا"
 ' (هلاةدوريكن الصرسنتالاو لت انف ل اهترالعدعوت ةالصلا يف لخدر ارم هلقباو ةزالخا
 رش | عملا ن ورال لو نا/ن|ملتن اذ مادطلا سمت نانس) نيب نآك اذآو م ايحالا ليكم هدم
 يو ززنا| ضيت] ولو برزهل ولو اننل اف اذكييالاوهو ترس :صمف ا ارم ذ م لاف ةرئر
 ا امد سئنال إبلا ملت 0
 ا 0 اكذاو ترشد ولا المن (ن اذافنسا نإ سف لولا لرلب 2 وكر دلة رسل و ةليتفلا لعل هامل 5 نلذلا ف اكره ال! ره ترش اهيل او غلا مراخ نمامد زخارإو ميال دسنت مماسإ نس
 رنمسيلكل شنو ةالصلا جراخزنإ شيال دعب نم مر انديلارظنول يك تاوأبام بكلارالاءلولاو دسفدر شكلا لهلاو رسنن ملد) ناك ناو ت رست مثلا المن الل اواددسا و

 رش 6

 ديبليحيانينخابس لمحو دادرب ايدزئززإ آزكو سنت الرعزنو| انصراف '

 تدوس ةنوم ءاورلمح قناني ايي لهحذ إو دسنن مو ان ئ

تونملان مورهبلا نم جرذزلوانحالن نكمل ز ادسنب ل ليقلا ل ندتنسم ناكن امثلاو
 

 الجر لح نادال ةدحاببودسنب ليلحرير املا قورو ترش لبقلاربدتسإ اذاواضتل و:

 بالداد ةدس بتل نعوررصوحولو دس ميلعر لوحذ و دسفبال ةادرلا لد ] حار
 اسد ناد دسنتال للا نع لوك ناري نير لس ئاط نم عيرول ال لزن او ترم بارلا
 لتتور اولا لعراجما الث قررا تدشر ذعزيذض مامالاولج منت ناو رست ةئادلا اع
 | لذ طسرادعاراك بازولو دنت قا اولا هتارسمت ثالث تنرز اول اع نال ثالأ

 يكرولو دسنتطوبو|ةدحاو ديبانأت اه ردرلو ترس نرهل ارك يزرا نر اطباهرمو
 مةىاثثلا ياك ترش مسباراو دسنتال عمادرددو نئل] ملخولو مركب منك د سفن جرب
 9 ميله مدلراو ترش متن (نلميفخ رتولو دسننالم يلعن لخو | لعشر لر هيررهلا

 8 : 8 : لاح ينناكذاو دسفتةوففو| هدوخوامعركر لاح ن نان ةرشكء نساكاببذو حاملا
 3و

 سلا عزنو ااهضجرسإو) متبار م او ماكهالا شانك رورنم مك فال لاطث او رسنت الم ايذأ
 نيبتسيإلأس مندي لدول وهلا اه تكناوال نودو دست نايك الثستلواو ترض
 سنت قلفلا بابلا ٍقفناو دسنتال بابلا نلفارثو ءبدزهلازكراننلا ناذكرتكناو دشنت
 سف بالا ردن ملمع ةارما دن سف يدع مايحالا فانك ينص ل فذ» علذنم مجلاع ناو
 اهتدستبو بئهلا كو نفل ف ازكن يللا جرخي لذاو دست ن اصم ثالث صم ذاوالثالاو
 اخزمدنقم فالؤساو دنس انعو )قر وع فشل عب ميار| ناكماول نكر اداو سني لعمر نت
 قادر يررلا يفازكاس نلخ ناكولو نا فالذتساازكو لجدا ميتا ةالصدسن ناو رسل
 رهاتلا عْلبَتن ىلضلاوه ناكولازكو دسنتال افي دو) ةويبساباتْيد ةالسلا ةنننابأ
 ولو دست لاه لَسْمدِل هدب هاطخات ناسشنإ طقسولو دسْفت العباصال اب ميكو ) مسار رس

 متنباد انتي ذخإ ناو رسفتإل لبغلا لع لوك مو دامم فقرر ماس مماقم نم لرماننا
 دست الخزاوضوم نسؤبلا نأك ناد ترشد اسي ضِنَف حدوم نآكْن إ سك و هدو أه دونم |
 فحل مبرسو ةبادلامتبزج نادر امئاوص دروسلاد دلرلا يف ترك قي ناكذاو
 رثكا نس( اهيلعو هرج ) هزف ىلع ةرهد تسلخرلو ترسو هدوح وضوم نع تلإ |
 نسف سك بار يبصرج اسلا رهط كل ولد نار رق تثلم نإ ث دش م!ل دلاررؤ نم

 انئرالاو ذولا تادسغلا سو دسفتالل سم بن الن او مسني هرم عل سف سيال ن اك

 طشلاواضنذ الب نكرلإ لرتو لسنلاوادموضولا بجو | ام لكراغالاد نونإلاو فلقلا
 نائولر ترش مسار اع درولاام لعجو!متيبجومسإر لهرولو مالحال) وإُكر ذعالب



 1 ,ىنانالتكحرل 0 0
 نا ؤدسنا ع ورا

 7 ا ماشا
 3 2 ١

 هب وبا قاعد روتر ساو حل نورا ذا يام ا 5 “ نامل ايوة جا مارال هم
 ,اطلغو! اصف ف |ىفهمارك ب رغب لإ بد برع نمت ناو

 المس عبس نى اند ل 7 اما 0 يدناصلا
0 

 ني ربرلا ذمار نانانإذ اقين الس وسرلا و3 ا لرنبرمم نادارإ|ث) بلارلا لبحاول أوو ساب الذباديزنتسا ناو لب
 ب رار اب ناشي سل نوار واقسام اودي دحار ورم نظ ناز ع و ةرتعبريبلاو 9 دارك لسلك دباب ميال ا

 ءالصلا ىف ناكاوسربسابالرخ] لجر مق د| ذاو كب ذول هزكن لب عب ا رهاب لاو ةنرهيلا لسا اذا نارقلا ةارنبةرصلا رو نجلا ايوزنيبلابو) :
 ارنا« ساباو لضم يدل انو ادال) ننس تعا حل شل واهربش شرا
 دارم ئوفضلا نسو دينو ر وسلا ىف نسلارح) ىف اذ قيرطلارجارب او ددرللا
 مش ايالذ هسقن ةيرعطقسا نال فوفسلا لعل ب دي نير مينا لخارلل لاح
 انهيت درو نيتي ووم اا دجلا 3 غول ياهو عنا
 نار نعالا جاد اع نكي نا ةرتسل 0 نورمب نيزللا لعب لهب ّسإالاو سلع
 دصلادراإ)نعف نبا سنل اهوا ضرعال يول, عضو ,مضو ناد نولبأل هلازوعزرئت
 د دوج دار تلم درب فكل ةفساج علا اصاروهلاب اضن ناب
 كبي ا والرز يد دا انكورسنن ان ةبادراوه مارك
 00 1 يمص و معو :ئلر النول كذا امد
 جتفاب الصي ناكاوإو هتالص تسد نس ديس د جيو وكر رو 0
 0 ادارعملا
 انيتسالا وتب ىلصولو مد ىفاع عزك نكمل ابوارهطلا تناك |

 الث

 ظ 1 ل دنقلا اكو اننلا ل
 | 0 نسلنسإ فد سكنا دججلا يداطرقتلا

 ةأنذت ةنالتعتا |

 1 قي اتزاناو لتس اكسل كنارهطب

 مالداباهل ل صو هريعنل هننإ ويسو) :
 ١ تيا اال لح ا '

 تحدلرلا لل سنمار ةارا دس الذ
 الورهظلالطمرهل ه)ن) تين مئادسلن لاقزلد لعن | ٍيشاذلانه

 طا رابتإيضلا رشا رمت را تنرنئ ايم راشئان رجالا د ىؤلا

 00 0 : أي تن تنال« يدتقا عابس ةقاولو |

 0 دق الإ كرنك ) جنم !ولو ربا لخارلا د

 ا 0 اانا

 لسزموو وهن سدا اي ةلمل لق عشنإو مار م ابهراس أش هون لوْ ري

 م ن(يرمانا زو دهن رةديقو ال زكا
 ا دنو عساز 'ةدنس و ابوغيلاة الصف الو ةنسالرجج دق وزب

 يرعلاو ا تا اس مدل ابصناأنانإبز فلا ركو 78
 ن ارنا: هانت الرب لا كر ليسو بلا سفرا

 ّ زباب هيلا راقب لكماتنتالادسب معكِ ماذا انهي

 2 رس دجال ابتس ابا كانه ياما هي

 بايلاازهياًاهلاينيرخاشلاد يسدتنلا لبداثاد ذاوثلا لاول يتم :
 كو كزةعلا نم د 11 " جزل اعرتالصرسنتال ةازنلا ف اذاس ناكل ار باك رفا مبلكو

 ةتاكشانوع ل واو هل حما بأ. ةينلا يس اك ةالهل ين ذولا ةارلا

 ب فنعتلابعو نؤنلبا اين لصوو دش كابات ناوخ ؟؟رخارتأكن ف فرك

 م مل

 «تشمربئ نم نيذزملا نب لصنلا نكماناذ ىفلازدج ناو مت الصرسنت | لكذمبشناامو
 نسطصملا نامال ناز إ للا ريغ سندان اح الا ن مس تايلاطلالرتن داسلاعيططلا#

 ماسلا سرثكو دسنتالانزا عباطلاو نيسلا عيراصناودانلا مس اظلامعقْسمالان يفزحلا
 مناسل قلطن الذ اكنأو كلذ خل زدبالو دهتحي نا شبني فرحا ضن نسيإ نموا أوتفا

 ةيارشو ذو هبغ ميما تالعزرت نرحلاكل ايف سلا ا نسل ةيار اذا ةورلا ضان

 كئاهينب لا ةيالإ 5 ناو لكل ارْذع تالص تبزاجام زاهيد سبل رك
 ملاذا دإ ارهالا ىف اطخا1 إو يرنهلا كو اثنلا ىف ازك وجي اوه, تالصررتال ول
 يلا مستو لازلاّ ضني هيثروخ ا |رقولايك رزعو اللا رستنال نأ يفد
 ليني ارجناو ءالجتا سؤالا كلؤذ اناهرسكررا ابلإ عفن دصنو نزلا ن نير

 تعشزوصل) ئرابلا |رتركوا برلا عد مدار ب بصش وبر مرإ كيضوازت ذاباشمأمأ
 نارثإ شن انقلخ نئو ]روز ايدل ) نفت و اولا عرب هدامعنم مهب تيك اا ارق و واول ١

 اجل



 2 رونذلا نموا ارتاو مال 2 ما لمائادسفن |امو تلا اديتاايو بس انلااللرانلااغر ةرئسا / ) ئسوسإالان سانل مس
 0 2 _راتار تادارانوج الار ىلإ 5 3 0 0 نغياارادلا 0

 1اس ارا:لل نيل ا طسض طا بكاس نيزترت حاط الرسل ةلوشإ

 ل يب ا نسل ضنا لا تان, رنا 3 0 ادا
 اين ءد دن لا يدح) هرب لبأتل!؟رعز نب اوه لقد سنتا الىجرلا مهب اهراوسلب اناا نام سك [ناماذ ةزاذكىذ اركرلو لكل دنع سنت

 "نا اذكدسننال نيا مولا يا راو سوم ماجن امل ا دس ديِزْسَي ريش دنغاتل ؟ارا [بلل ديري نيياسلإبر آرقوآو دست نلالا نصب |

 نااار تونر وتلا معيانا نا "'فوأتو ميلا ارم ريغ رض لابأ 0 ارؤلاواردولورسن

 9 0 1 0 عيسلا نا ذامسل|و يوتيب ] دب ارنب نيم أو 1 باودتمت م الا لارا, فولاالارهأو '

 اب“ كسر ان منسيه / بام ينل رس ا زكدسشنإل عشنا ل انج ًايَياداسلاب امو قوعبو نىغب ننسلار ون رشن انا ش اجدزا لادلابو غلاب ت ظ
 انا مها رشاد ياسا سب سس سال رطب سال ااا يذات راس اجا دارطمالا ظ

 : نشل نااار هل اها ذك فا بصب كتف اكان اوسرلا خرد ظ ثودؤبنا رجئاتر كايا اذدسقتو عل نأ مايظ ايزح ولون يباشر اهلا ناو
 سطرهو أسمنت ناد عتالرسوهدو أس اوهنركت ناربكأالو كنذ مرتك ١ الو نيملاب عنب تاماهثوره ردت ب ا
 انسل انوا لازلاب ءابا اهرعو ةدعوم نمالا دبشت يوننان )بص نولقن اكمسنا نا 5 لانلابولاطئاب م سرر ا ول 0

 ىلفدسنت ايو افلا ديبسلل اقلب مالغب يمل مذ الكعب دسنتالر طنب ةدهوم دنت م نذل !ءريصغو دسفتالذألاب :تالداصلاو انلابولوديشت |
 مودسفت نيسلاباه ماهنناالواطلاب نيتنافناو دست اللاب ءارسل ودرست داصلاو اللاجئ إرصلئ رضت داضلابسإفل

 35 0 ل جل درلا تنعود سفن م4 )نام اء
 ترجم هرجو سا يعرا) نام ايئإبرفطتلا قطخشالا |[

' 
 ا

 ظ
 | طلع داضل ابطل غ اذ دسنتالداضلاب ]

 : ظ
 5 ا ةاظنا نإ فانلاوانل انودسفال 5-5 ْ

 | ىلا يرسننال دوبل نورنكتذلاه قانعالاو مولعتنناكا لالغالاو دستتال |
 ْ هدا لذ لباسا ينل لباسا نيسلاب هروتلا ل | يول داملاب ايس اصلا اب

 غ1“
 وب ةلت دتالةزلانينيان نيب ولظتز دال 006 عا ذيدسفتال راشلاب نلسن باتكت رس نيشلابت ايالال صفت رسفنالذانشلاب هننا

 نك نيسلاب وميزة دسفنالأنل!؟بولعصم دنت: لا نيوطلاو لازلاب باندلا بصله رسفتاظلابواداضلابوالازلابمادعونمئاسلاليدسفت | 7
 ورا اء:كيالملا لزنن اعيراكتر السر دسئن نيسلاب ناغصن/نيسلاب نت ان : رسفنالاشامت ا : لانو ادانلاانكل مطفي 7

 الإ رن لازلاب ىقيد النير دسنتنشلاب هدأ اماكمزلاو | ْ كر ير اذفيف ازكدسنن جاما ن يبزك لحأولا نومتالوضدذا لادلاد)لزلا
 ان دارا ا نع ندع ناسا اانا ش إ ازعل تن ليا قدرت ةضيبل رس لو لاب دل او بكل ]و لبخلا طرليسرب انا

 لير دسنتال دانعلاب يدنا لآَحو دسؤت نشل !نيمسلا ن اوصال نيسلإبوا ايثولو فسنتال مالا كيرجاذلا مافط هركذت نام نع م هي« ضنا ظ ميا اب هرصوق نم عر وسن نم دامتلاب باذع ةونمرسكل هردرغلا همي دسفن زل بلع - !سانرابعنم نيبدبع تدعو ]فو تمي الوان ىلدعبال ناص نوبوشنالو ركل ناك 0 -
 نيلإب مهن غزب مو [ىلاب نووستنسب [ىلاب نورتو نيسلاب ب منا دست الا

0 
 1 :ءيرلا لارا لامربتودويب وب 0

 ل نيلاب عملا قرتشادسشتال نابل نم : ظ تعلو راسلاب فت يزال كرا 1! قزاو 4 ظ

1 
 "ص

 ام
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 00 0 ايدو :مالساو 4 «نأمقلا» 0
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 مو 8 00 يد الاد ساطس مالا 4 نشا رق نضل 1/0 نا ١اذابحئائاو

 10 ة/ونسل 0-5 0 د أر داود مواد لج نايات ذا هيلع للا دنا « نقم لكو
 0 معطقبننالو وب يزل ةرعلا 0 اضباجو ا ايبصو/انوسدا امام اننا ءاكول 2 الفالنسو
 لا بيقع | را يف اناا هاون اواهرْهب ت اناث هلث ةارقب_وغلا 5 0 له ولا لئاعاس د سولو ماسلا انو مزين نابل تميرزل 0
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 هدجرناف ةريقلاو ادد دجال نهر ذمباعضوم يإةوالنلا ةزدخ ياذا امهيلع بي بتيلاواث :., ىلا امدارقونو نييتفلا حئاوحمإاذ |وبلع نأ

 الارق اذ[تالبصةز اجه مهن ارتكب ودم اكيد امساش|لمو اصلا ضوار ال اوهدريطنم |مرسا ز)بقالو ضيرملا از 3
 000 6 1 0 اارش ملع سك ىلا لاح ةديح جارتنا ميانلارضلا ذأ هنا
 يل ءاورهزن 1 نإ موسو ,اوعن رند اهربكف عولرلا موس 11 “ 0 0و
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 داو ننلبل اقلئخإرل قعر ل ا ذاغاو يالا دانا لفارتلا طم 0 | داو نارقلا ةب اني كالو رملع فق الإ سا عد دا اهارتاذا م ا ةنسلاةأعا
 لع هداك لانة دد عسا لجو لترا لخاتإل كارا ا ا ملةزيجا نيلعو نيف ةيسرانلاباهارق
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 لاتلاو ضزرالاب ,ركو هلسابدلا ةشنزكبو اجريما نال ة ينل عمن اهيكي و

 ميما نابع ولعت لص ىف لخرب لو عم سبي نم مامالا نم وبس

 [ أهدي الاه روسأم كا مهم لحرد
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 تح ايز كلو 0 0

 اهنرلوةا ارا تعضراولاذكو يح د درب ؟شدإت
 ايحاحو دال تلصلاةدحاا جنان لاك ن0 ٍك ٠
 [رك ولو اهيجر اذاهانمذ اهدسنم ناو دويوحلا لتذافت دب . 0

 ريس دنهل ؟دانقلا نأ ركم يب كدانتو بن دوج ليا
 نلت ىلاذكر ةوالتلا ةديحت مويا ل بكوضا لا ةديجلا و التي ةحاللا ١

 لااا نياتلا را ناصاعلاذكو ابان متكرلا كلت ظ 1 1 اهيضوكر اذه ةتولو ةزحاوة دج يلف 52 اهو نام لم دا ارقداو باف كافصلا بك نا
 دس ناعم مالسلا باها ءا ديجي وةةلعلا
 اردتورام اول فمداو ترحم ا

 | تماما .يت ون ماوبموا ةالسا قا
 اهجلن اااه فالح ئرز| هزه يرخ ١

 زان هر رذولودو جا ملع سنك اهنراعإ منا :
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ةارتوةزوتلا يا كرتو دوينذلا ناك اديعلا ف نيسسنلا ين نيو
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 نينيولا ق الج
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 اهيلبق ناك طس
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 دنا داش نكذب يلف
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 اذان ولطي رجلا نا

 اننتيرم ادالس
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 0 درالاو اشعل و برغل دهلو ن اسكر

 ما ةزإو وشب عراب هع و هد ع
 2 .اهوقل لا

 0 او
 ثا قس رت نالرخلا فخ 1 ما ظ

 برئللات ند لك يديم ةداذلا ىفازكمثايزاوجضلاذاةحاهزر
 مداولات نا دريشلا رجول اشعلا دس نبللا يرمطتلاردب يقل

 دنيتكراش ناو :ملب اهبسواشلا ليقوميل لق عيرا بدنو ماكالاوإ)
 :تكرلارنعرنزفن ندا لادا قل نرالات لمعلا موتنا رشف ايئرهظلا ره
 | كفوااقن لعن هلاقبر بن سني هلستيواذحإو نملستبو ارهيو) ليتتتارلا
 [متنارلا اهيلارت ن ناردبعزم ةزحاو يلسنب وبرال/لضئالاو ةنسلاو|بودنلا الأب

 نئأزك اوال ةلسوحتو لماتش هد غلاب: تنم ديوان لمي ش

 رولات لهو لا ماو اونالثوا ىتننثواةحاو يلب نك ماكالا|
 -أ نينفيفح نول نالرح 0 ةرحاو :جلسنب لكلإ قدونو وسلا نم

 شن يفازكقنصلاو هلا فهرذ اوجرفما لبق ظ
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 انت ناو ولاقت ةنسلا لفت اهدسدرفملا هرب
 رضعإ|زاو مننبلا ةزسلا نع لتزرنجاب 'نانتسإ ىقنيف دار والا عنسلاو 6 ةضيرفلا سب
 مالعلاو من مس : نك لمقو سرك ةالانولرخأ زال مم ضرولا دعب ن قلادنسلا
 كرلارس ةكقلا هانم لعل كانكوأ# ارث عقيب نك ةنسلا اهقسيال تل ا دج
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 نار ناهس ل

 بلا رتل نم عرض[ |'ةنسلا

 ةعامعزججلا ةيدرئإأ اساذ ادلضناررفب تيب الو مرلادسل ١
 متبل ضفالااذال ل ننام ل

 لفن اددهحلا يلعب نا يفي انت برذملادعبورهظل ادم ل انكرل

 0 حالا ىنأك مد دانتيل لا

 ليعبر اانا د جلاب اهننسلل لزنلا ل فنالاو تفز لكيف هوا رقت

 ادام لخابا يل انما جالا جلا زروجلا وب
 م ا ذاع عراق اذ

 مرعلا ف ايهبذ] :مارءاع رش او لياحالبف وفعل[ نلخةركو :نارطسإ نلف رحإو
 0 ضل

 هم ضبارفلا روي ىلا نئ
 هبرئولا يي اك يزل ناجي ةام نز انت مامالاو

 لسرترام دعو ميلاد رهظلال ذ اا لذات ين 1 م

 ةضيرنلات وشه اركان اداه راثا | لا مارازا قفتسي
 0 00 | اهاعب 0 37

 2م رض فانك ديننا يف يوتا نال لكن هل

 ناملعلب الفن يفوت تاباو ,رلا قاننابتاهلعتب كا

 باول محال ىإ كيل عيار اا لنيل دولا نمأست

ا لعو نينملسنبن زال لش نر اصب نإ
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 < دب :٠ جم هروب هميم اب كااشلاردب ماتو انا

 . وهو مواد ثور توضأ 0 وليلي نرلأر
 :10/ سبل شرا دا دريراو م امالاعميوازنلا لهب نابلت هدحوأ دل اص

 يمد املس مالو دنت مامالاةياكزدااذاو مَع
 ين ناانخ ازنلاوا ةضيرخلااهاردب مو يأ مامالادجرراد يجلاوص ممرترلا
 14 مدارنلا ضو)ك اتا يدنا قرنا لد, ةرتاا
 25 |موارنلا ف ”ارهتم ترف ) وازنلا ىف ن ان اوم بتيرتذ املا ةرناكذ

 لذا 00 تسلسل 100

 هو :يدنعلا يوازؤل) :

 فوات ذولا مس . وو هازنلا 5ئئي ذا طاشحالاو .
 مسا كسر ةوناتتم ءاللا ١

 ناوجقلاو

 ملا تتو ترطب نايراشل لونا سا “ . .|مساقا ني سرإلالا واراد« لالا عند ال

 مناوههلاومشاثلا ةيلشنلا لمي نم كوالإ:ةئلشنلا اصب نس يزتت
 1 م

 2 يا ل سا نمو جو انتا يعي نياثمل رجب ةنسلا

 فاكزاج خي فش لهذي ماوماعنااوم كذازتل داره مزازنلاي

 اانا مكلارهزفت || ةينب ىر انز ننسلا يفت 0 59

 ظ كلا قب نإ ننسلا فو لبب) م

 00 نلعمس ب 8 ||
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 0-5-3 انعازتلا
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 ايفلا بايتتساب لوذلا نارهظبو, اا
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 10 3 و رب نادل دع ناتترا

 لطعلاو عود ادلع لإ 0 «دازنلا صن كرلاو تايالارع ركيو

 دنملبتل) اصر نعد 00 :و اولواساع فنك لا ل

 دانيا مهلا نارا فلازم ءالو نور 0 لااتسالا
 نا انثلاب مزفلاو ماب قبو ماتحالا ياذك نايبمفلا ماذإو

 ] دومت ُ ةارخلا رده تاركلا بتنجيو تاوعدل لرَيبو عخاسلا د رعوضزنلا
 .ىبسنو قلصحلل ريوتنلا كرش نارك محارنسإو عيستو ةنياطو ةيمنو
 | قف لضفا ١ نر كم الو لضو شرم مذ ”وارنلا وف ةزم إرفاق
 اع مدرك ةمارقبف رزفلا"لبل اهيل زاخالا ةرث كا 26
 - لسلام ل زئانت .يزانلضنال لقو نفلاوسك . رس 2اس
 تىءانلا عم دلبرطابار امن سدا كالت بلونف نوزءازلاو م مزفلا
 ” كله ةازذ دانه 1 د كارلا 0
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 ؛!تتيرتلا عيزولل ةيرقلا هر نال يدقعلاب ْ

 هربع ملع مدس تي زاوسازعو اغا ؤرسا 5م
 ادا يو ةارفلا ىف لاهركب تتلاورنتلل .ىقتدذ ايظفح بلك لذ الو تاركرل
 0و ةروسارْس نان ناخب لاذ امالاو نأ
 هز ليال كم ءدس رمل ان [س نيل جدلا نأ ل نالنماداوراصتلا م ةروسو ةعكر لك
 ا وس ها اسر ديلا هل اضخاااا رهان :انن از يف اًضوصم دجال نه 0 دم ملاذا هزت مدعم
 وكلا ذم ازد نولتد ايلا ةينانإ ارلا ابي الخال ةروسر دالا
 2 0 سلا فحل ياو سا رعت ادا يل

 از ركبت اءهضاقنالنحاو |بيبسب ةرنح
 انتا دس ناتاشا لوو للا دس أنا ّ 0 | ةز ددتن متمون ) اذا تنل لسالا تلك

 015 امانا ها مانا الورم ةروسشانلا حكذزنلا
 !وزوس منورن افا ةجسارلا هتزتلا إو سدلخالارتركار صدلخ الاب نوعا
 قل م | :هارألو ثِن نم يمينا وررسةراعا قاتلا عمشلا فو
 ناسا ان ةوستتسانل تلا يا |ةةلصر

 ل نزح ليمب ار ذيوصد هزت ن ناذاعو م ذرتلا ايمانا ةربغو 0 دننرلا

 هينارذ دن متوارتلا نم عهسدسف نييرم د1 لْيضنل زار امد تإب]مشع عمك لكان
 ' لو زرقلا كلت ديعبنانارالاو تراعاذنعم ةاتلا كدا ناو

 ناسا "دارت هللا هيلع نار تسلا شن عاحيبابا
 اوزنلا فخ

 1 نول دلي موقلا نإ ع ا يفةاسالاوزوسوفتا
 00 0 قضينا اور داو كر الالب

 نونسلاررئارفب لإن اك)ذ (لضناة دهن ف عيوازتلا انا 7 2 انلإ
 سا ياي لا تار ة) تال رتب
 تاولبل عدشو هب انين سحإ ايار لنقل |لبقنتسم لبقتس ةراهفاعب ول نارا بىتسل
 ا نا اع تبي ا

 جلا عرلاا مالو 1 16 لا
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 دنمميلعر مذوب جسملامهطضم نارذلاةارت
 1و نذاوانستف !ةنارخيف

 خا رم زمننا[ اتم اهورابكأر تارقتسسايالورببيئسبللاكن نكت نيل ىلا شرعسار
 ا

 .! ”...٠٠ فهيزلاوففصلا نم نلا ف نوملاصلا قلسلاو نؤمبانلاوتب (وملا يش دتو
 رالف نيتزرقل ا اركسلضفاعس كارافيلاو لوملعمسس ااسوبنلااعفالملا ةرقل

 هيك ةدحاو مند ةزاشوا دف هردبرنم ةأرتب نازنلا ةالقومنم ةالصلا نموت نإ
 لذ اوبباوُلا وحرب لب مثال لوا ديف ىوعلا][سمارك اذ 1
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 ناو عاهاشإل/ ندوب |يف اذحإو نأ اولازئراو ناكولو نسدلارلا
 0 لكلارح] ءالكذل نا وسان رسب ْْ
 ملبنات ب لذات جوي كلا مانقول او يسلا لبق متي 3
 نيلاعا سل سل نأ ةكرتالا نإ 00 0 3

 ياو لاو وب ابل يتلو ماليا جانت هيدا /

 هريصب منال هلا عيزملا رق ونن] نأ ترانا نسما اما اش
 مس مر اوما 0 لونا تب له ةلتلاع وتلا نب

 اا

 هر تاو

 شرفي

 ] بقلارهظ نع ةإلا نمولو هلام ناقل ةارقو شدي | :كرانيفلا | ٠

 لاقل لم فيشو لاخر نعلن انياب نساعسدي ا
 لاءلوس رقي شالاو دحاو مين فمك ل ازولاارذد لجراُم بن متر |لكق ن اولا
 لرب الا غالج مقرن اال اننا نافورس ونال سن

 تيتنا و نم نال المت ماو راشإ اع تالا ناك عمن نإ ردكم ذل تكي

 وللا ىف ناك ]نإ اهخيدعوإ امثال سلا وت بع املا

 يلا ورمل لهذا نا دو ةرم اع ددزنال

 ب رص نايك ارز لإ هدب ادهنن انا انلاوا و“ هأح 0 9 0 ما 0

 3 بلارباس مدا ناطيلا عين افلا حلا اللون داعم
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سر ارو الا بيإقت نوما نمارقد يذلا يجوع
 سا هل لفي ناءزذ نك

 ميارنب ناكرلورنوجو بطلا بوكس مالكلاو قذلإ نس بونك مهدغاكي يس فل يوكل

 دنا عدوه يل .راابوب انكلا شضعبوسو يشن نلبل ووكيروتي امطار لا 00

 لل ”ةيؤجاتدلارما هنلهتساو نااار اق ا

فايرا يالا لب قون كاذنلا عضبال در ثلمسث فرب انو
 ةجربنووانتناك 

 هديباو قير و نسدا )عمديباو لذ سحاب م يكيذ نزل 0
 هوس هيرو وعلا ,كروطسلاعزشردارمن

 ١ ع وبر ْ ااا سلا 2

 ظ 0 واتس تاتو رماح رش ورريسل ىلا

 ايفو اد بدالاد مول بكي كيو بوجبا فلا هريمشتلا تلو ىلا
 مطمن ل عوم يف لثالءتسانكو ىيجسلا شيل ولج رقاب ايمي نلإ قلذلا ىويملإ]

 .ب..رد ةررسو ةقافلاو نيم هشه نإ | ةالصلا بوك 0

 ثمينا لع بجيل ةالصلارخ يف نازل اعلا انيك نعأ

 ناهيربلا قوازذ يناكؤرم دوهتل ا هيئكيفدم لكلا نول ةررس 0

 ا ركنا ديلا ب وشول ون. دوسلام اكإد ا

 | تقناو ؟راولا قون جلا قزساواافوتزارج اسنالكتادما
 د تازنانعاةوسورحاسلا لع

 0 ارا د ب نارقلا

 ودمر ازعنم ا مامون الو

 ا انشأ

 ا م فر اوبل !رييمفلا تخاهلالا نس يوه ارضك قرنثلالا كلذ لا

 شرالا حو اكيرسالدرضصلا و ابازنلاو ردي كارب نك ناؤ,ةيقحرهيس ا تام

 لراس راصريذو غلبت لا لخارل نس ئاطيع الو دمجلاا نيف اساضةزييالو
 دسم اوي نأ سمع ولقتب ناو طباحيوارعسما ةناوطسادّةعدرلاو نيطلا نم
 دانت ناك ار وسل | ركن عضم ناو ب ساب الذ لمف ' ناو لمفيال ذل بو الامل صب

 .يلاوغل نب الهربس درمان ذاب نس سبر نجا امو
 ديما نم تسببل بشتلا نال بس ابار حم ان ةعونموم ضن عس نآو
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 ظ ناب سابا فاطح شعرويعلا ف ناكذاو | لأي لعثاذا|دص نهرا امو ص

 ريشا ناو يراد هنت بيم ااا ,نموالوالا
 ا اا 1000 0 ا ايساونم لسا روويتءا نلغ
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 دك ننيح رب ساب
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 يا
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ننوه ةنفلا ينو جلا
 ىف تفل رمل[, 

قن روت نام اعوام هاون فينيع اسوا اخ امرا
 بلايين ذ

يلا طغ ثبات هير دينا ءزرج مرا قده ةاذباو
 تيولعب سان ماا د

 و ال اها ذذ ابرهأ أل ماو يملا لسأرض ناتي رب لدرس وسلا ةسؤسناو
 راما جاف نسق يدم لحاةيخ
 ن اسابنلنئاريصعرب طسوا لادنت وحلا لها نم سيل لدر قلعول اكون ذايفيربؤلا خم
 تنام فشرو ةديبلا بشي امد حملا طضرجملا توف هرامو ةغينح لوف يب انماضن اك
 مين سي أهزيط اساوفتستال زن هيرالا تنام نابد عجل ةمفش يي ندب نادل العلا

 !اننملا لدم! تنومدا |ىف نق ناب سابالورنلا لةلرقتلا
 قب اينو دل السلف ناب سابا 5 ا ا ع

 ايل ند دا نئارل طش [ناالاىتذ نم كرتنالو ْ مبلعسفا لئوهنن نلورح داو هريصحوا رولا جيوب ش شاصلا بايب و

 خةلسصلاب سانال ور امر اهحرل ريم بصغلا ضر يف قب و مايهالا

 ناسا نا
 تناكن او بابرهمبو ىبذ ب ابرد ] ةرل سرل نضر لو
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 ملدجس مرا لرتمز بيري قو نسعابحاصن ا/رإُ
 يبنكوهي ؟ارتتسا نو هلرنم لمودرقل ناماك ا به دي ارسأن كو مرت

 نإ ذل بويا لارا بهذا امس :

 نإ بمد ذب وردضد اكدرعي نمم ن اكن [و ىيز[ز نلأنلا 0

 اكو ناستكالا نود قداسللدعارنالر وسلا ىف طبقي ن اكلت و ستوب الردبسي تال زاعالا
 ساب قرح يفد ارلفم ناورجاب نابتصلا لماذا هل ادلبماب بتكآز ناي واقل
 تربالو بلر دلار نايببصلا نمر يهبل ظفجيو ريب طيني ارسل: ا
 ةالصلارسفب برجل ف سولبلابسايالو ةر عريب تالربوسابالر جلا ضياشعان دبوتلا
 يشمل وسلا ف سيرادلا ايتو دج يف انا بلل تابال ينو نكت نليزل نك
 نع يابرويس ٍدوا كزتلاو مايا ثالث لاهرت صور وسلا اردع ىف 'درقاوا با الن
 نالبمننلااعببااوبلا نوكين) يشن ماعلا قجروسلا هال نب لتنال بيديلاىوس
 نأب ١ ةرلبلا تس اك

 امج عياد باقل كال سلاف لسمو تاو ار 0 0 0 ا
عنم نال الهألا 5 و فاكعالا ولن زارخلا ةارئؤا ىكرلاوا

 ”.ريجف يلا لي ناز ل ذوب ازط ديسل نكن ل ءاوّلدز مرت ناكد او به يس ل اصب | 7 نسبا لو

 ا ارو اعلا نتامكلا نم عاب سبأ نب
 ناكاز اورشارييس لمن نإ نمد به) لأررو هدحو مصب د هيو متي درها ةطدمإ

 ديل اد وقنابل :نإولابرلا]ك دريان |

 هم اثالاو ناد الاو لمانتلاو مرامجز مير سائل )نط )

 (ةاباسمعتءاباتهباكذ ل الأن نكمل ذإو كاالض د 0 '

 0 : !تراربلاودوبللا ل اهننسا من ناكناورعبلا :تكرلا وخذ نعمل عن انما ذا
 اون /نلزنلا اورديسلا كون نول | عال مابمم

 ناك 0 1| اهم ةب| نرحاز دهس ملف تيب
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 يطل تنر لا يتسم ل فالح عراودبل عطر ارت لمار جلا |مإ سيبلو ”لصتس افوشملا 70072501 عباس راباصمجلا
 ةارمارا ل تياببص ناو ءادلا عيزحاوب 1 دج ايلات الحالا فاك علمنتسيإل كءواو روسلا انف مادو قدرها نجلا فو تيل او ةمرحر دربأ ا قحإإ
 . [ةليطنب نادت هداوو تير امرا ةعيزج ديب نو. 0 1 ا نا أ | نادهدانقا ا الأ
 0 مايد اناد ناين اسس اانا ةاسل للا كدا نامت اد ط بج حاس ى نايئتمالان ارجع ذلاو ةيامو زون دل 1 ,رةاررح

 ذب جداد نان عبر ان ممالا يو ثالث ازا كيال عسسل سس ةحلث ىأ ثنو اياتسر ىف عماجلاو سانلاو باردلا هيد 0 0 فيش لاا | نحو
 ُض اياز الطالع احاول نا من منشان اذا ناذ لاا قاض لاناجوفدجسلا ولاَ 6 0 دجلاله) 10 رس ا 5 فصلا 2اس م ىامتخالا ناب |رعلا لعيبو نذومالو امل سيل يعمر الو نإ لذ كالو ىذ او دنفالا مح ا# 'انيرص ثيحويو م البلك دق اكلت لهز نابل نسل زماإو ناذاب: لدا مف مغ اميلابا ادار بدنملا ا تما ل ف |بالا نقل

 اانا اوعي الذ ذاع لكم 0 1 زاغانإلا> 0 تايجر ينام زاجل نتف اا شرار
 لردع ادم تا 3 ميو اصلان سانا فرعنا نابنيل ل يبا مرحب يلا ايد

 5 م ا 0 ظ دن انزه سيل زل اماعل ن ماقباب يف اذإو عامين نإ تقلعاا ار ادلانن
 رب سدا اكن لاذ نانايز افلم الصم اعز عزل كذا: نزلوا نونا غ او انو نكن جةالصلانسمسأ انا ة رمش الاون /ناوتنامج
 . كالقيؤارتهاب سفن نانابدلا لغو الذم ميلطرسل زهور ىارعلا يدب نسومالرشازلا ىلي نا لياسلان اذ ونار تكل ادرج ل لاوس يطب
 2. | ىالةزاهطلا نس كنوع لخهيرذ ّالةزاهط مدعوانتس|ين تالصز سنرل نيب نام دهطر أع نولا ساونا لال عدلو لاوسلاب سابدلؤمش ديالرم ل لابو اذأنلا لأسالو

 : 0 [ييجاو كردقلاو كحل امداوعلا بحاسورادمالا ب 6 ةاخيقدصتتد فدعا العنا كن ةجاسو لع سراج
 0 رج هلا ىلسولو تا .الو سانلا بادر يذق ن اكن نوعكا) دوةاكزلا ذو سو ارش اهن<دابلا ظ

 ا !يراتنلا يف ازك ةماغلا تم امال حان دنقلا ناهردلا وانتو ةيركانه لماع 3 دعنا هنك ظ
 اضع 0 ل ادة كوم سس :ئامدلاب 6 ار ويلاره مامالا وكل ضفالاو كاذالا ن لنا

 - 0 فاو رتل يبل نركسلاةالص ررزدلابطتسا عنا فر زعل اولا نري غشت دبع الر احدا لاين بالا
 عر ةالصلا بقا طف ةارقلار دنقلا روك رمت تال ندد سال هس نان هيلع نول فيالادالم ناناهل ل ورم بيرم لي مسزها درلو
 أ 1 كالا اركيوبخالأب كراذلا لو دارمالا ناك مالا اركان مف هر ذهبال عاب ميجالوأر هنو هليل قئلاراركتت|فنشند ارمالا امك
 لاو نمد لوالاو:عابسلا كن ؛شدؤب قدلا نك ”دلاطمو فحل راركتو“ّقللا

 . شاين يات 77

 لنا اه نو امكزن اعرب اون النه نالاواعب ةالابس ةلدوالسابن :ىايجلا كنن
 اما :دهلايامرنبهؤوا عزخاانن زا نس
 0 أ | معامل اييزسح | مللو نييلسمللو ىفتل فلاب يذلا ةزفاوبارلافانرلا/ب وردات بالرو مع 0 2

0 0 1 6 
 ارب بم ناسا لة الوذلارهور ذو تن ١ .تاف قاف فس يروا أن نانو ندا يف عن يسد نانا حاب

 ارلا شسوانلا ىلا نيبسلا يس ناسللافيرافرسو وشللاو ىف ذل الإ فررجلا لن دو وزع راروضح به كتان 1 كن رع اربلا تونس تسند ماوألا انا هضاب ناعم نان ضحاذاانكو ميلا قون مسفنر اسما فج يع
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 اسر زار دعا فه يف با. يلغابلأر ماما ةوكيةل نو

 وداعا كوست ثيح مالا نكي نان اكدنقلا ذهل نإ نتخذ
الال صو م دعر ما ريكالا عتب المدشسا نأذ

نعا ىلهرب| تق الا نصف مل السب هزئو مام
 ركن الذإو م

 ىلع ىيقتو)ي دنا لاا اسسو ممارس يسرنا نت امالإ

)نر فس نييدنقلاو مالا نسب نوكيالياو يدنا
 (دعو نوفخ ى فزوإ نم ص 

 نانا امالإ ذل اذ ندتيرجؤإر لسن لاسر ممارالا ليو

 تاس خل ل2 ا 4 لوو مااا وش يأ 0

 تاو ّتبايلاو ةدلصصلا لوني 0 يبفحهتع يل

 0 الم اوشا ررسلا كر

 مب دانا ناشلا لمرم هزلبال اسنلا دنت حرمل طب الا لبدرلا يو وبرد

 ا راس الو رتخف ىم ذي ممزإ انا: لدرا فال مازتلا ورب هنزل

 اانا دهيتك ناك نالص ىوتشل اداره فدوه زموابلا كلة
 0 اةضاهملا
 لرد رووا مباادتنالا موال الا ة/رتعربصن 0
 ]ناسا لاء انياب اس 0 0
 : رانا تمارا 2 فاظضاا 605 ىف تار 0

 رامانارداإ:لنرعاوت ا يشل

 واكرم 0
 َمالسلاو دار نيالا ينس لأهل

 ظ رول 8 ظ

 تاواع ءسارشكاو نم [)ىبى عج مامالا ةالصوأإ علخررةارل اريبمت الو متن اما انيس ناز وول نال وم ا اف اي ٠

 : تاويل دامالا اذكار مل نب ديمو 'ىمثلاف لشن هت امانينا رسال لاك تسل امايعتال 9
 اها ميورببارالااعالو رتيحازم لع رزه الاه ل 'نياجأ مور ءامالا تمن الد اهل دشن لاا رولرجوجيدلد ذوهسلاو مركرلابنيؤت

 ل دالاك ايم يف نايثو سيقن لجراهبشمتنل نافةبذامبةدتقااذا هةمامالا تي انولاامئانزاا ؤ 0

 ”ءارحاذأنت ملف امالامين 0 هربت ةناورمق د 0 00
 مسار لهل ةزلص تو اوي ةلف لطب لعز كفىئووا وادع نزاحتخكم ذقن لسلان. قالا عيبابم اوبئاف قينحانادلتنو ل زامحدا ظ

 0 ”الصدسنالةئذاؤ اهنيفبةزحإو# مالنا داون عن أمم .نييرخالا ف بيرتتاو ناش مرسلا تفز

 3 لستر تع نامول قنوت ارتذإ لح هما بنعنعرتتحب مامالا من نونو ماكهالا ىف ايت يىلسازإان قالك لانك دحاو خللا نال تقل نه ماكنا اج
 2 ميسان !ولاص) مارق مباس) ل 0 مامالا بقع اع مدون ربع يرتذملا ةيانتنا دا رمبلا فان« انرئاسسأجأ 3 دوعن معلا 000 ظ

 كم 4 م ا ا املا نركز منسي يلا ذاول اين 'قحّيف !رزاتمامالاقوليال نادوخ) صدا ضرتفم زاضتفم مادالا نطالأو بنعم ورا خل(

 ا ظ !بخارنات ارنا
 _- دنغماوطرو ذعس مامااوإهضزتفم يدنفل والفن 'اممامالان اكاذ اذكدزحدلارزنابنيم امهصزر زن اذا الا:نخارن را
 ظ 0 بديع كولا لم 20 ترئانلا :ادتفاض يف اًمضرتفم ماب ل نامانااديواهم نول زن يق نرد نال ةزانل

 أملا سلس مو اومامالان بب ل صفي الن او أنيس نببسم مأم الا( لوك ال ناو منيع رم ب .الفنرفتب مامالا فرك ال ناو ب امزلنعب نم ايت ف نارطلا دكر الا فر كيالذاد

 انتم نال ءاصتم فونس د نيبلو جلل ريفر قالو قرموزلاءفرع ردا يدنا احاشان جان رتشارو وضارخ لفتت تاخر
 دنقلا وؤكئاوونب] دولا لمم :يهانلاو قنا لع نيفصٍزعسالماز ةالغا 0 نس هات جس اان

 مرار ميلا نايل فال ةماتلا نيام ادرج ال ةرانيلا ةالسل نوت الار ءارتثالا نجل وتتلااذكرو ورشه أرتناا خال ا
 دحاسلا لهسسلا ِفيرثلاسرقلا ماجن اوطسا الاون درااعن المهن ناو 1 « رذاسم لخرإ ذو رهسلاب يؤتي ارد جتعلاو وبرر أسل 0

 ممول ا 0 : ت الافثنإباهلإ عم متي يبكطباحامونب لصف الن اوأضيبلاوو:يعلاو صتالا ثالثلا | ”ننولا هن

 نار ظ 00ه
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 يلا نولي مالو جدري خان ل1 0 هاما تدل
 الإ ىفءارتقالاازهت نانو ين فالشارع وعلب

 0 .<”تزام ساقي اون ودار دل ]

 : اياغأت 0 ريما هلذنابو الجار نق دك تاوآتالذاورتن مدمج امال
 0 0 از امال ةنيئس فاكدتتل نوبل اوارثق الا نص

 لباس 2 يازسخ بهز زامل عدت هيالذو

 11 0 لز مس ردم سامر اعولذ امنىلذ ةرصَو دمي دب منإ نهبتو ادله وا

 0 ا عم ا /و
 "تيئزدقبامصرصخ بل اوس ايتكذلا تيجو ىالحأا وصوم لا ناشي
 اذاروكال قو ورك و لس 0 ا

 | سب كيربال مامالاوركرل 0 /نسم
 وع 0 لل دب ا ا ب

 ضل هقانر سل نو ا ةنالم عال: عال /مبهز مافن
 نهيق اركب ممأم) ذا امال واموت جاح نم لضاؤ دامنقوتما غب نا ذ

 0 1 دي 0-0

 ضي سبا 011 نمل ف( طامزل ة وهز لو

 نون امرُم مامالا ف الأنا دخت 0 لابس الاانكو ةرسكرا |:
 جيعلا لع عورلاهنئدس تن لذلا ذا بدلا ادا وجدل و رخو لدم

 00 :او تدبرخالا يف ارقي مذاو صرتي ختم ارت يضوعيو نايزالا 57 0

 « وفلاتر |زلر ذا ناب قلاجد تنمو يدنا يرانا ف ايان

 لع هرشم] ًعَوطن نع

 عنامدات الاب ممزلارداضت يونو ضرولا لذ ىف بى دتفا مث هر اة ضرتفمج

 تيران : نع أمهدحإ زينا
 ظ اجاضين ما مهينول مام اشتد نيشان اما اًمنطتإو كشروكو

 ما / 0-0 ٍنورفْس هان اسف آول

 سرخالاْن إس رئحالاب جمالا رزق | نجع !مورخ مانا ذا كيضلدقتفل
 ا وصرف وتعز فلاب ابال
 ١ ىتع زيسرنالا زنة لخزم ةالصو تالت نى غن اد اهارذو مروعا

 طسو ةروس وا درغنم نما ناك ذا زكو تالص ل ةلخ و سزدل نم بام 1

 السلا :

د نهقسو مانو نعمت ةزجانلا لش نانا سر ظ
 نقالة 

 ضي اييازا كفرادنإوءاشإ
 دنع كلينت ةاوسإ ةوائر :زاقلاب اتقن ناو ةرلسل

 0 لاس ةازذلا هش ثتالم
 كورن الاهل ىلعوأبلن

 محاينلاب ةارملا الو ماكحالايف اركان سمؤنسإ ابله
07 

لق املا مدين (لايزاع“ منكن ناواسلا
 مام اةركتو باو هوو يومي ابد انو 

 لمالك نانا الا
 ملا تقنو نن ننال

 نقئالسو نفئالصرسفت نبع ترن او:نهاركلا لوزن ولسا

 . دل فش ىرطال/ةالصزوبخو ويقال لش نذأو لادرللو الحر امالإ ناك

ناة نطل يو نايل
 ةالسنأر انو ابا م

 ون مااذل سزخالاازكو يدلي رانغلا , كوله عبانادحوارلصازاو ةدساز ويبيلا

 ىلراين ًالاحلماوه ناوايمل اهم ىه نإ ماازا ب ولاو رجا بحاسو ضخ سضواذبير أر

 ا/|درفنم كسر ديف دنت ارا عانف دج يمال غهوبو دسننال قرف خو مالا م فا

 .ةنباجول دج رذ لص سالإو راوخؤاددلا بابي تراثلاذ ولو ل [ انهن

 ق اننالا : «راظتنإ نور زالصلا يالئز اه ىلا: دلصرْ ةراس فراق ناكاث اذكد المال

اح اهازلةندنلا تبان او اقول عسا يم هاون
 0 عو ف

ءالص ترسو الملا نم ةربخالا يقرأ نيرخالا يف ابماراغلا نلوسارلو|
 ةساولازكو ليدإ

ا(قننإن الهر ماكحالا ءار 10 ةروكرذ] نممسأ) عفر دس
 نولي نادحاو لك ' لولو اًنمةالصل

ابالةدسان ناصف باب نايا لك يون اوذْ(: الصف مجاصلاي ءامإ
 ٍمرللوس

اخوسع) يف ناكولازكو بأش اور ىنسم أهيال ربو أضن هندب ىلدو سانل ل ان
 2 م

 كك جن وعمي دو مه امزلل ايفب نمو لَ انارلع ها ار د مدموا ةزيفص

 هونم نعرموزلازجعوت أ ا ماذا قسأدلاهركلاوهركالاشملا نقو خد لذ
 مث ةنق ماو يالي وشا رجس ا 00د

 2 لاب قدوه اكن اود ذل ورك م ةمامال ب ننحا مذ سا

 ل
 كيلا: اما ارك اذه ىلعو ماكل سا انا لا

 رضا هراشوبافاب 0 اا
 9 !! نم [ضفارسلان اكولو انزل دلوو مئعإل اوبازلاو

 ] ا 3“ الاردبمبلا نم ىلالاو 31 نم لمتنا اًنزلاذل وو ضنا |

 اال مالا قل لمهلاب سابلوزام ةقارلتا ع

30 



 ا 77 59 اى 1 اا ديا ذب 0 احا د 1 انااا>>خ ١ 1 ؟ ”>ذ 1 1 "2 02-0 5+
١ 9 

8 
 : 8 .٠ 9 7 7 5 9 . 1 59

5 

8 2 37 
 9 - , ص 1 .٠

 ْ الار «امةالصلا اع لقين يصد اور الامم نأكن ا هاكحدلا اذاءالصلا ماك حا لع امال والو م 0 !ليرطتمامللا
 0 نا م ايحالا ىف /رك

 ا هناي ثاخو اور 0 ا نر ضاعن الو / نال او ةرهاط !لكاوفلا بنتو هنبد نطل رةقلا بم اردت ةأرتلا ع

 دل / ان ةارماو لجرومم ب اىناواس 0 ؛نانيارمم نآلنا و بداري مولدلا نم رجلا اج جسما

 لبد ةرلاو نلخ نالحرلا مز ةارماو نالجر ناذإو لذ: ةارم او هني نم سس اعضوم ىلصيوفتولا عضومْيف نقب م«ارفافادو است ناز

 ع لة ةاعشفلا ةارماو هبونهلا يواتنإ) 0 ا ا

 ندب هزم او لهحب يبص وهن ناكرلو مامال/نيع كغ موزت نارمار اى ليبلاب الص غد :
 الا ماد عامحال 0 ال/بنجدحاو ت0 2011 0 0

 نال يع نايا لدن ايلاف /وقب نا نملاو هركهصلا ناجحا ؛ دا و مرتللرابتلاوا مهم ب«عيقناهوننا ناز فلصعلابيونثلا رش كامو

 وتس طيافلا باجي مامالإ م ؛نادججلا :لتمان يوتشلا بنج ييصلا مشاحاو كالا مزةذاو ضايواناطلسو ةدعم نوي كالا دنا ةارادا !ٍ
 نيتيراسلا نيب موقيمامال لأ غينح نا نه يور الاو سن أح 1 ميتلا 0 !اذكولكالا نم نادنتسالاو نذالقحارجاتسإ اولضتا١

 بييالا ' نوال ةنسلا ل جالعدالةيراسلاو اميحانو )نوار سيفوا ] ماما دة اان عااد جلا مو لالا بلوق نم ن لونتلوتأا
 ا 0 |رخالا م ضهر ادخ) نإو ,ةحين رحال قسس نال يف ماو نا

 اراهيس جرف فضلا ىقرو دحو ناوور ان موتي ديما ع ] ا م الا لولا ؛نييلرثكالا ةزيعلاو ورع هريزع مضغ انه إو

 دا بذملرءاحنان علا اننا رار غاي ْ نمالان دواس ن اف نوت ايم الر

 لضفالاو صالاوشو م 0 يات ْ نانآلاب م :رثكان طونسا ناذ اوضع ميرفصإوأسار مهن 1 اضن ونحو لل

 تاعابتا وضح هاسنلل هرليو ماخالا ف ذنوج: ى اضاذارمخالا فسلا نيتي ىإ مصوغيبو ءاتقالااعسانلا هع ا لل نم ض

 ءبدنعلا و افلا ىفازكبونما هيلع |:ئلاوهو داش زو هلا تارلصلا ياس فقن نازكو موي نا ةازرلا يف خونشل اكل ألات اكتعلجلالا |
 هماركيو نيدملاو ندب الص كوس زوي الو تاباشلا و ميو فاعلا رمل لادا 30 د كامل

 0 لابرجلا عنمأ ةونصخ را سل «دونمح ور نوت 0 نإ قلخاد قتلا نما: لسالارلو هب اذا نم لإ ىلعرفصالاث رولا ع من 1

 ةدسفم العلا ف لمرللةابا ةانايعو ماكحالا أر ارد ةركذكواابلملا | لول ماما يلغو حيا ع ارل مديد اوس سو ايركت) لضفلا با نعد مقل ايزل اس

 عااوع نسل زيعالو عار صن بنا تاكا يف السل ناولو مالحالا شكا او من مقف ) ةربذ اكن اد هربثع نم قحا من تارلا 57 ظ

 ةالصلا دوك ير دسنفت تا ةالمنالمتيهو شتا او ظ نه نعوم نك اورهاف تف ناد لدارعلالاف جدااا مادح)

 ةكردف ةكزفشم نوكز ك0 اول ايل تلا يعوجتلثم نايبصاسنو ل ادد احا ىف عقجااذاوركر اذلإ سان نا بح يقارب وذا الا
 . | تادبويامفدلما مهل كول ناو مقنع مامالاةنمزنف 0 نايصاادبلا نونلاباديعلان نايسلارردااة نفل رزحلاهدنياث اخر

 ا سوانا انتمت | ا ام انفلات ُ راكان ثراغ لااا حدا راك 5 ظ

 مامالا ارا ىلع يضر اين وو 0 ا يئاذكر اصلا امال !ذيرابكناامالإ مير افصل اريارعلا شر : ربابكن أ رم ارسارفلا اسلام :رافصلا|

 هايس /كناخولو تضئ :كيرؤلا ىح ف نابكوسل اوارنرقت رجس للا وباسل بدرا نغد مزإ انه حشو ازذه لغو جاع زل يني حزن

 .ناثلا م لْضْن| لوالا الإ نصلا ىف 0
 )نر

- 

 ا 0 تالصرسمن ام :ن هب اهي لعرل

 هدا اينرخالا قل اجلا يالا |زكيوو تلال انمب منال لاير ل لان نكاد هذال ارا 0 !

 ارك
0 - « 
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 ملفا

 هريغو ضي |رذلااواضتلاوأردلاة الصب ٠
 اسرق ذاعاينيب زمانا نيام ؟ةرنواوةرضم ككذ جك اذا :

 مجالا طا غ ملغو لرل|ضرمر رقاد او: الص سنا ةنا اوطس) ارهنيبناالا تاكل وا هر ايان ا/ن ارد نا ةلسصر اول تح نحال وكب نإ ايمو
 أه اهانر اول وون ئرئلاو
مق 0 0 3 للا تدلع

 3 نإ|هنسز لجرلام 

 هنالك ناله ناهإذإ هن

 واه راسيؤ اون لستر تا زهري تارد ميل 9:/ نا

 هصلا نخإ / :عفلخ ل لو قرابته هوت هارالم انا

 فنا ارا ةاَاممَو يدم يواشلا انكدسفن دسفنال لكشلا ىنخلل ةاذاحو
 اًنيردون ل ناو ترض نكرلارارزمتن تذتررل حاز ولا ىنئكرلا | لونشيالو نخل يبملا
 نكت نإ .ةاذأحلاوف قرذالو واللا ةريسكهسنتال ةزانل الصوف ةازايملاو لهلا هبلهر

 تاف ناضمر ةنزنرلاو مارتلاودبلا ة

 دبقلاو ةفمحلا نهتم ام !مامالا سن دنانلاانذق: لع رع عر زيمخلاو
 [هالسدافاتشيالدناج الف ديب مم يمل | ةنمالذ

 انثا ناو يلا [ءهت الص تلغبإ هن احورمعلا تنللا ف بت
 راغب انامل نوبل ضل جوت ناوين أضر
 2, :| بجيل طمس تسيل هنربلأكي دب ةساممر ,تماونمءازمونمع |ذامنن اياويضعبب ن

 لاو هياورلارهاطيفةالسلا سنت ال درمالا ةاذاو جرف الو لياحالب هن اجنع
 ل 0

 ىمعبلبقلا نيكلإ ناول ب قسسو مززلا لعمتشب اليك تونك نام ى ىاصب
 -لانيجارز ءارك تاركأ لق ريع راسانجي .نيولبام بقل بقل نيمو مين
 | تسي ىفمزروأعرلاب لقتشسو ا ا اورذفلا ةيثمامالا ل ساذاو
 نهب لكيلا 0

 اًمدلار

 تنس تالملاهلهدج لغتان

 ءلشلا اياهنوكبل كرنقلا دقينو مامالا ضان نإ

 ا ./1 تا 1

 9 الا تضءايزلا 0 1 هن 0 ةاندجلا

 تايوالئالاو كومصلاك فنانا ةزباح 0 0

 نو سم نفاد نحل ع هدا فسح نالنز عب

همام رجلا المسلك ردجلا بارا
 0 

 انكمامال| ل 4" ١ بالا دام قاما انما الي

 سوحاللا اذايكرزفلا قوسلاو ىدتغلا اراك كا م

 رضا ى مامالا لبو دهسا دنقلا م لإ لبق مامال انتدهشلا امال تر
 ا ١ 1 ةئالصلا

 اندهتشتلا م كدشقإ] دال ا

 اناس ايدها دش غم حنان ننال
 اير ل خان ناخد دهينشلبو دوعن نادهْشي
 قصب نا ليقود دهتشلا مب يزل |نم بدتقلا عارف لبث
 لسفز هسلاو وفر رك نم ةسار ل لولو ك0 سر لعمسا
 بسر عرار مالا جانت كدنعلا عيا

 4 ردا دوجو نينو سرع م داوي امالال مق دوج

 أ ل ملول والا يزن نادممر يجذ بامر وون نطرمسنزر كافل دقإ | لاول

 تناكرخال الاف ناو جنات او ةشاننا كف ذاانكو والا زعتوكن م
 هائلا ةر سلا ني هسار بد زفلا عر نازاح لا هير أن اذ اننا نع

 "ف مواوةديجلا لت رأعا بلع ايو ,ةوخإل ضرالا غمتميج ءامالز عضب لا
 نائطو ومسار منول ولا وثركةشأثلا 2 الا ريس دووحلا > ديالا ووتالصدستت

  انكمإت زدرخاأ إو |يونناومشاتلا نع ترب ان انوش "بوالإ أمالا

 ريالا هروهن او ديفلا ت ارببات هع اند بكرتقلا اه را ١

[ 
 َك كا

 سي 5

 يي مديناطلإ

 0 ودعم وال تالت ها تدلل

 وللا



 12 2 رع تن نايل ناو وار نر فاخاذ) توتا دوهيسلاو ظ
 تايفلالبداتا اهناثوا الصف دز از! ةكدتقلا هعب انال 0

 الإ ئ نإر ةفص و ا
 ا 5 | مامال/ دبذ دل مسوي و يدتفلار وسو ايجاس اقل ل ماير همنزر زرلا

 0-3 .رت متولل هيبتا ماما درت اذا أيشسا مشتى ماالص ةرشن
 اوا ولزل ١ ا الوروسلا ىف ناكناو مالا ةين( مالا ناكا
 دولولاب ق) قب رتسل) ن دا مالسلا كرت ره ةارقو عيمتلاو مرد
 ةبري دهر السلا لجر هيدنهلا 2و اذغلا نيون دن لككذ لم دنقلا ةركك 2 ةدردإو املا لمت رجاذاد ةرقالب مار فذ اكرام املا لف
 ا للرككا م نر ملص دسفتال برغي دمقبو هيوخحردس ره ) لصم كرب

 مواعرعاو ةالصلا قف نايل شن فن ىلم ارحم تيلصول لوقف تيوس
 ددرع نعنرخ لصد ذل ىف بدق اذ 0 عوطتتلا هزهظلا صم ؟ئقارإو
 0 :اذإ ّذاا رمل دس ثقتنا تون 7 :_

 6-0 0 ةتال يريقماضيرفاثاذإ مامر

 تاق رانا ملل امال متل دااغلاء مب انذار د ا

 الاه 0 مامالاولايهتتا يلا
 سل كررمام!كرتقمانا انتقل اذكى مدل ر دبا لود نصلا يل مسم
 مماهيل/نامكرلا لص نم ل انىوبسم قخالوا فنوتس رش قحالو قحالربغ
 ريع قحالل اوأهضعببو ا هلكت امئرلاب مامالا,ةب/نم ارض قربسملاو مامدلا

00 
 لاب عيرالا ىلصي 0 مامالاغارف ةرورث امو ضوتو نه دق لدحلا قبض
 مونلا ثردلا قبسلو و نأ ىلصضب ع البو نشكر وأ ةدكر ادارسس تريلا

 0 انو ىلا ةالصوف اوال خذا ف نالوا :نعخلاو
 كي الر همن او نس قوما قحاللاو ماهحالا نإ زك حال
 0 قوسيللوركزامم ىش ضورعن هارثق الإ روبأَشِ|اهيذعب ةنأنذ
 ايتن هاننلاب قابال اهسرهجب ىلا ةعكرلا ىف ةارقلا ىف ا

 :نلاب اب منان لأ اقاذافمهيقل بالؤز
2 . 

0 !١ 

. 

. 

 0 اءالارهه| ذاامشلا0
00 

0 0 
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 بماضو] تدَمأضتن ا فوسلا ناهاذإ قالادهتتلا

 0 دك ١

ار المال ترد ا هقبنس يااخوي
 ناووميسلا دوخالو م 

 هيرب نمائلارم نإ ق !ىاخاؤ|انكوون إني تف : 0

 م
«دوقن دوب رغم امولو
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 الن ذا
 0 -- ١
 دا نيديملا ذهل تن ءلوختو

 ْ ىعب مب ا!ىف مامالإونأن'و مإ 1

 مكون امال موب نم تلو مال ا ااا
 انك نأل ارناف وز 20111

 2و نس

 ناكر معي هزرسل نا( هند ديحار مسلخ ذ اورام تقوم 3
 ظ "ل اوهدلانم«رمنالغتسيإءدهثشلا اذا مريالادهشنلا .انالإ باني

 قحرهيتلا و بل سنتا اوزان ئلرهل هساذلا اال ث ادهش اذ اره

 لادويسومزلبالا.ةوز اج أس لعلنا هنو مالا مذاسدنع عرفي
 مامالا نمو الل هيلع نإ نظلع مامالا عم ايزاتلاوه زله سنا
 زبر 16“ دسئم اذ لزعذ ايساز مان عم أئاو رسفنت دبع مافي

 امير لابقتسالا ؟ىنول) شاذ ةرئنل ان دلت دا خراطيم قلما
 لتر لو كداول جهلا نع ناهرهإو :ازغلا قحيف نالصإرا فقلنا

 لكيشلتو تادمف ثدلثب دوكيلذ ةزمقب دب لصفو نيّسكر ضن بوما نم |

 ةببع ايرل] نم ءدكر لز داولو دست اميادعا ةيةارقلا كزنولو ةنرسر ان
 يطا كر بس د دهشتيو ةرزسلاو حك انلا ةارذب ةعكز قي ذا ويلدن
 يشن نفكر لداواو لنا ةازغلاويرازلابثلاثلا ف ددهتئالو ذك

 ' [مكزن )ارز نصف يضِعب مامالا ن اولو ثم امنا دحإ : ةرامكزنولو ةرقب نفك
 0-0 انغلاب يال «وقوتنقاو يف ارداف نال نشا حالا نشل



 يرنابرس لاس يراود شتيوي دس [هتد رست هلنولىح
 ءاملو !نيفريلنملا دا ىولو افالا نود زب لوالد يدنا ةدلمت نم كوس ق بس دال القال 2 ارنقالا الو نانا
 امة هن تيدا ارهسر لعلام لاو 3
 1 |تطدسفن 3 ةوبسلا ةالصن) نيت ادرل|رفساو
 01 بانتس نسل انادتامضب

 وز انوافنا تسرب قانيتبل و ! م الص ظ اهرنياذأت نيبلارتسي ائلادتفن يح 3 "ل أ دعب م 2

 اقائئا يرتادها بوعسل دولا مزلالكنلا نال دال 5 10
 مباتزإو تال نوف ريلْثلاَ ههياناناز نيل ةسيلتلاو سلا هب 00 هبات دوهسا اا عت اهو ةفيط مهمل .ةفنإا الذ 0 م 7

 -7 معا لم ال عسا |اهنوصو ارد ايكو
 0 توسع ةوبسل مني ذاع ة قول دارا دحر دول ةيالا نإ 7
 .تالمعت دض د رار ثلا لإ ماني موون ومس وأهؤ هعب يو ناضفرب ا 0

 ناولوأضبادسقت همبأنز لذ نإوةدهاوهب اثئجتتيش و :ر ويحل اباه لاينقت دعب رويت انؤلو
 المول هال سات ةزسلةلسن اللا دج كاني منال
 تاو تالص ترش هدب أديل ةأر ع انادي داغو ةييلم ةدج ماالارككدتولو
 ا اينحاللاو دهن موا داعإ !الكت ابارزلا دست هزئلاب هتدكرربو
 هنلعأم اضن لب قحاللا دب انبات يسلل ماما دعو لو ىلا دهس لوزذم
 | ماسالا هع ماضي الرا لختنم ن نادل يني ر صولا دهب راعاذ | نداللإو قولا

 ظ سفيان صقنو لن داو دورعو ولدا ةناعتمون جارت
  نادوالاةنئولاايفسشان هبتنأ مب ةدلر مام الص ةحء 0
 وباب نكلو مامالا «قبسام اون لغتي اداومْشاَتْلا امالان ا
 ا اوانرنع نالص تاه هال ا شن ٌتالوا
 +يبرئاسلا ةالص مب صم لخرذ ثذحازأ الاون افاد | ذ لاح ىف مّ اذالا
 لا املا قالا اير مست عرب لاثاا ةالضان ماقلا وح |[ذ || ذهن
 0 انذاب نهال دلظو اي بزالا تاوذ مو |ةرففل ا : ١
 10 م اندلاع مالا تبسة دا اص قلو دق
 زيه للاي انيق ىبسلاو كف اةىبسل فالك

0# 

 ]اا لاةمتلا ودهم «اريا ةازاحدن
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ش١ ا ةوبسلا دان اقل اذ فو مالسلاوبضوب
 أنها انك هزيل 

 هجين ب( |هقيس اعد اذإ ثحاللا نإ وباسلا

 هتك املا ٍلصامممامإلا وم نبا م اص السا

 هب كيدي نارتكمإور نتعترراةدار لمتد ماما يرااز ق يبس نك ضب راج
 الإ وةلصاه ارب ايبا نورت اذام يصقيو م نيد ماما !ذاف لالصس يقدم مالا

نج لسا كل ا.« اصب نوايا كارد لذ
 وسلا يا

ذب سال قربسيلا نر وساتلاور سال نحال ار ده
 بف مامالااهالمهإلا ةرال

راوضوم ىف ل دج قحاللاو ةوبسلاا هج نكي موال لو
 فوبسلامشاعلا

 يبو مالا ني نحت ابد مالا ناكذاودهثلرط نعني

الصوف ةدئرب قبل عر ىداللا قوبسا اهحالا ناك اهالا نصب
 سس نم ة

 كمين لاحوف هيلعاب قابس يئابمستن مزيف ابا ةثدلتلاو وماما لش اوعرالا

صبور مشو ةازذب كو لاعبو مي قب مْ اءاللة ددأتم هدفي ابيت اردد
 ال

 ىلا ةكرلاب يان مامدلا اخر وشد نير!

وفاولص مون من داش ارك .هاكصلارخ| ىت اهب
 ؟رىتلاب ةزاغس

 . ةلنفلااههلرهظن نايضتب اماق ئالص نال د

 فهاللا نو ردلتسلا ىلإ وجت نابت 0 مامالا يإرامْئالخ

 و ا 0

 ازكتالصلوا َقإ وبسلا هيمان امنا ف يوب أو فتح )لص ب هشإ

امل قب الاقوبسم - مرقف ث بحاااذا ءامدل] هاىحالا ِ
 عشره مرت ولوومروب ن

0 ناول ققسشي مهد ن مارب مب دور دوس نإول
 

 دمنا كررإةلجر دق وضانب دهشة ار

 0 نا ف تارت دسار رخأي و هب

قاقحإو د1 ثزمأو نيتمكرب بصل تمم نفلا| ةناصنم
 بسلا انه 

ادى ةوبسلا نادال ارو
 جيلا ن

 "رب د.إ جال مالا كتل اذا نوح 0 اهم اقرنال

 ا ممزلب ب قتسام أضمن نا م قو اورماغم
 دا مهب مال دأ لص ناس ١

 الله ناعما 0
 ت1



 |نم وسار وثزو اللا ةالصةرضؤتل اراد هب | ديرمربلا هدبإ لأقو د
 داب لبر ولو كدش رس رج

 خعكرلا نم ةرِكك لزن مدا ب اراشإو لجرلا اراه ن اهساو م الا ثذحاغ
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 نالاض ىقتسإولو دسفن ةعاسس ن انقب هشلكو ناو يني يءأسردت مينا ثامن رمال تادهج ويراد كيتفكاب ليمي نا همؤأب فيلل و
 لا ] اك 0 ف [ةناره قازكت ارو ا لكلا
 هيرو وير او جل هاناج تروم نتلطأل فيو اي نق يفتسا نإ اوانلا | ني دبالو اني ثدهإ ل شاول سراب طا انرانيوت

 دير ان :واث لتاض ىتانصزن اذاو ىوملا ع اوهاهت الص تلطب هوضولن اهبع رز ايو مافالإو درفنملا فخ :هءوف اذهد لمذو لكل] قلخ 00
 لا *هلالسضولو تالارج قنسلاوب © يابو شئتسوضيفْمبو 9 ناي ضنا راقد دنا ثبا تاك الادرتع اجا

 ' نس سرد ةنم لاا انفي ياو ديب اوثدحا ناو ال |ليفتسي | ٠ لب نوت نمو دنهل رات ناك انهي داع ايل ةليسفنل
 )يبي بي فال انمااناولدو تاوباحرل يوني سك رهشلا بنش ثركينالاذابنإ 0
 دست نيفصر رة نلت منيب نامزاض وتلا سبركةتيبلا ضرلادصت,| ١ |«ببسلز مل ىت 0 ابجؤم ثردلا نيون نا دبالو ىه نت
 روب نام يبرر يرو سم يختل داع ناك مهيب بن اعترف او بادو امو لوونم دب هل ارم ة السلا نان دهب ناب ملو ةردنع مرو
 نجد هذ اب جك اوتوكاد انين 04 غ1 111 لوهب نامت زرخا كا زوايقف شقا اعضوم نا دوب ينماض هنو ضوخلا نا منلادعن ذاثا داو بيرت باسرع هيأت لس واهباسلا
 .انول قش عكر بو مجرد هبؤن عشولو لبق اركذت :ةالملا لأ انيجركتني نل) الم الا ءعر زازإو ينبني الو هتالص تدسض ادفنم ن ناعروا مئيواطبافوا
 بعذاب هتالس عضد كن لهو باز ف مر يد 01 7 ؤ ظ اًثدح ليما ناس اصاولو يسال نقلا يو كبت لام ينبيداضوثي» رصصق ريغ نم

 فأي نانا لذي عا انانم هونوروفن نلفم هب ابو كرم لخر لصر ةدحاو دد لعابزل ] 0 دينو ارك ناشي مواقيت تمارا ةعتانو#
 هشنأص|نإو يب ةدهإو ديب نإ او كيبل هديب لمحو انالا الم نع الكال| وق سلا نم طقسولوانبلا ءلرنوجإل امراو ءتمرت دا
 (نفناكن الو نبثددلا قيمه ناكناذ :؛ خالصلا ازاره لع ةفئ امس اذ 0 0

 ا ةسامب ب باولو دحاو عفوم هناا دنس لا بم ١ دجال مابا هدرلو نجر مرنم طقم
 ونوح نآب معا نم 1 اا ازعإ جاسر رخل قدجو نإ عزنلا ميسوم و دسم 3 لقبت م وضعوا كن ذككو هدب كفر نم ؛رل) وسم لأسم

 از دوب /نإو عامجالاب ةترلصنسنن ناب |ىكذوب ةالسلا ضازح كد|ن اذ بخ 1 سيال وت 0
 راين لي ناب متعاس نعت انو لاط نإو دسفت إي كفذكثلم نكاد 5-3 قلص ينص ننعم قسركلا ةارملا نب طقس

 ظ ا 0 احد نس إو عزنب يس ناو لكلا مخ در يبول ضد مدل دن دالاس

 . ا : يربو دهلا ثمل ايوه« وج ةر ميتا طوال سلال مدمتنإب
 كلم ماا ىشالالا ١ هر ا لأ تن دعإول ايت ارل مالص يق (انازانكذ ل :بداضوت مقهتد) نهرا هنالس قوبل ذو

 جضان لباسا رجلا تبحأص هوا هنوببج تبرأ[ يبل جوان ةالسلاو

 لباد مهيب نابورس ماغرتا نيكالانإ هلال يبن ايباد ناك او
 ثا باع لولا دناوا بي اللزن اوةارمأ# لاري |ذاو يبي. الو لقت

 ظ تور ا دةبايرلارهات ساو دهر دل|ر رد نم
 . 0 مورو هنالصداسف يفاوفلتخا دا ردا همام علوان نان 0 اا ءارقولو هتالص تدنن نار دات نام كلما
 السلا يردون ةاقلاو دوبي جان نياينت اق نيج 3 نمشإر 1 ولعل صا عاليا لينا
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 ءوداعالاو ءَتغيِلخ غرف نا درفنم اك 11 اروالصنللا وحرلاو منسم |[
 2 لوطسا م ها ناو لأ« 0
 تاهنالا ف هباخ ايم انابيب نم هيدملا داتا فانك

 ا «نلإ ةالصو هن المن ة او ييسر ضو طبل عيقو تاس
 نام دخاو لك يىنورخا العز ناوتا وعر فاس اه ثدنلا تس ا
 ممل اود نذلا ةلسزاجأملا ابن الارمرذ ىذلاره مامالأز امام |
 | 4م ١ 0 ةعياخ يرن زمدإلا امص
 0 دان !ودتق افرموذلا ءفيلخ موق ناوان أكف

 او او اذان مان قوجولا ةالمصم ةنناحننلوالا
 و ماوإ ممامالاره يون مِن ادام امالا مقام اماراّصدحاو لصرم رفلخن ا/نأف
 ا ءامالا عز 1 قون سس لسور مرفت
 6 الس ذىدبلا نم عزجولو
 00 لاو لصريسفنالو
 00 درو الزياس) تتنول نسل ى 2 ديلا

 اس متامالاةفسلدلا 5ىن نإ فونملارهإ س نلئتساثرحا

 يي امان اك تحك نوايا ١
 لعب نيبلو ةدحاواو ل ويتفلا ناخذ نفيؤاير فالس تدسف لوالام 0

 قوانغل !ىنازكلودلا ةذيلخ ىاثلات اكجرخ عياض ميج با اجيت زو
 011 قيال نا ا.د 1 7 2

 هَ اكربصبو 2) ز اكورنع قاكتسا قحون اص ةغيلكلاذخإ نم

 الان اولو كل ذرنع ناكنإو لوالا ها الا ممرؤو) وسفنب مرؤت قاتلا

 ل ةلسخ ساد ربنا لبق جلا ن رهو ثني وتنص

 دل ب
 0 داجولو أكنمج (م زال تو لو لإ خت املا تلو

 تالا نونا ض جرو ف :دردلا قالا قبصو لورا نيلمت ىاثلاب
 ثريلاهفسس :لاثلا ثاولو مز دحاو ةالسرسفت كذا عييجأمأَناما

 مان تلاتلا ةالصو ارش 0

 .مدعببو ةفيلذل ارضانب انكر د برأ هتفيلخو ريعان

 مفي ريسإا لإ نحو ل ا

 ةفيلولاب كرتون نكةمامالاذ خان نار اماماثل |

 نطبلا جو '

 1م
 0 ظ
 0 انس ماقول ةفيلالا ناذ ْيامالا ايو 0 '

 عيش
 وكب ةالنملا نم انكر كرا ّفيلألا نأ/نا

 1 دل نال
 در نر ب عل خس ةشامالا ذضابذا اتكون أد
 سب ن ا لقرلع ونمو
 | جور 0 ديل نم رخو

 ا 0 ل وس لح نح|
 لالا 01 دال | ةمحدل املا جوخ

 زاذ مزاج ونال اونعكولو ري قاد قيس ئذ 0 امانا
 ةسيرج اوامنقتالو موفلاؤمو مامالا قلكتس لولو نيب

 "ل به لفتارعلا هن نوفا نموا ينل نم امال يدي ان

 اح الانا اردو

 ةاامد نك وام تاكنهر يبان

 ُط ادام ناشز هت ىدتقاول خونم حري لان لتاما من

 مقبلا ذاارورو ماكحال ئنازكر مدلل لفرع

 لا والمص نيب "ور ةنيركدتول قدالو ديل نم
 بانل َت رسفرمتب اسنلاةفباطلا خالص بز اجانق امثم سلع مثوفلا مدقؤلو
 ترس ناتفياطلا توسان اون ا

 ةناناو ةفيلك اره 0 نفتول
 بيرتقا نأف ناله هت

 ةرساخَعلا ةدلصف بوتس نام ةزسانف ا ظ
 :هفلخ اًهساناكذإو ٍكوافئاسلاف اتامتم الجر 0 ١

 . أ الاسالاو عبمجلا 5 الصان دسئالجر مهوفلا لم قبرذ لك م دقولو بع ممل
 د الخلا ىلإ حج اجالونيثبوانضونب ئار علا ىف (]) ناكول ىدنيعتم سبل ظ

 ف | سمر سم ماعحالا يفاذك نالت_-الا ضنا ا نجلا ف نيا رم
 د ىكلرق هن ىنوفنا هييافضإو اب دوَرْوَم رحاسن)

 ل الان انقل ياك 0 27
 ملم اناانح نيعبصالاب نيتقكريو ةدحاو عسابةدخادةعتر 1
 ه هو الزل ) نار وسل ئ هبل 0

 | اعلا .مهسا اولد هدفا ناسهاإو ةمببما : ]

١ 



 هاما جوخ نع :اواادرفتم ناكاذا او دود اروجسو | ءتبكر اعو نب هضوبر شي اعوحر لرتولو نيينعلا ةنإرخ

5 
 تروعلإرتاننإ !ةرافلا نا دو ود لاوه ظ مالا ثدحاولو هيدنهلا بكوانقلا ىفاكرف لكي :موب نيس ةارقوإ هدهيج

 ولو منلع ا ساس سلا | هن يسر جم
 نا وكدا نارا 00 عوكرلا هن 0 نوما بمب نب نيت
 سبتلا عولطور (ةيلا الاوهو اًماَمح) دشرحرتم [: ايي مالسالا دف ى وب دان نالوا الار سْفتو ىز ميو عدلز سْع موقف

 ا يعم تدان 00 ||
 اهتماسويزتشرلو تققاز ءانبغ متت رنا ناكزتو لوما امال ةلصو الص نود مدت ناك ةالصوسقت ام صم لعولطلاون»درغلواون> تراس الل تأزم اسيل ندا ل ديدن د سلخ نوع ثادق ربل "وقس الم منذو عافتنالا فوذعللز زعلاوزو :ممبلاةلص تفرذمملا بيت ةنرضنإو لفن طس نم امالا اك ذاجيانهلو هيلي يزلا ميو ]

 وعد يذل رنا لاهم لوالا خو لوذل فلا "وز ناو هئلخوول اهون ع دعبرتقلاد ١ ا يون ناو نلخؤملا هنوني
 «نسجرفأملاونولازدلو السلا ديرص فنا ايولبت«درحركره دهرا اارر3 دوففلا توف دشومتامالا يوني نإ لبقو ]هن | ةديللا لفي نال

 اوهوائباهصإ س نوقخدملا هبا حرك 3 ةماذ الإ سا زالاوسامالا ون اءاّماَم إن ىلدالديلخلا نا لعتاياورلا
 ا و هنالص تك طنوبسلاو :رخم ةنوهثتلا ار زكا عنك كب 5

 هل ضرع
 متالمعتلغب ديننا ندداو اضن ىيرملادويضد يلهو سولو 1110

 نالت طبأمندحاو ندع !ىدقيفامدس مادالا ليذ موؤل ذلا سولو الذالاو

 أنا 1
 ! 0 ا هرياصلا رخت:لادو عاردملا اق وفسلا
 نأ اخوي تب نا ننس نلت لازامجوالاو اخ فرس ارز نكن اوؤرتسادل مهاد م ١" مزقتولو هيالارهو ةباهرلارها هم أمالا ةزلسالام لان لص كلظب
 مهيببحإب !ديعارجو ول ضرع د |ةيقلارجب أو 0 ّ كنبارما ىفول درحد دوج مصومر رد درشنلا نسف نش يدرفس مالا لال

 يلفت ارا بلت كنب ازال: الأ الند ا ام قرادلا
 ىا عيرلوأنطنلااهملع هررك( تفل اوخدو مل اينمعلا تن لوخرو سل 1111111

 ْ عيار. ين اناهدجض والت داتيبلص ةدعركزتوا ثدعاز دبع مررقررقإ ةراولابشرن سانوخوللخم هإ ارتماول ةالصلا بزويامدرت
 هاون مشرك أم داعإو هتالص ترض نا كذ دعي لون اق دب 7 0 ! ارلذوت الصاع ىظيو عكر لبى لوس لو ةولصلا

 7 الإ ا - لانو مارإوناكمالاردقب منن 0 1-0 يزاشاارفاس عامجالاب ى حنس كامارو جال الصإ

 0 5 اكوتارداسمنائتساولو الا لرواع غن الصترنؤئلادأ| ارد اوناذب مأو و كببم ما صإي يدبالو
 م كن اوهخف لوسي ىيبيئنا : ةنانولا ةولص ىف دكاأ : 0 ؟لبرتسلا] دعب تردلا مقدسي ىوبدنهلا كراشل) فاذك

 ان لا كل بحذ مالمو تلم دش عيل نا زا رمهو فالك دئلزق قدمي لعواو لجن 1زيطخعأو ظ

 0 . واعلام مين ًانحإ مدقي نإ لبذ لس من كد درعا كرشو 0 .موثاماا ةلمفاع !اثدحاذاامفالخبلا لات
 لص هع الان .يشمفلا لو :نزلا ىف ذكوبسل انيس ف ةفحولا 01 لا ىتدنلا فوتو بدرب لطبتو داش نود ينو
 ؟ساه بقت سال طيااد هاو غب م !اندرخملا وارد ظ د نال 5 0





 ةلراح ل لب نأ نإ دو لياخلاب
 ىفقبالواش شرم ن) ىف دهحلا ينادي ا مننا ]نق ام او ةالس ا

 تن نادرو ضمن آن ضرمالب تنافاذاو لاول لش

 0 تت
 ان لفتساةرهزلا لد ا اا

 0 0 رت !ومدو ميعرفلا يار. ل علكو اهب رن نصعشب لوب 21 ب ا 0 5
 ءاتلاراورالا عكر )ةشءادالا كرد اؤل وعم عرش هكر نرفاذ

 الافراح 3 د ل ل0

0 
 : ! :نذ اق نزار راع وعي ليكنلاب نيل

 و اا 98 : 10 1 3
 تتر 'م مامال مق ءانالا ةتوكرت ورلد هانوعنر ه0

 1 5 ل نادرا 0 ارمرتصتد]
 0 داما فاكس ردا

 دعو مامال| ذهن مكر ناو ةازْمرنفن تامكرومر فقرسلع نيود |

 1 شات وعلو خلا ا ل داذإو تالف نزاج
 منا قثل قتحدعوكرتف قفوو مانت لش وكزد 0 ادازب هلا
 ميدل كرا 0 ايدارملاو هراوز جرش
 مامالاارق دم ةازنلا فانتا ( ةارملا نم مامالا عرذاةدقن

 ص

 | ركيازه د مزتللاهرا قنابل ضب نهاد ُْس

 1و

 اهل ةيعلا انالإو ايناخر عفان

 ادا

 هسارىرزو|| 0

 بخو عوكل نم وسار م ايزل ون عكس نا لف هيرو تل

 لاف اكيل عت شالح كف ب تجف الا لقد دلوعإلذ

 تون عا ققالن تلقوا ترغلا قرثكم دي بيبو ١

 ٠ سرا ام دئرب لعالو قد لاخر أو 0 توارساانُ

 و و عي عال و اهيوحوبءلهيإ ةدم لص هاد دنوتملراد ىإهأ سم ىعالو مئرر
 فايل ايدل نوع

رنعد ارشلالا لع تان مفنعلا ع
 ضقش ةاو

 نموشسلا تأ افا ةماقالاف قلو اوبرا ليرلاظزلا نم

 ا سبلو ٌراثمنلا ىف منو تجاولا بخاوو ضف ضو

 ثقوالاهل كقورعلان انوإ

 مالسالار 0 77 سار ظ

0 ةافولإز لجرلاو عكر رو
 دعب عكر و ا 

 الاداع 0

 0 اي 00 1000

 0 ا 2-0-5 / مامال|لاطا مامالا لق 0-0

ر والاف مامالناكوةياتلا كون ناوزأم
 مسيار عف

 ةدبصل ضرالا اه نهي امال ان

 للم رار هبلم ناكو عد ا 60 00

7 
قول | نع تناذ ةالس وم ملا ارنلا انقاجب

 ل همزلن نئاع/ؤحو دعن ت

 90 ظ ْ لا نداز اذاءلانلا لن م
 | نأ نايرزسلا ير اس فن

 ب /نيفن تقو أن 0
 ىتنوو اهلاوز تقدر سيلا
00 0 

 ذاميتضلا ىالئأشمل تحاو مام فأنسلا

 اشمنااهمزاب نسلق ناس ااه ا نلطل يقضي
 ل هيدعلا ألا اير اتارهاشسا يق ريل وتس مشت ناو

 ]فلا ادعي بترتلا بياذلو 0 رات

 دم ني ئءاجدرانخاو تانلاب دل تقرت مضْيرُف
 [ىلنا ئايوقسز اضقلا ممر الرتتلاب لعماو

 : ام ذا طهدا عم ككل

 . | نانا

30 

 مال

 / م«



 اد

 و ايرطقي نزالا أز قكال ق أدض ىتح لاطاوتتانل دانه اراد فل ذاق مالس اراد فول برس / رادو نالاوس - نمالعإ نم

 ١ :دخ|وهز اهيدنع كرتابئاضقلا يلف

 تنناكتلاعلا هرزج يتاهف عشول الا هنطاو كراج قير 0 التجوال

 : ايفل ا 010 | 0 ا ل ذي هربتخ) | ذ[و هم لل ظ

 0 و للا نع ظ

م ل شل لأ قس ول ةزيدلا نا ىلع ضنازعمو 2 كل ل البس موب ترخلاراد يف لسا يح ءا نزح
 مي

 ا وصلا نم عيش
 0 ا اا ساو ران بع اناا

 ّدلااذكو لع ضرؤاضنو |دازتولاو تسيل ضدرملا) سب بيرت وب دنهل
 رإ بسترتلا طئاتسيالا نقولاروب : ةناسلا فت لذالك

 دنعزه] زد ايهم لعز| نائازإ َ تاولصل |رباس نم : 0 ظ

 نانا ليث رسل بعد ىس ليلوب سبل منظر ىف دهئتجيرنعوهو اركز نايزز) بأ رج ! لأ ا الو مهوب

 رز لرضنلناد سان ةلصنا تتسلم نإ 1 وا هوا هرذاب ب نالتناننسمنلا تار هاا ل

2-0-0-2 0 
 كر برغل اص كمل علا يراوصما نه لا تيِقيلإ طقس بو ةتقولا ئب سلا وجاه لن انس تناكنإ تب 4 ْ

 | 1 وب ةييالا ضب نزل فضرمولا ال بيز نلابوهو م رس هادا 9 ولا جر ةتاغلا لفتس 0 فلا 6

 اوسازلطم سنس مذ نادال. ماكل هتلر ِ يشل نفس راسل َتْنو© ردات الا اما تونا ومال '
 ١ ان

 يالا ن[ناو ويضاف عيارات هشبل عال الاةباد :تيقولامش الام ارقم تفولا نم |قيضلارسفتو ةمباسلاروعو

 خل نام يزف اما به دا هاب عا عسنإل ننولا 0 ا.نمرثلار ا اًكْساوةن وابا وسي نكن اذ لورتملاَو
 نإ كل نانإوضيأ

 ةيئتقولا كنولةيتقولا عب 6-55 عين اكبزنما عيمج
 (بك قدك هه ز نيه بهم نأ( اًضنإمعلاةداعاومزإب - سلا

 فا هتف او هربا رع قضوا 0 لبفتساولانيعبك ذم دال او يتلا ةنارخواياقولا مسيل نضوبلا تز
 بلع ةزاعإ الو هازحادهتج لوف لع رولا فدارهو اح تقتسب م ناو بارد ةردعال للا فال فول ونت حرك, اللا ب اش لتوتلا

 سيما نفوس قبب اوزنولاو افلا نانا ذامربتعيال ناف ةارقا
 7 اهنافولازكو بترثل دتونلا طقس تره منرمعلا ىف تصاخ ميرا 0

 عيا !دشلا نو نم قييراورممل اورهغلا تارا نااذكور ذهل يدوب وزنولا فقتي
 اذا ةارياكيبضزت بها صرصب وتتووةالصكو ازاوبسلإو هعرطت دس لا قاذكوننلايلعو ةثيردلاركحزت ع 0 ال نال ورم اال ريق لسي تاكر عج |

 را 2 0
 ةالصلالابعز ِضْوَب ىف برتلاو ةدحإو ةرم ةداع ةبح مردبفن (يصامد نزرو تولب

 ءقبسن ترولارقسو زله هم اند الملا لوا ىف املس نا جا ضو 0 0 انلإن اصب بناطيل تاع

 مكردااذامساما وباتت م تمادالقسااورفقت م نا امواؤتومتا منا 7 0 0 هينا ديفا نئايد) اس اسسا,ونسمن|اهتراعادهد

 | ميلا ةالعو زب ةكاكل الم زمزم نياياع دنصيزاج مامالا ملسن ملسترمب ضف 0 ٠ ينال 0 ةيجدرلا ول :: ةلئافلال صو بنولا +

 ناتو نق لاس ماما واول لل !١ دارت اخسر لان | | وك 000 8 دان قين يبيت يتقولا |
 ل هادا رمق وإلا اذ قب ذل الا حكرل اإل دا ال هملول ادا لم 0

-8 ' 2 

 ' ٠ 0 :ارَم نأ هدنغ

ثرىلاو علا تباونلا تع اواو فيلا لبق عئناوإ
 تب أ انلا ةرثكل هشقولا نام 

 مكرلت ىف تن ةنيانركرتولو ماه

 ىاهخ
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 ارا" بصول) زو ستن سك نأ 0 3 مايقلاع اراب با و تاج 5 ايزمأي تاولدم رثعيقفي نإ

 رو 0 يل 0 0 ظ 0 0 0

 أذا . ا يرون قستم

 خد انادا بلا كمال 5 لق اد تا َ 2 د توما ا اق : اسيل 3

 0 25 وكس ولا ضع
 انا اواهرأس نيو ليل انس 0 !ءوتيسم دوعشلا نع

 0 1 اينو دنس: 0و زر اا بول اد

 "سمي دلو ةالصلامصطقشنا لا مشاوب ملا + ليم لري حرهو موسلا هيلع

 ظ أوو 0 5 ,كادسب .

