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 522 ب و م رب ل ممل 5 2 وما ا دس < م يس ادام ف
 : ثري“ و 0: احل هلو وج د 2م كان ووو سب ده موس بع و

 ا ْ 000
 ا كيوان ا 00 !” تاجاتملاااذا ١ تيتا دزوولا لماما 11 ال يابا مسا ذا لا

 ا 0 ١ ةيبالفل راع يس رالال ان كورجتل اع جي 0
 8 م5 م7 سدا ١ هلق عذب 3-0 100 ,. تكوتفلا_لعوضلالا 7

 2 تدلي هيلا كرولا عب نما ذآ : 0 1 ااظاملأ مع. حيو سس ا
 ىشئالاطسس . رتيو ماو عيدا دج كيلا هلا دش همم اراد -_ 0 لاقربإلا ةعرزم عمل رطل اضر سيما كيد مالح الإبل ا

 00 . : ل لاو تبت 1 ْ

 , ءاملا قع اعل اص مزهمال ااا اًردلا رم تضم 2 او- ارادرألا 1 املا ا 0 اذا 1 1 3/7
 ةراجء امتلك, انضر ساق 01 0

 ١ ه5 4 ربرخملا زال لما ثدي ,

 آَ تاتو لاهو تال نإ جحر عرششللا لح راض تاون كي لا سس ولاخح غل زولاخلا | 0 : مح هل اطناو راموس ---
 ١ ف فرش ا/اول ان ذيب ن اين هاك راب "ع لتلا طر اء ٠ 1 6 ظ
 لوارجلاو ةانسل ضال ثعساح . ” هللا 1 ْ
 ع كغ دو 000 يملا يي حاب ىضش ناي ةرطعست جل 0
 هه .٠ 3و9 م | و ماد 14

 02 هل ال ايس ارا برتشلا مم ولو صو دوس م .: 77 ميسم االمزو م صتلازصاقلا د 4 . ةفدافووعب ليلولاو 207 يا ن لوزا د صولا 2 2 .يحايس نواف وجدل اصخ كركي ل ثويرملا» ىلا تلم ا 1

 0 هرارص غب اجلك ولا هف رش لا كشيلارجا بحي "0 الا دبا طيار كعب ١ تر ومزيد انتوا ا سورا ظالم ١"
 2 1 ع4ا 3 00 ديس سيستم 5 1

 م 3 ترج فاطم حل ماوملاوءاسلإؤ اه 232 --جص- 20| لييبا ليمحتصو 2 انطسر داذ ,يكم داع اليل د كاذب ا 0١ افاد عدد اب درسنا ام شعب ةوزلا هم لذلا 20سورو دع عصي اصر 0 ا اتسم | نوكيال ل مصيالال هر مزايا 1 ٠
 1 رجا نا( رن ا 0 ها تي
 يدا( لص ص 00 الد ١ الع هين ايمان ل1 ١ : .. |رررارمت اح يل * ف يسو 7 ه٠ راح ها 0 2 هيك ري 0

 نشررابرصخ 0 معنا ويقر صال لافبش,
 3 م“

 , 5 3 د عل ف ذه "ل اباووس كر اج 0 اد فرح 4
 .٠ 5 +[ بئر 0

 0 / ني الرف 2 مم منذ! ا



 ع 5-5 2

 ةياناطور درت الا ْنْحارجآ ٠ دول عذوتو سجل تماداههلازذ ا انلل لو قلصتت ديان |
0 

 روق يشل عار ما د فال زا ا كيلا زاب رز كرخللو ع
١ 

ْ 
 الا ريع تيرم - الار تول مبيصتت 5 الع

 فول ضرا ( خر لختوت لوم 2 0 رب 0 3 ا نعت ظ - 7 /رتيشسر ار
 ده نيم واروع نزعل لعل باو + 0 7 ا ل عيدا 3 ايان حا ْ

 امرع را دولا كر )|
 ٠ .عقرلا دي ىزلا لو لوتلا وب شيلا عصخملا عيب رجالات نيو 0 0 رافتمج ا
 ا يم عم ا 4 ْ ل : 2 رات امان“ سو 0 الا_سح كار لروماملا ىلا مر زول ىازولا ثم لا _ٍ أر هبا حاف

 كل ا ا ا دا خ0 تار فس نو غلا مسك © ونجل اع نلا لوسي ا ل نا ا
 2 7 1و دام ديزوع# ١
 هر ند رض ل اٌوضَوت مجول عرن ا نمإءلل لاق "زا لاع سنا عم اهاضقم لع
 م ل هما نم تو اهلبم لب هرم لذات ةنمال اهلا افويز اهرحومر ب تل
 ُ ااا "0 م (. ميلاطم نياولل نسل ئ 14 قي موووت 061 ١ ا علا نصلح رية موتحاو 211 هرالا بروك 1 1 | ىحر دول . لب ملي زل افك ع انضر زبلا توكي توعولا حمص ةويررطب همز عاش دز
 ظ 2 تف نير لد الي الولاة راد ا ليرمتلاو يكس 2010 ليفنلاب نويدللا

 ا دضرلا تولوا نفت لو دال ا 8
5 
1 

ُ 

 1 0 رس 0“ راسا ٍةيِس روش اذا
 جن امانا خم وقم شبورحلا عندي . طش الر دارس وم: الع
 0 كلا 6-0 لسان مسد 0 18 0 9 0 2 رب حلاو سررت ساتساا 20277 سلا ' نق( ىو اتلاف لمي. 0لاقووالد تا خر تاب قصت را التييرلا كود3 : 0 | عمد نفر كالطفل نرسم يا 0000 طسلا . سلا بنو رقلطم مرقلا ميج ىلع ريوسا زن نر لاملا نييعت

 1 2 سمها ا ا ال ارب تس باعت ريم يلا تكتف” 2 20 حفل نيالا تيلم ثايلرجلا 24 3 د ريل انوا
 رئت انوي طق ايطارال . ىصما جولي الرو ىولاو مرمولا لطتش تاموع ااا ثنا موسع ض وتتم ا - لاملا تيوفارا بالا تومي ةراجال ١للطستتت ا لس

 مس 4 000 سمعا ا

 تورب ةراملا 2نضولارس نازل توهم اجا عرازلل عردلا ارد نيو” ضرس | لج

 ملطإب لش ارجا 7. اتسم ارذع روج املا نشروا 2 0 هراد رول ان 1
 موس ١ مسي منوبت ةراجالا ترض يب ال لا زضرتلب لع لشلاجلسج#

 ١ ش ظ 0 وييوم ع
 ١ داكح 3

 موسوس وو بزاز سس 2-17



 3 هي ف

 8 2 7 5200 8 تيل 5 دو 0-2

  1١اوسع : 5

 :  52 3با

0 
 هون ب 0 را ا ل
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 ا ظ
|! 

 ا ةرعلا اب 6 الاول قولا" باتك لا يعي "توا دزم الاي 2 1
 ا لا نس روزتلاو نامت, ل ,لعوكو 2 دارت < هاو اب ةقفتلا با متاضحلا بمأب 1

 ١  000 3ا لا الاورالولامرريرتلاو 0 1

 55 ار 08 ش 1 مولا رسللباب تاوهسالاب ب نائال اراب ابا لا 0 6 لا 0 اب عويبلل ا ٌُ ١ 01 يل ا ا 5 0 أ ) كلاقلارلا ثافاشلا بالا فمولاب يونس تلا وعيقللا بانك هلا 3
 2 000 000 7 ,ىوس رانك ب اتك صلال ْ ا

 ١  2 1 0 1اع شان ول ١

 ا م 7
 ' ١ 76 7 ْ 0م ظ | اأاضما بت ريصلاب اع 1 ارا رزقا بس 0 ود ل ظ ا ماس

 0 ل 1
 | 1 هارلالا بماتك 8باحالا بيبا 200 بهللس تك مراعات اهناراتلا + دوي لاا 00
 1 ١ 50 ا 00 51 ظ 1

 ميسم -_ مس ول 0 0 0 نفل ا اولا موراولا نتا 0| ب نامازعلا لرصت يسقلاواتك مدخلا باتل رار صلاب انك توذاماور بماقلا
 " ةئيادطاءاتك برشلا باتك خي ابالاباعك مكلارشصراب اب ةاقاسملباتك معرازطلا بات .

 ع ته « ' اا نونو ثارح ا بر_رزصتيامو تعا 8 1 لف للا ثوحمادو ناططيجملا اشك راب ينج لس 0 0000 عا َح جار يلا تبماتك نمرلا بع 0 ل رمل اا 0 ل ا 1 0 تك ظ
 0 ١

 0 عم +
 ١ 1 + ظل نموت دياعتو لباس 0 نبا 0 كولا 0 سس ا 07 اراك 0 اناضور/ تسال

 ا 2 اذلوو وفن ريغو حابالاو ظ ملا || «الالا عال ُ
 أ 1 ا 0 6 مالو ظ





 2 هوس 1 مص تبوح 5 مبسمسم 0 5-7 <

 0 000 | تا تا نو دع و تول "

 د 1 ١
 2 1 ؛

 | + مولعلا ةلاردال مهضاشلا يبنت بسنللا"نإ 20

 ا م
 بنس لض|نرلي 220 ىّتح يطع رومالا

م نا لان لا جف ترب باي  موصخ عبس هللا لوس نااهنع ىطر هس م١ ع ْ
 ا 3 رش

 0 هل ىنعتاف ق دصزل] ب سبحات تشن ىم علب نوكي نام مما صا
 راجل ييتئص /!نكرسيلر ااه ذضايلفر اننا نم هطم هان مس تح 1 تينت 5

 عنمب ال ل ان اسضدع ةللاواص بال وسس نا سره ىلا نع

 00-1 ع ةزبرهب ل هراحر اج





 لولا سوات وكده طرت 0

 5 87 : ُُط 0 1 : | هريغ ل

 ارهل دبر هد جربع لص هبلا ناوأر اى جر ولا لما ل/ر اسي الئ اييح نا نت ظ

 ةار لاهي تاما 0 : ١ 2
 2م دا سفسط ص ناك اوس يلا ولا لها رست | وضد سلا رعادبا بح ا ولط اظلا و

 / هيأ 5-3 ّ 3 9 د 1 ارا 0 6

 ساكت ديار دم اكاووت اولا موئار لالضنائوار ئاهسالا و ناصنخا ف اند م ١ هلل او ككل

 لولا ةيرصو وتل, نس ن اضم لس سى يمر هئلسسإ نم لاهسسقفلا لع عر دق
 ىردللاث اناو اروكو هو الر | لع هدعب نم« ا ايا سسسفد ىلع مفقز قدر قثاو ىف ب عفنلا هللا مادا مكرم
 هقبالسمو ةبط دعب قط ٍ رمل مسرد ىلع م عدال را دال وا دال دار موال را ىلع م يالا ظح لكم

 يف لصا لكب كشر جاه بخ ند داهسفن ىم لفسسلا قطلا بج مهم ايلعلا قبطلا ليج دعب 0
 مسرح تام نم نالع عاّمجالا هنع اهكوك ايف تائئالا ءلوتشبو ءوقااذا حاولا ب لقت 0
 الد هلو هلوالو ها ولن كم ناك راد 0 لخسا را دلو هلو | هديل بصق مسا كو ئم لس | زا هل دل د 1

 ظ ا ذ نصرة سس د اًءاضم ناهس الا ط0 نيكراشم ا ئاوحار رخال كلذ مبيع لحس ا دل نم لغس

 1| © هةموو ولي هم تامل ملا لعو فثولا اذه لها ساو تمل تافبطلا برئال ت اوم ادد ةرخا هل نكي م
 ا ركب ناو ههلرربز رو ةهلد ماهل لم و فسس اما هاو هلع! ارو و رزرئو طوس رع انم يم سيشل رت: خس او يكل

 لاف ناني لائامرد اىلاايئاابح ناكر ل ناوي نس دصإ هج سب لاك ام عوهجسس ١و ىو مجسالا ئصاقم
 + 20 اص جرو لزم نورا دحر هلا ب تجب ا كل زشم دولا وهل ل عني هاد لع ات | هجم ل ميم هحا تامرؤ)

 وربع علب دحا تاماذا لهو عر دلا نود طقم ىاجسالاى /هلاد مام سس اى إ لع ارنا ىصبصتل ْ

 "< اباغنال اف وبال تاطنا سر فالن نئاولا لوقيالبعرسَع بط لطال هبيعن عجب تاو مزز ةرضا الد يفكد
 كاطسلا لا باوطلاعلر باوج او هيا لاا سيك 1 هيرودا قبح يم ميلا بركان حكيو ىف اوت دوق ال اصتنالا

 بمالاو عجرم ا بنار مهلم هبا ريا تبجا
 0و -. . - و -. 1 ١

 اى علص / العلا | ع , 9 8 ( امص ٌحاَقلا هلول نا وقطو لزالا لوسن

 1 ظن الئخا هل( يو اعلا لم | نير سيهيشل ادعج اسر ءلإ ىش نهالرتا
 اة كسب ىب ا يح ناكرل ىلا يبا نم هوبا وك بايف يب احر نيج لها نيه
 م العلا ىذ :

ً 4 0 
, - 

 767كم سب صر له | نم ا ص رهشمو ءلهت ثلار يملا ءاهعع تسع 0

 "جال نسبا ماقم الاف ن رك بي نمو دج نم مكب ١ل وأيام جر دلال ع
 يا ال لك هئمساو ربه شدا ادد ءادح ضمرلتل مهب ىط سس 1

 عا ديرو, رو يسال معيد لوطر ورا ذركذد مال قو اييخ لسا رولر
 ير سانفراشس سرس نه ره اطلس جبرا
 0 متاوخ ارب مت وخر اقع افرتم ا بيصن رشم نق اولا لا ينك نو ص ردنا

 ىسسبل رثسل مب | نص ريب | سين ني هاهعال اكراشم ناهد
 0 , ع 3 لل اتخا

 ” هك #9 7 م و اسالك 2

 مانصع اعمر اي 2 م | موسا ناو مسيفن نهر 35 3 59 44 ”

 0 اا ا ابراشم ىسسبل ئه 2١ هوبا انل
 ل راشماو وحال ىنَ ارا طش دقو ازرار و ميشح الاه ؛«يئرا لاول ئع باوخا

 2 م 2 1 لاوسلا انوي هفن نانبطلا برا مهلا هع طدرشم اوه ان

 ار باهج اهيف هر ىلا نيهشل - | خخررزئاهلا ىلحلا ههنا دبع < | ماعلا يوااسعب اهم * + ١

 .. قفا كل ل عورر لاوس نا رسعيم رض اظر فوناحلا حل يي اور مدفن نال د بارا
3 20 

 2 6 ٠ هَ 1 ١ ١ نوا تاقبطنا١ بش

 ماجا ىعرقيطما نا طدلعم هائادب باجا ملاغ روكد لا او يهل قث# وورد مال قاهبد ارح اف
 ,تأكف ىسسانلا م سنا ,قيطسا نإ ىلعلا ءابيط ى نقن هو نيف

 م < 3 0 1 ا ا / 0 5 00 وا اذه 5

 كلوا لعا برقا مفهلا بيصن وع نوطرُتيِن يد اردذ هو اماسيئكانال 2 اولا ضرع
 |( ؟ركالاف تالا يدو عفلئارنا دام ناوطاظلا 2 نري بدم احا ىلاعاصصتخ © 2 خام ارم

 /1 قام اد وهجومل )ريد ارو لاخلا قف 5
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 مي راجل هدأ 50

 رلاربنارما > لع رطسلاو ليصاو ٠ دياي رتاوت لع عركشاو ٠ ميال الع هددانهل
 قل منعا مداصخاو هناوحاو هلا دعو ٠ مدام ص ريح دهن درس
 .- نءابريبشلا «افتينا ديك ءنيدقلا مالوم لل ٠ ىقطلا دبعلا لوقيف
 * هب زد ةوفعلا لالذ مالمو ٠ هيوناد هل هيددارفع ٠ نيدباع

 ربشلو ءمتلملا مامالل ةقخا لاذ ؤس_.رغ *جطتسلا ينعم باكرا
 فدللا عر هيلع هيلع «ماشلا يشع د تنم ى داولا ىدنفا دماح هرسارولا

 ىرخلا عم * فعاوبلا نيل وعدت ىلا هاشم داولل لجون باك م مهالسلا
 عن ا ىوتشلاب لتبلا راه ءىوتفلاو ]ملا ءيلعامو ٠ ىوئالا لوقدل
 ضطمب راركتي ٠ باتطا عون هذ ناريق .٠ هن واطالاه عج شريح ٠ هند

 اصتخاون ةهمللا فرص تورز ٠ باوجلا هلالوقسلا دادعتو :لكسنالا
 "تل دارصيعتو هتارركمو اره سئشا ا. ف ذحو ٠. «تبوجاو تئسا

 فكلترتاع تعجف ٠ مدقام ترخحاو سجقو رخااءتمدقاعدو
 *ديتآتو ا ثار ددسا ىلك' نم مدس ديالام تورو ٠ ءرعو اذ
 00 عر لا نأ ايلا داط ءديياتو ةيرق ةياحؤا

 ِشاحو قال ار حلا لع :قلأذل ةىم ةاملا رعبا لع قيشاح امكن
 5 هادار دلا عز اتيلا در ةايسلا سوىشلا رض يامن يلا
 جديا مم «-قلطملا ل]اسلا رضس نور -ةظباطلا طاسرلا حرم هترمرح
 ا لا يملا
 نعايوانح ٠ دراوفل اررمدالايواحاب اكل و لَو «لضمملا 0

 < لا ءاع بك نابّى هلو .بهذلا: ذ ظديلاوم «ديراورلا ت

 ميلعو عهدا ض انا ٠ هرما لاتماالا ىئمسيال 0
 ذع ءهييردلا دوقملاب تللذ تيوس دقو ٠ ربو ويح لباو نم
 يحاص هب ىداز فر فدو ي دال ىداتفلا منت
 ورم هدناو لوقا ظطلب ةددصا قدايز نم ناك لكك لص لا
 ةالاانهم اًتاو ءدائسلاو ىفوتلاو «لوماملا تلاد غروب ني ثلوسملا

 7 ا * ..مسملاو هج يعفي نأ ىفو

 طكرطمج مت متي لاب ىدرماز ُىدتبي دا دارا نمإد لمس ءريجارلا
 دج ذاعذ -امسل )طب اديس هل ةناشل | لحجالو عوركماد مرح يلو

 8 هم



 يللا سر هدهريلل محلول هدا بال ايقيقح ادب
 و دامسبلا نيبان عجل لو صو ءالازعو دان دسم هددالصو
 ١دييغ لاب ىكذ رم لكم السلا او ةدوصلا لضفا هديع لعل اديلا

 يصل نّوْحو هدددجلاب ةياور قمذجا يباور فذ شسباو# هدداسجب هيف
 لؤاعتل ىلبإ_ءراوو تنل درس وإن عت ملك ميلع هدد ليج وبملا لع

 : ىلشلاى با ىَداَش لسجل ةبلطعل باول ماا ةيةملاجللا 58 رااانق ىنلل لع بجاولا نآءالا هبل ررم بزاز  دصال لقد ناب دا لب

 عامك نا ىضاقللا ل و ينم سل كلَعلا 57 سرمتلاو دو دملل نم

 ىَيبب تاياورلا ظنا ح ىف نع هلقشو فملا كري و بهذا هاظ
 (ةلملاو ةالصلا هيلع هل اهلص او الة مح ةس داسلاةدع أملا نس هاب الإإبع
 ناباوحص نك ف2 مارشا ىنوسح هددا دعونا نسج :رىماسملا ءاراد

 تاوادوصقم برشلا عيب صال هنأب و ربتمي١ ضل لاخلا ئملا
 ىلا ةاةاسملاو رتعرازملا لامك اسم ضبع لي لوي حان هل ملو فروت
 موو لماعللذ ارىل لعىوتفلاو |هزاوج مدع مامالا نعّدباو رارهاظ

 مزتإبال هناذ نييم دّتملا فري ع ةينبلا نامإلا ظانلا ضعبكو لوقنملا
 وطلال عرذمو ءنويشلا نبارلاق لصات ض داح فرع كوع يجلب مزهر عا ب
 هدضمي لام هيلع لعل هيلا تااننتلا ل دعوا انل انت يضلا اح لك
 ىذاتس ا نداذا دقو 2 الئررشلل_ريقتحلا ماكل ماسح د قريع نملقش
 !بطرظنلا نزلا مما طاو ساو الوه لّتم ىوتذ نا هل وقد ىنيهب و
 بهذا بتكنوم كك طاحإ ريع ماما ءاتفاو دلت ريع نم
 لعل از هانا كاض هلا نكظي دقو رطنح ءاتضالا ماتم نان ةرقدملا
 تقمحاذلا كلزلو ايزو هلظطح هع هيتشلوا هىالخيمالاوا.يقيقح

 مئع رج د عابمجتلا نوع الت انداىصا هوم ةع.يجخلا فىواتطلا نماريك

 ىَش هتاجا ذا نللا ىداتسا كاىوامالخب بهنال نصناادجج

 أجرا لقنلا مجارن قيحربصتم داما ٠هنإاطل كوتيو امج جرظظفمللاب تيرم
 نككو سما فرعاو كلورعا هده ىف مكذل فرعا نا ىل لوقي مَ
 هدد نم ىتعسيد ىذلالا م موكا د فالالل للاخ لقنلا تعلم نم هبال
 ضال ن جو ذ وجان هو نغفل اند ني له لوق 1 نا نعد



 كد اراهطو فيك
 2 راف نيو »م و

 رس ب سطع

 ةوكبو هراثن وفواالا مذ
 هدماج سو

 ىنا امك هددا سجد بهذللا ديا نعمان متل ورظنل بجبال

 مييعإ قد قفتسا ذا دانا ضع الناي د نيد مارق نم داما
 ىلل تذتالالو سالك ف وب هيلع ماك زضالا نوككو ىوناد قفو ىلع
 5و2 لنا ن هلا لعلا ولا منلع_زْضنخ كورلا نيك ذا تين
 تدل د ضاّقلاوعس ١ ذاوةإربلاب هرتفي هاري د وح تمس 2 تيت

 كس لاصتضم يشم نينا لع نوب يقي لاحلا نييلاب هيلك ضم نم
 زاجلاو :تيمفل ثوم ثالانلا مدا نم ىرائلار دادلا دبع زيتا

 ىضأقلا نوكيا ضن! نها صحلا ككل هال كاطع د
 لوا كاعإلا نم ب ج هيبز انس للا تياو تريك تءااني دانك

 هع هب تيدا قمتسلا تك! قضللا ن١ ننايبز فرعا ىرجانلو
 ١نلاسز ةا ضلع ابل بدل غلا هاركع ديل طصقف كا ساللاب هنع

 أ !اوملا ذل ملعب ملل عيا لع ةمقاولا ف بتنككالنإ تطملا ب دا تع
 اذهو بيزوتسلا باكو رج نباوركذ اذك_يقلنك362 ا
 ىضلاو | ىلا ةزئككو ةلئسالا ةباتكى مخ جلل يللا :كك كش ما نناعز غل

 يزل ةو همصنجإ لاعب لاص هسذ هيلا ذا لطب ا ضع تضيع.
 هضد نوك ينعم نكت ل لل ضييعنم وا ليها وانك, يع طبئيذا
 د رمل داقلا دع يضل اناني ملح نمر زنا 2 اظن

 نويل ]لال بكل د١ هإ ئيني مالا ةطيضح يملا ملعا ذا لَو اىيضاتملا
 هيشمالاو حدلاو يوصل )حز ومدى وتنملا شمل للط بلإ لعمال نيعم

 اصرف ضديال يوصلاو دالائككأ نيما يو شب الا م نوم هير اقع
 عللي بعا هلا ميشلالا يعم زنا ىوتفلا هرلعو صالاوقاث ةمرجلا

 .لاثسلا فلتخا قم هل ىوضلا يبلع وكت جاد 2:الاو ةباور
 *د ايهيطلا بلاك ةيمطلاصالا ماو نس جيب نتككلا ملكنا ربها
 لئسلا قورزم ناو وضوااان هيطتتاىو علام نرمس غعتمتو ران ىف وشم
 ءاملا هيلع بصواتارع ثالُت للعس ومال «نعْذخلا الل يلع بصو

 ىاجنمن باول ىيعيصلا نييذه نب كروب زج كرم ثددت كذا نلظد
 ”اءزازلاوريجلا زاككوتتلا هيلعو فسوياملا نعى ترد ةدااج لك

 تعشيإ ذلاجذ اشبع نحب هبرحو هيريبظلاو مزج هجبوارعو علا ةنازجو

 هيلا ءر قو تيسرمو مد شنو ثيعب ةدلاج حج دوغ فية تيم:



 ىلا و هد مالو قاد )ات رهط م باول مر هاط قابلا من له
 ه اوساج كوي هب يصتساو | يل ان مل وحار فاذا ضطمجال همن طنا

 #8 رضي هادا وتلا نظ لع راع ذا هاناب هبال ىرافأ جفا كرب
 لاصا بوجوب يِنأو نين هيلع رعالو يملا «عاطقس ءسار هس
 نءاطا ادخل وراق لئسو ةببوتتللا الا بتثلخا د لل لضم! املا

 'وضولاز و2 )هلي دج اماه لابو سانللا/بواضوتب عروصلا «يقسضل ١
 روملالع خبحازه لوف از ما روكذملا املا. نكت ل١5 باجل ذ اهم
 رحاها اماعلا «ىوب ىاطعي هل زتمم هيطو قيالملاو قلحلا نيب قرقال ناب
 الما منينا.مجاطراتنغار رااإمغراتلا جم ةاهضلا قا حين دن ررح

 نامل .ليعو تيكرسأ 5١ ةيدادلا نوعاضلا لمس د2 لل اهو هرخ
 باجاذ ثوللاّمرع م هي ونوا كلا كدب باصاو تقرعو اه ورم

 قضلانالا ثيوموا لوب هباصا ذاك اريلل تدبر هطنالو ست هالاب
 بالللا لوا سب لفه مف تادو بنعريصع غر. ءام عيمض عقو !ذا مند لثس

 هد عيفضلا تومور دلاوربملا يناكصضالأ ىف املا مكح تاسداللارئاس تح
 رعلاو ىربلا عدئؤطلاو جالا قورصملا سخي هل ذر عوزنككا ناهد جتال

 ارهرات ل01( قو ن دمملا مدعو مدلا دوجول دب ىربلا لّقو اوس
 ملاذا ا نككأ مهيب قرطلا مدع 2.اسلإ ذي عحو ةرتس -عباصا نيبام ىرجلا
 ماتو هزملا رض نعرج محلا طرد كاككدانإلاس مد ئيربلل كي
 طخاإ) ]تب الوبر زم يسجعنب لبجم يلع رص مام سب د ىف لكس هيو دئاوطلا
 لصنلا ناككشيح للولإ ب ىبدإلا خت ل اوال سلخ هيو سيو هن
 ماض( نا هضاب ط جز ثباذحإ عش سروب رملا سبدل جتنا هاط
 مقوم ةرعاك ا موطش نب وان الة هااطلاا ءاكلا جا ول سلع وا ينام اوجرنف بلك
 نيالا نك تم وبسس دخلا هيلع اوبص مار هاط ادا جزا م مش هلاط

 سلطت سعد الإ ىلاعت دج مرد فز نعوفنو نملك جداا باج ٠
 قدس اندنع مزتلرضىنالاوريمطتملا  ةضلابمز لا ولم م لوق لوقا
 جوا ملطعول جحش باول لسضلا نق نر هاطا هله لا طلاو دبكلا ىف
 السلاو .الصلا_ٍلع ملول تل هلحا 2و يباب نلت الصلو بالصو فدل
 ءاطلا ركوهو دالطلاو درؤكأ نامدو دارللو ثاىسلا :3سان) كلحا

 لللاو حوفسللا مدللاو ةرضلاو ةيضقلو عزطلا وبس ةاذللا نم اىنخ هورككأو

 هي دل تفرع هائل 2 ْ ١

 مار مثول ا

 تتسلاكي
 ىام عدفصو

 ريصعلاو وقو

 لا

 وى كولر لعق و
 سل ؤ

 له هب اهريهطت ىف
 بلع اهيف علو

 تس عيري دهطصر

 لاوصلاوديكلا
 تارق اط

 ا

 «اسل سماكرك ةدركم ا ”اطرا* خس رس



 مامال يدئشل اهي
 ماسلا

 37 تحلنفم 1

 م هاب نيب لمصُمتل ا ىف
 كب الملاو

 تيكا
 ملْضلااًنحلا ةسس ىف

 مب دعبلاو

 -بيس لو

 اس مل اادقاى
 تالله مي دب عفري

 ها ا. 6.00.0 '”هلوقمكمبا ظنوركدلاو ةناثلاو

 1 -لابولا كونت عسعوس + ملكت اش تيتتا اذا
 00 انو ناسي لاهو ا از اني داغل
 ءا0 م0 ٠ طوقا ب ظنو نيتلكف ورح عتجتكو لوا
 ٠ مش دم دق ترو رحنا د + < صرمداكدللا سعذلا نأ“

 هالصلاب ل1

 نينا تلا مي ويب له ءاذح مامالا ناكا ذا ىدتقملا سس
 ىمتو اعبي يونيو باول ل عادا هب الك لهد طفت تيعلا م١
 نيعلان يوني فيويالا ىو ده اق بو فيح ىلإ نعنسحلل ٌدياورم

 مدإ خب ان.مه مدة نإوو اي سابال ةدايزا.مو ضال لا ل عطتخض
 ابو فلتخا ءلمسلا نو را ةالصلا باكو هركذلا لجل لع
 ماا د مداد حاج نم اضف ا ةكيالملا ءلجب ةلزعتملا تلاد ةلبقل الها
 - ٍصاوخ نا نصررملا بهذملاو ةكلالملا لجني زضما مدا حاجتنا لها
 ا يستالا رهو مداخب ماوعو ءكمدلملا لنج ضهان ولسا و 3 هاب
 ديال دحر كد اهو مدا خبم اوعنم اضع اءكلملا صاوحو كمهلملا ْ تاوعنم

 رقدعب نازله كسر ؤنا بيرل زو >قططملا ف واوا نال ضنتسالع
 بو دنم ما ةركومان رعت زهنجزلالّقو عيدا مانام انبه نم رعاشملا
 ودب نسما هد ءابلبق بر الاو ٌمركوم شاش ملادمب ناتمكلاباوحلا

 ىكعلا باوصلا ل وق | ناطيشلا ملط عطتعل «رمب و ناصتغنلا ب زرفلاا قالا
 زه تالاقتنالا تارك هي دي فرس ىفاضير هه ادتق ا م [سردلاغاك
 خلا مال الا زب | نزلا فيذع يضلا ةعووج تيار املا ال ما عصب

 اونو هوعسم نيدهح| يديم يضلل لاسر ةمرككا كم وتوغسى دشممملا نقتل ادبع
 يكمالا ةفيحىبا نعد الطبل اور ل دناو كلل نب هددلص نالظب مدع غيل
 ملا تلا هدناوسإ هتروصام بتم ةيرككا ديالا زه نع س طقفئشلا

 مالاولوتف د ذب 1 هامكتاذ اضيا متنا !ونشع | يقع [مدصا وس نين اهمإ اي
 دكا كلت ناذ ىببلا|ا.ميا علبلع م السل اولزق امل ست آس دوب يلص
 كا ةعبس تاز كوب هلصل اوكا للم هب :ةلصل اوكي در دصلاب مالسلا
 ضياعررمالاوارنل اورايحالا و .كلالللا ةالصو هدا ةالصو يسال ليلو

: 



 ؟يرلاوةالصلا بوجو لعل هت الاد ردصللاب هوك كالذكىميل ءالسلا نا
 اؤسا نب كالااءملاي ىداحلا دويضاوبا لع داتا عالق 30
 للل دوو ملسو ده لعلص مهلا إى ا اسس اواو هيلعأ لص

 بوج هزعافد ةيالاو ميلشهاب ممن احلا مهلاب داق

 رع دعو راركتلا ب وجل بريح نما اطح يلع م"لسلاو ةالصلا
 لدحر فنا مجرم ملسلا و هالصلا هيلع لوما كا لكن ذ بكي لق
 الَّضِلاِلَع ركقرركت ناو ل جاك ذم بجالاة نيمو ع صلف هرزع
 و اطاحالا يضتقي كذآ وهلا ؤ بىجولام الا ئممتجمو مالسلاو
 يرجا لكم ابي نا مالسلاو ةالصلإ يلع انا ولع ةؤرعم يعوتسي
 ىر دوحسح نب لاو دارو يس يايا ةرلانإ صدرت اويضرلا مركذ
 هةلص توقف انه تلمضدا اذه تلت اذار ئتللا طعام قمج دنع مهددا
 ىنباالع ةالصلاب هد |ب ديالا عب اوبل "مآ و تان رتف ماس يلع هدد موبل ا لع ةدلصلاب ماهتلإٍّج ع نما هرحاب ماغ2ق<لتف
 ءالصلاذ باىيلا نا هيهرسل نك و لا يياقل دداو مليديلع هددازيص

 ع” ةالصلاور : ١ ف
 6 ع هدا عصور لغة الصلا ن راع واحدا زج يضمها ا

 _ مينا راوكذ) ضتقي 4 الامل إبرمالا كلك تان كف ةبجاو ا ظ

 ةهلصلازاملغعاشن ارم معاذ ةبجاو ضرككا نسل بالة طيح! و 5

 جداذ لوددع رص عنلاركذ معسل كلجال ىو طلال اق و اقريغ غدا
 عممالسلا | وركذت لو ةالصلا 2 ددق لغ ثان 37 ١ديجا و ةالصلا

 صال لاتمام ذ بجي ناو تيطرط انركت ١١١ نخاع خش مدعو ب رهورع _:مورضلا عمجا دقو ةفبرشما ديالا ىف يلع صوصنس ددأ
 بجاد هو كاخاذ دركذ كم هنال هركذن ملا غاوراركتلا بجعنإل اهو

 -ب اضمن ميلشلا مالسلاب دملا ن١ لاقي ها هركو لإ جاحتال 5 ةالصلا
 دبادمم |ىناوح ضع فاز كمه اوما سو تينضأمت اجرح موضغإ او دج( غم هيبر جتا هد كركي تح م فسويلل شبير والذ تلق
 ميسكع هسا ليص بلا لع ل صا ١ ناسنالا نال َكيوأ هيي اددصو
 . وص لع مالسإل غم هلصلا :موكت كاب هاولا ذل يملا زوج دنال كيف
 تال لثم ههداراجن عود الابريطب كدجلامتاو حرق داو
 ابزنعا ارمولوايلا نعةرسككاب رهازتكا فلالا نوع طلاب بكت بلا

2 

 1 هش ال
 ىبلالعةالسلا بوجو يف
 ةرولاو ميرلع سا ؤص

 ركدالكو |

 الا ١ هلا

 ال ك2 دج لاعتو ارق
 دسنفنإل ىلا

 ل ل مم مصسوهيسسسل الل سد.



 كا 2025-2-7

 ةشسرعب ىووقل ف

 لمن رتسبكا مول د مظعتو

 دن/ص وص وكل
 منزلا

 5 1 هت كينيا ا 95 0-20 .ففسيسس

 نول طشح باب نم مي اولا نعممنملاب ميانتكلاضياالد سنا
 ادا لم بلع هدا رص وللا كاكربع ضد هدا صد اع دايزلاو

 ةياوصلا نماىلاعلا ئالّتخا هيمو نميالا فمع مرضانا مكر ص
 ىضناشلا بهذ ميللاو نسل وألا لا ونال قد نمو نيبمج الا و
 و 2ع ارو ىرعشسال نس وج لإ نكئدد عجصولاجلا ىباعحاو
 اا نر رعسو ٌمورعو نيرس بدهن يعبات ا نمو ىرقحإاو عاللاو نيىشا
 رلّووهو نحر ال بجاد ْث ثككللا جر عوربزلا ى ورعد ده. برمداقلاو
 هردازبعلا3 هو ةعربب عجارلا هادو ىبد عصلا هدا رج هلو مزح ب دخ

 لاباع هههاجعللة بيتم تباكورف منع زالت لرش ناو دومسم نوب

 ل صوري ماسا ذارالو ةبادلا ىقت م كععم نتمكن اطما ةالجلا
 ديب م طا تيد اءاقرضفلوزسلاةررع تأ ص اضا بش ه امباىدرو

 ىيعباتلا نعككذ كم ا ا ل

 بيسل | نيديعس و كاطنتملا 0 د نيدوسالا

 جزع و -عضارعواعلا ءاككو_رشا تيفال + تع الاس وريبج كبيديحسو
 نصا الضال نبال ناك نسل نعول الاخ هل مقل ىفملا
 اما ةينيزفلا ورا ةمكرم نيبؤصنلا دوصتلا ناو متانلا هوصقوبيل هنا
 اع ىلا خلا لع خبك ناشملا نع كهموقو كلل رووا ثيدحوا عاعطضم أد
 دوت ماعالا ندم 2 تياممدة دانتعا نمدحا نكزقنلاب نض متين ى ل وثأ
 اركب هرداربع نع عشان نريذحا كالا مانرحا عطش ريغلاةةلص بابك 3

 لص كة زوانلاقف هناا برع دجالا ةفر ونص | فلا مكوك الجمع اس
 ديل ازرع ثبإ ا مهلسشلا سر ضعا للصم يزرع كالا الص نمب

 : 0 هنعمل لَو ,.ىنضود

 هلّضلا يلع لَو واكوا مالا هزد< صوص هدام و مطهذ لسس

 ةمالأ نر ع صيضخلكل دي دغدمب ىداصتلاوادغ دومهلا مهلسلاو
 ىقفخ اع نورا 33 وىيعصلا بككوؤ شيب دالازه هرمو اه دالوا

 ع ةيرهخإ نع ىرلاخإا هاورنثيدح قت اذه باول ميدنلا هم ذيلع
 لموَعب الا نك راوّمِب مايديلع هردإ رصدها لوجو مس هنا هع جتنا

 ش 5-594 ١ بم ٌماَنبق نم باتو يو امرا َىْيَب تيل مهوب
 اعئلاوإ نع دومملا عن هرداشل سانلاو هل هسا انإررف هنماوطملتخ اذ هلع

 رخل, :



 تك 5 ويلا نم دهياسلا صال عنصر 2م 0000 دعدمب

 ع ا 0 ناذ ىداصنملاو
 7 ْ ا . 1 ' ع

 - هل 70 1 ال 22 ما يبد .ةلزنم يعد 0-0
 و

 اي حيملاريككت هيض مصنإ معا ١نت لارين داما, ..مروكيت لجا نمو

 يتلا مويانةبسل ةيليلعت وتتم ا ىلعدا نشل يعم جام 2مل بطي
 ةمذللاب رهط نيرح) :موكشا دق نم بانك قنا ماجا نسوا
 ةارونلا بلازتك مد مالو نيقبايس: كت دحاالاو تبسل/قوهو

 ا هللا بكر سجى رشإلا» لالا

 ؟يناب هل هيدااتابلو م ارت اللا باب م 201 نا ولا نم

 يو تصب ىلطشاةصنإص ملعؤج فو هد دامجالا ندى وانل

 م يالا نس نينب هاب يطق ب مأ -نيعد 00

 07 كيدي فدش ملا نعاجيوبا فور اواطحلاذ كلل دؤاد دج

 امج ايش تبسلا موب قلذكمل هسا ناسوماب اولاَّْم -ىلل حبلا لع
 ه لحتالا مويردلع لعد ىراصنلاو تبيسلا مود دوهلان مهلع.خمجلانل

 زلت نادل خدم ف هددا 2 موي هانا يعزل تبسلل وراح ذ
 نع كيو 2تشو رظعد نكاولاّذ موملا ظع جت ليضع كحد
 1 هنالدح الا وراتخا ىداصنلاووكّشلاو ةدابعلاب هيف لطتنتنو لولا

 امآ ءاولضني معلا اوزل ف سينمتلا وس اذ ناقل قاذجب هنج هددااحب موي
 كاي وك وهو ءلاتحال هيض جيوبلا عاذلا نم ثيبداملا رداد [ةشاام
 نضالا فزذكو فلهم ىنذكو ئينضل ادحارككم نكاتلمتم امه

 هاى ذلا دبعا١) ل امو لصا ]يق وهمماا اي رق 1 لوم قلعت كلو د ١

 زرمدبقتال ركام و عجراريلاو تءباّمكس ءاصارب هلو حت ةطارشنلا او الا ضيا هلو ب
 ريلاو 6 2 ذلا

 شو :روقباسلالل عب عجم 2س موياز هج هلوقو زورا عجارما نطبق
 و 0 اب ياتو سس بجد يوم اع تي ضال جام دالا

 أ ماركس ميدو مزال بشياع جدال دنا <ظداودم كيك

 دي دو نإغلإ عمع باتا[ جري ريضلا مدس نم هانيتواو ةياورم
 ترف ت6 ديكو :رىقباسلا"مورخاللا 8قابطلا
 امانه يحاور غانا عم عبس يفد قدرغت دعبامو تجمل ةيياثل

 - ديل دما مس ص صصوصتبتو سس سس



 - لاو

 ةعيكاد ارعث راوحو
 مهد

 + فلو < قالا لأ راي

 ىو وك و اه ىف

 عد موب

 ماعي هلعذ بهتسنإ مو
 شايل و ةويكا

 لس مالمو ةالبم 23 000 م م ال

 سوتتلا ل رك ايرهن “كيبل ةريثك مضاوعؤ رصم ةىدوتزه ىفل ةالص
 زلال اقو ذذلا بو -فينحربا بهذم نسر يصلاوجونحرتلالاق و
 عرش ة تسلا )اكو ع .جدر,وهواجرح ددمحتلازاوج مدعألا نال يحالاوهو
 تيبارح جخلالاق هُنانرسدتلا حم دهاما هر لظمو ىرتضل يلعب
 قوليلا دز اكرصاصانتمإلرا ىلا الا بايب نم مر اا يشاع ثا

 ْ يماثل مذ يدل ىردي نيبىذلا نادر ىذآ ا وا/ماءوركموهزغ
 ناب ة ياهلا زؤ 2ص ريض لالا نادل نآو ءهارككو بابقسالا نالوق
 هارب منا ماجا رصملا ئارطا دز سحاوصا وللي ذولا ءاّدجا دم تداقملا
 )0 ا اسعاا ءركرط هاللي

 د يوكيك هور كس ريغ شع وم هعامج منوكثبرإوتملا ييلللل ىدي كعب
 2 و نسحح هسصارتع وم | سج رروهاسملا ءاراي ذا ةةرسح

 امد قربنا هيمااونباعم نينا دواخل ثددحل نمش اداللاغ
 ك هزموال لل )ع ملطا | مركذ عم مركدأمو هتليلو_ىهلل موي ملصف بكسل
 رازظالاملقتورمظلاهلازاو 1 لا ىردالّتس الا هيه رسل

 عجور اشبا صقور اناا ميلغت ٠ هركر 2 نمار اتاتلاؤ رك كا
 صّشالذ و وتلا نص ا نس ضار عام نم هءنمال .لصإلاإ ف

 «رانظامنقن نمرابخالا ةداضنو و مورشمرعر انظالإ لقت د نيياذ يضم

 2 زي تادد مانا ثلث تلءاقلا <رىلل لا وسلا ىمدعلا ه ذاعا ىرلل من
 سكوتر دلاهكراشكب الع - لل موي ص قى! ملاين م نأ نا تاياورلارضعب
 ظ ىانارانظالاملقل_ىلل موب تقرت ذا .يلولولا قو صن قلحمت
 ناكيمنال هركك_ىبلل جدن 2ارخويازهرمو ىلإ موب لق دظ زواج هنا
 ىتمرابخخلاباهربت 2 دالز واجد ناو اقييح قزم ناىكلبوط مرئمظ
 هدلارزاعا ىلا موج «نانظإلق نم توراسع هسإ ضر ةشي راع نال_تسم
 بطلاربصمو ناهدالا(ََم و مايا“ثدولث ةدانزو ى رحال ىلا! لبلا نم
 ال ا نال الا دلو يربط سبب تلو باكا زماذ
 كيلا جوت نص جوا نمو: مجارمللا لوخدلا نع وق أور اة ميسي
 ءارطلاريخلاتو دحدل غز قاكلاس نما فاو يزاول ب دلل رقاو

 ياما وومح انهو ملل ّىلِل ةالص ةلرقد ناو" هالصلا نعلولّصلاو

 - يب( يسيل



 )ا 1 الم ف امبسلا عبس | فدجب_ص هالحال ونيت ذوهلاو ةهتاغلا ةرر وهربت
 1 ضال ةدايعو ناخدلاو ضمّدكأو دوه ةروسء او ودم إل كاز سا نما فح

 ّىتعلاو جاوا وسو يتلا :لصوروشلا ةدايزو نمتدسا هر ناوخاالا ةرادزو

 تيوإهزلا ةارعا تليد زد مليسيلع دا صرا نخل ىننلا لس ةالصلا نمر نكمل و
 0 5 ىببلا ةيورم:هلصو نإرفلا ل نذح الصيف صبو كاخدلا و ردو ضرئككا ةروسد
 | لل 2 نايبو ىفلاريسصالخالو نورفا#اهبرطم ةارقبو لوميع داوم
 ١ ظ انكي ناج درلاادرها تع نتام لسا غب ]تس عنان مآ ىسرتتللا مالعلل_ىفلرط
 ١ قرم فالى لع اروبا ناك رطل زب رجلا جركل نعد از نوب 2هنلا او رما عيش دود جوس

 ا هلسب حم تطضذ 0 ءناا مم مالا كف دذ نم نيريعص نيدلوو ا.ماواهجوز نعتتاهةارما ذم 000|0 2ييسللل لس بارإل ارش مرج دب موعدياللابح جيم ماقدلالا بع
 نمش ب اولا كلذ مالا نمت لص عدن ةعتسالا ضلوا دعت مكلا وم .درلا ةصحزيمل ظ

 كك وهاك دمح لطب امل عرشبنيالاو ةمتلا// تفلت ثيح -يداوو ع دنلا صح مثال
 حولا ةالا نشك 2 تنلخوززع مقر وو و وز نعشتلا ماذا هارلا ذر[ عزو رج ذلاكيمال رص

 |/ اه تكرن ناو 2 هزاا ]عافك ب وجو بيويفلا باول و.هزلازعا يك اهزي يح نوم لنج ةكت )

 ًامزرنمد وتود ضر | لجر نخلة ىيلاسملا طوع نض داع :طوقوم ضرا ظرف ذل ثيم ند د لجد ثلا 00
 5 ب تلككذا_ارجلا فشلا ككل ال نم تاع. احا ديول موق بلا نارا

 روج ييسر ٍللاحراتاتلا ناو شاكنم تيللاللوجينالو هه قنفنا ١ نما فوق ومن زالأ
 00 0 ىضاقلإ نفاد لست زانإل نم بر يلة ءلشستلاو ىرادنم لا انك

 ١ 0 .تيلهال كازا عإحاللا مهالصاواهروشو ةىملاروبكرفحف قفرايلااجبز
 1 اهلاوي لم قش جولد شللد نم_ىدم نيرا زحل ضعب ديرو ماققنإو
 ١ مللت ري هلاو رجلا زا بيلكت ايا ورلا ل لاحلا ناك ةاكزللا ةءىبتصملا منن باول لام ان اهم >7” ىاللذلا ناكل ناكررقف مل ةيريعللا ميم قم بد ىمىذلا كلام ةاكذ ةاكزاو ,ثعملا ميلعتبجو لجدة لمس ر شعلاو ةاىرلا بسم يعني مش باوجلا
 1 لام ملح ككل بط قس ازسلو اكول | هخلاب جلا 2 سس ش شلع تبا
 ظ رصللاارقذ الا هاهنا فرصي هناذ ءييوه عزا رصلل ريغ كرش سلا
 (نماشلا لكصنلا نم مصالح هيجوها ذل اوصملا ضد هلال زد ىذللا
 هز رء_.:هاوك»بن وجا لول مات ف ضادهبارقف ل بن دولاهجف
 انيز رول ةزيككسخمالالا نم حج بطصاو كإ ديب نيت دوب نم جرجا



 اهتاهز زلت اش لا برع هن دككل وللا ىلع احل الامير دعونا هنا مينو 0
 هناك# عرزجي ملو لو ميلكا حثيح مانمافلا ةاكرك حاطه بلو كلب عيال اهرب فا
 وجو لمجال دابعلا جنن بل طم هج ىيللاع ندعلر وكذلل عنب مربخالو لوك ادعب ث ئرر

 ةحصج ءرهورطلا ةقدصو بسوجو و ٌةدازكككو دالزالا دارك

 طلال زوو قابلا قتلملا جيشم ةاذكيضرمتلا دمب ةطضلاو جيعض او
 اى لكس ماعا هساو لكم نع ج رخال 2 جار داخل هادا هرغو

 ١ 3 سس س سم سس وص

 الطعاعئتناواوامطقف ةبرشعزورا جا ةرع اجا ىيلجرل ناكك ذا راى سا عر
 ستضاف بلا ول ايوؤرش رفا نمسا هرش ع بل طدر شمل! زعبل تكا مات ةرمملا

 . ورصلاو خبرلا ؤاىويلا غلا متت اما و نوال نجتلزغع! الرا تالا
 ةافبلاب اب 3 ءاواتخؤ كمامسا خشلإ جفا لشي و ششسعلا بأب نم ايجرغ

 دعااح الذب مطتلا دعت ملل ةرمملا خسر اجتنالا ةبرظمالهلوق ل١
 ٠ لو ناؤرظلا ىضن فالذبو ناش رعود اكرشملا ا.د نسلك ةءوطقلل .

 010 ها اوبال ١ ال
 تقلاراظ عصو ةعر نزلا هاذ نمجرشملا ذخا دبرعو ىرامتلا ديزل هرصبرع فاقوزل) أوصال طررُو

 اقوا لوصح طبنم : ياهو ىرش جو ودب فات ةلل وصح طبط نم .٠ .كلامتدل ال اهرر ىئزر
 طبخني_را ىلا راظنلا نموراهتلا ءزؤلاب فاقوالا ةبجامترشسلاو قران :

 نم ىراهتيلا ةزؤلاي فاقوالا ةءمجوعضلاو اهراظنل فاةوال وصحت
 اررمامعر زم ةس مدح فقو ؤلامماّب هيراج يرق فردس فاةوالاراظن

 0 وا ا ا 0 ا ا يوتا 11 سلا
 شعلاف>ميلعو ضقولا بط ورشملا جداذل جدخ ةصدطل تشل ل عار روع

 دب تفرش بلا يملا عامزلا نس علل ؤرشع بلدي نإ_رسيلو كلذ نم
 ةضوقولا زهمالا لوتح ا ىاارعض دا ذا فاعمل ذا ةرملا سالصلا موجملا

 قالب و و ىمن ةراجا 0 ضهولا ها ةصح نمرذصلاو جارنللا» ةعرازم
 6 ل 3 ك6 2 1

 ا .جاتسلا الرجالا اجرشع 5 سمت يهو صجاتست ضزالأو .
0 : . 
 ٠ قفا نيالبضتالاو د عددي ه مع رازما_يعددد عمال

 >/اتو ضظومواركرجولا ل رشعلاورشعلا باادرحا نيددالغ. كك
 ىواتف نك تاذخان اوقف ىواذل ىفو مسمي تسكر جلاتسملازع معاون اب راع اولا ؤسم لوف

 1 / 1 200 0 ٠
 ءابتتالأ ف ىفقولا ةهجرلع شعل رشملا ماب لوا حمام زيفملا لا 7 كو 0 د 7 ا كل

 . تصوير لل غو رجاتسإ ل عاهرشعو !هجارض طلاب ةراجالا دستور منيل ىو اهلا قاد داع
 ردك اررزا لس يلكا متاح نم وا 0

 ممم

 1(وسلا



 |١ كي نع كتر ا تكمل و ربرج تسلل لعبد ماسالا الانام لوتعلاو نجاتسملا ل 1 كر بل. ةفيح نإ دنهرجدلا ]ل بجرشملا الا ني نبلغ يعير 1
 و هلو رر كاسم

 | ٍ ك0 ١ لهانم ناطوصاق ناذ ع د يع ةزابع ضعرا تالت ىواشل رابع تلق 5

 ظ قلع كير هنا د هللا ذة ع داي رك ماج سدحلاو ينبهتم قفا دّوهلاوه

 ا ١ مت 2 ير جيب هاو امال ز هيلعرصتقادّدو مالمالا فتك دانا هضااطعو
 ' ظ 6 رساخلا ,- 1-2 .,ف قولا ه)]عاعوطتقم> دفوكوم 30000 دااهود ا

 ١ ميل كنب لال لو.“ ادبسويب قال لينال ضم ااا ىوجد نقاد
 ا ا كل 5 يبو بايلاشما انف بهو خل
 0 1 ليج 2و يخلو اتي سقما: ومد جم كابا عن( ولحق

 أ 10 0 ع ين ءالالعبا ازال ثا مموج لانك ورشا لاك نس بلا مسد

 ١ رو 7 7-5 ةرزملا اكو نم هاش سادإلا ذم الورادال ونت انجل ابهر شحال 0 | اور 5 دكييع ٠ أ 5
 َ ديب 5 0 1 ابهضو فّخولا يرو يعمل 0 ةيللس
 ا دع هم 5 ع يزل ١ نم معي لعام :نىصف كيد وعر لن ذاه دو عر ا

 | 3 ِ 7 . اج يل 0 عر و ا.يصارااوعرز نالاو ةنماعؤ ءريشع ىرامتلا كيان
 1| ضم “ يس 2 2 و عرزلااورصح ٌتىراهتتلاو نوع دوو ىرخا يرق نوعرهجردع

 || 2 حير ايي 2 ىراهتلاو قولا وتم نذا تحد مهينق كاناملا هان مهدد

 ل 2 ا ل 71 فلا محا !صحاومت دي ّقح هْف ىرصتلا مرد باهل ئالكد رج ا جفن
 | هك عم ا ا يي 0 ب

 ا 3 دير 0 7 ةسرمو# را تك هرج ءراد دل اجمو لس ىشصلا يصح نم

 ا

 ْ ٠ 0 تير ىضتقنءاأو 00 ا حم قطن

 ا 00 0 0 البق ناقل ميجاعي نا مل ىئنعتالو هعيجو ةكرشلا
 ! 0 1 رك ء اهو كلا زاك قابلا لك( زير شصلا ىترغ ا نإو لحي الفرع قح قالك( ن وكت
 | ١ 121101 ش : حي نادل ىيسزيتالو هند يظب ةناكانأو ليد بحاص بيصننضا١ذا

 | يلو 2:12 بجرحانال ءىلاتلا جارح ذانهر3َ عارالا ١1 نبق جدا فل ءرج
 | ١ لضرع 72 يدقو د ةعذلا شعب ءنيظولا رح ١واكرشم جرراذل نائم

 2“ يي يسلم يوجع دوج ماما ان1ن<
 قس قة لتي نك ملايعو هن يطا وا رملا

 ردك باسلوب يل اك



 الب

0 

 ”نادمسملا

0 

 يس

 نمل خا د10 عردّجب هنع طّمس منصب هلم بهذ وأ فلتادو

 هِي لسع صاراذ 2س فذ ١متملامل جب دلال فلكللا ناهط فلم

 سشصلا فضي لسع للري برش ل سيل لابد رشسملا ءاع قت

 فضرنيأس وا هيلا دوا برضب قسم بلكاو شيال ة زد با يل هما

 و ريككولدلا برطلاو مريد يؤنلا غ ملثم و اا نوم وفر لش شملا
 وغتر ور يزال( فرطلا 2 ملجرلا بكري و ىل د .سإ, 2 يوط عذج ةيلادلا
 ذاع اساملع ةسقل -مانلا ةيباسلاو بالو د 81و ءاللبولدللا
 ١ ديزوطقم مي رْشع نّقو لا سم تاذاح لير وج بارع وين كاك
 ةرشعال بوجبا شال هلوسيل لم هرشعب_ر شعل ابحاص بلاط ورولل

 للا باكاوكِفَل عاذسلا قشع جب يملا ىداولا ديس منا يكتسح
 لشملاو رينا اهم تسال ةانسملا لع خلان اش الا ىدادال ل اق اق باجاموخرلا
 34 اىتاهضمسو ىرياهضمنو فقؤوا_هطعب يرق ىف لكس يزازلا ة

 (ولعم سمَسَعلا لد مج صقل ضالا خانما ناطلسلارتخدلا فد ىوكذمو
 ىر اهّتلاو ىريمل !عملتكاو فقولارظان نالأيب بو رهار دلاو مانا ىم
 كا ناككذا غل ميل لم سوط فدل خ. ىيحلل صشلا ذخا

 ضاع اسما دام كل ذرظانلل كش لل الماعريملاو فق ىلا: يلف صمو نو

 (نلاو ضب, جضملا ىداعلا ىلريقفلا تكل باداضللاب قتل ار جا ءلقالأو دبات
 مرهم اىيسا ديزل ناك دامو مسا ساجا موح للدل اولا هباىتسا لرولا 5

 -- طم

 ةيركحل أضر الراو
 داك عش د راعلا

 ميح أرك (عرزإ ١

3 

 داع ضصرشصلا بلطي لجمداهت غ هما ةيرشع يرق ضرما غل تياق

 1 و ميانعلا ذيلاق مدارج عند ءل لمع راجشالا
 انين جاف ضرما -تبانااراجشسالا نع ةسيلو سماد سشملا

 0 عيِبلا ذر ضال عت لكى حرسلاا اي د

 ىشملا هين طرشإالا ضال تيتان لكو نحنا زجل لزج
 *اغلاو زيطبلا زبك عار نللالاريصنال قلارورنبلا مترْضلاو بوبقلك
 اه راع وصتمملا ماو |.مسن قرت دوصقج ريعان تاكا هرشعل نا جتنو
 داسملا| هلع خوماو ةرْمملا تربظا ذا مامالآ نع -بىصو ناخعاورنا

 لاو ثلاثلالاقاك يطال ذ ةسلوصحا لد نهال اق اكل ةلا تقول

 صاخ رزكمو نشسعلا نمو كتاب ناىصلا بوجو ةسني الذل

 وعم ليوم ةردمرين نحرظانلا رجا فقد ضدا ذر | اس خاو

 را



 نال ءرمز لع مضل اناا نلا ليبرييوا هاري عرش كح ىدل ةمولعم ةرجاب
 رج ابا هرجا ثيح باوجلا كلذدل وس مدت ران حا لجن وبدلا
 ىراهي ةبزكس هره"لااو كلذ لوي ةراجلالا 5 هرم تن نت مل ولثملا

 هاتان مفدلا ب صحو هبرهلاالع ع وطملا مجو لع حمولعم ةتمادع ل ل ةنك '

 نعدياز ع وطرف دب دبرقلا كرم ضاكت ماو رسولا لياطلسا7 ”اربلاو

 يب ون هن اللا علل ذ نم وني لق هد زنع نال لا هنيع ىذللا غوطنفللا

 كرر. ىرتشملا اب فرصتو مولعم نم ةروتسمللا ةالغلا عاباذلا عردارالا

 فلل ذ ل لما نعت نبرشعلا ةصح نخا ىراهتلا بريو ىرامتلان ذا
 كرزيلا نم ءرشعزخاي نا فق دصمل ف روشمملا مامطلا عاب ٠'او مشن با يللا
 و لف ارقغلل نع وزالاىلل هراشعا "عش اىوتشم تبن لل نالاق ضن ناو

 عيب ىالزهررطصلاارادتم ىف هعيب ففني ملط هب واذتنالا نللاعورم كللاماداص
 مهابلا سذخا ام ناو رضا لام هلا باصنملا نم يل لفن العسال ةاكرلا لاه

 ىشعااز حلا هيبغو عرتشملا هضش ناو ملا ًُث 0 ارمعلا نحال نادال

 ذخاي .اينا قدصفلاف يرجشملا هصبقي مل نعد نسكب هعابولو نقلا نم

 فاز ميبلا ةزاجا اذ تىكم نقالارشعزخا اشاناو ماهطلل شع
 -نع رع نوي ىيصعل اوا بيج نلاو بنعلا عايول و نوتصملا ءامطلا عم

 _لمسزملا نازح اك فا ةىق رس عز وياوطان لمجاد دمب ١ عابولام١

 . ةلملك و رهلا عاد دعذ دي مولعم ةىلعتم |.ليع الثا ىنةيداج ةبرق هم
 نم بلطي د الارجل نالآ ماد مسقدنلا ميبك ىلا تسيل
 باطني :مولعمم ٌحبرَملا تناكشييح سساوجلا معلم مضلا عارزلا

 "نال! مانا اضقبجقللا لِصامسا بر يقف 2 ذولا هاو غارزلا نم مضلا

 "اولا از سدو ماشلا قشم جد ىيضملا ىداعلا دوجربقفلا كب اوبل ككذك
 دن ؟جاوج تت سر مالا اضتب ون اشلإ جنملا يماملا دجحإريقنعلا دبتك
 ةيلادماحيرقفلا بكب اوه ددزك خيم سه ديل بلل بهاوللاوب|ريقخلا ينك

 طقسلا(بماوللا لم ا طقس له لخادت ١ذ!رشصلا رك س ماشللاب قمل
 قرة وبار لضع نوم عزو خلاني ضرالا تن م منال حادا سشسعلا
 اهرشعنخا ىرشعلا نيريو ملحم ذ هبرذشع ضرا ؤ ٌةرْمَد ناسا هل لجر

 ا جلا نا اكتب قش خ تو بارق 201 وح
 تامداؤ ىلئس صايوطملل ةرمللاراعشنالا ى 2 ىرىّملا ىضن ةنرشملا اغاو لَو ١

 ب
 دباردخ ا ىر اعدل ىسمل
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 0 ا ايي يدس نيه معلا تارت سم
 ايقارمواوانرنع تونلا لا صعا هب ىحلإب نا نكي تلق دنر وصامعدهإزلا توتلا 0

 تملا مد ؤ يلع رضدرت و ناسإر خو يدا وع لنتتلالا |. دصتي هلل
 ك”وذ محمي حلاك لِذإناصغاو توا ار وا ترشعلا بكااّوذ -هس لل
 ا 0 يي يي سلا
 اسرع تعز خلا عر هينا. ملصتم نلاوا تنهب د ةيلاهتي ةيرشع ا
 دخا هازال نحس رم يقف لججم ب لشسس تلال ذ هارد باول ملم وكي مالا سس فبل |

 ٠ 1من عفر طل ركزي« العال اهاعلا تيب . ملوك مكدم بالا ةلاكولا ةاكرلاذخ ا
 ماعم «للا ىلا ناد زءككو *للاسر د >غلاوعلاو «تهادل ميج
 ءامههاهماوابف رشا نم تلاسرو هند يح ئيلا موج الل :نيطسلف

 ١ وسم دس جمالا نم فرشلا ىف معلا: لوضلا ءاهاعس دقو
 "رسم ةريقيب هابا مبتج داولا إلا تملا كن صتل «نييشبرقلا ماككا ىلع
 . اهلا زذلو عوز الداول رات تبجونلاز نقر دل دولوملا لعو اضتدلوقب
 ورملاو بصملاو طملا لدغ بسلا ةنكحو هيلع هن وموكميلا بس ائاو
 اهلا نملوصالاى, ةينالورلونيلاه هز مللا و نمسلاو كافِطو نسهللو هياح ند
 ' )هيه دب ان نبا رش ملو هولسصلا لل ةبضدل لاح ايكو
 ا ,نييطيزفلاب ةقلعتملا ماكل مل ىصتخت مل البو *اذرش كلذ هائكو ءاذرشسلا
 وعي ددا رانا رش ةمدكذ دقو ميال كلا طخ هازل جابتش ا >لب
 ببسي مهلا نخب ضل وصو مدمل «رابجلالا غابه غيل اكل طعا اننا ذ ىف
 «ذيرلا لا وداع ضومل كصخيرملا.ذاذ ملغ بجو لاو ملانغل )ماسالا لها
 امشلالل جانو هى ءارحا جل مامالا» ىواحراّن الل ىننحادب 0

 يصلان ؤوملا ساو ٠ بالا ان رك كاب صحو « ميلار املا ذ كد اذ «ديلع
 ض2( لعو نص انمورعو ديذ نيلاديماعذ ةيراج برق ىضالا سس كر ايف نمهمع زل اد | 0

 ديرو ةيزدلا عمار وم هسح وز عذذف ةطاطلس 1+ ن جوع سنع ١ اطير لفة ركل
 لكما ضي باولل كك مج زد جراف و شع نيمدتصجب ديلا طمورع كرش ا طددتعك
 كيريوابهعادرم ده ذ خوي فراعتم مشو ىراهيلا هلع فّقو ضخ ليس ٠2 0 حته
 ١ را داون لاقل بحرب يرو ع تلاوخل فقيل طقوم ١ 276 انكاياوبما
 00000 ا عا مدقو م باولل هلم قشلا هوجبوب قولا فراصم و ادح

 بلر وعن خوي فر متم مش اسولع ةير اهب ضر ا ىف نش عيعو فاعسالا 7
0 

 ع ع يعم د ع ب



 ديلغمش و وقدام عارزملا ىجاجر ختم ١كياو ”داطلسلا مب دقلاتفدلا ج ومع.

 هلام قرش جو نك ديبدلا د >صسقلا لدن نخب اا نكت ىذاعل

 هل تا محخرطع خيي لتس هالجمال دل و مذ -لىساوت تاو تحذ

 هائياو تما عر دب ءا ةارج هد هاه داضحو هانا كإ مدا مب نبل 5-2

 دلضلا ديه ل >ارخ | اجرل ؛تهجو و -العإ) ط جد ثراولازخ او تّمشم

 انصاف لكس من باوجلا شراوإلل وكون ا
 اهئ اهدا صحربد ديوشلاعدرزلل وما يش خوي ضردا تءاعز و توحو

 مس ٍدرزل ةماعزلا تدجوورصخست ل ةيغيص عود الالام فو
 ةيلاطمددذ دبر وأ بق صولا لوانتو ةروبزملا عيدزلا تدصخسا
 تبتسم الك تلا ذ نيبؤل ب اوملا تللذ هلل ريق كال ند ىصولا
 ةصولاو ضحل اني ىف دزوك ف ةالصلاطاّوساؤ لقُكاسس موصلا

 ةوصلارخلا مناهل ل ةلشسملاو ويح ةيصولاورخبا__١ لل دويعص دج

 000 ٠ معا دناعم هدا م ىصلا نبىالملل ياللا عيرش 2لّسمو
 لا - هاب ىصوالهمؤ لكس عاببسم

 هلا سوزيجبال ذ : دولا تابع عايض ايش تك ةلرتو درع

 ا
 نكس نيالا ودا نيل ياض و نان لا ىركلاوريوتلا غاكككككلا
 ىعبلا وك كرجا صمليال با لاء صعب ل هقرطلا ةىقا اذا جاخلال

 تاحو لاع 6 وابع نع 27ناب صدا جر وذ 2لّمس مانطلا بلي نم

 نم دنع 2م ملام عيتجوهر ىتدذلا جابملا لإ كو ةيصول از تنل فيما نع

 فلل صولا نال اذ يسفل ةربخال هتنالغد باول ملبي ثيح نمد ثلث

 " اهلجر ىف لكس ىيخرسللا امرا طاهتنآم كل هنع 4:نأب صدا هلاكراصف

 هلع 27لا ىصواو هرب نم دع جاب جل كغ هش نع 2 قيرط 3

 باوجلا مريم مريع قد نأ صولا 5 ”ناىلج لا هاذ نيعلا لج ىلا نالم

 ىصولا عمدو باي ملدا ندد ىاذ نالم نع ناك داب كلو ه كد هلع

 .فلت ذة صللا نالو ضرلعلا طوّمس دوصتمالا نالرتعيالن يريعساو زماج عييعل
 للصم داي نل مجال ضرما ردا صملا ى لماع صا ختاالأو نع الا ضالتخاب
 ١ يعاب لاتاذاانكو عع 2 نجل عزيغا نحل ضع لاق نا نكت رجا ةعضنم

 ير اتتآذ < اماني
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 ك مديالالو جالو من و دل عجرم لجرلا كد تاىئوهالا ع عيال ءانال
 عفو رلاو الل نوح اوس لب دنع يانلاب ىصدا ل جرب تاس اهيزعو ىدااتقلا .هاوجو نارك _ثسازم ه ىالخخل دج ولا نعاضجم ملا هدعب عرش
 . نع يزيل الذ وجب بولا تيللا نع دج زوج حين بله نع 2 نجر ىصولا
 وصضورحلا نوم ةرورصلا جىضو ىصشالا فالح ىنكك رع نع نانا هسه
 - ناملع بكي ل0 2 هاه جزل نال شفت ل عرصا عابصملا ظل لاق دشلا
 .لئسم تروصو رسضملا دوعسلا ا ىواتم زالوا دست ءرع 2 قح كم كبي
 قودي نييقد نوجا فيبرش جمر يقف بزب نييعرساو هي هذيمرش دبعك
 لياج ههركك ب اولإإ ىنسول و!زياجلا رمت نيا ج دشتي: هرج بولدارجقلا

 فلشا ج براد رن واديذ دكر كي وولاش ءردا 23ههش هرمالعاب د 79ج
 هلي جملك مارول دارثمت ماا: زج كرع وجل ارواج شار واوا دنا ع_”> ا سسوس ' ا 4 ' ِ 2

 مع : م
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 ضن ةرريبالرغلا ةر دوب جدنال 2ص شن دجوي لادا تجمل اذه د
 نيتها ىةرشعو ةرعملاو ذو لاوثسا+ اف 2 !س هنا صم أ عااداو امد

 بوجوو هدب ؤ طاع واريّقف ناكك اذ عرمتسا لات يح كككلا هيلع بج يح
 كذ ذ رج قن لا عاَتحي الا ع كرت عم نشد الم , يالا ةنمللل هيلغ ثككأ
 قيام عزل جم: عالق أن لنعمل طمباصا# تين كاند دمج ملماَف
 ب عكلا دي هردزع هلك, نككو ةرورصلا جايا ز وحي د دن روصادركبالا
 5 دوعرجب 27ناوا كسعتل 24و )اة ماعلل فقوتي نا ميلعو سنعمل 2

 ل شط ىراقلا لع جرصو نوه اء عونانلاو النحل ليقف ناو كلاب الها
 اذه هزل ايلا يون ىف زنارجلا هيلع بجو كك لوصوب داب ريكا دكسنس
 ىسبانل! طل ا دبع ى ديس فلادّشو لود ا عجارتلف ئسح مالكوم للسما
 م دحار يلا نا لاملا ضمد لَمَتو بوجولا مدع ١ غج تللذ ؤلاسرم
 لجرو دومسلا حا ىىاتنَقو ٠ لعا همداو بيىجولا ؤةلاسر فلا هاش دأب
 نيفلانيذه اذ 2اطعردت منن سر شع للا لم هيدا او ءلص نوع حطم
 . ممتعالل داللها ل ةرشرلاذ رب ويطلاتبو”دقاو مها نيدالاولا ةلصو لانهم
 يمد ال5 لصقل ملكت ناو تقفن تااكنا بول مكحالاو نسحالأو
 م دقي |مملككأ ئيدالا الحا ترمب دلصلا توف اطال دا لح اههزارحا
 | ادا ضلال ابرومادلا شرس زتا تييعملا هدناو جى ترقيالاو ةلصلا
 ك5 ل لن تمكلك دع جل يزعل لالا وف د تشى عنصا مضدلا تقول

 ب



 اهرغورردلاورموؤسلا حرش لسل اواقل طم اليكهراص شال 2 بااوحلا

 باول لا نعاني شس ا يجوزل ليم مرا شد 2١ انهاع بجوتارم | لسا
 صياؤلا ير ظنال مح نال اموعح دجيوااذا مالم حن عا ملم هذ ىيل
 يلا ّينرو نم لجرل الام نس مهاد دب, تصوا ةضومه م لس رجلا ذاك
 نم 2: رب كللاو ةعولح تاربمل حا هاد دي تصواو مالسالاججانهعامم
 َفكف ج2 ةيصولاا وزي مل مر ثراولا نعحتامو تالا

 اد ذ امرك هوت ش رولات ملام لا داموا .ميصو تن بويل ككل
 رايكهو شدو ٌتْزاجاو تشرو ضعب هنع 2داب ىوأ جينا ١نعرججلاو
 درشييازه كلزحي مل ارابكك ران ص اداكوأبيغو ١ راطصاؤباككاورطاج

 ىناوكك تيران رولا هزاحلازالا زوجت حلو قضنللاب تر راولل ةبيصولا
 ىكرلا كاكا ذ هنع يلا ثراوطل ناك نس ملو دنع2 ناب تيلاصو اكو
 رولا ترطاججا نان تيملا عجل تيلا ثراولل لالاض دوا تيلاثداو
 داو قدس ساحلالاب عربا ءلزنع ةزه نال الذ اوربي ملا ابكشو

 أم عنصاريلا لاملا م دنيح له دقو 2اباهزلا نعزجيد جابر وماملا لهم
 فض رطت بيس يلا دا ذ مل ونمو متالك نعي عريع الا لالا ف دينا ديرو تشن
 20 لالا ضف دل سيل قبرطلا ذر ل ادروماملا ضم ذاو العلا هدحرتس ورسؤتلا
 عتصاذدإ ا تقو مل لق ناب كذب مل ن ذ 1١5121 تييملا نعريطلا كلل د عريع

 روماملا 1 اتسم هتن ا ١قلطم اليككر اص منال ”الوا نجر كلل ذ لن وجو تيشام
 ةقطنلا ماعو!رككاكتيللا لاح وحجمه زكا ن اكو تيللا لام ضّط ماذا جاب

 اند وس اهو مينا ةلئسملاو من باو لباجع» نكت
 فيالا هنخا نعت امو مهلسلا دج هوحا هلع بل ملام نم غلبع ئيح واذا
 نبا نع الأ تامو غلبملا كالذب ديبز هنحا نعورع 2هناب وحلوصدا
 15 ل )مريع نم لرملا دادرتس معلا نبا ديريو دي نعورمم 2 دمع
 لكس مويولاهروعاملا نم للاذلا حرتسي الا هن راوواتيلا ىصول باجل
 اعنا جا جانا ع ضرفلا اقسام تيعمع لا عيطتست تناك ةارما ف
 ضا|جضلا نوع عادل ؤ سس ىراته لع حلشم تلسانمم نم لاش ذا ءاصتالاول لال جا جالك اهلع بجي عاطت د الازيج م الط ذا باوججلا
 قطع وادا :ىتيكربخالا لعرخت بسلا ةرمارإب لل وصد نا هقحشم
 ىف كسللاو نايم جومي لامس بلان نان ادا نعضول تيا ءادا
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 كني نر عيتكار وك .
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 ب تلطو

 مسرأكي يومك

 ٌميصو مع وه مينا نع جاالأب د نيالا عرج اذا يقيني ىدافا عمن

 ا هددااشانا هن جون باوجلا رطلا بالا نعطقس لم

 د ىذعملا ذي[ معو ىراقلل كسانللا حرشة رانك سلا قئاذصغم
 رو ةسا ههنا طمس دعو 2 نابرما١ذا ورب ريال ىذلا

 ناوالوارذعلاّمسا هنعزجلا طقس كرب جرا لك١60 باول ٠ مارذعلاا

 تح رسدولا يف طلال هلخ دنع ور صا لكيم الا مادج اجرتشي فارع جرم ناك
 تح دسضنب يرانلوصولا دمنا لش قيصفت لب تلال رنا ماه د طرا
 لاقولاما درمرلو دنع نا تيلا حوال مه بالا كدت هزم وجه تيل

 لما ةيزسس منيلالمل للجد حرصا جست كرا هل سبيل نيع شلال عد صولا
 لهي يس طن باوإلا هصاخر ضل قفن زلت نيا جدر عم اجرح
 الهر درع نا .هدحلال د ذاذ تامو اوس ؤلبع تالنان عارم لا دال ها صو ا

 مه باول ةقفللا باو هلو هتيصو نيدوم_مىنوكيل.م لمافع علبلا ماد
 ىلننلا رود ضرطملا ؤدرو ثيبدشللا نال اقامت رومان نع عين لفنلا جو
 سنن ع عليان جايند ىراقلل كس انلا كرش ةقطنلا با ىا باول آل
 يب فوقولا لق تضاصا ذا ةلرملا قب |#س نيني“ امرا .سنشن نع كونيبو

 حلا مايا دعب تربطو تفرج تفقو مابا ةعرس ضيفا طلا.ّمداعو نيدويب
 نسا ين ونمالا ضيح بلوغ سحاب الع نالوا. هوق و وا.ئاوط هن
 ايفر ط هذ رخلا مايا دعنالاربطت ل11 ءريحاترا يلع ىشالو فاوطلا الاكس
 #2 حرطو ريوشلا ذل سلاو 0و هر خلات مدلل زل فاوطلا كاد دقب
 ىلاجلباوجلا مال جلول باتو مرفلر اجا قارحا توجيه لأ #س ىدنجبملا
 نىك هامل جلا كيا هر اججلاو صرحا بارت ارحب سابالو طيخلا الت كاذب

 «توسح ندي الملا عياتخ نع هدرا[ فل ؤف مولا لاقسا

 نيلاحا مط صله ثا عاف انك ىدطلالع نبا
 تطول نارها عسب !هنااورك :مماط وب هلا تنسو نوح

 ىرخلالا مرّخال ارك جرحا تنحرذط ولان و ىرنحالا درزع صرخت اركذ اقارب
 حاضنقعلجب غرك ساعرشوبا ريح 0

 هيلعال نوف و لهجوم مضت و لاح ضمب مواعم رسم طولا نط ةرصاق الع
 امل غدي مل وامل ب مو ناتن عمو هاررلا نمانكنك طابت وسلك
 حدب تبلاطمأ هوبا لييريو انج نم دامالو ةوسككامهار دالو جملا

 م



 ١ىلطصا يح وسلا" دابجبو حيل ان )اوجب د ذ ةيلاطح دل يخش باوجلا كللذ هل
 داعب ع دملاسملا .تج ورم قلط اسم لجر غراس عجل طلاكروكثكلا ليلا لع
 م باول روكوإلا محاد يح له ارضد ةيبادكج وات لناكوا تنسىصم
 ميكرت طاؤلاب وفكر نم ةريؤصلا هتشج عوز لجد غيتس اههؤنت مركتناو
 مدريو هرزوا ىرما بددا زق ةرصاة وب دومهتب ةرضحب عى زلل النا
 ين ةصاقلا هزنهروكلللا لوب بالا خس ٠ مدن كوض مدلا عوذلا لاقو
 تلبقو تذخ اىوكذملا ءلوقب جدذلا جو اهأيا كتيططعا هدد ارجادع

 جتصبرسسل مدرعو مدلا شلاوتالا ظل ىداتعا عماج هلق متدابا وخلا

 ءىىتدوا لخلل اما ىفو هيلع ل كت تنيرق نم هل دال دقعلاو حاخك عونصوم
 فيد ذب عاكلا دقعاو دقعي ناصهيب ىرج نااهدحا رى دباماو سما

 لطرمدكالب هنرؤص عوذنااعيْؤسس ىدودتلا بحاص كراك اج
 يلو ىزلا عج صارتلا عقيل د١ اههدحا توحد ١ لطولاب ىئحلا اسمعها بجيتو عدي
 دضلاب كيت حاد قع سيد لس سوسلا غل هل سللاو غد باول يشم
 اهاطيماو دقملا نالطبب كح يلعرتحو ةجبرلاب دّمعلا نيحاجوزشم ناكك

 ميلا نتيشن يجادل ذيناهرض هتيسافل اهرد موج طولا ١
 خا نممتنب عوز ل جمة لسسريونتلا ف هلئمو دس دقع شوال
 0 جوز 2تانب ثالث هلواهريك نع دب نيزتت اىاهرك ذي ىل دا مسرملو
 'ءانلاذتكولا صام ا هيحا نع > زيك اها. مصو وأ. مساركذ وا ىجيعب نلمم

 كلوب هجوز ولذ ةلو.جت ةحركملارمدكتال نكااممجو معد بلا وللا لوالا ندد

 نع _ل اكمال قم دىنصاق نم لس رك يصبو لاتنج هل وا بمس و
 "يطل اح ذل ىرجلا دمحا ديلا لاق با جلا يل ءارككلاب عادطلاب ليكوتلا
 .1 نك« دا بجوي نككو ميلا داتا عنبال هرككلا نا لي زلارلوق دصبءابشمالا
 الابار مولكملاكولا ض شنال ةرسلائمل ا طورمشملاو ءارككلا عم دّفعنم ليكؤتلا
 ىلنااذه يتقمو هرضاملا ضمد ]لاق ربهنا قيكولا فرصت ذطن لطي لذا
 ينم ؟دارل نككو دعني و عيصكمارا لكولا دذو 2بدزملاب لكوتلالع هرك
 لاني اورج الع دتبشلاحذ كسرلا نيدلا ريح لا لمفلا ضعبب نار نا
 أىمجا و لكك بلان ىجرلا نط ارد لعد نحلا هس ذل نه ترث 5 دقو
 بلاوهل مزمن تنال ماتا نحاق ئه لس م ىوغ د ةروصطيع نيكو

!! 
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 رثارل د الب مت يخص جو َر

 دعملا ود

 لاهزحو مس اخ عززت
 مو اهل رفع نالطوس

 مسرهال (هناطب
 مست

 مك وزو تاب كالا هل
 اهنبعل د ةرهاو

 ع
 عام ليك نالع «اركأما

 مهل هب



 0[ ا

 ةيطولا يول حاوبشلا يدم
 مهر سغلاو اريثلاب
 ا كا

 لوا يولارارق رون ال
 ها 2 ايدل ا لوماو |

 دوبشل اب

 تزيد عوز

 ايريدلل ١ اداب

 كف او
 لس لول اروع زور 1

 رعشل ةول املا
 اهتاضر'

 ةوطوم تش جو رن هل
 ورا

 سب سسساهو
 .تيحئاقلوحا اجور

 كراتحا ”َ 4 1
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 تلشلاار

 ال دس انلارمعلا
 اما جب ورشلا عم

 قمملا دولاب م و مذ يبو يدا دا لحما ظطاب جالا 2

 وتل م0 لطرح مب دلل وللاد 01 نو صاب نيلاثلا ن طص دج يصر
 لج ككرقاوا عيوصوإر غم ورقاولو لو باب ماضينا هدو حرشو
 دونها دهشب اريحا يعمارقا هننال نط ىل عاتكاب دب دبع ليومد ا ةارماوا

 لقدرص ناوننالد 7 ذهدش نع ضلابلا تابلا تناكك دان بتنا ؟>ةكلع

 تجورم ةيمهد غر[ سيحل! ليعرض ه>/نلاتلا جو نل ىيغالو 'سمالع بلالا
 هر غيرك ة باول م فيكت فقزصح .واكوايم الالب تيمزالا تنال بنس

 راقلا قيال دار لان اونا 5 )سندا نوع اهل هناا نوال ع حرص للا
 كا يضيالف نيش ديافو م سي ارم "نال 8-5 هرلارهاظ ةرالا دا مرج

 ؟زمالا انتو نجاة ىدل ةهوصنلاب اعاتب لو كييصا مانا تح كاررعيال
 ضارطلا نم ندا مكانا وردد ذب عرس نتلعا جيك نيله تعا اذ
 نال جالب اجب قرضي اعذل تول هنا مرا ىلا مما ذ ديار نعرحلا ذباقنو
 اجزم لل -طلابلا جوزت ةيالو نان دنع ل ثلا ركحومزنا ١١ .ركتكاءتضإم

 نب ةفلابل لعل لا دقعن ياء تانم ملغ فقرا اما اجو رنواو
 لا تعز دج عدا وب هنع تلا ةيدرما جدل لجرم غب جسر لا ذل ذك هاجر رينج
 ةيراج تسبج 2 زتلا درر جريت نه نبا لجرلالو تنجب كلم تتاو ىنجاب
 نجوم ثيح هربا: 'وطوم تدنيس عونتلا مل معن بالا كلل هل لس هييبأ
 وضلادلو .يبااالو لاول ا دلو لع مرجيال هازرهاوخ سنت قو ءانعرحلو كلش
 بالا ةجوزم مابا عورلانبالازاجو تاموملا ءيورقنالا ىداتذ د انجاهماالو

 اهوحل هجوم هيت عيزوص فن لس قييتو سيلا قم نظن و ماعلا نبا اهتنبو
 رو اذنعإر يف لاى تراتخا رضرللاب تنال مث لطم م معئفكككديبز نصاب
 ”ردكك ف يخف با يي انضعلا طين يبل لاجل ل تبخلو ان هالو
 ةاماو هزت لج ذر لس ضتها جرن ليلو الار يع ل غولبلاب بت ارلايخامل
 ارشد باول امإب رج ىنتي نادل للعام, لوطدرملا لش امل واس اناحناذك
 كو هزيل اركذ -ضداه ىداهلا لوصو نم حج صملا و مخ نبا جب قطا

 35 سس ب كو

 معسس سيحل يومن د

 *دوموم اجر كار

 انماب و ىزتي الاهل 5 ةرهاصللا ةجرح تبخي لل سااعلا داهتكاو اجوسبلا ذل
 قبر ]وحاب و هزت الا ةزملا زوج اوك اجب قرط نيت ل انا وا تنسو

 حيماشناب ضلابلا تب كد مع ىسحا لجرءءإشس نيس ا [مداكك انهو

 امام دعاة تراشا م وككو حاكتلا نضام ثلا نب تنبلا تبيطرمو  دوممعلا
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 ام روع: ةداخدوتا ما لكل الجمس ةراسسم هلا اعدل ل باهوملا

 ني لوتعلا نو دل مضل ايزرلاجاو ةما طونص لجرم جوز خانات قلاط ىرت
 تلغي ؤارهبا نع رمل هزه لنح دتالا سا تحلطلا ايوان مارهلاب فلاح مام
 لوو نم دتالوا ىلا حاملا ال حائر ىلع هحاذك دم عدجب سو
 0-00 باع مي لصملا 2 دي داما الق باوللا عمم ناجاو لوصع

 ارنا زاججلو ةارع) طل ىطت بحوض نك بعام هجونزتا ةارعا لككاو نيعىيضمسلا
 لاعب | لل تاطتب وه -سعنب | جور مما يدع تنتغدا وتميل ١مل
 دل ذا هلا جو زتم اص إ/ طوندعلا جمب ليخت نوعا ١ 56 ةولظنالل ضو
 مقفلاو نيدلا يماخالاو طررولا بحاص جحواضا دينا ىلا
 لوف باول لاحد لت | ةارعا لك لوط شل تفرع عباوج) 1ارضمجوبا
 ٌءيلازِد قيزمتلاو نياثلا لوقلا قلع كي وربنا جاك لنحدت هلال
 زل لاهم عدو داولا ةرابعب باحجبانانع ىتسارجلا ةمالعلا سو

 اضف ا جوزت الحال اوررنا قالطلا 4 نومرل ملو لوقد قالطلا هدع
 ليحاوهذا جرطاوه دة الطلا مدع ناكناو نيل ملا هلع لمملاب مزاهلأو
 تلاد ةارما جوزرتف قلاط ارجو! ةايبعا لع لسا ديلا 'جيمتلاب
 ًِء ارجل موعردتملب قلطتا اما جزم ولو قلطتا/ كلذ دعب ابجدنت مح
 تجورعا لكلا د نعم لاوس ىلوللا دج نع يزلكطلا باي 2 هداسو ل رذارِسَسلا يش
 ضيا الث اهلاط موكتت لضو المت تزجاو وصف طدقع ناوانالث قلاطئبف
 2 قالطلاب ضاح واننا هتجورم قاطلجمفب لكس بهذة ل ةليسو
 تاو طوق نمارجدذا د! تلطللا ع, هزتيال نا هل ىرحا -تجوز نم
 فالطاؤإ و طوضنملا عافك سالا وهن باول كحال لود اباللمنلاب
 مداعلا ل مانو ثنحي لوّمل ابو ثركيال ل منلاب ضلال ناجا ١5 ادن1ىضاندملا
 .لنومسا يش اموجملا قشم دىتفم [ئسو 2 ونحملا تاذرصتو 22 لصعلا ىم

 مجالا ب د ميكرلاب للة و ىالظلاب نلح بزعل جم نع كنب نيستا
 ارجوزخا سوا .جورنت ا ةزرعا لك ئوجب سلفنا يشب ونركك نوعا نوب ندنب
 درج 'ثح نيب )رع جب رشا ادا ست لمد مى نه كا نا افاط نمىكت
 ٠ي عمصْؤ اكس سرت سيلان تاتا نان اهعدتمل هد دجا داون يملا

 لق هلع اهرلاج تترشو مساهم أ.هجورطم تيس نم تره طولا ىلع

 هال عا طز طنا زلا ج بلطا .منإلو طولا قر تحو وزال ماش

0 -- 
 كو

 5 ا "و

 بجدرسا ؟امازكز اق
 (0 ؛ًعلوضفر هو رف

 اهتزت نايل
 مصسفعب

 ْ جس لطم
 يي ضلال دلل جرلا

 دلع حت صراط

 داجاو بوطفرم ور
 لومل اال مهن إب

 يدي

 هدلسسللو
 انك توزن اداه

 رش تولطف (جوْرَتُ
 قلطتا/ اهج ور

 للا -تكلطم
 شسِطنمد2 و هرزلإت ال

 بلط يس /و يطول
 اهزاص
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 م تج ور تام لجل ل شس يرئللو هب داهلا و لشسلاو من باول ري هيرب
 ١ اكن باردا مويباّسوم دمباهبخا جروزمت هل تحااهطو اج لورا 0 دعاتحالا جدر زوبع
 دانعإ لفن اج الملا ررص طوب غاك دج ماعنال لضالا نع يصل. 2707 / توم

 ميخاسلا نع نع ناخراتاتلا ورعلاو ينجسلا ماخالل ل يرجلاو ناتسيفلا
 ةرص و ىواتفلا تو هدا ينومو ىراشا ىردق,رى عن الا ىداتفد
 اماناو ةرّمعلا سكك نماٍرغو ةازطلا عنو تازتتشلا وتو ىداتخلا
 *اولل تك بتكو هيلع عي الف يلع ةرعلا بوجو نم فشل للا ىرع

11 
 8 : .٠ . .٠ * تلقت ر وصان

 1 يان دولا لح زكالو ٠ م اععلوشش ل را ٠

 .٠ 2 )نري كك وهانو ٠ اذئلم والي داهاوواب كيلع ٠
 ا اورمال ان هسارماح: 5و ٠ اب ادي رضالر جقنالو 00

 دعب تالا عاكناوج ؤ موغلا لوم اهانرعس قاسم هذ هان وااو ْ
 ىاهوبا هل لاف زمصلا معتنب بط لجو. ثم مويبامهخا توم 2 كاعقب جاهلا عدد

 عاذتكا رقع لمع اررما سي ملو عرس نيب ىرمل لجبل صف طعم ةيطعربب
 باول ىلع ضار مضرملا ذا تملا ءايطولاب لم ممماه بجي كرك داع:
 5 ىلا صعد ككل ةنبرق تماّق وا عاضكا طلل لب بلالا ىولد ثيحرت

 ىنياع نإ و ل ١٠د ا ظدحا تؤم هاطولاب لما رماه بكي و د وصلا يهل ف ١

 عرا ذك ضع لجد رو | مصعب ةرحآلرما ربع جد نجر لتس هع 0
 اناء تاايززما وتس وزع ورب ندخله باوبلا دب يكا ل

 ١ جيلا هسا لمس دن طش تا طالاتف يكف هلائيص هدا لوب الن ةنس ١ نييك ونش كتجد دوما ةرضح مل كلاقف لجل بح ة ريش ك8 تتح نبا
 ”يضالتخرعاطوركاب عاف دشتي لرد اسماركذي مل كاجو 22

 فال ظن ثداد توب يدر لاق كلنإال ٌعرِغصلإ جنبا ككتيطعا ا
 «١بماب اد باولل تلمح بلو مهذب كدت رممس لبا 2
 كرولا قئحلاب يبس نوم عصائلا هنا عديل جر لكس خي ولا تيلمالا ني يرو

 .. ./لحراادلاو نإ ضتقم ءاخكا خف اهوباو ىوررتو تنبلا تطلب فب
 0 اهيساف تاو كك داهم دهن كوس جور و محام
 ْ قفين ويل ملأ يبل: ار وكدللا ع عزم غر و هد

© 



 مال نم ضيرتلا لس ىف نضلا هزوفلا ا هامس لاسر هيف ضلاو ىمرل رمل
 هب دارا اؤط هل نا نماهاعلا ضم ر كذا ناو فيرنا سيل هانا يلصخت
 : ور واولعع ا كنذك« ىل هلى يل نملل ةبضالاب موطمب بح ص امأتاوش
 تذاع كبرت ا ييرمجو وكرمه لها لقاعزلاب خ0٠ ةهوتسم ىف لكس بح بي بيل انشر ىتااتةبشمل تانكودحا نكيددو لعرازتلاءاذهو
 0 لا |ررج ورا ذا ةفدوتعللاو خد بس لإ كك دم لل هع ونمكن ماب كدت

 ا بالا جور ناو تضلبا 0١ رو صل اكان ناك قع علاوا خالا دابا اهو
 6 امك 3 ىج اولاَو ىيحرل ىنعدض ةياو رالا.جبا١ يجو رز ناواه در احال دخلا وا ن ىيعسي ابر | اب جورولو 0 8 1