 دنع منال نك فيج وللا قالا الاو نوما ىف يك نفذ ا : ' كوبر ارقلا كزنمن| كمثولو ن نول و برغأ

 ليا 0 0
 تي ا مالا لبد ناوهوم تف قيقا زا زلال هياددهجبد عباةعا وتم يازع |

 بكار غلا هدو وباي دارملا لي مفعشل طؤنس ماوازإ| تيعنوطولأد وقم ةردربصل
 فايل ل00 بسم ردم ات احد ظ

 :نملبنا لبوان عصاو ماينل ابر هضة فب تيك نا دجالاو حامرمم | نيالمدبملا عش
اما ثيم نيل :ءاب لوز لي

 النخل نولصلا اور ت

 نمتائاب ات هزلي ءذاق لبو مسسوَةلملو موب ني وأ فحول وللا نهد

 11 ظ مدا عيان عزف هيلع هت اواو ناذامانصق مزال طلو مهب ثيرثكا الا ناولسنا

 . بهذ قجرنكاشولو عامالاباضقلا منع طقس :لبلو ويد زثلاه لع نارى م او ًّ 30 ضلك داق نول لمدكوتلا
 ل مور لهط دس ذ اول وا لاول لب 0 0 0 0
 نك /ملعم د ا 7 2 و من أو لكذ ادم ره 343

 ىياعلاو كلا دوجلاو عركرلا نعزلاو ل الإ هدزكالدوخد
 0 نم ضفخ) دوهتل]وكؤ امي ارع ظ 0 1

 "ناو ةريتشم يؤ ةذاذإلا هزه ذنب عب (وصالام

 |«دوأوب 0 ا قناة ا
 اء وحلا ةهيصرر ردلا رش اما ئحرد [هماش هاذ ايوا نإ
 ] ولولا اي دائاناسناحدبلص ايا درع اا 0 1/1 0 1

 ' + دجحلل بوش ليزي جرلابفابان ةدرناو:لاسد عمو وكز ناوهحرح اعدت نفعنا الارقام شد اكسر

 دوجللايإلا نالوب كبل ايام يب انكهام الو كيد لغب ناو ةزاهطلا عدالصلا 011 يا هل او ولام

 . اقطع اينأو نيل اخ الا ةقيقح لا بر ذا امبايذعذ ياو ةلسرلا تطقس دوعن |زاوبويخلاو لب
 كرا مزال لا دعزم انو ديقلا فا نام همر و 0 ادعاف' عدا قس

 3 0 طف ناوا عاف كو عر دوا اهزنكت نإ اعل داق نالاذأ ىج دفان دو منن قضم نيردو ان
 0 0 نقولا 5 مسلم برم اهم امو ماا

 داوشتنس ال اء ((واامياد اص نل ىدقل| نم ن اعرلو نليمرلول | ناو ! ع
 8 اهناو ادخار لس نب اكراتلا نيل >4: هاو لن : 3 اعدل ىلا ٌّك



 انفال 0 1 0
 الحروبسسال 1

 ل 0 ادن تينا والا نو[ ا
 : : مشع صضيرفا ومو 3

 : يس ما 1 ا رس
 3 ”وا مالا يضريلل ناتو ايالاب ىعيسلل ىبياثولاو يدلا اوشو يت |

 ةرابوِتالص ةزاجسموار نم ضهخا دجال عوار هسيار ضفتي ذاك لمخ نان اهيرع
 ةاسرلا تناكنار 0 دهيبج أع درعلا ني نكت مس, ضخ ناموا يسم
 |وعبل . !اووتؤلصتز .ن (ئضرالا اعين وضوم

 ولوتالص, 14 يدا اعد ناو طخ كوكل زير

 3 اءدجووكربز ئازالص 1 و اةةالصلا يف بص عرش

 انها حطني أن عتيل ناقادع اذابمزو طتنسي
0 0 

 دال انا داس تاس فة" '
 0 هن نإ لقعرو|رداه ةجدارلا نر مق ااذاسلاج تامكر حرا
 0 يرن ةيياثلا ملول مشباؤلاةريجنلا نم سير :رنيدناواو يهل ديو
 درا رخال ةريجازز هسلر عر |ذاشل ماج فعيرس ده دوبب بيع من ا
 مشل نإ ف ناكلو تلم ندض امال, دهسو ء/ددارتل اثواب ارلا
 يضم لبدمشتلاىكإدوعبال ةتلاثاعلا م ةارقلا ىدخاو مس اناهيا نو

 . دهتتلاو ةارذلاو عيجشتلا نس متالبعيل صيرإ ندوتاكرغ يدمر هت |
 أما أو منع ر جاو ط !ضيرملا فاهم هكزن ملك كلذ نع وويل
 بتسإلنككو لبضلا ردي نأ/ن او 006 و

 نك دان ديالو ةبايرلار ها وكزك :هئاناهبلا هلوك|دعارجب واهيل "توتي
 .'نِفاللارنم ىلإ صر ورمي نانملوجب ةهورم ايذإ ىقبني لقلا ىلا اوكا |دحو
 هلوك) دحادأ ناكوهدجذ اارهاط/خةرذ دجال ن اكذا سم ضارذ لعبذ («اذااذأو

 لسوورم ببلد ماوي ذحادجين اذ اوسشلا شال اع ول سيرهاطلا شارف
 ْ ((ىش طسبيال لاو نان ] ةسنع ب |بت رز صمرم سلا شارفلا

 مقسم هر ايز يدلي نكي انتا سيفي ملا اذكر ملا هلع نعاس نياسجتلا
 ردا خجلا خدم اطجناادم هقول از نوبرلا اناا

 نع

 رحاول كرخلاه ان

 امهال] لم دردنع ناع |راع رقي

 ابانمأو يركن نيا لطيور 0

 ! نق برذالو سوي ,دوجسلا هنأمالو ةفبقش نرخ ةالبصلإ يع رحاملاب ظ

 لازافدانئلا |

 تعز 4015 اواو ردم ا

 |نيىب هبل لن مولا عر دقي ضير دعه لع ةرر قرش داو ظ
 7 فن ناوامينم ىبذا 0 ةضضيرم ةارمالن نول نق

 ةالبهل ارخىب نإ ميريل وفؤاد ضنش اماه اضف رتيملا

 بدنه وانقلاب 04م ناو ةدمدأ) ةلصم
 الذات وش

 ا لاخل

 ازخ ىف زكزودب الووجو كرب ناليسلاوم لص

 1 ماشا .سابل تاطل

اتا اهسشنرزهددت ل سمعي وكانا عرش يل هادا
 و

 د«اولل ثم ناوصابالا ةةلبملا نك ضيم زهيد |. اذازاحبومخبوز عركر

 مرتد نان قطن ةالصراصف ةِلئِلومومن امل لهن !للصب

 . او وضرلا نعزدم ةأراعدلا
 مم هادي تلثسن بلبل وون ةنرثلا م اوم

 0 ل نع نال عجل هوو

 اعوذ اغلذا لب
 2 هوفنلا كمر وم سنقلاا ينازكم وصلا قال

 7 ايلي ني ىبنا هلرنجا دوقتل | نم نكلو هرهظ اع

ار نال طنوس نس اح ةاناسلاةوةالسلا
 هللا يور 

 .| ير اجاذارناسلام هسبم] نبال مينا هر ةايكد اول ااعيتذ اخاذإ

 كاي ماا ا

 6 ارم الئ ا وجمل زمول دتكومتمالالا يف اال 2ك

 ةسلا ملام ريش |هرردر ضن ورحلا لععجورتلا مر م الا ربدبفلاو يملا

 ابان المد: اسيل )تن كولو نحل عجانارع قارون اءسنعالو لما لإ ندرك ن طيش الو

 + هلا دانا انا اؤةذاو نوب لو لح نجل ااا

 25 ةاسكلا تلاد هوتعل ]ريو لقغ ادد مرت سن كرز رب ] بزلا يصلاو
 درفاسرلةاينشي تاعاذإ ضف م ىلا( ةتيز اكاد مرسم لفعب

 يثور ردش

 0 اا انو ولن سنعت |
 رك ادا 4 ايلاسوماب للا ]

 ظ

 نف م : 2 الو ٍ

7 

 رب اا



 ا

 نايم

--- 

 10 دما اع الملا 0 دعلان و ميلان عةلصغم لحب ص زل بناها ىف نامنافرخالا الان
 ناينال بع

 (ساكان وةدركات 5 0 ا 1 ةزوايرتتبال 00 |تناكوا

 ءبترادأر او ذاك ل! نا ل ارفاسم نامدعبالا قنعلا كلف. ااا يو تو زيسمأت رد مطهزصقي ناك |ذاو
 ) ةرمابرإو نس

 0 ايناس سن بيز راه نول تاه سلا ناهيألو و با "النا
 سووا لتسيوومابال اريدس ورم ب نق زى
 هللا سو نيرلاول ا قوفغو قب طلا | ظنك رف ابعاعن «قاورونسلا محا
 بانازاسلاو ةيدنملا ران فواوسيرخلا ىف غالاوبكارلاذك م اىكالا ءالوم نم قيال ديفلارفسو اهئ رع ىف تجرخا ذا اذكو اه ددالرغسلا ةدّسمرحألب
 (يلصإ نطو ناكن ) هنطو ىلإ ععرؤهنطو يف اسر :قيطلا ضيا طم عج

 رضوا ورا يسيد نق عيرلالعمزس اذا انك متي كلذ دهر عسلا
 فن نان اشوتيلمتيبالا فرقنا ثدعا ثارت اذ السلال ن ارذ اسي رص نم
 الصلا فوه ا و ل ةالما لهن قت (و*أي هلحز

 ضسارأ رود ةالصلا نم تعارف دوب مقمرفن
 متداول لتس نال عك ام كاما ل

 منصالذلا ىإ ازكونطو لخذب مامهنطو ن| نا مرإلا منن درج سضخئرب 1
 قحرننلابإرناسيربميإلو ناوهلا لخأ د رسما
 بغا اهنلفلاةنلغرفسلاردمق قف 0 اههبريصتو هنم ع

 تافولومي تلا ىو اننإ اكليل ف يشب ال يصفر اتا
 ياا افالا سبر :داردانس ءرنصبال اي تالت ريس ديصقالد ملاعلا عييح

 اورولا سة و نول تم ازال نم ودوم دالازم نكس نيمؤم
 امنوا الو رتاثاز فان كودي ولاد تضل رالال بلو
 ىحترفضوف ىقاهإور و برعلارب نجوم ورب حوا ةنسن نارك :اهاوناذإ ا زكو
 1:01 تاي ةرقلو بدك بو بو مك أنا | تكوني ناو

 نإ

 فشذذنودرخالاواهب | .١

 1 ىلجرخ اذاو هلوخن درحب أمن 2 ,راصولإر اريل مجو ردد له انؤارنو هدلوم ناكنأب

لاوأ 3ي يصير اق قرخال لأ باباداهارمإ#
 رماح زا رلس

 ا اع تكم
 ل

 01 2 يدمافالا اونو نولناهبو ةرنكلا لن اول

 0 ا
0 

 اولغراولئئخكوتنلا
 اس ها سلسل 0

 +نااوونو غاري
 ناممااو كرامه فرش لولد :ويتقلاو 0
 0 مااا شاي العموم نولياهترم من

 درخا له معناو متماو) مل

 م ا ا

 "لع اوم ناموا عير عيل دعب ناس برم ةتانألا طعادو

 عسكونلاو هزم عيدبلاواهجو مة ياليت نانالاوكسلا ب

 را طديلاو هرجأتمانم ام عمرتمالاو ةعيلالاويرسالاون كركي ذلارسال
 برع | نان هسسنهو | يف ءذندبحاسب تلمت ذا ميرفلاأماو
 ينل ناوي ثم تضف نال نر ففي ناهدصقو نو 'هبلفانانت اع

 37 وساولا هين ةيشرمعا نانو أنك لذ اون بدلا ةضذثانالادرف

 ااا :رشش )دبع دحانرف /رابإب
 تارخال ن نوزةناثالااهدحإ

 تاكل رن

0 1 

 ل

 او نييلوم نيبدبلا نارؤاو سسالاةلزتيويت |

 متاوالا ايون ىذا كولا دخ)ذ !ءتانالا ةالص لي هنان ةندذلا ىف ةاياهمأررني
 . ”قحوب دب رعلا

 يسر نا لن ةزلسلا كلن هب ثدحإ مِن شنفلز كز أمايإ

 0 س 2111111 انزهو |

 تولت ةارملاو نشغل ةنارخ اكارفا هرديعب ال هدئالو ةنك أ

 نالمنو ناهي ثريتفا لاو لولا اه رهجأ ةيف ىتنسم تناك

 0 دروا نالوا ةشياب سلا ةياهتلفولو لوخرلا دس ذا

 س نافالا بولا 5اذأو انا ل رناناريعلا و ضو

 0 /ماكالا نازك 'دعشو ارم واجرح

 لاو بارغالاو رمل ان ا

 1 000 نسما

 ا
 /ميلع



 ا 0 ١ 0
 ا : 6-5 0 ا | مارد 000

 رذاسلا تشاور فاتاباشر لهب هان ا اوسلو نو نتعلم ” ار .ابرتقلا ذاانكو يقوخالا هن | ليسب
 مرسشلأ ١ .كاذا سو ىقرامإ/ 4

 1 ا 31 د ةو اذا عاج انه كايد مندا مهيببل
 نم اء ةننمح هديب | بعيش ناخذ

 ؤ بل لذاور اهل مهل هنانثناكرحاشملل و انم تناكا ذابجا 00
 ماا يلانكلذالا هرحابد قي ناك دب اة نرد ولة ذك هيلع زر
 ايلا اجرخاذاأب يباعنوابيبص نول ىحتشلالخأ نب نازل ةافسلا ةيضبتعيو
 كوالا اا اي او ب نإ / اف تصل نبي ىداراَسو

 ظ | ]ذ فاح وبدل

 يف دساعات ه ناكزز | بشل أرثكو و مدلا

 د تاس ا الاوان يلازؤاسملاو مه | محرمكحو ايا ظ

 امر ب ضيرغلاردتلاو نيتنبلا ةنانخمف 0

 الو فقل ا قدا ميد تنيه :ن هب ولم ةيعابر لكس نانقكر رؤاسلا ظ

 ا سب ادا نم ننوه هيما رفا تح 5-5
 ناعما ةيماق] قداهتقو لوا اهلصن ماذارثامل او
 0 تقي(, نيعتم يمت اناعارنعازهو يرش ادار هني
 لبقركرتو ادم اع ناره شل الا نلارمافو نينؤكرع

-- 20000 

 مل اباهربقب نا لمقدعت ناهد اق دمعت نإ لف لالا نا

 دف جحد قف من اواهأس ناك ىهيشلا دويسرلدو هتالصتدبلع يب أو
 اوس ماذا لم يجو تقولا دهر ذاسللا كر تا ناو هضرذ لطب ةرجلاب

 ةنغاون بيع تقولا جيو سواهرخا ينو ةالهلا لدأ ندب فلن م

 نم

/ : 

 . .| كارتتسلا فلازم اشيسم ناكدرهظلا تزعم يان لفان نانرال|و امرذنابيل والا

 : تيا 700 نإ نيب
 ل الانا نيب وذل اهم دقاق قرت والو نمل نم

 1 6-5 دا

 0 ا
 تفردنقا ناو مْ دنهلا يو ذاذك

 0 واس

 14 0 بايدنقمراصذإو ياس ل 0
 5 نم نالص ن دن ندعلا

1-7 
 ا ا دازكو سمقماو نب 0

 يي ز ور سو نونمتي ف ويو دتقاول خوال مام مالا مهاد ادن اة فبأي

 2 لالش رمللا قرنين 0 دل ؟ودتفا/ذارذ اشلإو
 تةربصبامناذل ينل اواو ةيعتلاٍ نري 00

 يانا زامسلا هت طوف فن ا
«> 

 د احل ةنتقاو قولا جرعت
0 0000 

 ا لبتل ل اذبب اذجير هلا يف ةهس هنلوخر ضوخؤن أوج ا 0

 هدو هتالص د سفن قفؤلا نه دقول] ىف :الصإ رئاسي لخدولو

 ءنارفامنللاب الا قالو هنو كلو 0 لاو دوفما هنو

 0 هلو اقاذا مقل او هريغو نعابرل 6 0 زل و عاضالابدقب

 مسالا لسن 0 0
 لي ةسف جور اال ناد اضف يودوخ قال
 0 ١

 م دز تس :امزلا ل 0 2

 مس اايتنالا تير 4 ---
 0 هه

 0 نإَبْذْنَو



 يار ادخار ةعرشالم 7 ”لصرسننو

 اولا ردنا نعم امال امر

 أمم ن نا 200 7 6 ناك ا

0 

 "م 3 بزرست اره ناكنأك اند 11 وها وهيل

 اهيليدشال نال 2-1 نان ؤ

 و لص توم

 ا 7 0 0 37 كا
 ماعلا تنورخإ وق مذ تميل ايعةع ف فان“ كة روقلأنرتالسم

 لسن ئاركنت ةهوادزت) كدب كذتق آو لعر أجمن سين
 زنالضرسفت ةزلسلا لالخ قركذت اذاوهو دنا ناسا

 ريدنولو دعوت تقوازيصن اكتدرلا نال هنالصرسنت مهلا زمر هنارلذتولو | ماما
 نال ناس هللا ةالسلا لألف ركن ذا اكن لا نع وقنمب ل تقزلاوكذ اف تب افلا
 لاف ١ اقرتناورداسم ا ادهنسو |مبسلن لااا وا مأذق ندتكرع
 ةرعقلا نإ ءامزل 0 0

 رين ترام اراد ينعتم موق مارذاستم ارا لخادلا ضو مرفت كانا ايزل |
 ير اصب بق لمت تناقل الإ
 منال السمن ىلنمنر نيام رعلا بط قمشيبجوب مرضربماًعنر١

 تتناك عوقرلا وول قف تكيا ىف ىزكو هيلا تلاط ن اهزلا هن ظ
 .ةرتوداسلا» ودنيا ةامافال ذلوقالمل نومقينسا نما
 ْ اف سورا احر تا اختلاف هنااا نزيل او نكست
 لو ى]رلابفرعب) قيتونرفنسلا بيسي فل دربالاب اعولتلاو
 رقنملا اولا نام ساو جرا نقيمت ال يئس يع
 11 اسال تارت نضال نا نادل ةوئباوج

 0214 اناني مااا ملاذا
 تملريبسوهو مماذالا يونول قجرتتتلا كر مس سمن اهانه اذالأ منو
 مقبل ةريزحوزركو اسوم ءالإ قرنول ىحوضولاْحالصَو

 اور جزع نسني3)ئاقلا د ناو ل: نسال
 هزم |ذال) ىنب مع ةئرئن مح اح ضفؤل تامزغ ظ
 ذاعن اولسز رخل! له نم"

 مرتسلا

 كمل نى زا نوم ربرخ) ل طز
 كو

 م

 ا بدرغ لذ رداسربن مبوقو صعلايرهظلا لول وأ

 ,نيبعكىرصملار قرارها لب , ظ تلا فورا انظر د

 لغدول ىنحف الاب لدالا ضقثنا فينس انزننسلا قرخلا بلا( ميدحإ ظ

 )بالو ماقال ارتي - ضقت ةمأز المو دف نم ابقير امص رخالا نإ |آر اسس .

 ا

 ا

 0 ويس ودور ةنادوت مع 0

 الملا نوهت
11 

 :داعز از ةالصلااو رت تلال ريس نوير اي نإو

 لع |ويلغ لوك اكن, مول اا ادهن د لإ ونمرع 7

0 1 01 

 ظ و وي زي اف انوع انين هالراد ترابمد اعنوحسالالزْسوارار

 |[ فلولواهيضن /ل معي لادا لوهران
 دب نللولرا

.لدمول نآكأر:ق بنس إب هتقيو | كارت (ت) تفولا العلا نري ازالا
 

 ملطف لبق ةناقلا قرنولام نالغأبت مهأمل معي ءا 1

 0و فول نانا سانا فاس 7 ن أو عامالا

 قيفسلالرت م *تنإو ةيرمعلا لست ولا ها رولا لس طرننتسللع

 0 يي ضرما ولان نشا

 'ىسرذاسم اهوقرم|رذاسم
 لون داورفلع يوظف يغتت ال تا ذالا ىاذلا كون 0 ثدحا امروب تاوألل] هادالا كوز ن

 مثالث ناضوالاووبدنهلا قواثنلا ف ازكاهبرإمرقلا كن

 ل / الا الريف يتلا هده سورس له ناسا اضال/ميق دلو وضومو فدو ىأبم| نطو

 "نلذلارملا ضارلا س[شاسف أمد اا
 أم قيم 0 نكسر طوول ولكئز ديزل ن

 ١ 0 >ال ا. ناصال] 37 رغب سبل ونسل !عينت ركز مضار 5

 ل ؛ةدهنت نإ شوجو هردسسفت ىف نيالا ىنضولاب ل كيام نإ ميلكلابسنم لاق شنالاب مسنب

 ل ناو رش وله [لقنمتينانم ول الور ادله ارخادلمب زإ 50
 تسال دلع نان حنا 0

 ا 9
 سهن (لفرشم ال نظن نوبل طمس سيو !مدقتورفسلاب لو ىئلسلا
 انين نطولارسامااكذا نثر ىلا دم نك مها دنالو يوب اورلا

 لد ل نفس هرب لصالاون الإ ناو رسم دقت لال

 مسموح اهيا ؟قيو ونور ن١ دصفلإ /

 0 هل سلا ةدناعج ند جرش هير
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 ن اكنآ كرب م اقم ديار دقيرجالا نع 0 مانو زعم 11111 در تو اسامي

 ا فو كفرت رداسب يصيالا زرع ةسيحاعيتمأتالا كش أ ا
 4 ” كري لازه انهون امنفات كواتف اكرحإلا !نم ىش منع طمي)طابيرت ناك او او أننسب ”ءادالإ نطو م 0 اناا نعبد مهن رنال سالب ضن
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 اناثرلاو قرذاسلاواسنلاو ديلا د0 اتمباو لا لعادل 0 سلا وسيالارملإد ةراغإا لو نععلا انةنزوكذلادإ بدا وعل ١
 ضيرملاب ولد ضي ذلارددكلا »لاو )دب او دجو ناو علاوليىنم دجوذأو
 ثا لوبلاو لاقل ناطلسلا نيا خالاو ُكبرسلاَرطل|اجْطيقسُيو هيلع بك الك
 حم هعنمب نابل ىوضالر هيدنهلا و اذهلا اوكي اعايلاوٍدسلاو ممل لع ةرمع عمي

 الو يسب ناهزؤإ ضعبلا ق ندم اعيوزكويمزلا فن اهلا لاو م | ذا ضيارفلا
 ٍ يذلا داتا ىباك ةرهاشل و_ةسيرغلا ف دىب يذلا ل ونوذال) دننلا اعجب
 ديسجالا خي لوج انسو ةبانلا ندا. يحل بابوال همت ضحويذلا دبشلأو
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 اع نقف ادحا مفي ماو دح) +بريمالا بطخا ذو عملا 0 ىذ ىلاٍسنوسنيرببالاو غاذلا لذ نوكينا دارلا نسل كلؤثو هب 00 1 لا: نارك نر دارلا سبل كاذكو تالا يل ملاح
 0 0 سنان ا ارض ناعم لم هرتصت سول ) را اان اوزلا

 خ 'مالسال] دعنز مار الازم أو نال سيب غادر اسازصم لعيوسمو فلمن كارلو لستلا باف ةوارعلا قةحسبلا سان) ين
 هساز لصف تفلبو[ىيلسا اذا امه لنقول تكم نزاحو محال فانك نزاع ايثاذاىيرخالاو بالأ/ساذالا هز اؤلبو

 705 | ناكر ملال 2 12 هب عردتلا كعذ نيليو «يوج:ةيلغلا قنا ورماةاغإ نامل اف يناس 3 غ
 ' هلا تكور او نأ نئب دخل ا قس 7 90 ير اور قارحلا ربما مجم هل انوذام ىاكاذاالا
 ذاانلو ل مدع نكس نال مجدل ةبطنل ا لت انااا ةريك ل هفارم يدماد مم ملا ادا نان ةجال ن0 نه
 00 اننلفن مسلخ نم لورلإ ١ نو وضوم لك 0 ل يتحلا 0 ا

 ناو لالا ينضح والا عاب لما جو وانا اوكر وبرر :فميلا دعب اولي ناكني ةردعو ممل ةب حتسلا خلل
 0 اهاوننت 0 جهه حبلا عار رهلا
 اع مو ذو تير داوهظوح/تدن اوني طخالاو نسم لأ ضحد © هلعرهظرحا
 لماهضاوا كنا نسارم ناس ( | | رو داخل أردت به دل نازل تشل ايو م 0 " : ؛لم اينااواصو جد راجل 0 اذصو هب دنهل !كواتقلا نأ ايوبررالا هدهد ف ةدرسلاو مدغافلا اوقي نا ثنو دعب
 آ 0 الات سامر ظ الانا ةنشنم هيلع نابل نسا,اعنيدقت رايزن فأتحال اين تريلا ذاع جنش او يم[ لات ناساارمزا 5 [تمن ضرخن تسلل عملا نا ةلهجلاداقتناوهو ةيطمل اةدسنمملا نما دوم كلذب رم ماهل نولي نال كلذ ويل عض ا زلم علا اراون دع ليبدل دجوب ماو نيليلدلا فأي اريدل
 ١ لايت دازدبل يدا يا دخسلا تن ام حسا ««لسي اخرا مطانعدظوادرما/آاذد اااه د فدا دال أ نإ ظ اولو مارى ىفبنكو لل د لدح نافلسلا يب مامالا نك هتحيرْنَو مايحالا قاله ةنسنم افرع فخ تبويب نا

 ةالسن الز احرذاسبوه دا« ياوراسما يسارا ماس ضاولاو طغلا بحاسو )تيل نيلف لمن ا يمجلا قرزح حتوم يي 0 ميولصيناهارهالضتدلو مإ طخ امؤلو :لنلا ضم حلاو تامولو عوف ينم سانلامدقف.ةشتؤا تول كذ وأيا
 | نماراسانلابب ادا راسا نادم

 يق تميرابرخإب ادضحت يملا الإ خف اولوهبلو |:نالصف هن ذاب جوت ردم ظ '
 مارس أديم قانا وبامبوب انك اهيلسمللزيويزانكة اراه ديل ند 1 ثرازاز هلس تن اذا ةرملا نادل ةمسبلا ماما هزم عينولد عبصلاو ةلرل امام هزي
 1 ىلا لاس وتس الو لدهعإب يذلا كقنلادناججعمملا ايي ةوزماطانل ماله
 اقتحإب نايول ور غل غل ا ضافبو رج : هنأ |لطشف رعب الو و تسرهطلات فو : متعمدا ولم سوم ظيبالولا امن :وأرمالا ةردس ةيدنرلا نبأ ز هيزنيساتن نإ

 ا نالابرجلإو عركرلا لهم ا انهو مهأهنيز هي ا احب اوممنارعمرمل عم امال اد
 ناب نقولا و مدت اوو ماخال لك مهلا تقل وذبادالا فد آر دراما ضأن أّماو نوكب نا نم جضول ! لذ ترك ناد لا ا ا

 تضج ندمت ررت راش امدح قول ةرهذاو نيت تارا اهسطمج رصم اما ذاواوةسبل اصيل اتنعت اذا
 هني نس فح يف بطتلاا ينو نيتالسلا فالتخالاهيلعرهللا يب نا ل سبلو | نزابالا وعمل منان نكن بلت مداد انافن يلمس

 ارسال ءنل تاناذا أيوسا باليل أن مالا



 ا 011 ملل عرقا
 'وارما و روصخ اهل طونْسيو بنج رز فرح هواهاداذا دمعدو
 لا كو تقلا بلاعب اصبإ 2 راخاهدهينب /نم مدقنا اًمالإ

 رق نينا اريج نورت ا مالكلااهرل
 5000 « نايا ةروكلارتس ةنطنا! ننس رع مؤبسإو

 دايك د زام اهل الداتا وللا لل
 +بغثا/لبق ضن فة وننلا/هنمو ل - الا اذه ذ ةفمجلاد (قدنا طمس  ةبطتاو
 فضول ا هنو عارم شوامتتل 3 0 ب ممانزلانامنقسا لابس |

 بم ثان ارا مااا 0 مساج اوبس[ مناد ["/وضحن/وقو جالا ما قضعتاواراهز اج دع |

 بما يداراه م تلاتشلا مايءيفجنطنلاليوكت وركوةالسلا ليرطت دس | | | | ةيميدشراد بطشولد ,وي/| ينوب هسسز بيرل انباطاوامنع اعييلهتعا ا
 -مرقنا ةوكتاةنسلا نيل مالا فا نينا نيتسلبلا يس فازوا لكل والعم بيلا اين ةيثلا
 رهيج اوك ناو متوص ب يطنلا مدرسإو بلع ةددز ليمهتير ل لوس سارثقارشم ع سل رز مواد لدول عوصاعمهو# نانو ومما مي

 ب ازا نرسم "ايؤضم مزنلاو بضولر ةيادراارهاف ي ةيثلا ديد نذل ةدها
 هنيهننسو ورع هرم: أذ الا يظل نلت نإ قمن باول ثور رت

 سرد دافتلا اك نيهإ زم هسا غمر نيجي .ارلا الزل ركزو ديب نب لاجر لانسر نطخولززاج مسلما ايصداومحر َناقنموتواوبهزذ ابنج

 فاي يانا ط امين فيدل وترعلا ارمان ولمن )الإ ّئطنلا كامب نسر ادعو لاجإكيلع :ددحب يار نهيز احةيسح ناب 'ضْ اوزاجةبطنلا نوعمسبال

 سللاعلا نشب لاواسائلإ داكؤرس مالك الو دلصالذ هانم 01 1 ءامالا بطن اذاو هيسوهلاب كذ ةيساركذ ناوكلن الا هبزجي ل ةيبردلا نسج اكاذا

 نهاركم فار اود منهو أ سرب هيدا ابا كادروا نياينالسلا نة الملاين لانريد 0
 ه0 هوس يلا :ايردكأ تسد ماس لاعرلا ةضكبن حاجب نبال ةينلا عيش

 دن ىف حي ناصنالاو بيزتل عاين ءاملا نمألانلاو ماعدا أدم ا ماس

 ةالصلا يف مرسام :يطتلا يرتد هصالاوم تلو نازؤلا| بالو وحال نيتفملا ةنازذ ىايك وجي ط ساطدلل تريال ارز سطع ز| أما ريمه
 ا اتا اساعد رقم نعل داكن لاب اب باتل هود ل نايت لاحم 2

 تا زتياغلا تنااذا اهحرلز ىفامك منا ذل اضن يضر ناج سانلاب لو ]تخان بئعوه رشم ماا اكذاثلبنبلا ةبطخة اع
 ”«نارتنستلا وو 11 ضواو عب تختاث وهل تقول سرا بطخا ذل طنا بوب ناالاىخوبجيال سانلاب ىلبمو لمتنف ليت ند بدت نأنرخارم لقت ملاذا
 ١ 0 نا ناو ملم وذ ابي لقانا د صبا رنطنلا رويت من اوتساوثدحاو مالا موي مامالا

 وقت فدو نو لاؤقو نام انضر 1 وعو قش اردلاش . ضبوؤنلا للمال 0201و سلا عينا دصنل عنطنلا |

 تا كراوتلا ناز بدي فس ذولا نذاربزل لهي بيظنلارسلحا ذان ةيطنلا ضو .ةضاذار بالذ بالجر دالرهيزمانةازم اوالرخ اكرر اهو تمم أ بيصرم ازلارثهرتع يلا
 ن ذولا ناهرراكجالا ف اكويابلا رمل علا نرطا لإ مآ وبال نزولا عام بلا دان ديلان بجوار نافل هو كاان اد

 هينقلا غاكمنعدم) نمر ن مروج قاوزنأ دب اسر بف هنبإ ايبا دهعفاذهاو ليمبذا ل نايل ستغاولا ذهل |زباجناكلوالا ل! يمبوقنلا نا يراج سائل اب اصل

 تيم سن اكن و مال اننا همر تلثا لقتسيدا لا جر مبطن نيا ننس ةباذللو نييتفلا ةنازضف امورنا ضيوتنلا كلذ

 ماع يلع يزلاو عاوملا ندعي مارالا لا فريم اسف نرأسب نعوا دامالا دو داو [9بلمسا|ب يلا لم لير دهر لع فيو بو هساروكجتفي لضخ

 1 مالا فلا اهرب لااهلو أ نس ةيلتلا سيسر عقل لع اسس . مهضوم ىف موضعي وس نإ س14 ارا نؤمو فسح مةررس اقر '

 _ مامالا نم نثدلل سانئز نيوز اليذّتالو هد حعض معابتلا ب الذن) الجبل يبل لع يل لمجد” ةيطخبطضت موب |





 ها

 مج انوجاتتخالا صلارشومجللاط 2522 -
 ناوهسستت ١ 0 ةزب اماقيو دب ديلا ةزطمد وقال بذل نرد وميلان اذ نينا مادلا نالاو ناعلسلار
 3 ل المال ب يش دهيراوتالو اضنإز اجديمل) ىف تمزق ناو ديعلا نارخوتو:صمحلا ف ةيطنلا مدن
 نطنلا موب هطذمو ياا نينا فكة لا سنتر ا.ه ةلم توما
 ناقلات نويلعم بالنص ىلا اع السلا فلو يفاذكاذالو ناذلاعل سداد رش ارخوبو ضال لبن نال شفا
 0 1 هذنالاو ءالس لتنال ف عيطتيالو نما رش قأكقعماجةالصلا ةادام ا

 1 سادااظيبو عبسو بطنك بع او نق امو ني يونا ([ | 0 0 نيبتفلا تازخ يفازكت اكرر
 شيلا طعلاذاوهعيرتلاركب ةانلاو مادا وبقي تلا كو 000 .]رفلا قلع صب ماولو بسس ايزل دمجلا ةالصإ اخ

 نب يرتقا |ذإو ناصئالاةنسورماللًالانْم | نفس انلا اصب هج جاع سام نمكول نارا ديدقلا تياوغلااضق وك ذك
 و ب يم قا ذاومب ب عفر دنا بكف نويل خر هرم ياو لس لهاا عيدا لص بالو عيدنهلا كداتقلا فا
 دان 0 داهزفلا ندحإوك مايبكزيكازاالامماما وت /نيلااماو جوبا باك كلذوف صخري ناكو نيديولا يف جرحأسنلا لعشنلو
 ا بألا نوهت شاد نازك الص زوبو مجيرزط ءرة نه |ركدركت قنناسرلا قد يعلا الصدم اذاو كل نفل هركا أف

 د 00 !نيطلفلا نإزاورل وب اوملا نيلاة لص وغو بطنلا لع هر انإلا ة ةالصواعم جا اذا ٍةزاشلاةالص عنب ديعلا

 رب لحرلاو ناسك تما ارسلوا دلال تييزثلاي ّىملا ةالضزا اوبإ ضنقلا مجرلاو ماكحالا ىف اك الخالب نيدضوم اي
 فل عولرلا ف ماسلا كرد ناو ةهلولاهدض يق هسفن ف ]يربك ناو ة وحسم نيإسلت (سالءزنيإ |! رش واّضي) نيهنصوم دل) نق دنقلا و ةلصر اود ضتقي نيهضوم

 شربل نبكي لمن حارا الرد بو ةةطيبكتلاب ياي نارنلما ناذأم/د حانت الرمل زب دسلا ناكادبرجخمبايث نمسح) بلو كاوسلاو لأ نذالا لعرلل طفلا هوب ىبقسسو حاجبم

 داخل فلة انا هيدي ار الو ولولا فريكرتل ؟/ناز نإو هنضن ب د ”يسلاوعور اهتبالاو هاتنالاةعسوصوربكبتلاو بيظتلاو قذف !بوتسو ل سوا

 دز رن ناكل قمت ادع عل ناب ,رخ) قرط ف عوجرلاوأبشلماسصلا ك/جيرتلاو ةالصلا ل ةرظخلا فر صارإو لصلا ا
 باوالا علا ىف تاريبإللا مغقتال ةموقلا يف ءكرداولو مايل تا زوال قاواامبور اًسضو اانألث تار /! جير البقر طنلا دبع لياربذا بيتو | ٠

 لكاب مولو مايل العلا لشق لمألا ولو ناكرلح ي|نساشامالارازن ْن كي نا دعب
 7 امالا كر دا اذاد ةوبسللا ىالذب مامالا نلخذ المنال دسلا اصب ئحاكال) كرس نازلاركذ (هنرطتلاكديضالاو هيلع بأمبايراشملا لإ دعب

 دات مام جايه كرز ضير موب لووك نون بهقتسيو عش نادل نسي نكد .ركدلوطالا موي ةالصلا لبد لكأل أو

 ديلا مين ابلاولاربنلا جريل لاهتدساركنم نجت جاضالا مول ن
 مب نالش
 هسا لاو اذار هيلا دوج بي سرر عخربرلان حاولا فد اة 0

 . دقو مامالا كر داولو:نٍدهلا كو أذؤل) ىف راوي بي فد ديلا الص ءار سيل اينو نييتفل !ةنززذىف اين سصمجارخراننامز يفو هيدنهل ايكو اذذن) ىفايك 4

 ةرتلاف محدَو كورا ءاو مماماعبان دن اولا يف من اذ ام قو هعب ان: ارسل | ضدب يفتن اذاومطقنر رميح مالا ىف ننال ىفريكجبو هكلال ناو علا هنابلا هز .
 ا :ناذاو قديس اوسع« ل الا ناو مااا ةلم ىاصيو بقسم ا 1 لاق بةزحا ده لبمل لأ
 اسكن دعب فقنالزا ضنيوسقن ار ضاتغم ض,صقْنيإل رز مدب أنا قصار ماناليربكب مو 0 ردك نكد ننكر يدل !جرلص مامالا

 0 ناهد ) لقد رايد لبق ع فكرا ديكس وكوت لال مافاذاز عير "بيكتربجي
 ا راو داول و ه0 يالا ةزدبكت نايلص) ث سلا الإ يف اذ رامزلاةابشت|

 ه4
 (انتنال

 مانالا يارب مأرب مدتن انمأنو ملمالا ع راع
 9م ١
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 والا ضو امسمنتلا مش كو نا ىؤسيالاو دباوؤلا تارببْنَن لم انسان
 هىنأ يناكاشت ر 7 مامالاج لي وتاخيوبازاكنا ةتياغا دقق ك ماقاذا

 لا نع مامالا يهاب ربكتتلإ 0000 ظ
 رود رب انإوثل ّه 6

 ل 1 0 6 لانا م'اعب نا وارلا
 دي ديد ىف ةقولا ورح ارياسرهش ام فَيفلا ءالض

 ورك ترس اذااهئاربج ميل فن 0 ءمغايلا نوف

 علا 12 ا ل يشار تلت ااا نعتو
 ذأو منيب يلا قمنا سنا ةالسلا نس ىب ىف مامالا لدي او مهابجلابلا هزخضمواخ نا

 هشنديوا ةالصوب كو نينا وونلاةالصول نول ارا كين ل فالاد فعن 7
 : ( ديبل ابانعيب

2111111
11 

 ريبالو يو نؤلا هبلعو يزْدلا قوز /قاسعواارحامِتسوا|رذاسيؤا

تك دف اوايمُ انس مامالا 31 ن1 0 ]
 

 سبب ضب ىجدامزل ١

 ايون ربلما 1 تذل هام اوم 4 ل1 اورو 0 0

دا 0 لك !عضالاو مالحالا ير زكي ديشلا كعردكو
 ٍِك 

 >و / 0 ا
 5 0 السب

 اهب الس عقفول كرم رار هردض ىن(ةئالسضتلو المالا 2بلا نع نس ايزو يو لسانلاةينهتو ملعاضقال كر لم
 نيدو تكرم بنما راش انكر تفاخر داو ملال ف لاتلاو داس ماتت ضل قا يوجب مولا ار قطا مياس ةالصا سنو 0 اا ااا

 و )دهب هديعب الورك ضال لريبكتلا اناا شط و ازا وحلا ف لم شب ذل اذ تيل او وفو للف لانه دع

اب شوي مو هيسلا دوج م م امالإ | دس ديبو غلرفلاوهبرملي قداللا ازئو
 ناك اذيبلدل

م او دوهسلا طقسا اربولو أمر
رو] !رتاذإو لسصولا عطقبف مالك مالو

 | | ةييدادلا لس ايل بدس إو لوالا نورس نبأ بفساد اره يظن يف ة

ا ذوب يخوف : امرين معمر أه ردكرسلا
 مايقال ندير فازلا كنع نديلا قوارب اما نلخىاصولو رو جة زاه رقاذ

 فلقتبو موسعا ا رجعلا لاكذاو ةنسديجلا ةالل ةئأب انك ١

 ..ءاعالاوابرقالاب الع لير اانشل دل لسا ل
 061 ولاة

 ءاناج هلل سال 0 اداكلا هرم هدلوم ملىذلاذاو لولا نذاريخب دلال" وننأك ارح نانسي لذإو
 لا نذانر بريا ةالصولمي نزل ناؤوال معاد سرع مالوم ةيرضحاذاو ىلا مل

 اده در ام بأم هةر ب رع 66 00

 0 الرا تاكا نينار نمو ءاكدا نوال دبلعلا 200 0 ظ
ّ 

 مقرعغ موب (رس ل اوهجو ب ] هيدو ربلإ ةنيإربلا ةيدإو

 نابل اانا بس وج دان هس فول 0 0 0 ظ

 - ا ميل 0 2 0 ب نالضنلا 0 ع يلين ناكدناو ض 0 ريم نياك ذ لاونج ارا قدح لايق دجيوطو نر اماباهرهفلا موبلوا جراب نا ا

 0 أذ دل نات هبل فو تان ذالك درع ) داةعبر 0 ودم الن قينتلا] 0

 اورغللاةنسب (يقنامى بلاو رنعاخ يرشتلل شع كل اذن صان
 2 اويفلارع بجاو قرشا هال ندقلا كا

 ستع:لاثز يو سمائل نا يردن تارمت الثلبقو
 نم

 اخربم] نبه

 رهن [هوجو

 انؤالصلا تاب ادن اتخالا ىف ءبلاراش اه أمم هذعاو لزتبال

 ارو انتسلاوتسم يجول وعلى اذ ارك |
ب »وجر تمولذخا ناودغا 4ئادريتس |

 

 مب
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 ل والا ن لد هجر كاو| رهط هرهطوا هعجو كاد امالا 5 0
 ذو الازاوجمارنوييال عبارلاو مهارك اوم ضرع اقل و :ضاركليزباج تلال و
 دياعب وميت ةهاركناو ما هدلالع مدقنلاىشو عنز افاو هانز وا ايلا زاد

 02د لت دا سلا
 هلا لمس الخرم ام أطخ دقنةيرذع ةلبقلا با هجونو همامإل كمدقتي
 و ديهمال أو م 0

 تئاجلئاهو هب اوزرد | ديتب [ورلقلا لصسسربعمم |نإهرنعن
 بقت نان الو 1

 0 هرهط ناك ونس امالإ لرد اوهدو مامالاةهج ةيفكل) نإ
 ناس لذا نوكب لذ ا

 ل

 ب كينان ٍتزاجهتميح كان لذ سْفطسمم

 :يهئال سايل او َلبقلا لانقتس دوجول هرهظ كم
 ةالصر تال ل جلب امن ةب ازد ةارمإ تم اقت انلا ماياي يرانا مامن انهلو

 ةميلاش|هولخو اهراسواهنبم نع نم العرس مامالا نلخاهي ا كحلاف اهنال مامالا
 ديوك ذوقالزام ةبدكا جواخ مون: دنقلا ف /ناكولو اهب وه ىلا

 لكن فطوم نبل دبنلا رش ايدج لإ ار ةرفوفوكموتفمبابلاو |
 نلْئْغالياحوتفم بابلا ناكاذ)اضبا د هللا خا ايميعكلا وحق س'ارتتا

 م تاتش فن البو زق قلئخارقوناعل /

 اان اعلنوا كح مكحاهفاكصف لاسر ىف لكذ انجاز قلاو

 : فقيد هلل ئالناهلا نيهجؤتم هيكل جاخنع يجب

 «رهاشما |ن ون هدزلص ١ لاهتساُز ا 0 كايا باز

 ثا لماما 0 00 0
 دقنم ناكن ان اءالااهبلا ىلاةهجلا ف راضيا اتا

 درع يف 0م نالوا دال لوا مام مدربا زي نناوس
 ارم تال بايام ارحاتلاورموفنل نإ
 لسلااءاؤر لور ادممز 108 اذاذ ةهجلا
 0 بق د

 قرمامال فلاحا .نم ةالص

دجدو عبو لع مسراع »وتس: اصف ظ
 « 0 باهت اذ تلا تخيل ءتاقو 

 ز تاك السلا يلع رهام

1 1 
 ةعورشم صولا الص اب نكرمملل

 2 دو دعلا 0 لاو ىلا يونالا ذل 3س

 ةغأ ورش كعرو عمناو نيننفلا ةث ارخ فازكنشلا كاورجل ليو
 ظ (قبشورملا نولي نإ نيب ف'رذ الو _ىرهلا ىل'ءاعم
 م 00 يحجورملا نيام لاح نك اذ

 1 3 سل ءونم] نب

 79 نيبتعل !ةنارخ قازكأبن أس 5

 ل ' سر تساهيل انوفا لتاذب ا

 0 نامامالل لضم الو
 لليل صين اودملأاإ ايوقلاةفبأشلا نم 2

 0 م ا 1

ني ثق كرم [كناغامرذ ]وعارلاتف م داق اخ ءالصأ
 لصب نإ سف

 «ىرعلا ضخم فوذما ةالص ف اوعرشولو حاجربم نب جرسف اذكف ونال
 0 .هرعام أي فلا ةفيقحالوددلا صح فون ابرار وبلا دوحزل نإ ناالاناهرهرت
ن 216م قشسلا بيسرفسلا نالرقشلا هتيم الرفسلا سفن صخرلا قيلت ل

 ه

 ملا نبا, اهدا اركز : افون ببسانههورملا حارب

 هيلسين كالا ةلسل د تيس زا احا تهييس ابالإ

 مق ا/ناديعو ]عضو اف نيرفلا] ثنرو تايعابرلاب

 تأةدسلادجو انباع ءذه مفاسد فليح اس هتلر

 ددعلا »ازاي :اوفقوو اوهدر واولسبرل السلا ناب مياصيف ةفباطلا كلا

 لب نوفل ثوار لي نوقع ذوتح امال ن1 لموت والا نابد
 ناسا ني اذا وغلا اذه لع همر شال ابو كششكر كوالا

 ل1 يا اناس رش انااا
 المح نان يذلا ل الع ةالصل ظ

 مسن وت ذاوهعس لحل ون 00 0

0 0 

 ا
 دارلصإ أ
 اج ىدورملاهح و

 ءالوزلشلا بكاونملاواؤرولإ لإ

 نيس



 7 رايت نقلا بعل 0 ا ا
 الإ ىنفلإو ىفانلا قصلا دبع دوسأوعت هراذاث
 لانصلاو سلا مازوت رقما نجل ا ا

 اي لوالا فصلإو نائل فصلا دج .اراشرأا
 00 !ىصلا / نونو بلوالإقصلاره أنام ورا 5

 الا سو اركرأم 00

 ' يو اكرخإ ةييديكحو لون ايد سنرد لول ءارهو هب 17
 هلي ا لا هساوتزدج بوذا فس! زو 37
 1 0 عال ور دالوه تاون 7 0

: 0 
 مانو 21

 ا نيرا اي 30 0
 قليوب هاو نعاورتلا ملأ اوانه نيادنسا

 امور
0 

 يال نار رانبير نول لب ةئايرلارهالل ا يدك ىجالءاجزاواصأ
 7 راها ا ليي نقال دليلا نوتفاو نتف يِتفلاةنارحف اي ايردق
 الرا ن)ارن أذ ونورب 0 :نا فول دادششر ء ايران مقلع 0

 0 هءاورعفونطو )دارس 0
 نإ هالسلاف اجتيور نيةفباطلا تقمنان دعنرمللا) 0
 يناس 0 ا مفارق م لإ نام ذاوان اقاوم نأت

 ناو نيم لللا نايا زيف هزيل احق باودل اذ ناك
 0 وتاج نام لإ اننا ةغياشلا نقود دعلاازاب|يؤمن يرن وف كو وهم لأ
 بان ازا نيم داواهت ثوقوبس ]روسو باكل) ةازم كوالا تاعكر
 ظ اتخالا نإ نم اولحلا ملاذأم |عونم 0 كو تلت ةبدنهلا 5و افلا فازك

 سحاللا فم ننال ةارقلا مع باباس دقو ناتسهنلا هركذارك ةارقلا
 افرض ّض خيرووالةياعلاب * .ةيدأسو نين ماو :زنلاوارنأسسرم امالإ ناكذإو

 متالصر ارت ىقب مامالا نلخإ اسنان صو ةانلا ةفياطل) كاجو ردعلا زاب
 باطلا وحرتوىردلا] زار ةتالص امنوا يقبامقم ناك قد
 ' تر ل دك كر لست 5 ناكرذ امال ف سلا

 هضمْس لسرايا: ةازدرشب تار ثالث وعيهم

0 

 "تالقارغب هدر لبا ناسم نايزن هعيالدم املاك تنحل هود
وان اننا الل نام الي ان أمم لاكن مو اقوم ٍ

 هشام االسم 

انك تسال نسوا 5 3
 ا 

 وول نادال كاني فخار

 او قئاذ فز ةشاكلاب اغار امنت دي اذإ فبكت لذ هنري و |زيلو ظ
 هئانارتشوناكتو ودمار يف يالا الضو

 ٍس 50-0

 يهم ةسمالاو زلات ةالمو ةزسا اتناول رسم الصف ةدكر :نب ام /رهز

 مهترلا انونعقب ون ندريقنةقنإرلاو اورشلاَتلا فكرلا ولسمو هسا املا باطلا قاع

 ةاوسو قل باالث لواسن ةدولا افا مت ذب ةارق اورو

 اذن ب يره وأن نومزأ د نر رهغنو
 0 ودمتي ةروسر

00 0 

ترو الا ايف من او نيش رهلظلا ينولو ل فياطلاب اىرسنن
 را 

 رف. ئالاهن لل نكلذ يناثلا رم 0 1

ابو نيتعتكر وا ةنراطلاب لصن بذي كرمك نم
 ل ل رالاب صو اخ او أف ةدكر كرة | 

بوالاب اصول واميص م "الصرف نيت ةناثلارو لوؤمئاذ هك
 ا د 

 وةزامديناث:ةلودؤنوالاةالصق تالا الوالإب من اف أخ ةحاز مشاثلإبو
قيارط تالثورغلا يف مادحولو ةأرقن د يثاشن او ةليةرش ايامحا ن دكر

 ” لصد 

زتل لا اوةساتل)ةالصو ةرس او القال) الست دكر
 0 مشو هب اه

و ةارتينيضير فقن لاننا فياطلاو ةازفوش ذات كرا
 المو اهسرز ا

لا طسو نإ نسالال صحولورهرسلاانر عم م عبجوفوإلا
 علا هند ناب ا ةزلص

لا الدم(: راضي نكرر فونلا ةةلصاؤمتين | سويب
 ,كوح نمو رقت هم نم ينبام نما

وم نمو الص نرش ورفلا من اهرعبألثلا نع هو رهش
 قاع. يصر د ل

 فونلا: لص سائل برها لس ثا رتالضإع يبورملا بهذ أت ةالضلا لجا نما

 ٍجس] نكلورت !دحاوالائ درك ننفلر ةفباطم اصر فوهتم
 تدل ايا شا هاج نال

 ' درفاس هورهرل ةالصر 0 ١10 [وارُم 5

 تيغيوو دعلا هاز اناوفك وو ( !نم'أط املأ اصاياو

 00 )حج مامالا عم نور اذ

 الص :مامإلا خنف اولو مقدم كن مرملاو 4 يالا نا فر نم الص



 سا نازابزاسلال يل قفار دارت[ درا
 ََن نا :روللا طمس ورع ذحولو متاع ةدش رداراولتام ساو شا ذر
 نيعلاو ةفمحلا زوج فوثلا © رسوب الك دفأ اا زإباوفتيل نيام ترفناد

 العجول ةالص سانا واسم اود ازعل ندي ةيدرلا مالا اننا
 :فياطلهتهم ان دوم نبا تجذم كرب مامالا نأ /ناو فلكر :دياط ]كب لصب لصبو نيفيا
 . ”رةدحاو لكيار ناك إو ضال فكر ينزيناثلا فياطلاو كوالا عكرلا يف كوالا
 نئازازتاوملاز يدم ]تن لو مادالا نق اذاالا الإ يزر فالك نتف اطلا
 هنالك نونمتي اول الم ةزاجو نال ذأ !تيرخاو تال نم ءايالا
 :ىكرلاب نرفكربو دياوزلا ن ددكي نر لقا ادا لرد تةتت ا
 ةارقب كوالا ةدبرنونمتتبوةشال):ضباطلا تاجو ازيرخل اوم ذإو مامالا لش يك
 رشافلاف اذ منعلايراننلا اكن سقس اوه درب كيزاب ةارنلاب نودببو
 جنتلا يف خانت ةريعلا نممسار لإ عيرامسسودلا ية (يرالوااتلص ينل
 فوندان لص مالبسلا مخ) بدسو أ الارض قتلا لاوادالا دهسا ماذاذاد
 شاول, ةوسلاو ساب ىوسنم هركانناكسلأ اكاد اهدالا يفامك |
 نإ روع |و لاكن هسا نور نما دبع 0 :رفدانلا تابالا ضأن ,/كز 2

 روايات لادا درلاو نايل نال لادا
 دس هو |ييف:ةلسلا ناتثسر |ععامالاونفوشحلاو قولا ربنم ناو, ةالشلا بورش ىف الخالو انيلا ف راهم اخ زم او توورئم ا يدهم داشم (شاثلا
 اهيتورنع ف 0 الاول ارهالارساسوؤل !قوسنح اناا

 اهات درفا مزلاب باهل نونا (ومازل

 يم اح ظ 0

 ما[ ودا ارش انتم اذوست فو
 لجش ةدكرلا

 د امةةلضلااهل داب لب
 كاذربامْشلا اراهظالدمإ /ناعلا ف كدوتن م اا

 «بؤنلا ماما رمت لررضن و الاومه انجا امج اراصووخ) هوم ةئاوعئج
 تايرااهاو اعرذن جدو نان انس يلا سانا

 7 2 ا 0 ا ١ هن ماد ةالصلاهره اذان ||

 ط0 000 لنا مجمل

0 

 نا كدارف سارا
 !يمفاوأشن 5

 توعوي من
 ناو نيته او

0 

 : اولصب اوبس د

 ا تدار وادا يثور نانا
 0و يروي تساناوعوو اقأت

 انسب لان اعدو سوت نع:

 7 دوهعلاوعرلرلاو اهو .مايثلا لوطبو ةبطتلاالإةمجبلا ير:
 ف طفيف ولاعتهما با عصتلاو لاهتإالاورافقتتسالا نينو

 َ هي نأ فورسكلا !ن.[ فال نار

 تبرعو سْنلا بلغت لول ف ريل روسي دقني مْ نر ىف شو هزقنلا
 ا نوكالد نزاجالخ الا يق :لصلا ى

 02 ملادوسغ و كلضمو أعل لاو ةالسلا
 تيما اراد أرز فوسللا ةالصنولمر
 الرننها مامالادهصيالو ماكحالا نقازكممئرب

 ةالسلا كدب ازاباوضب لاَ ناودكذ دس

 .ا/تبرعناو

 لقا اما ةرضاو حا 2ع
 85 اسف

 ,ةيايرلارمالت 1
 دوغو ماكحالا ةاكرهطالا ام

 0 ا

 تسكت

 اودمرلا لوزن تقو تقولا نإ

 دوك موقلا نإ نيثسنلاو ي

 اننا ري نيس فلل فولت ةودعات سانا أند, لإ
 ُ منور كأي ذلا لق اوس كد اذ اول ناو لابنه ساثوع دب ماير ل

 عجم وجر لك إو مضلل دن لفإر انكن
 .نيللزتم همك هرم ذلبسنعو) هقلخ هايف ةأَسم دوج

 . | ذمورنلا 5
0 0 

 الو لوال) نن اوقسب لإ سان

 10[ ناوأعدمب هيطخالو

 اذا 0 عيرالأاعيرا او اش

 : تدولا اهناكوو سيلا ناجت ةحلع اب ولغتشإو
 ل1 ؟شواركةهدركأا تافوالا نور تزال 1

 ا قيشح اوف

 دبل نييتفإ اةنارط فانك

1 

0 

 تس نولسل إما

 م امالاضح

 0 ياا راو انا
 لسير سغلاكذلوت|ج

 او فوسكلا ممج/اذاو كرْعلا و لان حسي 0-000

 تيار يصر لمت ءثلسل ل نال تسكب

 اوضلاو بكركلار اشنناو قعاوسلا ىف اذكوراَهن
 قلما انسنسالا ملا نب ينل وألا,

 يهاركلا ينك بديبتلا ىف اكاد ان ادعو اهرلص نار
 مالا ل مَسِو ةيطخالوا درامز ابا رانا تاب

 كلر



 ا لاي موزملا تس اوما , | عبرح | لغ ب (دنيِماَص غم

 أ /ر وسلا ق تودمك / | ركرؤنسرقلا تببو
 7-3000 7 0 امج : 0اس

 ناو وبار ل2 1 دالا نولي نأ ينبني
 ىلاهرب نم ةجايسلاةديص امر اس إو لعفي نإو نسف امن اوكاعرلا نب هيدي وف
 كهل ) نم دحا عرب هركئ ايكضرالا نإ (متفوط ب رأيسلا ىلإ هيشلر وهل ل فجُي او نسف

 م الأب .ةزاشالا ةيفيلو عاخربما ننال :ين "روف اكتسل يفك دق دفو نس
 سانا كريو نايس اين يئيو تسلا ميلا ايقلحنو صنبلا منذ لادقمي نإ

 /اكحالا ذل

 10 ظ

 ها عرخن اهزاج.نةايابهرخداد يزل تانارمنتستسال ءامالا هيون

 مح روع ١

 ةوسلاو عياهبلا كوةزخؤ نجفلاو خوبشلاو ظ

 ىلا نإ|ثيدحلا مىرلا طسنباعرلا ىف هنسلا نال ضيا ال دب | بوفد س
 نر اهلا نيلسلا تاب + : السار ن انرعبوعرب نآك 00

 انكىلاو) ظ 0 0 ماريصلا لادا مالا
 ندير ابادرادب )الو ةيؤ غل نولبال ةوم فا فستسالا
 ا تس 1

 | تراغاذاو ةبدنهلا يوانلا ىنازك جاحاو كلدرنملا هر
 مفر ابردإب 5م ا يدلي |( تعب سانتا 0 ١

 ئفدصلاب ٍبوٌدستسيو عبارلا موبلا م/م نم عملا نم ةنرتلاو ملال نم جب
 0 0 سا 1 07

 موزفانس املا مامالأرما ناو ناعما لع !نردعسو هوماراسنلاو
 عاطقو نيب نموها نفل اك)تانآو م شل ةرخمو

 يا و لف لقوا وكعلا يف دعوا ألا
 نضوع شنت بج مو ثني مد [ 0 لكازكو ةند لقت َنْج

 ميلاف انم وتوم نالايشوا سام برد اهلا منسم نعت نإ
 ] 3 م وسلا نم يروا ترف إن ةبادابرفنو| ايسم رهناداوأطواول حج
 ادبهش ناك ناو دابسإلا يك ز ريس انو هم رحاو ا ناومرو اطناح
 ,باسازرا |اسم سي رس باد تلفن ولو

 ١ 31 رب وأ ك0

 م هو نييبتلاف ااا 0

 لببتق هناإعبل 1111 0 1 9| ةكزقم

 نال عيصربف نم ةاعبةرانمىعس نم زك ميلا نانا ذناِنح تيم |

 عزفلا رش نم امد لىمدنو فامرلاب أيوا

 ايه ول هنذا سمدلا جزئ نامنإو نلوابلا 4 2 ريعرم_ربرل( نم ميلا ع ٍ

 اكن انى نم ةرذنأن ناو نطابلا ف جرخلالا هان 0

 برغي امو شابلا ىف | ثريا وول نم قدي لمدلا ذو دوت يارس از سل زني
 يللارثاو قلع فهلا نس نضترملاو ناصح سارلا نلزانلات مدلل ىلب كير

 را قنذل لاس ناد يامل ل لق نباسل اركض دحر نمو 0
 0 اا لب دما هاش ادم

 م 0 عاطنرايرهوا عا
 تعدارشا بالا لئن دا يهلاب بلا تبجدولو م اهالاةاكةعر ايلا الا 0

 !بجونلب هددلا بجيب /لثقلا سفن نالإ ديه نوكنمدا هثرو ورخإ
 0 را ماج جددا ابواايملاب ني
 ناب تيراول نمي مسن يملا ماي الز اتسادمب ملبقاذكدإ مدل عفت اردد

 واوا ةكرملا سلقنوإ 0 و ةالص كفو مىلع فمو ا كوارتوا مانا درسوا لك

 ةرخالارومابو ادا ررماب ةيبمرلاتنالارسو ليلا هاطن هاليكدهرعم نس لمحاذلال
 او كهرامسلا معي صقني ل :لكد رتل الج لوا كونو ] عم يدنا تاثتزالا سر
 ملعب هامل اكان هنن دعب دهر | ذإْرلك
 'دبرعلثت نإ !عولو لع روق هاتشباك :

 ا ىهؤو«صايصتلا م فابجارل نإ مل كلان طدرعل
 فواز بفن ماشا , لتنمو تيبتلا فاز رك مهرسسل 0

 !ناكرلو دهس مف بسضو ارجو ]دبدصل ند كلا ىاب مزلا ل هاون 1

 نزلا را ابرددلا ف 3-
 .[ لا ذا ةننميلاةمتو كر

 لان | فن يلاسلا نم لجرةب اد نزع ناو اترنمأ
 زممف ىف نولشنب تلاه 0
 تلاياهروس نولسإ 1 0 انام

 هناديهشب سيلخزكزل اور ئرلاو

 باد تيطزف ينس مول كو لس دتادو
 ميول اجاوب ناسا

 سس تب اقبرئلا آرت نلو هسرن نع طققست و ردل / نأ ع ليج

 مييدشلا ةراتقلا ىف زك |يلظ ةبيرك تكن اع 0



 محرتفب ىزل يشلاو دللاو ]تي انهو لمتلا ةاوتيم »و ذأ ل اع دل

دار نجا تيب واتم تيلاو تاو عب
 ا

 تل! ةلدالاد] رونو ماكحالا قايكدزاج نور لك موملأم بور لذزن
 ب تقام نان. نأسلا لا ندا ديس يدل يح ون

 و يب, يوما ب 'ديجتلار احا قديشتلاردل اها مهتم
 دنمو هاغدص قسم روي كتان صتتياأوءامرؤايغزتسننرثم العر
 اوهو ءلبقلا نإ مج ىبمدتيمُم ةزلح

 نيكس ننكلا سنج س سيلا الاوب يب نع عرتيالو ويم ىلصبو لسفيال نا ريعشلا ضو

 واس نوار دازاواش نار ابن ابهءابلو |نآرنع ىشح او درنلار السلاوةؤسنلقلاو

 ع ا لا اوان حق قبلا ارظيرفلرمخ ظ
 امو همدب نف دبور رنه نع نم هت رع)دب مزن ب نال لدول سلا منع عزتي الذإ
 نإرماهيرتب سبل ةزاميف كيتقدحو سلسفبالو لازي تاسلؤلا نم مدل وس |
 ٍ مماجلاو عراشلاكةماننؤلا مف بيم عضوم ىف دهررلوةبدالو ةماسق ميشال تح |
 ,مقس اع اعربم نبال ةينملا شن نر زنشسل وم يتيم ل عذاو دبه دانيل ةديدا للان نافل تبي يدا اا
 « نر من احو لحمل هشلا كلا برق امورش عرق هالرقلا ف عضولا لاح اشم نمذلا | يدل للا نإ امنا لادا مدار لمني ةرشعلاوأ ةيبكلا هعول ايلا ةث)
 "ردا جويال جلاب موحرملاو تورخاثل ادراتخاودلتلا لاهامرت و اذتلا لع لتهيشلل طوردل لمحو مايك ىفازكل سفب ارمعلابنإ :نإو ددهيس نال لسن ل

 نهي لفل لإ ءامرتو هأرذ لع فلتسم معشو لعينالا ولا ةرملاو ماكحالإ فاو زايكم ا حالاب|سنفنال نلزو د نب ورام دامب تاررلا ةريلاو تيبلا ىفاك
 ب ع و ئلعلا نمودو لا عونا |ذ ) زكو هءلع لصيو لشن نر ساستو) ”ل ىف نك ل ند )ذاو هيدنهلا بكواننلا

 نه اعمجم نان انسا سونلاناوترلابتعهيبئ دش ةفيقل | | | ١ نهاش لنسوان لم اقسو سلا: انا يلابهسويال وشب
 انهو امنا يلاال'لبلا ا ههعو هربسببل حل لق هسار وف ربنا ىفبتي ةيفكاا سو نييتفملا ةئارتح ىف اهيلسغلا نعد ذ يرجالو لب مان اا ف قزعوالتبلا

 ”بلهسنا وش بنا كالاو هلاحلع تزن قش تاو هيلع قب اذا انهو هلاناصالعاصيالو
 م سادوسر اًدمهغذاو هسا [ ل)ال ن) ينداهش ن قلو نلامالاووضاولا ى كلتخال

 لسفبال قيرطلا علق لحالوا ةافبلا عم ناكتال نك
 تودع ]نتا دام اواهيرازوا برها وضن نا لف ةبراولا لاحة تل ذك ذا تولت هلمايإلابعلاذاذإو لقهل لاقي الو ل قب ةج ويسوهو هدنع الان نار

 هب حن سع لو وهو هيلع لصبو لفي هنا هيلع مامالادب
 تيرا

 افطف هتواقشو تداعسب ءالو هبلة رييصرن اهاووبرتن رف اضيرالك يف ضني اذإ
 ' يغن ةلزنم لون ؤمهتلو نسير سكوا ةسايبسلا ل ادالاةلادلا هينيعابلا لئتو ْءاَشلا

 كذوجرب هرب لامن هسإ نإ نب 00 اين سابمنط نبسقتو الو/ مبطن

 ئلاو ضبأأدلا ؟رنعزم جررذلو هوركم معزهو
 ىقعومإءارالو لسفي الذ دلال اني وشن لا ذقرن ماعلا كإهتعشنم
 اذن ورتعل ار حز و هلةيرتع بشن طبكزني بواسمإ ريؤلاًرجز وول
 ,عبهفلا ]ها حو قرطلا عازل داسملاب ضرالا يف عاس نال ةلبعقنتلاب لتفي نم

 نمي كا صو سشن لك ضو مل ةناه) هللعاصبالةب سادحإ [تذ نمو ةافبلا
 رم بم يي

 لهاد نيتنلا ةنازخ نايدمسب زو نإ هلع اعياد عيلصي نسر (هيلا
 ء. ,.. هايل ضل و مهملع اضيالاو ننل.فب رطلاعاطبتو ىف
 ٠ نيتك لف ) عاونو لفي عون ناهون ويميت او لسفلا طةالسلا َنأيب
 نوطلاو دورا سو. لالا دقت لوالدها فك
 جرعلاو ن وك وع :رورثكة رخال
 تنزل اوس دالولا لم نونو اوابنإلا :فدادهو رشلا بحاصو

 . اهدلر : '

 هبولوالا لب اعار هيو بنبأ او

 ومهدو نسمح شو اقرأ كلا مارحا اع مهنصمن صو بنجر ياتي لغننال ياللا نإب
 الس نعرف تاياز او هدنع نسب ةروسة رق ىقسو ءيذ بوغرم مالصلإو نمإلا له
 تضمععيو بو زكمرش دعو لرلم املا لملف ازهر ل نيملاعنإ بر همرمتلاو لس ل |إع

 . ١ عبط حاطملكتيالو بوني سو هس قوذ نم ةنجير عت اصمسوابتل وشو اني
 "لف الو بوت قننالو ثوم عهرالب هيل امبلاو عومدلا لاسر اوركاالو

 أ

 لبق كاوفو دظالض لوب ْ
 اشكنل قاوسالاو ةقزالا ىفهتىمءادنلاالو ممنتلا عه دعو ثول |

 «ا/ناادهوصخو ههييشتسو هيلع الضلا دارعتسالا يف ذذالاومل نر ففتتسإاو
 0 يو نلت ده زو د هبال بني لم
 محا هبلاو ليولاب يضتلاب هيله اول! له) هملعسن (مام اعوبتن ماو هرمدل يذتالو ةركدب |

 276 1 بزنلاو أك [كرسلا العاو
 و:



 سم ايم أيلطأونس عن اما دا ترق ننام سون نهتزبعو
 نهيب دد نب اع خيو هواي رسوأع لهجوم ا ولخ رضا اتمنا زوار تب
 امكرتتد وز هيعولا ةردأبلا بقسم انألا او لسفب هرب وتب يسرا م هربوا !ةارمو| نيس
 دو 2اجوما نأ ديلا رشف ةعوثومرمب لعل و نسل قل
 نونا نيلي أمادرن .ذدتنمب نم نول نادت مهرس مقر نقلا ةركنا
 ذكي نا لع هرارإ!نؤنيبلوال ئنيبلوالا نتتلب ينو لقميال ىلا رمل اوسيخالاو مال
0 

 درملا لاح ممايث زانخ) لاردل ةنوم لبق ملفع اعاد وب نأ ا
 2 نفلبالذ نريلارمب هنيتلت ماو مامحالا ىناهك
 ناو ملعمب ا عراس نا ىو ببطلا س هدنع ضخ نفدلا ردو
 / 4 ب دلولاو نت نام ةارما نو نقيني خحالرت اف تام
 هن رق |رلدوب دنهلا يواننلا ىناككمذالا عمسامدلولا
 ا 000 ل "نيا نرد تبن لثدلو

 مسار لسفب ثميلحر لسْفب 1 نس لان ونمو مفرذ ذره ل ع#© عبو نت عوض ديدركزناد .؟ .تاهالااذأ مامحالا ىف كانت
 انت كارما 1 كادوا نك منان ىملخلاب نيا

 منكلو رشم مشل ردالو او يأ كات ستمر انا الو ورعش

 قح نانا فلسفي نايا دينو سالامقس يلد عيطهب مملعتُي امام اعنف دب

 نآب ماذاو ضر نب نفسا ناسا ]نا كان لن لمين
 ت"والا الاناث: 5 لف شرا ذ نيالا مف ىلعو طب م ارقلا ياو

 لسنبو مويس زم عازإ ادافيير اهيسونطب عند «ريا عم دنسو سلو ملام

 ااا تيفو سار اولا يرن كاتو تب دشن ةدا زاك
 اد رتنمل ابأدح حالا اعوبجإو ىخكتيبلالسعو نييتفمل:ن ازخو اكهرماسم لعأ

 نيتابلا نع طوس ضينلا اقاذانكتو تويلاب تت ىلا تساؤل نإ اوزمزلا

 :سسوا ةزعاو :لسمب ىف جنم راركتلاوةرحاز ريس فلو باولاد
 زك رادن نا متيفيلو ميلم تبلأ وضو ليتات : ,ف هز

 1 لا عفولارتسي ا ينس هيلع ذازيالو اشنحو ان الو ةرمأم اسرسلا بزح :