 ٠ داعم يارا نك لاهانا دي نيعو بالا هجوز. ولا ىرانإل الر ىكيكل انا !
 - ل

 رتسا رس يصولل لولا يتيلاةحا ص منت كاع له صولا نعوم نبال ندع

 م محاوكىقعاجرؤر لكس م نباىداخ ذاكرخ باول تياصوب
 ىهد ضع ابعاب لذو عيب ةمولطم ةقلط قبلا باهع ابو ضمد وذ د مولع مب تضل ابكي ويع دي 2ظ1]21120111ز 1 1 1 ] ] ] ] ]1 ]| 1 1 6

 ةاو و حبت ةعبط ١بطاهرعةثرو نعواشع تعج ع يبل هل تدور حولا هل رم : تساليع

 لزم لزمن |نولا عب باول كلل دسم لبس ملا ةييقب عض دو جيبلا ادرتسا

 000 ةجوزإاللا ةيبوفدو مصصحمدقب عيبلا داجرتس ١ نر وللط نجلا
 معاقلاولا باطن صاّقلا نبا دع اربع الاىوكابار صل بصل ١ع دمع ةضاابركب ؤ ايتام

 ل! ةحورنل تذنلاب © لاءالو -قفنلإ :صضبرلو للا ءؤررعلا نع مولعمررمهع هيلع ةياطولاب
 -- ري ونتلا جرش لا ةرهغن بلابل تنل يعمل طم كش فرص تهل
 ١ انهض ناك داالا إال لام طاجج وص ول وأرجو رج ع ةجوزلا يِقذ
 ٌئكدرملادعال ايون انهضائالاماامّتجوز ضم ةرم بيا ىبصع عا عريغص رو سرا . -تسسسس لوو 1 00 - . ل 2
 برومادسب 22 ةمللدلا باول عرض عج] م يلع دولاب جونا دلل و نق ورصاقلا
 ملاذ ىجلاو فثيالا بتبرس لع قنا اضس قد الب -سطنب ةبصعلا جاتك

 ا نام بيقالا ةبضب يوؤتلا دجالالىللو مالث ”الولاذ ةبصعنك
 م .ز> زادي كاع مرسي. ضعت رظختنبلا قيتللا ذل اتخا و | هيمو نخكلا  رونتلا غاجرصتعلا
 رالي حب ففى رز تاهل ظني هن ساحل لع ف ققن برتوالا مات لاح دعبالا 2 هزم ولو هباوج بطال
 05 3 قيس ه 0 لع م ىه نيا ىرمريبال برقالا ناك ذا و نييعو يونتلا عرش خا

 ا :

 كج ص وصح دوج وو ل بي 7 772 ع

 تسبما . ةادمجس سيجا هن

 صح -و ا جريح ا و حي 5

 مهم صح

 ١ 5 ا 2 نوكيكى مك صن وه نيارعديب ىلا 51 0 نوكرصللا غااكدلا

 9 رمش اهل أ مُدم/ نم لش ا مهي دكا رصاّقلا نبا نوما, بكت منتدي سب هص برقا لدا
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 باوبالا ويب م]هملا ةضد 1-2 باوولا كلذدل نو
 دحاولازباهبماختيانا اطهزتشبالو باداج نم طيوصتبى سيل دحأو لوتبلا و
 9 لييحا مآ ماشا كد 5 واياكم اهب رن لاس اءامعاليكك ناكأذا

 ةزيناالجتلكد اذا كلكددا ليصاوأ نييحصلا ده تلج 8 هنا اك
 ١يلوصعو فكاجانم هلئكو وا امه >ليككدأ وا ىناجل نمايلووأ سنن ا

 اا اال هربا نلدوضوإلا لكون 2ك "اصل اوس اذا
 |ىس غوعلاو ةجردللا ذبح او ةبصعرطحا رع تبلاو ةبصعو باو ما ىوس مدنا يعي ائلرح

 0 ةروكذملا محي ل حاذكد تع دي ريوهآر مص نبا زحالاوعلا ني( و .. ىركولا
 ْ ريصلا ةروتبحا 1م دردلاورججلا غل كمن بولا فها هلل قمم هللا نم جاخ 5

 ظ فرض ؤؤ ف وازحالازاجارئاجاقدحا ع وز اوملا لع ةجر دلا ذر الاياو قيعصلاو
 5 نيالا لكك و زماان رطحالا ةزاجا:الا  وججالا#ددحل بجو زف كيتا تيب راد
 | دحاوا/و الكر والا عما مم و نآو زوجي رخالاو ز وك لولا ةرداعالجم
 ظ ء”>الز وج كوكك ىحاللا نمقباسلا ىمياو حالا ما ةدحا ناكناو اهم
 ٠ ندم داو دارم مارح جورلاب ىرخلاو ىركل ابرزم اجزماجول
 را الا برشال عم دعبالا جالو الذ حالا نم برقا قتدحا ناك ذااىآو

 اىيسالا كذا بر الادوعلَم مق ضو ذازوكدمبالا ءاه -ىطقلمةلسبغا ل

 لبر لرب ريزلاب ةبصعرت تاج وش اطو اريل ةرصاق ةعتيذ. للسن... .كدنمب 6 راي حلا بال
 لمس رسما نعايزرشامملقن مدقتورعن بارا تدل ولله سن 0
 الجرم نما, جزع اديرت سا را نزلا كيرالا ل ورا... ناوي ما ماد بام اعل

 ”هلنرشلا نمسح خيش لاسم. .لثسملاورغ باوإل كذاب لتشارك ايكو رت

 مثالا مالع بالا ما دّت بلاسرلا كات "دام ع لوقا
 دج لصف ادحاو الو مال ري نط ها بال ةردللانا ىلع زملارعجلا شا حلو 0
 نيف كو رذ ما ىوس !اطمتي 2 لكسر ناد سانايا مال عا مثبالا ما مالا ف // تلكو

 تدمي إد ف اولا دقملا جحر اعشاب ونتاممما نعش ]كوتا همّيلا

 ]ل 2 بيل كوك لسكا مدرع ملزم هذ نم لطلام دبب عا هدرعنم لإ 6 لادعنالل : كا بسم شاذ, : الو فككك د نا يلحح ةبصعرم نباو ماىوسا جريل 0
 ا ًءوسند 2 غلا نع معانّتم | .لضعو بال ,انحمد كو نتلا دعب الل تبت 0 برقإلا

 (له لثل,مموضك م هترنيص 2 قرش دع بحل لضعا ال ل.س كلل مال 50 4
 هل وال ثيحا» مكي ورنش ىنصاّحللد بالا للصع ا ذا رشد باولا اجو م ذإ اقل ا

 هيك 2 ل. رع ياس لنا ولو وسو حس... هسه ب

 و يس بع



 ئيشللو ميه جانم بانو عنتما اناذ ابكي د لب تالارعاي نإ يشي نك وطاف
 ضع منيو ل طعما تشك( اهس دل سلا ذه ءلاس رمل الب رشلا نسح
 اعد اهادجحا ميو نم اه قرص لوبا لضعا ذاهب لاس درو دما صنم
 تو دابجو زي ىزل اوه بيانو ىضاقلا ناب تيجان !بئانولو ىضاقلاوا
 ٠ ءضانم بانالاو لهم لاذ يطب مك دزتب ملف تالارعاي نإ خي نككعاوس نص
 ئيصلل ناك كن نع انلا ةنصورم نع .ةياعلا نع ضابهولا 2 سس خنحتلا نبارك

 - روق دنمب علي زلالاقو ضينملا فلو ىلا ضاتلا !.بجدنيزب دحإال خالو لقتال رص و نت ننس عنتم ١ بلا قريع صم ناك ذا ضد و قيتشللا نع الاس ولا عفا نعي ضمشلا نبااضيا هنو تندد ةيالعلا لقتنتلالا جي ونت نمونتما با سس
 21 لان دنع قافتالا يفيوهو ىلبرزلا لاق امنا ملضعب ارابتعا ركل اررجم لم ضال لاقو صصقلا هذا برقإلا ةبيطب يو نتلا دجساللوزنتلا
 ةلاصالاب ملغ نتا ىلتخلا هم نم دن تك رق الا اههلد امانصع نس جدذي

 ار هشتسالا ماتم ذر زم ولك يلو الا نم هنبو د نم ىنحاتقلإر عل هيالولا نوتكآلو :

 4و رزت خبرقالا لول ضعاذ ااه لتس ىلا شوي نيدحا مالفلا ىدام وو
 ١ دعبالل لقشنتال باقل عاقلاوا دعبال لول مل بالولا لقتنت له ّقيِمصلا
 مارا نم جْزإزبلاو هصالذل لام لانج تلق نادرا عاتقنا اج رشب لب
 -فلانعال_تسآق دسالا لا لولا مست لضعا ذا بيرق الا طولا نارع اومججا
 لضنتلا لضم اذ ايلوالارخا نال نصا قلاوه را زبلاو ةصالخلل مالك خ دمبالا نال
 ّنِمصلا ُبّوالا اولا لضعول منع نعد اد دعب ضيملا غلاقانلو باب زع

 - لضاملا نع :باِنان هد جبت هزمت نكل ىنصاملا مجدي مهي د نش وع ةربطصلا و

0 

 نلخاايرلج جو الا فلتخلا درس زم ولك سلو
 لا دا ريا لصاخو مدح تا اهاع مص
 دارزتسالا ماتم عش ازا مكحاع ولت
 "مهو ميلعاضتمرخاالا مكمل نيكل
 عاقل لل هي وئاللاتتنا لمس الا لمنح
 ى..: مع ميلا طاق لص ربع بالا ةبيع
 ربل بالالا لعق نتسؤلعملا دلع ركوب او اهلا دتنا نإ ىضتمااذ بول ل ضع

 ريم وللا دموع د١ ةيسحس ال رجالا

 ماومراليو د هللظلا دي سكى صاتللو عنملاب ملاظ|نصاعلا نال نيبال ةيرشلا نذاب
 - :نااب تبث دلت ازإذ دمبالا لا جالولال تشن لضعاذا بقالاطولانا
 مئاتال ضصاتلا ءرصالاذل ملل دمجالاب دإملا ادا غ صببومزت ضضينملا مالكوتنا رشلا
 سكبلا يحاص ل ا3_تملق نان ىطاقلل بالولا تازتاررع دار,شنسسالا مام عن
 رت ضاق ترش دنا نس جور سلا رك موف دا ةصالخل ظسامب ىا جب

 لومي نأ معس وأى معو ىليزلا مالكم ءانمق ام طارحجلا ب حاصر ظنول ظ

 ابطنحا او اولاةرطسبو خب مدهتام دس لاق هبال ضق انش اكداص ل انه
 داو ءانمر 31406 لنع قت !رلع مل ىلا نحالأم ل يوجد انايزدرم زنا عررتشم ذ نكت ناوويوزغلاامللد قضصاعلا نع دياينوئصاتلل تنس لولا انه طع دوطك
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 يي ش
 معلرهصلا» ور
 ىلولان الع ْىَكَرْ

 اونلرسل قئعلا
 بلص( ريل

 حهمللو

 يرتلاياذااولاق ةاككاب باي ناك شع را ؤزان امرنا هنملاو
 ذ. نكادام لمحو ضقانتورعومف سدقام دبا لولاه نم : /وبت هائاهنك
 /فز ناك انا وه ل رق إم هاظ نع وص تلاوهو دمبالا ولا لع زل و صال
 2ك املا ١ ارو تفااوللاو عجار اع عسر نطق انتلاوؤدل نيفتعنتك

 * اس,ىكرالزطنصلا ةليحاق + ابكرمةنسألا الا نيكررلا ذا ٠

 سنع لعدمبالا قالطامجإ اراب ب لاطستنم اهسويطحرمبالاوه عصاقلا نام

 لماء ده ئنصاقال ثيح اذ هلع صال مالك جن كم انصنا لوو ىضاتلا
 . ًاقفاومر ىككوضاتل)ماي الشم دلل اجور ندا بالا لدصعدنع زوالا نلا ل سلطو
 يا مادام منا نم ناكل وام نالعاو اهرعو ةصالخلل ؤامرهاظل

 فلولا نا ةبصع مادآو هيبحاصرنعو ميج رو غطي صائلاو

 ظ 90 لضعلا ملم زال ايلوالا دارت ذلاخ ىضاق نكد اعا

 | هبص على لمت انا جرجلا نع نابهد تبان ا كتل انه

 نإرعانب لوالاو سافل ا ناين ع قشنملا و هاج ان تو نب لصمل ادلع
 لوقا ةنالولا يرطب داع اشلاو دب ايلا قيرطب ]طعما ردع هد لمت
 دلال بم عروشنم ذ نكرل ناوى ىزتلا لذ لق نمرحإلا نعم امن هاظلاو
 هل نبل م عوزتتلا ةرىزضاتلل يالا دل ليا وصنروطالاو ةبائلا قيرطد
 لوما: مولان ؤليغب مسن و لما هلرؤصلا سس هروشند غر هيلع
 اجورنا '5) ةريعصلاو طصلا خلا لضالأ كة راطصلا مادكا ةلاق باوجلا
 مانيلا طورزما جز اجا نان اولا ةزاجا لع كلل د ضقت لولا نول طباعمشا
 لئس د؟زكلا مان ديلو بالاع ١ ل انداك(ذاانلبا ذا
 2 اصورلو عالصلاو كلا ماعلا لها نماه دادحاو اهوباةببرع ةارما غر
 1 هبحو لكك ومزنكر عوض واجبا خصرمالجا روع زغلا ان نع قتعل عشنا

 | منال اى يلصالا ىلا لونمكوكيات قتعملا باجل كيور مكن ك

 5-0-1 عع وزنك ذا ظسولا لطب بج يحاقلا قرط مايك

 طلاوةورلا نوع عادا مادكإ يت سجع هردإ كرت نتا نعل هرلا
 خا هبن ووضكارنع نوح مالا نالطب ”فيح ىلا نعنسلل نععورملا كل

 ىبلفطاّخال الا بسقااذهو ىيخر ايلا يس تانغ ان نصرك .١ سمت اهم تحور

 أاهملدضمر ١ الوحل

 تالطب رب نعمل اف
 عمحائسل |

 بابدسطوشالاو ل دهب ضاق لكاكو ضاقلارلا ةعف املا نسككاو لك

 اناوز 2 نسل لوفر ىوتفلاو كيال مامالاكاق اوطكرذع نوح و ىرعلا

2 



 10د !الصا ه ةاتمعن ا مدع نم مامالا نع نسل هناهر ب قضم ارا لاَ
 لمد لولا نما ,ميكت اأو عرس صر اد ضي الذ ىف نجرب لوا ناك
 3 هوذا طولا هجرة طولا نم مئكمالو اوشن خت نايل انا يطل ولولا ىف اور )هاا يع امو ه داما مدعل لجولا هيلع مرحي اىمارحوصه هن قيما
 جب مازهوي مدل 2 ها نطلاوعا ملغ ذ ءالاع هنمل نانا .ّملط م جوزلا | لح د وضرر نما مشن ”تصلطملا تج زمول مالسالا د دص لاول
 نكيولانآو ؛ونكريعدن وكل ىلا غل بلاغلا ننال ريدقلا يف ء و عقد كك ظطح
 ىنصريىا ل ف | سم +بؤجر نك مرشابب مل كادي ايعان مان جلا دعوا
 ىتاهززل وص 2 وري شاه ]سمار وب نجرلا ضال ذادقملا لف ب
 قفص رس نه دلال وفد باول جلا يبه بلا كنا ئلاع
 اريد م اجر لكو جالصلاو ئيدللا ومعلا حشا نع هلا لح نم اال

 فمان منه نإ طرب إما 2 و زل جرم ؤ مس رجلا بسس
 رزه دلع لعاتضتا ام سكي ليف ضم ءارع اهلا هر ماع ىلا ٠١ه دعب
 ١ ءاجالاب ةدابزلا بكسل ءيىسلا لعل سهسا انا بساوجلا :ىعسلا إمجام بكل و

 ىقئالللا عرطو زازا ذا( لمجام بجيل سلا غر هيطعا سنتا بكي ه
 هامل توامل وحدلا دعبا. جو مانع ىوعدلا ديبرمةبلرعا سيرا

 باول اثب ا هاوع د عمشال لت ليج طورشملا | ىجرمم منسم قعبتفت لا :مابأ يسن
 ١بمشن مها انزال بينما لع هت طيش مو جاوع دععشال ا.هسضن تيس ثيح
 دمي تءدأ مالعالا نالاع نيرْيكش لل نب حصاو[هلا قد دسبالا ةداع
 نياوصُف ضمبباهاوع د فالخباهاوع دوعشال مدترخلا هرم ميل وحدلا
 او لكى وعرلا انه داما ل قا ىداهلا ىرنفا نتا دبع طخ دج ءازك
 مطهابلواتالتانبل وحدا هتجورلب قلط لصرم زر لن مضعب ىوعد غ لاوس
 . كللاورت باوجلا قالطلاب طقسا ضاقرماب هنادتسرع ةضورعم ٌةوك

 ماظعلا نزعل |,ملصي نأ ىنخ رمان صنت لم فس لإ #دتعنعنملا نم ردع و سونا هس
 ساججتس الازراوجب ادلة انا كاك باول لت ما بلو عاتكا يصيخسف
 نجوا جلو وان ةمدخح بال ميجضلاوببد نيرخاتملاداع إنه رع
 خ نتك نا ملعتلا ةيمّس وصي ةلاورلا, مالت سرح جور ص دنح يتم ام
 /اجوااملا نم -تلب اقع رجال ا ىلخا رئاجام نال صين اب جطئارلع عسر علا 2

 معلتبىمئابلا جوز
 #كلدب ىلاجرحش اهي
 مت جوة والحد لكو

 بخ سس (تو قو هك

 عتب اوفك ٠
 لو 900

 جحود يس أد

 (موزىلع (هلاوخر عج ال
 عئد مدعل لودرلا فعن

 ردم يحل

 مصووئاةوصلا طقس
 ق اداطل ا!

 التنازع اهو
 . ىماهلو همي

 لكلا



 نزلا ءاصرتعاو ى بنا لضم نصرا و مادبا نعءانح دما اةادص تيس

 ادار اراجع اركىسا هاب رجلا لع هتّملعا# هعدرسج + وامل عد هانا نجما:

 ةمدخ عولسلوةءارزلاو غشا يد ابل نيل اس١ادزدوج مايل اخ
 ”أغصدال هاملو صحح ةرلب 2 لسا ىجذ ذل[ سحمان طوالاب ن نا ييلصتف ْ دعت اهيريسل ابيب

 اروي ءادادج ماشلإ جشم دالوالا مامن دبر سو ءيعدلا جو نم كلذ مل لهما عار

 هل هدالواسبتسو كل ذ ملوي نمأ قبر طلاو يلعن وماموهو اند جومو
 لاا هاذ دا١ داطسلامل نا نم فلولا ركذام ل وو يش ٠ باول مدلسالا ش

 ىذا منإرلا كم يلعىوتشلا نا نيلوصنلاوماجورو ةياورلاهاطومه مانا نالامبوتفملا
 اهلنا انلطمامرف اين ال دباب ثيل وبا ٍؤنفلاو مانيلا مسا قلوبا فلا اهفاشرالب اب رئاسي

 نا ديللولولاَّوو ناتإلا ناطيحلا و ىوتضلا هيلعنارانولاذْس هيو نامزلا داس اقلطر
 سا وشي غوبغلا بح اص اق الط انن امر ذراعا صماعرل غرناكاورلإ ١هاطروو

 ._ريهيقفلا لوقب مالا نوسح الاو اتذالا لتخار قف العلا ثمالة مت قي بو
 للاسولا غضا ةاكنلامز غل ةانصقلا ع يلع انجي اسس نير كه رانخا ويصف يع نم 0
 هزي ليزهرمملا ابل وف ددقد اهم ةولللو اطول هتج هذ تطل جمس زينتا | املا فصن بحي
 ' ع شو لاو بارا اطرلاوااضتملاب لكك فصنل ادوميو فص ه ولم الق وَفُض

 ْ اهبلقن كيرسو ليلا اهافواو قئمد, هزما 2من ى دق ب سوىالعلاريومتلا هني 0
 ااه باوجلا كلل لمه مويونرم نو دوشمد نييواهيسىئلا ترق كلل وهل ةبسسرثل |

 غلا ققخت ال سير ملارصل ارق غذا اقافتادت تدم لمى ةاملقنيو رددلا غل ْ

 - كلرصللا نمزهسلا ىادت دم مد |مئاممقنيب و ى الملل جك يشل ع غد ىئرنا

 ةيةبيناخراتاتلا ؤ هرم و برب ريل دس ال ةيرقل بق نم وىمكملاب و 2
 مما ىوتنلايلعو الد اوف غاكلا ذ هتقلطاو مدط ولا ليللا لبق غوجرلا

 انهلقنجب ريب نآلاو ليما اهلا واو |.يب ارما د غسةلمعا عورتا جرس ذ ةادس لااهساراد نناهزنمل
 |رملغيلع هله نملات نيدلاص اريج نيبامملها نعلاخ يرش ىكسم ال نع ناين ىئكش سمس

 يع يبا نكسم ايه شيح باوجلا 2 د د دل اي ماشاع 5 هنزلبإل دابا ١
 اناا زد قح وتس ال تين يحلاص نيج وباء ميها نعايلاخ ةسلوب

 صمالك غنم ىلا لد 5 وفا ممعور يئشلا زدنا و ةسدومع امهم

 نا وب اا بوش ارا نماةىداتخؤ ةالالا ضو نكت ةعبنرملا 4 6 العاو ظ
 الاخ تييبلا لاككذاجيلا موب سها وهو ىنحوت مالشيب ىيللص مو هينتاعاف

 هيضرظنو ىتيتا مس نمابمامع ىلع يبذك تنناك؟اااءيسسالو نريد نع
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 1 ديمو قرطس كس رز هل لا جال ىذا تيبلا نإب ةيلالك شل
 3 .لاربلل يرق هكدا ليون نيكسم وج يتلا دوعسلا وبار
 "3 ْ عود الا ذ تيل و كسلاو كر يوص كسلا نا 2 ىلع يك موزلللا مدع نم
 ١" ظ نإريج نيب كسلا ركوب عزا دإجوتشال ضيع دلو كد هل رشي
 0 تاككلاو رار ىستم نكسللا كداب تشحوتسا ذا ة<سولاا موزل جدع
 | 7 ةماطللا نعمان دش ل03 نه ةسوللاب ناتنالا يدصف نريجاهل
 | ظ ممولو ككل نهالتخلاب ضلتخ هلل ىصخش ١ لقمه تيشخ ا ذاايسال
 ١ يدرس اها انم)ج ,تطنانتس اود لل < نكسكلا داكن كل دوجحو
 ١" مالك هو واو هينا تعزل الو تسنوملا سنشتال برغل نعهيهنيبلا
 ىلا! يطعب نا صاخ ىلا نهال روكا عنو نسح
 1 2 لارج نيب يفصولو لاذ تيج ذر هرحرو تيجي نا دكت للاجرلا ىصيح
 ١ ١ ةةوتيلارلا متع لنك تلاكوالتعا شيب ذر تيب جو لم داك
 أ ظ ةجوزلا تناهك ١مل اهب هيل زةسضولابرعوي نإ ع جاد رح و
 ا ميبكمأ 0000 ىرعلاوريوتتلا امرت باوجل هنيعب هل لوتلا] .مرمملا نيوهالاةو 0 ال الو يدهوه لانا نلتخا رش فدلا دنع ةييجرككي لو يلعاهل بجيإ ريغ ةمتما || 1 ويتلاكودعساابلا عل ١ هتامالا شجب ]جرش اغلا باب ؤر وخلال ضلع امنا ١" ى ىلا انهرحتضأو نسزعلا ثادقلا_صنانمج وبلا عداضلال انف مص

 ا تادضدو نو اهل لوثلا رودررو غا.ماودلتخ ١اهرزع رو واةجوذ نغتاهلجر غراس ريع ظ

 ظ ظ ير سهلاورحجلا ذاك باوجلا تلذ اهل كفل ليم شت نيج الوابل قادص
 1 د29 وق كوقل ا ضوم د تمؤؤو «ونلا تاما ذااهد [ساهرإزيو ينازبلاو تيلوصتلاو

 ارصرحوماو نؤاي ناانيثرو ديريو ةجونلا تنام - دجوزلا قادص ٌْ ايل رهر ربو يف 2 ع د

 ل 50 ملو تكك.تس او دتيدهاشا مهلا ثمن م ةضللاب وكت بطحلجر ل لتاسسب 2 3 -و 3 1 8 2 ا .٠ 8 ١ لل
 ع وهرلال شجنام باوجلا كلل ل ىبيل ينم تب ام. غوجرلا ديري واهجوبا جوزي و
 دزتسيف را فبل نود ماقوهو بده شعب امانكو اككأه متمق وا ٠63 يع حرتسم سهما
 ىدهانلا ىوادللو سملا ىمرسىتشلا ج دنتاو ككّيسلاو كلاحلا

 ١يْساحل فدو تخارحا نم بطحل جم قدس بريل ىراتفلا فدل وقا
 اىبن مامط ذائكل بكرا ”-جوزلا لها ة داع نئماضارقار 53د واهم

 عر راد هلل مهن باجل لا هو ترم ن١ بحاله عامك مارت لو



 ساصرع ان مماصطاو هداكاد دره لذا كاؤ هنم نذالا مدع رشب كاذب
 اضياايندوىبنا مجراه زدو 2 ابعد نم ند سانا عطا هتناكك

 8 وتلا هع و نبراصوأ جارمابطح جد ةعللس -قفنلا بلاَتككوم
 8-3 هب عبدرتلا نعت منتما م ص ماجوزتيلا ملقا دبأ تققحتو هب
 00000 ذل جرم رطل بكج الل ما نؤفنلا < ع جري له نع

 منا لعا اذا منال عنج نإ لج و 2 دددا_صرم صحا 3 كسلا غل نريل وعلا
 اطورشم نكيمل ناو طرشملا ءازنب كلذ نام ج نضنسال ا يجسزتي ملول
 ازوجوازولواركس بخل دل 2 ثصعب نمعع دااو لل تنلا خاكةاظمل
 ع ةدامداد درثساب وجر نا ضالانهم ةرّداعلا ىالأ كرش عارغو و

 بر ناو عجل اّسح ل يلف ضادللا الاب ىنانا لعدد قرض ناللقف
 لذ حولا رهاظوهم ب ياثلو دالعال حمو هورزنا هدهد ولف هذة مل ل

 نبا عورشا ذا سالاؤ ل تا ا انررفلا ءامم هن العا هساو نعطدمب انوع ميال و لابرشا2.و اذا
 بالا بلاط الإ م سمملا نمضم ىلو ليبكول ءلاكولا و! صول ميالول اب ةارما 0 ايولاوا
 فته متل رجلا لورا لولا ناهص صورنا ارغب و لام نم 0

 . م السالا غش واتخذ ادد ربنا نيرربكلاو ىزيطصلا وزو هزلائؤ ةازملا ل و
 بكه ىزولو لاوس تخت ىداشا هدداالدع مالسالا جوج ىدنفا عك

 شلال اقو .نمضا ذاالاءاباريملا مزيدال مولعمسهب ةأماريغصلا لئط
 دنا لع عمم اىهسكارلع ماداب ةلالد ءصخدنال بالا رعرمملا ىدَملا ةىضانسلا
 ملاةرغالاب قاسلا حا نجلع ايلا اق وره نو جب كالو ل لانا

 -ت رو رص :نم كت ماد لاهل ذر هما اذا لعملدي مل عاحضلاوو نع هدا ىنصريع
 انا لعل دبلا ملت بجوي جوزلا ال لعدوقملاميات نالو ملا ناهض
 2و, شيال ءاغوسما نعاياردلا جارمم اذكر فس دقاعلاو

 2وزلا با ئيربرملا بلت. نا ةارهلذ ةارمارزؤصلا عددا ذا بالا الا. ىواطلا

 . لع لوي ديال رنا ايرحب الا نمضرل ناو نيغصلا نبا لاو نم بالا ىدويص
 تاكل دنت الى الكسر ينيك مري د ذر بوكر ؤصلا لام نضا دالاب بلطلا

 ماما ل وقارزنا .كلامو ىصاشلا هي هيلا به هامكلال دناهص حض [جعممادتا يع تمل ش
 الو يدر ااا اهقيول سرقللا نمرادقلز باز. 0 ةاجطل اناس نأ

 ممتسامل م بارلا كدنذايل لم اهرمج ] يمالاوف دب تح نمت ىو عبار لا 3
 | لاس يونا ل ل ملاو سلا لكل جري ملانا لجما ذخحال هيعاو دوو طولا نم

 هر : :



 رحل دلل والاول لطضلا ارت بيج مرا ودا نر هوبا توا طز
 ولو لورا لق اصلط و اربع ركذي مل ثيح بال فامو ةحساط بام
 ىل إد - زو ىتفمالقطي هب قطا ىلا عب ةربتعم 2و تح بك
 ٠دااهنو لس فهفمو ماغد عمد ىضوايعول قتلا وبمم ضضد ]ع د انعالو نقف
 نوم ناالباءمدع خدي هادا لاخلو حوتشعمبلاب تبغ نلاجوزلا عّمجا
 اىهربم فصن هزلي هذه ءالاظو سلط دان رش باول ”ىيعترغ دل

 ابيع خديالرا د .تيبلاو حىتضم باب توب ؤامهتج 7 دذلا رالف
 ملط مال تجوز قطلعحرمةر مس الدالأاو ىبعك ةولذلاد ن ابالادحا
 امو هزخا ديبرت آم تادصرخوم متم نبا هو د ةصحد ةلحاو

 مصالخاههتعجرب لجا يال وىجرلاب لجولا نهتيد م ب بالون اه ني

 لايورعجلاو سات كاوا وب ةرعلإ ضعت َعحالاح نوكأ ميفريصلا ىو
 ميو ةرعلا يضقنت حالا حرم يصل يجد انّيطولو ىدهازلا ىوامللغ
 ةوينراب تنال جوزيالا .ارعديز لكذ ا ذا |هْو لمسررش ا ياشلا تماعذدحا

 ناج زاحا الار نم هر دئالادتس هانا لكلا اهجب 5 ف متر د نالا

 در لسهاو كلذ مَع دايونضرابم نيو لابخ باوجلاطب 2م ناو
 ا نب ازجر ةيواذا دا فنامعلا ككل َجفم مى ىدضشادعم مرماه قفا وركلا

 حاطط رم ناو ناج عانمكازاجا نان ئيهلاب هاياابجو ا م مجرد فلاب الق

 يهشضاميلع و اجا نا تىاب منطاو اع لحد جحا دب 2وزلا معمل ناو

 اج سلا سجيرالاو ىسملا نم لقا ناكنا قشطلا مص سجن حاف لاجب ةمالو
 دقعلا 2 ىسللا عسملاب دارملاو _.ارقا حاضكا باتكيم زيصزحت نمركو

 اور هت طول ارعملا ضمسابجون ”ثروىكتئوعدلا كيش هام | ةراكسل

 دب تعدا ١١0 باوخاءال ثنا هاوعد ممتن ل م | .مسضن مستواي ملوخ ددجح

 هيب حراومففبب ىوعدلا فال اهاوعد عجتم مدلل | قربه ميك ل.وخدلا

 نخات ناتج وذ دبرشو كرت ضلختملو تام لهم ةي إثم نيلوصنلا عماج غل
 حس باوخا لل ذ الريل م مدلل نال ٠س الا زكاككب بوبا لام نماهرخوم

 تا 6 ةيعرش نيس ىدالا ضادصرحوم -”ضيرملا جول م 5 لجم ةرإ شمس

 هاف نم صخيام, ج ىزلا تبل اما وبا ديب يو ضرما كلذ نم
 سل 0 وانو ككأي تبشاؤاد بد اللدود هل

 ارسلوا ا د متماو ما داىلا ثجدو يمد بطح ذ ةءاكسس

0 

 نو لوشري هرفريزابت اهتلط
 معو اورو

 0 هوب بو حسم مع

 ميك كاريخلا ركاز

 سلط

 0 ازدولا لتي

 ةدعلا يون روب

 مس سلف

 ”ناادمجورا 3 انرلدو

 داخحلت مح

 كا 1
 اب, لوث دلامعب تع دا

 الملك دافن ! اوعد

1 7 2 

 ل

 طي

 اهصرحوم توم ا
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 ب 2 و سل لعاب

 مسيع درس مرار ون ار
 اكلاعن منصعق وامي اه

1 1 

 دبر و انرقاهب ناررعز
 مل سيملممملا دا طرتجس ١

52 

 ممل (رمعن (هقور اضمث

 ودلك عل. يقلو
 مه“ زيا و عوجرر

 ملم !/وئر لالش توفل
 درك مسلا فصلت مم ا

 الواصرالب قالطلا

 ١ سف

 ىنأيرطلا روسا ةءارما

 اهنرهب
 بكه ميبص ةراكب لارا
 عماجرل تناك نازي ارو

 00 اهلش

 طقس مسلك ةرعاق
 بث بتك دكاربم

 طخ رت ثباولإ انا ج تت واإماةنيع دوت هما نمبام لف
 منيع درتسر لا تعب نا هوبا جوزي ملوايسا هلا تدو لجد تضج
 05 هزلي لكلا لق نمميلع طلسم دال لاوشسالاب ىيطت انا واعد

 دادزتس لازما غ رجعت لو ةضوامم مالا تاه تمتد نيت الاهتساب صفا »
 هدانال ّيريّسسلاو كالا ىد ماقوهو تي ده ثعبام دسم انو

 دقعلج مف للسجل نح زيه ءا واتخذ انا نضج 2ص ةبش يعم
 نه بحو اهيزح دواه هند مولعجر مهب دنا بر ككل ك رشنلا هجولاب محا
 ع دلو مل سيل نرد عاتا عضو !.يسرهملا دا عرتسا ل الاوان قاح.دجو هن ارعذ مت
 ' ام ولممانلبب لك مايل فدو ةنعلاب ءارما بطحلجرم هل لاسم مه باول
 . ظإ يشنب لجرلا دعا حلاك تدمع د .سضنلا هوبا هن خلا وروما ىم -باهعبس اجل
 ملل ذل هلم لل نيام! ىلع عوجرلا بري وا جوبا عزا عريظنب هتبئاط واج
 /+ يكمل و ةىلال هاهم لوخدلا لايجوز ّصلط ةضلابركتؤن اس مط باول
 دوم جب وزملا ثللم كرسيلا فض داعو سلا فصنٍتبو ا ىلع ٌةرع ال1 ص امام
 تكيلج, غب )اس اهريغو رجلا و ريونتلا فس للسما ور برايلا قالطلا
 ركب بم رع غابمارتس ا معاج دود يلعو با نعو اب لوهدملإريعلا لج وزم نع

 ليو 4 مث باووإل امرطلا ةوساوف نولكو هتك توم ابر هما عيمج
 ١ عرش نو ديب لشلإ رماه بك د فرش ديعالبا ترك اياكم او يصد
 دهلطقسا ذادنال |ملش عماج الوا ةابتشمريغ ٌنيعصلا تناك( ارم بس وبلا
 محشو نياملا زن طاق رمملا هاد نعواخيال مالسالأر١ د ؤ لولاة نالرمملا ثيمت
 تس فلك رالاو بجويال ىلا در بجوي ىلا طولا باب نعى العلل
 انكر م عصالا ننال مدع رحلال سكك زو قالوهد حالم مماحب َقيبعَصوا
 وصلو طل رلظتاة ربنا يطاشلاو رفزنلا جو تسوي نع جاو مولا علا
 انزلاينيممت ذس مملوق حمو مملاو ها هك شم عمايل خلا قرامصلا ىالخك الشم عمات
 تفرن ديبنج ا طوب دحللو خل وو ايظام ءاالاح ةا.تشس لبق شل طولا هنا
 نال ةرعلابو دنع هسا طرررب كدنب ىضضاجرم م مدي و كسر عل يف و هيلا
 رم وهو رملا نيعض دلل طقسدتةو مملاواردل نعولكيال مالسالاراد ذطولا
 قالا ان ركاب ولا دذ بكب رككا مروا هنوطقس عموم لك غانل ةانملو لشملا
 طوب طارلا ننعيدلل طقس انتلا# قف رنا هن تقلع دقو نبإلا ةءرءاجيططو
 سل طازتس الا اذ هلت فلوملإ مد هشو ل فا مملا نيتش ةروبزملا يزعصلا

 د



 هضاب تراهم آلا اكامكرت ىلمملا

 خلاك تحرر اطصلا مادا باك بيشو رتسالا مالا نيظنلل قبسدقو
 دي يحد دل بجل وني والم وماي يبصب ىف سولو ددودشلا اس

 او 0 'ناهكلا بوجو واني هاو بجو دقدخلا نال بحيالال 3 ننس لتملا

 بج ملاز ول وأز طول اانهر وكي جضتال ةدص اع ال 7 را ىونشلا
 ةياشل ءدلت شرما نال اًمعابج واوتكو َعرهاصملا َه ةصردح تجد دج وسما

 قي انامل لنملاو دل اب بحاص داون عافك ها ضني ذا دام اق
 فراخ بشل ا نيالا و حلالا ناصتقنودال بك مب ناسالرك براك دز اذ
 ه ”طزسا اوما و لص عزك البصل لا دود هرم دقو ددل بك
 لكل ح الو لوما "2 ..مس ءاضوا 3م | صاضن اها يلشم محاجإل يفصب

 صل دعو ةيدإل د يدعو عجاليالا ىضلب ل ا تغالا لع رج و الحاجب
 فبكاظو بكه و هديب و ضار رعد تان نجس الاضْما ناكاتاو

 دوب هانانا الع لق ررنا بدالة و بجرال اف مويوباو ضييحوبللاةرهملا
 !نتلاهإ ردا. جوزمادع لخداورمرهلب تجدد ز تاإبركب ةب سس | ضب ل وكب
 نك راؤو رم د و ةعسم -لع_مي 'نملطا 5! إما طب نا ودنا د بربو

 سيقذول هاد سحر صتغتتالو|ٍنغ ع وزل اول لل رمم فض زيك ديب شال
 2 هزت 0 ع ا 21

 فضبوش عد ةاهوبارقا 0 وخر نها شاطر عامها ئم نئمارك صاد

 تينالهابا اناواجرمامإ ضِينيح
 ااا بالاور غن باول ا قارص م بالادالع هلنم كد
 نضصاخ قلص الأ ِح كنا او قدص ركب تنبلا تلاىهناةرهيلا نصبح

 ١ سرك هيواتخ 2مم ريحلا اهدوطد مرت دب راما 3 هلشمو نمله صنما

 م بلا بع < مارك تاهو سةريوصلا تنس رم زطيح<ل ن ١كاَقو مشل جرا نانسح

 ع مسا بوكا ل نبرملاو بالازعرِسو

 ناار طي
 وع يس ويح 2011
 2,اعرزعا ضحب لا تع بعواووين تارت ارها

 م فمها نىك تيح باول ميك تشم« ؟داب 0 ىرمعلإو

 مهذ داح نعد 9 دال غال عبح م اا يمل ان اكتم
 لام ثريا وح رمد دش د وزد ا اقوا كلذدع وه تلاّوو ”براعاش
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 فورعلا ناك( |١ هلو ينال نوفل كاد جملا ذ حبرماع هن وم دعب دش :را

 م اشلاو رصكمرب شح افك ةاهاو يب رمال زلا يي الح ود ني بالا للا ارمسم

 00 عك ١ نوار وتلا

 ىسانلا فش | نمنلا بالا نانا ىنصاتلا بت سلا نيس اواو

 ا ل ا لس كك و وبلا ةبراعمنا لوو نبعتمل
 ننكك2 شو ايل صاواجاس طلالا تيرجيلا حزم هلوق كولا ناس لككفرك؟
 لوَملا لوب 0 01 5 قلو امو تما دك م نهنبو فضال

 ةلالد دمت نا الا نيهلا ممملدنع جيلا ءوه ااا اكتكرل اما مالاو بالله

 اعزانتا لاعاد راق قس نبال زاجل هو تم ناك مالاو بالا نا
 6و زلاولا تفرلا ذا باجاَذ تتاامو نا.هجلاب ميلا تفرنام دو جو نلا عم
 | ذا امد لمس ةديجبالا | ىل سيل ا نيوبالا نمرعس ال زا مجل عمميلا تيلس ع

 هلو نعوابعاتام مت امتصص ام هاهسر ١يجاهإر يجو ةفلابلا امهتنج اجزم
 منن باول لكذ مول سيل رض تخبل ا عم ميس نا ملل حس نع هيب ريا هجرع
 ٍاوا ٌمرِْؤصلا_تنب نصل اح: يتش الجد ةبإ بس ورغو جملا ةملسملاو

 ترن هيناول هصاخخ تبلل ءدنذ نوت ف يرو نع تام ٌجادوبا ضن مجم

 ظ نائاّهم ملا .ىلطي ثنولاد ةيبقبو تام ع تنبا بالازيجا ذا يلولولاء

 ليسالف حو كوالا ماسو » تربككم دبي اهرضص غ اول يشأ بالا ناك

 . | يب رسمو يئاعالتما هصاخح ةنبالل نوكيو هيلع هشر

 تتام م ىرطحا عساه ماعاو ملتح بس جي اه ضل بلا |ّينج ترويج

 الا تنداكشيح باول كل مالا لوّملا لهم أ هرعت رو واما نع

 -كنب جور لجرم للمس | .خييرعم مالا لول مل اذ الجسر اج نع هدا,

 اهايا بلاطتو تنبلا تغلب كالاو +باهزوجداكورمضبتو ةريعصلا

 8 هزل ةبلاطم باللو من بمول اهيعصارشلاو بتنا نياكتيكوف
 اشلاهلورمملا نابع مااركب تنااوس غريعص تناكث يح ضب سبع
 3 ىلس يبل | ل صف نوما يصوالا ب صا يل« طغني قحأذ بطب ناككذا حك

 "ارح تنيلا هيف ترضنو امل ناس مولعمز ما يكب خلا بلا ١.جذب تروج ةارما
 .ادو دلو زال دس تعتما ضعمب تنبلارع نوعدي م هنرعد نعمالا تنام محك انعا

 ' « لكس من باوجلا كه اج ويا إيف عرش جو نمو نيد ارهاق دا جرتسا

 ديلا يراها ىيبمؤجةمياسم دمتم اطبخ دودتنج جور
 ريدخ



 ١ 14 و تتلاه مت ةليبلا ىرل كنب ىف ترقاو ةيعرش ةنيبميلشلا دنع كدذباههلع

 ا 5 7 زمول محول لع بالا ميج ست هرم هج ةعّسم الا نا بجورم مجرب

 لفلم هوو داي وو ىلا راظا يبو تا ذ'هلبج باليروتلا اهي مولحسالا عيجشلابلا تبي زجيرتف لهم لس م باوذإ هزل
 م مدتو مخ باول عزه 2لا هلو منيب بالا لوق لولا لصف كرت شمام دإب

 ا هل قيديالينكزل جاجا لل تفرما طا املا لنسب ورتلانلاييلقلا ٠

 ىيلول لالا اهدهاو مل سيإل صرمملاب بنالا ةبالطموو وزلا جبري عف ةعذلا

 ا 3 زيي ىتنلاب بلال دبل طم ملط + يهين وجاب ميلا تول كهذه
 ْ ! 1“ ملل وص م ازرجلا نعرسجملا غل يك كر و اكس. ١ 5111 ىضيتبملا نعرجلا ل

 : بي كادر واول بلاطو نر لالا نال نينب باللإع

 ا ىبهلاب يايا عا هزيم جبالم16 بجي بالا حو عسا جيشا عداتف ذل .لوفارعملا
 ظ مس يلا  ةيلاطم مالت وصلا ىالظ جويس يقريصلاورجإلا ل زعولهلا ثوعبلا

 ترديئر ب هرك مدزني ل 1 اقيمت را ليست عرج «ال فانتا و أ

 ماو عيا فيرد راو خا لسن باوإلا ل فال ذ هزل البو سنن لام يلع 5 دابزب | ما فلو 7747

 9 750 زحام لسان نمد اف وقاومر مافاد نان ةطلابلا تنسب تزمج 1
 ةحلامل ااه نو! 0 هزل) سيل انما هلا ضو تلجبللا الاب ثاتونك نا نالايبرعو عوزلا

 3 ظ تيللا معتدل دا زارع ضلال تن جار كد مش فوؤل كد شل

 ظ ظ ا منع رع 5 دايرسا هب رمد "دنس جالو نجع ينزع دع ككزإ ضم و ارجو

 ١ 0 كلا ا متل دهشب تنجم 4 طع مهد باول كدهذ هل ىلع جواب
 يظوريش ب ايترهيس فمع يا فلل ايه كب تنبلا تفرصتو مولع م لجو ةمولعم ظ ْ ْ

 رو فيح لكذ مى مانو هك ١مل مش - مه ْث رولا جبرتو مالا تام نيزم

 ياك ملعا هدداو لحل هلو كككذ :ديي منن باوجلا اسهل >لح سيل ناك

 0 هْما2و كيد 4 سي حافلا بتايا نم ةروشنم اس
 ع انقدابجلاب ع لاجله امهجع خالولاب صا جو اجلا جوزما هابل نا ةاماع دكدحس ا بولا كدب د مالا قلطتالو لطإب اتا ادقملا 5 ا نكن مادّيطا تنبع هاكر شعم عج دقعب هلا جوزة لج شيش سس
 6 51 3 ا تبل انا لوقلا باوملا كك ضيكتأ ىقعلاب ملاعت لاهماو ةضلاب تناك
 5 ةولبلا نيم معدعو ؤولم لل عانهمولو غودبدإ يك وذتتا تقوانخس
 تلاّيدا يعول مدعا عازم الشم هوبا ١ بجو شو كولا باب 206 5



 عروص ب عوزللو بالا لاقو فهم غو مجمل ١2كتكاو ةطلايانا 0
 ىلو هاعولب نهإلا ىداولانكو عشنا مس نا تي ناضل اذ 000
 وورملا داما 201 جو لشسس ىتنا ص يا طع لوا غىليلا يب انهم 0 لرخرلا دارا

 اخ (طوقب بالو لطول طش لا لئن قيطصلا تجورم لوخدلا 5 00
 نا ءاوج وسلا نو نجم )نفل باجا ده با ول كرت تكلا
 امال لب ماي اطول ارهملا لكل اجرلا قلعت ةنيمس ءىس يع تناك
 ف نفت 20 ىضاةلاراطإبل ١ يالا وم وحال لع عد نال ا يملشل

 ؟يلدالكلاو جوزها ضدي هابارما لاجمل نص اناا. إ ظن ا.ئجيحل
 لَم دل جرلا قا ل نلت نانا ىلدالا وس مب في نكرم ا عب نك رم

 ملعا هداو كلب دك ناد جزل ىلإ ١من بالإمما عايل ١
 ىلع جو از بجي تك ع دزلا لل محصل شجاع بالارعت>لو ب زازجاذءقكقو 4 حرا بااسعيإ
 اسري وضاقلاذ بالاركت و لابجردا ل عَكت اها جدزللا معرس نان ليج اني 0 2

 انهينع بز اناو نسا هل تياردد فلولا اةىّهنا وسلا ,عتميالو ءانلا 0
 ناّقو تاونس سوت م 2 الا نجرل ادع محالملا نيلاطي إلا "ف ياعم

 جي 0 لذا نوذ ةسشاوملل ع هزللاهلطنا لقو مح ه4 - 0 ابيوفر)

 1 دنا تجوز لوشهو تام ىاواوايلخ مل اع يرتشالجم ور لس مبيقلاو ميلر 0100 3 م 1 ًَ

 انتنااتب الو اهل طق رك اب ترقاشيح ناوملا مندل ل كلذ ىرتشا 7 0 0 0 57 ب 7
 رجس زر وش ىيجوزلا فالتخاذ 2 عاببلا و عرشك ىيدبالااههلا ب 4 ها 0
 عه دلجدانم لوحدلا داماو مماجاف ديالا راع نع ااككلب جلابللا ا 01 ا 51 4

 مبا موس موي كلم يرن عجل هلا,مئسش حس | جوبا عنتاذأطرملا 0 0 0 6 3
 ثيداالا تن اييبزم جور اونا لجرس غل ## ض نارللوق نع“ 0 0 تا 0

  تطايبز يزيد دنملا جوزي ملومللا عض دذ مضاردال عامولعمانلبسمل ميلر جا 0
 برضو مسكاو هش باول ك3 ا مهم اىكهوا !ماة هل دام 6 0 6 0-6 8

 هزل ليه عل 2 دنع ايش ةارملا لقا فخا ١ذ١ايد لكس يبمإزجلاو ج 2 0 و نط
 ثم تيطنا لجرم زد لس سسونتلا ل ملل منن باوبلا « عمت نا ع 0
 ناتبا ادع تضخ هذ امَّمدع تضفنا ١ داابجو نتي مط كريطلا ظ 9 0 ب

 مافن داعاملعع وجرلااحرلا ببريو قنا اهوخ دناكوجب جوزتت 7 0
 د ا باول كدذدل 3 سا ا

 تجوز د انسدع تطقنا| ذاايجوزتب نا طرمشب محلا 20000
 م

 ا

0 



 عم تلك نا واول رش >ناكألا عوجرلا لو ب جدت ناتناناواّملطم عوجمال

 ميلا ةرّتعم لع ىتفناوإ بلا ذ لكمو رجلا جاصانالوج جفا ب و اًملطم الذ
 زب طرشالا كلل ذ تبا تضتشا |هلذ اجدع تضقنا 1 ١١ يهوزتي نا مطلع

 املج جوز وج رج زج دزتت ادا طرشب ىزن ١ لوي ناك هزرتلا قافنالا 5 7 ١ هال - . ٠
 ناكَلق وا. سفن تجورما داوج ياو ميك لعطش م ناازكوالوا
 | ةدلا الصاتلو يوصل ادع عجرتالط رتب كي لو تاناواضا صوان
 تبا نلا واقلطم عوجرمال هتج ورزمت نا |س,ما .لوصن ؤرى دالا نكاح جسما
 سيلا نموح يما ١قلطمالذ دعم تللكأ نا واح عضد ناكّا ةوهلا لف

 لال شاتلطم ةيوبجلا لوألا نوع ويلف ةياككر علا فا مهصاح لوقا
 تاكد ببا١ذا ءوجرلا نلاثالاو ةوشرم ه:لاب عوللع لوا هتجوزعاوسوالوا
 تو ا هلو الا ةلطم تجود لوشيمل»ااسل و وتلا ارش
 طرشي ملا ذا عوجرلا مدع هنح في حرت ناك وام هضن تجول ذا جرم
 نعريرهلا يف ةيزقن نككو جري لرش نا كلا هنعمسنأإلا تبا لاو هالو هل والأب
 عجرال دبا يصل نا مويينم هاتر هاص احال ارض اوصال ءاتةو صال
 وهازه واللحم ترااذ| ووجب والدا عوجملا طر ىا١قلطم هتجو تا ذا أو
 ريوطو رجلا مالعكىلا ومو دي داهلا نع مدوتالا لصالا نم موهملا
 ال دا !بإلاب قعد قم تتلاما ااا ةخباضيا لوفاو ىموتف ميل جيش اح ذم
 لوّملالعو ىوتطلا ةعّقاو تراصينق و تامءواوهجاولازكو درعلف عامل

 عصلا هزه حباتذالإئنيف ميجا غ عوبجرلا لاكش الرجل ىنامرلو لا
 صلال نمىرقلا غ.اريك ضيا مانعا قدوا يو دخت كر قح
 ناز نيس تقفنلل إم داريلومي وا ىلع قنبر يصيو ءأرما بصلكي صم
 ةيرىلا نموج] ةرّسعلا يعم غم تسيل .مارهناظلا وا ىلع عراعع لقص
 صل« ملا خي هيرب ىواتنهلا د نككك كا ل ع)ةدل» درتسيو هب وطن لا
 مينيرس ةدع باع و ةريعب ةراب لل دبجوز يرض اسنولرعا لس هلا باب
 مةةدصا هلق وق دو تتومو منذ 3كهاشو تام دناتاقث معاج اهربجح ا
 ”تفت ريلا لاك( 5١ باوجلا جو نتي ىتمت ناله لنه قح هانا اهبارربكاو
 را ؤ كهل نب 2ص جونتتو كتمت :داونابهلذ قعددا امارس ىلا داك
 اولاتاوا نحنا ملط! تلام بسلاطلا اهبجورم نا تن اجرح ةرججرجلا نع
 دكت نإب سابا: قح منا اهم إمربككنا قالطلابةتفت بويع باتكهنس

 ا ل ل
 جر نا ةءاجافلرمحا .

 يت عوو كاع بياخلا
 ارو ممهكرم اهساك

 ليش نإ
 0م



 عاما ط انا نا 05 ديضاذل 00 مرعأا باب: د نسكالع جدْرتنو

 0 ورخحا و راك هانا رع ةلاادتع ادهن ناد لبصنال بلع عوزلاو

 ١ د١ ايو لس ديدأعل نعلوالا!)لصملا 0 سلب ذا

 فورا برجي لو افلام وعرفصلاورع تبيريؤصلا هنبا دب بصح... رقع ل اوس نونو
 لعرعشعبا ااه سس مث بمالي احكم ختافلا ةإرق درج ( نوت 1

 ةديلايبريوا جهزت لداهطاذامجوزتيل يده مومطلا نسايشتإ مالا اهدوزتت جرم ها
 ةياسم ةرما ف أ ## تملا >1 نيل بولا كل 23 ليم جم !ىلع عوشرلالسسمل تلكم تس اي

 دج غايه ءرشاملخحا مادصر خم لعاب لوحدلا دجد .تمصع ومان جوملا مل ا

 ويا دسافر وز ددملا رين يضاهيعضخترمدتسا مية شجون 22 سل
 2 ةامالعاسصعص دمع ادّمع حاضدقم لجمةر لس سر يغلا ةرع خان مالح هيك“ ادق شايلع يم

 باوليل اهلا صيبو اما هيلع مرك ل صا ةودأللو لوحردلا لبق تقام 1 6
 متن معرطا[جنماهج ذاب فرشلا هيلو اهجوزنةضلاب كتر س ما 1 قا
 لص ع مج مو ةراتك تكس اعي,جرهملاو جوزلاو عاضكأب ءولااهرخا 0 ؟ملواشنرخ اركب

 .. هزاز راغتسا يطب ىلولا هور نسنلا و مهن بسال اديس ىنطرمادرةوكس كمه و

 : 0 او هزحاوفلتخارهملاو جوزلا مككي ىلو عافت اب أرحا نا عكس عاتادعب
 . وزاركذ ناورهملاو جوزلا مز ملو عاشر اصاتساولاءاصيعت وكل هنا

 معنم ىل اه جور هل لججرم ةرو سس هليا> صم ن مرهم " لما نيب ميكا مك اجنرم نب احلة جورندل لبجرم م نس للاخ صرم ناك تنكس ا عير همم 00

 دعب. جوزتي نا لجرلا دب سو ثبالا تاذ هنعو أل هع ةيدنجا ةارمأب عونتتم -تسوا ا ةاواو

 كم ةاما يبول ما ماخذ من باوملا كد -ل لماع: ءبمكيواهتدعاضتنا اهجو ز رز

 نكذ جوزلا تب تارطول دال جلا ذاهب 6 تهل نع ابؤبا ؟ةارماوا اهجورن
 ه0 طولو ميبا م ةوطوسا.جالا.مج عزتي لا كيل جوزلا تبا ناك اب

 ١ 0 اهلاصاوةارلا كانلو ىبجال هت ابالجوزلا تنج جوزتي نا هلزاجاركذ
 ٠ ا ءابعصو ولوكويل# ةاماب جب جمزتلا هيلع مركي اركذ تطرفول ةارملا نآذ

 .وكحلاغ ءلّدمو تاىرهلا نم يم ريع جا هنال“ ءردلب عج وزقل الزاجل تحسس ببر
 مفلاو يضل ير ادب رواد و نيا يجورزنتدجو الماش دس ىلا ر :تداو قتلملا ىمل 0 امو تترهو

 1 ير اوان اولا تلو م كلل ببسب امن

 ب ال بنولادللا نك مناكو ةريخلاو ترص ةدددق نبع عيتفزلا ا
 مارد بما عا عجم هتقلطم عج ملجم ذر مف بدا وبلا مهد ةرشع اهلل وفرب رمق اقلط مغ

 متبلاطما ج.م انمابا حا كند تلبقو قالطوا توجب قازعلا كا لب جوم ةعولعم رهفلار د حو
 ١ ١م :



 لا يعج تل طا وجإ رهط لع 7 دايزلا عوف صو ينن باوجلا مدككلا جلاب
 جل ابلاركملا هتجورلاعةلجر سس هملا نيجركت :لدالاو تحرنل كي لا فلا

 رع دذ مات نيهلاص نإ جنيب ءييحا نعلانح رش نكسمإلا لعل انبادسب
 دككي مزشلان نوكت لمد كرت هجو>لب تعنت هدا حليل ىلا هوا هشفن
 ودا رع ةجحوزم هل لج مذ سس مله اول كلذكتماداماّبقفن طش
 ى القنا يلج قافنالا ضلك اا |.مصو دب سعوا نيطتال يسال
 لإ طول ةقمطللا منج ميلست نوح نت لج مب اس من باردا هزمت
 لزم اينارءا د غايب للحرب كلا ضلككو يعم افيار جب قرشلا يجوز نكسم
 بيجو نىكسم ذبل هدم غنت لماذ وس من باول ادد دعا ىبي
 الاخ ارش نسم الايه ثيح باوجلا كده الجون مشو: ل0 انااكرشلا
 لوقا نجوم اناا هزجنال نحت ا تيك يلاص يربج نإ هل اها نع
 تطوقد ماما ذر مس سهلا باب ذ ةشوللا يع سم مالو انم دقو
 لأ نبرع و نييعرش اوفو با كيلاب حول صم هس لجأ ترميم ل حبأ يجو زم نم
 آلا فذ اهط ريل لزم عرش جواب ملا لصا بلطو هيلع ةعتتمالا قرم
 انمعدلا كولو اس ذا ةلبالججرا هوبا ا.يجورن:ةريشمتاقاعتضلا ابوك غر نس مخ
 رمش باوججل هذه تلاوه درب كد ملم موا ينل تييح عافت تدرط
 تالاوارم صباه واح جناب ءلظدو قذحبجب ةزصاو منت يلطبان لهم
 ابيجوبرالاىا كلاد اىيل يع خا طرماالب ىهب اند سلط ناحل! بهلقن ليد سس
 يؤتتلا ممل بماوجلل انمآ قيرطل وامل عانومام نكت ضيا /هياجوم
 0 راّوا تيحدتتملا توريكو ىلضلا ثباو ليعمل هب ذاومملا تو

 ام جا ءاقن ىدعب لتعلا ناواتذالا فالتضا هن ذارججلا ٠عرممجلا باب
 يراني د ؤ لمعلا بلع عزالاو سلا غ ىكرلاتخلامدلا 0000
 ىلاو ىوتنلعلا هلع راتنلا ىف و عريعو ىزسإزبلا دب مزج وا .ىلعإ جاب مج ضأسل
 انمعاجورزم تاع) ما ذر سس تينا اصملا نم هزاع عقيب طي نيلوصُملا
 نوككمز ا يصي ل ىرمحلا طرف دو ةرهل :هواءيع هادكندىقمف
 ' ضدنا منن بارد نهد وان مرعملا داجرتسا لوارساذ جاوا

 ٠ اهو ىداهلا ىدنذا نجلا نبع المالي موجملا يملا نال وح للسو
 يو ةدعلا ١.زهت حم اعل اهلا لصد ملو ةجوزلاب جوررلا لد ١ذا
 والا ريل محا وصي>لو ةرهللا سدت بسجل نا هما نتا رحافكو حي
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 ااا
 نو شعب اجت (هيدو ر
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 ةوزمك ل جرم نساههشن جو زنا يدرس د يشم منهلاب وكب غبإ ساه دع ماع لص
 لس مشن باول ا بتضطراعسايباوا يبل سلو كاد موال عاحط
 ,لسإد جدزللا تاح حا همم جوزلل نماحو قفل ؤصلا دبا عمو حس
 /؟ىلا بجوز تلاع ةإرما إب هبا لإ امه وسجن .يبإ ةبلاطمم اره

 انتنادج مطب 2 كات لا هتبح رس يبر تو نير هت دمبالا تنوعرجلا لب مل و
 قر من_لولل سونا لك توا دم ةدعل ادب كر طر زد ةدعلا
 ل نب ضيق عا/دلا نممولععرمويعرحا نما رغصلا نب حور ضف حرم
 ةعشمالاب لالا بالطو عرمصلاب جو نلا لحد ماب فدو و مزال تعتمتحا
 قسوم ٍباولإ كد دل ىين سو عرس جو (ثعرب ابيب ىوعدلا كدرعو

 الب نع ضيف ىولعم ماع وجر نعا هوبا اههجور ةررْسم هكدا عناب ركب
 ردع جاتك نىك تقابل حتجركللا تلاه ع لكذن زاد عتل ك5
 دمبان الت اجو نسانرقلظ لماذ[: م بولا ءلوه نعرودارملا دريو مك

 ساو ضيحشالت اني تضاحرستا شالث كلذ دعب يضدو أبيب لوخدلا
 ,اعب قلطملا ماق كذاب ابدع اضمن زعا.ماحر جب عسر قمب موغب تجوزتو
 ضرامللاويمو افلح ع ماو وق ليَضيؤ مم تملا اضمنأؤ اهم نكتو كللذؤس ٠

 م ركبلا هّسجو زج لد لمسة رت باو لإ يحصروبزمانتعلاو
 "لقب ربعا(و ندد هلرسي) فر هملاداورتسا بر مو بيشه دجنو هناا
 ظاذلاب يبز نم ّقحاتلا متني جورن لجملا ءا#س من بالا ايش اهتدجو
 نإرع جدزلا كوت بالا 1ةلر هما لس ملوةيعرش ةنيجىدل ةيعش
 انصوعنيدقعلا دجا : وكيك مهلعو هل ولا ننال لع تبسلكتملا نجوم
 يصر عطختلا نا عز ني زل تضج ميدست نمر وككلل بالا عم اورخالا نع
 لكك بطخل ذااهيد لس مهن باول لثملا هيج حنبل و بيع موكل فق
 .الياقش ذل بتلأ باجاذ سانلا تعض يزل ةضا اهلا رعت نبا دين
 ءايشمبالل فدو بطال ضرطالثالأو |.ميف تيرم اااذك ينس ارهيم نا
 كدا ويس ]من اهجوءو طم للاب تنبلا نورت ملف جنبا سجل وللا نم
 ماع ةيرمجول فيح باولإل الصا واخت تعوق وم ىقاو بشلل .روكتكو
 اعتاد ةعوقومةمقاو ةبطجلل وكل يبعش لوقو باكياب قرش حايض دقع
 أه منع درب مطعما نعتبصملا | عابجوزن مرتي مرزوص ؤرإ_:سالصا

 نأيو



 كفر ]جر [س عزو وتلا زي حرج عال ذ شحاذ نينب ناك
 ديد صو 2ا/والا دج ةجوزم ماو مزع نوعرما ص دالوا|هارع ١ جانت
 شلل ذل لمت موي فص نعلق !امهيبا نضام ىرخا ةَِضِالاهلَمن
 بيا ماضل الها تناكتيح ةروبزملا منيل او الا ةناطح ل قتنتو
 قتلا معنه ككحرس نوعا ,يلع ةناكولاب ةمتيلا اينب تجروس ةرصا ىف مهد
 كهل لع تحلو ةولملاب روع فلا ترلاتخا تضلببال شارب لخدو
 كهلايعَف و ردا -هيجوب بألا تيلطو ىضاق ا لل تحديت ىلفلاب
 ايكيا تزوتسا شيح باريلا لخلل ل وزين لمت هجب خنق كاذب
 تقام ةاوما ذر امس ودملا فلاب روكا عاملا جفت ةيعرشللا طيش
 07 تادإب م كدر مااعطو
 ١و لاس ثييح باول ككل ف لاصتالا قديدوهو كلذ نم .يبصتبم
 يا >/ لرهت فريون | عاما ىوعد متت الاسمإلا لاصتالا ىدبوهو هنم
 منيا هايعد وص عمباذ ا.ماّمعتمأت مالاو: داع ئتل جن ىجالا ١سم مست
 2و رمملا نمر ؤتلا خذ تحط والا لسسملاو ثيراولا ىدع د دك

 تقرفم قلوملااهركذ د _ م اوف ىوعدللا :عكدهاللا ىداخل
 لانا علا هليل باكمله دماج ةارما جور اتمنا
 عافت ذه كَم ىدي سبر يوزخلا ةضيصوقاعلارادصا بد و هزلا
 ىنطاملل ماه صرخا مرج زعتشم دال ىلا دس ل ال عرصق وا
 مَ الة/اورازغصلا عزت لانا عروششم ىف بتنك انارماغصلا ةيمزت

 _ تلفس ناو يلع مرك ف بيبر دلو ان تجو م نبا تنج جواتي جوزئاذع تأ ها ٠ ىهال 2

 . رموغا جوزلا يع باغ ةارما نرش سابو اد ىراق ىداتخ نجزم
 رت, مل وازع بلغ هللا هيب هدنع تملاقاوا حلاك سف ىريي كك تايتنس

 محوالجمعهذ كيج تجاوزت ع نادل وصب مكحوا حلاو عاطف فن

 مجدنا .ج هزيل ضاق لل ترضخلا ملط عبورتلا صوب جبه لكح
 راصاوما لا ةنيب ماّقاو بيلا جو زبرطحا ذاو فكنا غوس لمص
 كح حول بف باوإلا ل مانلثلا تع حياج ةننب
 نيزغتتلاو بغا ص عع تجوزت و ضازطاو حنين و كد د ىرع ري

 اه دنع كارت اد الاعداد جدزلا ونصب قكذ عفت يالذ طلاب قبوزتلاد
 لنع كيب ىل هلا ةارملا نيب نال كلل نب دنيب ماقا ناو تبيلع ةرم ىف قع

 ا

 ركزي الو اا دما جورب 1 ا
 مايتادبجع مجوزرتم ماو

 لارتجوزرتن
 برق

 ب را
 يشل ادنر ماو تزل

 ما ابرد

 هن سس سس لو

 اهاوئد , المااهإ و تنام

 موجع عيب 2 ورلاع
 لوو
 عمي ةارل ىرع د عنم ام

 اهريراو ىوع د

 00 سئ م

 ترق رس اوع وو رت

 يكمل
 جاو اع اوقوعرصتقا

 نار اصلا وزترم قرد
 هز طم هوو سا

 0 0 طز تن جوزي يلع مركب
 مجلر © سن رعد ثيضو

 -بد اهلآ

 رسل
 ع ا/اهشرعب جوزلا اجاذا
 | موعد اهز رثع ء/رتر لا ىعد و

 مليشن ا/



.. 19308032 |: 
 اهب لصلا قتلا يزل

 ضعشال انتل
 د

 توب جاهشلا نار ائئملا
 هركيا| نيديحل |
 لملم

 ؟ريع] بعين 1ج وزد
 ا

 اغا )2 - لطم
 اهئ تح و م ص ْدلا قلط

 قتل !رط اهل

 00 ل ربط
 اناكين ان اطعاو (رطخ .

 جدزتن نااهل
 ةمعد

-- 

 تس - لاو
 تدااليرلولا ماج جو رنا

 هدر ملاهن ريس

 - سس . -- سموم

 نب مس سرع راج ىلإ
 معفالاتمو

 ٠ للعا هساو يناثلا ةنيبلا» 553 حجد ضتفنت الاداضتلا بي لهنا تمفن
 عدا كك( هلل حلاو فاذزلا وضمن هّركزيلاج نيديعلا نيب حافتلا
 نواب بو كاوا يع هده نور تيدصلاب ع وزع مالسلا وتالصلا

 ظ يعمل ينل نككيرديعلا نبي ماكثأل مالسلاو ةالصلا دعيج

 ميد زعمع اكمل مانصماى ليرعحلا ةالص موجع ناىمالسلاو ةالّضلا
 8 ىزالاه ىلِدل عطمالا تثولاؤ حاورلا هن وينال ح هلام ماخألا

 و قفنلا نب يلشمللا ىَداَتف بابل لطي نا ل بالا للطقم انا
 نىيرعنالا ىداتخ ونال غال لعب نادل ىضاقلا بدا
 'يلطتيمذ برس ققرل ا ورفاككا جاكت ب ب ب ب رهملا
 دكؤإل باج إ:ماهبجج يتلا تطو ةيعرش نيب كحل نالت ىلا ايجورلم
 "ل دقمنالازناككراو كلا قيزم قالطلا انا نو دّقتعي مالرغن باول
 مانطعا|م و تح ملظ ثالثلا تاّيلطلامباىادا ككسحاذ د دعل)روصخ

 يع عير ذاهب اب ذي يرسل وسبح نسب لظل لع ره نمل ة عنا
 هر ومياه ط لم دو ىصانالا لهن نم ةصاة بح لج سل كونا
 نع مجوب لصلدقعاءجبررجت لو تبواسنم ترماصا جا جمالعىااناشمي
 نمو عسي هو كالي الا عتسامجوز ٍلجال بلطو رت /تضإب يح عوجولا
 كتر وما ذرى مغن بابل .حلافكقربجت الو كلنا طز عيب جرا
 معاذ لطبي ديسلا هدمو تجوز ذا ميت هررس ادا نعبب رحاب جمزتلا
 مر اجالعدلو ماو تدم د اوك و ةماو نوف مالك فوتو مشد باول « دم
 اب ويدرملا عام نيج رموش لطم جرم ناو قاعد ماجا نا طوملا
 تب لاء ظظدو لجهمنساهوباارجو نمت عص ر كي لس .ىبزعلا
 يا ركلة لوب وا عراب لع تيت ملا تينع ا اهاوعد دعا زجب ٍقزيلاكب ارجل مككل اف ٍقبرطتلا تبلطو تع هب تعداو ةويشرم
 امضمالو هضم مانا ارم بسكب الو 02 نس دهن للا تو وع

 يبزقللاب للباب الاوطجو ناذ هنما.مورهوا امد ةنعاجبيغ مالاالو
 كك د6 ةنبرهحدإ ع ضاةدنغا/) :رىج(نيصلا ليجلان و تبلط نا
 تاييري جف. لمس عاضرلا أب سرا
 لس نوما شن لسسللاو غن بريل فلن ذهل لما عاضرم حا ماب عدرتب

 كمب]رمل كاب ديلع تنس ل ها عا تخا ةارملا هذه نابلجر قا ١5 اجت
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 -تّقدصو تاطخا لاَ واهجوتي نادعري و«وكو تناك حوه هرسب
 عاذجرلا ىععخا امماب شا ذا! بساوللا يبجونتي كاهل لصق كدددع
 اطر زنك هج دز كلا هلل نييالصا هال: مدت اهادل نارا لد
 صو تيسبم وا تطوا وا تاطخلا الات وام جعنتي لا دإل ذاخ نان
 لج لس عٍلاى خال ذب هب عر 4 ج ورمي ال هلو لع اذا ة د صحا ع
 اتنبا ال0314. ىيوصلا ةولثلو لورا لش نا كو درت
 باجل يتككلا نب نكت جدزالاو تكفا كقيحتتلا لاق د كج قرصا كنرم
 ((؟لفرَق دصلا واللحن ىلو تب نك يجر هيلا فصن الد عب قرد
 ' ابدعت دصالاو يكسلاو قضئلاونهجلا عيج الك متب نكو لح د ناواهلل

 ىرووئواتن اذ .كسلاو ملا ئجوشالو لئلا ررمج يسئ جلقالا
 رج مدس تنس عم, عج و لم نحونجرضصص غب سس تاوصملا وعك لاش ١
 د : 6 : ةعطإرلا ةروكّذللا تربل -قيقْشب جونتلا بيري ريزعصلا غلب الاد ءانجرلا
 تعضرااذا غاهكا غلاك محد باول د د هلى مالم تدم ىئنابما نم

 دلوازكو تاوخا ئيمالرخ ا توعو مرت نم | دالوا هيلع جرح ايبصةإملا
 اا بما ىنح.ىضصارلا لوضو لوماةيحارلو تا بشل اماّسعا اهدلو

 مل اذاو بسلا ئعأ جدلا هيلع جرحي ةارعا :ىعونجر وحندإل هللا ةجاحال
 هحافكة عاج ل رمل جب حرص وزوتككك غسيل راش كجم ايم منجرخ
 اضعوووزلاا رزه دصو عا متهطجرسا |. أنهما تبرحا .١ لضم اند ةامإ دع
 باول ملا فض حزدد و عافتكا غفت حمم جونا ص.ب نكد ككذذع

 مصل نا لما تلاد ةارعاب عنج قضللا نان نجرعإلا ذبل >
 ابرصو جول |. ذكوا هاي كدا ناجوزالا اش ردص جوا ةجراطت ع
 - اي ظكرضترما اهاقدصا ذا دارملا .هتيزنكو جونا اق دصو ا ةارحا
 اجايوككلاو لتشا رمعا ملا لخ د دق ناكداواريب لحد نكمل للا كنرعم الو
 اهقراذيلاهرلا حا ىف تق داصا لا بارت كناكاد |رظنيد كو حاضت عمت مجال
 ١ىقدصو عوزلا ابين كلا و انهكسع جن داك اما هيارعربكك ككاواطارتحا
 تمورعخإ امام دساب جوزلا نزل تس نا ارم كش كتإ قي ؤملا
 اةبذكو مب نلا اره دصتلاو تابعا بم ناحل ءاعزجب قولدن ءاطرلا

 ١ماضرم تاكا قح ذر زملا ق دصتال :ىككو اوكا ومترم اوما .
 لكس دعا ىورشنا لج .لتهورجنإ وع نضال و ماك ههح حنين د
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 هلاح تحا «للمت

 لخري ملو هت دح ىفاءانجر أمي لا لودصلا جوبا تيت ةارما جدنا عم

 عانجرلا تمخاد او ضن ب اوبل اهلرم ماله اعييب قي كي مالصا التفت لد
 لج اكوا عرج قؤ ىيج ىيلادبع ة داما تنلاكك ذا لوددعلا , ييسل أب

 للامم, سلا نجاض الامد لوطيالا دج كاككاو أمال لوغدلا
 ترف او ىئد لوا تارطلا نعك,ملق عوج يكسلاو قفشلا يلع سلو

 ىضا عجبا ذ زعل حلالا ٍيرزعبنالا زل عع > كلا لاش اهب
 ده امسي واضرلا لع نالدعا هدنعررّمولو لاجش يحال عانطرلا بانك
 اولا | .ههسال ىضاعلا راع ةدا يسلم كده شل ائىااباغوا اتاح ضد

 فىارقنا جوملا 2م او ىكتك تنال خالط! ليسو لاهكعم
 ضال دع تاق ول ة دان هزه ناب ناك خدع و ئاابهولا ةحوظنملا
 تنجرا نييبزجا نوتارعا ف لس |ةرنع تملا ةولاوك اعمل تي
 فااوزحالاو ك5 اهادحا «تدلو متوحالا يعؤامما دالئاا ممم ةدحاو لك
 ماج ال ا/لو ىيضالا ما نمركدلا نجل ناب دحاو ىدات نع امقكتلو
 اهيل ثيح رطب لالا ولالا هكؤبب عوزتلا رتدكلل خس جنم الصار
 . يش تحال قمر سس يعد سيونتلا 24 ءاطرمسخلا تنحا لك وعاطرم
 م بالا تنبلا كالت و هزي نا ترهل 1 تريلا تنجب ىلن ما نوع تعنصم
 انتيبداع عاضرلا ةدم ف تعصر ا يبل ةارعا ظل سس تخا تحبو هنثلا هل

 >لصا يبرم ةجورزن نس عنجرتمل ورعل تنبج ب وزتلا ديب لس ىنحا ديب نيد رجل
 دالوا تخإ ابغا تن تسيل اال ى١ل وا م باوجلا نكد هلو

 مرا نتس ل اوهايكعاضرم هيلحا تنبج جوزتب كلابكزالو فلوحا لاق ينحا
 تضر انبمابالبجرم ترجحا ةإرما ل لس تزل سما ناهوركوي لو نوننملا
 ةارلالا حتِحوم تلاد كن هجن الد لعرلا اره دصنمل و تجدر
 و لكَذ هلانوا. جوزي اجلب ريو تاطظخا تالاّو وامهسفن تبب 71

 ء.انهرلا ةدم ىق أول تنب عم متل انحنم عصف دما تتنا بص لمس خد
 'اءانصرم نبا تنحا تخارهّتلا هبال اح تن «وزتي ناووبا يبو ٠

 لل والاه ساتحلامدل ا غال عاصم نبا تنحا نال بايب كلذ هل
 . اعاضم ملاختخاب و هزي ناييرمل جي [شس اع انصرم هنبأ تنحا تخا
 سانخامرلا ذاكالح ءانعرلا نعتللاخو ملا نال كلل ذهل باوملا
 ًاضلا نم ماد لال جاك ناكا سا لوقا طوال لا تخلافركلاو
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 اك رجلا ؤ ب عض ىكملاب وا بسذلا نوح ماو ءانصلا نمل هل ناككا
 يلع هن اناجب يدون هلوسة ل لسانها ةملدل تلغي ٠

 يتسلل نم تسيرلل ازال مخ باوجلا ككذ هاري هذ عاجلا ئه لا>
 ١منورلاناىوةإما بطحا حر ىف لمس تيلانحو ةاملا فيبومت مناك
 تاقةلماخ سس بسوي ١ هيك ةيدح مك هما لانج دبح نه

 و الصا هضرترلا بما ملحعلا هيلا, تندحو |.مدنخد تبزك ع ايد/ةتعصما ٠
 .لكلاورنن ب اوبل كدند مل لضم ههنجج جدرتلاوبريو كك لغد ماب ضدص
 رهتشاو ةيصا نت ليقن تاكا ةزرما منيقلا د )يزعج عملا ريوتتلا هم
 ماهالو يي انبقلا نيح نيل عدت ندم لوتت مسخ كلذ
 مْوصو وص ؤر لس يببصلا مز جوزي انا هه بالز اجلا تهيج ىلا دهذ
 ةريطصلا جوز لل يمصلا وبا برو حاضرا ةدهي تيججحا إما نما مصرس
 ([/”نتلاو نيل 2ك عاصم هدد و تنحا مل لش باوجلا كلل ذل لسع ةروبزمل

 عانصرلا رج باوهلل ايقاف عاما لعن عدح اضل ةداهسف لسا عضو ٠
 ان داره تييالو ىكلل دعو لدعو! نيلدع :دا.ّ توعد للذل ةجح

 2 زماربلا رعب وارّمملاإَق لكل م جلا قدصدب ؤوقد نارك نهرحو

 دحاولا ذ تييشالمألا ةانملاو زون نعرهجلا ةيركذ وطاح ا كارتئا لوقا
 قتل دع اول دنا ميلا تاور جكذ مث عدعبدادّوعلا لف الجم ولو
 ١بقرلاني نا طوحالا ف اخترب ىذا ناو حكت نوال هلو نخوي
 قو. تسكو ل دعإ زج طع والإ ل جوا لاو رءليع ككل هزي قضد مغ

 أ ما قطب ءازمم هل ىجنخوب ناو نإ تبدهلا الملا نعهيلع ٠

 امو ماتلا ة دامها باص, دع قوم ماكرنع توننلا هاذا طاّتحا
 هل لك هما ع كر ناي الدعم سد ىو ياّقدلا عرش ور ىسااوينيلا
 اروع عئراط اصر دحلاول |ربخاول ام قبو هال نم عاملا و١
 منحت عيبزلا ماكذ دقملا جنا ّبصنصرما لتس -سا ناب ربخاذعرعص ع هزنتول
 ناككذل امد لش صحا ذر بدع ملفك ماتو لوتس هيه دحاولا
 ورع تنب تعطر ا ع دلو ضلت هل تاج انه نباوةجورنيب زل
 ارنوك تاما عزم ةرمك للا رع تلبس روكا نبا جابو نت هيدر” يو
 تون نهح تحن شرح ليم «دجاب وكل دنب ا عجدتج ترن ومنع مل
 اكس هد باوجلا سوكتللا دز عربا( و نبال ليت الو نيا تنحا ترماص
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 عك":رارق ب قالطل ١ فرعول

 حس طلو
 غلا تالدع هرث او قلط
 ديدله تستما

 ا/ز ف
 هببلاو
 ايش تومب ثدرف (رنا فلح
 و اعمو ايدؤب ترا نإ
 ا

 نم ةنس اههعلاتنبلملا تعشوم ام ينس ثالثوعو همام ععرىبحف
 ندم نعدمب عاجلا نال غن باول ةروكذلا تجبلاب عويزتل ا ىلا لحي
 هجر ؤع ال ومص هلدل ةاةامرج ركل < ح حا وع فضدو ناتنس #©د
 تي _”مزنا ىاحالا نضال خفي -دوايحطنرل ناو ىضدو لوحسم
 متجوز جل مارللب فلح هنح] جقم سس هلطلا_بلا3كك
 اظل وشلاإ.مجارم مانارصب مامبتدلب نم جال جحد لصن ملذ ماعلا انه
 ويلا ةعجا ملا نيحن م يطحوروكلل ماعلا ةراومجرمو سانلا جو كلذزاوج
 ساصوىانلا نيام الطر هش اوروكذلا امالظب رقما هه ريب ةموهور هنا نناَع

 ديد مب .رمصمل امام َنالاجب موال: مسجلا ىول عم ةرصل نصت
 ط والا تمحارملاو_ءلل ل [نع ةرابتشاوالوا ىوكرملا فاح تون دجاهانهرم
 كد ذ هيلع حلا لعين مل ثيح بساولإ ثنالثلا هيلع جالو عربح نزع
 انهت ةربتص مريع ةروكرلا تعجإلاو | منشن ات لكس ددنيلاب ضلط هيلع عقو ماعلا
 |!ذاو بينجا تيلاصا مدع تضمن ا ثيحو ثنشإ ل. و ان دي دك ندد
 جدت جيدملا محار لو نأ: رصب مائل! رنءامولعم ةرملا اضتشا ناك

 لاا معمل تاوازناب | ىواتفلارهاوجو و بضلا نجل هلتناك هان
 اناا نادل جوصلاوهالال او ىيطقلش سانلا نيباّمالطم بشسا

 لكس ىبهنااركس ننال اند صتنتت.قالطبإ رشم انلانامزلا ممم ماقا
 مثيض باوبلا انئسالاىوعد ني يهد ىعسوهلهقلاط جراف
 دل ىست اوف داء مواتف مجرف لجل لو خامل قوام
 تبثواو هنمانشتمالا ىوعد حمس عماروإب قالطلا فرمول ىدنجر والا
 مايرايس كاوقا هنزازبلا ءانلو سداسلا ل لصفلااؤ.”صالخلل ةءاذك م عشت ال ئيبلاب
 اس ةلئتج ورش قل | جرم لشسسس عرمان عمل نكي ملا ذا تح انش الا ماوع دل بقت
 بل امر نع ويب هلكذ دان الورم الوصوم تحس كلنا نالدع هنعدمف
 ىركت م ظفكترالو يب يالا دباسب ع ىرتنلا جير يصيبضغلا غل جلا ناك نا
 ضلجاإج مور مس قيلعتلا باتكدحناخهنصاةالهالاد اممب نعد هتعي انا ملرناج
 نعام لاس باي م31 فيك محا تومب تحرطانما هتج ور ئه ق الطلاب
 ال دبل قالطلا مقي كنب عزت ملابطا ترج نا تيا ب تررجا ناابرجذ
 تلف ضيع تضح نا لحما لقا مماخلو دو لاى اههيتم مج ئمال ىلع
 2 وزلااببزكو تلتغاو تسطاو تضح تلاّوم مايا ةرئع بكف ىلا



 لا

 ىها6 كرخحا 11 ةاللا نإ املا نهج دج فوصل اهو ليعلا شل:
 اماورشلا ند ناكالار ظني ككذ ؤ وزد منك ا.مالطب نيجلا ؤ ثمل طش
 ناوركي جوزلاو جوزل!ِءاتاللج عدتانمال عال ىقاقيالاهرع لع علطي
 ىنايلف لوقلاذ ضم هرب هطل ىكججرزع «يدع مطب لا م ارشللا قىكذ ناك
 اة ركل اور ضنالك تو ألا ةطرمشسلا خدم تعدا اس ناك ذل مالطا تح
 أو ملف تلت باب ةنيوشلا و رلسأو الطلاب ئيجلا٠ تدل طش ما للا رابلحا عود عمال طل مركذ رخل طوق تؤ( تقود
 تومزوم ل 3) ب ةلوحرالا تجوز قططعمف لسا مسج اب >لايحجتا

 ماعم نيإوصغلاو وعلا كنك شت الطلإ) و تنلاكألا دس تيرم الأ 17 1 3 ١(
 ىلذ زحام اهرماب ضرما ننلاب اىلانكو ةرحلا ؤ تاز مص جاري
 نيلوصعا مح عدمب تامولال رزح تمت رمل تاذاوره<وبازملابا
 سمسا جبس نيطر عم رجا شت لعرملب ناب تتر خحا اللا بلا ةكوع
 ءاملا قطعا ول ييطرلا ىا هنا ىالطلاب فلا .ملجحال ةرجلاتملا تردص
 مل و قط إما 1 لسطح نص حم ءامامللا مدع ككذ غأدصاق يرتا>إ
 6 ذب لمس نهال ع شن باري قالط عضال لامي
 دنا و الطلا وتعتال] طرفا ملا كحل اد ديد موك ف تلبجرغس نم نخل اديدرسانا
 نذاسيل ق الطلاب غاج هرم ]نس ىهل العصاة دج دارقالانالرشن ةينيوبكا
 نات( ضم ىلا ءدوعاالو لات احب رس دوهن هور اقف تكسو تيار ئم

 هيلع متت( سن دابالا لامس مه وامر ضركمو هديب ةراطللافاسو
 ىيبلاب. يلا نخل فل كات رعن باول قلت ذوو قه الدررهكتلا قالطلا
 .لعاوشلا 1140و وابجلأب نخلتال اطول لكلا الرش -توكس حسبه دوقعللا
 جزئ قرنا ىيرمتلزمدصلا فخا بدو ىلا لس نبدا نو قت
 تكسو قلاط تلا تارمال للة لجرم لاو ىتلازرقلا فاني ةقاورإلا قطب ب و نيلاىلل غلاة للا دعب قال الأ مدع وهو دهس نبال ضرما تخلو
 تال ةرحا وم الاوان اح تلطت ىضلا !طتنال متوكس نكد حلن ل مغ
 طوخ دالاقبتجورم تلطوورم ]سرت صليت( ىضنلا لطتنال توتسلا
 را( لاب كلاب مات خت ّضلط علاش سجس ةدحا و ةلطا بم
 لولب نيف ةدصوعماةباطنف لكك رغ با ن0 هيلعوقي دن

 عر

 ه0
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 هحايفكوة عمان عضد قيل انتي الف نإ, جوتن اثلانمداصف ةدمالب يل دع
 يع ا دج زل هاوس يي دب ده د جمب هاو اهلع دل صل ثيمات ارق |

 هنارقاو نيبصم موب وفد نا تالطلا باج ول يترصم موبإك 6 عطار اع ل
 فا اموضتقم.باومل مك عراضال ةيصمرتع جام ملا يما طمك ل انجل نوعا اي
 ظارلا ركع النا ىلا طرش نال ىككأ ا ىالطلا هلع وتو تا تلا ةمالعلا ةيو ول
 لهم [شيس هيلع قوم يلو فال رزتوادنهوا ضارفتسا و خبرا دنكعك يخ الشإبلا كيال ارجن 0 0 2 صاروس ايرلو المج |
 اقإو رجلا طع مورذاض ةيجرح تجدر طم حرف اسال اقالطلابفلح انين طعي لرئ ا وعدا

 ىاماتالطوتبر باوللروككلل تالطلامزععتي مش كلدومدا 0 يلع
 زازاحمد لكس هايشللا ذا لاذ دارتم ناسلاو ,وبهسلا نادّمعلاو طَّمداضف ضي وت

 و اوال و ةرحا وى د5 ايواناتالتاقر د تاط عور تجورل اا 4 لع 1

 هيلع عتب نزعل كة دع ها مظملاهدلاب لصور نسذواهرجر> 222
 رولا زر هتجورن ةعجح زم هلو طضا اهإون ثيحةلايد هصحر ةرحاو شب ب سس
 ءاضٍف ك5 ذ_قدصنال باول ناتقلطامليعمل سرقت مل ثيحاابنا) تهب. اطلاع باب روم اهو نر
 انوا نيرا دلو ريارسلا !ءوتيب هدد اور شالا يل بتاب رسام ناقل ن4 ية مس 2
 دصق هنا مئايد قدصيو ابننا ؤاكرس سا نابع ولا تيت ديئكتلاو 3

 طضفاهاؤن ثيح ةنايد يبحر ةرحاو ةقلط كدب هيلع عقيو ديثكتا 2
 ١ سمسم

 ىورم نال ناتقلط ا ملع هل مدقتت ل يحال اا لمورب ةرصلا غلب حارعء لو يدر عوعجر يل اطيضور
 اا ةيلاذك الذ طّصف صوم اماواتج شو ىس اترئقلا و بريل ىو اتضلا زا[ جرم قلاط عيب اؤمن

 معصم

 نال هيجنالاديكاتنا دصق داو دصيال آر حلا بحاص هب عرضا ىشذاهوه
 نيص اهلا حالا ثييسا هلال نمهملا ممق دصياملا لوق هيد لوتلا ناهض هوما >2 ناك هلك

 قلاطتنل ول نلاذل ةيالكو ىخانرفلا تان جذاو عجل وا ممكيب سلوم لوفلاو 2022 2
 تّلطاضملإة و ناي دة دصراركتلا هب تدمالاةو قلاط كنا قلاطتن) جمس
 0 ب + تةلامواملا اولا 011 و ل مدس الد صتاول ا جارملا

 لم _لرهاظاالا ماغتالأ, نال ب تفاعو ا كلذ تم تممس اذان الا 1

 ةلككيع مضنالمن باردإ قالطلا هيلعوتيتاكل هه >مانلط هنا كلش ذاطعرلا# شاذ: قرلعرا قير
 نكيدال هنا قالطلاب فلاجوورق و لك ةمذلا ةاريزضصال را غر اشمالا ال ما قلطراعي

 انهي دلامويرحو -تجورم وفلان م لحرسوام هواش ثالف مادام ةرقلاةزهؤ قاوم اد اًعررلا نكد ال

 خيرا ةلنلادلوجرمت داما عيب صمو ضنا نشروكذلل شل لزعت ١ كنكي ايفو خر رمذ بع
 م دا كنب نيعلا تلغل له خشم لا لوزملا جشلا داعم بي نآس و يكلإال
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 ادام قالا هيلع تيا روزانا لب نول كرف بوب
 ىو ت ةياغناوهمو ما 3 كار اسد يفك موَسلا 2 - زخم لوألا وع كا

 انس راج مل دانك ماكل حل ندوه اع واب يملا

 .ةلجومما داعم ا محلا ذهب امنيا نانكو ىيعدلاىرنال سعرا لبعطف مجد ع

 بما“ طعبلا ميجب نيل هال قاب لفي ثنعال ضمد الح عاج نالف

 رضااطما + بلاجلاه هزوصو مال علا وطمرلا جيتا ند ليطْطاو

 أوجزحو دوو اوم نيهل طش تلاذو+يانإمح ادا ضلال نا
 انلعالاامل طوارقتس 5 رقم ادا ناتكما داع ضلال لوم اعورش شد جلع

 بالا مدعو 0 هد ىّصولا بجووي الكوم )2 دوكو لاذاهوا

 رتنيعلاو لاف نيف لصلعلا شلل: د لغو ةيهوميدلا تلاطاذاذ هاب

 هادو ليطفلاو وانضو ى واتفلا وماجو دج تريموطلا : وهبي ثنكيا)ذ دونم

 للا ذه ضيفتس لقنلا ا لصافلاو لكك نصيككرجلاو نيرا راب هبا
 قحرذ اسيالءانا قالطلاب فلاح هنا تجورن هيلع تع دراهم لكس مقل

 قرص مو تمددلاة واهله هديب ملو نفاس «اناو شورق سس خاهلوف دب
 طلاغو 0100
 ٌالظلا قالطلاب ير رم فلحا ذا او لمس لل لا لقن بابلارحاو ا ةايس واوا
 امم لكتاكة امره هلككسا دا خم يصل هز جور عسرص رككسر ال نا ثءالثلا

 رعود فوك انالذ نككسي الان لح نحنا ئاىرغن باوجلا ثنكي ال ةدجؤع ما دغ
 ثيال ىزحاا دة عز ولحن اورما د ؤ نللادل نكسول عح< ثوككاب رماد نكس

 0 صيصخ و ثيبءاد عاذكسأ' دا دجويال نيِددو طلال ىف ءنككسلا 20

 وه جلل ىرشا ار هتك تاجا م نيولا صيضغل كك ب

 فلحا ذاددتنكو سضن لعمال هد هال ىرواس الع نيك خف وكأب يلع

 ةدحل وراد غل رعاة شاجت و دلاكسيادا نعوم تيبرعلا هله غانالذ نككيلليا
 كسلا ؤرخا عود 2ناعرلا نمنح ايدل ز مكس نالولحا دايك

 لاف ةرجوع نكس ذ اءبم لكو ا ظ تميظم امال مفاوم جو م هلاحرم زخم

 ةدماسجعاطا هارّيقذاوم نع مامن اى قالاط نكت لكما عهاتمسم داهدتجو سل

 وسر ب نجا كيش روض قل انت عاططلو

 2 بلغ 31001 قالطلا ب مضيال ع مانعللا ةنعيص_ اولا كك اهل عاطالاو
 000 داعا هاذ مركزللا ةرللا ندد علا مالا نالهكك ج. عرص ككل

| 

 رس

 ثم دامب اههذ ادفع
 كنح المرسل عابذ نال رم

 رمسق ارلتأب

 انامل عف دب تحث اسيل مل
 ”دلوقلا رسب زكو تعف دل قو

 هله رص نكاس الفلح
 ركن ِ ايفرنكاض ةبرقلا

 |/ ةرحرعر ادن يلد

 الا

 للاي الفلحا ذ ايو
 (سرباوو

 شونين لكس | عد سندان

 مهلا لوك ّةعاطإما
20 
 قادطل اب عمال عراطملا

 راف لغاز / |



 داعد نرحركل ناره داع نا
 دال اوعد د م اوحزدو

 ل0

 “اكعد ازلك ديال يلج
 دارلا ه اص نب يف

 سرعت دملا قاطو

 77 ل وسر

 درعن ا منيعب كرق/وقلا
 الو الاو نكملرلار دب

 داملا ىااطلاب نذلح
 عفو حول اط 2 رس( |

 ميعحر مىاو
 ك0

 عيل اوي ىكس دريل جاال
 رعغل الب نال وهلا

 رك دي ان الف عديال

 انا اح باي ؤ نيمداخة عاج غ وكس جرش و ريوشملا نعمت . جلا يهني ةياغمادام واكل قالطلا لع مقيالا .ّجعاطاوانّيقف اول
 تطرب داع 5 لاب نب: ورع تع دن دم دانا زطلاب
 عزييباوربلمف ةدع ءمزااوكرعو بابل نم هعاهلجرحو 52-13
 .ميدلا قو( تلاع محن وكينس لا دهرا جازحككت ١ نا تجوع قةلطلاب زلجإحرم واس م باولإ منال نذو مبا, لكل ذدعباو داعا ذو
 لازال كخدا ذاب ف عكرتل قطتي نيردليعو كرتون رس و نع

 صلاص تاو ناالذ ملا د بتنا فلحولو رد باول قالطلاوت دل
 لقت نال ثنا لذ قرطتسم نيد تالت نكت مناضل كلو خ ةميرادلل
 ىترلا.مال ىوتضلا يلعو ننن/شييللاوب ١ .يظضلالاقو تيملا ثلام مكجيع تبا, ضدك فى بدها و قرطتسم نيدميلع ناكلاو توللاب ثرمولل
 ه3 نم لنور( هلر وعش الربا صو -لقع ب لإ شه دل لص جرم غم لكس هزالو لوعرلاذ نيعلاباب نجران جوي هنا جو لكك تيما
 ةن الذ تقلطو رع دشت تا براي انهت لف لاخنباطنقو ملام
 لاك ويل سلا بقا زم هنو لع ةنالثلاب تجوصخحلا نجس. لرفع انالف تنج
 وااهذ نم لّقعا ناو دوه وي هدلا باول .ةالط معدالزض مركت لح
 شوهد قالط ع رقو مدهج | هريشو ناظساناتلاو ريونتلا ذ 2صدتد لَو
 لفلاو قالطوتنال ل روم /ماصو اقع دب لإ جه د عجرال صح ثيحان هلع
 كني ضف داو لصيالمنم فرعي ملاناو قهرا هم فرعنا هنيه ملوق
 عىح ثنالللا الطلاب ضلحاحر مفر سس انت هدد مجرم ةيططمل اع تسلل نب
 - لكيت الصا قالطا لعمل قيسرل و ةقلاط مو سابجاابب اوخدملا 0055
 اليمرملا ةاّممجامملو هجر ةزحاو لدي يلع قو لمص لال غي عرماضملا
 ساو ؤرمشلكسلا فلاب تخلع قالطلاب احل ربل شم مباوإل انمذا
 كا لجرلاو ةموي زل ارمادملا 5 دا جوس يكس بديحاال للان ام رحورم نأ

 يح بالا قالط عتينالو ارماب سيصي ل ملا .منس ان جلاب نينككسم ع
 عدنا( ف لح حرم لال رشلا همالعلا لاسم ورز حض طع نيرعلا غناغإلا نس زازا لاخلا نكن ال لعنملا نمد د لوهان عش ياو ايل

 قحامنلاب_ىني لو لولاب ىش نا ا مارللا تكدر دا نه خدي ان الذ
 كالو ىطيلاهرمدتب لمنلاو لعلب ونملا ب طرح وكتو هني غن تح لخ د

 رص ١



 "جي سيلان سنا اننا وكيك قمنا نودلوضلاب عشفلالارلا ظ

 بسايلاخا واللا ةلقن ةد!بر-قايسو لوا كمل صف نم
 دنع قون تجورن حله لما دال لحدينال نق اللاب ضاجاجرؤ لمس
 سل وطلاب ضإ را هركم لحدا قحاا مابا صف دوت جر تذ املا
 "املا ببس خد ا دنا هانعم لوقاؤد بالج كم للوزحرلاب لع منال

 نعم كت م 0 منكيأل شيك ون 3
 دعوبلاب نمو كذل | عرشللا ءاركالاب لوضرالا لع عرككهانا دادي
 لمخاطر ءازككللا خا ضرعا لب تلك هنا ئعرجالا دالك قرح

 ولو ثنح راك وح يلح. مرككذ ماعلا باينيأل ضل جولا نظن وانرنع
 تلخداو 4نلاب تبهول جهلا هيدا حض ذانزكثدحال تلح ةعجو |
 طوالا قيبرطب انام لع اذ لص شنكال 1-لا لعن نعول ذاذ تنك م
 ديزل للة لحرس غل لس نير ظ انا ضمد يع ضلوملا مالك يخف موفاذ
 قلاطرمازكك مالا ناكلا لجرلا لاقف احا ايس منيب تجود لمدن ع هرهعل خد
 جطتال كذاع ٠ مالا ناك يح بارا مقلاة الصا ك3 نمئنسد صنم وانالت

 تس اهرط :دمتألا كال ةازاجل للام نمانوجريلو ك5 عوق و يمك اذاالا

 ل دكت جر تنك ض لل قف ىيجرعاي دل تلاقف .تجو رن مرجاشت لجسم
 ننال ىلظت بطلا لاح. تك نناكلا بااوجلا ركل نبتت ٠ الت ةضلاط

 ناككاواطق >ناي د قدصبيلملا تيبذد لاقاناو ةإنااطع ؟ هالك
 لع مالطا فصتسح نكرلو قيلقملا ب ىونو بضغملا اا جريغ غ ككذ
 مشملانمارشسوا نا خئشك ايوا نابطرقاي دا لف اهجوزل تالا هرم قالطلا
 لايف ككذ ؤاوملتخا اً الث قلاط تناف تاظاعكالا جوزلا للَقف
 تلات« ورلا ناكاوسر ا ام”ءارملا قطتناض/اركوباورطعجوبا هيّمشلا

 د ارملا ءانينال ءازجؤ هناظ ةازما لا يعل نحت سالك ال ىوتفلاا يلع نكمل دا

 «نيج اد ند اكسال ركوب ل ىلعتلا هد تيبؤل جوزملا لاك نا انرجوم

 جز لاةوارهاظتا رمال يح تالاضعلا :نيدنالو ضن هدا نئبو

 قدصنالو ةازلا العوم بضغلا لاح _ك53 ناكأدا لضنلا نيدو مالالا
 توبا ة ناد كاد ؤ ىولي سطل ١ دا حز نكيرل ناواطققيلمتلا ةينؤل

 بس نىكوم يبت الذال و تالطلا مهن تالة اكجوزملا ناكانا قطعنا ب
 غادارخالاة وانا جلا ا هذ. فالئل رك دج ةزازبلا 2.5 قيلعتلا

 ىتح عف ٌدْم يل فاح"
 هج م سا رس ص سا حم ص ميس ”

. 0 
 ا

 .طضكال هن ركمإ د د

 01 6 يا م

 ميج در دنعز الواد دملرش :

 قل ارو"

 . ةالاقع صرع رل تلاق
 لاو ى عرع تيك
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 كاو طر مرا ىوبذلا يدعو لالخ ميِد هازال زد بضخعلا لاح م سا
 ىضال درع ةمج و سطل حا ميمايالا نه نالذ لك خديال دنا ثحلخلا 00 ما ل / لهل مارب فلعل نواس ءيرياطلا نصييوش الالاو ضخ اراد ديلا" "ند اكراخرب لن لح ْ ثيك ىندوو ضيم هاطعاذ «رجوول مويلا كك يطال طلح ير 3 يس ( باول موكل قالطلا لع متي لاب هلخا نم تعلم داناهرمو انت م 2 ذخانملو ظ ثيك:ئددو هاو خوعاطرذ دواهاها تيبا دطلاؤ تبهزف اّمارصرخوم 0 كثيير عوف ىعب ءلّوح_ ؛:رطعاو كلها تيب دو يبذل ماها يع تجوز يع اعيد ود اينطعبل فلح

 حال الا لحدا ذم نيل ئيحنوم مادا مشع تضم يح للحرب مذ - ١ درثع
 0 عندا نا كه لالذ لعل تضارتالط تحوز وا نم بلط جرم غم للشمس ا ا هيدا ١ صلطلا ٠ - امللا مام ١ 1 هحلوأ( ن اامكو ايو 1 يوززلا ناك لذ د1 ذا ثنحبال مارا نع تلح ىجوصم نيشان ةمج لع حتت حس يحل هابحاص لاو ضيسحوبادنع شعل فخ فرم مايالا باوإل مإ يلع :

 ف هثالللا ع دزلاىهنناان الت ليكولا ٠١خلطف تاما نلطن اذإ الكول هانا 1 رايول ومب
 ١ ظمو ذوب الل نع طوررتاك ةدحاو مالا ةو يلح بل لو ف نخل عتيل الاد
 ارما حولطيانا رك اربشد لكما نع روكي ندا تالطلا ضو نم ياا

 نات اوهو طف هرخل جرن عو هلك طيب .كلصرح ا ؤمساش ناركذد 0 كس نورك اذا ؟لمتعلا يدش نم زعاللا بكة 1لنلا ثيحاميج دنع تس مقر الاتلئ غنت" رزه ةدحاه ينال ةو ضينحرد ليف غ خس مقال نين ليكولا.بفطم ةدحاد
 متدالذ ع ,ددل ١ ا ىركوهو طقف دحاو عون كلر وكول نال فيض انهو رك 2 حا
 9في ماد جملته نجوزتيل قالطلاب ضدحاوءؤ لش لينس 2 ري هورشل قلع

 قهرا +. قيد امرش باوىلا هتيعب لغم ماذا جوح ارانب مو ةمالع دقعلا در_ع
 يزد حول ةرشلا عم فرعلا نجرلايوصم نم )رشا غلاة لصمسا عي
 قي رن ابواب هن حاضت دحأ 00
 1 ذل 3 ل واللاب جورتلا ىف حاختا غانهوم نا طعوما دناذ دتجورن جتإل
 ظ ىف نوككذ جدك كون دطجلا :روكيتق واطولا ماك حاصلا نعرجلا

 ىذا جاخسط ربنا جور تلاذ ىلا هالو زب هت قراد ياو تجدر عا د
 تبرع واضلطانلا للعذ تجوع عم غر إذ # جوانب ملا وه 0 اكدالفل ايرخا
 0 ال 1 اا داب سالو طواوب دل اضتوقو

 لاق هينابعولا ظن حرش ىع الع نو ضمد كبد نيب اهو تيددو

 ا ريتخلا



 8 توعد 12000 ضه مقواب ادب و اوس ا
 00 لأ لق ورا ناي ةالاضق مغياند قالطلاب ىامالارعلا ردم نا
 7 كراش الئلح رو 81م قش لهرلا ذل ةمالعلاو لحما

 5 دبا 2 كاش ثيح باربل مكلف سيصلا ئبا للكيك شفاف ءاميصلاب نر 5
 هيَمْلاِ يكب لق بزعاجمؤ لدس يمال وز: تكذب هج رضوي تعا :

 ىيهلاط ان 5 هع ءاذحا ىذؤال و ةزحاع خال سم لاب هانهماد

 ! ملط حالك داس الا يادطلا هع ع داريع وح مرو نتلا ددرو

 ةيسييسسا_ ينم عاب وردك تالطلا هدم نال وخان لمه ادوهزز جاو

 ى# ءزعاتجو دار لإ جولد تتالطللا ينل زر ةنرظظلا 2 حلك و ىدافا ههدااطع
 فعل نال او ل لي امن فونغه حتمي نا ككذ زر ليدل فأن هت تاجر قاما تجحوررت نا

 2 كوشن هرجوالاوسلاذه ضلولل بوم بنا تنحل و لعنلاب زج ماكو تع
 0 لكل ةولامي 2 ١5 لع ف سوهو ىداولا كدا نكلا ربع موحملا «هرجاطخ
 وضتو اهنلإؤروعو م د !لوقبب تردجحاول وضم حافلا 2 دقع ناو الت قلاط ىرن قرم اتجوز
 دهقلا تماوإ 2 د م] بويل نيتك جوزتلا داراواضيل ندد قلاط ( وتتكلم
 يحتل .نيعلا خو ثقات الث قلطتف ت١ لما وتب ناامالا ناتح جوررتلا

 ' ا نع فس جب ةياهمؤب را جوزدمبأ جدال لون تع

 ثنكثره عزوف انما ارب الوصف ارماب جوعا ةشاشملا ار 321 ٌْ

 الجلة ةارملا نيت للا مدعل ززحالال رمل اناجالبق نوهت وتد ظ
 راع زاجل اجاو لوضف ةرشابع حافتكا اد جو سقعلا تلختالعا لقال ظ

 53 ىزعامهجوزتيولا هجوزا ةارمإ احلة ذا هد نيلوضهاوماج ورك
 باجؤ شل لاوسلاانهفركد مااهينانواثالث قلاطئف نييحاهرصال 2

 ليلا هزه غاسح نام افانهنا ناركتلا ىيطتتقنال ىهو نا كب ىلوصفلا
 اجلا جرو 8 وفا صتخ مهتم زنا دنجؤيع نوما دبوريقفلا بك. وا اذه ظ

 نان "يذل مدلارع رسما رع نم ريان و حاضتكالاوا 15
 دالاطل مفلح 2 هلو تاما نم ثالثلا قالطلاب لح رم غر قسم ناءإلا باقرحا ذ ظ

 1 372 2 دانا ءلابه لة وام ةدحاو تارسا للة مساء لوط دم ثانامعا

 1 رباح مالانإ امها ل اجرم مرح 00 باولل !#الحإ لع ىالطلا

 مرصع ةزحاو تدرمالاة مح قاطخيارما قلاطخ اما لاّعفاعاع

 مرن دحا دع اح انامل بلد ناووكو عاى جيباو



 لير ناتارعامل و قلاط ب مكمركا ذا ىا لف ارحل قالطلا برك: .... يوحرلوتخرالا لعو يع ررع لل وحدل) زيإع قالطلا قي انا ههيجدو
 يبت ءردع حزإيد هادإل قد صح مم ةرحا ول نياظنعللا فروا
 يلع 20/ىيظن لل ادالاطبا مل يجدال حو وحدا ضلع اوطلا
 نئعتيذ ةدع لال والاب نيَتان>/ق الطلع تالطا محال ماوحدملا
 . وكابركت هيج يبل للاوسلا غلام بس اني كنت النككنوتقلط ا يبد ةدسلاو هرم الا نيظضدللا نملك رص نيام مال نحر ما تاكولام١ نظن ارح هلطبا مزيل قمح ةارماهلا نيظطللنجدحاو لك فرص
 ٌتايلاوةدحاو تتلطرثلكو ا نائما هلو قلاط تارا ذاك كلانا :نايالا نم ةرازبلا نعرصبلا قاع دارهننتس الا بسال ؤ اريد نيل ونحدملا
 طرضلادجو متامتدع تضموايمجرموا١نداب |ادحا تقلطن او ميلا
 ماظل عب غي زنازبلا ذهب كركي عدل مت باول أ ليم ام ىر ع قي ا ليلي قالا ايش حالا لقب لو تحلتلاب هقلاطنوككى ها()ةرخت) لاق ذل و يكس الف لج امس هيللا ايباد ةرعلا ضقنت مل ناكداو قالطلا ىرخالا تييعت
 1 ايش وني ل شيخ باول يت ةحزلبد اكو اوطل ا كدل+_روك جر قالص ١س ككزب 0 ا مطل يرقي هع 000 لا ع ياا ارامل ه1

 يطاكذب يصد رادطلا وس عكدع ةساكإنيجئربل اع لوالا نيعتيدواطلا شسوي ْ ا ياو تيل تعص اةالطوا )ءابهط داسيا شم تدلع تناب ىؤناناو ىماوسو ٠
 ظ كد ضد باول هال سا زثكاوا ةرصاوقط دنا نتاج لش اهل لع 0 ا ا ا نيب قال هلك هوما 0111111
 يجز الدنا قالطلاب فلح جر فن شم ىالعلا ىلا زم لسور مقالا 5 درت ملكي //فلح ىلع غبن كو !ةرصاو قط كش ناثللااب لوريال نقيل رول نم ءابجسالا د ا

 . . .٠ كيد ١
 ٠  3كاملا 1 كَ 06

 للس الا و .ئسلاو هتياكب بهذ ت مل شيحمتت بابل ا هتيراالو كلا ا 00 ا كنار هزم  35 0عقل ا منيل انضر سان ذا لب تجزع غل تححارما اا ميرا «مجا تيببسالا 0و تطوف عرراا "202 تحار
 من ارماع وهسح“ ل رصسح هيهاؤيالاالا اًهاط تجوضاروكت كاقارجر ُُ 1 7 / ٠ اوع درزن

 هين زحل يعن طع كنب عرس« باولإ هالو ان (نيحا نتتساالا هلوع د هدانا[ بو
 قالطلاب ني اضلحا دايو لس ىرلائجلا درع حشإل سامان واول نع

 رجلا
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 اني ري يس 0 وريم كرت و ن قالااذه ؤ ماعموهام لولج ا وئالا درع دن عزف مسال هنا
 جل لعبو سنا( فورت دنع هيج لزعشسملا نالاديبزن يبرمو ميلا داعب ةنس عكا همامملا هلل فاح ل هاا طا . اسس

 ْ كيم بج 005 > ثيح بال تالطلا لع

 ريوس ملتو شو هيلع قيالادالاطتش ذا هنيدي تلطب تن نك هسورع وزب
 2 0 نلاتج هزم يزل ناك« ذااهنو لسى فاتن
 مكدك دهب ع ةييعبح ملط هلا طا د5 10 كتا و قلاط كان مشي دولا تولطانا
 كا 5 لد دج دقمب يدّملا محام د!ءاوتمتي دلل طا سد علاضتفا

 قط يحمس باول ةيداش يع ا لعئلمملا الثلا قالظلا مهدالو نكد هل
 لظمص كللا دل طرشلادجوو نيهلالك ارو 1 هال ةدلعاصم ارم ةسالا

 ا - ظؤةدسلاو خلا نلكذي عصام تاون اإل هيلع بتتينالم تول
 نمسا ال فلج

 ع «رمجوكسينال دنا قالطلاب فلحلجر مف لنس قيلعتلا باب ئمرعلا زانكو

 كدر اكخي ةديبرارلا تلات ؤ ندككّلاربمصلا نكس ارج اتسملاو ىينجاا نما رجا ثادؤر

 0و0 باول نمضي ذ ور تما يوروبا باسواد ضال
 0 0 عما دانالف نكسن«فلجاجر_ مت 5 اطال ممل وساع صك نياّدع الملا عن

 م رد ى © وزملاب ماي لد ءانكس دمج تكس نا باج الما ثيل هان ذإريغ نم نك
 كت 2 قل , انلمماناكرجويال نا ماملاب فلخ ل جرم قدس ثنجي مل عري لو عما ناو ثنكي

 هيو اذا ثحيال وخلا مدل ماحيالاب معاك ٍديريو سفير شامي نم وهو ءل

 رش ارطلرم بوتملا نمل بعو سوتلا خا و درشاب ىم درع 11 "7 < ما تا دكا -سفتب كلذ رشا نم ناكنا اجلا ١

 قالاط تيا ال 2 مالجتشا تيب لقملاأ تخل ل هيداضءان مزمل نس ناجل
 خذ .تجورم قلطن فيرا خزعل صيام نسررصو ئّوككأ مسج عبو ؛مولظنملا
 ٠ قالطيلع مضنال هيعو مدعو :ملّمغ لاوز تبش اذا ب امل مكان ءااادلعنم

 ا . 2 نهنجلاو رنج هناذ *لاونللا اذ هرع «لاملا ناكاذا ؟قالضب بلاطيالو

 0 تلا نالاو وهو تغب قح ٌتضانا ل لاقف تجوزدب عمرج امن جرب ْشسس تنم

 يرون رونل ارا عوبو (قلاذ باول لكلا ١سلقالو ارح ئم ترفااااصم لاقذان هلت اهلاط نكت لجو !ممملا

 يباع ازيا الللي طن عيرجملا ليحل لد تانه ةرجاثملا
 رقد الط عي اهايغ نه توطال اإل ل باوحف نعمظح

 اين مور متيال وس لقا وف جوملا دج وبل

 موف دف عب رطل برر لم تجررخ نا يف شنمجلا آو ش هربونشلا غلام وفلل
 ١ دام الذ تزمارع جود زتيال ادا ثاللا ىق>اطلاب فلح جرم خل للسررنا

٠ 

 0 اا تتدا يو يوجه



 ”تامواوهز اوس انياب (قلط
 هكمبت ال اهتدعو
 راد ف هم نكاسنال ضادم

 نكسو اهس اقف سمي او ٍ

 كنك | ةفياط ةروس

 ص يحلل

 طلاوعربت ةنيبلا
 انهن ناو او

 معاق ايصرديف اهءار|
 اهبريا ةرعل ارق >2 امو

 فلازع مهلاط نوكت
 ميع”ل فعذو بق زد

 -يسسسلا 3 دوي

 حيدول موس جدريا
 مدت, حمد اه كالذلا

 مهل ال

 محراح تءار وعل نا دار ١

 عقي ل ٌيههخ ع
 مانو

 هبو كحيال مهب أىلا ثمكرال لولا, ال لمنلاب عزاجاو ىل وضع جور
 هتج وم قلط توملا صمم ضد ةالشس ياكل نغ سات ىلا ناقض
 يكول هم رح( فات دعش تام غافل وسان اًتالط ال ومرللا
 الب ضلال تحيا حبت ةضياط ذرامممدحاو كك م ضنا باباه مدصاو لك وفد أزب طياح ادا هدتط الار يداتجركت لبا يعي ل هربا د غر ممع نك اسير ثلا قالطلاب فلقرءاد جاع نكس لج للم ظيرمالا ل وسبامزلابا ثيح
 ايقوأ منيب ماد سو هللا د غلنالط نكاسن ال ضلح ولو رعالا 2 لاق مغ باجل
 ةررحالاو فدان دل وكس تسلل ابا اهبل ةفداظناصلا بلك جيع
 ابو سكنا لعارا دركذ ىكو نيم غرادلا نيعي موو فلكل شنح ضياط
 نلحو هذخاب ايد متنا ىسركل سقف لج, طسلسرلنا تيل نط دا
 دتجو زم نكي حوؤرلا تسركلادي زعزخاب ىل كاكا دم ةناككوأ ثنا شر هللا الطلاب
 |,ةالط قلع هنا لاوسلإ ئطتقم باول كلل فتك يلا دنع ىجكلا سزخف ةقلاط
 لصخرؤلا ضد د زا دج نايك نيل ارنع عرركلا د وجو وؤينملا طشلادع
 -دوبلابولو ذخا مدع يعجب ناالا كثلشلاب ل وزيالف نقيب تباذ حاخنلاو كشلا
 اينن ناكاناو طا لج انت ءنيسلا يونا لععالعلاو ميللذس ا تايطن ناعوت
 سنا تقلطو تكابق جت مل اهنا, ينص از كة ماغ تليدلا تسجل ناك
 يزد نعد غال ونحدملا ةنبرلا هتجوزتقلط لجيل 300 ظامانه
 رن: رواه عؤر تاهو دنع غانث اب د١١يحجر انف لط نضيرملا تالط بسب نم - .-. ركل الاف بوه سويزلل جوزلاا مترج« ةدحلا غرعتاع حانناب
 يع جم رغلط كاع رجع صو حن هل ةنيالح بهذ فلا لع قلاط نموت تصور اة خم خذ. اسس اميريلا ئعرجلا زم هرنمهقح طقس! نجر أها ق الطب دال جوزملا برع مل ةرعلا ز ةنضيرم ىو ىتتامولاهمال هتوجسيق
 غد بارما نيتتلطب انهت وبسح نكمل يحن. ذ١ الد ةدحلا ذل .عج مدل
 تحور م قهلطلاب ند جرم سس سرلا يتلا نوب قطادقد
 . تالطلا يلع متيالهيممإ عصا ١ذ اب اللا وضوللا معاج م عدرمياه دنا
 ا نصوم ”وروكوملا "حالا رح عاورل اوهد يلع عملا دوجو مدعل م بزل
 ةجاذ نا هتجوربل لوقيناداءاصخت لمس قالطلا جيل تلاىد اتق
 ةالطلاوتي هاكر ن وكم مح ع نع ةجراخللةو دن اسل قبس وعاط نع
 ةاطق مقيو ناي د ّقالطلا يلعوقيال باولإلا لما هاو ّمتنص ةيانكدا

 0م

0 



 لاب ناس قبض ملكك نا داما ىذا قالطو لزاهلا قالطو مصالملل غلاك
 ركريس هالهتأل5 ٌحاضقلا غىاوقاو تاس قبس نم لقد« ماو

 امم هدنا نيب و يب امك ئيدي قاّنولا نم قالطلا ب ىوداذا ققاطعناو

 يدعمه جراح .لوق د ىكيانا سدت لع لكك جر قنا بابلا و رص حرصا نناعم

 قالطلا سالو هاظلا وهو دي نكككنج_ولي ناريدهتع اهأ ةّيصلاباّيحام

 تغفل اةولشا ةجالا ناهربل يجول ؤ خرصنسف -كينلا ها اضدااضقلا

 ىتيدع نعتدر اح تعا

 ري اننا نم

 ا تنءارلوق نإ نخيالو تجلابالا عقبال كيرزو ىنيب قبي ملو كنب و خيب ماختكا
 (تط/ دلة. ةآتاو ةروبزملا ىداتنللا م علا ذر حز جومصع نع ةجراخ
 ماعرغ بط غلتواقالطلا هاسرع عرف مكنأ دما ىذلاوه ايوا نا
 ل اخ طمذاضم رم يحس ظائلاب دااها سواهالداغوا ءاتعع.

 ىنج حور عي ل ها بوب ن هند ساو ديك لبا ل وضرملا تجوزلل اة
 الصاقالطا ىلعمل قبس مل دام ذا نو جد ةدملا وا مج عجب و ةّضلاط
 ا لوا توب لو قالظلاو مهب ايإإ كد هلإم

 فلخأ «لوخدلا هتجوز عمرجا شهم في لكس قالطلإ وج يحرم دومسلاوبا
 اهاونالو ةرم نّيعالو جاوزلا عوس هل ةينالو كجوزتيل ثالثلا قالطلاب
 يلع ضال ر كذا ملال ناك ثيح تايب ككل رول لع لدت تنبرق نكترل و
 . مهاهكردعا ذا ةرىوصلا هنهؤو جدر ىلا اذا |يجلايح نم ؛رجرخا الأ قالطلا

 لل فيك[ سم تجوز لج جرف مس لتعن ما كك معلا برم لدي ل
 در هام ايسبسملل حرم نر >لتلاوا ةدحاولاب:داك 00 1ؤ ثالشلاب دا ةدحاولاب
 وعي عملا ودير وهلص نوهرط ق>لطا هلع لق بسالو لذ ع

 لكس م رار روكاللا .باوجب عسل عقي الو 353 ل 9.بما هارب دب دج
 بالا ابيرمإبف ةدعلا ذو تتاح مع ىح ذ ةريجر ةقلط تجوز قدطلجر

 جرورللا,تري ةرصلا ؤتتاحولازكو مانرع :ةرعلاؤ تاق عج و اصجرنامْلْط ش
 0ورعالا و صوم إلا الط نم العلا ن لّعو تحلطلا و تاداسكالا ميد

 ضار ص ضوم تدب هلع ةدحاو قط نحال تجوز قا ط )هم رش
 دابق مدقتو م ب اولا ك3 نواس دعا ضنا دعب ماه عذخا يبرع
 قالطلاب نصنع دلل ناكل لا قف -تجورن حجج عرى غثسرملا باب
 مهد|]بو قالطلاؤ نصت سيل تلاقث تلدسو ثالثلاب ةفلاط عورت
 قلع ثيحٍر ا ىلإ "مجرب -قيلهت سو قالطل | نزعل لفن خي ىالطلا

 لواط ا يف ع
 تول تدسراو يك اهمزوت

 قبل مب عقب

0# 

 عفيا/ نجو زميل فلح
 اه“ ايحرف اوف ال١

 مايكرو ارم سستم

 وا هرهاولاب نال قت
 - تح راك الد

 امها دع 11 1 17 يل 7

 و للطلاو صرع ل ناي نإ

 ا تلاقف مهل اطيعورن
 حتي /ميق نأ ضرع



 لاقل ىف نكس ر وكلا قالطلا هيلع منال لل نا ضرغلال كا جاع
 يا زال انذ قلاط نر ىكبط اح فلل اكن لاذ ىييحا قلط هتنحا عوز

 ودل للونللا اذ جركل لل ناك رح باوإ قالطلا هيلع عيال يف طاخ لل
 الع نجدي يجز وح الطلاب فلل جرف نشس تالطلا هيلع < ال0 نه وت فلح
 عادبلا لام طولا دوجو قم سومخل با ىلإ نس ادأت ماي مامهزعو درت مل د : ١ 6 ذوي 18 مف ن ايري 2 وسر مو

 تاجوجاع 20 يلاط تنادهدعو ىزمت امل ناوا كا قلطامل انا

 قزلاو لَه خيبلا الط نجى اطملا قالا 2س اسمع مل تاهو ةارسد
 تامولا وا ٌموم الخلا ,ملع ةدصلا ب وجول ةرجدزلا ماككا تب نوب ل١ "سا
 |ىلارحا لاتجد الاجر ذرإ كوفي ال عشا سولو حسنت اهلا طن داعوه  .اكياص ؛لاقف ناتجوز ل
 انا طوال ص ذم لاقد ةضااطوعم رجا تف بيا حالا سس طاح .6/قلفم الدقن اذ صور

 ريالا ىرحالإ لع مسوميالو ثالدلاب نع قلاقب لبو ثالنالاب تلا جور
 منا مال فاجر تايانعت ضع إبق قالطلا بلاتكرحا ضال و مخابر
 -تالتظت ين طريب تنجرلل قدلطلاب تفلح اذ ىف ذإرمطعب داادال نى ج جت ال
 ل ٍتارتبنا ملم لولا ناك | جذي ة الطب ضدح مملاد .مالطب فلاح اركي ىل
 ١ عرصلاباب )وا فدو دنع هلالع جحش اجو نه ةيال لل لع تبتتو
 ١ كج ايرحلا نم عل ابا نيبومنيب تقف هوانسحا. لكلا! طخجدم

 مخ هداني يا )نإ نتالطلاب تحد لج هل خط ءاجتعو حسا
 را روب لليل ةنايد قلظا/ .ج0ن حاصل و تحلط يزن... م”ناحرمل فلح

 ملايعو متجح وز,مانمإر جرم وا جيدا: حا حرص حسرتهللا ىح ىلحجر يل تجوز نس يالطلاب
 كا ووهلادا | ما ةدسل ع يرق نكس نكسه مزماول و جاو دو هلعتسا لاو
 نموجلاىواتّجؤو ضب !ىلار هكككلا احلا ميهعمقيالو كن د 2 لعق
 . لهالاب نعل ازيا كجم هليهب ب ثيح قالطلا هيلع مصيب اجا نايا
 فرعا 2< 2 عا نعال سنا! ل جرم نال ىكسللا مزون يبل و ثناتنالاو

 ١ ضاّرملا ىداتخو قت ورزلا طصط اوكا نتا قتنالاةططه و ىلا مع
 ْ .يادالادىكا صويا -يئاما ورمل نيمو دااداايد سس مجلد ناجل نوم < مل اهعهدي مرش فلح
 . مللابهفح د اركذت مت مل يدا منجي مل ملا مالا ارهاس فلح د اهركتا بقت را

 ىلع عرش زل دال اد حاس قا طوغي باول ةنيابةحلط يعور
 انيرع تنتناو احل جوزافطةزماؤ لسجل عيل يوتا 1و (لان ترد
 - قيل هاصاو تيرا مو هدايهرناجب مزعتهإلا قير ما جوز غنم “جو مقشر

 جنا



 تضتنا وجان ايسلخل اولا لوس بو م اا عمد دئششل جالياب

 باب نمريونتلا رشم ةلصمم وكاد رغ باليل لهل ل كين مانجدع
 قولا ناكل هز>ال د نذا نمد بالو ةاليفل نن نفذ ءابسالأ و عجزا
 ةغىرالصكع المعإ البا كيم ضلحا داق سس ؛نمككا باي غرم« وك ع

 يللا هما كا لا ضيا + ادلع تضتمناو تءابواهرصخ
 نامل ه هزي ىلا جاتك الاموهو ىَصلا قالطظلاو مند باول ل دل ثحكملا

 2 ناله دو عرصللا تحول جول ياللا د نكسر وا اولا
 هوا لا عابملط م ىدأاط تءااخ لاةولف ةدصالا را ضلطملا تهاداه ٠

 نيا مو ناب تلاطءاىلاط تنااغلات الاخ سلام ىيعارملاخوا ناب تنااهل

 زال تجرم تلططجم فسم لاغاني -وتنابتلطولانلو
 ل2 عه جن لع مويا نهى اند الط رارتعم د لا «ىيعأج
 الطلاب فلجاحرم و 2 لش سردها َه م كرش تاوملا ١ مرعاجوزب ٍققح

 ىرغسوباه محارم مديد مارملصد كذا حضرت اك عيال
 كلم اريل ههه بموت يرد ضال

 انبمللب لاب ند المل ١٠لى دال اوى ا !,ماطسبل«تيجلا دعب ثالللا لور
 0 اج دجو غار وزخ عام رع ىضّفناف كتنش واع مزهاو قيلما دج

 نع تنبا جوزي ناد لال جس سس هد مازككأ مانو سكب تملط

 يت ان صيام هنا تباعا نم الطلاب اسوحا خا ليلا هده و خا

 تّملطإ م ديلا كلب جاوزلإ خم ئئذلا كذدرمماصح هتخا قدذتالو

 يممكال دوه ثن>لأللا نوتسيد ل و ةدحا كي ةراب محام داو ةلحاو تارما

 فلحا ذاا)ويجلا ذةصاللال غلام ةدهاو ةَعلط تّقلطرع بمال الوا

 كيال فلحولا نكو ثنح |جدحا قازضإب شالو ١مامطق هنيال قالطلاب
 نوال عدحا تانذإباش :واماهط ده ليال فدحا هاما انافالءان ا

 ياؤطملل وعددا هك لمعي لعطعلا ئاهداعاا ذا يه انلاالدا خدر
 د ىعد هزه هاا وار رعجا لمذا - ءانهايتيلضوا تيدا فداك

 ركل وي نيؤ لمحل نمزج هتنح ضتصم لن! جلا ىدات .تعدغل
 7 اص لن يّرم ثنا نير ّىا د دهاماهطقاذول دناةنوانلا ا

 ةراو نيمار للا كامي نال انمع ل ؤسللا رىصلا ف دنت نوضسيم- رضا
 منع تاكو طم لاذ رصين( فعب < -قونتالو نال حو دال

00 

 رت امع ةتسايغرل ككل
 م ويلارك د ىف قلط غ

 عقل نال
 يااغلا

 ع يحلل

 ممل م اذ ةكروعت ال فلص
 حوف (و وزن

 7 ودوم دعمنا

 ىلا 'زعسيصد نوح

 ور اصئت تاكو رت امو

 كدي ةينانلا /رركاذ |
 ةيؤوطمكا سرو ادرك
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  فلمع مؤ ان ليشسكدة14لاذ كالو لسان دعاو ىتسيدعف ول ىلا ناكراصم_
 للف يزم تب ديالو سلعن تيب عجور الما قالطا يوات مارب .١ مسفن تبيح" ري سئل ح
 انو م ةرحلا غيار تعحإ مالا لير م والا تالطا,ملع قبس ىلو ىيتيبلا ياه ز تبيرخرب لو
 ىلع تالطلاب فلج غ ولا غب رارلإ كك احهه دي دج قع بال يوحي

 / تير اهو هزل نشل تنم ذا شيلا محن طابالا عز ال الا -تجويزم 9 ةكاف سا
 الأ وا نذلارطب 2ك ل شبا ىلإ ثيال ىرحا دوب ةره تجرح نإ فتمح 0 0

 يرحوأ قضلا للا ذا ع, جرجا رب دث طرت ل زمر د لجن ا ىرماب و١ نجح ذا ثذدلا
 لاول ان ذااجب ةرما جوزك ني خت و قد قم ادانالا ىزرولوةقرطما
 دنع صدك ذ نوب اهانمولو دن ذا طقس دل تلد ذادتتف تجرح اياك
 دحدل ذ ىوعإلا باب نس وساع العزل لولو ىقشلاهيدعو ريحت

 صركت» قيفم ب كامو كرد ءصلا ءاو هياهرؤ نكس م هزللو عدرصم ا ىردط عقب ان
 ككنياورطا نيبى دا قع باهذو معرجا عجور جللخو لكذ نه مكرصز اح

 لاجذي تما وادا ورتللو هش باول معرجلل حت هدط عدباللمنو
 ”ئم تاملاهك] ئم دي دا عالم لا بجاص ب اجلا "نك شالط عال حلا

  لكقرك ان عمولسس مسا اكذخا هالابا هجوم تعجل ماما ؤر[ 2س تالطلا منه مما م دعى اع فرح
 عذر عدلامؤرعف ككذ نخا مدعلعازم ثالثا ق الطلاب فدهو تشيل طهَشَنِس اف

 تشاو عرذع لك ناو تكد نحاب ئرتع ١ خباب و كالنإد هيلعتع داو ل قى الل اوعو

 تيكشيجرارإإ تحتل قالطلا يلع ضم ةيعرطللا ةشيدإلاب لكنك
 جميح >لدلا قالطلا ءمجدرتؤمدعزع فلحدجد فضالاب عزا

 ماد ل> ديال فلج هس عس تيلوصفلا عماجو ةيداهلا لوصدلا غيككب» عسسل فرو ال
 وع رج (!رادلا لتخزي ملدا هلع فول لا ةنسلا تنففت تنل ةن هو دتنبا نسما مار رخو

 موبزلل ةالطلا هيلع متنالركذا لإ ثيح باول ماك الت ّجلادنما كلكال شالا

 1 ١ مست : لحجر ةب لس كايا برعإلا + دشتكو كج مان كنب كرك

 اذكدتس اضم نيرعزمي ديعلا دعب تجوز لطيل ناالدا يول, خب ةقلطيا فلح
 قلط ديعلا دعب ارملطي انا آلا يربو هيلع ست ”ثيرقالور وعلا وني لو دمعلا

 هل لهو الص ات الط اء بدع هل قبس مله |نم ذا الج ةدضلاؤ ابعجل ربو ةيصحررم

 -مماف مانا قشعدب رزان د هس شلل لصوا ىل كلج[ غبار كك
 تاكل قفملا هالو ماضل نق تانيومتحوم تطرب

 . كليلا ثعبإل نا |هادحا تيوع حالا الا وول ةبالا اهومونلا هب دارما جزل 7
000 



 نوم رتيصلا افلا توا وجا سرك ضنا د مادا شعل كا نم دمنا
 دعب بطلا ثلانللا عوق نزار اهلا لوصح مدصل تقلطنيمرك
 ع ماضملل ةغيصر نالت هتلاط رقت تجونل لاَ لوس زون جفطزلاخجا
 ريل ب يعكر باي يادطلا ضع وقير رعاه نسل اهتسا بللعو
 فاحلج ف السا, مجإزو وججاا الع تيتا حزب كك لع سالت لاطا و ىلترلا
 راو ناهز مب ام ىيككسلا سارا هده نالازما تالطلاب جور ويع
 ارلنجلت ىلا دا تالطلا لع سيان مام تبهذط نا دولا, جوض امال

 لو لوحرملا ؤ ,تيجلا باب نمكدالا هش باول ةروبرلا نمل غ
 ودا ايجي غ جيلا شنحتالا بي وهرلاللا نهر ديالؤ د
 دل قالظلاب دبر كك مذ داوا يلدا الورع للة بده ورع كدزم
 نضال نم كذا :ىرب لالا يدز ثيالا عمت رع عقدا تما ذاب
 ميال معا ىلإ لعق الطلا منال ,ناجاالو كك نب يهرنالو هسا رْجَع
 ةولبلاب نع تيبالد ءاطصنال سال نكس بضِئالك نك 56 جلابلا دبا صبقب

 ١ ضخ ةالطلا ضيوفت هيب ىونيب كديب دلما هتجورللا ةلصر غراس
 اإل مهل بابل ملتي مزيت دارتلاس ب ملاخ ىلا .يضخ وظل
 2٠ طذلاو بالاعلي قلطت دال ق هل طلا ىو كيس كلماوا
 هنبج لب قلطلجر كر[ قالطلا ٍضمونَت باب نمَييَوَس ىطتقياسلهنوا
 0 ضيح ثالث امسدعا ضف ادمد ضرعال ىعضلط ام ل وطدملا
 وّرلاب تجوزمت حا. دعا صادم جامل وضدل ادعم ديزاءصلط م كدب
 عمم سب موسم سلس 010101111701111 للم تمدعمللا .ّبوجإمؤهجرلا يبريو عجم ةلحا و هصلطا,ملطو زوالا
 تالْثلا نو دال طمس ىا جلد ىلا عردزلا جاى باول كدد
 ثلثا هدها ذارب.الا ىاهجا ث اللا كك كلل ماى ا اضيا تاقلطلا نم

 / ”بالقابو مالح اداب دا ةمالاة حز ئتلملاو ةرفا حف
 ء.والاءاديلاَت داعو ثكالثلا ىلا د تقلط نش مدرمال جرنمك
 ةياعدجدنعىا لع واهدنع تالْجب كوالا لل تداعزعا عوز دعب
 م دب, الحري ملاذ ايب لهد1ذاا ديّعم فدلللو ثالئلانسعا
 وهو اقام لولا نإمؤطف لاق ل لوطا دوش لاهكرصتن اواقانتا
 انلارو هزلا مد ميوزك زد ىالعلل يتدملا 2شيئلا و ركجلا عودا دلل
 ىلبزلا لاطادق و نإ ياس وت جاةولا لسد ث فتان دام

 سوت

 عراطتاعيسامررطلا عقب
 ل اكلترل عسسل عاو |
 كي #

 رادنا هدهئز ار اخ ريل فلح
 رك ملام زك ال «رد عن و

 لرلترتو
 كا

 ةيدص)' عزك ال نلح
 معي / حل ابنارعنا «زج (ذ

 ربل د اللي

 مرسل ردأر دج وزل لاق
 قلطن نا اهل ىالطل اىوني

 مب رسل

 متو زن يغلط (هقلط
 نحاو ملط ض ا 2 و زدحب

 اعد ارد هل ةيعدر

 مرش ف اللإ ج.و شا
 ىالماا نو دام
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 مل لحب المن فل ف

 يور راوخدم امئلز

 تعنو اسم اهلررلو قلاط
 يسوم يدلي 01
 , عيسال كادكل ا, ثدح
 مم تك“ اببع بئر كوسا

 مسمضص ف

 . د مرت ال تاو

 نب اسال | تش ١ ج درس
 سن ايرسغل جو زفر ا

 جمب ان ررغ

 الارارلا نهر نس ©. يل
 مراد ىم تجار ان ب (ر

 عع الرز ١ لب

 رفسا اإ ا تر 21 7 حو ولا

 ا 0 ريوس ٌ و مامق ردو نإ اى ول

 ماو هلق وا

 مس_لوا

 ا ا

 تناك دب ريوجو
 0 دلل تر

 فلا

 د مريس لئلاو نتىلاؤ اع ىلا دانلتالو ةعيرسا جم عامالإ إل هد

 قالطلاب ل فلج نا هيبه انس افلك حق ور قس جورلاو لوصالا
 ارملظرب ال جمب الا ىد عيال دنا ضلت لوبمالم طل ئاسيإل الا نالنلا
 .للحاكف لكم ل هالصا!.ملنحري ملوامهلانييبحوتملا بكذا عم فاس مت
 لس غل باول موكرأللا قالطلا هيلع مقالك دزلرعالا ناكش يح [نمذاتسالا
 تيابإمو اًورهماسجح اهرركو قلاط عدرم امي, لوحرد إريغلا تجول لاذ لج غل
 باول اها دي دج دّقمب ا.عجإرم مل ها يلح عمي لو ةدعمللال طوالاب
 |يمابو هدالوا نسرلالما عيال هنا ثالثلا قالطلاب ئلح جرو كره
 ,فلخو نرخ وخد عت كام ريك ؤاويص هيب كذل ا طلخا دج سيم
 ”5راشرح الف ثالثلا عضو بتر وكلا رفلحجرجب عيب تطال تر
 2.درمال هاقالطلاب فلجلجمء 2س مهد باوملا زهد لاهل وايشس مسكت نم
 للا مع لظيي ونكوحا ضن تجرم اد!بو ن الل سيبتحا نبا نسالاةخلابلا نبا
 مش باول موبزملا عاملا يصين عروككلا تالطلا هيلع عقينالأ عك عشنابع
 كرالّتلا قالطلاب فلحو راد ز نانكس | مهو دج و زنمجرجا شن جر ع سم
 القت مايلالا ام ذابالا مترهكذملا نادلاداشاذرادلا ته نم حض الانا

 مهلوس! رزم ابهجويزن ن ذ الباسه يارلا دل سارا و نم تبجزحن باع م سارا دال
 ايوان فد باول روكوملا عراد نص فلاح نوع ثيحرروكذللا قالطلا
  تلئتنا نا قالطلا بلع بم للاقف ةدحاورما د غ هتخا رب در ما لككس يمرس
 اذا |.همتخا جب هزم نود هدحورارلا لقت لارين زم ليبي وانا لمتنا م تناا
 هت ودم لقتناةرع دج ءتخا جور د > هدهوررارلا حم دي ملم

 ثاللاقتنالا ئاا ل ئجدحو ناو تيرم ائاو شد بارمجلا قالطلا برن رع تنال
 لب لتكملا اذ هتخا 2 ورنا قت ليغ ب ةررتمملا فلل الل ل اّمشن) يع قاسم قالطلا

 تالتقا مف بكىلاوطاول رجلا ةملمت و رك كل هيلغقاعملا دجوب م
 ' (ًالكرعملاق سامي غنملا ةرءا صحا مطلا اممعدعو ؛املاب طرشلا باوج
 ًايموجو عنضوم الاب تاي ملول زنا هيلع رهن كال عاذا ليوط
 اكو نيد فيله ىو نا قلاط تاارارلا تاخد ناكرجتي هاف
 سقم ردا عمارككأ قلعت دا فس وبىبإ نعو ىردقت ىؤن اذا
 عرطربطعو رفوككاله١ ناجاد لماّتخا ارم حرم اوجوع نملك وانلا
 . تلال ل وشر ونا بعزللا ةرطت ميلعو مرصبلا لقا فاسو فسوبوبا



 بوجو معاغلاب نرقيلو .لجشلا قالاباوج مقوان لقتنااهراملا لاوسلاذ
 تناتلقتنا نامل قلع برزتي ادق اعتبرل ثارحبلا ىلا + ضتقم و هلبإرقا
 ”ايثنالا نس دجو ا ادا لتس ام قالطل علا ةفلاىلا اناكءاصمرجموهل
 وقلما ىوي ناالا ءرججوا تخاج ورز لاقتسا لق داك وس قاالطلا وفد

 "  ةرحاو قلطتخ لوورنع تايلنعتكباب ل هاانهبارجلا ةركذ هز هربدتف
 5 قلطاو صناع لاذ ءلحا و تنلاو كح /معربتساو ىرّرعا ىف ةيعجم

 0 12 عاملا لو هوان مارعإبرّسعمال هادا اذ ةدحاو ىلا .
 0 . اعزارتحا مها اعلا لوقوهو موت نالوا عم جامل ا دس تندد
 عيال ةرحا ولاوطرم نا مهعمبالاق يح .رعمم مالك فج سزتل نال ض اول و بارعالا وجو نيبب تموزييعإل ماوعلا

 ا 0 د 7 1 ١ : 6-3 سطل ال 4 ِ

 تحط جتا يو روكا و رة بع ارلادلا عا نحر غانرك لهو يدل نرمناو مجعانص ككل
 أ 0 ءتةطإ قلاط كءاعاردضملل با يدا بصدو امر ىلا د غيم هللا ةول هدم ارقالا غ عوربتع ١و انه
 ||| 7 ' 0 0 اضيلا نه بارعالإمأ شع عدلي تسلإ ضم ناد لسا تيل غرتزنا فرغلي

 || 7 ا يزل نيرارحادا كتتعيام بزرعالا الاجر عا يييالا هارت لاقي نال
 ١ 00 -ينيطبم ءاشالأ قي دادإرعا اهركو وس الذ باول ماتبي لك افلا رهاظل ا ىالاوا

 | 7 20 طل ةاولامابه ىو ضاع لاا ملل وا مالكا لاع١ ةرعاا3 نس
 1 6 اذ ال>ىؤيدالو سيم درا (مردعاقيدعتلاب لشمال نان وا الب باوجلاو

 مباع مالت افلح لاب فاح ورمز ل ملعاهدداوو لا اهو طر رضاسآَده ستنا فسوي ىلإ ايل- ل . را ا ٠ جك ل ا
 ْ ء الب امه اكععؤ لد ,زيمال نا ككجبارصا3 قبباسلا ذيع النام لك ميب عم ميالتيال نا ٠

 د 151ه مدع لزمن دن امتلك مرع نس نصح ذا مرنم نعم امرشكا يبا
 (|||| ديس قالطلا يلع وقيال يسواسم وا متت التل رجب لا فل خا سجن ءابارشاع
 | دم للقيم رش فلح ورق اًميرل دنا ثالثلا قالطلاب درزن فلطحا ذااهنو نسم مهن باوذلرولأملا
 ا عل صرع النو نيمعملا مالت رن ات نارمرض,م سىس ضرع الو نسما ماركت اذه نءاج
 مرار او مل و سا 4 مياجاو!مارممب ها دانو مسا فرعنا ل101 5 ةيعش نيب ىرل نارا

 51 نوال لور ىككذلا ,قالط يلع قي بف رش اسال جرجب مليا تضم ْ 1 قدح ئيم وكدا تيسويلا 2 ثعدلا د وي ل و لود سوي كانوا ىتمد 22 اكل وخد مك لود مويماي هرل نيد ويل ثحالللا يحاطلاب ءائار) فلح نويدم مولبشم تدر ترد 0 وسم بيامويرز الل تن كا سا
 ببيت انو ميل ىدتنعل تالطالا عال تضا يسد يان مم بط متدتجورن طواطكي تجب ؤ فرب لع ديدي زم ذ جامدلا هما غل بع عض ول جم غل لش مل

 خا ش



 لول ا ب 7
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 كلل طر ئيخت دا
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 تدوس 0

 مب مع روم ا عقد درو
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 0 انالف نأ لح
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 عقم الم هر (ىنفف

 هيلع بَلَمْشيل حاد
 خليلي /و تاوو

 مآ مسك

 محالوججتات مواشدجلم و تشتف اذ|].يمليل ددحفالواروفوب مو

 لاّودال وات باول هزه و دحا اص وم: "رح جلا يالا ق ةلاطلا

 نىتللا 9 ىرىلدملارثو لكك للم 8 رد نم ءلشسملا تراس تملا ذا
 +كلطلا نمانهاسو ءّملطلاو تقولاب ةرّملا ب ليضمملا بهو
 الو الصأ ءامحنم_ وكل اناء تا.هورعفلطلا نارعلا 2ةللقدقو

 اهداقمنال ثني «نر اذ بصو هند ناكذأ نيعال داَقعنا مرعل ثنحب
 معنصو ىلا "جبملاب ايتالا ناككأ لوتس الؤما بصلاب ثني مشربلا ناكنال
 ٠ بص ز وكلا ف ناككنلا هال ف الكا ءرّمطن ثنك >لذ ئكما جر وصخ ٠

 انتم و و2 رجم اوشا بصلا دنع كنك بصرص برس كيل دءاذ

 نخاتلا هلوكتنإإ تت نإ ل عاءايحرخا ةلب هدد دنعرهلا محمل
 !تالذاهرلو نا مارحلاب فلحدن ا اببجو اع تعال َلرعا ؤ2 لس سيم ان

 يزل اهرلو نا فلح شاب باجاخ مارجلا هءلعوق د و ابلخد ماماو رادلا ديال

 صعلا تقودلولا اهلخد هررخلا ايقتق ولا ناكو تقولاككذ ؤرارلا لخديالا

 قالطاإ لمت غدا باول مكلف امل ةئيبالو هديت ةيعدلل ةدضرلو
 ثالاضياثمو ند لولا باتك دايس لوتلاذ لاسر الا تعداوطرشلاب .

 نالل اركترلل لوقلاو هيعدت ةاملاو قالطلا ءوقوركيس هالو لدهاش رهالطلا

 اذا قالطلاب هونحا ىلا فسيخا ةبج رن برزج| جرم ؤر نس ةنيمب ةارملا ميت
 لبق تما الو بوث !كددب نصت ماو كدت: لع نيل عال اهترض ت دع نا

 لأبي !ذ|) ص برءاضلا حالتك لع غالا ماعم وأشاث غالاابم ١ زحءاررديع

 لبيس | نسمه باو .تايح نم «نجرنحا غال قالط دع عقيل اكلاهلل
 اًسنطرل وامادصرخوم ابل وف دو يس مح ىدلاهذخاخ هجوم عصرجا شنت

 نومهم دعاه _ث مهن بارا قالطرخوملا ىد درجت يلع مقيالإ بم ايرح
 ناكاض ان هرموم محرم باغو هنماملو مم د حاو مجدي هابلا ؤ تلوفلا

 لهالا نكي نالفو لكذ لعمل ةنيبالو هذا سئس نيعملا نال نامارللاب
 ةرههلا لو ا رارإل ماما يلع 0 د ورفع

 ارضضإل خب هكرشلا كذينال هنا قالطلاب |هدحا ضلح كش ذك
 اللنم اهسضحل يرش ابحو ءاضرمال نلادل لبا. ضشضرحالا كرش قبري و
 دالؤ لعن يكتشيل فلج جر ب هنا#س ا باول طلب نقلا. ةالط مَ

 الخدم ةجوزن نعت امهحتكذ نحن ككمحدتشسماو كتل دبزل
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 له نس مغ بالا كت نول فضااخلو ةجوزلا خراب تع نع
 يللا مجلا دانا جبل والو تونا ىتلاوم يلح نم اهفكيال ىالطلاب فلح

 هذه دال غاب ارملا تنحي نول لل نماو عونك هزررسا هنيه نمسول كيج
 قالططعبدزم مك داهم نس ب دقتض نيرجلاىل ةيعا د تانص
 لش حا دلع نوب >هلالج م نا هد باول يلع معن نم نيولطم تجدر
 كيو تتقولا تايد ئيعم تقد قيل عجب كلنا ثداالنلا الطلاب

 يعج >اطروبزللا ضقتتحلاب لع قالطلا ةوتوب مدل نع دج عداذ
 مايجب ضراا ؤر قدص بارا ملاكا تقولاضملف ببرعللا نيدللا هد ٠

 يارا فلكتو كللزب نيالا نمار ببدلو تالطلا هد هدعدل بضل
 ىف تلق ىرزطلا هددادبع نبد حالمة حسبو ضبقلا عدجإع
 تركنا هامهلا تلصو دامها وعن عب جوز لَو نب داعلا لوصفعلا

 بحرا كةكركت»و طذنلا عدم هانال جوزلا لق لوصلا نوعا ينيب
 نوكيالااة و ةدمربد جرم انس اللا ماهل ىنحاتحلإ مىس از كش ةدولا
 نىك يحالاوهد لجل مكمل ل موكا و يا يعالاوهو لوولّوعلا
 نم ع ورشا عماعو نوتلا يلع قبطا 1 ىفاودإ هنخدس ميئكفاام
 تاذا سمج ئمالا اعنالأ دال ل لل لاذ طرلا دوج غض اضلّسخا ذا هنا
 ر ةعونصوم جورشلاو تدلل نال يلع لوصملا نكد اضن قيح غياهجاوملا
 الملا دارم _| 3١ كاعالا باتكوه د هرم زا كتتكع ءاتن زادك هناا لقتل
 سين نبا المل اوهان خس لوتجب سونشلا بحاص ىررطلا هددانبع يديم
 لكذ ارككأم دعب لاذ بذا املا > رحل + انك ذنقكر جلا بحاص
 ليقيال نا يضل بلاو مصار ز جد نداب هيلع مدس :ىتلل ضتقموه
 لللل لوصق دع غن | إض اكوكست ىو قحاب! عريب وصوم لف ذب ءلوق
 مدع نا طوق لوم نماجزؤ تبخ هداكك نوتلا صصخ طتقد وهو لات

 لس 1 5 ماو 0
 بيكو هسا عرالاره صاوحن م2 اذه غسله و لاحلا لوصدو ٠

 ضيطلا مال لّروا تمس ىزضلا نجرص اه عزك نجد هيلع هتيم اح ني ىلصرلا
 اليو لولا نا رينا! لمام ثنا هلا لعبحو لسا ظلوا الت كد نيلوضملاوماحوو مضل وهوا طوق لقفل سوك يشي ورتسالا دوو لاتذ لاملا صدا ىوع >نعضتب ىلا د1١ نم ىتحلا قط عن ديلا دع 1 قلطملا ناب ماع رتاورزا لو توكيكل دا وصالاو قركلل

 7 مس <
 6 ورا ا

 ى“ هجبلح راك ان / ثلح
 وأ ترخا

 رسول يس و يصر
 مينلاب سرلاعث درت ىررهب
 الذ ف لهل اع وقد مدعرا

 نيدلا صاج
 7 سا

 ةقفم كوننا يلح
 5 تركو ايلا



 ىدنع لوما هلا وقالطلا حو ملول وملاوايلالوصولادعألا 20

 لقط س لحرلا ملكنا لماتيي نيتك هالك نلا هانا لصاطلو طسو مرض 4 2000

 كلو ماردلاب فاني تركك و تبعا ناب تجورم اع ددزم ع د١ دااعم 900 تراناو

 - 00 مجولاب برعلا تريد ىلا هاذ ىكرصرمللا معا ار

 فاكر بايلإ يلع ا هات (ىرسيبالو بن كيكمد ولط مدح دز لع
 لاو ورخرتعام2احديز ا الق مس لاو رلاولاو سرمد ج

 دع كلب يعد يالا هذ ثكماال < ةمرعلاباهانمماطانلايكرلاب و
 تيدعلأ3َّ وا دالواوةجوزءةرللا هذ دال حقن مر ”محهدح الو الا نكو اهّرع ىبرع

 -ِ مكس لاحت ىكر مل دالصا اًقالط دهان دوب لو ةالوالا نع اممع مي ارك

 ل ليعاطتض درع محرز نر عصا لل تاب ا ّوَّبِه نع بضعلاحورالو

 ميزللوو مكارابع ئنعحلنخ امنه لاو ممدال شباوجل الط لع وه منع

 ١ داظمللا نا لصخد لاق ادالا نيلصلعم با جو لاوس بّمع نايالا ئئم

 عمك ظل ناكل( وع بلك عاود ةلملا نع المو نيعد ىالطلا محا طفش راقحا اذ را

 اهو ةلامهذهو لَم تعمل اهلا وجم انارو ّىبَمَحلا 55 ورا عمال رع ذى الاطل ١

 5 رووا ةدبجنوم رم والطلاب اهمال نها ركو و ناعالا ساّتكغ فلوملا 3

 00- ذامجإل دالا كو ةراكإ اسم رزكككاينل ا دح ناك او محدع
 بقل ةزه ىكسنال دبا ث التاق الطلاب فل جو وو ؤر [؛ تعجل لمبشل ٠ عل هلا نفل ناس
 نكسر و .تحتماو ردها قنل انها داع ما هرع رق سنهب) مصابه عر فققفبب (ن 2
 هزه مجورختز ردودكم ةوعد م وب زمللا تالطلا تموج هارد كاد هلاك و كرب

 ْش 9 2 هلا وا تيبلاوا ساد هذ وكسدال فلح شد اوما هسننب

 ”لعاطقف سيرجي دباذ سوت خبرقلاو رصالاو انج ثنح لفلاو اتم.
 يكدوا دبا قالطلاب فلججم و 1؛- جوزالاو لوطدلا ف تيجلا نوم 1 ربا وه فكس
 اقتنالا هك ي قزنم بالحل تعاس نم جخزحو رادالا هذه و ا وق 2,

 0 0 تجو نبق نسخ مرعل لتلعب :١

 هذه كيال نا ند حاعرمت :نككسمللا صج لالخ شد باوملا هزه عقيا ش

 ملى عاتللاو لهاللا لإ !قنيل ىرطحارما د بلطب نتذلا او -سنعبد جرش رمادلا

 0 ةنلاح نيكولا 2/اخ للا جمالا نو ليله د نك
 151 انتم ةردل هذه ترءاصح لقنالبع نوم مال عصالا فرلا فلا
 ىف نخاولو كزنملا بلطل :تعاسننه ىلا ذا اذ سو بلطلا ذ طم

 وز .



« 

 عسب اتغملا حزب لد ف ثنك 2 مت تاالطملا تطعن ىل اناا ايش كاكا ْ

 لمع ىالعلا رب > للتم التم ورجل فرعلا) يفوض ا ف هوجولا

 هلاحرنع ديك . هاا حب ربك عإ كيل كاك( هااد 5 !'سوتللا وس ىلا

 "نيالا للخيال دنا ثاللاا قالطلاب نيب فان 2 ةرجالاب نتتسدعج
 ثا لاح ىلط و انحني الار إززم نون نصد حملا داع عنتشيب
 ألو نيو سبا ةريطب وتعايش اند كحيل غ «داعا سدو ل لتي
 كلا ثيحرشت بااولإ دز ع قالطلا رعبا لنوديختو ءاطرو هع

 ةلصلا ذ توشدازكف رارالا وم 2 نكي وصل ذه تكلا تالقركذام .
 رس د ةصاللو اجو روطلا ل عود ند بر زان ثاحعال عزه هنع تباعوا
 زكر يلك نبال دك ودولاب اطواق نال عا اريك تبان كت

 7 علوعو] كلر صجاتسفل لاقو نكح ع هنسي+ل) درج ميزازم لعتلاو لوم! يهم نيلعص
 وغلا دوش ابرمؤصلا و ى دان منيو ذم صف كرما د نوم :ىحا ملل للا ١ اذ ىرما د ىف ى كك عاال

 راد نكس نجل ف لح فلكي بلاءلاط نككشلاو مديل اكول طلح كرس
 'ئ نال ةديال لح يَ هااسللااب ظلماتلإ ظعيملاذ هكعرل نان هجاضا
 'يحاق قمهلاب نما نكمل هنالارلب اب تميل وصلاب_ىنش ةطاضلا نه رمع
 ل املا روظح نع رملذتلل لاوهالا نسحا ةامسملا ل اليرشلالاسرمف 5

 راج هداج ازل لظدت للاخ تجويع قالطلااب فلحوعرمؤ.ىنسم
 مي بول تالطلا مي دال ليم ا.تلخ د بالا تام متاميذ نئكسو ئجاش ىف
 السلا ا /ذ سس راكم رادلا تناىولام مدفن و | وه

 تاريغ نتكنل تجرخ و رحارمال جر .وردلا مج ضتقاو م ايللرل الا ١ ئمبي ال ثا
 تلمذفو كذا يمل ١١ ب اةلاف هذ طاير ول تزدالووهانيعس
 الد جورب يع تعدا ةلما لسمك الط مقيال اسفي ]م نم
 0 5129 الواو عمل ىرلمنال هد 7ثاللا قالطلاب فلاح ماداب

 ىضتقم |يلا وامل عنولحلا را د ىف تاابوامهبا لكلا 37253 دمج
 لحررال هنا الطلاب ضلح ا باجاذ ا هروب كتبالطو ته تاب كلذ
 ملواري امال لاو كسلا جس لع فكما تجو زم وحر ودزل ا اههبارم
 يول لام 0 ةيعدللا مب طم تع داك[ لح دروكركلاو نكمل سب لع اهلخرب

 5 و اهديع مدس لالا وايعدس لجرلا امر ا دش دل ايعمسراصرش 0 1 باول كاكا نيد هلا بانا عمم تبت اد نيب
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 روكذلادّتعلا تاو لب مم بطير ضصفر وللا ديما كتاجا
 مكين وعم خضرا ىوع د واعلاوعرلا نم رض > كسلا بساع هلو 01 1

 ىنكمإ )بم العمل محو ععد ءابسالا ل ىف دال فدو ةلعنو

 ناؤتنهرم ا دال ىيالاوم لذ لوملاو طرطالا دوهو ذانلسخا هاطرس

 ها ذاذعا لوق | عينع وتلا ْؤه نغد اكن او طرشنللا لعين ةليسإلا
 تعرب 100١ ل لوتلا نو عوكتك و عىصلا ذه نيكل بببزعاحد كلا
 نااضا فاو تزتللا اطل لع ديب اناا يحتشموكدالا ىلاعد جدع
 فهلا عانومال تعبت ةنيبلا اواي دم راص روزا الا يمنكم

 "ص نادر امامقالحلل  تاانجإلا و ىداعرللا باب ئحتنضل قلل ل
 طله َيَملَط لوقت جروزلاوط ربع نما. هغلط دا تع دا مم ضلاعاصيللا كك (مدطرتا تعدا

 ىداواج صئالزولح 25 للا ”ثد هند نيل ى دج ومد ف كرش الل ىو |

 قلطنو نملك تسري نجلا ىلااو بلد درع عا, منال تلاوه 5

 ةرابحلا رح اىنرملإب وركمنيقللإ نينا سلا 3< تيإ ربكم انا! ظ
 لولا و ال هب زنا نيل عش اللالاو هاناذ لوصاعلا اور نال ماه صنام

 .تنعلا عرابعرجإلا ةيهدرهو تنامامو#تالجرات نوعإلاومج هزم لو
 كيري طباركسم تبت الا نارعال)ت ولا ع جشع اهرقاو تيما باب ذ
 «لا نيب جوزلا ااا دوحو ع نيب فساقاذ كبل ماذ

 فالي ا 227ج ةرابعلا ءزهاقنو رينا ل وا ةاوللا ةثحيض اهمذاب تاك
 5 داو لا تيح كك 5 ا وا دإ 0

 لاق تريلا ل لملاذ لاسر,مالا تع داواطرشلااب ىالطإل حد
 نيم وملف لعل ذ سراب اهب رحل سرج ماد مرض ال فلح
 دضبلا تلاد لوعلا لاك ثيح مو جالو رجلا عمال بحلاصل ار نوم
 اخ حيقالو لمتعو جلا انه نلوم ناوط ف
 محار نم ملمس لب عابجمب عجتملتخا ةإماؤ. اكس لاجئ والطلاو
 . انك 0 اههم نصل ! سن ب اع مطنش |ىللىذد د ىلا ل هتصند

 د هكدا للاب طقس ارا رو ءدعا ماد ص صوم بلاط تماقو 2002---- ا
 قمتي م ضال دع دحا هرعت حاكما ومالا بطقسيو م بادإ راك ارابلاو عفتك اب طقس 1
 , اطوبقمر حلاك جا كتناب جتنا جو دوتن كم مرط وزنك وانتاج ص !اىع اندركل قح ظ

 العا قعد ال١ بضاللا قرع او هرمد دار, لن وعرال هضوبه جرو ا ٠
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 مربرب المي / فلح
 سلا عب ء/لوقل و



 هه
 يل

 ٠ 0 ش يك 27
 32 مع <[

 رمر دهر رم *» حر

 ةصاو نك امال وعلا تنك ترب يذلا كل لزعا ةسامصيةلخ نيكل ساو وخد مدماط قتال هاذ
 يربو ءلككس تناك زيكا هن وعاوعتا م١ الا صحم ىالطلا

 ا دولا جذ كفك .ماازللا صصا فلم ىمةرجال وسو يشن

 طقس هنأ قنا لعام نو واختكب كاتبا ج ف دوصقمو لقانا

 2 ةرسعج © هةر مادي نريطصلا هي داو مناع جورن تصلاطرارم|

 نقلك تملا خول هريوتلا غور باولإلا يطع دي حط“_زفللابتبلاط
 دا ديس اح يد ل3 تخل .طترر جبر قطا بدتبلاظف عرسعم يجو اره هنو
 راك عرطتو ترسيب 20م هؤخلا هدذعلا يعاني روي رشا ءاداولحا
 ولاز كون مالا قزح اذا هذؤ تنهوجو لازعراولا كر دا رعلاف
 ذليل ورحل مة تصح اه عوترمارلا هذ تقولا ما لضرالولا تاع
 . 30 نوعل لل دلولا ةقفن سرج دل لع كاسل خ جروزملا ل ود انام
 «لو رئاوملا مغ ولا 2 كمل وجمال جبد جيتا
 نم دم ذ ءارس لع ا ملاذ ديزل جدر نوم رت تنس وو كهف لس
 ااىولاب رزه ولا مكت لذ ماع دهن و - مولمم ريع لعد يلع رخوم
 .الاللو نشب دمطع عصراالب نس عبسالا يللا حاخام يجي ريكدالاهينبابع
 كو زري( لفل نعال دب قوالو هيلع ملاح يبزء نكمل حكما نئيرك هال
 رطاوملاب مالا مزال رروكذطإ ]يكل :م كرت باوجل ةزه لاطد منار
 نم هذ ري تجورل ءلخ جرس في لغم دادس اك مان بس نكرم سيل
 ةرسؤي نعام قطن لن ها مرلا نصانك ص تضف يانج دع نيفيز عو اهرخوم
 وملح نم لكوكب[ م ةدالا ةنهؤ هيلا اجل م ميك موت تا وس تال

 امسك جاك اجلاو خخ ب اطقس و ريؤتملا شلاق رغل_راولا احح وصنلا ٠
 هتيجر رلخلجبم ا.ه ضلال ةدعلا -تنغالا ماوتكاب قلتم زحال لع
 ي ىل/_:رو دبر .ىمصعلاه 2مل دعت كيريو لامر نم يلذلل ظفلب هيصع نم
 . لربلف ناب قالطولالل باوجإا كلذمل ويل رش جوال و كي دبح دمع
 2 -رصلا قالطلاب و لاه البولو هب هقاولاو دي دجدقعواهانجررالا مجم

 روت هزو ىبتعيام هيف بئعيو تايازعا نم مثلو ىلب قالط لامع 077 1 , : 1 ٠
 ذلة كو نا نعمل ريال هنا |. ام فربتميف لوو رهاظ لوق ىالعلل
 ملال ءادوطرتفيب مل 'مطشملا ناالا ىصلا طرش ءارابملاو مل ة.قالطلا ةيلسرحجلا

 ص 5 .”باطروسمل

 نيني فابدع
 الطقس
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 000 ل ل ل ا

 هرلو َمَدْعِلإعرتملاخ

 العر دك ةرحخمىقو

 ور اهعرلولا تنريول

 نهيق دك امل تيرشن و
 تا: 1

 دجرلولا هوك مزلبا
 ادب نكي | كيح علك

 هرع

 قلو اهب ودرع ولخ
 مارد اهل عود و اهترع

 ؟ريرلو فم



 لاعراع رطل اف

 و د ير ل ا

 دبع ةنضتترم ا علش

 ةءامابملا تناههكذ قالطلا ةرككدم دعب جندل نوكبلاغلا نالعلاوتسالا بلل

 . تيقب ملل ةكوكترل ناو تايلنككا نم تنل 5و نال ةجاحا لد _كيككضا

 اولا رض نعمات نكد وىهنا لصال يع تماي انكر ماس ى ربما ذ ةطرورشس
 كك حلا ذك متير, 2 يزل فوقي نإ جواطمح انتو .,يلادةاماجلانل
 جف ةاعررصو وصلا نه نه ذ نلابلا قالطلاةرشو :عخي هلو كت
 الدق الطلا ؟ىقوب حصحرقو لعتو فلا عدت //ملاب كوين ناب سدقلا

 تيدا قهلطلاب برن فلحلا ذا [سسرتبلا ةيبز لربلاو ةصاقلل ىف ظاعلاا
 فوج رتوصع نمدتجو يب لخ ةمولعلا دينر د حدي د) لور جىبع
 متجورزمةداعلاو وال ل'هلخلاب ىضاتضات مكحو ادا لح دو مولعم
 وكما ةملوحرلا ناهوأو دييز لع ثهلتلاغرقو مدعبو قرش دّقسب يلا
 يحالبن بكد ند ملاح كن فن او.طلارشلا وتس مبهذماقفاومابعرش
 لمعلا طياشلا ةزووتس عرش يحك كج ككل نول يب ىجعصلا
 نيتدوكذلل نيتججلاب له هن با ىلا ىرشلا .جولاب امم وىاعم توب دج
 ةفالنيب ماولا فدل هب وفترما ييعص نئان روكا مكللو امي وعصم توت دج
 هلمذ | ,ىلعةرحاو ملط هتجورم دب ن قلطا ذااهد لكس هالفلعنه ف

 لل نرازب يلع مو عم اه رخو متبلاطم ّنآلا دب ستوارزم ةلوبقماجرخوم نم

 قدلطلابو علل ى ادب ماولاو من باوملا ندنب متباطم اهجوياو شياب
 ةزما لوتتو١ لالا نم ان كعقلاط تناو ادد تفلط ج ونل الوقت كاونعو لاب لع

 لام مِضام لعق هلطلا نا اعرق لاو ميِلع تّقلط جوزلا لو وانك يفاط
 َىالطلاضوع 8 قالطلا ضي عطبا ذا هلك ىناالا ممحتلاؤ مانا 3

 مسالا بمول تلاب تالط اطيل نعل نررمدالا حرض انك جري للعم اذا
 رش مرما امج زل تلت لل نمم ةنوديبلاب دهذو اضن ميش كالا لال
 ”جللانلاب ميا يجرماتال ل قلاط تنئا ال لاف ىلا الطن طر شربل نئم

 قدزطلاناكو الَنز اج حمض الطلع كايلع ىلا ثدتاربا تلاةرلانكو لالا

 اهيرجبا. وزن نص تملتخا تول ضيم ةنييرمف نس 7 اشم
 هلو نعو نعاس دعاضمن ا لبق ضرملا لل نم تام يس اىطاوس يلع يذلا
 _ فاول لد لإ ادرس نا ريجملا ايس تي هلذ ظرلطني نايا ملاذ نمع

 .. هاهلاو نادل ةمركذانكه ةدايزلا بكالو هل بكلتا ندد اال كلن
 باس ةيداهلا و لش سملا لِصْمتو ةفيمحدلا ل قوهو ىواططلا حرش نع

 'ك روحا



 تملتخا | د١ هارخلا للا صخخل خ نيدللا يترك هلا ثيحونصرملا ماعككا نعرطلا
 مقل فضم اطمسرتضا ملحد كب ل 35 هيلع طع لا جمالا وضم
 ظ كتلثلا نم بكلو ثراولإ ىلوهو صورحلالا فضملاو لوزحرالا هش الطلاب
 ظ ظ نال كالا نيم جصنو ةيصو ه ملا لك ةرهلا نشا دب تتاسواد عنج دولو
 ظ فى جد نا نال جو فس دروب لارعا' وكذ ةرعلا فك تتناه ناوي جرتضالا
 ا ١ 2 لذا نمو سلا نصو طن اريحنوس ين الا طل راخنب ةفزح هب اكالعو ”قرطلاب ءاضرلا راو
 ظ 02 !جرالطإ هيج اكد رطنوهو لهل طن عيال "نر ولالا ستة ل تم

 ظ 7-00 ملا نيبوةجغلا تضتغلا نيب قضلاصاحو ترها ضمئل هاوس 2
 ْ نياءاو تالا نإ جوزلا قحر دق لرطظنيال ةرها تغار سب او ناطتمنت 0

 ظ - قح نم 3001601 للطن دج اجضالادوو موز مسح ثاشالا ]
 أ نم هدحرر5 لي ظن اًءاو تالا للا ظنا ةرملا نضغبإ جو تارا فج
 ظ ا اسس قالا لال ثني رود غلاب نم تريلا كعق عر ده الاي تنال
 | لع ةريغسلا علو 22 ١م لوضرورزو هلا عنزي قياعصؤب سس ىتهنا طيحلا كمن لك للا
 ظ ظ ا ًاقنرهم 2 دهتامكككت ٌةلعابيملخ هاهرمم مسجل جوز وماهي سفن تمعلتخلا

 الحلا قو نم عص تلكتيحرايإا مكلف :ءكشوتترو نعرهشا سمح
 - 1مل نمرخاوملاو مرقملا ايا دص ضضم نحل ٠.ملولذ س#ملا نع ةببلا جدال ظ

 ا كر جزل الع عذلا اهرهم لمتض ىلا .ذتلطا ١ مزهي لو قافتالاب قورطلا قو ٌْ بلاس ملقلو بلاج ماظتكانا لتش ”ئاعجو كبت نان نعل دال
 سب ينل يصل اؤرتاوسزحا لاع هيدي 2 علاق
 ا نك لها ةرفصا زري از مك تمقو كبتض قاع مريح هو ا رممع | هملط قضلا عماوجنع هد
 لوك وو ىرظلاو لك كلهن هلصاح اة ءالصلاو ملارؤتلاوتيؤ دك شمورثاابيال
 ١ يجانالافو نمررر| 2 ىقدهلطلاو ولاا عقيلدلز نككلا نعت لطالما ]كة ملال
 7 ةصلا رلخلا ةموظنملا بحاصر 550 لا ةشيحرحبلا ف عك د اكهجرلا وتب
 0 ىجللا معي حالطلا ظفلب ناككاو يللا ميول ظنلب لكنا جوزلاوع 1

 ا 1 1

 6 ١ ا مسار 00 ءنصونوحج وزلا تاد م ىبيعص هو ٍضيرملا اجور نوم تعاتخا ةلرما إس
 ١ 0 002 تعالو ضرار اهل شما يش ولما جيد ويزملا لخلل روكي مايل حالت دهس
 ا ١ ١ 500 كو ككذ او شاب ماجن ضير جورل او مجكج موا. مجور نم

 1 ١ ١ تهم مر نم تاكل نومي دا عالج ا ةرعلا ىف تااءاوساء نيب تايمالو |
 ١ هلا ركيب مل كنملا> تجول ىجرملا لاق ذا لسس تهفطلا بات



 جج وزد لاقرب اولا جوملا سيلا ئقك مو قلطت امك لالة ج هلا ت تلك | كااشسللا ل 6 ممم د يك هج هل
 لوبتعلاو باججالا جوجول تقلطت ارملا تكبقف الامركذي ملو كتسلا>
 : 0 نم ميلعنكم ناو ىاالاو هيلع ناكوإ )جوملا هملا نم ىرمو
 كل تلشا ااا عيلارمشملا ئمايهلاى اساء ىزلا ليغ تدرم

 8 ١ددقي هرماّسغا بجوف ضوملا تمزلارّيذ |.(محخ ةض وامم نا 3
 - اهجوزي مما ملاذ ة اما نع شيك مسيرتنا داش ملفل سرمد ليلو ء غابع اهمل اخ

 واب تقام قرتدلا لاس نمواهحومو ابد مرطنس ئه هدم ةءإرم ع
 اكل داتخوو مبا صلال توك ةمزلا طم ةعشلهو

 ' ادم 0 ليكاوع دلل لع له لشس اهلي عد تعل اعلا
 ؛ لاذ كتم طلب لله تملا ملال طفل موت م واذا اغلا 5 ما ى يهدأ ةطوس

 مودي ةدملا ةقفن كلذ ةءلخ دبالو ةيجوزلا قول ططتسم نم 5
 تلكوأ ذا مدلل تا خلك ماقم مذ كدا صوصنحف ل يكولأو صييصنت
 لوك كيا لج يقل وعي هكاولاة و اماتنس الق. وكمل انحلا ظفلب ,رخاو
 أوج ام لع ملائما عمو هلج ل15[. مم نمد ازرع تعدو -لاكولااصياو
 >/و لصمل اوهووللل نعيتوني مناك تيبس لب نوح“ ءاربلا يطتصت اربد اهيا هن
 . هع زانلاومت وقح حاصإت اهبعرحا و لقوم ملاذلالا نكذ تمت
 اننيب ةلبلا همت جوع جوز نجصلتغ ناز كانك تالنت

 كتملخ نيب قرملارجبلا غمد اقوا خاج ةارلاب ليككتلاو ناجل اى كتعلخ نيبورعلا
 هيلع عش اح. تبت مكتبنا ىلاثلا ف لبي ول والا ةإرمالىكتلا كل تملا> 2 . لكي لولا لع فقوتيالكلتملخ نا كدالا لما تيدهجد نم كاتعلاض .