 هلا ةوراليأفلا ةروعرتتستو هدب نو لس اخد «ليولذ تلا ن لمني '

 هوجو ةارم ايفل | ةاريلازذكو لسفلا نع لجل رنق لا ١
 انني ؤلب شو ها الآريفغصن دام

 د سيالزلا تال ايس سال اضونالو ري
 لهل ان العنا نمو ٍنيديلا سفن ال لدحر لسفنادببو ءاكحالا فاك نيل ليم
 نا ورق 1

 وءتنلو

 ْ اتخاازكو لت لاوز لاح نااعالع لسلام ماعم لما عيجالاو هسار ديم

 بف جرا لع تنل اهلا تت كذقو سا نالفتلس كة كيس نإ ظ

 ةيرغ يدب أه لسافلا قلب نا هب نسا ةلوصو ينس و
 ف

2011 

 ىو موبلاب س وأاضياوب مب رم ةملكرب

 دنع نار لاياءسنلاوميلجر لسعر يا هجين: ”
 يذالاو لبجلاو رسل [/مقر اخ مب خرناو محو اطزطتلا لعن اب سار

 ا وي ضن دال دعوانا تيل

 دناذسفتن تبل ا نأيول و جارخالا نع لسفلا ةينبأإ يفكون الا

 90 لبضئال او عامجالابةبانكىينملسغو هيدنهلا ©وانلا ىف ازكملع ا /كضاز

 ” سينام فيل ةضالاو هيب اضوحر قو ةلبقلا نيللى هوجو تنام ا
 لمة اذا تاياورلا ف لالا لاهنسا تيما لسف ىف خمس و روف اثم طلخراي

 مث بيطلارب اب سايالوهبيط ايش نم بكرمرطعو هيو ةتيداوهسيار لعطوبول
 لسلام ِذ لخيبوأسلا قح ىفامروسسابالو لالا قحفتيزولاو نارفغزل ردع
 ىفاهنايدقلاو نانبكرلاو نأربلاو فئالاو ةميدلا دو هرجاسنم نأعررو اهنإو
 ل نتالو لحلا لسفلا ىف ةارملا ]حو حاجرببل نب نيالا ش

 ا
 ناودلع ليمو  ضو منبت دارا دببلهتسا نموا مره

 دز :يلاوهو باورلا شره اليلارنع ءؤنل سيبو ماع لمت ماو

 لام له مالاواةلباقلا ندهشولو ةلرحو) توس مدلول ةابج هب
 هال ةرامعإ ممل ذلاطقسسلاو هيلع ةالسلا ارح ىف لدبتم| هلو اذ دولا
 شكاطورل اة م هرح ةياخوتلم نفدبو لمي نار (::ىلاو تايادرلا قافتاب هيلع
 10 لاه ملينا مبلع اصيو نفليو لسفي سارلاويمفصنو) ثدبلا

 يو ونش فهن دجووا سال زعم فست دودو يو
 بلع ناكئائرف اكو منار ديال نيو ابي نف دن قرضيف لبو

 أذ نيياسلا قاوم هلوالاو لسفب مالسال 00
 .[ةاريتدم يل نافارا لج نيل لح دارا 9+

 ضد



 100 ناضنلاَو نانذلا ني /مهالعو مسبرم
 و بو دشم من |متجوزوا منم هرد مجر ناذ ميم امنلا ب لجر نامول نيياسملل

 : "ف لمشلا نه نه 0 در يف 0 انولو بوي ياسا للا ونطالب ني ل
 4 / ا

0 

 نزال نلفخاو ايا
 يو .ارلا تتامذ «نيلخو للا نع ملسقن

 2 اثلاحرلا قع نإ 0 نأ هو 0 0 اللا
 ر د

 نوح لسضب ل تن

 نه لرلاّنامولو بل 0
 دل“

 0 و 0 4 ل!لساع نوكيا فش ىرهلا يف اينو لَفَّسَو لفي هديفسل

 !مش) لسفب مايذلا نمرفاكلا بال) نكمالن ا شن ,قلبلب ءيرثلالغ هركال اير ناكولو هركبوز اجارن اور اضياحور انج لسافلا ناكرل و ةزاديغلا ا
 ظ رهاطام لأن ل نفسلا ىف لحرلا تاماذاون ذل ا 0 0 ا بس ىلا

 اهرنجو 0 ]ف دراو تناب لهرمبلع لسن مكبو لسفلا لوتس -مقث ثلوكي نا بقسو عرولاو
 9 داي ا

 ا «نننأثلا هنن
 مالنا ساشا كدا اان لهدا

 هسارفرتق ةيرذ ال |لخدن نا هركأو ىذ 4 هأب
 لع لمي هاا هلع ائاهاب لكلا 3 0 نو .رياتنم ”دتنم تبل ناكنافادحا ترج هزمت لل ةريشو ب اظفارتو
 تافوضما اذ لشي لني موضعي نيل توام 0 هن لسافلا كارز
 ف 1 ٠:ناذا لجرلاّحولْس وهتق مدع لست نااهل اهعوز 0 7 لمحداع :انةزجالسافداوفتبا او ناي تيب لمس نال ضنالاو هبيهب نمر

 نضدارع تامو والا جوزلا ىلا ةدروأ,نيبقرفو ةدهلااهبلع تيجو ةعاب د يب نتن تانقلا نارتو ةرجالانخانوج
 دهبوا|هن اح اهترع تضتن ولو لسفنن) اهل نم دس [و جان نم ة'دعتا + ِ 3 لارا لسينو نينا اخ يفازكالا اطيشبل لس ىرونتلارفمو
 تايبلا لذ تا مولانا لاكن هلم لش اانا: نازاج هش لافسص تبا ناكنانرخالا(مرحا لسفيالوأشل امنلاو
 لطلاب ةرعايلعو تاريح رمل انهل و لسفتت نام ةدحاول نكي 1 ندر كنون لاو هومياءألسفلاوريز ام يهتف كتانازاذكر

 تادو لولا سا تيس ىبم ىب ىحب ميزت ن اب ةديس قبلا هتارمالع تامراو 3 0 لا بحد اسهتومرعبثرش ملازااهحو رت لسن نا ما
 | ءلضتإل تدع ىف اتغاو ةارما نع ابولو لفت نافل تل ناورلست ١ ىلو يادي لذوهامو لسن '[ هتوموعب كتذ ٌترحناو هيباؤا

 تكره اا 70 يزلاةقسل هلسنت نها هرم تشتت ا ءالا ليف ”دعرخ | ىف تامناد لست ةدتعم ضو نع ت دن ابسجر

 عيدامتذلا هان لترات ناكناو صال | ىفازك :ةرح ىف نكوبو لسنب لك يجن واهو كل لعن لذا ين لصالاو لفت نامل ةيلا دع ظ
 لسش نم طعسبلو زراسلاوإسملل لعل ةيمزلا ونبذ ل سةر لا هس هو لسنه يف يلم ءتيزمنلا و ةيد هيلا الذالاو لسغي ناهل ل

 لوو كوتذل 0 0 هرل أر ندلذ لسفب نا صر اولو لسمالوؤُسو تلا 10 هرب ب لعةقرخي يدحالا بلاي ميسم
 ةارملل ناكل ذو مث ]

 امولوزوجلاو ةبازل) نيب قزوالو رمل ضاع 57 0 ١

 ا
 رلو

 ا «!ر دو م امطالا ىف ازكوردقر ولفدو يملا ليحل ةرحالازخا
 «تاشإ قف طذصواذا و نا لسلام شواو لع ا

 ع



 سيرغلا نو داةرولا لفرق أولا نسا اتاننكنفك وهو منذك قىسنأو | ظ

 تازخ ىف اريلع الرالي لو ماقم كو ناريو جف فالعين
 نيب يف لسغ نالىتذ سبإ رش هلسفب يضرنال ةبرولا ن] (َودتبب ىف نام نيتتذي ْ

 ءمدجوز يرينا 5 000 ضو ءخباوح نم
 0 9 2 تا نيكو ةينقلا إازكأ فوم دعب
 تا لا 0 د دصوي راو ةنسيردعلا) قحقلمت نم
 تام لنيل نانالول لام اقل تاكاوسس قولا هيلعو جوز نك وزنا لعب بج
 نواس نيباسلا ىلوف زا تنامن) جيزالدر مرح معل ذم هتقفن اح بن نمالو
 هربت لع ىلع ورضرا هلع لعصر نفدو لس دج ذاد عزرا« نانلا ند
 25 ىلا رطب نايريتقت الومبف سس شل يالا قنل اوهورلذم ننل تيم !نفلدو
 يلا تيرا ذا هيلا. ةارلا ذل قلكلترؤ نيديلاو ةدمجا جيرتل ناي ب

 ,تايحلاج ىف مسبل لوجان نفكبا ناو سل زاراه) ىبااهرزز اذاواهينب) ةزايح
 اوس ل جضلاو ديلا نابل نلف يع فرمدذ اكو ولت

 ونفصعلاو مسيربالاوريرلاباسنل || نح ىف ساياإو حاجرمم نبا
 مزذنالاةرال 0ص ادد ىلبع مدقيو لام هل ناين /ملام ص نفكلاوالإجرلل
 ولو نإاجادبعلاو بلال عبلاو نهنراكرندلا قولا, نين نادت لام ةنسلا
 دج ننام لجر عامجالابهئكايلع سلف ةرسوم هارداهلو الأي كرترلو جمزل انام

 اردلا عج و مهدح) مان .لعم سل ضنفلا بجاسفرح عسل ذ ني لضنن
 ارنا ليبى رسمت نفكت) نا ملر صل يروق نايغاواتم بانك لاو

 برأي ءرغلا ضيقت ناو نيرلا نع ةكرتل !لضفت ماولواباضولا ناعناو

 ار لاملك) ناو دحإو بز هاك هد ناو قس دونسبالاوضنت ناو

 |ىلإ د ىوب وسفن لام نم نب ذو] ينجإ هن :فلولو ةكزنلا نا داع نذكلا
 سو لاف واشكر ماو لا تنم اان دنهل اذ
 اهينلف اماوأنن) تكزتو ةارملا تن دمتلاخ لع ننك قع ذلا هومر
 شلال ناكر دب ف قفكلا دح 2 2 ثيلاننلل جر لغر امهب ارثستت اغانرلع

 دولرهو ناكز اوتبلان كانا هلل ةزخاب

 ناب لنفكلا ن اكعببس هش رتف انام نفكول اكو #/ نإ انمةونقتو
 نأ رع صم قم)لعرلازالاومب فحز) رول اذ قولا امدح در :!و ملل

 تالف ارو تيلاقلم بهل نامنادعاو ب ومو تيب

 م
 مدكور اذا ةز الا

 نق نمون

 طر علا انك غاري اد ناكذ إو تاربلا لع مدننم

,ب قل صنت نإ كونملل سيل مو ا اياجإ
 دبو هس لل 

ما مال اميه نأ نامرهسلا فئالعر زم
 نيكو او

 سالسد التلة لاا
 ءاياا عنك نود

ا لاحف اكدحاو ىبوز ىف نفل و نيدلا لحالات
 ىهد بون :تالث لن امنا اجل

 ذي عاب يسمنع عزتي الولد ان ايس

 قب واهلا نوران دقن هاذ ةارطإ قكتألو نيبال 3
 ىهو عيدة

ا رار وصلا ةرؤلا ل
 ناؤكإلا قار ارك اهات بطون قضبان در

 يالا نفك ايراد رمل اتقان عرششم سرا

كر اضن تانلدراز)ةزردو منانلرازالهراب
 دراي »و معلا ناسا ءارلامايبد ال

 لاب ذاكا ذ الولف ةهاركلأ عمدحاو بون ف تالصت رو !ةلاحز

 يا او دلرااذاو او اةنسلانفكرسكمل) ىلع كعول 0 /

 ىف تيباديهضونورازا) لع عضوبو صيقلا تيلاولرواخلعر ازال طمس

 قلد لا قو نايرخا ذاغأسبلا لعالضذ ننميلل نال اجلا لاح فاي
 ءللاوةدبحرياو هسار اع نطمبتحدلبول ازال نوكيلوالاو كذكتف ذل
 داذلإل مخ عررلا قرذاهر هصاعنيتنيغضاعزمسس لمجيوالوا عردلا سل
 نادم .دامرلا فيضان غند ال مس مفافللا ثْنَع عردلا قوز

 ىبِخز أو قلبالو اهيهحو اع]سرسو سانرك] غار للا ١

 حتا نينا فنه او هبدرط نمروع ننكل اراشف)
 ١ نلت سارالوز احدحاور از ينفكناو ادرورازا ىف نفكق هارلا

 أحلا نذلو هن نو اعرتفكب جو هلي الو نامولو الا نازك نسون هل

 قشويلعقفنا اذ إ عوجرلاول سبل يّتصخ" ريل وسفن لامن
 مهربة بأعأمد حا قفن نتن تست 0

 يحلل و ريع ديت كلل ةذإر يراها نا خوال ألا

 نيقابلا تذارضب تيمللان باث ةيرولادحا برس هعيذكت] نوكي
 بنا ةاكمكزتلا نود ميلع سم بجو تدووباًنريم مآ مدل هتقتام هيرو

 0 دحار بوث ىف فين هركوباقالازم دورا. ةارلاو هلا وز

 ظ ميه ْغرازالاراسي قلب هزازكدا لع شال هردصاعبت امنع نيالو ثنا





 ابان طن اي] مطر مو نع ناوأو سم نع ا تيبلااعيلاو مأ ح قالصلا نللم يبان 277 اسال 7

 | علا جاودلاهلو ما انطاو تسلل نايك يعةالملاب نحال اياز صول زتزسف مالسلاو للا اعزلاو سا 1ع ملشلا اشار
 "ادد نس قدا زلات هش ناكذاثعوزلاربط نم ناكني ناهز بلا نئوزر تاكولوابكار ت ا ام نبا اردقتواوزك نجار ةعالبا مانو ايار ظ

 زر, بان ب ال دصلا تامراو ةيرب نون عك هالوم ضع اوهدبسو هنا اارنو ماما از] ماي غلف سانلا لدصو ادع |: لصف ا ريببارلا

 ةانادرلا له لوإت لن ليباسو ناو نال نك ماذا ذو ونلارلع و نضا لإ 0 سا 0“ يسن يبو ةبادرلاروات الاد لهرلا

 ' | قحالويدجال /عيزلاو ايهنس رت ادحإ ن نا ةالإرلا كومو هنو مقالا اوم ارا وأطدسن انتدس لع ثنيان هيدب عفرنمارحالا ةريظتركيداتتالا

 ا الورد ةيالو مارذن لرافسللالو ارنزر ةالصلاب قابو:بنانلارعهحب تو ةارقلا ةيدباب ب ساباانتلا نينب ةئالا

 تكا ية[ نانا لهب رفا سه لهوا الون يلسمللو تيمللو وتسننل هدعيوع ول املا مكن نع هس -_- ل

 ا اي تا عل ولدا عيزاقيأو تيل ثور دصارئاعرلادنعوب دب وهرب داب هب دز راي نسحالأوأغرلا هبت يف ىتأ

 اتا اطلس اهلا تن اكناولزنم لاو لذي نمو أولا يف هدي نع نس فى امالا السلا ةوساعرأه دهن تيلو ةعنارل بكي ]

 «اتلورتنأش ةزانكا ماركو ارا ةاذاولا السلا اسمر سشنأ ءاليلوالاملستلا نوي ىني ليوا مدي املا ايو يالليقو ةشباقلا يف هلي نع
 لضاستل ادواعا يتلا لجرامذاد ًارضوومم تشكو نس يش ةزازبل الص”: ةنرهجالذ ناار فلسنا لقا ويلا لكلا نتاع

 مس نقلا ةزيراتلا فى نسل ربكم ايالإ ع اذ او هممربتيو سام :| ف عبدي مفريالمنا ةدامرلارهاظو اطر اسومبلع فاض يبا زعةالضلا وانت ارذينلا

 دقن لدر جز ناو البو ننسي (ب "ل (ريكدواجناذكوةزانها نك رن ةالسصر ماحرببا شات مهنملا رش دازكن اول اوهو ةرثحالا تالثلا تاسبلتلا

 لسفلإ نو تيم له ىكمولو تالص ع اه ةرصاو كرنولو تارببكت غبر ةز اننا
 تلا اساسا

 يو الا ايكدبلا نصاصل 0 ئ
 بارلار [ضانادارضحا رضحال املادةاعتاطلت تلا نامل, ن] ى

 ايلؤاو ثينمع نمايرقال قالا يارا مناو ناو م ظ

 هزننا لب أن الثربلب وتلا مولر مالا سب موامير) مادال
 0 همس موس 00

 رجب ةيشلا يف نموا مما برب ماو لذاغن ا
 ةريبكنلا ءامالاعمربك ل او مشاعل مامال] ةزنسلب ظننبال_رربكر تاير

 ديد مايإلا ]سلو مانالا بيكي كب امهيريزب ةتلاثلاو ةاثلا 0
 وضح نيعربكولو هيدنعلا الر اذؤلا ياذك حجو مهنارلاريكابس انزيشلاذلا بلان اناوملا كارم نا نابل اا

 2 1100 .المامالإ يلوا :نارهد فشل( مذ لا 0 0 7

 ير ادب انج تفتجارأو مامر + نبا كرش ل ذكر دكتلا علفي ضرإلا درا ناو بالا ولع ميم هن ازيلال لوقا تابسملا بينا 1

 وهو ل اعتننلاب خد لكن اس ناو ةدح الي دحار لك اماس ا نا اذااهعوز نم ةالسلاب قدر نوت مدقي ننال نس مهرب اايزقلا د
 هذا دنف فقيو ادحاو از طسأ فل ب هو اشن ار ابخملاب اهو هيف الإ مأو بال ن اها تبملل ناك نبا مذن (إ از هدب ارسال دارإ ناوى لاربكالا

 مااا دي منو نلسلا م !!دحاو الرو ارحار و أش أنالاازكو كواربكالا مدر از انرخا لحجر من از لكس نانإ نارفص لذ

 ننأنلشئالا: لسن تبق ةايبلةلاعرفلخ مي صو ماستر [حفرشمالا ناكنار اياد ارخسال از بارنكال نا :
 ةارلو تافهإ ملا هاسل |عمان اننا دل بم 1 7 0 7 دم هينا اقبال ءاببام بألا لا اد وفنممين اردلال خول سيلورنع

 تيشلات دسورح اجار ممل الم مس 01 هلا اون تباعا نإ هدنج نا هبل جلت نادمة دقن نإ بتكوةلضلا
 يم اي داب خب ةزرأج اع 0 1 رش هين هلا كوتا ةنان ايوا طدبمدا يهدلسلاءقنب بقنا ؟اولاو 1

01 





 نرحل ققنم اعيد ضو نونا ةرشلا نامول ثيح ميج نينار اع
 وهورنتلا لمر دنع تبل! ير عب ةارصو تيبلا لسانباه| دنع نمسبلو | ٠

 لوانننملا نوكي ذا)ى افيمر الس سيلر لمت نم لسبب بتنبملا لجر هيف نول كولا نإ |
 مرلاوذ ث مهر بذبسبإ 2ةلامر لان ةارملا حقول دا رحل حولا ونور
 مرتشي تاردجلا نم حلل لها بفرح سبل وهلا جرئاوو تي هرعت هزلا
 .يلعو هننر د مض|وكاوفنو ثيملل تيبيرق ان /دلوزماكألو ةءارم اريل لخدالو
 ىلع يضايالو مهحول تابالوزلبقلا و اهجوم نهإلا مش ا عض بو هدب:لوتنسر ملم |
 تا هركبو بلقنبال حج هوكو بارتب بارو سدنسو مسكة دع لو هلت
 ار اريقوعسو ارك دا زيبصحو)ةرؤر ا ةيضمرتشلا ىف تبا تك عض ىب
 تبيبعبرحو| (؟ىارطم سير زولالا لعرلاريتإل ن بلل ا, نقي هوكد بوت

 سلا نندبالو لصنبا يتلا يبت كم ادد علحريم 4 عرش فانك مف نظارلا
 ادا هى هم دحلا ف اوعضوإو ردو نبللا مان ةربقل |ةقيج م ديلل] دب تن ءاكحال] ىف اك

 انمار لاب لين( يا يلهو للا
 الإ هر كو رفلاشبلب دأر 8 نان منيع نعل !نارجوبو كيز

سقلا مين ناوذاعل ايكهزكال هقؤف ن6 ناو تبل كاوحوكذ نائنإ تشنلا عاولاو
 ر

 هبل: ءالارعل هابايرحتا كل اسمىذادلو هشننلا عز انصيللا
 بارثلا لني ليكسمقلاهررزاب نبل نب قلا جرذلا دست ارال نوصل
 دايت لباب 0
 . ال دذاعفترم نولبو عيربالدردقلا سو ماجربما نا ةريش قازكت يلا ىل
 متبلعألا ثري ن بم ابالؤ هزم جر لالا كلت لعإو ديون ]وكب هربشنوا عباصا
 رو بر ب اسيعوإ تايولا زو هب سايالؤ نيليِمر ركل نذرلا لف هن زاو
 77, دا «.فط ةذمرعب هجروا عسبال نفر ر دهبو هب سايالؤرخ امرا لقت او وكرت
 رن "ساب طاشبسإب ن6اذاو ةريقإ نوجيشكاو بطخل لذ ركون ذدبالا
 رو هل هنيضت) نهو نكروأه رلبئشولاهدلو نابي نييتعيا 'ةن ار
 ب. د سفح ءارقك ديرل/ل نق اذاو نك نأهل سلاه دلل اهرلو لجو نريتلا
 ابنيكيكراضلاو دوهيلا الك ووقدبل هدير لإ لقننانم نأ عخربالو لزب
ننا ىف ة”ه/كنابنو تولت نوب ان هسفنل اق نا ورك نصلك ع

 "وب ا

 نايس ف مئقد هركبال اهيلو جياوضلاو بانقل /انبو لوب صيِصْي هركي

 لو نذاب نوت فخ نف دز اج رق وازبق نهتبلا لرحاذاانكدورتت ىف هربغ |

 هلو جاح هيلع لف هيلح تبر لجرلا, نقلا ايلين كو فد لدي
 عضو باكل اب سابالو ساب ةلؤال او مدي او منو نمي الكروي هئادبلك ىف وثد نا افنرطدحو
 تبا عارضا نبيا اهنيلطتنبس بالف ونفلا رضا ذو مذ لهن وكل ىلا

 رم
 تدار اكدجاذإ لالا بلطو ةوفشب ترذإو | ةيوصنن نضالا لوكس «نرزل

 -تاكولو لام هدم نق دورا للم يف نفدوا بوصغم بون: نفكواريؤا عار وزد
 عموم ضزفرلاوشنإا وعلو اعلا !ةوحبجطح غابولو جازان اجااذن د لاا

 انجاعراص ل متساذ اوما عوف يناس ابالا فكس ناكذ اذاهدلوومالا تثاءاذاورخإ

د هيك نفلا فاي رن تيلاراص|ذادزاهونا عي نذر ناو هفشويزفدو ع
 يفرغ نف

 ت ةبحان وم اع اوفيحناوةيتابزنرملا نال هريذ
 | تتارببلابننتميف ربط نا

 | سدوم ةرق سانيم عراعبس ناولو كيزركب غباف مضوي د جو نيدلاسلا
 بلرنلا م نايئكمثالن بق يف ىَتي نا قيم ننر دهرت ل بوقسو ماكخالا هب
 "+: تلاد لاذ اهيم والا يتلا يف انبو تيا ومار بق نم لوي واعيبج هبدي
 سمو رسننلاربضرذَح نمو كرخإ زار اسر خا هيسوم شلال لو /هض اهندو
 .وبتاه ا ةردل | ناكذاثوحإتيمرف د اودلر انلبت رفحا جر لعتج بو هب
 بحرا ءررقن عارفلادببونتلا دع :ئاسإو سلينا تيرا نفد اذا ىققحبو شياملا

 ف ازكاعافهرعاعرلاوةز نزلا ةنسلا نم دومعلاو عفتنا يار ازؤم ادا ذهياودخ)
 باتريس نم أبا:ةنالث هيزئتلل تل إلها سول سابالو هبررعلا يدانفلا
 اهيلا سؤ :يتسم ةيرهنلاو ةعدب اهي ان قلا هنع#بزعتلارلبوالعنو الرق رن ام
 مدببدصم ل هك هنو فيفئيوز تيما بحادص سب قدامك أهم دوصخلاو ناعلا |

 فيقسنالز ةزمويزعاذاو حاجي |قبا ةيس ناك س بصتلاداسبملا اعيدشكو
 تيل ناالا اه دمن هركموررابا ثالث ا تدب نحن اهتفدد كذا ةزم أزؤب

 !ذ انهو هلذذ يا ف مس ظ
 ”جبزفتاب مر نإ بقسنو ةدرعتلا نمرقىلذاير ناو ديدُس عزح مهمرب
 هبا لَو نركينإ الاأشلاو لا درلاو افشل درابكا ب 01

 . | فدافو لكيإ سارقع وبزفنلا بحاصل لافنن بجو أهصر الا يعبأ
 نسحإو هنرم اع لرخاو لكتبمم لدرنملا لق ر وفتح هدفت دنع
 للكو طع) ام هلو خا ار هس نإ عىبلع هسا غنم هسا وسير رعت هك نم

 يم ارغلإو نزلا 0/2 انف وموت ران نانا ةأدقو تبل نوعينو نارا ةولث سل مقدر رج
 ! ١ وا



 ميرفت فو لازع ىسحاإو لوح) هدا طتعارت |وبرمم ىف لاه 5-0
 سصايلاو | خد الرويس ثول ت قاب سان : 0 0 الو كور عقتنالو كملع هند نخاف كلاب َّ لاعب ال 0 ا ا 0

 )نم قرملا اون اعراب نصيامو دادلا بايو نكد مدن مانا 1
 اق ياو لما بلا ون انما 0
 كاز زاوج ف نلئخإو ةكرتلا نم كل يات ل نيطص رولا يف ءاكذاد ناب ا ماذا انسحاك]ؤن 5ٍنيل لهدا دك ايس اا

 .ةاكرلاد انااا اك ران نات هر نهب ا وقل
 فنا وطقم , هالومالو عا هرب مسيرتؤفل ام نفس ليل نه

 -قننناهتب فكل حالا ةالا دان * ا يج
 لا دورا (زل) نع هي زجوامكولو ران فلج هنزل ةازلإب وان لع

 نفتشلالقسو ادام كلل لوك ناار هازجا لو هلا قي ناو
 سصاخؤهوةداقارخوبو لنفي ملا نلت ادب داو بويل لب
 هب يال ةاكزلا نب نس هراداريوف نكسارل ىحتانملا لملم مرات تايعالاب |

 اس يخالط لخا جويا:
 ركبوا لونلاهفنام لتقنو اهرحاجرنلب هر رن عسب نكسب ةضيرف نينو ماكحالا اذ َ

 1 0 امل هه
 ىسرل طوب امذ هيلع مزعوس| رب [ييفل ا مقف

 يقسم لالا لسا اناا .هداراهرحاجر كال, 2
 إلا دوصخ(ا لصتي مابوفلا اعيبجإ ف نون وت أمون هوو

 ةرهزضردغ سوريجاش زان ةبجإواهتيررنو ةْضِن درذ ةاكزلا نوكتف مأمن
 مقر اهعن ام لاثق فوكبذ تأذم ءاكداذايهرضات تمت ف نالوا

 | رش مبانبلا ف لاف لغز هاو لمذو وقيم كلذرهل ذة اهيادا | ثرخ ةرصقلب 2 دود اكو انردنع اوي ادا ش ونغم ,ئاز ابتع ابارك
 0 ه وبحو لدكرا مى ةا/زلا)و | نم عنتم |اذ | ىنبهلل
 ءاد ارم عتماول ار ملا ج :ارهم ش ذد اهلا لهارثلا -اونوهر بارا اعمدإبز
 الو هر زعراهر نافلسلااه خاب ةايزلا
 اوهوزر هر نم هاب 0 : ردع وذلا ل ع ينو ملوق

 هَل

 رايت '
 ب

 يلوي نلف طول '

 ا رعب ايش ايزل

 ظ ةييزسا لارا ازاكس دالاس املزعلو|]دالل ةئر نمت |
 ' , | -تنفو ىئالاذإو ةازلا لعزم :ماوةنسل ا ىنح) كا جف ايش

 لائولو هم تين رو ةركفرنتب 0 دوت ازأم ا
 تارذب ةاكزلاداوف لكاذ اكل 7

 ”دزاجل كولا عهد ندع ق بو لدكوتلا دنع ىنر ناد ليكولا نأ مدرلا دنع متل
 نانا د ن]هرم اد لمر يلاةكدولد للعلا نود ةازلر ف لكولا نب

 ب لا ةيعول زاجل ةفلاوجن ديل يذلا اون دواهراجوددل دنع م
 2 شلل لول فذ لش ليكولا لا مفدلا ده, كرخ] مش لكوفل دوت ناورمالا نس

 ظ ألف 11 ا
 نإلامرلو لبززع تعفو هز دن نع نإرم || يون ىح

 ةاكزل] نعاهي فرصتي نا لوخدل درع ةونبوهو لغرذ ياي ةدعب قزتفن نا(
 ع دلوقت وسو هجم نارا عفن دولا دنع ةديدولا تلكه اذار ةاكزلا عورتا
 ثاو الا نعي فم ةيبالب نيالا مفدولو هبزجيأل ةاكزلا مبديرب نوصنلإ
 كلاما رشا نكؤ لا نم هريغ ةاكز يرأ لعرالف الاد ناحربتنلا دب ىف امان لالاذا
 نرسل او هدنلا كو تلا انك لذلاو هازدايقخلا ديف اولا ذاناكأل
 ةاكرلا كونو اضرقلبلاهتسفر لان“ وةلانةأاكورب مكد ولعه اسنلا نوربلفلا

 ايسرايهر د نكسل نحو هنا عرف دإ ا اان لا ل عر اا

 تداهم لب الو ف يعل ال هركنو ةلزجإ تاكز نم هور هزه

 | يا اعإعن ترص لا نان لم سن اما اكحالا ف رك
 سمانا نوت تي 1 هاك شله

 ا | نئلا] روافضن نأ
 اذان 3 | يفاذكر رانش هل يبو نه نسج ىف ربجث طغت اذار 0 هب اضاف يفيدل امراضبا نيدو هر

 ناو خْرمِب لام ند دخ انن |ريقنلل ليال اعيد هب لعر اعوامزاا تجر قهر ْ
 هد دنهل. اذكزهةاتاط ناكنارأ ند اذا تس نزلا بحال لا رْخا
 تن |رل نسلد لعرلا انه نم جوح] متلبنن ضر او[ 6 نزلا لعن مارق قف نانا لَك
 ملل نإ وجربواهن هر سو مديبايب اما كك ئاسأض هناكذذإ ثاو هلامدخاب
 نامرطتلا يفدرأهظتالاو ةاكزلا ادا ننالمالا وه لصنالا»تاخخ أذن نف| ذكذخ اين

 نصمت بغرب اهراها سنا ذا هيل ناكل سالو نخل ْ



 لا عفدز جول نا الو ةنينغ مارل يدم كالا ف اك 58
 17 اداة ضال وم هَ
 ىررضن نم وهمِنفلا ناد دكووجزاقنت ل ايرتوداطوهلاجدهذيق |

 دزنلا نع مب يويبريقفلا ىلإ ب أصنلا ميم, ن دوار ميشلا عض مارا لفنلا“ بوس . ص /نييقزذلو ناسهتسا اذه و دعا طقس ايزل يوب هباصن
 نم بال[ ضع سيعو ولو بجاول [ز رد ىضبو ين امنع ذ|بجانؤا
 نسبا نتف او ند ناودر,.تسذا عودا )صا هدا
 نيد ءاكز يونوريتف سوشبدا اوزاجم دنع نيم هاكر نعواشو رضا ابدل نبد صبه يت خ ساراركالارع ةاكزلا رد نهي لوح ا دوم هم هبهرذ أي نغ نيل] ملعب ناكراو ققابنانعارالا يكونوا وطقش )ابلة كفو انتا طن ضحبا نعد دادالوا ةاكزلا نعبكون تاز نس
 لانو نيعلإ نعىيعلا اداهز لد يع ةاز يوزخإ لهلماارغا
 نبال نم نم نيدل] راو سوح بقي نيد يو ننفلا نع يلا اراوزباجح
 رسلا|عو :ازلا بخالد عدرا اهلئوجو طهرت نم 6 اكزلا طورتن باد وك:
 تنايب وسنن و ياعم اودأرل) مام ربل انك ةز اجلا ياندذاف ناكناذ
 لمارخو ناوسيتسلا دبعلاو ماخالانارم هنفعن يلا انكو هيمن / يرانفلا ىف ايك

 دوخايان ازاههرجستل اهنيينعللاةنازخ ناوالف امو ىزئاباص :ثاعش ان
 اكديم ةيامحو اس دحا يهضرع ولا نم ذخرا هك انو يره
 «:ءاكز متييهستو :ةيقح ةيزحالرهل  ذوخاد | رشعلاو لا نم دوخاملاو ف انتسهفلا
 لاورشرص لوجولا رس مالسالا نا اكورخ امنا عيا لذ الضال هنمر ماكحاا داب
 همالسإ دهن يزداد اعرقشبرلذثولا فاك تلفن اهلج سيلا ارل حاشي
 وجإ# لانه نم 0

 ضر الز وف دوج
 ىنعدلو ما نإ ماكر فرم

 57 !ةاكزلا هيلع بو هتبالو ىف امالل كت
 ١ الع 0 1 0
 ا هيلع م تاموبدت !كوانغل نايك 0 0
  كليزم مهلا ذيينتبع الاداب واول مذ كا لدتا
 "لا اطل وغلا تنس ناو نيينغل / ةنارخ اك 7 لنه هدرلاو هلام

 اهيعانول ايكرككم نضام دزني لودلا طمني لودلا لالؤ يف ماسلا بحانم تامولو
 مشيزولاك هاطغاولذ ارثفنا هم 0 ملْس ناز هيِلعَو لامول ضرب

 نأ

 (ىحوصلا ِ
 قا اواو اهداكةنسلا ول فونبلا وثم دجو ازا ,

 : لا ىلع بح اصررافناوعيو مثلا كليا اعد | ش
 . "ضو (قترتعتيوانر اضم ام ادب وا هرب ف نوكب ناب ىيقعلا يف رئملرغالوانرلا |

 لع و أل وانا د روجر ن
 ير سب ف0 لفت نمو ناسا أكن لا نال قد

0 
 نجا نمراعلا تونملا فاز هو ةباورلا اوه ةاكزلا همزلترثكوا ككذلق اهرخاو
 يبملا ازكي اؤالا تو امالو نادر تفبانوت ع لب نان ىلصالا يقام علبلاروب

 ظ .ائاوحاخال| بعوتسإ ناو هيلعؤلا اهنبيقو مفولت تفز ني.لوأ ادت ارمت لباذ)'
 يح اسؤتساولو هلل /ت رز لع نب هولا اذلدهيدنعلا وانتا قازك
 «ةقرتسلا لازازاوناالا دأددإ لات راسا ادا نب نيل ىتساوناتمقتلا ناي
 | اًمطاغ نك لذاو زخرف نكاذا غياض الادادالاب اقتل هلم
  قاناول فو ا ميانلا/ل قام

 ءاكزلا ةيلغ | هسا فون ن منك[ واةل زن فق عنسلا ضو هن
 ضراملاو اى نع كردي ناوهو ايلا ونبل) كنب نر ذالو اقم دديهنوكا موصل ظ

 .ااضصنرل لا ةركاهينمو ماكحالا قازكةيامرل اره أف ف نت افيسم كر ني ناؤضو
 ليكولا كاوارتتنلا كوكا رمن نتا نم دمتسمجلرا لجر منسق طن بنكالل
 دلااذأو باصنلا ناصقنل ا/م:نسنمتلا كلن ل ةةوت مهد ادرهل دره ث ةاكزلا لجال
 ( ناد لولو هك هادو كسل سر

 ظ تان رن شكو نبني اعنا ناداه هلا والا
 د لل ارح أكن (و ال الدال ان باصتلا نوكب ناردأبتل او ةاسن ذوعنر | نيج

 معلا ىف ةايئالو ينممل لجبال ربتسلا لا قرصتن) بجودالاو درلا بعون ضاح
 مكلم دأب بوصول | لال ناطلسلا طلخولو نامفلا ف كاتس نس كول مما د
 21 يلرنعو زبري نلع ملاذا كلهتسا طلألا نان نعت لىبو ةاكزلامن نتن |

 ؤ !اب كلتا ايوب لان مل نااذ امو بع نعل ان ىلاتذا قفرأ ملوقو
 ىفلصحلاربونذلا رشا ركا نيج لنا ناكلاكمبف اريل الأو مرمر وي ردع لصق

 ف :عتتئدبقلعتبال ْ

 .لللادجو ال نزام او ديلإد للبن وّمج) اموهو نإ اتسهفلا ىف اكهوكورخلا
 تا لدا ٌضيتلا لو قادصلا/دبلا ةود
 | كولا بّحالواباصي نوكيرتا يجمل: ضيهل |اماو ةاكزلا نب جال
 اتقي تاما نا كانا تباناززابادمل هدم :



 9 ير مو راسخ ج.م 0نال ل ا وذ ناصل اولا رثا نمل وز لا 00 0 0 3 ا 1 0 : أةنالابدحا اعف ةانالذ ؤ فييرل ناو ايزا] بلغني لوألا هيلع لاف دلإلا عيد نهذل ار فعلا وهلا زرت ظ يو ينال هايج لاو
 "بنكل| نم دنع اننم لوناك هال 5830 ان( ناو هيلا يزن ل وُ ناكذ اورهلا ىف طاسلا ةل - دهم نيرل | نيتسوون هيلا لم ١ للاةاكزنا مرنم ا 6 الرا رواودفلا رب هذ يلو يأ هلم: 0نسكد هيلا لسوق 0 ا نم ن ا يماصاع لا وناص ادازالذ ةفإس بوضفلا ىح ا/زئااميحاص ا نات صل برقم 2 فدع ملاذ دارنا هام يع سانام مها دئاوةيدنعلا اوانتلا قاذكمبن منا اا
 تاويلدأ ا ارا اد لوا ان الإ كيزكو ا نيل ال لةنالعلا فدع وعلا رتب

 للا 0 : 0-0-0-5 2 0 0 0 أ
 7 ةرستدفم وذل اووفل او ثلا بكام [ردسفتلاو تمدح او قفل بن
 مليار تملا لوص, ما ذكوباضنر بتعب زلدتحاولا همم ذوأفاتم يلا
 تالا ةئسلا له نبع نم نم قا فيد كح رروصتم لمارال ابطل ارنع

 دنع د سلا تاف لوثا لاعىتصدنعلا ضيقتي لو نملادقنو مجرد ينام | مم راي
 للم نال با اعماركتشسل طبق ذكو يتبل ةاز عيابل ايناكيألا ] 5

 ثوعو هراوللز ا ا
 سعارذل عمو داككالا فازكةرلصالا| منا | ن هرم نال! واذا :ةتمنف تناك أ هر دياي دبعلا ضوعزذا كرو ويلا ظفنإونابل دنع
 5 0 ا :خ مل لحر أرني ]لع ةاكزالو نينبالا ةاكزا ؛ابلا 5اس

 نع نع بجو ناوسشإوا بايثلااوإ نوزولاو/ليكلاول ا بابلا اكرتت يضم تناكاوب لن متدلا د1 5 د ظنا ..| دوقتلانم ناماوستو حال هيرو ن قلما نأيضو عيبمل او فل دأب . سدشنلا اع ةاكزإلاهنعبق م لولا لاح ةحارضبقت مو مياس اصازنخ مها
 وجو مج ممياس ةاكز ناكنأو ناك زكا نبرك/افنهدنؤإ لصومر | لاحروشد در ناهس ئاالا!بصئل رقم بضاغلاو لعن اهيبمئع از

 ةيرلا «ولاهيام فلا نآكناب نيعل/ ىف لذ فر اي اوس ىالخالب ةا/زل ' نر هبل ازال يباب ةدلا بح اصلع ةاكزال لوح ادس لن لا[
 باوجأ :هراذئلا ضو هرعز ا/زو نائغالا ةاكز نكن اوناصتلاللهتسإب ا عاد اينو تييتغلا ةنازسف ايكنبرل ايس طم اهيل

 ةاكزلا برو عنم نصرا جارح بولا نامزلو اوسلا ب وحاكم بوئزلا ب اودو ةزازإ)-تاثاو ندبلا باتو نيلسلارور وسل
 كار دادجلودل ماه تاو قزح اجارَخ تن الازااذهو هروقب ناطالا نم هب لسجبامو لها ماش انك دايز لاهسالا ذل سو عمدنلا ةربعو
 أماه تجرح اذ ةدسشنعلا ضرالا كتزكو لوحلا لبو منسم دخوب لاب هاكزلا تظل 1 ٠ بو غو ٍمني] قجربفيذج دريقتد حوت ايوالداهك ردا لت ناكاذ) ام او َملفلا ٍ نان شذللاو تر اد اول رجوي ذك علوا ثان نبأ اذا

 1 لردلا الوحل مايل بف كذوتمزل )قادت لتس نيضو لامتتساو ل نافل هات نانا ملا اعز شوارد
 0 ٍِل ورم أ, سائل

 ا تاس با 0 ياجعل نر لانكا ا 200

 3 ظ
 < نأص



 سدريعلا لاعوةراقلل.| |

 يمرر ع تا فا درصنال
 سهلا لونان قؤتنسق رمال عت اوبال لت انين
 دوصو |. ة ونس ف نرلا نما ذإ اذه طاق ريض الد ةليوط تناك |ذلاهاو
 اا
 لامع ول لح ل قس يباب دعو ةايزل) بوجحر درع دنع عن أولا ل 5

 1 نيرلا دق دنعلا ةاكز هملعبك
 < ضتغاولو أر دحاو لع ءاكز اناهل ام اعيلرحلا لاف معز ذ فل لخكناد لإ نمدحإو لكن و هرب )رضبو | نىترل ارماب لجر در اهي لفكو تيد معد

 !و:بضاؤلا نيؤلالا ب ضتغاورخا رن لبهر نافل افلا لجر ؛ لوا وحج مهنس
 ةاكح لوبعلا ة/ز كوالا تبصاغل احن ا/نتبص اهنا لام اك لولا لاق فلام

 اق اربهل مداخوراددلو ديفلا هيلعو ترد رولا هل لجر ينل بصاقلا
 ةضئزلا لارا ونار ضم نيل ]نال هيلع اهزدلذ ر قالا رشم مم
 تنرلا فرمبالذ ,تجاكبةلودش (كلو رارلا ام او ,تجاح ورحل ضو رن أذ هدب
 كروصْنم لوكا هتباربتع )تبول ] هيلح ب تب ارل رناب تبول] طغسولو نبل
 اوسو هيلعت ا(ز ا لوكلادعب تول سمن ٍرِل ا ارناولو ئوانفلا ىفازك هطوفح
 ىفنا سوم ناكرلاما ارسسمن نيوز نارا ز اكل ةرفغواانمزفوأ ويسلم ناك
 0 ا ماكحالز يف قانازلالهبدا
 ل َطفللا نايطوونعا/ (ئرصونارايكاد_ررزنلا
 :ناثو 0 !نقسأز رزلا نم يدارا اوني ق نهتسالا لبق دل نان

 هن ء1ذا ايكب صن ول ةأكناو عنميإل لوكا رسب قائسا ناو عن لوح ا ف ناك .
 مهاردلا قا سلا فرص ندعو وسو هر ال! ضيرعت رن انزو مه لز زول
 اا لش ا

 راعين توت ناو ةا/زاهاتإ كا فرص :دلتنماًسانجا ماوسلا تناك
 لاف رصاش ايا ؟رلر اي زمن ئاذ ةذصل حا راانهواشاعياا
 فى عفزع مزتوا هيدنهلا تفك راذفلا ارك مُباسلا نمة اكزلا ى توأم اسلاؤلا
 يللا ةاوأه ديرانة|ريذن- تخيل دما ترم اه اهبلا امعقدو فلا
 ءيلع فن نانا تيل خول كزكر (هنرحاو اعز لونا دعب جذزلا
 رد قل ندب لحرل رك |وا اهدونس لاا ةندلأن

 002 ناك اولا نعد 000 0

 نوجا دعب روجر ن ووفد

 وتلا !ينو باب دازييانتو مه ةرد اهي يقرر ]

 لذ ظ

 نافل نفل اد الا كذةان لس بنان رت نام ج ا

 ىملا يف : هوو وراه سارتر
 روز ال نويل هبل وقواشا ل ا اولا

 3-5 لبو داو ده مدع و البو ةيسرلا دنهل لايسبلاب

 0 و اوفا ل ا ذإ ةاكزلا لت يففلا فل هباوسلاو

 نبقي مام نتف
 0 ا هباورل ك0

 0 نيل ياسل ا ١
 ش 0 0 0 اماسي وف

 لإم ةزحا نإ كوقل لعن ا 000

 ناو وجيل طسولا علك 0 للا نيم
 نكي [اارلك ارهريفيمفل امرت ريبلااهستساز (تخإ هاا كر

 ابرك ىهتضدنعاد ىلإ امى يم ىيشلان اجت يجاا لذ امد
 فلا وعيو هناك بار دتلا ةفوفرم لامن ااذاو اياصنهدجو لس ناو ةاكزلا

 بجعل ليقوهبلا لوصول اوضرال | عببج جرذح ناكمال بجو لبمر

 ا مالا انك ندم علام نم ناكل دعس نكي اذا
 00 ا اودلاوتلاب”مقنفح 8
 دلإةلذلآو كفوو قلخن ر ينذأيهزم دحاو لكو هبباندب فوا هدب و ألا نولي
 . اننا بقفةيلص الجال كي كرف هنامجاب علونتالل ن [ مي الاه منمخلاو
 مسالا نوكوارهاوسام لفعلاو مقفنل 5ىنوا الس) ىشرلوا هز هيلا كرش أين
 1 ام 5 | نيوفنال نايل: ةراولا ينمو ةئاسالاوا الا يبه
 . | فون ازال نركب "قوام تركت للدور اهلا ةين تن ممم اسالاؤ|
 0 رس كذن اسال سلا نوك دنيا عدن
 5 اهجالا نم انيع ويونس نا ىف ةلالرلا ه١ و ضيرعلاوا دووزلا نم نْملا كلذ ن
0 

 واكرم ةراجنلا لن
 هنجلا 0 | ىامكأ

 هر (ىئللرسف لريضنف نضورعلا نم نير
 ّ | من لك مو 4:
 00 1 ان 6 0



0 

 وكي نتطارنو نسوا 7 6 56 وو نسال تامل تال نايا لد 1
 0 0 - ' 0 3 هرب ل مهد تطال لاا

 2 هرج بنا نم ذا ثول ١ ف ةراقلا لأن نوال ةز(قلارادووح| ند نينئفيا 0
 او زهدب لعلنا ف رلسصإ قيامك ره رايغلا لأم يف 3/نالو ةازلا زا رجا ارم عاهد نانا أذ كأن اثر نوما :
 تان ةنيبايولع نا لاذ بويمغلاو درهما تلاعب لاذلا نه دوع بح يعن ادعاتفلا ناكاخ لما َلدبلا 0 3 56 00
 ناو ةاكراهيبحأس ليتزسل ناز مهاسلا سنع ىلا ةأيزلا تيجو نسبت ل صامقلا عيل الريل لث اك انا اسوص اسال رز اك

 اطخرسص ملنفف هز (هلل ديعول لحر ناز لفشل ناعناودفقلا يك 7
0 

 اراد ,وعلا ني طواسلاو ٍةز داصم ذوئأملاو قبالإ دوفتل اد ازغم بصاقلا تأ 3 دو 2 2 0 ا

 . |تثبرلإ ناكنإو ميساذاهرشرادولوز لدفاع علا لاب بك الا مو تلا مر ناقل لاي لهب نالالانرك ديلا 2 6 00 72
 ةنيبديلع لل ملاذا ولا ٍسولاو سي أناوم [ُةلداعردع ةنيبهللع دحاجإم ا 0 دأخ 500 2

 0 اسر ع دع : سائلا دنعرتا كيوبنستمب هلرارف اراضي لقا دسانانباهرعاربامهرد فال 0 كاانالامحبا| د 0
 ناو ال ديواارسسميو اال نالاوسأةاطم ب ,كوفم ىو ضيمام ناهز منِلطَن : نمارو زو يزنْساو| ا,كللالبابكزتشال ايلا اركو رى ةايزال لونا 3 2
 لن امر خيو ةنيبلا بعدم افورحب افلا كادر الذ اًرفم ن سرم ا نا 00 :اكزلا لامر لاحمالل ةدهم اهمال ةاكزلا اهني بت هارد يداك ا 2
 ادع نايل ض/ذلادنعر م هيما /زلا منع تطقنساولدع ب خهلا لي دفن دِجمدعر| نم لصحولو قات جارخالاو لاسمالا بيبو 20 5 1
 ناو ةامؤلا يلوم كتذب ليكوتلاو  هبلطيل عر دقدوضو فرغ برهولو دول دي نات اخس هسا ك2 2
 هيد: لالا لا نالوماهنمومي نعل راتلا لا ذكلع از الفرم ا د ةراج عاشوا رن دع درا يرتسا 2
 ا 0 مال عسلي 0 ار ذب يرتّسإولو 3 !,

 نارك زل طق ]لذ نيوز تامتفنف 0 0 هذلوحلا لد رار د ينل. توأم ْ

 د اطال 1بلس اهريثبو | اهيسنج 00001 اس لا لنا بسنة ا ا 2
 اسف دافتساه ل راصن هل ن/ثمو لوك ص ءرشنو) لفش لاي !لصفلا ينو أقر لولا ىتبف موقت ةأّإ اره 3

 يابو ةلوا باث نم دافتنسلا ناموس 0
 هولك مسنعرس نم ناكولو كيذر يعدو ) دوا نكت وبه هد ا

 مبلع لاعو هرداتئام او اهكزوةنمن ةرقن هرايللا بع قرتسا لعرسلوملا

 عر يبان وأب حبني ةايزال وضم رد يان يواسبالوضوالرلا
 تارحول قنا عشنا لهل نالوصروب هراقتنساولا كو ع اليو ليال. وم تاق ةزاولادبعامبد يرمز هن لوح اهيلعلاح هزار قلاول لعرشفن

 00010 ابست لوذا لالا ابنت انتسإا اغلم قاقن ا ايزحإ ديعلا لالوي طغستإس تروا ا رك ناار قالا ةاكزرذعتلطبدسلا
 ا باتو مامن نداءات ربا 1 مناع الاطر نمو لودل] اهيلعل احهررور دولا ول لجرة ايزل !اررؤ ىطنوأ ٠

 يئس لع يف هاردلا نم لكن 00 "ار دباميعاب هداها/ز ف لوك ُ 0و ناكل تشاء ايعيام مر |هنلل يقبيزلر نينتغل نيبتفل ]نرخ
 أماواباصن ياللا مولي ناوإديدج وح قاس لب ماسلا نم لأ 0 اكرم هعيسملاب ل دددن اول ه]ش نأو ١ هر(وللر اريصنال رمزا

 | اسعاماغ ايس يصوم عباس دوختعللا تيكا وتل وأم و هد رلا ا نسسنعت وَرَن 'انووز 00 داك

 ل

 تل



 نرتمرؤولا ناكر يدوملا دسلا لمحول :؟و هيدنهلا وكوأتدلا ف اذك
 0 راهيعاي م اه /زايدبب ةفولع ةماسل لمهولازكو ةرثعام لا
 بسال عابولو مسح ا ' 0 عاب

 دلال د ماعلا نجا نأ يايا هاد هبوفارد :

 2 رامات 0 20000 ى 0 د
 ا نم لزم 3 0 و دباس اه كوتش من

 قتيدغلا لاتعغازلا ع هولا لش لادا اش نلالانعؤلو ع مناكرلا
 بت 1 قنابل للا

 فت مارس ار نسزح (رالا 011 داوتشما من ايوبالا أرح « سالي |
 0 ياما نسل لارا اسما

 ضو نيشنرالا نود أم ةاكزال مال ناهز ةدب لإ منول لع بينالو ننن الل لد مسيح
 درر نلا كلم ولو كذا ةسصمدلع وك لوالا ةايزلا وس نايس هلو بانل لوح

 هالزافاملادودلو نوشعو :سنيح والا لوك كح ا/لاوحا : تالئاهلع فيو |
 تيتصونناهشن ؛ «ز تلانلا لورللو قيسيرالا نورامؤ ةامزلا بالنا ننس

 م ضبمعإ ناتي مثار ينو بام اياز عطاك يشسو تكنو

 لش ك0 الا ا عيرد

 ا لد (ىءام امس صن م لازحإ من ثالث يلع قسد مهرد ناجل

 ساو تنام نهلة ارد مسْمَحالأو الإ

 0 ا( لع سبل نالوحأييلع قف رد بان لأي لجير فعيرالا لور نز
 قار ءافتسإ ةازلا0 للك انني الالعب لوم ال اجولو َمْساَنلا

 السماد لدااما دلما "7 .

 اهطقس ةا/زلا بوو دمن باصتلا ل العيو نينلانزقبرسلا

 00 او مثالا

 [مئارنيف مورو زد تيداظق باث نانا داو نضرقنسا لاول

 ةاكرلا ناباهي جااباسان عون اكز مدلع لخير رسإ تح 1143 انا كلر
 باسنلا كالهتس اى ليلا نانا يا 0

 قنا

 «باسنلا شارقاو كالهتسا ةجاشلاب ةماسلا لادبتساو كدلهخساةزاجتلا لامر غبو ظ

 انفب ةبهلا ين عر داو قني ملول هديوف ضوعلا قب ءالذل ردا ا

 ] دلع يجو والا لوما فمنمال ها ا رش يلع ل دلع و كرد مسخو مقيد ظ

 [تاقاعرخاذاوالا محو اعف نليزلا ذا منال ةايزلا م ةداابزلا سك الإ |

 لفل

 م حدر ةةودملا راج نسا نإ يال 3( هلق '

 راتب سب اول ا 0

 و اردلاو شيتفلا َئارَع فازكضرفتسلا اج ل الآ و لالهتساب سبب لوزا ري

 ماحدا واما نعول فعن هايس اهتم امس ادي:
 ] سخناو اال موق ان ننعي ان رلثب ف سانا نا غيالاب ةراثلا لاب ىف ابا
 لوعادعب بامعتلا لل [زاولو نصف لالهتسإ ىف ارق تلله قعاياو قلملانعَرئباحنا

 ْ بلا داب ادار تيس لدي

 اي رولا دبع عان , مالزئا طك فالي
 7 بال دسلاو فرعا لارا لسون نابل رقم اد
 ةسدنل آو بوبا يلام اذن د الب در نا ضرفلا 01 ا
 دعن ب انهزلا كلهتسإو ةبدزملا كو انفلا ىف اك 0
 سيرك /هينساز نيب ١ الار لادبتسإوناهملا بحور جا/زتاب وخر
 باين ن1
 سييتغللا ةنازخفازك6مرقشملا لبخاكرن ناولالقتساب نسإ لوغادعب
 ْس ةاكزلال حال رنا ل) لوكارمب ليتاهلا نم "نسف قرا لقر
 ملا ول تضل نينا :)اناو بالا نامت: نتا
 نامي تلا در ناياعرلز تق :قدسلا نملك نزرهلنزككا ةالزلا ناره امنال
 0 ايا نمنح عقر ناو در دعبل ل دهر يقفل نالول قبح >ردقفلا نم ةنه لن ز
 اهتز د لاي ىف دبجو خفت عج متع ة(/زلا نعامب قدي نايوزماو لير كا هوك ا
 .ةيايسض ةا[ن اكداو بارع ل ام نا نظل جر ليلولا لم + دوتسم نارل نا/اتوتس

 :دائلائ التين ل ةنسلا نم هد .ايزلا لهنا هل ف ع ارا . 0 م ظ
 ملصلا لماع ولعرم | ذارحاتلا ككزكو البخت ل عج عفت نإ
0 

 ابوح ايلا زخاو لادرادت لماع |مداو ةيئاشلإ ة نسل ةدايزنا لعق

 منيع اكو سنس ب احا ث هذرعبال الرا عدو[ ل هان بكوانت اذ

 الضر !ءاولو مما الم يتكرم كت مدس مث مفرد الحر عدو اوأو
 ل :اسنوام

> 

 ] ةةرتس مهر أره



0 2 ْ 

 .. | عسريخوااغوصم نآي لدا كلذ نامابو رغم عار د :سمحرضنلا بأهْنيفو لأقش ىنمز د ةاينادافتسإو اوهتسالا لونا اهيلعز ف ل جر نع وهر ذاب مل لهل دانا ده |
 8 م ا ا ب سلا 71 ْ 5

 هسا لجو اواو يزعل هللا م ءكان اب عييجويجةامزلا مدد ليلا ] مقفنلل نإ
 ايارس ىف زكتسلختذراهوخو ىلا لحرب جراب نام كك وسئل سبل ع ادالاو فعالا و تااونإو هرسلاو م(يللأذ ظ

 نمفلاو ىهذلا سعب تقلفن ةاكرلا نإ لصاحلاو ايش نب لون لاوا هزاغلا ادي
 دايرلا نار جررخالاناءدخا عيبدنع سليل ق ضال[: ونملاب طقش لو

 5 مالا ءاسضو شيير| نول زم ذخ اي قلالا يري نإ هيلع نجل نينايل | اعالوت
 لق الع سوول لجر دامتسلا نع يال لصالا نع اوالا بج الادعانصن هير الإ |

 مبشر امر ل ننلاب بص اولا نعل در هلبوهوملا ن) اولا عة الزلاف هل | :دولا نضبق ْن ةا/زلا مي تبجو تيفيز (ذةضتب كو دتلا انيوبه ذو ظ
 عطغتال قراسأهف سيف منيب ةدحان ناونصوو ملام ءابز زعل جر لأ حاس ضيق
 داكوب شف سى مهازدلا نإ 0 ن از لضم ءتئلفلاا' , ْ ىف دلئمبالا ]شف الن ل2 1/ شازدلان دال/نم :دنيضنعل ش ب لوجلا لحن انة ظ 2 يئن ا ا 01 ا قنا جتنا اا عزب لعل دعا ١ متتعاو مرر فلا ,تميفو ةزاقلل د صولجر نب ناكوأو انلرب نا بلع مهيشنلل هدب

 بشولا

 تيريتلل] ف نأ نو دنضيسداهنيجوبضبلبا لعةاربا (يزبواراسش
 هد | نإو ضرع ة (نأ/ دقن 2ا/ز كيذ يف ةألزلا تناك ضخلاو | دلل هنلخلا تنام ندتيبو باوجلا ازكذ اهنسفب لير طعام زتذاو بقل ا دب كرب لع اءاهنلعذا

 :يرس ةازلا منش اباصن متع تلاد ضورعلا مع ىذال مةيبرشغ ماير ةزاهتلل |. |١ كوم هيلع لادو تضخ رياسة اش نسر اا عةرم) جدزتواو ضبتلا بن لوك
 ةراإنلا مر ىلا ججاحال دف اباصن بهزلاوإمضنل) سلي يذلا اكاذاالا ةراقلا + موزلااهتلطنادبعرهملا امنلو قابلا ىصنلا ةاراهيلن اماه لوحرلا لبق اهفلط
 اهالي عفتني لئا ريو تللهر مْ ةنمفلا نال منلع شالو قسم صلت مذأو ديتنج سانلا اهلمنت لإ ليوطلاةزاجال ىو عقدصلا عيجاهيبلع ناك لرحرلا ليترطملا مون
 ..|ايشلاكت راصم راها ة يف لونين دانةمرعو سر يشل وسلا تيقن ال 'ارالو ليفلاةرحالأ ةايزف ةدسك سارة مار ةتالث ل ايلا طارتسا جم اننابز أ مويا

 | عانبالازملو اا رين) ةالؤلا مي بِ سمضنلاو فلان اكن او بهزلااج جوملا
 | اوس نهزلا قا عيرجلا كر اباصن نهزلا علينا مضنلاوم ىهزلا لسسراوانزو

 رجالا اعنا ناكرش نزلو 0
 هنلاعوم يشزلا لسسووأيز همردب إو نقوبقملا در همزليالةراحالا حاسفث ادنعو ضبتلاب اميكلب مناع
 وسزعل نو ةفشلاة/كز ميلا /ز اباصن عضملا نفلد ناذ اياصن بهذلا غلبي ل ناوابولفمو ابل اعْن ميابلا اع نّملاة اير تحي ىولا عيب و بوح ا دعب فحل تو ةلرتمن ايف ملس در
 رس نع كداول قصزمقلإرننفن الو نزولا زضنفلاونيهزل 9 ير عتفم او ماكحالا يق لونخما هيد فو نيجفماةن ارخهئاواضرإ ب ةرتشما م زلب نإ بو هدب يف ضن نإ
 ادانجتسرإوئداولو ةركو ناجوابح مهاند ميرا اهّيبد أزين نحر ابج هزلد بوما دسم لونقيلا ةّيرو هفبق مرش ايدل [وز مهلدلا نم ةيدل اب فلفل ضف ن
 رثهذو ننام زو حضن قيرناول ناكولو وحال ةبدز مسج نعبدز ةسمحاميتمن ىف ءاكزإ/ ليال س يدل ضامنر ضف نار نضنعل ادهن لونك لجيرلام ةاكزل | فدع

 قع اذكو عمال, ةيلارمتمي مند نالخزم دارو لاجيحا تم سم ذاثاذ | ١١ ..| ننوطارقلاواطارق نو :عل قتل او لافتمر انج[ اينرنورشم هزل تا ىضنو هس أنتو سوهو مرشح عن يدوب تيفلا نم كدا نامي مالت متغاببمل لاوم الاه اكز بابن اخرفار يوازن امو ضتقلا دعب ليحل بج يتح صلو |! ٠
 . | فيز هذاكول عج عاجالاب متل زجرتجبتواباصن اهتز والييناردتجب ب دعرلا ستنإ يداوإيقرشتع ةعدرإ معزدلاو :8زداتيابمضنل |بانعنو تاردععتس نس
 هدرعلا و ناينالا تلمكناو ةاكزلا مدي سعال نات منمفو لوسزحو ةياد لوز نعد حالا ناو نيتبحو | ردك ةاكزلا نجل نب” زول | ىف لخرب لرمس اهيذ باصنلا
 أين هز دلداسرلفلاامإو ناضتنلا لذذ اوف (زلا امي بيا نزولا تصر فاو لوول نيبملا ديدتتتب موس او ن جوس عمر | قنادل او اود تس اندلاو
 ةرايزإ ليلو ةازلا تيجو نامتنلي دل الل تاامناوةاهلاكلثا | ١.. || بسلا اتلقزعامز هدرا رح ة قس ةرنشلاون انربش تلا دناتح
 :نالا او فرعي عزل او) ثهزلا نم اباصن اهتمت تفلمازا ةراجب ضورع يد بزل اصن ىف نيد ناسهفلا ىف أي ةربعَس بام لاَْذَتِل او اهند ط نم رتتم] أمم مي درهلا بواذعلا فار نار لباس عمير لك ضو مرد اعرد تيسير )لكل *”فولوم هووشقبرض ءطس قنم تاون س هحاطارشلاو نييتفملا تاز ف لام عيرارااهرر نيبيرا«دابزلا لت ملام ةاكزو الافتم يذعو مرد يقيأم اع هر ذعار يهطفلاو تاربطف ناةربقنلاو نارقت تس ليتفل او تااليتف تس

 مة

١ 
١ 
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 2 ذ ارقنلل

 لا كدكلو عز عرزلا قبفحأ :

 اونضطس لا ضورتلا سس | ٠

 ساب |كرتضفلا وز :

 ١ اطابص دبالوا يرجاب علبب ناكنإ أنإ ,

 0 بجاو عا 20 هر اهلل 00 «رتشازلو
 دثلسعل ] مش بكم "دو :ةرايللاردب وعرتشاو اهعرزر تع وزار كرتش
 (ىند بنل ثيحتيمارثلا ف ا :لافعيزت مر فدل ةالزلا مدد نو ءكلزب ناوي اهل ] هاكزلامنو

 طرتشبالذاةاكزلإ بوحو ونمت معارزلا نم نكملاب نك
 مهازرلاب نتا ةز اقلب دسوللحر نيبتلا فام

 ايرمئوق ناو ةاكزلاى يا

 درر نييام وأن اسنلنح نيقيامدل نالازإ فييتعلا ناز م ددعلا مو
 كس ١ يذانا و ةزففا نحال هكر |هنيعانم كر 7 ان سصقندارحسلاد از لوذل

 ليكبزكازكوداوق اعيقذسل|ردب
 (ويزيفلارمتعت : د وتروِطر تبهذ ناب تازلا ف ةرايزلا تال ناتو دفم ا َنَدْرَومْوا
 رن ثلا اناا اذ ناسعتنلا ناكناو فبات وكل دعد|وننسيلا ناماغامجا بوحرلا
 . تافرغادإل لاو ارصيتع حلالا مث ادنلادلبلا قف كلالل اهبل تبوادالا مب

 ث عضرإ اركز ب يلاراصمالا بريف دمت متعن ةزاه ف ناكولو را كف تي ةرننعت كوكأإ
 دلو هلابونواادع عاب ًبراَشُماهساج) ةنلثخإن اون

 هلو ةزاجئارل للا لع مام ةلومفلاو لوثلا» لريال شح لاما املا ر فدل لكن يك
 ”لوخلا با خلا حولذ ةاكزلا هب يا ةز اقل ادع: ”قفنلامامط تاما يزتسا
 كالو ةائزلا ف ىخإلةز [قل) دسع,قفنل امادط هكرنتسإ ول ىالإو ةاكزلا يف تبع
 ياا حاولا هةر داتستج الخ هناك اذا اللا رف بجيل

 توتو نمذلا ىف! ىهزلإو نيل فاضورعلا |: مذ رن نورمفلا ل درقل تو

 مدة كولو نانا بقعة وني نان سمج مرد ا ْ
 مدرس سهو اس انو سو اههرذ نيسجو هبامد ارش ةزث

مهد ئادول ناكرلو اًماجحإ مقنع 5
 . مهر ةبامش لذا |هينمق راد ةر ةرشعو 

ا نيستا لضفماوت لا قال
 . الفاو لف اثم در

 ا 0 ءئاف اهزلد فز |
21 

 بزل نم ملك 00 انا الح تهز لب امر اوإ |.

 "كادلتف ارفنلل نر زونلا توك نإ 00

 ةار

 اهنامذ تقل نان |

 | اهسورتتغلا حاد افز ةايزلا مب اك يومي بيش ايدل 1
 #0 بسسس انوع بارسلاازهولولا تعب نا هتلذأ 0

 "م

0-5 
 د

 ١

 :هلو امصإ بحارلا نإسبوعولاا مسياهتمق نيت 3

 ماناسئسإىل 4 0 ك0 ]

0 - 

 ع كرلاىف ه : زل بقر ةماعلا دا قابرتم

 كاهتنس ر وعم شفلإ ن الرضفلا بلم بياغنا ن ا«أيؤو ف سزلاو هبا 5
 ظ منع بلغي ايوهو زنق ونس تن انو م طر ىلإ مسا لطم اهلوانتيو
 اهل تن ار اياضن ةضهلا نساهم ل علب نال ننال د 1

 ظ او لسة نال نيلطا ريو اي غرد
 نأاًمالارعا نم اهئالادرع ازن سيح رد يا لكي بج قف فال أوو
 ْ ز 0 الامس |ةتناكن الطن ىلسلا لا و درع ثوفنل |و

 حس خضع ن اهلا اهو ةا/زال ةراجلل نك ناو سول لاهنت

 .نافةيورلاو ةيدرملاب ضئلااهضةتلاغن) ناعأكو نهزلا ها يدل
 راهنت( و بعزل اهنا رابعتال وأ هته ومعي هز لل جن

 شل نين لبنا دال طياز بقي ةبذ لايصلح ل١
 م ثيسنا طيس انك نع ضبا ليل ةكولسم لأ نم هاا ةّنخزإ
 اًرهم تصف تناكقل] نم لوحلا ضم دمددو رم رقن نمر هما اىضئايزاهلعب حو

 تجوزتؤلصملاربوننلا حش ىفاوك للا زتف لوضرلا لبق قالطل فسهنلا تدر
 سن لضرلا لق جيران كلبق لرد! لاجواهيتضيقو عماس لبا لع وار ]

 برت بر عيزلا نت

2-2 

 يق

 دصلاناكن إو ةاكزلاتلعقسز جملا لك طقس حح
 تي واسع نجلا دلما عنود هيدر لاقل
 ةاكرلا نضمن [4ديزم للهو هدلادبعلاد أهيحو ضبا اهجرخ م ةا/زلا هو
 يي م هزل[ ضيق و اهدن نث دبعل] كلصولو
 طقسال هرنع تءانهو كلا تداوو أل )(هيف تيضو امدبم فنا اعاهجد تلو
 0 م ا ممل
 ةجمذ فضن در اهيلعبجئئارسل هرابزلااذهنإ[ ةالزلا
 0 ة ذوق تف نيم انتر ملا

 ا
 ارحال عر قرصنلا اهنب زول لاول هيلع

 6 | دم ب
 ع 0 : هيل ثذ دعب دوحدضم ذاق لولا ةبعأ

 نتن افتضاب للك أع دنع ةرجالا نإ ترش اي لوقا اذه



 اهنالا'

 تاكل ةنيرذب اّيزومواالبكم ةزجالا تنا/ناوانسو اك ا#أ ةاز نجلا

 مكر
 م تملا وكلا

 ةرامنلا نم هجوخي نا يقنيناالا :

 7 م 2 :

 ف نما ناثضنلا نقلفنو ':ثسلا فين قف ماست ننالن امنعاسلا ةالث نود 1

 ادق نبدي 1016 3

 .ننولع يجو ملأ غ7 11 الن تكلا]
 يف ياارسك ذلكم 8 لا ال اهردو شالا ذو 70 و
 | لوما 2 5
 0101 ماس امرع دام مر 0

 الانيا ضد زجل هي ةصانلاف نوئسلا تضم مح
 2 انارة نس طاغي كوالا نسلا ةأنالا ي

 | لذه لعدوتقعلا كلمهسا كالرغعلا قول ظ 0 تا
 0 انضفتني 0 .كلذكونملا مانو متراصر ةيامزللم هلع
 ميباتلاو والا رستلا ةسوجأت | اخي اكزالو“ لوى انصنلا نم كز عفر بد ِهيِلَع سد
 (هألث هنلاثلا ىف وبو ةيناثل ارتسلا ىف وفأ غ ايت دسلوولوالا وب انت ناضقنل

 ةفرت نال اهل افتسااموارخاةباموتس و يازين قزح ةنإم دانس
 لشنلاو ىلااهنمق ةراؤلل ةيراجيزادلارجا نامولو هينعاإ نينشلا كر
 يدلل تم قافقتسالاو ةخقمم نراصوترابا نم ناجل عقارا اهلاع

 ١ اولا ملت نال

 / لسلا 1 0 0 0
 .هيلبلا شرع دعزن ىلا نه ياسلاوابطلئئوامت اناو ماوسلاد وك لن ةزكزل] تت

 .بايرلاو فل ثينسول جلا نيملاو ةرإ ”زلاو لمشلاف ةزدلا دعت
 لالا ةايزاميقن ةراجتلل تميس اولو لل تتساول ازكو اهي :اهز الذ لسنلاو ردن ل

 ةاكزل|اهيج بالو ماس انجن واطلاع
 ا ارثكاد اره ةنسأه اعزدةزاؤللة ناكر
 00 01 جب ن6 ةلرتجىانع

0 

  اهارتشاولوةءاسسلا قاكز ناكلوفااهيلغلاحىجلعتن /اينلوب دوا
 ميندنهلا يواذدل ]ىف اذك ل عبلا تناؤ نم اونا ًازنتعب 00 :
 نيابي نال ابل هريمتلا ن قالو مفلاورتاو لبالا نب ئاوسل

 اذكوز اجلا ننااذا ةاكزل| نم بيل

ِ | 

 ل ا وهب دنقلا و أتفلا ور ِ
 . |“ ل ءارهاقلاو بابوا نأ

 : 1 ١ الا اق تحل تن
 دوي ودنا ىف لوفاهيلغ ]لد لفو اومن ولقب ككدكو شهم ف اهْنَم

 ذا 0 000
 و اشولو الاذنسلل ا زو ى ب |ف ليلا م سنجول نكن اب
 :تاثيو ناث اًسلوالاةنسلل بجي ةنالوع لاخوا ر ثدعةناكولو مسالا ةنسلل

 الور اعيعي قنلاو مقلامرتبلا ةشراشمالااهسانكةربدقتلا ارو ناعم ناش
 | تارخ قال ربجلنلا | دقدص نس دخاب ال مايال) نا لعاومج اورغاسلا ليزا
 نم بلطيم دعاس تيبلو ةقولع نرمين إس ةاولغ فاو نييتفلا

 بلو نافيا كون اذكر ابن تنل ليارعلاو لما ارد اكقيفلا "ىو د ففنل | ٍ

 هل: هلام ]سة ةألاو ةانبةسنلا فو ناز لبالا نسما ةددايز

 ا ا

 زواج لا ةقانلا هو ضاؤي تنير شمو ضيفو هايس عبر ةيرطلا فو

 بل) هو نوبل ت نب النو تس يفوزملات ضاي تنب دجؤن من ذتتنس

 فو نيس الث زواج ىلا قو نحن نميز و تس يفو نيتنم نزواج

 | ولأ نب ندب تس فو ننمغنرا تزاجقلا اهو دمزغ يتوكل
 0 ا ا مي ةانتع ىوختتو كدحفو قناتي نررتتعو ةبام دهب و وفع هن ”اصت لكن ينو ن

 ضي ِتنباهيذ نقف سْعَو ندمت نأ | اس سيح يف ىهتك مضر ولا
 ف نت ةصيخنا قاتم: زافاقح ثالث والا عماهيضف نينالث ن ًاصاذات

 النو تس يف نر ثسعو سي ىلإ عد فرشتعواسج دصت نا لا أ
 تالصزلللا فرنك يدك يتلا ويتم نيعيراو تب نيو نوبل تن
 وبل ناب سئ يدان إو ةخننبتص لكن عاقافح عبر | (نستن ا | نعاعر| +
 بع ناووشيولا نات نيدو الا يفازك دوب تنب ننزل

 دا فو لب اسيل هزه سنجة ياحلو ةجنإرلا نيسيحلاحأه دم نيبسنع لك
 رهف دخ ى دجؤن ملو ضازم تنبه لبإ يف بجو ولو مس يف ارز مسلم قل وشرع
 ذا ناو هته درس نار اثلابقدصل دج لو نسولف بجو ند

 زليقوتمدلالضدذخاو تووزحراشتناو مد مل درو لسفا
 نسم واذن قدصلا ابابا تيرايتياسلا كلك
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 د لضإرعلا 7171777 تيفو كلذ ذهاين) نب قد ا متم الع) نبت ضم عقدي الا دارإؤ

 اهتمي زقحاش رو سهتما ناو نهنمص لضاونلاثاالثلا يدااش نإ نعش تبكداو اوس نارعلاو نذهلاو سخر | طين فاك ناريبا سرماسلار نع ةأكز الف[
 ملو بردب نم طسنو ةدحاوالا ناجي نوبل تانباضاخ تابن نا/مناكولو نوعش هو ولا ذخ يال زءاصن شام تب باو ةالابوخو هب تلغي يذل نلا

 متفوعم قب لبو نت الثو ةجمز اوم زو :نخ زةحافي ا/زو نورا ندر قارنلا دجى ب ىزماسلار اجو لفلاز لماحلاو لكي نكشتلا لوكالاراهدلوةيرلا
 زان طولا ةدحارلا «زهرتئتو طسبو ضاوي تن ةئدو طسو ةقحزاوو ك] لين هانم هد اشو ف ابعلبالا نمرتض هل لعروب نعل كو انفلا اك ٍس

 هذه تئاكول |وقنف نيبنمط سو ضاؤم تنديد سس بارالسو ةقح زو نأب د ليزاعم لبالازم سنجول ناجالاالا يد ب البلا يشا دحاذأمتن اوهام
 ءاباذان نونماالثرايقن يوطسوةتح تيجو طاسوا ضان ة ناس لبالا «نا تنب مهمل طسولا ةالا اوني كذةفزعمو نشا ةاشانب

 نانب ققاوملا كول لاةاتلا نا نينت ةرضعطسولا|ةاشلا مق
 ف ائناو نهينو) هزحإو نضر اهقمذ ةأشإ ظ

 طس و ضاع ننب د .و ابار علت ل نانو هسا اذه لعد تو أ 5
 نهالع |زئن تنا/ذاو نهدلعإ سياق نازل ناهزو بيف نهالفا نقل نت
 سالت نهالعز مف تناكنإو ارد ةجر) يوان ان أو بقف ةجنرإ سهف يذنع
 عشعلا ف اذكو نيب (هلا نمر لإ لينببل نهز قباني بجوف مهر هزاننكسزفل

 ولونهلضو] ننةدحاو نوف (يرْسعو 000000 اًناش نع اهزم :

 08 /ونف شوبس [ تمد تن .اكا أو طسو فول ثني مثول | ظن نؤنل

 د( اع ئالئو طسو ضاري تئبوهوايهزر نأ لك ذو نيمنوحتو

 3 | ةرحارلاو نوهبساهيتمد علا ةدحاولا هذه تجوز اع فا بلا نانا

 لرحلات كوت ةعبرإ هتذوعظرْح) سا) ةثالدو وينر |اهنمذ اهنمفواهبلل

 لب نرلا طبع فاك عر دقن قيذو هامه كي ذو نت التو ةجدز او ةباد

 عيتايفن نيئالُر تناياز اف مق دص,عاسلارقبلا نبت شنالثلا نودايز سبلو

 ل رش ةنإرا ف وسبا 3اس فتق لاهو عب
 مشلاتلا ةنسلا فت نعطخ ]ايه ةنسقؤأ نسم اهيؤف سيرا تخان ذأ
 ميسم ىا ةنسبر دلع عبر نس تا ا واح برلا

 شيف اركتب امزل رجا اوهو نيتفلا ةنازخإاو اذلكو هنتر عتلنو

 اس تل ا اوال بايخ
0 

 )قهر ذم نأ
 فاينل نافسيو كانت لم سو عكس ةدحاوالإ بع ضاع 6 ةرنعة لذ

 ةئسم ةدحاو د اراغصا(لك نايولامك مفصلا يف اهل لهل ثاكرانمؤ طسؤلل منار
 روح سف نضانم تنب لالش ةتو نابع نوشنو سيدل ناكذأو ظ

 مسلعف لين ضاحي ِتِسِْْد نعاهلضفا فذ تضؤن ناو اطسو ضاع تنيزقفلا

 همهفدتمن :ذ علياماهبز يلو نيبال اع تاولو مز الضفا لس ضاع تبرْمِف

 ةدرعمو شن دفن مقح نيدنر إو نس يلو اذهررقب نوبل نب بجي طسو اض ايتن

 تاكناهطسو نوبل تنبهيفو طسوضاذي تنب هذ ف نارظنتن ]لذ
 تن ةذ

 لشمد ون اهب لش نوبل تنب ناره تس نيوبل تن رورو يسير | ضأن ظ

 منجد ةفشا تالت يدش فون
 ونانيسمو ميسو 4

 (يانصن لن مدنا كدا وقع ياهلا ذاع 2
 نال نيبو مديبدل وزإا| ذو ماكالا ايونلغق الذال سحر الا وتس نكنارخصن لتمو ضم ةذحاو لم اهتمإف نوبل تن لنزأورإ ف نو
 كي ,نإسؤتلا يقازكب اصنلا دنت ل ئ نمل رف 0 لج تا نكذناؤ 0
 ظ | نصيب نيرثلا هضم ناكن !|هبلغ) نم ةاكزلا ذخ :و نخل مث ناسنلا لبكتلل نفي نإ نهردقب ةذالا ةنرعمو أهملت لا زثمؤ قنفنو نول زم لشن اهتمف نوبل تنب
 فال داوس بابلانه ف الا هرازلاوالعالا داو قءالالعاذخب أو كدعلر |طسو ض اب تنبزمقو نيرشنغو بام طسو عقد 2 رنه ن النار طنب نإ

 | .فقلمتي يزلا نسلا را هيلا اند عازل ثدي اكل حت اب ىتسم إلا نم هدنعام كاكذاو ضان تاب تالت لشؤقملا لا 8
 / تسلا زي يزاول يذلا بلو اذا ونا عينت شيلا ف ةازلا تدر انالَئا ناوامفاَس ناواهادراشن) ضي تاب ثالث لدن زقنح فتان ى 0

 ميم ةبدأو :ىز هدانا ةرثع ةدحاو لة 3 نكن ايو بلا ىف تلافي نع ] :ئيوزطسلا دانا رات هد ادعم هل يوشع اللا ]

 رمح

 1ث ةبايرأ لا قاب او نوهدساهتؤ لا نوبل ثبلاهده منت «ااسو ضاق

 ين عواب نئاي نفوا
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 لشمس ان/ نين نسضمتسل نيد افيو ينل 0010 او طسولا نسا ؤ
 /سلضما مذ اكن اووبلب يزل ) عبو نهضت نس ةدحاو هيلغد عبس غ

 سيلوب دا اا ا
 ثبب و 5 | فو واش ردن نسنرإغ رون 0

 , 1111111111 1 قدروا دهب ءاش

 0 هاوس ةاكزلا بوو
 0 (هينكه إل ءلجونورافو ةياثلا ةنسلا ب نمل

 لا لاربخونوأو ةازلبق طسوؤ أذ 0

 يس اره زكملع 0 عيدا ا

 1 انخإو ءاكحالا يفانكوعم ام نايا زا ةيانزلارهاط ف ةالزلا ذخر
 مم الاربتستو خا: رايف تقلا ملا نومالا تناكاذامخلاد غنا نمدلوتل او اوس

 نييتغلهنارخيزإانك لاو لجال/رقنلا نم ديورتلا طلو هيرخلا دبهرلا شتم اك
 اع جب 0و يدر

 ناعيا نس دحاوا هيد ناي ؤ او لول ىف رهو ةاكز لمجاجلا و ىزامخلاو
 ةكربإ 0

 .نييدحا دعجاللمو ناو تدخإ ننزل وزنا تاك 4 طسرتاش نيزتنس

 واشلا) ذكراشمزا نم ةصاندخإ عنيا هنت ويرقلا تق لتس افلا
 نارا ننيوبلع بجي تنمو ون مِرَسيو عبر | ول كارلو ةبدزهلا|

 -هقن قبب نابل قلو ةنسل) تيتب نإ ةاكزلا تطقس اوفا ذجن ءثجت] ) تود

 ب اراض يزل مفر تشع نضام ازلا طوق قه ور اغملا ل صير طا

 ٠١ يل سلا لص نع كو ارا دي

 دز :ىزامتفف علتت] انبع نسم ةرذ ادوالمح تزن الو
 و ةيايو
 معسن ُعَكَوَل
 سعد ةناموطسو 0 املواد ذا تب اعلا تأ ناناارنيعأ

 كله نان ناهلا هانججو هنو انا هلو دستئسلا واب /
 يل لش هديت أ 20 0 ظ

 ةرحاو ٠

 ش ىذلاره ارم

 ذجونف سلجرل اهي اك قرفت الو ةأس اند تحيا لخرل ة : انام نااذا, نحيتفلا ]
 امتزطونثدحاو لعلام او ناز اش بحو نيلخرل نوني تناكن او نانا |
 رنا ةمار طال( وناس اشو المن ام 0

 تسلل مالسالا ادا ا

 ميلعك لوقا دعب ةييسلا لله ن ةمتانم ناو اهنغ نانا شو نيم ةذعاو
 يسع تلاعق أن ايس رشم انا ان شمع لذا

 تسع ةاشل انج ناكازا نزحت الث لغم لوخا دعب ن ايحلا نم

 مكبس نازح عبز |نم از قئالثو مسن ئفامل لاق بِي نارنسلا

 دعاة نب نشا نك ىلا ايو سيرسل طمع فاذك
 اوسالفالاو ةاكول] نأ دارت ول )دنع يصاو لك بيبصت ن اكن انه
 لليل ناسإننو هرنعو ثرال اي كلب ةكرشو | ضوافنو| ن انعةكرتستةكرتلا تن

 نود ابار ارخ) ثيبعن لاما ذا اذكوزخل كعلرمو |دحاو عرس فن اكاوسو
 ا نازح نبا نكررط بتال نممرخالاو ةا(زل هيلع بنو نيم امدخ] نالاذا | ازكورخالا

 بين نونبلاو عيل ويل بحل نم تيتو ةاكزل هيلع ني نم نيب تيب فلا نم لن ع
 ظ أانخا ضو يللا ان نسنلرتشنة رقم نر باصنلا لامك دوعول هيلع بقت عاش

 بو تاغ وان دورا يذلا لود ةاسن فيسك ةهستنزخالا نو
 فنه اي نيبو منيب ارقب نون اهوا لووك تيا الحر َنْماي
 كنب ةأنثن لون (ًيمينبمن قلة ةاير بلوم كذك يالا نم عرشمو | كل زكالخ ع
 لع خمرا ثلثا بح اصلذ ني راسا اناس هدصل خا لخافانإلثا |

 لما دحإل ويلجر (نيب نينو ةياممقلا ناكولو هيلع ةايز المنال ثلثلا مْ ظ

 نيهاسن وسير نان 0 >ونن] نفلثلا
 : 0س اهرحاللوةب اندحال تلا
 ارتشم ةراصوا جول اذ ةأشاوست ل لئاوفن' ثالث اني وسفرب انلعالا
 ام هنسباماوطعبفز نّتناس اه قلل اذه
 لسد بورا دبا تيعوايتازلا ةاكرلا ا نان سحرسلا
 للا بحاصل لضفالاوةيجارلا ةازلا ارا لعرلا دارا, بدحرل ]بت ةأكلا
 تيكرد) ةدلبارقن لا زفدشلا ءارض|وركنو سنس ارقفلا ]يرو نإ
 برخاراد نموا جوحاوبا !يلاوان اخض اذ ىسوانف ىناكوي يزف ل جرك نال

 بدىشلا قايك“ ناهس تناكواداهزلا لاول لم بل



 .بلعارقعش /وفإ نولي نال ورنس الجل تلا وع [ءاولجت اريداصنلاك لم [ج دعب ةأيزلا ل يجز وجو +يدنهلا بكراتغلا امام دبعي هاه كرب لوا زار
 .. دوعن 0 ل

 الذ او لو ارخ) فالك سيكدا ىذلاباصنلا سولت ناو لبهتلا تقو
 او بهزلا نب ب اصن هلءناكازاو ىذ نيب ايو هلص) |

 تبوح هم ملوح مال يق ينوه يذلا رمل ارينرخإ ضم|رتف ل! هلأم ةاكز تعبر
 دلال رغيف كتر نب ىف لامول لج كت زو جناوميلا تع ىذلا دليلا لاما
 5 : : نالولورصوه ةذل) ملا تودلالاري يذلا ملا[رتف ىلإ ةاكزلا ف يعبرئأت مره
 لقاؤاقلا لاوم اوازتنمنلاوأ بهذلا نب باصن هلءئاكاناو ىلذ نيبو دلير طز لجر تيلامنض يذلا دلبلاارقف لإ لن اهنا رتنلل ةيصو ةاكزلا ناص
 | اهتيذ ران فيروز م رداتامبلذابوا باصنلا ليك ب ةايزنا ل هت نيئداياس نم لام ةايز ضرمإلا يون تجلوم ال كدصتن [ذ اكون ارقنلا ايادي قديصنل هارد
 ب اسنلاو لوح امل احح ناصْسلا صضفتن او ةاكزلا نع ةستهح اب قدصتق مهزداتنام نعام ق رصنن نا ورماول ازكو ةايزلا لعننزا لوم ال قدصت ثةبظفلتي ن]رش
 اهكواعو طن هنن ل امزاصل ايا هيج للم مثل يقنلا تقوالماىبانصنلا ناموا صفات تلخر نإ لاقولوةايزلا نع ةنزاجرومابلا فدضن م ةاكزلا كون مب نيجلا از
 ناولذ ةرثثك ضم نعىوجذحار باصن نعرجاوباصن للم ده ل يقتلاز وج تا وكرلا نع ةوتيوهورارلالغرو ايا هذهب قدصتن ااعقلتيرإدلا نه

 | كيفل د مياغلاراصةجعروا الامالعتسا ناف فلا ةاك لمت مثنداتيام هدنع (تزايرندحإو لكون دنالجر ةايزلا نع زجل اهيفدصن من ةا/زلئزع اهي فاد
 | ايشرطنسب مو كوخ ا >ناوذلالاةاكز منعطقسو ليها ىكذناذؤلا هدلعو '[دصلا تامر نوفألا لامليكولا نيضقريفن د اعلام طاق (رغتيكدوبل لدرول (هلأرأ
 ميلعنن اكو دافتسال) نيج نياوح ات اذاذامت اهز نعد كر جال لدحم اذد أقنتس | انساص ناكو قولا ةالمو فاموالالاوم| طلق لن فاثوا لل دب ىف ناكول أ ذكو منع
 فلاولونيؤلا ةا/زلثولو بسلا بومولننمرتلال ل يقنلا نيك كزيانإ ىفالا ساندإ طئصالخائ| ناطلازسانلا كارم اطلخإ ذاراسيسلاو عاينلا انتو |

 ِباَتلانسلا ىفلالا هزه نوفا لواء زع نهي لوح لبق ع رئزآغلإ تبمص) نا لام | ال مل ةاكزلا كدا لهل شازإةاكزلاملعنمو افرع طلخا انوزاي نال نواروضور
 داع اءودل نيسان امم قب موحإ نع ليت ضنر به اب اصنع لجر ازا دعب هالصلاارإ ىف لسولام ىفالكباهتقو نعةالصنا ارإىف لّسولامك اكزأا كد نب

 فلم تانإوبح ساباصن لكم واووخالا ئيفناءهدما كاهدناو مثلا ليدي ىننيا ممسفن امش ةاكؤلا منعا دوب ذا العررم  لحرادالامزلمل مناخ تقولا جور
 :اترقفإا ةامزلا ادا لجيداو ايلا نسهقيات نعيدولا للوو ضبلا ةاكز ليف روسي ثيعل لولو عدجرل اش ومال اعيجربال افروم ل دا
 ريتفلاو هيرنعلا يوانغلا فام ةاكزلا نعمفرايزاج دير او) ناموا لوك لب وسال ]مال طهغن لتام نم متمبه» نع ته اولا ضوع لحرل هل نجوم لاو
 نلف تونا عاسلارب سليل درت ناكل سناك يونشلاواكمولا علا قو رشم نوك لح ءهنيب سلو كر راين يف قفناوا لبع ايبوفنا هردشل لاك كا هرمآالا اع عجربال
 مهارد سل در هرتسي د نيف ةالز لجل بصي نإ لايتحارشغيال لاك ققس نال ..ر فاقد الاب جر سخ رملا لاير الاقنناذ عيهرلاركذب مو

 باضنلا شب ناكزوبساسلا ب عملا دوتسب نإ كت إل نسدلك اثر ر ياام | ٠ رساله: جربرومأإ فن هن دم اعمال ا ترب
 لمدد املأ قكلالا لماع يفانوجدباسنلا سيجرهلاندلكاسواةجاث | 0١ سس ابي عجرتس ومايا اذ نع اهيادابعرشرم انا ةيلألا فولو تاياسسل] فوق
 «درتججنلو اهلا لكل يعاذا كتزكو مرسم لوحلا ماغدنع داسنلامبكلمإم دضتسين | 11 الب هرمأو لعز ل ولام ةاكز عفد لعر دابحل|ةيح شن طم لكف ازكو كروز
 رامات اذاد مهرر ف الاب اعوهوءاز ليلامب سيصبام يفتي نا لامال | . ١ | منع تيجو لع اعب لإ لولا داب اع ليكولا نين ليكرلاةيهسفنر مالا لد 2
 هنو شارالا فو نصرلام نعاملاوز) يبن كات ةاكز تجإلو ةالز نانا ا ءالزلا منع طفشت .ةسصك/لانهنم تع هذ ولاني سرح لاف ل الا 7
 دافتسانإو قابلا درتسو#زدتمن لرد اص ينن دفن ملذاو بدحولاذانتساب | || | ”ذصتام لاق لحر هنعاير م هنْعلا تاكل لا زرؤام دهن لا 1بحاض يول
 . - هن يلم ءلإو * نال م “ل م ل تلا اى م

 "يل ةيبلا نصخالو قدصنن ل وجا ةالزلا زعدتبونروك نسل ا رخ] قاوب | ٠
 ةرصك طوق دسنب لدجو ة كزلإ نم هزه لافو ردك ق اضم م دل هرخ) نأو

 متم دذ ل اص أيس دقنسم .
 ىوهدر قل درتسيو لدقلا كنز از بجلوت از تكسو ةنسمحر وقر اص

 ةسرا مرام ةثالثو مهاد تيدرإ ىزوملك از بيذفوسص تسعد تالا 0 ١ هرضخت وودي
 مسربة عنف دولا هذعةهيدولا تلاها ذا هبت ذأ اةينلا

 م 00

 زلال سولو ناخ اذ )زك بزجإل ةا/زلا مب ديرب :ىوصنفا عفرإر بقذ وهو

"3 

 ١ هد ا

 - .|سأراسلا عررلا هرتسب لوحلا من حابس دفتس مو يعيَر او مهر د يي امأ



 بالما ولاد | راسسإل نزلا نرللب نع تلازنيناملا ةاكز م ا نال
 ةرد قابلا نم 0 7

 13 لج ناوةازهلبجز ذغنل»
 ريعير) نم منسم وأ البا 0 ةاذزن : [ ١

 لق ليلا نإ ةالز لعل |نولباشد
 0 ا

 0 وحلا ممم لودلا لمت لمبلا لغم 0 3
 0 ااا ايناس
 مل للاب لمت الا نارا اال تو نك , نع 0

 ظ اا اسالي خاتس دبل كا و

 سعت تذاع لا ذاب لصحتقدصتلا ل نالمهاردلا يوب باصنلا لكن ع ١

 كيلا نم جلل علض ناو نضيالؤوس نملابقدصتلا نإ عيبلابنز |

 0 دهم !ناوةاكز نا/لوك اف هكذ لَم للالاداغتسإ) نوما

 00  وداعنا بليلة رشلا نال كرت مفاد عسا
 دمن ىس نابمتل | ةيعب قم دول لكزكو ؤ نإ لقكا مل

 اهلا نإ لا ارم ا

 تقع ىفكالاعم دن م ل ب رن

 وخال دق ان قدي رهن تلاد فصار اما برش ف ياشسلا
 جلا ياستناو سعت لانو اي درت لجخلا لا قعتأ ناو

0 

 اانا هندي لاف ول ةعةاكز ملا نور( هفنسس لعن دقتسي ميو

 نزلا مةلاع اصئلا لكتال اعلا نال اكن بالو قدصصألا ذب لودلا ن ح -

 لأصول البإ نيشوب لو يتسن ضاع تنل قنا ية ما 11-7

 هايس ع لت تال 00
 ردود

٠» 

  1لق 0
9 

 .ذ

 3 رئال للايإ) ىلا قابل ) ةريو ١
 داير

 نم ةزح |ةنق ةريسسوسسنرإ

 لسلاو ل دوللي درا تست اها

هنو هام يراد نا كودلارون اهب ف رزقت فدنضن ناو نيمنإلا
 يبشر 

 .“ (يلالدق نهب كل ظ

 ه

 ارك ةومنالع يبت رؤو |

 ازدل ءامالا لمحو اس ؤ

 0و ةدرشواااتبا
 عير اوه لك رقبلا دع قرصم ظ
 ةءانسم لع اذا ىدلك ةيتلاشم ةضابو هلم عمال كلاش لا ذنسلا رب |

 ايدام هن ايزل 0 .

1 
 ناول جب اعوازحا | .

 1 1 ل ىراولا كو بأم مايو يلعو نتباغت ]جام فصن ناكنيلألا |

 | اب هرخإ 0 1 0 جوإ سفن لاب
 1 انك
 الرسأو (هليركلم :دعأب نك 6 0

 اوخألش !لوسا عاملا دولو دل ارمللن 1 عيل لويلا لة زال اذا ولما اب 0 ا

 : «أ الا بج [ذز4 0 : ا 2
 ه0 ادي وق بناقل نة

 نك التو ةعشنوه نانو لب إ] نم نسم زخاون عب

 نب عاناو دب ايرارهاق ف ايتردق ياما لسم ثيعوزحازتأع لإ هَسَن
 كرو ن نيبر رن نظ نهرا رز) ناونب) ىرانإرابتخاباهنخإ ذأ نإ قرضتو| هدب

 مؤ هرجو نا هدخإ يزلاربقفلا عيناها لوكازغفلل لع د وزن لب يدعم سل منال
 متعننا نابةا/ز فل |ميلون وسلك مث مذدنفلا] اتي اجرا
 انعم لوملا ردن لن ابوعأ !قرصتاذ رايتدفتسي لو لوخأ | منو نأصتلا هيفي

 0 دل 0 م سا

 نا نق يتاقثلا عا ءلنإو |

 الوص د زونالارثكزمالا زوكو َمْلَع

 0 او اعلا 0 7
 امل ل جرش وخيؤلمشانل) ةنسلا نإ

 !مأض  هرنعاويو لولا اجولو ضيبلا نع كاكاتع اذ دوسلا نعي حيل كذكد ا
 نيلاإ لا دحإ نم لجن ذادا عامان
 0 اة( لع 0

 ملوح دعب نيالا
 0 لوول ذهن

 رداع اما :نصنو نبرأيثد الم رق اننا عئانر بانو لد
 تقرا نانا :امثال لدا نمل راج مهاردلا اعلوت اجو

 ته للا فال دامت داو أمرا د تشع واسنح



 يحد
 و

_ 

 27 ' لوا لفعل لالا قتسا د بألا

 انك لراعي دلو نال تاافن اا ]

 هىلايا بحاصل لصقالاو ناخ ف و كو انف نامه ةاكز نع ةززخإ لرحلا لق

 ل بن ال نال قس وب اننا ظ

 موصر نزلو مسار جا لجيولا اذكو

/ 

 لابا له وحلا لاح ةنجأمدح) لأ متي وناملا طرا راجغارلا
 وكتف] نع يف صب نلآو دونس لاول ناكر نب )نعل ل ناكرتع لْجع

 قنقسارل ازكداإ بل ظ
 دوب مر دانلا نع لول

 اننا اورو يس نع

 :ىذلا

 كلب املج قاهكتالا نال لردلا دن
2# 1 
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 ةاكز ولا

 5 موخافجدرخ لبق راما دنع و الفلارْنَع ليقتلا ف فالثهالل لينلا

 تبان دوب عز زل ار دنع [ن 58

 اوكال هنا ارهطالاو نابسلا لبق عيزلا ه دفن لمع

 نسبا ديزي له" ثيم مي(

 أهل. زب نب او اوك خ ندع ديولو ف امتعالاو ةالصلا فالكل انزل عو ريح اندلخ

 فو باصن نور هل نموه ورنتفلااهتنةاكْرلاقزاضنن 0 الإ ىناكزاج
 كلبرتفلا نع رواد ةجادلا ف اقوغنتسو )اي ربع ناصن

 نع ةرثل ب صن

 فقاغقرصنلاسْصَقا اهلارتتملا اب قدصتنل و ةجاحلاب قرف ةرغتداتت ايو ةيمان

 تيناوبامواهترتل لدسَلا ل |ماتولةئال نفوهو نيلسل !اهنمد لهابلا

 لاله اهلبسل هش تيحالرلا هول كوول لحن
 ترف كلمني

 اعمل الا بنص نموحو لم هلا [هيمو هدب ةرتس ديب وم نب
 .:تتافتضلا

با بنا هاف اذ م طول ايون اواو هشام هيطعبو بولا و
 اا ا

 هْسْفْب لاب كر لعر لجنإ او فصنلا ل عدارن لو ةاكزلاهتباز/ت فرقا ذإالا
 عينا ناضل ايت اهلا لمان ذاك لشد ذم لاس قبال ال هأمال ول

 درع نم قير واهلع تأهل لمع ار ةقلل ةوذعولا ةهش نع سو هيلع هما ا
 ني املا نع ةايزلا نازح ددنح طقس عاضوا مال يللا هرلو هب سايذل
 . رخال لضفالاو رجالا ل اكَْنَوحرل لق هنلاعتح لفن ناوإر ذا قرصلا
 0 مالا 0 امهرداترلا

 هحو سؤنوبال عمد للإ | ن عسا

 اًياَصْن كلياونبز بزل ن ضروهورمر 1 ميا
 تا

 يعمد لا لعنالا قدأو هذا نكي يان
 فا دهر

 دمت لنعواطسوب ين رزع مهما رتغلا ةازؤلا
 م

 نع

 اًعاح|نوج بح لا دعب نام 2

 او مهش 'اذنلا |:

١ 

 اذ: ارنا ن هيحأ
 ان وفريا لاذ لضن ارا ل فعاد نما

 7 ىف لارسلا ع اسمالابدنو نيتالل بدأ

 غو ممجاحْسرَت [رةابنا هلاك وتجاحر دق دزلاسرخالاهلز اجولام نعأ
 تاءيمزلنالو هزيتفإ يه جل نال لاو النو هلام نعديرغوه نب

 م عنو اصف د

 ؛ انرثا نس وحان نإ ةبروك :ئفنل اذان 2

 0 ل 0

 هن بإب يلا دارا 0 ظ

 فبلظول « هنالتاهجين طينة دهم ]
 0 كيو فلكم تلذوأ تيسر 0 0

 | ميد ىالدامئلا الدق لجلادورسوم يلا ناكناو نأ خا نم 1

 ود هيرردزصلا كوبق ا نفاس الد نع
 مااا دامت رم هاو دحر

 لا عنب نآايل واب ان وف
 9 نكي ملاذا داهرامرندانأوابعامن مند يان لج
 هالات ب ول ايزار ميل / عل هداني دمأ

 نو ال امراتم لل .نازاماليعم نايولازكو هب

 نا ل نسا 7 | قرص فره ىو تافتالابر

 لت 70 انا بعز نيلسل تنل
 ءا حارتنا بروي هراذف اني عشا كر ', عامجال ب هبلا ةبعارلأو
 يذلا ترارلا نولي نا لمكذ تؤيد هسا ارا ولينا لقكرمرافتاوديدنملا
 ْ مفرصلاءللبكرلاةكاوبدلا مس دارملا ن اىناذايزاغ4اضا ثيدلا بذات

 ناالا ارعاضت, هروأنتان نيعلاو] سول ض نزلا نع لضفن لامهل اوكي
 تاوبررل شنامو لالا رب هيلا لس يان كمل نلشانل هلام
 ةئالاديريتن مناولتةفزساطل# هزمت تايوان تيس 31

 اهلا ثا ةهدل ىبناكذ اوتيدا|ردقودلا, نع عل
 تيدا لن أنا ناو و (صاخنيملا هلام نم لضانلا ن نو
 ماذا م ءارلانايذاو ةفرصلاءائ)ضاثثلاب لاول دخا نلت تبع
 دال ذتساواع دانيل نيد سانا جلاش اوس يها

7 

| 



 د در تياغ(ضعلام هلو ل اولد
 سال اعلا نوبدلاو هربف | ضاح نيبلا هلام ناكاذاو هلام نع وطن اديردققن ثا
 لجرباو لثسلا نادر ضو جو لل نس نع الع كدصلا هلال الا هيج قس نع
 ارشلاب ؛ اهكلم نال ادنغ نال اوف دصلا لحام هلام تدعلا بكرت كلا
 : يلق نان فلاادحاننياسل ايقدعت راجءليزلالدرلاوأ
 يك نال عر قيام وانت نيكل نا ناو اعلا أك دل اا
 نمل انكو هلا ف لولا بصرك ىهتنلا ول ظندل ادا سير ضللاهيلا

 و مرد يا ةداسو هو بل ب نآ/ناو هبلاع انوش فخانصإا ْ
 0 ابسووه در هيش مايطم نعت اكن وة ايزلادخا ءلالدولاةاكزلا هرم ْ

 اسس اياب فل ارانب 0

 الذ 0 ب , اصتلار ارو لان نول راهن دطلاورتل ةقررم بازل انو انو

 ل ندكناوعو لاوسلا رد دانخدارلاوهو ةيلصالا يارح ضالشأو

 يدور ع نرج بسنللا 0 فلاوقنل اازكو ايدلا مناعدنع تروعرتسابو مم ل هوت
 5 ل ماسر ار دو ئانو ىاكي اني ناباصن لل ساده غفلاو ماكحالا ناي
 در طرت وقنو | طرتسالو :دسلا يع ىف ,تجاح نع الطا ةراولاريغلوا هر يل
 هوبارا نا رهط نريتف بل فرصواو؛ هب دنقلا كوانفلا قازكنامرحا ل نازل
 لسا رعت لا من ناسذواناايرجرفالا فرم ديال زا

 26 وهاذا ن يقف هنا نط مغت نإ! عقداذاو ناجرف ناره
 : اود او الغس ناو فانا روكا ضاع داو

 وحن ةتارقربإس كلل وع تاممالاو ابالإ لبق نضايلعنأو تاذجو ةدادعإو اء !قاهبل مهيرد يبان كد

 ان اذهل ةدع سلا لب ناهد اا
 ةييبا وس يبول او تالافإو لازعالاو تاولاو اد ماآلاو تازحالاو ةزخالا

 | فركونأ اورطازفلااب انكو ناخاغاد يوانذ ىف اذكز وديه ةاهزلا ل او ودع رجس سارت ناد

 انعاو هازل ابيب ةلملاو يررلا عش ف اكديف ليلقالانلكك راقنالا ناةايزلا لعل يوجيالن اج ناب هاو يوجيإل فلا لابعيوفن ا«ةال سونا

 فب د رهن ورما راينا زا ف صن ناي ديا نل يعدد ماوا كذب ذاع مدناكس كإالو هداوم [الو هربدم لأ الو«دبخ لا هلأ نفد
 سففلا دلو ةقدصلا باوثااما باصل ل نكذ رحرلا هده ل نقلا
 لانكا رلاورظنااةمار قسمان ونمو برقلا هده نات
 اولا م كرافالاب تاقرصلا ىفادببو د الاوط لب بوني عوطتلا]

 او نزلا أىوخإلا او تن املا غلو نم ضِعبلا قتعم
3 0 

 ع دعنوبزناث ةيزابل ب دهيرام اراريقن تنلاد ول لبا
 ىلإ ١ تازحاو ةئرحا نأ وفرل اةهدسو اكزلا ق لضنالاو لارا - كنا

 تكل 0 اعوهمأع) 0 اس
 لم اريجدمنو ماكحالا ناي يعم لها كإ مي ,نلس لها كأم تاردج افكاره روجر مهام الو 7

 ولاد كانو هيدنم رانا اريؤمم لها« 5315 ناموا كراج دنمارك 0
 ١ نير فقردلو ةمارؤب صو يبم نيداضقرلانكو 5 اعاد حش انك نام قاعزلوا ققارلا ,هايساونس درسه ف تونا

 انكو ثحو زل لام ةايز لجرلا ضعبال نوجا ماثيم نفلولو زاحدرمايرنقنف بوانفلا ناىارقتول مهيلا نردْاو نالرلا سم فرصزوحؤلصعال رتونالا

 نياك ةدتعم لا هدلاز ىف كاذ خاف داق نارافجدزل را تاو هللا مهد دق لعام لات اخ نازل اعارهضلا

 فلا نع ضكلاو داريا نع جره دع عا زيوجتو 0 ينبلاهفف د توجو بطي دبع نب راف لاو ليقع لاو ضخ لَو نابع |
 لم دتلقإ نزلا تامناوزتلا غوصملا مؤ تنم 0 ا او فاو وتسا ناو باطلا دبع يب ةيذباذكو م اه يا ناو ا/ذأو بهل نا

 ةاكزلاهفد اذإو هر رق نعالا روجالرمقلا ف بجاولا بكو 0 انقيدم انو ذام لولمهلا نانا الا كولمم كالو مخ نأ عفدلا رى كيلو هنا ارا

 مْئباَبَو هلزيرنقتلا اهضنفي و ىارقتفلا) شبشب ام عقلا ع سفلا نإ اا ارم نال ادي عدنا وجنب مسسسكو متيئار اقرفتسَي اه |
 ملابع لت اكنموا كونبلاو مصل ناضبقب يثولاو أفيلاوع بلع 0



 هيقب قي قل درسوا ظ
 0 اد هدد لغعب | لروح رارتوت

 فكوشزرموهر ربؤنمل اضن ولو :ىكدلناذام وراح هنايرا
 هوتسم نإ عقدولو تعرخا دادي لناكنا ضيفلا لقبي نازل كو زاح

 ىلا ةامزلا +
 ظ

 | 5 | ىف فلفل نلاو/ ةاكزل ملام !ناوا / زكا لبطل

يمو لام فنلزل 00 : هاكر
 ب ا د

 تتاوزصلا لم اننايزز عياط هرتجإآي [ذ|اهو حال فاتك تنك لدن
 ب

 و <

 كالا ايران اسدندضاتحافا جراند ا
 0 تايابجلاد جادشلاد ةاكزل !ذهاب نم لإ علاوم) ةاكز موق عمد ولو ناجرنتف

 1 ال هاش
 ا 06ش تا

 ايلا ةبصت ننوه رن علام مااا اةإرضااهانينسةلقتنس ةلاسر الايؤجإل هزدانبام دخالادنع عمحإ امدهب اطع) نمو تاكز تز اج هر يتيام

 وهوا يش عارتسادنم عاب نوما !نمان اق دصل اذهابل قن طلاع نئحإ ناي ردقفلارباب تاونالادخإ دخالا تاماذا ازهد اني دمرتتافلا ولا
 مارئم دأف

 ع 50 ةنازخ ىف ذكسصوسلل اس ماقصر اولا نمابو دقسرولو نامازفنلا هتان كامن واو زا ةئز تزاج سار

 ارح وكي ن العلا ىف طز طونئسو هي الاب بالا نيالا ىلعار دا ناوكي نادبال ا دي ميال لاوءنرشب داعب يكزيشن عزت هدي نما

 ما يعرا سواوتت وم تففو :رانزهو نانوت هج لإ ةلوم شرم ين تاروفد
 لاول ارذ من وكي نإ عنالو ةيلو  مرعل ا دبع ن نكي ن عب لذ مرنم راس

 ل ْ هن هيو ةاكزلا ةميتساهيم ن الأيتام نوكيا عيال ةيالا دا هاخاواهتخا يعي تر ةيصوتنإل كيلا بيرق ل هعف نب نا سصرلل سبل

 |نَمدخ ا (ضر ن 111111

 ا ول لاا نوذخاب مهن |(: عنا شدلا يزنلا نمو مذصن يهزإا نمو اكرتشم دبعلا نال[ «/ بص ناوزاجوتقفن نم هيلا كدوملا بسحب (نارتقنن

 ننخاليللا ماو زهاتأو رش 0 نهر ذاو «نيإل بلا ةاكزلا وسلا ليرتلا عقد زل فرسعزهو هبببمتن ميدد| نع
 نانا رلاو نيل ال نع 4 ض

 تكامل تسلا يدل ذفرسسرفر هد نهال تا ئادس
ا درداراّث ةأيزلاريجنلا صيتولو لوحإل هبلا ةاكزلا نهارلا

 5 
 انم ذخالا كوت ف ِ مر

 ضرس ايلا لاوؤر ثيرل ا نم غارفلا وز لوحملا مامن لن) نه بنجر سلا طيب هدرصلا نان ران هتص تركت الو ةاكزلا دوعن كل ارا أولد امد

 ] ا ا 1 0 دس 000 اوياك 0 و

تايوان وابا امانا اككأ- (] |رهظ الك نيسان ناره نانا لعند لاير
 م 

 4 ءازخ ا كاوس يزلاو الااعةاربلا جإ |رخإ طوني فذ دار انهي اباصن تاشا دنع خو 0 |هبعو ىلع يد] هنا '

 تاوؤم نع لاس اعلا ] يلا« دلو دا نب ا اغا ذارسم نادل اذن هش روكا هلوق دبا ناشالا

 ' | ىمتفنل هريشو 0 ”ردالوالالاو قر صرتط ايوربخ] ن و نيرل | هال وبلع هرلب|مهيلارتثلا مقص نيقنلا اع ب كَ لا هت اكز الص

 .ء سلات نرخ لماع خد يشداذا مار بلع ند قفاوهد تاصنلا 0 رك قدا د لأب فقام ا

 نلف ايقربابقاولو زلال ناو لماع طيب انهيت لقي : داع مهو منام اواريغصلاو ارسكل اهذلو امم از
 | رياعطلا اولا ابارك انت ب اوجاع قص نلجو ىشاملا نيز | ٠ هس نإ ل زاك ام دايس درا كريم

 بارسال نرخ ةرضاغلا كارما تان صودا كيعلالما| 1 لاك فاللايللا نوط هاش ابالي ول “
 درنعايلسما طرح نولي ماعلا ىف طرتشت هرج ثلا عم نا 7 *كزلاْيِنب سدنعلا /رابا يف هذر اذ ثايبص ىلا وق درلومسفنب لام بحادص كرإ

 اهنا رم اعلا اوس ليلا يرش شار نارا باسلا يعمر 7 لااا هيلا جدعون نيك ةبخا]ةيدصمدرإب نشب. نمي فدو |
 بأ ْْن او

 : !قصليونم لح“ دل هلع رم ن او ةامزلا هوم مشب و لوك لاش 3



 مرض | كليف وس تيل ندواعصرم |[
 اي حال شا 2 ا
 نا فر)وناةلحنا 1 زا ل ةيرهاالام لن ع رخو ايد وانآك

 |! انو تبد وعش خرب تس ان اوزرخإ عام
 اناندز ىه ةايزلاوهباداب مامالا |خناوانانهسرخنب لبق رضي ولا قارتنلا |

 الإ نذإولونال س ايمن نب ةباطعا مامالازاجاولو نحب اوهالنن تلعب لو لاو
 دقنوإ ماوس ناطعالادهتر اجب ذا | دلك اج سفن ان :اانطيعت نا اوكبالا هن

 2110 0 ] ]ز]زذ ]1 ىه تسلل اين |
 ف كدت ناالا بر اصلا اذكد » سفن مل نع يب و ا
 0 ميِيصْن ؤليي طْ لازا

 كراك سكن اين إو نم رخابال نكلا لاي ناكن اف لاب نو ناّكمول أولو
 - ولو هلاه طي ا اذا ال نيزخاب وفم هلم نانو يما

 ايعاسن ةيرر نام نإبو اس اههو ةنارتلا منيب نيزنولاد وينلاب تلا
 بو اتت اركب ادرلا رهام ذريزتلا م سعب لو منمق سول ارْثع
 ل ظ لوف فاو هندنلا لهز لإ خوخرل ار ةقرعم فناطو هبدنهإ |

 ابني شاملا اع ضرلااهيرمإ ]ردم 4 ادولعإج ماكهالا ىف زكايلسا ندم ذو |

 «.نانرؤزازإال[ هن ايسواردلا كا ]

 باي لد نال نادجا قنا دج نادل قولا ع يلا قتلا !
 يي علا الاول 1

 سا 1 تيبرتلا نا[ قدمت 1 كدر هنا ل

 0 0 1 او د :

 نب ضن بوغاراد كإعجرف كش رار قوش كر ةرمرت ب
 1 دلخ اا شافت ا رشم لذ دم

 فك رين (يلال عقم دلاو خل ارف 31 "برغل هنري |

 تاو ضاع ا ريخاب ذهب هيلا دل با
 : مل لش [رسمامع كتوم نمردجوي اوتبثرد بوهزلا

 م مول ما باص نت اهريَصَفتلا طع لوهلا لهن رس
 مب مداشلا لإ نات 1 موس هس

 دلر نينار لوقت كارلا ساشا 20

 راب شاعلا عع لع مولو لهرلا فام ةارب/ لقو نش بلاطه سيت لاب

 انما دنعلا بقوا باك ثلا دو دنلوالل تضر الوم اهلماح

 يصر قش فو هونوه لاما
 ةولارضإ يسد ن موكرتش ار است ها و ىسحرسلا ظ

 يمدح غني راعل رشا ناياويعيفسل اوفو برا ننلاف باو اد

 اطالا يبا كو لوق لمقن ماب لاافوا از لاترد بناس
 مال الغر تيقحي راكبة الإ فروا تجسو فرفور راَملاَو ءوزلا

 2 0 رن أ 0 قب 0
 1 20110 اميل ىو بي /ه] علزلا تاضإول قزتنعل |

 0 ةيالت هبادتال منزلا 0 0 ْ

 7 0 اطير سمايل جولبلاو لفتت امو ةينصرمل يمل ادد
 اس طهر دل جينات تسال
 ذو ماها شاهين تامل داو باؤتان الانا مياس

 : يرانا بيض نما

 ال يزج بأ : ظ كد

 تطال ترس اس انا كين او داونلاوف الاغا
 يساوي يس ضار نيد لاو بصتلاو مما و

 ااا داب هوبا دارا اهلا د ]

 لص !درلا ا فجارل اهسرْزاباصن ليت ام-كيب ند نامنلا ثود ةئءاس

 0 دبع شل م أو مهب اوس ق ان امذهاو دب كلععبالقلا بغا داو الاد
 - ادا بج كولو يزال م هئوعش ةوخالاو تملا فسن بفن ين

 0 2 هياتم

 طي ىفازك ا | نار قفب لو فلح
 /ت

 .قهور هدلا ىف نكهسّشنبهنايز يكد ىيذاباهبحاصرم ىن لد

 ْمْسىقولا ضرالا ف هبرعزل بوحولل شب سن ضزالا كلمازكوةاكز ءرلا فالخب هن
 "جشع ضرالا نركتنإ ضو ميلك ترش نالاو تاللإو نرذالا شبا ف تي

 ضرأ 211ج ب نهي انجل رد

0 

 ونمو بأ هدو اغلا نوسقو بصقلاو سيشمل الا ماتو ول

 (نم ضرالا هجرذئام لكف ننفلاتبعز مل |ءبن بهوعسو كتي ناكداغيوكر
 لالا نيجابرلاو لوفنل اوبوبحافانصاو رزالاو نحرلا د ريقشلاو ةلنالا
 ب ةنكسلا بعت نااذ زهد وبدنعلبكواذلا :لذكركسلا بند قرأ
 تزئاوسو عير ذا بضل رهف سبيت اب من 2و ذي]ل نأ/ن اذ لسا هنم



 يه
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 قسنإ ىف عقب (وسبو| اهنملا 2س 0 20
 ل ناو لربو

 ا هاو
 5 ل قارا ظ الار امش وشإيو 6/7

 ملاك دندلا نم ام لك ران الإو لق لقيا ضر ظ

 تكوانلاو عاش ذا يفت روزا ف بهياادعشمل هبدصقا ى
 ننلا ارتد ريونصلاو بنقلا بيالة نشوشلاو هاما: انا يطل رز . ]

 ظ 0 مس ةرخخ درر ف ناولو تيتلاهزولاهددتكا ن م يا

 ايتو ةمتمو ريمه لدواد ناصع يوتا هر

 ا ,تراربلا و لاب نضزخوبادو ة امهالإ ييانكرشملا اهيند ناك خنسزكو ب
 تؤدوصتن لايرن شملان ءاحئ ادد صلا مقا مامالاودمك/ نإ ةهادلاو

 هبل رننع إل قس ىب يا

 ةرشك لل ٌلرَكَنِم و ملي كلا تن 1ز ص ىهو بع اهل ا احا ملسملا

 نكي ضرا ف تاتلاو مارا ارحل اكن دل الاب نيب ا
 1 0 .0 . اضن | [ 0 2 نمل وسرملا نك

 لاق جارعلا

 ٍإ ا ١ "نزار 7 ب

 بل او قنافلار هنيزلاومكمز (هلاو ' رده كفر جا 1
 نه 8 ةيجارتموك نا ضايقلا ادةئظاوزا طعناوفلا عاحا ةنيشعْوصنلاو

 4 زن نكاد ىرعلا ضار | رحيم ضو هيلع هاه زقاق وْ
 اناا

 : رنافايسلا طبل ىاكتنرش فن ايوؤ اهلها 0
 ١

 ص 00 00 ناسا وام تسلا

 00 َ نس لا انس رن 01 0 7 نيف امرك
 . .تاننإ

 رلعالتسالا لبق اول ازاذإ اف

 اكالأ8ة أل عجيارهو ايل ربه و ةيجإرق جالا هوا

 ةيرشلا ضارالاورررلإ رس ىف يك زئابالا لعاب نال هن

 تاما رعرو تار امان ]سا سالت ظ
 سه وون شعف رشفل !نفرارنحو تناهن الس سملا اه مامإلا ناب تينا

 الا "دال يرش او ماكحال , ١

 لضعلا بوخو عنيأ نمل وأذحا ةبار تحتسب تبل نال اهبار شفنا هضر) ىف ن ىلاو

 ضراؤلسلالي نأ يل اهشعلاالا لعلنا ةئتءانورا تتش نمو 8

 ؟لاربلاو لابكا نب ةقوزابر سخن اطيب ين اوورشلو لذ ملف
 ظ 0 ا نكن لادولسلا ننارلاو
 ىفت نما ضر ف لسعلا ةازغلا ضمن ناساولو نر زل ةرز ةايكه رستم لاب ل
 ظ | .دوسلاوا مدان تساهل هيف اهس تيتو ما ةيافنس ضر|لكو مع

 ”ىسسا ناو سائلا شب ةيلاببو اه تن و عحخسلا| طر ناكر علا نق روف
 بحاصل بتئالو لاخلا نيج رسملا كو ةبرنعلا» كواثفلاننايكرشفلا قصت

 ير تلاع رحا ازيزالضرم لسلا طسيك ذاك فاح ةرهاوا ةزرامعر فنعم قفا اماضرالا

 ضعوا ير ١ نين كل ذرتمو زر اتالا كركو ورفنلا
 عيت لارا ول ىضسيالورررلا عنخ ددبنا جارخا البو هيدتغإا قوافل و

 لتزشسلازرذا نار لعالفربغلا فهلا تيوكيد كرتشم تن ارشملا اذا لبق عراق ||
 نس لاامو منذلرضبن اكن اور لا لب حا بييمن زرقا ذا كرتشملا عامك الا امل
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 0 م ل ما 08

 0 لبقورشل 0 )
 لق عزلامب لحداوأ

 ا نال صون / منو ةكرتل ْ

 ماعطلا عاباذاورزتفلا نام ءاهنصحتلت زب رخ ىلا ذر هصعيو سره ل فعنو
 زتشم تثني نامانزفنان او :رتشتلا ورشعزخابدنا قرصللةروشلا
 دقن اذان نايؤنيم الار اهانفاو ,ارقفلل م سْعو لب ايل عراشنإ + دمعت

 لال بامنلا نول لن لل نال ازا لا بف الرش اقم وع نبأ
 دابلا نيرخإ انش ناو ردو هعتتذعتفرب عافتنالا نِهاُع ُمْهَصن!ادهاذرخإ

 اواو ارضا زخا بيع يرانا هفقنوا قا دل قح] نال ظ
 ءااشنا ابنا قدمي «كرنشيإ

 ف سانا افشل 2: 0 دابلا ناكناوو شل شيشا و امر

 1 ورشع



 ناالا الرش ناب سرر راهينسإ ناينإو ماعط ا ولشم
 جبل ا نزيل ب قرحة كوتتلا قتلا ناو نقلا نممتمةرارقم هيلوي
 ْس الا بر نم ماعطلا|رشنع قدنمملا عابولو يشعل ىرتشلا نضاصناو |

 نيس نمبل منال ةاكزل روع رشملا دقو لرش ناز اجوضبت لف ءزبنع نيرا
 0 لتذكوررعملا 0 رد ارذازو حيزاهندزانور | عابولواهند
 !لقنوشنو عيزلا ع | عانن اومن ىف عيابلا لعوشن يرتشل /ةلضتن|
 ا ا

 بيلا !داراهعرلطسر الام ضرالا تشاو لت ةج عيبا ةذا أهو :
 : نزمرشع هلق ع ام ردع ذغاول كن ذو مد نورشعلا ذخا 2

 لع انيك اضارهاول) بتقلا ةيقرشع هيلعف عاب نم اثهنئادلو | 7
 انلااماقوةغينح يا كوت قات رحا نهءشسلا طيف اهرجالا ا

 |للهوتق هبرنخلا وال أمك امال لاقام و قلاو ماككالا ناك ظ ٍ
 1 رخانلا لاعؤحال الإ بيزو سح اان يف اكرجالا لعرشلا بجنال
 000 ناو عياربلا ىفاكهنم نلمرتو عاقتن ال[: نيلعتلاب
 يلعرشلابزئا/ باهر امإول ةرتجتملالِعشفلاذاكيعززخ تارا شراغاؤل د رخال  ن

 لا للجار شف رداف عين ولو 0 ار زم اه دولو ننعإ ظ
 اصلا لمقر ينم 20 اطقس عاقل لأهولد ضرالا :

 , تبسئاوسترااطل كلان معالذ ةراجإلاو ةعرارملا لرسو]
 رن يضرالا تضل :انارطنبب ةغينح ف دنعبوبصافلا لعرشفلااهريزد اهعززو
 صاع لعن صقتنت صقتنت (ناونماهرجا ناك ضرل) ن اصقن بضاذلا لعو كلاي ع

صخلا وى ىف ايامهنمدحإو لعرشع لو رف ا/عبص اخلإ ء امو وح
 ةسو 

 هلع ةبرتع نورا مل ىيلفن:لاهتسارق نا اذا ةيبضورنع شوكلا ةوعو ةذرلاب

 ريل اهانه كييف ولفت ياها نر انعاننم شدلأ
 إو هفقو انت نعيد نار باسل را تاكراو بلت او

 . /اوضر ]ينو تاكايكوت رشح نت عب اذاسل تورو فعلا( ناك

 هللا ناك ناد يبل ينسوا ضرر لان نيبو ةام اد
 اخنامشنام ليفالاو بلال لعان لقنلا ضرا ةنركذلابارشلا ضيصتقو ويوزع
 0 0 ا

 تذاغإ أل

 هبلعتأنزو ري عقب يا تعط( قعرشلا تهاو ضن

 يلا ٠

 او ب بيعلاوإ ةدورااوأ وت كارا ل
 ا بيلاهرلا نان قف بيب لا غاضشلاو وع نب فاك عيبلا لفجت لهب خف دال زه
 نديم جوج نات قرش اداوم باريش اج راما
 © ضل | تالاوسؤفنو نيد ضعيف ناو ا 0( اذان

 نرجو شمالا هةيمداي نيك ةزارن عن
 يشع تناكن اذ مهل زال ةلاص ا دا نام ا
 1 هاله ذرأ شن ى كنزا

00 0 
 00 زارفوح ناكازاو طغذاو ىقلاةلزنم الا ثع
 0 - /يف ازكهضنلاو بهل اكراصف جلع أب
 مي هيلعاكزت نإو ارقنلل هفصن عبر تازا دنع

 ملا اواو يزال انك اهلسلا نال ني نايل هنا '
 اهربتن هبزارتلل ايزعمرداظذلاو هأ هابتالا ناد اوالخارغلل هسفش نحر شو
 أر د/ارقنفإو لاموامز ناش نمزخارلو اهيا تصنلاريونتلا شو ِ
 ورتإلا ناكاذاو هضاكز هيلع دربنا ناطلسلل فر صملا ةاض ااميرم لذ
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 0 0 باب هن هس

 ظ 1 22 | دبدغاوهضنلاو هزل الرانلاب |زةثالب ضرالاس حبسا
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 نلادر اهجالاو باتل اكضرالاازجإ ممناكءبف الذ درمزلاو من قريفلاو فالك
 ' متبيو هلزنمو هرادىفدجو قانرملا فالو سعل اطر ىف د اومشسنممراعإ

 وصوله ره 1ث مسلا و هداوىربوسل 0
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 اهدار مكابي هلق افلا تنروهقفلاد رداد فيلا اننام از قاقعلا لهو ذاق فلاب شاواودجاولا هسا ةجزاد هنت

 دحارلا نوكب نإيىننببو بقل ارهاظف ايله اج مج ت امالعلا م شوو ظ
 يل لسنا اضاتتس اينرح ناكتاوايمذو |السن ايوا صار ارض | ٠
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 00 يما 0 1

 5 0 0 0 الو متترولوا هل فوقي « لسد اكاونت 5

 ناشد اة ادارات ةنسل ؟ر انوا ارلاقت تيبلا انه نم دا اتاي غر بوش اد ند نأ مسي ظ

 ام السؤو مدان دو و هال م سلا | يس ل ات

 07 عا 0 0 ظ ناو ريق دصتتلا هليبسوأضيب نمؤانلا دةعيي روع عابوإو مل

 0 ل ندوات 0

 و ا سس مع ا 11111 ا 0 ظ
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 رنا الانيا رتةيلخ اول او ناز ؛[إ ةنوسلابسانن) شا مجالا عيش "اقاريو هسننل ءكسن معسيو مامالا هباح ل عانت يع

 ٍشايسلا اض) تنمد ناهي «ال| ف فياونسو لس نس سانلاٌسوهنَوَسل وسلا ( قبب باب :سكرئلا طع قفا «ةئوك هذ

 اي لضتفلاو مذقلاو قب وسلا ب كباب هدا وب |لاثف لصملاو مرؤنإو يحاامو مياوسلا هو ناقل لاومالاةاكز و عفوي تيب اوال ةمنرز لاي

 ني ناكالذ ةرثالا كيربجبش وز |و شاوم ازهر !انن هسا لع بات لكذ اعاو؛ ْ ارقام( لة ندا نيل ارا ن شال هبوب

 [كرلعسس)اعوسا طوس ل أر نم 00 0 هبوز 0 )و مثانعل يو تي ثوب[
 ينل لزئاو لضفلاو ثقلاو قياوسلا لهإ لئمؤو هعم لذ( ميِقوُص موب تيب كلاثلا اماننم

 ا ىفلاوأطعلا تقدما نم تلقت 'لوسو للفلل م نار اا تت ساعت 0
 "يتلا لق اراقو تنفي | ماعلا هغ] امومنعاإ | للا مهيكن اكى بزل «(م ولسا نايل الا تيب ىف هسنجامن) نب ةردغو ىلا ىنز
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 ”اساقلا ل نق اواو او و تذل نانا ا : نت عئاهيقنو) ضان دل اعني نال بنعن لالا تيب وف 7 ءرلويل هرقل

 1 0 لاما تبي قدس | نمو
 تويبلانيدحإو مهن د دقنرق قاقفسالاةمجو اهيفتناب يفتناو اهم]و دب

 ىضعبب هضعن اج | لو هصاع تيب عاونالا هزه نم رن لد لهجي نإ بجو ةجدرالا
 امان هذرعبدرختا ولا نم هيلع ضرس نإ مام للذ با هنمسب يف نب ناو
 ؤ كونا تساوت هدر هلا :هدر ىش رنلا كلذ نمل صحا مس كلذ

 س3 1 ارقف منو جارذلا لها اتم نفلا سحنمو اة ًاقدصلا

 رسب لمن بهذ قفل ماذا ين اثا .درقنل بت اقدصلل ل ىتوقسم
 (مصهرلادلاولا ' مبلعمنا ناكل نذوب 3 نموودايزر ع نم تجاحررت

 مف عضرن عب 11تيبلآو اعدل بانكيفر الل تيبالارما لافلا دارت هباكو
 اوتو رولا 0

 نزلا بولا وكي او ارفف مهو مهتيو داو ضوملا :ةغن كا كعب
 0 «سبأو بسلا بسك نيا وأنيق : لاو مسانجلفعو طبل |

 انسخ الراهن يراك قدقكلاا ولون مجالا بجاولاو يذمشناامومتقفن |
 ايفل اهي نكدجيالو 0 !بامالا لاومالا زود نم هناوعاو مامالل لحيالو مانع
 رهس لك ف مقرر انلب ار هيل رع لفت الن قدسصلا وع امالل مؤ الاو

 هسلبن اعوهكله اذ مارشال اال لل ثا لخي

 تيب ىف طحمل نمو هابحا هبلع ناو مالسالارار لها نم نال لالا تيب ني يطعين
 اطتمالاو افلا حضر ءامدوئإدهنخ اذار لالا تبل جو ضف ا

 اتسوإمم ,ركو|ضرالا جارخ ناطلسل | كرت اذ | اذا وبينها يو اننلاواككيلا
 سب لادا نم ذخإ اذا له الا ذم نونلعو ىنز مل لجاطوبلا عكا فرمل له نكمو

 يل كالو يقلل هاو نسال تيل هدر«
 1 0 اغ:نجاو نصزتفلا مذ ااا اي يم لب مناد
 ما صو دير شي الو ةيلصالا ماوه نع كنم نكبامشلا“ ازذإ
 0 يدا انا نيرو يضف برم و تالا
 انفذ فاكس قيقر لعرطفلاةدص بالو هب 7 املا ناك ة ايزل ذخ يرو
 ناو هسفن نع اردلاولع خو دبع نعابو مسفن نعال داممو)ا
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 ا نرماؤرامتسإادرْداَسُنلاَو اة دولا دبعيش يو نك او يلعن ناك

 ايمن نيلعرلا سناك اذاؤ ةقدص هوو ظ

 را[ .٠

 ةابح ىندحلا كاعد نيبنلا نعال نا نكو ل ارقطلا راش نعي

 نايرلو دال الايدي درر هلق هترم لحد تايابرل نان بال

 بالا 0 ل مسد لدوغز فا 0
 نآلانا كو

 ”الاورزكلا ةيٍل ول[ لاح 0 1
 سف بوخولا ةيلهادتنل يراسل هليل امن ةعرفأ 2 1

 لنمو قف بال ذاكن او هتبجؤزوغالو هب امو هن اوراكل هدالو نعال

 تناورافصلاهرفاردزع قالو ةنملاوةيالزلا دوحزل ولو ةقدض هبا طل تم:
 ةدلطم هب ذإو يبل بالهلال دليم

 ازا نبا ولم نع بجي الو نناكلا ةلوتماوسنم كاو ةشفن نع ألا اعبمج الز

 بقوه ةز الاد يع قت كر نغالو ةر اهلك ليلا نعنيخالو لان الللي

 :ةقدصالدبعلا ازهد لبل اسو ةْسرب مبرر تذلع نإوهل نزال هددع

 . تفر كلاما هتفرص مخدلا لبف يباجادبولاو نيتيان لضنو يول« افو هرزغ ناك

 اقبالا ديلا ف قالو ير كامولخال تبق يد للتو مولا

 داعنا:تصاغلا قلك ملنببال ىدلاد هلا بوصفلا نع ىدونالو اهالأ

 هضم ام: فرص هلع ناكر طنلا منيدفعام دع هملعةبونفل درو[ ابال| نر قبالا
 هَسارف الوز افضلا هناو نع طفلا يذ ىبذ|بجيالويبتفإ ا ةنارخ نايك
 يي سه ولا ةنالول عت ةقاصنالصفالاب اوان و
 دنع 4او اعل نإ ايالذالاو د هيلعةيصرتافهتقتاوةعيومو هنبالو

 اوعلا قنارمب لوموتب يللا !قبقرو ساهخالا قبقر
 مفذصلا ًاهبلَع

 1 0 دان دلو ناي شلحر نسلم ةئرارا

 ادلع لع تو بال نيب دلؤلاو ضحرلا رب خاهر مان َمقدصوحاو لكل ذلولا
 0 تا مواسم رخالاوارسؤم تو اهيذحإ نا/ىإو مان مقدص هس
 د لحر ةنيصلا دنا ٍيز دلولا | ذه ما ل جالا نم دحاو لعمق دصالو
 1 فيي تدل ادن رتل هضم بيالرطتل | ةقنأح يملا

 ] 0 لاحاتما ]ا

 نس لس مارعل 2

 ... قينسلارم خي ايت يد ىد ولن اذ هدرع دنالار وسال[ ينجرملا طيبك فاك واو
 . لاك ينايا نسا نع فلا يف د رنخدلو منع كديذاهالوداع بيز بتاللاو

 وي ققدس



 ريرطظلا
 سر ل ا

1 000 

 انسانا "| تانسولاو ةرحارا الااخدازايزاهو كي بايو هب |

 از ايجوإ رف نت بكراقل ا رنعل ب اورلا نم دحاولا |

 لْضنو (يْزلس ذأ

 1 نجا هال هده ناد فل لت 9 0 -ةصقشلاىلعو قتعرطنلا مون افرح 201 | دصسل لاقلجر هبدنهلا ىزأت 7 10 هرودنلاهنتع نب
 ا مراعات نزال 0 نا محورا 0 درا سنبل

 دمر زم لع ةئل ا: يدجار اضوا هز ايجواوكرتشْلاو !ويابلارايعكولملا
 د لو رعت ةضيأ ناقرطفلا موا ددضيف ءاناي هلا نا/ولو كليمل
 ضْيفلادعنو وب ايلا فد ةرنعور اضقب بع ان نضتقلا لبق هدر ناو متقدص
 قام انا امي طلا هيدعب هضبقوادساف رضوا شل اع
 مشل اواهنضيق هت 1 هنيب نانا ار هم لومكياددعلاو ماكحالا
 "رص الئ اشوي زها نب ءارطغلا يوم هاهي لوخرلا ل بخ اهفلط ناو
 رنا اب يجوتتع قالا 9 ةَضَوْنَقَن ناك إو دحا لع
 سخر نوه تينكفص 4 بو وأول طاطا:

 ارقلاو لفزتلا بلر جنو هدا لح ب
 داثباصن رمت همن الابوراباصن 6 نا طغلا مقدص ببرصول اطرن

 رانكتاراوقمو ن سر تهدمت اوءحالسو مسرفو من أناو مند باتو ر

 1 :واملظعالانوكوات تناك واهل
0 

 قاعة يَرلإَو ز اهلل نيس اعةرإ !زلا انا
 مداخل انكو سيو ناقهدلل

 |يبستمب عسزلاو فيبملاو

 ايداحالإو نتسفتل) نمو ةدحاو باو رم حن اخدإ] ارامهلهال فلا تتكو

 بطلا ننكو 70 «ارقلا ن مسي نإ ىدلصلا ضو نيالا اعدازام

 الاهل اف ترو لم ذازام عئازللو غلا يف ةرتعماهوهللاوبدالا
 فلا [مفنايو أيج ةنسثن وذ بكزتشناو او ميضلاَومركك|ةمئَدَزنعَن

 يام ءنريتتارعطالواهرحاعبو اكاد ل از وقلي ريل
 ةناََض نشارك اصنلا ين لض اننا ةمث نيب شه اكتس م ل إذ

 ٍلاره ويلوذ لخدبو تيب انس ثا ادار لاك جعل .ارلاجتستفل
 سوبللا ب كل و لور تبْسالاو اد جزللابإ نتن فرابعالا يف ا اه

 رهو

 اج

 قض بجاولازادقمو اف اهنسا لع [قرلق) نب كرعلا هب يرحب دبل وهو
 ظ يقسو كارب لدا دربيل بشل يفد دقو يقرر

 دي عدا ولام يف يول مدونات رولا ننوناو
 ا هلاوه ريوثنلا رم :زلاومايحألا ناو ”يعتسو |[

 ملا زب .الا جوخإلرعتلاو عقلا عاب , نإ بيبزلا يف ادضالاو

 لس ةدبجادنح نب بص ءبصعب ىوكداولو قلادات 0 0
 1 ام ديجربمتن نم اص يمن
 يرسلا ط رص ىف هكر جونية لرمعشس نم عادص نع طزح نم عأذ 0

 ظ لضفا لا | دومه اارانعإ اعد ىبازركو يل ا ايبسالا هذهجرتع م كداناو

 (نرع جزيل ةلنلا طرح هرتغا جال اه | يولد هيرمتلا 7
فيقلان لوزا مهارزلاوربلا نم لوا قيقرلإ| | مث نيدتنلا ةناوخ إو فالق

 

ب هزيوش زم عادم فص قرأ ناو دمت يالا وجال بوبحنإ نم هاوسأمو
 عام اص ه

 عاص غيرو ر يعش نم عابص فصنو | ٌهنح ا نم ارحإوأنم و  عاصونمنو 7

 هناا حسا ف ل دو هلال اان م

 0 باب عاصلاو نلصحم ا وتلا حر فايس نيملا ع دق
وارهضو يت اهتز اح نيب تواقنلا هل امير واماو تدعو سام نمايعر

 ١ '

 ٍللدلا فأول ةرثكلا هب اَميف امن ةوافثلا اف ربح ا ناسرتع نالغ از انثكو

 . نإ! قسو/ ىب] يدرأمو نزولاب هرتعنم عاصو ندنعب نل

 سال نزولا بتعب مم ع عامجارع لظر , مناي عاملا ف [لعدر نسب النحال

 لوتس أمم امي اَح عاصلاو نبتل ىفاهك مس د 0

 سشاياو سون لايرإ تضئ رنو عسي ن اهنا شم اد ولون دو لي
 ينسب يا ذأو عاطل ايطعا اذاذهعشلاو زطنعلا مض لاكتاىزلا

 نيب ص الفرلا لفرلاب هلا نييتفلا ةئارح و مايك شوح نزول ابرطن
 اتا نوع 1 ان ةكفضتمو مار اردتم اتسالاوزيلت

 1 ( ردشس عاشلا] ام نالزاج دو لاطرإ مس اَعَدْزواذ| ”مهينح نإ

 طمحلا اذكر من كزولا/ ىفد الذ للكل بندق عل : | نال لينال نبيل نادر
 | شيل لذ تايقر ظنا مين ا ارهلا عوطدن بوحرلا نفور
 |ذ 08 اوادلو نمو مملع تبجو مليت ١ ا كد ادا

 ىلا جول ىلا روم كداب نمو لعاب دف تسال ملعب



 0 1 زا [نيلأز اكدصأو نيكس
 اروع امرشا كانلا وتلا تر طؤصخ ل كوفر راجد

 الوزاج دل ارمي اعاشومرو ناد [قب دعا
 ص يملاوعي 0

 مماع نكد يلب بو
 ا نع لف ور هنأ ق 2
 2 ناو 0 0

0 
1 0 

 فالف هبجلاولولاا هن 5 (نأعاب اعناتاست
0 22 

 بالإ كاعرأي لارض !طدشو| ع القاعإلباذاو بال] نعورطف قفص
 اخ قب مار زنوإ ةراتكو |ةرطن وا ةأكز هنل :م تاناذاوابنزلاو نسنقلا لك

 ملارعتسا ناك يتلا لهل نم مهو كلب نيرو عردتت نال اندم ة تارت ن
 راها ا. كل ديو زوو لعدن اعاد
 ةنلا نإ تنفدو اهحور نذارنغب < هتطنخ تللقْنطمل |ةقرص ]دأب
 مه حار ةكش لام ارم داو نالدر جزا نعال هنزاج
 10 ذكمهتيزوج رهتيؤقفلا كا عفدو عمج م درطنعل | َمفرص ىيِعب ىَد

 :تاوط يف كرقفل | مف مس ناضمرايرلأوازاسلاذانو يدتلا
 مد اول از بح/نيلسلارقُمو سذلا لها لفل ةرطنلا عف دوو نيب

 يفاكربفلاب اذعنمو نوما تاركس نه ةأجلاد عالفلاوموسلا ونقاش |ةنالئرطنلا
 لا ماعطب قدصت ونتلااجابماسرطنلا ةقرص طع مامالا ثدبيالو ماكحالا
 لاوحالاّكةنزاج تنم ناو لول ايزاج ان املا: لذال هز ةئدص نع
 ل لوا نم الاول ل (زي وه هوصلا ب ركون زازا ناز
 0 ةراهل) نب هزابعل د نب نمل نيرحرخا بويع نهر ٍيلارهلا

 بساي انو شصار ا .توك نابْتل له اهل نم اهوكر ةيمخانم كلذ
 اهيل ٠ اع ضل اياو داع ايالإ ناللبننا تو دراقيلاب ملا دمخاوأ
 هش وب اهلا ىف اوك هداعلا) فلا لعق رائصالاو ةناهلل لاك م ريفلل راهنل
 بابن تاو ناو بلا نالوا

 ارالإ

 0 روك

 0 0 0 لا
 ناضيرءرضرشن ادب الز ابرك .سلاذ] كاان مل

 ميلع بحل مبانلاو هيلع ن2 ورقانالاازكو معن امال
 رطل .| نأ هواضقر لعل اك نق 1-0

 لوا يلع عل ناو وو اقر لوم لكن أشير يلع مغ نزراضتنلاةيلمن !ةيلمز نايس انا
 ليلا كرب يف وسل نا ذهو اكتمال لعينة هله

 0 [مدداراهبلا شن ن اضيرو الب العاملات
 ' . |ن امور اضن هيلع: نط يالا ذا مان صلب لوول |نم قناع مون
 نع اهموص سويا لاوزلا لبن موسلا ون ايشالما نلت ار لادزلا لأ كذ نأي
 ا نام نال عولذلا نص اعانم نوكيجبشلا اريغضْولا
 ونجد 0

 مع |[: ىلو صرنلا نع احم وصلا كوت لاوزل
 000 اميز
 مالهالا [ح هناك ةسلا ان ير تلاد ةيزنم لج لازلنا :الاضقلا
 يتالناطيردع 0 هد ثرخل اد رفأمنإإ سالو نافل اذ
 انمتلا يلم نونجاوشارش 2

 لا لطب 3 ماا دل والا لاخي وا
 نيش نافيز ضاولاو نام راض : و ترار يكن (يعيرشو كانا بن ناز
 بيسو نيا اك دحاو عن كلقتلاو لفلان نمي نيف رنا
 بسر اتنا بس لل و ثندلا نافب اس تارانكنمدفكذنل اذه رنللا نّضلا
 بطلا ف قائز] ذو" ملكت : نهنال ىدلا زل !ناضمر مص بسوارالابرعز
 موتفلا مبلعو عدتلا وهو ميلعأ أنقاللرهشلا بكوتساو نون عصام كوآلا
 لاَ )لاو اننا ونص عسا تيرمسلا طسو لبلؤ ةائازذإ رق ناعو
 هل ثول قاذكولفونالك 3 ضن ف ب اصر ااا ار ةنونجلا 0
 اقلب نارا يبا نار اي نا 'لاضمر وف نجلح
 د فذ شام اضن مع سبل و مدي نار [ىذل ازهتل و مدلج زل ر فشل
 لج نب ندب ماكل جف هدف أب زلة انراذاةهر بشاب
 تامر دام انو اذا ًالقاعولب اذا انهم نهشلا انها
 ؤ نيلي وانتا ماوس الاءانه نانسي تعول خب _ ٍ

 و.
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 ست هرنع تسلا كروت هن ام طفبال 6 لذ رانيا فارسنا ا

 اك انور لنااماضف همرلبال رحم 5 نراغلاو را انوسشلا -

 نبل لاو ١ !ةالصوح ين عجلطلا ينوزيفلا|ولو لبق وعن 00 0 9 نافارا

 ىلعو ب رطش نإ يسكر !لييت ننسلا جاجزمو موسلا ار[ ةريملا نإ نلتكأ و !ىفالإ ةئرشتنإ لطم اوهو قاتلا

 ل ىناكروسلاريخاتننسلا نمو ندا راع رايات هراشنناو تراطمالواإ اًلارغلا دلل[

 0 ااذإو ردييإل أو هتدنب موصل 0 بلا عن منعش لل

 عدي ثلا يت مارتحا بابقي فشلا كو اذقلا إك ييهلاوه :السلا ةازنم 210 ا ال, ةراثكلإو اضقلا لع لفرق اره ف

 يملإو الذنو راضو ميس ابالإ موصلا ع هنن اير ف ارينا 1 ا

 ِ 0 نان ااهيداصر# اهزم ا تالا 16 ناك ةوزغيعا اع 0 0

 ارآباكلايزلةنسلاب لال دتس الاب تنين كولو 7 ا نالوا لا لطب كلا الاذن رهستن وهو زارع 100
 3 لف لاا بجوار 0 ءلئاورولا 11 :ىذ دعب لكاف |طفم

 رغد ”ناهلتلا هر اذكو هيلا راتب مات تن (نضلأو :يالإرو اجل عباتن
 قل ومو نيباتنم فره ايش دلي دجال امينا لب نمةياررو قف

 ظ ناك اذ هيلع اًمكال 0

 ل ةتارن ال لعرلا لافاذا 0 0 راسنا 0

 نم لوز ندعبأتنم ليرهس 1 َْت هبت رين ةلإ ور اهدنا ءاو علقت م تلابو تيعرو اينفالوا عاملا نإ

 دوعسي نبإو ارق م ها لارا نانو ط 0 نا هرانكلا ّءا 0 0

 رئبانلا نسر امام | ياو تاب نم مايا تال ماين كانك فداتلا ليف هشبل نيت لو لكاوآو طفلا رللهال سلا بو ولو

 انام 20 : اج لامن لا ناضيراضتف: 0 اغا لت اذا نير ةانكا دس مقتل و نانو
 (يابانيهدعفرؤس دول

 هرم[ نائف لإن لاقل ىعةيرفلا موسو عاننل ابدي يتماو كفا تارا نإ ةرايكلإو اضننلا لعبت لانا با نلأدرغناةاذول رايك
 ا 0 و

 ا 1 ك0 ]
 | تمحو لرد رزلا موصو فرو 0
 1 اًماو مدع سيفي وا هنيعيرهب نجوي ناايا
 داما الا اجلا هيا عمان وتييرفتا 2

 نأ : 0 ْ

 يار رض لالا نا نيتاس نبيا نيقبلا لري اص هنا مارال عقئانقو ات 2

 بقتله و تاَعسعلا نا نانثادهشاذاو سول

 10 يَ ل روق اوستي نا ةباولو قالا, ةرافكا وراق لع

 نيكل نيم نالاذا بسابإ قادت ايرعت سدّرشو ا هسفئر لا فلاَطَم

 0 سزلتن
ل نلبلا فلرط ا منج فو تاعك «نم قوضلا درك 0

 (ن الاون س ما

 4 0 0 ناد ازه د

 . 6 جازكل فلا وم لاَ 0
 ركام لال لان ضاغلأ نيالا

 اورفاسلا ندب رز ىف فَ
 نص دلو هدأ حا ا ل ظ

1 



 3 !ذأن [ى نك نس يءياممرتش ار ذا دهلاراوؤيرسز اوئمبدْهلا يوان ل اوكتشلا

 ١ [ناجؤفاو نانرضانلابو| يا متعل ملال نق اب نان وال ناس ,نياره م ماصو

 نييفنو درعلا نيرهشل مقفاوم ايس ءنوْلاس نذاد نأذ ع

 ماني تيج راتبه ننال وأ هلا قوس ناب ىصولإق «دالوإ نأ دمر |
 "ب هات الو الالة رانا اع هبل نامير سوقي لل

 نإو !ينيعلاف زاصاو يوازا ضير( (]نفو ايخالا ىف اهب اوزلا
 انس هئالاابتدحاو ركنا ناز يلا فاشل انشا 5000 دسلاناز قل داب/17 ناهي سو «

 سب نيم ى برفق أست ةقان لإوُسو السم اناسمر ناكث اور طنلا م ا ا وفي نيعل ار تلاو ةنابلا ف ذأ فدا طسوجيناو

 لاله بوم اونو بلع سكعل لعد ناضننل الجري دبلا 1 ظ ناضمر نيتي ةراذكو لئلا ةنلاواشنلا ني ىف اهل رت وأنعب هيزمو اه 1

 ا بارض رفق اتقان لدا جلاو ةوالم /نانفمر ناين أذ, تيبشلا ةفنلاوقلداودبتعلا|زحو ةقلاو يملا را كو _رامظلا ةراذكو

 نمل انارمّشل نان نيرهشلا نيله رسرضا ارهششمهوص نو اوما م! 0 و | جرلطل ةئراقإإوإ لبنا نس

 ظ هوان قب سلع ىلعو بلع الذال اكرخهلاو اف ا نضر ئاو | نيضن ا انوا ا .اكحالإ نايك اننا !عراف لوا وفرار

 وجيزان ناهس, نهي ةنسلل نواس نيت ةرذنك يسال ماع نأ نت ادت زنا ادا وانا '

 طوس ش افكالوهءاصق

 مة ةننسلا لعاب قب ناو يعفلا ىإ اهرب ناضمر مو مهم يون - د 0

 ركز ارهيسال ايالادوقتوو انف ديزل نا تارا لا لع يللا وفم نع سارع

 ا ظ .دلا كلذ نام هير ادلع فعمؤلو |
 | نسهوارغ له بجو مودل ونن) نفنيدحاو نسير شنيسوي ادهم : يشل كيرلا طنب '

 تيناضير ْس نيمو ياصق ملف ناكاذااذكو ىوحبلوالاننعي (ناوا ذه نأضمر المج نش 0
 ىسواروَس نامريلتا اذار عب اها شوو اةذلاره 2

 اق ندمان ميلا نشد 0 ك0 اص يب ارنا غر ي ناو خا موسل
 نسال د 0 هر يانج ونبم 0

 ا عواد يعل ]ذا 0 ا رونو

 َقّلَواع اب التل ني تاو لاي طواا# "لنج زك ادغا سل تاز تو هع ناو ما: اا ام

 ناشي فمات وانا نينا ان كاسيات رك  خلطمج لت لنذ دجوب ملاذا ركنا ةزوفنعل لن يمل نرخ زاحزمرتل

 اممانت نعوازفتلاو لزنلاجراولناانكومبةوسلاعتنولو ناعشمر زم قي عولشلاو أيسيوااهاغ عامفإو برغلاو لذا نسيان لي دصو اذان مرسلا انام

 ارنا نعزاج عرطتنو ةراذك نع كونولو قافنالاب لقنلا نع مدي لثعلا 0 ”ماىدولو) نم ان ياصنةونيراهتلا نبيا اذاع كت ذهجانينلا تخالف

 اي ا دحر نع نب نلب م بيها نيل نانكواشنلام بص ؟ونولوأنأسن 7 يب 'فوا نصي ني ليل ف هنلع خياولؤ|ىانم « بني ال بون نب نم ماعز كون ١

 اعاني صباّمتلب متين قتال يح يتحرلا رنا فعل مسنات تا لاوزلا لف قاث] نافرس |

 بداول ةاكزلا سدتووب نسا لداّملا قم 0 زل لبق موتملا يرزق مالسالا و( لن[ و الا نق لير هور
 وي ةلصمل باو كالو ةزلا اخ ضحلاوة را ْ ا 1 نيعب ناو لافلام هينا عمة كريس .لإ ان الادب دعوه | : 1

 ميلا ٠



 ل
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 | هز اوك نع ردود ه أسس / هد وا
 ىصي نأ امم صولا امضؤلاب وطلاب دجوولاقح
 | انوائراهطلا نعرتبقزر قنعاول اه 1 امرشا |]ةنإ اعمئييبلا

 نا ناوما قفتاو هب دنملا يو اًضلإ امك شنن دان

 وو ص ناراج لاقي ولعب لهب تلا ظ

 ع ءاكدسل لاقزلو همرفل|سيزاج
 اعلا راهن نع يكونو عرلشلا كوتا يراهلنلا عن كبد

 ايهدحأ نع ةزح) نام درس نب قرأ لع
 ب )نعمتي تفلوزر اولا ومن نتن

 نم تم ىف انجالي اهتز ع اسيد كسواع
 روت وني ربلولو يدي شروع النخل يرجي در باو يمل او
 ] نيبلاز 22 اوررسلا + تضاقق نعرف نيورةاوا وامن عز لما اخو

 المج فلاو او |لبالا نعاعب عنبال ةاكزلا َنِعةاش طيماول ور زلات عوهت
 10 سولو ةاكزلا نس ىف يعلا ةز ةزافكوذ اهزن) نه كوس رلو اسامه نب

 ععسشب مارت اهدا نت لاو سحر سلا ط بحب ىفامكالذن عيت راها ةزاذكو
 ايو اطرش ابل يف ةيلا تسيلو ناضمزرمهتس لال يف اذه نعابسولكيلو
 امس ةرنداو تيتا نرخ اكول دهزحسش اهيدو لوز ىالخ

 ف رلنلا ةسينيوءيدنهل دو اننا اهاقموص عصرها لو نرهل ضيبملا 2
 نقرنكل كن ذاق ونار هيتس ماصو مام ًجنس ناصمر ين الراهنلا
 كيس, يعاصتلا يف داو 8 ناونلا فارون نيل ما و يدحاةنسرا
 وا صضيرم ب 0 مناير بوهو هيلع يذلا
 'ضافيوان انفلإو نكزرفلاعرلط د ضإب ول : فاضي رهو ذ للانمي

 (كيعلاو الاف لرلملا سانلا سيتليغت) بعزومل لاله نات ا
 روب تارا هيلع "ارم ادم وار ناف بدوغلات ىو ناب نم

 تالق سلب انكو ةذّاولا مامي حيف اضبا نبش لالهإوشمابنا قينيازكو
 اضن رطنإنإو طغياله خر ناك باضير نم يرشعلااو عسانل ارت

 5 7 ا اهكال لماذ علز ا ذنص نزع لحرلا| دود ديشولووبلعز انكذاو

 3 1 هويام اوذقل|ةرشلالهز لو عاقب هي د ويف وظرموؤلا له قرعن نهم لوزول|و

 غازرخا

 ٍفارانغاش ما
 كك ناتغي) سينا موناد فرع

 بور دنع هزاشالا وكبو نيييلا لت لعداينع)ال نإ فد اثلا

 نب اهرزإ ناضم_/رهتس ماككإلا
 0 مودال م قيال مث مب ١
 امك لذ ناو غن مب در( جداا ياي تاتا اان

 ب إنم 

 ”سمدلا لاك مص الذلا ريو / ايضا

 1 اج لاوس انلإ كلذ دان +[
 (ناضمر ةرغ كولي نامزسالع لبجر نسوبارلارهانازكو «.
 لإ هيو ايرشلا# وب 2 ميد الوش اع موب ليا موبنالاغيام لج«
 لقا راغ لاله اور اذأي ناي تسلا ىسضيوتضال ادراك :

 ١ 000 /لبلاسرهدرطتنال لور م اميالو نوازل ٠

 ارحاؤلا/ تاغ اهلسم الرع نالازا زيلوبقم ناضي ةءر لاح لي دحارلةرايشن 53
 رب ناو دهاول ناهس لمده هاه 0 1060 اعرا

 اهني ليتنا منارم اقلاع ل افا_روتسس ماو زنا درلارهأ ينتيولادع فزغلا
 ناصر لاله ىدبع ةرأقشا مدمج هزه ليتنو يب ارهو متدامنس لضن:لبتو
 دبا ينل ةزامسلا راد ىطيرتشب الو نها اريلا 100 ارملا اعف ازلا انكم

 رش أنو كم ادنعتنز اهينن لجر عمسو لأ ملانلا دنعرمتسول نا خ لو /رعرلإ الو

 لالهلا نوري ىف عرش تت سيل هو 00
 لقي هنا ةناورلار فاو نجعل ١ احرشارم لوقت

 تصنين ا سر لابوه هدجر نأ راها اكاد
 تكونا ىف اكييالاو للا لاله الكي موفل هوم أل ارم اب ن] نيبو هد هيت نب
 كازا مامالل ني دلو ةلا منوكو نسانلا ضرع نم ةبوكنسب فلولا ىف قرفالو بدنها
 لالملاب نكيتس |اإو هرب لحلب ظفلا ىف ازكو موملاب سانلارسايا هزحر
 بكار اذاو ماكحالا فاك نقيتوقو علا بيا نونا و بلا الص صبو جزع
 ناو ناكاركئ اربعون اماوح,تليل كب دهيتبب نأ هزل ناصر ل اله لدهلادحارلا

 تالدهشب هوجو ءار ارا قسافل إو اه الوم لوا الند هيو جرت ةررنملا ةيرادلا خ
 دحاويزرازاداوسلا قاداورملا نانو هدر خياخنا نكت تدي تيار كلفنا
 يع نوكينادعب لوقا وفوعمب ن نسانلا لعو مّتيرق دبس ىف دهب ناضنرز لاله
 بقت مورهتتس هرحو ناضي هر كالق كار لعر هرذع دهس احلا ملاذا
 تاو ةزاذكنا نوداضقلا لع ناك وبلاك :طقاثاو ء نا ملع نأك م ند أمس
 فس اة رهسولو ةراذكا لعن إل ا 0

 انْعاَسَتاع ل اؤو دلل ها نم دحاف اوم لا
 هلت ند وكنا مهزلن ىلإ لحرل

 111718 0 هب دئولااك لا شاك مانالا عيدا ١
 ل١ ف يبابتعلا ودك ىف بجرصو تادقل انوفا! و 0



 ' رشم بنا ةبارل ماو بلا ف 217 انخونسبا

 درللا هيو سأل اقؤ ا ماوصن لل دشلا اعادت انا اع كريت
 مسورتبااور الو لكابالاف ضب ال ةفينح نإ كرث مس ْ

 ده او ا 7 / قيقا هرنع ربع موال لامثهسز لإ
 ضان نووي  لاونشلاله اور اأو نول اوماصتف ناصر لالهت ىلعدحأو
 0 00 مروعشر مم لشا| انصازا نسحرنلا كلك ىف مي

 و قب نت الث عبور نانعتاو دعا ناين افالإوش ل الضاوإر نأ امس ظ

 ل اع رود سنام ذاودحاوات اوشا نأ
 ءهدلب لهاو ةيدرلارأاث لا يبرم الانخ
 ةريعألو مناف مه لعد ةيدرلاب 0

 تزل وش 111111111111

200 
 اب شمات نيالا مع وبلا زوو اوماقت اا ا وكلب

 قف موارنل الا اش هدا يب 0 ظ
 17 ١ «لشاخت 0 ل منو 7 رهن ال :

 م انكرلن كأن ل اًهنوهيتازا از

 ضع ناخاذتا : رانك لبا ل لولا يور
 7 امن ناعم اضما/ لاله لع دخاولاةرأومشب اد دلل اسر

 يال اوقاف 0 مران بنيتالث
 اقف ازك كي نيرشعن ذذا بون /ددم# نعو
 نخب تنام ةهيساا_أبغ لهاور 1 انقذ فال ذه

 ا :اذاو بينهلا ا ىواشف انكم بالامر فالذإلب
 ميدل ف نايم 00 /ترشنفلاو عسافلا ناي داس 0

 لبقتالنإ قازكتهتل امر "حببسف اركب مزال هن( اذه نأ اونا
 ال مد انمي اهدي نسوان“ 2

 0 .ناوماو لسروا نيبلعر ةداهنم ةمايس مطاهسلا ف نال|ذار طفلا ل لوي و اخطأ

0 
 بسد

 سلو ممن |رنل داوسلا ف لوس لالور هنأ ٠
0 

 دو ذأ [2 لقول يدانشلا از اذك ةلارملا وو او طخين: :

2 

 لفعلا كيو “ردك عاتملاو مولا ىنابملا ىتاناف زذلا ون

 7 1 ا اتا مدوب

 ١ .ر 0 منعالور انك موا ةلحاهسلابن اكلوس نين ازمأو

0 
 قازكةباهرلارحاوهانهو هزوكزلا ماكحاا ا ة طن اى يمالاو ب

 لودم نئئارمإو لعروإ سحر هَ لا اهلا تأ قادم اح

 دعي رقت بع ش م امالا لاس منال بدم

 انتكأل "مستو الا يف ك1 هلا هراتظ إذ نيه بتنام الازعودهزلا

 | عش يفازكنيلار هراشخإو فرم ناس طيناكادلبلا ع «ناجنادحاوب
 0 اه نامل عنج او ناي هل نمل لوإ نم طقم نص[ ل عر قفكصدل ا بونثا

 يسلط نس منايا اجا دهدوا لاله! خيرر تالا ماعز
 ولونسع لحلاانه هسا ماس ةاوةاثكا وداليا
 لالعلا ةبوربره اسد نوكم سانام ناو الا اهو

 انك ثوراشتلا لويس سائلا سس فو ام ون نيب لت نانا

 /له) ماصاذإو نيبتفلا ةنازخ ىازكذوسح .. يسره نازح انعاو
 2 م :ئساضتلا هيل ميم ا ا |

 انك قبب هرمهلا صن غلا وب ني لهاعشماب لجرل
 ام ااذإ وذ شنالابو 5-5-7
 فعيشالب,مونم نمنع ةؤف ير نااينس ان لئاي امادع اكل 5
 ريا يلعالوتت لكزاد م وسلاب هسفب لا «اكذام كب ال نا هركي ْ مازال

 تاووالاو لا ينام يصرع هاركلا ةأرهاظلاو هرمنيإل نا مشب ن اعلليز]
 زنعاس نل عزنا هراؤتو حارل اب اسولو فاهتسملا فاه ابار طم اذا ع
 دال ين كوب ةرافكأل لبق هن أم اتلاف تا تحل ذ لع مانو ذنب
 انه ليقو هبدنملا ثواشلا ناك ةباجرلاو هاف يفر انكن اواضفلا مىلع لنتو