 تلاتف قلاطتنا عشا ىتإرما ناتج وز لاقا ذااميف لش لتخا فيجاس يدل دلل وا كتمل الح ظفلب ناكوا 7 29 ١ذاىالوبقلا طع قوي ةللوقنا نم بابلا وارسل حرفا
 لإةذيح كد زب قالطلا ةوتوب يارجل ىرما قى ننمملا ريلسلا سدلعلا عقو سا_علارءا هل تلاق فارق بارما ةاربلا هزه يمّسو ى هزطلا ميم هساكنإج يسلب '

 ”ةلطلا صد ةءاربلا تكص هدا لل إرماوا كتابا يسلم عدل تلاماذا
 ع7 تاليا نع ئع ”اربلا نال هاج مل واقوم راد ما #دحا وا اياعاوس
 -تللاس لوخَرَم ىولطلا باي لوا يبيح مسولطلللا غظنو منان لع
 كتله كئلطلا جيشنا قح لك نعذشربا جوملا لاَقْفادلط
 الحلو تغلط كك هرم نيج هزل ىف لاجل لعاسنلا دمك حاكم

 ٍه

 ةارلا تحمو



 لق اناضوم اقره اظمالا نعاضوعا.يتلط هننال إب ةدحاو قياولق
 يا وسمل يملا < شوال ضل ع هسا لارا الوب ب نصص نس كم
 0 ا ىئاقابلا عزت
 اق ما روكملا ظطملا ناىليع ماج ىرملا ناب للعم انهام قش باشا نبا
 ] 0 ىاتداطانلا لمع قدا هناركذو كلتارما قيال هدا ملام ا تلاو
 أهم مشع املعو ع ةلما 2 سس نمل

 جو هب قابلا ملضش نعت عنتماو ا ايم
 و اااسمدو ةدوبحوم |رملع ملاجلا ةىسم تيك

 ظ هديعميلشا هلع لرت م ا
 يملا لس ضعف ”طو هه روع نال تبرز تنم مجلس ترمرألا

 نمو هو نس مريع وبما مرخع الاب وج ولبلاب ديب ضرع ١١ اهيف سس يَ هزل
 مولعملا اهجضوم عاري يوصلا ةولخلل نون ةطل ايلا كما تجرم رخل لتس ملك
 يللا جيلا قها عم عرارضا سيب, وللا هدوجيإبقي الو رملخ جال ميلعاحه

 ٍقفلعوجرؤ لس لا ]علا بأبي تع تلاللو م ِ
 ٍِِ و حجل كت هت مقطلاب ىضاقلا ىوطقو نيب هعدمقاوركلا ع تارما
 قطا لجر نع ةيادبملا ره 0 منايا ىلا اضملا ومال قدلطلا ٠

 ضيح ْن هلث تضاحانماو ىكنؤ لع م ىص ورمل ذهن : هد ةرم ئحات هلت

 تمت انما انس اللعن نوم (لرورحا تلا يلع ىنملا بدلا اكو مس له

 7 يدتتلا ب هذم و يلعاو داضم اى طع“ تيب موقد اناا ارقالا تقود

 نات ارز ل ننس ةدع باو اررجوزيزؤاس اما سنا دصي
 حج هزت هلم اممفدصا هبلة وق دو ةدحاوقلطا ضلطدا هناذرس
 لاَ هذه دااذشو ضف با ىلل تاللطلا تىقو ماجر عاشه ارد د خاب

 هلو موا ا.مجورش تومي ةاملل تربحا ١ ذااويل بخ درك دا واش ظ

 بز ازيلاو نيلوصفملا مماجعؤ لتحو يمثاجو شل كياح اهايا قيلطتب وا
 ّىالخا ملدا ذا ةارملا ةرصلالاّمسنا حصن ياذا درعلاو ةره ديللاو

 أذ لنعق الطلاو توملا ترو نمار دعرتقن هوم وا بائلاارهشبورم

 تمولاو قالطلا ةرماالتباو يوتا هج ىف عوتبنإ ربل تق تّقو نمال
 تياعد ىلا داهإهقو بيم -لشح تدق ىاعه ةامامامت مل نا داههّضع

 مالا دام؟ذحو ت دا.غيوضتم ال ضاقلا دش عرش ولو دحاوالأ تيوملا

 مسن

 | ' - ف رلا علم

 أ دعب عولبلا دوج اريل |
 ظ لاجل تع اغنرس هرارق ا

 ١ ا قرلطلا دوو ل ملا

 ١ اضعلا ىقو سل

 دارقإل وو نس ةر_علا

 ق الطلاب
 0 ا آت

 ماو ناب ثريخ ا
 5) (ولط

 مج يسمو

 وو

 0 ولا
 بركات طال ليلا

 كحو كل وملا لس 6 لف

 ”:ناعمم لد رع رب ريك



 لق
 تمول ل

 ارزق ثيح تناك ذ الا 0 مي هي
 ع

 هته رم د دنعُت
 يا

 وَ 54
 ناب 5م ارسال اب ارت دعو

 1 !ىلا

 وميك |

 م ولكى سا نسج ومر و قالح

 و امنوا

 سو أولت و
 اف كصاغ

 ديك
 2 رالف مل اس انمي
 م / ل

 رك ور 16

 ر انكار 0

 امل تربت ن تلاخرت را
 انا

0 
 دن راو لعمل
 ليم ال ار اسما اًبع - 5

 تعلبولاماد
 ىترسا١ و انركذ اهم دب الر

 تامل
 انهبا ايلا ىبدامح

 ريالا يق فلوملا رب بكا ام مهد اوم
 نال ور

 ركام

 وع عا

 سف هريالع

06 

0 
 دوبط) وفك يلا ةمم اذ

 .لددكا

 بح نم نك اها كيا رف قد صد |ا] بكل ىوع و صناب تن

 ؟موز ريب ةراع ةدع ل

 كلذاةررعا اذا ين د
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 يم عيسحع | متجر
1 0 

 1 مرا ال لاسم | م تب م 2
 0 ال

 ' 4 ءلثحو اها سريال لنا و عرج را شيوضتف دحر ' ركذ رموقار ليد روم عر نب لا ل لح هزم ومس اأو لم مكر 31 "ربع 06مل اذ ]1 عا 1 0 عسا رع ام رام 0 رم أ 1 0 ا 0 ا طلو هي(
 ا راقد مس والارلولاالدا هاما يا ع 0 ارلو ترل هد عد تج وزو ترتعاو امى ز / اذ اهب ب) رع ١ ميزءارملا

 اف دال عن ىمذب جوال يبرتو لماوكضيبح تالَبب هسا دع 5 : ا يرارزفط ةيمذ ذبول مهيلا للاسم :نلتالدلولا :
 7 و زم هانا قنص داق نح راس هع رول يعج ةرعيؤ ل طاورش باول ٠
 0ك 7 لنم تقلطو علا

 . نا ملنع اهرب ل خشَمم ضخيرل عريعص هو عرمان قلل ماًيِحْنال ةيلأم
 أ .[رر ود ناكوقواردشم حاجي شهم يصل! تناك ىداطعبا قطا ١ نيرو ماما زيلا نجيح بانت باوججو١نهرب سا ”ةياللبد سته :٠
 - كلكزب تابح هانا ملهي ناكل هما فقري لب مضخم الاب دهد جوززلا
 - قاللارعلاو -يباطوماناتلا غمس مورا دلت ام نعاضقلا نال ناك خب قبلا نار ناو يلو صوب ةرصلا|قنا ناكتلبح ان راظ ناذال ما لطولا
 35 ناد[مابجررظيل ناىمنال انّثدع نه.ضنفوتلا ثم تع مدل خذ نع هدو
 اح ج مغايرة حصار طقم نيود نيد يتلا فر: رشا اربع نم ناكر ظم مل

 مل فكك مايا ةسنح ورسا ةعب ١ ةعدرما ىصم نم تّملط نهنابان انا عزشسو
 اج جب زازا زل كك تبث بلل اهي درظي هبال مايا قشس و نسا ةهجنرلا قيعم نم 10 عوركداد ىتصم_راودج 42 روزخل ةرملا نه

 8 ّ روزوت رعب
1 

 برقع

22 0 

 مام

 و و عسل 7

 1 0ك مجبل ا

 358 /ةضاتا رىكتكك ضيا ماداتسخ لامعا طفالاو لا وسلا يصف وت ةدل 58 كت هنا ساانملا لسع ضتصممزلا ىمانلا لع و مايا دس تره 1 تمويل رش دا هومالكطاع نموا ةجراظ
 0 ِ ةلماجينجهوانرع ىلا جدر لكه ةيحذ ذل لش ]اا بسه هاو

2- 

 زب ندا كلذ داورتوت عا 2١ ا /ضبارلإ نكقاودتتعا) 3 دتشالنم ةدملا سوىسقتعي نقتعنال واموي نوع هله ىطمو لن همه
 عي دل خر طيح دا 0 لمد نّوّصناعو كونا جاد ةيليلولولا

 مالو ع فاعلا دوو فسمي وبالاة و رجس و السلا لاج لاَ
 اهجوزنا طه إما رايب ةلهؤسشلا» دولا عروعاو لوف يوصلاو

 دعإ



 6 م باي ةدسلا قبض اها د وعم جواها يولخا مدرب

 ظ
امداوعد ةرسائولو# ةىلالوا و را عازعلا

 - فالعلل نع وسلا حرر 6_0 ت

 رمال رضعو تيس واب لد د يذم يعد سرحان[
 منيب له ترما اد لال هج تزي نا ضافح وه تيططا جو ضلع

 اءعوزما حاط م وات ج وزع ولد نجا خعشم ا داو وام ٍ

 عرحالا عجل: رجا ذيلاو رار هانم دع يضف جح ظ
 ناذاءه ب قزيو ىرخا رع حال هس ل
 ْْث 0 ةرم مازال ديرو ىلا ذ' ايئلسراو تكس ظ
 غلل3 قالط هءابااا مج يوناو زككا هيلع عذالاو ىتخااطاّتحا |
| 

 ظ
 ظ

 صاّساو ةرعلا بوجو كح معو ماسالا ماككلا ثع نسف امتنا“
 "لا نال ِء لام تناكأدا ةزملا غ فد 0 دخول لالطا ١

 ىورضنالا لع نك نقوم رنا طم جرعزهو ؟ ورة اوماج عاَيحس الا ئه ظ

 حسا ذا -يدانكك' ايه ديدرل درملا ذو حيو نم ولا نارخنع | ا

 لمس و6 سما نيزعلا قالط ةرتعم عاكتضاك 3الط عوابانناك شيبحو»»
 عروع دل تجر هيف شد هيبارل د 2 نانو سل هوا بجو رم تاع ةزرعا 2 ظ

 نإرتمت و م باولإ -ه ستعت لبق هنو دادتع ادسعالاب بالااهرماو رعالب ظ
 2 0-0 لالا نما ج ذيالو مي تبج و ٠تيب ةرترودو قدلط ةدّدعمعا ا

 دك تيبلا ىركر الو! ابلام فلتوا سادربلا ناتحدا لزنملا ءدسبي وأ"
 2ورالا تشيحال ىقالطلإؤ وبلا وصوم بقال 2ررجف تاروزحلا ئم م لكذ

 نا يبرم و نحمل تجوز قل ط لج راس هارد ئع ريوس كرش هل

 ليف ةراجالا ةنصوا مدع ضنا قف عرجاؤن معرب نكسملا ىحابجرخي
 ةرعاا ؤرارَجة غن ممزلب و هزم ةدولا تبجو تيب دتعدو لك د مسيل 3

 كتااندا ساخرا جدت نرسل عال ةاماؤء إذ هذه انا رخا 5-3 الايد
 -ممزلي و هلج ّملطو اللا تيبإللا همت 3مم ا نصح غبار رعص

 ظ سو ا رح ماو رمالابا مبكي هرمدتب هيلبا ةقفن قع

 هيبعجتم "الط درع حمال تتجول كات رم لإ سس مك اياه دعب مل

 : اال هلا موتحد اس < :

 د 0 ليلا لا

 بسعب ىف هلل يدع
 هعايت تيجو

 ان اجر ناموس ا ا
 تبحو ىزلا (ينكمس

 ممث ةرعلا|

 ي ذلة يساند ست
 © هيكولط
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 طاعمل اب دعل ونت ولو مش باول هبات وعض لن تفلح نات طقس تطقس م

 مقلح نسما جعزناجر تاغا تااعو لطصم وتاني دظثسو ةمجرلا نعوإا ف



 ع ةاهو ةلع تدتعإ
 و ًابرظؤ تجوزت

 ولو // ند

 د رجب

 ايدع (ضقل العر ترم |
 هل ن رس إي

 ةولكا د /وذ لا ملط
 اريع عال
 غ0

 ا/وقرامَعي ضيحك ىر

 فيك و صر احل اعازا
 مدأ و فص تار تح

 هوصو ©

 لرتم ت ةدّسملا تجطا
 2س بلاط اه/ريو بج و
 1 ل ير

 قو دسشلاداح (2/ تعد |

 رئلا ريو ةيطخ مر.
 ب نولكاو

5 
 مث لمحا مر ظن لو ثيرهشلا لع تدان و ةاذو ةدع هت ومدجد ترتعاذ
 نجالاحارملا تيتف رهيط فض وارهيشس دعم تنتكمو جرب تجوز
 .والطإب ناك ااوالوا>ل طاير ورمل لجرلاب جدلا تيه ليم لوألا جوزملا
 ماج و ةجو زلل مى >ىزلا قادصلاب جلا ع وسل ه ضو نحؤصح
 7 سلا مزن اكوا فكذي ىس مجونلا مزللب ل هواهربعو ةقفن ئماريلع
 وسال امس قزي واللاب حافلا تدك ارح جلاب الع نكتمل ثيح
 وا ئه جو زلاالو جوزلا مايل وارجع ترص جل ىادبلا صد داب عوجر لال
 1كم نع ؤخنجملا دبعرتنللا هبتكرو لهدا جلاب لع لان تلح
 قنّتح د جنم ىداهلا ئجرلا ربع ئسلا ماعلا رولا طنب ديلا رازكش فلؤللا

 (تطتنلاو احول ملط ةارعا ع لمسم وشمل و دوممللا طلع لكذ هماثتللا"

 لانو وايّمرص لظال بللعو لج رعكنب ترطخا و صرفلاب تمار لع
 ق دعتضقناو جدر نيقلطل دل ةزما تلاقولو مهب إيلا مكانا ىلاب
 ةارعا | ذس عرنو عربا ةمملتسو رهوللل عري قتلا تشل امتي دليلا
 للسما ورعب بارلإلا ٠ يلع ةدعال ]ينام ةولثل حض دا.,بلوضرللا حتا, جوز الط
 عن وهو ةرهلا منع تيجج ضير تود نحلم غر م شسس معو نلاتستولا ل
 .انيلوق لتي باول ا. هيج اوت لبي لنو جا وكضيح ثالث تضع تااَمف
 _ ةيدروصي ةرال ةوضرعتنلا/ نو لكذ حمد ةرهل تلك انهي.
 ؟ئيبا يأ ىفد ىداتخلا ةدع نعلسن ىورقنالا يعض اكوا نصرتلاعع منلا
 ' تارتح ديزل هما يحتمل د١ ةملحإلا نعن يت صعب وس جالسا نجع
 . نجلا“ قاطع لس ةرعلا هب ىضتعن ضر حولة صر مارا ذل ةرغص
 فيحالزغما ملم نم تبط ه ةرعلا هو تبجو لزم نم تجحرخحا املطم
 ا ا هزل و لكذ ال ب اجزم همدان
 - امل ثتعدا اا -قلطللا نع أس ببر رما ادهن هما يلا لهل

 _ ىواتللاتالا مجد ما طال يهل وانو قارقي هول كاملا ىكتأ و ىلطالا ئم
 ىكذ زي 20و ففنل ص داطحطوتلا باول جيلا يمرظب د صم
 مخي ناو ران رمل ضتغا لا .فجضني و لل ٠٠ج ةدالل داباقال
 د عارم :هلتنخالا هللا معزي وريفلا نجم بطن لحرف سس الطلاسم
 ”يلل اس ةواطلانكو تنلاك ةدّدعم يا ةرّعحلا :طنح نط حنا هبطخخ
 ضَيع مرقو |هالوما.متعاراو ما غب لا# عرج هريؤتلا غلا د مه

 اا
 يال 5 نا 1



 ١هازومتأمدلو ماانكر باول لمادكضيح التاي دج وشنت لو
 لّدمو رمد لا وكضيحْن اللد ضيع ئم تلك انصيا ام دع اناائاّصتغاوا

 كرر تطاحو لقاعلا ةطلابلا تنقلج مقتعا لاهو لس سوتلا

 ميتا وعلا ءاكمن باللوم 8بامع ةعالد ج هزتتانا اهلي ةصيح ٠
 د( ةذع انءدع نىكك بف انغج وزملا تام قالطلا نما موبي نءرشع سجن مت
 ادلو ترلؤان منج هبحييبم جوز هوواسرعجلا سو ةامهتن با يلإ
 ””يجل امل ةرعال 0 ١ريطب .جوزتلا يبرتو :ىلالد لورا لف اننا لاحت

2 

 مسح
1-0 

 ةلعالت قتتعا | ذا زسقلا
 110 اع اما هدم

 سا تايجر
 ةاهولا هرع جزل

 هلكذاهبؤنو
 تطقِشإ نصل ضاحي قئلسس تن انضلل تب اب مج
 كدزد لذاوغو مهجر ص ور اصلا خ ا اللا فرم والاصل نسامح
 لاطبإ سمار نانو يؤم غلاة ا يَ دس داهمت
 ىف هب حرصح ككل جو حرت ى ولا ىطت دا نصف 2 ا .ييرزعصلا قح
 نسال د نوجا نوح ذب تير مص لمس ى واتغلاو حورشتلا ةعاع
 ماو جو لوس ايليا دن نصاب لع مدا باع ةرج لو اعبس بيم
 ورا قلطل ريف ب ب اويل ةنجتاعلا مالأ مال ل اضح ل لهالا امو الا بالا مال فب ليف ننصح قه ايم ةزجاع نسم مالأ
 رميسبا ئم عياط وارملاطح 2زعصنب ١ تما و ابدع تضتش او اند
 جاحلاذانكوم ل انجري نم ناضل رجا ندشوا مالا نع | اهنا رت ذاك (ميججا جازم نالاذع نارلا كد مناد يع انكم
 هن ئضخى نإلا نكسملا ةرجا بج ره لامك تن 1 هرم ا بجعل ىو تفل وةلادبلا ىراّو هب ئضا اصب بالا مزمي مدا سغصلا
 ىفدقإلاصلاو مخيمر بآجأ الوا'منن دع ب# نملع
 ىببضلا هند ضعى نال كسلا ةرجا -:نادضخل ح بج ال قرانا انغ نائل
 هالك نا ضن ميلك رعي ئم جنح لاو لا« وصلا اكن بك رو خالاقو
 بوجو ذا_بجزت بنس ىرشيللا هاو .يعجبلا ةلج_نا دلمناكةياورلا كر نع جب جزملا ورزطالا وكيك قب ماعتملا ةياورن ناخونحاق مد ْثيَحو
 تعج تنكر _ا وذ م ثنا ةقضنلا نال نكسملا بوجو مزلتسينالر جالا
 ىلعا يف تكرمدتساو مناضل لع نسال قا وع دنا لأ .ييعش هلاسم
 نضال نكس موزلا داو مالا لبسي اح ذل رلا يل لك ووجع ملا لام

 انكم
 طاقسالاب

 هرحاع مالماتناكأز١
 بال مال ةن امج اف

 سس سس بس مس يسم سس سس 7

 ةرجاو ةنط (ىلا نكلاو

 با : ١

 ةينك اما



 مد اهرااررغصلا ح, اتحااا

 ل

 راجل حبس حس اصس7س يعلم

 ا يم ناكاذاانع

 - نتبنارظي اهي ىيقب تريلة يلاو ىالضآآ اق جيصلاوهدةصالقلو

 مالا دن اضمح جنالاإ ٍيصلاو تلم

 .٠ ير نعاني لاقل عرطبؤ و نجاتي عبرت هدذبامدانح

 نع وزن ءئاضلل ذئكسلا هيلع نانا لاف - للى هذ غرءانذلا نع
 نانصاخلو ىف سرها زعشسو انه هانكا هراتخا اك ةللح ءدلا عا ١

 .ىبإت مالاو يطب مما نر بال هرج امل ورسعملا امه نم ةصلطملا

 مرق رح ادهو بار ١ ضم اك دلدد موزلربظالاو م فلخاذ
 رم نكسالاإلا جاتحا ناذ هب بالا مزين م ةانح طل يغصلا جاتحا ذا
 «رطلا عزنا نااولاةسّمو تدقفن بوجو نماضامبو تملقببلا
  «يزغلا ولاة مع 1 قفنلا نم دردلا كعئلاولا يس او هنكسللاو عوستكأو
 22.ةنجدا )خي شلاركشو زرنا حالا نسا تدحا كننيال ناماوت ئكسلاو

 ٠ بالا تصش ىلا ال وا نمو م

 ٠ هر ا ولاوم نكس ظريل دلل سككس لن هوس صنمحو) تاراتخ نع
 عبازيلا جا مفعل دا ىروج عاكس مح القا هدا وكس وا هانكس بالالع

 أ نكس دنضاحلا نكي ملا ذادلولا ءايص مزل الاو ئكسملا ةرج-ا موزل هيجولا مولا
 ١ ىوسعلاو نابهو نب الاسر مهلا ذل مهرماعااتذالا ديم نسا, 000

 + يعتي نرريفص ةنابالا غدت مكذ امر تن اناخوعاّ مم دق و اهسالو
 7 نابت فرح اهلوأمما دنعا 9و رشنع ىدحاحالاو نيرسشع هم نما عرمحا لب
 ١ ونام ضلت م ماو تورسوم'اّمثسا ةوخا و رصف عام وام ميكي رسله انزع
 ْ ثيصلازخارلع ةوخالا جيو 1 معلا مزيدالإ مم يشن مجوالب بمول قافنالا

 ... ةعرطمل هدر نع وبصلاع الذل جضتسا الو رجا عرش لاقرب او
 1 حصردتم هوانطتسا| مي عبس لق عدجو ختم لكأي ناب ناضل اهل نم
 راع ىلولاواىصولا و بال بج | ينس عستت ىا عشت وا ىوتفلا ميلعو نينس
 امها ءناطح خاض و اهبل لام ال نيريغص .[دس ولَحو بيدات ار دقا دلال

 رات لسع بالا ناك يح يل مككل اف نيدلولا تقطن و ةرجالاب بلاطتو كلذ
 .. نجت الو روكا ةرججل ا«مهنم كت نلاماد جل يخب نيريخغصل ست اما مالا
 . لما وضاكو وتلا لدا ودع دوا ناكم نود! [ نس فكةزعمالا

 . بالا كرك لهل ةتنطاح وحكي ادي تسيل” ىلاو هنيوحرلا ىو اتاك و
 ةاذهد لوا نا!ملعرتب دق و ةرجالإ ريع ةضلعملا واضيلا دجى
 " هنخاتامىلعة دان لطت لام قحا ماالأف عازحمماللا مرج اما ”ماانصلل ةرجا

 ارح ب :



 هاظعلا تا وحذ ىلع ]رئي اق هناوجو لاوس هارب ةايس اك ةيبنجدلا
 يملا نير بج تناو عراس عمر وكذا مكذل فلن سعم بالإ نعلم مهين ْ

 ةدزعر_تارسوم بالا ناىأذان ىارهنا سات ب لعب ميءاصتلاو |
 2 روبل داهريعصل| ضن مال جالا ا

 انإ مرال ذل رهاضلا الا لام نم رجالا اهل وقح ]ف لايرضصلل نكلارئيم
 تاكل ىدلْي ملاح ف يلع رد نككم ماد يااقب ذب هل ظن هيف ناك
 ' ايكو ميد لام م ةرجالا هم د ةيرزغ صل يعرض هادا رسوم عوبا
 اموازهاتباس مولر جلاسرم ؤاضيا تكد ضد اروو ةقفللا باب ذل
 يخل كعرت رز ١5 ١1ماوض يبريعصلا انا ذ ءعلاكيجاجالا لاب حيصنصرا ملو لاذ
 دنا هل هاج - وللا نب سايس الو هنا ضل جرجالا بير صالاو ةعربتس تناك
 1 نجل بن اي بالا نلاوهو تنام غل ثسملا هذه نعلاوسلا دكت دابة
 نود هاظو علا تقربت ولان 02 لان يمص 2: ضخلاب ةعرمتم
 الاييمصل ع ىلا ىالخج لدا هيبنجالا نىكتالو ئللارجاب هذخاتمالا نا
 اريد تميل ملا نإرهاظلاو ل اكةريبنجلالا نا ف 2ص لن دجوي الا

 "قفاورهنا مالا تبق عارم ال والاب ىكرك مالا لب, كك ساحب :
 وصقل دب ارطةحربتفإر وصلا ض3 نةل :ىسح -ّيطتوقو ملاوو ىلعرلا إل
 اكذلو تجرح !نو د تعرح دال اا ظرررطلا .صمربتعي كلف يلع ّجَقْمس

 عفديالارسومناكذاذ ما سعالاورم هيلا عم تلال و ىلاونع ذمتك ضلت خا
 درتي و: رجالا ه2 ةبرسوملا طع رصال ذا كلاكيت عرضي ا« امهلا
 تت هدداو ل نطنن رجة دن ئتغ اد عرعلا اله موف اذ لسا نه
 لامالم يتب مص هم نس قب اسلا شل اسبر غ شاونعلا مارش |قفوملا
 نركب ج و زم باك ةرج و دونا جوزم مال ةرج و ىنجاب ةجوزم ما هلو هل
 عدل ١ ىنات مالا ماو أري كس و جببرس نا فير تنامضحح )صا رسعلا
 مس ناانا مال ماللاّو لهرغصلا دقطنو ةناضحلل ةرجاب ريل بلاطتو
 ينج اب ما|ثجوزتازا 2 ىنجار مما تجوزت ثيح_رازإ الأ مال »يفرد وا جار يغير صل كس
 اتئاضحتطقس 2 ١ن>/ بالا مإ زىد مالا مال ناضفل ترراصو اة زباضح تعفن قف
 هللا املا ارسم م روكا دل ناك شيحن كا ابهع ةنانصفلا باب خ رخام
 ب قد هل 0 سعرا أول ةروص ناجيطاة لاق فك" داهل ايان | سمس نابالأما
 تالا بأ  نعرلولا قالو انا ياهلا دلولا فنرغا ةهلا تدار ةرسوحئد
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 00 1 ا

 نجا تن ارايابه إلا م لب
 رن اضكا ماو عاضرلا

 دلولا م مه, و

 مرضاة نضاكأ تحوز اذ ١

 ميول و اهقحطةسعفمصما

 الز

 م#هبسص
 0 هس ب ع نا

  اصكاذاسللا مراعم الواو اذ |
7 

 و بيرم ث اسهولل

 نسأل م عدوالا مدقب
 ل
 دلك ىلع رز احلا ّءإ إنا مى
 در لع رينج( ةهورلا ما

 وه لو

 ه«يضاوفلتخلدلولا دك أب بالا بلاطتو كورت مالاو مالا

 رينا علا لاذ نت ن!اماورج ار يغير لولا كسم نأ مالا ناوييصلاو
 جول ورسوعراهل ولام هل يلو معا تاس ؟:همرصاو غن تسس

 . ةقفلو ناضخل نجاو ءاضرلا رجا وأيا مزيب ]هت ناضل لها ماما
 اضل زتجاو ءانولا عرج طابا مزديو مالا مال ةنانصلجل ىوكك سال دلولا
 ةرجا ناجل ولولإهاظ نارلعا رجلا 2لاةا.عاؤنإبرلولا مناد
 عاضر الل مالارجاتس 1١515 لب اعلا وو نطل راولا قفز عاضرلا

 وعامرحإ شلح جاتك بلا ضكيالر لولا نالرذولا ةقضنب تكمل
 ةرجارعو ءاضللا ةرجإرع ٌفْغْن حاملا كرّوش وكلا اصوصخرهاشملا

 ةقفنو ةناضحلا ةرجاد ءاضللا مجان هلث فال طعيعازهإعفثن اضحل
 لشس ءانمرق !؟قفنلا ظلوا دىكسملاو لوقا هذ ههامتو خلادلولا

 ىيرموب) نم ةتفلطملا مما ةنانضح واهو تاونس عدرا ءره +! ا. ةعيضوم ع
 .اضعو امن خاردرت نيرص اتلادج |ببإب :جوزم ما اهله ىنجاب تجورتف
 ظ لاو حطم سمر غيت نعورغن با ول نكذا امو اضع اها قو

 ١١د ةرجاكضصلا نم مرعب | ١ نامت جورملا نال جد يجدي قرعإلا
 هعابجورم ناكاادا لانخلو ضصلا! عاب جوس ناكأ ١> صالاو سيلا ابرجورن ناك

 فينس لب متي و لسن اررجصلا نعوزطللا نتنالا,محطمسإل
 ينل هلواسذلا نوه حن اضملل قحهل نسال وسل و تمساتلا ةمتلخ دو

 معو او م لصور اكدر لكيلا .نضوبقلا يبت 2ااييري ب ومش
 رمصالا قيتشملا عزحا نمر ميا باق ثم يلعيبعو ىهدملعلا ةبلط نم
 000 مالت ل فاسو هنرك سيشل اسس
 معز ةربخاكد ككذ ذي تضر احم يردك هوحا عنك و هيللا|.منجرلا تخل صولا
 لاا ورطضالأ نبا نمو د دينلا| ينط وسال ةرموالك تيخشلا يحال شل ذب
 , :رحبصر اى نمل صبر هصلل ىكي ىلا ل يعن همت تر تادبصعلا مت ذه
 تل ةياكولا نال بريح صورشا هب ها/ واذ لاجرلا هروصصتخاو اسنلا
 ازكو باك مالا تبا بال جالا تىضْشلا الا هلعناو بالا مدقيلو
 ىسايسحا نسال 5,30 اوعّاجا اولا ح36 و) ىجإنس نجزك

 ىوساهريل و ناتنسا جوع ةوصف. ىنس ميعلنكو يوتا دععالع
 اطل لها ةضلابركب لاو دعو ىزجاب ةجوزم مال ةرجو با
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 رطل باول وللا حاملا نيل اختر يصلا ةناضح واتم ةبذاع .
 ببال ٌةرحو ىنجاب تجوز ما هل ئكشس نود عمم 5 لكس

 لكيم ناضل اه) و مال مزج ةجوزم مال ءدجو ديبال رج ةجوزم

 نه نال رغي_راويإا هيب[ بج مود مال هن دج هئلاضج وكت مجد
 تاعناو مرد مال حّمسنتو معا هدداو تارنالا بق نم داس يالولا
 . ىبنجاب تجوز سيغصلاا رباك نضاحف. لكس ءيادبماىراق ىداتف ةلك
 هاش يجر وصلا ضاتلا منصب دل تاطوا شا للا ممتجا١ذااطيجلا نعلن ٠ اتغلا راولل ب حصني نيك نوبا ىزجاب ةهجوزم :هىوسا هور يصل و يلو
 الاب ةعقاولا اهؤنم ةيىوجشلا باشلا سالدلا بيسر ليل عقارا نم
 بالو عرهجو حا تقلام ىيطص ب[: سارية فش لجل طوا ادن يرؤصلا
 0)ايبري لدحو لطحا هلواع,ادحا نع وهو تجييبنجااب ناتجوزم 3 كلو
 د متنضرلاىح وح عزج ورع ه هيللا ضو هنا اوم عزخا يبل ليو هاخدنع
 لثس هزه ماجه هزخا هيب لذ ىبجاب ةجورنم تناكشيجب اولا فذ
 ةبزا هس تشس ءعبو ىبجاب ةجوزنم ماو بلا ىل تورس تلا وع حصخ
 لان ود ميبرملا يلا ىّقنانطخ نوك١هي ةيبزناع ما ةالذو تناله ١
 هلا فنيل ةءاغخ روكا هرج ذم هزه لك هر باوإل انما
 العلاو لا 2 ل ثحوإلل بلع مال مع ماو فال مالا اخ تاعلادعب نااهيعم

 3 ىنجالا اريص عما. مهام دج نعت نكس جد انها ؤلبم تضإب ركب ىرلس
 كيلا .ميضنإلا كي هيف تابصعلا نم نزغالد دجتالد بااطربلو ةرعاورا د
 تاءرشيى دوي ماسلا اانو لس مناضل بلاير حا داريونتلا امه ايل
 رسبوه ىدومم بانعو ينس تس جر كرولا هع تكيتنب هديب دوم تج زم نع
 اهتطبتناطح وكت جم هلا طخ حا خريطه ةجوزلا هايتس تيما ثلرتي ملو
 م هدب لطامتقفن نوكتو فكك نفلاي ادا فان ال هاني دال قم ل ثيحاش
 . مجبل لك ةيسوجتدلو ديحنللا هنضآقلو كذا لاهل ثيح منع باول
 فاي : اللوان دينيح محالسا محل ىوادس عبسب) هريدّقت غنج م انيد

 نيعذللا ىلؤس وااولع عوزغاو .لوصالاو ةجحد ناالااني د نالتخالاوم بج ىزفتأو وتلا لع ىالعر زنا ركبانت كاني قبل الاواهم 6 خيو عكا 600

 ةقفنلا نمي نتاع 2ع ترهل اطفال فيسات ولو ئدسيرشلال

 هكر هىإ نم هنا جدري ةيصعيع لل تين يح رع دلو ما تبان لم
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 ىلع مال ةركا م رمت
 بال ةرككا

 سس دافتص ّرئاصكا رتبالو

 "دك ماها روس هبال لش
 تلع ناو

 سمس ب

 ضاقلانمئاطداسا عّمحا اذا

 لوا مالاو ءائن كبح

 سما و ل
 ,دوزملا_ة لاوس هزخا بالذ

 ملا لع رمعلا اعلا مدت
 مال

 ا

 : ٌعصعالو انزدلا خلس ثعلب

 اههدرظشل افا
 م

 طك يمزلا ةنطامأ
 ايد لقي ملام



 دلولا مال دن انهك ال

 ياولال اه اش ان مهورمدا هل

 يبدا دج و زم رهعو ميلع

 حفدب مال د صو
 هل

 ”دلطع مس مربع ولا اك باول دلولا مال ةناطحالو 53 هلزهف

 نييبانع امرت و تقولك 2 رك |مهلع هن وماهر نرريغصلا مرد و ءنضاح
 تر وش دعب كذ ل لمص اهريعامم ةنطاحال ثيحاممساىهذخا اهنوبا ديريو

 رلواكوت 5 تقولك 2 2 ناب ىتجلا د 2 نكد د وتافرشو دا مبارك ام

 هيدعرانلا صولا ءدانحبلاب ةسوزهما ل مية نى لع نايا
 لحامل : 26 ثيحروكزللا هرثمتيلا ع مددإبم مال دجو ىنبجاب ”مجورعمْغو

 5-5 جاب تجوز امّينسإ ةنضاحؤم | ءءا#س رد ]ا نبل عريع ”عرانصطل يحمل نم

 ١ نيكل اضيا ةلان إل ون اضخلا لها ديب زماع ةقهإم بال تنل تزبإلو
 الاةطسرلا سالما هلملإ جذا لم و 0 ا ”ناّضنل

 يك ااه ماكاو رخ نمزئكل| ذو قيقمزلا ىكذ قةضاابلا كوه مىقاارلا دا

 . ةيابعل 2) خسالرككأ حرش تاؤرحلرياس ىف, يك كا ىّّقش) ١
 ١نيلبالاد وامها نازازكشجلا باقة يراإلو ملل ةولد عبصع عنك

 انلياملوو دج ئيحل ابناكأما يمللو رب نييعلالا ماكح١١مادكا واًددص
 ملا اىاناكواةدصانغلب الاةواقهالما ذاو ارمصد و معتلللا رابع صوب ونص

 لظطاذ وعل ضعإق اع هب لويد اوجه 2 ناو لابلاى امم وكماورتنا اهح
 : 8 وابل كوع دارو دب عب ادي 9/ ه دعصو ىهإلل ك ىا هراركا مهكمالالاو

 مالا + يق كاضيا_كدلد نوم انتل سم يي دبال دنا مانعا ملصق لطاب ككذو
 ”اضللإ :ملقحال مصلا نال عولبلا ىوعرب ان نقاء او هدهد ٌّلَّمَم هواتن ةلمرلا

 هب : حرص يلوا نمو سيو كال نيل حرش 2ارالولا بأي ئمأيال

 العا مانع تيس احا ضال ١ ىدلملا ردو دورت | ماظنلاو هابشسالاذ
 سيعصلاو ةبالولا بار نوح هن نمل نال راولا ىضحي دمت ح ةولبلا طرشي
 ىىداادالكذ دل تبجاف ةناضغلا ٠ بلط هام نع تلمس سيو ابباقها نجرسيل

 لس يباب دانت ءاؤرتمنا هنعابب قحاوه رجب مل و ؤولبلا
 اس مادنع نما عذاري ري يرحل لاب ةبصعبجا هك تماونسي مرتع هع مم 2

 ى ايضال هزه دلانلو مب اولإ طرلاصالو ىكذمل لضم هدام ا هةيبتو
 ا١ماووهلإمانهو نقضت ذالجلا اا كؤ اقلطمان نّعرلولا
 ةيفالبز عم .دإ ]ديب وم كك ملذ دازالا دارا امان او <روبأ تيبرزكت « ةروب

 بالا هنصابو لوو جدا دع ايل تيطاح و ىالملاو وى ىلا 2 ل

 ا ماطلل ّىحمل ني هدعرذع بالإ ميغ 0 لوا اًووارؤ صال ماحالو

 و



 تقع

 نيش مايقعلا لا الار عنيده نير عرصضح د يدا الجل جاهئملال
 <الامطوا ةبصملا ئحهاوس نيف شن صقل تضتقخلاو با يصلا ني مل ناو
 _ ميار اناعللو صالشل راج نسو مرجتمالا لا حدادا خالل داربع برقان
 رمل ا.قنب 3 ح تلج اذا ”نضافل إبرام لع مت خاحو دش ورإلا
 معن_اوبلا ككذلا ل1 هنا لاه ببرج جوا هن اطح وف ةوجرلا تدرس مت
 اند دسم ةنانصممل ةمىلا بيري حصلا قحالطب وع تضر داتا

 ل جراع صوور ؤسلا دإراو بضالا ةرح هانت جورن تجرؤدص تبادل 066١
 فبالأا نخا يبرم ركب نالا ماق تا نس ان نيا و لبو تاموزعاس مت

 يلا كرك يل 82 روب داركم اًمبع ناكمأد١ نا غازم قرش جوال
 عكا ضال ةرح تنداككا مالا لولا باك وجدرمنال نقم غيل رغد
 اسعى ككذكالاككذا بالاوا راو لع لاا ىاصا لق رلا دع
 ديمو مث قعم شسو بالا عومل يح لدا ع واواّدلطم هيلع ءالدل
 نغم ىف امس ا هجر وحلا ماجور فسد اةالح
 اهزخا!هويايب ماهيب نومة ملطللاا م ارزجوو تنسرشعدحا سلا
 فريح خكذاهف مرسلا ة رم قود جعالا تدب اا رطسلاو مالا نوم

 :انمتمالإ ارض ناىب بالا عريالو ىلا ور بالا 2 ا صح تمتعسم
 _ جاانسلل نا .مجالاجباب مالاب رص ل ئممنئأط جرتنللا زر هالع ورا
 اما اتن] و هن دزعسلالا هزاج كحّمسا ااا شسناطم كردع لددوعو

 126 بدزلاسد 2 هرخأ يجاوز هتنضا حى هالو قطط خلا ذا للس ْ
 نوكيدإ غيني د ئلا غلا الل بابزحل مرحب ناهز ىوتفلا ثا هو انام اهو 2ص حوال قحج وسل ماس لهخنأب
 تسد سا لاك( احا ماا نصقإ جس نس اجر لت كيلا نام ل
 نه نضال لل قللب [تج لب ميرطسلا بالا لكمال الإ ينم تهئانصنل
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 ابتن اصح تلطنا ذا

 عوضرلا اهل

 ةرحرماو يلد ناك عل

 لولريدفر صإلا
 « دقارسا

 ير ب يبس

 مل اًهكاهرم تمّمإ اذ
 دلول ملابس لف

 صرل

 صوخماه هلال وزعم شا حى ورفنالا ىرواتفذ مترا مرت رلغاههاو رهاظ
 .انغتسالاب ا نجالل عدزعلاب دن انصقل تطقس اذا هاب رم نب جك
 انغتماعانؤتمالا حق هراعب ب ْز عرطيالو_ززنا دولاب راسي: د ملاذ
 عزتالعامالاالو ةناصح > مالا قحاطس حليل ةناصلل نع ردو
 ةماعلا بط ىلا ل ادلول ار رض اليل نوبرصللا نممالا
 ان طور صتملا روكسي يرعب زوجي اا هراولا«يجارخحا "نا شلح موعمعملا
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 تن هزؤ امسي

 مس

 وكب ةئاضءاطقنال
 موصعلا تمل |

 مج

 0 62 يبدو |

 ترلوو :ذوككا كلام مدقف تعا :ارعا موزتا اا ميضابجو ل 3 2

 يع نم مأذلا هل اهرل وب جرت نا الام دع 00200
 0 ناكدأ مابجوزتنكر م و ماشلابانهطو ناكواعح بالانعرم

 دلل نيا كرش م اشلالا عءزت ناا جريل مالا لها سى ركتملو

 مرا .نعاط وا مدع تضتفناابرجورم نعاس كا

 ركن واءبطو يل إَمَسْنتاَم نكي و ب بلح كل يسم د ىم_لّمست لا سرت

 الا ماك نب اولا كذا ديلا
 صل ]ل ةيضلا نم سمن ا لالا توأضت امج ىرحا لا ةروب نسداولاب
 . نصلاب رطلا نعال ةيرملا 0 باقلوعنا قو كفو
 ءيلا تلقتنا ام نآكك ا لال ميلا لقنت نا اوسلو داوسل اله !قالخلاب تلذتل
 لطلاب داءاوابنط ووع ناك غل ضدي كانه ىا مئاريلعر ع١ كت نطو
 ىاانقو# كسك اهكحا حجر هقلطملا نال اسد عاًصَمن اد تنابلا
 تذأ.الرلةن لع سنس لعامل ىالا ع الجو نمل ”تلطس لانا سان ركو ام

 0 ااا ا ةنضالل مالا عا ةردلؤ لك سراططلا خم مبا

 سيدو ككذ اهيا نأ هيإ نغل)مىبب درا كلصللا نوم َعرزصلا
 تقةعاللو ماو ةرككه راما طق ضلطلا مالا د مالا ذكاذهو!يرقماع م

 دلل هىالعلإسؤتللا ترش دب در ذا[ هنيبدّصلا مدحل لقب طعس رت الذ

 لا ز تلخ دو تينسوبس اهتمي ا
 اهدخاارو كدر بال ةوحاا طع: امال هاا مالاحَسن 0

 حولا ةردجل تناكثيح با .اوللمككلا م عش مجو >)ب مولا |بضوا#

 و ننس مشا خلل طل ارجنانصح و قروبرملا رصاقلإ يت < هدا اب
 ا نعمل لكبح ةلنس هزرتجو نمو دب كانا نخل اهجوضهال ويل

 دىطوا.جح ءذخا هويلرير يو يبا نم قلطملا هما ةناطعبوهو تراونس عبس
 عر نعمالطلا يمس ]ذا هذه اكلم با اولا كذدل ليؤميلا

 «ىانغت_وعي ميس لبق حو جتس ماي ناب ناضل طنوس دخئا
 خلع ولا وأ عصولادا بالزبجا عنو  ىوتذلايلعو نينس وبي مدقم
 اهتنيغ روصو 2 ل سس قكحنربا/ وم ةيضودب داترغرترقا نال

 ا١مةدج تناطح ء تاونس قي تسرعلا نم تطلب لاجرلا ريتال
 وكلا مجاور ةناضح طقش ا/ل) بدا هوبا جور تنازل لالا اهمال
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 1ذذ مالا لش دنا حاملا قح ا نمو مالا قحيخ دينغلا فن ةلئسملاو مع
 ياست غلب دعي تخا لون رش عدحا اولي مين هن برها ظوهاك
 لع م د15 ةنيم تشد امولع ىصو ضيم تخا امرلوامرمالا مب دحرنعاهضو
 كياني رعب_رارملا ككذا لل عم ئحاتقلا نر ذاب هرتمأ عنصت:نا يبرم ذل
 يو ١ بصع روك لا تخبل نك ىلا ذا صنى لاوس ٍباوج نوم ئطللاا سالعلا
 0/١ ف لج راق ةفاص تيما ءارمارنعتنبلا عضو للكس مرح
 ماضكا رد تينا اذا مو ىكولل ضن ىارلانةبصع مصالي وت ناضل رح ته ١ذا ىوضمإ قا
 مروا رسلاو تخين واو رص را ملو تاطقاس تانضالل تناك ذا 162 نيإعضي
 نعمرّيتا ماما و انتلثلم غةرذل نمل واب تسلا صو تناك ناو قَسْنللا
 ج55 نيرس عبس واب لاب هن انصخلا نع وتس ا ذ) مالطا انا ومر يلا يرش
 مىلمتو بس دات ظع,مدقا منال هذخا ىلع ىل واوا حلاك | ىصولاوا بالا

 هبي 22 دللجرلا نم صولاب صاخوبإف ٠
 ىداقلاو رن انضككا مل نم اشيا .هجورش و مالا نومامهلع يسأل هن اذدلل قح مل نمالو ةبصعنكب الو ةسمكرينصلا نكيرل ١ مل + ونبجاب ةج وزتم ما |هللو تاونسب سضحا جرتكرج نتن يحص طب سس
 0 اساكحروشب ٠ مشب اول يحرص اهلا ممن حرم متيم تسيل و نيبيرنعلا موكا«

 0 ع عاجلا لل عمعاضرما لمعدل ولد انه ةرجا وح كك مهاصرما ًمرجا ميدإ ناي ضرع اريل و يب نم تللضتا هنا نصح عادل و تردد م هن -اذل جون تاطلجر قير شس هعاجرومب يرو ب, عفت كاش اميل نم تاضلاتلا كنب هرتأك

 باهل عاطورلا ذر مالا نكح طوا ةرودزملا بعلا روك بط جريب تعم
 . ةقفللإ تنال نالاتك تع عجرم نم بالارجاّسيو هله ةالاططو من٠٠

 اهو اضراب وح جو جرم ةرتعم وا ةحوكتس ول حا با طازج ميال ميلع
 6 تجارى دول ةيبنج نط تاءعأ دالرز تلطت ملاذا ةدعلا نعي
 'ا خا ةعربتملا 2 مالطتنل ضل ةرجأ ما اضرالا ىفياوهتزلا هم قحا عربا ةينجأاب
 ْ ل انما 4 نا ةيباجالا تيرم نوجا - زنا و ىحلعلا موتا عرش ماك
 يلج ري ئيصوو» نوما ةبحع يتشبلا هلو تااونس ميسرعلا عدل ليكصحال ”ةطجالانصح ف ميتيؤب سس عزوهرعبلا غم ؤتمو اال شال نقلا نشل" زها ماللدنعى ل نزع عضل نجرجا تيد ملف غارة كاتس فنع ادري جوبر زللا لوا تيينحبالاو التطلارجا هدب وارجارزطب عسر
 ىصاا نكمل نان غن باول ثددذ ها لبد عرنع تيب وانجم نضايجرم

 ل00 مس

 م يسع سمل ليو
 ةهرحخحا



 ساحكا ناو علا نبال نحال ٠
 بد (ى١ ةلاصح

 قا وابص مروا 2 واذ لاجرلا هيد ىدتحاو ءلها نم اما

 بالا ف بحل! عاح طا تابصغللاذ جبال تغلبوا سفن ىبصلا
 لا زاكبال زال مدس وبال غلا بالزب ادلل بالا بمال و
 ميج وان ةدحا و هجر دم نا ضال مم مج ١ذاو
 نوحاولو تبر النك ملا لل نباورعلا جالب وخال و انس قلو
 12 شن ةرفو جا ههلينسادانح وب الواى سرع سهلا منك عال دال ذك

 مسخ

 ىو جارمللا راج درج عر عراب تمر و دطنفللا تاكردرتصلا

 ذهن طولا مكىمم هذا ال5 ةيصع وصد رم وب نطلارشلا نبش
 ملع يصو مال عوز (ئ ى

 ملال طا
1 

 و لذوى ببجلاب مجورنم دع هالو ننس لح رع متي ور مس للوعللا
 فره > لاهو يلا ضو ما نم (ذخا ,عوبر مي ميِلع حو سال هبباىجحا

 ملاذا مش بلة ثيحوالملاريؤتملا حرش ابل قن ول نامه اوملا
 نازل مئمال معلا يتب ال طممال خال ععدتف )نك :ماجرالا ىوزاف ةبصعنإب

 هلاخو لاخو بعورعدلول قحالو لاق ترن خِعو اهم مال ممتوبالا ٠
 اا

 مالح لا رو ا مالاولا
 لاىتو
 رج

 دم لافط كيؤلا بلو اح

 ورم سم --ء ل 16

 لات لاولع تامدد ء (سا
 ةئافك|ر

 ل د رموعح

 يك فيك وتو
 حهعلاو رعب ترو

َ . 

 لابن ةىنمإلا نعانضياشس خوش وعمد اطاكب تيارت تحرج مرح
 اناء ىوتذللا شر داح نع ىلا راش بورا لاذلو مالؤالا نموا

 رجلا تنجو مرحب رم اال مال نيل ةناضخلا> ةهت تن و مالدح ل لطم 5

 .رمملا تنب يحق ىيورللا للاطلو مال غال طعوكذحلادإلل مرق او صرير

 ةهلارمب علا تنبو دلك ب لاقل تلب قت م وكذا نرنكبوالإب
 تابصملا لل يروكذلا حاحرمالا ودلع مرتوت جلا وا تلال نامولصمو

 لّمتنِم ئعاونغتتسي ناكل لالا نم لاططحالا بيرت طع مسهل سنا نال

 نارها سذالا نح كذ طع, الاجرلا نال مهري و رجوب دويل لاجرلا كليه
 انهلاذواءّتخاوابهاو مالا تعرّم انو تئانصلل 3 لالا زيت تام دقماشلا

 ايانبازكو مالو ةريفصلا تخا مرتتانكو قيل مالاو بالا طعام
 مال طك ىوتملاا دي داحؤ معلا كني ميردمت كد ا يطتعمَو مالا تانمو

 لاقل بكمل! و دالنفل تبل ن اطحال طيخلا ؤ واضي اتسم ة ناك
 تح شا يفاوس ومنع ءانعد قال فلا وشو مااربلا غ.لشحوررت علا و
 كلر خو حال هناطعاطمملا يلم ميمالك ب فوب دقو وتلا جرش نع

 ةيسموجلا دعب سؤنتللا حرش هب مليلعت ةنبرقب بلال مالطا ناصح
 لانكا نباو معلا نبال قبحال مالا نم ردوا حوعصام هدث وب ورعاك

 منج
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 مّمخإ 07 |موكد ١ وساك نام اد لانو زمعلاو الل دالوا نا لاو نإ عم

 طّصق ةيبراجل ةنانصح ةئيففلا نانا نكاناو ارفف مالطا تانمح :

 ص رضاع هدؤلا ةرهوذل ”رابع نمو لشدعتلا نم انك دام نخوياك

 تطلب نسلا ةئيدحركب غل لكس ىيزملا ءلضف نعال ديلا
 دي مويا ةبصعم الو دجالو بال واج ماال فئاجالا درعتواسنلا

 تكاىوم 0 مباوذل تكد لماهعىوخ ورماعلا نوخ هيلا امرت د م

 تتيدح تناك 5 1داسغلا ا,ميع ىاذكال ناكذاو سفن دامس اركب يكد ةيراجلا '

 ىعايلو دل زراف تاععو و |راباوقجاع نئسلا  تلهدا ا نفل 7

 ةنضاحؤ للسسو ا هوتبال ثيحتيحا ثيل زفت تناابلو ملا

 باارلا تيب ؤ تيدلولا تيب رش ابرا ندر ماايبلو ىيزبجاب تجوزت امل ول
 .نال مهيباوملا ككذ جم املس ملل لزف كد ند ضرما هوب او نييدل ولا ما جور

 ازياطقس اررزد اء رطععي و ازا مارظنيا مع وفحا مما جون وهو بإرلا
 زطورعبا ذ لكذب 2ص كض شبل داعي زيكسللابو مراحل يلا جوز
 0 ساه ]يان ومام ناكك جار قيغتساو لفعل ذا مالطلا انس
 ارحاروشلاَغ يثكاو ميلا ىنص بانل سسدذ ىكزكةناكا نإ دا اولا هيلا

 50 معاون لا عوبإ دب دش اعمر و لاب عي مالغ ةناقوت

 لصفم ميريل ف اهلقنو غن باوبل ف ايس اذاهبّوبد

 _ةجوررتملا صاح ةهواشلا ملجم تفل ركب ىف نس يلع بزمالاب مع

 كينيا عامل !وايسضن وع ةننومام تسيلو مرح ةبحعاهيوسيل و ىنجاب
 الو با النيم نان أولا امتع دنعا مصوى ىعاقلل ليف اظمدل ائع

 تناكثاذ ناقلة بطتاة لشي اس ا
 .طيلالع أ, داو سماد غم ادنعا مطول او ىكسلاب حطمت | هالخ تن
 ةريثم -هلابوكب ىف هس ريوس بيغورلب نيب لكذ خد 0
 اب دجوا<ادنع ةنيحا لم ف نكس ى امال هتجاو نسلا ة دلال
 اهدنعن نم اهنخا دب س - خا البو ا.ملع فونجتسال واريلع نييتدايسالا

 2 دلسلاو مثلا اريل ى نكد ؟2امل سيل[ اهانضومالب هرذع انماكساأو
 2ن اضخل نم واتح 2ر5 قفاورلاو سوتلا

 مالو الامال نتريصوؤ فكس ةفقشلا د دن ١

 هلالي ريلا مل نا معدل
 , أ ٌممددح

 "متي يبس

 يلو البرسل ىنسلاىقتلخ د اذا

 ملا قح
 دنئلسلاب ةناضكاطقس

 يعبج
 مك ل اال تاتا تاتاتاتاتالا اتاي ايباد تالا تت

 ةةيسساسلاا ٠ مسا

 اونا 0
 هج 0

 نود ادم علا ييصم اد

 2 هيل ارهنض ميم زل مسعف

 (رسمنط ع نوم اهم تزلب ١
 نب اهلؤح ا رئيسا (يرتعلت

 مجوزتماابه)
 يجو !ب

 ةللقاع ةردييز نؤلب
 اهذخا ياليل



 اندر ارصعشر الا ن لاذ
 لب ركاوع ةقفنل و

 حوحر

 دصعإ رول بلا بامغاذا
 ٠ طسيلع عهرب و قى /(

 صح

 نبا ساورقف سبا (ىإ
 رسوم

 غ0

 امس بوالا ناس
 - لا م فلا

 ىدالا راع

0 “# 

 ةققملاهنارسوم معو

 000 يعلو

 ند ارقى عّمح ١ |( امم
 دوغ ةقفنلال بج

 يرصنو

 ا

 "روم نقيل تضاو مهل

 ) تقاو بالعويبو

 سلو / ع

 5 دوعن 3 + --- ورمي
 تنل 0 صح مج

 الع تافنالأب نول موي, هرسوم بال دجو نحزرسععب أو ءرسعم
 ”دصلااصخلل ةقفنم ضف انجن الا ناكناذ هله لا طلع خبايا

 رشف عمك كاربلا ىراةعداتن ىو ججاللا خللا نوم عد مافصلا ةقفن
 عوجللاو مميعىاننالأب را موي بالا باغ ناو بالا تاماذا ّقفللا
 قف نبا طا رع ةزجاع ماما ىف )رت نا رسب اورطح اذا بالاإلع
 هحزل] )4: رسوم تب تيا حلو دالا يع ةقفنو تق فن, غل بسك ملول لام
 و ميوبالو نت الا لوو تكرحلا ةملا نه اد ومخ باوجلا امجقفن
 6 شمالا هدرّقم ثا عم ىيطلاب عرب ىل وتيالا ثَقلطاوه دالجا
 . كتامزلا مناك( ذل | سحح ناك( ذا تيرسعملا بوبا قع نبالزبجإلد
 منن اهطنضرفرالو عم الكل يو نجالا وم ن>اتحرد امان طئفورتض أ «مبدا
 ملأوارسوم د جبالاو ارسحم برتالأ ناكاداؤ لساسولا مضناغ ]قررنا ةدجوع
 ى ثبانباو نبا ل ناكوكاربلا ذأ ذ انه تولتخا باعصالا ةرابع نا
 "زوو وهدنالانسزن نك مل نا ناك دفنا هر سوح نلالانباو رسعم نيالا
 ل لش دعبالار صيورسإا ذا مبدع جرمانا لع هنعك دوي نجلا نبا مب نات خلالا برن مق ممر جبال الع ”تقطنلا باجل لل ليسبالد
 سكش و ثاريملا ميجزوعر ولكل انه ةبرصالاو لا رحا وضوح ذو
 ملا ومرتين بلا لعد قننل تن اىتيزلا هكهجااداو تيا د اكععج
 نم شب اوجاع دفنعنلا تناهكت يذل <كمجبا/ ثريا ضعبز وكي اكن لكك
 خغراو ما ايلف ةحتي غر [ئس با ذم مايدعللاط ا زنا عم ثيم
 لصالاو رغب را ل! فن امميع مزلد له نإرسرم نييوبال ناعو نارسعم
 سمعملا كرظنبرسعمو رسوم تيرق غر قضنلا مل بي نمل متجا داش ان هؤل
 مل بتي نم ثرب نحال راضي مود عملا« جر تارا لكن رك ناكانا
 لك نري الرسحملا لا و ىتب ماوعمت يع مع قتل )مند قلنا
 هعىم ثري جاعورمذوهعكزلا ثرا ىلا ١ ج طع ةوطللا سيضت ثلا

 رسوملا لع قطنلا لك مرسول طع بج! ملقا .لظالرسعملا تعش
 تاترسوم ماو با تناو ما هر وصل صا ل١ هنكيب كادر ةعاوع
 بال نحللاو مال طعرؤصلا قطن ناك ترسعم مال تحلو بالتخاو
 فيدللاولا تقفز صد نم ناحل جذي لعا هر شالو ةجبر ا يعماد

 2 وبل

1 



 رغما مما غاصحو سلكالو مم نادال ماتياز [ اس ماحرمال اى وذو
 قييشلام ملعمبتغ وكرم نا ري مالم د قيف جمل 8

 ”كوبزرج ا عركذ وا تضل نا دروص سرع جرى لكك. ذه داك ورعب باول
 ”تبباو لانحسل نم قعد تقيقحال ثرلا جيإدلا هير تعي ميلر جي و ثرمل
 ايش اح ىزع حمس اة, مفحصنت همر غلو عنوارسوم

 اثم ماو ناكتوم جري ثرمالك ةيددهاو ةيحرملا غلايوتسا داو هك دالة

 ىلا جربو يحرملا ةاءماعسال صلاؤع جقطنلاذ جعو معلن لالة
 انتل جوت نفد ىالعلارؤتلا عرش غب لنج ورنا لال د ةرماو هوك
 مرصع ماها ب |سسس لاخلا ثيءاو يملا نككةيمرجلا شاد! بوتس ناهلا

 ال(. مسدس سادسا !هتقفن |« ليف نارسوم مناط خاو بال خال
 ناتذباحل نسم قرف غإ ! نسم اما,باقن هج راوخلا بل خال رع ع الاو مال

 _ فتره اولا ةصاخلا مننا يقخن مزلت عمم لرورسوم قيقش خا نباو
 ةوسل ادا معلا مل وصال ةةنللا هرطملا راس رسوح للركب و جالا محرت ورم قتلا

 ليع -قللملا نا ساو تنجب مل نم ىذذ ثرالا( هب :داو بولا هيكرتعملاو

 بس5(و ل لااله #سولا كافكا جيم ثيرماللا اوم تنبلا
 'امذدعو ةيصع ناعو ٌةرسوم بال ةرج ل و هىس وللا حا تن اصح ةروهو

 نهاللو ةرسوللا هما تقطن بارما مم قطن وك ملعد
 -!نم -ةفلف توللارعبالاىمدال ١) تتيقحا/ نيرا دبله هزهرجتعملاو
 اولا ختم لاخي محك جوملا قاادوتس اولد سرح نال لاهل يع معناه كا
 بسلالو مل لاما (رزحص غل شم ىالك تحاكم لرسم نكت لاه لاح
 -تقطن_زوككرم نارسعمن اهو نارسوم نالاخو ةرسوم مالةرج هلو

 -يثزبإلاو برزلا ينير تعملا وريوسشلا سلا ة مهب ويل عدكذللا هن دجوع
 وطدج الإعمال ذا .تقمشحاا رنا ةيلها -يطررتعملاو لاق م ثرمالاال
 نأ ةردل لع قطللا هللا نجف اهشرنع د ةبمازبلا وتنال ل ىكدزعلا
 | درموانصو ترتجف ةيمرملا ذ.امماوتساب انلق نا و اه وزير وكّدملا سغصلا
 اذه لذ اطسباه(جرسمل ناعورعحا ماك تدي مم اذ تاهلا اماو
 مل ذا تالكشملا لكشا نم تااقفنل لاسم ل وئارلعا هردا ورب ظام

 نود ةيشرجللو برغل | ٠.مداورهتعا ةرات هارت امنع طب اا شاور
 . «تاباوحصرّف جرت ورتعا ةراتو ثرمالاهرتعا ةراتو ثيرالا

 اا كا 1 ا
 نو نيس اعلاوع ةقفنلا

 مال معلا

 ١س

 :٠ ناترسوب بال حو ماهل
 قلمعأ 2و جيعو ناعو

 ممل

1 
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 () عياج طباض
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 ير للو بعل ةربعلا نال تبوس« مدع قفل تناك ت نو بقفل ناو
 وانو ناو طقف تنير عتق تضلو تزب غانو ثيءال الو د
 نا دبر جللو بيرقلا ةلادوتساا با عم رمل مرعل ثرمالإ مما ءميع نا ناو دج و نيبال كلامو تناب وتل طّمف ئالا طابو نبا
 خا يحع و ما و ةلاحاو امجد و لح هزج دنبا نياور ويل ؛زجرقفلا
 َ انكو مم اهنعلو د تن نجلو ب مرقلاب تصتخا مدا نا وم ثيرمإلاب ا[, اعاان النا ةبصحلا لعد مالا ط عب بال دجوامعدأ دبباواق يمس

 1 ا ثرمالأاك<ب حيت ةقيقْش تخاو ماس

 د 232ج جب

: 2 

 ملواجرتك م[ ليجعل هزداوعدقف م لع مالدجو ماؤو ثراولا
 مااريفلال عم صنى داي ةيئزطللو برقلل هنباو حالو معلا لعام ديب
 | تنال زو نيَْئامو فلا نالت ةلاونس ل "نه باباانهال .ب انك 2 ىلوصو نيح ندزرشاأ تياراىديزهلب يؤم جاما
 لك لوقنلاري رايس ةلاسرم خلئاسما ذههربرتت غدرميل تاذب
 ابر دارلا نإ وان عيبابلاو اس ملع دري اءند ىناثلاو اّمغلا تارا[ قن ف والا ل صفلا لو سد لة ليعاب بتر ىمو هلوصالاو غول لع فنا
 ماجاطباط غارتخاو نيلضملا نم ص ام هادم نابي ثمل اذلاو
 نرم ماشا عبس لو [ةشسم اهوررق خلا رعاوصلاو اهوركذ ىتلا عوورطلل

 ئكيكولجراد ملم رن ]كدر عم ماحرمالاى واو ةدالولا ةبإرق عاونا ٠
 ,تكواصاحو ةعجارلا ءابهس_زوكت دهماو تعق دال تحجب ءالصإلل
 الجل دولا يلعرج نم دوجوملا نوكيا ماولؤف لهن وعادل طباضلا
 ا اا ود للام رطل ناكل كم
 اليصاو اح ورطوإ غساوحو اع درف وأ طقف اعوذ لون وكانا ماوي نآتلاو
  يشاوصوا يا وصو الوصاو ا طقم الوصاوآ ىتاوموالوصاو اع ورم
 برجل مرمتعا طقخ اورد اواكا ذا لوألا يسقلا ةعسس ماتالاذ طقف
 ثيرالل هد ةربعالو !.جابر فاض واذن نا دج برقر بتعاعا ةيئزيجلا و
 تباؤو يحد بوس لع رينا ولان زضادحاولو ثيل يفض الصا
 م اريرخل طقم تخدلإإ لع تن! تباو تنب غازكو منآزب ميرقل طنقف نبال لع نبا ثباو
 ظ ناكناو تسب تذيب لع نببالا نبال جرت هذه نحنخويو خد
 هيرو بزهلا غلام اوسنلر ملا طع طبل ةفييلاح للا نالط ثراولاوه

 "لا ظ ظ



 تنم نبا اث الثا تبجولالأو دال :والا ثير.اللراّسعا طل دداب مرتك و
 فوعواهوزاوناككذا ىاتلامشسلا ملسملا بالى اصلا ئالا مزلاملو

 ١ طفشتو ثرمالا نوداتدحاو اا ممجلكىا ةيئنجل و برقلاربتعب كل نوم
 مادب انشر و ناواطّمق تبلاؤع قسم تخاو تنسف بن الاب ىتساويللا
 زان لوو برقا تنبلا كويل زجل مدحل تخاأ يغش رض

 تضل ى ا نحذ عاااره ثيرمءاولا ناكْناو او طتغف ئدلازغ ملص خاو
 - مل لاو تخلل دلو لوم ماو تسدد و: 36 ثنو برعلاب ئاإلا

 احم اككل 36ب بزل زار وتْبا باو ةيئرهلاب صاصتخالو ضد ثري
 لول اللا قام يشي ءرداعزت و لجأ رسل ئم خياوللا ان د مو طس اوب

 بدرعا ا.يصاستخ# انرمو ناو طقف تبل! خد دقات عل ومو تنب
 نائم رردل برق يضرب نعام وصاواع وردا ناك ذا تلالارسقلا تيجو

 نجع ىلإ هييلو جيو ثرماارتع دع ادجوي مل ناد مجرلارتعاذجوي ل

 جول طعم نئالالع بو بأ متحد برو تعال 0ونص طقف

 ودجؤورعلا غال 7-00 مادبو عريحد كيسبال ككمو تناب
 ملعو ثرثلل ذانكو برعلا غ ىواشللاارسا ١ ثيحارمده لع ثعبا با

 بالازْه تنسرل دو با هلولدلا ءرهاظو عاببرحا جو نوم جملا

 كورلا لوقاو بولا وهو خخ انجو وىواشلائ تشاو ب برجل غبروأ مال

 ماو ءورفاوناكا ذا وب ارلاسستقلا ٌثحا هدلو قفن / ذبنالا ٍقكتيالد
 رت حر عورطلاب ىّساولل طوقس نع نرطع الشنان كو قىّيباوحو
 تاللاسسلا ىو لوضالأو عوورطلا ىوس دجيوب مل نام ةيئزدلو
 وحو 0 حا با قدامك دارس مس ف ١ بحب

 دحا هدلوت قه غ ا خال طق جلع قطنلا
 ىلنن ثراه نجم نععب و أذ او لوضارضعب نىكت لهادي طقالا و

 ”ماهل ينقلا امل ةطيزج برقر تميل دالاؤف تياترو موك يك
 لعذ ارجو دادجا ممجلا دال ههلاهدفو دامب الإ يح ماك

 يي عبعد ث ثراولا ىواش اننا زحل هب لدي مولد بتقالا

 2 بادو ماربللا نون 2رحهاج ثرماولا حسم مارك وح حويعملا ذ
 فكيَج فادح ..ادجوت دعوا ثم :مالزربعا تج تجريلادجوب ملاذا

 كتم اولوبح اون عن 00 ىد تيمادللام ل بادإل

 ب حسي ير هع -- جرو كول دج دم مح
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 . 0 ١

 ب يس سي سيح يسوع

 7 تك كال

 بيس ببي دن رز د يو بوو سو و يبو حم



1 1 
 ريما, :نادتسم ةقفنلاو ا
 جوزنالع عوجرلا ثاردلث ضاق

 حوزلعت لاو ءاماو |
 طقف

 0-لا للا ا ب سما ا

 0 ملا اهو ناختياو مارعاط ا النا« عبب بالدجو ماينف ثرالاك
 ظ ىلع( جرعات و سبع ريؤنصلا دحا اذ نان شي اوحوالوصا اؤراكأ ذارس دانسلا

 0 مرتد ثاريلا رش قح رمال د كما سعال وج رجلا عج دحو
 ( 0 كم ع كلا رخال ىفنصلاوه ثرراولا اكوا ثريؤلاوهناكاوسلصالا
 ١ رواؤامؤاطلا لاتمو د يمد ققَش غاو بالرج هلول اال ؤام لوا
 قالا لي ضلازتشلا مرع مم تيلزالاب ات ةادإل ينك عددا دجماول
 ١ نؤنصلا نمر /اككا وطلاثللا د رجلا وهشراولاو لولا ثيراولاوغ هلال
 ١ اكن ك البو يضع او ماو ترمي 5 لو يب اونشد حوض نوعا
 : تديشاذا - مادي خال ةبصعا لعو تلقا ال 5 موا
 تكي تلا ةرر جملا ىرحفرعتن كبح لا رظطنل ديوب مت نقف لوضالا
 رتل الرو يلع مرقن بالرل م الد والا للاثذلا غ دجوول لس
 ترالأبإ جرتلميدءادمرقن ملرالوم مانو الانخا ةءدجو ولو ثيرتالاب
 ميلءابحرقت الوم حارج ناز دنته|١ .دجو ول لكذكو برغلا+ :
 822 زيا ؟«دحو يلع فلل تناك[, مهرجو ولو اناقلل
 ل زلم ءالزغت قضت ثيحد بالا ههازهس حرم يسزنتل ثبرت( حجرلاو باو خال
 3١يوم بالا ناكولا<ثرملا غ ديك شن لاو يضلل غر ل١ دكر نت ىف بالا
 -(ريرل هاا ثرمالا هيدر سي اتش ئياوحا ينباكك د١ عباسلا مسقلا قّضح
 نوف :ةيفح ثراولا جوي ثرثلا دو دوتيس حا غ ءاوتس الع تقيشح
 لم الو معلا جب مدع نع ثبرمادحإهلا مرعب جرم هنا( 3 زعم نبلاو كلخ
 ”يوالصا مرر جزع نفل بجعالو مريع مانال سل ملك ثنارمللا ناكل ورمحلا نبا

 -.قيقح ثرااو دداب علا جرو ةيحرملاو مرلا ا م/اوتسالرعن انت معو لاح
 انالللا لانلو جا يع اردحس لا لاكي ولا ضيلارخل لع تالا عت مق

 مي هدلا لوكا كذو :يعش دحا نتن لو *بلاقسلا لا ءدالاسملا فات ذم مراح هبل ذ له تاريخ لك اورحي دلال حدا ريا نحب داك
 عد نخاع سس وم 0 طب اطل »2 كن و دذ قوق طوب لهتوقو
 ةلهإإ لملاك ندعم *ماتل نفعل دايز ت درعا لاو ذ جاوب ءينع
 121 قلاةرمابتالاوتسللا قطا هل لا#م ايوغلا لءدولا مالكا دوغ
 كا نيالا حاصل بل لا ككذ هلله جوزلا وم دايب د هذا نيلزللا درعا

 حرصا« اح! ليغالا غوجللا هل ىيللا جرم زرو دب وةرللا نسوا جوملا نحدد
 كرب



 دوزناول روصلا هذه ثو متر اولا تكد حيف يرو تاذنالاو

 ا 0 ؛لاكثيخ رطل اودلرموزمللا ملام ظنمعب صامل ل ضد جب انجونج م ةيجوزلاب وب نير تستهل: ةعذب لاسدلو قضلم الوقف

 /يلارطناداتلطللا ١ لاح غب ءصاّو تاس للجو ا "هرطو 3 ولاول آنككليزككن نطلب و :قنفلا اجل دل تلا يملعو

 مها قنا ٍبالاللع ب عجلان مون الا نئمايلع عيب اد١١,مل

 27 متنا |مرظنب دفالالع ايوجل اليد ريو ةمولعمة رع ةيروكذملا
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 ىلع إةوصعح اك ىذا ا بال لوتج ربغالم ؟ىجرلا دا هنو غلا نما مع
 لس ليك نادالا ذا ان 30غةالطال عوج لغد بنوتك ناضل ةده
 ا يبلو قش د تمد بدا مفل)اطصلا ٠ خو فلرتو ببزم باع لاهو

 رض 026ج رارلإ كلا سوس صا ح1 ساونا يد ىس طاح
 صحا ذاريبل لج عجول ماطصلا ضن لجمال نصا قدا رسوم بلاغلا
 لماذ لم ىو طلو ”نغلا غلاب قو نيينللا تاضاو نع خطا و
 لري دب يسم روج دس سصح أ ىلل جو لم نم بسك ول لإ سس وجال يح
 بلاطو قي ها لرسم للعسل اريج جالو قكوا ةقطلل !ىعرمدتيال

 ١ ذا جوزلا لآ كنب معرب وروبزخلا اغيل لعاب مهد يفجرسوم
 اجور ناكأ ذا ةرسسعملا ةارطلا اذ ماعرجلا حرش قررت ةضب_با ىلا سيلا
 2 زالوا هبال مموب واهجو رس انا هرةطل ذر سوح خاوارسوح نإ اظوارسمحم
 منت اذ ضالاوا :جا وسب ونسي ذا جوز العجن جري ىايهيعافنالاب
 تاىكذا نيتهم نا 51ج ىيتيج ضدها اق ضورضللا مازهاتا

 جو زا /ولاضفن -ع بقت تلاه ومان بجي ءرسيعم هو ارسمح جوزلا
 نم اع مكمن بح مما !طعر ديد لوما غص 30و رسعالا كلكوك ان وزعو
 فالكيرسا ذا بارع 01 لاو خالاو مالا ىلا كول يلع بت

 اصفر لالا هس يتيبال ماسلا دعب ديعججر تا ثيحرل جتك . 3و قف
 ايي لش لادا لك نكت اج قس ةريدقلا عدو ديلع عرفا هلا تلك
 ترجوا الاما ووك هاهرال وق يعني اص ضو ا لسنه ابا عيبي
 ذ تتبك_ل وو م طنلا : دع مزجت قط /و هلو نع صطنالا نمرع لذ
 ملة دلورمبإلا مسا ىا د روك عطب و ل نادر عاد اح

 اش
 ببي اغلا حووربط قاضرنك

 مديل لاهوت < و 2 /[

 عام رغم ا

 قفط ناب متنسدج بالا نو
 «اقعجريل ازز رباع

 عوحجرلا

 ولو عوثرلاقائن الاب نو يد
 ع ولبلا دعب (ريع فنا

 دالو ادعو افنال انرعلاريدي
 ميلع عشري بي ار اريخا

 رضداذا

 اناو تنبع دف ايرسوي

 اد ا (مو روع عجري)
 را



 متهو زواق فيس ن امد ا
 عواد لرمل تام ع

 مهو ٌلاطع

011 
 © وجرلل تبع ريا داره ل و

0000 . 

 ا اي ا عع
 ملازاب تفنن اضوتا

 مسح ١و : لإ
 بسب

 قفل ةروماتخالا مزمل

 امملا

 2.( تيسلطوو
 ” ل
 ا
 مساوداهل جوز واعبإ

 نوجزطرتقت نا داس ميل ا ىورعلاب حرا ةروهدم تكيام نارستؤلا
 ندا اهو لسلام نان وديع رسداقوه نم دوجو عم! تيتفنغ جيب
 رباك لا صهارك سوي كح نحو رجوي لع اوين :لب قرع حرم
 جب ورع ديد ريرو نك ا وعديدزم تلاح مع مالم كحاح اذ طز ولع
 .::(تارطر اولا اك ة يابه مونعقننلااى مدنطم ةجوزالال
 امهر ربع غبت ورهشذ هال دن االاك مل ندد دلو حرك
 لا روكي سراح و ىسبشلاب :داشدالا ب فلاطيام قككالصالا ننال ه
 نادل طز >لقالاو وادا كلا طارش ومع وجها تيشسح ألا إب
 سس رك[ حصل هول ةقفن هيلكدكبريتخ خلك سررت تبعك
 .راطح غلرقم ملانيلؤ سس مهد راوجل قفل ع >/0. هع ودها حمم
 لذ مت وزد لاير ل جرد تقلا سل بداع رع صمد عريقفلا ممن
 مسن هيأ ع ورحل سب عرصأ« شنب اوبل كد كانت ر كال مغ
 ' 0 هي ققت تحال بكل نرجع ضير عرق رسعج دز با .طعرلا
 هاله قطن تقفل روك ه2 ص بلكآل ماطص هاو سوه
 ازا نس بلل لول مالا بلت معن راوجلا ركل دتخا الغ
 قر مسك هعدملا تررتضة رد ورم1> ف ناتج غانا
 اهب صخب ملارللا ككل ةقصال حالا دا ىلا مارا نحكم تلطو
 اىيوربجو ةدحرع نفرد هالط تيب هءطمو لوا قا طوطياح
 قصه اذوب ملطعسم ا.ه مكسلا نع تعنت ه :رىهلاص نزريجبا هيو دحا

 تارلاورما لاق معنا, ٠مللعتب ةربعالو هتعاطلب من لا اهي رط كسل
 . ايكييالا هل قاغو باب تبعا توبوا لزاكتو قي مادلا تناكأال
 م ورنا لع بالو -قفارعرو هب تنغتسا ذا بانا فككوصخلا إم تسجخ
 ناك ذا مدان قفل هللعق تكللمم داخابمل ناككذ١ هيلا يسوي ص ماصحا

 تاك يلع .نإل جهر إعا ماوحانصقف مدام البنكي ل ناوأمسوم

 فلا نعردجإلا ذ_ .ةتصور بنا شحونستنال ثيعب نييللص موق نيبب اهانكسو
 فعاد تويبا.عرما د تناك اذ الل ةرابء صب لال مادبا غازكو

 ماجا اىسدحا م ىكر لا ذا تيب يلطت نا ل نكي ل عي قاض اباه
 هلي ل كإرحبلا بحاص عدن مش خال غلاة مؤذوي جوزلا

 لا متبووزارإلا مالك تك طه ط عال تيبلاالسادالا كل ةراننالسك
 ' ١>



 6-2 نا تباةيرابع صورا دال احلا وما ظىذنلا تيجاولحد ارملا ظ

 دحا _يىيلو ةرجاع حاط لاهيا خرط انا توارد ئو جوز ءاج
 تيفال مجاب هيك ةرريوصلا نادم هنا حلا تييجب تالا ح وه مال مجم يلا دج م طق دج تا
 اعاد نك ناكني كانك كتل نوكيا عي نكره طوهورلاءا) ملال اطل
 ضنا : و 0 / باص  طعللاؤ قو ىراازبلا مالكم يعل دي لداء ذوب وعرابالا ص اوإاوا

 ٠ لغسل تي ذ لكن كسلا ورمل د ذي ئيترم١ نيب جبال اد نيب مالسالاددصل 3

 ا راح ناكل رف ويا خل ةدجيع رد رتب فكان ماك ةدحزع
 لاو ةزانملا لاذ لوما ناددلج ةدحوع ره داطاطكذاالاحح "
 وطال ةبرمازبلا ملككوفا خطا شلاح يدار حج تلالاةراشوا ١

 جلا اما نمدحإلادهلا د لكى ءايلاطل رش نا تطكمو معد ميال _
 دلل 3 ١تالطم صامد حا تيبلا و رخل جرف وابمذوب ؛ ا 0> -

: 00 00 : 0 ٍْ 
 دزرهاظوهايكعملاو لوفلابةياالا ١ أبعاد ىمهل هلت ظالنحا

 ١ عع طالها هوذا ناو نمط اج سي حصن ثعبان موضنالواضواجا ١
 ا لالا طل سام دحا هند ناك 1 تيبلا الخ باطن مالا نيم اند

 ره ًاظارهازوو لع: معدعلا ب حاص ءييواؤ حمدا لوقناهو دوي ملالاو يع 1
 |  2را دلل الكم هلصاحو _! وقارن لات يس كد خال هجاححرذ

 قفإمو تلخ هللازمم تيب نك لا.عجويجوزلاب ماتا نسدحاءاّض أ
 رتل : ده ب مل دحا تيبلإ)إى طن الكوكو -د ون دحا نما ناو تسييس اذ وهحعم فك ش0 ظ

 . 1 ناريال 2 ةكك مايطلع هاجم دقب نيكس لجبال الحلا نكشلا نا رلعاو كلو
 1 26 لش هلت مسالا حت قفللا ف ىتعي مهوتط ل رقفلا كسك غال نىك وسجل
 0 رنا زؤكسكو ةوسككو ماعلا لل فمع تّملطا ذا فطن ذا ةصالالل طل

 ا نسل عركزكسوت (ركسا قرت: كس ذ هنجو لم كسا ذل سس كدا نعش رجلا ل موك اضم

 ا ضرح الورعيرلت ككل عاملا ئم ميلا جات ام ميما مهلا نك هام ضجوحالو اعرب هينجىييل
 ا ش . ٠ - اض 5 : 1 1 1 ١ 0 9 ١

 أ 000 نمات يحلاص نيج نيب ةيعوشلا قف رع ايعرشانكسسم ناكثيح نا

 (١ 1 دل م || ا درعا ملعب اك مريع سزديلال ءاذلا ىمسللا جت اجا ايوا فاو ١س يعمي ١
 ١ 1 0 'دولع ىفكي ٍلعو هما كسي فس ع ةل هس رمادو ةجور ديزل ناكل اه لل. رمعلا ظ

 ا ْ راس هرج ةدج ع قلغ هل تجول يكس و -نكسالا> تيب واهطمو قفار لعزمشم
 ا 1 ممخ 1

 1 0 يك حوصل اممش الو جول لع هي رضالو لمف وا كوتجن |. مذونال مالاو )
 اا مغ باوجا ١ ةجوزللانكسم ندذ زيك هن لفمالا ف

/ 
 أ



 2550: ا ا

 0 اا

 مسلوه برا اهي سيل

 را ديف (ْمُكسي نا مدزدب ال
 نكاصور او ء اه ث | ي

 * درعّس

 , 1 اد ا ره ئومكاوا/ | ابها عمن «ل
 الاب ايلا (يلعرهمب نارز

 ةيولالا نع

 مث )فلا س سل ل ءانسإلا هورس
 اهلور افصل وري عب هر أ 6 , ٠

 تايعئبسواهاعو
 اةّقعلال ع انوي

 ه ْرْكَس الا ن 36

 معه ةلقملا نعام (/ اه
 7. 7 /(كا ابو ادصن

 ةوكلاو

 لمس نكد لم اتفاضلا < واتفوو لمرالا هس اجو يلا نعماما,ملقنو
 اهل موتبادلا هاذا مدذي مداخالاةسنوس ال فلككد الم داهنغا طق ذا تمل نييلاص نإ جنيب اههيه) نعل اع ش نكسم ىف هتجدزم نكس الجر
 0000 نيل اق هو قوسلا نم يلا مجتكام وا مهجقت وأبمجزاول مينا
 | كرمو ماج واه ثلا 30 داك ناو حس وعايهتاد انا ما فلك واظاد و ليج .٠ نخر و نمت نزطلاص نيب منها عالج عر ىكسم زر تنجو م نكي انا | دراج رؤي اس مجازع ملا باج تسول لع مالو نم نش درو مسن
 0 نع رت وعوا. مج. جنكش واذ ددعص
 انيك ونجر لا نعا.ما عنم لوركا ءضيلحتتا بمال سلو موبزملا رتل كلا
 ١ ياىدتن زاك مع بال ىكذ نم يوب لاريغ نىوعرلارلاباب تبجي زباع اطقم نا نيد رم لجمع يشم مغني _راوجبا ةعججإك غل ةرحاد ةرمالا
 |”... ١م يلإلا قاطنالا جزل ثيداا داعم قو نيازوداننا نعى عرش الاد
 ظ فكلنفا هسا طععدأتت فاصخلا ىصاقلا ب د١ خر تب وجامع ىزلا نع
 :الواو خريم( يذلا |قرِع ىراطصلا وراد ذر صحن كك لجل ةارما ع قي شسسا جعل اوسلا زاكب سيفا قد حاختلا باكا ١ شن(! دع ىريبلاةينساح ف دلسو
 / ىوسس >2 نع كلخ تيب ذ نيكملا طبق ازكوي ؤتالا 2 ىشسظمال5 سس ك0 لكل ياو ةدجالعلالككسم ىبلط لمس نيكسللا هم تعنت عا
 تباواواها نعال خد يرش كلا ها دو ييهحا عمدا غابلها مادؤعتجور عم كساس طب نسع مرالو ماو تماو طم ىذا ملط
 نموكتالو مهن باوجلا قكذك تما اماه نهال ةزشان نىك
 ىزانناو نكذب اب ىسككلو جفن طقشالو طولا ئم جروزملا منع, ةزشسلا
 اكواب دال د رجلا ماو كهؤزع تما دام ةومككك دا تفاا ذا لا عببسب تتم لانا بسب عاملا طويلف ةوسكاو جحا لاخلا اّمادصل .تيبب دعم داتنلا وم عش نا انجل طلبا ضيف اد تادف كأنك( جوسكا قنا طقش هلل. ا ةلرز ندم جزل قزتم ا 2ك
 هوا نإ هلرعم يل يلا نوم تعنشا | ذا خف دن هإميخب لة مرجع ف
 لي ءاهلباا ىلإ نيرهصل لس رجلا غصه زجل موا م كنيادج
 الإ وللا جا دعاه يقن دكان سوم بك خاورسعم بلا يكرك
 نلولو نقهلا لاؤطل بج ازكو وتلا عش غم , لاوس باوجلا

 رجلا 8



 داس مد ا

 | ب هسرعو نونا قفلت :؟ك1ذ خرحابالإ اك رانلل بسككا نع نجاملا

 06 ريما لع دعو الب نع ع بجذ تيب تخط ارسمم نكي ملام ف
 5 قنعلامكح ماما دال قدم ززرك ةسوع مالالا بهزملا نم
 ء المنى 520 ياكل نم ةداؤتم خا وررلا مدعلاك

 ملا بطن ماجور )2س تييلاب تيا, ريقنلا بالا ورم 6 مدت«
 ميس ىو تويبلا ىوذ :تحدبوككب لكلا نسيالو هلال ليبرشلا

 متفلبعر عب / "لعل اط غرك مخ مدع 0 ( له رس وم بالو سرمدم

 دعب (واع هرجاتسالو ماركا بلا 'ىعدبلالا لككذ اور جال مح الاسلاللاق يزازملا
 يتصل هلطازكو نجاعوم سانلا

 لقعلا ١ يعل مولصلاب نيلضتنس اياك ذا مابا نعمبقفن طقَسالميلا
 ماكل نآس! ركالالاو رشررم ممو ةفس العلا تانايز هو كيكرلا تان هلو
 1ك سوصنعولا 8/1 عضال ندا جار لل ازمإ يره ىدهاالاىءامل د

 2 0 0- ىوإجح بطلا ج رخاادا ىلعلا ىلاط ةيازك يد سح ا لع منل ىديد 2

 سس هوم 25 تورك( ورب تيا كك دعا ىغشم

 ميسا (علالع فقدصتلا لعاوملا عهدااصمح ١ نعو هال لع نمو ضنا ماشا لعقد منا

 لقت ك1 سرع لست تعد ميس كب مل شط للا و ىلا :ىد ىلإ بحا دني د يقم ئد

 ه«رلو يق 'رعهلا !يياع ضر ضْو 2 كيدرصم ميادجب صاخل ساطع, وصل مداقلا صا ذااو

 مار ا يدع نولاو نخال| مدع سنع نإ هنارتمالا و ب مسبإ وهتك ةلوانتؤ الضال تدل

 أ ةددل تارتلاو هتيجل با تعز خال[ منه مكن يلع عوجملاو نه

 تقفناو تنارتسااع "يييعوجتولا دبرتو ٍفالطح جروصلا ع تّففلاو

 بالك تاتفا زوزو يع ا اهتوثت دج
 ينضاقلا ماب تتلفباو مالا تنارتسماو قف الد فك و هرجو) قنا

 3 كو ةهاتعمبل يبعد بانك عل نامه واكل

 : قلب (ندكلا تباللال صدقت 2ظ<ظ66آ10 قطن للصم م لداخ عدلا

 ةققنل ةنالتماب اناهبرم آ يقيل ىضاقلا نيا هاهم ريا هاما يرورعما علا داهللو

 درعش مو ؟مرلو ١ تادتشو 7 و رك نك طجوطم وا, مجلف مقنع املا 'ىعات
 تيوس ىضماءو تطّقس آيا طمش هيد صاقرماب 2 تياظ'رو 'داحلا مما

 ' . .ةرماتطمورطصلاولرلا دان ةجوزلا يجد ينغب يعض ءا نتمنا وصح
 اقر يعطنو رطل رو داماىاو عضم هوادضتسا/ا وصحت طقسا سس ىا

 بسسس

 لج باع ل سي - هك 2 2 2-0 -كطستم

 هوي ذع حس يل ب2 تع ع حا ع -_بعحس رسم ل مج يبيت
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 ساتر دانا تعمج | ىللام نم تقفن اواي تنادتس اول يشي ططعاول ١ ممكعيجاالذرعانلا يأس نوصل ازا لككول محملا نمل 2وبج مال ليعملاب الر رولذ صا ملاب ةجوزليخغَنيحتسي نا الاضقلا بانر ريت وصلا د
 ترعاا ذا. مويالام نم تتقن اوال لزق | ىالعلإ يول كرش ونازل
 عر ىبجلا طش ناعما هطالل ضرفأ عج اىللام نم تّصضناو تنارعمإد
 نادل عك ذرما ل نيب لالا دلتا( ةجورلا تنفر زل صملاب خا رسلالا
 انمرلاوااضقلاب الااني ةريصتال ”ّصفنلاو مهب باول دوعطقش لبذابمادا كرا طوس لبق تادو ضاّورماي هلا تلميع تاونس تس ؤ ةيطادتنح فورطم موك ٌمئارتسللغلا ءقفملا ير جبل لئس بكرا جددا ع ضوزعللا ىجااشيساتلا 209 تبسس .”ملاسح ضمها اهلا نة شلكأذ ”ضضنلا ل تضرذا ذا ةملا نااهبه تامماغاو
  طقسالذ ضاخماب كالدتما ذا الإ طورفلا طقس |,مالطو ا مدحا توب و

 ١ هيطاقلدرموتلا ةنكنب رحمت راوإلا كن ني طقست لب ضاقرماب يبا ”.ئارتسهرؤةضوزوم ةوسكم لا طو دب ذو دب تجزحو اال ل نام الل ا وسلا طوقا هتبج نع مارلاب فاح ادم نس ىالفلا جر يوتت يهصلاف قالطوا تمم سس
 ٠ نيبإ يل ظ مال زجشلاو لبر مشل مدصلا مادالا لاخلا بكف ادة نربلغلاو
 ' . جلاور قرط نكت وللازع اسي ىلإ ةمالاعلاو ةرريبطلا بحاص ياني خلا
 ىوتفلا دا نيلبلا تالطلاو عبجلاةالطلا يبى داتنل ارعاوجن عدن
 قالطا نهد عا ونسلاو ةليجرك3ىسانلا نبل طمشال نا عجرلاغ
 بط مالم دشسملا هذه لوقا مي اورتاكتسلب مارحلاب ىلا نال كلاب
 هلل رتساوانئاب ولو قالطلاب قفل وقس لولا حلا 3 فمض دف

 هيلاسلا نيمتي ىذا ترتككا ظن ورش ةعكتملا ىزتانو كاطاورموعاب ماني لاطاو
 دين ابها عنف لال شلال يصتنا تكلي لورا بح اصيونا لوركا تراسل 0 معان از كمالو ا طوقسلا ةليحا ضالطلعب هن ف ىا ىوتفلا ىنعؤماتلا جابو مم هه م
 يبا نص مثيونصم 1١يوم نيدتا عل ىو يا نش الطلاب 2“ 0 0 يح سلا, ورا ذمرلا لاو ضال ل3 لها ههداو ىعدخا ذاق علل وقل 1 ارك اا لا ردي تسل حيسلو دالفا لي نيدااوالع جملا مالكرعشيو < نومتسلا نبا ةركذ اح مو يحيا وهو ككَتد و 0 6 تل و لس م
 نص "0 2اك"اةقفتكترب ورز ةزملاؤ .ةزحالا قفللاب 559 تجاطم يبرحو قدصلا ةدم ضد 20و  بيب خففت تضحو ماس )ماهل هتجو رب قلط لعرب ثمل لات حدب ديدوقو مافن ك

 0_0 ل ب ويس



 ظ دجال اد مس ااتيضالل ةرملا تطقس ل مف ضارحالو ضا ضر فريغ سا
 ا ةصلشل خدك صو نوزبالا ةرااىطعطمستو ماكتكا ةقضنكةرصلا قف

 ظ ئ ومعك م10 ىلا ّمقفن تطقس مدع تضقن | جح ضنا فلات ملاذا وعلا ١
 1 ا ا م ع

 ١ ! 7 اورتن ان ل دمه ىتلا قالطا ورعجللا ةمالا رت رت كالموَس انءاع كدا الا

 امله ضقلا غن دست وا عورتا لع تلءارتس سماد وةرعلا َةْفْب ْضاَدلا ض

 ةورلالط جم نال لضاقلإماب تنادتسالا 37 جوزلا ساي نو

 1 ص
 0 تا

 586 حيا

 53 ايل يالا قد اسوا تاون هل عيوصلاالصا ندتش مآل كنب 5 و

 1 6 دوا جور لغ ئيدتس انل حباه تنادت انتم ا ادا ضارتتس :لاةارشمالا ٠

 5 37 ٌخ فاس يضاف رش رلاذاو تزن ثانكورعاظف تيرا ذا

 2 مرارا غاك هل ل وتلاذ عرزلاركلأو تش :نادتسالا تزنازما تعداولو يلع

 ةرصملاةركاولع دتشسلا ١.٠١ ن.وزجا ةرسوم تا ةدجو ةرصم ما مولو بسككأو ملام مايا ةيزنسم
 در عم مالا نود“ ع ع ةزاسبؤجرم ب[ سس بابلا لوارمامالقنو مسمن اود متدبج نع متقن

 دي تخأ ةقفنلا ىنج رم مداعم قاد |مدق مل قفلمالو دقن البد تج ورم

 ضاقلا بلطت نا جاهز ةيجورلابو كال ةموهو طقولإلعظانلا خا ٠

 : ةتفللا لعمل باطلا الا| ماكو مىكلال قاض الا زةقعنلا ل ضف نا
 - هاضورم فلم ضف وم ب لس مهن باول لفك مه ذخ ايو
 'شاوا عب أ مه وش درس : |ةرع كل نإ ىضم و ابق فنل ان.كموبإ6 ذانمجرطصلا

 غيار ا 6 معد معن باوجلا قابلا د ليم ع جوالب قلبا غد
 فنا و هنامهزي و-دعغ نيب ىججإجمؤر , نس رووتلا خص رلاوااضقلاب
 ةدعتا اى معن تارإل معزم ةربغالو م :د زج للاجار كش وك هتجورباع

 يترجم دموي وزةزور ةيزسس تاوبعلا 'ىل خو يفتلا رشة صنبرصبلا
 0 ولارطبس .اتقتاو ورا ددلا.راقن مامقفاوتب ةنساك زتسولسمةقفن نوط واعيا دنا
 هكا ادععب 2 بابا هز هنود وادا نول وطب يدار نع تانيا كاع
 ةقفشاا رعت تلطول (ي ب العا جم فسلمت تالطاذلا ةنارمللا راق لس هوز را هجم نامل ١

 5 2 اردلاب طخ عملا لع ما داو ماعط لع بجاولا لب سي با تدل لفها د

 مهر رعب يلا ا نهدور خط سوتلاوامةيانكمدتباشعو اد مو
 هتيوبو تسفر انمطز 97 لإ نمونمااذاو ىذ هبلع و فدنجاوراضد مايا صاّقلا لعد ادالا

 ظ ارو ظنو كونا اناا قواها لكسر نياق هبح
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 هاير ول تتسس

 0 لو
 يد اعلا تس

 صارتو/

 01001 ات يا ل

 5 هينا فرتعا
 دب اصلا تركز ىف ا زوم

 فلك ا اهريزلب/

 غطي #

 رماح اين ا ءلطماتع دااذ١
 فلو اهرل وقل 4

 مقفملا

 تفاوكسرلو نوي د ميلع

 متهم ضرازوو ام عزور
 . تويرلارع

 ١ معلب نكس بوسك/اوع
 مهفلا مهل با

 ل

 متياهكب هدلو ياي لا ءل
 م 2 وى 5 ل اكن او

 مااددلا

 اسايو بي قرر"
 مم اوس

 اهتافكو كاهل بلابل شاق يومك تبلطو تعبرف يلع الركوع
 ١ لعتع دا انو انيبانياخاةيقستو عبقتسلا نكمل. رتحاناو
 مزير اهو رقاب نخاوي لمج هتعذ غ ديِضاَب أي ماو ام جوزلا ىفرتعاو ةبضام ىواسكب
 غوسكلا بلاجان اين ض ارم دااضقب كد فسر له نجيم غمس لا صاقلا
 يضتسنلو بم مزلأ هتسذ خر ابيارقا اذ اذ ىضإرموااضقب ةحزالا غرر رقت نا ميلصاملا

 و غال نا جوزلا ويد قح ىوشرلا نع جوزلا لا سيال نا ىضطاقإل غي نك يضاقلا
 داركوو ياللا !موسكب ل عتسع هانم اضدإ سو ضاعو ا اضقنب ةيلصا م كوسك

 ”جكهمب فرععلام جرعرلا مز حيره انس بانورلا ترككأ د انكوكن كنس لك وف
 , 1913نيجورملا نم ضارو ا مماضق قبس ١ ذا هيضاملا :قفللاو ةوستكي ضجه

 مكرتلاب نورتو ليلتلاب ىو الهال عرقا تدمد تف دنررؤاء ضرما ملتلاق
 لاب لباوقلا ترف قاطم اركلاو لساحا ما ةقلطملا تلاقاذا اضارسسو
 لاحم اتعدا 1١ بااجلاذ ةردلا هزيم. حجل تبني انعم ال وإروهش غن ماو
 تكتف لاتنس جو هلل رس تضم ناذ ةقضنلا هلو كهنذ غال لوشلاذ
 ضيحش يطبع نال ةقضنلا لذ طحا لو ىاكذ الن عئيبت و ماج نظا
 ظ اوكرات ملدا م دمإلو ةعاط روي دير جلع ناككذا امو يتلا ئاتلاط ناو
 نيب هتقفن نوروبزملا و ادخال, نجوضفيام عندي حم طق فو و
 دلاولإع ب ابروَتل يدلل دايريقفلا مكمل باوبلا بمعيدلا بابرما
 اجا ضِفدوملايع ةقفلو هتقغنب دن الط ىترءاهت كلن روي دس ؤجم زر سس باجا
 0يجؤر | ةسسا تكذب بلا طم ثيبدلا بحاصل باري هني دار وكذا ال ضنلا ضرب
 اهلا لكسم نم عبلط متريِقف ةطلاب تلبس مل و توق نع مبسم حتر ضفي بوك

 21( ةريحصلاكبسالا رع ةرسمملا تنبلا ةقفن نال معن بارإإ دهلذ اهباهف

 .ديلإات/ددب ملين اذاجررب سؤص ثبا هللعرمغ لد و جز زبلاو ةصالال
 مهزمدلاب تطل ا/دافتا/لض|/مدلا الا هتنطاح ىو سبجلمو اك نم فورعللاب

 تكمل

 طيح نيرا نكرايتنخاا غران دل او مهارمدلاب ةقشنلا ىدشتالج من بااربإ
 كيلا مدل ةانكمصإدلاه رمد ترهاردللاا موقد !اذانصا اهصرج هصاقلا اش نا يتجملا مغ
 قل وونلمالو ةقظنالا [”مهرماغصل الواو هتجورطي شنو باهطجر وب ممم

 ريا دتسالاباهرمايو مروا ل قنغنوناقلا نوف نا ةجويزملا نيرو لاما ذصنا
 ان تناك(5 ةقننلا !طمنرل باطلا نا!.غيلحتديرصحا ذا جوزملا رووجرتل

2 

 جد يحس مرخم »7

 8 ىصاقلا نكيملانا ماتتإ لع ةنيبا.ةماقاوا ميل جد وأ ةدغدضم عقل طمالو



 نات. غراس ل وتامين فس بخس -الطورتشتيدالاو هتجييط عم ةقفنلا نري نا فيديا نازح را بع دميرم مسخ باد د اضف حاضت الع
 21الى دمنارلورزنا تعب و زم اضحإ مس مر و دامو نان طفح عج نتووهولاة وس ةردل, موكب مبيعا كيب ةيوريصلا نعل رك زنا دوتضل اميه نلبلا 2 كاع مروع قمن نوزت نإ عندو اضيأ ديف 5
 لاري ستار هبط ذهل مويا ةاشتل لع بالاول بىا ارم طقيرف//لاّةو قرن خل اد تتاح ؤ كو ةيناضر اانا :ىع تيس اح
 لش مل غنا تجورن دال و الن يوز نل ه1 لاتد ىتافالادل محو: بجمنع
 لح لاوجامظني) مط لو يلع زوطف قفل دع زمانا هنتي الوان
 اند ناباوج 0 ودنال هاد 0 مادا تلاطيو نجلا نكذ يع
 ت(ضحا نك< ىذا اما مججلا ىلا اواو 2 تلا نس ااءاو بئاطلا غو
 هدا مقموهو 0ئطجرؤ نس ءديزجزلا )اوه نبا جيجا ةالذ هتجيع مدعل
 نوعجا ميلا لو هسا طع جملا هابل ةرقالو لوخال و < ةرطاح

 عضاقلا كرير نير ةجوضدلا و بلطلا ةلولاى جريع بيرشلا قطن بوجو طرت
 اى روح مدع لعد بيو دييصت مدع عم يك انيعمولو بلاةبذع حت لذ
 كوم ةراجا طول ما زر | مسرترلا «تكوجالتل تقنع زج فر باونلا نورايك لعن
 باول كدا رسل 62 يب ماؤ قا ننال مقفل. جون فل كو امد
 امم تي ماض ناككذ) ننس وسجدزلا هاك هدولملا, مدا بجادرغ
 لا زركك عرش ذب عييزلا «ريتن كلها ل كول وهو اح در لطش لإ وييبل
 ملاذإ اتل اى جدال ”قنعج يجتنالا طال ولم نع ناكل اولها طوهو
 امجد جاك وسب لالا تيب حم مدام تاع نجسنال م دا هل ند
 رح تناك ذا ةياودا حاظر جر عزك قالطا لا تفعانه تهاعاذا
 0 تناككذا ةرملا ةجوزلا لسس مهام م نحس ال ا تداكألا ل
 ظ "اخ ةقطل نم تبلطو سومو وأسم مامطب ا, مورمابهباي مو فارنسالا تان
 اهطودولم ذحاو سداضتقطنبالا لاطما جر نم اه كول مرت لوا .
 ما تاكا ذا :ةحوكملا يضصلا اىو انلا ىؤو معن. بس اولا نكاط ذاك

 نا مورا ةيبإتملا م فزغالا تانبل مداالا تقطن مدان نحمس

0-2 

 مييعلا هدد ردو
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 دطاد مذ (عريوَكي ال د لوا هل
 لاو نسي داك يلع ضو
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 هس عانس ا// (هؤ سيل

 ميد اج عب

 د 0و/س زرازع قدر

 ترلا ري مل ةقفنإل

 مهيد اى هل و م | نع 578

 ىد تلت ةقفنلااهل

01 

 ميصلا ةحوُر حفني

 بسمباؤلا مدور جَوفنو
 جب ىلع

 هيلا لوقا تاياورلا ةنزخ ةقفن الاف تحدق ترا |. داخ مدزتسي

  اهرنعاذهو اههرحاو مداطمرقلاءقفن مزلباا د8 مدائلبدق و رجلا

 "صقار هذإلانإ لاهل: لاقت ثيم دا نري فمهيوبا لاو
 ىرلملا ةثؤرو فسويدلا وص 2ث ا دنع ب وخال او اًضلطم حاول
 كاوا نييع دا لع زف دحاو مدا مبفكمال 2(دامل ناكل َعْحْنلاو
 ب لماجم ىيكسلا نتعلم لاه م ]سس زنا هانت ىرضكي اسرار

 تالرعإا قدب ترص يراجع رش باوك كد دارس همابجيورم

 لامال مااا 3 ىبد غل سنه نتي >لذ ماركس لاهل بات
 ح ميمنن مزلبب هم موطع قاننالإ وكما عمك ضلت بسم مارطو

 - لوضالو 0 1

 عرعلا ةقفن النا منتو اهجوز اهعتامةارماؤر ]اسست يييمدلا ؤورفلاو

 . الاب قغنلا جالا تطمدلا ف كاةرعب مارب كالداج يلهم هك
 - اهلا اوم ناماج ةودلو مان كلا 32م جولو اقلطم توم تع
 < هنياالك عزلو ما نص تام لرب غإسسزلا ةرهوجا ل لككمةقفنلا
 قجلام ذةقغللا الون _باوبلل رتكرت ةريوننللا طيزي )ه هك ضلخو
 رص جوزلاو َعيبكتجوزلا تناكاذلا امو لئن مخ تا كنب يف «هضصت
 سيياا ذل نبال لعمل ند و مع ايناقطنل بالا نيدّدس لبيت باول قف

 بيدخمعإل لايرؤصلاىيلو 701 تناكذاو تال 2لاتمن_باوبل

 سيلا ١5١ نجلا لع كنب عجرم ملا .ّمقطنمل بالا تيدتمسو مرل وةارما ةقطن

 خام بنك نيكو عطيزلا ذ.اذكوررصإلاةينلاح ةرجرلا يلا لاقل ارنا
 . دلو + كص /بغال ب اريل قطن بدع بحجه تجوز غب اهلهم
 تيت ججلملا تح غاب قفاوماذ و و صحا ذا نع وصلا هتنارتنالاي مقو
 جوفه درا |نمزسدإ) تف ار زجص ناك يا نال ةجورم فن ل ىهرما حملا

 هس اسوا
 تكن -بادع تحوز مطل بقتال مريخ يك و | نخر وص نكاككذا دنا

 نادت 2 ادع 2١  بياط)ا تك ته جز نل ألو ط والاب عجو زينو د ذع م بقتال
 -”جفزم فنك وك يبلع تقفن بت هل دايخ ناو جزر نع كك (ذا

 مما عوبإ هجوزما ضل حصل ناب سنتا نقم حرصرهملا باهذ ماك
 ظ تاو هاناذ ىالملا مجءاشةدقضنلا غاومنمم ذا رهيع بلاطيال

 ”الاةوازعو نمت وللا عما جا قجزحا لان هوررنا نعد ذاب

 ©ررش
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 كك سيالع -تعتن متجاولا ني صلاّضفل اذ ازرق طوسبملا ا
 نلإلا ةجورم ةقفن الط عويلو ناكل نو بياعل او ضا نإ بك خيغلا
 8*7 ةقفن لع بالارباأو بلا مجوز غم نجإ) تسال 68

 ارنا ايرس لا للك ذا بتال! عجورن قف رجا تاور دببا
 ناو بالا نيبب قرف لاذ جاين ايش غل ةالقالأو دحدل ال جاتحي
 بلا لاَ معدات ينفج لع بال)ر ربا تالا عزسمب ناك( 5١ نببالا ناذ

 فلير يوا بالا .ةزضن بوجو مرع بهزالا كةضنلا ئاهرهاظو ٠
 ميلا موب نإ نع دا ورموها لطم بوجولاب لوقلا ناو ةلعبتالاب نبل ثيح
 رعايا هناا كيال مزلب ككذ بعزل ناكأ ذا هنن! ريح كلو
 تكي ةيجلو تلا تم د نال لممالاب سب! لع نيالا ما صفت باعجحو
 مراح فن بت جل لع بالا عم هاخ منن بكل ذاف ى ىف فروا
 انك ذ ملاع هىجبللا فام فعنص فاير ظ نددذ تلا أ بالغ تلا
 فبئماانلا نبا جما فن لع بالزبج نا نمكدنتا ىردق تاىفاولل
 اًذِيَو ىداتفو اعوش وان وتم اان دق ىلا بلك ورا هيا دنا مهي ل١
  قيلامت معلا بهندل قككس اجو او ىذاحبانهضلوحا علو
 ( وكيك مهل لا كمل مدا زوشلاو يدار ض اهلا نيرتحا تملا
 يلا را ماني نوكك طن اوض د«خجافلا عرج بالا اهل جلا قل ضخم
 نيالا 1 بالا طع ةبجاو تقلا كت مدرطحا او ريزعدب عجرم
 ردا يع قباسللا كوسا بوح و ركن اه قضقمل نط ديدي يسد
 سيال دع وجر قفإا وصلا هسا ةج ور قلل تودتسي بالاخ ىح

 لو بوسط ولا تبا بسلك : نع ةزجا وريف هما نبط سس جاي
 يهل ذر نيا ةصالل ليو متتباوجل تقطن دما خي اذا نهالع

 ايمن تاهت ىوعتاماؤر | سرك تقفن زر نيون ٠08 ل بونك 1
 7 ذل 05غ باول ا داق اتق حريط موزلا :ىم
 هليل ماصاوا موج تراصولان رق وقت ةزملا تاككذلا منيا انانلا
 اىتباصا اوس ةقفنلا ال ناى وراك اهو كيال ةح تركوا لل عنك
 | اف ديورم عرج فم سس كو نارجنا قحرطب عوز ةسمل ىيشفل ةام نع ايس يكتم ولا نكمل دارك وا جوزلا تيب هل تلقتنا دعب نوراوعلا هذه
 انجن جهال اخ ولم عمد اطال تعا ر وشن عم عىرسوم جم
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 ذدملتسللو ورب بابل دكا سان قطن و اءقفن يلعن ]هو لمنملاب

 عورتا تارك د اطورجرنلا « هرتمج عة فبإاور ذا“ --روتلا

 "اكو هلااف كن جع ءوجملا يب ريو مدنا 8 ناككتو
 _اةطوم تجورم < ناوارمج هنتي ا طش طل مرن عم

 8 نكرر” اقلطم عوج ال سم تمكنا واخ شد ع م

 . ةيصعع نيام) رتذ ماتا طر سرني نكذب قفا ف عطاه اهلا نع
 ةقفنلا طش و اترماو ناككاو جربوا ا مخ اولا مّيقفت محند[

 . القادر ةبطوانعونراد لل كتقنلا ضير غراس رعبا جرح وكيك
 كوبلاذلو اّقعن زلال اهل وذ ناوصكوم تمن د ىيشلا مكسم ل

 ارنا تيب لل دلتا اذ لوطن لاى وب جوزلا تيج ل تنم م.تغ اولا
 لقتنتماذ اجيكوا - حى“ < جورزلا يقزدح لل لقنلا ىكت لاح تتاككتلاولات

 سجل زجر ]جم غي رع ةقضنلا مندا لعن كيال لاكن د اشتقت الذ
 توه ٍلعوجرتل ككة نور ز تلاحم لزطلا مال نذ اوازكسود لكم نمطل

 ككّزب عوببلا مالا يررتو هكر ئغب ال١ ت انو عموطعم ةدح غ انباع

' 
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 3 تعا انهو لبر ثانيا 00 2 0

 خيب هال ا/ئر دا م دج هاجس 0

 ميمكت ارح كي ملام لاا ثب + ده ورك يجول ايه ساولو
 0 او لادلل ةئرمكو انه ةردبلاو يؤنتلا يرش تيذاك

 باول رجؤنا ممن اسوم تنبانب مل بسكن عزجاعلايغعذ
 1 معا ءاياولو لوصال“ ءعفلا ءرطنملا !١ برسوجاظب و مص

 ب زل | بر لا هريؤتلا جرح غ
 كاين ابالي تم زعل اور كالا لاس جتا ١.يهشاننالاابما تبا

 يصل رهاظ وصعككو :إ ءاطورؤصلا لاح ؛اًقبافعزجتما سافله نوم

 ب وو 1 وم مغ باول ثهد ك ةدجلا باج

 ريل لع دابمب هلئبر#ت مديصو د) 0 ة/دقم قطن )+ تيسس تاداراو ثوبا

 'هملاو قلب هتعبرتم تدار نعل تجوزعى ءادلو و لاك اقبامملا

 اال ىوالملا يوتلارشرتنا انتكذ هاذ ءلةنضاحلولانا <رعلا تبا
 روصو ميلا ل كاذب فلولا كالت رهاظ_ارقا لا خس

 لرسلا

 1 وول



 راما لاوسلا 20 نال ماللتن تناضخل نا عم معب جملا عرى خدت لاوسلا

 "ضال: مالا قط لاطبا رجلا هم د دوك ميدزتي اال ظفاس

 تطقس جو زمالك لج هنا نعد اهدا ةدَشَو
 كولا م ىن قلاب تعوب ١ذاذ صولا :الزغع ترماضعاة ع اطح

 د رحنا و رزعصلا لا اًضب)-ةفنلل ىلاطلا
 فش نملك و ملاماقيال صول طع تنمدد اغا لاقيالو دنع نجاللا
 فىواخل دمام دب طمف لام اتبا دلعلا لوقت نال ىصولا م هيلع
 ةقفنلل ةبلاطلا معا تناك ناو للاقبا ةيرببلا لا نإل_مفدب2 يعن
 -اطقاسلا مادنعدب وك معصم )عك محدّوم ملاح واقبا طعم نإملَصُف ىطشم

 ١ىبروكرس ملا اهلا فدو -تاضلل :اّصاسلا مالا تعرصتاذاو 5
 هل هدد امزن لم وارض يلإل ظني ىذلاون | نجا اجزم تيب رميح
 ل: ع فش الو لإ ناضل تحال نال لد 15 فتدبح

 ان حارهناال ”قننلاب غرتبلا دنا نسال رج اب ةرجبلا ناهاظتاو مالم قباامهلإ
 رسعخرا الر وص تلال نع ناضل بابي ةيرماء كيلع 2م فكتكاقكف

 رمالاو مالا نع_ىنم الوان جيابيلاهدلولا فز لاّرولات دارا رسوم ةعو
 مدا يصلاو ديا اوفلتخا دلولا دقطنو ّرجالاب بالا فلطتو ككذ لت

 90 وا عرتللا ا و اب ب ناجل .