 ظ اذا ايكر الا ريلوذ هدعنرسفن لو لوح نات لت حر اذتل ادهن محقن لو 0 ظ

 تاملانلا وف ءرنلا بجو ردلا عاطف غل لقسم ل ماو لعن

 ا 0 ولف
 0 قلل ال ل“ هرصحو

 [ ب هيلا ا اد 0 2 مسقن لح نو



 <« ءال
 ن4 ©

 ةعلا
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 لركازل اوه نايم او هرافكلا لوح اطخيوا ركب لكاوثو ظ
 0-0 رسلع مس الاد الر شوا لكأ ذا

0 

 لاونامو رون رل تر(

 ني لزنريكالوا,قلح فو طوطو و /ذأ] دلو تفدرك هوتمل|نع مثفعْض |
 91 4 . ع0 ١ ب 2 #2 ه ]نإ ش٠

 ليلا بولا ىف نقلثلاو لا ف هيلا هدكو هطقبالءكازرتابف «ةرندجذ ارا |.
 م ب زن [ذلا نول د جوف فزيؤلو هذاسلا ماذا ةئريهلاراهظفإ نمي اي | ٠١

 راادهر مليح ىف بموااديو جضاؤا ارحإ ب :خارلاذكورطتب ٠

 ' ويمو_:و عيادم اركون متل ماتر كون ماد مياص تنارخا هل لا ؤلواهيلعدحالو تملا

 ناسنلا ل يف اا
 "' خرخإ عصلا ىسخالؤر هلا عولط ل بق وا اذا ماكحالا قاذكاه دودامكرنا ملا لبق
 م نال ل: دلد ةيرتشلا يرانفلا ىف امك لعأضق ل يملا دعب
 لفنلااو ضفلا تسب اسا لكالا ان تفرذالو مهوصوسفم هنا عجل اكون ال

 "و ردع

 داهغالا يلعو هموصرسفنال اركاذ نلب ل ناوأضقلا ملعو ممويص دسف ممزسلا لأن
 انا اذكى بما مرنم مئالءموصرسف مقلح لذ اءْس ايم لإ لحز /ويولو
 صانرا هائلا ل سان ابوه سلو مموُص دس بارا مهاناإو قلحام الرو
 اذاو هلا ىئاشنا ىفايك نم حخبذ لكوتو تكبد لكؤت مذ اذال قمنا
 |ذ) انكو مهوص دسعيال غلا لارسار نم رت ذلا طل اوامش ف يذلا هقازي
 ناخرغاو ثوار ىف اهكوبرصدسفبإل م لد بازل اوارطفلا خبو)ناخرلاوزرانعلا لخر

 ريال دانا ناو نأمل قم !بابذلا يفانهورردلا كرس اك موضاناركأذ ناكولو
 درعلا عبتلا كريد اءنالانكذ ضذخوبون اخدلاهزانغلاميشناو منعزارتخالا نلمال
 هوخراضلا وعدو ماكحالا ىف از زتحالا لاكمإو لاخدالا نمر كفامل نتثلاب الا
 لعدول د شفا هّقلخ فراج لخزبام ىطاعن لماد دجو ازاو توحاقلار اع هو
 هانا بوب رذق ض نا حن اكن اخر ى) مموصر.ف ْقا»ناخرلا لخر )| ز

 "ريو اربتعوا|ذرعناكاوس طذ) ممول هتلح لخراو هن در ئادم إو وسفن

 "سالو ول بتيلور شكر نع لفغب اهمانهو مفوجطنلا لاخر) نعل ناكم
 قت زباو مهينسو لسيما حرب بشن وهام شن قول | وين

 رطظنبلزتاوا ا ضاولو الرسل ررلا وشاح نايم لنم مخوبخ نإ لصإ نار
  تاخوطاع كراش ىف اذ ياززكفتو ءاكحالا اكجرفلا اولو درفتنؤادكإر
 را( رسايل.” ابالو ىقيحا وا فاخإ مرمل م هوصر سب / يزوج نهزاوا

 . ء
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 نبل رقم هلال صواذإ فرتنلا ف انكو ه1 يلا لضوزوؤإ قئاوازرسذ كر اه
 سس يييبيسبييييببوبكجب .  ا[

 داو 1

 ' ركلا نصضوولو ماهحالا فه القره ىجتلا يف رسفا ةارم ا بكري كا لصواذاو

 دس هراوا تح يث ىذ مارخالا وقل نسب انيمض اطض ب تذلعو لخارل (عنرذلا خب
 هناوفلاف هنزإةبا1/بحناو دمصيال هن زال خرذ ايلا ضاخولو ناشهملا ف ايك
 لدي ولو هموص سب /اديولو قلح,لخراو شتت |[ ط[ وفن ]لخدولو دندنب
 ليفت فازكو ماكحالا فأي هزني ولام نالكدسو صدف كرت اذ ةهتس نارا

 . | همر الطن اوةزل ن دجوناو كلب تاراذااهجوزابإ فتور الذلاوا :ءإب
 (ىسللاو هبدزملا يوانفل !نياكدسفب اللون اورج ليقول ور ريل اوالذ يسود
 ىلع سارا ةلبتلاب سابلو هيلع ةزانكذلو ةلبقلاع:قناعلاو ز:ناصلاو ةرشألاو
 أ دارتلاو ةيارلار ما علتلاوةرغابلاو هّص يلا ذا هركد لاتالاو بلا همم
 اهرلجؤزطحدجو ناو غياذ بالا ءارواهيس ناو لباجوبفب نولبان سمللا د
 بارت ادم 2 : سولو قافنال ابهبوصدسفب ( لون ازاهيجوز تسسولوالذالاو

 اضتلا اهبلعتاتلرتر نإ عايبلا نس ل ادرل لانا نايةريز قانث ال ايوموص دسنب ل
 '+دنهلا وال ىفاكايلومز ذكالو ماكحالا ىف اكل سغال اولعاضتالفإلزنب ل ناو

 لهر هرايكلا دوراضتلاملع ناكل زن) ناد كوتب لو « ىب ليوا ةةبموا مهب عناجولو
 ةيقيستلا نيلسدإر) ناو عابيإل ةو بما دارنا ن اضمر سنع فيز لمفي نال حار
 ناكوب لون مو ةيزئلا نور ارز عياجوا ناخات 5 واذوى ناو اما نولي الن اوجزياول |ذ
 رسل ةزارخى ازكمموص دسمبال د وشو ا سا ئاوراكوظو مملجاسو ىس ماس لعب

 ,اذاد كلا ردع نانالوربوصدسفي نان لكن ن دجرحاو أه سلذاوار تملا دق ناولام اوني نمو جوخ مو هتصيخلاررق نم لقا ئانسا بام نام! ذاانفطو
 اا «داعأز قارنلارهط
 ملقى سالب تيعيشضم اذاالا طا يسسر رذ ل اح امل /طولو لذالاو دسمبْ سلا

 د | انفوهز جالي قوز ازؤلا إ ةزاكنا ب ديس
 مدنا ناي بصذاو نييتفلا هنا حكم يوص دسنب || ل/ضاخولو ماكحالا يقازك
 ميل ةاكلو نراه دهن ذا نط فادأو امدغإف اقلها
 نشيد اوهو ردزيسومؤب النا ذيؤتذاداومهنصرمشت لمرلالضولانكو
 هيدنهلالدانتلا ناك هتلارهو فالخالب دسفياسنلا لابتا ةناطئالا و يتلا
 فارحالا  ادلا سس يضر ذو مجلا لدوا,ذوم ىف رلاقبف يرب نفظولو
 داع أ مموصدسفب [؟اهازإ ماسصلاو مرصد ست البلو هلق يضضو ( تلا لع

٠ ' 



 ليا ناتدضيال هداعا ناو بوصرسفب لان ملا الم ني ل ناو يجتلاوه
 تا ائازلانودو نييثفلا هن ارخف اهكي 1

 هلق 6

 مبلعةزافكالو رموصدسف غ يب هنأ

 الث وحنل)ذ اعن أم قو نال 00

 يفند اكيمحأ لس نإ 0
 تا تقرانناضمر هر اذن ما صوع وثوم هد اذارذاسا ساو موس اينلر فلا

 آ 1 هيرتز 1 بوس
 ْئ ؛راصازا اان شعل صال رطل ادا/ كرف لا وص نما ضب

 او زانكنا منع طقس دذلا ('ىبلا- لوز ناهي ابول ةهصولع ار تاغ

 فمان نانا قنا 01 ا ١ م.ناممرز 5 ده

 هرتطم هذ نإ نظن 3 0 هه لعل ارش فرس دنا

 ااجكاعوراذكلا ملعاولاو لعومسفلا ىف دك نك ا ل
 ل ا تاي او راسا اد
 نيافعاد ت ”ئيرن] . لشن ناهس مقاس 0
 انتكيفلاولر كح و فث ار ووتم لكاذ كىذدانطفلزناك#ا انس ولو

 دلو ىلتتاف 0 هلا ا

 ادنسلف !يونسسا نإو هبوصرض مدلل للا تئاكنإو مبويمدسنب لوط

 ابسفن طر ناو لكنا دنع مون ضب السب ااودب نوايا جاتو أد نو

 تونا دوج نإ لص 9 |نإإب زاجل وصولا زيسلاون اخ فان
 دعاني ضرذا و سنبايلاركذ ةراالارب دال مق بطرلا نإ احن

 نأبلا ىلإ يدهن دلك اهسإب لامي ال حالا نا 0
 ب نالا د غامدلاوا فويل اتم وول اع ابا لهب داو

 ” 1 باعت 10 امون
 0 0 هبا لاطسولا د ما مقدسح ىن] فنهل در اددلال الؤق.ىل /

 او لس اواو هيدنعلا كواثفلاو 5

 1 نال زال 0 ل ب

 ل ٠ اهدي لاخر يأرما
0 

 و قداس اطار ذا

 سفنتبالارل و اهإو هموُص دسفف روحا !لخ دب دانك كةدرخع ع ضوإ
01 

 ؛ | لع اكوااميسحو انافدو الدبر ةأون ءو) ةادهح ا |بجىبالإ

 الو ملوي ةرامك لذا ودعم[ او لر دب ملاذا لحرتسلا وزان انكالوأضتفلامماوز

 لن اواو مط كال نأ ةزولاو |متسأ هرج علتاولوةيلرلا ونا علا |
 ن ايزوح ا ةارنئيىمثابطر نا/لز ا قفل /اورلعةز انكال ةنامرو اهب ةنضرب

 |[ دنع ملعةز ايكالذ مهلتبرنأو بلر يف ناكاذإ انكلا ميلعف م فضم نا ساي نأ ظ

 طبلا يق لكاولومدلع ةزاكو ةزافكلمماعلا دن كي هتاولاق "وقشم لاكن اد لكل ||
 ١ نمر دال لاك ارطدايناومطعةزانكالز نمر تت لانا أين

 بف ارك شالا وامل لعبور اهئالو وزافكلا بقال نكوابلاو زرال ا لكاولو ةرامكلا
1 
 ىلا قيد باو ديسنلاةوكت سينا يني نيرا نع

 تانجو اطايلتخوسلرخاو اههلقنا ما لطف نعال كيش 1
 ل نأ مسار اهلا ءاسراركد ابشن
 رمولصَسُم هردْع ف ارت علتباولو جد الاوعدو هس بال اجرا
 هدب رسفن ئقارنولتبا ناك ةراف لا ريزلب نيبيف قيرص قلوب اذاالا زر انكالب
 ئلجلا ىف اسف رو لخدب مترف له لإ 2رذ لعمل لح ةرامكلمهزلنالو ميوصرش
 هيلعامد لك اونو ةرطغب | قاؤنلا هلا ةضمقلا دفن للنار دوم دسفال
 | مس ىنوسيربدل| لع مب عيلبلاث ةفتسي نال ةزاتكنا فود ةبادرلارهاذهناصقلا
 | رتفخاقيرلاراسف تولاب طلثخاو مب | ردوا عملا مح رس تحرخو
 5 |ضمولو ريوعِدّسُف مدوصركاز وهو هلت اذ راو رهنم|وز
 لكارلا دعو لقت لوبي دلاولقل اهراوتلا نيطلا لا شووي رنهل ا يدأتغا فاك انكنا مداعن مقلخا!لصر ىقداركس نهمولو متبع لخوب لا دسفب مع

 |[ناكنإواصتلا زلب ميلاغوا عيخرسلا طبمم ىفامكانارفز وز اسوا زون
 : درا ةضانكبا تلت نايا ل ع

 | يباشل اورج اك ةداعجب و 0 اذاو ايا اذا
 اول

5 7 ١ 

 يع 5 َ كونان همرسدست جواري يلا نشا لادا علا

 مح | هربغلغوضيلا للا عولشتا ةئره اكلا ف زادكالو ةراتكناواضنل | هليف نيطلا



 7 0١

 1 اا

 .٠

 دو لاو لقلب ْ هيب يآ
 رقنإزا 000

 اضفلاه بزل أ |دْشافلاب ]محشو ءاكدلإ 0 0 '

 دابا 0 اخ فلو براثن ذا
 قررك وبال 1 ادْننالا ا هركلا ف روكا طبع ىفايكوز 00

 2 اواضتلا ع نابلالاو ناضرالإو رشالا :

 دثقلاو اش رابو مليم ارالذ انلزامو نإرغمزلا اي وؤصمل

 0 7 انكلإ !اويلوت نا فبنع زحل محلل | 1007 . 3 ءاضتلا يلفت /ن ظ

 5 ادت ناك اكناو قافت ب انكت 0 و 0 1 0 وسب قاس إل 2 31

 نايل الا ا يا دز باق قواك لحال 1 ادا الا (ةةلا وهو مسرلل 0 اا |
 يبلع ةريفصرم ُن ل 5 : 21 ا هل

 نيل ناشطي ديم اناا ذاكتاءاماسأمل 0 ظ
 م س 100 ةم قلع عقوق وسإ) ارثودو اولا طيح

َ 

 أ ترعب ا ةاناواكت عرش ! اذان ا ومرلاو ل دلاىرلعباو '

 ا وو تير 2 0
و. لس ناو مان بوصف شوهد نال عدد

 سلا انوز ب

 كلانا بوو يف لهاواضتفلا رمز اوعدك ننال با هلع دارا مجولا قرعازكو مهؤضر سعب 0 قا

 سلو ناخد ناك و ان ىف اكو لاك غي نا دلع عمرا نايم ستاره 0 ودل او اال 2 لم لخ دب انو ماضل

 1 افك ارهظولو سول ظ بنان لاوهر لعاضتاةب امرلا ارهاط ساعت ازبف نزلو اما دجوف ٍتزاذإو زقلخ :ريوَط ”دجو ناووب

لع اانا عتساو خخ مو يااوهوردوصتسم انو ظ
 بل رطفا ناو ب دنقلا بقوأت ا ااا اع لا سو ي

 221111111 ينحر ذل مإو 0 / اهرأم عاجاذاو دض تاو دسقيالرتعاسم نراعي 2

 نوسة هرب اولاذو اوفا لمد هاذكلا نورا لإ رع ن أضم سر اهز عر
 او تاع ض|و كو :نايكةرافكطن ل هدف نسب ادهمر هز

 ة:راث نك |

ريف كذب نلت نابولو ههوصدتسمب ل لزنإ تش مهرز خل
 ركاب ثا كه نعد ل انضم 00 تامل الخ

 نقم ةزاذكميب لك قع ارمي تالف اداو لخانت الد لواللونك 0 دش اذ ماعولو مهونص دسفياال لززأو ل 2:نف نس

 0 57 وسد اال اماني مبان امانونج نونيلاوازئانلا موج

 رجالها اموابنن اهي .كز يا هحدعن ام نال بلع يدل اهدحي والاو أ دجو يانا د كل ةهيلعةانكاو ”وهمدضتودتدق نم م للا ناو هب دنهل واننا
ماع [هوس ارم |غب قف نأشم يف اياض وب عصا /|ذإو امسح رايك اوانضتلا هبل

لا ى لذ ل هز اذكلإو تزل وردا لمَ انو ) 0 ١ 
 بابسا

 نار اكو ةنمومدبق يقتنع بهو ةذحار اهلا افكورطشلا ا 2 نادل عابرلثمخارل | عون لوا 0 لا كاما .

ا الع لمحت منبخ تنا/ن او مَيواطم تناي ,
 ب ل نو فصبأذشم يره م ايصريإود قتل 0 ةردقل تا اولا : 1| أم :درل

 , 6 مامطإ ميلف عطس

لاح باطن ناسك جونا يَا اذ مرملا رن 00 الو (رلغت ب
 تمزرانكز يح ةئتكل 

كو نك ةددافتل اهيل زهركم ةاريا كن اكن اوبال رنو
 .تالذإو بصل | يس" ارس القنبر اوس تناك وأ ا

 ءلاهسوموهر ناطلس اهب ةراذكتإوزلا ناو نييننفلا نر يف اك 1 11 5 اهفباجناو ةنعوااهزال ذ دعب لغواط مندل يف رت

وبا ذاوويدهلاةداشلا فاي بقرلا قاشعاب يقي دحالة فيت لع ب 7 :اًياص يو لو موا ملوأ ارنا 1 اههربر أ متم | عم أح اور افي
 مجلا

 نا فواشول بوف ايفل, :اصنإو طول موف لمخ |غاز
 رم ضم ذا ز) وهخلاو /تضاحم تش اذ ةارل ذك رطخاخ و ذأس م

 0 لطكاو ومش ملا سس ل ترضوت؛ يا
 ثرالاو



 ميلفو يعز رفك ني صعلالجالانارما لتس ةانمملا لتب اواو |كثيحو ةاضرلاوا ان قفلارعر بو)ازفشم لتر دب لك شل لوصاّم اسدلاو) ف (كاالر| ٠

دج ادي هرك يال ابوس اصلل هكا, امناتففلاف اكيونفلا نفل اا ب نهداوا لفلاو |:| ب ناسمررامي ةنانن اذا
 3 اًضير اج لاهي نا 

 هتالاو نام مره اجل اني نكتولان سراسإ ما ضمر يرداالل أو كانو نطق كلذ نا نلف لزعيم ريشي الامتنان كذا

 مارق ركل لذ كرش هسا نام لانها ضامن ناار اير لا علطام دج جن نري يفرق لاو مان يحرس يف اهكساورؤل ةشام و اارونم

 : لا نغم مالا هرلتو عيخرملا طبع ناكر مل ميعاد مدلرهما/ياأو باضزلاب رفا ُ مبرفسلال نإْو] و واب والو سار هد

 مقيما ناكأ اا ندد لو مموصدسيب الو وصد نم اندلل موصلا نيون ئال ل ازنم ىلا وجرؤ مين 201111101 2

 بالسيو بودب نالز دوسالاماتموصرسن درسا ناواةرنع مفضمي ماذا داو وب نام الو نع ىح مين اكض وار فاس لك 5 انس جرح مان 0

 نال ناغ خنزير انف ذاكتتفني الو رم رفضي «ىفيبا نال | اأمإ قوخا نايل ناكاذا ةارم اوما نلخان فمن مدوامث ْ 1 :

0 0 
 . . صفع نكمل 0 نيل ىلإ

 مهيب لاعتزأب هباورلارضاظوه 2 دسف أرمت ذامنا اروتمإكا

 0 7 نال كينغ ةناخف 26 ان كاتم
 2 2مل 00

 اقم موال ريل هركم اريل نقيا اهندنال نعو دو دنعأز رمان ثمل فلداج ردا ىف ايكويلعةرافكال د شيخ

 م1 اناس دالاس دخلو ناسا 00 ِ فار نهزإوا لهاا ذ او ةرافكد | نّئدلبو أ 21 ىلذ فالخبفمو ب

 /دالاواسنلا نال ب كنسالو هركمال لبق وأش 0 ةانكلار يزل الكرت نابت الهام اذ ال نكن اإل نأ

 0 د 1 نما ا لكى نو أمي ًاتيمإو لاهرا ليو همم لعدد

 ذأ : مضافا هويات اكو خاو
 تائلارصفساروارهمو لال سضو ىف لشي نا مايملل سابالو رو ضرب ع

 لاءلسلا تونر كلوز هرمريطنمن نزلو ناسك دلو يدنا كون اكلم هناا ما '

 قو ذي نا عولتنإ/ةباصلل سايالو عبور نم هدبج سمبل لام لل منقالخر ذاع ناس أكداع كلذ

 ل زهزرلل منيب لو ماهريفع ا نر أنا

يزاد در ينل مالا فدا لكحل رمشلا لع نائلممل ا اروتسار اهئاعوطن م ةفاقن راق
 يقل نحن [نااهسن نع 

 "م يب سهفلا ف ايداو دوااززيزنرطن تيقوذ راو ديرما د سينؤلا لكل خالد اجور او ينل ئارخفاكدعال/لغةرازكت رض ةقستنا)

ا اشو ضباخ نم أهي اللا نعم نارا طراد عياجنمو ةرايكلا ايْزع طقم ثضاحو) لا لد يف ضر ب اراد
 نمماميربثيو

 . رلاشبريبلا:ةردير زولإ نم سيلو برزولا بواذزلا نايبلحاسيلالو عضد ياذا منيل انك عانت ميلا وطر ىف تارم]

طقس نوفل لع ر دقي اللاجيز [هلحرستت رح رحواوىراولا ؤ
اعمد هزلي سابا يق ددانيع قوزلا ورا ,ليارشلا وطن ةراؤكي ا 

 ياني نيعلا نافؤ ويش نم

 بكد ماك الا ىف اكنهلا يخرق وهدبب لاذ داع اًنل واسد حو ذم والالم رمي نافكلاروضرد ري باع ' مونفلا كون ملاوزلا لبق اسإانازداكلو

 0 1| مسار فوسار فار دمر لاضيز هيو مواو نية ارخ فاما
 0 نيالا

خراةركبوبدنهلاو هو نلف كرر فب اوال يو مف ينل تس اكا
 ا

 مع دسشبالاإ اف طرضوا ماسلا اضرلوةياشهفلا ف اكمجارخ| ا موا
 ار 1 نا 0

 ني
 اك طعن رغت ميا شو ىالت

 د ا
 : الو مهلَسي ا



- 
 راطنالا

 هركيالو ةناورل 50 ارغلا ف سنايلاو بليزلا |

 ا [نيسلارهو آ

 بلا نهرالو
 امامرا| نولي ل) نس ف قالو دصت نارءبزلا هْب رصعب )نا زط

 اً 2 ا و ةارثلادصت ذاروييزلارصخا 00

 و هلع هنبا اص هلوقلا | /!كعاروشاعم 70
 دال :سأرالو ناسف فايارباهأنيع دمرت 0

 بنر ا

 ريو لازتالاوا خارجلا س هسخن اي نم زا بقل اي سابالوهت اجلا ودتنن دسنلاو
 :سش صي نإ ضو َشحانلا خلْشلا امو ةلتقل طز ميجانرسل اد نمان منا

 ”بادرارهانين لة الا عل نودع رىالطاا

 سف نادر قمايهو تن اهني نا شو بد جي اوه ناذأو اتت ثحانلارشابلاليتو
 انس ناو اوس طعما زارت 0 رد مج

 لال تديرها ىقبسووضيرلراهلا ه] نم وأ
 .عمب اشو ٍكارووبلانجاَن هركو وسير و وملاي

 لرقيا سلا نمو ةالصلا نفر طفي نإ بسيف لغف !راطفالاليجتو لشلإ بن
 دفنا موو ةرمذ) كيزر لغو تللقليلعو تنم) لبو تمل م اراطفالاد نع

 بختد هبدنملا اكوانفل) نكت رئعاامو تسرق امهلرد ا ردغاو توزن ناصر روهش نم

 2 ةنراتالادو ىرل) ”لوجلاربم [ومرلا عو علبإبقر انفال ل يجن بانملل

 دانإر سيلا بوغرنل لعيبي ىقحزرايالو اطفال/ل يبن بقعبإل يدل | مري

 ين هلالو ناس غيب ش لشلا م نب موصورأ هدانا
 بد سيخ مول كزصب ب نامموصب ناكانوم وص قفأى ل ن النالضفالاو

 اس اعلان وما ةذالا ازكو مسخرلا ريب ايل ضنا مولات نكن قم
 را هبدنهلا را فارع ةنازلوو لأمن الث ماصو]

 ودان ليت لوزا نقؤ ىلإ ءاوملل مولثل أر وص رنا قف مولاي

 ميرا يلوا لها تناولت از لابي سل

 منا ان اسس سرئارهيخناو منع عقر نأضي دمر نم منا زهط:نأت هركيرخا بجاو
 0 يد ور ساق نانا يون أو ةازنأ# ا

 هانا م دلص فاو بااسلا طيساك شايك )دوجو قددرتلاو لّشلا عفو نال
 0 ل راش سد كونو رشاد 0 ا ' 1
 تارهطن ان هرل وغتلا نفذ نكي ناو نهمموممف ناصر ش ناكنا يوناناو

 نم

 فس عقل المن اد لاثزو لفنان ؤ

 22111111111 ةن اره ناو منع هنزل نام نم
 ونفاذ نضر ناو

 نار وا اوخإ نأاصمر رنا 71

 7 اطبع ىفانكرضقي طن نهمدو بج|ول] لغ هرثك ايفر هنا دارهط

 فانملاىف 01 ا انكنع 0

 ' 0 !اذاكذو نان "د مول ن أصير م مئات لش بلا موبلاوش كس

 7007 اشو) تداهم ند دوك هاو دهشو ا ةوشيملا تنك

 الا ىاكشلا هسسمسدحارل ار اذ بعامل تاز

 عفوو ن بت لاله متو تابع نحلل حلن لاله ناي[شلاو ةنرزهلا

 ١ ث ردن ناب لّشلاو ناضير لواو ا ناش نم نيالا 'موبلا اذه يف لشلا

 00 اناا ليلم زهبن !يفببو م كحال :ايك تثني الو ةبورلابس انزإ
 ظ | ىف أهكإ -7 انباوم) 0 اسير سيزفلإ

 اي ا اذ لكذاوه للا موب مو! نماهلاو مص( ] ب

 7 ا لسن عولطتلا ين نا ةينلاى ماععلا سوه الاو صاوتلا

 9 نانعير ند نانمر نم ناعذالايزطخالو ىعلا

 6-2 8 ناك بودي مويهلا نونو نأضيرم م رئاره نأ م
 / تاو اضاع نمسا ضان 0
 هبش ىبل دو ,نادتتسالاناوه لبنت س الا قدشح نعم ىفوسبل اّضرش هس - ناولوذ
 ماعلا فاك بلا ذب ذا مرمي ااتتملا فقع داراول حول انوا
 مايا دياب لق هركئالو ناك ا ميب ناضمر لبق موصل هرآلو

 او شحال رس ىف الاوه لأوتسوم :دسناصيرب لصون لا هرب الو

 ادرك اطار دج اثواب داعب لاوس أما

 لسصفلا عفو ئازاودلا ع ورهتسلا اهقيرفت لب ليقورطفلا ةويباولصو لمفالاو 1 ان
 اهوزل افتر ىلإ ضيفب ثنا, |ركل ,دووانكلا له مينا لا

 نر يعاب :الاوإنقرطنلاموب لضي ناش اذلوتنوادلا ةرث /ةزعلا نب

 ناكاذإ عباماواوملا ازمه لاف مديعم بح لاوس يف نسل نال ثنحلإ اوس
 ا .ال مال ةتسفمامرجب لئذ دازا ابماعذاكا ذا امال ارث
 اًياصن اناهينب انهن تسلا همس لك ل
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 هرهبو ايد سب 7 بفساروئساعموب موو لمت ١

 تول يس '

 هءااضمرم جوزل ) ناي زا اماوإ

 لارا نساك ارا انين د 22و اق رادع
 م هلال نعي ايالا ةنطخ ااذاو أع كن | مايالا ةيطنب الو اراك سل 0

 يلا قايكلر 001 الام ابا موصببنا
 الام ب رطفبو ام ب 0 00

 : 0 مند ناو ناخ فبات يو أن

 2 اردسلاو ذولا ىف فرع مب مونمب سابالو
 ع لامغا ادا نعزي نالدندزتلا مهياذكو
 :ال و لذا حاحا وح ىفازكو ضخسم جام | ريع
 ا 0 ابالاناعلع ل يضخ,ل ونال
 فدك ناف ولا دهجانا م وصب نر فاسللاركيو

 ظ لرش ئفنل اومهتسابو شان اذ رغم منال فر
20 

 نسب ناكانا ار (ززيئاؤ هرون| ذا ناعرمملاو ولا عصوكو مصل انباتض
 1 اذاواستملاط ب فاك بالا لفنال الو موتها(

 ْ اان تراجم نفض ادلع كل املا

 / نب ماع سابالو ءارح موبلاازح ماين ماكفنو ميبلااندد مظفن مسني نال مهوصبال نا

 ! نافطاشحالاد دينو موصب زارا هتهاركف .ثدحاجو نس وبوب١لادؤ

 نالرهرلا م وصزالو دبرملاو سينها يفايوخا ام ىيدبلا 1
 لهو نعلا وص ع ىو افا لال اشلاو ةفيبلا ةشعِلا ايام مانجلا نع

 مونو هوركتوازكه نولدقب مان سول اهيبشت لو ضر
 دفن اروشاع
 ةواثفلا خليك وبلا قر مل فن دفتعب ل ناك ذإ كلذب سايالو
 سشنح عبارل اه ئشعشلاثل) هفيبلا مايا مونع

 اوس قاد عا اهرتع شلات !ٍ
 مناد اد ارجو راماضوا اضررم كرا االا اهحوز نذارش اكولمت
 اد نب لاازكو نامي يك كول) نزابال ااًهرلي ابوصن نا رْسالاو نقلا

 ّ 2 ”درأو الوش سرح اسعد دلولام ١
 شالوا هذا زاد عيطمو نم تاور اهو درامل نإ نا ةارمإ رجلا متو

 افألو لز نم ّصوزلا ع ؛ملنك مل ايرسضدا ا
 . نأ

 ىصرالو هرايلزل ا موسصالا عافت اكهرشأب بنسب لوامملا لع مرصرك :

 اذ
 عوز ضفاف نمل

 راسلنا نع نمضي

 0 در دك غلا طبع فاختار دنس نال و

 2 انس

 انمير نيراهنلا لوا يف نذاسنو مير ظ

 | 0 7 م كويل ن اورئالاو درعلا زك سلواهاهب ناو موصنن نإ
 درج

 59 الن الن أ ةمرثلا وش رمموصانفا/ن رجال |نذانالا

 ا 0 ارغب
 ارصرهيش لكن م تبسلاو ّقملاو سنيك وص كسبو نأضيراضف هلع“
 ا ثنا كالا هذ ةذقلاوذةنر مارا هشالاو

 | مامصلا نم تن ان
 0 ا 10 0

 2 لا نرزعب هيلوهورفذلا عسل ارفسلا زمر اطفال :يبلارانعالا باب

 اب هال لع نانكال ذاا اورثويلا ذة طذت) ل جابيال راهي ناسولفريجرعسلا|اًمن
 تاب دهام هادشي
 نيينفل ناش رار زمضاا ذة يان ملا دعنا سنار أس
 مسادهتيراهنلالو لكارلو مينقلا ف ايلا 0
 هرابتخإبرف سولو ةبامرللساق يةرايكلاهنع طقشإل اعز اتلسل) وه
 ابيل يهل ن اجر نر ناضيرنرهيلل ةشوذاسولو تر يرانا منعفمس
 لاق ورفس ضؤر دال ةزانكا لسعر ضايقلاو عت نلت لغأ |وميس
 رباانيقب ايوورمل ازابن ماذا كزافلاو برنهلا كو انتل ف امذخان بو هيقفلا
 0 ةضودفلا لباقي
 346 اناس مس نأ

 سرد ل
 : مدرلا دب ننس كف سس زم

 6. نوف. ظ -

5 3 0 1 
2 1 

 ايو يس هه انايزلتًناجح
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 نييتفلا ةنارخىف|و ايان وليام قشير نع نيرطفاولو طفي ناءل لضنالاذ مشل
 عب زوما نإ ملا مذ نراك وس نيطعدا ذا يأس

 سرا و مدنرم سارب *» معملا ققنو ل
 امدزصاللا ىلإ اغلا | بر طم ]مب ءبرفسلا يونازام قل او لع امال د 1
 | دازف نام ءايجاب برسم هور للا هسئن اعيان هير امل
 ان اد يلا اهتجابكذةفومأ :لفاذاشنلا لمو ذك هدا الا

 يقاس

 ا ناك اع



 فسلارهاظرنع مس بيبطراصإو) بيرو ةراماب ل يلو مهول ا درديرنع
 0 2 10 ا ملاو

 ااذإ نع 2 دو /ودصن 0

 2 0 ول 0 171

 اليو نر داسول ال ناو !ناكازإ ىحرطستو  طفب نول ل 000 2-2
 0-1 |: تاكماموب موبصنو نطفي
 لافتشاب ىتذ نمر هنربالا ماببهمر لا اانا اس نلا اواو ديزلاو

 يندد |ناوانيلسس م قف 2 مطبورطنب دقي نإ ملف اشرتعأن

 تيوطنب نإ 00 اوه ارفق
 أرك هسنن . بصواولو ةّيدنهلا كوانزل جايكربالاب ردن نك |رااْرِصْضَقْساَنَسلا

 ا لا ارح أير ذع ,هأةربعرماي ناريلع سيل توم لقررقلا د ونارنلب لإ عو
 : |]سضوإزبخو]: «نم دلال شاهيأ اصاؤضل ناشي رهش تن زذ اناتمالاو
 ميانتا كلانا ول تاع تناظدت
 :ايبئاخورحلادتخاورمنلا ئركىارهنلاركسن هذ يذلاواردلا
 :ناراذ :شيمملاب اغتسل !نيفعصوأ يريدتفلاةنإ ارخذ كمن ارل ةرافكا

 2 200 س1
 :داضعلا ندع

 ا
 عينا لسد دسار :|ناضبر

 20 سيشل قرارلا

 لاو
 ت1 ص 1 افلا

 4 نايات طنز

 2 لا لل نان بذاوه زو رشا

 باشا اكولسلأ : لاحلالمج بلا ضرع ىف فش يفك آم هلزو يف قرص ملت

دزتمأ هن ناني لعررملا عسل ارض
 م ان هدئن هامحول ادجو متيعو]

 فافياوهراطنالا عيبمزلاضرملازإ اد سسشنلا بلا اونو بيس

 باطئالا ل ابي له ىمضلا قبر ناكل لاز ناو هر ايزل) عنق موسملاب

لمصأن هارمعر |درتك نب هيرالا ةرحرإتي الو طنب ع
 سنن 
 (وص

"©. " 

 و سامع ازبار رضا
 0 الساس ادد ف اسالغ مابا 0 موصلا

 7 ذاال/ىرلطإلا نرحل سفن ل مج :ىكأن |

 ا ها [نهنجرتنم | لاهلئلعزقش 10

 تاأشم راي ىبذ نست كا ات رريفصلا نارك اورتن اذار ظلإن

 اولاذ لوزلا درس 1 مرلاكيذكو انك اابطالا اانا ىذا ل

 ٠ يتممستلايةزلب اذ رت اسك[لا بييطلا دار دمبسابالف منت كنان

 0 ا ةالصلا عطقبال ا [”اطعارذ اك

 اموين اسمر يضرم الحر نإوكو
 فو ةزامكل امل كت محامو مدعوم موي

ان ردا لهل اتينا طواف طقاراورنلب نر
 ا

 م يو كو سلا ىزكالو يوفتبلر اوال نا حا

 2 ل 0 نمسح مر

 90000 [منا هن مولا ياذا اهو زتهابالا هس

 ارض رك 0 ١

 انه كعرفم ناطلسلا ارداسم حركي ا
 7 ةيدؤالو ضرما نعب انه نالأتضت د ايه دلوورأيرس .
 05 الياي مالأو ولا تاز 1 ةباتلاشااناا
 | ا نال إل ان م با دلولل نلت ماو دلول اعنف اح
 ْ ا .ازبلا يب ايداونا اجب تاإذإ فن ائَح
 ا منال هيلع ميتال | ببن ألق تامنأو فلا نود

 منع :ثرولا ءونتو سوم ناوراتتلئاضى ةريتعبو ضدرو بقل فلا

 ايا اما نيو مذ ناواصب ربط ومعمل الق ناج
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 دا|وبز

 لوصت اكو كرد هلال يلد 31 يرق

 0-0 ع ف 17 زنا 7 داون ايوان ذأ

 » كي ىل نإ مم نار خبم

 دمت 1 0

2 
 جام



 د1
 وص ؛فيطْل مع اسووابرنولسفلارادقم لشس تلردا ن|و هنود ناكذاو
 ساب ازيد بل لج ]اغلا ةدمنال وقل لسا نافارا
 اناؤمال ملنفلا ناصقنوا الهلا فاذا علا امو مشل تود
 تاطلسلا ليوم يبق د كلا اذكو مو لإ تبشنحو | نع تفعض

 كلبا ياذا !ىوةزاهلال
 هز اضتملا العار راف انا ضيحاهرعسلاو ضرملاكر محن انممز يطق
 ةاياقتسلا زو ايسلا عقر دقلا هزت نام ذا ءامطال عبويسإلو ربع
 عاصم مون لكزع باو يزج لفتلا ةيةرردل | نعسناو موسلأ نع
 مدمل العام قلر زد نجزنا .نيذل] ريكا ةنوسلاو اولا حلا لتس نكذو ةطنص نم

 ع ميج دس اذكو ايلا ةزاكم وصرلع ن اكولو ظ
 0 ل لكذز نزل منع '

 برع تو هرقفل قانخالا نع زد إد لاسم طر اطئالا رام راقلالا لانجاز
 نبكي هل ةعال اص دهم انيكتم ان
 لتتةولاهكررام اًصفلا بجو دز روب ناضِمر

 نيننهطيةاوإ !زاجهربكت مونمل

 لونا دونما باقل

 !لاءس]بف ناماث [طناضتلا
 د( اسعيو كو مدلع نبأ اأو مقببنصو تيم ذع 0

 تا 00

 لأم فل نمنع اا 0

 اتي 3 0

ش ثوان ا"
 ِت 9 هاو شا

 دس ماعلا عرش واو وذا
 علا حلب

 أ ا 0 !ونلع بكنةحو انؤكزل]

 (وبد نم ب نإ كربلا ىت تىكبأو رسام تلي نم بز

 عيبا تلو هللا تلح نبا تادامر ا :.ني
 نافان

 يا

 ملل نإهل| .

 ظ نسروبرنهلاكرازول .ايكلقعلا نآس
 ظ نفل هم .

 ظ 2 نالاشقلا لن سلو شلال لال

 اطر اواو ا لكهن لاذذفتي تيراو نك لرلق تبرمج كدفيواذام |
 مبلع نيلسملا قدمه من ناسيا ىطوبو ع فصن متراو ض ةرقنتسالاو

 نارك "رننو صوب ]نأ

 3 1و / م هرينلا »و جوك أمنع

 اردو ها وانا

 , | بدنهلاكرانفلا ناك ابرلا اوه لحال عوطتلا مونم نر ذعر
 و سلا مالا ةاكر عقلا قدك ايلا دمت الشلل موصلادأشوأو
 ونعم درج فك مم ةوخيل حاده اكنإ منإ نهزإ انيوجتلاب ا

 لاتو تفبو طغبراقنالا كزن كذا اهب امين اكفامطنبالد ذالا لون يذأنيالو

 ع رم قون ايلا يلة سما يداك

 داي ناك ناو النعل اب مسضن نم قبال اكن او سلا رثحا نعال اعف در
 .تاكازرالإط ني الذهدعباماو لابزلا | فراطفالاز اكاذ انهو املا ؟يةاراطز لإ
 فيفا في اوتار نكي اولا فوقع راطنالا4ز رن 1
 تارمأ قالفب باس اعيذلمراو هبدنهلا كداثنل أ نناهكب جاول | موصلا نب تسب

 د1 تيادرطم دا داتا افاعي هب ناايوال طفي نإ
 هىانمزف ,لعمضوبو) ملم ناضِم رمت داكالا فا ناشمر

 اذا فيت تش 2و اوان عوير
 ملاره ايزل مسزلب الملكو
 مر نم مويرخاىف قافأ ن
 ةنايرلار وا ناو رمز نوع

 منوم وب تب ! نعام بالا! ثجاو طقسإل 0

 ريا بجوتسالارونج عب ولالا تليل نانا
 زاوأزونبع بص / مثرمسلا طسو زلبل قافا اذ اادنه ع

 0 قافاةاوهبزل لام 2
 ب اًذرِهَشلا فعن ف قا ءر اذا اصالاو ير اهلا ث ونولا نب قرئالأن اها نع ظ

 | امدهب لع اولو ميم ام انين هزل الرمل عبق اذا منانونبب علب
 ءكوال) مويلا الإ رهيشلا يماضت ميلغح مشا عيجركذكيقنو والا ةليش| نب
 | كابا ازنمةدوجور ةبنلا تناكو نصيرة اب ز ب ىيقتس موعقلا ميت
 : امالامالإر لقاعرم سى دانة نابل تلامس [هاراا لوبا قوضوتو ليلا
 ا ًايعالا ناي ملاذاو الذاع زك
 | مصالو موصل سا أين ا) نونمل ار ةرهيهلا نع
 | نعب نح 0 ا ١ لولو مدوبمز جل اراهنملا نو



 ياسا و لايزلا ]يق تونا تاناراو اضقلا بزيد ن راجح
 دراما فعن يأ عباذاشيلاو اقلام زاك ال ىذ

 ظ ا وا :: اهيلاطسو ةساّصزم نإ
 ياله: لات موب نأ رمال لن
 استار نيباه اوله دس اذ اذإ نور او هنن ذأ ازنأعل | ولعو
 ا ويلا ا 0 ُِئ يامنلاو ترهطا ذا

 ل از نات بنش 114 اره بير اذا وهو لأ ذلاو
 النفر اتم تايم /ددع الاف دش هب
 اومصاو ءمشنتلا هدول, ن اضم هر نو ثارا ركبوا روس

 0 لع مشتتلا بجد من
 شبانا ل نزاع وسن

 لو هاكالا ذك اره

 ذكور[: ا
 ا

 'ينبلكف وض ؤ

 جراب وأتم تء”دز وكزملاو

 هلو مايحالا اا اكوؤلب

 انهو صو لك

 دعي وسا موصرزن

 ترممرلبلل لادرلا دع مرد

 اموصب ن[وسفن ىلع لمح ١

 بتفاكيرزملا اع نر فانا مضنملاو
 للارض رمالوإ رمح ارسل عجل

ثفلا يف ةدحار 00 ضيراورئاسملل
 هددنهلا ثوا

"ل هيض و نافرو ةيرع له ةيلتخ مي
 . 

بكمال[ باعالالعلاشمال انه كإو
 باب 

 ٠م ن | ديال] ن أيام لكم نحو سون مزلبو ير اونا لوصن فاي

 ا ا
 00 تول 00 وعر اك 0

 ادزنلاهعيدل وصل أيرؤنلا
 نولي نا فال و ْ

 ”رذيلا دفنا طزنر لاو | نا:
 اهرنعورهيتلا 000

 هل و يملا ناك تالا فشلا مان

 اعهنبل اذاذاؤ هسنن

 ايس عر :ناج) كزتوعبو ةرنؤل يم

 ىردنولو نوكلا ل دقتسم نوكيزل نإ

 ةتلاسلب الذ مدعتل الئ ريف 9 ىنلا

 هابنأاب ميِنْقِلإ ىن ابي

 رم مسنع ىم بج|ول [ لكي نأ ايدخإ تالي
 0 2 تاي وااو

 0 سلا ةارون ال نصيرل] أد قع لوالإ طَرَسلا نارونال

 /مبدصعم وو[

 م
 اسما ناهس لال هل زن

 قلفقتو شبكر) تداحاو رعبو

 0 م
 /ذ ذو م مزمل ميقلك|رفأ [ةعب وت نالف قناه

 ]و لبقتسيامي لم
 مزلر

 تبدتارعوبلا

 م

0 

 را لسلام ظ

 ل ناقوس نان قوات اسقط

 عايجأالإب ُ ابحاث
 ناذارم ءملعشالوارب هد هيلا كلذ موسريلفم نالف دق وذل موي

 !لعوفيوربلا |ءال/نيبعنو خرم وصرمز اذا ىب مص ل 3 لموت ّ

 وا هلم هونم) نإ اع مد د ل ب /ىنمر موصاعوسر أولو
 عباتنلا «ةونب ناالا عمنا نو قروش او ٍةرفاْس نافرنو ى دوب انفو نيبو ىزهمزل
اللا تفاعوا أ ايلتاروات وو اناس ل رشا

 ظ 

 اسوار هسفنإ 0 !ةدمولش

 00 م ام 0 ؤ
 ١ 0 ٠ 97 : 0 را ا وا 7

 حا قب ةونص فز 0
 2 لاقولو رالي نال عابانتالتهمزل وي ارا بوصل انولو

 انولو 6 / اة دضو فينح منج انعم ألا ع ميلوف هلي نأو
 ابيل ما ل مسايول لاولوأةيرشع ْث ن الباجعوفل أن ىيرثتع
 0 00 ناجم لاول دكو ماب بسام دنعو مار
 ايميلات مور تسوعما نس ملبن هكا

 2 رصاخ ةعمتلا (ىي كوني ناالا ايا عب موضرم 1(
 را | عمم عيجاعأم قسنح ىارنو 7

 1 1 المس لاذ ينور يعج مويا ويدل هنأود
 نبا يسيح بجإلو هدحو ممونم لع نيوفربلا سيحل درك] للعومتت سنْمحلا موب
 موصبن ]هنود ار ةيناقتبسلا يب موص) اا هيمس لا اودكذة قتال

 0 0 تا
 سيضم اوهيلع ناي نسيحلك موصب ناز شاذ

 سدس موضرتأسل اغا وذل ( بن موس طم ل وقبة دل اراده مت
 | وه مسوي نارا كرطر دستلا تاكو نيرتلانا رمش مودم همزل
 + الابن ايزل تجر ونلا بيقع ارالارمزليالو هيلارمتسلا تيبيقتو نوت الثويزل
 | اذاو مشوه «ذلارهشلا هب عوصر نهي نمسا وسا نا لعمست لأول
 عيان رمش مساس داون !ر هيتس ىو

 سم و ةانفواد بون انعشل نواب ناو لأكل :



 نك صرب ظ زو رلاوش موصولعمسب) اقولووبانالاو قرثنلا نيباضتلا فرغ فا نإو
 سفبو)ةتيمنرهشسلا نائا طلح لم

 ”ثبدبالا عون ناالا وكرم كلذ دامو سيئخلاو نينث الا موصر 2 م فعن منيو نس الي :ذلاو ذو ةددتل اوذد اكوةلهالاب نم اصق هلا يذوهدبتلا
 ااا هزلام كب ناو تس الوهن او امس مونم] نا اهلل | او ىيضالاو طنل |[ سعموم عيب نجر هع وتم :لاونسو |

 بح لان وب ويلا ىر (واب | ممدس اق ال ةدهغ وز 0 0 000 ل
 نس يلالا مي سا رت ناهد وس لوس نس 'رساانأ طعبتي لاناولو

 د52. إو نضسو نضبرت اوفر قصن ا اعمس لانو ظ وسم نا ممول زر نب أو ذعلا ين ياهلا يكون اننمرويش موص دمر
 ع 0 سنا نار اون وان ين ندد سا مونفإ نا اعوس لو آ د داراول امكوذخانوب 0 اناتناعال

 ىهرخان ١لوا اكل نول نع سزاسلا هرزعن مودع أول برش نام بوحرلاوؤب
 منا 0 روصو 0 امانا

 0 س1 0 او نييتشما 00
 1رذنناو ل امشلا زيلاىقعن ةأؤن :وا نيمبلاذو د طقفز زل (ةونبوا انس اقوم آل اوارمهابالا هزه موص

 طة دهم ااه اشد ادت نوكيا ناو تيا ون نا عاجل سس تنال ناكل دانا
 قلنا نانانك ند ءامدا نمد
 !بجزطفارل تادييَو ادن ناكرذنلا شئالب |

 ا مساس كان مني (ولغبلعر عياده وه ١ *< لونوا نيس ول 0تسأتسا
 0 جم, ناد يرانا ناكر عينا يد سس

 !ايهفلا ىف ازك ةالضلا ةابزلدالالاو لعل نونطمرض مف مدع سلف لش قلاونات طنلال قد كذ لاف ذا انه هاكحالا
 لا دمنا مث نبنن ثق ا نطاعةالضوأ موس 000

 نا وصرف يشولادهولعو ن ضنا ا ب التو ين ىو يهرب ناي أوززم
 0 0 لا نال ,درشلا 0 7 00

 0 0 د ممواصنلارمزلال دانسالابب دعو شابرمزليال | 0 0 و بزل الاونسب ناو ااا
 لش ةسنتل بورا موبدقلا ناكادغو رولا مادي 2 دا ةردنلنب | ناب ز زر وصانع 1
 ا ُط /نكاهلاو| فاس لسا ادت هزط مونصر وي نإ نيه انس رز ارهد لافولو بألا باجإلا ديت
 ذلة هر مداولات يا بال زال 77 سنان سلا هسا لونا 1ىفانكولا ولهذه ملاوا
 0 ١ 0 و ني ناو كال ميا ثا 0 دلاو شاغل هيا ل نلح تيم لم

 منن لخز نمو ن سهلا ]مام را يفإم ْ دار او لاهي سنار نالذ مرت ير هويلا
 ماعلا تاما نجس مسمن لمحو اطلس 1 ع 0000 ب سا

 |عرلطيباضتنر موص يوناذاو نيب اورلا صا فاضفلا ٍبِجَرَعَو هارصأو مليم هوز لع /ى" لوك
 2 يدنا انا تار 0 مساق ابعت هيلع سين عرفت 0 ل 0

 ءلاارد ارق لاقؤلو مزيل مونم تال اا لا سبا هم ايمي لت هام جهلا ل جا وره
 دول ان ام

 ل



 أمر رضاع غ1 1111

 لايران جن 0 7 0 ا
 تلملوب اانفاماو ةباهلاةاكرعايخا دكسردع ةيوؤارإ ضدي لقنلا قصر ولو لومتنب تحرز ا دالك ىو م ىب موه اومن |

 ةيمجلا لغسمم لاس ارنا فاما عندج 100 ظ 0 لس برودنلا ناميطم 00 تمرعس

 الاربع ىاكتهالا عتنالو غلو نيس ميول دال نال درو لاوس نع 0 ها /ةوجالاب وحو لبق انإو شب / 'ونمل 0
 تشل اسما لاا ديال عانؤرط عادم روسنا لاكن ءلش هادا

 لكى 0 ادع اهو عامجالاب نيالا كال نيد ريل اهم يور ا عا ع لانولد دبل دبخ اتا ءو يوي ا
 اد لقمناو لس اهني ب دنهل ونوال لاو ا ' ااا ب 1 0
 . 0 لا ؛ادنلا اك ةب او سافنل او ضبخل) نم ابجر امزح] نيمب اندم 'تارهش امن بت ةوصاععسل اد

 ! |ب مس ا 1 ل كك ناشي اذكو جلال موصل ا : مسا ناعم لقا 0 كيا كا

 واو ةرواذلا الو لاس لا نيو مج نب خلاد وع - [[|  [ايتب لا ناب صولاانه اعةزلسلاركذوا ملت ارَهْس حر ناو |امر
 ١ ا ائايتع) لع ااددتولو عمرا امنا واول اوي هولا نان دصلاو ارا نم سم ظ انك قرصتا نا اعيد اثنا هررزنلا نع يامن :ذ ف ةهكرانكل نع

 'ا/تالاو ةرلسلاا نهي“ زاب لهنارهش مومبناررتوادزإب ويلا «ق دق ارش ناار ةلاكنو تان ياو
 بجارلا قامت لا نم نم ولولا سبل امل وهو ام موس ل رايزاجايرش ةدتن لم قدصتو مهو (نكيشمو اهي تولد

 زو جرل ا اكزاج هلع لعوزاهريغنى دمتي بقفل زهن كو 1

 مانو نكي االارنع جيلا لكم اف اتعالايمالوم لإ ندااَذا رسثئالاذ | وهو ةنمأبا ناكنالا حن تى اهكيئءالا بباب ,ماكحل

 اكتمل ىف عورشلا يلوا اهم ينو دلخالب بحاول ىاتعتلا ' ار فلورا !ىن نامي اونشانؤهتو نسم يادنيا وفرنا يرن

 ا واوان سرع وسو اوه امد ما فك انااا وحركات سطس اجدد
 ءالك دق٠أو] يعيرب هنا نسال هوني لس سب تلموا ل ةوغيد انهو اني ود نلتعاو نام :نكتعأ |اعسلابولو ف اكمعال
 لإ ىف وسلا ال يوت وسلا وهو لمن كثلاو ككاو ف | نا ناعمللد ف نأ فاسدا هب وسلا لزصلا تاذدعو اس بو عيادبلا فاكرورتم ا

 فا ل : كالا هج نولي نإ ناسمر ءوصل شب [ذإو هز دن ع ناضمردف معا د ظ 80 دج يلد لج كيلرع وويادبلا قايكئدتلاك ادعم زلم |

 او بانت دارس نا اساَنن رقفب 0 6 ءاهنلا او اهني وسو قكتفن نون هو نكتار ,عابلاب تاولصلا رم دقن مولع

 رجس وحر دع هوعد ةجرلا دوف رولا يتلا فكل
 / ام انيدراص موصلا |(موصلا ال زج ربو قكتع هذان 0 ناو

 ول ىحورش كاَيالد د رمش تتعود 0 ةارسال ل ضفالاواهياغن ربك لا ماعلا دجاسلا ف 0 و

 5 د |مراب فاكضارن اذن دجال دج نيابي و أللي لن 8
 هلام املا 0 ناله ازعإ الصاع انثةسأ 0 دارها ماو

 للا الاب لركوأمب انس نهشلا 0 ايل ركن مد 1 0

 ا 000 اروسلا نم لضف | اهب
 ذا َحح او نم لغات

 0 015 با ادب ماا
 0 3 ىىوماكالا ناو انام نيب دلو خلل !
 50 دعب ّ 1 0 م



 ملاعب قاكتعالا ناله دجبرا ١

 ادا وتدت الا '

 2 يب:

 سس

 دراهينلا ل 0 انالإ ملا
 ل

 نا وجة باب زن يفوأُ
 ص 0 نا !لنخإ ذاك مونصرتع مى كتف
 مالم د. هي يس ايلول و عضال نادجلا

 د | ىس لا اسالالع بال تتلا در عع نال للاب مينلاوب
 ا 0 0 4 0 دا -5 مدح قل ل لح /ْن ناكتعالاازك و

 الا مو هاهنا اوان هيلعن اةرفطُق ْ
 ونورا للسن اعمس لاول أسيهفلا 0 عم ريزل مويربشن لاير اس ع

 انْم قلم ا
 -ناكتم : باهل | نذاولو قبرفتلاناجر 0

 ا 0 ةلةناع ديفا دانا ات
 مرتشمام وبتلل طر ةزاشساوأد فما 1

 ا ادك 0
 200 الو

 أمهم ىو مان '!بورع] مد

 2 سلامتك ألا
 هاقسسمب ند

 ناوي[ وهو سول يم دلل مليلرش نب 00

 ىلع هس ايولازك شل نورها
 00 اسال 00 .
 اكتعإ ممزل دادس تا 0

 ظ ومر مسن 7

 0 نزلوا
 مهزلبال فك هن الك فضحت و نان تين تدصرأهيلا و دال اكونولو سجل

 بالو اَم ىب ننال قلتع) نا اعد لافولو سمعا نوب نبل ليلا الن

 نلمأ

 *قلعاذا ظ

 ياس ارايحلابوهلب نا هسا واوا هدب '

 ميزلبو منج

 ناباِلَوماَسَق مل نيَتاهَتَو| اميبرطنا )

 رحل اوماسلا ل ضار اني ذادناضير نيرا ذ اتعاب رهاب ناجردكألا

 نلّصْلا هلع دجعلا س عيزتلا»تادشنم ائاومنز ما 05 ظ

0 6 
 يدلامر اهنلا قاعب اننم لاكوهش يره اكتعإ هم

00 
 باني وب تشن الثو ةلمل بينةلَت نآتعبف
 اعمس ل ؤزذاام فال سيشل ظ |

00 7010 

1 
 د سيسلا برؤتل
 1 .اهل اكتسب

 0 0 2 ا

 دلرعم نانرل جنارهيسلا نإ انلدإو مايالأب

 1 لضا د حاد ركن يلا # نيتي نم
 0 اوسلا نور ضايبلاوب عوةلبلإركن نيكل طبنذ لهد|لومل عشود
 دورا مما كفر] تبحار فس موص| نال عمس لا ازاام فالك تفلذاهلم منبلإ
 اعدام كش ناعسازاداا
 العا هسنناع بجواولو ياناسو قفا 0 ا لاب ذاكو يلاببلا نور مايالإ بره

 تافاشاننف دب [زنف مهوصن ىآتوب نإ همزلب بحرق ةعإ نانلعمس لة ناب هديعيرملت

 : واول هكر امتع ياما قوم

 متموضب ريش ىاكتع) ء<زلب يم ىح بصر و بأ ناذ بير يبجر مورد نسْعَن

 هجن ن ايرون نع لبقإ مشن نكت افونيهتر هتسو يما بحداولو عب انتم
 هي ل د يي دنغ هل نع هاو جارخنلا عميره قا [ودبجر قكتغ) نإ لعب
 ضف! للاَ ركل هز زد قبيل ) اءاودبملا يس ىناف ب نإ دنوأو دمحم دنع

 ةنهصلا نع شوز زاحاجن قلتعان او نيهلاوبدارإ نإ نيميللرفكىرخا نو
 ارحالاةيزلو رمد: |: داك يف لحرلا مرح) ناو عيادبلا فايس ناو :١

 بعلاذاب ززفاب عمانتل اجعل هكزبل ليفت فاتعالاغرش نون فاكناالا
 تانولو 0 ١

 بجوانب ديري لع شال فم" |ميالوهو نر اير نكح ناطعمس
 زلنا نالتهال | بذداورصالنا فاين رط قل يلازنسلا تح زر ف اكنعإ

 ىلع ئنلاردسو هيسيردتتو
 1 تاب سايد اوزيالاروما ب

 ملاو بسم او ثيريلاو ةرالتلامزالبو عفاف جلاو 7
 /,نييلاسلا ا/رانخات يالإو (بو



 مدد

 عجن نال ة

 1 زن يف 0

 ادارونلا مدقلا نادر دجبر وسلا رك د ا دش الو .

 د اسوا |

 سن ايثلا| اول ةزابلاةالصوبلعتيشإذاداشالا ةيلعأ
 كبف ا/كئالادنصن الر وسل

 0 نائاوسرؤ اكن إ ريش ياسر ربع نم عضو اجراقملل

 6 ربا ةيساواو 0 :ركالواسانوا

 وبلا طع اذ »و كارائعالانموامنامتعا !
 | عجردو متيب لخوب ناب سابأو طباغ ,اًعو| لوبل عرخاذاو
 برقي نايؤلو :عاس ن اكن اومف اتعرض متسبب هب تكمؤلو قضوا
 ' |لام هيوبو بيرق ناسي هل ناكن إو هيضتجانلا اضقرمزل هلقنيص تيب نوما

 + ل نخ نلنووف اَنَعا لطب قس ناك دديبلا لا |! ىقمب ناىوجإل موضع

 ةندنلور ١ ردع 0 0 ا
 نا د عيركخا ف فل مجال! ه ده
 ذاك اه ملاوةبكشأا هتوف 1 0 را ذاك

 0 تو 4 !لافزرطتني لهتوفت تبيع
 دوا تاع عراسي .امردقنالا كه 2 لا ننال تاع

2-00 

 اعرف اولاذكو اناس فاك

 00 اهل نعرف عويض معأدس دوغلاس يابو لول وذ

 لنا اوه وفات
 لي تنم نأ اند جضازا ف

 نر دعل مو |اًينسانواادماعمو دعو التْمإ ف نو 1 نادم انما

 قينحي (رضرملا ورك المت ا 0 داعإذا ذك ١
 بِجيرَو لب الدرن ع ب سما صل

 دججلا ضاع اج نألنةنرنإلادوعمو هوخو قنرغ اننا
 هلادابنو ن ذولا نا ارهذا يجالار ةب ايرلارهاط ة نمركمر جملا مشن

 1 اهنغاد سف نادأ ادد ا

 ذاو كنك 1 يلا علا تاما

 0 زرقلاوبع موصل ابادجتفلا ئلعبحو ضرفلا ف ورزلا نعونيلاززاغأن
 هنن امه فش تسر اكطاالا 0 هلا

 نأ ةوضل اك زافتسالا مز الوأ

 ابان

 ؤ نه عزف ادد

 'ايلافتما زل عال مفصأ

 خ1

 هناا قالت حال زايبدنصريفيو مشت يتق وسأدب -
 دا غارق ناو نيلسم مب لن بدلا ب صوم هلم كو تابج نموسشي ةح
 ييبرم ناكناد لورا تنادا وان اكنا كيركف ىلع[ ضبا نور ضيبلا

 سب لان يادبلا ايكلع الذ أم مجضبيرمرهر نذزلا بهرذرنلا تك
 داو ايانب العن عرهش نام ا هيلعذ دمت ارلا نلخر ناوهيش ن اكنغإ

 ترو نانو زاجل ربا هيض دو لمتادجعلا نمسإر زنا

 5 :ااةونج بجإو فاما ينعداونف اكنعالا قت ةدفاكتحالا عدب أ ظ
 هتمهلا يلع بجردتو موسنارهو تكس ان, هت ناز قانا نينس
 ميلع نحن نكس ناو وتسرع ناد جرسلا طس يف اكواب تس لو
 رد/اعطلا لب د دينا قلشملل سايالومي دنهل يو نزلا ىف اياضتلا
 ذالكذ ل هليضارغم خاب نادلزا اذا اا وش ماوب
 ع 1س دع يب بو بيطتيو سلب و جاربو جوزتي
 بل ىف مايو أ ام لوكتالنادس ارنا, ث دوو غلا

 كيذ نالر وسلا ل / منال لقنريغن لاو باهل مالهم
 ا ا نا هدد افا الاجل
 وار دج نامل رضا ءايخالا أي بالشارع
 فاقااز اكسال تسال نال فنجد لحالي قايكنسلا رسب ال اال و
 تارت ابان يزل ال ةنس اذا: يلعو ذات دسد ماب وت ذاو

 امتعارسفبال بلر كسول ور اهيا ةرافكموميف
 نكعلا|تحاولو اهي تغا سسض فاكتعالاةلاع 0

 ب سايل رجلا ثىلني نار ملال لتيار ادسني

7 

 ظ راقد ناناوس اال دست نال تلي بو ]تفيد هولا ْ
 2 -واقاولو معلا دال تنل لرجناذ وسلا نال أن اادياع
 ننال ان شوا لخاد ا ءراهزلا

 الرد ١ ]دسبف لرن ايولو موضردس الرب
 طر نلاازكو ئاكنعا رسمي مل لزب 0 زا

 ارسنال كت لاو تسوس
 2 0 'نرلودن :اولا وسفن ىلع فاخيإل ناكاذا عاودلا
 كا ارمالحرلا

 صّتيقلا



 رسئبوهباربلا هم ةنامبأست لف مدذأمل 0 قهرا : 0
 نان دام جوخ كنا .رامارجلا 0

 0 أ, تيما نكسب رك ها مانو البل لولا 4 مرا
 دفالها سير ضو تشب تيدر لاو

 ا تالناوش لبو ادحا كال | رتب

 نمن زلال وركم دلو ةجارتساللربج نع يملا مارش الز ةن وقول نعاظذقلا
 ناهي اذ تضاخ يره ىالتنا ارا ترن ذإو امحالا اكبجاو نانوش

 2 وو .ناذ د قاقئكو اوف ايلات يواجه اياك ]
 روضحو ةزانلا ءالصو ضم ةزادع كإ عرذي نارم ارت
 ند اورلارماطو شور دعب عرضت ن أب سامال لول 1 ائخالا نو كلذ هلو م

 نذلإ كيو بدل اكواشا ا رخل مضي فيلا نسا
 نايم هر ةرباد

 هربعل لاول جرح ان
 : اد مدقتم ال صر يف نوكتاجدنعو 'مفينع فاينورخاذو يفلت

 دب دنع ل جب ع1 : خج قب نم: ليل ظيرحم لانو
 ناصمر وخلا ذافررقلا:للرحنلا

0 
 تما تامل ادام هجروا بال نال نع ل ذا مدل نرش ةلب

 لاب الرضا انا
 يضم اقم ناش ملول لي قاع ناف فاللا نسبا هيتن ناكني دنا ليلا دعب

 :هذ يك جامرزع قلطن السبخالار ضمن ىف نلح ١

 0 ديلا واسال ااا تالا ]
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 البكا! سانام ا/ةرشعلوا مملع هفبأ يئلبأ رادو

 درطأ نابرد اا 00ور ةردل امر درسا اب 5

 قف |رلإ هداعا ايايرعلا يدي لم دلب له الول ة ديس أعل
 الام لادا لو را

 ”ءىك<هر

 ءب رف عنترنال تعب او ازنخلا نم قبلا كلر ن لس نم لا لاو 0 ظ
 1 رسال بلم ماب ل1 قفملاب فرعلا/درف درط/ نإ" دالوار كورن دالداو
 فهلا نإ لا ا
 تكبر ساق ف أبابا اننعت لملم اخ لمكأ اوأنز

 9 0 ال ات لاو تف تتلو ع
0 

 انيس طي 2 ل
 'لؤلاد لضفا ليبجتلاو يضارنل | اب بجي مح ىنعؤاد|وكو

 هد لس يع مد ينس سدو (وسغب الرا رم واعاجا

 ىف | امكءاجالإب ردد اجلال جكيدلو ىونلا
 0 ب اكوا اسس عددا انفلا
 سلا نمرئيولإرس (قابطعسبال ادع اب وجولا طيب و مهقتسن نم كاع نبيذ أه
 رك تيا كاسل تاما تيبس عيا دبلا يف
 ومحال نال دا 2 3-07

 لاتفام تريوخيإلد ءارهتسا هوي
 وا 56 | بنمو طب دة ااضتنابإلا توقبو مشل ب ىعسلاو

10 

 رسفلا ل لبق بجزل ىدخ نس لاو وطلاب لقفلاو ةيركأاو
 | مخالسومسرفو هك اينو مترو نكسم نع الضاد الام للمنا يع :عاظتنسالاو

 ملح | !لاودازلل لْضالا كنز ضل 0 ذةرمراغصلا هدالو او دلابع#
 هيردجالابقعب :عاطنتم اطشم لت شالو 01 اساسا
 .. | (نيركو ا :لجرمامدحاب يب درا ف اتبادحاواودعب نالمز رتل ذ
 ١ [فاكناوؤسوم همن مرمى ولم هومز يلب امدح لذ ادخال درب نب مع

 مباهزل ءكهرلاو د ازا مشوق ىلا يرادقمالاب للب ةز اج /سيفب ادحان لخرلا |
 1 عادا قوام عزت قو اتالاع بو ةدالقامقفنو مجإياو:|



 دولاوالا لمس امانه يدبر هالزخت اعط وهومتو دراصتلا | دن اكنا اوالفالاو ركب ناكىلاو ةزازلا لام سار هوست

 ارض نع شلات لجو دش كإت بار وخرجت نأ ناو تقنين 06 لاو دازلا كلمنا بوجوب |
 جد ةونواؤمسض نلفت سانلا لاح نال يب قس لير رذ نال ظ تاكد او الفال ولع ن اكوتم دح لاهل نشبو مكرج) ىلإ مج وح نم ْ

 ىئلاعب يذلاوهو لمار ضبا ضيار عز وذ اءيلع بجيل : ارحي 4 نان الا هلغب سيعبامر رو ةديضلا نم ل نقيب ةعيضح ه اص

 را ام ناذابق اذان اك ذاانهو هتدئوخربلا نم نيشارحل ةلاول نقيت را
 | ا دنبصوز ا يروق سدس ازا ان اذهل شو :لحارلاو 0 00

 كامماهؤزتم ناكرذ م م مواد عاضنزم لله اي لدإ أول ردات م ًابرنع ز ]اهب تشن تمن م دارين اناا نامناو

 لا ةراعالا نور ةراجااو لاينر لحل اود ةردقلاو ناخ كان فا دارلا سيلو رشدي ب عسا قانا ذهل تاويل لذ از

 يدها د ناد ] ىلإ منبسل ابفلغركذو كرك لحإرلاو يس :
 ءاوح ا نم سبل ريال 1 بهوول تدااس ا
 وم سبل 2 هجم ولا لاو براوالب ابهزرلاناكاوس ول بهوولو باجل مسدع نمفا
 ك0 در أ نم ا انرشنالو| تاجالاكماتنم مودنتعل نم
 هي للا لباد اكمل فارجع 17 هتقفن وتب الو هتععت ميز م لاهل ادويتنقت لو ينبت رنم نم طسولا هلابع
 |! لافي اهب اذان تاعلطلا ون لدعأمل هفلسام ناسا لك قم فريتعت لم ارلاو هب اهرلاره ا ينوب ايادجد املا
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 4 0 207 7 10 لالا بلع نشرنف لير[ 0 ا
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 طرت محو ىؤف نيثدحلا ن نم ةراهظلا ىاعرفاوط ناكاذات بلع بنرمو ا لع نسا وشل افاذا بردو بولي ل اوس
 ؛الوتلا زا لسالأز اوحطرشت د دوحول اه ىغباقاو بنا اجو زا منال جيت مؤ زا 0

 ن اناوسوسلاز اج فارطلا كفو اره اطناكين أذ لصالا طش منكي لب لوز مايارض] بَ ابزلا فاوطرب
 ناكروس هنمس زجل فاوطلا تنوارهاطنألن ناوالو عملا تّذ هال 0 داببلو

 اا ندجسلا ينال ؟دون ةدابعلكذا ل صالاو عا دبل اكن كلما ارها 2 دوزنصأحولو اميلع تالف 2 ليت
 بارو. قلدرملاو من :ريد قوقول و عسل اك اهلوّسس نم سيل وهات ا: لسانلا ىشإ ةعيرإ تانية قتلو تاجراوتثرفا شال مراعمزل

 كدوب ىاوطلاو : ناقلات ل يام كادر غوراملا 0 نحن طاوس ةمدر | ياطءيايلاردؤلا باق اهمزل
 ضيبلا نو سلاو طاونسالا ضع |مرل| متنسسو بدنعلا كدا | ىفاكرؤسملا قايكىيو غن دق دم ثرخاول هيغل نال ةلسلا نهرب الو

 امك نسلا هكرتلائبسم نول تكن هدا سال لكلا ىف سوا لكلا ب ليزول ادرسإ او انمن) نب تسلا ع ب نسل طنب
 ةميرالا ىف هتنييه لع لاو علا نم لوالا طاوسالا الملا ةيليرلا جيا دبلا دسلااءاررصلا فاول ون

 0 سحرلا طبع شايك اولل اك: مثس ةردحالا
 ؛ (رئارط وسلا صخرمن الإ اذللا كارد عال ةرابزلا ص ال دذل نجلا ًزتولو ةر

 : ااا دهد ل مالا ترو نعورشا اذار غلا مد ل لافتشالا ماحدزالول : م 0
 نا/ن ئفيالو هيلععالر شي نان لها نأ جر 04 |ئاوط دوب توا بن هاعذاع مد يزل هلها كل جرد ذخ "وشل هيلا

 إو ىلع مشو ىعسب لم ناكذاهناريعةربزلا ناولب للخت | عوقولاجرذ 0 د علني | الا عاص 6 ا اي ظ
 :لمولا دويب نادر | ناور ذسرنع نم وسلا ىكرتل مد ويلوذ هلهارل) عجر نأ نار يتق ديص مهغعب رت نأ ملك لزت قام ل يي

 اربلا ين ايكملعدشتال فقد لو لدول جس ذوكو ) صيبحو) فرم وز قونص نم رس! نا افصل نمووبو ءااروقو قارطلا ىف لم 0 0 |
 ا 0 رف ل 0 سا + افصلاب ارد ل | ىلع را ىشاعنملا هتلر اف

 قل دز ابرمرلو هيلع سن 0 ”اتجا ان 8 الو لل لس نان ل الو س انلز م >ر ناخ ا وا ضن عم
 ص
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 رود 2 ب تربي نا ردع رج ٍ

 متنتفو ا

 ولا تأ

 3 ازعسانلا ضااام دمب ةفل دما
 امالإ م أذادعب ناسا فلك ول 'فووب

 كت تيل لل نا ل
 تابجإول سو ع 20 الا

 يراغمل ناجل فنتلارفدراها ير
 وجان اد اًعْمواهرتع هو ع ناد فدفلاوعنو يل مهل

 ٠» ىبفخ ير ئاالا 0 0
 01 ظ

 دورسلا مين
 ربت رحب اغلا كين نت رجل
 اراد لايزال

 ةددرإ بيرل هاب او هرم |بوردنع مدع
 طبات

 لبيب ينل تير
 | تور

 هلا دود سشرلا [ كابا تقف
 ”فبنع يبأ وع هبل !:تاررلا

 0 اكاوس جفلدرن مشن هنكرو ؛

 م 000 هيلع مدا انهو
 21 ١
 دمنا طوعا هبل لد ريق ذل

 دالأو ارك عيفازعاوب فق رلو نسحب ىداو يف يف كرنب نإ بنيال

 لبإلا لسياره ما امال) لع قب ا مامالا نلخ وف ىف نكن

 جال بانهتفو عقهللاقسودلا|

 ديب ضاواولو ىم ل سلا
 بن قدلازه إب 0 وسلا تلمع او اة

دلع هرج رشي ترش ناكاو لع ويدلذ ب
 ىنو ول و جيادبل / نإ مد ب

 ات 7 هرئارخا نو أن

 تعال . رس الور
 0 خد و| هس

 ىلطأبلا يل ميمي
 0 ا

 الصروب مفوفو نإ

 ىذعلا عولطدبب

 لو مملع نسال, هن ةزدإ سفن

 متفلدزملا نم عفد قلو ماع سنن زل

 ا اولذاصنإ)

 ١ مسقس 0* ا ودسو 0
 يلوا بيرف ذك اصلا وم

 تم ةافزوغ هون مايا
0 

 عب الحار علا بلا ب
 بمر مد ميلع

 سر
0 

 يل

 امرففب قمل ار دانا بانيت (ةاودحاد ظ
 06 ظ
 عير اعيلذالا ضرس ادييرن ركن ذزاكذ م تايبمح ال رجل بل ذآو ءازا ا

 لي ل ناد برلا 270100 لل
 ملف مكمل ىب مونت نا )دارا ناد لاوزلا دهن قرشتلاو | ل | نم 57
 "الا ةيناوشود قرا ايزرخا كاز حاب لب لال !لضفالاو
 قيل مبا نمشلاثلارم بلان وتنام ابدلا يف رلا | فوتسف أهم

 الدلو لادزلا»وب ول بسم تقول ارويرلا زم عارلا م ىبلاوعتو ؤ

 ىو ناهس لك هكذ غن وعتعمو هدقعلاو طولا والا ةزملادنع حضارم نال دع
 ١ ءازجا كرمجلا نع ةاصنلا تعترف دبجب نايم نمأ ايرون حجارلناكمال ةرمبلا

 0 راج كزناذاداهنس+ برش تعتواناالا هر اهدنع عمت نإ او
 عاص ىنهن دصتو لزنام برب ناندفلا لإن البر |نئناصحوو
 انوا نمامد+ بالو اسامصقنيف امد ماهل ار رق علبي ناو طلح نم

 لرتولو ا اا '
 م بقعل وج .تزرئولو دبل ناك هدوم من نالتلارابلازهو
 "ةييمح برا كرتولو 0 كرالا نتا ةحن البو ىانلا 0

 اعاهامر ارا ايلا تبررخزولو ا بدل اورج
 م "بي ملكي رلا كرنولو سرسلا ا دحاو مدير فلا
 تب اعتلال 2 .و بيترزنلا اعاه اهيسري ان رلا مااا

0 0 100 
 ةرجو ىيسولا ديعب نإ ينير مون و ىلذركذ دف فيا

 ةيقملاو نايسؤلا وب ناد اولا ول ديال ازا دج ماا هب

 دحاو لك سرر ناكناو ناببصح عبس |)دبجبو ك/ذ
 لضئارفي اميسر لبقتس ناو ثالثا ا 1 اصحوبز
 ةاصخ ةاصح نهم دحإو 0
 بلرنال امد ا و ءاربلا ىفايك ن يقي ةسعت ىع بجاولل اطاقنم
 2 عيرا هرب |ذ ان ثالثلا نت ارمحا يىولؤ ةدرازو بجارلاب
 نم الاذاليتيقابا نيئويح ل ضسسبو 'لوال الع قمهبموب هن نإ نم
 هاو ةضاز# 7 امرا اللاوو نوح الاجتجز :باوال 4



 0 ليشو ةبدنملا ترادنلا فأر ئالاوهجو تيخرسلا طسجم ىفأبك 5:1( ةنح ار اع ومر وتل هزدعؤ ةرحاو ليا داغإ نتاصحرلو و1/5
 لجل ال طميرلارع بجاولانالاعضو الأيسر نولي نإ هرم اب يرازإو سح ىنخرلا 1 ا

 ك0 ل ا و : امحةاصخ ,نهامزن 0 > ةربجالا هربخأب ير
 اور اعةديإلا عطقبو يرلا عنيوموكرب ثيحب ققوو هر اي نع ترريرالا ريحا عميس هر مث دقق قدصوأم ؛ 0 0 ”ر حا
 نخل[ يب يمرلاوأه دنع 0 ا دياي الا رب .07ايزدو نآيصح ثالثا نب ناريلعم ف ولا نمل عنايصحونرأ
 هس عب عباد ونوس الا رس سينلا راد مب أو هدرطو حاسو ل ونس ن انوا نيم نار ااصحذخإبو ,يدنهلا(ةوانت انّملا فايكتس ارو ةاصح ةبدعلا
 22 نبض ترو عرج عل صنم داب تس خو ادا نرخ اك ردا سنج نان لضاجرل نى فر أك

 حر, ها هرضاقرلاب يل ايفءدهن قير يمر هدوب ومر لكونضسلا طين فاك« فركم نتكؤ ليلاو بهذل اكدضزالا ىنج نسيج «ةيالو هوفر حاز كو غادر رول و
 8 رجا ددب نتف | دايلعوس ااه نذل لع ل متم زك و لافيوبلم شو لاين | رهاط كولن الأب ارم ةاهرببعلاو والا وّضئلاو
 < مي ديادف]ر هوعدبو ةبقسلا عمدعبال اسوا دهدو قيما دهس ىلا 0 هرولو رولا هركبو هدرق اهب ماق مال سيب
 اي دعدو كزكا دغ ارب ةباوزل اره ألظ لَشل اونغ (ميطاب العام مسكنْم] رح 1 ارم عسي ئايبصح عسسايداولا طب نم ندكي نأ لضفالا زال

 6 2 كرلرالا يمر هيلع بحول عولطدج نالت ارلا ثىبلا يف يضزلا مرق ناو لضنارهو ثكم نا كذكدغ
 ا د يمرلا نو لوح

 هاما الا تن كو هيمردذ الو يسام سرب نالضفالاك

 1 دبا لصبباك يطل ببرلا لصف ةدحاو هزه لمح
 م نويل داس هرالا»ازح) ص لذ ن الذ او

 منا ٠١ 0 را ةسناب طورشيز اوبما ن) ال هبادتعم

 رش اذ او كم نا لذا سوفت هركيو تزل الر ذعوبَح نم هرنع هن تابولو ِ مناد كتزنلاو ةغلا را
 اهدالأ ف اويل لس مانام ههنا : لفي "يجوب نال يفرلل نع ( «تيصخو ءاونلا نميوملا لولنذل الو فزذلا صحت !رادقمررهاوخاو

 ذاو ردي لل ١ ءاراع ناز ارسبمتنلاواؤلالا تدابجارلا نمو 0 ل او هبوتيفرلا صحم ب صخب لوادر 1و ةاونلا لنوم

 | لعبجإو يس 0 ارداف اىوسار اهييول )رع رحنس مسار اعل ٍ ىلي نجني (مرلار ارقمو بقسم سيلو هارجارغنمالاب صر ن اوكنذ
 يضنتيل ل صيالو سار اجايغلا جا عزم اهتم, ورق اون ناو جت بنت : لحر سار اعف وقوذ © "يد داوارعلصف عرذارتسح
 نت تول خلو الخال موي مل نيستاووجي از دة رتف 1 >رلا اهخرطقنحتتش ناو هازجإ
 يداوبلا فون ىلإ جزخهكتو مورق ا اودع يرغب ل اورخلا مأبا ملا هدا غل دنا نمر محلا كج خاب نإ وتنمو ماكحالا :ايكةرملا قلاومزل
 لوى بازه سيد ريضفتلا نادال :برذلخ حلي سيدا وندحبالو 0 لففبا/يفصنيست سكئ ادحإو ار جفت نأ هلو

 ؤ مسا سايقل ان قلدلا يطرق قحويول ادبي اذلو هبدنعلا يو اثفلا قف يدم تنور ينل ارامي نمزخايالو بدنها بكواثذل ارمني م راهسزنو

 ا 00 ا الس فاشن اوعف تر لع لأ زاد لحنا قلو لق هر اورو محو هوو والبت امد ,كربت مان عجاعنال زل
 2 كاع 00 نلدلا هيلع بحوؤأو كانها تا طي نا ,دلع تالف نأ مل ناو نسنف لفن ناو عيدنا أية دلع ني بنا ذال نيعب تقاعتتاكئابسلا ل عراويال) مضي مم اعيالر ع
 ني :ار رو اهرعش نم زانت هن (قيكنو ةارملا اعقلح 0 7 1 لصنم عاممصي 0

 ا لمان كابا اا ديلان نس امنت فاتر ف

 اك



امن فار ةقرلقريعلا عمن ههانإ| جيب 1
 قلن يغن ض

 ثان ضقن نو فال, لف قت دبل اكقلدانيختريصتتلاو |

 ' ريضتتلاو امهيرتفي هرعش از م سبل عرسفتنل مالو اراب ال - ضعب
 "همنا بج ءامالارادقم سار عيروعش سور نم ةارلإو لجلاذخايذا
 لعد دلرب نا(وحو 6 0 أاعّوبو اتي ء سلا فارطإ نإ لمالار دو يلعرتسففتلا |