 1 مانا طلال و طلال ثمل لهجوم محو بالإ ماس ع دنع مالا نه
 00 دانه ور رتل رزعصللإ ارظخن الل جالو داع : حبي ار سوع

 السرما جوبا ناكولا ىلع سا قا ماد عامهماقبلا ذا اظن مالل رجالا نحوه دزه

 طوااهركءاهذصؤ يب لا لا ماقبا غاهجرظنملا نزمامتلع دق تلق
 3 مدد حوبرملاو ار سوعا ون اال ذ اله الم فالك اب مادنعا ابا غافوظنلا نم

 قىرعالا

 ملاك اب اري ربت اعل عم د

 / سل السم مالا نأ داعب د

 ظ ا / هو لا هدالصالقم هيعرطا هبا )ظن نانا

 فواسخا 2 0 تت 0 هدر طاطوسا ئرخا# 5000

 "زجل ةرجو مال محو نسكت نادل والام ل تكَرو معا تيفوتت ريعص

 هتيبرتب ىنور ميب) ماو ملام مجاب متيببرم ماوس هدام ١
 جالانح ذا نعت مئابالا تيس لاسر تت دادل ءوقد لزرع تببكتن

 وهوا ترك عملا تدل سد دب باول لا تاموت بيو
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 اذا جوزلا اسس نحت هردإو طرا ماله ل عاىفغلوملا ةرابعهاظ ع

 عفن ]يمك مذ ضااتنا دبرتو ال جو طنسال نا تجورن شنو رضسلا د ]ا ':
 د: ع دو 8 , ا ١ ٠ 7 ىلا ٠ 5 ةدرلادارا/ذ ازيبع

 نوورحلا كغ دللاو مخ بارلل نكذ لا ىضاقلا |نهبيك خمر هيش فلا

 توك ولواء مداازكلا عج الهش ملطاو_1 دا رمال لثم قفا
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 للص ردويتي نوبل
 سم

 9097 مخ؛ مجتحباص عم لا

 2 رهصلا يو رباب
 . امال ةنضاحؤي [س اسرق ممل قلادو عينا نعرعل ا: حرص بو مثقف شفار ب

 نكزر .سبحو إل يلع عرطم يطا مة قطنب الاجل ىوعدللازدرع ةيطانا
 سلا دإ2151 جوزلا ل لس باى كب ىب 02 رقخ وهو ةنيرتوربط قفل عقر
 ظ دلك وكب طي يالا فدك ور هشة عفن تجورل وضد وارهتت ٠ ميا ع و ويزول

 | ١ جوز ةقفنلا افكر مسا ككذ سرد طابا 7
 ' "لا وازورملا لبق ةقضنملاب ءلازعكارش بارما مصعك :روكوه ابنه ضد 22 لطم

 ترا د ل ع ريس د ْش ٍ ٠ قالا وفن جل (ءزسوت
 بقكالو ءاوقو تكرعب مزجزلا زها عرحار مج. و ينال يعم دع مادلاو /ل 1

 يلج اافككأ لد طازه_ل را ١ستلاو انعرلازالآ تضم منن 2
 0 ١ تاءهجداملو عريحذلا ع اؤنا هارت عاملطم صتش |,مِهاحارغسلا
 ا . مل نوف علاق 6م ورماباقفرمن اسس لجأ هانبسلسسما تكت
 تن نككلا يشل حد لجل! زخلاهيلارءاشلا ؟[نيوزفللا هج غر طرتشي
 ١ نإ الاهعاف او تمزلامامال نضج يضق الاب نك<وع فارم اناتلا

 | الا اع درل نما ويس كوس وف دوقلا
 7 يش عشك املا مزاين ركو ن[طلا زوجك سن رمت اع  ردععغ
 مزلزهامد ةريثسعر غياحكقنفلابزذكول دن سدقت عطرا لة سرا كك قي

 اناصالالل ةيركذو ىوتفلا يلعو ديالا ريع مب فموي بارع وره

 ءرهاظم قلطاو نمط نال لتقغشن و هلا جو بربع بالطا باللا

 نيإق يدق تيحتم هعرلجو لهل طعارك ناالا اًفلاطم ناهصلان وج
 نيجيتناكأذا بطعام تلافكلا تصح قلط ومس ةلككعف ىارزن اعمالك

 نحنا لوقو ىكزكرفسلا يبرم. لئن لاقيدقو ىضاتلا افلا . *
 نيعج ش الع حالطصالاو نارتلاطارتشا غانبال تضرورفم نكت واو هديل

 - قط ةروصت مذ عجوزلاؤ ل سس حادا ضم مالك مبا قيدن ١ ”صفرعل عقاري ظ
 ٌقهيصل ةضنالو ةيضاللاو من بارما. ما .يقفن بق هيج طولا يالا ةقيطح ظ

 اوهلتحإرلعال تشاو و صت تناىكزكو جورلا تب خ ناو ءاعجال دصتال :

 لطلاب ما زفالاو مزال :منقلان لع ةقننللا مورل جدرانه كانون ْ
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 مرر 7 بسهم هع ا سسكس أ بلس ببن

 م سي 7| هع

 رم ةمثو مل ما يل وبس يت ب



 امض خاويال بالاو تقطنالا سناب تيطيالا ضررموئغص جورزلا ناكاك ا.

 ٠ لكم جيافكمادتحال زب ميقكيال كاكالاب لقا ههحالاصللاناكنآو دلع ١

 لاي

 َقوزَعَمن نيرزطصلا برلول ىضاقلا يلع جلهم سس زنا نأ عال
 كج عربحا وضاق هرما رهظا يرتكب ,ضكمأه قرودد فورعلا ددقلا
 قيس دايز مجفف مثل يلا مهعركدام كانا رطني غبار |ىوصامللا نىك( )يه ىضورمملاب |هيفكلام قياو الاجر عاطل *رفشب
 تحرج ا ىتال تنراك ناو تيد دال, ركن تك حزح يبا م ىو ىعخ يي

 انّيقفن هدب صول مونلهف غيت خا نبلامل ةزجاعتريقط ةلرص افي ]سس
 .  نياعوف مكاسرملو او تك ملاورعجلا ف دش و ضب ميلا نم
 عسل يلوا يدع تضع واطلع ع زر اس ثنا موب بتككك يع
 ناكبالواا0 سعير تينت لاو ردا ةمجا لاسر هل انتل

 كيلا :جلاي'هلا بجو ماع حلا ١.سلملل مدت ال نعد ىطلاوزبلل
 ئ جب د مش راو عرارع حار وم بالو رجلاعسو ىكورعر ب 2ع هدام علطما تبا ترا غي لس مغ بارا بم

 د .ةالطإو بالا عضو قفل ىك00كاي دا عند ناواضق خم اذ ميلي
 قربت 02 عزه غانا فاصل كد و لامريهصهلا لو بالا نكيمل
 دك نانو هتكراع تلا ىلا نهؤربجج نانو جوصلاوهور اتخالاؤ
 الب ىذضتن دنا اهلعع نجوا دولا لاحد وا مض رده

 لق و ىوتنللا هدعد ا ضيا نمل حالا«( نكت امثال :وم عع
 نشا ماهطإا رض اتسرمل ىذا اصل حق ننال بوصالا هلا تلال
 ىدناضلل نالا دنع -عضرت نم بالاربحا سيرو هتومو مضل ببس
 نازل نوربجالو ىلالملل سونتلا حست دست طع قنا
 . ضصللالو بالإ يل واه غد نخاي ل نابل كيمت ا اال 1اينيع

 .اهقدعاضقناب نم تنلابو اخلط نغ جرن قمم جر ماغ ىلتلاجهزسلا كمون ب اولإ هالاحف -تقفن عر ىكككمفط تونحا دب تا لاعملو
 انتزع ذاوال م بميدص دانك نه ركام يدنكت راس
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 لغؤق اننا رهف ١
 خرخرلارلثْنِب ىدلو

 تاوئإلو ب ا/ ١ باع
 فاقنال( ناردون نارسوب

 «رالو اؤزع

 نس عقلا وكن وا مال |
 برو ال ارس(

 - يس

 َّ را 2 للارن يع "39

 دهبرونع/ل دعوه

 معومل
 : سك للهرف رص 2

 ا هعابماوك
 ( ١" عوجربم/و ضو

 رغما / وع

 7 م/م لفكك انه نارهظيىذلا بسآجا ررضلا فدل صئقلا فيك
 ٠ 2 كالا هط وارملاخا' وانغ إثم عصاعا و منلينالاو ماؤتلا وهدا

 ةادتللا لا همايد كحل جماوفرتنا ىلع ١ هضنا ميلك نعال جب قد
 !سرقرعولاصجد زنا ىيبا يع فكقرظنب عجرتل نوكذلل ععصلا ةقنغم
 مزال ملاذ دلع قطللا موزل جوزلا نه ناطولو مو جزإلإلا نع
 ثا نيب نيدو 21| وست ضلعنللا م تسري ل لتس جاصاب ماتاألاو
 ديد ديريورسوبرطاح بايو نيرهصلا تنم ىدلو د عوضني
 مانص نإ انامل ممن بايلإ (ىهدد اليا هريس ع عدلا كلا
 الوخارلو قطنمالو ةقضن الاب مهكربو باعرسعم بام و بسككنو ظالم
 رسا١5١ مول عاعجرل ءاخصلا لكى اافنالاب نار موي له نإ طاح نارس وح
 قفلت نارصوت ةرسوم مالاو ارسمم بالا ناك د اعرض ؤ مصن بارما
 7 ىلعروصلا دقطن نالرسياذاريلت مجاني د( ز ونيك دا ولعالم

 ' ٠ ماي طابجاو اتسقايطات مالا تناك سنن ةةفتككرسعم ناكاناو بالا
 ١ هبا تالا اس مو تصلاب كلوا مال المح رس 1 ذاميلع عجرتف ضاقلا
 أم فيو لاةئداولا نجلا ءرهالهلا هرج طنح ئعزلولا لقتو سكر
 عانس بالذ برقه سس تيدتست َنِشْفناملا با ضال
 راع ال بالام جوع ياني د (شدذ (: موكب جئازق نف دجوي ملاذ
 - ضان لاد هال ال ور مصلا نكي ملاذلوو دي ازبلا فورين ا بسائل ميله ايدو

 لا عجرمالو صصيال ةدهد ود يلع عجيل ضصلا لع ةنادشسالاب مالا ماذا
 .اقفللا ل بجت ئه رقجا 121 صالاناتقطللا باب دامت
 يو وم رع تبارقأ
 / اكو وجرب ةزسوللا سالالع قنفملا لقي نا صال انج شدوا
 :يككشي) 6 رضا ةملا هوا نل مؤ برس وللا نيوفعالا طع بت
 < وتم بالا ناككذا عمنا نانا نر بالا دلل
 سول ليت نغلق عسا ذ تيب نيب رول نار ط هلال يح
 ك/ددتلا هركذالل الع بهزملا  يجتلاوهانهاب سب عصور
 معاني دوكيد قانا إبرموبا او سيل طع ةقفنلا طوعتال منا جوه
 كا ففلانكم دلل لع هلال نه بالا قطن دال قانتالاب دمادع ١ ١( 26ر0 دلل هما نّصلا ةقفنب نصف ان جرن بالا ل630 كلاق قتلا
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 داع ة/واللا دق فن بي نمنع رف نكات بالا نا ملصاجو رنا

 :ءانا غار ل! يع لام نحب يقف بالا كاكاو و ىرحدال ةالضجرسولا
 بالا رىكألو ددلاص اسيل كنه ذ ل نانا وع عركك ىناإ جملا

 كراذيالمملو نىتلا قالطالع ماضل ةعاذ هوو -- : موك بانمز
 ثانالاو,م انضلا >الوالا ”قفن هينانلا 7-0 دحا هدذع ةّقعن 0

 اذه ّ ”ورقفب طقضتاطعدحا فلة ها كدا -د١

 كا بحاص يام مالك كرب قيطقدل د يفر سعي اج ىف 4
 لق قاع دقن رماه منال نوم عمنا نع جب طص هوس اك قن ثسيحرللاىشال
 ه ملأت قلنا 'اوهاىا سسعللا بال الع بوصول" نال كعو هدعبا6

 هيساع عوج 2 واتيمناىو مريع دع بوصولاو تيللكبالائالاود ةرسوملا

 مالكرب) ني < رسل او توتال جالصا نعد, الا ءاذج ةعو جوصلاو
 دح اواو تقفي ج بالا كرما شال عورشلاو نوتملا لوو نا ىعبرىتلا

 اكو انوع اناىواا سوم بالا :ىكذااع كضموهإد قاطع ىيل

 نب معقالا مهلزمقاللاو بالالع ةقفنلا ناو يسوم مادالولا
 دصَو مار ةرسوم ما دثلاذ دود لودر سمع ناللا الاك(ذا هاو دع

 هاني باإذع وجمال دياططخ ب بك 2 ةقطاللا نان لدم سمول ديلا ءمم
 تجوردق ةر ةروصلا زهجؤف تيللاورشلا بالا قاذل نم ةضدلاو محام لع

 20عيورشسلاو نوما قالط ىلع درماوىهو هدوبجو عم بالري ريع قضنلا
 اكد الملا لاجاو ةروصلاءزهرشباهدرّتب كادذواحالصا نمدب
 طاطا منه لتواح 5 نيسسوح ب اللا >4 داابطع ردى »رج

 يا ا جاحالل اود جملارالل مدوعم ا ص
 يقم مهكا ل جوتخااد عورشلاو ( لالا 9 هاورلاتخا دقو ةئلاثلا
 52006 نارجووام هين تالا تلاورللاب دام ءاد.ارهلا طلو ها ايهم
 ءالصاخو سا: د١بالإ طع ارم وجر اج رم ولاعاو ددللع نهال نم

 اعا ةقضللا ناز حلم اا اورو رسب وللا مالا كوب قووالدنا

 رعايه نوكتك واللا لع قائنالاب اهرطيوا مالا مون نككرقطلا بالاليغ
 . مدد رو دنقلا ةيلاورم وشما جورطلاو ب تحالف بالا
 6 ورم ا كحاكدل جرم عوامل اماسخا مح بل 00 و تيللاكرقطلا بالا

 قالك رقع حوسح تاوجكوب اذهو قدا عهحاح ىالصايع

 هد
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 22 2 تسل بالا ل ا تكساس 2 هد م

 ىلع نونجمل ادالوا مقعد
 مليت

 هالئمصلا/ام نيون

 عمفتلا

 مج لع ج إم ا رع

 يزلا

 اهدداو ىلع م لا ةَعْمن
 مس ومسل أ

 2 /اوراذ م انثي ىف

 رسكوي

 ل اناوال ما 3-0-3525 فنيل ناك و همك ةيوحلم مشا ١

 ايم ال ىهلعةاؤنالا حالا فديت وعملا 3

 ١ 000 فلن بج انهزم نكد نسرين بالا نوكت ديلا نمذديال

 ( ١ لكلا فيوم اككهلدع جتبجاو ضن بالا قش اناث كانتا لع
 31 موق ناغلل ار ظءانر قام عاألا داون نتاورلا تالا وع ةبحرمانح

 )ا 1 . . كرسسل موروملاىمج ثبارد كن رك دمك كمكا امالابصلا و

 ا اك نم تنعال تمن ريطلا بنالأ ىوساك ليقموهال اضن مالطا

 | ةيرضلاو(ل وتل باكصا «راتخا ام ىلب تيلاكومجيال نيرزريغ ناك
 722 تهجيدإ اديضئلا دلل قوفدىكذلا ديرما بركان همضتغان
 ةرجاعْ مف ما مل وبسككو ما (لمو صو دالو النجا عرقف قبطم

 ىال ووامعماولل ويلا طجعجقفن كك نلرسومنايجصعناعو

 رعبا تيللاهكعجبد عز ضد انسي ذا باهيع عج مالج

 الوالى ال م ٌقسعح ماملو داسو لام كد متع غلط افنأ ءاذرزخا# :
1 

 1 شعلا بيل ع اىقفتاو معنب .اوللا الام در مما ةقفن نوكك لهي بسك

 "م ايككنعمابشسا ملابلاكمتبارقو ملايعو هجوم ةقنن لعو ءلعرا غ حازدلو

 أ 77 دفن باوعو ياام السا كيكو م رهشاةلالقو ينس كيد ورع ذل جوز نجريطص نبلاهلو تلاسا ةيحذ ظل نايجصلا
 داجلاو نيون احمشل ةاولاو 0 دامب عبشالو

 _ رود >اكو | اهلل ةزجاء مري ؟ارع مك' دل انهو نلولاو تاارالاو
 - ةراعاظ مه بال اي ثحالاو
 م والوهد ةطاؤو ىف بو صال ئدا0طمت يؤجل اذ يجعل اوه

 دال نومي نا يطشب اللا ءرمتملل مالا ترتشلا مام مع رسام

 انا لع تاتا كمال حرم اراد ىوجرالاو مالزعي_رارإ ثح د
 ابغا سئنا لو لاخلا ضصتللا تيد جوسي مج كطملابالا طاح نىم

 ١ىخد .ثجرطصلل نزلا هه ئىدك ادد نعوةيالولا هدم مككلاو

 فلاوإتج انا ناككاوالالاو ءرج ديالك كك هر د0 طك

 0 ظيررس ب زكا يِصو كلل كعك اناا تافلاللا و ويبلا كاسب

 8 . للك هعوعو د ماهرسوم بال خ ارطصأ اوس عبو در تيا

 ] دماج يصب سيلا جس وديا



 ُك ىهو وسحر رياورم واحلا والات تناكوكاذ نكو يهلك انضالا 2ال امو رول ا

 ب ساشا و / اهعرِجصللا ناك ورقنلا لفطعلو زنك ف .ضيسإةزابعزول دادس
 روساوارا هرّهثلا ن اكإ١ مى دلع طن الكوك ب بالا بال ناكتضنلا ننلا زا يتحاو 207 ةيدرماوا

 ويلف ,تّمفب_ج كرس مالا نهد بالا لنمو حمر دل ةرابعو عونا يشساللا عرنببغ تال
 الما 7 ىوس ممرض و مهع ققائدالاو , عا يحاود رع ١ داى دو مكاو جو

 كد خونة مار ىذللاو نمل مقفن يوت عه وكسر ذ ادم ةصح
 2 دعت تبجو با داو ب بتريم ىعم ع ّيطتتو
 ىارداطلا لوا كدا حمرلا ةدابن يندد حالالخ شا جذي تكد
 هللا جاريا جلا كك دا ”ا مدع رد :لاكئاو لوعب رحال بحاص درع ص

 كفوف ةرداوال متي درماو مدايت ساو مماقح .يكسالا جاتك ناك ا
 م عروه و دو دنع ظنا واجر امن لل جإاتتحا بالا, بعاب ول شال
 لّض تعلن ويييسم ىزالرسعلادح قاوهتخاو كانها ةلاقشيح

 جدهم دازو لزم دوىذالاو جدد تثد ”ةدصلا ل لكى زالاوه
 لتحا تاكو حمس ال ةلاورم حاورلا ىدلتضا .ررسبولا ميد داع

 ١ صل اوخ ثيعرما طارد هددها ناقد 2 2ك باوصلا
 نكس ةرسعم ناش قرا ماذب بالوصل لع مداحو دز ملولو

 ىلا[ ةوربك ا ضط 3و تنن نع غال ب الال ةرسوم و١ اهو دنكش
 ل3 از كيبرش لوو لالا لوضلاو ناضل وف وص واوهشل الا
 لع شفر الا نيكد ةيادوارحنك < داو ا:كسيب م5١ 'كاسدالل حام ذا

 انرزعو قفل بوجحو ا كذئ دولوللاو ئدالاو او م . حا محرلا ى هد

 يزكي ر ككلاب حصل بيير وكيلا تقفملا نعال مولا كداس اوس فك
 تناكإ 5١ سيل ةبادالاو مداطاذكو ىرحالا ديد يبو يا كيال

 انكورزلا نهي حض تفند ةسحجيسحا ليد ىّرشم واعي 'ى انكم

 َح وو هيا نارالارلا اده :ىوتس و اق حالف
 ١ محو دئااطعرلا بهرالا "ومر يصلاوهو
 06-5 داداالوقي 5 حزنا عيب لاب باوصلا انا
 ادأللو لتنال حو تدان جيت ة مورا ١ كرش قمطلاب و ىرككأب
 لس ملداو موو اذ عيت ول.لا باتمان 0 ١> ىتك حيض د
 ايسر وكس (رعاوحرلا كانا .) 0 تجوز كس 2م



| 
 ظ ]

 122-1 كك نقره دكت كلما نممرشم رو دنا دكت
 0 والام طال ىناال ذاع كوس ل نكلاخ تب غزيكسللا ل بخ انكو مهن
 | ةفاالرك يوتا و كئالع اوم هر دولا د ١يلقلاو داو ماوتساو

 ١ 57 1 ةصاخخ ل اج قفن لوكا هرسوح تاو بسك والامان سس

 -يوتصانخ بالا وع عادا نمزماذهلاب نجلاو دذللاب نيباتنشوخينارإإا 7” +«/ 6 هلولا ةقشن

 يرانا ةرداؤ راسهم راكبة مدداع همت بايع يردي ور
 اسال لم ٠ هك وعدل دعب ادا كم ىلا طزنم ؤ.لوحرالا سار جورم بف ملهسل الات البق

 ّْ ذك ثماداءاهطةقفن تزل: ( نوت نرش كو لددب تاكل 10

 سموا لح اعدت قت عيوير سوم ول لنص ريض صم خب سس مخيباولل ٠ فلليخ هع سرر مجرد
 نوع منتما ماى د مولع هيب نركب لح محا فكن قعر ذر #س معن بسلا 0000 ب
 انه ط الو اغلا. جاطن ل وامها تجح زر جوايلكت ائنالاواءع ل زخرللا لبق ا

 | 5 : / ْ : وفا( ل
 باولل كهذ مجدد م "ضنا برتسإلا طم الصلا/ىتهج نم جامالو ونت ال
 بلاط ملا ذا ىوشلا لعام لع ىاؤزلا بقت جوزلا وم ّصنشالابلط ال مشن

 |. نوب امشن تماس واائكو للطل[تو مل تلا بوجو دعا ىفاذؤلاب جوزلا نيو اس كاعن
 كيال 29 هلودل لاس الرف نجا ىلا ىتزجلاع قرط قاما لمس 31 1 ' 7-5 دروع ىاامإ

 ]سم نابت مدردت حهنورس وه نبا نو يطول ا يع دقن و تقف 0
 دجبوهجأب تجو: م ىصصلا لما نبالعا.قضنتل هلم د دّلطمل يدعم ماسؤس اهتسيلعتّدفل |

 اي اطب كيدرم وامس مالا ىعصلا 2 |رر> تان او ىضعتلا تّيفنااى 9 افدرلفتحو در

 نيف باءلوزاساوءؤ اسس مبا كد دج مها نم هنااا سس ا هدايا : ١ ف حب 1
 ؟ونالابو ملل كولا ضان دي تكلمه اجو قاقق- منش ساطللو سيشل قو يف ف هس هل

 .”راظككذرل بز ناتضسالا كد ذ نحاتللا نقف ضو ببال ىطو 0
 لس دال والا تؤ انكو ةجوزلا قش يدل لش باو مبسم 22

 انجل ةزجاو تنبلا ”تنغلا يبإ) تنهلادج نمتلطت مديل نضاحو. 07” او نقف السد اهز
 ىموتاعاؤ اغا دكذالا باتو نيت ىذا تنل لسنم < هي ةءاضمك
 دنع مالا معتدل طنب مجرم د ينعتتن لبا جوز تن ذاايهاتيالع  ككتنينن ووزن كنزا
 ارا تكد اوردر كدا عظلب عوج اير موا مومن يشن ددوصح "اف عجرم يري
 0 ان نهج مزج 3 لس بشل توت بس ابن تافانر يره ورع
 انءاتعداوامجوزرت نيح نيرا هتسنجدالاولو تداح جحا حدي كلا ةعهرربو رب

 الو مح قررشنا لى 53 لعام خدصد لو ءرالولا ناو نبجج بسلا رعب



 نيجااتز.» وجل يصح مك د ع اول كاذب م بسضلا تشي

 كفرت تسلا احد تاحآ دار رعملا بايب د يه معهن ىداتفا .قدرتلا ممل نم

 ١ ىيتككانا ل ةرسؤتناو انرلا نوم ارقي مل و هدعديت 30 داككوسلم 00
 يتلا طاسحا بسن هزل نيتكت للم لوح فضل تدل 00000
 ملمكو ث_باولل وجاه تموشل تنزع مكيادادإ داما ذا! خالى
 ايوه تطالع وسل و | <ّقضطتلا جزل هل دل هلاواءيطو
 ماذكوم ثالاثملا لضعإؤو السا ا دتشل تدلواذا
 ىذا جوز لجن ابتس اذ تم كبح ةزصاب فيرتلجرم ةيشيلول ولا
 الءادرهطا تسل 12 دعب دوب تاجناؤ نط اج حال تاما

 ناو هس روم
 3 206 ةيراج_ ريشا جم ذ لسع ما لاو قال ب تاج
 م 20 ا ديدريو تدلوو ام تاحوو ىآ 77
 الذ دا ح تبطل و تزماوا رجا هيوبادحا حي ءاجرلوتساولو
 حر نم ديل سشا موب رككم اواو فرق دصي لالا بش هلو تم 4 دح

 -يداضبا سدت فلولا ياعم د التيمالا ا

 3 ىمانم لح دو ىبرشلارجولاب دارما عوني لس هتارما يرماج
 نو نم دبسش تبييؤب مايا ”طبستو نهيشا دس ا ١

 را وح دعب تدلو نمي لس معن بالا تقطن تقطن مزلتونع دب
 قالو دولا عيب ماديسلا نالاخلو الحب ككمبوكك نم دلولا نا تعداو
 قالظ زك هيما ]ب مسغب__ ويلا اهلوق حرج بسد تناله
 موهلقال | 5ك3 دعب امانادلو تدلع ةدملا ةيرخاب تجوزرتا ذا تاب

 ماكقداسمل روالل دلولا :ىكاهيم ”ولاتلا حاط تشو نمسا تس

 ةرّيملا مبا, اهاتصربارهلع دّمصلا د دجي :داؤلاتلا جوزلل هىناثلا
 الذ دجب تدلوو ةرعلا خا © ونس تجورأت د١ ئباب قالط نع

 لاا نس دنس تساقالو والا ق الط تقو نم نيتنس نمإّقال تدلو نا

 تنس ترلقو ناو لطوالبرلولا ناكتولاللا رك تقو حم 8
 يع

 تكو ثلا ةتسل تمرلو ناظم ]و والا مندي الرلوالا تق ١ تك

 لج تر مس بضلاحصخ نس ناسا ئاذالرل ولان نلاثالا مك

 ةضرصو 5 دولا دعب هاعبداو 0 هلم كبح ماين ماجطو

 60 م

 اك كد

: 0 
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 تلو ميب مير او ىلع و

 يسأل رعسع

 رس صو ل يي ا

 ةثاكعب ترلوؤ ةاما جو زن
 ةسسمس سيت

 درج رول (ىررهل ذل

 كريس لولا هارت

 ةلقال ترلو (مورن
 6 را

 بسلا رك
200 



 م سي
 مسلك سعى ازوز ملول

 ربل محو

 ص11

 اهلررسوع قتعَت تردرلا
 4 ا

 مشت نك وللا

 ىخدبعلا سن ةركارلو

 يبل قتعاولاو
 دبعلا سردمد

 دمك وكدلولام١ تتعب 7 ا
 ملاعرو نس

200 
 سعب قس حوا

 دلو مام

 قمار عب 777

 مته اهرتلم نوى
8 

 ديبساو «دمل قل ل/ ري |

 منقل ال مم قيام

 مبش تي مر وكذلا نبالا نعتام مس نم دلولا نوكو ل الاحالا جمالا
 ىرعب دخلاو دؤليتلالاو قتلا ماذكر مامايلقنو مناباولا دله

 . لب جاائهانس دم ضصالا كول لاق لجمؤ سس لا وبالاو ءالولا
 رلاابا وكيلا ليصي ناك شيح عاججلاب تينالب يلعئتع ممن راو تسي
 اهدنعو ا هنهازكو سالب تتعدإو | ئبااذهل اًولوقتلملا ةلاق
 ١ ماةلجؤ لسع منا ١تاوااباوا ءلانبامدككدايصنرل نا ىتإل

 ملام ثلث نم ديس توب قتع رب دملاراوجلا 5 فدك بدم تندا هقيق
 ناوريب سلا زي مل ثرماو ملو عع فلرتي مل نا ميت غم عسو لاه مل ناككنا
 قحار وملاونجاتسورمرملا مراسل وانويدسولر لك ذىسو ءزكوتنع ءزباجا
 راجل جرت هك نعت ام مدتصص و ديبراجرمدلحر غاشسس هترماو بسب

 منولكذملا راجل تقتع باول اكد ماا: م| يبس جس بر يوان نم
 دعباملاذ اضماوربت ديوكتيصول محشي ربدتلا نالدلام ثلث ماعد توم
 نبالا جرزرتف يعن! اهل ةيراج ل جرم سس شرالللا نع فنيل توما
 ةااورج راوملا مارحارهام دالواي ع تابحو ىرشلا جؤلاب رح روترملا

 ىصنيب كرش دبع غي[ ساهل منت دبال وح دبعلا وم ترحل دلو و جلرسسلا
 هبيضّئتعا ناورجلا غلا | ر وصلا هصح رح نكت د تصع ربك عار بلو

 ربعلا لعب عجربو لرسو مول نمضمو | ل الولاوب جستتسد ىا :ىركي نا كبرشلف
 نم ديّقموهو كيرشلا 2 فطضللا قلطاو نيتقرو دعب لق متلاالولاو
 كوواىلو ءل نكرم نا عوؤدرظتني ا يبص تيبرشلا :اكولذ:لقاتءالا هام عمي
 ناهض هال تناىو؟ىستسا اس ناو نمح اش نارا ولا لادا عوضا مل كاكناذ
 عجل الام عبب ةيالو لولو ةباتكتككةياعسلاراتخاو ميياكماصف فددأ لمن
 ظ الامن اهجرسيل واد حا مات عل ايصو بصي نا ىصاقطذو ةربع دك

 ”اههلوم تام دلو ما ؤرراسسربلا داريا ةلكصلا كم ىلا و ىيبدتلاو
 ىريؤتلل حلت آو مهب ب | ىلا ني نال عيش الو دالا» لكاس دتومب يت ف
 هاج يضعن .ظاطق ل اهررس ئم تيما مالا غب !سس .ثاللاوبمدلا

 : يوتا الايد لب_راز لا عيب ارنوب الوداد ما ب ريهجم
 بس وع تاددقتعم غراس اما لا ل دس للا نال حضر ة
 تصحح ىلا نيالا قالو قتز هو يصعلا .عنوباو ّقّدشلا تخاو تنب

 نخا نير دبعقبا اجو لل ودا نئالولا ف ملسناو مه باوجلا
 ور ْ'ز



 روككرلا داماك ا دج هزي نم قبارت هول هجري ذخا هن ادرهشساو ورع
 ترعة ما رز جربو ريؤتلإا + حسك و مه بايام

 ةرحوجرم ويزملا ا هنجرم نوحي ده تلاه نايلي تلات انّيبرم 3
 باولل قيعنال م كذب تق تقتعاملا عزتورمويزملاا.هطرع نوم تيبرب م ظ

 قلبكم ليا ىّتعلا تاصا نوه ص طرش هوا كلم لا طوانصاّنآو ض
 تينا رولا تلضد نا ريحا دمك مرش ل وا لح تنناة كدتكلم نا
 نحدتما جورم لزم غر بوك شالا دجو اا قتملا ععيَو ص هاذ
 ' و ىلا قرم ثجالا نكت تبا ددح كك زي. بمال دبع

 طربا 21577150 وا ,رهصلا لبا ةبرراج قاتعا كلي له بالا
 ١ كو :ىم ييبالو لل يعولو ىصلا يرع قاتعاوصولا اغا
 لمح وه 00 ل وللا قاتعالا نال بالا
 لكروكالو لاجدغقانعا -سطن وه ىو ّىتحلا دج اثويدم ديم ثديعالا تع
 ريس ادعديبز هازتشلا كزولمم غر [ سس قانعالا حرصك نماصوالأ ب د١ اهم

 و قشلاداقلء ب سه ذو كولا ىرطللا مضو هضبق مولعم ئقب
 دل داعدنب ماقاو لصال رح ١ وللا عدا م نينس ىرتشملا برزتسا
 د أمنا ثيحرمل_رإلإا موب ىت ىِْقدو نيب لقت يم جداا مل قهشت

 لسد >رازبكش فككم حرص قرشا جريجالا لو شيتا قرلل
 نيعازن شرسو نع تاح عير لج ىرا اخ صو «ربع قتعال جم

 تح د عتاب هاج عريس نوت صتع يصل هانا
 ةليبىراإ خم هبعتتع وس لس جان ]يلا ممم ربعالو +

 ا 5 ١كم قمع رماد ىدام ناكل عارم عس كير نالاو

 تو ذئلاونامإلا د بما جكحغت مبإبا عمم
 لقالطاب نال دم ب نكد هل «قالطلا باكي انعدق
 (ثعف هدداب فاحو دن دم برز رغطتس ا لس كان ووجا يلد

 >4 وا نوع اكو عجه رض 2 عاوكك ني + كك لمد ناد العم الانا
 عياض كف هدب زلال لبدإلا (داككندزتكت لهو
 اكو 3 تاكيد وحر م رود رتل درعككا تيدقماكاو وميلع

 ئه ةرامكدع و ىع نق داوعاة رع ناكنارزمكم اللا جم زفكلا

 طز سلو طرشملاا ةرتسلاب عزم ثلا هع و >> هاج ككاو
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 اذ //١ عقد الق لعملا ىتعلا

 مطر دجو

 "ربع نسرّسا2.و ور

 ليقد دلول

 ديكو "و اسعار لا ىوميدب
 ريهصلاهرلو"

 هناهرربالارعرتا 0

55-7 
 '] بلا ناو جتحلا يدي

 دصرب
 ثوبدم اق عا يعي

 ا
 بييسسس

1111110 
د مهي وير

 رق اك



 مط يراعف انك رعت ناز
 ىعتيورلبال الى اولا

 ل ا

 لد ردنا ىرعرلاومت

 ىءاقلا سوهو

 بلل

 الارق العكس رزنلا /
 ميه ا/و كيم مع نس

 لاب

 هربريا/ ا«رزيلا ردع اذ
 يلو مب اوولا سرك

 نينا وير

 مكتوف دب الر ديلا

 نك ل ا

 رانا (ىاررئ ىلع نارسلكا

 كل ٌمقفنا ري تاالوت
 0 ْمالالاع

 كبف يرش اروقروتا
 ع بقلاو نو

 ٠ راروا//و درلاو

 رداد ترق وتللاة كنج عر ع اذكو مكس ديب دج يع هزمكك
 ٠ . *”ىوعجمعلا مسصس | ٠

 ىو هراتخا ىلا سلا هنيجولدج زمانا دبزحاو سيكل ىو هرتعورعلاو
 ١ى'ءاكجلا اذه للتم نادقتمي لاذ كد ارظني نى! وسخيسلا جلا

 ىهتجماؤ رت ضككبانج نوكيامهليع مادتدالا نال هلا الاوضطارقك
 كيزبقتاورلا .رلورمك يرفكك دقنعا انا هاليع ىوضلاوةرخدللاو

 اوهر حجم تنم ذخا لل ادا هيدكد هت الجرى شى دنا لت مالسال اش

 ١ يرحم هزنخا ذم شورفلا نعانكةرلبلا ل و حط متم ةارك
 ميل ىوعدلا مىتنالو قول نكي ذا معب_رإلل ئش جتا
 لسا هوو جبريل دا كىيعع نكن درمؤنللاب نحاول ضقنالو كذب
 / ذذ ميلع» يكيرطصا خصل ةوصاؤص . ل هلا زيود بص 2غ
 .مدعارط بارزا شب بزل ةنكذ جشع كحد جارمرالا ىمانك م هنأ
 22 وعد مارا السم ا خوك و ور يحج وم
 انكورلل ذييبزللا عكا و جس نعاثو فاكر طوال تاكوعرذنلا
 ىف ميىبا ةسالعلا لاسر ومالا كول ملا مزن حط طرش تسيدند ترفل
 انكيدش لم اذك تيل غم اذ كت لمد لال اق لج نسم فدصتمابرسالملا
 .٠ لهم ركز عملا بر, مال كك لاق ثيحدم ا لاهللوو سذنلا ليج عرهلم دل دم

 ٠ /وززملا !اذو. يبا زم نوكي هيعمل طيبات ضو زدنا لكك لضصا ١
 ناك ذا رشي مارب يعج مزن ا ناكوكو رمزا هيج ضم الو نيل ةرانكوا

 رع يجلا ةرامكوا سو ذنللاب ءاذولا نيبررؤجومو عديبريال طر تباتطعصرمؤنملا
 ولبلا ةتككىوتفلا لعو جرساربلا حو ضب بو دمدلا ىو سوشلا ؤ *بهزملا

 لا لمع عري شن رهاطبوهو مئملاوهو نييجلا يعم ديف نال ةحادبملا فو
 ميصلاوهإ ينل اذهو نيعلا ةرازكو س]نلابلادولا كاان ئيتبطلعا
 ٠ غمر وتلاؤسب صا« مك تقوي ديال دنا كك زم اة فلو زبن
 ردو ةزاااطرش نانه يرش. لكس هلرشلا تمانكح
 لل ٠ ٠١ موب صالائم نذل حلا يمل هيب كار حدا اهجدحا نذاو لاما مدقب مج
 مولعة جس أذ لايعلا صفري ءللانذاا مف هواك ةكرشلا ةبامي دانك
 ندع الرسل روكي يرضع و نة الب للخحضا نرسل صحو

 هعفرج مل نذا ٠١ باستحا ملو كاد ؤ هنيميب نوذاللا لوبد للحل

 ؟رلاطللاو كيرتنلا ليق لولا تجادل لاق لاق مسخ بااوذإل لاييا
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 ىف وف لوقلاو واصف( ركن نا هزانالو يعم نانلل وكزلارادقع ف
 يسد فقو نضجرما غار منييطجبم نست ملا زهالاو كييىضتلا )ل >لاوءايصلا
 صاصنحالا هدحا ديريو دصخس | جحاء دعوا جرقبب يغض اهبمب تكتشم
 كير و دادهيع تيزمولا فوضلاوطبو جيرَهلا غانفكس دبوكب دامس سين
 يبن نيب كرتشسم سرط ل. سس منع _بارلإا ني جرماللو كلذ لويد يزد رزحالا
 عرزع زروككامارعدبب زم نمور اهلط ا ؛تانورعبن عرب تك وانهم ديبزل ورك
 صنعا محصخ ورع ادا ريطبا.متلع ببسم مانا هل وك وستما 0 هني وم
 حولا ,ارزص صحو جوك نعنع انور يرو كددذ ببسب ادهم

 ىنيرغؤ رس ميوعبلا ىداتفلا غلو مغ بال كهذ دهني قتلا .
 دذرميرطب و حوتؤابللا نم قدارجطب لانب هامل ًاكرتاادجاا اوك كتشم
 بي خا كبرشلا ماجا مصخيان ينوه ره لل ككذىداذ
 اتلطح: 321غ كارلا دوااعرص طابالا إمي نام سيل محاص

 ررلل غم ادهن[ رنا تسلا تدب ةارشانافجئدغللا مي ١ « اذا ديب عام كيبرنسلا' يمض ىنانذلا يف توائم عاجلا علا انوتك
 نضال صاطل») وكقابكنع كيال كوراطيبلا لاقدك رنشمبا ديالا
 ام نال نيلطيسلا يلع دعا نه دال ىدهإز لاى الل 2غ عشرا
 مدع.جو در ظي لال دوا اكّصرلوو لاو ةؤرع مريب لوو كار ظن او دعت
 ولبجو ورعو ديزي كراس ذا قدسإلعا ههاوا فاش لموبرطةفل اذا
 ةر برك اف لامار دق لين 2نلاو مر جتتل ورم نادأب دز دس سالما نم
 وسجن دكرشللا قلعت )د1 ب بسال سول عم مادّوم هس ورول مق دو
 اريل ورغي بارا هيج درت لوقا كنكرشسدلا كاس نعي نوح للحل ام
 لج بز بكس ةمضنل دابا ةرخ رعود يزن نيب كرش ا د. لستر ساه

 رجاتست وا ككتصخ فرجوت نااه١ لوو همم نكسلاب ورمميجرمالو ٠
 مشب_رارإإ نكمل حمم ةرم مصخخا لعام لف (ينكسي وا يصح, خيم

 رجوتو ديب زماهه لكي وا تعش هللا مجو الا نعد جو ١ دين ئصاقلارعانو يكوأي
 صر دال نيبو هنهداا مش واءصصح بكا ءرجالا كامسشقيو ىبحال
 ورعو ديزن نيب ةرّتشم ةرهيم يلد ىدا 2 سضا قولا دبعديلل
 -قرءافو ناتسبلا ضرما ةىعرتل اتسبلا مفدذ دبر ديب تكشاو نيغصم
 الطفح ةريصقتالو_اولاتسبلا نم يه هاب كتف ع تكيرش نذل

- 

17 

 2 ١ احاذ يار دس (ضرا اعررن

 ميركل وار تيفلأئوت .
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 او

 ة ال ابل نكي نا هل
 5 اب اهم اوا

 ك0 #

 واتس سلا عوز[ |
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 ميركتصحو ريشا
 ع دولا

0 

 اوس ولا نسرتص> عاب
 نم َن ّذ ار لار ىريكملا

6 - 

 ربل يا

 ا رول

 يع ارللرذ /ا (عئ دن
 ئنمص

 رو
 ميرك ف سفلا عسا

 نفت تلك

 1313 عدوملا قوي نلتببلا وكس كرتلا نه

 هيل مد دا كبر طب بيض همم دز نمنب ههه اهراطحادلعتو

 يل ذ/«وولا كح يرش هصحروب كحك رشلا الا فلا غرسلاو
 ٠ ضيالو عب دولا نمر سوشل

 ناعما ايمو لاو تقر اغم دجد كلله نا طف لوالا نمطيت قوما
 تبص انل لع جرن عدوملا وص ناواشاتإ نضيف بصاذلا عدوم نالخت
 ريس لكنا نم ماوحصامو محبا مشلثسلا دلع وكشب ل فابن
 . ايو دقملا لوس ةاغ بحاح ةصحخل ىزجا كلللا تكرس ؤ  نيكيرتتلا
 فصنلار كيو وربلو غصن بز لركمو و رمتو ديزم نيب. آر شسم سرف فب سم
 نذابلو طف ورعنذأب منما| .ماسو لجرم نعربب سه زحل عفصن دنس عاشرحالا
 كذا وبي نم ابهاسو ضعت نمروبزملا فصنلا لجرلاعاب كد نب نكد
 نتواسو م تطقساو 2 توف ا هكذا( مخل اههكراواضاركب ئه

 موقرجارمثسلا نيىعنر كب دبريو اضاارككن ذ١نو دبروكذملا باكمالاددصو

 ويسعد معن باول كلذ هل) هلو ةموبزملا سلا نوم بيصن دمي
 هاك دو نحال هدم كهل ذهاعانزاو سرف نم تصخ هاعإبولان هه كيلا

 *لرمدوادطعسنم ىرتشا نم «كاكرزتل اوم هذاو اشي ناذ «لكرشلا و ذاريخب اذ ناكك
 انكم ارم نةازيعب تشل الا مشو بيضاهذمل اج تباد ]حط رتتا
 ككيرشلا نفعنا ىرتشملاو ارككرط منج الا نيب ردح رتل كرتشش اع
 معابلاو سياب لعنقلا فصنب مجرعيرشملا نفصنأو مل نط غصن .عبرناج
 يمادنلا ىراق ىواتفة دكر نم بصاغلا محو ا كحل لع ينص وججمم

 مل عابر يف ف نيكتطس:عاجدع ةئادبلاىراق ئس و ىداتفلاةضؤماو .
 ناماياورزنا نم يرش اوئمدوا كبرشلااوصطاؤ اش نا( نور اكرشلا باج تلكم اكرشلا ةيقب ا ؤلريهب ىرشلا سيرفل لس ىهتجا نم دتصح ظ
 ”اأم0نئاوم نعل شنس ريحا تشم ةرونابلا نمميدتلا دوجول كيك
 رنا ب اولا كير تبيض ضب اه ىارلاال|.لكرخالا كيبشللا مرا جدحا
 فلير اهكرتولو نيغاتدوهريصي لاذ عمحإا ديب 96 ارض طح دكت ذا نمد
 افزجلاعو بصنيف ىناقلا هلرهلا خرم نا دكت هديب ارتي مو ارصدلا غ. بلاغلا
 اهب عنفتما يبرم كيبب قو رعد ديدزم وب: دكرشم ىف ذل لبس نيل وصفها
 قحجكذ قم عاف هتبونو رد ذر (نوكتلا ساره نه ورجل ملط خ ةده
 ميكح كبرشلاذ 1 متهد باوللا جم كرش بيض: نضبإبو هلع تلض
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 جنا تكاد عناع كلها نماض عداب ءدولاو ع دول اركح كرس ةصحخذ
 تكد ىينصبورمم و دز نيب ”كرشم اج سرايا ذب
 خم ورع تادا كلب كك: لكنة رم ذولا رماسو ١ حجت كمال | هع دو هيب نحب

 ميلاطيناورع ديريو «رالع تتامو ا ىقلا ببسب ةويعص ديرن كرك
 بوكا لايهم! ةةيادإلا ضرع حا عب بالا كك نإ | تا يهؤح بيصن تمت
 لصحنارلئ1و قضم ةينم كرش بيبصن نم كرش نإ زغب تملا 2و١
 فالس كرش ناك ىلا نعد حارب اكل عضوملا اذه غم علدزلا ماعالا مالك
 ثم ذابالا بئاجنالا كير شب ضك م بحاص بضم غ ضرصتملا نم ونمت
 ىب رمل ناصحييبزم مهداه لس شارل ىواتخ دلاكولا يمت مدعل

 هييرتو .لطمرجا ىوسمل يال ةدمفلعو هيو غصن سبرعو فلعيل
 ذشلاو نيدلا زي شل | طجرلا سيل ءلثهب ىقفا دقو مهيب ىلإ ضل جلشمو
 نع تنجّتسا نا نانعلا برش دحا لاقاذا اهني نكس ةراجللا غىجبلا
 آاهرعي_راويلا هبحاص تو دةصاخ, زب حمه راجل غالمدلا نمانكن الف
 ردود هصاخبسزل ةراخل مر فلا ناللف نم تضررت انا نانعلا ىبرتسدحا
 ارتسالاب هبحاصمجحدحاىرعا ناو يعنميدلا مازلال هج. لو نال بحاص

 لك ال طاب ضرقتسالاب ليكتلاو ض)ةتسالأب ليكؤت ةنادتسالإب لكلا نال باص ملعزقملا جوري و بحاص يع ةدادتس الا كايالورمالا يصيال
 خي مر ةفلا كلن نضقتساا نالوا ضرمللا ادكوكا لوقيناالاىّدككلاب
 ماءقايو لزق نانعلا كرش بصف نع تنان بكدك موك نع لا دلعي
 اكلم نانصل كرش دحا نيرشتس ١١ ذا | سس انه رضع هلل ج نعمات

 لإ اخا ضرقتتسملا كي برشلاا بيو ةكرشلا جال مجامدلانمامولعم
 قوتك نالاىمزل هل أم ا هدحا شتم الو مب الا بكد بت رمودزملا
 -ب اشف متم در هنلبو ضرقتسما كك مالال نعم ل داو ةراقت

 اما صنم ييخرسلا طيح هبحاص زعففن ناك عمإ و ةرامتسنالأو ءفرماصملا |
 تانعلا كرش دحا ضرقتساولو لادا ؤ سنا نانصلاركرض دحال نوحي ١

 لص نس ياح فصلا ملزعم خلاك لامبلام كيل تالاعمزل ةراجضالان
 صام ريبوانه نيك ةرملا كا اظلاو يدلولولا ذم هلوقا نانعلا كرش

 نكيرشلا تإرتعاب تبان انه ضاقت الانا لقى ذل اوسلا باوجألا ٠
 . قيل الا كيرشلا زي, هلفطقف ضرقتسد|رلرقاب تضائارماءوو
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 نذاالب (هلظو ا ديالا
 ست ورع

 مفصترسرل ناصح حم د

 رلثبد لكي 2 امل
 مقلع

 نيلير ؟كادحإ) قدا(
 الث س تمرس نإ
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 ا وو
 مايد (هتلردحاطر سا اد ١ مى

 ”ثدكلالحال



 دلل

 داع لملم ةذا نك لع نيل مازلال دبع نكمل ملوق تال ملوقبر امل متلا
 متيدد] تعدو كرش از [ن واو نم تن دتس ١ تنك ال دي ةئىذلا لاق

 دياهتضرمتس ادلة ذا كايرشلا نإءاعجصدقو لاو نعبد لوهلا ناب
 ةياللذخاي نامل 0و اما صلاح غلاما نكن !|ههضوعُْ خور ساند
 : زعل! عتيل .تيتماح 2لاَوراىواتفلإ عوج عالتن يللا ذيككوب حرص مانع د

 ىدادقن تيا ةءإرىتدة و ؟ ةرد ةملاللا ناكأ ذاذبا فلاد حوو صناق

 لّقاو لعاب + عدي ال يؤ نكمل اذاام ىنالختريغلا حام لاند ةياس:ا
 لولوَملاو ديلاو ذدن اان قي انككدي ئكذلا لال ذهذؤ2لاقول
 ةبدو ىوتنفلا ةّضاو 25 9مايريزعلل هنا لقياهمل دن دناةرس امو ديلاكذ

 يحد يحاص نود ةصاخ زم امو ناله نا داناز مج]طكر زنا تيتفا
 ىن!اذهطو )تس ئككىداتغلرهاوبج غامق يل هد عزي غلاما نيكل اذا اجدع
 انايعا ةكرشلا امرءاصو ضان لام | ا نا ضو طمرجلا نكرجلا
 هكرشانود ةم ةصاخح ل ارشلاذ ةئيسرجان دوا هان ىرتشأو دعتعاو)

 ال نانعلا ييرشدحاو اوكا مط دتمراصتكرشل الع عحدول دنال
 ذل جلا ةلقن ممرتلا ككذ غملن دايزناالا ةنادتسالا سم
 اكرم وقد ول ناب المح دورا دعست تدءلزبلا ةوع ترو دجد

 1 20 اع ةدابزلاب نوم لوقو كرت طعددإ) لاه باحيا نعت
 كام ةصاخ معز مي معا ترا هبحاصلا ممالك ذ١ د١ ىانعنا او و

 لكلا نإ معدل اوهو كير دع 42 نامل رسيلو ثم خاب نا نجرقملا
 000 اةلنلا ةلملورز ءاوسدحدعو ندالا !ماصع طاب ضارقتسالاب

 :مو ماتت لدا ىدالاب ءلادتسالا كلمن وك 5 ازكو لجل ام ديور ررهلاو ام نب َنَءوسوَيو
 تالا

 رو رن ىلع ةيجلاولولا ورجل ام

 يرو رر ري كلعول كا /ه دما

 اول اذكو منع يكس حالا يشل

 ةكيشلابا جك جرشيو ةردبد نكبرشلا نجا كيا تيحرازيكممت 4 دالاب و

 لوول ذم غلاة اهني اكتم ( نعل ا كالو دن ا لسيف ثا
 يرتلا» نادعاتشساوا كايببو يسوم ئسيرم تبرتشا|ى هريغل لا لجم ذو عاجو سرج ا من تلاطي اهم اق
 ٍذحاوا هذخآ ملي دتسلا نا ئئانيال

 ف ثدصن راو ملة اع رطلخ
 اكسال عدس لاق(

 ”تقولاومدقلاوت ةفصلا نامل هح عاني الوزوكتامهس وو تاج و

 وكذب .صرغو برتشياءفضدؤ زنك نيعاليكق اص هالك 7

 6 لش نجلا لاو لانا اننا «ذه موه ل ضع ل ثنو 0 7

 ويجلس رشد قيمشا ذم لسع سادتي وزتملا تابالا

 را
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 مال: شوري ىف سوال ١ ىشادارعزن م اهيا: دو هارد هديب قيل اه عياضب ةكرشلا لام
 هعبءارك/ لكلا” .  كمإهو عاضبلا تفلتو رزان دو عامدبا ل حلضب ك3 دمس

 مص اعرب يح ةصاخل وكي معب_باولا كب سس ( مهد ىلاثلا ىرتشسملا 3

 ىسا1ل اصلا غر منال زر هيلع ضد امرين دالو مهامد؟حي تسل
 نيك,اذتم عاجل لس سلوا نعرلا غل لتس و نانعلا هكر ند
 ديبرخدي تح هكر تنلا لامو ٌتيلاوهو ةراجلا نيرعاخ عفيئانانع
 مترا ير(... ١ ةعتما ضيبوأنب ةرشلا ]ام ضعب ىرشلو ثيزضاض 617
 يميل انءريشسا 2 )ا رويل ةتسالا تدقف ماعلا ونور بوم هلايعل ةىولعم
 0 تحاخسل ءاتشا ام نب هيف ةكرشلا لع تكها+ما نرنمعزيو قيرطلا
 ارشلا دنع وساد اهيا سنج نم رتشاولو منبت اولا هلع كلهو
 ءارشب رولا <لزغع فصلا وجال مغيب ثلري مى -سلفنل نرش دنا
 ”ةوملاان نال ةص اخ وهف اما وج سلام يرتشاولو نيم قيس
 نوجيام باب نموينجرسلا طيحم نم ةكرشلا نقع يلع بطيدمل ةراجتلا

 حمم تدع - 2 - 3 بكتس 7
 ب حمم -

 ير يسم 3

 100 امس يلا
 - - - سس سا مسرب

 يي ل

 نات

 هدهسس

 ا ها ا - -- 4 - سم دهييجي يس 8

 ةهمجلا هد

 ل ا 2 ل مص و

 حبلا | عتق صا ضيا طيرحلا نعل قنرخلا 2 لشعو تانعلا ىتترنتدحال
 | ” اسم كرس | 2 انرع ريكيرشلادحا ىرتشا اذا لذس حارعللا ىءاق ىد أتف فو ا متعوب ل 0 ل ا

 1 بتقشل ادن تت 0 000 0 3 نب لا 5 8

 اًصدخ سنع رظلاب عصدقملا دنع نا ةنيب لو نانعة كرش تناكنا
 رطعورظملا و ةكرشلا لاس نوح دقن ناذ نيب هل نكيمل ناو ل كرتشملاذ

 ننج ييكيبلا ذا ىيقس ل كرتشملاذ لق لس لوا كرا |
 ١ حسابنا يشج نم كككذااءىيقم دكرشلا يع يتشلاةرارقد ارا
 ١ ظ ةءادسملاىرءاق دنس مار لوق !مصن ام فلو ملا ايزمساهملا صمب طخ تإىمتا

 ظ بكج انما ذم طيحلا بحاص ةرايع نع ديس اذ لقن لل فددغ
 | ظ بحاصنا لاخلاو طيح رايعزتفاويلاا مترات نوع سسيلا يع ةءادسملا ىماق

 03 / تسي ل كفيف ملط يدش يمك س راطسلل 0
 1 ظ ْ . داضلاة ريدا نيمو لم كرت خذ دجوي لو ةكرشلا لاح ليج حبرشنلا نام ذهول

 إ

 موب

 77 جة جب 2 هج 3-214

 دلل ا

 ١ 0 كبشلانعددو يزنتلا ف لاق مه بااربإا كدب اص بيضي
 | ظ براضملا تادا ذا لسوريا بهذذا لع بحاص بيضءال هجدتومم

 1 1 ةيرادطملا باتكرخا ىبىجوسلا خرم 2غ ىللمالا لفن ع مترم خلاني داع ؤ
 ١ ١ عار م نم نالملا برش دحا عاباذ اهو لصس ةننابهولا حرشنع ْ

 ْ 0 : ْ ٠

١ 



 ا

 ىل م ئل اعز كاوفر اذا

 نيا رقعلاد ابي
 عب لا رتسصح

 . [ةرةةضاعس رع لى" >يوير
 سيلاهردقر نكي

- 

 لدتلس ىلا
 )2 مكمح
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 ٠ الر انو تاغ

 . 7 ل 9 : .

 اهبررولو ١ الدر
 رميتتتمللل
 «ي2 لك دري اعنرهادل

 مييقلد دك

 بسس

 ' عبو مدصح غدزهل

 مر
 حبرد تارك فن ل !

 ىلا كيب ضل الل دل ذ نغ ىرتشملا ديبزم مف دم ةكرشلا ام نم ةمولعم
 طه رجبا اكرم بااولإل مالا تصح حدي ناهي( .م عيبلا فقعر شلبي
 لكلا طعما مهب ةكركشملمادللا ذ نياكي شسلا دح/ نكس لابو لس جشاو
 ما نكس كا ىزالا هكيرش فلك نالاو كرش صم جرجا الو ةراجا الب ةلبع
 تو دب كسا هرم قرمادلا خف نكت ةروبزملا ةالل و تصح ةرجا م

 يحل ةموظنملا و كت من باول كلذ سرا زيف كرش بجو

 "ى سؤتنلا ذ لجو ءاكيكشتلا عدو مماذ باحج-هاكيبر تسلا ميامي بلطي
 نيلج,نيبتكرشمم ةموسجريعرا د غر ]سس | رغو لسا سم ا روصو ررمذلا

 مداخل وانهاكمادلا كسي و حصر هقب نكسي ارضا هلل مسواهدحا باغاعجس
 0 ىكعاطانلا مكرتأأ باودل ]و تصحب هر ئتس نزال ذأ هدحا باخ
 يعور املا هب وكر, بياخلاررطتيف ماركس الاو نييكسشلا ل بوتكرل ايس انلا
 فرضا نم نييلوصفلاو دي داهلاؤ لدم و دكرطلا نعاس اروص اتوا

 مادلا وشمل باعابص حملك ذ هيدو باتقثارحا ةكرشلا :رايغلاذ
 : تكلا ذا ايد كلذ منن نإ ينج الا هرج بو البجرءانه كسي نإ طاخل داء اذ
 جانب ملول عريب مي ضرصتملا نوم منال نالمالا ذا اضق عنمئالو مرر اكلم غل
 قدصيتنالاو ردهول بيصن ردو كرب لع :ريرج لاذ خلو رجا ول دحا
 تكلا اع ٠ درعو رجالاب ق دصتمر جا بصانعكن اهنك كرت قحى ثيل نكمل
 كلذ مل رسل هسفنب نكسولام ١ مع نكس اولا هل بيطُق بيصنااحاو
 ةدوطحل اح كير ندا لاب انهكسيي نامل ذ ان اسس ا فهد لو اساق تن اي د
 ناك نالاخب تبيغل اح نكس كارل ناك ةرمك غنا فيبتسالا يلعمنعتي ذا
 امقاو نع دنع د -تبيغ غاز كك ندا هلب ترحل ج_ءملل ذ ل سيل ذا ني
 كل ةإءاولو |.نصن عرمزييادا كرش هدحلا بان |مهيب ضرع! غطانلا
 ضاخد ذاب نصاّقلا نا حىستلا غم هكيشكرتو عدرم ناك ةدزم دلتا ماعلا

 درع ديب زم نم صك ل١66! هو سس رتهلا حال عميطي ليك. طكيعا رزمة
 امج ٍاقعلا عنرم تجابحلا نإطيعاةفائكتف هزغم :رككم ةيرماجرما قع
 درو ماجد ملاقع مدينا لاطلاو تاونس مضت كل طز لرقس او نيزص

 رجإ
 ام

 ملاطي ناريرشلل لف *نعزلا نم ثم ةدعرءانلا ه ٌنكس.ريك سى شلا نم ٌدحاولا
 . لقتسلا ؤررر كنا هنلك« ل والا لثجركسدناب ه2 بلاطملا الوزيكملا وجاب

 و



 , ببسج مللع بجاو ]يلب ورعا ىف دكا اري زل مدهلاب ورع ةبلاطم برن
 6 خيذ راسم ذة روبل ةكرشلا ككذ بز حجم ةدوزلا رشا
 نعد لع بجاو دد ا نلإيلانب_ككذ وح ورمل -ىض داح نا ويت راكد يذر اع عزب
 ر[[يساو ىلإ هجورلعصض د | ذاالأ هدا درس املذ هيلع بجاوب سيلاش فد
 ورعو ديزل ذا اهو سس تاربتعملا نم يو ىنابضولا لظنلا سس ءاكض بالا

 ملد ىنولل ث ءارشل ]اتعاب كلل ذ صب دل كاورع معزي و ضولل ىف يدق
 لين ب ا.ذا كلل ديطتضراعمنسورع مني له كد ذلادعع غول نكت
 .رلا عدي تقبس نل ىتجحلاذ ذي ترعب ملا هرجاتملا جخاناف نا درجأ يارب

 تن 4 . م ٠
 اكاذا اهنذ [سس مل زو خرمبلاو بلاودللا مي مكن د]ءارجوملا ناكأ ذاالا
 ماجا وكاس ماكو ةعاجو دين نيب كالا ٍقيرطب هكرتشم اد
 بارلل ك5 لن وحياك ل ب ىرشس ءجوالو دين !اد١الب بلاجخا !يزوضيي
 رخالا نذل يغب فلا كلذ فكس نالز وجبال ل وتتم رم لل جيقتيفاكخن
 ناّجور اوهلو نيتخاو نونا نيبراد ىلعا هساو ماو هواكّرشم ككاو
 . 2131| وضدلا نم نيتخال وزنا وصنع انا ةونح لاف اجور نيتخاللو
 ناككذا هد لس نيجوزلا تيب فالتعالا باب نمدنَضاباجوزل نيم
 مها/دلا نحاذل بع ور علا د مط هذ درزن ديد تك إن جرش ورعد ددرن
  ةريتخ قبو ةكرشلا للم لصا ئم-ضمدو ورود هصتخم عياضب نت كح صمب

 يبدو طقف عاطبلا :ئوهضيعئنالا لذا ناورع معزي و نيلاملا تعبناجي
 . لعا المي ب اول ديد ضارالا لص كدتملا ديكو نم نيإلدلا نوم دنا لوني
 نري ةد يح نم كمل تخف درج اللا لا ةولو مخدة
 3:ازبلا ةراجا نعزي نارا و يم ضر دن جلع هنالمف)دالا لوق لهقناف
 ايم ويرد عداد ننحاو نضج نم نانيد ميلعمل نا. لوصلا ىهىروقنا ١
 لوو وقل تمانع تكة اخ سيد <هجواب وخد هلا قدبص لالا نم

 ١ تال ليضع 5 ٌْ
 كو نقلا نيه لوتيدو رهمد ةرشع يلا مف دذابشإلا وع يشاضيا كالا

 + معهم

 ةكرشلا الام دس نانعل) كرش دج ضررا[! امي لسنة داعلارو ساخن
 7 يرش بيض نمذب 4. نوقلا فلو رخالا دكيرش ندا الإن
 الدجل وجتالع نمضي كرت ذا كد و يكيرشم مل ناي مل فيحرش

 ظ ل علعرو اون ريل ان عقد نس
 هد ادرمس !رل موعو نط

 بح اكيودلا لب هج اها ٠
 اهرعانارارلا

 5 هل

 5000 مس

 باجالال اف داير دش زور ب
 هكر ار ارلاو

 رادلنرتخا ج ور عم هل
 كلا

 داو د تسلا كا

 لع ا نا/م نيج عق ادلل/وملا
 عادلا هتك

 نواؤلب سرق اذا

 نم كرم

 ااا
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 3 ل

 تراضلاوا تلكلا ام طلخ د

 نمد عرب

 عصو امر /دقبرف ملوق لوتد
 ميلع هز

 كو.

 ا ا مت

 وا عسي ناي لاربع
 ايرثل ا عبرماوب

 ةراهيو كفر لا يسكر نو
 طا قن / ناو هر

 ف قائولع

 فتقفسلاةييرتلا فاس
 ملركلال (و

1001/1 

 يالا ناك ا رعزهلا
 لراناق
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 ٠ ةنيبرحال| يقينا الأ ثاللاملا لوف لل اذ نادال غافلتخا !ذاوالما!فده .-

 ديال انام دكار اناتلا ةركذو ىدلاعلا كا لشمو را هكرشملا لاه

 هش ذاب الزرقا الو يببلا الو لاهلعولو قاتعالا الو ديملا دنت ةضواذمو

 نضغلاالا راج ]كلف كيب ارملعامل لاةاذاو هي وجارس ياحيصان ذا

 هكشلالام طلخا ذا كيل رشلا نع جادبلا ىءاق بس[جاو ىالعةبحماو

 يبرم لاقاذ| املا برعوا كيرشلا يلوي كمبو مريغب برم اضم ايم

 ايدعتسر يك زعل ءواملاعة,ماضملا ها ءرشلا لام طلخ فيارب هنجارجا
 اقلطع نضيعاملذلاب ايدعتم سمك كلذ هليل ذآ نبل ثدهاشاو

 اهزخاف رل|ضمبلع ني ءاكرشلادحا عطوا ذااءباجاو ناللإ دع
 مضواء,ادّمج لوذ لولا ملون هنو دوا صل مدقلا ثا ايعدم

 اديلغ عريب مضوأعو ثدذ نمزنككب ةشب بلع جىتمت ناالا نيعب جم هيلع يبد

 مودصت, روع مدعو ابا مسج مدن وصصا جو مخي كن شح تلك
 . مهجادحاوالا لا نعمهصح ءاكرشلا لب اذا بياجاو دمج هيج. دا
 رمل وقب مهحارحا الاورج ذا اكو ميلا شالا ونور يال وتشمل ها دانع

 كلازاومقتو ةرغلا ذعذ ا طتدف مهصح نوهببؤب 1رتلا عم عيسي
 اجاتملاو ىىضتحخ هواك شر جوي لب زاجل لب عبإل ف وقوم ارادلا

 ىادكيرشل ١01ذلا«بآجاو مهابصن مدي كسلا ةمنتملا تمئيابع
 اىلوق لوقلا لوّقب عوصلا اهله اعلق ل وصلا لسرم مراجع فرص ةيمينجلال
 كت/تلعتجالاو فصل مجري كيرشلاورهاظلقخاو نا امهنيعي عملا ها
 ئض نامه نب درسا يع بساججا ىلع عجرتل فصا واط غفرح ١لىاقاذاالأ

 ةلرشسلا غضب نا نيكيرشلا دحال سبل ل وق رش تبغ ءكرشلادقع
 0 كرش دحارواسا ذا امو! كس. لاعا هساورحالا لع رش م كس دييغو

 لابؤ ب وكرتو مهامطو هلقفن وكت[ م كيقملان ذاب ةكرشلا لاه نانعلا

 ”قفنال ةكرشلا لامهنض أسال كبرشلاوزملا ةيراضم ولو: معن اول ةكرشلا
 ابجوجوب ةيانلا ىف حرحو هنداكذ. عسلا كد هب فرساعتل رجيم مثالدل

 8 ْ لأ هنأ تفء فيحو ةكرشلا لام ىئتقفنلا بوصو ىارتا ناسقعسا
 ١ تدل اسال ناسك سال لع لملا ن١ تيلعال طع اهلاذ ناس الا
 . عكاورفسلا تن ومو هكرشلا نسخ[ و جحا لع نيد ريحا جم عزه
 . 2مل اناو عبرلا نع طنا بس كم نا ديك لانو لالا سس نم

 ا ١



1 

0 
 سس سل قيمنا براضملاو مالوم انهو كابو نتج ل
 ل دو توكيل اهضنت + تاناولاو لمس ص النه نعال الملل

 0 6 ىو موعد ةكرشلا :فنتإ م م 2'سو كرا لام حالا كرشلالعو

 لما 0 زيضنترلا باول تيملا لام هصح نم ق دصتيب
 اى دصتيتيلا ةصحئ هزاع هول تيت يا بصا غلاك جرح ا

 نيش هاف ةاتاتلانعرجلاؤو لزاونلا نعجو مثلا زاك
 نال دباةامزجب ةكرشلا لاَّ عطووا ة/قحللالب خال لمواد هرج ظ

 ١ائامهحجب .ةكرطملا طن تقولا كىدذ يما ذاذ يدع ىلا قابطامتم

 «ب صارو لع ةعيلصولا و لماعلل لك لاذ فكذ ا 3
 د كح عت دصتبف »نجلا لاح ندع ام بيطينالو لام عباردل بيطيص .ىنهلا لل ظ

 ماهتادلاوقب ةلرئل ا ينس. يطل نوييونتلا رس ةىحلعلا دقتاهكع عال لوقب كلانا 0
 تعد 7 معسل ليرتشا اوربا نلبجم د ا وبا قتيف -ناجات اتلاىف ىند ١

 2 ياعو باغدايشمسقنلو دكرشلاب فمياءاال ك يرشللاهدحاإل اك ع
 2 ةضاغ ١ هيض دمي حاصلا نمطو لو عزمأد لاق كزمو
 0 اوال ىلع لك 1 باّسكآلا زاد ذخاذ مه! نع دك ءاوقلت لح

 هنا غةلرشل العهود ةرلا : نعل صحو مولعح ةد.ز هتعاطتسإمدو ظ
 ديوس مهس باسكال اب اواصحامو دتلا توك لاما نساهومهد
 0 ليممبواو كدا سمول ا ى لمعلا و اوفلتخا ناو

 00 ثيم > وسلامي لل باجآو ةكرشلا دجو لج هتونعاو سيكل ا

 د مس وطعتلك ل ايم رج
 6 د نامولف مالا صج د انسدحاد وق لوقلا ضدكيأ دي بحاص ب

 ظ كارم ل جرمان نس ليلا و ديلا ىذا لوضال ن التضاد جراذيزحالاو دي ب باص[ ]
 ا ةطيولا 3 بق انج مللرعلا راو لورا دلك ناك دايرناوليرشاذااماورتا ظ

 ا | اير ملول لع ال ١ ا #4 ير 0
 1 20010 ٍِس ب سه ويمر ةسلوو اف - شذا قدصلعو رم

 © يرلا يلا نإ ين سلا ثحح ةصح ديلحمي نا ب بيا غل ضح الذ خال لعد

 ْ 0 اىبسج و ١رلا نم اتت ماجت كح تناك قش و اعين لهن نأ
 1 ١ ضالاعو قعدنا و اهدحا لضم نان اهرحازعدا حعط رتل | الع



 مع ريب رج ل

 2, همم باع تا سل

' 
1 

' 
1 
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 ْ ا

 ا

/ 0 
 مررلاوس سان ادرريف عتبرام

 توكيل لزلاو
 صو اند

 هي من

 يا

 2نلاءامهلعز ىلا طرشي انا لدالا جوا هش الي لع لش لا زم لا ف د امهدج وف
 4: ىلافرحالا نوداعدحإإ ع ناذ لاملا سانرمدق ىلع ةحينصولاو نيفض امن
 اعز يعل ملا اطرشس ادار ظني | عرحا لعل ملا وش ناواطرشاه دعامن»
 ساءررةلكاح نيب عزلاورنوعجال ةصاخ مل لع هاطرش ناوراجاكنرم
 مارشلاوسلا ةرقاولاودقملا سف ىرجإ هاذه ملا رينا احلام
 مهيب د هارتاو دقع مبا هيطركذر لذا ضيا هذ كلم ةئرش
 هشام ماظل ا: ىغجب ا. ضج يو مب ضو رع وأ دوقن ةكرتلا ناالو
 محب صعدبا ىف سكك ب2 ملأ 2 داؤتام وى رج يح

 فيح ىرقلا لا 2اتدوم لفك تةلخلا ةهذهوماك وس
 انولعنموسق لاب شرع ى دينا بسبب هتك كتبو زم تيبلا تدي
 أ ةمكرنا حا وتيرة و كلذ لع رهو تاوملا تد دعت اهرسوانهفاعت

  ظفلب دّقملاببع طوبرشاه ةضواؤلا كرش ت/لطاب كلذدو ةضوام
 ' لوم ناباهانعم مات كلي نا دب الثا ظن كلي مل ن اذ ةضوافملا
 كاع ميج رن كركش نام وا كالاسم نافلاب نزرحأجيرخاقلا حا
 كركججلا ةرخحالل ام |ككوع ماعلا لدول جو لع كلّئادر دقو دقن ئم
 92 32 حس ندأ ضال نع نماضالك ل[ لعو تليسنملاو دقنلاو
 و يضتالالماوؤلاب و ىع دعب هم وكت انا مدرعبلا اك
 فلا ذ ككذ ئمغ هزمويلانا رن ء .ضاولا نإ ئختالو توملاب قطعت
 شرحا مولا نابحلشم مزجت نإ ماعكاب ميحي .ىدضئاطم ا ابقفيالا
 ا.ماهتكاب موتفي ضو اح ءاكرشميأب هلاوجرص ناش رحال سنلو كيد ئم
 دوتعلا ماهر غن سول [ٌدَقمل | طر رش امس نعاس نا هيلع رسل
 هكرجلا د, اح تكا ماظل ذه 55-5 ةجنارلا و رج درا:
 فسامارؤو تنل >راناتلا نعاظقن ةعر زل بنانا غرم نخارسدل يع
 اور لسا ةوسو ١٠١ برهابتكاوت عا واربكوارماذصا نالوا كلزتو جيم
 . مهك5 20و داتمملاوهلرطلا فجرا دا كر حزم خيا وعدو مابك ثرغ
 نوُمْعِي و دحاو تيبؤ تالعلا اوعي د نوعد مه دمهد هاش ةارما لابعد
 تاما ةيوج.الا تق او ىوتضلامماو نق تراصلا5 ةلجكذ نم
 ىل ىضولان ذاواإرانكو(نيّمابلا نذاب صنيب كر شرط نماوعررل
 لب كرشمم سبب وا مهشعب سخي نم ناوت نتشم كلذ اماخص
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 20 ياو لت ةرئانلا نهفتغاة جا نيعرا زل دلخلاو نذا 1

 تيشو دكر م اهمال تهتم نصل كرما ماو مايل تيب كتم لاس ذب ْعظ يعجل ىواتفلا ظ

 سو توسل . اىاش م يشل بناجا لولا يجيصن رم مل ييشام مااا

 0 لادن كرتسا ١ ذا نيكيرتسلادحام[قرل ريب جيب ىصولا عجنتتسا
 مليبس ل تح واذربخ اب سك اهبضد 2من و طم سل كرتشم

 أ.مكحل م امو انه نيريظؤواضبا موا ين المش رع نوريشتلا

 3 طر نم ةلاككوا ةياصو الب ترم ىلإ ص عسل او لش شلابملا ناكول

 نيصوافملا وعل اده ! مزلب اه ةجورن لكمجم نانا ج ثزك ريص واتم ةجدرماةوحاو عالسم نيفابلا

 وتم تبول ند مزلو كلذ نعاىيبصنب ناَسابلا٠ههلاطو ءكرسلا لاه م هاضخ مولعمزتتب“

 رعامب يلا نياعوحا م نلامو بامتجاطم اي نم ضارقتساو ةراجخب نيداقادحا

 نم شرحا مولا ةضوافمت كمت نيك نتسخداكشيحح_رالإ قلل منا ظ

 اىبصب يجول ةباطم_ريجأللاو نه الاللو قابلا مزن تسلا

 000 اممامارعوتلا 5 هله دو هامح دعا ناعم 7

 ْ هاش ام للا للان دداؤمدوالاماد 0 9 هام تنضت نا

 تاء ةبلاطم عيابدلو ميت ىسلاو الها ماىلع الا يتم وت ناهرخا

 ارحل دع مزل ندر ج لكك تصحد دّوب يطا امهفب
 ضال ممل معأب ىلا ةلازكو كك دهر ١و بصعو هصارقتساو ةراخب

 يهدف جنارحالا فيلَع ل اهدحإ لع عّذ11ةاو كاإبعاو .
 لري اسماك يح ملوق باول هسا عرى لولادو فيك
 0 ءابركذ ام دلريشي من انزل ضو

 , ووشلا اهدقعلمعدب ةضواطم نيإلال ةبوإ إي نوع
 || ١ اياد نيموافتلادحاء شما 7 امد لمس كالزلا بنتن اههتطلا اهب حرحقلا ةيعرشملا اهطو شو
 1 ١ ا متشدد 0 "مم لجو دب معرعشاد دضوداْوسد 576 كرش ني رش ناوطالاو رعو كير ناكأذا

 | 0 58 و تي 0 مك وع يحتم امرك د ةرىبزملا ةكرشلا لع

 | 0 ا ملط ماعطال اشم قي اهدجا نشل هواة تلاكيتيحت
 ١ . ىتدا 1١١ لاوس نيط ىوعرلا نم ةيريالؤ و ترشلاة اعرض توتو

 ا 2 لركعكو لمت كوتا *دعانبا ةنيب مق اوةضوازلا ةكرشد صم ا
 ||| صرانشل الحا نابرتمت ذ1مسظنلا ىرتظلا هانا عياتدا كصخ بشكتناو

 | ١ ٠ خرا لا مهتوسكو ءلها امطخم ةضح اخي نجا هزغلا يريبل 31



 : ا رمل 0

 و مهيسب اولصح ةرحا و مجلياعو دحاو مويبسكو مهحس رس ةوخا الايمو اودصح ةو ةوخاو
 اب ديكس مريلالل كلاوخالا نر وكت يالا وما موس موهوب

 عم بال زعواذه_ ]و١١ كذا مهب دك م ييكو مويس ديل حوتخالا "7
 - نأ ازملا ىؤع>نيع ان هرغ غال اولا لمن ا1تجورز عم حجورلاو تب لبا م صرف / ود !(متلاس 0 با

 اتت ا بإاذ كتدلا 0 0 صنو 1 7 ل اهوزلا نو 3 باهل

 يا ع 00 هللا ىررحملا 0 1 0
 1 ليج 0 ذاناعب هسننل ليز يرتشا ذا اهذ لسا

 ا
 لاا يطا رواد -وعع تروبرملا كلا نوكن مانت لع 0 2 2

 0 دم زان يعك عروكلملا د دكرطلا وتتكون عبتتلا دج ناك شبح

 تاع ات هيفا رح امل لاق ادع يزتشلا نمو انك فض
 نإ لجبل انآو نقلا فض ممزلو عرج ناو وجيم ضبع! جنا كك
 ةايلالم قل نشر زادة دس روت بلا ديعرج ةليكلار ارلا ضعبرج ا

 ا/ اهل بلاط ربريو بيانل ارضع اسهنحبت رباب انهمانباجضادل جاو ”مبازعا مييركلف
 مسموح

 مالا نم ولحم نب مولع هوحج ة رع ايبزن واب نانعويشدحاط يلد انلإوكركح ا
 ثيضإل . وكب( مج دنعقب يرشملا اب نب بل اطيبرحالا كش ماقبل ملام تعا

 : ايسونببقب رجال (رويكاجزحا جابو مخ باول مدان صلو
 دقجلال و ىذا كل خ ةيوضحلاز يحاص 10 1-08
 لصع نم دزكط كرش لعد عراك كوول عابك الرطب ناد

 اذااءد ا ةحالطللو جداورعلا ز ذ لتمر نانعلا كرش م يل

 1 ةملاطع كيرمو باعد هكاطال < اضب هةضوانلا كمل بمذن دا كرت ىيرك سدرك طف عباببل

 ابنا 0 دابا ١ شا طامتي ماكل شالا كش هعضتو هما
 ” اناعيكرش وعود ا يرو تواكب ةانعلاركرطدحا

 : آمو مح باول رخال كود طّقف د شي ا ا طع

 نع مجرمو ةللاطككا نعت 00 فد تاز
 : 4 اى كامات مم سلالم وجعا 2ع وع ءاحاندا تنم تنطق نوه وا دال مرح تضكت

 ةاذو دو لذ ادلب ةكرشلا للان ني يصي ير عصا ملل شما

01 

 لضحام بالطاس انا مني

 ٠ لل الغ رند ملا_باولإ كاذ هل اس هحبق جلا بيض عجب
1 

 تمدح ووو وع ويم ل ممم
 هي

 روويبجب 222 ويجري و م رح ل مو و ل را لا
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 3 نمد ٍ 2-2

 لاو مح ين ةسافلا 5200 أ لوو نم ناس اتاك هالذ هدعنارسللاستك

 كن د
 17 ا

0 

 هير ا ذ _اهرشا تلج وطفل المعلا للا عرش جلا خاج ريحا نانملا
 ىلا

 وسب | طخ 0 طوع ردك ةعحا "نير عفصنب نجر فضا« يبلع دل د صورع
 0 حار لضفلاطش د, ناو اهو هلا. منيب ةحولحم ةعتماورولا ديد مكدا ذاامد 5 |س معبرا ْش

 | دفق ”الاسورو  لكفا دييودتط تيما تعا سس
 أ مسضا او نوع 2 2

 ١ تيرم ستيم تم © ساهرا هع سيئات خدمه بجو هدعوظرجل و وتو
 1 عماردل هلابك اصل يرلاف دحللاهىلإم نلف ضورملا غ كرش لنا عدساف تناك عزرا نإلع 2

 ميارلا را ايي 2لا ناك ةكرشلا ت تادشض اذ ائذ دعفلعر لالا لام ىبإمو ضرع

 فرس ةعفنعن ورمل دال اهل رجا تبلارلا بحاصلو لكل دي ال مامظلاوربلا ٠
 ه«كلوال 04 0-0 1 لئلا طرت ب 7 تحال ال2 اراك اذ هلي م سل او تحبلاو طوعرفب ةبادلا

 ضخ جابلا داو 110 وه بات "سدص هه طعبانرك5* دوو دوص

 3 كلذ تايد الخل

 0 20 لضغلاط 0 لاارعدتدع اا ا لاا

 ف لاواهرما نينو انما للدار دهب وقد دادا هارصلا ةلادّو تيجرصلا حىعلاخ امهم كاككذا

 ا

 ظ

 سلف لس ىل ) يلا ش نه د را تدي عدل نم يلوذ كال ترش 7

 لشوكل ةكرشلا ههجبرجلا العا جاوي لوم ال هتباد مخداطيخلا ثمل ةانل و علا
 جملا ىلا تيبلا و طم كو نم جارح و دارا حاصلرجالاو ةرمأ

 مكن لرب ناعتسا عابص ثوم معو لوح ايه هل ترزوداح و ابصل ناكأ داامو_زمس هيععوزعلا ماتو

 منام (مهنن هي لاو فضيل :ر ظن ل روكا ليا جمع عب ل جرم ناس ان ةغلاصصلا تالا 0

 مل
 ا“ اسس تل

 نودبٌْرلا فض: ذخا درو ةدعصم ون ككدنئمل صال لوبوجلا نمل

 لك سنتر 107 2 شل سم معه ماولل له رجا هلو كه ذ إىل وهي قرش مجو 0
 ىلع مك دراج ا// نيا دم يبرم ماق خلا جب دي دكر عم بساكد ىزشاو عاباذا
 رميصفملا سله ليصطت ل مدالوهو لصتعتلا صو دع يَرْشا او عاباوم دلع

 ةسادبللا ىراق ريمي ذا اطال دلل صنغل اعرب الو لاجل طك نيعمملاب
 ل ثيهلاب نب ؤتكي ام مسا جالك ءاتزوعمت هدام جر شنابر او

 0 نب [ضكرل ه ةرشلا تاقلع دنع ء فصر عادا ميج ناد للاججلا 2

 لبقياهنازحلاب دككرشب ممم كنزي ذم ةيزالفد لوقا كغ
 لق لقيا باج ديما مزلإلو قتال ا فحل ة ش



“1011100000000 
 كى 6 9 00

 لان اكو نس ك/وعدا
 ملوقر بقي ل يزدي
 مّققنارش اع ام قرصل ال
 هلي اه لع كال ىرربع

 رش اطلا

 سلا ظفح طرف اذ ١
 ىكركل نيم

 0 اع
 . كرش لوترلتي

 الاب شوب ضولو

 نكد جحا كف لع تمهل نا نلإ لع ديل د|راولو تحبو كرش
 ضنا :يكض لج مارك فيحعأ مهلا خيام باح كرة ىداتفس

 - - . ٠
 ىرلل لاو وزؤل منيي عمل وق لئلا ون ض عراد مح نودبب نا عزل -

 لفن طر نس مل ةءادسم اكرماة انا ريبح تلداو هابتلالا ةيشس احس
 ١ قرح ول بسك انعام ف دصم ظلاو ليك ةرس ف مشهاننؤلاب كيال مديل( جيرو ةسزتا فراصم خيا غليم دنع فرع هدي تك الع ملا( رشداحا زر ]سس لدا منوع م 0 ا بو ضب قلنالا سا صعلا بحل لجن اع ضرع
 تارزلل عد 101 نانصل ارش دحا غيمه با ول هدي 5

 ولع حاجة لس مهب اجلا ءل مشينا ع هنت + نكي ظل ١ نأكك
 ميك قيد و اهرب ويوأسمزفاسي ناورول دين نذادرعد دير نيس كيتشم
 نادتساا داو يتغنبب ضي مل دنامعرتو برقا لينا جرجأ و اهب اضأ رجا نع
 اطلا م دصي ا ماو_دذ غبن كم ظلا نا لد همن لك غ صا طلبم
 اعريبزءدع ةجولا مل يلو اطال بكيان اووي (لهط مجال خلت فص
 نّيذا ذ١ نانملا اكرش دحا هر سس ع باول هقفناو كارتسا هنا معي

 ١" كلف ظخللا ةريصتتاله لهب ءارشلا ضورع ئم عدي تكا اهنىشم
 لس مغ بارما تطل الع ض وكي د تف ا سو دنيتي دلو لتي هلع نان
 ورع انذاب تبون زيد )دنع 2 ه ورعد ديدن نيب لشمس ةديج شف
 دنع تقر جار حصالا بادإؤقي ل هاليل عراد ىطصا غ يدر طيف
 ركب زن ةصح ينجب بمالي مهبطص١ باب نولفقي مل منيب ضعلاو
  اركيو ود دي نايك اهو لشبسم نعنج ظفار يف فيحاول
 ١ههييلكب تبيع ورمل ععاضبلا ديرت فد بدرتدب تك ملاضب غرانانع
 . «تومرمنولو دعي مضر غدد لوف حضيحمف لس جور عت ام تدكشلل
 - نالجتدتوم فبرشلانهطام ال قا رمتب_باودإل ا.هماءعصح ورمعنمضجدو ورع
 + ظن ضف كرش ف درجاته دنا هداك و بابلا لوا ماض مالك لذ
 نمتيعب اقف لاح ىف توما ككبرنلا ىاوهد رانيا مدلا غلا
 لا ؤ متو عرمب هاعداولو كبرتل ,فدلاو ءاضلاو نارنإاو 2:01 ىطدقم

 : 5و نإ ضانيتسا ثاننال إما نياكي رطل ولولا ةلاكو غاملدتم ,
 قنا قرص -سضن 'دعناهدلا فش يف ناو ق دصلالر ضل لع نامل

 جو ايو يورك كو همكم حعمدب د

 »  لاتؤكولا تامه عي دو ضبقب لك ول وانك يلوا ولا رابع
 0 علا ظ



 قدص هيلا هتمذ لاا ةشرولا تيكا كلهو هت ايح فذ تضبق ليكولا
 نسينا تساننامالا دوك وسي ةياكولا ناكل ملاني دناكولو

 ناد قدصنلرضل) عا ناغصلا اع 200
 ط2 و ةىب دولا ضيقت كوكو قدص سن ئعانا هك قل هل هيه ناك

 كك نادصلا بجوب 5كم نيد ضبجب لكلا # قدصم سعت ع نالصلا

 ٍ درا لعسل لي اناىارجلاق فدصنالو ضوقلإ ثم ناهدهو تلا

 (لوبدهلا تب دقف هنيد (طهحدللا ءاذولا هاذةيلاطعلا تم 22 ةعاتج

 صفق اود للا امال 200 هكعد دو هلاواتع ثادلا د ةمهدؤ

 بكا تود خعضبتنل تيدا غش كاني قضاها
 6 0 0 هدع 50 انه نمر اضلو ككذ ةفيحلو سمين كرما هذ د ةث نامصلا

 0 1 2 تالا مرشللو مشتل اناهصلا بجي دال تانغ كورظلالتقلوق

 0 0 ينيب كرش وبت انس لماتيلو ان جست ىع دطساوب تيلا ةهذؤ
 4 د 270 لصور كي يرش نع اد ١١3رو هب نكن وم ثم يحضن يبزن عاب ةفص انه وري و

 قير تي ير .”صخطونجا كرشلا بدن فعاذه لوقا ضو زاجل مك
 مفتى و هر نايس كدرشلا ١ أن ابالي 0 ةدموزرجت م ةعاشملا

 ايم ل 0 نانع برش دحا ذر[ ثعت هدااَش نا توسبلا باك قولا

 كلل جرلا 2: ا نوم 5 الع زلم وكجزملا عبرن هلا دعم كيرش عمقفاونو ةكرشلا لام
 مع "ممول بايب اطرشلا ىلع كلا وكيك ةكرشلا ضوكبمز
 00 الا ندداهرحا خوا ١ ممعواستلا عهو كلاو لالا س إما اختلا

 نافل ىارركو عبرا#_ى نا.الاماو سماره طقف ادحا لعدن ع حاملا كلا ةد 0

 هل داع اهل نمل ارش لس -نتفاض جدال ذك رارش ناو لام

 و هيج الوب اوطزتكما ليلو جدحا قو ةبوسلاب مجيب 4لاد قش هيواولع ا 5
 حجزملا ل يدح ضو طرشلا ل عموزب كلا ل وكلت 2 ئصحو كلما لاملا غ تقبل المهند
 اموات كلج زارإلا راجع تعدقتو ثا ة.ممزبلا ذكغب اود

 ديف نيقرعتم ىر شوا دوقطيحلا مرابعةعوبلو طمعا ةراعا. مهو

 ةريظلا ةركذ دة وان هطورشملا 20|. ميج اول ناطرشملا ناعوت
 ٠ اجا ا لضالا ح دكر كك امؤان ركككد ناس لا مت قباسلا طيحلا رابع

 لعن اهنيفضل مهيب كلا ناوعاكرششلاو نيمل!بزحالو مهد فلاب أدحا
 ةبراضملا ىتيحم 001 براطللا يعم لالا بحا هرصي وز اجونماءهع



١ 

 م دعلع ملا طاش

 هيركو ذا اهب اهلي سيما عاب
 حئدوا اهر مح ( فلكت

 ميلا

 لد كي كاميليا
 نرسل

 الئ ميسا يور
 درمل اد يمل

 قت دهالا" - لل

 دعملابو ناكل رستهتلا
 نيذ فلاخولو يهد

 دسم

 لا باهل ذلا نع هوم
 نعد فلا اد يب

 اطر اند هلع ملا اشم هضم الذ عتلا ودل صول ءرصلاو تكمل حت
 | يضلل جلص دع ىلاطرشاا انآ زنباجو رم فقلالا اح طكزعلا
 انما: ناع اقدح نمل وان دانا اجلا رعارر عد يعزل اطرتشا نأ
 ص ةىيطولا طرتف نيفضا مجيب حيضولاو لا ضوكيادااطرشنااو
 هس انلا طورشلاب لتنال هكر نال هكرشلا لطبتنال ل ذب نككو دسلاز نييفصم
 ساررمد وع نما طرتشا ناور وق نارجلا ب اح ةمتتناوو ما
 لقا زالأ زنا( دحا ل اهسإر ناكها نم زيك عيلام هيي يلم
 رشات 2نلااطتشاو ضلارحالا نمو لش ضقالأ عسا حا نس وكولاك
 ناموا مزه اعرح لعرعلاو ملَوَت نال حلالا دعاملاو كتل ضن لالا
 نكي 2 رلا ناري ةابع نس دافتسيد لك حيرس الام لفل بحاصٍماملا
 نيرا نيم صن رشلادحل عابا ذا اهو [سسس الامام ١.مجإ شلال سلق
 ىكييل سرا ضبا مابلا تع كويرشلابلطو يرشنلاايلسو درشملا
 اقارمحاب مابا جيرشلا ضلك ب اولا يتب مزاح نانا اضعاب ابلا كايزيلا نلوبهنع بيض دج مل مديد أ |مزعم بصب ذي ؤصتملا نم
 وتد حا بإسم .نعؤعى ٍداهلا رجلا عقلا سكك يميقب مزيد دحر يلدا ذ
 فشذ ويل كرش نذ ١ ضحدب ةكرشلا لاع نا كر اسي وانتا

 همجرشو ريوس كير نذإب 00 هوشلا٠كبرشلا كلمال مغ باول
 ةقيشلاب ةكرشلا لام نم ايش انانع نييرتلالحل عاب اذ اهم إسم ىئلعلا

 دكا وع تبز ازبلإ او يحس ميسان كقنب ويجي نا ةضواذملاو نانعلا
 (راوخال جرخا جحاص) ريكي شلادحل اقول ع ح محد نائب ديرتتلا و
 قخووحدقلاب د يتلاَو .كيرش صحن ص نعزو جول جز واجد
 ع مح ليش هادهن عسي نارعان انعاهرتشاولَو يصدتللابالا متتاللاةول

 نانع كيبرشو للاسر مينا وح ليش عيبلا نع بحاص ا هدحا ىذا
 . نونئكمملاجناباسملا هلوصو جرحا د "نك مرا دصلاة ةكرشلا لاعرضاس
 ءاكرشر جاو تنبجا ةدرق خلف اما الع ةراغنالا نيدصاق ةعنمىوذ
 . للا كال لاجلاب باهذلا نعو ديرقلا ةزواجم نع عب ثداذب
 تيجو  ءلا للعود الا لع تعال اغاذ جلا لخ دع مها ف
 ككذب ميدشمل ماهر بيصبروبزرملا كيءرشلا نمبر كد اعلاه ناك

 بم
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 ار رص يرش تاهو "رض تبغ ةرخشلا .داظدح لعن رعب لد سو باولل ا

 ةرخكم ا تزيارل 0 2 همس 0 2
 ١ صفق رو تت 2 تراب ف حسم ( سرق 2

 جى رسمه باو زال لك دز بج جمرك كيوط ند اع
 ييلاةر #فعيراربع  لمؤب غلا اللا: مرطاتتبورعد يبز نيب تنم قو عتمؤب ذ

 مدرشلا نمل هسا تر اعنولا يجرح دير نمهوركي طا هج وور ع طبرشل
 تتالودلا وكت يبلا باول مصما مرماك دك رنج هع ررطلا
 تيس القن ىلا 'رماضملا جس و فلل نب حر« ةرا علا لع كبر شبل ربك هوك
 تمض بيالات محور لس ركةرع نعروتلا حرش ؤيو ىينتالعلا بيذدهتنع
 د / م يك ادب بروز ةهرمال مات الها قو ونيف قودمب كرتضم

 نييرلا كيلا ماب [هجرتحالا جول رظان عمري نقال ضقولارظانداذ
 0 ضان يحو ثلا ١ ةرا ملا لع #كي ننس بجتإأو عن باول كاذب
 مرغ ا د)ت ايكيا رطل كب جاو لت ١ نىجعالعزلل يق دنمت

 خاتما قدور هدا متمحب جرش لع ري هناذ كورن نذل الب مايل  يارشلاا دب رولا هيل لولا ذم تاابالا نم ءاخنلا فوامتلا
 ا هاهم يو ]أو ؤلا ضعي وق نيل ذإط ضم دناب كلذ ايبوم
 0 رزع ضترااساو دلال غاده نابل تنآو ةمضلا وسال اكبإطنصا
 0 ىلا واله اككذ يضر ذه لوس ات طم ط قولا كح نمعف
 | ْ ضالاوداومرملا تيرظانلا دحا دارا ذا مالك تن دمباضقل خس نم
 0 ظ تيب ماتين م وشم نا مقولا لا نور يسن الخ رج
 ا اهدحا دارا رمل لل جاتحا و نج توا هضوحو ١ يدق باع
 ١ عجحالابا مررو ىاقلااهرجاوي محملا ت ا ضلخن ارخإلا ضاع ةيرلل
 ١ ء تبمعرهلا ل وانهإق جالا نم مرملاو ةراجالا زل دحال نذايعا
 اأذأأ كيرا مضمار ذاب وت لع دتفلا ورمل لعرب نحب هادنع نال دعو
 ١ هتصخا وب حسب عا نتلالا وم بحاص عني مثديلعيتانألاد عملا عريان ذأي
 0 نم تيرا غماكنو نلابهولا رش ل سو: لون جنك كوتفلاو
 ا ا5جلوزنا ذا رزاب ةمقلا رنا دج هامل
 تبا تبتر المتمم تلبي تك ١ ىلع الا هند

 حمر مسحب ام - دع هيوسء سدم

 د

]00- 

 5 يي يا ا ااا تت تت
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 عب د جل م و جم

 - 1 يعج اج عسل تي جب جيس حسا حبب اص سو ساحل اوبم هتاوحصسم بنوم



 ”ت ةممك سس سل

 زم نارل هيبتا اد ظ
 تارلوى الام عوجر و 2

 اهلبوي

 راد هل (م اريصفرلى ب |
 وبإت َن ذا اهب دل 1 ْ

 ل |

20# 

 انبلا طن افر ارنا
 ! او ايف ىمسقو

 [ معن ا

 ند االب مه اليلا 27
 عوجرلال سيل از |

 برسل مليش
 م6

 ْ ا

 ا
 تسمم ع ١

 سم «رادهف ايارس ثدح | ]

 ْ ظ

 ا

 ىهاط ل ظؤمح نافرهتنا ديباولولا و لع وتل لمجد نييلوصلا حاج. .ةتدحاك
 نإ عجم لاق لشسملا غزموكيك ب قضمرحا لوجوهنج ضاق عا صإ ريشا مدخن وع
 ةمقديزت نيب كم يضل تال دادؤب لس فدل مت مامالاب دقو
 ب رءاهريف سماه نإ لاورع دا ءاهرس نارين وإذ ةرورضلا ةمالا 2 تجاتحا

 مييزملا كلذ ملم ةروبزملا زراعلا نوم هصختياميقب ورجع عوج مو الام وم
 /ؤيالا داما ميو لثسمم ةمقلا وم هاوائز زاككيم ماكان ناو

 ا مث باول كف 281 ,مرجا نمانبلا طعنت م ف صن ذخايو ةروسالا ادم

 رادالمسضب حالا لا نرخالا را واين اجدحا اقف تمددلا ىقيرش نييرد

 - ىتال ه8 ملال نكمل ل4 شا ماج حرر :طكك كو هج
 ىصولا متي لص ند ِناَح ءلضلا حما نإلاب قنا مف ضد ذل, متجاوب
 ياو مقوربجا مشلح نان ةراهلا اجدع وو مدنم ذا كيش الو
 اهبطورغو ديدر نيد شم ماد 2 | ةمشلا نس ءابشسا وجمل مرجا خب

 -صخاجوع عوجرلا ديرمو كرش دج داو كبرت م انذاالبدا مرو كبر

 دلذ يرن ؤازباةدحاؤف تمردما هكرش مراد مطا_داريإ ده: اوبل
 ىا لوقا نيلوصفلا و لّسو كرينا عيال داع وشب كير عوجمال
 تايكذا اميتالورل ايفل ذيجلذ مما بترا ىموانسالاو دانا عقار

 ظ ةرترادو مضنل صفي زي با ذهول[ دس اتلطمع وجال دنا مقل لبا

 غب ذاو مب بارلإ ملا هتان وكيف صخذلا لد ىدب هتونحا يبون
 يس ئانعر.اتاتلا د عر ءانب ضني نامل كلبشلا نذر زن رعالا ضال
 تنالبمونفنالانب منحعبا.هج خب تعا جت يب ةكتشمرماد زر[ ثس ةمسقلا تاقزطتس
 ردكم نمر هبيصم مص اكرشلا تيقب كبري و نيتابلان ذا ضقت ماش
 ى ديلا بأ تاك شيح بالإب انيلإ مكح اموت ذم ل لهف دمت دابا هو
 هدانا صن ذا نو دب ناكشيح انبلام أر تيقلف متل ادب بيصبن ونحنا

 معورم وسلا داكن مدقالاو تقوانهيمادلا مص دع ئيئابلا بيضد

 البا مزاونل ذ ديررافرص ثيرخحا ةدلاهجو دين نيب ةكركشم ةحال طة
 لالخ ىرش مجوالب ميل غول ايرريو جس ةلاك كالو انالا>ىب ضم نذا نع
 لييسايب ريو يراد ؤرابإس ديدرت شن دحا 15 اهيف لمسه باول كا ة مايل

 "وادلب ميدّملا باسل عفاجرمكو دعا جيبو نيب كرتشم ميدو باسل محاسوا

 عا هدو نيبال عاملا كح مل ىديلامف ئه جواد اكركلا نم
0 

 ملاع

 يع يي يي

9 



زا مولمم نصت مددءاع اطلس
 لكنيالا سوما دحادأ

 اكؤ ريا 82 كس .جوالو /رشلا ةيقب نذل او برا اال ملاطلا

و ملعا ماكس ودداو معيراوملا
 7-5 ىلا نا ايه فيسام

 نيدبالم ا تجر هدناب ذارعلاو ةعرا ضنب ول هبل !ك#س ,ميزصتنلاو
 اهلجا دادتراوزنكلاو وتلا 2 درلا شعب ةقزلا مَن باول ضاق ام
 :يصمرطبت « )اى ليلنبا عا مها ةزلاباب : ناخضاقلكتو لاط غنج

 لاا ضتمنالا تزعل عمتال طاش دعو ة درإ  يضنبا هني. ةقرضلا عقتو حالا
 ىااطخواارع .ضاتل م ريزعب تالا لتقول يحسن هيصعاطتالحلا ةدرب 8

 دتراولهّجزإبلا كاهوررلا ميلي شال لا صعا تساوصع فلتاوا ناطل ل )مامن
 ميلكويلو جادين مالسا دعب ماظل ديو دنارعا مركت تت هدداب ا يعلاو

 يوت ادجب طولاب ملاكا ديب دّكبإف اجب جولوملاو ةةلصلاو موصلا ةداعا

 مل دكس ف غنج د ىكشاظفلب هتجوزل لاق لجرءغل لن سرقه اانزندلورضكلا
 لجرلل لاف نسرمولو ارمواى(عرد ىز وس وب مدا رت ظض طبر خجل لاق
 يلع تيدشو لكذ عدا ككاو مالها الاسم عرس واكب كرت ظفلب ىهل ابقع

 اركي ده بد عما تنلابل هو فاكّذب سزديأ ريك دتكذب طنا ةاكركا هديب .
 وصوم نو موملا مث اال الهلا ميدان سؤولا فخ نموا تضل عملاج غلا
 6 داهلا نورت قانعنالاب فكمسنهب فكك نمرلا ضيا ميو ناقل و ناعإلا

 ”ةدرلا ديو ع انباصحا ما ديلا ة بور زنا ككل نال رفك دس اناا
 - ةايعلاو دتراول زازبلا مصرا ةدرلا ىضنب هدي ةةرتلا عقتو حافلا دمصع
 دادّراوابم د رتنارجل اديصيو محالسا دع ه2 ددعو جارعا صرخ نعت هساب

 وانتو باوصلابلعادهاو باول. وتين لالة ناهدحا
 اعرش ليا متش نيدو دنرزغا كدنهج خجول طنمل اوس صنم دومسلا هنأ

 داب راه د مزنال نال دي دي و دي دنت زن باول يول وا مزال لن كيم
 /واكرسني د كن وزب فارشالا نالت لج |[ س درءاو نب

 ماوعلا لوفتو نيسلاب ىرعملاّةيرعلاب هانعم دهن هزيم ايا سزجبا ذا
 ثيد .اردلىذلا انعم راسني د ملوقو معد قتاملا ذاكر متلا هيضو داصلاب
 هنو نيدب ثيدتي الى ذل قيدنزلا جذل ايف قيدنزل ىفد موهوب نيدتي
 يي جالا ريزعو يذلا ذو طا(ميعجر واكسلو قو ىزعو تامل ضنا تنل
 ى دعس ا انه مرج انهزم خفي بالالا 7 ارفاىمتسملادوتعا ناكل هو
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 اكمل 'علاطلارقنرل سيب
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 6 تلا ديرك درلرملا
 انردلو ”درلارود
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 . اللات لخد نالافى هذ
 اهس ذوي ركز

 اويل كرتلا طزنشم
7 

 يجبصلا مالس اة حتي
 لهسم ا

 ارتسعاذاالا لاتمال و ل دال لاك قيال اديب دش رزه اروكذملا
 لس ماضتكو مالسلا ادي دج وم نيدترلل ماككأ دعوه فلي دان زاك
 اه صال موكا خخ د١ 'ءا بي السم كانك اوك تخد نالة دز
 وصيالناهلا هاو ةرهعخا تكا غبر رقموها كى ررتبلا دبا ار باول
 :لسلل ايرمارقاو ناجلاب قيدصت مرسلا انا هذال و باوجرحا؟ طرفا مليش
 لإ السلا قايد ىذا ان( تامولعلل سو طورطملااب يل صيالا نا هحلكو
 ريان عماءاسح المخ فكك ينل عا ص دصتي الدجل ةوكشب رمال لس
 .راد ذكرت دن افرطت؟[ن الذب 96 مالسالاو نىك درمالاهيعسقيز عتب مدرسا نع
 ىدتل ليدل ار ٍغتلاو غار كك نب ىتفاو تنل ا دمج السم ذاهارصن
 الفمارصلاو دىحاتالا هرطمو كرع دان رفكك ف الك اعمالسال ١نايند رالؤو
 ىرارصيو للا د ع !يفسح ماه الو راد صاصلا ال قارفاسح ىتلارصب

 /(تنمدنارهاظلاو .لمفو لنجل لسملا قطعا ذاذ كرت سال يللا عرجت رض امكسملا
 مدعانيتت دايئللابناننالا نجم ىاركذ اء ةارملا نه م لسا تبخيال لو | مإعجنم انايطعر مي ىوع د ةروبص ملسالا فال. نكيذ ضككاادصاق ( وكيك ل غ
 ' ى ماكنبإ ىداتتوردلا ذيك ذرعا ثياضدو كدلك ذر طرش و فو يرتنلا

 اذنلتا ا السان كك هلا بةياد,لا راق حكاوى ارسرها ذا« يرغو هغاترملا
 لسا مالا دالعا مز يملا ص غل نم مباني ل دارهبمل لاو يتدرب
 هلقاعناكك ذا! ممالسا وجنت ب اوجل ممالسلا ٍصيحفيف نايس مب تباوفد
 -ىدب نإركسوهو لسا زم وج مد خادما ىرماج عو) جحازبم مدلسالا
 .دوملا للبت هي دلل داع انا جيركس حلم ذ 1 نتككنركسمل لابن احمصااسا
 ىنع مالسالا هناا ورا نالتمنإلو بطلا هرسجحلاب مالم الا ال

 نحيت نامه سلاو ةدلصلا ملك سج ثييدح غرك 5 اهوهو مالسالا ةنص
 يجردتلاو تول دمي عملا ورذحالا مويلاو هل بو تركو كيلو و هاب

 ىذلا ملوي ءيبطلا فصوو ىورتنالا ىداتذ ةكزكاتكت هسلا نحو
 خاَركلا نمولهلو بطلا وم ثيبشل يمد ةاخلا ببس مالسالا انا لق
 هردويو ينس هس رجالا يلا غمدَدَق ى العلل حرش ود رؤتلا

 ناك بسس و دنع هدا نحر. لع ىلع مالا ضرع ملى سيؤ هسا ليج لا الا
 2 ناوا تنلبامامالغ * ا|رط مالسالا ا ركتقبس هلا تح مز قف
 3 صنلا وباع د11 رينا ثيم عن انس و جغ مرءاصب ه ارق مالس الا هل تقسو

 ىلا

/ 

 م ل رم

 ميسم

 < حم هيي



 تناَجأ أ عومل لوملا» نينم عببس مرع نأ -ء[طلا مماسع ذاو هك مرشح هرعنا

 ١ دا دصنلا ةيلس هه مهلا نس يم البلا كاك

 ا 8 با اهل طقس لك دهس بسب :ملقع خل 00

 ةيل نواس مدس 2 2 دوما لعرجا و ا مىالسا 7

 قرشلا جول باهمالسا ديب اه >ادترما تيا! باردا ف دب تيا تتلاما ذا

 جام دل نه ديب ل يعدل داو هناا سف ككذك قو تاهت

 ذارعلا و زمككا دلك جم ذب باس باكككاك مروح دبلن او تلم ليها
 مل دوم دوج ضقنالو حا كو عاكس دب دك ىزلدابو عت هدداد

 هوقو هحالاسادب مالا د ديو تاما مرت تك ساب ذا يعلاو دترساولبإ ال

 اصلا ايما نإ يتاتلطلا يا مل جات لذ لجاعزوسن
 راب مارغلا ديدك اًتاءهيب دولولاو :ةلصلاو موصلا 5 داعا دعىيلو 3

 يدا عرج ةداعلا لع ةداببتسلا ءلك ىلا ادبرتكل تلا
 ددغ ع كد 8 نع عوجلا د: قلاب مويو و زدكلأ ع عطر ةداعلالعابماتلاب نال ءلاقاع

 نم ةسزاربلا وعش ملانلا زاب تلاوه دادتر هلا وزدككا بجوع دنعلإ نو ابو حلاك
 ديل درك ديجيتال بلاص رمك لانا هنذل للا ع ناكل اذ ىه ةدرلا
 0 نمو 7 هما ذ سب وازع( ( ضي ممضج]اوزلأرما

 ١ىهلح اعلا ماع نذكر ايتخا نوعا تلا دنلال ازمتكبما الب ل وهوزتككا لططلب

 هناي داصلاو ,رمكلا 34 ماس اعئىمإكتي كاداملا داما جلاب سطع الو عملا

 كصح ناوعلجم 2اس صل ل سك ذب حصار دصؤرع ند عد

 لاومالا دحالع ىرطيو دابعلا نييرسلا من متوبو داسنملاب ضرأالا 2 عسل ماع

 لاك نعل جاو ماس مرني نيلسملا ىذوبوابعلا <كذ و لطابلاب

 ملتاةباتدو لتقبل كب خيبلمملا وهج رح وك ناككذ ١باولل نيضاإبالا

 ى ..دالع نمل جرش ىاعلجرس و عزنس ثمن هسادابع نع م.ّسون 2 داو مال ١

 أعم فضختس اواهرقحو مدلسلاو ةالصلا ضتا ءيلعوزللا تجلاو مدرسنالا

 فشلا جون كداع هي هدلعتجلا دال داسلابايعاس ل م ملول عمديدالابو

 فا انك ادا ١ وأ هيقئفلاطص ول د صد با ىلا لتعي

 5 0: رم تعي داسلاب ضرلاة ل اسلا تارانكل باك :يرلالةورفكسدلاب

 ظنا نال ظنولانباعصاإاةزمكك[ يعم جت غاينملا نباذلاق ورق ك5

 الن ا.

000 
 ني
- 

 - منوم
 فرتل اهاوارترلاز

 بلكلاكة رزه
« 

 سس »هه ميري

 دترلام اكو

 بهي 5
 2 د بيعمل اندسن حضم ا 0100 ل١

 لهو (يشلاب اسال امرؤك |
 عجدي لان ةداعلا

 هلاك اع '

 ركب اله اجرغكلا عؤكب ن
 اللقو

 دل ان اوعلارتكز وبي
 مل اق ب (يرو

 رب نحكو نيملاعرتش 5
 راو 0



 انرلإ ا د وبس ىف دق يدوهب

 اب فْرَقلادع ممزديل

 مايد ني /ناعف نارلوق
 لذ ةيهرلا

 فا 1

 0 د كلور وطسرلر ق
 رفق / ازهر

 نس و نضفااورلا اك
0 

 أ

 تت رادلز :اجرّق نة كد :, مالسالا ةرع ذاكر كت تنال بِح وباع اديك كك

 حداد وال العلا ةضورم نعم خعب طنب تيرم :ايجلالا ةرمواإلعلا ميلا
 ىضضاقلاوا ناطلسا ىلع بجاووى لح الو نيلمتلاوازعلا فتبب ىلع
 / ىمانلا ندحاىللخولو ةرماقحد ا اها وا فازت ا اذه نال منع انا
 هت ارعا تولط ىاذختسالا محو ىيعاداكو[ يلع غيزعتلاو املاملا ئجلعا
 ازرع ىريبلا ميهإربا ةمجلاعلا 216 ءاجاب درصي عاازملا بدع ناكوكو
 كذب هاداو يق انانلاب ايم مةتيود عاغست د ملا ورسلا باتو

 يرزعسلا سزليناء او ىذا دح مزليال بالا فدقلا دمح سنؤدهانزلاب ايدوهيغذ ىدوع نع نس مهب اوبل كة دع يضاعد ب ديل
 امن نا وانك منيل كن هدب ضلح جرم ذل ثسم ميك نجل نعوم لاك
 فئنيعروا تعي راك هيلع هدا دز زيبا مك ذلعف ٌحكراضسلل نيد نك
 ضبا رجتسملا غانا حسا كركي دا دمتم دله اجءلا دل ناكذن !باولل
 طمذ نييزلا .داّمتعاو ةرنع ناكلاو ماظتكو مالسال ادب د2 عد
 سرخاءاذ لع وزحا ند رانك كساب نط ذك تكذب مريع ما كه يلحد

 للس ل عرسؤر لل نكت هدل مجرم دسم هيا عصا بتنك يرظظنملا دجد
 لجأ نوتكك نجلا ملك يلع هدد يص هدا وسر: ديس مطول لاَةف يش نم
 فينش دا/و ميلخمتلا هدصق نال كف رطل با ىلإ مايتم ءاجر ل١
 فكزب قدام نيلوصملا معاج نع كلان لع )خل مدل مل! قكذبد ىف ايد
 . ةيعاجا ايما ككاو طك دج لع ناهزدلا مثبح اذ تيصئانسلا كعلاج بسلا
 ح هلسالا يح ةمالصلا ةعروجت ش تدامد مجد هددا عم ئلوملااق
 مفو دق تقو هنينشل امرا يح مالسللا كلما هططح < لاضا هدهادبعا
 ركذع هدد ؤجرو تك ماد ملك وقام -ةرموصاح ذات قر ونال ةعنردال اهم
 وميت اوجو ضناورلا ةلتاقح بدوجو ببس هر متو لعب نيئسملا عضنو
 مجرعك ببس جبل اذاو رهزعكا بساع زاثلإب تلق اذاو رضككاوا ناطلسل | لعىئلا

 ديال لومؤع ما وص وبلا بسكاتقتالوادترملاكص مالساو مهب لبتعت لف
 - ليطمكرح وجل هو زكدأ ادح (نولتيت جم نلاثلاب تلق ذاع ميلتقتحم
 اقرتسا زوجي لهدا ماحب ملا كادالاب وا تقوملا ناملاب اجرا طعاب هنعمل
 نييملاعلا بعدد لإ نإ هددامكبأث ا نيرموجاءانوت ١ مري مادو صا“
 شلاق هزوكلا فانصا يب اوعمج وره ةاغبلاو كك" هنا هسا اغدرم رالعأ

 كر



 ا/أ | ْ

 بوجو و مجداذلو عزك ففون ئمو* دال ا وة دنزلاو قضلا ِءاونإو دانعلا ظ
 ضكلاو غيل مت وجو جاناّعم بوجو ببسو ' ميثم «زذاكودخ متنقل وج وره 0

 الاةرقو مالا مويال لكم هدرا ماهل حاط عاج سا زجلااااعم 2
 اي! 5 نيل ينبت برجوإلل لاو مهمل ئيت نس سالت ةضدضا ١

 امر ١ يانج س حارس وع نينرمللا نزلا لوهلك قط مانا يطاعد 2

 لا صيزءالج موركي منيو تامط ن كتيو تاهل هش م رس اانا اطعلاوجادلا نر تيب مانو حويل زاب دحر تستر ٠ 0 ا مل يك
 ىلع نسلا نولوطي مخل رصد » ىتسلا تيردلل ذإوض ويانا نو جرم تت نيختلا 0

 ةرعمزخا هدانا مم ءانماشقيليالاءا.صح خس  ىوحكب ماع ههاجسةشياع
 فسمباسو «ماظملا نإرقلا بينكي سيرطاكميدا.ههارننو اهرب ىف تايا
 مما نمو ه ماطمل مالا اذه تيب حلها كل سبب اند مودك هع طجونبلا
 00 ذم هه وجو كادللا دوس * حريشلا انكىىيسب

 |ىلقن ورفكمجم نكيرل كبابا نا لاقوا ةباوصلإزعكمةصفاشلا تبا نم ٠
 و| قبه ني ختسلا بس ميو نيسح ناقل قلعت نع ىيصو .
 0 0 بابإللا مالا ب مزج ريطككلا ىدنعهحالاورتم
 ءاضلالوه ةرمتحم جاما عز نإ ىبإ سلا نم ماوعلاو صاوخل دز عام
 ةمال قانتاب ءلتق بوكر فاكوبف ومالا نت ءدحاوب بحضن ف نيلضللا
 وسع لهل مب بأت اوساتشلا طاّقسا ذر. مسدلساو -تبوت لصتالو
 ةبوتلا] ةتتالو بجو دح نال مشف اص نما ربت اجو ا اودع ةداهشلا
 كال وسلام لوّصملا دادت م16 ودلع هد يح هبس يلو دود ماسك

 ١ جيون كبف تيبس دالا نم زيعل هذ قحال نيرا + قطن نعم دادتر مالا
 1 لكي لاب طقس لو ىدالأ قح هب حلت لتكمي دس يملا بس نمو
 ا تاولصاينالا ئمادحا وا ماوس ع هما طصوزلا بس نف نيص دال وقح

 ا بدلا نحو لاو هند ضلتخا نتؤرطساو بات ناو ف الضب ضككتمي ظ ظ لس و بيير ووزع تسب اع ريتك بحي رفك ان هال قالعمدا
 | رضك مهمل وا يزعل بس ىعديربهتل ا مدصلا لادو ملومطع هال ١ ١ ظ بس ك2لاز نيخشلا بساماو نيةرموصلا غازككتقييقد دجتقلا

 ٠ مالا ديول 2 اروإ ةيماسةحساو تاق امتالف داق بكيد 1 |



 لسسسسليفت لزم

 فيضيةلف مكميلع مسا طعون بس[ريخشلا بس نارع توبات ثيحرمبلا
 تك بج وكي همعلو| يختل بس عدلا مدصلّم نيل عمرم اكن
 ليج انا بو ة درلا اا للحج انال تقلا طاّقسا ذ .سولساو هتبوبجتالو
 رضاهتلالا رخالا ولن دال وتس لو ضع تب ف بات رضاكم ضنا ةملاكو زيت لاك
 كحااذاَقدن نما هةارماول ورجسلاب دااعدحاو ا نيكتلا بس وأ ينسب

 اوماساداوبات نا منال جوتي ملدلاعبايرافعتنلا(وهات بجنن هتب بزب
 : مع زهكلاوقب لاه اسما ماها لتضلادجب صيلع رجا قرون لعادحاولتك

 يلع مروعا و نيالا ماك اتقدم مدني عرجا وكوت هد انع
 ٠ ١وأتف غن انجيض|ة يلعوشس نب م نامابالو تقوم ام بالون ذل اطعاب

 وضرب ياج برر اجد تقلا دج ةرترملا تاورتسا نال ماس تا قرتسا روج

 اعبن م مامذ قاقرتسارنوك و برم ماد ةلزخىىبد قلل مالا تناله نع خر

 2م فعن عدا واتحا جك كعا هساو قاقرشالا غر مالا عتيدجولا نال مهنا
 وا تيزتكادق و قا ضورج ودكم يزلا ةياعر تا تيمح :يلسملاو
 ! عضل لاس جاتا ؤرةيفملا|ةصنملاب ةرياوم تلازن تنباّمعلا لورا الع ئم مولسالا

 1 قو قفلرم ل اسرلا هيفاوفلاو مجيزيك لد زل( عبش ادم و ثيرولذملا
 . ىبيدل اوكا حمالسلا ةرمابعل هنو ىداعلا كرز ادوعسلاوبارضلا محلا مد
 قعسللا نعل قن املج مو دينا ئرطلا ةامسملا تيهشفلا تعوض لع درغ ء

 كش نحال وم متك حاب ادع ءاصعالا لع ممجا انفع امير عم, كابقركذ دب
 درو طبات ذامنما علرشدالاو ىرمونلا نايفسو لطحتالا ماا ذّدد |ذاكناكوزكذ
 .. كاءاماجباتا ذا ىافكك[ياسكومملاصرل جربو وتلا نع ارخت ملسنالا طلهكتع
 6؟ي:لجت واذ مالشملا ملا ماسو دعس نيني لح ند او ىنداشلا و كلان

 انماءادنع مجبوت ل وبقب مزجد 3 :كلادح تولتقيو سوم د)سارجتميالو
 ةميمدلشم هو باوصاوهاذهالا طرظي ورع جا ئعرم ام تفل اذ يف و

 هرفي ناكوميظعلعبحا عودت رجع ة داب مام ءانتخالو اهوررخك عني
 لذا نلعب الف ىنع ورانيا مدل ذخوش احؤ دتررحاماهجج رك الابره مم
 أدت و:ماعت وتلاضتملا نس يولننال لالا ذاعسا ملاهي اس جال اذهذ

 .. ديمسلا مدصلا نوما نإ لع[ ؤوتلا ههابو لوصف« ةرككا غ لوط ضعب
 2 لاقرقد ىرعدتلا عرش ة دوبل الرعلا د «زعدة تت يبكى يضشلا باس
 1 لصالاب ملاذ غاضب رماه ةدجوائاو دولا صا 2 دوجوا لاذ هرجلا
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 1 ملقن دعب ءاشالاةشاحةىوطل 7 سالعلا لاعدرتن القاع هلاطلترمال عم
 ا ريظيرل دجوا وهيل جن ماعز كلذ توبي: جدع لوف لرمغلا مالك

 ْ املا وديكككللا ضل و الحار نءايجنالا بسام يود ل وق نم انعلق ظ
 ظ ا قبطلاب نيؤتلا بس نم تب وت سرعب لولا جو دل كنك اكأ ذاو ا

 مدع ةللعنا ءآ وربنا لعاامو إلا اىعدحا نعكذ تعلن ا وذلا
 ديبزازبلا بحل صدع هر كك ى جاد طمع هس ويمغلا باس قب لومق
 ظ ١ ا ١ كلا تحلل رول و بذا ءابثالاورجبلا : يخت اذكو صوتا ا 0 نعم غارقلا جتو ةيادسإلا عرش مدقلا جف غم هن( نازل عبتو

 | ماقلا ذل ..ضنلل غم لاعلا دبع ثنيبالا تيما مالسالا خش انالومئم ظ ١ توىسنكر افلا طع * يسملا ميلع مجرش غل اق ىزمإرزجلا كل دسم خام نعام دعب 0
ْ 

 ٠ تاصاحاص بت ىرمازبلا ناو ككذ خى زازا متت حطه ابحاص نا دبصملا

 ٠ ؛العنعدحا ا مينا و يلا ككذ تحقن ام ةبزإزبلا غيزع مناف لولسملا ْ
 ا بسم دتروصاع ىدادطلا جرش الاب زمس حاعلكل يعش ورينا ةيضنفل

 ا كتءدترل مح كحو ةد,م هلم كلل :ناكدضخب وا ملوموع ها طجونلا 0

ْ 
 ١ ددترملا نحر ككو ديم دنا ملوميلعدودا لوسي بس تخفت عصرنا
 ١ 2 2 اظدتإلب لمفيام ب لمن موفبنا دترلاب ىعطيا» جلمطيو
 ' انما ؤضايعضاَهلا فينحرإ نعت رماه تن نمد خي ا ممتبت وج ذ
 ١ نع | 1 قيدن زلاكتلا لاقىرمازبلا نااضنا لع حاصل ماطضلا جم غلاما

 قحاد ال دحال ىولخ هزدروصيتالو بولا اطّسي »لو بجو ثعح ديال 00
 ا ا ْ دعب كسلا لاق مح ةدرققا ولاَك ىبكك غاز او ءفوككل هاو ىرموشلاو ا ماو ضحوا اة ثم ناو تبت لوم عدعو تدرس. كلام عاملا فوم ل ىنم اننا مامالان ]1566| ضايج نص امال تالا نالوا بسلا ركذ ثيح كرن بل طع ا ورك يارد بسلا تيدا نتن اهلا ديالا قريت لولسللا مراصلا ا ”يكاتعجار دقو مثلا لوسرلا انس عل ولسللا مراصلا غ فرغت هدشسلا ْ ىلال دو لاق كالا تيلسللا قومي اسل بولا ب طّمسي واف دبعلا قحببب

 ١ ١ ا هبل عرج باوصا ىع ا مل ودتب ناسي [ىداشلا نالتكجيفنوترلل
 ا 1 ْ نه بق تبون ْلوَص ذ ةضنحلا ومس اكلدت دحواماز ها اةاداالا 6
 1 ١ 00 بيض ممالكك هبا ماو ؟وتلا لوقرغتضنخلا !دجونإ) هةيعقاتلا
 ا ا ا ل او وان لّقعت له رواماو هذ : ثوعشا م ممر ١ نلهتنككاألا مالكوم



 هيي .

 (ذللا غنت تير 00

 ّى دوعسلا ىلإ |

 باسلا

 نعىواذل ةركذو لولسملا فيشسلا + عرصاء يع نك و كككألل ان اللح

 لق نك لوقو فلس دق ام مولر غشياومتنب نا ووك يدلل ل5 تهت ملف بولا
 تينالأ ا ورفكاموق هدا ىك در ميفيكت جت لوقو تنال !اوفرسا تييدلا ىدابعاب
 ىلصرلوقو باسل هند الخدر ا موعد كرما تب ف لو ضن تاينالا هذه
 هلا ظفغالا ناو ١ ٍلّمام بتي بوشلاو هلمام بجي مالسالا ليدطع هدا
 طمس الو يدا قح ماب لوتفلاو السا دعب اذحإ اق مدلسلا و ةالصلا يلع
 دنا هنضفسو حرمو ديذإرمو مى مع هدلاليج بلا حسان ج ملاكي مح ةيوتلاب
 وجل ماتوا صاج سلا مالكرتزنا هتوع دمب لوشن فكك طقاضلا كت نرد

 ةيازكمان كك« وارتعحإرم عب ةنسحللاطاكذ غلط ادقوديذ طوسبم
 اه داب تك الالدع كاتي نامت نصا عاملا و عسل لاخلا تلتسالو
 تجإقشلا نم تهمس اماه سالو سونا لوب ممهذم نا ةيفنهلا ىعاطملقنو
 رنماقيموازبلا نب هنرلاب رعاوصزمم منع هى واللا ماسالا بهذلل َخ
 ءاهو ىدارطلا 2م اكشل ئبممو لدلاذ ترصد درمان اىدللا ثلاقو
 ىلِح ماسك نضل هرذعلا مالعتل وربنا ددرلاكركح ناباجرغد ىرهازلا

 نويطل لاسر ىلا علا نان زياب نب ناض ميس لا طلسلا| ةلو داع ٍظع نم
 ثلا و نسل دج تقيالو بو لص هنا اربد اكو ىرن |زبل طع 2رلا غ ابهملا

 ضمبآامو ناهاأ دي دجى وس مل دب قنالوزدؤيم وبيع حسا يجعل بس
 ديد دّكدوب ات قياك دنا جدال ناك اد حت عيف السا مل جقدال نيرحاتملا
 لوم دعب لومار جرلط ينعش تكن عبتت دم لجلاب هلق ضناعإلا
 ملاسلا لوا خ لسا نءاشنعو انالطب حور عر قو ىزمإزبلا عك ام كوس دتب ون
 اجو ةلصا ذ نيمنإر ود باقرخا تلاسرلا هزه نم ةذبنركك دق دم زنا
 ' ,كظكرس ىكذام ديوي هندلأق ع امسع_تلاقنا هت ضحل هصو ( زملوصنلا
 ىلإ «اعالل جال باك (حد من ىداتغلا ضمد ةيركذام جرم زجا غلام

 ١ ققإالو بويشت بان نارك وسسجع ده لي هينل بس نانا فمع

 "  ءلللا ناءلص احا لل! هذه نع عمك هددا رجريفلا وعلا وبا عارزملا
 ملسبناحناملسئجل | لس ةرهاجلا اطلس ! طخ ض عدقف فالخ
 21 غني نا 2 والا ناب نينجوملا ةياعرلاو نيل وصلا نمجب مجلسا  ناخ
 مع منح مع نان لىهع هردا صل وسلا بسنعساتلا ص خل ١لاح

 م



 و َسَولومُد 0-5 ةضللل لوب © لال حالصد مالسالا نسح و دبَوَملإ

 ل معي هلؤرغلا بهذع :(لعت رخل تسمع نادايد دارسبكل و ييزعتلاب تك

 )د قباادوب عد نا ركام ةاضخ تهييس ادحإتمو محالساو هتنون

 (ٌون لصس هيداركش باول شلل ةدص هلذانه مَ او منغلانوس هيدا كده

 وهرؤتلاطع مرش نيدلاو زاعنوشلا مالك يلع طحو ذلاورزغا بال
 ناطلسلا موجمل اما نإ غخيال نكلو دومسلا باو قحلا هركةىذلا للاب لعلا
 | ىصّناو امتائدل ميلالب يال ءكلام ةاضق عيت ناوضرلاو دبا يلع ناعلس
 نككذعلا بهدم حز وزب جحا دي اجرا نم انامزت هاضمل ديالف

 ةلدل |نيطالا من اطلس لكلا نيرمتشاآمو مكذل كذب ناطلسلا نعاببان
 هيلع عيأبي هلق ىلا ناطلسلا دمع كعد خوي اضن هسام مخد تل ائملا

 هت اضف .وكتوا نح ع ريدا كل ذب هدعررملا ذا نال ككل قتيل تاغ نيح
 انناعز طاضصاق)ل وا ذا سل ني نهح دي دبجرمل:ىبسم دق لبسي نيرسوماع

 ركحرصي ابان لل وا كالا بهذ ع ةلشسملا نهز كك نا عروششم ذهل بلو
 رجب اليكددحالكو ولا« زاثلل دي دججما نعمل ديؤلف منعه و مل زعول ه القال او
 نك قلاب ديقي ملو اين اذ هسضن لكو دا عرنجزك5 و لزرع م ولصم تب خيش
 ىف ناطلسلا نه يككضاقلا ناب اوجصنتو ديلا واب قيحتقلطم هتلاكك
 بهم وا ةثداحوإ يما وا اكوا ناهرب هاضق صصخلا ذا عر و دل

 دفينحدإ بهذ م نحمصاء وكلاب نتيرموي ننام جةاضفلاو هلئالاو صضخ

 هسهنم فالك ئاضقل فني رقما نإ هلا صم ةاوركذ لوو نه هددادحم

 كاد

 ضاٌوةيلون نم جدر لش انيعولبض ل مدد” ارّرالث ضحادم ئم مالا اذه نإرص ادلوالصا
 موه مات دنس هلب جل ودعلا هك ضيكتعوزعالا نع كرصلإ )هلا روب ظدعبو

 ايضديال ٠ ماوالاو :.ىنظلا نع ةء|ربع « متاسلاو ةالصلا ءيلع:ئيرشلا
 لذ ءمايصلا ةعاسد سف ص الخ و طاتع اةضلا مع مالا :نومباشأش

 ملط اقن ممل « مامالا نع لوشنم لشق نا تبسولو «مانال | ضعا نمل لل لق
 ئعرعاسلاو تايهبسلاب 2 ءدلمد :ئحباوعصامل» ماتلأو نعم ارعالأ بجي

 فتيلسلا نعدوردللا هزم د ٠؛مالسلاو ةدلصلا يلع لوتقل "مرض هل زتق
 رمز وفعلا ايخ نالما خلان باو: اجزم لسملل دجحو ناد متعطتسا اى
 اهلل جم لوسرللراصننالا و« مان بتك ةدعنعطويسلا هاورم تملا ةىطخي نا نم
 «ه سه ءه مهلسلاو هلظفحاؤو تك ,ممذأهع ار ةملا عازف رحت 0 رادع اجيال عما بد
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 لسساتيبسس 0 وقفملا : ١

 موتو هداصميل و دنس نينا ياكل عمو ترحب نعل باطلا
 ةوتستاضطك نع ض الاهل سيب هتان رمي جرنع قوقح هلو تتاصالو
 درقفل)رلاؤ. لبس عدلا دش لاو مغ باول هي هل كهل مقومح
 ع وبي ذر مسخن اويل ىرشلا جولاب |. معيب وصال تكمله ةيرلاج مل لككذا
 ناكوكواممس ضاقلا كدع م ةلغوا راج لو كج ارّقذا 5١ ىرانيدللا ىداتف
 م63 !يدزن ىصلاقلا بيضا ذل امور :رلا بيب كك دوقضجرعاإباعمكككلا
 ل اصمذ ميلا: لاب با ةرتشلا و نكد هعاوهو للص طال دوقطلا
 5 سس قش ٍججو)لا ماب اول كال نوبالا ى ياميات ا بح ديرو هيبا
 ناديي وصع عنب الو متومالو تايحىرمدتال دوهطم سا نعتتلاد ٍقرطص

 ريدر وهن باوللا.يبرمإ ضي تح اديك قيتت و ك5 كيج همت
 كب لاح نال ممل ام باتيم هلام ةايجرتعي <01 دحاو رجع دوقفل | )اسم
 ظفار تامدوقفمذ. لسسماصتخإ بلا هلا بجي ننال وقفا بيضد
 ”نليالع عري و هنإرق تود هتوعككر غد باوجلا ىقرشلا ء وجوب هنو 7
 سيبالوززنا كوتفلا يلهو نيت |مدصلا ل3 نس( ومش ٍةبزإلبلا فو هت
 نع بوضملامّهلا ًّ لثس هتررنرمدعملا عاب م ون وة كيرعا دنال_توعاضتقلا

 وعوا دعوا نيدنم وفضل الص عدي اهيامحح وك( مف داع ظفحل دوق
 يلع موطن وملا + ظفي و مقحذخا» نجضاّملا صيني و ىيؤقلا 2لاق مهب اولا

 موو و قيقر دارة عييت ةعي دوو ئد نم دولا زج عدي هيمدخن يلو
 ياو روبزملا علما برقملا دب 5-5 ذو مولع ضرق ابح ل2 وممح د للسما

 ٠ تلاككنغةعّق ىلإ حاملا كصنا ذان ةقشْتخاو ما لو لبكو وعفا
 مث بارملإ دومه |مارطي نإ ىلا خفحو يرن دوم ولبملا نضتصأ| جهيم ككذن هلها
 قوتفاووطاحتنيب و بياغ ملاب ئبانع تامخاجم 2|ساطهامادابهقن و

 هصخياع لق بياطلل طبضيل بيانملا رعئم امي ىصاقلا بضنةلابرخا نبا نبا
 نابض اش لاح ىدإ كة ريدصو كك ذ هل طبطف ىف ىدملا سإ تاططت نم
 اضاخمانلاناكلاو ةمطقلم تميل ةيطلا تناكناد وص وكذ ذل ملام
 | تعجن بهذم جطج حما تجابسكو ديلا ىوعرلا بخ دلك كون داك
 اعتاد اهرونطع عل مف ىخا مجلكنب بكو غنحلاحرككذفنا و
 اعملو دت وعالو يحك ريا بيرطإ را د خرا خر لش مسن باول

 لكمو



 مرا قعوع تلغي ز خلاتل هليكو نسال ضب اوضاّعلا به اذا لهش مت نقال
 ,دي مل بياع وه :رغب_راولإا تح بصنلا كب[ هن يلع موتو هلام ظفحتو
 2 ايللو توللاب عا مرلملا مز سالدمب ناو ناىتاب عل اذا صضوم
 ىو وريني وات ومالو تلا يحيلمت طهددملا مرسلا نم ويد الغ
 “عة اورماد نم ةمولعم تصح هل دوقهم لذ عاضيالا ةلزرعلاذ
 مب ضاقلا نالبا مهب يبريو لقت لام بياع ويل وار مارا ءابهزرح
 مدهذا خيا جىضاقلا مينجو مهب ا ىلإ كهل >هل لاق هراعظفجت و لثملا
 ءاتلا نيزيسالاو دوقنملا لام عيب حاقلل لا حيرَيلا دوقضملا لأم نم داسنلا
 |.عاب اال يعدقضنل ٠ يعيب ل ىبل د داسنلا يدع فيخا ذإاقملاو قّقرلاو
 نيولصملا اج دجرططبا يم ةةقننلا لن زان دوا جد تراضع غايطصلا ىو
 عب ضال وزلاج نيد انختل عاهولو .زفنإضول ودصْضنال ا .ميبيالو ضو
 هثيداضّمل ايعابولو اللا د مايل ضِعضَقّسا دا ضراو وهف لربع
 "لهم. للس دا يقيوم مينق نينس نم عجبك دنا حج انآ راج
 تسلا مال تهطل صهسا تس ئما رش مجارحا بكن! جار! دعب كيل مدقت باول لعشي قيم !/فلحو بال )نعد دوقطم مال خيم ال تخا نع
 2بلاو لاح بتيناملا ل فقدي دحاو ميس دوهغملا الل و دحاو مو
 مع طيف روصو. نكس طمالاو اسما سودا

 رقدنم هذنإ جا حا ج/جير مد ديبريو مهين سحر جرجس طتمتلا تنس
 امتلااذاامعو لد ميغ وروما باول كاحذ ل ىو انج عريب
 مهمل بالا قحا ديد ةجوضلل كي له يغدو اهدجو هةبعلجم
 وهو دنع لاوسلا ثككق رد عرسلا نهرب غاكقحا هدد نال ةموصخلا هلأ
 ٍتامرو هلام اع قح رطب ماقذ دكرتف عرج وعا١ذا وعد هال لكلام
 نواس ا١ذالا ى وجر جاو ملك ةييغعاشلا عيان ىزعو كلام دنع حام عجر وراكم تلو دحا نعت طقللا باتك عالما عش ىجتيف ار جامإال
 نع طققف مان وا عوبجلا ةينب قفيي هن عدق سنع دبغا وا قاضنال ابكي
 نحل دنع رككم قرعلاعلاتم عرحا نمو دان مانجر ريض اذا وتلا لف
 ىقرجريكو كيل دل يطل ل كلشي زنا حل حجل جب درو ىضيبلا
 متي صالة بح اصو ىر ازا رككد قو وجرم د قطني نإ اقل ل نذايناالا

 نيرا طاح اك ماتو عج كك ذ ذ. مصل هوهامةبمملا باقرخا

 "ن

 فيك اذ امسإلاو
 هسسأ:“

 0 8و 7 3

 3 ئقفلإءر و ام فحوي

 تطيقلا اذه م

 0 مم

 ”قصكرمع طئفتللا

 عنخ اف مله يدع | نيف
 هلاحد اع قح عع



 يبو باع بج ا

 نار ان ل طق نسعد لعق
 اوا ضذل اىضاّمل تي م ص دحا تاق

 يبل ننثول ار تا ا
 اوسلو يح باب نصت

 يكرم ا تر 2ك ١

 ٠ هالو ةعبتترم هقول قاما كح دانك تاطتللا باكوجلاجوم 7 1# ١

 و هيلولاوم نالطبو جوع نم -ب -قلمتللا هماكا لوالا بايلا ب اوبا ةرموجبا“

 ا عب [لردجمللا مداوكك كارب م جصيالا+و هس هيب حل ظ
 انام من نمله 3 كادكسا ماككا ىف لاتلا بابلا كه طورشلا اهم ْ

 -ت جاو صعو جئقو عاهتاو طاقلا يم اعكأو فياطد !باوحا

 ثااثلا ٍبابلا ككةزرغورمامشلا بابرعاو هازكسو مترا هرما شا اق اسحو

 سس اعياوؤا ذو ليكون و لزعو بصن نم فياظول !باهحاورلاظنلا مادكأ ىف ظ
 نفسر وألا بابا لكةوطو فصوضشد,مارقاوةنادتساو ريت و

 نع نم تتامو ة لص ةربجطعس رحت )عام وأ وحزم ةتضقو إدا ىلع توبا هيدر نق
 فقولا بيا ا هل عزقولا خي ةلرةتفاخو فقولااهريجتل تن 07 0

 ابها كدت وهرجم مرا دوأ ضر,ءارعياطافكوا ذا ضامسالا ذكورا و

 ىلعد ارم اهي طييالاوركزكك ةثرمولا هنا جاو رمل الا ثاناوم جرخانا 9 : ا

 مطقاو طرت اع فقو را ددفقو تاّمَدَمف وبل الان ”اثلثلا 6 عسل أد نقولا بان ير /

 لكرعو ةاضعلا ئداو +4 مسرممإل ىيلو مهما نم ئعذ ةءاظن نتن نيكل م 8 ئً سا

 نعلو انني تلزم مولع دو ةبرمنلا نحدحا هإككببو فقاو ةبرماو رع فرع 3

 ظ تقبل ققولا م ريحت فمه داحنعال ةيربزلا نمصخت تام مّ هماظن

 هيقحتس ةيقبا طقولا نرخ بحيخن فريبركد داملاىلا ثيح بارا هيوكتسم

 هوو رج لع صح لصا لح تح طب دع وب مد لقتالو قنا طبل ييكر غنم
 انكر ران سولو جر نبا هل 1 اوط مرش كو نيقباسلا ماوتقلا قمتنإ م مو ظ

 لعنقولا باب ةىامسال اذكرو رخزع تدياحتم سنتا نن ميسي |
 ا ياودو >2 موسررل وه دويْْس تاحو عما ماتت قو ىةؤلكس . 2ا/وادالو او هدالوا ملو ها مداقب ففو يف ْ

 ١ .. ايها 00 0 000000 ةاضملا 0

 ظ م د اديب اندلع نما لع ةوارجا وي مل بقال

 1 هلي فب ليم م5 جهال با
 1 كج اح ياسا وا ا ْ

 يي مره اها نقد ؤ لش فقاولاملا بس لانا وة صزعدحا فلك ظ
 ْثءليجدهب اليجشانالا شدد فخاد ةبرذ نيعوكذلل دنوجرصي معبر ماظن |

 ل11 فرتسلا يبا نعول قط خم ةبرئزلا نجاجر ةرضكلا عيحاا ىزلا دو
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 اَءاَمَمم!بللن ةبرسزلا نيحمإما تماق نالاو غرس انمالو ضرءاعم الب كة كبف
 توشلا طقنا#ررب نو باكل ةرنتم ككذ ةلجلا هكراشمو ىقولاذ
 04وكّوال فتجد هدصا ةيرنللا نم ثناداللل ضقولا عبر فرحت تسع ملو
 توبا طتخلا نقولا بارت قيخادارغ .ةهن دج وذل فتي لعب
 رضحلو اءقو ان عداو لج ا ةعيط هرب ىف لج ةئلالل لا قره باودل
 : اضتدلإ ضاّقلا ثعبلطو سط املا هلا و لع دعلا طوطح هداكص
 اغا ضال 3/_كاصلا كذب ضقم اد الا ىيلاولا طلصلا لكن
 اال ازال جر صب الف كصلا اماورمإرشالا وا ةنيبلا عب جلا وعش
 يكد قولاب قلعت ب وصح جول ادإا باب ع ناكولاز كاهل بشي
 فقواااهد لس زنا دويتسلا دسقتتملام ضقولاب ىضتع نإ ضال
 هاةاثناو هامررشن و _ىسق نكماسا ا طماد فصين دنه تخلو كدر

 نقولا تصب كت طكرل ورعد مم ٠ وادع ايس ككمب نسر اىهنغس طع
 مهتوبزصا حد مي ل تح نقاطي ا قح له ةىشلا 2ث هاحخ
 2 ناو ضق تع فق و حرج رنا هلل ة هن باول كيرلا
 لورنس يجر ا ضالتضل الطب يلشلا قو عصب كم ارجل زينهللف
 وس حتا يح ترم هسضن اللا عع د مولع ساد وم حمو عم مياش ةصحرل

 لقاءات ناككاد عجب كلل حو ةلصتنرب : وجات تن وع حجب
 ىعاصو فمويدباقفتا مكي اوبل ك5 عاين طن! ع ناكل او مسعلا

  مراجاذ نكمل ةضلتخا و جرلا ع رثيلاو مال اكتم نكمأ/ تم فق وزنا وج
 لف تلا ممالتخ عت انبدح ءلطباو لب ]تم ذخا بوه همجسوبا
 _ راجؤرل :وعرتصح نيكبرشلا دحا طقوا ذاو فوه لوقا ىبرعت
 ”الولاوإ قولا الج مجج زيد دنع عضو عاشللا قو صن نم فاعسا
 سارا طت عيا ةصحدنهتغقوا ذا مذ لس فقولا نيتقتلم سنعمل
 ١ ءوهيع م مد حاهد/دالعما ينف ل عزا فقو ضراا ىفماق مهمل )بقي
 فق هياولبل روكذللا فقولاّزَخ قيكك قو باكبجومب ةلصتيرب
 مصيالو مصخاد د نعو فسح ادلع يحتم ةئىذلا عاشللا
 ركل ري زع جنو فسويو ) دنع ةصوصخ انا زال ل وتنملا ضعت
 , , ل وقاملا طق وطب |ظغلا ماهالاو رجلا ب عرس لوتعنملا لين ند
 وللا نتيإدزع مصي اللد ىضنل | يع فض ولا فرمتالو ازرزع هادا ضاع

 هو/ 0

 ا لا

 عطش افقوالي نو ربع ل
20 

 ملاطلئم قلن ع(كاذو
 ممتن لك لذ

 0 ىلع ع لوقو ءىدو

 ص لاا االسم

 معي احتصج وو مهي ال

 ىلع سارعلا نب
 م الل ١



 كاتي سما“
 ' .٠

 لاكو سف نابع لاؤقو
 ٠-ب”س بلدي

 نس قدك ا/ك1ز اوح يف

 تيبفلت زر

 ع ب

 | سس عيجاررإا ئدو

 عام الط + قدما
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 هاون ىيؤطسحوهو اَقِباس وسحب يعمللا لصمسا يلا ةمالعلا ىت جاك

 م كو يصل (لمع دبباتنلا نق خلا د دج واح

 و ماجا ىضنلإ عز قولا حلا داى كن ع فقد مركب

 وباب لوضنالو ثومللا ىقواق نمل انو ىداتملا فقوو دك ماسو

 ا وكي «وهو يدهم نما ترعمج تك( وكت دهب ضموي

 مك ةرَعي اذه لع نيج ذم نبك مز اوجح جزا هولا يلم شع الا سكذ
 ةاضعلاا.ميرحام لان جاع ةريكذ واهتم سه حعلانبإا فقوب
 ىتوا نيبهذح نجل عز اوجه كذا مدع هونب ىممعلو تمىقباسلا

 ضرما ومانبل١ نق دولا ةلزننم تلزش رم تكلا صنم تلا اك جرن نا
 ءانبو مده نما هاا ءابهي نى صتيانبلا بادرعا كرب ضرنالا نا ةصهجنم

 ميم نخو ”عمبدعا لا وانهع م مخ مال وابم محد حا نرعيا+ عن طت 5

 قتلا باوصلاب ىلع هساو لاولل ع ار غامانه فاضل هدانا

 م)دلانقو ناككذاذ ضنا سر كذل) ول ١ ىواتخ نجم ولا نجح ءطوم
 : ىشناا علا .غ هَداتِالم ئه ضنلا ضق دنع هيل رطز نعال رم
 ضنلا وع مجمدلا فوكوروصد محا ٍضحاككح نا دضؤول نكمل وه دعن نجح

 :؛ قيفلتلا نآس و قفلحلا 513 محب لوقل عزم ذائللا لوهنذ حز فنيه

 فقوورهامدلا صقو ىرتاوهو كتموب لوقا[ رض لعق ولاا

 نور اوج ذل ناك ضن! غض قولا ىرتلوهورشزتالا .ب ل وينال صامدلا
 ”مالملا نكيشم دوش مدقو تتلف نئماةزا معك نضل اعل م

 نعاْماقنو» ذاخن ملعرع ىرعدفلا ميكن ةجاسدف مساق نيرا نس

 نا ماحكألا ضصماوعو ماك قبض باس

 ىفهإماط ك5 ىادنت -ذاند !ع حلا سولا منا بانك يور طلإ) يشم
 الدحان غاز طخ تارو_ل امرنا .دإا م عاني ىتذلاةيس

 ؟نهر جب قالاوسلا مهام ا بلا طحن عموتان قرتبكا تعيش نكمل الع
 «ةلسالا زير يدا زا ىلا ١ ىما صا جوج لاى واتفنع نا تلا

 .تياماعقت :اقفولا سلو يلا يعم خلد ب ككل داو ءاداتخ ٌقدوعسلاوبا

 "ا ىدكذملا مهاربا جشلا حطت
 ديالطب مزجاع .دإملا ةخال واججالا ب حطاب للا مسلاه حس حمل تن كذا ىطلللا
 -يفوبخ داللب ,ماك حب ككا اي كح منامك ذا
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 | تيلسللا لعاب لل ابتندد ىذا
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 <صال قا نم افلم ناكأ 3٠١ الخ فلام به نجع ننب دومه الدو ةفيح يل
 ١هرنعو ديو فموي ا لاق اناذ بهذللا نع عيت الان اذ دحاولا بهزملا
 مزح انما ميلا« ميلا تبشاغاو عديد وها هقإ ةةلحدا د عاوق لع تضم

 /”كيدلا دا زك خش احردص همك تكضو '«أهانا را نحال وا دعوت تماما ٠
 نيضالل ةاضغا عج نمىيبشلا نوعماع «رثويو ميلا جرماذ طع ديما 5
 يد دج اضقلا مور نعاضملا باكمرمرلا نا ءانكو كالذب
 .لاَاورم ضع دما عولو ةفيلحإ دنع نؤان بعزم سان هامنالع
 رعاك ذا نللاكبهزملا صا الخلا ىالذج دالاو هضام لاو ثح
 ضمويوبا لاب هذا يفشل حا طااما و ىتكملاب وا موكا ىفاشسلا سف دم

 تي, لح تشرفنا مازال كك سلف ماما بادوحا نما يت اذ جدا
 زب ةْغلا لخ | ّجحو مصنام لاعلا ديعئينيدلا نيما َسؤلعلا ىداتخف
 3 وقوه ب ثخا ىذالا لولا نا هطقرع طيحدإ باكحا ضدحاو
 دو فم وب داك يوتك نم ضيم د) باوحا حاجتك هرمز ةفينحملا
 ةخليج وا نعت را ور, هؤالأ الق لتس خان أم اولا 5 مما نسطلو ىف
 ادب مقرا ذهل لل ككوكملا ناك ناد اظالغان ءإ هيلعاومسقاو
 تح وكره و ازاهنالا منخل بس ناهس فيكدالالا بهذ 2 او باوج قطلاد
 لاسوبزمرو ءراقعئقو  طذقو تول ذوي ؤ لل سرالا بعدم وجذم ودق طق اقلا
 1 0 : مل رود نحل فقولاا ةزيكبل هرعت ر وكلما جرم نم تاه م >اوالخماةع

 فئرلا اذدع باول نمار ضو وزال فقول تيكا ف تعتاكر جنك هك
 ظ لع هلالوروكذللا نقول والذ العاب ثيرلاولا ةيصولاو صو فقولا
 ملف فقد دصلاا ذ 2كم 2( ع نبا هضق دج نع موال لتس
 دج زاجل حن مىيلعمب قدصتو مهلعمفقوال ةةلذو نالذ ه ةالداوع
 هلي تراولا ةيصولاو ثررا وللا ةص وان هن داسنهلا بجو هلل هت اذو
 ثم تمس اكو لاو رعصو تايح  بكيكذ ككذ غلط ته الإ زيني هاا
 , 2 ىووخا ثراودل نمد د معهباوججا> هد ايتىبا ماملادسلا
 تع 3تلالوأ نس را ثيراو نكي ١ اهو بج جري منع ضق دنيا اره
 قلو دج فوق وم ةدص ذه ضالة ولو ةيناضر تنل فقو نم
 تيصولا نإ رويال بصل نجرع فقولا) مشو ىدل وراد هدا ولع
 بلصلارلو ما داجر طابا( وكلا نك جت هزل و داو طخ وزو ثرمادلا



 ىلع (ضرو اهلراد تففئر

 تيم وازع نلكالو (2د
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 مسرولا رود

 نكرلا ٠

 صمون مدلولا داوم باصآو م هرم ددع لع نس لكك للعلا ميستفايح
 ماش قيح ةرو ويجيب تار دوم بصل ردو تين فطقو
 ىكيشعت -انءلاؤ 6-1 وضيعد تاع 30 هرعو ةجوزلاو جورل ١

 قياعجا إبلا باصا35١ للصاالدو نم خا حعد دلولا دلو سسورمد دع

 توجب تمر ءايحناكىملكتاونال وا يخالا < 32 رولا جيمي يب( م ويكبلصلا
 فيلا نيزلا#م دف صال فقد نج سحال مصعلا >حرمتزثا زمضاولا

 ممعوصوتلا غ 0 ١ وجل ترم !ولل دصولاو ةيصو( وكده لاذع

 (ّرسلاو ةالصلا يعلوها ى العلا لاش نا تتم عن اجابالا ثرماول بحتالو
 *ىنياكرحا راو دوجو دنع. جوي ترولا ا هيكل الا ثرءاول ةيص دال

 6 هريجرل مالا ذلع نتحكم مهر يشر و مل تتلو ثيددديل (
 "عا للا ف يتلا بلاب نم ةيصولا نمرمؤش ان هرهككللا نقولا نجيالذ
 انوا ددشتاو منا فال: مرتع ةبيصو ااءطو فق ووتاداوعو

 ف قولاةمص الذل لوو كرصنولاد ثراو ينال مرتوتاءّد وقل نجالأ قحُو ُُ

 موكل عنز ثرءا و تح ولا نإ وديا( مصل نمردغ

 هم اجانالار زوج ثا وذ بص ,ولاو صو 6 يعطف هوجن اضنا

 قولا ماعب هملاو فقال نك ةيصاز 2١ «وريكبهلا داوةكرمولا

 هلتانبذ البدع ضم ؤرلإب ادفقو 6 نعول اهم زلا

 نعنصي قلطت ان لّثلاو ىقورءارلا نص ثلثلا لاو نرخ ثيرءاو ,ا رسل
 خت راص نجا ١ اما نزوح ىلا ااه ثيللاودا هدقفلا لاق ن 3 عريسا ماعم

 نال دواز نا دانتدلت م نلانقوراصخللا ناعم رنا ئبلعافقو

 لكل ن ثلثا نمت مزاجالا ىلع_طقوتي ال ثلاثا نع ةبصولا داكن

 ٍاسرحا ثراو دوج +1 هزاع مدعو عزتانللا ”دصل ثرراولا
 غلا نذل ةزنان حالو ثرماولل كلاك لاو ديصولا ٠«د روج هلكانظالاماو
 ايه ن ثيرماولا ةزماجا هرب نت ف شام ىلع دازنا داق حوصرغا مكس
 نقولا زءاوج دعا وللا ىتاللحا ادا صب بو ةيريبزطلا سالك ميج ود غل

 ظ ا ع كي مر ككذملا لمقولا :روثاماو سب نتذرظن ف
 0 م١ 5هتصعحك 5 ومارعأ ع 22 ةسع

 فقولاوركب م ترو روع تلد اى ورب - وجالع دمب نع _نعصع ع

 دازا هد طبي و ثلا نعذقولا ننينب هن قرمك ل اثاره زر عضلن كرا و
 مك
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 لوقي لاب يزملا نيجي نيب قرا ةيصو ضرما ةعضقولا باو يلع
 ا/

 ولوتنيرولا ةبقب َمزاجابال نول ثررل ولا ةيصولاو ب صوب دان[ تتذقو
 متروكدللا تفقد تعدد و فظلا نمر وكت ثيراولإرؤلو ثللللا نم هيمي
 در تيرم داع عدمب نما .خور: لك قو ثيح نيِعو ثراول نمي

 رج تحال لع دارنا يطب ذيل منقول روجر عكا سلادللا ع
 ٍثح نير حاهو ممايوبر دق لت كروطلا كج رصي كلل! لع دارنا مو شر ولا
 /وتزالا لعبا ءاماتعت هه ضيا زج لعاعيتج تشر ولا نيب مضي ثلتلا ةلغ
 رفقاولا تطرشلام دعم شوت كارلا ميلا ملك شلشللا ةلخ تفرع تاما ذا
 زر, لسساورؤو لاو ناللو ضاضفلوفقولا ىم ةيرزلل ثلثا ميدلت
 و نه دالو العوج ىب نع 'ةدلذلا هتانن يلع تعوم ط طقو فق و )ج5

 توق (لا واو ةجوز نكد ئععروبرملا نومم للا تامم عطتقتن ارم دن جذع 'درادل 000 يك ا وسور نع يعرارلا بر وصلا تام عطس
 ب ملام كلت هم عنرفز وبلا فقولاو مدي ءاوق دصالو فقول اوزيبكزل ةببصع
 نع مدجارجلا ةّبرو نيب ىد تدعم جرح امو قولا زي 525 فيكك

 ةصملا | دالول قاملاو ىلا ةجيوزالو ناذلتلا ثدلأتلا تانبلل تهت ههنا

 ْ ثمح يو ليسن رص نوتسا ذاذ تارولكللا تااندلا تالاعلاد كوك خيم وكلا

 لو ضو ءرادزتو  اهزز  ١بهتوول درعا جيرخالا لالا انمبهد_ل ذا لجرلا طرشلا هلع
 رك لوطون وز #0 سدد ىلا زوج ةيجي زخم و هتجوزلالا ل ثراا ث/و هتعمضم

 ملا ايف ظ تاماراصولا تفتا3ّمو - زازجلا اكاد (ض دك ادمالا ذللو 0

 لاو هلال اك تزاجا نا لح ملام كك ععداو ةرحاو زم الا غدير مل

 ندا جبرا قلها كلش خا ل صوملا ان ملءادشالا سح وارسل
 ناتاو رن تس حسن صخت ملوصوما املا للا و عبرا را
 اذا كوعلرملا <. رار ١ , دال ضل نبل ثيحااذ ه نإ زوال ورز ةييصو توما ضم قولا
 ” <-قمو نازطنو دا نما مولصم اغلب م جدر, مدنه تن ادم ١ ذا اذ | يس ةفوقوملا

 موا | زم 06
 0 70 ها تعالج ذاع زمول هدد ميعكت هس عال

 ل فقول 085 مكرم لبحلا ءاذول ديدن نما هعاب مت رسمه هو
 أدآو ف قولا جك 35 عرسمهنهإ/عفقولطبو رغب_تاولل جوحيملاو
 كو فقول مجالا داع لانو ئنعتلاموا ريت ١ نان وغلا فشو
 لاجكحنعكسوريدهلا جن انك ض قولا طبو مبا نو رطوكتام
 ناقلا رجا لست دعت رىهملا فقدوا ضاعسالا ارسم ح نو ةايغل



 27 ير

 فوللاو نوير ييهلا وو

 ! <لونرما

 ا ا

 ةرادلا
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 ظ ىيشارلر مرج ليدز ماسبق و لطف حصا هينقو ترش ىسيئإم د ٠ هدو, كيد يعج قيل نقولا باقكلاوا نرك طيرحلا هنيحذللا ورينا نو علابذ فقول لطبا رسم ىلا نلوم ناكل لعام ين درع
 مسمن اوبل ئيرلاي انش ايرئارق ينم ق لا لعن ضاق ير حقق
 ظ فلز ضني ال ارش سم ضقولإاصغيبح بماجا الوارمج ىلا ١ بارا غقو قع ] هئاتام عاشت ال يس وحامل جيد تخت / هب سوجلطعاطقد فقد دااوضتساني ندي دم عمت طمس
 - ةهبلاب افقرطتسملا تبول تقزدلا ةاريعصل طرشي ملو ءربت لدول نا
 . ال ااوهإب نس عع رحب وا طب يعلو كيلا نه
 وبدل عدل عر كتل او فاعلا طم ياوجرص اهكنصتملاب
 فقدفلا> نّه عنعدب حو رهلا ميادرخر رضي نص لاو زمقو يع
 1 انهو نيعلاب نيني اغلا قحّول متل مال اس داو رحلا تول طمزعبملا
 طع اري ناك ذا اماو كةدع اوكا ان وال عبو اضخ مهذب
 ندع وصلا ونهو يصي نإ عض مالا نيالا هصيالم انا صل قلط اذ
 كيالامرأك ةيؤجلملا ا لوق ارنا كح +. محا >/8 داع نيمصحل
 قو ئمك لس دوعسل اا يذلا تاضورعم ةمككت قلة غرجل لّشو مك الك اطرح لن يندم ضر مو رسعم نإ قو دو

 ةاضّقلاو مزادالو وعيا باجان بكي اه نورا بهو د0 ها دع
 كوت هسبن دو ةاو تاضوملا اء. لي اطانتسا حوا انجزت نيدللاب حذش ا جءادوب ضقولا عيت همدل نج_زروعوم
 ءادييبزل ند يعرج تسمو اتفق هدا[ صعسا هنا مهالعلا
 لقوف هايد +ىغاوام مل نسلو هنيدرمدقب امنع دال طاقق كل رماد
 تقول حْنؤني د ضاقإ و ل باج نيدلا بحاص هئلرءارلا

 نزعت نع :ىعونم ةاضّقلاو نيلللا ءاذذو ىب دعوي جل ربك#و

 مت كدنفا دوعسل اوب ضال جزا سوجما دان هك قولا “نه وتم
 نوح مولمح بع تومزخم 2لتر ئعدا دامو لح حو را هوب
 7 املا نم بش ورطة انج 'ايبرح كك داب سس جبيل هامرلا
 وعر وبلا نجم نص تام يكل صم هلغ نضنكك + زيع مفقود
 اماقع قو مخل ب اوجلا مصب حدي نلت نس مرككاو زلسملا عسي ةقرع
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 نورا الا تخل نب لإ يالا نبل انام ايه ّةسرعدح ا دوس لع ظ
 ١ م

 ملا  ةزلانهلا تل تينباذلاو بت الامل شنلا الميل فرن وزاوبل مودلاو 1
 0 ردك كاعقو للس ريوصام هدح نعل ولا قنم_ؤخولا ئم ار الع مايل نبا
 ا هدو جوع جعؤرصلا/ ذه ناد ءرعسر ويسلع فقول جر ض1 ايد
 داق ع دعأ الو ليه ضوؤوللا نيس رد لو ق١ ولا تام مو صسىزحاى

 نيبتف فول قككمال يفت وال طاب وبرطلاضضولا( سكك نيس ناك
 بتنك درك هدجلل باول ال ما ةيعرشلا ةضيرفلا ع ضقاولا نو
 «ز عض ق# جر ناو سرح ابل ىطوما يهرب يداتفلا
 ضاق خذا ري وصب ضان ضو )عطا مزح حصبحو طيار رف ةسمدلل
 لف قولا انه اب داعم صر زق ولاا نيزك مالا
 ىارضعب انلاب 2و روصم رامز ه١ نم ورط خواو لك وقوملا د وجو
 يملا وضولا وهو فقول الاعزا دوجوم لاك ا.ييلصالا وفا يملا
 را ةولاف كوكل نبل ا هطوم لوم ل ثيح ةروصلا عز 2 خلاحاو ”يرالا نبل
 نيلادرص ضادألا ماسالا بالعا ع ىرحا وهو دقضحمو دممؤعفقو
 اذاايد |... مجعد اولا نكرلاربعرقفلا إلا هدناو نالطبلا خد
 رمثكو ع 2غ ةلوااعع د وجولا »دال العا خس ا هيرءا ددنض تكقو

 ْ ىف فج و لع ا يعرشساهك رشم مكح ضقولا بجومب ككل لرم ةعضجإع
 | دهتءارلا| وعاضاه دالولرقتضا مث نين ويزملا اه دالوانع باو و كة داح

 ٠ تالاطبباك+_روكيو ميلا هجن هينا. معيبة انضفل وضاق م«اقلط | اد دعب
 00 ع ا فيحضقولانالطبب اخ ىكيو عيبلا يعي ممسخ باولللال ما نقولا
 يكد وعسلا وب لولا و يلاترتتلا لكني ياو ميغعر يول بعت كيلا

 دو ييييوسسمس سس صمم

 1 ا مول نفرلا حب ث دعب لعاسإ عجبت فقد اا امو يعامل ود تاربتعلا نعلق دصرلا

 ظ 2 ءاب منح جورج و حنبح كح بوتكو -وصسرم ءوجابع مس يو مث
 0 ظ نا وككلف باوك جس غوولا يكلم ثيح باج وب غلا فقاولا
 يافا هيعرتشاك وعرال جوايعء رك عزل مل وكل مالا محد مك ]

 1 ا ١

 ااا ىداعلا ىرزوا نجلا ربع سوحملا لا وسلا نجع كدب ةواور تاكد ]
 ا ذر جا حاصمخ نب فا يملا ريغ عيب عجو وا وذم دىئفم

 ا يع يو بار حمو تب ]
 ! : ا
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 ةدعامعلل دل زوكر ال
 فكعارلا
 2 يي
 فولد (هكا عيب مي

 1 د ل
 د لا

 ق لانوو"
 ا ل ل

 عع اراعطا حبب زوجا

 ةرمجكاريغع
 وصد امر نكي ف و

 2: , نع واضعلاب ناعيا فقولانانععا عوصملا ماما لة لعانه
 6 ونو -يجفملا ييصلابلا صيل الإ شد امم يضنح ناكناذ بقغملا

 لو فق ون كة صرب ككل حن ادرلا عمات تيبدالا خمس حالا 2 انآماو سس 15 حمالملا م, خذاركو معجب اقل طفو وطاب ميملاو 10
 . سللاورللاة عركاورحإلا م الكر تلا هنجو.سوادريكج ضاقلا نإع
 فالطا مل ان هاو اتخذ ةرركك ةلادهلا ىرما5 ممالصلا نا هروب ساتخملا
 ءيلرعاممنالأ خلاك مبحإزد بال خت اح تدهن كك عون أم
 اكّمو ءنوككو لوتلمللا ئحوعو |سزرخ هنوتك ع شالب فقو حية هنا
 . - م ماع عدو ةعاقذ ]سس هارم مك كح ىح مل نرد سطل لع
 ةحو طم ارججرا و ]ثم ارجإب رج ون واد كسلا ف بوغرم ةليحا دع ىقانبللا
 مب قولإ خخ م ضم دير نالاو ارم دهبع ملف طالبب
 ثيعلا يبد فقاولا تغيرت رك فو قوش هج و >جبرموبرحلا طاحبلا
 كى هاتهلاةريعؤ ركذام لاهل ثحرمن باوملا عسب وحبا /له فوقوملا
 ةلِغا.ماقتم ةرطحلا ”ذوقوملار |جتالا الو مده بق قولا ب جب وجب
 ءلكو طقسواعو نتاملا لوق تكد سائلا ميلا نحرك زنا ةرْضحلا رع
 10101 اكسال و ع مهل داىلاؤ
 حيرت ؤوسحالب نيعلا ءابت يكف |عرطد ىذادلو بللرإلل قفا
 ءانئنال مدعو اهولشو اهب تس ذا يدل ضلا ؤقولار انشا طرز
 ايعرشلاتوب فقولا مهل طصلاءاظالا,ملقدا مب دابطحالا اهب
 ٌقدو اهحمب سي فو ةرجتب نعر اؤصلا١ مس اقل اوبا لدسو ىدهلا ةففد مخ باوملا ١ههسبو |.ملكز وب عه بورش ىوع د دجد
 سم كدي( مم وش ولإ,اجتالا عيبد ,ضملا لاَ حز إزبلا ع درت |هلاح رع كورفش اهوا عبس يباب ىجباس اقف اهنععب
 ملَعلإ ص اههسرزوجي رم كت ىلا دااضنا لاقو ضرنالا ميِكولملا لق ا
 نقولا باقئمركأ فقول ءانبك نعل ارسنال واجتال هك ءاهتنعدنألاضيبا
 عاب لوتم دي ف ٌنشَّمسم باد الع فقد تل “فقؤلا كلم8و لقت
 ردنا جارف لطف عرشملا دارا ول ةلضلا لزم, اج تقلا قرم و
 ناكميرولا عطش نع ىرتشتملا نص نوح طقنملا منتحاولو عيب تسيلاومال مس

 بم

 ب جت



 راجخلالا تيرشصلاو عيال لضم ]يق "يم ماسلا لصفعلا تيرا هنتاي
 ىل ةزمملا واهب لغلإ هازال لهل إنقاص زوجك عرم مك تنلاكأ اذا بذ قوما
 ديد سةر مج ريغش قو ءرحش تس ئاؤق ونيك مله ادسنالا عمن نجت

 تل ملا قولا رولصمللا نهض عال مقل ليشاتملا ىغب اع لوسلا
 ضنا -نابرخ اوس نعدسا مرضلولا م اجاو مب اولا

 د5 ا مح نا عيبا نيحسيزرملا نا كرخا دن ةماقاب ةروكذملا تنديبلا
 يمر نيبو نيب فالتخالا مقو ىذالا دّمعلا رعكدي نملا,موكبةنيبلا

 مدس افصتو بالللا) ةمجوتمابا طبات لبجم نجرطصل ماج صولا غابول هش

 اهاناصولا عيب ناب ىرشل الع داخل ايرساصو ىضصلا يكاد اهرعو اناهابم

 لوو دعا حصل لوقلا ناكمنج صولا ١نعاي نيح عم تناكرارلل تف لطاب
 ىل اها طع ىرشللا نيب إضتو ددملإركتب نال ميبلا نيح ةروعجرلادلل نا

 توتوا ممن جصلا نيبو ميلا حصص تحي دنال عيبلا تق وة بح تاايرمارللا
 قبقتف اريج( لطلاب روع رادلا ندكل اح صولا قرصتن نالوصولا عيب نال
 اهو ىرطصلا واعف تر زبلاىوانذ ةكاركريحصلا ةنيبلتقتالو ىرتشملا نحب
 رعت مما نقولا له! عداد تعلق نقول! طوتملا عابولان كورنر
 نعاس مام درج لو انتي ككل لل دم ملقلاةبجاو هسبلاي لاو
 بلا ز نك ل وضل رشم اهرخ انك يتنيملا نوم اهتن ىلع نيب اوك ناهنصلا
 مجول دع اهلا صفنا حجب ئوعرلا قانيتس از اوج مدعمب علا ريو
 َه دابشلا تنم ذا دامهسلا تانك وج كك نعد اينو فرشلا

 كل اننالا مدعورفشلا تو دم دل #[وش زنا رت ءاضةرضقن
 ىكوعرلا نناتسن هاضغلا ضقنيو قمل تنيب عما ضيت ميبلا دعب
 ىرحالا لت لا .ىضقو تقبس نيب عا ىوعرللا ئم هاشالا ىو حمات
 ار مم زظاولا جرد نم اما اهب تنكس ينزل لع ةف وقعد غر سسس
 ثاككيىلا عام ةداعا سناب لهي ضقولا ل اعم ضمباهجد ذريعدّمو

 راينرمالا لور عك لامن إرم فرج وهتيلا تباىداتخوم مهب باول دلع
 لا بيداتلا كؤدع -ب دوي و هيلع ناككمالع لعمولا ةداعاو هنانب حلنه

 ثيتملاو ةاذاحلا مو نيدلا ب هسا نيرارمالا و بائيو ب قياللا ل

 ىذن مالسالا يخل رخأ لاوس نعاباوجائدرزازبزجلا باتل ككقوع
 مث ريبلا مدهو يلع نىك لل مت داعلا مسزليب يعم ميج جب)طلا ثيدلا
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 هاواتذؤحادملا ىرءاق نيدلا جار: راق ورنا ب عفشنا م خرجا قسلاو 000 تكلل عتابا هرغن ناس ببس فلتاد ةءاع هزل اذكت جنمزلم ملعب جاو ل تلات وراىسالا
 نمرل بسجي لو قراعلا ذ قفنا ام عربتم وهو فقولا مل عرج اه بد جالا ميلع ن الاد نم خا |يبرزتككاو فقولا ممر عطنا يلا نييعاس أكان ككذ ةىضاقل اراضني ةداعافمددسب )01و ىقبي

 ل دا او عنصاح مدني سزلاابرمزتكاالو ف قولا يل نا نكسب ناد رجالا
 يزل ورمل م لشكل وزوال < قبيل تررصت دصبا معاك ةطصلا ذل
 لاوس ٍباوج و2 ودا ىلا نعال :طورزلاوك ى واتح و تاماجالا باتك يوم
 ميلف ضقولا كتل ثيح ضقولا تاعدغص ميرؤلا» مريب, بلا طيو مضناد
 ةرعاسح عريعر ل ملال اطكواماح عاب فقعرظان مب رحال - للصم
 |ماد هاك بو ماهل عدو نم واتش ان كوش و دق ىذ 3 جنح ضقولا
 7 باوللا مع منير اذ ك3 دج والو ىكرللا جولا وعر وبزملا عيبلا هعيلك
 ' مقام ناهذو «انباس ملف زللد قمرّملاو ذ اماو لزملا مند رظ اناا احا

 ير ههدا ة/رّم لب اّمح غر ردا ل شاذ مالا حاس عم نقولا طوتع حز صن د د 1 : ١
 ويلان قولا زمانا غ | سس ضقولا نس دومسلا دباىدآتف تانجو حدحال قعول'ضاقلا عيب

 (ةعو ارحل اص دوع,”لهناذا فق ولاطرا غةاقلم مردكح باشخا ورا جاع
 لئلا نك عطوه نب لج نعمك 3 بببسب وتلا |.بعإلو قولا اههيجانتنالا
 ناجويبلا دكا ةيعرتلا ةنيبجاب فقول بلصللا دان عمهككذ تباشلا
 هاجم تارتعما نزيك لامك قولانحاتفنا عيب لسع ودبل الما
 راع ذرككقل فص رتلاو نق ولا نب ئم مدد بلا ة-ناذ ةيادمرلا بحاص
 دنالا» واف صيد ةراهل عاتي ح ركسما هع خغتس ناو جاتخاّن أ فقولا
 ميلا تجاىلل تسمح ناذ فقاولا دوصممو صد ريباتنإ لع عسل ةراهكاربال
 لطب جامل نه ك3 ديدعرمن مينا( حارسا ل اري رعرص لال
 ليلا سرلا لا هنت فصو عب لىنحومالا منيع جداعإر«نصت :ناو دوضتلا
 :زجدتا قولا عيت حب ضتقنيلا صم ىّضي نازوعيال د كربلا قححال
 ةدلاوحيعلاو مضانملا + مّمحائ او هيد مولع فوصوملا قالو نما نم

  باوصل ار طادساو باول كذ اهئ صحت ورز صاخملا فصم الط 0
 ككل اب عيب حركت, د 0660 ل تعب ضان بحه عت وتر اجا مض قنا ع(ت يعن ل
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 توحض واه ءافتنال | طمت طا زك وة اجرح | سس |رقفلا لل فري
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 مروسإلا دع مارتمالالا ةروزطلا ت داو. رعب جحا نقولا ةيىيلو ةلضلا نع

 ادا روزا واو دالا طصلا هاطلل هنءاع يرشلا قب طبا<
 دلل جاممن داوطاقلل)همادّقص نيلص وعدو دا ىرخا

 فقولا/اربتسا نجؤلس تاارملا كءاق ىداَتمُج محند ايا ىرشلا مجوبي
 ىذا اارمالا باجأ أ اياوصا داق مقيلح ما ل ياوعوهاه نروصاع

 دوااصمءا مل دبؤ#ند ياض نع عومي مهتنيال يعض وقوملا ناكناب

 كاملاربتسا ةبمخ عرض قولا نلاكأنأ و انك هداايجرد جد
 وها لن عر لاح ضقولا وقص نحن صح ا مَهصو نعاونرررثكا لرب طبعا