 هما[ يذلا رزقا ضفا ملا قلو أمال, دف تسب حج لمالاردق
 فايثولو| مايالاهذعت لضفاو عجل اوعرخ دخلا م اياب ةفومقاحلاو "د هلع

 كلا زاروب عيل قودي لل دويِبضعْنو | سار لح امرشا ذل
 ! ىو يلد نااايس ”لضفالاو هدركم عبرلا فعرأسصسقألاو

 قلح دود هير وسو هز امل لمي نامل ىزيسب مل بهسبو هذي مل إننا سار

 لب ارارسار عير قو اول ازكو دوصقلا لوصحه ديب هقتنبو هن انساب ودونعو عاتنالل

 1 اكن املا ءالمل ل عبشل درجت هاا لن يىتشاناشإ

 كلر لأ موزي يصل حج مرد اوقتو :ايلابورغلا ماباوسوب ,نايزلاب نفت

 | لا داع ان فا و مد مدير مرنلا علام
 ؟نلخ نالاش أعلا ف اردداي ق سلو عاب و اكع ةملف

 خاسر والا نجلا ةاتن_ ديب عا اينامزلاب
 لا 3.0 راسل ع 0 مرسيال |

 هز بيبو ! نوع !هركو ريس ايدلذ

 اا ةابجاولا نو هيرنهلا#مواثنلا يف (كعسيإر قلعرون
 عيب ةدرسلا

 10 سو ةاكانم لد لم لها لج سبب قاذالا لها نم نوكي نا

املا فاوط مهلا اعورسلو وي انا /علدلا فارق تجييرسسلا ول ا
 

 ىإ !كونولو هب دنهل يوازن انفلا اك | تءائاعالواستل او صبانلا لعنجي لطعنوإلو

 لت هوساتالا نينا ول اراه د اواهب نين ناب عك اناا

 0 0 10 ار سال عب ي 31 يلب نيرفتلاوهو !والاؤنلا لحنا
 لهانوعب يوي ن [و عامجال بريلع بيؤلت كارصلاف منع لوشن

2 

 2 قبلا معد هرعت ادع نال ارشنلاهررصلا فاول لعو نع

 0 اذاالإ لكمايالا ف رلا يسد

 9 0 ا 1

 كرا رس تسيلف هب باد ثدهلا نع ةراهللااداودتلاب لا اميلع نجل

 ل ظ

 ني رلدبالج نابعتنال علا هزاع ب راند افافرقلا اهيتفال ئ
 امش فير ةر !قاوطرمب فاطول عج طرْس نسل ينل نيبفتو رتل
 0 ل)قاولإ دعب فاول جاو بألا ني ': كونو
 ابْس كوالا فاول فاطؤ ٍلوالارفنلا
 يبان ونا لعرفتل ماورد نعول

 ينص ينعي درو رخا ف اوف كميل هروب َملَع
1111 

 تسيل ثزحل ا وب انحل) نع ةزاوطلاو لباحةرفن نيبو فاوط
 لاقل اناا ارهاطهديفن نإ لضئالاو هب دتعبو ابثحو ن امارس

 ظ تلزتاو عيادبلا نارك اوسالارنل] لرتولايكانج ناكنإ ة

 مم

1 

 اش ملعو 1 زاح

 را

 ماوط يوسف

 ةعادرصلاما طن قدنرا يرنوا

 ملفت انزحب ناكوز برنهلا يداثفلا ىف ام ةقدبص لم ر رصلا ىف لوط نم لقالا
 جزا سب نسا هررعلارتسانكو ةةينح يا زع هولا نادرا رص

 انكم ملع بج نك لاج الصلا بش وخال امردق ةروعلاافوس
 جربو د دلع بكن أبرق نأو هيلع يغالو وك ناالا سان نم نسال
 ا 7

 ده ةةلشلا و و

 ]نب ملال

 دام تك وع سيل ةرحإو فاولز اج

 | فاوطب يدي
 ل مانةد اج 1
 نفو نائف لو بجإولا فاوطو تبل ابد هعرشإ نوط تضانالاجل دولا اولاد
 عسل .زعاعن اياز هر ايزلا فاوطدمم ملوا :الاو ب ايبقسإلا تقوم زاوملا

 اراداه ندينرلو اهي ةماقالإ نر صاو سولو لع +
 0 .(قاول تامقم م 00

 اد ملم دك او !هنارا دنع ىك نن نا قائل او*ازإ عسوافرطبا
 0 هر ا

 هزلب لم نم © ئنإل مق ةرمط ضب '

 :نأ ايلول ةرهل ا وقس رمش

 ارمون
 لاو تارطلا# نيالا ددوس

 : ملع تالمر ربملا ئاوظب
 0 يادنلا ف كفرا

 ل 00
 كم نوني نزو 0

 شن امم
 لستم در تجرحُي

 1 ا

 هود مل

 ََن اال لبو بلا انا فاشل الط يزد 0
 كلبها ولزإ ىف اريلاو بؤرفلا نبا فرش فوق

 نامت زاهطتأ 0 نمل ميش ع

 - تفرط







 م عب

 بما ىحلاو فال لزق يفوز ندب بطلا وين لداورغي ٠

 0 ظ

 1 0 5 ت/وس نم .ارئلازوب لدرفي انباع م

 ا ظ

 80 0 داوطيسو اهرتالع كو لم اونو ت ا :اهإا ضيب ١ تس

"3 

 هداهم امزح بئ نب نا آريقس او وندنهلا بأن ىف ايكذخأت

 < هباردا لبق نهدارلو بو ملع فنا انهسا لوتس أر اكسيل اش نط نىكب
 0 اا اذ 5 0 ناطر دجد

 رس ِ

 ٍلعْشأع اهنترد) ساره لقو باكل واف ءو يلعوري | اق ويدإ لوتس

 وم )زمان نموت لول نم أنا اننمءصالخال] ] هر وسم عارتلا دعبو

 بلطي الص نم عذا نإ موب 20| جيزّجو هيركلا تذول ف | رالوا دنسر
 ؟ رانثلا ىف اكمل 2 إد بزاف 0

 2 || الا لوفي ة 901 ادا النا عو اعلا
 |ناولادار|اواو م

 ماأ 7 00 / الإ نسون 0

 دو || ةارثدلا قا لعورلا هروب 0 ١
 اس اا 1 27 0 د

 بالا نسفالااخالضلا يني مزق انسي قباب نسخ

 نال جو لس هيي بالا رو افا أو أوهنعنزع

 لافتا لابو هتيبلنبيقع و لعمس ابونا عاسبنا بو
 يس رف. هلا تساي. مانا هند

 ! فاك نيبلارو) نييسسام اوناكاوسرد
 االول ةرص خي دراعالادد
 قو[ شالو كةخاد دبل: ليل كرش يبل للا كيبل لوين يهود

 نب ام يغسب منعا ذاع وابا اك يخوضها ناو نعت
 عيوخلا» ع ير يسر رب قرا لا لاو اقول اوةئرلا م رثع
 ديصلل هولا يبو دسم لقي ذإو مدان اوه لادجلاو هسا أطلع
 دتماعو ل وزو اواي ك0 1س الد |ةراشإو) دخاب

 ضل به اهون ناسا يالا شرا سو
 بزلا

 ساب اذ, هجو الو رشار ظ

 زب كيا 0 ظ

 مق زالو از طقيالو جولاو ىعارلازتس ارنس يقسو لارسلا دعس دنع مرقلا طسنو يزل
 راو نينا بيلا ىلا دود ايمدجفي الر راو
 دج ا نسيلابرزت 0 0
 0 ؟ربع ىودو]منهفد لايقاف ل اوانانيعلا
 ٌقبصم سبب الو اطيز ني اذا بصقلااوزذلا سبل هلي لو هيما كواتنلا ماب يللا دازلا ا الأب
 ْ !|'نحنلر مس دج وال نإ نقيس ال كيسسع ن ىلن نزال | نارفع سوار فصفد

 | نوير انقواكطاهسنلالقتسملاب ساباوازقادارشنايلو نفقا
 بيصيالرنسلاو هاطع قد ةنفكاازنس تذل خر اذاازكو لمح اد تببلاب و ن اذ

 اكيطتلا نيل كلذ لورك فجور مسار بصي ذأكذاو ب
 لعاذاد لقلا لبا لو مسفن نع ثنا لزيالو مسيار لجالووبدنهل اونو اثنلا
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 0 و يخجل 1 2 ١
 ياام ينو ايلا فرم سا لاداضرل ناسا, لش

 ا
 نالرب 0 نول ك0 0 ذأ

 !ناو 1

 لجل: 0
 بسلا يس فاك ررعاقتوس نالديملنل اءاقتوص عز ا
 وييسانلا ةسيللاكناواسبال ولت سانلاهسيلبأبش /هسب 0
 لإ يدصقب ال ناكذ اومن سهالو اال ن كن الاهونكو ةناجالا
 كا ارسل املا ناوفعزلا متمرولل
 نموا - نهر |ولوث مز د إي يبرم وا ٍةْرَم بيطمش لد !نإو بيطري

 | فلو[ هيلع 101 ريع تبي نون بيِطتو لو هيلع قمال ظ

 امطهف ف زل لا ليعولوهلعوتدل حرج لعر ةوقتس تلا
 لعمال رك ق ل نار يلع نت الوللاد سيدو ؛

 تاك او ةراثكنا كعابل اع تاركغزلا بد اكن أد اف تارثعزلا
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 نانا | نكرلا يلب ينل !فاجْس فاوطلابادبي نا يبنيو م الحالا فا هبلع ىشال لذ نم هبوب لصنإو هينركزذ ل دولو هيلع 0

 ذك دروس اش نول وا جا يلعإام ناكل دانا ني يود« اا مسيار
 > ب ذك منع مث ىنمببي نعود :, ا عيسج دل د لتغااذا كو نتن ارسل اردو اددصتغو ]| أما 2001

 نع خاواوننصاخ اناا لا دطو تيل لب ا م تما اورج تبا داك 0

 فارطلامانئناودوسالا وح نإ دوم نسال سا فاس عابر »ا 0 ابلولاابّتلا سلم لخدبو ائزنلاو نقب اولا نيةسموه

 ركب و زاحرخ ارد نم فاوطل هما /دنمةنسدوسالا ولا م انك 34 لاواالطكبوطما 0 انكي يد
 دويل تيل نيم دس ملم هرشلا لخورا يدوس هأرو نم غفار | مكاو لافت ] طحام دحر وسم ابارتبا هلم لشداذأو اًراهي الخرب |ىقحملاو تعدي

 | عاطنسا ناريس فارطلاد خابر عطا مداعا ذا فارطلا اوغاجلا لضريف ةييت ع: بايو ايودءاوخد نايم نونا
 السالاب فارغلا ذب للعبد لب دوه |لمفسي قت ناوأدحا كدي ن[رنع نم نون نادل ليو مازملاب نطلتلا عةنقنلا ةلالةراخخ لم لاو

 ربا ذاوه اجا لكز نيباونو مالتسالا كرتووب هدو مدل تسلا ناشلا قفا و ريالا ندرس ١ لوقبو هلوذد ف ىنمإلا هجر ووش ةيلز ين

 ابقرأتتلا فاءكهبايرلار هاا 0 1 نر بوانادش نوذاسار جنانه يان ف كتاسا اهي شاد لمرماب لوف ملت

 ا ا وكرت ناو ءل لسيقت ريغ نم همت ةسرتع|نم ينمجزن نا ويكلوس ىو كوبعو ب انديصلع

 عيردبلا ىناركوولا ف هيمن فت ادوار 0 دْدع

 | ا 407 ااا اوالا تال بلير مهيد مالسلابامير أنيبح مالشلا عرب لبلاو 7 3

 نتفئزر الار شويفنك عبر خلا ب ن]لمرلاريسفتو مدن لم هزيردات عسهزمب | تاالزور لذي مابا ديب هلادن اع يبو ةباهموأف ب

 دعب نانا سا ايزل لالا | لبرلا نوكتو نيفصلا سب مل ذ) ىربلب و لبق واصلة ذخر ةالسنإ و 2 ظ اهيظعل تعا 3

 ْ فود طولا لا لير لولا لرلبزلا كرار ليا الا صو رأت فويل عيلاو اماسي السب

 نسيالاواددا قي ناري نبك انالذ ل ولا ل تك عصب نإ

 لش 0-2 2055 ناو هدب لبقو 0 بن وأ أ

 لاعبي ريطيومايز ايل القبتسم هيديوفر بو ليقتسي تي تي
 و اقتسالا اذهو

 يل ل سال جسد لكلا كرو اا يف ليربطلوالا هن التلا هم
 فا اطر هورؤلا قاوليمس فا ىفلاازصو ةزابزلا قارط لإ سلخ نا مدرقلا
 هزل ليوا لي نان درفلا فارط هلب لها اعىسلو ًأاقللا فاوطو ديل

 زو ردلع دبا لصونل
 ادهش هلا واننا ةايكعي 1 لا فارط زن عايزساهب فقؤو ت ازعل ظ

 2 ب ايده لو قارطو مالا فاك ت يبل ايدهعلا ث ارحا فاوط فاول ينلا هدناربكأ اونو ةيداارأس ب اجلي فالس
 ىئانالل زن ىاطلا رهو ل انمؤلا فا ةالصلا رف عركت يذلا تترلا عضزاجو !3نادهتسا ليسن ةنك قيل اعابنإو كده افوو كااتكب ًانتدصت و ابامامبلا :

 0 ذاو ماكحالا ىامكّلم لها نم سنلو مري نمم ترفل هدلاب تنماةلوسرو هدبعادمح نانهاو مل كيرشالهدخو هال الإ

 ممحارجلا ببس مالا ل لع دقي اذ نكي لعبد مالا مع ظ أوس ةعبسم فوطش هيكل بإب هضمي نع ْنْحَأَ ب اتوعاطلاو تبدا ١

 ناتكرلان ان وزايد ارجوا ءادرهلا نت كمر ثحأت ! هادر ةركئاوه عابطضالاو هندنملا كواتنلا فايكىكذ لبق طضادفو

 امن ا س00 تج فال 3 دتوعي عيزتسوهص يرسألا تكا اعوذ نووي ةباتقتإ

 / رلارهبر مزمز نب اب نإ[بويسبو ةرذ ىف ن] ىقسْيو من س + اول

 1 [لوقيوربسلا و قابلر ع بو وأهم بس دلل ا اذا تيبلا| ..

0 



 تاراراادا من اينصلا ىلا مورخلا دل لترين تا نام لك راك جاطبم |
 - نإ ميلتساو دوسالا ىلا ىف داعه دريل اوأاذصل ا نيب مسي |
 00 ابو ركام (

 لسا ىلإ دوعلا عنب هدس نارط لكةنلصالاو نارطلاى دكر دبرها لا نوعبال
 امردجلا | مالتسسا نإ مسيدوع ال عبس هين سيل يفارليكو فارطلا عدت ديد 0

 يد مياربلا فالق ,ةوجذل فاوفلااي بيرم سسلاوهيدنمل نه و
 لد رن وي حامال اذ لالحالا دعب سولو ار ناين دل د داعا اف َن مب ىسسوأ
 يأ وهي راثملا ناب نم هذين لذ الإو فصلا ىلإ حرك رشا دع
 فق كسلا اعز مدقيد لاج هرنع نم ةنزخرلو ان دع ةدس لئد سبلو درذمب

 ىحرتس ةدرماو اننلا اي دوعيملاواهيلع ردصف |اذمل اياديبنو عزف ا ظ

 و ىو 0 و هلع هددارمكو لافكرو اي التريلير هب دب
 اسلارك ًاعرلا دنعوب رب ف سنو تحال ههناوحدبو 90

 |! لنملا دنع ناكاذاف اكداولا نطم ىناموح تنبه ىلع شكو ةزرلاوغ اهنم |“
 | لسا نواح تح ايمس كارل طب نوه
 !لمقتسنوكيو اهيلع دعصيف ةوربلا تالاذات يديولا نط

 ليبوانصلا لع لمن اهلعشبو عي بلعمسا انه ىلا ع ىلصيو هيلع يبو للتو
 كاوعت نان 6نشماو ةنيرملاب معو امنملاب | ديب طاوتسإ ةدبساز كسار
 (رعولولو هراب هزلا فاوط دهد' ىفسب نكلو ه0 رهد (وقسب الن /لضئالأت م دثرؤلا

 ىنم قاب نإ ل يق سستو ىاطذ اد ملبقو) ةيدزتلا مين مول ذادز ينحل
 ةالصلات فذ اولد ةادرتلا موي لامزلادس لهما نولي ناالال ضفاف
 7 لهل نود يب م هيو نسلاو فارطلا زن يو ةرطي ل جرلاو
 ةاكيلع يدسداعو غ >ر فار 1 مل] همهس نم هند ةز انها تففااذاو ةالصلإ

 لخب بسلا نم عرفاذاو جلاد فاول لاو عا عيبلاو ترها هركبو

 تب هل لجالو ييزتلا مويكااملرح ارح" مب م نب نيتعلر لصنو نئسلا
 تنقال لكول ارباع تيبلاب 0 لم مآ ذاند تايوقلا / 00

 ل, قيس لل لعب هرلو أمسك 2 ئزلا تن 0 ل 0

 لضا ئطتلا و ل مهش نع نفل | لوسأم ب ةالصربفب
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 وهو نسيب تببلأ ليقتتيو هنم عر ت يبل ريصب اير دفدمصي ام او أمل مصب ال نر هركب
 ىبلااعىلصب

 ١ اعوسمجزم جرذإزاففخال 8

 كدا

 ”ورس )ف كني تن انرعل ١
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 تارة لايزلا بنات نزع الار هظلا لصامدمب لاوزل ا رهاهطخ
 والد 0 3 يزل مب نا سانل ناي هرهظلا ىلصي

 ن )ىن ١ لارا سا ريب

 م جفون داس واعلان ولو افلا

 2-0 و

 د
 يعءزمو

 نمذرهافانضوةيدنفلا

 /!تلازاذادرال
 هندسه يواتفلا اود اوضو نهزلارهاظوهزننلا لعب انالاو ن ذولا
 2 نع عرفتو و لايزلا لقد جئاوح مهو زاجئنمرلاب اولد

 ارياروبسع سلا روتملا لا راسو | ممرع
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 كتيبسو
 ايوا هلم وام يضره قو تايرعدلا جوش

  ةنرع مويبرجل اهب ليمو كم نايواو بس ايدل
 فئاوولو ويل ل طيس وسر اثالا تاس نكاد أنجا

 ْ ءناهل ةومجا مقيةبدرنلا موب |
 ءرئالهدهنو تفؤلا كذ يقهنلع

 لولا ال زاك منا ةلعا 0 0 النمر

 اوطلاادص م لمرب
 ل1

 فاوطل] نم ندعوسنإ نيب
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 ءانل ش فد ملم و الاو نوت وباع ة قرش ة 20
 اثلاو ثرع موب كن ا دارك فا عيرلا اه ا ل
 ؤ ةرخاوز و لصقيف ثنع يدادل مويلا ىف نك

 اهاداهني لن انيطخ كا

 201 0 هزاحرسهتسل
 باردا اوخ أري

 »ل غل | 5 دمع

 هرع ىلا جز

 ب مودل لاو 01مل

 هوانا فارملع م ا ا

 0 هذا للا رك
 1 يزرع ا.ةادسصيو بد نإ لسشتاس

 قيلولا ع
 رويس ىل لاقبو م اروي مرقم

 ا راو دول تنل نع نال قدجلا
 يحاك فيضخ ئَسلح امال/ طخ ةثرب رع ناعن 4:
 هسا ليىنل لعصير بكيو للطيو يليومنلع ربلع ايو هسادمجب بنقل يراشلا فاي ضنا مأيتا نيد هاندا ارعات لفه اد ماكنه
 رثلأو ضح اى: اذن هفئاوع دبو م دايو م رم ابو سائلا طعن عبو ولع



 اهو ا و تيقوتلا نااوللعو 00 داع هاني ل كايعال
 | بيترتلاطتدم هلة رهلكلا م ودم الرهظل) بيقع الخا نع لالا للبت ىف ى اد بلفلا نإ ذب اعلا

 ؤ سد ابل ئاك بيتل اغا مرلد طقسالب هجرت اد: .ةنس بايسابالا | از وذ |ةيطخملا هرهد فس ارنا انو ى ع ادصالخال لارهد
 اا تن ل |نيبويجاد ةرابزلا فإ ف قلئامرخ هلا 0

 ادارنعط ابا 0 0 0 5 0 ل 0
 سن وناك /ىف لاوؤلا | نم دبإل دين ويجأ بلوت كرش 7 قدلكهارح) نسم

 0 داع 1 لمت طفولو ةنسلا كزن نال ةيطنلا كرنب اممم فول هناال اي

 د ا ل 0 | وف ولا :اناةبطنل /نم 00

 0 000007 لاو صعلإ الس ىمقش ل ىدد 0

 7 + ىف صعلا ب 0 لفات مالا 1 لاو امالا هتشيآسو نات دخان
 ياللا داو( 1 ك0

 جزيت لصلاهدجو اصب م 5 نع ساناوفنو ةنولواعامحإ عج!
 اميالو اا 0 أوراعإهرنعو) ١نأف

 اسنين كان نتمنا بولت 201 ارحل
 1 منال شالو

 نزئالسلا نمأنسو ' علنولن :

 7 نشد نانو م اهلا ى نارام كانا . اناذا داغاو ئرخالا نب لوخرلا نعرم الغش نا اذكوامومايو) ن ايثماما

 دبش وك دقوا ينحاي دنع («دنع ضوخ لبق لت ناك لها نام مالا اكن اذ ةاوقلا امال ىفخو م اههالر ىف اي ةيلجرلارهاف

 يسمن اهداوأما دن ىاونتسلا ءهريغ ىادت اقره يف ما [ندحاولو تاو ني اما اكذاو همم نوني دراي |يتالصلا نحاول م

 حاولو ع امل ضوخحيالو ةر هن معلا لصممل !نم ةفيلخأ مو دام هوو ا نيف هتلر نيتالصلا نيةنهاو لا لصيارذان هال

 م دنهل زاج يللا دهم مالا ةلصلا العير مم الر ئوجالو عادلا فارع مف اناز كم نها مين لضاوق هل < لها نم
 و وق فيلا ىلصو سانام دخاو مدت نكاد داو أدج ل ةةالصلا مت نام اأو دقن ا جادا هالو ناس نك لرمي نا ةكم

 رس مرذتلا ناملو نجلا ناوبأ ليش ينم ةوقي نيوز مامالا نا هدد بهما نال 0 بأ انس لذ اع
 الأ ةوكنزانبو عامالاب ا (هجزيغو طرتلا بجانمو اذن ا/ ناطلس كن بو تافرعب,مقناو رونا المت فك ماما ةوهبأنت مهلا

 ظ ادا أمانه لص فينحنادنع لش وهو هيأ ل ناله نيل ام 2 اوس رافال نجيب ظ
 انالإ نايولو هاوذ ىصلإ و بتحب ادنعمم زمنا تعملو هيما ل سيسر د تا ا 7

 الس جازذن بح الو ةيباندل نك ملولو مطرتس في اضوا هذ )وهو ل «لافتاو ب انص) ذب تيرمواو فنحن به نوفي هنقو يف لإ

 ْ م ' علب نينالملا ضمامالإ عفاذاو هيدنعلا؛تداتنلا فاك هتتو يفأمزم ةزحاو نزلا دس خو ككذل قلك لم 0
 لف الأو عوف ى| ىف 00 يمال يي جإتا دخلا تدل /نه 0 وازياجمتل ل

 اما ناد نافنتارا قب نإ .تااومم اولا نطاختب الاربؤل 00 0 ا

 ناي( 0 01000 ا 0 0 هه اعد 0 ايديا ثرعفل 0 1
 كام ع نير ىف ن اطرغ فرعب فوق بدنلا انقل نث امك هرب طز سلسلا ن) ِ ١

 م مطرس نم تسبل يبث ا اكو نادجإو نم الو رسم االسم نيب يشم 0 ا
 0 م |. "
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 نوال 21د بورا دادنمالا
 و
 بارما نارا لنا رضاح نب ناوهنم هلا هال ةرو نوكب
 مك نبال ىامهربعو لفاوقلا قيرط وغقوم نق بتجنن يضينو اقرا نع
 و هيلع ةنبإ لفة لويس فقزمدوسلا تارذفلا ردع فقنناو
 مالا فيو هيدنصلا كو انذلا ىف ايك نال بس نم

 هد نوري لقلب و نؤربلب سلا

 وح وح إن نازل جو حو لوما ا
 ملثلا عطقيالو ْمعاسرون زئاس قون

0 
 لجنس فقول | ىف نولي ن) ل ضفالاو ةرهلا فاوط يف وحاب

 2 اياًدرفم نا/لاونم
 افرع ]يف تانرع نمدح] عفدبإلو دب البلف فرت /ن أو

 00 - دلع عم ناكو] مأ 9س بر
 ال/وفدب ن 0

 فدل ايةانالااطبا ناو قادم ناب طقدراقملاو ةنيكسإ
 000 مامالا لبق إرعفد هل ١ ١

 مْ

 ...دىدف دب نا

 ترورفل روب داع ءكزاح تح |

0-0 0 

0 5 
 متقلب 1 تقسو زارا لام داعوم

 هنو ذولا ل ل اذوب : اًشملا 0

 0 09 لهن

0 
 1, غنا يحاشملا

 س "تالا 1
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 /نةلنم ل ل عايل نيا اس ذاباسعا : 0 0

 اون تل امني
 برعل) ليم شو

 لبقرلا

 ا

 مق
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 طرنْسالو مم اذالاداحا سل غَتْس اوإ

 امالا عم يصب نإ لضف الاوهزحاهرجو

 اوهتلحار لغتي نآف

 دان لضئاوفل م

 مسعغامجاب د

 وانعادشل!١
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 :ارحالاومعامت الار نات اطيل ارز وج وناتكوا

 0 او ةارقلاو ةالصلابةلبدلاهزه يجدن شبنيو دش يي ظ
 | يفوو قفو مث سلفي ر ذهل اس ارا مامالا لصرفلا ولطا
 0 ١وكو لى كب نا ا 1

 ابو سلب للهيو هيلع ديو هسارمكؤ مز :دل لان را لسلا لع

 يا نلعب كيميتلا لغب

 ل ناكناتياد كرجو اشم نامنا ميسازسممنطبؤلا ؛اذاو تح نلطبالا ققْؤم

 تللاذا ادهرفسب نا كارلا عرلط سجنم ةفلدزم اب هوقولا تفقوو ةبنرر زن
 1 .رسن ةونولا ف ارز اجاهيموا تقولاادهج ف اهني ففذوولو متقو عوجرمتلا
 0 نجلا عيال ل فلدرملادحزواجولو يوجيالهرمنو هليقو
 ععدخ مادزلا فان اذف فيض عسوا نضرمو | ةلعمب تناك ذالا اهب

 منان دولم سانلاو سلا عراق لبق اهم عحد ادجرفسا |ذاؤوملع

 نتف يسن أبراهقسالا سيلا جر لف ىلإ يلف لاي تيس ةلاقسالا دج
 يع تالواسا دف و دهلا شانلا ىل لفن نإ لوا سمنت / عولطووب ور ن انوندب

 ل درإ] نعإ ينو هكرتول بجاو لوز 00 برانفلا ف[

 الذ سائلا ءاحز ىف دو) نزول ةلزن ناو نري «”سيلو مد تزل دعربشب لأن

 تارثع نيرا عاطرتب لذا انزمراو بلغ و لبلب لجتينامدحأ
 د ا 4 ساوزاب احاهب للاب تيدب

 (ةولط لي امنع ننس انلا ضان م دعت ةفاوزملابقناهولو ةشس اهب: تتلون ئ
 خبل : ار قاذول فرس ككذلكو متنو ىف > نقو ننال ه دلع غنبالو برج: رسمنا
 كعوالو زاجل لقي البترا سانلا لقا هش ولد دوو لع سال مامالا ةنضانا

 طب قايك .انالا وبمن ناد اهسالاولإ فوقولا دن ةينسلا نالنسلا كرت نال ْ
 . يس ساطفنلا لب لداوو عفلرزمانبن قدط عي ذلا ليج ابزماذاو لسوملا
 اضح عبس يلد ور (نم وقرب نإ ىبقسيوابيوعت سك اذابلا لاه ناصح
 ١ : ايي لافزلا اذ ةبقعلا هرج اع هاحإلا اك قنا هطحّلتن
 عر اس2 اب مفاعل 0 ريد لا 0
 كولن ١ ف زاح ١ رن لفجزلو اهرتع ققتالو |

 وس 00 ذإ يف اهرب ةاصح واونعميبلللا
 كراقلاو وتيتملا و درفلا تب ىرئالو ود بلا ناد سأل اوا ع هلإ | نك



 ةمارحألا

 أ اذا 2
 58 نر |: ناكن أم فاوطلا فا دخان وح 0 مشب

 قاعولو بده عا ذا رمل طنو ناثلا فاول تاي ل
 1 را ذا وليف ةنقعل مير نعت

 0 ادد اذن كولو درقم
 0 ا اربع قاذه و لشفا
 لاول لسا طل نافاس ا

 (ىلحب قح ميل لي تيبلاهؤاط قد قلع و جزع ا اوزاهف عاب

 ارتنفلا نيو ] عاطتتساا ن) ةر ايزلا فاوط لم و مورو: تيان ف قلب د
 شصبو ىاحلا رو طاوتما سوط لتز نعرج بالو دغلا رهن وز
 نو ذا وفارطل نال قبال قلملانأشلا هلولحنو نفك كر فاوطل أجب
0 
 0 لجيل الس) ف ا
 1 امركم خرسؤبال ىنرود عباج اسلا هلي مسارها نع ج رهان ا

 2 ,س ىسيشنلا يل ا كل

 0 ١ ّن |دقب | عيلظل ضسروإو لاوزلالت
 ا أطرو رتل هينفع نيس ما هرابزلا ىإ رفوف لمالو يلا

 دو ةرابزل لا ةاوط يف لمري تاكتسالو أهلنا فاوق نازك لو جب هيف يفسو

 [اهربخا لضفالاو :اردلاعف هك ةر ابزلا ف ارط تقع هيزشلاب نع

 !ةقوانشلا فاك تسلا قود نضر ابن تار َنْكَرلاقاولعل
 الد دولا غرب ذي مدهتلفم يلا | ماياؤعور ابولا
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 دنعوورتعو )هن (هسلا ام 0

00 

 يطسنولاة ريحا تاب 50

 م

 رمال ف

 71 ا

 ىبلاوهو قبرص : 5 0 0 0

 نا 0 0 37 1
 7 عينا نم خلا لطب يتجرفتناهلورك لا 0

 ا هلا ةديلاوعرو 18 ب سر

 ' يالا فوز اود امس فوقي نادارا ذاو» ءاوقو هيلع نس 1

 يلق لولا از عياربلا فاي اثدمع ا 9 7

 لسع صالاو ,عاس مش لوتش ل ةاوهو 2 10 0

 0 هس 9 1 0 ب ردم تشيز 9 قي افرعتويو

 1 ذاد اهتاوطيادتبر ع ني مياديو هيل رانا 10

 نشكر «دنعرلصلفا | نردصلا رف ن عا 8 0 7 اطالع 58 نيد ةاهارلونايا

 ثاءتيفيكو عابلا ف اكدمصوو سرر استوعب ا 0

 هب ٍلمَفيي قزم لل قتسم هيرشيفأملاوسشنب 17 90

 بعبو هوتسحو راو ميحد ب 0 0
 0 | لصيو الوات بلا نإ 1 : 2 9

 بابلاد دوسالاولا نيب 0 0 ا
 ف 2 مسجدل جرب 0 ل ناو نسف تبا

 كيلا بلا 0 ايريلنإ تين رؤزإ)

 ك0 ليت تنيبلا لثد 50--5-6
 يا منن) بر اصم ر سفيان با ا

 0 ذوهيحو لف رشم ةدعكل) 0 سس

 وتو 0 -”لرارحف أع وضوَموهو( 0 دا
 نوعا نم ةماعلا

 لطب عداشرلا م 0 و ىف مش لا عدو للفن ١ ى دلاراسلاواهل لَم
 تيبلاولاههجدو رد نكوهدا ,

 نسم اكابنم



 لبزحالر قلْخألو بم

 س1 تالا يي 1 زو
 0 مرع] مب طاوس ةعبر نم لاول فاطم 72 م 0
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 تن دل لحرل الل ويمح ةكر لئسإ نم 1 ت01

 رص ا ىزاجهنناح 0 ايدل تسواو ةعجو تكف هنو
 قلد الو نيلبمانيبوستالو لم رت الو ننغالاب 0 ا

 0 -ردلا نماهلا 7
 نسمصعال ونإون 0

0 
0 
 هقاد 0 !بويوةباوّرلا

 نواب ماو ا لا تيرا يملا

 بون نا ريان "+ كفللاو
 أ 0 وهب نيتعكرملصب هبو لشي

 نعوم الار قيد اد هكر 0 00 خمور

 0 0 ا ب تم نفل ”هننا لاك

 0 تثبنلاب نس كارل

 تبسم سلا م فينو تابرع لا ةنرذإ

 ا نؤسوهومل فرب نال ا !مارحا لخرإ ناازكو عامج لا اير او

 ككزكو ينكر ا وأ ةاثنلا لفاهيرورفلا '
 00 0 دكا 0 ل !ارع

 ديف ءالصلابإ ؟لابتما» ةأرح) / ديلا جاو م فواد دع |

 ١ ؤلجولو موب 21 لرب طاوشا مساع

 ع َ » 0 /لاش ديب معلا ةارحإو طا ارح)

 دانا ١ ملم لحرب ليل ار /لاد كا وغلا طيز

 ندمو ْن )ىاطولو هنارد

 اك ةراش 61 0

 1/0 عم لبقو| 0-0-6
 اتا نوي قاطاوةفرشب ن ل 1ك

 حو ديل امها عسل |دنيعنو و / فارط شاد اًدحاو ةرعلا ىارط

 0 ىلا امك ثراد ا ل

 اذاو يضسلا ردن ىث ايك 0 د ومأفد لك يذ
 7 ناثلاو وو ويمدل لو اف قرهلل يفسو اون ,دوايسو نافل
 "قواد !قع دهس ناكل لأ د نأ ف قس نيسو مستو

 اس اكوتعالووارت .لهالو تنقاول الهال وسلو هب دنهل ةواشلا ون
 ا ةرفس ةريسص ناكناووب دنهل ا(يواذلا ىف اكتم أخر ارفالا 0 :

 لاكاعتمن نكي وكنب الو هنا ردم نرقو :فركا ىلا ىكللا "نخولو ؟ز زنا
 نب سعت نوخب لوونأو نم اريسعيف كم لها نمر مولابا ا
 ضر 0 5 توك موكل نم ءعتمتل اب ره قاعزذا| ذكو
 7 ]م يبول ةنرهن ةزعبلهاول هكذكو ةرلا
 0 ير ةطت نا ة لحام دعوا

 | نأ مهند رغم 1 ةاسال هرويلعورفلا
 يحال نالادموت اق. نك هطم ارا كا ثلا درا

 ريل نرافل ني اذاوأمتت ماصو ابالاهفه وصون [نامقنلا عيدتسنا

 ٠ | ىوضنرلا نيب تاور تضفدرا رعب نيو قدا وا نا تالت فاطوإ ١
 يهل نام ناكناواير اذ قير نال نارقلا مدت طدسو اهواضق ءب هبامواهضنرل
 نر املا جون ذإو نراقوهورذنلا م يا/تاو ترهل اضن ارصب لإ لا وساكن
 اهريبمبالةباورل ارم اظ يو ةولل اففارإ ناصو ! نإ زانرعولا

 كاد زرع نع ميسو هال قو آل فن ىالوا فاط ناو ففي

 مرح) لي )هنود نسوق ايمو كندر خول ةئعل مد ةنخلا زاكرخاو مدقول

 !سضفر جو
0 ُ 

 ْ بمامال 0000 لكذكو و رعوسلعو
 ةر يي قولي:

 هردأ من وس 0 م)وي دلت رش ناطناوومتاه لوكيل لل
 سيرإ نول ٠ ناو- 0 ظ
 ف ! نإ كلذ ممأع / قس دعو هل عنج (نح لاشإ

 لا اذ !



 تو هر همأدق اهيل ردا يندر و
 رهف اه دش ا لقد ف 0000 الو

 0 تو 0 1 /
 نوت انتو زدام اها رشد اف ءارمتسا او ىحل !ةلرنمدإ

 (ىشخرسلا يرو اكةنمالاهرفسلاب ل لا كاوا
 ًانرزع قلحلاز للشتتو نازفلا مر تير لا [ىب ةنقعلا ةرمح ير إ )نر اذلاو
 ناموا قاكذت لمقنإ ناكقسفنوما يدها تاس نانا نامذاد كن ايا

 ةدتع نم لوانتي ناءل جابيدر هلا ماياناتوتب نارقلا مدووت دنقلا كوانقلا | --.
 مر اتا نلضنإر دبا سنابل ةيلأوةأشلا مف توجو قول

 اير امازاو اي متن انلاهمزلتاكرض) جك مرح أن “ار قادو خب يرداراو
 هال لد علاق اداوم ع داذاو هنساعل/ ضير ايءاوحا لعن [ونس اذ انامشمب
 اوت ولاكن اوك ىف الا نم لا فو نتا مايلا دن

 "ينل تمل ماقلاازه ف :لنأ طش لاف اذإو ءاداركت فذلكزب اه
 ,قابوأ ةرلاب ام قانا ىبعبل عن لااماو ناط اف داتف ايم

 0 اوهو هيك زنكام تادوز شل او فارطلا نم
 ااا تافهه ين لق نساني قاما لؤ اروع ٌُك

 مدارنمتتلاو قلاب | ملح |د) نب لحاوسر إو نفس قناكشلا مل
 نيل نالبت هع اهنا ؛للخاول موب اف هتعتل قرعلا تاسن مز ع

 0 2ك (نحاول يطقن رعب مرع وتل 1 متوولا
 1 0 فال ْ متت روب امذالةيركجرمت 2

 نإ 17 نا نعتمد نإنلاو ةرهلا قيس

 اراء لا ا
 0 اغلا وبزهلا مهبل لاغناهالج ناومل «يزلااماو اير

 يدا ةولا اولاين اينادهاهأتوا ارهشاف ةو ل اب همارو) ناك وس '
 ظ تملا ناطو | نا ا عياربلا ما 0

 |دودنم نىكنو هس نو

 نإ

0 
 ب 1

 ةرفلأب ةارحالا 21 سا بي سَ 0

 نسلاوش لا همز ارحإااع :اناو ن أس ار ا

 نم

 ٍ دا ايامتزم ناللكد رضاع لالا و 7 ظ
 ]ا لات لا ارخاد زب يلا داس
 ةرقلا قاوطؤمتفاطولو وباذمل 0اس
 0 ىبتسلا طز ىف يك 0 0

 ىدس او مماملافكرهلا قاس إذا امابرولا ف ئسبإل ىزل و 0 14 0 انا وعلان لذلزالفا كا عجن و
 ل نك عم :دلها لإ 2 اهنم لمن ١

 دس الإ عج متولهل كإ وج لإ يدلجدالارغا تالا
 |وس هين كرا نأ طن ولو عنف فو
 0 ايل تدل ادع
 داك

 اك ليوا هن نول قاوطلإ ازنلا 00
 "يب يب تاهو 0
 زرق يق اود 537

 0 :اث بزهناغنم
 0 دما 0 خخ

 الأو
11 
 ذاوؤتملا

0 2 

00 0 
0 
 1 خن دلنون ع أذا

9 

 م
 ا ام ترس تان لف رالا

 ع لان نتاج زم انالا نيبو الامل م الئنخإ دشن ذو قاوطلا

 علم م ادد ع امارحا تفو با الاخت وك 0

 يلا اموال تسرك زاؤشل ةلاور وتلا نأ اا :اناذائراح

 رم و لضْف دف دل اور قزالن إف
 دلصئاره دز اعبر 0
 لسربورتيشلا هال اوط قرطنالإ ايه دزعلا جاما لفغبام لعفبد اوه

 فوط ناط ( .انمرمإ ايرب عت ةلاازوم
 لد |فاوط ة:لمر اوس

 ريس هنلع انهما شا ) 0

 اذ[ انا مل ميطنب ووس لاين | هلو ةبدم 0
 فلثلا يدمبو كالا دستيو كثلا لئاينارل قيس وقفوا
 ظ دي دكا ذل او اواأ رفد ون اماونس هن ارنجو
 تال قفل او الل مه( الإ ةحاباو دبي نإ لوي لاف دو نا هيلع يدها

000 
 0 ْ 1 كا 0
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 حالا ا عيادبلاايكيلد غال قالا وماج ناو ماوحالا يف عاب للا ناسا اراك وو اكل تنل لسكان انالادنعةي انك
 لاس وتلا لفارس ءارحالا بجرم ىف ضل نع عض من مرحا نإ لمدلا كلا مينو ةورع موب نافل اريفل /اهينف هكثهارإ مْسْحالا رسل وبيجاهيتكوو

 ارسو أيرشو] ةفنقح هب 0 !ورنسبفإوإ لها دهر اهند 1
 تب كلا يلا ماحدا اكسو عاملا اي السو ان” ناناوسلا ناك | |١١١١ | ىضتغتح نإ ير خر كان ليتل ميز ةاسلا واف ةرسب |

 والا ناركض رم ةدابزنالا بوكرلاو بايو زل نعدهدعقب نا اندنعزاصحالا ون هل تاو اياد هيأ ضار لحس دزنتلا م

 ولو انفاتو اندةايمحر دف نارطلا نم همني اودع علم ناك ذاو هيدنعلا ضفرب /ذاواهشنربنإب سمو ناذ ني شتا ماي ف ةونوله 0 ل
 تقرسولو ير اهلا طهل هبافنلا © يش ىف اي قالط ةدمبو | ىف انوا ىف كن اهل يودع نزلا ىفايكه بلع مرالومارج) اهل نام قيل ماياننضم ح ف قلب لو

 مننا عر رقي نال ن اورمحرهف ثلا لعد دقن ا نال اذرتلحار تللهوارنقفن تطعن زمول انما نتتكيانةولارم امرجلا بتنك ةيدعلا
 ا 0 لا لع بكذا كل ىف جيل رم ينسلت | ١١ | | نعل مارح م جرت قادو ىتسو قاما زإو حالا لمقب ام هدرالاوانسلا نيبويوسو |:

 اورلدازالاىز 0 ثلا دهب هيلع بعؤادنبا و كا شلاناسالا اع بج كا ارخالا ناشينس مل نر 0 اوليقب

 انهاركعوشل يرسل لقارتنا بالذ اناو شل هيلع كن 4 | ىفعّس لح "يتلا اجينفلا اخ 00 كي

 يطشوبأب ئزلا ا اعرردن اف نم عئارفلا لإ ةذاراو ونس 000

 لوو را اغلا هل ني لس نامت دحاو ةلرنم مهلا د هد وحر لسانلا لإ دنا 0 قاقشغم"و

 تاد مرح اههبراهل موز الو تيرحا اذاةارملا عري از كل والصا تلاع ريصلو يتلا قاوطد رعت كولور اجلا عفر مام وسام ساس
 مسا مع اها ور ركل ترمرحت الد ترحار أ هيرح تم ززلل مرج عدلا كلو نيتفلاةنإ ةنارخ يف اكوفل دزلاو نمت ةتئتيبلاو

 نيران الذ نهو عادبلا فان حار عيز مؤحالا بجرم خلا اخر |. ١١ | دنعهنال زل رينبو قار هش ىو ! عارمسا ف ناقيللسقور تاب
 | فرحا اذاش ةزئاه »بث ءاداقلا اكرم اسن ألا نال ةزدس هنا اهركزبالو هبلفب ديمتدو) هوا كلوز اونس كفل دفق ةمالزلتلا

 شرح اهيعمو تمرح) ناو مس افلا اهجيزا مهن 0 الد عيلتلا ع تاس مدا تيفال اتا نالت هلل
 ؤ قش هاحالا يدوم ىف فما نعزئونمربغأقت تسلف عيزامل سن ناقنلا) نب يدلا 0 علاختيقاوللا 3 ِ

 عا ل اه جول: ايران جافا كمر اذار 0 0
 ايل سسلوتيرح] ناو ن ذالابونسفن قحطقسا دورلا نالاهرمارحإ يف نو
 0 مق ن ارش نيرحا نأ مثل مهزامل ناكناوث ل الجز لذ ذم

 مهردمالو لالا ب تمرح ذاك عت ل مندابتمرحا 0 0 |
 يا اهلد جوز كمر اناس نت ادب 0 0 ١

 : اره 0 رس منغ طقس يلو قاارطلا لق هذ أذنيم ل
 ا نع: :ج اك 5 درو 2 نا فب و ع يقايكويحاصو

 ضرلا ىف عوزلا ذل نإ ىدهبالا دريس 1 ةنثلاكإ, اراض نين
 2 0 ثالاو| نسلأ 0 2 ١

 تت لذلك / 097 نإ لرصحأ ..هد "نمت وسفت إب قلك لبق عجلاو فاوطلا د جدو ا عملا لبد لي
 عابلا



 ةردلادا وام ا نيبراو نيديمب فولو دمار لاقت وادم 'عسولا حل ذر للعلاو |
 غب نراقلا ثمدولو نيبقترض نم قب ناشمر نم نيم ىبأضتقكو اهللحولو ةوكادردط مقلم دركأم ا
 ك0 0 ل اهل ادا نافع :عاضن 0 اهبلع 1 1 لقد 0
 نفس ياينع يدب لازما ننترخو) نيتدجيزبرحاولو سهرسلا طرد ملوى و لولب قبب رأو | ان نو ةمامات رح ناري ااهيلق كد
 أميدوبل مكر نا نكاراسو نقرييلماسسو ةنمنعلا قداتنلا غإك دحاو ىدهب دعو 3 7 1ع ابل لاك ”ناسسم ل دهب رغب 0نبعللك نإ

 ا ) ىويبعل ن ذاولو باول !اعمرلا بجيال للخن او قندلا دعب | ٠
 0 ا 0 نئالا نال ءللكبذا عئرتسملل ناكرخإن معابذنأو

 . . 2 وهو يلو ااه (و هنلربفب هنضإو |هتارما تيرمر ينك نا ميزلل سلا هن

 اكان ةيلع ن.يرهرمزل | ىكرس اوذرح داو لرشن بزلن صح |

 رع كين القرع 0 0 ال ض
 ناو يلع يلوذ نا رع ع و: وبلعو هيلو كرهل 1 ثعبي نأ
 دهم اعف مند هل نما هردأ اربع يف هرييصلل مد هبلعو ورع
 "قفل لاا لي نحعب ينصح هم بدنه داتا ياك

 ان ةفوعب نو نيو ىشملا طيس فكل ناد ةزحلا س وس نس كف ذهل
 0مم يدك سد 0 0 0

 اذاو نإولانعرم| فوقولا لفعل اذا ىكعزوف'ن او ةارمإ اكددعلا :احال |بججوم ف | نع عم
 0000 اطلاع ك0 اح اا عي

ةلكلملعاس تان والم نكلاي ةالون
 نر ابزلا فاوطافوطبو مد ينرلاكرتلو مد فلاي كرولا كرنل هيلذه قبلا لامحالا و سل 

 نا تاع قيودا واذا اك دام مدرب ان هيلع ك0 نعل نع ن نب أيك
 0 سا د متل | بلا : ةندبلاره لضمالاو هاش انداو ةأنر 0 نع عاى دبدوب نأ بجي 000 0 ل كا ةنبن ىمغ] يرش نطوط قاميلعو هرازلا فاوط فوط نال را املا ساعلوقوهو ديما مورن لا

 اوعي 0 ضحا ل ةرشالو ةج نبال دحاد ا | الا غن مزحالا لير م نامت و يحلق ل الو

 ءاجو حال زمرد دا كرد 0 ور. احا مد دنهل اناناس امدولا موب املا 0 زل حا منالو الذ نيببنتلا مدعلراصحالا عيوو تدل لالحإب مد هلعر ارك هاك زنا اهن مويلا د ايت نا سايتناو نسغو نالطلا عب نالاد لم وه هن لي نه 4 اعدم( فعاد ادانرنع موصل ابل رق الو تأ زيبا نما هاا زمانا هبا نابلا ناد ويساوهبماب لحال ١ | سر اعلا نسف لعن ل 1 أع
 نال مو لس سا ظ م للا وتد ناسا ا مرح 0 انجل لاخدد ب 55 0 محل ةدع سْع ضرمومألا لالحالا نت كربصيالو
 امعأبم لاا الاسلا 00 00 نطلب لبق لدا ىف هبزس عدول كليو هبجوم همزلد نع
 هر. اا نا يا ٍ 1 ا ب دال نذا موزاملوما (للجن) حوزلاو تحزم 0 0 ناو عحراس نا يرهرلا ثنا ا اميل ْ 00 هد 0 0 1 كنيدي الامال اعلا |



 1 0 اواو يت دان تع ا .يرقتا :
 | امامي عمويره ردا | ذإو عيادبلا ىف ايمن دب رب لع ثِمب سلع ن ايلا . ةقيراصحالا نم عونلااذو نع

 ناد 1 | .رامحال/ رت 0/4 ل 0 دولا ارماباك ذا لبو رييطتى) اهرفط

 -فحوتب /ةاووب لعيزاج ناثت 0 ا نمل ءانه ن ؟ لتللح هاوقن لات نولنطو كب قل املاح |جوزلارماب
 بوزن يم رمألا مها: دارج اررص ثيسولو هيدنعلا يواذنلا شاركت ها نا دسقت تاخر صهر ذر لعرل اال, م .ارخالا

 هر اصحال ن ىلن نإ يونذ مل انت وادب دقو اال [زعا وذ داعي اد تلاضحالالاوزونع و تق بناءا 1

 ةتلارس 2/0 ف اهزيطرسلا طف ايايجو امن اضن هناي زاح تاياوالامارح 0 لاب هيلع سلو و وى

 0 ِ عوتلا دعب هذاوفم قلعتبو عرس فوتولا تاوغالا نوفيال بكوراضتلا متنبالا نجلا ةنعلقش وج :هيلففةشلا تلو

 اذ 0مل ياو تضاعف لادن اذنلاين لور نيو ف زو: ةذ لعن مفْينح للعرس
 فكن/ؤه يق علا لاعداد زملاد مماحأب كلذ هنلع بج اونا تلا فذ نورب عوطنلا جو ءارلا تيرحإ زا ف التخالاو لسمفنلاا 37

 لافي ,نارغلاب لاب م لهم نامل ذاق رز غولحا 0 توتو أ لذ (ويماعوف تمرح 5 مارخال ميم ذا مابا امجد زاعنف امجوز
 مدالو لبات م كي نااهسو 0 فاى ا :رشل اباه ولاكن /زملاب هارد نامذاو يره او متشتلا

 ل 58 انا ا م )4 1 0 ان انن اكنا وة ايرمرخإ ن او نيعم تفؤاهإ سلونال انتو

 اهو 2! نم عارفلا زد 1 لذا جابو عرش اهوجوان دعو ةعاشقابا نترمو امد

 تال 1 اهي صسيو و ملل ىوطب تاثير ناكنأو دحإو لكاضفلا يف درغب ناهلو عناوبلا اك يؤ وز ام ىف |

 تادنبا لوما اناا نمل م ت0 0 21 اا لارا
 الا عنيا جنم هدتت لطسؤملا تاروت نانو هبللقىزلا فا اولا ُ / تثرم/ فرحا 2 اهراصحإلا مد ةينليف د درفم أو نين: نختم ننت رع

 لازم راصحالا ىده اكرتشاازإ مم اءأشام هندهي عضو جانبا ناييلع الو ف انناقابب قااشز نإ عوج 4 هللا ولعو يدش لضمرا اناث ى

 ظ نا ف 1 0 كغ هتف اد اج كذك د رامحالا يلة لوزي انا لا لانا ذإو تيخزسلا طيس ىفاكادرتن اسنإو اير

 أذاايك 0 درسا 0 ' 0 1 ل 00 ولي دقلا

 ئفوطن نإ ويلع س رولا ملط جودرمد : ادق ن اكن زامإ ةجوز هّيسر | نر ىلّجال اصحالالاز

 1 دهان م 0 ةددائرملا لارزا لع اعزدؤبو هيه امعلا) ا 1

 لخبنا لامر قي هلرنس ىف سجولو ةراوكبجالذ مإ مالا وظن سبت للخت 0 و كدهلا للررإ عري ن النافاكملان قدا

 1 0 اباقلا كنا 0 ا ل 1

 هدلعو يرخالا ضتردو نس 0 5 همز ويقر 1 "0

 ص |س زي لباد نموت ماوسرإ / هم مسي 3 01 0 ا 0 قعر 0 عاد كلاما

 / 1 5 لذ هيل كل تاغ 0 ا ورب يرحم لال ط 0 0



- 

 .ارحالان علال د اسولارم ! لامك الى ابناء همز ءارحال] ىف نقب عاملا دج ن

 لانا ءارحالا | لاوقاب ناي نإومزل | لاهم اونا ؛ ا
 ان 9 2 0

 نيالا يدمي لاظلو دجال, هلا «ظنوعو يدرك ءاريلا دوب
 | يناف ةوهتس ةزرمإ عرف لا رظنذاد وفيس ايقنادولاذكو ىشسحسلا لحل

101 0 0 
 لف وركب اشبع يرحم هيدنهلا كوالا ناك هلم لزتأف قل عمتسا ن]و لتشلا سب دير موصاضق نسف 12 0 دفا ١

 مهو ءارشم نالاراو سكاس ينيب ل يلق لي أدت ولو هلع 3 قمل لماما اهنا 45
 هدم ره امئو ناناتذملا يقتل ارا [جدسض ناير امبو مقرب مفوقو لق ةئ ارنا ا 0 تعا ظ

 ىايكسذ يواشلا يتكو دلل دعاك لئدءاضلا ا ماقالو شلال فاول نعوبز تا تأ نية 1
 تيكر اإل ةياذثلا ع فاير دزحوو ب هسوف اشياد ةبدنهلاعانانلا 0 ني تعهد لام

 | دا !امذابلعو ناك نع ! ىيوصتإل وكيع

 دساجن رعب ٍفرؤولا لذوي احرلو سكهنا :نونبجبو |متببص نه كن كولو هنود [ايبجتلا بسب عرم رح ناوكن امانه ةيانيلا بندا 0

 .| نيضلثذم نيسلب# ىف ل اكن اورحاو مدالا بجيل دحاو سلوم يف ناكناريظش منان | ٠ يجند ةبونلا شدبالز م راد از هيلع بعت مل دمج ال م
 أ ميريل لف لالعالاو ضفرلا جدا فاد رم عاج لامر [ون دحام لع | مي هيلع الر رمل اهلرت 0 ك1نوذاردلاولنر دعو ادع

 تارم] عياجولو ةدرفش سلايغو] دحإو نسلجب ىف ناك وس دحإو مدن غرثكا ىنذل . 7/0 امة ل لها اعاد انو همارحال يانا هاند ال
 ارماجولو نب امزن دحاولك اع بجيؤ| دماهوا اببس اذ مد سببالا ”منرعن فونولا دعب 'ه ادالداتنز نإ ابنا ن0 ودنا تنتج 2
 نيبسلوب ىف نانو ةرجا ون ديالا هيلع بجيت دحاو سلجم ىف, ناكلا.اقرخا ةرم | 7 را أل دب لول نانا كو يفورتحا يف بوجول) هلع أقيمت
 ددلذ ضذرلا هجد احد املا عاربل ناكذاو قاتلا ةأشنو ءاوالل هن دهبلع لج 2 يلا ف بكز| صوب ولو ًراإب ةينصولا بلعب مثاتام توي دون[

 ةئاولاونععرشولو تر ولا بل لانكا ليتل ضنالاوتماوبوصبالزاجدي
 يا عاش انا دان سيان نزلا

 | نكستاول ل :رايزلا فاول ف افامديم عماعولو نان ذم اولهادج عياجن د أل
 اولو زم ان مننجو هن دب نيل اوننم) الث هر ايزل فاطولو هبلغ ىش

 سراقوطبنأ يف اجادة يلف قلل تاب ز ةرايزلل لب نشإبوإ دا ةقيرْي سمو ) ١ نرد أيذ عماحل ح رفا ل عار نوال الا

 ناني اينو ب هملخو هن دمص طاوسا ل ةئاوس دوق دال نما .انبلا ىف ايكدشنبال

 خبرها رسب ةريزتلا اما او:ةرهدسقنالو هان لفمرتاوا اونا را 0 , ىبدلا ع نشولاد لرنإ اذا بلع ةزافكذلو م دسنب )رئوي شو واو لن
 واهلا لبق ناماذا اره عنيا نم ء:ناددبن عياجرل كزكوةأَسئال ابميلعف نيلي 3 د دسفنإل ةناهر فو دسْؤب ة بادر يف فينح ي) نع نايتو رم

 هم هزه ةوطبن الق عيون اذ اكن او هيلع الذ قلها دج لذا 0 لا ا
 تارثلا مدؤوسو الة دسك داع وأم ناز لا اعتببو ةئدب همزلبو شب الاعب فنقول اد ناين أر
 إو مدس بى قول لج ترتد ابدعب عاجل او ل 3 ا لاو تانئاركذلاو ناو ماعلا دبا وتو

 تاجر زرفلا مد ند 0 لاًمذ ملعون يفد م . ١ 02 4 ير انابيلا

 منسف َّ نْفوام امدعب ماجأد ر ةيرإ# 5 2 15 ل هلت اكفازجأب ونجد اذلاملثاع عم (يلل ناك ظ

 (مئاجرلو نارتنا ةأو نيل ندب نابدعأ ١( درت 11110111111 0000
 ارز دل ذا رز هيلع تالخرتكاد )ل مس 0 هوي لاو ةيحديا ن ةباماذهر واله آ



 قاطولواّساداب وق مانا رجز لال امم امش ن2 بتداكنأت رضا ةرم بأ :رلو أَي ا ء.ارحالإ اوبل نأ ن ملعبك ةردصتتلاو|

 ةزسارس اط هداعاذ لعن ا/ن إو حاس بز كو مرلا سولهإ لا ؤعزر ابئعملفا درج ايومانب حإ سلو يف ن اكن اوك ذرب ربلع بذا لو لو لإ سلوملا ا

 0 نر ةفينحي ادد عجول تا ناسا

 ب دال ا اطنحنم عاص صن طوتن لعل مقديملا نع نجا هكرمل /فاسن وُ ما هرتلادو ابدرذأ 10 درؤملا و

 افراد شا :نرحزع هب لاي قد هير اكوا ابن ق اطولو ا اج ىسةفنإ مد ونتسو كو م :ايخالا |

 0 مدرهزلب ة ةنافرمق انركدفاطول لئزكو ةاسويلفد : د للان: مفرق ا يأ نسرلا موز هرقب

 ب !ايرلا ىف مكرضر مل ةف رحم ناطذاد !اوهو تيزسلا طبع ناي ظ دونر يص اهعساجر) ّفهركبو) زمان تعسوجاز[|دكو اوس

 ميلعابنج ملك اذ نوع ابنهررصلارثككق اهولو عامجالابةرامالاب رلطغمتو (رم| مركز ىذاعل بعسةدداملا ناخد امثل داخل

 اق لم بكون نانو ذو لها ناكنإةأشلا ٍةبزَخيو ارح 0 لاوس نمرورحارلو اش نادت ظ

 صن طوس لكل ةقرصوبلع ني او اجر نابثج ولك | ىالولو قارن لابس ةريدد نم مانحالاوبزلبال لها ةريود . نبم رع نار دنولاكل ضنا نقولا لو) هب

 اررصلا فاوط يزنولو عامجال أب طنس هد ناكذاوةطتحام غم عياجشو ايران نك ملوممزل ريهام ايلاباعرسنا ارم ةرمله) نو هلهأ

 نب مو نإ يردصلا نال ن لارا خد لاو العن مس نا تاني م ب و يطع غإ تيار وهو

 فال ةعردسلا ارش ند اهل 50 اناا ةضررسلا نسر هرب 0 ا اوال هيلا :عبافابج

 ا ا دي سال اس ن0 دولا الث دتوبرذ ماج 0

 فا هديه راما دس ميس 0
 53 [دوبلون اك 2 ردي | ( ..ازأ يتنقل يولد ٍةر!بزلا فاوط أول نافرلر يبضنلا طيس اك نقول |م داس بمزحإام

 ايس طوب را | فاطولو ةرابزللر رصلا يي اطل دف بجاية لن( 6 نأك ايشهنألذ اونا 5

 لكرن) بحر نارخا مدريلعورر زرملا ىوطبب لم ناكن او ةرابزلا لا
 ا 0007 ةزاعالا نتي فارطلك نا لسالاو
 0 زب بوشار 0 اعالا نويل
 ةانيولو مقدم درلقا لزنب بجو
 3 0 4 نمزثلالا لا رن تك 7 ايزلا لمكأ

 نا كايوجو ةنانإلا فو ابن ثرذلا ديبي لا الأ
 هصالأو لع ذالو ملم مادان فاوللا

 1-0 انجز( 01

 7 "اا بار اننا ووب رس لا ش

ن مايا دس ناغا و ويلغوال نزح م ززو هناعأ نإ م
 ل شدو و دخ

 دحر سير بدلا بجيل اياد هدام ناو ةيلطومال لا ارزق[
 بز ابا

 : نم ةرابزلا دوج رو هرثكادحاو لكنم ناطناو منذ ن نع ةر إل 0 |نمرتنالا .تارحا ا ةوهنو دوو نإ يجو ابنَ ارز ةلها لأ 0 هل

 50 7 ا 0 كا 5 01 0
 2 771 070 دار !ءزلل اذ ءاهررصلا كرنل مده "نا ترا هله لها لا شاول الش ربل ٍطاوش) نا اعاده

 ناتي هز ايزل فرط نم لقال 0 او أب ا ظ
 زال ناطنافروصلا كزنل ميم ةزطمزلإ نم | ويلمجو مهلهل نإ وخر نز

 ٍظ 0 اداهبلز] ةر ب

0 



 مرش زم نانو 2 رطاد لوقا ني لويجيواامكار سا يرسل ل دوةرازلارث 0 تندم هنوف ثلا :

 7 انو ةرضإثد ىف يري هناف له هاذ ا داب . 0 :ج:رزيمل ار ناو وورش ايرلإ فاوط فاط ناو

 ميلع الكب دا الي ماملا لت ت م نال هك تان اد ندنملا تامطل ميو نال كارل
 طيسرا بورذل [رهراعنإو يضلا ع ف 0 هرربملا فاوطو ةزابزلا فاول فوطبو هنيئا مهران
 كونولا كرت نمو مب هريهب دنو] داعم عال هولا لقدم 2 ةنايزلا ف لزناذإو نقؤمرد منالردصلا فاران سالو راب بزلا

 ![يب هيفعلا كا ةنحام يدرج كولو دربلمف قل دز فاول هلرنل لعو هر. ابزلل نوت ر رصلا فاوطو زر رسلا قارط فاطو صا
 2 |الإ عاص فن ةاصح لل قرض اهلق كرننإو ةأشرملعف 1 ةاش ولف انجن اك اىناو:دص »يلف نرحب مدرقلا قاوط ىاطْنمو مدررملا

 |س 0 ا أم نفت هس ٍةانلا فأرل بيع اهدي دالضن الا هزن اجره مييتع ل يرو زي دف اطاو

 لا 1 تو : دا هملع بكف بدتفب الر |و هننؤع ليرو قسو انجل ناطنار

 وهو مد بجو هبدنشلا و انؤلا ب اكدحاو م دومز 0 | قرطلا دس مادا بنحو ارح و | قاطاذاو سن لبردو ةز ابزلافاوط
 ال نيسارسل نزاع بيتل واوفع بيا لامراة اش +اواسلا هلت بنجلا فو ةأاس :لبث رجلا قد دعب لو هله نا عجر نو
 بجأل شونين نموت دبي قدصملب او أمبط 3 مسرأد هس ونضعن زارع, ىل ندب ا الأهدامإذ او هديب لم مادإت ضو ع رداع سو تول قاطنمو
 لكم نا إنمي ناولاوفم بيا وماهر وول ايوم قيالو ريش نر اهلا كتل مد ةيلعف أعايفب نال ولها ل عجر نأو

 31 00 | م ميداضعالا ددهتل ةلكنربلا بدلت 'ةدبرعأم دمز لل لو 0 07 ازكو ىش سلاف هايس نكذب لالا 3و

 كبي بيل يلع ساو ناكفامدحاو سلب يل ناماذأ ن بلا لبيت دا 1-2 ل لالا نا فاقاد عيدا ةيعيلادب

 ىكوزإهلاو قاسلاو سارل اكلم يوضع بيبطت نم دبالوالوا ل اواللوأ ارطل .”داتعلا ز يوب نع هادا متردلا رد

 مبيللا نم ةردش وا لود د راش ىبط نإو حالا فأي ةيرللاو هبحولا و دبل دي | هكرتيوهسف ىارطلا 01 دا ةساإ نكيناكر يح ّ

 ير ا توا < نر اشلا لمح مد ةبلفف سارلاوا 2 .بزلل ىاط ناو ىسحزنمل !طضو

 ضيوفا بيطناو يتلا طن نأ قد يلعن ةيدلان دكا 1 0 اننا هدأ اكد
 "أ تييدلم نزولكىل ذوي ضعلكن م فرفتم عضاوم بط ناو مكددم ناك رنج ىاط دن لب ىف ملك ونون سيعولو ار ابرع ى هولا زكو نعم
 0 انامل بينو نضل ادد حيمسم ًققتؤا اًضاحوا انج هسيزإو ىتجرسلا طب فاو انئزع واط نم

 رح نأو نسلم وضحا بيط ناب نيل نيسلل ف ناكناز 0 27 راثفلا يف كرمال دعب ارك عماجو لح دهب قسول زوو مي
 ا لااو ياربلا ناك من لو لالل عن اوس مدحأو ردم ل را كتولازكو

 د ,دنعو مقينح يب درع مد ةبلوت هيون هرتلاو زر لكي 000 لارا أميل ظ 4 'هقرشلا موضع ناو وردبلاميبلبف !فارطراعإ

 00 ان 0 يلف انج اطار بلع شالت[ ٠ 0000 االول ولهما لع لاو ب يس ةدرزاو فضلا نب ىفسي شرا موي كر ايزلا فاول هن
 10 3 سبوسلا دّرن نمو فأن ١ ف اكيلع ع ف مات دي .

 2م مسلوق جربتو | تزن نهدا ةرلاد انهن نيوعما وشد 2 هان جد دونلود
 ايكأز :

5 

 ريع
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 ةنانكذلذ هيلع قو دوا مخرحٍتيزلاب
 هلو ذاق ني بيطلاءادلا بيلي ئارلمليت بقل)

 0 دخلا داو لجل

 :انفتلا ىف يالا اذكو قاقال
 شؤزسلا طع نأ 0

 ددم

 ئحروتساوعو وز اعلان

 لاذ بطلا ناعدال
 ال بيطلاب كوز

 يف :لوتس ولاا شالو

 !اذاوركوطب نك ناد ماكل لك: ةزايكلأ لا
 ده تيطلا ننعكأ

 31 اوهببطزذي]ر هل لكم
 و 7 7 ازكو طولا:

2-0 0 

 م 5 "لقا نو 0 اين

 94 و ديلا قلفف يشز كسا نار بلع دلو |

 ا كر يلدصتلا نال لل دمي اووي الط زا 0 14 ولكننا فام ريو
01 ا تضارلانو |

 0 

 !عيارشا فانك هلع سالم نفسو ا قا
 لإ نهرو) هيد اشل|نسرن نهر الو |

 0 !ءنؤف ايلا نارفعزلا نانا رنا

0 

 0 عل | ثالث عن د

 ننِعلا نال هاذ ايل به بيلي تيد اولا اول
 0 فردصنألو بيابلا نم مالو مش ىف يلد

 لزتلاو نب

 ًايزفعُي

 7 رت قالةناعلا ف [دومرا ةانسايزمو

 ل ز محو أح ليتعس بيطلا
 1 دالاس لسانها

 او بيلا اورج لامبيطلا عولوطيبال ل جز اسوا كم عن...

 اد نارفعزلاك نيب ايوا 01 انما لع عشسالوا
 بلاعرسو يشع طلخوا ' او هنلع مالو لع عصرا وزن

 يتلا نكن الازم ايم ا نآلذاو ه

 ناكا دا مدسإهف

 لصإ, اومسفنب بيطب سلونإل
 «امكناكيظلاوح

 فاد 0 نم اننا
 اننةنراتكا ةلزونلوز ةلمل

 6 سبل عيونو لم

7 

 كرار

 يي
 1 بعسل لوسصا هيا ري عمتلاو سآلاو عنا ضان رذايزلا ْ
 تباكئاو بيطردن ن انساب لضم ابرش شوا :نحارعت نزل |, :بطمبت هايد |

 وو مدريد بيطو ايس واو ةقدص راهن ان انشا ايس هللا ظ

 كمسلفد لوالا 71 نرعْرْر ةلهل بطن رإاجره يوزر

 لازال هدو دكت ارد لك بطل و عيبا |ىن ايك
 اان النأو مدلأ بفن اشءان شك ن امناث بطلا لوتسا|ذ اد مشارتو هر [زاو ثدي

 0 زب لممافلا دملا يف جلا ككماردتملا ديف

 قح وفعلا بيش ةرمأ 0 ناو قدص نور ايذومدرم ,زلبك
 كفرا ازا شن :رذلاو وتلا (او ندبلا اند مدمهزإلىضعإ قبر لب بيطزل
 ريس مخي ناد ساره قرافلا ناكو لاهلك :نسلاو ليلا مش ربتعا سلبب
 ءرل او ككاو عوطلاو ن بشل اوركزلا سيطتلاب هاما لوجو اكوتسو لسا
 61 بجي لاب سار ضخ إو نإ رباو

 : لجالان ناو هيلع الز نسول اب مسار بضخولو سارلا تل دو

 هيرئهلايكوازنلا نا ا/يجا اود مسبار قلب مث اراتح اي دارحلا هىلمق عارصلا نس تلال
 :ى ابن يدأ ىضندول و كزكو ثفنلا للزب نال تبكلصت سارلاداو د لئقينا ف اخناو

 ناو ةكذص اهيلوف كلت ناكنار داود اند اباه ممم ىلا يسبضته ناو د,سلمف ؤ

 لحن, الوتر نفل ال يطفو هلليفرطتلاب متيم رسيإب لسغ

 يك بيط مدلل كل قلب نإ لو بطب سيال كت او هتنفا رم ذذلبو
 يالا الجال دل نس ْن نرافث الع نادر غل اع افلا ذ

 مرفأ ناي ساب اكو رينا نال داداه ميو ان
 ا هلا عند سكاو دو ةقذلا لع صيبر لا طبرودصتبو
 اد ابلاك اجا زعم ع جاو لبو لستديو مايل الخوه

 ا راو ل اك اة طم س سن ل ذل 7

 ايحأو

 ضرحلاَو نوباصلاب سن

 ىشنولو ءامحالا ف ما لئقبالو بيطب سبل مالرنو عيالو اولاث مش هي ازرال
 أو ةةنسلا ب ذ سلفا ناكذاو مدلا جي ل ماكونععر ءرايقم»ب قر ناتي .

 مند متلأزا ل دبالك بيهتلاب بلا بحوا ذاو«زبينمملا نرخ ايكلع ل الذ
 ارونا/وز السم طبرر او اورهظالا ىهيانبل لرخ] مد ” نجي لزدلام دعب لزب "1 وا
 هناا جال دودلا طيز ناو ةيدملا مفر هراثا ةمارتعوا



 0 ا فاسدا وف هيل منيل قالت سارا نائاذا ايرنإ الإ مكر ويني وضومر وار اطع نأكو فد عتيدنأ تابالو رشف

 1 جا نزل مث هجبر نح) سلع زل لاو ملا ينال ساو كرا اااه سراح ؤ
 يا 1 مسلع ال ناو مئدب يفر خا كإ] ناو نم هرود لقت امن ماوحالا لق

 دا 1
 16 0 اذاو نارعُس نوب ما

 ..داط) نصقولو هب دسلا يو أذهلا ىف اهكنارؤلل زك نارهاقلاو ايم نسل نلرارفلا 00 وح در ورك 0

 ياا لحد مدويلوف هيف لجروا ديرفاه صتواءف لدرز اسوا عردص ولع ا .قلحُز) مدرس اذكو خولان للكل ازاوعرزع

 (قلحوا ساو ىف ايرذ ردن ردا تاور اا ةدنشونلن رادلا | ول تأنلا ةرذس نابكرتسأ يفور هشسو |هيطبأ دجال |رتنامو|متبف نور

 | ةلصاو ةارباومزحإو د ف فوندلا لة ليزم عاجوأ» داو ةسإو هسا ار يلقساذإ دريوظو رييونااانكو هرثكاوا سارلا تلو امون ابوننوامسزوب ىمقوا ]

 مند ءتبانج بجوم سلو لل .هزلب ساما نئلخ|ناودح ومد هبلوف مَْسْيو يبتكر هو رطبا تارعش نالث قئنوا ام ديزل قاوسرشنح نضؤنلا ىنعامدحإ نم

 لعنو قدس بلعبة دحاو ل كرا حاودي نها امال ل داع اا نا ,ناوعالاو | دومزل هتراش قلعواهرهسلا ليلو عو رثأ تايم مسعف

 ءالا سون لنا نسمح ةتسنمح مم ةولوأش ام نمي امد كمذ غلي الأ نح المفاو اي سعف لونا بقاسلاو ردصلارهش لاز ولو رمزا
 5 قطعا ول للذكو عاصوسن شلل ةةدسنا نت قرنا جنرال دمشس|هنبرثذناوديسبرا مقيول سر عير نفامولا قلعوو

 لعلنا ٠ لامست اّبوإو د بيل هبطبا ىرحإ ارك قلهزلو

 فاهم راش دذاوأرض تسلا ناك رح لح رو !قلهاذاو

 ريفيو نما .دا اوم لسؤرسا سالم الة ةدجلف ذا ةدا,ةراملا ايل
 اربغيو وزمأب مرج سرر لالدلا نلعواوأهركموارسنإر /ناياقباطورم]
 الا فار ,قدص لالعلا قلاحلا كعو قنا احلامي ىلزب عحرمال هر دلال ذكلا ثنا

 !ٍ ملرص ! سا ص الساونا

 42 ي 1 نأب م تا 0 لكوثو لغو الالح

 ندع تساهتلمج ن ا نإو مفدسملا بلعب عرنم ا: مقل وبزإلا

 0 ارغرسك اًاممن صقار معمل رن تفل |
 لا فإن ]حناسمالاب لقا رولا هلطالاو متناول و هيلع ننالو
 :(يقو م اتدةرشلتو صقل دحاو سلو ىفاددعتسولوأطيمرىأ | ىياولووب دنقلا

 افلا لعل هيافنلا < رس فدك دويلوف لماع ةلبلوزالم اكاموب هسايرتسو ) ليو اّلَحَو
 200 ب ا

 |سلولو ىلاى ا ايزح ايحالا فايكنشردلاو هبدرزلا

 00 0 مد دافدحاو وو ع اا
 0 اوريشربقنالو كذلحنولز ناالا و

 100 اول وخإ مد 0 تاق هر دش ولسا هر
 !قيصبت سبأو صين سبل 0 ءرحاو مدالا يب |رمسس 1-5 :برلدذ علسارنع نااوسإ عنو هو او مسار عبر نم

 ف دمر انك دا تذإو اه ناياوف تاهت الل ثبمو نادال
 دلا تاز با جلا رسبلل م مدهب لهنا او ةوبنلف سل 07 انوا دس قتلا هلض وتلا

 00 7 هز لع مع لمع عاجالابدحاو مدل رت زعير 2 ا قاهساهمزتناز تراسل

 ّ اذ ميز هزل ىف قرفالو نان انرانكويلمدالاو عامجالاب رح ةزاكويلمف كفالي (ىب للف ناد اهدحإو مد ف دو نإ ب اشم

 هذ نسيالوهو داما انجل هيدنملا هوهدان إكسل قلع ناو مز تلكيف لح نايف لذ
 ب ٠

 معاش دلع هلو وب



 0 وحصد !, مارحالا دعب “
2 

 لع مام «ةداو ونا عب ةاوو دس او هانكخب ناريرعا ظ
 230 0 ]ا هنت نع ةيسانالةتنكرمش ب

 ١ 7 تا ا زالو

 ظ ركب ليزك 1 ةلاز شي ناهلأ قلبنا
 دخأ نا 'البل والا 0 0ع

 رهو لال نصيقنت فلا مم ]زلتمال بح اَوَرْنَع نفل ٍهرْنَع
 رانا رس ةاكامرسبلا زإ نكن نف لغسل بيتح نيا
 0 راض ملاح سبل هر ايتخالاةلاحئسبل ناز (سبلو
 1 ا يا : راتتخالا
 00 يدانعلا جو اجال سبلوليداعلا هيو ع

 500000 «نيدربزل | نإ
 1000 اسلبطلا زي دلو سلطنتوةادرب

 ا توا اتناول شحن

 تايذاوو ادلب هسار وا هججو ثتيبصي نانا ةبمكلا تس تقلد ناو

 "اهيل اهيوسننار ارنا وليالي لهو نيب سايدلو الف هنعاو أ(
 0 سدلبأرس ناين )ايئنوسا ايشسهسار لعل جولو ردع

و لب اجرئ الولع شالو رن لوعو اج ينسب الأ رم
 لذا لب نسبا 

 و امنا 0
 د 0 ةقذص 0
 ا ا 0

 0 نزل ' نم ىنيرضوب
 نوما 00 نلئر امنع لا :الاح نسبتلا ارو
 1 تيب اوهو ةرورصلا ةرانكميلفف دربو |

 اسلي عالج سبني

11101 
 1 مدميقللو ةيدذ /يدرملل همزلب ةوسلذؤ هساراعا صنف |
 ميا ضمنا سيلولو ةتيفو مد 0
 لقا بلل بل ىلث مولا ف دع رول وتد ضي
 ين امر سلولو ةروزفلا هز امكرنغ ةز اك ةوبسلفلا يفوّّدص 3

 !لنهزف وز

 نئهشسا|داو ملك ندع
 ليان رام !فراهيل .اونع ى ختي دوما عقول ليلا سيلا لا جاني ىف

 ةرس بيلتلا هو اود د خرج ميلر ةلرتم ةدحاو ةر اذك بلاي معرتتو

 لاب منع مغتنساو لب لاب سلا نإ مان اع اف: اووي ؤ
 ' اديك قت مس ىف الووتومل اند اراكو كبل باييتلا سلف ري

 0 ا ملا ةدحاوةر انك يطفالاء وأ سس
 جاد يباب حيدر هناا ل

 اندرو | سيلا |و عسخرسلا ليرم ىن كوخ در يحد ورفلا از نه ذي |اندحاو
 0 اذا علا دوام لع لف يطب ل 0 0

 فهاوهلفف فل موال لذ لفنان |زأق د تيطتل

 تيد هن نعل كوالا فاكرك ق2 لسشلارا انخاناناشتنإر (رانكلا
 ميله بال «دجس ةذاب تكلهوأ دل اددب ىق سسولن سبفدل لاي علال

 اعنا عمال دار ف عنذادؤناقل اه شاف اع
 تاوةليشأ) ش رنه مودجاو لكل ع نيلأسم نيلاسم نمل «قرصنازا

 راما ناو زان ا انااا 0 0 ناووسان أن 200 [ْممالَت انحا نأ

 ١ يطفي 0 اعددصتبلا
 ك0 لع مال اكاو هيدنهلا ثوأنزلا قنا حابالا

 الإ ازهلرفكي ندضتلاوا مد 2 يي ردلاب وبرر هبل

 0 ب اتيره اوفو انك« اهتراب) نس 0 1 00 ا 2 ام ا
 ى وانفلا اهكولنت ادب ارم ديصاهرد ا ازهم حال ف ايي لأكل

 هر | ىفلا نم يأ مادام ويلا فس ىتعوبلع هكرتف
 50 هيلفت رنصتلأز دق ةز وغلا ن) نت 4

 ر”يافنلا

 لف | الإو



 ناعينزهو قلذلا لصإ ف كرت اعلا اكرم وا قا دعا

 وعر ةركدولا لول
 ند مند ليف الف نيراعا
0 10 

 ا 0
 0 شحولارقبو شتلار أمجو 0

 0 ا ا
 ا 7

 نا 000
 نع النت بجاواكذال عقد نالريفلادز أو ببذلاو دسالوُع ل ذو هن

 بارفلا) يوئملا بلكت إو ةرافلإو برقعل يلا وسنلاقناوفلا نمو ةحابالا
 قيجالكأب لمنال ءادم ىف سبل قعقعلاو نيدلا لمي كذلاوض بارفلاو ةايتلااذكو

 ملفارشو سلمت اووضلاو ىزالأب؛ يرنسيأم ىذلا امروىدالا كدتبي

 يسب ذة ج|يبال هيلع دوب لنإ 0
 رب يارب بسلا دانا طاب هنادي لاو ةارلا

 اًهيصك/ اهيلاطسلاوقامراووب داوبلا فامكريطلا عابسانكتريزنن
 دادسجوطب كل طلو و ل141 ]نان شحوتمرهعو ا

7 

 دبش ول
 لال 0
 سلوك األ 9

 يبرم ملا ضفت | ذو:

 اول الص وشو ادرس
 ا امكقلذل | لصأب شن

 0 |: |و

 1 تاع يدوم

 يول مفد نكي /ناوإزب 120 0
 «ملاطجب ىف ا/ميلعت لذألا بلك :

01 

 د 0

 0 ل

 دباولاو بأ نإ 0
 7 ْ لوس ةندنهلا يىانفلا ياك از 21

 ازال باستو لا 10 هلرام ول

 هلك 5-0
 سأل ود اكن ذالإو نكامالا
 هر 2 ل ةدادتلا/ انما علا دلال 70 00 ا
 لاو يسار الا باق لعل يملا عت ايل ارا ا

70 
 “ ريب تب نا عاد اهلات تشان لادينوو

 | وكس عاصوزرب نم عأ نيمنو نيإسم

 فن نع ماتا وقس اساسا 0
0 0 70 

 ماك و اقرصضنل اد هردلا وف غل
 ازا ماعلا نزار دل هوب بلر هداف تسلا ذو
 0 تم عت ماتا دل
3-0 
 رهو هيما ناب
 | د يشي غنلا دعب فرسوا مي منو اخ

 الا

 م دبا نم نيلسم لكل عوق دصتن زال ةزهيلا نع جز 7
 : ناك نوب ىِب | ناو نالدعرنوق أ افو مج ناكو نب
 1 هل سمس ل ضئوو كدشل از اثخا ناو
 ا 2

 2: انك اراب داوأيءادها دوا
 تل 0 ا

 بد قولا تو توا اص فصن نم لديك

 نم هرثك] سل نلسم لك ىلع الو ارقلاو :ئنإ | يره يف ايكدحإو نيليس 0

 وزال م ا



 فدضُن الو نيمبلا ةراذك ىف هك نيلاسلادرةاغازم هلع تجينو دحاو ل
| 

 3 | ببحا 1
 . هول نم اعامب ق دينو لكلام مدد م :رعديصلا ه ارح لو ءرافكرن ل ىلا ١
 ىلا, كداب ذا هاذا ذب كلما انقرصنولو. طلدب ونال

 هدر أفق قعر /ولو خا مللت 517 0 ب دحب
 الاربه نم فض هب ديما ناو ْحِ اًصقنو لثقلاب زازك
 0 مرج ادبص جره الد 0 اوازهربلع

 منمد تسفننا ن اد نايم سرتمذر حارملا ناصقن نزص حاردلا نم ن أو ندب

 تربوا مّسمرملا ردم ن داز مث ازملا كداواو مرح موب نيو لزم نام ٌرعْتي بدار درسا ع اخناكيذلاروملا لعام يلون م دادس رمل لإ
 سا لح 0 0 ليلا نفط جدلا نانذ ل ا اد مرضا نارا ديصلال ف اذاو تس 0

 [نفيالز د يرئن إو تام مديل ا/تمر نامل نما دام ميلع نحو مرخلا 3 دينم لع مزج لد |ذا ازهد كعو م ,تر افكىز
 نصاب يدفن هديل بسلا ناكتإو قلاش ايزل نضال رح ذاإو هيفا ةراتاو اعلا قال ديساجا ا الغالق ظ

 الح ميشو ب ذملا نع. او م هرك)دببص اهخيالو:ازدلا عاب ا/دببملا نمرمحل لعوبالام لتق نمد نأ ازح
 لتنذاذاررحلاد ديصلا لاصانذكو هلع سلف اضن مرعاج علا لام ناو ةا

 ىملالح ت ام موب لقتس مَعَ
 ءسنئنام نائلالعو ره يمد ادلة يذلا

 هجرحاوملخرؤ) هدب لوألا وليت ناو نانصن ايلعف متم ن أبو ”رحوفطر وجرح مدنهإ هيلع بجو مج ايزاب منت ء ل

 نأثل جاتا والا نم لو« دير 2 هيدتصلا ايام متفق لعب ظن وتلأدواس ديصرك انو كانت هدن امري
 بدازولو تاب ناد بو ست صن ةاثلا نم“ تنام :هفطقب هصتن أب ا اب وص الجافا ولا نبو نوت هب 0 هامل .