 وتدل عند غررؤلا بحاص الملا رزنارنوجب الخلا ويل عل علاو فموي ظ
 كوسا نإبريختناو هرّقعيد از هال س كول اطمن مو ضدام َيوكَدملا
 انرلاو محامدالب ولو عم اضل ني الف - نطمدب يطنلاذ -نجلل ضاق ناككذا
 وكول -لصح هدانا دا دوعل ابل ارتمالأإ اماوجب مذا دق ونا اولا دساو

 دبعررملا ةساهللا علت هوسرلا رول ةمالملا ا ماج
 تماطل خلا يسرد ند اهب عسا جلا دم او وللا محبا

 اند دراما 2مااق 2 20 ماعج هدداو مالسلإ/ اجب محور هدذأ

 تاطورعع طر نيك تتوب ماسلا لادتتسم اروع ءايشنالا ةيكا
 اناا جيو ا هيو ةهلو داد ومسلا وبل جفملا
 ود ذرإمسيززنا ظذعط تربت | ةحبزللا اردد ملاعب كاطلسلا ماب نصي

 انؤجراد تخيب نيىلتالا نيددهتالا بيق اوان نم تامولسم 5 د دعم
 يرروصب د د كرر ملكحىرا ميلا تاوسم تو دج اريك عيب
 رورلا نقب تجاتحا اللا و هل اراقع بأ ورتضتيل ضق ول | اظن ضبق مولعم
 ةدح معدل جتتس از بري نأو صاح اقالة مالو ىرورضل |
 سادلالع ةنارشم ا لا/اظنلا ريريورهتلا غفت هج ةرجاب ةلبقتم
 ىلكزصل اه ريلو كد م) عوسل يع روب زم ليقشاعججاماعلا نحال ذاب

 اهنالوامهع لزم :.انكورراصانب كابا اول ةرككذ اا 2 دلا يع م نجونلا

 ضخ جمس ف قولا: نمؤطللواتن غوكو تك زا! تائضاولا ددهت عم
 اضّصوايعش ا موصلة جه محول عم رظأ/دب ضاقلان ذاب لوتملدتتسا

 هلئمطحم
 كلب ازوكب

 ذوقعمل (

 اعمب ىقولاراد تعيس ذا

 يتب (رك عا يك
 0١ نطئولارود

7-- 
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 ١ م و ميلعذوقولا تحس وال دبملا فوقوملال دب محارمدلا شالت موكبه 22سسلللل
 ظ نوكيكمارم رشي لدّتسملا فوقولا ل دب مهارمدلا شلات برجل مدوبنح ٠ لالش سومر وب

 ةاوتبسي كة كلا ضاق نذاب ميرو لا ضتولا ةراع ةاضرحتنل و داك ذقو 1
 اهي زيكا ور هالاهكفق زيك اءمكرتشيب د ا كاسم الار تت ديا ركل ذقو نروكاهاءجىرتشيل ةماعلا دعب ضقولا تل نه 7

 1 : زكولاور' لا نو - طويئاو هناي دال عاتش بمول مملازبس الا لم واترماالو مخ ض صولا فيشر رس
 رلديلا نحر اوج هايضتقشم زنا ١ع هدداو -ببثلا هيض لع والاك . مولع ذوقوملا ال د فرامل نحر خ انااا فقول السما لإ عمدا كالي تم 7 5

 هيلاو لاخلا ثيحنحدحاووسلاو لادبآ الاو وعاتف ضّقولا مءاعة
 لالبتمالا لاهئئيرعب هاب ءاواتذ ةلصاعسا يطل باجل ان كورا

 م _ضقولا ذر داوح نا قروطلا مدمل لام ضقولا ف ناكثيح نيدتسيالو ناك ١ 'لايرسإ | حدب
 / ةدشولا بما منكتلاربتسالا تااغوسمب ةدهاشلاةنيبلا تناكولو كاف سسك اركي

 7 تعيبو سم د اهنب اقلك واهاجن ما لادبتسالل ةغياسس رارلا ناب الشم لاط
 ن/ ناملاذهال لادبتسالا نأ قماعانملاب مكحعرل خا ترس 5
 لع "1من جوت اهلا ماعلا ©لاحبتسمالا نا ابتلاع ناب وضيق: سك ناكد
 0 تم نكي نيب ع نسيه ذا لاب جلادتسالا دوس ةداسهتباضتملاذ

 رب نك الذ دان ؟نكرملا ذا آما تومب كلل دعب اًيحاجولاهتلزغ موسما ظ
 | لت رج سكب هادا ياش ننجلا نوراش هيام 3

 ١ ولسا ل دبس ها فقه لع ظانذ لش عممسا ئشلاىجشملا 0 ١ ىواتن ىف لتحم فقولا نرخ رعا مهاولوالا مشل ىلا كلب 0 ١
 ١ مه ةر(إ زف 0 0 نار اه م 2 و

 . "اعثر دفورتنل انوا رجب لج ١ اج ةمولعتا د لب شال انعم شللادبسا
 ' كولا لع روب نحل يحوي نيدوجوملا ىراصنل إرضاع يم عصا مؤ _ رأى وككيزقولي كذ ذ ءطصلل خل تون عم
 ا مهل :ىييو فقول وكلم اصاكذب بتكو ىرءاصنلا | ةخؤيمع كك 3 دعت نأ و اّملاو ىوغيلا دعته املا ضاق نسال ذ دمج

 اًرواعل رفع ىرجب خضوع, رص نه ىرءا د تلعحلا هنا لَوَش ؤ تلق الى ءاضقلا باكا وا ةيرجلاو 09 : ْ 0 ع ل 1 5 ننزل 0 : ايت -. ةعزلا هانت: تامل ءامالليرواذملا فقول زوجي باوذل كماصنلا تنال يدل ل رس ير
 "قلص الازهز نصا لا 3 زي اجاذجانازكوادكتعب اداب ا (ثددكتا تشيب

 ىنكر يعد وك كزجب نيل كر اضل رضاك ند فقوولهناىرت ا 0
 ول ل َّوَهاذ كورا جاز هلام مطل لع نهج قرص درجة : دلل ىنالخ مورغت ناذلايآو حز ازلاو ةصالخملا
 ازكوز ك2 ب عال جوا قو طوق وح دق دع اجرا ىلا عيب لق د و

 0 “ 1 هل ناو وعي دورولا ةىزكاقلا
 ب 05 | مل ١ء ةلئلاو تيالوأل

. 
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2 

"5 
1-37 

3 



 نمرتعسلا لعق فش ال و نيكاسملا وارقفلا ليي توك فق زوعب لات نيلأ أسملاو ١ ظ

 و نابه)إ رعةعيضلا ةزهةلغورج لاةاكنكو  كلكق ملك نم
 نذل ريسيسقفلاو نآبهلاىخ ها لعاب اذهل ات نيسيمتلا

 فت ا ةءارملا ىرلا ىداتذ خورزنا قطاب ماك اذه كا ازكو زك عسب ىف
 هب وطاب ضقولا اجا زوك :١8 ميلا ا تسيكك[ عم ذلا
 ا فم ىلع توا ذا نكد ودع رونو

 00 مما خفق د تول ضرع صدم ه3 ؛ | مسسرتن اج مانا

 أيا طالةجر 5 دبزملا صم نسككه خانك ديا غرس نم فتيتيمذلا

 نراجع زقولا زك[ ةيماكقا هزيل نياق ونحاو ةجدز نعدامبع
 لش وال هوك دمحم نا لكك تلك مني ماوملا

 امه هولا مح موا ارسال و نإتلاتوبو ىئاانككاو كا مدا ع2 اوضال ا

 افرسلاد فافملا ةئاراطدو لا فقو بلاد اطلع ل لاكةلطاب ظ

 وا ث,/اوللوايسّنجا ناكدا ثالثا: نجرَبع هصو الذ فقولأو

 سن ل انقو فقد ل )3 كلم زا كذ اوزيج ل وش سولا ةرئاجاب
 دقعبارّوعالارجويالنا طرشو.نيؤمرشلا نيمرطبزيغع اوضرفن ١ذاذ هيب لعو
 00 :ورخا ئعرجاى قاولا نا ح ئهضلالامل اعل عالج هاج الد
 ود ٠ دوال غلاب لهج فقولانعغذمث : اح ب كحو دقع نيتنس
 فكو با داولل لام قوتسوج زقولارسحرل لهورجاتملا لام عين حلو

 رزجادلممالكلدادق ني فيرشلا نيب قاطع اأو ع سفن اعئمذلا

 ادعس ححمحوإ ةح هجن ء وأن دنع رم ناك د" ]زويا ا
 ١ لاَ ناالاعدنعةرقكذ نال ىدتهار وسب لعمق وزن اجل اد وك الديس

 افلا خا ر ىكيك نيرا ح هدر ويلي د ني يدلل ها نسرك نجع هج
 /ا جلا هاو جيب كاركذي ىلا دادب ئه ( م هكيش ١ ف مجدل بهذملعانب

 بباوللانهو ىاللا تر اعوعد مدصت دسار مكس ..وكحالذ وذل
 ى : هاتيربعا هدداو مىجزج مدعل اسلا قرم دك كدب تكن عادتناا
 7 ماع ئحاؤكي ا د ؤادل نعت ولا ئمال هرم زمالك
 ىدّمملا تيب جارسس ارسال "العلا (: وكت نري يفت او ترزحا ذو جرارسو
 مهنا ارسال اللا موتو ضقول انوي سيكل وقفل لادا
 سجلها فاق وا باب نم ف ار تأ هعتويللا ل ةنني الو نيكسلاو

 ما

 هييسحأو نبهيراوع نو
 لطإ

 رشزو و 771

 7 مضي زل انووز

 - نيمركوع
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 1 ول ا قل
 مهد الو اواعيمزل [ىجتو
 مقحطفب المقرحا

 هد رسما لم اتناءإ ا
 لكل ون يزلا قولا

 ضشسلا

 2021[ 2ضججبربررررر0ر0ر00000ا

1 
 نسيدوج سى ررمه> ىو و

 ختنلا عع ابع ! ا
0000 
 عامل كامو اسارعغ فقو

 علال 1

2-5-0 

 ال مفثو ميئاوثر نر

 معي

 بابلا نم اضل هزل ]اتي نا الا ملوق نم ةيؤبا لل ل ادام دي لمن لماتف
 ةمولعح ةصحاو ينل ما ذي إس ءعجإو عرصا هاذا عفا روبزلا
 ذاك قخو تحل حلها مضلع اما بعص 0 رجدزملا هصخل تفقورءا د ًّ
  لغفتولامدنعوان دنع جرف دوك طرشي يذلا فقد عمم بويل اعيوبلا فقولا يك يواعاهتكمموزلو فقول معصب نحكم و
 ىعصتحن ا وزاهكا رة اكزك ضل ارعنانةس زل هزة ضع دأ هدانا
 ءأ رضاع اضع فقولا ئمركت اضلل دلع يندم شرعا زال هاا مف

 كقرزإل تمد و هدال ادع دعب عمن نوفق د ءاشنا لاو لشمس
 ذهبي ة سلاف متدحاو رسام برد ئ دعا جو ميررصخاو
 مضر هالونم جرش ررالا خل وقاولاط هرشو مركي الو لامع نمقولا عيرم
 .(ظلاوشمدي زطاىداعلا دكر فلا تكرمعن_را ول مزع مح د ةيرال ع
 دن ملاةرش الظل ط شاذ اء ىذه نع تلمس د ايفل ولآآ 5 لعب
 0 مسا مر دحعل جذ طق وويرررصناللاو كككهو مطلع ضو قولا نم نم

 , قارا يد ناك د وجولات ما ع حسم داب تذب نكت امو مةةدحاو
 "نس ىزلل دقوا ع ظناطو ىرضلا جوايا شما تتبخا اجي
 ١ دب طقدا ذا امور ار وكتلا فماولا طشا ءوصتقم عرش باول
 ٠ فقول ب2715 برادو ىدال وا ل وسما: وح فصلا هو تصح

 100001 ا
 دا, اذ ضدولا نجما ملة ىلرغي بزل ناكأ ذاامد سس بغض قولاوويبلا

 و عطتمنتال مسن لب مزحاحمحالو احلال ل ىتدلال عمل و بخل يلع طتو
 نالوغب اول ياك نع وكلا فقول( ضن وك ادصا ع نبكح ب يح
 ١) اورام ملعب اس ا جم ق اس نسر حالا كوتا ئجوعإزعلا
 / هواها ك3 نام ىاشاوادحاو ئهرصا ام لاول هتالورفقد

 عافك ارامل يحز اج ككل نقولا ه0 ديدملاذاو
 ساتعلا ىداتذلا بالة ححذاا ور وك ك5 فرىشد داب غناك( ذا باول
 ىلع ارقب نقع يع ونحو | ع ضقولا باكي ذلاتدا حضملا نع
 0 درنة ق حضر اتت رخال وكلال حيمبسلا ةانبإ/ جلب ع دريل اطابرلا
 ( ضحفح رقيفتو صال هوبا نإ رقسا زوككت فراس ونجوم

 0 ١ ظ أ ع 3 ظ
2 



 اي يوريييرزللا وير 7 ل ارا /ً لك بوب يي ا لاا
 ا

 ) 0 / ع ْش ا
 1 لا ثحب ةرخلا اصول ني حموش لاق بلان كس دلال نيثاوا بكشف ليلو دسم ويك داما دا ككذ بطملوق ىتشم نول 21 اهي اج اميلبلا كات زوال اسحب لاك دان ةرابو ةرتعي ىساعتلا يرق ل نق ثلا بلاغ يععذلاو نيؤسلا مايد ةاملطملماعتلا كياخملا ' | ضعبربتعاهم زنا 0 كبد نيؤسحارماي 0 فيماعنلا ىرج كالاّعلطم 2 لاين وس ثملا نم قرحذلا خ2 زنا رتاج هكتالا توججم مندا هةتنر ٠ كذ لخ وضوح ةيككو ك0 5]0 قيبسشلانبالا يمسو ايل نم عزعيام :

 ْ : ١ 0 ١هيدلاو باول وصحان ركذ اجومورتاالاوتس نيالا هوما تشان
 بز نك5 درجنبب  وبال_رارلا ككذ رج ةحدطج نقولا باتك أ هركذ زج عطقنلا ف ولاب نيف ١ ى ستاد ن لكيت دلل احل جمل ةفالصا ب. فرضنا لت هملافع كن 3 ل لد درك طور ل قسيرو توّببلا عطقن م نقو بلادك رطرش دجو١ ذ1١مو سس باوصلاب اهلز ل

 - لال راقب ضتاولا ظنت لع ملاْننا ىجلا ايو وكذلا فقولا
 تكد ارجير يجر سلا إلا سهسركد اجو فخولا طارش دارلاءاو
 . ماعلا زي 2 2ركشو عماشماب تاجا و اطيارشتلا طع ة د أهلا جال دنا
 موانع ريا تككري ىقذاورزنا عيجرهلا رمد ري ظ تس اها ججللا

 طلال فعةد (يكازوك
 عن ادلب ثن (كاو

 .طورل لول [صس وب نترلا طورشملا باكا هانإ انا سعا 1100 نم ضقولا بانك مولصم علبم ب سر نأ رتعا اذ طر مو نقد ةيضياظو دل 0621 يساتهائداتفغا
 لازما ىزاث للا ّروكولا ىداتناا ىغنعشولا لعاسح نم انا ارمّصلا ليبشورتلا مدعلا ىواتف ئعفل وملا لقتورزتا مهش باول ففاولا هيح طرش ضتة مام ضئاظولا مولع مط عاب صون نقولا باتو للدم
 وم ادحب مزلبو معيب مز علب انكي حاع كر | عتضق هدقف تملا ذ) كل ةفىاقع خبز ظ هلمتوك نقولا قلع اذا ١ مرلككذ امو لس قماتف فقولا باتكشا ب فيري ن لالالا نلسم ا ل خاج جف جرو صمسا جلا يعم قنا وعر انها مبا رعاوا توزتلا رلصتم اى ذلك مزجب دنا ظلاور نا ضواب لمين ضم قولا بانقاضحاب
 0 و معيب جحر

 ع

 فينا

 تولالا ماماإو نإ ىنمولطلا تولا لل اص ذا 01ت قول ”فانصالاب نموا ترودو قلعازوك ال , ا 1 11000 1 تعرلاب فكرنا وك. ير لش راتانلا ةمالتو ىبب بصيد ةيصولا مح كح الا منع عوبجرلا هل معد 00 زادنلا مماجْذ ذكى اتالا» لقال ملام ثلذ نحت رلادج مرت منا هلاك
 ميصووبو تعا عه را ديب يدرب ناك د1١. لشد هعدبجم يصاع جر و وهكبق ةصد



 0 7077117 رضوا
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 طارت إب ققو لا طرب
 صدكئعت

 -م

 ١ و 1

 ياةر كلا در وكر دلال

 نالو لع فقو

 نّتيطب زم ةره نعمل تروم و مل ضرااغمالب ثرالا قيرطبا ني فرصتم

 ئيرماضقولا غامرايرجايع دما ,مجدنجر اهبيلقا فق ور ان ماق نآلاو دنس
 لقبسرلو توثلا عطقنم هديب قو باكو اهركو درجمل كد ؤ انتم
 مالا لكشيح 248 فقولا رمل مطعم عصو فقولاراظن ئمرلبَو نملالو

 ثير كيلا فصتلاو نرلا عضوي عب وابو لين ضرع اصح ومر ظانملا تيكا

تن كوس نو دب دونا ٍبمقولا باك ضر الارك درج ةرعالو
 ىر

 دراغالاو نبل رش الث ف كسلا تالا وذا ىبرملا فكولا رجلا :٠

 ماهيالومذع نّمالوهو طلحرب نئاموهانا فقولا باكل وكلا

 .فورعم تبا« عبالا حا نيب نجم غزئيال ونيإاع نمزيكدب كراك

 اهلاج نمنح اذااصيب اعّمف اسفل تطرش و اغَعو تفقو ةارها غل شم

 الطار من وكت همام هعبل_مرىديب مدالوا ئعتتاد نمل تجاّدحاو

 فولا2 طرش ناو قولا ىسوبا مد جصئلا ذر رحنا ةملاةبارلمال ما

 ملا ةئاكا فقد فوكس نب لادبتس الا طرتشي لوك عيجي كارل نا
 "ذل نكذاطاب طم وزب ج طولا فسودوبا نعو حطاب فقولارج
 ءكااجا كاد علا ةول وطاب قولا باب فاعلا كلارا

 قارولوا نالمل نإ طعلاّة وا نهروا عمو ان قولإلابس ئه هدرا

 مالهو فاصل وم حط قولا ناكر مو ءوعسي ها لطم نا

 قتعاانوايا تامل ورش لاطباب نسلا دالذ نب نس وب ل وقد زاجو
 طولا ذ تجاحالا جهت نود عسن ادا 2ع طق ووو تصل غور
 الظبلا هيلا نإ ينتشل ئعرصللا طر جشم ىوتفإرل نا وهاب
 محاد ككلا قيطعبا مو فرصتم مولع عراد ديبرنويب ناك اعف لاس
 ”مادهالب ةلس يرضع هرم يب رزع ةدس هدب تشو ا: فصتدو تام
 | دارو انالد حجو نسل عضقوابم عدي حجر سرظانالاو كذؤ مب
 ٠ اينككلب نحس ال روكرملا جولإ جعار ماقاا ذا قره ككقريع نيب عماقا
 كوالا نه حاج عماع هع داول فاممالا ملكت ركق ام دوي كي اردت

 وكمل مُيوؤفولاريكديلاو ذو ورع نبدي سالعا مك و هدب ْدَىلا ْ

 ١ تايّشناوارش كلب نسال ملعا ,مقو اجيد انا نيج خرللا ماا

 تيكر ة وكما. فقوي دشاناش ال 1نالار طق موب هديب ور تاكانما

وا ةيمماعوا مرماجا دّصعب هدب زري
 ا ئشلا حالم ايفا دكو نا كد وك 

 م
: 
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ذاام ىنالنك هاوأتذ ةييوكت وها قم بيلا زيممسأ
 ةتيبلا ت ديس ا

 وِ اضاكرب حصنق ما لتشاساذاككع وهو نالدا معو لج دقوانما

 00 دوم سرءاركت التو ك3 دعب ابو ىككف اضل انعطقولا نعول

 ,١ د نع دوو نع مز هت ياا 1 0( انا خضم ةرىلل "مام نيلوصنلا عماج غركك سس مص اكاضيا قولا
 ا ويسأ ,مداوىرعب اورو تعفو 1 . 526  هونملا قاووؤربال «دفروّمع ققواءردك ناكوكواهساب ةدا. خلا عن
 1 / 2 هامات كذا ادد ورواد كك يضم و مي ىلإ عداد ماظميلع
 دمر < ندع عبر يل اللا حيي كارم تنل ف حطجايعرعل اح جيتا | ترن وكي
 الر ير ضم لنا كاك دحاب تبا مل اظل بصعع ناىكذ١ امل ىياوصنلا ماج
 قولا ةروكلارتلا م رح ةلوبقعرغ تيك هضماولا طي دع عاملا داتا هر شم حماتيإف
 لمع بتلار 00 ل كنب عا« حالا فقول طب تاذثال ةرؤملاب ةداغح تتالبإؤإ
 فكولا ا نزع مماستل ابق د املا ناباضبا ىدتذاالك جفا ورسوشلاو رمال
 , ىه ميز مولعحر اة عيب زيدي لنا ذإ هو لمس ل وبمرعفقولا
 "رو ىعتلا» مورا هوب تنس يجب را يعيجدزت ةالحا سطو هم وعباو
 تضمو كذا هقدر صم او لعطقو لمع لاورعمات
 لحم رجب ةيوغكو قرش غنام شالو كاذب هرع عديل هةرالا ذه
 : نكي ونالت كوع كرت طولا ةيللق ن_ماوللا ةروبزملا عاوع ديس

 0 _ يوعرلل ءلرتال ءاوعد عتن الوعد كوع حس عسسل نجت ونس
 ل ل

 ياتإىسا الع ّىصلا نه 2لنسو يباع اكاكلاب غلا كدنفا
 ْ 1 91 وتجربتعنال و كك طنا ب اىلن ضاقلا ككذ مرزياش الما ككننلب ا لنوم بتلكو تقر ولاد مق لرلاةعالا ةيزنر كك ةدا.تنازكك

 ا

 || عائم صح فعو يعل -اداتلغقو فرات, رع لون ح عا شح ةصحرنه تنفق أوو هلم ٍ ا 1 ا : هر 0 دل 0

 أمنا :ئدا ولعم اطلبه تطقو ةارعا غرس مهب #ب ا وللا مك جر روك ظ ظ

 | اوك ل عسل جملا سس رجم صوص قو نالذد نالدامجتس ىدلو نع

 ظ دوقنلاف قو يعد لوقت ئمقو نم نا و كرز! لع موحإلا وعلا جاور غم ككج قفا 3 2 دلل 0 خبال نقدا دكت طفلا. عجل سطصتم ةعن
 ظ الالي زوجة نينوي والا كيأم وا ما عطل وا ضار فق ل7, نع

 ا كرت ل

| 



 دهاء اصد

 صح

9 
2-90 2 
 -تجيتلاانو اهزخا ءامررب

 + فول مرح

0 

 اور ب ْ
 فلو ىوكرلا موشن 1

 - ىههن ى ا و

 ميم

11 

 لا0د0//مياطرك مى:
 دوا و افف و

اف 8.امالرو
 ايداع 

 0: لصور بنا عاردلا6عاضبو ا ةيراضم دنع ظريو ببن ويدل اكيامو
 قجر غاب سر نزار عباىحا :ىم نا كو كراضنالا نع صال ننعبررلا

 بإجلل وقرا فقول اذ او ذولا عنجد حهازكوم اج اص ماعفقو فقد
 مه طا بهولا ذآ و تنال ةلوكألا محكطملا ككنب حا كرش
 ه سعي نذوملاو ٌبيطحُماما 4 يّ كاصملا فقول ظديد 4
 مدا نمامولعج لق مبح ءاماسا اهلا ْمْضا و لهج صولعم سوم غم يس

١ 

 مي

 فرصَو 4ةاّرلا ةالص قدا بجرح وب مهتلا ضار ادقم بترو ىيشإك ة
 فاولا تامو رت ايح ةره سوؤرملا عيش طاف ثورعكرملا مولعملا ؤر مامالا
 مد ضمت ما ىالاَو ةدح دمج ضائلإ و موحعملا ل ماحالا فحكتو
 5 د|دزلا مسن طرفا ولا نا عمر وكلملا سدا حصان هذخلا غ م امالإ راسي
 915 خا امله ذخاي ماسالا نا عنصوملا ككذ ِؤ فملاو ناصتغنلاو
 مثل و دواشلت ءذج عبو قيتحاو ناطمرعر تش ء ىييسص الا هع ثمر
 كددذ غفرعلا ناكوكو مضار نذريطب وحاب الا نذ وللا الو ماهل سيل
 نصرا كك ذ لذ ك3 غنادالا 2 روم هنطحلاي نذوملاو ماحالا نا عتصيملا
 ماودإءا لس ىضند! طع وقوعر اد انب هبل لولا تاورطتح ىم

 م وزلب دسك ةنكذ ل طولا راع ساملا ماعالا ل وها كتم غلا ظ
 و ماهل وو دع دحب كلل حو نيجاصلا نيشالتفطقولا
 فقولاكريال ثيحى ضنا! كى قولا تجند قى داصد مل ضال يح

5 

 ظ باسل لولا قو مج لبا لاو حال ويفنلا ا ذا سس الع

 امدح بسس ةحجالا وجيل ةررككد عروسللا احح وتعمللا فقد ف دعب
 اذهل كل ضرتها ةرابع وواجب حسابا و يضحك جزع نالاطقف
 ١ نرش فل ئقو سارعت فتور ةرز سس ككذ ذي مالك مد_] وفا
 سرطلا نابت حجر 2كئىوعرللا قالا نم ولإ ان سيرو دككدلا رع سنس
 نكد زعل داع ةنيب ةماقاو فقولا ميل مي لبشر اظنلا بصتببو كولا 2

 هد اهوزتس ف دول كذ نعزولا هونج تو هتنيبد ءاوعد وعش
 مادام. اطر ىو ماج ١/> دعا دعب ىح م امضنالع هافق ور اقع نيوحال
 تانباونئونخالادحا تاما نقلا دححمب انا حاصا ممم ليك

 قولا ئماهدالوإ جل صّماولا جرخاذ الوانه ن,هانحا تتلامو ثناللت
 نت وجزملا 3( ايبري و قولا عير م ولعم 6 رس ةصحمم) عجرم

 هر



 رككذ ماسلا. عارحالا نبق مل طلاس طلرموبزملا نضاولا هرنرطا اان نا
 نم نكون جز, ذوممسلاب نيعم ضقو غل شسس مهن 7و ميصص عاضحالاو ٠

 مزح دحا وو هدم سجد م -تسفضقولا نيمح عب ذوم اكو مقاول
 ناذالل َءرْشابحلا زر كرْساورماصو كد ةضاقلا وو مددجابشلا
 لاَقَد ىلطا حج باصوصخلا ددعالو نيجوح مع تعاجضقاولا فتيعدرلو

 62 ولا 2 نم ىرهكاملا دوجلا حيحدي حجو رمكذالا خالل سذ وعدل
 ل قولا وست رزلل 2 طم للفك مهد وتب فصول اان
 م21 مرع كار علايط فيلو اجلا هدوهذهنأ ذا ضولا ضاق أي
 اعرفتسباالا حيتالا نع ومع جارموالا نحس سوطسم نقب نطل علب ذا
 نهر باول اي جرموبرملا عيبلا نوككفي نمو> يصمم كك ذو
 عارتو اوقرتف ار ويسها نقولا خوعطماتلا بالا عى د تنل رهاوج

 زي لاه حملا بطنحاك مول وتس دلتا صعب و بازخلا يا دهجمملا ا
 مامالابسلا نب زنا زن ه<تصقو نق لاو ىيضاذهالوا دج ايلا مل مقصبو نطلا اع ىضاقلا ن داب شخ ءابيالا
 لا5فاةدارلو مانا عمتدت الو قطا ضمب خ وهو بحطابرؤ عايش

 ازا هلذتنا ىتكن وص ضو ةينمتاولا دالة املا + نهنئ برحلا طاير هلا رج
 ماسح مت! ررصلل ىرهجكى داتعلا 2 ورز اللا نكد لصعو

 امله ضرفاو را تبزحم دق غجتالاب تيب مب نيا الإمتعلا ميدل
 نإ وعباردلا كت سكك جاتك جوعا م عررخحا ةبمولا نهدنعو

 ك2 زاجل نلجلا فري اكاد ضوللا ذ قطن وابل كلت ئعججالا نخوب ٠
 قادصتي انا كدت غ قبرظلاذ ىنلابلا نريد ملااو مكمل عبر دنال نذابالا
 ناىضاقلا دإ,اولوطقلالا ةلزنو نال ض ول 2 قنينررقفلا مث ضن يعاب
 اعووعد د بتلكو ( ليلا هب ىسايال قدطلا ١١ جرع نمَوْفْس
 03001 دعب نمر واب نكح ان دججوو نكاولا طرشلانجداتأن ا -تريوص
 يلا كحُم نالطو ادالذو لوقو نوجوملا « ةالواماس مدان نو نيد وجوملا
 طااداوت لق تتلو تمتهمدا مالك عياش زبد هادعأ ىئنيال
 ةالصلاا مهعلاو ميك اين مرحرت تصح دنا عمتدتالااىكرتتلل دا جير ترحاع
 هزاخ درا دارا بت رباب مثدحا الا رباعصال تالسلاو
 نيملوريابجكرلك ومار مرت ينس درو ل عحيويدل اول توم ع د هدداب
 دييَعش رؤطملا فم ةسعملاه الدو نال صو فاول كوعانا

 7 ١ ل ا
 00 ام يدوب ا بزقو
 دن/ى صا سرك رب

 فمصهرلا

 روكردعت اذا

 0 اا يا 1
 ىع ادن رلقلا قزجو ١ نيس

 با/الا

 نعل ىف بزحاو امر
 ىرطلا

 مدي يووم ومو ورورد سطس

 ثيدودوما هدالو الكؤقو
 ََك الف و ن كلو لو



 0و حا و

 ةحطاق نت ديلا عنص و

 10و

 دعنانطد ققول (ىع دم تمم

 يرد ىلاو / نط
 قى الاط |مإ

 002222251 2 هيي 5

 تك

 بدهتيب ليه كس ادح) ظ
 نس لا نع (مهذ ْ

 لا لأ 1

 .وتاشسيسلا عر امت اذا 1

 تمل (4 ادح ( هتلر
 ؛ا تملا قبسو ةنلاتنيببلا تضرا تا ذل اول اق ىرححلا 'خلتا<ىنقو كصإب

 ارح

 لدوجونالع ماتا نالذو نالؤره ند وبحولا *>لوا نا اهانمس_ىكم

 ىلا نع زشاولا مالك ان وص_طقولا دعب «دبح ث دحا: رك اج مضت
 !ىكووايولل ضدرل تدع نمؤعو قو باك ةءزشا ولا اطرح د
 مَن نا شاذ قوالب ثدح بج :روكتنإبلا نعزي
 مطاع جريل نطو كاذ نقولا نمتصعب اؤصتمو ديلا عصاو ناككذا
 نلط## ١ ىشداصملا تاحدق ورش داصن اق برج ناكعدد منطو مين وواحأو
 تاّبلاط نجرلا بع جاتك حالك ذم تلا داصلا رجل رز [رماو رق داصملا
 فلوملا مالك جتك لوا وابكا صال حيتد رص ديلا عنعا و :ناكشوك
 لناقوا ف زد وللا وادعى جون ) لد ملا ب هنو نيييعم ناره
 مجددا وال ة لو مضاد ناالح درو عنف لاب اهبادص فاضنلا
 ايأرر حلا ونا كاتطالا عر صد نحو ىلشا جسفح ن مع اناللدو نال
 0000 اا الا هيدا رول
 ريكس لا "قرصا هز رع الع ىم مهن ناك العال و وحتماهجوش داولا

 امضي لتس وززلا نكس موس ناك تاي دج ذم ضلارك#
 اىضدتخا دوا نعاهردلا تام تيوحادبؤ قدرا قعر مس عرعم

 مثماو حطب د جانطب ئقاولا طش نا ددوكا نضاولا طرش غ مع
 فكودلا ليىعدد تييللا دالواودصح كال مل ةايح 2. وقس

 فتتيثنييلا ىلذ الع دا لع تب ]كو مهبإ صح وكس مراواقلطم

 دررألا زبر ها ننطب د ىدانطم_ؤق ول! ظىح نيد باول للد١
 0 يادي ة قوما عدحا تاد نيضا تعب قولو اهركد دنقلا
 دجبانطب فقولا ثلا ميلا دالوا حدا ىلع نجم ل تيل دوا

 يالا نعام دن عبصتني + حطت دحا و فقاولاو تع ابل و كطب
 ١ تدم لي نلؤلع و فددع قلط قولا نال دالءا نهرموأو
 لملو ذأ ضقوارحا نئمررد نطل غازككوا :ظبدمبانطب ئقولا
 ء مل ازال و تالطالا اظلاو ظل ىف هع” نيبإا ناو انام جو
 ةبوسلاب لل لا فن رسال يع قولا تاب لعل ادب فقاولا رش
 ةداوزلا تع 0 ركاعلا الخ تبت ىرضتلا تبت“ قالا رعاهج

 |عالحا تقبس ولة لاو ادلب انمتملا حبق هاك و ةدابزابمفا

 | »يل
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 نتف ىزحاالا تضل غادحإب

 توم صخب وك جونو نيزم المو يرحمو سمرا ذل طم
 ىصو لجل جاؤسو لصتسرم جاع دعب مع امهضن ليعا هاك ودامك
 زاك تااىوكو مث ب ولا ج فقل مر كفف ا يوص ذا جى
 . لامس هان دو إكسل لع فوفو مةرص عج اممإة سكش نيابجم نيد
 علقو وضل هر جون عز اويل هسا 3120 جدحاو ميك
 مضر هنجاكضّموولوامىّرماسما و دوحولان ره دجح مو دّمح١تّقوا
 تكد ةويتسلا رول اهنا زاجاعم هاجس واكخاو مي دمج 3 اع
 ةدجلاوبرم او ددزد بانغكس6 حسم جام هتيرندو م >”لواع هدجعأك جيد عرمسنمتلا بتنك عاب كنق داحس سلس نا
 حس < ىككذ لح قولا هححمع هدر مبان خاو نع

 نيفقعذ ىلاجداتسب فر سرنا يلدبلا انك وضل معو تنككا فك تالاوبا يغلإ وجو حبعاصت هزم ثوهس و ئاذلا لوق تكرعلا
 كب مزح 3 تسال ح صحو كال مدد عير دوج اطرح طداحرل
 نتلاكا لد رايللا نجط نال عمتما ادا فاضل نعاللعن رعإلا غرالاق مند _رايإإ هع نزربعي حيح لك موده تنرلاع ادمان علشاو
 قد ىو جريح هدد وم يس رضلا مولان نو حمص ناد, هطعربج الغ
 ريكي لايح ةدح مضلل روع لالولا ونه و حو مج نتورك

 _ككؤابتالو قو نعىا قد صج ايي نى ساو حصلنا هع هن كنها اونو قو ئم ,ىلاهتنلا طرتشيد ال١ فس عددا دنع فقاولا
 ولو ءلرج خا الالو انسحا١ قد مول دلا الا ءورشمدلا لمع ط شمالا
 نر زل اولا ئج لاك هللا تال ال دحأ 2 نميال لا فضاولا طرش ناك
 . 02052 2جااولا لتتنتال هدمت د عر اص غوغل نعررضال ا ضد

 م6

 يجب

 هعن(تنز ع اهلراد اكو

 بتكلاشقو عب

 جيد فمولل ن اعز

 مح

 تنزه روم
 ميلع رول وى /

 نيدارع و ئارلا ن كرا
 ناو ميلوتلا يرزعب

 الثاظك

 زر عي



 سى ارو دقل افقو يعل

 اعمر تاريلو

 مم رب (جوكففقو اذا
 كصيبف تر زيا ىزاو

 ءارهش ل 'ى بلل اد
 مردرلا -

 2 ال | س بقاع روكا / قع
 ا

 هع اعمرحال خلا بالا دل
 بقلاو
 ا

 ل تس/وقولاو ةبارقلا
 كبالاراو

 رم

 هسة يرق اد يقي
 لوحلاو ١

 مسلس
 تاني رو نميكأو : مرقر

 اسيع ص ارو ١
 فقرل |

 ناجمة تير زنا و فرو عموما يدق غس شلل ىبل طارش
 لطم را دذ ل سال نا غرشب جو زمو بلا مسن زلكبرييتحملا
 ْ لضاواسحو ”نبجححرم تا يجر عمو فقداطجم هدا منال 5-5
 «يضزضولا لول ةروكتللربلا تاءجج يجو ( وكس و تيدر دل نقولا
 مث نم تارمملاب موا م[ وزر قش ل / ىعديد نقولا يح علاج
 ضوه طرا رع النمل فص بك كام 4505 جر نيك
 غر هائلإ/عزللاو [1دالاو ورمل غلعا هانا رغكض قال طش عع 5
 عانق وحنا كو اطسوولا مقنع سهلا ىرحالا جنم رطل
 ظ محلا دل ةيرنالال فص وامهلإق صنالالا نضاله كىسوادبع

 2يسكؤ ىككسللا ورا باوبا لعق وا ذاكلاو ادا كسسلا مدداو تقول قط
 تاء نيالا ىضقاو طرت ذل ا6ذ ]سس قامس الا نعد لاا مدش وهو هند
 ع ابراج للا هولا برجل مرتب تجرم د ؤروه نحسن دال هع ندع
 مدلل ج1 تصحإ وان لو بالواو مقص تحرس دود دار مغ نيعدحاو
 فجوال, ذناصإإلآا5 بالغ حل: ىو هيلا بدا دنا حولا
 دودو ييحدا ةطارعانل١ برش لق لان هع وانما سارع ضرثالا
 اها كلاق ”مقرطتم ةوخا شالا اوله ناكل مضل مالك

 2 1هلدطالا3 مالؤاو بالؤإ ل كاك0اذ تاق مهاو هينل هضال
 . ىبيلو ساب دتبإرق مال الا وميباب لح متيإرق بالا ضلال :دال اًميع
 ضكررا نق حالا حنا نا ىورشالا ثيبراوللا كر ن ريع فق ف١ لوك
 بمال بلص ء فقاولا عم صكتتّرما له بالا تحؤإلاو ير ل فشاولا حم

 ةيرفاافقادلا رقي مل اذاِ_ّينا بحاص نس ريلا بتال همدعا ءىينف
 «ىلا طنا ىو اتن ام ىلا لا نرصلب لل ىلا 05 نقال )0
 مظدعوز وثأ فقولا باك ءيمى داعلا ىرْنذا وهلا رعي ا

 ما مق فال ءاوس شاول لابرقلا ذ ملك تلا ةجرد ؤ نم ئاذ
 وك ورلا 3الواو ةوغالاكت وانت نه رتجر دلها ديف ناذ 3 وملا

 ا بقال زصنا ناهك تدائتياو يضلل عصا لل يت احصالأو
 كذطتن يتولى ذ دقت ليعامسا غطا داو ارو مات طوال

 فهد 2س ْنيح قولا هإرنع تح نيت ىدحا تاداكثناوب ىلإ
 يح اان غنج وع دوا نجود وتلا لا ةمزقالا هنو كطرش



 هو
 رسحجر

 نا/ناورعكلملا ىلا تا ميدصَتَعفاذ فقول هانت بزملاىوتناع
 تطرط ثيحنيربمفإ ىذ يداشبؤ مدت لسه قولا ها مغ نسر واللولا

 ءاوتسلا نيم فاضل وركذ اح ناملابعا تيوتا ل8 فضقاحلاالتسقالا ٠
 امبالا باح برغل ذ -فيلح_جادالع ناو هل ووو مال جالاومب ال خالا ٠

 ىدي ط نم! ثناء كيم فاض لهآ ظ وانا فاضل عكدو فاعسالاذ
 كب طرا - ال( وكيع دعب تحت بسن يع ماع ديدزم فقال ميو مالا
 اظح يس كولا ةيعرشلا ةضمزفلا لع و < ٠ الو ع هدد حمدت داو دع

 نو هداولا يصب يك نجح ؤسا وادا ئعصرم تامئمو نيشتشالا ٠

 فيرا بزل ذل بالا هل .يرصد دلاع ره حس الو والو رز نوع مي تلاع
 ردع >(دا جنودا شد نم حعلانقو ترقيم وب لاو لادا
 ةيسرن در طارعتلا» جاك ريكذللا دج لعن ىذ ؟ةاك ره يكد د
 ١ث نضاولا هالو ىح يل ومنذ برشا الا يرصد داع ضقاولا تالوا نع
 كم ندادلا بانكوفدكو جاهم عرب دج حيخت نتا ولا برن د تطصرفنلا
 يم نو ثيل لو تخلو محا ىجاوتاولا جرد ىدحاو
 رع سرس ذ نم تاء تح يببيصم دوع نير ضنالاوب لاذ طرد« يئكفج

 طر ئس ١ لوقاىلا >(وا حست يح هي سلانلا با ل مسحطسا الو داوربع
 لورا ورع ع ظربرساد وح تدلاح جب يصد دوعاخ عاجرم لحامل غزوا
 ملال ىكككلاِغوملا بيضم دوعص نها ولا .ببرقالاذ برظالا لانس حطسا
 (نطرما تح ناطر نقول كة جبع 7 الو هتجا ودار
 ذر عك و طل زحارلا نزلا مدلل 26 تلا نال انىارع اهم رحانللاب للعب

 ارامل عج ورز اك خيش و ل3 عل وا هيرتك عاق رولا ور دابشمالا ٠
 بّوااسوتك احا و مّتخا نو د لعد حال 5310 3. قبلا بيضن دوعيف

 حجو هدد زووم قرص هز نجلا 20و ضال 3+ همسديلا
 مال د35 ل21 نكمل نع هدجنمو ىلا لاق وا ىئجدم اللا بقادلا
 مرح وربنا مزه ميلا برقا .موككمتونحا ثرى د محال” حلا لوك ةضاو
 فصتب نقاو طر نوم تسي غو غإ ثس.ةيا هلل قمح زا لاو فاضل غ
 نومهم تتلاث هدول ميصلش داع عم لع زوق وللا متاحه نا عءاظن
 بيبي يسلب هذ نجلا ج غر تلاه نجا نجلا حل! طبا راو ننال نقولا )ها
 بر ااوإلا لعبه دوا كسول ثيحرس وب زال لبا نإ | قولا عجرم نم
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 هيطرشسو واول
 رع امل رفعت يدر اوان

 لس بيرقا مم
 هوحإلا

 أ: ا

 قك 1 تبادلو دجوو
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 دلولادلو ىو

 هت يآ

 بدالو لع توف وز
 فلا يخرب

 ”امدقد 9
2 

 ل ا

 بدصلادلو رجوي / نإ

 ىلع خطيادال كرو ملاذ شال 3و لظفالا هدجحو بدصاانلو

 مير حا يصب لفت هراول ,سصنقراو نعتدا» نحنا فتاولا طش رح
 درعا هزل وانجب دوا وكس تيبح نب موب زل 0من ين نقولا
 راو رد لة ينال رطل وا صا ا وؤر قمح ولا مسلانال كك
 لكس اورعو لايشس كورولا كج او مق دعبل اصلا
 نكمل بصل دو هذ ناك هدا , دوازحرد اجب ندد داوا هزثو
 تعور عاطم كربلا داع دف دتخاو ثان و ج2 ١مدصل راو هل
 ديالا ملا اريل نجل الو م ججرمدالم فضا وله دكان 22و كورلا
 ينل درك دالك نقوا دكآدؤلا انهو اصلا وؤت مح
 لهاوديف فمان اهوريرلا بذ 2م حاطب ثلاكللا تادطلاكد 0
 ! فبنمو) مالا هدداو ءابتاوبصلاذ قيقحا واد زغمراهلاذ
 تايجاع طق تفقو مطقاو غ )لسباق نلايس تدع قط طفل دلوع
 ضال ككادخ ا حا دلة( فصي 03 : كوالا تا ما يه ضم أىمو تاره

 2 دحو اذائعو وسع 2و خاتما. ىالوا نع اراحا قوحا تاازلاوس
 حير دخ تلا جوجو حتر نع ىسح تا سح وهنا نع بع
 وع 230ه 2و تاه ما رايح زر وأب اما تالوا >4 واو تلو نع
 دالوا اواو, ىيسدع نب نسح نير ضو الاخ نب نامع كالا دوجوللاو دالوا
 1 هو مالطا نه برع خه كي داح دالعا
 ا<ي عرتر حم جرم عرص كد باوند هد) مح ساداةع ةروكوحلا
 د >(ةأ مسا سرعل (نوحبلا هذه 0 قو للة ولو موج
 يحرق هدد عشنا فزطرفن ١ طار واللا قطبا عروب نك
 ححد هالو نع فقوا داماورجلإهديعبو مهجيرقاوسلا هع ١ ىطبلا

  متاككريدتل عدو كح ظحب لثااحتلا تاةطلا رك ةككسشلا
 لصبإ جوملا نوم هات وللا غم ةيَمحا جوا طرا ولا 3و ءيذ فعلا
 نانريرا» عادتك مكي دق حالم الاّ اجؤو ممم مالها ها
 1 ضال مرح ح صحو . الو اكد ول5 دلاواعاط ماذا ردو

 دادال ال ولرففلا ال نصي قاما ذاو قاب 2 فرص «يصعتاع
 انا خ كذا نانا قرط نيم ثيدباناب لولو بساجادرتلا هدلد
 نجار )يجن قفا مرح! مجرب و ةيبإلا زجل كهل و طش دلوع فقد

 مدا



 هدر قا وانتلا مرصلا كحد نملك اوبج :موكشر طك سنافر واما
 ثري ال فقوؤكن الإ اصتخا ابش.الا مالك دم فن حاملا 0 ظن

 بك الكل رع واببوح نك

 م1 اذه رض عولادوو ب كرش تعمق واكد غددالا دعو نّهسملا |

 دلدكت رخو مطاوع نس نانا ور خلال اننا بويع مالك ظ ١
 اجا اطر رشحا 3و لع هدا رشها عذقو دبر قدا دامو
 لعن كدللا ناس ودك دعب ١ نسم مخ 2 هوا اطخاعو 20

 "دكا 2واوم >4 العا طخ دعب: نحو ثراث "رود و "لاا دال وا

 ل نعو نون طلح سم كال يعول ضد زهلا لك تاناللاو روكا
 العا قصلا_ترلاوط رت الع مما عاو ساو 2 داو دكواو
 دلو سم ماقعاو ماشا مداوا د4وو و رهو نمو منه تناعإ نومرالع

 ل كىكذ ئم رصد داعرّمعوإ جه اداوردو وا
 ا ماش اور ع خالدا ةالواو 0 مم تاء نمو ىكذ 0
 مهي مإا ككذ وح يصند الوالد ورد والف داوريغنع
 0-0 رمان برقان كك 2 مده د نقولا وهانمتقبطا 8 ذو تجرد
 نول ضو نم نوم جوج تيس حش نيمحا مد تام نعو وشلل

 تاه دلو رملا ل نحاس واردو ردووادو كلو
 و ممجاداوطرنا ناؤ ماتم تايم الان مادو زقه محم
 الص جلع يعرشلا قو فكذداءبمعالو حش ممل و رحا مع تول
 ه2 نيعو مولا ثيل رش "تكما# نسب نبرنسلا نيعوإل فرماصمو
 ازا نيروكت ارض وليعو نصت لقوا 00 ودرللا فقا دامو
 دل هرعزرع ليس تاد حساس 4# ددلورهزع وكذا ضنح تاه

 ملا بقاو اهتجرمد : ددوكك قولا عنرم نما عصب لع رتدو تمل فساالو
 قحكد يمك د لاقتناا ترمدوهةةوءاووه تس يجبر لد ةحع

 نيدل ضو ا ضل ماةاّمف نهو ىكذ ع مسرد نق ثانالا ذرصخا

 ثدى حجو ىكرال طرشلا طاقم تعديلا نعنقولا عرج رع
 ا كطتقجاع رة ملا وسما :وجدحا ميكي ووت - قولا ذوؤبإلو

 ضووسجوهاو سما اوس الك داش سده باول كفتاولاطرش

 فمن رثتللا تيجان قولا كد وئالو لكذ طل سيار لكلا
 ركام ل تامل رشا .ع نول 9ق/ شم نمل أ

 م ال

 مادام سيرك فوتو باإو ور
 هقتارلا ]ب نرى

 دوكرلا



 دلولارلوو دلول ا طل ١

 اودصاتت اه اربا

 هكدا متت وم

 الصب فعن ذا طاكلا
 ل اك عط اعس

111000 

 معل ائل اعرافنسا الوم روك ل

 0 قشالفقاولا طع شه
 اصصن صن نق اولا ضرع

 ذل اوغعب اطع ارضر ات

 اطعال و مز ايصو

 نوا

 تبلصل اد لو /ققاع

 طف

1 

1 
1 

1 

1 

 ظ 3 ملل اس طبل نا يؤول يعرج لاتنام فتتاولا طرشم ١ يور! 03 وان« رمكك اوستن )هاجر حلا دوو حلو حرشملا هالو ىلعنق اباد كاع 41353 نقولا :2٠) صو نع ونس ىبركذ نعال
 ' ةريلص 0-0 دلع قرنا ارضا هال متت ال سلا
 دعدكتميا بيده قكايزدا تشع نوط تحب ض2 2
 ركن الان عرش 5 رضيطح يالا لع اللا هرج رك ذوات هدب نكي
 . جاطشلاورونا نكمأ حجت ةانلا1 ضيق حاملا لكل شاع لك
 "نإ عمال لكن عر بك هلا مو ص سطع تس ال5 بقت
 قزم هرم ونص علا ىلا ورد دج كطتمو نصت قس نح يب أ
 طيلاولا نا فرحا هك [2ذ حاولا ىلا جم حسا بررخا جلوس

 مس اريج نجت طوبا تنل دا بحل ملا هجج مهل اننا تطور
 أ اومبري للا نك ملام ف دتو ترلابعرغدو تنميل تالا + ةلاستل
 نكندت ءدوتح وت اظفرزحات ناداوزنلا 201135 نال ل طورت دوعزع

 ا ويم لهو ملا ىطاطسو البدأ نينالاكد
 ١ وه دزورا و يح امج, داع نتا وو ان مكيتز زلة ده ودع
 ليصل ككل نئكولا ناش اجر ا سد ورصخ 31ج ,صيصخ
 > لوا هاتصح ما نيئقاوا با دوهاههنابمش وزع 0002 كلو

 نك ممجابو نيعجا لو نقلا 80م ,عاجرا سكوو ططص ضخ
 ةوكولل ةرهلا تبرد و دع نح ليقب اس ارا ظنلا فصقد ؟رضعنو جحا
 طرتلا عازل لا حير ظنمل منج وج اذ جر اى ءاتفلا فرط ةصخ
 نيوقادلا ضرع برق ضراوعوررنا نوموللا نعد يب قسن مالا نضاولا
 ةلمان هدا عرسك لبا عموما سال هيض اه صصخحت هبكلا
 , كش ذا لا غ١ نعام مالى )عا ةدعا5 نم شالا ىو سوما نعنكذ
 ءاطعالاذ هند جرا زورا هت مج ىرحو رمزا صح ءاطعا تبرمالا
 ثان ىد ولولا ةورتا طّماولا ضغرإ برقا ماا نال نالوا

 0 داكوإلع طقواذا لا ىموداملا دومسلاوبا مدس النت ححالصلا هي

 انصر فقوادرا رج رابعو د نال زلت بلصلا د4 دا اتش
 0 ا ا >الىا رع
 هال تفاوت نارا ادى لل لطلاء فم اقلاع كاد قلما

 نزال“



 ضظةرالا ةاارم نفتدلاو نضل ةئازخو ىواتفلا ءنازخو سرا
 موق صمغ دان ره3الوا ةالد ل امآو ططقف تيرلصلا نابع وطعدالولاب
 فاصل ماضالاركد الي روالا جملا برحلات طرش طل اه وانإلع
 طزنلا الانس كتب حلا كلاب مل اذ كاسر نجرلا نا ذا فاق والا ملادكا باك
 طورشلا» د كرب ةيطلا ناو ا ل عا ككز لذ ه درع نكرر يزحالا
 واولاكك د ؤاوس داربس ضتاللاياع الاو بجوا.ماىلانكماو تطرق اذا

 ملحد دالؤالا ل كلقو كانملا نيج ءظعرباب غال هااضوعأ مو
 ىاتحلا جالا تنااوق نك خور تخحلاو ماتم و6 والارسلا سابك

 صرير مغص ظل عما داع يوو لجكبضللا لوعتس مدع نم خرتعلا
 ايا ل ءاوبال لوف اوصل ّضوانب . تاور غصورت تال ككذاو

 هدوعاطرط. ز:0 اي جرع يع 2007ه تينيبرشلللا تييمرحتا
 نقولا له) سن وم ثدا دوجولا ءاسنعألا انا فلس الو شالا هطتغا ا دسباعبنا
 ابله ارظطلا ماكو طسولا رشم ( كيما دوس الد تابوشملاو
 .زبوكيرتطلا ةفصبج ننما فيبح 20 ذ عم وانا هع نسل لعطااظتنلا واذ دلع
 باول( ضقاولا دوصقسو جلصو قد صر صر منال نص وهب نمل ؤصلا
 تللمال ملوقن مدلل وةالصلا مجعراننا'ءلا دابا جل قلاع ق نصت و
 كرصلا رجا رجال لكك جور الك دلما طلاس نييحا رع هدد نجر دوعسم
 ذر ةكك شو ضورمح تبل تجب دحادي انس يك زل حصار جاو
 ثايتإ نم ضقولا ناو الند اقع الاو قولو للاومالا تش فل قاس
 انبل لاما نيذيرشمللا نيج جوعزم ضنا نجغلا الا ندعم جرم
 كيل هو 'ماخنالاو قدوم طو هدا وف "املا لج زل *ملاتللا لساتنلا حجم
 يلا هرمز تما: مم باول فعل سا ا عاصي مح داةعامطعو
 ايو ورعم تباذ قالا دادي أيس ير ل معالى مؤ هج هدر
 2 دوعاوا نقف او و ىضاولاىداتذ فوْطَو للومالاعشض قبلا 100 ع

 فبباجا ىنهدن لك تاو واتذ ود تككهلا حرض اثنا ينكح طرشسلا ٠
 .نرعالا جرادااه فصولا دوعؤل للا« تهدى ند زر قيارعلا لولا
 م منجل دوىعد لوب حلال ب صصتخم ما ترازاطا ىلا :وم مجدعت

 نم تا درغم ءاليجح جد عروكزملا تااقلشللا دوع هن هدام وهم شما
 صاصشخا)لعنرم مرهتام محاله رغد | صو ونت اواطرشس

 )| دعي ةركادسملا

 ران ناويرط ضر اوت ذا
 مدرع اتلاب

 1 يرولولا

 كار قفلل طسولا يقنم
 توييكم اوه

 اندرتع

 دح ادي نبش عزب ل
 بتحب ان قعر

 تيس

| 0 



 صل وعسل ا ةيطنكو
 دددلاب داصسخرلاوبرى لا

 7 نوفمرع |
 ا ظ |

 ترهب ع قرع هل ديوب مؤ لاطاو ىكذ ؤ فلاح مدعم مجالا

 طرا مه وهام هش شر يطل نوفا هك هزت تاكو داولا
 ةرىاانإا صحا ركام بج ن نيد ف 1 هلجووكد
 موجب ميدان واواولاب ىطملا يي قرفال هناك موعد طا دوع
 050 حح يدا فار هلا لع ىو ع صدام هن” زنا ميعالك

 00 هاواعرمال يودملاو ب”ككا تن /ابع وب يال لد

 دعبالد برأ 3 حا للا #1 بحاصىا
 من ارخو واتا متإضو ”ميزئازلاو عهالالو اين جالت عا

 توطبلا هنو حيد ةادااا ةوررلا لحال ةل)5 مخل تنل و نيفمل
 تعمدت لاذضَر هرمنا 5١اخ ل الطبل ملون نككم 2361مجدلا سيول ىجلك
 ياي دجديو لاحيجب د موب :م اوما له هنن ولطبلا بتيط هدم
 ا داو دوعسل دب اناك وهند ءلىنا وجب خف ادعم معئاوبا حاصبيا جنككك
 5 مدل نع نات بقل اوج_تكك[ طمدؤ عا 5 قرابعلوسغل
 تعط ءاجرج .زحلا طولا هنع» 7 انرلملا رباه
 '00 اة ذي جرس كا ا حتما
 اوتيزوح ملل غإمو تهمك اي قرتتسللا تكتل اطي قحبلا ةاسو بالكرز
 _ محن وكؤللا يزعم 35970 0 يحل

 و 00 ا اس ورج الع هدر وكم
 لاقل منوال عب والا كب |يدقت ممالك >> نال

 0 ىبن 7 اونسا خررم .نا١بحاص مالك عل دبا من لكنهم الاو

 اطياف اّيخالا غم ىلاذو مقا امرا لع »د١ ارمىزع_ماارح دالوا

 ! ّْ ددزيلهطعلا ةولمنا نمد ععدادل بالبلا ؤ .فاضحلا مانا مرت "| ماضما

 نأو كسلا اوصل ذ اذ دال وال وميلصل دينو عداد واالعد

 ىسرتال مزجافسا فدا هيج مدغم دالواو هر ورا و طعد ديزدلع طكلاق
 مام طرا ورنا اجا نك 2 حلا ةلزنع “ورا صح نعم”
 لاق ثيحزامالا ذاماضما متم دريدقلاة ذا ابزصم هابشسالا نع

 انئاماحبا دال وا هاكواوو داو لاف فصلو دوا دالواك ى هيد

 - لوانتب دانون املا دي مادا اظضلا ١) فمتمالو
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 ملال طمي ل ءاربج د ةيداحا ع ىكرل لاو تجرم ان وكل تحب
 كائل ام مس ال !ممالوا حب 7 اع افقاولا نال قيمها بسس برا |ربماوم

 ا دنا او دحاحر,رللاغ نا ا رخو وصحت يدا

 ىللطمد ”جررلا لها را تاو تس مالم
 1 ايبس بؤأوه نمحرصواوسوالوا  نزعا ربو صم جواوس اهيا بسس برواوه

 ظ نعمام غانيالركذ اع ةجردلل نع الوا كزئاوارحر درثعالع ١ اهرعؤ م ملص

 ١ ئتاولاولال غلا ملا فش مد مسي ”ضالا نرقيملا جانا نعذلولادجىواتف

 ْ بسشحلا 5.جاوسلا اداب 8 ورحمدلا منعم كب ان هدأ نال

 اضل محررا قهَك دوب ب درمالاب دارا نان ةيكذ د ئشاولال

 فقاولالل تسلا ْنوواسي7 ع زورا جح مدر د2 دخوا 6 ماحصاخل

 ١ تالا ياا جرو ابد برق اوه نحمد ةسرقال ا نضاولا تاطادقو

 تورس ديب دوور ٠ ٠ ةيدوعسل

 1 دع سافل طقو ديب فقع اذا اجد ملط جا لش نعاضيا 8
 دالوالا ئم مل هددا مدس نعلع و مامسو ه دالوالع هلمدنعع تاح

 | ظنت فييْسالا ظع تسر كرلل ةعشلا ةضيرعلا لش انالاو روككلا

ادم« مهلا ضال ك3 اتح مو م دالوااع
 1 ظ دبا :طياواغس ن

 | ليعيد أ مح طق ئعرنازع طسللا بت مما يجعل مقبطلا طم
 ملط هدو طعمطع إبرا ناك داع بقعو ازشو ادلد دل د دادلو

 | الولشالو دل دل الد دلوع نعم تام نمو نين الا ظح خيم

 تقطع ودو تجرد ؤ ىهوه حلا ز جلل عابر اج داعبقع ْ
 ظ ١

 | لكذ ؤىوتسدو ب مالاؤربلا باذالا كد غمد ثخفولاا ها ىح

 تام هدا ثعؤ جلل مجرد ءىكك مى ناذ بالؤالاوقَصْسلا الا

 ظ ْ ا نهررلا ب د هحوملا

 َ (ةرثو



 ْ ا ْ -لصتحر ةبجاع تير وكذا بترلاو طضلالعمبععو لسع هلو
 ١ ْ ا كلالوا دالواوو دالواو قكاولا تاءوشم قرشا ضف وابكي جو |

 ظ - عطا © هاو جر دوقبطو مكن وقول حتعاجن فقول صخاو 0
 ) رزج عفسلالو دال وز وح تزن نيد وعن تح مابج تنام لالا 0
 | > - عطل و نعمتاز والا كسلا متاكتجب دا هول مجرما شلة عع ) متحد ؤر نم برشاو عروبرلا نيزرمحا نعمل كاضقولا ير بيضه نو 2

 ظ ١ ١ مدا ىلا يبطل زر )نو واسم رت دالدا تنقل حا ومع يجتمباسلا
 ١ ليلا يري محا نعل ليلا ئق لا ف -بيضم د ىف! جامعا ٠
 | 0-2 وتب وول مكمامايملا”ةبطاانشا والوسامة حرمدالظ ما 0000تلا ب مل ْ نك ونا بالة موبرزملا يروح نوعرملا ليل ضولا نم بين دوعي باوك

 ا

 ظ محجر رو مسب | مميت
 ! "4 مهجن جدلا موحإلا خطا قو تاردكرلل بّتسرتلا وطلال عركذالا طورتللا لد 2 1 أ 7 ر مصب | م 7 يف / 2 موسعا 9 7 َُه 0

 قاققس الا ممل لاه محا نلطعا لاو صال ؤ قاّمَكس الا: .جفالتخال ْ ذولا ةجرمد ىف نا نيت موكا نوتجر دما نم جر داك ذك ق دصيم ١ ظ نإ يل نم قط ىودو تجمد مموهاخ دا هرغنع تام نم بيض ١ دوعخقاولا ططبرو جرد نيتربلل نملك تحولا لأ نيبييصملا## ا د تفاح يؤم انك كك غر تحبو حا بج ن منخول“ ظ موو حموع لذ حا ترجو حق اهل الا ةوسرللا كلااهو ميبإا ةدبجح نم تجرم د ظ ١ رذ محجوت ل ةوجن سا ةدبج ئم نايتس مرا كانا صنخلس اى حس ل 0 3 ١ ةجردوريإ جاو جرد: جر ددار يلا ضرالوس طلاق دايتارجكلا
 لها معاق ابان ةولولثلا نهز نايرحل ظضللا لاتحا يدع عم نيككأ تمزتاولا هاك برضا وهعزلا ؛اطعالا "دقي ناعلو ١" ؛اطءالا ظفداا تح ئحو طعالادعظطللل | محد يرصحاطعالا نع ظ نحرلائرحا نا رح ا ضيا مزيد و لفسلا»ج,نلل)8)ب بيصنلا انصصخحو ا ئ كك [و 0 80*ىح لدا سارت لل عا و رجب ىلا ناكها عج مالك عل داعلاههاو اغا روب تقي صصص يع نحىزحالا جرم دال ل نا لع توتجر دلل كدحا ىصخس وسلا مجرد ا مالا واسم ناكمج_دىدارلعلا ةجمرلا هال
 ا ظ ١ لاعا نوكأ عضضاولا مالك كج يع ل ديا رتنوععرحالا بصمت | انيتجرمللا ىدحا كارتشا دكت نوم مزيد وتكمل ا بيصنملل نيتتجردلا

 : ظ

 ا



 »لووول عجب سس

 ملاما

 ذاك علا ايوا سا احاول رمل لق تمض وع

 ,نل دوعئايلملا حرمرلا تجئعسلا 1 لاهالا تعا هالاعالاو فسلا ها

 دوب زن لا ةجمدلاةرجئم ملا لاامو فقولا لها نمايزو لان ءاح ناك
 لقيا ياقل وا معا باكي هدداو فكولا ها ئماررص لان وااو

 ةجررلا ظفل نال نمتجمرلا ل عا ويج2قق- اوهو:راثلا قمل |راتخغ
 ب اوحح اجره فاضملا نالو مقَسحا عسل ١ وايدعلا نبؤكؤع لطب ىنج

 | وعزؤو انهت مدلما لكعاورما نع نمل ىنزلإرمز يلد هجن اوه

 ناك ثاناوروكذ دالواملو ديل وزع فقووا دبل ول صواولام لع

 انتل غب اذكق (نىعاطلاوفرجاعرلإ لق هاب الخلا هاذ تاعوزمفا

 اىمد |ماونعأءالوأت سبحو ثيحاممدحا صنح ام قا ولا حالك ةءىسلو

 قام زم ضع اهم ةرحا واب ضَتِقن اهال واحانط ضال ودضلال اهم

 أىواهدد ف ناكمو ققاولا لوقف صرعلا تاو دا نمام ظملو غ قلد

 لع عيج إس تجرد ء ئه لمتخي معارج ناكموا قدم نام
 هدي

 اتعب صصخو زثككوا ةرحاو جرمدللا تناكاوس تجرد وحال دوه

 د "جنح غ قسما لا لاك نإ ناكوأ هنا ع مصخم الب مص 2 ضع
 */داانك/ )8121 عوم دمج هتخ يلا لك[ىزإلاككذ نادت هادو

 عب ناورحو جزرحالب ىرحالا لع دجرمملا كات يجر دلع ميزاب طم
 © دعو ةحرمدالا قالطا نوع ئاولا مالكم اًصْنصا املاقاو تاجرا

 كثيارتشاا ميطع مزين رئارل واحاول جالا نع ل دا لا عالا نالها نارح
 مالقتلا اه نان ول جرمائاذ ىرحالا سرس يتحمر ىدحا

 اضل ةتنانجب غال دككدكن دوا هبصتوه نعدرزللا ىرحلا ع

 أجلا هدوع جيدا كت نمريلا ملاتشنن اك سنس لوا بهدا ل صم

 انصب ةبولو مبين تر وريصر نا .مييعد نوكك ع جزح حال توحِدجا

 ظ تأ جمر اككت لهأ نحدج يب لو تاأمولدنا مل ملا لاَقسنا دعب

 مالك ملع مزليم ىرخالا متجر دا لحمد النا
 3 ةكالغقا ىلا

 ابطل مقاولا بترعا اذا مش مهدت نيل هترخا ايش الع مزجدو

 ايلا سطل ا صاصتخاب لة رف خلامةبططلل يهمل اةقبطلا بج جرش
 -سلاالقتنح كلذ ناك مقبل ىا نملك مرد غاب ىف ىتملا ةمبط وم
 ”نذبو تاقبطلا بيترح عشبه هلا نكع خرنال فقاولا طرشم نع

١ 
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 - هز وتجالنبت >1 ج2 0 ديو مم

 متو موو 2 تح
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 طرطلا ناكل و وصلا هزه تجرد ؤ نمل تادحدحد بيصاااقنلا
 ذر ىلا ناك داير ىصلا نه رنع غر والا ارشتملا سرععلا نعسان زلال
 ءيلا)ريصللا ثيعتي ىزالا كا صا قلو ةجرمد ,قوفو ةلحاو جرد
 زقاولا طرق عمر و نعال تامو ناتتوأ فتم نانتجرم> مل نمل شم غ
 ءاوس تجرم دو نعم لكلا د ىعد دنا تجرم د. نعإلا -بيصن دوع
 ايملارطلا جر ا طوضتح متبابترم قولا ناكذاالا عجرم جرعل | ىنجد لكم وس وا تيت وللا ىدحا نم ميلا اليا واايلصا ببيصم ناك
 بيضد وؤ ند نتن ا# ذا« هيتجر د ماما بيصدلمتن ةرطسللا
 ديبرم ف كدا الاوز ىلا هدلا هاله جرم غ موكدخ ١هيبال مهارما
 ىياثلا ىنصللاو متخاو -تني الك فض دوعد لعب نمجرسود لع ْمَقُذ
 معو ل ةزلتلاب نيبوسللا قضحبب (نييوقلا تيدنبشتتغللا ضخرع
 تام ودا وا دالوارعم 2 دالوازع 2مم درعو انالدو كالو نال
 ىح وربع هاد مايزال ع او يح دايك رروكرالااروطلا "يهدحاو باع
 بيب وملابل اذه تن لوالصا يلفت الو تيبالو جور شمري مل
 لال لع افك د جبر: داهعردسا شا كذا يبدون اا
 ةلمالت نمابماةزره ١ تع دا تامو ثدوجولصم محو ىماعسلاب ملت ضدو
 "نو نالك مو ديبز» :: الو طع تضقو للة ودهن اا ضق ىلا غبخدت دز موطك صو صنرللا نيم تسيدانبكك يقول عيرم هسة ص تبطو ديرب

 ديم ضقو اذا اعقل شمس بريل ضقو حاول طازدعلاو نيسيتللاب خرا قندق ىرتا جونو ل ثم دحي نحو ٠ دالو|رياس متاكد مل ةسخح عد
 دالوإ العم ىهاعسو نس دوجوملا هدالوا لك ةدجب حم رسل رعطقد
 قبطلا جنم لرش فو رع هدد ملغ ضوقوملا شصتنو تلاعو هالعأ ظ نينيمملا بيتا وطرشلا رع مماقعاو مما شاد مدالوا دالوا يعم
 بترريها فقد هوس ٍُش كلما :يردحا و ماذاىءىثبإئعسلا قسط هال طعس الد كن جمبك قرب مسدس نم زعم ايلملا
 الورالو مق وع تنام م اذا طا ستن نحو نييتنالا ظحاسركرلل متب
 روي مقِبط ىو ذو ترو مموه: لاف قولا بر م صنف بقع
 ١ عم لكن ووولا نحراو تتامّءرلا ب مالا بروالا ك3
 ”دحا اضوو ىلا مقبطالَو الوارَّبَقِط :ىصلو رح لمس االو دلد

10 

 نيب ازياقفوؤعزخ»
 باع عرين قكعير

 خي ابزع

 مد يدالو اعتنق هى
 راثبب مل نا ثالقو نالف

 مثلدعن ل نس

 تمدح يطيب المثبت يرماو
 ددمادابراه م اراهنا

 العلا ب
 اال لا

 قىدجري مل اذ اني بيرل او
 (ثوتلاوت لو هويطلا

 نليطونرح
 ردي
 امام



 اولا بول مرسل نضولا لها نم معاهبلا .مقبط وت ىلا طل '
 ملول همن! غملا بيصم دووب ؟مخا إل اهتخا تنبوايجا نبا نم

 هسفشلع هفقاوهاثناكنقوزت مدس اولل نينتن الا ظححتم ا

 ١ ْ ةالععزماعنإ دالوازعو وبر الاهبيصل هتانب لع رعب نعمك 51
 مدالدا 20د لعدرهدادالعأسيجع سجس نثمت نيبثتالا ظنت 2 ا
 ١ نعم تام نم نالع مشو 2 جدل وا دوا دال داعش كذك ا

 متاع نعو عالو دذ دواوراول يضد متمدل دل د دادلد

 هكجيرد ًّك ىنئعإلا هبيصح 4-5 هلمافسا ال د دل رع وع ١ ا

 تامملصتم رس ء جذع نقولا ها نع هتقبط ىوذو
 تنام ّت دالوا نعاونام م نرروككلا محض وقلا تعضقاولا
 هنم فس ال ور ريغ نع ملع فوقوملا ةيرمدللا تع خلرعا كلا

 _ ماس فضول نم قبيل ه دحلا تجرم > نإ ّموم نيح بيرلو
 كاع غلا ١ نمع مارب نال | همجر ط5 جلا ةجيسرللا ذعاجىوس

 | اههضوجمئلواع اة دلو دالداواهتساةالوإ»و 2
 / مادبا 3[واردكذلا فقوله ثيحرإلإ فقولا عيربتمح ظهر دف شب ادالو امج

 بترو رك هدو ومتقطو هتلداةجسدف مهاب 02 11ا
 وه نجد لو رع ئع تام نم بصضد حمو مب تاقرطلا
 دحا كذا ةزملا قط نك 2 د تقص وذ 9 «تجرمد د

 انتج > د ىلا ةججمدالا وكول قولا عد نمل تين عجيرف
 ١ الو دوا دادّتخا داكوا مو تاجرا عا جااانمم مرطانلا

 . تاحررلل ال عازإ ةوعب 0 |ّوا لعا هدد وامل دع قت

 "او اعح ثييح ا وعم ضل هد ندو مرتس م>اك اقف
 اوك ءامجخا دالوا محرم دؤامإ ةعاجل كلوا كحع 2

 ظ مشد تاذع هيجت كك ذو ضم اولا با تارا ةيدرس د د

 متر ثيح ىئزس دع ئماننا سنن ةيوينأ نا! ضعب هظقنام ا
 نم جرم د لرخا ضقاولا نبال وا امن دال نهرظن 1 ١
 دالوا >الوا نها لزن | الا دالوا دال واانزكو ضقاولا دالدا ْ

[ 
 وا فد اولا >1 :وه تداح م نا يحال ياو لقاولا

 11 1 .٠ : لولا : ٍ ٠

لو ميم دجرد ء. ول هببيصص دلو مط يعدل ودا دالوآ ظ
 و ا

| 
 ْ 2١ ١ وال 5



 هي

 ا ٠ ساعاب ةقبط ل زما سما هزم هدالوا دالواوا ضقاولا نبا دالوالا
 ظ | 1 يبشلا قبطلاهابتشا عواشنم دسأاو مرن ماا ؤرةرهجسالو مب
 | 2 متطلرحا بشلا ثيحنم هنبا دالوا نان هاك ىامقبطلاب
 نم ةدحاو قط ؤ موعجد3 نضاولا ىككو هدالوا نم

 دال و ادا[واو مدالدا ىدكتك بتر تاس ال ثيح 1

 اي ب هن يحاص مبعللا تيل ١ ولا ييوجتماسمب حسا داتذ ىد 7 1
 فاسأل تاقطرمتعم ا ها امل قاع الا تماقبطربتعللا ةيبرسجبلا و 0
 1| 58 “ع افطار يوك قرع هاوس ةهبط بالا ناكر د يما رجم مالا أ

 1 0 سلا ١ طا وابد بما الهو قبط بمن جادو نسب رهاظ
 1 - باشالا وود يسطتملاو بيتزا 55 2تاقكس الا طاع 0 ْ سن وكل دحلاو بش هاى هبوتر سو ضقاولا قياتن وقو
 ظ ضقوولا درع لان هل وقيام يعش يل مىبشمابامشلا ٠ ظ ىداتف موتنا هتراع زجاج ت1 هاقبطو
 ١ ظ مالا عطل صمم هالحد ىنجارخ لج ليعو .دالو طعضشاولا

 | ١ : 30و ةجرا ة,ىنجللا كذ حس دل طضيكما ماشاو

 1 ئ
|0 

0 

 اغب خةاولا دالوا دالوا تجر د لىبجااللا 20 هاو ضقاولا 0
 ولو ناو ول عجيل مم سبإلل ةِضاَقَخ اللا تاقبطلال
 7 هدواو حنجالا كك > عزا صزل تيبسملا تاقبطلإربتعلا ناك
 ١ .. نطدقعرتورهاظ داع نها صا نقولاث
 0 ا ى رس متجا و ءحصااهالا كايعا نم جوك جم لشسملا
 0 ةطلغق ا درطنس وهو و عازملا ككذ هن اعذ طط توي

 ١ ئ انف ] ورتب وح هدداب خوش «مظط سس طاح اع تطال كرما ١ 000 د امس احمل نافل
 1 : سس مظعت عا هددار الا جَووالو لوحال وانه اعا تائيسو

 دك يل قولا نوم تام نوم كالا لع ثالدالا( لرد در وكلا ةقبط

 1 ِ اذا نيش اطيح عجم يوب درج ةيه تمهد شانيل ٠ || - تابعو مهلا هددوزعازج م هفقد دير فق هاذا اهو
 ١ 9-/  اهددوالىيدوا حدا مران اداب قحطقسا حتت
 1 0 ىلإ هدير دلل مد حدس تما ةطمةعخش فاو ١

 َ ظ جا يبا اج ديم ةهط طحالب صيقعو مخشو 3892 5وأو



 طسولا عطقنبو

 . "نمو علو دلو واةرزول ءيبصن ناك2ل ودلووادلو نع مملع

 2 يهمل هبيصم ناككل و لل هالورل ورغن عمد تاع

 قسما وميلعضوقوملا ضّرشا ١ 515 عبط ىو ذو هتجرمد

 وقاولاتابصع ب جاريا نق و55 كاكبشعالو سل وم
 ( 2 ققاولاتابصع تشن ١ ذاذ حي رشملا سيسرتلا و طرشنا ىلع

 هلا رول كل صم لع نو ك5 ناوين مم ضرلالا تالحو
 0 مقارب مسا يعدها تاىضدجا هنبا يع مهاإربا تاه

  تابصعللا ىقولا لد دله بقمي ل ومهإربا تام
 فقاوا تابصعل ىكلملا ضقولا ل هويال بالا ضقاملا
 مبدع فرفوللا ضار ا >ىد ءتابصمل ه دوعطرشّمَق اولا نال

 كم بيصبوؤ طرشو مروكرم ا اطرم دوجو عم اوصف لو

 . -تقطعى وذو هتحرد ىف وهى ه دوعداورغنوع تام

 اطاطمسولا عطقنم لى ىف قلل ةجر د دحا دجونرل و
 داش الو مههعؤوقولا ضارقنا مدعل تابصملل لوؤي
 .. «مصحاصر نذحاتف ارقفلل لون لد ىفقمملا ةبج 2 ىنإ تسيل

 نعل ١ ا اختم حر ل

 / اك ارضع اتكلم او لواللا ارا تح طرت زكا تاه نوهشلا

 ' اصعال اهينجزئقولا وكم ىذ اطر حارتنا ال ركذ
 لذه ىداد علا ةولو فاعسالا خ13 ئقاحلا
 دحاطرّمنا5١ااولس انت عاب |! د0 ليهم ارشنا | اذا
 فصنمالاو ابل لل لطلا بهصم في ارإ و للخو كدلولا

 ةيرسازبلا و ةصاللل و ين كلل ىف عواد سكب لظعلا شلارحالا

 مح رار محال و 2س نال ككل قيذاو مرام و

 تانك( ىاو مرقه علا ضرم تلداكأ ذا تضخ هدا

 تشب! الاهتصحعم ار ىف والا ةصحاسللا فصيل يود
 . اهلالزقفلا ثيح نىمعرط و حقح ا لقاولا ةيبرادو نقاولا
 ١ قققلا هسابو ىاوكسالا ثيح نحال هلصو بة دص
 ١ طايل ام جدا للا داحدال هدم نمو لوو
 ءاظعا هيد طوورشم فقد ل كنب دالوا طعا فرح واتخذ

 ا 0
 20 / ١

 ل
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 ,وبزغلا دال ها هلق ةمامغت ام تالا لاق رول ادالوا
 ّط سا ذا كاريكا 56 سرهت د5 تق نوطبلا دالوا لو دميم

 تا.نم كاطع هلوقد أمزح رحاتللاب كعب نيطرلا سم نيجرش
 /لا يل رضا از 2 سأ فرحا تحي هراول هبديصش رز و نع ما»

 "ذل او باسحال مالك ةيزتملا ىحب الا باول اره
 لىلااضدا] ماو .سالكوتنا 12 هدداو ىميت مجارابعن م ٠
 اعلا نكي مل ثيحوه ع١ ىيطاهتملا نيلطرشسلا ناشد
 لوكو ورحنا طرشتلا فرد ناب كمت اننا # ةر وهوا عم أع
 هاشضو 26و مورا لل 2 صوعذ قولا نوم تام نم هانالع
 فضا مزك صر عل داخل روكا رو فقالا تحج ثد>
 الشو مهما للا هذ ىجبرحلا كل ماعلا هطرسب_صيصخت نا :كج ودب مازولا تفطسّى حولا غل ج20 والى يد خا نم
 2و الا ؛(ناولا ضرجب اهلا هذ لل ضرا حالف عواجي د
 وهلا و هم ١ ٠ كاع 0 . ا هج هطرخع 5 اءارم ب وجوب اوحص 4ضردم ةييرللت ل ةدقو هالك

 تكاننا فق وذ يس نينا حؤصلا غر نا ءانعارظناو لسانيإذ
 ع غندال جور عه دصب نهر اتا يح مايل مضلع غغقو
 مالسل و د 3 دوه دال وا >4دا دالوارع مه تالا دقوا دعم دالوأا

 او ةيعرشلا ضمزملا دعا وضد نا ا د داود سلاناءاديا -بقعو ممح ل
 تام تدب و تويز نوعا جور تارا .مجورن طل لاو رفضاولا
 معو نولاتلا إلا يعتنبلا تتمدد درخ وع ىسالا في
 نعل لس كن اماريا حيرني جلع جوع ده ةىوووهقدص ضرما ايجي لجبل باب ف اسال ملادالا للة دووم هيقيَش ماداءام حال ول 2 سد 0و مق للا. ميصن وعيد مند ضفاولا بترع فيح 7و اهدالوا ذيل ماا سِصَس اممصن د وع عمت دالوا

 2 غن ورتان | وكسلا داك ونحنا ١ دان دحا خم
 "محلا نوبل كد واد ده والاةلواو دال دلادع مق ىلاباي 7

4 6 

 اصصخع غمصئرطر_للا

 ىلا دوعي ميت 6

 لااا (قنتش
 اهب دالو ا



 ٠ 3 )| 23 ظ ل ةكالد فقاول اهب ادب اء ادبي كطددمب انطب !اىوا حد م مسا اف ,فالا/وقد 3 تع بوو قمر تمىدل ددلو ىلع مك دلو شكلة دا بهاد بما علاق م نار اق قولا دغرص ١

 لعكتم ثيحاذهو وا ك3 ديروجاحت<ص لالا و دين |ربلاو كاخ نا ا ظ
 دنا كو طرت نة ةرل ولد لو نيعتنا م نيمابيصد فق اولا ١ أ
 اغلا صاو نوح حاظروحاكديبا ةقبطا>اوم هيببا (بيصن كلولا ظ 1

 يدنا هل مدعهدمب نعت مس لعمطق و ضقو نمع هام ظ
 اناا( وو هكا ه0 دا طيع مصب نوح م هدرطبك قارسزلا دبع روكرلا «دالواراع فقو ١

 ىلع عاكذ رظن هد وا 20و ودعمكم دال وا لوا نعم مش اع نم ن راع ىن

 مث االوا حا ةعو مزم تاء هاك هبشس باةعاوهلأشا ل هيرو زم
 دلو نعمماةعاورطاش او, 2دالوا دالوا دالواو ضد/وا دال هأو 00

 وأ هدل دلو وا هدلول هييصد داع بقعوإ عض وادل ودل وا

 مااساو متدالوأ دالوأ دمت >4وا ومو مم تلاه نيدو منح يطسالا

 -ييصن داع رقعال ويش الددلو دعا دار عماقعاو

 /ى قولا لها ىم تقطعودذو نجر دز وه كك نم
 دعبو مووماال بردالاؤ برشا كد عمدت اناا نود

 نيم زعارعطسا ذوو كد دوب سوبزملا ةدل و يبرم اذ. ضاررفنا
 عشلد تانالل رى دانهدار وكذا ثانالا دالوا هد دبحوؤا
 فنيبصملا بنرتلاو طرشللا لع ققاولا دلو دالواذ ملاكسمذ

 ف لئلادبع تام خا.خيعرب دمج دنع مممجلاب اونجرقنا ١ ذا هالعا
 موكذملا فقولا عم سد وعد نمر ولذ دالوا نيطتانب ث الث نع

 تانبلا دالوال دوهد هنا طرشلا ذى نم انل ل ظى نلا“+

 دالوال وجر هن أذ يل صمم تام نم نا لع ضقاولا لوقاماو
 مح 6 نحجرخح- تحج اذ تانيللا اا كرمك نلا قازماجع
 رق | قيووتلا هناصبسهدمداب و رظيملا كااعحاب كك ةربظن اكس

 تنم مكه دال واو قار لا دبع لا داعول زك نا عملو نا عب

 ناعجوتدلا نهدالوا نهد تاموتككلا هةانيل فقول عمر
 ال ضل كانه و فقاولا ملك مص تاج اح تاامملا
 ثيحقرو لص مح دقنملا اضم لم ؤكسفن فلوملا هبهتفا
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 ذاهدالوإإ مل هناب ىقاولا عرضت مملوالل نان خاتما مج
 د رلالاقتلا ظلاو اكله هاند قا. نوم هنككاقلطمقحقولا

4/3 

 تالاضنا قازرلادبعلل هل” نا لعمل ف داع نارك نسم هد يروكذملا تانبلا دالوا هل
 هب اضا نيش مت لدالا ةقبطلاؤر وكلاب ديف ثيبح تاّبطلا ميزح
 دق كف دبس ملم دك ةرظن اق ركل +1 تجاهد
 لعن قارن ملا دبع تانبل تناله طورشللا ضنا هدصب هد
 ضارمنار جو ققاولا لوق كحانخاروكرْلا نه االوال قت ِ
 ع هيداق روكزلا ثمانالا داكوا نح دو ون ئهجاع عدلو ةيبسذ

 نييزع مم تاد وه نا طور نوح هينا لع ضقو تس م .
 تتلو ىنوملا لا بردملا: م برقالا كك مدد هصيرل تيلوانتملا تقظط كودو رعد جه مح نه عيل ربصد داع كلو
 لااا دالوا وزنا ىوسا.ججرسد دى وا و طع مجم ةارعا
 مجرى | رمح لزخا رول وانتع تنحا دال وااو فولو انتتملا ادع
 2لا ربصن دوم بصل كد ة نوم ةارملا يبيض دوم

 نمو أبجد ؤررينوكل نيموقرملا نيل وأننتملا اهم ملا نبا دالوا
 نيل وانتم ا اتخا دالو ا! نود مر ةجرمدلا ةسيلوا.ئقبطم هذ
 مب تعا هاذ فّماولا مالك يلع دامالعاهملا برق ااوداكن او

 اعكساو باقل اقلطمال عقبطلاو ةيحردل أب ةديّمملا ةسرمالا
 نيحاطت سرى ماظلا قتعدب قيفملا ىداعلا رجب لع
 دقوَسّوالادَّم عم حر لد, كل دل و طن ع تأد نع بيصد طرَش
 مولا !يسصد دومب تردلاو برقلإ جارها ل اخنباد الواىوأش ملع

 ([تااّوش عي جزم يداملارماكوفلا بتنك عا هدد هذه لاذلو
 تاامساطورش مفقو بانك فقداوغقاوط رشا ذا اهم إشس
 دم ئيفقاولالع ىاحتسان ؛انّنالاو طسولاو ادتالا لص قولا
 دالو الع منه دال وإ دعا ف كو .بجصم د ويد مزص لككفج نوح مم مجايح
 ظح شمر ةبعرشلا ةضررفلإ دعمباقعاو ءلاضا طعم هدالوا
 الشوا دلورلوهاادل و ثنو مخم قدم نادع نيش الا
 لب العم وول هدلاو لع هدو ىلتككذ نم بجصن داعابق عودا
 الو لشالو دلورلو الودل و نع نعمه فون نمو هبقعو

 مل فقاولا
 ثانالإإ عشت -

 مفقود
 اظح
 اًقلطم

 رع

 ا سد

 إذا ةجردلالجا نشوان رطعب
 ل اكن او فقارل اطر

 بوا مجرد روبالا

 ايه



 .تقرطك و ذو تجر 2 وه نمل عام و كد نم «بيصن داع بقع ا ا
 قع م عاج تام ملأ دوم اولا تام فق ولا حا فد

 لشالددلودلالودل هرؤ نعاثان او |وكذ سوبزملا نضولا ا
 اضلا ضاة ىرل مضعب عم فقول ع ضج مف ارض بقع الو ||

 نج اعامّدع تار نم ةصحضصْخ ةرر وب زللا نقولا ظ ان وضخ ظ
 . ظجات كال اررعبزبوت م ضم بلاطو مقبطى وذ و ماجر دن 1

 ادا ككل ممل اض جىسلاب ميزي وت ماعمب بلطو تالا ١
 ىف ثدي كون قد نعم ننال طرشاخ كا هيدا ا
 اوباجان كذ3 فمقباسلا ماّوُملا ضصت فيكو قولا اذه : 1

 ةشدالل هزه تم ىقبس مل هاو نون اولا طرش نك هاب ظ
 عارتامزض عقدا ملت ان ىقب اسلا ماوقلا فت الو فق كانه 1
 . طرشلا نم ىركد ادلة باطح لحرف ضقولا باّرككوز ساو كلا |

 م الهنأ ل وال ضقانم طرش مسيل هءاصمطرعو دساتفر وككلا ا
 مسفنب القمم وا لوالل | خس ان لمك جح ه<ض قيضوتلا هند لعل |

 تان كلا ادم زم صتت وهو لدالإ ظ ان وج إب لواللوباتت سس
 متو 2 مجدالوادالو الع مت 2دالوإ دعممممشغ | لعاوف قه نيطقاولا
 0 داب ب اواصعمت نين الا ظج اشعر
 دلو دلو الو دلو مغ ئعت ا. نمو لول -بصع دلو نع تدم

 تقف فقولا لها نمتقبطى وذو تجرؤ هععوهنل بصق
 تاواشلا نال مدّقم طرشلاذ رمباونمب داولصم تال داطلجا
 نكيأل قيكب لوالل ضق أذح طرشبب سلو |ريدقت مدقموبفاظفارخلات
 سنان ةقيرطل تيبحو لوالرقم طجرش حبلا خيا. مك يح قيطوتلا
 وضولا ىفرحلا طسؤلرق واهيسال نييشن الا طنوس ككل جلخ ح جا مع

 رطعاضبا لج يه ةدحاو لج دلزإع لش( نمحذوطلد كابرشنت
 ماذا مخ ك5 ميج خل ظ حال رس وكلما فصولارهتيك عم ىنصحبهنلا
 ىع بقعالو لسن ال ودلو سغ نع تاى نوم ببضد عضوي هناب

 صعاو يشن الل طلح ككل فقولا لها نم تجد لها
 ىيرش_ناجلاب تييعرش ساو اه كؤكوي سونا موقرحلا انما

1 
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 عفقو ١ ذا هنالك لا ؟صاحم موا نه تااللو باول
 اج انس كككجل ةيعرشلا ةضيطلا رعمشو مث هدالوا لع هدالوا
 <« تجر,ج هال بيصنص اهوعات نم ناطرش م نين ميشنالا

 بصورنوي ثاناو روكذ هضررد ؤ وامّيعمجدحا تاماذاذ ٠

 ملال فضال لاو.نييؤننال ظحرتمرككل مجيب وتلا
 طرت لول وسلا مش اا نال دي وسلا ع موجب مسقد الو تك
 دكواو دال دا طع نقولا عرس مص نال لارطزسشلا ضوه ورد ضاغملا
 2 ىسيو متجر د ١2عام عت ع ١ بيض َممَش ك3: 2ج نمو
 ل211 صنت 2 نزع ماو ةاهيف هب عصي ناو هيدعاجشللا
 هل دهٌشسو ىلح تاغ ذ تالكوهوز .دال دع لن نمالوا
 ىضاقلا مالسالاذ2 محالعلا ضن عرج حملا ىو اف غياه
 ىع مدع عفقيلاض ا ىنجالا) رع ككماجبز نا لصاحبك
 نارع مدع د م_خ هدا داديع كربلا نصوح نكع الذ هدالواب

 تمام مو هيلا بصب متنا حلفس ناورذو ئعمزم تاح نم
 تطرد ا طب ررشو 23021 لعم متجرمد نجل بصف أقع

 فتردلا تام عدت وعي خلاف دالوادحإا تان عليش تاذ ١

 هلنأب .رولزملا حدلسالا اجا نابماعا دالوا تجرم د ىو أمفع

 ىزلا جال حجرلا وهو ىضاولا لا برقاللا يبصتبلقتنم دالفك
 ىنتاولاطرش حضقب -حعارّهصح 2( قولا ءاطتقنال طساوحمج
 ةوسابملعا دالوا رهو مجمد 2 وفني نإ لمكودال الاى
 ,جؤالا»اذ هواطس وم ناك و وعمل ةاويؤطاهملاث يب
 لاه ابلاطلا ذا ضقاولا ضزعو لالا ىو نيرشلإ به دال
  نييضد لاقتنا طلتشا نا لص حج ىرنارهاظ ذا كو نوح نم ملا. برنل و هل ضرضوللا تان تك داد ككذ لتجف فقولا
 ماوطّمف يلا ديزل دالوا ة.ىل ذ اى | تجر + نحملا امقعىفوتملا
 | وسن مولع م دالوا فطعا نتكماسنو هدالوا ىف + حصن

 نمفطاعتمللا نيب يبوس ميم لعاب هر اضمرهككألا طرشلا

 فض :رىكو بلاها جامي ةبوستتلا روك و هللا ةنبرقلل
 تنبلا بيصن فمع ملولذ ! عاطقنالا سرعو لاضتالا ضقاولا

 011 تا
 ةيولالع دم ىدالوإؤعل
 معزا بيبصل نوتي يعل |

 ل زكا موقد ردررلا
 ريوس (: (/

 يوسي رورو ومسسسرربر و رو سس ررمم#

 ند ن لع نر الو ا ىلع ئمو
 تحررت نلف امقع نام

 م دالوا لع



 21 كم
 عر ىلع هدالو (راغفو
 21م6 دالو العم يعل

 لو اللريهلاو
0 

١ 

١ 
 ل وسلا

 هب يعش :صرزلا ع -

 ّيسقلا 0

 ىقاولا! بالامل ايبيصن فرعيط طسولا طق نمرماصابع دالوالا
 ما 1 مسح نوم فلوملا جب جفا دربات نكد ىف ةصفاشلا دنع
 ةكرزلا ىدأتملا نع فقولا باك ام نكد فلا يا

 ١ تلاع .دالوااعت هسناط فق لن نابت اصمم
 تيوكذل )وكذا دلو دعمت ديعرشلا هضيولا دع مكر و بجرو

 ْ 2 دعب ئم عاولسانش ااربد ا ثدالوا هالوا دلع ءشنالانو د

 ملا ىمت هارلو تامواهوع مهر تنب تتادو فقاولا تاق رجةهح
 ” دع مسي هال بس [ج اذ نقولا مشي فيك ال1 نع بجرو

 مهف نال ارككل نعطي الو ةجرمدللا غ نيوتسملا نير وككألا دالوا
 قيم عج مطرض م درغال فقاولا دالوا غياضاغتلاطرش دا

 م طارش لا_ملوتن آن الر زن | خال وركلا ىوتس هند د اًمدطم
 مملسنو د الواو فقاولا دالوالا ةيروكّذ ع املا تتلف ةباضافتلا

 اىوع تام نع يضم ناب ةيرحا تلا ليصفتل دعطر شانك يخيف
 طرشلا ناذ جهل ذا م ضالخب هنا برع اه ظرشملا ملحش توه ذا
 ةباصالاو مدلول غ قدطا مطتم فشاولا الد غلا ىكذي.ى
 "رضا ءلضاختلا طمشلاذاالا ىسلاب ّيدقلا فقولا باب
 ١ ىحلصالا الخلل دن ةننشرقترل و لصالا نعل د الت
 ريل خاعرظنب فاق و 1-9 نيفطاهتللا توب ىوس

 رطل اج نلتمس او نلاحياسللا ىزطلا مقربا يؤ نخيل شس يش
 لو ناد ةنس نان دعا موت يزل هلك ذ نارا مت
 -ىسعلا ال َءلض اذلا هانعم ةيعرشلا ةضمزلا لع ىنفاولا

 اضيامضولل ان جرغ 2غ تيدا وضل خف 1و ديوسلاب
 ١ انكم هاواتف ةيولعس هاه املا عشلا|ضدا + قضآو
 بنس عرضا نجا دبع لولا دجانكو ندع كاانخياذم عش
 جال سلاما نيرتسم دبإ ىخجرخ بيض ١ك جك هع
 ١ ىناثلا قدما ءامالاو شلات مداو ىلا ل تل ارا بارهشلا
 2 فامتمهاماع ان رغد ماشا رنتك جراد جا باشا و

 اشوف درعاذل د 5/0 وصن تو داكيأل ىزللا ىعانلا اتيبب
 ١ اها وقعا ل ظح تس كوالا مرلوتب مص ىنإزتكك ذل ظفالا نه



 تاكو اضّمانت ناككد ب وسلاب ةهسقل ا هانعم ناكولو دإملا هانحتت
 كك نا مجختالاو كذلانييب يبوس مر ىقب عوقب نأ باوصلا
 |ادعح ةيعرشسلا مسفلا كا فرماهملا ب تلصا ئسل م 5 فرم أ عتس مل

 ظجات ىكذللاانماباهدصب عصاوس تال اوركزلا تيب هكضافملا ٠
 اول نعالدمف ماوملإ]اسيلذ ككذ لدجحوس والو !نييتخ الا

 _ترعالرّمن ك5 داعلا دعا ةيرماظنلاو هسالا#لاَدَقَو ٠
 ناز «طد ذا ملاطح مزلت صم اس شكد تكحدارقو ”دجلردلا وش و اضل ضمد عم عما ئم هعبت كلو ماطر ررسلاب يتلا هانصم نا حومملا سرس هيف فلاو ساقنمنبا يىتفا ل1 اص غرعلع يب نيف اولاظاذلا ناسيدتلا يفر ا

 .هدنو هو لع داوطلا نوع كررمام «اعورملا تهت ضشكك سابو
 مرعب نم م هايحةدم ف لع طقو فقاواشن١١ذااهف اسري ١

 نمدل ثددعبس نع العو ظوفحمو درو رج تالتلاهدالوارع
 -يجعابراجن اهم دوم ككحب نحت مس ةيوسروكدلا دالوالا ٠
 اطرح شم كال ةيعرشلا ضدردلا يعم تانالاو وكلا هدالوإدع |

 حاكم داع ثانالا نم تاء :ىهو ثاانالا ةايح ةدم نيِقنالا
 دالوا لع اه دالوا نو داس اواو موحش ككذ نما. ميعاب راج 1

 تأ يم عكف «تابرذو هيراّدعاو هلاشالع# كذآ االوا
 هليدعكدكذ نم -يدضد دوعي هنجالطسا وارد و نع نيم ا مح
 "اجزم الو داو نوع ريعتجا ىمح تلاه وح ناللعو متم لفسنا لاو
 له نسرتقبط ى ودو تجرد مموج وحال كد نوم بص دوعي
 نقاولا تأ إل ذوعللا دل صمم بقال برق لانك ذى دقي قولا
 دا ا عيديات يخل تاممتثاناورسوكد دالوا نعاسروكذملا ثالّلا هدالوا تاهْث
 تاطرطالا رده نوما نإريزخ ا م يضطشفل مرد نيكل 71 باوصلا تجاريا بالا داونيب نه ضدي يمت مام تلا زا لوف ىطتقع ضقولا هيرو دالوا عم ثداناللا

 0-2 كال 'نولخجي ثانالادالوا .
 فيرابع فّاولا م5151 هدام م أءقطاا مرد دا تيممجا مصارع
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 ١ اب اا واو تردي
 , اولا نوال اذ: نا وكتو اممجرخحاتملاب لعد نكمل نافل
 هرح نههتاج انما ماو ءالك كلترابع ضرس ١ذ١اضما
 دصاّق حلا بظالاؤ فرع ضمت ىرطنالاو م 2+ قولا ضمد
 مط ميس د نوحدحا كاىرعج_درو لصقدا لما نىبئداولا

 1 يل 31 نلاثالا ميغك
 ضمد نامرح هنح مزلا 1 لوالا طرشلا نع اولا سناك

 ىلع لوجبرع ملروطبلا دال ها !تدد,ىرظلا دال هاذع هالك
 نط اتحد هب ايف نما ءلوقم ك5 دككو مم تاشتحلا

 نى لوصالا بتكىف كنب اوجص هحلاتللاب سكنا
 عجارم مم مو ذرهعلا كلل والا ليع اتابع يككألو ماعلا

 . ىولذلا تاب ورهكذلا سدتتتمللا ه ريم هلو كولا سدصت اهدا
 "يملا تهجر ناو نه دوا 5ككذ 2لتح رع نصرا نسل )رمال مجرم

 ١ يياوماعل دولا عاتجت ني حالك ىيعتداص وكلا هل
 انفاس ناطغ قط عم اذا لإ نم ملعلدي لدي ىغانه
 ١ لدمج تان الاورمكرلا دالوا لاخ داود امهر اتللاب قون
 . العر نال وتاب باجا ان انركوام دو وي ويغلق مدع
 ١ ٠ «يرطلا دالوا لع مالك ها غيىغد نا َتآَو هلوقب ءاواتف ضع
 / «ضاتحهلالاضيا هين ةييرزلاب ميغ نوطبلا دلما زرىد
 | بييطورتلا هداج اك نجر اهب طعتم ماسلا نال هرحا تنإ عيدا
 2 ٠ مقدص نهرا لاقولو لوقب ىاعسالا ىف هركذامانركذامل
 مودع 5 5ىرحاحا اومادا ج ودصل ىرا وزع تكن هس فوقوح

 نوتتكوصرفلاا لذا ىنوضنب حرج رغ النوم خضع 2 ننعالو
 مرمي نجم غاوسلاتام طبارطاشاو ,2دالواد ىدلو دلل لنلا

 تلاى:ىجا كمل س نتام لئبا هرل و دلول مث لول هجعب مم هرلول
 ١" لا الاجار سي صد د اككل ورع وع ىدالو ردو وا سدو حم
 لع غال لغ فرد واي اج فضا ولا ناك رجب رلاجو ئقولا

 39 ظ
١ 

٠ 

٠ 

 .ه



 1 15 طرش لع هلو لل بيصن لمست بلصلا دالوا نعدحا تام ذاع ٍ
 0١ الرع عيوش منح عزت لو دب زيشخاو ردو حوال اهنا نهانا
 'ً فقولا باب فض اعمالا يي رك5ام ها يسفحارخات حدو

 ||! ٠ ب اول 'وملاوسللا كب ذاع كلا نجر هظا اذ هو هدالواذزع 1
 0 يو فقاو طرشا ذا امد مس باوملل تؤول تن و لعبا ظ

 ظ مُر واو هال وا دالواو هدالوا ثح تام نيم نا نجح اطو رش, اها

 ١ 1 ول وللد ضع ندع تما ومو هالو بصدر ئعمجرمذو

 1 متعِبط ىوذو تجرد ذر ضد بيضح داعيا وحشالو دلو
 ١ مام تاع غول بطلا بزالا سدود ئشونلحا م
 ١ بصح دا عورتلا حسا دالواو متل ات تنس دوحوللا ءاهتوعاجم

000 

55 . 