 دس وب 7 . 0 5-5 دهن الإ ول --0

 ىلا ناننانجلا بو نايرب نب تؤ ىصنو ةديارنجت حرمت امال نيو يان اياها هدا دا نر تاج تس تدلي ةنارح اسي 0
 كلهتسيرن زل ههرمرا اواو الاانا بو متم لكن فج نيعافتاوا ناثلا
 تففنرو (يفص مرأم انجيتسمقنأب لولا زمان نابو لعيد هس ولقد
 0 لوالا 0 اتنأننلا بو نمو
 هرماو لك ةماعلا ا نب |دسم :ةاذا.ث اب لا !ىيصتت شآلا
 لم اكو من دحاو :و قمم ع كرتشساولازكو ولنا/ءازح
 :أ الالخإم ةازجووملا ٍلَعورئاكلاو منقل نا اواو ليم نارلو

 مستفب معالق لو مدمن قمن دحاو الأ انيطنرملا 50

 قو باور 41 ) ,توصم اهني نضمن زان ارماهتلاو اهئهافم نسعد

 كلن ناعيتمت قمت ايزرل (يلمأنس ا ويا بادر
 0 جايا دبا لإ قوطم ةنخادؤا مقوطم اجت فصلا
 نيفيز هل ناو نينمالثنا ءل قبب ماورش كرد اؤرنمف نيقيرنم تامنأت

 ارجو ناو ئعقلا :جومزاب ناس ؤسالا ىف يردوا تايزنإ داو ناصننلا

 ا درهما نفضكرح) بس ناكةنوما انتم ةركادمن

 منن دعا باونومقوكباط شر مير قشنولو مصقن اد نيم طاوضع لق داورعس |

 اذا

 ا 1 2اس 2و ايابيمدح درع ىلع ديلا صرب نم هلو ءردم لم من هيلعذ حان م لازمح نم ]
 2 9 ايمداما راع هنا وتلك 1 0 هرب يوت ناو وب هنهلا 1

 مرع جتا جدخيلا جرير لما ازجرحاو ل ناك لالحددي رف صكوك دراي هاضإ
 نااذجمرالا نوازل من لال لعنمركأ يفادبصالتن ناقل 0 منيل لع
 ازبحتثلاللا ىلغم مرحلا فد يصرف يف ثزاثو درفمو لالعكرتخا نإو ل لنا عقيب ا
 أسما هر كرك سافل اند لعو ناززج تراثنا ولو لمأك انج ةرغلا يو اذاَو عيادتلا



 مد رهن عد ثلا

 . وشلرالا ترا

 تضارم تنال ض5 رانا تول كرار

 دكا ل داو دول يلدالا تنايولو تاحإ ةندتاتعتونابلو |هيوا

 هبات هداوصتض كورال تكلا تاو
0 0 

 0 ا

 30 نم لح نبجن 0 املا هجرخ تب أب | ملح نيخن 0
 نمو ناثلا حد اسلم رص رك

 اهاكزلشسلاو ودي, اكيلهتس) لوال) كج ناكولفالو لابد نيتك
 يالا ناكلو ودا عربا بدني نإ رقاد 2: وال )م رع

 | تاحارجلا بو رتفق كلو هن ن ممحارح ءةمئنأم نراهلإ ناعو ثالثن

 ا
 عنة زعلان 1 ا

 0 ,الإ مربلا
 0 يلا

 ةأاَضب)لالحضرحو !دبص ينم درفم هاوس لوالا حرجا و ازوف هدب

 ل 0 0

ه هصخن أو لإ لالي يصون اعرل] دو منهثو
 مده فصنولوالإ حرت ا بو مهر

حاد ثالثلا تاع ءاركا هدو
 ؤ 0 لااا هرج اثره سرعت انك تنل 

 ا ابو نيتمث نازفللو نرانزئالا ن اتانجلا هيو رق ةولل نيس

 اوال ةطقلنااهنتس تيان ةناكولو قلتي المل كم ز نابلقإل)

 لال ربان ةانباوبو نانيق نا لقلإو (وييصر رب وعلل هيلمذ نيئيعلا

إذ فض ولو الاباحو رج مهرحوتمزت فنأي
 ها نإ *من نالْتْلا ن اح بو هن

 ى/ داصبمارحإ فو لو لولا هرم اذلالا كوتقلاددعتن دعي

 تانيا ال دك ةيلعثرما لمذا فز لالحال د نعت ل

ئه اذاو ةيدنعلاكواشلا ىايكادحإو امدبجوي لالدذلا | دهتو
 دينملا | 

 !يادبلم
, 

1 0 - 
 ستنال از عقر ديصلل ةريغجر غحو | نابو
 ا
 ديصأعالالحوا ابرك رح
 الرع نم 0 دبصلا
 0 ناو هد السا ع يف
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 | هلد يتحورن | فا نب بذكلو والا قدٍت دلو ناثا لال اج !

 ادلع ارا لش لح من

 ةثعاذات ديصاعلدولوهازحدحاو لكي لارلا اش اهلنثن اصرخ اه دئبصأ .

 . [نلالجر مرج لذ ارساهيسوا دع لق يفاهريقوا ةراساب ديصلا/ع مرو ةلالدو
 براد اندر رار انا ذا هلو دينا امبلاعانر نر اشور
 جرش ءأمك لع الذ ناكذاو ىبوتر دهتسلا عم نكي نأ ارم ويلعن دبص
 0 مرحب م مرر ايس اواو ؟ناذل ا
 |لض شنب : | ناكنإ لام لا نمو نيِلسلا بجاص اًضالئديبملا
 .متالرسلا ضب نيلسلا بالا مل) لصوت ال نايناو نضتيال عربقب دبصلا لت
 ميري مالو سوق لوا ددص إي ل ابر ناولاولاث ام ا ةهربطن و لادلاكببمي
 ش نانا مط هنتر لول يس أع و د ضميري كذا كوي و
 0 يكن هردلع رد دبل نإو لارل بال لثقي ارم كعبلرابربع رجب
 ل لتوو مقرصنزخإ سل هاد كعديعلا نيمو بذا لا فصيل

 درح
 ديعلا ليزي لالا

 بكراقلا ىلبل +

 (تسركدامدحإ ىفتنا|ذ ١ دل ل 200000
 فايس ل اره أءنهاركا تقبوازهلا ىقننا طولا

 بق ذااهنسو كنذل اعاوناوج اهم عينا

 , ايولعا لوالا قرتدل مالحالا باك دحاف ارح لادلا اخو: كولرلا امإْئَقِفرْم) هزيم
 3 ا نيزهرَهإْدْحَ اقول لزكودحاذ ديصنلعا ن املإ قو
 مولا زءاراو ناز لادا عناء لل نانذأو دحادازج لدا هن واوا
 ,لتقو هد هك هردحا حج هرب لَك دينصت م

 يارس نمسا ااا 01101 ظ

 ميلا اين او دبصلا 0 8-7
3 7 5 0 2 

 ننلا | ,يلعر دونا عضو فازينم
 0 1 ىدنورالا بازار :لخر ادم
 (الاءيلعررويالوضوم نا ديصائاروزس ىزكو انا !ازجل/لادلا للف
 ل دن اس نسق ' ىلع مرد هلوق يشب هيسرب |



 ْ ايةيوتلابرافنتسالاال| باع الفرخا هرجيوا للحرم لكز ناو لكا أد رمق
 + ذيرما الو هيلع,مرولا لدب ل ذارخن ذو الح ةدأ | مرد لعاب اب سابالو هيا ام ةئر الم اكةؤازجدخاو أدمامحو ضف اون مشو مل

 : ولد ا سا 0 ظ 0 اا ا مس ال
 هسارو مرح 1 ا يي دةيق لادل لعق كولر 0 1 1 7

 لانو هالعالم كا 0
 را ل تاق اناث 1 مَع أ دادسلا هال اارانإولو ارخأا

 : 0 10 0 لخا هجم اوك مرخل ىف وسار قزف لج لامن ديم اراشرايز<ناول أولو 0 0
 نرطلادحا ن اكول 001 امل ةزيعلا د ناضغالا ىلعوهبو لأ رالف لع م سسلاو هركو نم ديبصلا ىرد 0 | يفاولبم طيذاكرلو لأ ذم نار ]و كتذفاد لخرلا كلذ لان ناد ماوإ دم يدب[ نيلو ا ديصل
0 

1 

 و اهعب صن رثو ا هدب ىف ناكأوس هلاس -راهيلع تييادين ملاذ /

0 311111 
 تب ةرعيارش م مما نيرشلالغراو ءازكا مدل نيب ضرملاام او سازلاما
 لسانا داو كزابلا ىذكو لالع امو لق ززا ردع ع الف مردلا ةينرمرسلا

 هأ دارعراع نكز ل رو ناو مجرفان رود مردلادبسضلالغيذ لا ايوه أم يدلو قه

 03 ىف 1 نتا لهأ او ديبضاهربلك لالعلإ لستر || ذو ملكا ورطو 1 0 1

 اونِلِع ال محا ىن راك ] . © لرتس نأَسن| 0 نادت تش ا هس دعس وتس 5 نا
 ظ11 :فبحاب | لذ لاسرالا نلعب 0 ”ذنمو ملاين تا ةبلع بجيل تيب فو همم صنت ى اد يبعلا ناو

 0 0 زاب لسرارلو ثقل كانا ارك يلع ننال دبصاهيند عقوو يذلا ا يثان اكاذ|جةقيقح هيفا رشم لضرب
 ! 0 مركلا يف ةريغهرفحو زلت سمننولو نمةبال,لذو مردلا ماصزخأت لالعو بلع سول م مايه هل دممداو |نمفق ف دسم هدييْو د ىفو

 ملا وبما 4 ل ةعزغ مج انبصسوار هوز .للئادبص ظ نضال دا يملا نما ريال ف اوال بع

 ا 01 ار عا ا اذ 0 1 "| ديصاالح م بضغ

 اذ لاوس مليئا محا ءلفشسالا ووك كفر فوملا ا 2 00 0 يونان هسدر بعل لراس ديسلاوب

 [ 0 يدا هال ف موخلا اني هديبي ن!ىسب ليز ىف قرئالو ديبفلار .. 2
 و ون ديديرشاولز ع اربلإ اك ةءانالاو ايه ناهتس وما, نان ظ 0 ميو

 َِناَدلا تل أذا بام اقياسف مكر ناكل اذ زكواودلا هلفف اش مرصد | رس هب
 0 اا هيا ند ان رداد ازين
 هدب زادت الا تاع ةاداتماع تلا
 ؤ هل هلا / َّن لزخلا هيلع ورألا لع الفلل ميدل لاي يل ةرخأ الحنه دارج افاعالواد عتناث الا نا ةرحا ضو ايها اكرزه ةيهملا ةيانج نأ

 3 ١ دبل اندعاد زعبيل 00



 هيل ىلا وسر زدل همس نان يذ طال عامإل ههطن دلفي سايالذافيونبن
 الان الامام | سرس منددصكر هرخل اوف نوعرزب اره اش نيولا سيو لع

 1 ننس اوك قا وفد اق دنا رج 2
 ظ 200

 ظ بلا اهلوصو ل ةاهزعشسو اهندباف دانا تلو ناك مدل ين لزم نأ ىل/ زيلع
 الا ضفورئكنلا ددبو لكلا نضصربف كنا لبق تاز مرَحلا نا

 | كالفلت هر ارت سرج لدا ىناهئاصئاو مرح ا دورا ما ظ نس ل نارميإ تأ اهرفشؤااقلدب فت ذادز وا يَرنْشلا دب ف تدلرو اه 1

 السام لنور ارخر ثمر ها ْ لص الا نم دز م دادلا تن مه ناهس زجر نار لدا نطعاه اذه كرر عنا

 عاطاررخارك ذا طايادبل و امالانَع راج ضف كبد ظ . انو انو ماعط نم نك اتمام ضن «لِق ل ثق شو ةر ابزلاو د دلولا نو

 سانلا مَنِ كبك دو ازجرنج نمايي عافتن لاو اهدا ل كام اهنم ةعر| ظ 0 تال ضاعت سلا فاهندبس غلقنا | ”

 1 2 | | فرابطم ا الل قنا 9 0 افلاز) لقلا لثت

 ْ دحاوو رخانلا مِن ١ سلجس قو ظ ] عب نأ ض ىوكإل ايكو كلن 7 قص كذ اع ولا

 تين دعوا ملض لسا ذئاب لن ويت لال قلبن 1 سسبس نأ هليئيالازكو قد كلو لهف نار هلذقنل : 0

 باث ىقلا نأ نا ترجل اب لسورة سي
 تارهاولا رو نب عوتسو سائلا تنبأ سنج نم سبلوهو هسننب |

 مطْفن لالع مالا تينا ينال 1 نإسال اًرلمم نرلن مجنون عقادإذإو هيلع شال تنم كلذ نت لو رش ناي ننقل

 كرولا ذي اقل لوا يلعو يال متم هيلعن ناش : ميرا لن ارا اال يللي ل و تاع

 0 ا ةيفبال ناكاذاسفا زال هلال جا 97 "ناكها وطو داجد هريرة مذمره داهر اريح ةيلع أي

وش و يبل ناس ناسا دالب ف نوت ياو بدنها
 اني تسال أوي اكم اهسرفوتس اهنمذمرع بكرنولو ميدنع

ااا يتلو انددلولالتقب بحد لواهب اهرب تيان ءاا ىلع 3
 و اادررلا لإن ملف كسا ولو نارفلاب تي م

 0 0 ازا لعذر هلسابلو ب نال كب :لك ناو مالحالا ىفاكلصألا

 !ققدسعلا معارازإ ملرقملاو لدكوتلا أح كف هل هركم مت نفع مدخل كغ 200 ١06 لاك قياسا لولي

 ةيطرالو الابل يالا رتلابإ ديلا للمتل مولاه نان امنيا الو نولناامإ ارا نوب عاتالا وكلا

 الطباسرجا م رحاىتحوضيفب لذ اًدم لالكزم لالخ كرتشاولو | 2 اة تيبس عجل
 زذاوأن اف ديصرفنواوز هراعلدلا نإ مرا ىف اميالالحز الح عابذإو نل رف غلفلا نظفي هلي روصو فت

 ظ ا دوهب تاترهيع ىف نوكتو مشق اين أب وا هرج مبصت 0 5, 0 مالا برا او

 قاسم لسب ولو شع الذ نرلسلا دعنذله نان نولسلا ف 00 ظ

 -- دب ناك |نيبصاهئال؛مال 0 / ئْتْسراَس نا وسنن عا

 1 نىك إنا نفاذ وزانمدبات قاع ددلاساع دارا ملا | هزم تق قدا ا ذاد مفصل رض زوجي 0

0 | 0 1 
 تسب ادا- عافني ل الومثعت ظ

 ر] دلو

0 0 
 20 الات نيش ل مزراب هانا هاب ْ

 ايمن ام نادرمزعلا ضن
 سيح كرا

 عقب وتين
 ب
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 ايمهوكرتسب نسال هارقتلا لا فرص ,

 ووبياؤلجراص |.
 هب نلي لفندق نالن أو

 ير م قنا لعند دعا قو اني هلو هول هيلو '

0 

 ةيمكارنسم شوجو هيدنهلا توانتلاف ا
 .اذاياتن نا مجكرادل نانا جاهتش منو ةز اجيضو 0

 اقلغراماؤاو ندفس ىناطلسا
 لنا 0 9

 ظ
 ظ
 ظ
ْ 

 الار ىلامال 0 جرد ىقل) سازل
 5 ناار هرم :لالل تيب. نافلسل 1

 : ءو| سلسال راسن ناو م//ربغو ا ٍشيِبيْسلاٍس هلق
 اهني نارا كارا

 ط
 َ ل قئاولا رسل هجن اودل

 2 ل يدك ةزسكو قة والارب اس هيكل عايرتباسأ
 ماا 010 اولا سا

 ا الا احل
 نا ك0 0
 جت بشنالَو جال [ذاعلا ىضلانك ل :أدإو اي ناكاذا

 ا يجف ك4 يا 1 ظ

 رمركاإد ةالصل اب هرم ابارك | دوىنوايراززم ىلا ربتجيإد هنن |

 تساي
 مءدنلا لارسف يوحي لا يف نامذاو مومعب مول ريف رن وجيم ناين أو ترارولخ ىلا
 قسرا اقل لحوض لونا دعب ياو لالا كراع بيا اهطالزرا

 للم ناو للإإ لها نم نسبلرثال ةرنعو هالون منع لضول انك لا ار مذا

 ذخا/ىجإلو ه هد ا اق وعلو حارب ]

 نافاهبلا هدررمز يبدوا نو يفللو طن ل ةبمكل بي
 مرحالو هن ديلا كراش لا فايكأ هزخإ ب أهكرىسف هدّيع ل نيكد

 اال نال اب ذات ال انننع ةيبريلل
 : تملا روع

 1 ىح ا مهل أماو يللابو ءيصرتخإ ودل زليرمرخ
5 0 
 ةلبضم و مب 0 ا

 عل 0

3 

 هاد نجرب يدلازهلاتيبةرفدل جلت دولاو السا م هلفالاو | :تويلا لاارزعلاب مم ةسإ نأ عطره بيان ابادالا ظ

 | تاس لامواجا د ديصدحو نإث ديبصلا عدبو بالا مل لما بيب بكمتو ايحادص
 يو سوانا اسأد 0 ناد
 غلا مأول ادهو ندر نا رزنأك وم ( كور ديصلاو انا وتس | لاسسإل 0

 ترك! الأندإ يواطيلا دخاهو ةتببلا ب ادا بمفلاو زنا
 ل اسالا اذه دن لالا ىنغلا ل /

0 
 الاوارهشسلا فم اللا مرلع اين الإ ىونذ ةزايرنوزاكذالاو
 بز قتعاوا ىسوا ماسواوةبدنهلا دانا فاكبا عدلا دوكول)
 عيلان اعلا عجادربلا لعيد «نمي تسلا بارت صيت هرقل نم اس:
 سا مياسانا تنقذ 'ءرق دسملا اكو مبان ليو مهفني تاومالد
 يشيل ع يبول أ زخإ نمو هربغل اوت لوح كلز دهن ع سفن لعند ايفل
 لبجو ةضيرد اصا ذاق لفنلاو ضرمل| سب قرئالو ناي فما ثا ْس

6. 

 ا الك تادابلاودسم ذل ضل وعي النك هموريل افياش |
 ن ديل اب يد ننام ىو تضع ميبدبو لل لزوار يرانا وعو

 2 لا يوهدو رافال ناس فيم سرنون اذ منيو ماو اللا .؛

 لرالا ثلا ىف ةباينلاكدبتو فوتولاز فاوطلا ثجنم ديو مت ايوطنت اكتر
 0 م ايلا اك هزدقلا رثع اير الوزجار نعت لات (|خرنلا 00 را ةباينلا رقاد داطض لامرايتخالا لامي
 ئاكناق لام ءاومسفنب دال نعارجلع نهيب لول نان لباس رولا

 هريع ظررنوجال لدبلا يي اًريَدُف اكوا لام ءلو كربلا لاكن اب وسفن ادالا
 نرلا تنونإ اجلا تف نيزعلاةمارتتس اهنمو عادبا اثم بجأ للاءارإ هن ةريْسع بوني 0 اذ او هب هنملا يوانغلا يف امكرنع

 ْ انكو لطب هاهت ذ او هازحإ نام نأد يئ ارم ل ىلب قنرم ىضوهسفت نع 2 )ول
 انك الجروسنن نعي يملا لجرلا ايي وش م 1
 ا 0 را ا 0 71 و

 2 الأي ءارالا ك 1 0 هس 1 ا قب ضراعب اهب نأل

 لريل أبادالإ نع سأيلا قفحت

 5 0 الامير تعو) قدصو| اةرصرا ناك

 اا ايم وراربرر يا نولي
 سنا نسب دال نار ل2
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 داز للم يبي ناكن املاح لاكراص تافبلا كالو ازااذه ابهرت : ريان نازاج نونايزلا/ولامز يجربال ن(نانةلايزوترباعزلاو

 ا ءار رولا لت ؤ متتسا د اوس مثع نمر | ليرسو
 ريشا ارباتهلا 1 , 5 ءالإ ةجعدبلع ىخمسفن لام ن و

 تقووا ع تفو نام ذا هرنع م ايناشالا
 انعزحاعادالا

 كيلا ]عر طحر اص تاقيلا كا لضو زإ
 لهارلا لع 1

 دأب | ام وسفن لأم ثم نا هلل ان عيموم نع ينوب دبالف لدازلاامإ نع ”تراولاالاو هما ربل يح دج الذ ثرمالأاهنر ماكخالا

 9 هما اهلا علا وأني دلا ايت اقبال / لوصرلا دعب 4/دازل تارت الآو لدا نع دذع جرد 0 , ,مزاف هرمارشب هتروم

 لفنشسم لاسر نعد دن اة شرين دبع ثان ع2 ول لاعن ومايا ا ؤ

 نسوا نويعلا لامتوسلا مير اش ابدبسلاوزرمأل :لبسلاهززف | 1 نا يشوا] ذل ازكو ولاه يح عزت[ وسفن لاه منع 0

 7 در 1 رس عل
 ' 00 . :, نك لضا نإ ةردغ

 «ىهيلابم ذرمارل تارالا فعل بدلا ةيلهر طرشي ةبايرلاره او و 0 قا فنان أف هسفن لام

 ا ةرعلا نا نال ثنجيل و م لذا هزل لمضرت لن 0 ناو تان ىنسا تيبلا لامن

 دحإو لكزالعر رمااذإو مايك 0 0 الذالإو تيلانع ودنا كيلا اتق [ناكئ [طنيملام أبن

 1 معو ةدنلا والا وخال ذا سانقلاون اقساارمو
 لحإول وعبالو مين نع نك 200 0

 النبوي 200110 و ينم قال اهل هليلل الا ىوهتسيال نائل نالأ يب احرح مالا ليل عقفنلا لكنرك

 اطونن قاطغح دص) نع لع ولو هبدنعلا يو نزلا خا ' ايان :اعلا نع 'اسقتساللقلار انءااخف 5 د ينور 3 ةيرثن لا ماكنت ذك

000 ٠ 
 رو سول سنا تقال يليق هف دلا

 ؛ارهالا ,عبااذإو هبانملا ع اه اينيدحار عزك رس نعلمه

 2 0 لاير 0 1 /:
 ديم لنا نادنع دشن عقب

 ةاحلألا
0 

000 
 0 اذان دل

 : د11 نال مدا عاجلا, نيل عادل نو 0 ظ قتل نيب ار اس1 اماغتطم زا ع

 4 اهلعو ينحل رق ناضل انهت نق رع يد رفا رند ١ هن لسانا عش ض حزم, بهدم لا نم ييقلاو اًكار نع 7

 ريحا ل ساراس تراث ادا رمال نع تينا دارا اذان أن لقفالاو عامر اطتسالانملو
 ابرماواو الخال نمأش 2 نل (و هز مسنن نعوا ظ مة هن نع العر 2/ول ارد عم 0 0

 0 ف

 0 «ةربالو ماسالا ةقرع لذ زيدا يد ؤ 00
 هرِطوز اج دبل نزاندناوإ ادعوا ةارمارنع اول 1

 اك الواناكناواف 1 ظ
 ارد 0

1001 
 ' لفنلا هين قاذاةردررفل

 .ةراثشلا ف اكزامو 0 اما يلو ل دع هناالا ]ف

 ديففبأل ناره لاذ ا دش عع الا
 لمالا نع رخال و وسنن نعام ادحإ ءرمرخ أولا الاى هيد

ْ 

 0 "الالب دش قلطلا كفنان ضرما هيلعو لا
 اهرحو ادب له] نارمالا نع ميال ن رت هسفنوع امين لها 0

 اجو بدا ةرلا لمن قع ومالا ترسل كد 1 .ةثلاو بسلا هذ ىفأنلو مسفن نع سوفت بأ اراسلا

 00 اننا هيج زاناانابت# هيا ف سا



 به

 1و هتن لط و قفا أصف اميل نعم مد
 ا ا لإ ينعم 1
 تقفنلاو للذ ضرك | نو مدع( الاى وقفتلاو راعاميس الا
 7-0-2 الذ ًانايز فاماوم امز ىف ناكانه ولام عن
 بديلا لام ف هنقفنف 1 فا ومالا نلت

 م قلنا احن طب اواد ليفني انوش
 نلمس الالام شرت فن نفس حارع نع تسَمحْرْماتالا انو

 0 دوغن :لل دوب
 ا تنل ع الانام نارا

 ادادادفب وارمالا امم قيل شو مالت

 56 نم ىقنبو لرب م !ناو| يك جوسئن لامن ققنبو 1

 !نارلو تبا لام ني ود" | ىف ف اننالارصو بسلا قد

 باع تيل مدفن لا 2 ناك ألا نصا وناو وسفن 2اوج لغاشت
ضال فلا سنل» 1 نم فسول وس 10 ١ ناو ة]رخح)

 » 

 قفنرتلاو دهنارخإ اقب طرخإ اذا ايرازمابلاو متم اكول أم ىفرع ىحم هز

 ظ نسبا اسوم !يواننلا ىايككتذ هلفمكلب حاملا

 يما خمدلا تقول اذاالا تيلا نعولو !كعبلا لالا دول

 تا يمولل ئابنيورردلا 0 . قا دعف دزأ 3

 سلول ال) قفناو ورم | ذا الا نع 0 ورنا هل نذأي

0 
 نسزلاامف" و

 .ياقارسابالاعما 0

 0 50 ها انذل | ىف يكهتقمن

 / 0 0 اعني ١ هر هبلع بقيق مط - يف لها

قلا فيعحن لع وإ هروب نمي الا
 منن ع

يشرم الاول (يرسو ف 5-0
 0 عقفتلا نفه

 اس الهررلا نانا داماومسقنل 4 / |
 ل

 رنا رب عتق يذلارس نال جلا اعدكذو نارلاوهنل مكامن أ
 ابق 5 لص| اركو ملع مونلاو هو هلربذ هدأ اعمل /ذا

 ركز

 انرابلا نبات كراعلاهربجالابرخاثلاو ,نوباو اناوح ]

 , | ؟ةلارسرئال نيم 00

 عدي 1 ]

 ْن ' اهمز عب منظور نع نم منع 2 ]

 نب اللاْوَمنِح ميال

 زتبملا انك 0 0 ازهبجامو نأ 0 ايد نوليذ تيما

 عم اج نر :قفنلا نضورومار] اعكمذو عامتلاو طل ىسإو بطَتلاو قلفاو
 6 سلا افو نامل اننا لو لع فقد لق
 ضرع عناق ازااهك اس نضضالو ماكحالاى امك يانج ا مد مسزلو متع دسضيال
 0 ذا نم | نانوكر ايرافوابادةرموا سموا

 اموضصن //,تافناوناشيففلا كل +
 0 هر ا قنا 0 2 1

 تنكح ل

 ل را لاس 00

 ا ا ْ 0 ليرهيش هي
 00 50 ديار 5 دست قالا

1 

 بهأناو ف ربع نع تام نأه هبادا لبق تام لعن
 تو 00 ا داو عا ا
 ةيضو نه ثم ناو سنس طبخ < ىن ايالعر لع 2لوا 'نابةندنقلا
 ثا !ءنْب وز اوهلا طن رس عارقساب ند اذاورضوؤا طقس
 0 واس ايالاثكإل نىلن ناو اعولتنال رتل ايوا بدلا لاك 0س

 ولام كل نعال موا ناب تلمل اب ةبسمول ادي اوس
 ا واني لعدن منليو نم ثعوي :اناكم نيبي ل نأ توتاكما
 منع م[ جال | نع قبح نم 100 نطو 1
 مل ناكاذاورش نامايزلا و | سرنع# 0 0
 ةفن زب ع2 ]كى| دب واف 0 أذ لب 0 ا عاف نايوا

 ولومسام اس دِجايَ ومس ةثرولا
 ةتطوصول) ناذولأم تلت نم هنطو نم حاججالا

 دربهناث معوجزو ةناه دن

 . |نيوعو تلا لان مدلا:رمحاز تنل نع شين امنا ذينع جيلا اعركزذ
 ا 1 0س اك
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 .ةنالطدإ ناو هيلا ةيفنت لمقال[ 2:0 نإ 7 اش نبيل نع جوول !فوكبو انماض رانا هيوم

 منا نم اب ضال ليل ا )نافذ سنخ ا ا ظ 0 ا لبلا لت نفور يبد 3 يبيح هلو
 0 ل | نروز نم ايابوفبو | | نس ولي صولا ن او سعب ]عل .ناكون ]نينو هلأد 201

 الفل :نا الجر صولارم] ارم 0 نول ىف ا ةولااع اناا ن ركب لذ سل ةوسكو دز نم | 1 900

 بتنا كعزاجلباوثنم جو زةنسسلا تمم نحو وما ءاعار مدا 2 جرح نأذ هلي نوب اقام كايا كي ةثيولا لكلا
 00 ا لامس زاد اوميح نأ ىف ةولب نم مدع

 لشد نم ضن يره شاول يال قواد ل ثيح مدن /دزعو ةَفلنحافلا دع ليركو

 00 ينل بيانا نوفل انوا م 00 «+ نا ةنسلا تاوق ةحرالبلا ضب ف خا ماأو و

 0 هادا قوتقفن نورس اوسو أن امن ْ ا :قودللنم | رب
 .بعواو نينب | كزت ىو يدان الا قيال ا /ناوترارل لا 5 ربل شر نع عوطتن

 : 0 | هد ا ْ ةراشناوه زلا از جرب نا هلز اجت بلا لام ىف >بلةسفلا رى خلاطيحز

 النار د 0 «هبع علال سلمنا كامو ابي و ضوخإل

 ونيسمحو هنأ امرا دفااداو هرماربقب كلر نحلم يتوب نهلا واننا ني ماسالا نع
 لانا يالقرم 9ك يعل تر دارا نبال كاس
 ا 0-0 اشير الل ةينضولا مستتباره نال هب دنهلا 4 اا اك

 من ولا ,داجزلس تب تلم اينع دمي ”لرس هل لور لوكا نم توق نافل | اب لهوا ناو لمن مدع مدع منج يوا ةفركاب

 0 اداب هع ةاجقب دئاطس هنعاماخ نس مرخز افون زاب سو او نافلاطبن لولا /رتمو

 4 ةيبصول [لطجتالو قابلابرنع "هذ اونرتكإ وأ مقتر د اهينم ل ظ اما” ذا 3 ءنا ساو اروبأسي نم اجاحال خذ أو

 1 ىيواو ةباررذع غابوا - 3 00 الحل عشنا ربان شاف التو ظ

 فيبرار لا ىشوخالل يلو نوسمح كل( سلصلو ترسيكو نع ن/ نلكي ناو انامقسا علث مرلب شلع 6 ناولأن ث ظ
 0 0 1 ناب نعو ين تاتا هل ناو 1 وةَبَفؤلا5َ 0

 "ثلا ناضننى طنب مانالا م : هرب نم ايام 0 خ ا

 | داضرئلابةياوبلاو عيطتق تو ماو ين هَ 0 2 1 00

 ها كلن نساني 2-5 نا احا مح نع عل الفر نقول 0 :خ ار

 دقو نااناو نعل الدار دتوهضيرف ناكذاو لالا بزب ءادسف لجر تم هناا 0 1 نم وك لز لكو فلاوشلب لمح ىال ابكؤر  نإو

 1ك ءاملكور ةِضير ناي دابللنال نا درزنلاب ناوي منال ٍ ناوبلع نسل أ قيل نا اه | هلع نجح
 ولت ا عيرراملا اينل ] كلذو مهر 0 0 0 2 8 5 1 نانا انا علك مقلتو ولا. تلي 2 00

 3 تايومو| ”شانرلا عندي اسناو طاق : وربع © ن) ضوانإو جيرولا
 0 ترا ضرب مو منع تلا

 6نالشفالاو اجب ةذحارو منسي رذع اش نادين كيف منع الا
 | سك
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 فقر اهشسالا وج الالحر لبعإ /ةاداكرتساو
 ا 0 ه3 ماع 0
 لافف كول | و صوار ا ارقفلا .نافي بل

 فعلت دجال تدل ا ول

 ظ ةيضو ناكى عقد 10 الن اهلو يامر رق لمعي هنأ هس 0 70
 0 .قموأ و ا

 ل دله لع هيلا لأ ديزل درنو تحاودنكو ات ل ىلبالو

 هنع مانا تيبلا تيواوأو همشن نإ بولوك مع سلا
 كيمو جاهم بملاصو] ُنإَووُسْفْم وسفن ل: نأ نمرلد
 د عر ولادعب نامازإ تبل نعجب د عالاره ةييصرلال ضم هلو
 عربباسنلا ع مح هولج ةرابزلا 0 ات

 :: 0 0 2 ان) صو نقب اه
 ُى نال نأ همز داخ كن |ىزنكاولو 1

 7 ء ؟بوبامللو تبل لام 2 نس ةرئئزل لدم الواد غلو 31 نخل
 2 | عيداذا قولا اجا لهن كايد الس ليد

 امرك ام ليذ ول ناكرنع لأ ادم ادار
 نولنو هذخ 20000 8 راق تيلانعا

0 
 د

 ردم كر تانك رسل ىحرل

 ربا لام يفةقنل اذ لسانل/ روما ركل عطل تا

ل نع جداد بولا لاي ن مغلى رمقيال 1و ةنايذ/ ةلوتنم
 وا يتب

ت فشم مازأ ف زعفنلا ضن ل
 و ارسم لام ىف متقفنذ "رو

0 اا عا ديدنعلا ران اواي تبل لام
 هينع سقف 

 2 0 !وتبملا نزع لمع فف |
 عرب

 نجله أنت ا ادار عش دول ا

 0 تا ان ةخن لاب
 ش

 2 ..دزمالاجرجولوازه ةدرَمالا ثرولا
 ئ 10

 مكيوف ىهزز في [طاذف تدم لع
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 عب لحر >

 , نأب صو ارلو |

 3 ةووعلاب سنا 11 /

 ا ما 1ع تس ازاو فردلل ٌمقفرلا وب مقفل انهو قبلا 0 ا
 مضار ذبل خرل اكياوهو خيي[ 00 يا قدمت لافي نما دايو يو سافل ع

 1 ا ل رع جا الحر ازه هردعب
 وهو ةزما لاخذ او اسس تملا ناو ايشام جو ميو قنرطلا نإ سنا
 علوم كالو رولا نا تيل درعا رن
 نا .ارهاط نلت نإالا قنا يغناو قف دضيب ل تعم لاق

 تاكلزاالا نيم ؛ عب هلو لوذلاو 5 ةذررلا ةرناو نعت لاذ 5 اسمالاو
 ميسا ق مسرأل ةاوم بز لع اللاش انج عل كا أو ل امس ىلع

 م انكر ل تقتل 2 بالو اي
 بوما يد لماما اا |ىفسفوب عفت ]عل هسفن ف

 ممارحإ نونو قنرطلا ف ةؤسكلاو بس شلاو م
 دصاوعيي نادل ناو جل تيبلا يوي الا يدلاد اثر رلا كادر لضف مد
 كلذ لاوعرت هحاحلالا اردنا فريالو رشتالو دق دصتنالو هابط نإ
 فوادتنو )رب نهديابالو جاربللا أنهد ملم كرسي الو هوض موسم

 0 ني ناهلو ٌتاول| تبلا ول نزابذاالا اهناؤا قالثلاّةرماوشس نمي الو
 0 ريحراهكرب ناد ركرتكسو لالا
 ىلغارذنز لاعت هننا ناك اداي| تحي نحيايك انزنلاا تاب ةزاقلايلول
 ا 0 0

 | ةيم عل افولا زو عاعس نب لدنل ا وشو رعلا نم ب
 0ص قت هر نا نلعمللفازكتلمف نر لاق ناب هس افلغمو أ انلطمر زنلا ناكاوس
 وؤناو اطرهاظ ةَر اوكل أب منع نكاد ةلادج |ذاماؤول)
 ليال را لاا تيل 00 0
 ا عامل املا 0 ارا | لعوزاجم م اداة لاواننا تيل ايس !مازنلااغ| .

 ن اتنالاوأ لإ 5
 ل ار 0 درلو 0 ا



 0 ىسفيأب ددعبوبلعيزارلا كعلاج 0

 يلم اكرتج هزل م ىنفي اعمل ل اثؤلو قحيوب فاو نيجي عاد
 0 0 الز كيبل

0 2-2 

2 0 

 هل الاكل ا ا فل
 نا هس رحال شنب

 0 عب ون ن ناراخاظ زل
5-2 0 0 1 

0 
 ةأسلا نمت ضملعلا نم هر دقب قردغت لالا ماركو

555- 2 
0 0 
 نا رسل ]طحت ذاك منيب نم نرخ نيد 3 ف

 ياو ؛رقو ةرعاملهجن ود اذغب ن 0 3
 0 رد دونا ايات

 يونو هاتوا تارت 3 :اوةباجر
1 6 7 

0 0 
 2 ناهزأ احا ملسر ذأ 6ل لذ 0

 دو يك اما ةدحاوتنس قات

 ل 1
 لا الضيم نأر ل ناو منع
1 

0 
 1 ىذزاج# رف مجيىلؤد يرن نا ل قولو هسالا | ٠

 ش 0 رقلابباب 1 ُ ب نهرا تينان

 اهزلإب يكمل ياو نشل اللات ظ

 1 م او لبالا سن
 اما ناد

 نيرا املاو واب ا ةشزاد 0 امرتوجالو

 <<"ايه



 ميدْشلا يواننلا زاك فرعن فوقولا رهن عياجشو انج ابزلا فاول نفاق ن
 فبقسا لب مال ناجواتل انارضرمانه سياواسفنو||ضي اخ تفاطولاموبندأنو

 نارذو ةفنمو ٍةرزفلا يواتفلا ف اكرر ا غلب اذاو هاحالا فاك لت كرم |
 7 ”سشلا دو انا فايل لبي ماذا عوفتلاوراصحإلا وارض درا ثلا دلو ١ ع "م 0 + 0 داغالات دال ىفاركت ارانكامد اهي الايذهل [رناس ف الذ قيال اىذابعأ مر

 اب ىديعشن يني الوونم لكال لزوج الاهم ف دصتني نإول ئقحب اكو

 ءدرابانميلا س لعللمرلا نيعئنوكةدتلا مد ذلرفلا موب نيعتئ اذ | سأ | حج د >
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 نون از الواوا ةز اهل انوذامناكذ اودبعلا ليس لذ ةدرك اه

 للموتذ !اف قنعارل تخت قرلارخا ق ةيرحلاب نكي لب هزخ) كإ) تن ”ءاالواش ارح

 داسرنال جاجا ]عبس الور رئاسلا اعسج الذ ممانثلا اهضو هنبيتالا,لعتقاباصن

 لواىفامقم ناكولو تفل ف تاق نشب دايك ناو هلع بقل علها
 كرت ناز هيفا كرت نإ ل قرذاس ذا نه ولعت للورخأ اضرئاسمت مدل

 رسولا نتب لص: ءاننا نراه ىف وجي لذ 2+ مل
 هودي اس ناو جورب همز ساو ككاو اسوم نانا

 ارائر كيشعوامهرداي امرك يف توكي ناوهدوانهلا اهم و كك باومأو نقولا | 22

 ,حالسو مسرفو ممداحو نوت هب تنايز امورنل ٍيوس تزرننن لمت شوا

 هيلا مول شيب نيد ملعنايولورطنلا "فرص باضيوَو نعى فلس 1 ابو
 1 لا ماي ف هبلالصبال بياغلامول ناولازكو ييالويادصمب صقشتالل
 نا( غنا لغو دارا يكفر :ىحلالا ةسبئدفوسىقن
 د درر ينبام هل دحو نإ هلع تو غافل دارالفالاو ننزل

 كامي رتمذ انش هلراصت و اودااشم ةنوقربهدنع ازابح نا والفل :
 الو ميزان الزي ةرقلا نسمح ثيدحوا بنو فيتم راو تيزل نوباضرإ ظ

 ااا :ه لىكب ناالا هن دعبل بن بكل ايواباصت تفلبن [كفزل

 ال. لع ن املس ناو صنح يل ةبادرلنيتياد ربع نعولودحاو ف نع
 ن اب انك ا ناو رنسفتلاو ثبراجالا ب دعب الو
 0 0 0 يرسم ايز باباصن تفلب اذا اهب حم بدالاو مويلاو بلا بن
 اهم بوزان اضرار كرتشاذ راد دانا. مال

 غن كوسا 3 0/نمم ظ
0 0 21 
0 



 0 سما

 لب حم زامكرسع ىيفتمل ل احالوهسلا و :نارزلا ىف يملا لأعرتددذ مهع يفتر صب ىف نيهيقم ] ةرفببو ئعاباصُم لبو ل هلع بازل ايوان ن نآي ال دحاوز أمكؤ دحإو سوفب
 ظ اا راوم ا نان اقالاو نول يدا جوت يي ني لاو سلا 7 قسمان ل لاو كتارا درس

 ؤ بير سو موفد درشلامايإ نر اذصلان ب لي نمو ادشم ناك اذا اهكتبفض) نع ا ةتالْيو غن اباصن عبارلا ىواسؤل ةديرالاب تايثلا تحاصو اياصنتل | الإ
 ملعاقلؤحو يف دريبكل | هدلو نغالو هربغ نع ىقعب نا لعرل الغوتجالو وع , , | :بهاصو دابجالاورفولاو مه لالا ةنهمللرخالاو ةلدنلل نهدحأ ن الزل
 قيد لعنب نالفنالا نكاو ةبادرلارم امو بقالو ن اناووفصلاةدلول لازم [تاءاياطوا وايل زلال زم ل هلا ةايلاو يأ ندا

 تن بوصرلا طش سلمل وأب ةون)ن مذ نإ ةدلورلرل ولام هلع نييال ىكذكو 2 سلو :امدن ناديرؤلا) مولان اسسالا طعاهبجو نير دق ن) دزلا عب

 شار نيفبالا يضصالارجلاا :اوويإ دبلة اك «داوبإلاو كرقلاررامصدلا فنيمقملا اع ظ تيد هلوبلا لصبإلاب ه نمزللال نيد د سلف هم ىلغول همزللال نتسام هدنع
 ر.س لإ نعل حل اهدزإ لاشين دير وارأهو عمم هرثبإل ١ :/ىضارفتسالامزلبإلا :رتشنأمه ديعىببلو نكمرقم لعل ومو لاخ

 لعوب اماّديمب ناز ةاشلا مش دج ةوم هلا يلا هزيل 1 اعلا يلع بغا ديا ئنم لأ ذا« نكتوميلا يدل لوا زاميض
 111 انوفا ةاىباسلابرسشن) لوالاهرفسلا هرم نيل داي ويمد ومو سول ةيزأطم ب شيكل امل هدطعب مارْنظ

 افق طجد تنور زب ارت لاقاتتم عضم اه ظ يلع يزلا ةرهم ن نم ماعإك نع اهيجوزل نل و ممزلن نيالا هب كزنشيأم
 4 ادخلو ديلا ىز شر رخال مويلاوهو ضال مويرث لئرفلا ماب اهتنقؤلا كوخ لقلي | ول تح تقولا ويعاني 007 مرنتيالو هيزلنلا فاك فلثخا لمفف ازك
 الا نيىشلا يرش هيغل لوالآ ب 00 | عولطرفم كذورتنع 0 نانا رتع ّ ظ ظ لوف هلع ردم ناو لع هذا فيا تفولا فارنقت

 / 00 انا افا ! ابلوأه فا اذ ادب ذاع 1 م الالع بج فوعشت و زنضو ةيبامذل امايا تضح منن رذررض اه اك
 سا ا اهنثو ىف بقا هن اهنن عاونا بوجولا ةيفيك ور ايتخالا قايكى يللا ايقاف هاف عمال اب ىدئا كرت اة طباملا نا

 قيم حد ماما د لا ني اه ءانعمو 72 - ههيج بال ةق زسمح لل

 ثذاواءطسبووا تقول توا :نأكا نس بهاي ةزم نال عون ف )عج تءاضقرت رسإلا يرتشإولو بالف ار قنو عققحا فأن
 *تاوالهاراس ب تنولا لرا ب بءضولل اله )نو [ذ ا ام ني اذصىلعو ةالصت ا الف بذات ناد لارا ما .اردققراصو ةبانفت

 مفاعل ساور قساور مس تنزلالوإ يف ازذاسمو !!ريقفوا ادبعوا رف اكن اكن يول تن نال اهي ىيفي نا رلعيسلفرقلا 4 فت و ظ
 8 يعاود ّيرا ناب هرخ ينالها قييرل مثلوا ىفاله) ناواو يلع بقنا هرخا ني مر سعم رهو بوالادجو تاي اني يفر سومر صو ردو كرخ) يرتشا هب نعأنم

 2 ةنوصو نقولا لو يف ضتولو هيلع فقال هرخا ةتذاسوا 000
 :نقولا < يل اسوم نو ااوفدو تالا دبع نإ هملعف اداهتمقدور اهرشمب قرصنب نارنلع ناك قثف ا

 انو :ِ قاعي 6اس هت تالا لا :[ن :يقراص اردقفراص 2 تقول ةللاد لهرلا هش يوتسلو شل امره صولا بارق 5
 ييييقح / ناو ةنيختالا نعت طقس قب :)لبقر فلا اباةيغسولات اواهدحجو بقتخارعرل طيات ناسيا وقتا ولما راف ارا

 نم انها كيلعةالصالو نامأع البق ةالصلا تق تاء نلبي بوف بالو ا بالا ضل ج نيزسوم نازل. نيتيطلا
 ماير د ىف تلضوا تفرسو] تنامامكا ”رسوموفد و ممضمالا ةانشأ : همزلا ليو لعأب نكت معلب ني ويمقلاو سضملا لاين تيما بتكو
 ا عوسرلا# نار اهيعذل لالا جقرخا دات ىلا اع ءةلابا عسب اهم وفا نقابلاب عاتببو بدو مس 00 5

 كقلابد همل هو تجاورترسم دارس ومو هو ءاَّسلا لانش ولم نإ بالن سبلو رت "بج رنا عقالاو ذأ

 ك | الفل فش نيل ارم لاو وكاله بالا طقس بجارل تانل كحيل 1 طار من عفن صوم نزال دلو بدلا اك

2# 



 هول

 اديب

 0 آ ارسومر زأزلا ناك امناربجأت .ئعياصنلا
 | هايإ ىف تام تيفصالل ةأس (كزنش فلس «ناكثاو لنلابال

 (ويضن 3 :ىولا ف فوالادحو !ةاَس وال اد ىتضن أو اهب 0 0 نايل 5 اش

 والا نئمق تن 0 زرع هيلع ىشالو يم
 (سبلو ديضالارزع تطقسو ه|زجا:باثلا, ىضنإو لق اواةئالانيرتلآ
 ظ انهو دوزاهقونيوا:ملا يف لوالا لثم جاتا تءاكاوس والاب يفي نا هبلع
 .نيتموفلا نيباملضفب ىقدصتي ناويلع سهلا يف هيود تناك نااغيارنم

 علا و ططسو هلزجارهغلارو (نوهواضبا كلوال | قنص كتبقرصتب موو

 اماضئإب فرضت امسلمف كوالا دجو ةرعل مايا تضم هنن اثلا مني ولو

 امن قندم ن ارض ويك ا تقرتشاولو حدبالو
 دنع وقبال نا اههنسوزخإ شملع ىجنالو هيلع الف تلْص 10

 ٍبيوجولا ول ميمالا نع فكزحيإل ابني قنو ا ةأمشلا نيمب ف
 ادمن ىذا ناسا روف لادم 50د ابدم
 ا ا عسرسارل تايبانمول السب نوز اإ(ناكا وسو هن ذاب

 : 1 مال عرف هرمااذا خالك يم ميلا ىالكبعباربلافاركةزكيرن الإ
 ,. سافل قدرتلالدوااصن نزال اماوسو مالحالا ايي تنالذاضا ذه ناك
 «|نجا هرمازْشْ اهيخزو نان اياه اههاوتزثسو هايرعلا هوب( فم ضال َءأَش

 مكس ]وام عد ليكرلل بلو ىفضملا نعوقن نامل اصلا داراو نري مول وان (.سوتسا
 ناالا ةلالرهنم نالادبحوذ كوم أما الا يسار أح قضن «لكومرم|ربشب

 كن نالعر طلغاذاازه ىلعو هنعييزجتالف في نارأت

 يد عادلا نم اهز نوأد ام واناسقسا نع رتنيففا هزم لكي زج هنارخالا زيا 3

 زم دحاو ل/ئداو تنول
 0 :واو ةيوتمغلا أ يفإيكن ايغلاب وكلم

 دسك مار كفا نا

 ري ججدا تليه ف ناش الخ داربلا ىف كر بقل
 نا ناوأو دحااهبع ةلونال لال[ ت يبل ىزخالاوأ
 011 ا اب كرنْشسو انغألا عام نل كر بالو ةرحاإو

 طراق تلاه ضو ناو مب كنصت لعن ظ

 نذالا ىلا يرهوارلعولفتنالاضويذاهز رؤباهيلعب نال قوصلا ش اقيم :هنسفن نع نايملا]ي

 ض : د

 تأ انا ارصفن امن( عنسو هنزازنلا ىف ايزريض ال)نعزوجنرخالا دحاو للماك
 دنا اشلا نهب تستل ضقت ودق رد لو دنع

 ب تايب ا ما
 2 . :نداهيسصب قدصن ىلإ

0 

 لحل ناو ينم يذاع لملو تامتتلا ناو لا, فايت يصقنالو 1
 3 الاعب دصتتب نإ هسنن ًاعبجو || نا للركو أع ق دصننومنمد

 رغخلا ما نضم ىح قد يحال ديطتمو ضو ةتود سامان
 تارم الو لامك لت نم ناش عمد نعق ل صتب ناب كوب نأ يلمف ةاوول 7

 فالئةاشا امون نب هزاماغي نقلا نيرا زيا ةتباواث جر دعو
 اشارت |نصواول وجب مناذانالوأست :ماردنع ىف نارلجر لكوا زم
 3 0 لقا ثلثو از كانا يضيفأهز دش

 وجو نااهيبو بام نابي سيتا كليو :نامنع عناب سوانا
 2 ب اوندن نازؤربتملاو ةيبجرلاوةفشملا ساويانذ نإ

 توف ديقتالاعت لأ لوف فول سل ]اهلمف ن ةيلهاجلا تناك ةقيقعلا
 ب ]د6 تتر فاطم نيا هن ني[ نواهلطن

 لاك اهنموزنشال هذ (,عيشف (نروطب و ل عبد يكاد هاسلا ند
 ( ف لعب نايلمازه مطاو لكاذاكدلو لا هذ هن ةاشلإوا ةقانلا ل ندلو اذا لهرلا

 نان ةوسا ميدل وتلا: اهلا تال عن أ هله

 نأن ملا نادسزجم ني حش را !لوفوكا باي عباربلا
 مابا سن اذ ادرابلا يلب

 ان 0س لا 11 اف |امو نبل ارونستنو اهيلغ ترمب ناورولا

 لابرفلاو بابل ايتيبلا عانت نانا ءرالانو ابعد كو لف دكت
 ا ب نإ الامي ف نمضتنيل مشار نا اواو تيزلاو لذ التلاو 1و

 منام يمن هنا هاناول ادي نقلب دصي ذل

 | مامطالا الار هب مل سل يال

 500 50 اس
 0 0 زنلالمجتو





 0 0 سلا برق نس مداني 0
 د | كرف هرقبو:,ىصلا (هنبعدتن ؤ نم

 لجان ناعم ترا لس 0 0
 2 كالا ضايكقنصنل يف ايكقنصنلا نهذ دفق اضن ل امن او ن اوافثلا قتيل نزل ا

 ٍيوءالؤنلانوعوالفالاو تن .زاج نلضتو نعزن تامر اهل نانسأ ل يه
 | قالو يارب ذاكذوتالف ف لتعالاو وصرلا ضاهنم كر ناكازاالا ةنرنمملا
 رئوطتلا ران اوعي انلو وردا انك عنكاوا

 طواهيف سي قلا شو الواهيايبصذ عضرن نا وطتسنال آلا وهو نصل
 00 اوسزلاو فئالازئيلؤب

 زكر نزفلا ةروسكمانكو 20 0
 ظ ا نا قاكسلا ا

 يفت مرح هراشعإ قن ايورنن ناوملا |[.يام لف نع بلان ليلثلاو
 تنلز ا انتحالا فاكمنر ابتعاال ليز ميولأوتالا ىف قشلاو
 نعزماعلا بولو تونغ لذسالا لااعالا نمت داب قناه ذ] ق ىلاو
 بيبا و انيك ناو نع ةزجااو لاعسا هبا عاما

 كلركف' ةلئةنلااهل نك ناولوَي ٍشْرلا مشب ةزيخعم ميلا امل لاو
 ٍ هروعاذ هج ناكولو قنلا عن يان مردتو اوفا ازيجضا ايوا فق وخلا
 كلسوم نا نجرعو أوي جيا دعب نيج زنيبس ناو |هنسفن اعام/اجإ رهن

 زعبأم رو رو هل 0 ناونئوكال
 5 نامزاح نإ رلارنلاهم ع

 الا فوأرل لفعونملا أو مناهيلسر؛ راجز داهيلبرب ملا ُ

 سون غولف فم عز وكر ْخا مون
 لالا فد نول ضد تيد[ ذل :لح ىرخإ تبهذاذازعلاو

 . دال نزااملن آن 0
 1 قرْنْش 0 000 ”زقلخ نيعامل نآب مناوي

 :دوا(نبلاوإ “ذا | تولت وارسوموهو 0

00 
 فرذكورنففلا َّى اهئاكم هيلع هَ
 تك كلارا قت - 0

 باصات

 أ ماتفطأ

 0 1 ا |ةأّسلا لاررئقب قوضنلا ن 2 ظ

 خراوااًررعبوا ه3 ايزافتس |نابةز اجالا وقير املإ ف باوخاوه ؟

 زفشلإس تبلقنا لإ م

 | مّيمَت نضام ىنصو هان ىصخ نمو ؟ةبارنلا زاك نهرو اهْشع تبارمأو
5 5 
 ريق رس 1 ذوأو ميد احا حد علا اهني نال
 منال للالا نود /نل!نِعروك "وسفن نعورم |
 ء ا اعناصحتئارالا نا
 هس سم اكرتسا لحر ىبصلل زن |ةّرس ىف اكورد عز « ضي الذاهإوث دقرنالا
 ةاعر لجن يصب هرمزوض اهنم ةرحإو لح ءفأم م ةرحاوب يتب نادازأو
 ديرما لعر تفل ىو باعتلا ديب نالومالل الق وسنن نع باتل ينفق ونع يتبل
 0 تاع 0 انو 0 نس

 دعب ناكن أو اهينملكابالو قرصتنو 4
 ىف ناسا َةَأَس 0 16 ظ

 0 نارا دلي زملوفت نقي
 |و لك لعو ازعمنبجالا عجول كلر اضفنا انتو و تعالي
 بم كو اذا زمان حاس دن ادا 1

 اوجبا ىئزكوو هن نعأش مف زعم اللاهارتشسا ن داسإ اي
 ننس 00 قاري ناس يزنش) ناب”مدتسلا ةأشلا و
 ةبنإ م حاو لكأإ 0 د وع قب
 0 ف موقن ف دصتي نا خلذلا كفمرشلا ميا تضم نامرغأ مايا يف مادام كرخ

 ْ 5 ل اناهذخاذا مىبل |اهيبحاصر 0
 2 ا تا نع حوت

 اتمام نامه رجلا رضوا هذ اوس ننال نعجب خد ناد
 الشوي لا( نيدلدلا نتن تنالااد دوج لسعر باعك ناك لاذ لصف نم عا املا نمو وا لب بنصفلا يف ضنفلا تفر للبر بصب نال ءؤخانا بنيانوهرم ناكولو ةعبدول اراسق ذل اباهنيلعي
 ريماب |خنامالا مام]وصفتو نّضعن ناكى نك نالازامل

 20 ل

ِ 0 





 ؟ تنام ةالصلإ

 رو” م [لضوب

 نماوفغتب نا طاح طانح 1

 ب ذل سأل /نإ هر وع

 ةيزصال نانا ٠
 يي اناا دعو دل نمل لامي مامالاو عذبلو درع نو دلصاازابتعإ بجرذ

 ازاجازهد نون بيل اذان هس

 " |ساقاعاولاو السلال ةدهشتل الدق ددف ام دفن مةولورهتشلار دق نقب نا لأ
 نب عا يان سيقدم لل تالق لول نحو

 لس متر بلا لس الا طغادت اطال سبل ض ذهعنصي ةالصلا نم
 نالجرلا ءورؤلا نو اديعب نامامال/اهذ ةذرع ماهلرن 1 تن يدب هوتي“
 ههناو دوعينسلا ةرايتسو دب ضو اص نجازصو هادبلا ياه نوضالا دبع
 | سانلا ضو: نع امال قسما عن ديبلا مير دولا تابشوييلا مامال
 غن دبع وبلا :أطزلا ارقد فعزاوتخالار ضعت نال: :نوتنلاو ةزلصلاتزاح
 0 ْ ..ماملل/ نإ نيتناو تزسلاطرع فاه ةرورض نالت ناجونو نيباشلا عمت

 اولا اق زالصلا يدعي سانا فري القاك داكن ان ىصجرنع عيناك

 يجازي ع ئالزومتا تايامرلا ضررا | لبث يضام زجل هذ
 اين ةرنعىكرتقلا ة ةالصد اسد <بجويإل مامال) ةالصدأف نال ين اًضلاوهو [يؤفلا

 رعبا دوج انالاريفب رص ىلعف هرنع ٍةْريَتعم ةالصلا كلذ

 ناس نلإ ىوأت ذا نم نسح) س أنلا قرفتددب هت ر اعا كرت

 ميشكذ أوت الو ندضال/و أمترز) قديح | نع كو يجو /لطن نإ نيرسنإ

اك دريو ةالصلا ةزاعإ نم سب يدل ةذاعإ ن ال ةالصلا
 قدا نا انفبا 

 مسبب نزوخالاس ا 57 ديمبو اوم حامي
 ذم ىو ك ار 0 102 تا 7-7

 يا اع جاف سس
 لاكن

 000 تلو لسنا 0 ل
 ب تالابيدانولو ىسخرز طب يأت امن كايزلا لق يبت

 فتق لامزلا لق نانا ىذزجب لب ضو قزاجىكذب ادن نإ رق يا
 م(. الصب ماو ةرتفأ هني ةدليل ادزلا دنرفلا ن 1 اعدغلا ورب رمإ و يتب نأ ةرنع ط دهس نإ فرع ىبون | | لح

 ا ةشرأح

 ناب
 اجرذبلا خو دين اوم وو

 ] ررولر دبلن اصب ساصيإ ماو نامل فن ةالضربملا:

 10 ا : 5

 [اناسقتسا كتذو
00 ْ 

 فراربلا لهاؤتاعلا دراوجدارسلا لش ايزوك | م يب ناك ئأ

 ىلا دو ل لارخيالنابحوأ ف هال غ0 2

 ا 'كلاثلا

 :كتلانلا م اي ميال ةرتشاواويكنذنالا ةرهسلا
 مجو : 1 فو ده ْيضال رزيق فرصتلاز وعزل

 ل
 /2و زلإو سل

0 

 جرح نأو تنايز ت>داوسلا ةناكولانإ خل ها 0 :رافز اخرإ 8م ام

 7 0 م ذاك ل انيانرملال]

 دول واسيا مدعي ايررؤ ملا دب

 اضارغت كمن فض لان يم ترسل ههلسل لجأ

 نيتهن ةارلا فو ققرلاودبرلاغعا قدو| نام ناككنعب قايذلا شوت امزل
 امدإ اوسلا ىف تناول ةجتيرفضالا ناكيرنتعل او ةدزاربلا ذاك | نام
 دشالازوئرل داونملا ىف عضل درملا ف تناكولورْهلا تق وتفرملا هب

 باصنلا للعم ط غن اكزل اهرغلا اب, ىضمؤنف كرلهل اب طغت اهي دل نالصلا
 ذا ليج ادلراذا رجلا لجو أر نادال لالاوعو لهما ناصاهيد زر سف
 أذا ع اهلا مدل 8 الصلإم مب نارفاسيلل هع ناس اقرعلا ج اخو اهب تعيب

 زايدعي ما راهتل/ىصنرعب نس انه ناو ل ةاكرخل ولع

 رقلا م مامالا ريو ضو اضاع لا د ضرر ال اوه هن
 .نع «الللغشترغلا ىبهنزراميلا دضو أب نبعلا ةالص رثك نإ مو
 ةوختب نادح يشديالف عب لعيادحأرماب لو مذ عبي ف لفعوا عدرتلا

 ناو هس أنز ىف هللا نا لق تنذر اناا اا
 ايلين كدا 1 او دلال الأ 0 0

 ”ددننوذ نر / لزاحو | لمد ال ناي 3

 0 ماعزالسا لين 4و

 ادب لولا ترام[ لطم هذيلا كن
 .: 1 :ولورُكلا موينم سيلا ل مانرذك فاد وكل اع

 . مىعيفالإ / م قب نأ ' / ىذ دل 0 رع | دود
 0 ا بالا ع

(0 1 



 دل ضرس اا تيرل]
 0 0 راسل

 : اوف

 دف هناوؤتن ذ نى تين إرما ناكدقومش 2

 سحارمم ق يلهو مسا 0 0

 يش لسلام ان ولو عملا ف دونات 0 ل
 'ؤ ناو قسح لإ شاك ل رد اوف قل شسم

 ل 260/0 سل لا وبل 0
 رايلاو هز, دادنسال ينرذا ال مابايرحلا ماب لق يمال !طيربلا ظ

 ناو ابانهل انازأاتع ار الاه دلت داو باتو ادع هب ل نكي هن
 :بهسلاو "مز0 لير هرج ناوافتمل كييجافؤسسنلا كاي س
 ماس ىو بلذلاهركيوليالا و 5 ١ ةلاورشبلاو ةاشلا ميذلارع

 |دركننابفسواذقلا ض ال (ىزلكلا ىف علا ةوكنذاو ىذ ىف قف دتلاد

 نقبسو يملا لاح وركتو اهدرنت ذاريمنلا 0 ايوا لارا 2

 .مطعا ةيطملا تنام وورخالا ةيطم انيالا اوكن نا يوضالا ب
 0اس ا 7 باطن« ماو
 يقتلان !مإب |بانم ةوبلاوه بسلاو

 0 ناو سيلا عولط دعب داوسلا لهل
 ًامكادسج :ًاببإل لوو باضم] عنا انو درسا هز ارم مندل دعب صيرتي

 ا اهظورتو ع !اهيلرو ررفلا تي 5 لرسم اوال علا هدتاكل ايرزلا ب انئكوبادبلا هب

 0 / نم | 4 / لوك 0
 010 لا عوأن 210 ل

 فىبشسلا طيب نإ لالا مجال عامل لكلا ريض ةر اهو لون( ف لكا لهو

 و سس 0 اهرثورقبلاو زاشلل مزلاو |
 عدا عنب رغدلو قالازحإ د عاذوالا ورق ليا تينا لا

 ب هنكلو عادوا

 ميلا

 عنو نأو 0 0 |

 ظ ا 1 0 الار

 |تماهي ضىاو | ىلبت ١

 !مهير|مادوالا م هالعإو | مل فاوزل فس ملك نادل فرك أر ساي نا لل

 0-1 لكذئضااذاذ يربو لمان اما 1

 ل دلدو الارثلا طق اذا فينح يأ نمت شم نود ضعبلا يزذإنإو

 ل كرما شكل ن | ةلاوفو, اوفا كاحاحلرتو تنال امس
 : تيئردلادحاو ا دوق فب يخلو هب ب! دعووبدنشلا ىواثزلا

 ذل لزج اووي يف 0 مرسلا ظ
 01111111111 0 0 ظ

 وف راعلإ اعلود ىف 3 و زلا

 رس 0 اقل امي 3 94

 لااا ل

 نمي وااو قيس ةاشو نوال 00 واذن ناكل:
 ةياواسادقو لك

 شوو اكل !لمد ةدوجول لكن ناي و م لج قورفلا ةنادولكق ل ةورعلا
 فكقئرض نوف قم نإو ةجاجردغم |, يلا نأ از من ال لك هركب هئازل اسك
 ٍ : !طيلوأةنرملا دريل مذ نإ ام ةزخيارثد ىلعو ةاكزلاباقلوم ل ارهاطنا نال لكرت
 ” يبن لكان عاملا اكلت |وطقت لا تالالانماهريفبوزاصملا قشور |

 لن 0 وشاف :
 رع ناد خافي مولا زيوت ليا يق اهنالتتو ملقا * 0

 ءتجاحال مابا هنتر ركب شكل لا نعم لوصحل وحب طفت تناك
 فلاب يشن ىبلاالاو راو أمي عذلارأج يتم نسا ميرترنلاب اذا كد اهبلا
 منهاولو نيم ناولنا» لن عاجالا امي عنا دجال انتا ميغا
 يله طال موهه ع رم دس هني وش

 0 عتزلال ونام ناو ىدوايح عرضنا مما أذ 00
 نال ما/ناكناوذغضلا يس اليم مق فاضي لبا لذ الا
 ابذاومحر ىس ديوب لادز لكوبال فس وسور | لات 0
 :ابولو دنس موا هرشق دنس كى لكؤنزضيبلاةجاحزلا |

 لالالا نال دال ىلعو لكيلا «دنعو ةقينح ناد لوي
 هاط ل سغب امهدضوابأك ةبودالا ىف لفن و لكون قسهبا | رزوو يلف تن ا
 تانلا دول قحلذلا لع تاويل نانو عادبلا ف اكلكونو

0 





 هلال نما فاز
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 تنين :

 !!لادصقلان الا
 0 لفسيلا

 يتابع مرا تق
 لئاث لوالا نذل لكونأل رهن ف جاابوالا ىإ لح /كرثأراضوُف محام
 ولو :ذلا لع ت 1 ليو حادوا تيزلا طق فة 3
 | عزتناولو تكذول ليقف نلالع الو دن رمح صو اهنطب بيذلارقب

 الام و بز ازنلا ىف اك ني وبيلا 7 إي يح ضو ةاتلاد
 انا دايك لالا مهيعدل عافنن الل كابل اردغ ةزاهطو وكل مرللا لحد موبذلا
 7 0 هرتخلاو 1 :: 0 0
 ! : اذ ىتتوك
 ش 0011 درهتب ال تإ

 !انلا ”ناورهظا لوالاو 1 ليقو
 وازاله | تاب باب اةزامطلا واي

 دسفلا مرد ىلا جيد لوتالد فوفلا فل الحارس
 وللا مالا فا دص ذاق [ميرمرما قل

 >رخإ ٌترمرح املخرا لحل يف دخاول لركوب تو ة زلال
 1171 مهفدولو كال ذو ل الح هذخأتلسر او ضر خإرم 0
 0 و لبو هركد مرد له] ضس (ف لحب )ىف لْرْس لخراو ادم خ ]مرد ملكا

 عقرحلا نم لدن ولو ةرك ل تقؤو ملص) نضع معبتك هلزنم نم هبصلا ةلفنإول

 نيوتتلا ةراهل ىف يك
 زلا فوك زهلا خلا
1 0 

 لي

 ىلا جاز وركتو نسخ اطيب يفاععارجالاب هركبال ناسا رحذفارمتلا
 دونم اواي هنو اينز ايرعداذ |ن ايل اب الا جيد لغد دياقلاووأشالا ف
 اني اك نأ مجيدو ةردص)+ تانكرْعو يان |
 باكا لها ىف يوتساو أت انسمفلا ءايكيلوإ نذل ريغ ناك اوأبنجو امئن 5
 نا ياك فَ ناك دو حربشو نعل زار مي نوتسيازكو ميغ اراصنلا
 م القش نطو رتعت لوتال زنك ش انكر !لهاردعْند

 دبوةالس اننورمكزتف و هضدو لاجل ارظنن نإ ريك ل مالإو منع لكؤت لاثكلا آ
 طر لانا ساعت ل تاو نبل كر ونال لع نو نإ

 , (ل النار لفعنال نم 1 ليش

 لما عينك 0 أو 210100100 ملعردّدنز
 لاوالاب ارمامالغدت ريا ن كت

 هع ز

 سراة سوا “ 1 ]

 أ 2 0-2 1 للا "امنلا توكلنا

 ا 71 ؤ

 0 6 هب هوو اكمل ذ

 ل أون هدد من مهسو رهْسو| مش ز دهر

 ا 4زلإ ةسا لا صن ات 2 1 1

 0 زلال ع سما يمر 011 12د
 نمو 0 م است 9 7

 0 ا 0 0
 د مالسلا (مهلع سيرذابو]
 نامت ايضا وذل
 ا العرق نايات

 - ايذ4

 | عانئدل ملكا
000 2-6 

 لري ملكالرد اعيوا مهران تيب يروي ءاش عزل 0 مزيخو
 ا عزلادعننيلسلاب ينل ارمأو ذا ا

 داو لابلخإلم ناو حجر سا ونس
00 0 0 9 

 فما لخرنو لأسم :ذلالس ةجلا عبر لتنازل ضر فو
 1 5 ايي يل وكاد ودل

 0 1 و هير: : ةعيدل ا ةيمتلا هي ديزم
 فد بدازإ ناو حويرلا لعزيمشلا بدرب ماكر دا للشوإ لقا لركشلا لحس

 هدرا انو سلعول ولو عياربلا ل ل ثور نانسى رشا وتشاعولا
 لاقتمساإ ذشلاو برنعلا رانا اكل ءروىاتمل العريمفلا ديرب
 فو لارا 0 نابي فيصلا عسالاب نرذاوس
 ليمعلاو عدسشنلاو لهتلاازاووت 0 0
 "افل ابةيسرلاو انجز لع هتولو اجامين اىلاعوا وهم! ميل اناله اجا

 ديلا نرسم لاو :مسشلا نرتذ ها اركز

 نقلا لقا عا عراذوهرتاغئذلافبطجر تح عزل
 ملعمسا اصروبلا !نألل او هريع [ ا

 اس ساوند لمد هسا 0 سلا

 لوك هياربلاايكإلاو

 0 0 لسلاو مر مان وهو 0
20 

 و 0



 17 أ الا قطع ثيحورنغ لاهنت ةدنإ امال

 ا نا

 0 كلا قلنحإ صنلاب اريد لاق ناو ةركن
 , لاف بارعالا نطخإ منال/قن انس 0

 1 ا لاعب انا او ةداوارذاذ اذاازو لال
 لافن : ةيلاركذب ريموي نأ سلا لول اس1 لكنا ادعس ع

 ملال متت كلذ نك لرغ انزل ج أعرلا ىعم بوشبالو صولألا لع ئاتعت
 اءلوق وأ او 7 ل ديال رلا و دصقب الأعرل اواعد

 0 ب راولو عياربلا رس !ىنأ ء الا فالثخ)

 ا مال نامل قالها ىنتودسنب 0
 موال لو ارد ياما لص نول لكن الذ

 2 .ّيهسنلا ل لرام يذ موتكو سحر سلا اطنغ قى هم 7

 :منهلا كال ناك نايبشلا يرسل 1 00

لكاو رانا لا رامعتزمتلا كرا فواوسزنمتا لرن ىف كيكلاو 1
 ب

 0 يشينيشلا نإ امدال نكلو يمل اركأذ ناكءنمو م اال 'اكنبرلا دنعو
 1 رعبا الادةاانسا [ماشو ةبز ةبز ازنلا ناك لنلا يفوت

 وق / لوا دن وه لوالادوارلا عب ورك ارلامانالاذ ااا تنأو هس
 0 (هناذلوز لع انال غلا دض راهم
 سوريغداربسالا مورول كن و فاعل ةرفشلاهرجفاز لك
 0 يأ سل ل 3

 هسويفل | ىف ايك] يامل مي وب نيب اشأدا 0

 نايل انلونامزنالا ل عاهعتفن 0 تفوز ائتخالا الزل ىف يملا
 1 0 تارت وطضالا َ ةاكزلإ ف 0

 دبل اش :؛ العإ
 0 ا 1 0 ١

 نيعانلك ل سر اناا ذكو راب ساب لذ لذقتنح ذأ

 نا لا 0 ملعلب 200 ا
 . اذن لعزلا ت نار لاسرالاو رلا دنع
 ا ادعت ذزع لع يمننل ا عدبد اهيند

 لكي :

نو 0 0 2
 

 !ًةبسصاوف ازا اكو هيل ا ا

 نا لكري ال هرجزبرخزتا 0 ظ

 لساوامنسإدبص

0 

 لمَذ ,مرفرحااددكس د دو نيكسلا نفل بلع مس داهكذيل ةأش وفا
 امال 0 : مي أيتخالا ةامزلا ين ريحا 0 0

 - هان ) امرحإ قعييْسْل انو
 0 ا

 'نيلسلادخإوإ
 0 إو ثرذع

 بش تن * لبد القت ليز ف يلو اياد ف
 نودع ناكذإو ارشكن ركن ةناثلإ

 0 كولو
 د ايس عرلخ

 1 دل باعنا ضم اراوإ 2111 لرتراثلك سرإ
 هرج ف دسبملا ىلإ ابطا راراد# الزويهرلا فو دج قنا[ زنمشلا

 00000 هوهجو لسراو] يصرعولو

 0 ا مويو ةاشةذؤلو
 او نجح ناع

 سلا ار 7 فرئاعم امرلعنيكسلارمأو نتا نق هالو كلذ
 هارلو تال ااا
 م
 نعل اداتقلا فاك اا ةنحاو يس لال لكلا 1
 2 ند |
 منعنا سلاف ا زكو رلئاب سارال
 ل اريل ا وامان ةدحإو

 ريغ ب ١ مشع درب | ير لاور قحِلع

 ا
 ممرفب 0 نانمتلا ل 0

 0 0 ' سرمالا اهغ اهغاب
 رقيه هنن لا سان اس عرف عل لا 0

 دادترم ناكرلو لحي ديلا زذاو ةباصدل/ لبق مرحات لالحناكوإ

 2 ناصأز

5 

 بسرولازكو لكوب

 ل أه

 0 ءايلا قديس ن )لكل,

 ْ لارم بحي اذا رح او زيبسك فلي يرخالا لعن يتاشلادحإ ىف
 3 : 0 نك هرب قرن



 . ناز

 نهب وف دحؤن امسلإو ةذاب ت ام ملت 59

 كامات وا ]

 نال اد لمناسبات انا ليلا

 ترف لولا ةيحوه : ىز لبالل أك
 املا ةعفات نردد عنضل لالا مرديرلا فم يعد ىلإ يف شيب عفو .] شب عون ناكر نوبل 0
 كن ام اموهو ساشا ءاو مصاخ ليسماالا للذوككو هرد رنخو ملكو

 | ل ذأ 6 0 5-0 0
 ك0 / لكوتال يا ناار اه ناكذاو كا
 لاراب جوال نبال اتس اا 6

 ١ يق درتاطاهيرز ازالكون ا
 رلساتتسطتو اوك 0 يملا اا 1 :لشلا
 اهيطقوا تكرخإ,

 ا اخ
 0 ١

 ا تاو د اال ناسا لإ اردكوا

 وكاد اكحالا ىف مالا ابجي ابامنرك
 لك اهضعب هلت 0 مايل را فلا

 3 0 70 وتب نوت نال ناموأب اهنن نيبام لك
 ية ا ياا ل

 اقول بيت ناعإ قيضإ ل ديصربؤي ١ نا ايا مق ل مرارا

 .يوءافلاش تلون سلقتا كعردتال فر ةكبشلا تنام 7
 لكين تامواأ اودخجلا ني تيت الادمنلاواتنإإ مامر وا نم تتاولئاننل

 دعو راب نام نال لكون نايددلا اع هدو اتقي

 فاين هنطب وان لك نلبس نطن ىف ع

 منا عاذا انهو مذاب تناءابإ لالا ىف لبس قنمن دجحو ايلات 1 2 0 ماين لغأإ
 :]ووكو ” نيس ن أس اهنطتثا ا

 تال اعرهاامطلتخا ثره خَ ملأ مح وذ

 دحو اذ | لكسب ضرالا اعيش م ليس

/ 

 بذا ا نا نما لان يال يل قتلا ارا ةرتشلا(يفشن هذي ...|ةرانغلا كاما لحلو منبج عم هكر
 0 اوفترنالو ميابلل ىف ةدو دش هذه

 نا تحل لا ْ

 | كوفجشاذكو "ا 0

 ْ 0 ا

 0 2 1 0 ”ةتربل 0 ظ ظ

 رمل ةركيذ ىردلا ناهرإ ظ
 «.1 يلع لك جل اضم اداوم هب هدا ان ادا اكذهشلا

 دورس طض ىف : رت لور نا تفالاوناعلا قف تبس توم ند

 ْ اصقنارزو نإ عالتنإلااهسئن ناوراض نو يدخل ا
 تياكنإو عدلت حالتبالا اهيمقن ناز (ىئلاولذامنهت ى

 اذوب مبلكد اصولاهكول فوكرف 5 رتشنإ ) للم داض اهنزندلا 0
 0 ب جل لاى تنعي لكنا تسال !لركألاكرسلا
 أماو ماكحالإ نك ةببلا هبي لَيسل لب عين نيل الاوعبو يش ارام ةيسازلاب
 نب ليسإ :/ سابو ممارس هال :اهربلا ىف ضيعب ىزلا

 : اداب يذلا قروتزل و داربلا لس كاف لباس
 ْ فايدارذلاو شوعباراقلاوةوغربل او | دبلا ىف وكر برغمل او
 فالي لحما ناك لدا يابا اق صاخدؤملالا ملكا ليإ
 / ده تيما مود شر إل نم لعرلا هذذاب داردلا نع هدا فر لغ لبسك كوحلا
 دانس دبالوتوم الو ررولا : اء تح امز نم دعاذهو ل بلكلاز
 سكان السلا ضيبذ ل يقايكشاملا ءكرب لصالاكرحبنأك بيس نك
 ف فاةااناو لص عضومربع ىف ن امد فربلا يي تام اذا ا دارج >رببمب يأ
 0 مرم نإ يو ئو هترإ ببس ىزوةشاوم عيضومردع ىف نان دْيَف اا
 يكدر تاع اين ماك رك اد تقر فانتي كاس أع هنا
 0 سب ل هسا كاع دحل اس5 .كرئرا هيا 0

 نشل اوهون ضرت] م هر حزولاو تيملاكملكا لخأإ
 لأ 0 ذآ 1 0
 7 اتاي! نلحوتسو اس أجور لباس مد لامر بزازنلا نأ
 ابا نايم لالا راب اقل ايرقب اولي

 هرل نحوي |لأ
 دوك وكلم سرترلو نر

 :ليبا ابار كاتيهفل ءلإ ىف ك0 +
 اناا 0 0 :ريضير قسؤبوبا ل 'ىرلت)





 دئحاعرلا ةلزده | ١ 5 ,ه: 5.
 رج هجر وجر رازإو بطلا ىف هنا ١ طال ابو لع ءاصلاب 00 طمس رايدسلا بإن ةالكا لا 8 3 1

 1 6 يرش ازنق مار و لكي ] د ان لو رايغصا ةوحيرلا لماذا لهدا راهو لبا 3 0 0 لا
 0 0 !)لَسُم هيو 0 1 !ددمالا ها | عقد واروع هريشتو هداك (ال| ودا د 5 3 130 أ
 دقت لع لزاداوا ليتات دك 0 او نضال ايراد نإربلا 5 المان 2 1 ثار عزناو ددعب تيما ودان نعنبطلا ق فو اذااياو ءاهذ | 0 ا ا داطسإ عبرت ولسا 4 1
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 الواجربميو ب اتناك ارما ىف ةزن لنسلابو

 ب فان ارا سلا اا لقا نو تسل انيرلا ]

 اعمل ثين نوما هب هاذ ىزل) ظ

 يلد نكن ةبدلو |

 1 0 0 يل ١ ليش) نايزف هأرالا نأ [ ]هني نإ كنز دمي

 اواو لق مادورتشر |

 هدي ةيسإرحرئارؤ] نلت |(
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 /(اف ةبرلا نمل 3
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 : تارويايتلد بع ليبس لرحيبملا# هسفنل ارنا رث رنه اقريني ىتنحو

 انتم يديلع عزت ترئأك هانثف هدفي نا , ل اعد دبل عاشلاب جر

 11011011110 اد تبشر ف نادوفف تنام !زج ناك
 فلالارارقمإل)امهلوف رتوهالو ةفينه لزق يف فاحشرد فكلارتمف 5-1

 ناز قنا هزل وما خولان ادب نا كو المالح
 0 ةرتشاول لامن انو تلاراب ون ساطكتشب نايالجيزم نم
 /مجربؤل ون او كالو نام نم لثب 'منافرمالا ايل نأد نام نم

 01 00 اقف د 0 نيا

 ورمال اعوجرب نول تاكو اهوى هزنْس لاك
 0 ترا تارا

 لضرب لعر لإ نعندوالاماومص نيلسل مشا عا عوضرالونحا
 كتالادوراهلا)تيونالا الطن ارمهس نيلسلا بنر سا ارتشيو برقا د

 بتايولإ د ةيقزواحيالو بلون( هب
 نادم الإ دار وأ ريس فيوز همن يوقد يكرتشم جاو هولا ىف دبع
 10 فوبلا فدل لا ازشاب فريش )وسال ل لأن 'اريسإ بيرس
 ادام دهيريس لل لاوس الرس نع نمالاذامادربسالا اعيبوجرنو لارا كذ
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 تذاو هسفنلهرتشا هلاك منقول هرتشا لاق نملادل نيف تاكا ةرباكذلا
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 اك ىيزب له زن أهل نه 0 نهدي
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 ندرس نافزقنلا نت شارل نول, فوج تح نول )نيبو لكم
 هرلاوك ... كارغلادرطتلاو توب لكاذكد ئدنلا ناهدؤلم
 0 قد ىٍقالطالاارئجو ةراع ركام وش

 نال ديل | كركو ليل 277 وعن مد فدويدذفلا كواشلا ىف
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 تل كابل
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 ٍِس ت0 1 )د عاشت ناخ 0

 نر

0 

 ' ا 0

 : هب
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 هذخا تعدانم كيم الا ان
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 أمإو ]و مايالامئبدوئسي لوالا تور ميلااًجانْم نيالا تاك ناوردلع
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 .يلاوعب ىرتشلا اكناوانبم ا نأ ناوؤوسةنست سزفألا نم عصولا كلذ 1 , كلل نك هرماردؤب هل
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 لقتطنجلا تلك رش نسوا مااا | ترض تنكأمالاقناوكذ هلل, لرضاماتم هزه مغزي نا يتخينصوفمو ءادشبالإ هن
 مدي قب جعار دلال دربال قدمي نادل ملا ذل اعيد يا حلاوه ميزي نال نال دمو كذا ناتسا متل سارا يأ
 او طخ باصإاميدحإ نيل كاولو ويل ةزئاجا ناجع عطس ناسا لهن نور ااو وأب نفل تدخن! كاد ادا
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 0 ءاسابتعا اوالاتمثلا ف سحاوهايرتحٍدن| ١١ | ككد ناومنس ةدابالرابتع انة ديالا لات عام دضاوز كاني ممهاص نمار
 هرْسا ىف نيالواشب نهم درو طنهلا تشل ناكناوذخالا نود كتفلا فاعور | | وال ااا تذل عت امو بماسءانم تع هندهاو
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 واراش 3 يسرا ف ْ ! دار اذ اداه 0 5

 ] راني لم رن راسا وسل اال همها دخأ يو ةطلملا قرشا ةربف اذ هلدأهيتب
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ل نالاركالزةلرلو 1من | ةزبدم كن ذاكازاالا اهو طوو (مصخعو ايقفعو
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 كرم 1 ناب مظنة سرئداو صن ان نمسا 0 بصغبالو قس نإ نص نامالادقعب نط: فنغلا دلي اهنوكل ون

 دركي دش إال نا دو مانع سا: نامل .ظفان كزفلا قس يسد الاله ها هدو مادا تريد يد نان كن أ
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 : 7 اطال اناا بدرم دابا بعت فايكذازلا كاف مدنا نقلةلععلا ناو 0 نا

 0 - 0 ' 0 ' سب زن هن دنهل 00 ل + نهاد ةراغلا اه نانا هر

 انتل ل اباذا 3 لإ 32و .ةرصت نك/ هنا "و ًمئلَسشل و: لنفي 04

 1 اذا نادي هانا :قوط لاا ذارقم مرقنوم/ ا

 ' ' اهدا ابكي اا نايباو ىوسفن ةراغاولو سر مر ا : تلطلا تناسب 1

  قيضل الدرر لئانز اًيانلخدوإو لجأ ين زها نلطو صاغ سرنا مصار مه ئاعرهنم مذ ديلا موويف تل اةعورببج |

 أما ,بلعلانقل | عيطن اجدها ند نايغا دن ار اعل لنج ليسلا ناو نكملا

 نإ ب ىلي نا طوف ا ملا داق لا« ققسيإل هرفصلوااذزنكأ 2 لس عمه نإ

 سا .قيتسل ضيرمو ع يمانع يال تا 0-0

 ميفت نيدعلا !كازولو ل بدهم لون 1و نام سر (َلر نعت ١ الا ههنزو] دوبدنهلا
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 يرولا رك تاهل موس هلد«دتسا اه دعبو زو ايلا لمت رشم هسرذ بفعل و كدذربلاو سرفلاو لرخالا وان اسي عيلشلا لا 0 '

 مل اهني صر 0 ا لاذ زل اد يع : ةفسلاوف تاذلإو ادا واوان لعل دراما ين 5

 نعولا قس ]ابن عج هر ياسر اورل بوهولا لخدو الجار لخرو ب هوولو سفل عل تمار منيفسلا شل بأكبر ناو نيون عك

 حالا هع ام راه يراسل هسا يا رجا جاو امكن منول ب هن سلا هباص) اق ديك نم

 وعلو داش بردي اراد ىف هدرتسإ ازا مالسالار انوفادسأن هابل انافلطم لخزر تًايدعإو هير ا را ولان ومانرم

 0 0 | ؛نيتمبو سح
 يلج ذا لبعو هنا ايدلد بقا ذأ رفا
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 )ىن ارقو باوالإ ةبرسل) أوو“ ف اكلم امتع لئودي >ن ملت نالطسم جراما لعوامل '
 ها الا الارمزنلا لوفر لصفل ةييسراج لف لِخو نم لاقول كذكو طبسو جلاج د نف ط حار لعل عب ناو |

 ص '
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 اناء لفن نانا لولاة رخل اودي ةضالا ريفا
 دا ياان برإلا ةبرسلل ستمنفلا نس لقنلا مي كدب كرنك
 ا لرشم) مي لت ملفت مافنو ةنيرسرسالا تفبولو لاذ كيراسعلا
 , نال مدق م لول امل آ اما تلال العد

 يلو الأم "كيكو لفن ف ققبي نام ب وسفن

 50 ا

1 . 

 نا اعإر د نانا
 لفن ءاومللو هكر هوائي نمااجو

 9 نإ ةلو سس سد! اوبس ليل هش ولد نشب اجل لاقل
 دأم نود هنودامو ىسصنلا هلفش نار لذ هيزحتس لد ضاعن لافزلو
 ل : مونلا نم لجر ناو ملال 0
 ار الالى ا[ نلاباف مهرذاذلانأذ مهررنلاباح نم ٍْ

 1 سا
 هْيالا تال ان نالكب أل تسملخ ل تانجا نبا رش عر ا بؤ هذ
 امهحذ ناصإ نم لافزلو اذه اجياردلا نكركو امسو ارجو دون لعب اف دحإو سنجرمأ
 هسة ضنلاو هزل نان هوا ضب لوا ,يمل جر نصا, لزمن دضئرا

0 

 0 رم 1
 وجا يو صا نارا جاع رش لزق نان ليسا وب: ل
 ةيلحإ مقغنلا ىجاص ىطعر اوامر الريخيزتكاى سلام ناكنأو يللا ع قيسلا
 تلعن كر سلو نقلا اغيل لمجرأ تج لخ ضاقت
 رفخاد لصنلا و ةيلحلا مقا نمل سقدو ىنل 0

 ا نال لفن بحامزهت نايات هكا
 اك اماللر فم اكس ناصإول و ةيدنملا يواثفلا اسم

 ظ اننتئمش كو لضالا نود ضلال"
 ملغ تعري نامه را دن وز ضصوصفغ اص

 تضرتول ةنارخو) مضوي اسنايف ايزوب) كب اضاؤلو مغلف ككدضو يمنا
 20 يرسل ركود نبدا اوبا نوكت الى حن اربالا تلهارساسلا
 قلازكو هل هل ني أو حز :نعرتولن ناتبضول ةئيض يلعن لدار(. منع
 ىلابتالكهزلا/نلي هدا هانا بيايإ !نسارتْسا باصإ

 :مايوت باصاو رهو ةضخرا ابن ز باص) نم لاذولو رفصن منملز نلسلا اوفتشلا |

 يرسامر ود ناعوت نم مهل :

 «:فدوباصإ ْسلاقزإوةناطيبلاول ن ا/لتذاهنئاطب مج نانمأذ هرمي لتذ كوت 0

 رياص) لي ذ نم ين لات

 !!لور باصاو ار يابا لاقداد نال نال هذ نان ثا

 لاررمزو] اؤلولو | ايف اب باصاولو كت ذلذاسنلا ن (هئُس نالولام ى البكي ذ ذك
 نمو لونا [ٌبدح ناسعإ نمل اذرلو كلذ امدسو:ةينح يارتع لش الف بهذ و
 يئمجاماو لن ربع جالسلاو نيرو لا انالا ورتتلا رخل لو فصت ل كل ةري نانمإ

 ا لافداو تنرسلا يع كوش الذ بولا يزن سدزلا نكن اف تهزلاب
 ناب 2 نلفلاو وزعي / مار رلا لفنتل تح تلغدانك,ن لئابه : اص نم ركسفلا

 ١ « نينا يوما مهاررلا تلخر تنصف باصا ش لاا زكورتنلاو نهزلا

 ظ نجولأنت لصر بامان هلو زكام اص) نم لاقدلو هيرنعلا كداذغلا ىف اك لدلاد
 :٠ (هتناطب عبج لحر باص: لوف" ف بث باصإ نم لاقرطومل وش الذ رعب وقسم

 ا ن عار: ىنغرخالابوتلاوزقلا بوثلا فزت ب ركاهت اهو از
 ماهراهل ل نامن اذاهتناطرو اد يوحاقتير اهلج نام او هل ىقثن نرح دج ت انه
 اوليه خ ةبجباصانم لامؤلو أزيل الن مرح ناطبلا تنالذاو ل اتنا

 رنخب وتب صان لانؤلز امس مل ىشئالؤ لف د زر و اههتناطبوزن
 تاسصإ نيل مزاد ةراهقلادلاول ني إ لشد لزوس اهتئاطبزخ ةبج باص انولومت

 لما ناكوؤلا اذإ ل يفلان يزن ريفب دنطِس نهاذ اف لجو امي صاد ملى "وذا ةنجلا
 ”تناطبا وشمر قنصلا كيذ نم باصات ةورمأبقو از خان نم نادغا نم لاقولو هن
 باصا نم لايؤلو (نسقملاايرهم ىف ايرتضاخةرامللامل تن اك درمرشوازخربغ
 1 .ثلعادت أزيل افولو هل وهشام ة وش ةبجوا|بق لو اضاف وعفا وزن
 . | اساور بالا تاي اعقب ازا انرابدةرع فد ركل ءاعإبناكلاو
 يلام عادلا ارانب ثلا ار ايسابرك عسب نانكلاو نطقلا عبابو !زازب عح
 00 تال تبالورتملاو |لواشيالو ل ذ ميسا اموزقلاو سونسلاوهدو
 ني 1110 ناو ةماهلار ونسال مالا اذه

 01 قئزا اباوا يفاوإ تاما اعنا
 نيش عوردربمالا ى) سولو ةبدنملا تكوانذلا خاين ذ مول تالف (عساحيو
 0 برخلازاد اولصر نص ليلذ
 طم 2ث ايكازكل ذيع ريدي لخر نم لاك ول للزكو خاب ارك 'لؤ نسرغ/ل خر نم لايول
 لان و هبدنعلا وانقلا ف اكان ليهنتلا :ةنج بازالاتة راد 0



 ا نائم زب لفت لاق نانؤنضحعرد لفحو عرَر ]تالت
 منن ال نيتالاالا حم از يامال ملك 0 01 0 5 هلف
 راو عيردلا ف لترك ازكه هرغلا وفا كرتألانشررلا | ,ايزلا ىف هب 1

 يق ا زارع اا نينتسمرع مق لع

 اسمان سال 0 0
 ' ام 09 /ارانن) وب ف الج ةيابإلا ى قست ل ةفينح نالت لج ره هرّواتنان :لخر نم لاو

 0 (5 اص 0 1 ور عزا نوما شرا هرزاناب دهس تتم ياعم

 ] 9 اورج بز وكلن رج ذم : | . | لايزلو سفن لاي عااضنا ةردزخلاو ةاغ 1 .
 مانا رف هدلووةلصا لذ قيرطلا) ءانلر نس لادرلو وللا أ 0 اوئنز لو قئاوازكذ ل محو مذ انب اي هلوهش وزي اج دم
 "1 0 01 ءلوسالزعموا نعش لعز ان هلو م شبأراج نم لا فولومل لتنال سوم اأو ل
 من نامال/ قال نأ نمحاو 011 حا [| ماو ازكولذ نيسزفبو) سعر رب نمزينالا ل اذف لالا عجو ةرلا تيففاؤإو

ذا هذخاين ملل ذنلا ع دو هرلبو ليفنثلا وح
 و ناكناو عاجالاياله اج نا 

 هدب ضب( مارة منارمقلطازاأم اعاني ادهز هعسيردم دنعو هزذ) عسل كودووب ادنم ع
 ١ ضعه اعانل 0 ؤ تايم عتب قلطلا كوب يادشخ هنجر اياب ضافلا فو اب: ةيلطت

 0 | [نيجمداو 0 د نمو | يف اعيرقي نوما هدذع ةنياب تناك
 نيم رجلا طب فقير لف موستنق نامذاو قي اذ ةيهازلا ا ضأش ليغ دو تايشنتا نم لاقت انفل/ لص نعدنجلاو مامالا
 داعش 7 وامر لاذ لانا نأ انتم تيفال نازل تاتو لسا ديور هاي.

 يو لنفنتلا نحلم لعق عيرلا ىلذش لد للذ.| || | بلا لفتت فصتنالو اصنع ودالاس ناحل ادرهاوخاو
 | نلا لها ديبملاو تايبصل ٠١ ليش لعرب مقل قول تح | ٠ نينروو مل لفن نع نم عانزلا ضو ضوب مضقن نزف هركسعو ابل نع

 ةيراغا لإ لاكرلو هيرنهلا ةداثثلا 1 ايلفنلا وقف رمل نيطنح مهل تويلَسلا تهرؤ شار ءار هلذ قبفرلا شرد عأنب مسالا لابلو كيركملا

 بنزل "اراإسلا 0 ترا لات «دلاوهف ةارماو) يمل لش دنع كادلل ثالؤقنقرلااو دحوف هن لاله رد ترا فسي

2 

 أ !ناكز | طن ابسم لدن ئيلسلالدادد يرحل ا نم مجالس | ١ رخرمت سرا انرنمد نا
 ارا ١ 0و انِلارِج 1 سو الو ماه عع - 0
 0 راب لنا هي الس الاراد نم ا 0 ١لنيو 200 لاف وكون ب

 فاس لشن - لش زذ 1 6/ مامالا لاقؤلو قطب ل رذاذ ةهش اع
 عي 0 0 7 0 0000 ١

 هن هلع اانا لئافلل 0 يتلا ا ا نيّرلاءأ 01 00 7 ا
 نو وتشمل ىن سفن نسا” 00 هد اوعزتني مارلو لدهن تبادر رق بالا جدنا نضال امطار ايي بام قالئاسش اَنْ لدعدربالو يمت مولع او

 اءدلسد يئرعوو عزتنب ] ميلع ملسو لذ كسلا هحرل كلذكو لئان ْ ا نناقلا نم مشع اعاذل نم دوخأللا اذ
 : مداد نيحرم وا رعى سال ادب نبدا دجوا» ور

 / ه ارتب زلال درسالا 0

 1 هريسإ نسر رح

0 



' 

 نت رالس الها
 ان مالسالارادولا

 دلازاةهلوق عوز اياكلبوإفالا لعوببلا
 !ايلا نإ 0

 ل دال ئكب ناالا : رن نا ناس نم معإبو ابترح يؤخر بكام عا اد هانا
 الراد ىف زق اكةارما جوزتإسب الالاوشل از اعرميفلاب للقلا ندرب صولا ليزك أد وكن اننا ان اس ا .ارلإ رولا
 ا 0 011 ايان تكفل 1 0
 ت1 اا 0 (عونبش «رارانئاعرتارانك

 ظ رو تففن عا زوج فد املا نق الا هوو هدلومفمو | درب تاور هيا اي ناكناو هودخا
 نموا مهر ارخإ نم ةنرص نيلسلا نم لجز لإ كرها كرحلأ لها للم: ا راما تشن نانل نانا ل ارفاق علوم يتضاعف
 000 |نياكولممز اك ةيارو مكبر 0 يراننا اك ًناسو لس كارا راردالاو بلغت س ذر ةذبالا
 نابإب ؛ ؟بود اد لخر نموونلا يره)ىزلد ولهم زكر ل نم ندرة 0 ا ا

 ل خيب يوجد نسام سي «عضيا اناا 0
 لها هشبل لها ككعاولوتساازإ لونا ةيزازنلا يفك له 0 ,نورموبو 0 زخاأن هم

 210 1 ل
 نادت مثد بولا له نأ ايس ازإ نرلسملاو يسبلاب سلا لإ فوارق ل وسار

 منار مابا مالساب نيل ايراصرهران / ارلخاو مال مالسالارارهار مسالا درا خد يارا ظ

 : لها هزار نيا ناين نال لع ةسبتلا نإ مالسالارادولاارجرخ 0 ونيلسلا لاو
 كانا ديرردلا مابك د ارم من 0 ا

 4 رج اوفلاصب رار بر الا «دجوف هت ده 0 0 0 جوج ةرخ|و ةدلن
 : اب ابل نات هدفا ةوز سنا نر قل :ن يلم الار اداولغد رم أر انكنا نم نانا قهب هلا
 0 منهن هرمز هأوم هان ل 0 ياخ كوني نرفأرا+/ززرحالا ل ان ماعإبو اوعإبو اتزان« دهااعقيدلا تفنن
 0 الاكل 0 5-00 5-20 امه |ننا

 ينط ورانا ررح - 0 لإ نوعدبرإب لها د ازارحالا اج عاب
 هبرنملا 5و ازا عامك شفي, لارإ ليد ناكتراسلاهلعيناو ماسالا اد ةب 1 0 ب 100 وده مللمتوُشلو م

 ازلدأ

 ظ ىمسنول ىز

0 
 كفل 1 لان رم م 0 يان راع ارلذكو ىسجرسلا لري يف اهاطدسنو رسسنفلا لبق شسفب «زخاةئنفلا يف ميدقلا

 6 |'نامستسم 9 ااورسارنر هبدنهلا قو انولا اف اككت :للم نغواراتحمو ان الدا ثاهماد 0 0 اهنلعَ !ذ ةايوزوماوأ اذان هش ٍ

 2 ىلع مهله دأب هوا اربدمو راو 0 تاهت 1 ل 0 0
 « ألوم هدف نرجأت لذ كس اولو لال اتي نم هتجقرمف يف يو مام اناا ابهبيإلدار ذولا و بز ازبلا ناك انج ه6 انام بدرا اكناوأ وع

 و



 مس نادر 0 21

ْ 

 كى يشح نإ دنع مثلا 1 اهالى 0
 ريذفلا ف لازم ايش 0 :اولومردصن ار ذأ هبا مبلا تلت أ

 ةيتولاو كلاود نادقنلااماو زق بيز ررسقلادعبر يشر 0 ظ

 م ينوقرننالا هرنع دجزرلو اراد هزخانزنسشل/لدنورئتشلادمب هل لمح لذ 5
 .ةردلا هات تشم دي: تو ذاو لال بيب نم نم مامال/,نهوعو ازأج هذا لجر

 زل اهزخ اب رسشفلا دود وِنهِلا ف هرجو نا امبدنعو ةعينجيا رن شن هدر

 تشل لق نما ف لزفلاو تعقب ةخابالجر هزرهوذإو ند ايوبرشنم نم «زذابو
 هطئتارلو هانا ذل قلاب هرحلا لها نم رتل كرتشم نمد: كذكو من منوم

 هرتسلاو هلع بسال والا هالزيرفح ايرهضح ةرمنرخإ لش |ءارتشا ثامن
 يكون وقح لآ لوالا ب 0اءاعدبعا نكد نا / نخا لوالا
 ليبسالب 211000

 هشاوللن اكهرخ و ةبهلاىن عجرم اا |تهارلا 2

 تالا بوه دولا يلع عوخرلا لو لاا نك فاثلا 1

 درس يحال فاكر لال وبل نا / برت اهدا نأ
0 00 

 وى 50 سبلو لالي ن وعلا دال اهدار للبر

 .ءافاب 0و للك نعله انااا لا السلا 1

 0 و راسن شا ناو وم وحارب: انن نات ولأ
 لككذ وكر شل اخو عاج هدم ابهر عما دنعقلا نأ + نإ نملاب ةرخاز

 َ 0 ايلول[ مالسالاز ار ىلاحزضاو لكى لج فش |

 0 0 يفاوك لاب عاتلاو
 ابمنم لم اه ارتُس :ىد نه نلابةنزه لا

 تاكو اقت حل نفل انا رحا اذا قرأن 6

 نعل نيران كدا يذهبن

 0 و صب هلو نا نادت مال و :ناك رنهلا ا ا ا م

 دان ةرمااعلشنلا ع وقنا ارش 0
 ننعرلنكب ةئرا 31 00 نهزلا
 النا اعرخ ل لاول لاني

3 

 .نارح سلاف شوسلا طيس ف اهاقربنإ 5

 ] لابد

 رنفبرينفلا ل قه دخإنو ما
 ريدر رو

 منا ل تنبلا مماق) لا حادخ) دنع ةز اخإ كوسا فرك نإ نزلسلا رحيل زس|ةم

 ل كنر ري ةزاجالاركن انرخالإ محي هبلع درو متنبب لاخلا لمقاذاو ةدياف ةزاجإ ني
 00 يراود وادب يف نإ

 لشن ةراجإلا !ماعاوهينعؤزاجاةاروسالا نارعوحيف عقو يزلز ماي
 ناو زمتل ايم زخ) ا نإ راب ا نوه تاتا نارصخ لوك ةزاجإلا تان لعدن

 :]نانزفلا د عبو دح 5 / هفسيرج نيا ناكم ناكولو هلت

 اادحا

 1 نان راعوا ةديدوهدن ىنناكيوس انا ةنيب مول طول ىج ومر« يقوي لن اومح 000

 | نم ناو مقل اييمرس ىف غد لانكا نيزوساياخ اي نرشتلا دسار الو هتنيب
 دقنر ضلال ةدربلاةنراجاو سلا رس بهل «داشلا ناي مشل ادهن يدجالا
 ه«اهلزنش) يذل) لوا غلاب ؟رتشلا تن نقلاب وي .ابلزاهدحان لحر مشاهد نعل

 يطل جو تستاهل «وساسبع »أ نا يدنا

 نينا العررب] لحرمارعل اب عرتت من] لان لقب هرمارفب ل هارتش ا ناو قنعازا نمل اب
 كسالي نشأ ونعيم لوحي لري كش (ذ كردإاز ار نمار
 لل ابراج قمار لاي مسن عند سالو لدا قلظم لاثاذ امو

 دحر نو حامنلا 10

 ناواصوطو ول لحاهجر يئنلب ل ناو نعلان ناصفنلال دذ 1 ااا ارا 0
1000 

 يا مذ لاعجاينل اهزرسالا| لمق موزاهل متن لس يرد نم هب نإ انا
 راع بالو لفي تحل بس هلع الو سيل هنهر .يرسالاربغلا
 ننام اكنإو لكذ ملك رخل اطيب 2 سلاداق 1
 مبا ميدقلا للم لوم ل ير ارت ناركع ارسال //للسو
 وبلاك نيدلاو زيعلا ناني ادم لاب جاوب جرب ذاع نع
 مانام دبتيلتو | دنع شيوذ إس 0 / ا |

 بكرا اتفول للزكو شرالا ذخابال دوماه زخابالا لس
 ' 0 يابا ذعا دولا مالا ب 0 انورنع تدلون او اهنمع

 درعلا هرسإ دذ ادرج ارار نما دبع مل ظ 0بوتتاناداج وسلا ليغ أك ١

 مناد



 رذلا كاملا: ذخانتمةذخاو 00 م,ننعافم دو 0 7 /«رخان نا ولف | ' ظ ْ

 دو دلول ا زئق ىف منرذلا لئاهللا 17 امون 1 0 ذل تاو ظ 1 م ا |
 أ اتا تادرس نب ارتمقب اه اي هلي بلعوب 315 11 مه برتشلا قحإتولو أعم

 0 ادا كسا ذل
 ١ ! مياويؤ ل عر هارتشاورس

 0 صلاها ىنمالا لعرئفلا| | 1 رمالساال هنخاا درت 0 :رقل] ىيالاهرؤز السلا رولا كضاهرخأنم مورعلا6 انك
 هَتضِشرلو لاح لاب 2ع قارتشاولو هب 0 ل

 -صص2ل 2

 تسييس سجبجيب بيججسس ويسلم 2 23 ةمحاسا ” قإ وءبو >>: ----مبهيييسيسب ٠س مسا
 يامهدي يا نينطلاب هن اكرتشل اضافت ان انلاهذ| ,مسدلو | هسصدوزلازكو وسفن ممقب هزئانارس أو عب 1

 كتخلاف ةشيسن قلاب طاب ن ولو اش نإ هب [متععكزتمل ا ةذخاو /ىاذاو و6 باث سلتا واما هيلي طه رهو ظ ١
 دبعلا كَرَدْشسإ ناو لت وة عب ةيابل ليتل ناؤ نا ورتس كبت ل ا

 0 انلاب لجرنورعلا نيروش الا 00 0 ,فئيف هنس؟زابوااردق قاب ٠
 00 ماا لم هلا لاو رانك مدنا 0 ا ْ
 1 ادا ا 00 0 00 ل ظ ا
 رتشل |ىضحتي نم هارتشاوا اا ” ناسع سا نثلا نم شلك 7 /ارارلأ) ظ 0 دل كلام دبل 2ث ردا وخان لا نحاول نابت ذذاومنم تكتف شالا 5 أ

 00 ذرابتعإ نشا لودن' ىلع الآ وسأل ف[ ذ از اين |ننبتلار : 0 1 ْ ا
 ؤ اوضح لاو : بقرتشلاهرتشاولو مهلا الا هدم, كول ارتشلا يان

 +0 لس ااراربلا يزخان نيران درج .|| مشا كال تنسدخد) وح هذخاين ملا اق سل نانا ساحل نيس ١
 ؤ 0 رد برك هزخاب نامل ةنافرن نو نسويها |( اوبس بوكا قلاك ركل دج اواو ل ذا فتش طور عومو ا

 قاب اشم ادا ام 06 0 ىذلامعابقح قداس مجإف متضاوادبغورعلا نهلترم كرش ١
 . | مملسالارسلا تاو دضففو [ضوسركل اذه هرتشإ ىلا ةاتداذابكا | ١ | إب اق لودلا لعراليبسالو نا نمله لالا نس دخاب الق نما ضاحي :

 6 بيرتشاوردلا نمةرتشملا الراو تاور ةافناب ذخارنمدقلا ا نك ( ابر ب عال تدع ملم ايلا, دسلا نانا /
 ١ 0 | هل لراوأس فلاب او كذ لنا «رتشلا نم لوال|نيلابهرخايو ثلا لاضقنن]

 كلازن نكي نار مالسالاراز ىإ محزن | من شم ركركلاازه تر ُ نم للتلا | نضع نأ ٍْ

 1 | شرح أ | ناد يات نانا سلا عن ان ضقنيالو قب زوم هزخأ لحرل لوألا

 20 ير ظ ندسا عر اذ شاع 0
 دئو



 0 »و ثايب د

 72و- ره

 ب 00 5 اة 5 كا سمح 4

 . ”يسس بحس جب بس رح رجب وسو درب سوو ؟ سبوع -هيوعووز ١٠ ”-> معسعم

 -رانارزلا اعز >ابنإ كلامللا اكمزلسال]

 0 س

 انلرلدكنورلثر هرئائوب هرخاي نا ميرقلا لأ 0

 ماو # ورد قلالا هز ردن لاا تسبب دقن نب ادرد نأ اما

 من ع ارك دل زرص ارو اهنا 1 اناناس
 هرضن لحالا ل الذ( هدب الس طلخ نم 0 م
 ةباعةذخأب ءنإ مدت بدلا كلايلل نامل الأراد لإ حرم ]و مضيف
 هلو ديب نا دقت لابل تبيدقن مدينا اًضرغع عزك لهدا نم

 كلوا 0 !نسبلا 0 مارس
 هيضق ذل رخ لئيم حابو ناباب رهراذ منب لضز زن اسلاب

 )ابا
 ضاهر [ 0 . 6-1 لارجرخ او هو لير

 (عاناو
 الا للتةنا

 ةموردل اره اولورنم

 إو 6 أيسناوورفل | ١ سان نشا 0
 1 عرب قا سلال كسلا ابان ماو نا نم

 ايست مل "دق لد فلارتعف مص قدرنا دوعالا ناكث إذ كلاقلا
0 
 /لراذ كا رجرخإر سإدب طار و رسولُ نا "ان نأ

 3 10 ١ دلإ 7 ]

0 
0 10 

 ا 0
 7 تان دو

 هردزلاب مؤلا لالا هرخ
 مو زر قل ا[ ا 1 ظ
7110 0 

 شك

 7 0 ىلإ لفل ل معارك

 8 يذلا 0

 هايس بمن امانا نضام دب برت بان '

 «نيديفل ا زذ] ناك اوربلعددفل كتبا نيو ذخالا نبش ومع رم 1

 5 اللب هلنرحاو بصاقلإ دب سم ورا ةباصاو دبع لور بش اوقات

 ناضالو شريفي هزخا ع بلل نيغاغلا ب نون هنمنلا هجر ث فرلملا هباصاو
 دبعلا ماش ناز |اسم بوصل ارانب نين ال ادب يف رهفلادجته دخو ناو تماغلا اج

 بعت بانل و ةلخاب ا ومش دايم مهرس ىف عقو يذل سميع

 لف ا اب ماغلا اع جربت ايسلار إو اىمنهيس هت يذلا لاذخالا م ريمي هند ناو ظ
 مالدي وب دبعل يوت نئاكانان ذضالا بلا قب نول
 ا يذلا رد ادسلا خان 5 0

 ميز فلا كش سانا
 نان دارنا بانا راسل زووم وج
 19 اذخإب ات ذاو زل ايهم ىف عيوش دب نم دنقلا ورش بوصف

 قس الب هذ :يلغلا لق نيطاقلا دن فدبفلا بم اغلا دجو نورس ويوصل نطو

 سن عر نكلو راسل هيلمرملب :رهيظب لول كلذكو موقلاب هزذازيسلا دعم هدبجو ناو
 متقن سصاغلا نوب ا 1 املا مرزحاو خلاله ات ةلزتشز نيلسلا
 خالات لشن ناسا بانر رش وصخلا بلا مد
 0 0 نتمنا ميبم تم بصاغلا نيو
 م نعلا نيو هصعلا ميمي نب لقالاب ضان

 3 لإ دما سمافلامهقبو دس ديعلا ليكي نهب رل
 0 ىلإ نشلا بصاقنا وقرا ذاك زن اشناونملا
 ديلا لم ابو يولع درا :ادسلا بصريا بلال ذفإو عزم ىف قو يذلا
 دعا ةمشر ادم نا لخي ناب موي ةفتلا دل هحاضرخإ نإ نيهجو ايار كتذزل له
 مدل ارثعو :اكلوتب دل تحاتز عا دل ناكعصفلا موبرتميث مافلا لافف

 مسسذْخأُو قيميلا لع تبهاغلا فدا ام اعرتنيب ول نلف ناب بصافثا نلمس
 مالا لوضنل) ىئرس نوبقنل اميعدن اكره روثلا اعابم [رثو لفض[ رو عز ذل

 هتاول

 دو نصاغلا امك درو فل ارثم ذخر نا تماند | نلففس اد دنينرل نك ناب
 اسداو هربعدشاو صاغ دز اعبصافل ان اظرحإ قبلا معلا دراش ناريؤتي رئاددبعلا
 ' :ةيندسلارجر ث صافلا مي ب قولا خا قمرصلا بحأص نا أع لاقو هيغل زن





 تن

 سة فلا ٠

 غل 7

 هاوس .ه

 ناو (ب زلادبف اهو دجو |
 >) لوالا قنرفلا ناول كلدلو ميك. ا

ٍ 000 00 

 ددصصمو موسعا. وصب + هاسحخ -جحمجحج نيو يس

 نا تحال قرذلاناهلاجبلشسلا يتادنركاراذو اتا 31 درع
 0 |نفلارعن اهودحو نا حا سفلا ليقرخالا يل زلا د

 ل 0
 ايزحرب فواودب لنا ا هق فكنا هارد بسلا نم

 ا زب نلاقإ)
 ٠ ال اعمت فولو ختمت تيب نأ نوتسالا فذ مرن ىلاك لو ليز( ورلس

 لأ ادن بضو نتا كيلو ناي ايوا كربلا نحال ام

 اهلوتلتيإ عيش اهرل ماا سالت لا
 ل مهل ارعبورإ هلال قرشا 1 0-2 نا

 0 نانو لبن !رحا هقدصب 3 نززقل ورا ررتفلا/ إذ هد :

 0 اسي عمو
0 
 0 لإ تا 0

 تسب و ارم ا هزوز ضمت 2 0 آر 1 احم ياو نايذاو يع
 اا 0 آو هد 9ئرتطسمل نأ

 ند ل هند

 تبدد صوان نانا ةرح اوما نارها اعل يرانا ةرالناله اب ]ًَ

 اور اخلل برد ادانلغر يللا وا ةنذلان ب موق كو انوا ا

 لا لهادهيسولو 0وقرتسيو م 0

011111111111 

 ميبال امال وكي ةسالاب ىسسؤلف هير ا
 تاما نبال 0 نبا كونجرملاغرلا نايرح نإ 0 "امكن يماذلل 'أضانوكنو

 0 نانلوانص ازك |نبا نع ثاربلا نرضقخ فق ديمن مو متم ست
 ادا نيلسا م واتذلالها تك | :مالس الاراد ىل
 انااا سل دع تلم -ل ةز ' نلت وف وذل '

 ص 0 نإ

 فا 0 ١ ةزاهشر تالا لونا منع الف

: 3 0 

 ار نائلكمالسالإ نسال ميم دجوازإ لانكو لتفت ةيرسلا
 ب ا تلا نايس مصورا

 اندلا تن هلل الاذا كلو يلع ونوال نيكس لإ نمانركز ا
 مسع علا كب -
 اهب سننانزفاط لبد ادلازالسالاو ترسل
7 00 

 اه | دخام ةللرماًعالسو رربادو اًءاش كرت ماذلل تاذإب ءزلا رسوم :ايكنإ درو 1 1 ا 7 ا اراقب شالا فدو مالاتلتع ات نيل | هييسسزمن نرش 0 ااا ١ 1 د ناولو هبدنهلا كوالا

 دزخأَف ل
 مأ امال 0 0



 ا

 سلا ص س2 جيم 33-2

 م وو مل ل ١

 تيسصص ٠ 0 د نو

 1 سسك 5 لكلا كشط ومس:

 0 - >سححس - ويه <

 دم "ةنسسسسح من ا ديس

 2 مو

 موو « هي وه يصب 2 - 270-...هكح

 <. ١همس هسييييسيهسيس سشسديو مدا جر لد هس

 سل" _سدسسل؟7؟«لل1ا ٠ هع هس سل فه هَ 0 مس

 م نمير -

 < 7ع سب هيو همي ل وو كت 11 ؟ تجا 77  *ج : بهسوروويج ا 1 77--

 تس سويس سس جرس جت يسع يس مي حس دين سييسانشسةفشعاحاب

1 - ١ 
 و

 » وي سو بس ع ١ ل ديس

 نيلاو نر إس ةرورنمزع
 و ا وعيطي

 ديال دحاو نشر يعو لني نبأ لاو ّ
 م 20 3 0 ترا ]

 1 1 ب ظ

 بزفارادر .

 ظ ا ير فكر
0 

 0 20 اذا ارلا هش
 سس ااا اب هاا 1

 آ 0

 ادن او 0

 بانا مننا ينسون
 ان <74 نر:

 , 0 انا ا

0 

 هر هليخاراد 1 اراض

 طخ مهاصاميزوإ بُُعو | ايبرح كيد ناداوا ا يا
 م م سيد دج لسا ارإنينمانس
 اتساع

 ذل ملام نادال لوصلا ( يسمو بخلا اوومهاض
 نفل مو دأب د! كيا 2 . "لان نمش بصغاذانايأ 7

 مبرلالئانلا اين اطجو ار عربم :زف ناماب هنوجلاراد نات لْضو)زأو

 001111111 فنا هيلع دلي :
 كالاايكانلا ف متساركل الا ئافلا ع الفاربس وج لنواب امدح
 0 اما -.لئفكةبزتملا

 نإ ابيزع بهار او ف انلا ادكرتس اذ او م 200
 نبل م ابيعوارت انشا يزلادبل ا ءاسشا م

 د ناكل يصل نادل لا دل /نلعم درت
 "ان فنانا شفنا نعاس ازا ةراصو الخ 5

 !درتشل جربو عيبلا ضني اغلا نان :ضبتا ليتم كاوا
 علا ضقنازإو ضال راضتريغوب أجرأ ادلق فويل كرتشلا ضقن نايا 1

 ظ اكرتسات ككلراد فاي 67
 0 ا يلا طب بره 0 "ل و

 ةدحإب ايزل لاو رمي اب اعدرلاب هلرقن علو :
 نا 97 داي جام 2300

 نأ ١ | ءمرحب ئزذشِلا قفساولو
 0 رت اولو شم هيلع ا
 ا | ضف ارلا لها ع تاضبأت 0

 ,٠ نكارادسرلاو |[لا لخدرلو ةرضرلا ىن 0 ظ
 0 تاو ذاتيا 5 39 نير اقتالالء ا ملع نول سلام تالامداليد دكا باًصاخ

' 0 
 0 ذو ول زم 1 اجويبزعرم|سزلو

 7 ]سامو مد

 لريغص عكرتس ءازاب 0 الوالوتقملا مدب اودخور
 2 0 كر

 | نيلساعزذولو النابت ضن اجر منتسب



 )ف

 77 0 ا 1
 اناره املا منديل أع 0

 سزعيزتننايإب أبرار ار عينا ذ تجوزتو ناماباشلاةديرح

 كلؤاْس ذ] ناعاوذ اخ اال

 نرلسلا ليلو /نينماشل [ ةرارحإلاو ا ذا انا الاوادم نيس
 7 ياو ريب تاجا جنا ادع

 نيم لاو نيلحلا دون ناو هدا ادا كمل ددل/لأتدإ
 هع نادر دارت ايهما اناا ل لس أ

- 

 دسإ نايماوت الإ نإ نيلعللا فرار ذ نع ترلاذتو إ
 من سو عاببزيع لاثو ١ هدب نب ناكر اربل| ةرهاي شوب يارزمن نهر هل نايرل واف 0 زلال ىف رضع قول لوجو يف نيلسلاكيؤلاو معان و 00 اًضرف ل

 كالو مترو ةيدولاو نادال لدم لو لارا تي لشانلاو يدل 0 ا يلع كا لها
 | ك0 ال اسما َ مسالا ا راوتمرس ضرما طي ناكل الإ نم من ياوتلا قب
 .: ٠ ميباوماوان اي( ىلع بيلا اوهةبز ادب الن اومدقاذأو ضو لوتنو ةسسأهنو مهنن| ن مر نامأ
 الوال نكس هنم رخإو لا |نهيإلا عف دهر نادل لعنالاوناافاناسقسا تبق 0 :لق ءاكذ# لد هنلو هر نأ م هيزهلا
 ذ اسلا تام لور اا ا 0 تاي ةلوخر نقونم رقنلا ثفو نب ةرياربستو سده ةنسشام ناو
 0 / ناو نيبال وفدسيأ ملال نار اد نول بترد ولد مالسالا| |١ امل اك ترسانتها 0
 .يزهل نع ناو عيب انفه ددلا[اذ مالسالارارلإ ناه مل رمل دبع ايرك ا تقتل | 0 0 ناموا ياامك

 3 5 نس الازمان نادال 1 0 5 «اه ذه ةنس تلو زن لع 0

 اراد ةضزاصو: 0 لا ' ود انو دعاس .نرتشاولازكوأ 0 ظ
 ار الاد دة 0 1 2 فة ؛ 9 9 ا

 الس ,ءعدوالأ لكو امنت مهرس مالسا نوم 0 ناضولح نيد ني ماشا أر وورد عوف خش حي يذلا 5 ١
 ناب مالسالاراد لخرايبوحلتفوا لاو طم لس لفة هنو نإ كب بالا نلوم داهنل ان دل د وجيد فلز /ذ كوتور لا |
 0 0 021 ازلا ذا ب اولاد (لادييفرمر تاني /
 د ترأو همم غب ١ أيس 1
 ا ع دس لإ يرطب يلا زخا اش و ا ل مس تع ل ماا ارا ول اسهل ا
 ؟”رانكنإو لئانتالفاعاعيل م تبل بدلا بوجو ىف لالش رالواطح كريو | طقنللا ملف متسافلا اهجارخ را تاذاذابيذ نلي اغرق جارح ضرارجأتساواوايبز ١
 ملا كانا اكول لاما او 01/2101 دعا ناار حبالالا اص لود ولع ىدب اجو تدزدإاساهجارخ مامالادخاو يهل از ذنب 0 1
 ا ا ضد بلطي ليت نالا اره نسا معن عدو أو نادا ائزاديهف نم ١ لح 0 ءاز لد عضو بلا .ايالالع 3

 و 00 1 ب 0 ااعللذ ناي ام هرجاشملانن حا لمنال :
 اسس قاتم 94 ني م ةكافكل ظ 0 ' دق مك 0 ءرزف 2لرحاضا بدو اهارتن نيرا د 1

 ' ظ نادين ول هني نأ 0 , ناو أيمن رك نصب اى مئنعلا] ةخارح نصرالا و نك !

 /م/ا ١ 2 ه , مل نمرهشا 0 ا
 7 لجالا ِ ادا ذو هدر | بجو م قيم لايق حك ممزغوب هنسإر زد ينم 1
0 : 

7 



 ب ب وا جا بج نسج جس بسموج سو جسمساج امسح ,» وبوجوج- نر 49 هجيج هب تتسلل لا

 , مسح و

 00 ا 5

> «- 7 - 

 امس بست نوب

 226 كب مو نىك "هيي

 5 27 10و اس

 ب .. «<ةجرير|_ىاحك طط مه

022 

 1 2 خيب

 لها نم لع مرخولو نيلسيلل انداوناك ثردسارار و انلحا ولأن | بضم قداوعرإ ناو لتزدوب نوابه نالو ارلادت
 ب احوطو بر كل اناساسم تيجو اند اوس ةدحا لا | (نيبم اننلاة 1 0اس ادع نولي 0
 ريماس نب هدمرم يره اذهه/رلو ملا رق ارقلان روق لبح ,ةنع ياا لرلقلمو هاندا نسل لت نإ 0

 بدأ 0 1 تاما تبدا دياي تاراات نعيلضرهو | (| ف اومسكناهبرمال شانقو كزلرهل تقايبو مم مارتينا مهرم ا انالبل
 - تيج تان يدرج 0 0 ١ ادا م امان ءأما 0 ا كد ب اوبسرديف عضوف
 مهم مم ةفويريربر ةالخع تن (:ااش تماس | ل ةلوعمل ا ملركسلا لد نانا او هني رد

 : 1 فلاير 1 ه فل نيلسل ماس لواولا | نيلسلافس نم يدرس لامك ١ هردخو مومرهأبلو ةودقفو ىدعلا ترامإ

 ؤ رار ل او تتش انا ل د لانو يستوخ و تورت اطويرمزاالولهمن ناب كيروسالا 7 2 اننا
 لذ ا عانوا تنالدإو ةالي تناماذا ل حولا قدصب | متو و | مسلع نكي لاو كت لع لتس ككاو وال: نام اعف وذل ضفتي اي ورطموا ظ

 نسله /ونؤمزب مهن دع تارامالا هضاعتل هرم صن نام ل نا مادو يقف الا تن امالع نم شي
 دردلااومز ن4 هودقف ون النإو لقي طرتكلو ايف فو نأ ارابتخاو ارسالالغ

 ل

 تلابصوا نايل الا تان ناس لوعة وا 0
 00 0 ظ

0 0 0 
 بالف 0001 :ةمنغلا ماهم اع

 0 0 نايا
 ْ كا مانا
 0 ا 1

 ظ د ا
 ا د لذ 7

9 

 . كيج لنا
 ناد نب زاوناص اغصممن اكن او م

 او نون 1 44 ب 2 ١ 2 1 0 0 ظ
 نايالإا 111 و اسنب رح

1 1 0 1 0 5 
 «اهربجاو / نم دح)ن امالا وكودادحالاوابال)
 ) 0 رف ب 21

 0 , سان |نانص الرضا لل ىف ( يال مش رسب نيل انامل وداراب تارا ظ
 و |هدلوو تاومإ ممو زف هينمأت

 ل

 ير



 دليايك جالحب (ننيل الابر جراد

 رجول انايقسا ول كرك
 شام ةرخ ىفي 0  انالااع

 ديب مرطولوث

 وحس 2

 21 10كتلاغن

 7 هل ناكسمم ارد ةبار

 اة مهر دوب هد يحال
 0 اوردر:

 ض . اس 1
 هيدا لذ ناتو دل 0

 ْ 7 90 ' 9و لازم

 دو امالغونلا
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 ندا ةتؤلبو هركهيزاع تنال ناد ءكعرفلاوةلوليلاراتعاب
 ا

 1 ذا هفاو سس هنا عاقل
 من قب «ثك|را دن ووقكاو ورمل ان
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 اراهننما لس اد نص 0
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 دا اوزعإ اذان انكلا نم خل اذ دنالو >لئاؤلاب

 ٍ فراش 5 ل نانططو اان يان ارالاوانرا 7

 ديرما ا يقوكى تنسو هب دنهل الا فاكر ام ظ

 نانااانجر ةيرشع ىييرشملا را زبو نب تااكناو جارح نه جارخ ٠

 عير 0
 لد اجلا ف فم يرذ فيلو جار لس لارج البف اما, ةدصيال غلاب اننا
 0 تالا لم 00 الإ ن ا

 متل نيرا تن نياضرع هدو نا داع ضر /ىإ لصؤل/ موثق نمالرط رح قارعلا داون
 .لار أهي اب لكذ نم ىف "برهلا ض رارز بسزدل اب لضتلا هيسرافلا تا ىلإ نلوم صر

 ناكذا ةنجارخ نقف عبلع .مدأاه يو ةزنع تفنن لككدكويعاخأ
 ب ويلاس نانو عازل انورشمل

 نلوي دواباه] الربو ةونع يق اق مىرلعسااسعسا هو ذاذازفنن سوعتم ةكمز |
 1 ةايالاتكاون اكل ذا تيزي ابوح اهيل لقنو اهم مالا مةلخا زا ككذكد جارنا
 يم رتل اولدو الص تون ةدلرلمو مالا ازا لع موب
 10 اناا 2 نال يقاهله] اد ةونع تقف |
 ا مالا دهنو م 6 نات نادال تصف نانا

 ا ل .ارخلا ضراو حارا اوستن تناكن ا جارفلا
 بع دانا ضر لمن بنا ذل إي ةرتع طار شل يقتح

 :ةرازنح نم م نم ا ان اضرااجانمو هيزساط رنا جوخ هر

 تيئواشلا ف منفلا ضر |زبحم نتن أكن اذ :ارخما ولف أم د ناكازإ انا الت اول
 ضار اورلحرخا لام درتام نإ اهم نقل ابك د ماهي نكي دارمل ا وةبدنهلا|
 نوعاو نع ندا نضر صاولا سو قف ضب ارش اهرلعيذع هدد ترعرع عضو صم
 لع معسا ا بثيرع عرفا مر ايمانا اننلا عاطل | ويضراع منعمنا نر (وعلا

 أ ال ةرفح لا انا ما قر ناوهلا نم صحب قارعل ا داو

 دبل ءالإ [ز اهي الاه رشح نضتر اكرر 5 000 1 0
 صارخ 0 : ؛ ىناكناطلسلا ةياجنت لخنر

 ا ل اول, تور .نومسو تازذلاو لفك ةوججو ننمسزات
 :_ [ماطوم انو دري نأ نحر هصيصم لاسرعرهي ناهرشامدرهيلا هاز واس ديرتر
 7 كر سايا نسب يار ذبعيدا تادف ايون نو مين



 | بيرح لكى ف متسسنإ نصر عفو وام'فيظرلاز يم هن عارخر فيو عار ناعؤر 7 محا // ىف ونمل اناا ب ةلا ركذ ناتو لوهدج و برهسال ار فا فزاع حران ناس انس نانا اال ان 2 1 (سرْعول

 ا 0 بالام 0 ون تل زط وعن نيل حا م 0 تازفلاو
 ريالا تسلك ىف بع رادملا] ده مي نتنفحود «ايزييفعلا ار 0 | م اب لكو ةونع ص 2و

 2 ربما لا ةهاغلا ذنالالارمو ةدماو ةرم مصار سلس رشا تلاد مام 00
 .٠" يكلم دنع فا دنلاوهام ةدلب ا يرهلم از فارهلاداوساييرجاف نيميلع تأت (رتو ةلون كلارا وجو انني ا 5 هدر. .| يوب يناير لل ةوتسل ضرع ننس هوفر 00 صاف نهي تالا كيرشسلا نوت | ١ جا 1 11 دررلاو غ رهييتلاد ننفلا هراشلا تلاع 1 هلل قنا نإ ذل زم لف ازا ءامالادإأ 9-2-2
 نموكذ هكوسامو مهدارد رس كلا ابيرعيفو عارد سم بطلا هرج ننضرلا اشو | مينصإر ارزمذ ماع نيلسلا تالوع ع 0 انلغناغزإا 2

 أياهن نرد قالا بسلم كاميلاو نقاد تا نا انمالا عم اردن ؤ و هرامبلا] نا كا الا هذ رخ مدرع نرخا ضرا نم
 يخوي دام نتف رات ناتباو جاتا ضعن بجلال فاعلا ايكيا امال« انرنولف يجر
 معز نكي ةفتلمراجغالا تن ا/نابزاخجالا ساي ةغليز نلعراوتاو فانعاو ةذ يا نبع نيلسملا عبر اذا مفلس اضرإل 0

 نيل فنا مرج وترحل و هدزلا تراذخلا ذامكمرك فياض 5 :نز (ساول ارؤصمل الع جارتلا يقيتنجارحاضر رف انمار نسا اسم جا
 لوو اذ ند ةةرغتر جالا تنامي لما تا, واعرب تءاضر | نا/نم [س ل 21110111 :أ ىبذ ايرتشي
 تلغراف يي دق نعزي ذا برجا كدر (ٌم الا فظو ضزإلا شارف (ن(ةلتسارل كزكو برش ن راعاذع ان عالساد عابد ارانإلابرثا

 د نر |رتغولبت تااناو ئيزلا ار ضر دن نم خيتو زلال 0
 لونذو للا اون امار نعسان او اهائزايد و مارد سمح
 اهيجار ذخوبال عم ٍضارا باغ ىفاذكو سسضرسلاطرزع ىف اي ءزك ن يمدقتما الا
 يصب ننال رض اد ماها ناك اها بان ذاندجصلا د نال ماندال
 2 ان ذعبازويو عابزلل ةكول تسيل ضر لإ نإ كزئالاجادخأل ةزاجا لبو ش أما

 قلن )اهن اشد برق هكا سابا رسلان ظ
 أد 0 د2 1000 :

 | كلا هلون :
 تيل ناصز ثرويفالذارتخزم ايتن كلالا تول كيذو يجازج عمة رضار | نإ عفاف 1 اوعأتلاوأ

 ك2 د نارلبا ا لب لا ةولدنم بحب أو اا تح مح هر راسم 0
 0-52 نا ا اعل 00 ا است مو ؛يادوسساءزرقب ونسبو جار! ىثوتسب ىت الع نيبو منصب كلك [ىلد 2( ) سبح قم

 ظ 0 معارزلاصقن ناو فاغلالعمارذإ اذبتعارزلا (صقتت / ازا نضع قالا
 ا الا عطش 0 هون ناصفن بضاننا م 0 1 0
 كس ةلد «رهم اخ قل در دوردقف لَم :) نإو مفصن زحل لق |نأك 2 تسلا وتل فنانا فر وسل في« اريام افلام هنلب
 وا بلدو بصقو | ا ولله 00 اد اج اهينرح نإ انيلادارجتسلا سرفولو دنهل ياذا نا :ايكصافلا ةلرن
 اال اب ناكن او جارفلا اهف عاببو عقب نكن داك دولاب كدي لام حبلا: لرمننورالابر لعق اباطر عرتروزاركوز فشلم |
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 ؟رنساو مارت ضر ادرمركأهيو وينض ارت امرذ 271 تر
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 نمالراقفنااب بيني حلاقلا يل غيب 0
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 /ذااهل ةلرخت :لكووشإ امو بربلإءَن و

 نويصد لا لغسل كود ا مايا 2 7 يم 2

 20 افا مئارعر ين اطصا|ذ !عارلان) ةرجامالا عيضش دوضخلاودصالا

 نا كانوا 0 يل ناو نانا تتارذلا

 ْتاضر]؛ !بدنعلا كدانعلا ايي اب (علاناطلشلاو

 آ ناسا نؤدار ار اع ارا تكازاراهنب
 ةاعب اعمأمالا نيناوعن سانا خا دافعا

 نسنلا لع دزيالو فصئيد تلو جراما عبرا
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 مهند نأ ارايإو ناك كمدرب ير نمنع مارنلالجتدوزاج نيتنسلا

 وجر لعام نو نسر سبات ادتنملااهغيزولو ةازلا نامل يالذةلئاغا
 بيانا منااودجأد هدإ ل مو افلا مدعو عيلة يذرف نع ناقل

 مهاف|[فق ام كيذكو قارعلا داوس كبت نع مننا نير عامي ىلا ضار لا نيو
 مفيظو اعورابزلا ضحادتبا فلظوي نادراولو عساف, عنوان لس ضر | اةعرحإ

 بدنمإا كو ةدانلا ىاكهنوجول ا يججلاو ضيا يم ناك تيتايزرش سمسا زهر ع

 تول ره رز اردو ماصرىتب ناي نادزاج اضرب كرخإ نإ فير نم مامالا ماوه ناو
 ضر |لقاب ءليوت عبرها لبن العا رن اكناو كمذكف اهي يضارالا للاي

 ' عفن لزافلا
 يت
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 ناجرخالاراد 0 0
 اسم يلعرامكا تلو اهباوناكقلا

 ناو يشعاش ناو جارد لمجب نإ ملا 00 20
 بس اهلهر ضو محولو والا لولا اردد نب اا
 يام 0 ا :

 اد عال ناحلئاغ امفرصورْسل اسناد ج

 هب نإ ناخي نا وه ير زون 0
 !6,:لرا اج حتنو ضو م

 دنضوت ايزرز اع عبولا 0
 لعاب سميد ايؤرإلا بجاُص بيصن م "ارا نخ ام أف صارم ضرالا كيذ لس
 بكد اهبلعر وطب نإ أوف دب عز ذاب نم دجإل نان اوم 7
 0 0 1 قدرا عيسي المسا امالاوجنإ داو ا
 00 دس يف نالا

 ااوبره ناو لالا ب قاهر حا عدو دردإ ساي نأ
 هد اويالو لإ هدر اومجر ذا اهله قب ايزذهو جار
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 1 ر هلبكل بوتفيالو اكطورمرللا 1100 |عرنووطغف مركب ناكازاازكرأ | ةريسلاو سءابلا ل يارامشرإ ف سسلو برنعلةراشلا فاران ابره لا

 رس 0 يح مسا اعنا ملال نتا فالف يا سال ل يفةناكن وعلا
 ] 93 [اكرتشاول |هذ جارضالو ةبلع تحلو سنن اطلاع

 ' 2 [ناهه 0 ا رشاد | اكحالا نايك ذ ا 6 را

 كرسي هنن يطذم يدنا هش. ننال ليلا ةانا عشب نال نا م جر ىلا افلا تيك 0 1
 0 1 : اناالاو مدان :ميض اير ف لرتشل نم بي نلماعي ضال لطعازا نة فلزلا مك بل عراخ ابوي 1

 ضارالا رام دركي جارخر ا«نااولات «/رخم ار يسفإ دازإو ناكارخارسكو|ن ءاريدصالسبو |تايارفأك :اركإ مسزخوب :ارثلانور| للبن

 ' 017 اةينعلا الخ 0 ناو السلا لبق ملل نإ عيا لذا ا 9 نا ك0 ااا د موا
 0 0 كا 0 مالا فهن || | فرتشللردقبامراشم ةنسلا يغب ن[و ءئغزاو شدو لجز نم اهيعاب را

 كرامتنا ن نيب نادين لوا ئين يرنشل يزنغلا لعدابلا لح
 ِْ 0 كاسل لانا لهو عيابلا اع اردل او
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 ةهدم ااه زلا لر دب هومر ربفلا

 اك ل 0 0
 لازخأت :ةغلرزلا ممن ل ةءايرادقم كرتشملاذب ف نك رو جإ دارحضرا|

 1 ل 00 7

 1 001 1 ها تترجم ك1 1 ابا ليؤحرمنا كرش نل ل وتشلا نم
 ضرالل ناك ناز يي لاوهر عجربال» 00 1 الااعوجرب لاش الإ قع ور

 دراراملا 1 0 2 , 1 دحاو ل كلوي نالوا يرتشئللزحالاز عب لاب دعا و يشييرو شرد نآوب

 1 دنصت فدرذما لغو عينرلا لغاز عززت نافل ذ | نضر 0 0
 أ ونور ناوين شرخلا قنا فلل ادوات عياش يف نكتمادتنسلا نضم تلكذكودغن نال عاين
 هذاك كارلا لغو ما (نصنينارؤرلا نلغللغ و للا تشل يذلا نوي 1

 نارم ميرازكيام نانو جالا سن ةر 2 ] 010 | 0 ٠
 210 هل ا ظ 5
 ظ يالا ونكت نرجو لت انززا | جارك هيرتملا كو انمل| 0 لااا تسرح نو خان اياوئاكاذااو مم فج ديف

 طقس تاووزلاو بنرا:ال] قفل را اغلا قل: المضزالا كاع نكس لسن الجر قرتشما ليلو قل السيت تفعل |
 ا اوربا هضم ودع نسر زلافة ميلان كان انرالعتس اناشو تدب اهي ازخ ضرا

 ؛ ةدره] رش 2 : رخو ال اهني سيرو اناس اهلمج نيل ار اصما نم ى اناء 1
 0 رخل كدادف عزرا شلال ذنب وار م 50 0

 عبارسح 0007 داتا عزل هيلعفر زجر نم انيومالا سضا بلت نمو جاز اهبؤن جذل 0 و 00

 0 تارفغزلا ضد ماكر 7 س94 اهم ععاب
 ١ اكو تصفق تلوم
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 تامر تلج زوم او ِ
 ضار هع حقن ةنزح رض جيركو ماطالا اكرهاتلا ناخ ظايل دقتيإ | ٠١

 نر إطار برا
 ١ ناك 0 معوض زنالز هبرنعإ

 بعارإاوصو 0! ديبي . ديس برجر اهنم صحن الاهل دازبالر قات اهنالا,بلع عمبام بسكزررؤلتا تاولساو 00 وم مرلع لد ل 1 سول ندا

 لك اعاني ارضا دان شيا الالب رة ددارالو نمز ارنب [و ملح او ميدبا تانيا ل سو ال ل هزباو علف

 ير [لار طش هوما ذ ةيسرارم ]مف خرب: نسانزرب اهرر نسراؤ تن اهتم لانا باردا ند تأ فول اكد نسا ىف نقيرلاكبكلا لعززفنالوجن
 هير اعرززمس ل اهل وشب لةدلارزتلا ىلعر تيهر رمش لكناعرد كشوو | يجاوب 0 ا عيار الزل لعرت نك خزف
 يا تادلة رهو ننام ضم اياد سرا ساو لا هرم ب يارب 0
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 .ةزلاعن ظميولاولت قب دق. لب نيويقلا رك لانز كه تموراسرر أ هارت نإ مرلع عضوبإ يملا ضو

 فيليمالاو ىالإ عمسع وو يايا هير نالاوم ل تلا كم 0 ءااغن لذ تنال

 ! ب يروون أن منوعب شالو وي لدم ا ولت نادبالو ضركلا لزز اعازخ 1 تق ف اانا بالعرض زنو

 00 ا اق ايزو 0 00

 0 ا تجارى ريفا ْ 5
 ظ نارا (لاولوم اعجز عضونو رولا ضذخؤن) شن لع

 نغرائم زا ايشرعيرل ىذلاربتخلاو هن 10011110001 0 طوع 0 التيارات ردا

 عضوا سار فراس اوس انغالة:زمبم ذجرتا زا وأبتفرامانأ لاما طسروا| 1 ماهوب نع نوه لن امدنع ف ازهر دحاو لوحنع

 تسلا ىف اهنغ ناكنا لاتصال ةنةنسسلا ضعي قادبغ ناكازإسذلاو لقوا لذا 0 اهنمنن حاد تناو تعج اذان انرقملاو كر افلا

 1 نعني ناماواوغلاةج تخت سنار در سكن م اهب كرون اهن)الا لرد ردا لوا إن يوما هر لادا ضزالا جارخز ؛

 ا هسدخون مو بزلااعينونسلا تان اذاو لاولاطسر ةبرهدضوب ىسنلا فات االول دال ةدحاو نس هدر زب نعنسل لحيراو انام إدا مب | د2.
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 هرملكوف تارا ارت سليع نفو مسبقا ىف بوتس س فاعلا تظن فران 2

كو ةامبا تمتد ا سطع اثإو ةذحاو او ةرعوانكرذإ نإ
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 5000 2 لحدا ينيك حل سلجا لفن ارى ' 0-5 عد اقسم توق را ةردلاو ألا ةوجووم رتل ملل( ٠
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 لازخإ ل ااون ابذلو/موقرمابزو قايضالاوعدنو ا زعأطلا لعب يوت أم

 ند ني ةركو ةيدنشما كوانغلا فاكىزكمطالا ناول اذا او ةد

 ايل اكتر ندا رانا نام سادتي وي ول د

 نيفسرل| لإ ةاكهدسر مادطلا بق هين دب لسفيا اهشلا ىفةتتسلاو

 لس :(/نيدبلاعناضأ لسفالو ةدحاو بيغ نشل اما جز قلي الو
 ةيبالال سم يف برالاو سهلا اكو نذل ةلكدبلا ل سنع غسل ناو نب الادئعؤلا
 لقهدب )و حوشلاراعتي ااديبو عوبشلاب هن نابشلاب اربي نا مامثلا لق

 هدب وبسم ”ادغل|دهبو دعو اعلا وإذ اب لسفلا رت نوكن يي لون نكت ليدتملاب ماعطلا

 داع للا لاذ انه ل6 اا فام تزل هك انس
ايدو مو بس احب لفو نص لجو

ةادبخ او بيؤملا طي قا لع بق 
 ىرلخاو: 

 وأ ةاوأو رح ارز

 0 ا )

 ص يملا د



 كيج
 ملطالار

 9 ني

 لاول هنأ "فرب نإ بنيالو ءاخالا اك
 يلا دازا ازا ملا لا م قلل تاكنا

 ماريا لمولانا احا لافت ١

 ظ هسررلا لا ناسا ني عت ناملورتكيرن ايؤصتف مارحذم ناز لجتم الإ |
 دال الس رنا ::لرسبلا ناك نسا لدهإزلا ليعاسسا خل ل

 يربح كلذ لفي نأ بات مش لوا نانا لا باوس لس اذه كذكو
 نورة نطل كر يفلان ينك ة زمنيا عج رم

 بضل
 نجى نآلاذ ]كلذ 0
 دليلا نخاف داعيا ءاسو لبو لية اعاد للعب لجو
 ىا نهد ةرور ان نفقسانا ةزاناؤزدو بملأ فو اننلا فاك نسفلا ثور ةيلذلو

 راس اها وخان نونا نكون ركن وك لالا لكون طنحلاف تندلاخ» :رطنح
 انام اعنا ناوز اج عابذاو ثا نم نري ناكر ةق !يزنلا لك! ذركتو ناسا
 0 لا ناك فلاوردنلا سيلا ال |يفسب نايوابالويس |

 امد يا ذخاو ليالاو :نبتلا ىف كة رمل
 5 4 يرو امان عا . سابالو 0 طنا طعتسي ناب 1 5

 اهني أ مقل هدب ُ 0 9
 وني لو تاون ]بعت لتي الفريتشت لوفر
 | وأما 0 دلما لان
 < اوعش ؛ نب لع لزب :| اسم لكذج

 0 تس نام
 لاوسلا ةيزل ازحع ناو بستتل نإ ممر سكك بسلا لعن ند قفل از اذه

 هذه ىنلاؤنلاو لاو لسكلا لال 0

سا للا راه اهطتس يرق ان(: مبحانصو يوم لان هاي خان لاما
 ل

اكحالاايلارسلارل للرد نب نزؤْمل ناكل دو ملك انش كرتغ له باف نم لح
 م

نارتو لسيدنا فاكزاج ركل لاول
 ةاس سو نمل نفك 

وانمت هك اهطمبو طلرار ف لزغت بنج
 طرتش / نا بطي لزم انان

ا امر نهي مست نال هركب ةارملا لزغ لانس لع نايا ز ) لصرلا لْرَعو لزفلا اهيلع |
 اسل

 0 ا اجت

لاز ين تاياقحوك كن نائوهلادنعالا للنكت نكل بام
 | ةللهتلا لاس ق

 . ء|هدراتغلا :
 1 5 0 ندبات تيجو لالا | |

 )سل صحو



 عضوم ىف ناكناو نذابالا ليلك را تالضرناف قبال ضن 70 ئ

سسي إو لكذل | هت : : 2 2 ليا 39 70 |
 ١ نتا لرحا هع

 ها ع اأو “)ل 6, 4 1 326467

 دخون بلاد رثك ناهز الارز لقتل
 3 0 نموا : 3 ا

لررلا يلح سوف ف تيشامزف تم تي ضاع
 صأ 9 :انرلاو :

7 0 0 

 ْن تفيو شيِخ|ان مدن لكم ىاضلاببرحأ ( ارثو

 ' 7 رش لكا دفوعمو دنمهجنأ ف يرغش تلال 1

 | بج سابالواو كن ول ةرتس شا دقوهو زب لاف وتل اذه تي

 !٠ نفيا نكون دلو ةهالاس قل نيدل» لوتس يلا
 منب الصلع نيف مسلا ناهز [و !لالخرف دجوربح قرا

 تسال. توسل سا 3 0
 مه يل ابالداهكزت

 م نانا الكوبو يم ورب

 نا لوكإل اهطلاو انا سيتا ززو |
 يم منول 0 لامعا يشير رابتر عا ما نمار

 اا دروق دلة دلح نما م دل

 0 الإ ةنفيملاو نلاةيؤأنت ذا ول
 نا ناف قيل اع طقسازإ ا اتارواراميذزن انتي ةقرلاب نا هوكو

 ا توتلاوغ اوك بغت رج فرو
 ترتيل هيشاداوهنذابةال بوفشسبال لاك

 سا هواش هقيرصو ركن مزخاول و زاحإللاو
 ةلوخرحر نمو اطلاع عياطلاناذ ئنفلو هب نولب ىح يرخ
 لجنس و عضاوم ىن 20

 هبحدازإ ليقوم بطير اورد ملا حرس نكامأ أني ةاوث عمه نك ز حل

 نان اول ليدل ةطقلل ا/هذ ةف ةرفنم عضاوب يفز ادحاو عفوم ئ'تازوملا

 ءةومربالفزيويلااماوهرمرلا ابرحانش نر افمةاونلا نريرن سانا نط ةارئلاىدلخ

 اناهلقنليز وحار [ش) تةاهرحو اذا الإ اموذ ناولو ٍضر الا نت يقب ازا لياسل

 قوتي لشاب ةلغلا ليوا نا ازران ةالقماووتش)

 بق ف رجل يلغي رذ نإ كال رك هيلع ادبهو ام !درتشاو دعاور جو

 أسام امعنصباهب ىذ) ضرالا/لكارز ةريقم ألمي ن) لذ ضرالا ىف ةشبأن تن 0 ارلأز
 ينير اخ يقم قل وا هول اكتمل كمان 0
 ىوشلا تِيسن ١, د ميقلا ىف مام اميضرالا ساه ضونر

0 ا 1
 2 

 ا





 دلاولو لير ناكاذا سبأ دإر او ىورملا ني
 .اهنداش 0 درت ينعي هلا وقد ا

 هرامخ نأ 0

 رتل همر يلا نتلأوإ 1

 السل فان باد بالمس اشتد
 دهب ابحاضاح نآبل لترز ههندو دلع ارسل: ذخان ها اه هيب ةاشرِف ظ

 ناكر سانلا هتاف يبن تبق تيقبو نكن ذا كعب نو عابدلا دازامدربونل د ظ

 كرنب ام لونا بانسن نم قو معز لجزم ةلوتتعوعجو ساب ]عضال هذ ذايب هكرنز
5-0 

 (يبر تروع انتساب يدا ناثكلار شقلانماهنائاوهو ضرذ عاؤنةنز |
 راد نازي تطلا سا نا اب ا

 | توبملاو روت قئحمجو لكنم كدبلا سيلبْ لالا قح يف طسولاب زد ارإو ةرمكلا نفي

 هلا ينأك ينزل ذذار ةنيلارتسوهر بتسر سانا نيا ينلاسي تح سيفنلاالو
عل زن ناالإ] مفلاو نيزتلل بلا بايشلا سبلوعنو جابنو

 دنرأ + مدبسح | انإن نك رز لفن ا

 لاغن انه شائف شانيفك انسلوا ل ْضفاضرالا ل عو ةركذن وراي ةباعيزارتجق نيثادرب

 200 اينلاسبلوشو هوركمر مزماسل لينغا لوزا ليزا |

 0 را
 ءالعلا نإ م

 "نزاع اع لخشلا سيلبو ةسيئلا ب !مدالب يا مهكر |زرتزم زلزل ل زد
 النو دزاربلا فاكنيج| نيلاعلذكيأل عون مل ا

 ةئأكا ندري ا ٍ 0 اهلابنز لايرإو داوسلا نبل
 ملغ[ راه عثر ساب 0

 رمل ايل اذورارخ

 را سكس فاشل فاذا ب سبل ل نلالع نيوا
 انند باهدرإ مسنف ارب يدير رم نالإةهنر |متمفادر

 /مهنراهفا ثانزالا ضي نصب ىف سسحال|و
 1 د

 00 لل كلامو
 لاو هويوتب سابالو لادزإلا خاسرلا سل

 زنا لام
 ا

8 ٠ : 51 78 
. 1 

 ةلوسنال نيونمم ف هابل قالب حزورا سيئيالو هيرزهلا ةانقلا ىاكجتالارهو
 سبل سايل إو ةز ونيك اذ انهو ىفدسس 0

 ناعيا كتموولا ضع ذا يولي سيب نعل نيني
 0 5 !(طيرحورزو ضيقلا ةرع

 3 007 1 2 باشا هع نهسرهو | 7

 ا دش توج ْ 1 ا رقن:(

2-1 



 سر ونمو حا /ىسْن ربل صخربوامتلار لاول رتس|نمرهو

 ارصنئراهبر دوي انضمي قف نر ع 00

 الزرا نيلفشإ لضرزإ در لابس جل | نيل فس نه 00
 يتلا نان 1 ارك نع

 1000 منن
  تيرئاساءاو لارا
 : حاولا لن 1 نإ نييمكل (لفسا هرازا

 1 ا هن

 اطرد ا 1# 4 7

0 9 
 م وزذلابس ابدل د بوهس ةؤيسلو ل اوصل له

 0 اكزيلاوتقوبرماظشيإ
 هللا 1
 تي 06 ا 0

 شلال بضل وقتال / متن راصخ ثدبلاب
 هلا يسركلا كلذكو مولا ل

0 

 فضل هت 00 ظ

 يفتسلا ييعزتب سا اوتو ميس 1
 طع فاي ضفلاو) زل سوما رقلحتن

 | لطم ايفارطدويننهلا كدت 1

 ءامحالا ب اهمعاعتنإلا ايوسابالفةضناو م
 |بصبت اك ذااز

 "ب " ىن

2 0# 

 لب ولت ني وهلا
 0 عا ضاوي انيس ةصرتسمل

 ا بم انانتس ماعطلا خضر اذ كلذكوب
 ! 0/4 ع يو جا

 تس روم



 رنه يدين ارا غتر مس) شنو او سضرسلاطرخ ا بكري نسكلزب سانزإ لماع ديبالا اتبلجال تحضر انما يلاباهم لا ازراهل هسا يام ءادطلأ لجل
 الانا نطو نفسا هنم مسي ف افك او و دلقالضدانامهكيف نلا لعب نا قسإ وت ”ا اتا افشل مرع ل شالاذ ابعت عضوم | عضوو اهنمزخاازإ اماو فرمل يف قمل أدا |

 نطرلا (ْنب ىصو نم اراه اقتسام ام ونيو ناهدإل/ لحال ةريقصلا اوال ذا
م نايا زا كرمارنعثكاوإ ثامن 'لائاذاباو لاعرلا نا ةثيهد اع

 ص بهذ ن

 ويمص هه اخ/عيشقننالو هدرلقريئغلا قفل ديت ناو لعام نالازغاوايز ءدبظدإ || ذلاماومجرلإ يبني ناهدالا لجال تدي [/(م] سسارلا اع
 0 نطسإ شو باغ نبإ أصوسا لوسر ماحس شنو نار ِْ هركنالو هرانالوررزلا ةرثن فايا .ل اعتنيإلا »اوت ام افنن]لهركنالث ديلان موسازل | إعمسعو

 ا نايف رعد ةيلرراقاوت سميا كرا 2 ام 0 بور |ذاساله وملك اقتا ذ ا هكذكو توؤلاو طفلا ارلع تك ا
 الذالاو هركيةطخلا حفوم نيس لازم ذخا ناو نس بسلا َمِهِرَف يفوا يلسلا لصن ىف نأ

 97 الث: ةينحيارماخ ١ مئضوين] ضر لأعو نموزئنلو | بويصتنل منممس م

 هل كر فطوصانم مو( دقن ار لع تخون ظ ىلع امازاالا ب عأغتنالا ةركبذصئلاو) بهذلاب ادن مطاضنصمم نيلسلنالاذاو

 جالا ياورد ريب بلل. تخف تنسي نانو مىغلاو ضار قلاو رنهبلاواقن نيكل ضوهالو لع هدب عفتال يوم ضقفلا نط
 + يبا ف اكيلع ساي لادا او ديزملاو ىسنوللا ناك ضفامرن ميش الو حابم بوللوعن يذلا نيلسلا هلو ناهبحو و ةضفلابو بهزلاب هلو ةافدلاو
 نالها !يف!لمهزضنالاراسو لالا ف نورت مب معومعوأ ندا عهنخ نق قكن م يرش ناس ايالو رنم بابل هركو ٌمصذو | به ذربماسم أب

 فيج يبلاو ىلا يف تف زارفلاماد ءاطانإ اك بلا لها الع نير اميز عض ساب| يزل لامك مصقلا موقنل تنايازا مستقل اع نابضلاو بهذ نصف
 مسا يوناو يفلارم 'قيقملاكبجوقلاب سابال هوكرعبسيلا و زئالاورو ىزلعر . تحابالو بركلا يف ةضئلاو بهذلا نم بلا و نتئوولابيوسايالو ناينصلا لع فلا
 تنل تهد ار هال ىدرشمب سبل او نمو [لعالدارق رح ئاضزخئاب سابالوزيإم "ليزلاد غاحزلاورولشاو« او قيقعلا م شار نسابالوعبرخلا ف نزل اورْضدل ايه السلا بقي

 «يرافلا يفاكوبص)واءدب تعطتولاب قالك ضفو تهز نماه دقن | لوح -وببلا ل1(/(لقنل وا الا :|بهسو ةيدنفلا كواشلا ذك 5 نوف ايلا ساو صاصراو

 سن انتا ةعراول مستر ظن أساموو نسا ركنلا هوان برنهلا ريزلش نويل نرقو الات عزا نع شكد قو روع نهال اسال بسلا هؤضولا :اح

 لوا اءإةارل كلا ٍل عرب طر لكلا ةارلإرظن 'وةزلا ىلا ةزظنولصرلا ول لم هلا يبل لد زنيتار رج فرسالز | لضفإ فزذل نم اهزاذخاو اهي اساحر باكل كى رو هنوزلا

 2 0 هيوعو عاصالابءةلوع كالا ل رلا لإ لعر اجذالا يلا مراوا بيو ساكن م اهذاخاهوكذ اللات از افزغدننب اوان

 0 الا 4 كوع د مكاورلار ها ىف ةيوهوشلا كيمو لل نو ' خجلا عزو بذنب انااا ثيالوب سابلابجذمو ًاضنهنم ىلا جرا

 11 ةييع لنمو ةحةؤسلاو ضانش رق يفد زف تقسازاو ضبا هذلابسابالويعرنهو ةفنح يارنع طف مقيد شنو بهذ

 2201111 دو نلعب هلعرألا هنا فوشكم اراذاو غلا ,ةزايالو اهنادشو كرة لش "نذايزكت مهر مضل اهرْشو راهتديمبذنا هرككل صر رتتينث

 هرفباب تبا نها دانا نا اكذ ايدو وهات وما ةاسلا اكتضنلاو هزل ب ّلاراو هركر وزع نس ناكذاوانأ_.ديسا/ناسدن هش نابسابالإبقو
 اان هللا اسهقلا فاق ءافنلابرمؤرلا اورب ةؤلك ا ازكوجولا عتبمل] درمزلا كاد دولار نشأ اذلإ لارا ميج أشلا لبا ماقام ليلك او

 *ننةزوعرهراشل] دا اهيصاناكذأو لالا هل (هبص نك ملو لاجرلا لس امانا نم نوكب مولا نيجانلاو لاعرل ةيركمرغملاو بيرل قلك ثلارذ

 وهن نعال ميلا خذ ةزللااماو ةوبسنع يلا ئنلا لجيتأو سرق كار ئرق ربل ضفا رتل | نإ ءاجانتع نكرم اذار انام انافلس ناك أب ابل جاع

 000 راقت اوريوب مانا دب ظ لن مشب نان لالا داك ها ) نل زطب لا ىنل مينا يد

 ازهو ل ني نك ختان ادي ذا رع مادا حاسااونت ناي سايالو 0 لكترلو به ذر ارسم سنل وسب سالو ايارماق' لامزلاو

 ب اكلااماهونتاز ]هديب م + نادحال ل ققش و اهرنع ال ةروّملا لاح 2 «شسفنبالو صفو درمزو| سحرسلا] يرو :اق اتوز ابواارررشؤ)

 6اي0ردنملا اقفال ًااوهو لورا لحاف راي راف 02 اس او ف[سهفلا ارا ع اواروسا شوو ماه داربطو أش

 مانت :



 00 7 ١ 1 1ايام ليل بل دربغل داكو] تربو ظ هزم ا نطب ىلإ ظنت روما اسفل ناكر اير اهيل را

 كابل خربالو ناديتتساب ؤ طراارتع هرجاولاو نأ او قدس نع

 . يما طم عقل 0 0 : ظ تانج نشكر: ةارمالاّصِب /لالواه دنع اشر اًهألو ابيالج عنمت الف

 ىدب سب ىْشلدنن ا :لسللل الاكو هبدتملا كوانفلا ىف اكاهلس) نوكت نالاّبباَمكو
 0 هفءانفلا ف |[ :ونلا يزا

 ١ /ْن ىلا ةارلاطتف كلاثتا اماو مالحالا ىف ايكاوي ما فرك ناالا ليسو ) يش هنو | نيت ال/ل خالو ضيفل اجو الإ

 ظ ا 0 5 52 1 ب ظن لحرلا كا لجرل ا خنك نجالا لعرلا
 . ةزهالااهتسر عك لي نون نامل ايف هيزاعم تاو ظتاماو عشر أماو ةرهيُس ايرلد ين عقي ال لعزل لإ ترتنرل اهنا انين ةازملا نرلعاذااذهحو هيب

 كي فئلاهعاسلاودضنل دصملاو نزالا و زرصلاو قنولاورشلاوئسإ ارلا يو ةنملاب م ن) نحال اذ ن افطلا «ونتسا ناي تكا سلا عرق تلع أذا

 | فاس عضووشلا لا ل د سارلا ءدولإو لخرلأو اق ناو :.امهرحإ ناكاذا لن لمان ةازتلا سمنالو اعصاب ةينجالاةرلا كالا

 دطزلا عشومنالإو مدلول هنن ا ا وس ينخالا لعرلااضعإ ون كازننلا اهلل رمال 0

 3 ير تسلا و ب اضذلاو خلا عوم قلل ادراوسلا عتومرعاسلاو تورت هوه (نشنارغ اسااذا ىو ودق سو ديا زاوأج ءأىدمنل مس نيبأن

 اقل تاو دا كيت جرن سالو انس وم ةشاد ل ار هر نننلا عاوز ةزاما ةزحدلا
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