 " ظ نورا مي للاكل تيادالوا مايذ فقاولا طرضبد ان لحآلاو ٠ ١ األ بصب و نيتنب نع تلاح ضب كلام خان نوبل

 00 بيع ئمالصا ملا لقتخلال هلاهاضئقم_]وا مغ ١ 11 مرر, نعال ىحإ هن هجم هتوعم حج متخي هلا ١ ظ فتي !لماىرحال لال دزملا غوش حجرا بضم نيتنسلا
 ١" إلا ناك لوا وه حجب تل اذ نون ل ججرلا نعوتالا
 ا لؤتلا جدلا ةيضالاف تجر. نمتخبلا قط نيب واس

 ظ

 ٠ ا ١نىريصبي عض راض ملاذ تن للا تعمل هنزل بيضملا ىكدع
 +: اينيفد نبا ارتست ره لكلا اريلا لاه لاتتن) اجو ايش هل نعال بص حجاقتنيف
 وأ بال ل اليا /5 ىلع | -ىساتاا ةرعاتلا غ5 ثيحورسج مابسالا جرش طلاع ا هشيحب

 لمجال عب ا هيدطعشي تنل ثيصملا كه ءوىرخا وصد انيهو ضحاه ٠
 56 قعلوالا اهنأ ققاولا طرشب مسضنب دس ا معاقتنلا تكلا 1

 بيلو ارقتنال يبا بيضد لإ حقتنلا ثجالا تامول
 هببا ييصلو عرج بيضرب س١ بصب سي لال اسال ٠
 ركل هجر تن ةسانذ رسضإب نقولا ئم ىباقك اع نلاوه ٠

 3و1 غابختالا بالغ ناؤ رظن هد نيككرزن )ممل حا نه
 علورل وى ل ضو ل تاد ئىم بصل اَقتنا اهي طورشملا ٠

 ملا نباللا ملح لتدنبلا كِل بالا تحملها طم ىيتكككا
 بهمس 2



 ١" ةلاراءزع ابدع قبط لكضارقناب يضل ضقنت ملام از كهو
 بينلابتكزكرو نمرءارل و مجرمدلا لهاط لاقتنالا لذعو ناس
 فقوؤي م لوقير دب |ط يقم نع ولولا لد اها حصالا
 تلازم اطوش طق د باك مفقاو طرش ؛تيىعضللا تربأت
 ال قدل ودل والو دل ور نوع هز نيّقديسللا نم تداح نح
 0- نم ؤىعللا لعار راج نكح داع قعالو لش
 7 ١ د2 لوب فنهولا اها مح تقطكودو -تحرد ٌنرهح
 ملوالو كلور نوع هيد نيتكسللا تحالجم تاهو بقال
 نم برةاوه نإ درسا هبضد ليفت ن بقعالعحس الودلو
 ءاهلد نلاككنلا رييضد هلا ركذ ند ككذ ضو تجرد هييواسن
 بقعالو إش الو را هرم عاضنا حبر تاما هنت لوصا :وع

 1 ويختم ع بك 7-10 كتلك نال بيصتمل اذه تفك ظ

 202 د نشاولا لوقنال عل والا تيلل وحجم تس رماخاجدرش
 بال لوصا ئعهاقلتىنلا بيض نمكو بذالاذ ملابّذالا

 -يواس نع بّمالاءح هاببصت (توكتوا مجرد يدي واسي وه أس 2 5 1 ١

 . ىوأسم بقال (نوككا 191 تيروجاءانوضا تججمدؤ
 بيضملا ماو هلوصا ئعماملت ىزلا تّيقنإلا تجرد ذاجدزم
  ىهنم( نىك والا تيملا ئد جرد برقا هنىكبهاقلت ىذلا
 ككذو ملّقب فضاولا لوقب الع كبر ىمد مجرد هيلا برقا
 نم. بصملا 05 لقت ا دز تام فيفا ب هلا نريلا بمال

 وأبي نبال )عجول اذال عدصب لالا ىلا ئم برقاوه
 فقاولا صن بمال: فاعلا ل اغلا مزل متجر طاب
 .يهمي بابذ لعدسإ ضر ناضل ركب وبا 13 عدانتنلا ىعنتا

 لاضرل مح الجر ناو برغالأ ذ برا متب ارق يع رجرء! نجوا
 22 تبضوالاو برقالا تارة دعاحبا لجورع هدد ى ووقوع قرص

 فقول اذه لغد وككوز راج طق ولا نيكاسملا طع شادمد نحو
 0 م مرش لاك اكها و رشح بارق بقال هك

 علا( لاو هيلاب ماوس يوه تاج ناذ تلق
 رو ع ع صص حا



 مقدص هزدضر اللة ناذ موككللا بابلا غانا ورنا مولي ىف
 مز قا يبا هاو ىب لة قفالع دبا لجوزع هيد ”فوقوم

 لا معرشا عا ردطلا تاجاذ ان نياج[فقولالاة بالا ٠
 فتضاىرلطلا خذا ناك ىعو معرقا تلاهادانفقاولا

 م والا دعب مجرخال ذل طعاد برعلا غاز جايك ل هدضلا

 ىلإ طة عييملا روجر بت و صامل هل عبس هدو ىلا
 م ااكن ع سل دتس اموظناضياازجو وز واو دعفع منا

 نروح اينسسوتتسا نس ناككد لب هاعرم ريغيال فاصخل ماهالا .
 جنم ةيسااوس سيضم يذلا ركذراصّى قاولا طرشب فقولا ٠
 ميلا لاا وروكرملا دبْسرَمَح ١اس عيمجسحر دلهانحريلا لا واراوصا ٠

 ميييحن داعرل و ىعوع كب رم تاما داى لعاب رماجو بصي يس 0

 دا<نقاولا وتب ال عرلوالا ىفوتلا ٌرتالا لال يل! بر قال كاريوكا
 . .تا»ئجذقاولارّم لس د هرظتعف قد نحكي يطع ادر اج تناك
 بالا مدي ىفقاولا لود ةرهضلا و محاع نعرطك نال دل هع نع

 كفي ققاولا لو ةريصلا و مما ى ح قع اعب الان ديلا ٠
 ماا ميلا بقال الر هرزع نع غوت نج]كبديصن دوم مهلا برآلا
 د ةدحاو مم ضقاولا مالك عا حزمالاو ذ وتحل واللا بدال
 ضارلا بالا ش هدحو يلا برقالا ال ظني ناب ل والإ كمملا كذ

 ىنومملا ك5 تامول نا ميلع منلباضداو ماوس مد ىضضيورهدلا .
 تامتريلا برقا دوككيدرنىلا ميلعابراجن ا« با قتنا راو الا
 لب الرطن ليروكذملا بيصم علو طمدال اردو ئعجبر»
 نم نماولا لو ءاطلا ظكذيدهدالا غشا لا بتل خادم

 بيضا بيصن ى يل كك ؛ نركو حول م يصم د و نعتاعا
 ائاو نقولا بيصت لقبي مل تاحام هتان ةونض ل دال|ىئؤونملا
 ليل د فاول طرش ىلع هل فلا لو وف يرن بيصن ككذ اص

 ادحاواص5ىبيل دم جالا ةبشلاب اتالم غلا ظوحلللا نا ٠
 قمَمو داورغ تعتما» مهنا لك دص نجاكوهو د دعتجإب ٠
 ميلا بالا 112 واط ههنا بمال اذ بالا مذ ىسدتملا ٠

 ىلاذ دجود ل اناو ملا مص اندّهن دجو ناوالدع قصصا مالاك
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 مالا دِج ظوحلملاذ فاصخلا ماحالا نعلقن ماو انكهوبال خالا
 لت نقاولا زل براوه نم تام اليك فقاولاوقد دحاو صاعتالا
 فاول ناكر منك و فضاولا لل بررقلا ف ميزي نعال تصح

 ىفونلألا الهيلا جوال طق اولا نال غور غالاال بوالا لا
 ه نيب الرع ىلا بوالالل دحا تاماركنن ةيحا تحلم خاج

 ١ ىعءانرشام عهددااضيا هانر قاع ونحب نوب نيَكمملا
 ءاشملانيارءالو ءاتؤالا باوصا :وحتك طلوع نمر ل هعريبلا
 نبل مسا د غوتللا ديب غامر سيو ظن جارح بالصا ءرضمب
 ريع حر داهالوا هدول ميوطمسم متجر داتها نعبيلا لاوا لوصا

 نكزهاولا «رصفيو كتدالا كلر داش ىذلاوهو كقاولا طرش اع ٠

 آل
2 3 3 

 6 .٠
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 ”ولاورجالا ل وانه تخيدذ دكر فلانع خرج حن نع ملط ني

 عير ددحا بأ تلاوءايشاو ةشياعرتورث اثلا « دالوازع عدس
 داداوتمادعب نم أوس ميش شالا مكولا ةيوسللاب مهدالوالع مت
 دكذانم مو اقعادع مم اسنا دعم لكزكرهدالوا دالد اطعم كولا
 موك ورولذلا دالوأ صرفت ١ ذاذشانالا دالوا ريغ ءوكذلا دال هامدقي

 ثث انالا دالوا ىجرجوي يجاطع ىكذ نم مولع اب ماج ناكئداع

 نعو مخه تام نم قع م ضررا لكش م ان الاد ماسر هوا نوم
 أمد اعلفسناو دلو نو وادلو نعيساعاو ماس او مهدال وا

 مامبقع عرش ع ردو دادغ هداج كج ككذ نوم هيلعابراج ناك
 ظ دلوالو دلو يعنع فتيمحا مع تأد نمو ةيعرشلا ضد د زمئا رع

 مهحارج الع كذ م هيي عاد راج كاك داع ضع الو لش الو دلو
 مث ذولا ا بردالاذ صم بالا مدقي سبط ىوذ وهجر د و
 تييروكذملا ”تالئلاه دالوانىعضطقا١ ىلا تداشو لصحة جرع

 تتامو ىو نبا ئعدجا تاعمتب قمت ل واهسا تامه

 ١ نعم ندع مق ولج اشنا ١ ذا امو لم باوصلاب رعأ هساو .

 < كنا نع عجم اوت طاذ وتعيد ميت كوعركتوباثاع

 ٠ ا 3 : 5 .٠

 م يوسلاب اهي ف قولارصخت او يدل رعأرجب ا نعّمضياع

 1 5 وبنو ذل نيتذب عطا م تتاح تيدإا فرش
 ١١ ب 0

 1 رد  2 1كاوس اهب

 5 ظ 000 ىلع دهر



 تتاءودجا نعيدلا فرش تاحو بّقعت لد تنب نع ةعيدب
 ىع جدل يعا رب | نوع ةبوبت تاع نهإنارجنب نعاذيلذ
 زقاولا طرشي عر 5 نحارك5 ا وك ضقولاب نيدلا فرش ئدجا
 ايلى دلو نم دحاتكذؤ هيأة ييالوردللا دالدا غررمكرملا
 ورجل نصل نوككهو ثان, مث انآ ىدا قام وك ىو
 ىلع ثانالا دالداب قام خئالا طرشللا ةضقادلا لفة صتلا
 قدس روكذح برقا موتك مان الا 3012 هجر مسه تلاه نحنا
 تس ل هاوهونلا رش غض قاولا ساه عيل اعا صولا هعاجمما
 طا مص نحلل اماىلل قمحاي مبلل ١ سري با لل الدال جالا
 فاانصا تش الث نمب تم معن وؤوللا عج نا ففهاولا اذه
 غم خينال كرك ةبوسلاب سي نقولا ( نيكل الا فنصلا
 اذ هع 21ج نسوا مت ورهكجإلا تش الثلا ه3 هو حزم
 روكذلا الو ل ىنقولا نوكي نيالا ىضلصلا نيد نعود ركوب اهو 3
 نك دعب نحغنيدل ززع هركىلا دال وامه ثانالا دالوا ندد

 مياقعاطع رطاس طع مث دكزكرهدالوا دالو يعش عزك هدالدا لع
 تسال هانا نعم ثانالا دالوا طع روكا دالوا ميل مدقب ككذ لشم
 الرجا وبا ناك م معج وتس الو ضقاولا ةيسرسذ ئع عونا ناكتحالا مم
 مهروك5 نيب ض قولا ( وك ل انلا' فصنلا ضقاولا يريد نم معاو
 سعب ثانالادالوا نس دجوي ىمرهو ةعبرشلا : دبز |ليعمصتاناو

 فلاثلا فلطصلا طورش ةيقبركذ رم تس روكدلا دالواضارفنا ٠
 نيرلا فرش رردعازا ك3 يعتقعو زيا منح تناح:نح هدا ين ماو
 فصلا نى عّنإلا ىلا نال وسو اان دل و بود فقولاب صتخي
 نم موبا نامت فضلا اذ هؤ مدقي هناررفترقو ميبخالب غاثلا
 يسال هناو طقفنيرإا فرش دع لعق داصاز هو فقاولا ةرد
 ى داصككخ داتا هولا او خا لا يبرد وح هنا تاكو م هوم
 ازهلاضقنارمدرك اح كة ذانيال مم يول ءاذعلن عدل دع
 وول انك 5 لانللا ىنصالا ]ل مجإر هال 2 يم تام نوح لغم نع غلاما فلصلا طورش سن غورشلاو ىيلتلا فنصلا
 ثرغغلا عاروكأللا دالوا ضارعا جب كدانا20132وا وح دح ودوم
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 ا ا تاز و سا 173٠
 0 - - ا _-

 ا ح7

 بيؤال اف بقعا ىف
 ى وتل ارا

- 2 
 مهررلابو بقال ايدارل ا

 در يل رالمحرلاو كك نإ

 مم وهوملاو

 دوور ا
 دلولاق تارئارنا ارز ن

 رماأو ند -

 7 فلكل
 ا 4 دم

 الاوهدادسلا وصلا ككس ؤط هورثلا ميجزغتتتل هروب مه ريهنع
 (رمن(ا عا نأ كلن الو. دال نعابإلا>اوزعل ةئقباسلا طوشنلا ىكتتنلا عزل
 ىنيرشلا ضق اولا طنا ءرسالو”ماشررقسوه املا نوم ل. و نكما امام
 رن: ولا داعر يتلا دبع ينحل مضلل كلر فلا .بتكو كو )3* عراشملا
 -مضلا ثيحئوم والا فصل الب اّقح ثلاّثلا فصلا لعجدق وها
 - لوقكولو ةصشلا ةنهرطلا دع ث اانا ؤو يبوسلاب انمار والاغ دك
 ١ ناك قفاز ناكاك يوسلاب ملا هانحم يبعرشلا ماعم طلاع ضقاولا
 اهانعم عرنملا منهرزلا ندا لع |ريانت ىلع رز جيوسلاب لدب لوقي نا اظلا
 | مسفر راةعدب 7 ا مدعاتهيش لاخلا
 2 تطيل دع متب تاقبطلا نيب أيترعمتي سذو . >2 ولع دعم حم
 ١  نعمهم تام نوعو علول سصنف او نعمم تاء مرن الع ةيعرشلا
 تر هذ سموم لع كك نم هييحأبرماج نلك أم داع منج االو دلو ريغ
 .ضلادعط ىتملا لا بطال ؤ ب ١مالا صدق فقول هانم تقبطىوذد
 "غن ع روج لا ىحلجم تام مضقاولا تاعو برود بيتررتلاو
 ظ عجررلا غلو ىقولا لها نع :دحا تجرد ةسيلو مجم االو دلك
 تكرازاهقأو نانا محاانباو ثمانا ثنالثا هروكد" ْمالَث تا دالوالندلا

 «بيصن دوعن مهد باول مولا ميصن دوج مم برها ل ىيل
 "للارقام داو لق عشة, نيسرل جانمملا رج نه بلاطو ملا
  ؟ةفاامتصح ع ذ>وي و مهو لع تن نب! ابوجو مرقشاثماالاجم
 بطول ادا نضاولا لل بالا شف اقوال بتكياجدإرلل نا ةلرعلا
 تفكبيوتسم غابمججرتالو بوصعلا و ثراالا بوال جرم ورجحرملا
 لب اخ اعمع ٌتزمال لاة مك وهو جرا و مجرلا فيح وم بيرقلا غم
 . ناكولو ضقولا تح سرر جج ئبال جازملل عزت ئتحو نايوتسا»
 مثحربلا برقا انمال تخبل نبل للعلا! نيقككشعا با نباو تنب تنجم

 فقولانللاثع د اشار لا ناككلاو نيل اوب ميال داو طعس اوبال دال
 ثيل هو ناوبا ملاك ىنح بارق برق تلا ةولاد ثارريملا قلب نمىيل
 - تاةةلعفقول» ص عن عفاعسأ جرجا اقيالذا فقول ؤ ممدحاو
 بو اسيل وبال حتا و غاانإو تخخا دالوا ١نتلئمييَف سانلا برقاو

 ١ محرلاو” حملا برق 32 تلعّت 5 كلال ةيوسللاب مهلإ دوعل مم
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 نال جالا خبال ثرءالا كل عم اوسا >رجرلاو جدلا ىف تبوصعلاو ثررالا ل
 ضف عجر دل ادقفا ذاكر وا هساو ثاريملا لمص نعوم فقولا

 برمزقو هب امس قار هادعب مجرعتسم مالك ديب قالا طرش رابتعا قب
 دلورغ نتمملح ضوقوملا نم تام نم نا طوس. نمم متب تاقبطلا نيب
 مصحوه: وعل قولا عير نحمجيصم اعءىّمعالو لشالو دلودلو الو

 ىورلالا برقالاذبالا دقن فقولا لها نم قبطى و ذوتجر دى

 ادا فقق» 2 قدباصم ممتعا جابر تف واقع نبتسم نحةلرما كلا تاعت .
 0 دز 3 لاجراوهو نتاولاال انجى جاهدا لوا صئبااو نايرس نيؤطعب
 دلال نامل 5 نيو دوج "ل1 ةرودرملا ه١ بيصد دوعدئئنارما عداد الداهجنلا ٠ ١ 1 : ) 00 ظ نيش ا نك 0 لها ريقي مم لاذ و مزمجا ناوضا لجحرطو أربعا مننباتباو عموزملاةلا

 +, انملا نيدوحوملا برقا واّدجرم 2. موك هط صم ايد احن با للا جزم بييصن ًّ يل 5 6 . . ٠
 دال لاو زرخ وتتم ١ ع م وحابارعلا مبايبتارللا (ذسلا تشع, يضم اى داولارجحريتشلا_بتك

 ناولذ نفع (اشلا قشسرب قفا ىداعلارساحرقغلا تقلب اجا
 و هسبال ب 2 سوبال نع )سرب الرخالاو ءيوبالاهدحا ناتخاوا نأوضارل
 هلومسامتو متر نم برذالا ناس خلكم امس امك هدالواركح
 مبجرمراا مهلا نح عرج لع برقالا متجر سمي لوما ىرتماوعاذه ز وا
 ردا مد أذ يلعو تبا غل قفا كذب وانتح اولا عرش ثييح
 ةبحرمدلا لها ميمجانيعب كرس ثيح قولا بانك جرحا 02 قياضنا

 طرشاطلا مزلالاو لاوس هتاولا ةبيرئالا طارشا قعلوهذ دلاظلاو ٠
 فصيابا نا يسكر رطلا مامالل ياس ولا مفنا ف تينإ/مش -بضتف فقاولا
 تار مدعبالا نيبو ديب ىوسلب ميدختلا ؤ برقا ظفبر جشم
 بال ؤغإلاو قيقشلا غالا نيب ىو ككنب مح ةاضقلا ضم
 تي دبا ةتداضتلا ضاق ناككلاق بر قالا برقالا هضطرتشا فقدخ
 ضن بلطو مج جريغ لذه لاو شد دق قكبسلا يف اشلا
 بهز خ كراع جو وه داّجما عطومانهمل_تلقو هيلع متقفاواؤ
 ٌرهيصو اهلا هلرح منج مال فيعص هليزدلو ى دهاد ىف اشلا

 ىهو بالا مسكه نم ىقاولا د وصقحءاخلاو ىمدالب 0-5

 ىلع سني لع انتو رمق وهذ ١س ناصف زرنا كتم
 فمانإلا :رووريكذلا اه دالوا دالواواهدالو دعمت مط اذدتنب



 مسعوسرلذلا لخديو رطصاذ دالوا دالوال ادرج روكا ظل نك /
 ةلذاقدالوا هالواررطاذدالوالادّم ٠ سو ذناب انك ل دا اوس ! ظ

 طظنل + ىضعزروكدملا ديقلا نارعا رارلإ كتاب ةالوا دالوا نمؤتحجد كيدي أ
 تبعك ناب هاركذب ل دااوسولوا ميجاحديم فاما ترمللا ”١ رد وكس اهنا 1
 قكلره هالعا ٌمهالعلا هداذا ا _نعوعنيدلا بكر مفلا تك باوصلا ْ ١ قباطو باول ب اطر ع :ىرملا قنتعرب ةيضملا ميه ارضفلا ف (هفل 1

 مهالعلا ذا رو | فشلا ى وامي ارش ويبدا بشك هدا قيذوتب ظ
 فتمعّمو نقولا نمرياظنلاوهاشسالا 2 لاة ثيحاره ىلا |

 سهالا دالوارع.جىب نع رمعدالوأ دالو العر :ة4وازع_زؤقوتخ داح

 مولشو مةيرندالع لمح دالدا دالدا دعي حدالو ا طع مج مت نال |
 فصرمكذلا دالوا ضمنا! ذاذ ثانالا نود ةصاخروكرلا نم موّفعو [

 /” ديووهم انا نعش ةحازبالاو؟[بالا يقر وكدا نعل ووجهت اذكلا ||
 ذنيقوهما ثانالا دالدا نمولاورلذلا َنيَصسةحالبالا رىدانبالالا 2 ---
 نودايالا ةدّقشاب تمجد قنا ناكوكو ركذلا دج قحابالا | ا

 بابي دباوحصايرشحالل سيطا متم دعب فصولا .روكزصالا نالانبالا 0 2 0 4
 و مساب م وانعن لوق دعب ترم الخد ىيالل اكاش نملوتى تام مروا 9 /

 وسنن مم وكت انبلا دال وا نامرحم دوصقم نأ ظ لا نال كلش تام : د
 .صوكاشأناإن اىولوانبالا دال وا ىعصختماثاز اوااوياكاروكذ صمسابا لا
 كلل نبا ليسوا روك دال ضنا |ذاذ عرصب لوق يرقي مهلا : وسن
 ءانبالا ارالا ف ْدْيَم لمح ةيمخاشلا ضم نإ جمل مح دالوال ا انباالو
 فصولا نا )هن تلا خ ىونسالاصأم الا اذ ديننا ضعب ةفاود
 مالك حم ناو تنحل دنع خالا لاو ميفاثلا دنع لا عبجر | لإ دعب
 اقافتا الامل دوعيح منج اما واولاب فلعملا نيا ذا اهو ميعفاشلا
 رعكزملا فصولا قمح ا رلصاحو رياظنلاو ءابشالا ؤاماى هنا
 ضخ ىو ع دالوا دالوا فعاولا ملوش ؤ شا ناضا ادق

 3 فصولا د وع ثح ىكدامورهكذللا دالوا ىم ثانالاورىذلا ك0
 2 نكإاصا ىو جوالا مارركلا خباعلا اوما لاق ىخالا فصولا دوعرج وال |

 طقفريلا فاضهوالعقف ضاضم غلا الو نىك ا طك ئكذلا ظفل ما

 وا

 اصرب باح | !مو

٠ 

 ننس



 ا 0 ٠ ابشالا زءابعررص نم رعاماككللا ناتنمذلاصملاواعم طوس وا
 ظ 0 الا و روكدملا لاوسلاه فلولا سعات يذلا عاجلا ب كضلوالا»و

 | نئقد 5 : طال 5 ا
 ”اضملا ملكت انبي نوت ع سم حا ل يمد مل و ءابش الا بحاص هبتفا ظ

 ةعاقيالع مرر ا طولا نعاتن وماواتن رجب مسالعلا ميج شوو
 أ انثتساو الورش 'ىعتا جطعوا حج دج وكذا تاقلعتملا دوع ةىصاّسلا ٠

 ا : قرد كاب رزخالاب صأصتخ ارض م تلّتام مييجالا عر هاهفصووإ '

 0 اضيارانلل نع ةعاقلا ءدهنلوللا حقن رمت وت هواولاب فطعلا نيب
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٠ 

6 
 / ظ ظ ْ بفيفيإ تملا سود نيذط اهتم غار ابر جرم نا ةدعاتلا نه نك ا

| 

 7 فرم نمد وكلاب طصولا ملل ا نيالع سالكفلتخا وو
1 4 

١ | 
 ا طوف فاضملادّص دمجاَساو نخاتل اع تضفولع ملل اف ضوطملاو
 | صام ىرعبلا ال2 ىفكو نك لاسولا فنا ىفف ءابشالا بحا عضل مارلذ ١ ظ

 ظ ْ ارككن اكن تت لاك د وُلَّذلا ىدل و دل هم ىدلو طلاق نا تينا تلق لاق
 ١ لاّتاوس تانبلاو نينبلارلو نسر وكلا و تاق عرل رو و دو نم ظ

 | ظ ىلععا نار ةفلا ىدل ه دلو و ىرلو بع قوق وم كدص لاك ولنا ىري لامع
 / رعاك لقيردكذلللوق 555 تاأنبلا و تينبلا دلع نم يقف ناكئم
 ا اديق ل مجان [و فولمملا فاضفل ا قمل عجد قف( مزنا دحاو رمل

 ا اناكول و« دالوا دالواروكدر و مبلصل ه دالوار وكنب مصنح ثيح لع ىىطمما ٠
 0 فمانالاوروككلل ناككءابتسالا خامسا فاضل دق لمحولو تانب هالو .

 ْ راو جبع شال ءابشسالا غلام غانيال اذ هنا لبق آم در وكلا دالو ام
 ١ ا ا ' ماظرهووبم ةياورل | هاظ فالوب, و دالوالا ظفل ف تانلا دالوا لوهد

 0 ارق دمج موكو رص عرلد دلو و رد د ئماركذ ناكتجن و لاله لقال
 ١ دعب لوقف عقو ياو لإ.ةاظل ءفل لاو ميلع فوطمملاو فوطعملا فانملل
 | ىلع تانبلا دالوا لوط د مرمف اوس تانبلاو نينبلادالد نيروكتلاو
 0 لاله رابع فاما لق قسي هكذلا فص وك انيال يور حاظ
 ا ا ازال ىدلودلودىدل هى علاقواهفاعسالا قدرات ىد>طعىكالاك

 ١ انالا ورا زلاردو ثم ثانالاو روك نمو دودو ىمثانالل نم ظ

 ١ ا فاطلا'.ى د فوطملا فاصئارق ما قاضيا خصوم نااوس مو ىهو

 | ظ رهاوجز عزلولا لتتو اضرار فولعمملا بيق نا ىناضيا «صوهو ريل
 ١ | '؛ هلورلو لا ماج ما داع مسن 2ا-تيالو لمحو |/ماقعقو لحر ىواتنلا



 كىالا قرع ايماذ هدالوا نعد شيال نعال كل علمي نمش اعام نالف ١
 كرد و مضول| ىغتقمب تازككك بدا دل فص يانكلان ال فقاولانود بنا ىلا فرص ان
 فرن اهلا نا لس ورعو دري دعم قواذا اهدحا ثم الذ لساسم كالي عو ت انكم

 تارداذلا ىدل و دلو و ىدل و 2غ تفقو لادا ذاكذكو بسغ وعلا رانا
 ,كلباثلا لاو بلصلا دذ هنمودراولا ١و ةعصإرم يروا ا
 2 نقولا ة وعوامل ال نا ورغذ ديرتي عشق ه لادا ذاك طع ||
 ١ شلل مالا عقم نس نانا اقلا كذ 2غ فلاخوديدرإإ بما عال ' | ظ
 سرنا لوالا وقزيومصلا و ب! ه3 نتاولا ال فيس اهمال 3 ه ناءممصأب أ
 فاضملاز رو دو يل+ضولعحملا :رىدوزحاتل فواعمللا نرش تاو كصاذمت ظ '

 ىالْخ طّمف فوطملا واامم نيؤط هسا ارو فصول ح مج د. نار كش ميلا
 ىواتفلا رهاوج بحاصراّلا ىغو ضاعس الا بحاصورل 22و الا طم
 ةموككلا فصولا نال والا نا كرم و رماكرركالا ذل ساما جا جوت او
 عصر 3 ور وكذ اؤماكك اد عفولا عير نم م نمدحإ نجس المج نال طنلا يعم
 ارصّم نط اعسال# بقع ا ذا طرشلا ناب غو لاو لوصالا بكد انشما
 ملم ينل ءامجيدلا ةرياحلانكو رياللوبو انتشال نال ل كتوم أم
 لِيَ فصول )عج آما وادعدا فاضحلا جرحارمو لسن هور بري طع ضقولا
 رخال فصولا نإبلوولاو عل وما لذ ءابسالا بحاصريلغل ىعاجرييا ناضفلا
 فاشلا 'رىد ىنانملا وهف وطملا ال ملع لدي ال تافط اهملا م
 فال اذل ال ريصختلا وا يمت بتل واغا عمل يلا فاضملا ناليلا
 ِش « و الان للو هاب الو مغ فاصملاك ادب دوصّقم ناذ ىولعمملا

 امنان لبطل لعرءاصتقالا مل ط والا ناهك ميلا طانصملا نيم داطعمادت
 "سو ترجو نتعب داميظفللا ترند رمان عود كل دنع ىهائاطكمانركذ
 نيفياضتملاوانيوطامتللا مىكواانْمّسم الاوريضلاواؤصولا .رىكقعادت
 ظ 0 بلا يلا املا

 رول رص -تيرفلاب لقلابو لعاهس وانيإلع نم عييرحتي نتعانسرلا 22م |
 4 دلل عام كك 3 نع ءلج رمل الا خالل داركذ ثيحانت تسلا هله دا وواع لو شررهصلا ظ ا

 رع نهزعو نسحوعزملا عفطلا ردو فعضقاو نيع قس يح 0ك دعس ىلع
 : ريدر وكلا ضيفنا ١ذلاذ لاق كار وتل |مهدالو ادعم دالوالا ئمل ةلودا // |١

 - تانمد كرسادل هوى قاولا شدح مرت هدالواو ثان الا« دال
 وذل

 توب وجومع <



 حارس دال والا وعمل ثددصس نه العو لَو ريل لروما نسح
 فولاذ رحت الذ رولا كم برقا مال ئسحملا

 لالنيتلا نسحوشما نال ووصمبؤ ضشل قفح ماجا د2 ححدن
 ه” كر شمالا هضماولا »عاج انا تال خللا تضع نيش انلعو هل ىم ىئسح هر و لا هعوجرىعوممالو فقاولاال عجارم هنأ ظ

 ,معتدَم و هاظطللا ةيحالص عم نقاولا ىوزعالا بمال وه ذاهيدم
 بلحا فنويغد بكي تكلعر ظفلل كاك ذا هبا تيئماولاط ورش وذ ُُ

 لضم ناىرح م ينل نسحال ضال نعجرا داو ضرعلاب هددت ْ

 بّوامنوككك سعال و دعبلا ةينأنهزهو تانبلا دالوا دالوا تاةخساو
 قنا ءلادتسالا نعؤغورولط يان انه در وطحلا نمانرك ارك
 لاك واتة كايا ككذ ومو ثدرقل اب الع بالغ لل ينعلا مجراحصم
 هدالوإ ع كرضخربلصل هلل و الع هدعب ئم مسلي العمق ونمت جيعامسا
 لآل ههكوتسل فعول طعم دالوا 2لوا دالوا طع م٠ دالوا دالداطعم

 تاي صتمرم ءهومم اوطرفش ذا فذلا وايجعلا قبطلاهىئنالاو
 نعد تام اهنا نع,نموم تتاح ص نمو تنم نعطخ ١

 راما نوع نس وم تتئام شم اعو مومو ناولس<“ مالا هدالوا
 0 هداج عنيده تايجر ريجاتا ل

 يتركب تبا شياع تعب ىرل هج عزا نب عش
 دحا ما دا بيتش فقد قولا (ثقكك ماجا الما اي |

 دال وا < ىأ هل وادوه مّوهرللا ناعلس واد وعومضخ دالوا دالوا دالوا وط

 رئالفلالو :شياع تبل ناك ١الو ميد الع قولا لنج رعتخف حف رهزح
 ىركذلا ميكس قاولا ود بمملاو لسنلا َمقيط امزح ولك ىركب تن
 وللا محجر دوهىذلا وترا ريت نس اويل ”ّقيطلاو قالا

 2 فطملارحاؤ موا اقع واالاحوا ناكاقصو بيتقاو نيقلاو بّقملا

 هاشالاؤ مي تبا م العلا هركو ايرحالل ناكت اقبطلا بصرتل ثمل تب
 تعب قئوتلاوجأ هنضتاولا الكل وا نيب ضراعتملا عدني ادببو عرعد ٠
 هرياو :يكمكامم بجاو نيطرءاهتنلا ٠

 قولا لِ مجارم ىعاعأ ل

 بسحب المك طفلا ناك اذ |
 اههلرحا نيرحت

 صول اب

3 

 نإ 3 5
 م انه روع ببلاجاددوررنا

 0 لير ٠ اواتهؤ تا اوعبلل عاتلا ليوشلا حم حما ملالىسلا ا هئعماولل
 يي 'ينساءاجملادقبطلاو خياله رلذلا طعم لوهان ل تاو



 أ! | أ |(

 رهصالا طر ل (رهيامنا

 داما

 بيتررلا نو دطقند كلا ذل بتبرال لسع ئه داغّسسمللا بجوال عمان
 نقولا عيرم(ن وكيك داقتا م مييجالا جام ضلت شلك” وكم ةّجرلا ذ
 مثلا ئمرعا سكتت سو ىركب تعبنا لو ور تا هن بوز و كلم د
 7  ضتقيامو مده نوةدلارععب كام جوعتقدامىقاولا مالك ناككذ١
 * ؟انللالاق و تينضاولا دصاةح ع وسل اداىرشلا نال كلا جنت هاطعا

 تلععا تيلطعلا ىذا هيج نيرا طمس تح جند ناضل
 ولما ىرعالا ءاذعا كلام داع نعرسيرحالا طا نال لائرحالا

 تاعاوطمنا ١515 ىلبصل ىره واع ,قرصلا هزه ط كرك ات
 ندع 2كترولا ثد دحا هك نقولا لسن غل كت عد للا م ثيلكسلا
 بيضدورا ىنااحبا لشو نلودلو وردد طعيض هرجييصل دلو
 دسبالإ .رإكلا لمجحا الو ميدعدلو دلو وادا و ملو صنم تاح نجالك
 . امم مب هدإع نورس فر يحال طرشلا ناانهلاَةيانكورزنا مهر ضار

 "لوك خم هرضام تلعد قر الا ديقلا :ىك وكت اعبطلا بيتررتل تسيل
 اناو نطير نال ع شنلل ءعاجيما تيعتي ديقلا اح هنالاقيآل
 _ ملوش انآ داما ديك ات ديقلا ( مىنسك حبش يلا نوعا بيترتملا
 تحال ادوطب شاذ نكك جب بق علا وسلا نطعا ذا ضقاولانا

 تايلو ىم لل طع اه دتح لب اهب عرصملا "م للا دعبوهك ذئاب زل

 فقاولا عرصد مل ناو بتملاو ضل ضارفنا دازكععك ماسلا رع

 ملاك نإ هتك جني طع سب انطب موقد بقعلاو ضل لذ دج
 فقولا كين وطب ثالث نقاولارككا ذا ضقو غل رن ةرصنو
 ”مواركري نال اوس هيد سعب الا وبسرذالا مص حاعسلا ند ويعو صيحع
 ىدلدداو لع معدمب تب عراد وع لوضيوا برقالا: بالا غقو ذل
 فاعسالاؤ داممينا فقاولا اجب اءاجبي م كعبدسبانطبل وضد وا
 مكانزكمو دحالعالا نلعبلإ نم قنا عتب اطسالا ىطبلا تمكالو
 تاذ بولطشا ذر يضخ دغر زنا وم ىروطبلا جنتةص نطل اك
 ٠ 2 معني وعيا دعب ىمحطد شاللا نوطبلا كذا ذا ما لصاح

 . هب الاف بمال لاا ذاالا| مم د:ىعو املا ّقبطلا ئقولا دع

  ةعهنماكيف نطبد جب انظيلاةوا مج الثلا توطبلا نيب فطعوا
 الم



 نم زعل ميلي يمد علوالا نطعبلا مدد أر عض قول ضي زالثلا
 لوالا ىعملاب بيسات الوادي كنىنبلا ضارعس ]ل اركهو للي
 انتيتد تكرم و لكلا ١ هلع و سولعصتمق ١ ناو طف ثالاتلاوزلاللاو
 ديكر وةروكذملا ننال ةرابعب ترغط اال هلقن بلطاو ككتاب مزال

 تو اسالا خس طلح جل وقنج وش روصو مب حر صتملا تيا
 نياولا مالك غب بشلاو ملَو ثيحابهيشلا بلح نغم ىتكوككا ىدنفا
 ىىبنا' نونبر الاتات بيتبرتللا افك يبيتيرتلا هلكت وطعم
 ايزل افسا ب تيار حيطان جباتككمب مي ةريافلا ةدبتتغاف
 بل ا,زووةقباسلا ىونلا لتم. ىوش وص ات ويلا موعرلا
 ءاوتساط لرشا عمايل مب عملا طع درب ”شالثلا!سوطلانيب
 نعزقاولا عجرم نان تيدا ريح طا باوجو مف سلاوايلعلا ءقبطلا

 لس دشللاو دارو هاقام نيعاز_,مك ىومسسي موق بيتزا
 ( يسحر قو تسلل ةالوإ وع دمج نمئتسنن: لع طق و فقد 0,

 مااسإ د عممدمب وس شاع وب طاذو لِعامساو ييطصمو ميهارماو
 كم نيفيرشلا تيحرتل عم ضار الا دعب و مجنرندو مهاقعاو

 يمد, نىقملا نيرواسملا|رقف خش سعت ناو نت سومملا ني دملاو ٠
 دلو نعش اه دعم اج َّح كللوأ نعال امسا تام متئقاولا تاممع

 ملا نؤووتملابصن نصي حطة ف لكتكو تدب ئعدروسح تاديت ٠
 لتعَسي اولا دالوا ميجضرشفا ١ ذاو ارقف اوداكشيحمب بويل امي
 بيض وصرف اطسولا طقس لل اسم نم هذه -_]قا جدالوالا مربصت

 زووم عاب 2 سعت فرمرال و دحاو منوم ماداع لظفلا لا تامووم ٠
 لام خضعب تاؤ ملا ءزحا لعبحو .دالو| دع مرا نه هاحرم ميال

 ولودلولارإو لال اغلا لا رداد ام نان قابلا ]ل نق ولا فصال ٠
 اهلا وضع صجو تالفد نالفو نالدطعلةن_مجايسو.دالواالعطقد ١
 مدالا مدد لا الذب ارقفلا للا مييصد ضرر نان مومدحاو تأ.

 نيه و هدالوا قب طدحا توم دعبو هدالوارغ ف قو هوالاؤدلل 3|
 ناكممحدحاو تاما١ان ارةفلل عطا حمحو دحا و دنولكتخضقد
 خود ئه نإ بع تاقبطلا نيب قب بتر._طق و غرس سا رفطلا مجيد
 لوا ةردو دن وو ةرذول مييصلف ثم قلعسا ادله داو وا لل و نع ترم

 ار يي ماا ور

 "معاك دو ءدالو الع فقو
 دن انف دالو رع

 يصن فرح
 موس

 ١ 11 م

 يل عؤقو اذ اان سب ٍيرولاوف

 سيو ممل م وودالو|

 ره امس وام

 مارعو



 دالوا
 رج "٠ ىص |

 يع حل بببهف و
 ْ اج 0 0 0 1

 د 0. لح" 3 : 1

 رك دم حاف دم 3
 . نصا : مص

 زجر دلا ىف رج عن ملاذا
 : دضص |

 ماك اب 8

 ”د؟(: بالا مصاعب داورط كحد ت>فيشنو ك<ححطحدق

 م ٍبيصمق هساؤسا الو دز و دإ هالو دل وسع وع مم ع ون ومو هم
 نكد 2 ملي فقولإ2) ىع قبطى و ذو تجرم د ل ممهوه نول
 رثاكوريلا لقتنا نمرا وزع مياة دابر ىوتللا لا برهالاذبروالا-
 "ملال قاعه /ل و فقاولا دال وا نم ريغص تاو طا قع و لش يع
 نقاول | كنبو لاول نبا هيبال بج هتاىوه تح دوج وللا و هحا نع
 ابنك واوا نوم قؤص تام و تمهل انته ملكك ضق اولا ثببا تبارل او
 فكبااشوم نبح دوجولا وأوربا ئمايلا لا نّوولا 2:قاقك اهو
 فقاولارخ آنا انإ واربع ءاببجد ناروكذللا فضاولا تنسو ئقاولا
 اتنبو نيقاولا نبا لا تير وبزملا نوصل ور وصلا قات تنين
 بيرل االعف قولا لها ةبيقب نم حط ىلع نم ونكت ررعتد ملا فشاولا
 بضو كج امس ام لع قّضاولا سننمل فحم ءظفل نه دانا
 امجاد ل جسرلو تحانعساللو دل هريِع نعزوقولا ه١ كم تام نم
 تيل ابعد عيوصصلا_ ع نو دهرؤسعلا لاخن و 3نوولا ل هنوعدحا

 نلغصلا بيصب منيب مدبر م ”يمملال وا جرد هسا مانميدلا
 ادرك يرىوبزملا ضهاولا تنسو ىضقاولا تبا نيرويزملا عرطصلااو
 - ةظمل ئمد|فتسلا بيترتلابالع فقول ها قب ىمةسقبط دعا امموكك
 دل دا منوككك يسر وبزملا/.يجو فصلا مج الو دو ىطصلا لانج ودمت
 2270 معؤع يدلل د عرقفلا تك قاولا تاس و نبا ئم تجرد
 هداولاءالمللا خس هب باجل كن اوج"ن وملاو َيِضوَسلا دهس !"نوكلا دمتم

 موا رملا وائل ايل ناك لاّقسشال محوال ذ|هدارعلا مهولعب د هددا وطن

 . نخوجراجقبط نمدحا نعالام ومب و تنجو نقاولا تبادوجو وح
 ٠ دجا نبني حر قفلا _تبتكرعا كابس هددا و <بتررو قا ولا لضا ا.
 . افلا ميعب ةئدالا نه قاد سماد يصم  ءاح رجم الإ نذل
 م اشلا صشوطنو مالالا طاشبالاب ةامسملا تلاسرم ل طبل تملا ممالسلا
 يتب بجتيزلا ناب روكذللا تيدا داع هلا اطلاو شمل! ةيغج عامي درو

 . دير فقواذلاعذ اسس كك دع ملول( خس ورتجرس دلل ىح
  ةىسلا نالخ,ثبادالوا لع تاذو دعب يعم هتايح ايا مس عفو
  انليءاعبب ةبوس وحلم و تيدال/مود و لعو ىلا دبعمتو هتأيح ىف
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 وادع ظكزكرهدالواطع غل تثانالا ثراها وجع رهرسب ند

 مسدالو للعم دلو الع فعو 2 ثازالنودرولدلا ىك3 بح مءاقعاو ماش طعمة حت هدالوا ١١

 قرر تارقئارعنو ر وكرلا يَسا ارلو نعجه ناو رههدالوا ةالؤاو رهدالوا عونه تام عه نإ ِ ش

 تام نم ناويع د ثانالا سد وروكولا لح ةسالل مش دول كد نجرب صن
 وك انالادالوا

 الوإ و :
 / 1 ' م ْ ت“ارلو دلو الودلورنع نهتم ناو عدالوا دال واو هدالوا ئهو مم 0

 ' فقوله نست تبط ىو ذو تجر د محو حالا فككذ نم رصت

 بيترتلاو طرتس ع ك5 نك كالا برقلاذ بالا كت خحدقي
 بقعالو لضرب وروكذللا دالواتضرفلا ذا ءالعاننصلا ٠
 و ممايرذو مدالواو ثانالا ىهدجوننىجعانقدتككذ داع ٠

 دالوأانالا ضيرظن اذ عيت رج ةمح وعر شريكا دالوا غر يتم فكك ١
 الور ولد صراع ضوقوملا ىم ثانالا دالوا نم ىآلاَد ىحولاو ىكرلا .
 ءهدهتلفشو تانالاورهكرل ماسة بورك فقئولادوعباهق : ١

 لمحو ثانالا نعول طمس نإ ىكوللا دلداط طم شيبحابإسإ)
 ركل ككذللا فق وا دوعبروكوللا دالوا غلاك ثناناللا حوا 0 :

 ا تامر ٍقألعا ساورهكذملا لوضباللتثد اناا لود صعيب ةيوس
 0007 داعاسلا ىزلا ميهإرما خدني اشي ان نم يدع ل لاانه ف
 فرو. هلع اك ال نهلالالف دجر طالع ثااذالا ند دو ضدام تت هدا مجم

 7 همن تكلي اورو“ انهداورتاب رادو مدالواو ثاذاللا نسدجوي نجاد ككذ داع : 1 4 3 فلير 0 : ١ ٠١

 : ش 1 مطير ير رن عتص عالططو طم سرع عج اولحاواحلصالا ونمو عرفا لهم فيك 1
 م بج رلادع ديوس دو دمر كلل دال»ا ككلكميخككلو دوا كيش
 ا 2 اصصخ لص ققاولا ضرع نا عع دوه2 دق و تاء نم بيضد درءزعو

 سوما يازمن كلو نقاولا لو كك ن١ حك ضاحو تلا ْ

 ١ | .لالس جرلل ىداتنلا قف باطططا هللا نجر ظن وقد دقو
 َ ,راهرملا لصل هدذووغ دعب ئىمح سفن ع منوحاط لور ضقو١ذا ايف 1 هيلا دلضلا هدهد ذع هدم خوه طز نع توحاط اه تضخ اعط |

 ا ا ”اقياوملاسا طعم هدالوا دالو طعم ه دالوإ ع ميالمادمب نم مئه رم '

 | ١ذامه هد حاولا مالم نقل الا اطنح حس ىكذلل يع طلح ملازم 0
 ١ وا بقعيرل و معاربا تاءنان امهوماز ناننالطص كامو هرمنا
 1 .: : -يبال توضال دجوي ئمدعءايبجرشافقو كدذ داعاوطٌقناو بقعا
 ١ دالعا نيعلإ 55 دعةيعرشسلا معمعلا لع ميس اتاناوا ضار وكت 0 |

 1 4 ا

 بعصس 20



 - مقارب دجوو بقعيرل و هدمب مهرب هبا تاسو فاول تاس مملة يالغلا ةيوازد ا نع قو كد داعص مجاب اهنضرفنا١٠ اذ
 ش لوا دالواو دالوا هد قهرححا 'ئعاونصر نا ىو ول ونتخ بال ةوحا

 ودود ميهارب ا ةوخا ضارتشماب قموبرمل ةيوازلا ال ضو حيت عم
 كك 3 ومااللاب طرع اذ هالعا يللا يدل دع دوو جانلاو ءانهتحاك م اع ك١ ظول ١ 1 ظ ناولا غلا مب شالا لل والا نسرم(مامما ةوخادادوا)ل كاقشلا 10 أ ظ وضعا برّدالا كن 4 هامىتن سدو دوا يحدحا ضد

 ةياديلا ع سنن بالصلا غد |3115 ك5 نو و بسلا وصخ - هعجرتعيا) جحر رجلك قيد ساعلا و ظطلل ا مهوعلرابعالاو ميول ظ ١
 لكذ| برايك وا توكسس ءارارقا عمي صريصلا و لوضدز ع وصلا بانك

 كاو”متالنلا خمد اىهلوانتي مالطاب منان رج ري صلاو هت ل وقد ماج -
 ذب نامل نزار ماجا ةوضا دالك قاقحس !ب اننا امو دانح وهف لس ل / بسلا صوساحلال ظفللا سرها ابشع الا نال تيجوزنلا لص غناك 0 اينعالا

 - قاورنوعا هعداو ٍاَجنالاِه حايل ومل اظطللا ة دانا ئشاولا ضزعأ»
 زل ققاولا ضعال بالا لو كص احا غش عاقبلا نيس اب ائشلا . . عهالملا نع ال21 ممل اتا يع وجا لع اءهتسابب تيس وئمسرمللا ايضا

 دميدفقولااوجرمو البق نسعع هاجص ع تمبرمالا بهالللا نيه 0 هذيلا ورصم لع ئم|جرغد ”سرصملارلايرالا خيم جالب شلل وسحئللا 0 . تحالملاو ةيعو رلاراي دل ينعم كدا يك سوجملا ب قطا اه فلاخي . 1
 لوقا هالعا نيعلا ركتلاو درو ةوضالا 30 هلل ال ميوازال ةوخالا تدوم
 ١ هيضررَسي و هزفنا ذا موحدحا ولا بوقت ةيعرشتلا ةديرعلا لع
 ١ مطل مباعوجررو لاديقد ككتللاناربولعجوامقوفاف نانثالا
 ٠ ع لوب كوصخحم ماع نو لوس ل دج ل كذلل عزت نمو دوج وم
 الضال عوجربو صاح دق والا ماه ماس ملاؤ ةيعرشلا ضيا
 ٠ . الا لعاجدحال ءرجرتلاو ىيمالكلا جماع مالا اذه رضنلا 2 3 - مما ىلع وطالورزنا يهل وسال ظفر ع فلاض ذا قاولا 2 غو كلاب لوريال نيقيلا نال هيذ كوكشللا ل5 نقتمملا ”دقيف يح مظفإوؤ هرمل هذ كوك شم ةوطالا دال ها لو ظفل ؤ. ١ دوج وا :ىقيتم

 روووسور سوي ح0

 1 . : | . 5-3 1 ١ ملام ةيزدتخا عحرلا ءاشالا عرش ةىريبلا ححالعلا ركةنككو بعص فب "خدر >8 ظ
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 ميقارانو الع عدعاجرم يرو هنايحمايا سه زعضقو فقاوا شن ١ذاادو لش سيزكالالاتاجكدعلاذ
 مبيعش دع اهزععت اف كودسا دبع تنب:سيفن وعدا لعو نقاط تجوزبزيغد دعب: م ١
 7 مليح ةدم مخيم ةيوس ةنيلاعو لطنرق جور وزعرضو فقاولا اقتنع |
 دالؤاإ ع شلا ضيفا رعباّمعاو ل اشاو هدالو) دالواو هدالوا ىلع ممم )كلي نم هل

 الز ىلعايعرش ذوو دل > داعم مهاب اوشا نيالا ظحاتتمركذإل

 جوس جو ىورمو يصوت هوا عانسح ميول فقاولا خا دالوا
 اهلاشا واه دوا دالوا اه 30و لك ىنم جاكم اذو لحب ىم 2 ىبيج ظ

 5 تاز دصتمرب هديت نييضالاطع سك امعاد
 و بقعالو دلورعن* اخو :تياعو كفن قو ىلع نعب تاهو

 ضي سيل سا اري حم نوولا حش حا رزخا ةسيفن تقي
 فقاولا ىقتا تانب تناكك ناو مهلا نصت ةميمالا سالو دحاو |
 ل 5 متلبا ١ بلاجالا ملا :وعك نب قحا نم نهادحاوا مف ا

 فرع احا الف ة دوجوم مسيفن تحا دا+ يب اقفل فكر وق
 ا توبطورشج قولا ىجتواة خس ا نال ضقاولا يا تانب لل ؤكتا ٠

 0 صر طسولامطوندو طولا طقنحزرقولا وكس ايت اقل انن ىخيسالا د وجوم ظ 0 .- تاع 2 ا . ا ا ( 0 رو بتن-ل  مههتحا ماداق مماقعاورجدالواو فقاولاقتعوةسيفنو سيتا ١١
 ا اا اقفل ات اب نم فاو 2 تانب ناككذاوازقطلا اا تام نوم بيصد يي هدو
 ا ةرلاباوبارتىنيورزإ عدا ذاةتاقعمالا ال ولوالا قير قفلا ةفصل طولا فد مف
 ا 0 فره هرلو ج.(تو ى سبلا باوب|ذ جة وفومةدص#لاةولربلا باوبا قولا بابا

 ْ مج طرأ ءريلا ممع قدصلا نال ل طلا ئعيلا فن هب اموا هدا دأوإ هيلو حاتح ان
 ا | 20001 علو جاتح اذ تيلاملا لع ذوقوعت كد صا ,لعجول كرك وربلا باوباننه

 ظ

 نيعتن 6 ئككو تحا تبا رو لو نوليوةجاتح مرو قدصدسسا لضصيإ|ل دلع هسا طنبلا لوقلو ىيك ملا ئه نا ءلخلا نعل | جرم هناذ ظ
 ١ ا ناسك لا جو ظعاد ضاق حمج ناكناو خال دلان وجا ضيع“
 ١ هيلع سكي نا رجب لد وز وكي تاسو) املا زعولو ميل الاو

 ١ طقس غنت اوا صح تام ئموانض قل والا مج موك رمل لطم ناو
 اةآآ ثا فقاولا نإ مجانكو ضخاولا برات ااوداكنا لكسز خو
 1 توكل همام وضل ىمممطمد ناقل اءاضاقطط عبس امد اوداكا
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 | وهميلا فقولاؤصروعاولاة ضقاولا ترو ضعب ماتحااىإ مقل لع ْ أ
 | اهلوأ بيإجالا لل ع عبلا ور هلا طصبلا فص نار قظلارياس حد دا هتك وحاب |

 | ا ورا لعمل جهل صول حاتال ت اقوال ضم ةءضقاولاةنر وال
 | "0 اهف لسير زناككم ندزنخبإء رف مولع فقو اداوم في
 ظ نم تام حنا احاطورش مب بال وو باك غض فاوارش

 . الد ةءاجو ءاوحا مهل ضوقوملا تقبط ع وذو متجر وم طكفضوقوملا  مدءتصر دف نيولاررو نع ا 0 ٠ ع 5 ا .: ا >ذ76-2 هاذ | 0 ةيرزلا نجر تاي نواره ىستقبج ع هذو جرد ةروه نعال الديار ) ا ْ ' نقولا عيربخو ع بيصن دود نجا فس ال و دل ريغ عمن ض وللا هتيروو ا
 - بيه دوا صاب _لل) وانتر ضعبلاو ل وانتم مخعضمبلا مهنا عيمر يبرود لير
 ظ صخيالو رم وبإملا جرد ليها, ينج ذقولا عيرس ئمر وجمل قمل حلا بزؤالا ؤِهرررإ"

 050 بيصن دومي رن باول يقاولا طرشب الع نار دكذالا ءاوحا كذب ا
 ظ صل و تجرمدإقا ىحفقولا عيرم نم هنعلفسا ل و د] هرغنع ةوتملا 2 يس لا ب ا
 ظ نقولها نع والا نالرموكلملا نتا ولا طرشب هل عنإر قدما ةولحا كلل ذب فقرولار اعنا ُسوارم لا
 قفلاىداولاريرقفلا بكب اوصلاب را هساوالىوالاحام قحل نه 2 هااالاع م قح لوس

 داو ريغ نعم ح باجمل وسب يض وود هلم وع صررتاككا اتق و
 ظ ٌمَعْطل ودائما لكان تخل و27 14و_ء د ىجا سا الو
 ١ / تح هلال داو ريغ نعم نيحانإ الع زماولا) ودب هلع هتجر دى و دو
 ١ تيضلت ماع لاو لفملا دنا بطلا مك ايرعلا ”قبطلا لَو ئع
 ناهس ةقبط وزر نحوي 53 كسل د هب عص حوا« طورشلا
 ١ مان فا ولا و الع هلصاباب و كاك فقرا غقباست اكس هل
 ا لو ئحو ىح ظل ئه داذتسملا تعط وادو «تجرم 7 خوه: وحال
 | تا ورعب نا نه صالاو فاض سالك د1 قطو ودورتجيس د غم
 فاق ا دال رق ويرد كسا حالا اضن ذاصم نقال و
 ممنوع 3 .ةراوعا غاو نقولا قاس اقع ادا دعت نم
 ١ ايطتجا ككذ منغ الباس قاس ا هن منع ناك وحلا
 ١ ضف نكاد شيا كت و رطل ياخ الا نوع اا انتنكك
 كفنان الا وح هكدا عكت رك اس فاد هذ
 هسا ناطم هام زا ور عت ا ععالا بيلا
 انباس ' ظ



 قرطلا ئه ميجا ضوول هنا حاره وسل «نإ زعل ديامهاقباس ٠
 ماع مه دل كذةصح تينا ظلا نككّوباس مك اداوم
 هداك راتحا ادم ىيل ارم مس امالاذاضمزقاولا3ققك ٠

 اضم تاولا لود غتفاطالا ناءلصاحل قا اصل رنا نيب اورظوتلا
 فاعس لاؤاح هدد وي واةاقكس هل نادت لى اا دوك' لع ةكس اهلا

 طتفروككالا دجوب لو كزتنال ا ظج تح لكزالا لاقول نا ملصاحاه ٠
 لع اضاختلا دإرلل نال ةيوسلاب تتيبوا مي مصياطقف ثاناوا ٠٠

 قتلا ناوهو را جو نوسدكذ دينإإءإ بق ةماي وبلا طالتخحال) دات |١
 داو وعسراء نم نا طورش نع زول[ سم دقلا بيضلإ مشي ؤ

 ٌمَقبْطو ودو تجر د مح جوه وحلا ك[ذ نم هبيصد داعمتجافساالو ٠
 فقاولات امو ؤوملا لل بولا: بالا ككذؤ مدقي ىف واه انهم

 نيل صوه نا فسا هداورنعايعم لوا دال وا ىم صن تام ْ 2:

 ده «يلاب بوك هنكك وهز نبا وستجد ةيىيلو دادبع
 مو ؛ ىذا ص بيصن دوعن غملاب ىقولا ؤيّجلا 1

 - ىوض ىلا 'ح اهدا لح لح ميقفلا ةحاملا انفتياتم هياط تير وقام
 - ءاهبتجمدلا ذل ناك ءلصاحاءةريكككةيبتفلا تجمل فلوملا ٠
 مل جملا ةصحاقتنال هلا مذ ج2 ملوصا» نوبي طق جواري
 يسم قاّوكمالاد ذصد بيو ١و ال22نعاموا ممتعا نالملا

 ٠ ابشلاما زب مراتخلا وا ويسلا ماجلا هب ص وزب جت ولاحتتا ىح
 لوانخ تجرد 2 ناك ذا او جر تجسد غدد ثيحرح ع انهو
 لالا حولا ةكركشم مدس عنف ممطعبط هزات فلتخلاذ بيكو
 شك ل شوا دصملا ىدنف ا دهكدى داهلا ىدنطا نيل ا دبع ل وملا صام
 2عاوازلا ل ت21 نع برجا وقيم دولا ها ئه ل وانتملا نال

 ”ةملل!املا ييرلا ذاالرل جل كلراصما وزياد هواتف ٠
 قفاوب ا 0ةقبطلا ةئكترل نابعا هد وجوم مدل كر هاا

 يبل جاتو كانك مدس ماما وانما بلا ةكركشع ضعبلا ٠
 ققاولا يؤ رج داو: ممل غلا نيهاش ند ىرهزلالانعنشل
 مهل ل ونت سانا هيداصالاو يحد اطال نال تقبط كد دورتجر.د نول

 هي هداج يقل ارك الطب تخت فا ةدلا زر موهلاو برجغلاو

 مقبطل اردو اذا م
 هلرص اب بوه#



 يَهَهْل ةجردلاريقولامذ
 سلو ئتلاوا

 ديكاشلا نر سيساتلا
 ققكااو بيه ليز

 ددقم ا ببيصتلا مي
 الوا ةيسرقلاز يد

 يي

 عقل لب

 مهب الع

 اضيالا هرم لموت زنط دنع ماعلا تا ادلاؤ
 ٠ ةجرمدالرأل زيت ىنقاولا غلب تن "اع عقيدق

 ترو بل لدم هع ذينيحادخناو جي نعال

 لصف نبوض اشلا كك رجحت فلا ئعالتشا ضيم وكنا لع للم طلع"
 فاقوالا بتكووقي هرم او «صئام ةيظلعلل | نقولا ساكتكأ

 نّقعلا فقول 2 #17 تاعئمعو

 مضورع هرلعايكاث إى يس ات يملا نا عهاظو
 0 نعذائظس الاب مقيقحاصنألا ئم اع انلا سا
  قاقكمالا دإ,ينابا طا زنا ىلا دعم عصي ل و «بيضم يلا يقتني نم

 0 ضاع ةحاماخ فاكَيقولا ها نمو كنت لا ىئولو
 0 وج تاددقالا د اوما لّواخلا
 |اددلطا دقو تاَمَكس الو بيصنلا افلا بد ميو < هب علا

 هءنيرضل | اهعردقملا بيصتلا ودا دعا يك > ءاءاذ :مورحاتملاو

 يتم ال | عاجإ [قنيانإ عسل داكن ميكو ع جهيم

 كغ او قال اوهوةميعص 4 ةارملاولصالا نال جّمفلب ىصتاوا

 فللاو قفلادعارقلا ب قالا +13 لفالا ري وي واندإ مور ة عاج

 طضالومتل هيلعا وقوم يس مطب رولا لح ةضاشلا جدلا ١5 نا
 ٠ ضنا عد موقلاب بيصن هل ناككيلع اذ ّقوحتد اك( ذ15لاق هل طقاولا
 عد مدع فوتو ف هل وحدا «ذخاوهاا عع طر ةنا ع مقوتلا ذا
 كنا ل انالف فيتعو -ستن طع دلع ضوقوجذ تينضااذه

 فقاولا ةايج ا هادحا تينوتف : رخال جصح_. كتم تيوَو د
  كلثلاقّيملاو ئيلثلا الناب نالفد ىرذلالا نع دمت ض قولا دج
 موز امم هنا يشن اههتبت مذ تيمل مج | فقالا ؛ادويو

 توزن جما هادحا نا نوم وطب ك5 جرح ذا.مص نيد! جادحل
 ىحنا ىواتفلاؤ تبر فهتلضؤ كلوب مفصانترأ قيتعلا مه

 _ببصملا داملا نادك ديد ففعقاولا ١ئمرمدصي ملام مي

 يدل ضارحام يدا قب سول 3فني امانه موعلاب ولد

 . المل ميال »ل فقالا صقل ظن -ىقلابا مدع ناليع عه كمكشملاو
 رمح ار كيك طنا جتا جالا ح24 حطت اناني وعوا هتيرساد يح

 ِش



 2 ههه. دم مك

 رهيطاظفللا نعايبرل غدرا هول دم ع فمهتالقتحلاومف
 اثلا جارلا نا ددملا عباوس بانك *تسدح ذلاو ليوط بارطضا
 "52و ل والاب هيلاتذا كعبايركز اقل نسبا نس هيلاوجمىنلاوه
 ادبا_لوقاو ها ل دال هاته نيقلبلا عنعد يخاو كسلا ٠

 أنيالعنمتالاها هيلع للا قؤاوحرج نبا ٌمحالملا عررقاهلصاح

 اك ءلصاب بولا حجررال يجلب فقاولادقاذا هنا ةيضادل
 لخدا ةّضحلاب ىضكق اقع ياو بيصنلا ذغفل ناو بمطار ش

 .طورش ف فقاولا لاق كاز جؤعو لمح د هيلع داذاالا ةوقل أب هيف
 تايم اقتناواميص اًمتنادإو دلو ها دل و ئع تاح وم نإديع 1

 حملا اج | نع تمام ىمب ص اخو لو دل وءاءردد ىلا محم |
 وه برمخِب ناكأوو مهام ل و موهنال فاقع الا قبق تام هاما

 فقول ب امكحاو ا ىف ,لقن و مطومر طيف برب هج قفا اكةوضلاب ظ
 تسلا ئدلاقو م تبايواتن و يللا ئيما هش اىفاتخ ئع
 نعرل و مايق فقاولأ طر ول ثني ليوط با ططصاو ماظع كليم
 ةيلمبلل ةجردلا طّآلا مللكلا نم هيفا وعا يح عوبا ناكهككببا هلا لقتني ناك هذ مسام موقي يظ هسبا ماعم قاتم الا لبق تأم
 ىف عماد بابا دل دمك العلا نيب باطضا مدد
 يلع مسالا ىداتفل| و ىعبلا حاتم الملا :يجاتلاىوااتفلا
 ىلبإط ةنيدم ئه ئس يإتلا 2م ةدنافلل امش اهركذدلف
 ارشايح ةءابضن لعام وفق اولا تاشنا١ ذااع.لللش ماشلا 1

 ىلع ك3 ئمشلثلا نفك هدمب ىم دكا فاس يالا
 ارجو قفطصمو دهم رهو يلج عا جا دالوأ ناشلثلاورب اك ةجلادلل.تنب ا

 دالوالعل اهداكوإ رع ثلثلا (ن وكرم كجل للمهن ةأذو دعب نس مت
 ناثكلا نوكو نيضنالا ظهرت ركذللابماّمعاو اها اذعش اهدالما
 ركذلل مءاةعاور لاش لع شره دال ولع نر وكذملا أههبا ةالدا "هاذ دعب
 مس يبض دع داو ردو وا دلو نعمنح تام نمو سيلا اياد
 ميد داعر) ورل والو دل ورمغ ئعمج رح تأ نحو هر و دلو د هدد
 “ :لتفر اء( صامل جؤقاولا تنب تتلع تقسط ىو ذو تجرم د نوعالا

 « وأ
 'خ تئشلاه ايدي وانيأرب ريع -فلخ و ءْيَفاولا ابها توج توم

 7 ل 1 اع الاف

 ان/و لدم نغ فرهنت ال -قرفكأ
 .مذدغ أبرم ارك درع

 ١ طظعلل ١

 رباكا ةهاحا لاسم
 1 باطص | ايف عقو قتلا

 دب اكزب



 0 ا

 كت ام لس يعد ل ىلا

 ميقا َنوَعل يالراعفل ا(
 سب مظعرود

 ءاؤعلا

 الو تجر دس يلو اميه تام
 كليدح | اهقرغتلاو

 بيمعرو ريب ايل

 لل
 ىل ١

 ١ تير كلما اكل لل ىدا لل وقول للا لايتنافف كش . تا ناد اير وكذمل اول و كرب اى مج كل بص عجله ”فقاولا
 لع انب بيصن اهل وجمل تدلل يح 2 ذا انه ع جيجا قرطبة ىك
 تام نوع لاقتلا طورشملا بيصنملا ن وكول جالا وهام
 مهاب ول نتلان اص ا خورلو لادا و نوعا 2 2ا/ىا 6و5 ”ضخاولا دقوا نع

 د ارعا 3 جاك «586وا لوح دراّجعأب قبمانرك“ داع وس العلا ثيب

 نيكر جلال ميتا ذو دعم م ضقاولا لقى ىهتدو مت ضوقوملا

 لوا تاس ان لح هان وا و هاج وهاك طرشلا ذرب لع ضق ولا
 ١" وها بيصنلا صاصتضاب لو نم قانا <ىوولا ثادإربا#
 لخلل هانا ف اضع ازهدا جوها ب وهال لوم لوي نحو حصنعلااب
 الص ارككَذ ىف ني ىقوملا نيذلتلا نص ل ىضوقوملا ثلا قم
 لشن هدداو مان زا معاهد لزح تلعن نقولك
 مايل لع جاتا يي وذل انماوع طن تيتآرو ميحبشلا ىواتذلا ىتاح
 نعى اقشلاو لاريلل ضرس اوس اسرهم ث حى هصو هاخا نا
 جد ءاطصلل هج وجااضما مطكتسإرو فاو 4م تاح نئحرلو
 /ما/ نيد ىدتمل ع حمدطسلا ةرهاتل عج عطم +.باهل بف
 ابها دج وفم كوك ىونضاىجا :ماكعلا باجا انكدرعام لشعب
  فيحال كيك نيا لابن حماحسلا شم ىعركذ دبا وج وصرت ذو
 تخل اهدمب ارما تومب واج تس النو ا نجس كلو ةايح ف بباك[ت تنام
 الاوسلا اذه مفرم هانا ت5 معضل ثلا ضب ىتسا مدلول
 ئييطمالاو ماشلا شعر فلا عاب انلا غلا دبع عير حمدملا

 لمع اعمل زيطلا نق خاوللابا كك صج ني دب للا جابسلا عاتنضهادبع
 مدع فول تح تام نوم منالع مب بترمج العا قو ضمد بلش
 ىلاذ ضعالو ضالو ردو رع عدا نمو هدذول بصق دل و نع
 2 تملا لا بمال بدالك مد تقبطى او تجود ذر وه

 دري لا وهورمججرحا و تاحو جندل تحت عا جه هنرررصك اذ
 موف حلا تاقبطلا جاده نحل نوط متجج.د ةلىبلو حشنالد داو نعال

 رح ظ



 ”قامرج سلو نقولا خمس عاج مقبط لتىجلا ةقبطلا لو دحا

 ام ح حيض دلال بيمن جتني عي حيلحديلا مساج
 كو ىف ونملا جر 2: دجوي مل و جات م قولا ناكشيحرش

 مى يسدد يلب يد حّمتنم نقولا 8 ىعدحا ابونا
 نلوم تلا اجى مجرءالاهو تاجرا دعا لل ارك الا قو ١ + ١
 فقاولاط/َنّدو غونملا ةجرد تاق تجرد ىلا ةحرمرلا تماق <

 ذولا ال برقا ةوكذملا جدال حما 2ىيلو ةيبرعالا جراد

 بمرشالا لككذ غمد ضقاولا لوقب دلع ىضوتملا جمان قلل
 بال اذ بالا لوقت فقاولا دم نالو ىفوتملا ل بقال
 بو ناذ ةبوصملا و ثررمالا بتال جبد حكى حرلا وةجرمدلل برق

 لق نماضا جوبعمو هبيسب فلاب نيؤقاولا ضرع عداةجارقلا .
 ممالك ها ظانملا عرج ىقملا ىفو بروالأذ برقالا دقي نيذقاولا
 - ةعرلايبزمو ةقفضلا هل ةيعادللا 2قلا ةفالاراتعا ناعرح كو
 ربتعملا يرحرنعل ىذا وا حبب مقالا ماعاد لاكش ١ >9 للطلا ل خب لاو
 دعب طررظ ام اذ ها صصخع اص ىضقاولا ضرع ناباوحص ةحاطلا دنع
 هدداو نيو اني الع نم نيد ضمعم تدلك رحماتملا ٠

 اججردلا طع لييخ بسلا هجر. وحس اعا_أوق ||نميعتسس !هببو ميول
 سحا اهوى يل دحيم اهو غوتملا حرم د نا ”لكثملا ضو نال

 مجرد واربع لاش يطق جردلا ترءاصم دحلارشفالو

1 

 يبرق تلي لكونه جب قفا حو تابجردالا لع قييميسلا
 ألبا هدو دعش هءايحمادا سان وع ضقادلا ءاذطا ليها فق لشسا
 تلمح ها لع متي نوطبلا تيبابترعةيعرتسلا نهب زعل يعاولانتاد
 سنع نوع تاه نوحو حوفس الأوأ هزالول -سيصنمق هاص يطا وا قالو نعرصنه
 له نم تقبلو ذو تجود غر هم نمل سيصتط حسا لو دلو
 حبت تاع نمو طوتالا ول برظالأ > ب رخالا ىكذ ىف دقي فقولا 1

 نقم |هنرح حطم اوال د كلو نقولا عطانس نوه ئيضا قاوم
 ماقح حاقوامح ناكوأنأ غولام نام كاورتلا كك
 قم تالف نيروكرملا بيترتلاو طه رك3 لج قادس الف

 ماحب دور وح ةيقد مود هدحو هب صتخذر وكلا طيح يملا نع

 لكس قمل
 يلعجلا حر ولا



 . بقا نبا نعت ادب تب نرد )بع ئبنلا دبعومج فس الو دلو ين
 تجر د ىهىسئم دحاو !دفقولا لها نمرت وم نيحدوجوملاو
 تاالجربو ئقاولا ةنس | ىس تببلاذيل رن تباده# وه قبطى هدو
 تتلام ةدحاو محمد ثم ل زا تيللا مقبل ديالا كبطل لها نم
 -ققحو طوسلا لاّقاملا بهذ د منهو ,تقبطإها نم دلو ريغ نع 2 لعد طويماد يل ا مزث ككذ كف دتحلاو روككلا ىببشلا دبع بيض غادوجتاكسأ شي ل / نبا نادي رم و :دوجوم تااكوكن ارهاق امس نم اهب ضورعملا | - ابيض توعامملا لقصن او جملا اهبإةايح ىف تاّمْخس لا حبش مما

 هليل اجلا نو د:قيمحل لكل ىف قاولا م هلك ىئتقسطلا ظفل ناو 2 | ا مط سيد عضل طوشاتتالملا“ ه ابتلالا ين حميلاماشاو ةصفاشلا نم ضيرش د تبا ةهالملا 0
 فقاولا مهلككّصا٠د مصوج و صختلااطعاو تياضتملا نيب . مر

 «كِر اطعوعاضيا مدمكا كحل دعصوح عا ءرحو هيف هنتر ع
 بيض انطعا ناذ دلو ريع نعام ال)ابق عوب اق ويلا تاما امين
 (/  انطعا ناوزلالاو قيّم نييبا صحا عم حبا ةقبطحضاو عبط ها
 | راجل انها (تيكمتقبط تناك كزدحالا نود از دحا ولها
 ةتيتعفلا انا وكت هيا قط تناكناوادطتا نم هانضرف انكذقو
 ”قمطلا انيتب اذ نقاولا طرش كرجم ١و قاس الاب لانك نادعب
 انلّوو كالا بست ,نيحالكل' انلعاواهقيقحالع فقاولامالكذ.
 امور وكل سلاح تام عزل و نافق اولا ضرغ نا

 اسميبثنت هماو هيببا ئعهاقلتل ايح وبا ضغولاكنلا سدقلا قسى ظ

 ١قةولواطخلاؤ دعب تام نمدلوب َقاَهَك الإ إف تام نمدلول ظ
 نحدلو ذ1+ب شما لعاجب م |مدق بشملا تبخش نا مزل ك3 نالخت. ا ]

 هيلع نيلوقلا ياذ ىّلا يملا ذه هل ىيل تاق الا دعب تام أ
 ١ مكلصداجككأت !نرموجام انوشف!ثوالا ما ىاتلا نعمت لهو لوم

 ١ نككو لاوس اذ > نع با وجان .جىلوملل سا ل لوق | |ثريعا هجرك ملح. أ
 | سكك ردهو طانلا لوقلراتخا كلر يذي لاونخا ذاع لاوسلا بيتر ١
 لاقل ث اف هصئام لينهل ءانقالاحرش نع لان جرع فلولا ْ

 اا ذع ] ظ ْ ' ١



 | ١ 7 نوال كلما و لئس ناو دلو نعف قولا هل وحد تاه نهنالع
 لفس ناو كاد مهاقح ءرلو ماةلحدلا دوجوسىؤوتملاناكولهناالا
 ْ ا فكولاصكل انوا د وجوم ناكون انا ك3 وع ب .لصان اك نتساو ٠
 ا 15 0 علو ةاحد ظقدحا تامدالوإسحقرنسوفقاولا دالدا ملجة ا
 ظ ظ 1 ملا فتئامّم لو دلدو ةصرمالا »فدا ئعاجرلا تاه ادلو كو 1

 0 ن1 ا دل قع ءرحادل و ععدحلو ماج قدو داش رمغ نعآ ! ١
 1 ا «نشِب دلاخ ركب و ديزا : مذيلا هب ىف ل ا

 ا 1 أ :١ 0 8 كىحا ىايهسلا و ىتاشلا ىوةلبطلاحانملا عب ن7 0

 | ') : لوح د لش مزم تاهنوح نإ الع نقاولا لق نا هود لن كلة ومملا
 |١ ظ ىف وخلا كلاو بيصن د اولا قادس دعب وصمم ضقولاانهذ ١

 ا | ْ لب هدوعدجب دل ورم عاوع هريلا و ةومحا |! يم تدام ئمالا هادستيال هتايح 0

 و مرح فود نم نارطع فقاولا لوشد ل ئاصلالا ةونالل نىك ك3 |
 ا ١ وعم ىذا فصولا هيا ءاقمدلولاةعاتا نكتال داطادل هرمتنع |

 1| ظ تير عج .ةقيتصرع ظفللا لحؤصالا د, اجيب قيقح :قيقح وخلا
 ا ْ 0 ١ جرش >ناهدحا ءاطلا ئهة2ىا لكذو لج نامه عكر عد نيطرشلا ٠ ظ

 0 00000 انا ب لاو ل صفاست فقولا ئموبنهل ءانقالا
 | لاس لطب شتملا ىسح خيش ةمالعللو وزوق' فشنالا الحاسم ركذإل
 ْ ١ : ؟انضالا حش ةمابع خخ نعرماملا الإ نعى ب اتنالاركذ وللا نه

 ىع ات خيشلبلا نيرلا بار زيدا كاملا دلتا تيدالصانزيشسلا نو
 | , ب ئزضوشلاو يزل ناس ىبدحا بارغلاو قيرطل رسما دب ناو ١

 || ىّيداو مهلا هنا ىد ىحقلا لع ضلال نعوتنو ضفرلاو درلاو ٠ ١ تأ نمدصاووكوعرل ميراج صرضوتنو ووو

 ا ا ١ نحو برزان اها هيباماقح حوتقم دلولا ناب ٠

 -نياطكككي قفاد و لاَ سعال ىلّتم نقولا فضد يامالا عرش
 اظل نال نابرتم ّم_اقلا ناموا و نيالا |برقفو اسفل نايعا نم
 معد فانصملا ناب ,.اوحصرق و فاضح همم مات ئَم تداولا م مالا

 ”اهمراولا وقص سيقما تاو دا ئه جس نادم لوم قاد اظمضلازك و
 لكذ ناو لوحاللا دعب قه امو طتبا كس ام قكو هاصا ظ

 ا م ابي وكامل للملا يروج دهولار لو نضحيذ ملوصا عرف نمو لوصأ ظ

 ١ ا

 ظ ظ
| 
 ا



 21 000 3 ظ
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4 0 0 4 
 ظ تام ئسعحازكو ميبإ صحو تونحا عب هدرا شايحوعبا ناعولرلولا ع ِك 3 4

ولا ككذ صوص مع مم 4 0 0 2 0 ميك
 ] ااه احلا تصح ؟ىكذ ميجا ماقم ل

ما دضضانعذاعذلا ناش ءاتلارهددتاواطتق هيب نمايحالال 18 ٠
 ظ يو

 ١ نون اعلق نا كشالو ضقاولا مدلك مرجعا ٌررعلا نابع ئاللاو 0 0 0 7 “٠ ١

 واقفا كات نونا تزل ري 0 اة

 0 7 لا 5

 عجل 9ع شل |ققحم ادع تحمس اككانقال | تمام هعاوشسم مجبرملا ل 9 3 ا 7
 ا ١

060 

 نمل وسلا نإ« لويس لع حسو هاب ما لع متيض اح صقشاع كف 1 ١

 /ءجهيعاءإدجم طق 2 داضتلا رو مزج جيل مله م ١

 تضوا )م هزدلاة لا حكشلا بدلع ام ناكتناواملا نستله م ك 6 3

 دا سل زار اشد بلاص ار ملدا هذولا :بنخءنم.133 |3584
 ا و منا نمت مىسقلا ضف لوغلا »)و 3 د ا 3 د و ند

 تشل مدافئ هل ب 1 133333
 طش هنا مم قبط هجم قبلا نككوواولاب ءا تبن ولعملا تيعب بتنرم 5 0 5 .2 اخ داو

 ١ ولا تام ةرلول -سيصشفرل و ئعتاءئمنا 5 >3 ةلشأ لا 1 0 15 ١

 املاعمرلا بيب [ننا دا نعرهرحا تاما دان مب فقول |مسقيف 2ك ىو ىف بزوال ع

 ةْشعلا نم اشثملا تاما ذا اذكد دالو ا ئع و دالوا تاما ذا انكم ورحاتملا 3 80 3 ]31

 املا زهد ادد جا اذكأ انفحاة يغب ل بط 2 10 5 2 ع

 دالوا ل ناكوكم ةالوا لا بيصم هاوالا ةبطلا نحوهب نمرخا 2 1 د , 2 لج 5

 0 ا
 قيتالاوركرلا تيب ضافموا بوست نمفقاولا طرشا.بسح ذل 2 3 5 3 24 2
 نحا ىصتخياكو ةىبارلا وا ”شلانملا ةعبطملا لها نئم ناك وم مرعنو ذز 2 0-6 3

 | دعمنا وح م تك اماص ةنانلا قبطلا لها نال با بيصنب 3 | 0 23 333 -

 ظ اولا تام ةدحبيصنلاقتنا طرح داو دالو الع مقالا لو - ا 0 1

 عيه قطعنا تمتاز ير وأي نسددج» دمها 3 6 ا : 52 3
 0 ١ لف د 1

 ظ
 1 ضيرتنت لالا ل هلل داو نعمزم تام نم بيضم )قنا ءن 5 2

 نددوووب نا مكاني اة صاتسس ةياحامإما 73:13 يل 3
35 
| 



 5 نمزييتلبلا جارسلا مضل وعني ضان و ممانللو ةسبارلا خل مضي ازككو
 عر تعقو ىَم ثلا هنها|ةو هاواَتذ ىفهتيإ6ةِضدانلا عمن ْ

 00 رتل برم محددا كد غال جوك( تضاو وانهيار تععضاف ٠ أ

 00 ماء خبِقحبلا مملكوتبنا هب تيتضااج مز هدو فاصخلا ضاقدا ىلا
 ا يررملا درسلا كة دع همت هش لادو عضد اوءاءاتخ فرخ تبا حقحلا ٠

 ظ ىضلارعقتب املا ءاشملا غحتن دّقدروكتلانيسلا ءابعحتنو
 || ظ ظ نعاز طل عملا هعوغمد +. قفالاقو طوي جال هىكبسا مامالا نع
 ١ ١ ظ فااضطل مالك واحات ل صاب مجمع ل فاصل ساشا سلال
 ظ ْ ظ رت ةمهاطاو قلاتلا رود لوالا غمتمسصلا ضّقَشف ىاولاب ناككذا أه 0 نيبو متب نيولطبلا نيب ف طملا ناك كلامه لاذ جسد لش
 ا ا ًاهريغو ءابشلالا يشاوح و العلا نم عدصب نمو هيلع هرمو ككذ
 | اصل سامالا مل لا طسبدت و ىوطلاو ليسرلا لل و يرييللا و ىفملاك

 | مضاوم ةدعؤ طعما ردل اضرا كنب فاو فاعسالابحاصانكو
 |( حا بار شلا ةمالملا كنب يطا نكوونصوم اسكت نعاطغ هنككا

[ 
 ١

 ظ
 ا

 ىعرسقو يناثلا ةقبطل[ضاتناب ةءتلاارطقنف هاته تش ولشلا
 قيعئاولا وه نمت س ناكئوم مرحو فناتس مش -تالدللسا
 ىلفلاو يهجر نامل قو انكذ ئالخب أوتضا ثح ل تءضطمد زعدرلو
 انضطإإحنوحادحا للءاالو فاضل رابع كرحهاضتق اك تمخلا ضف
 ظ ْ فزنا ريطو ةمطاشللا م علاج تكة طعم فاو جب الككذ طفالخ
 1 008 لد لا تلاس,مكتتلا ةماحملا نا[ يح ووصض هاشم لم نارين
 ّْ ملا ضوياءاباصاحر كلن ناس مقوي غ البرشا ةمالصلااهركذ

5-0 

 ١ اعلا نا ككذ و ىعشس اوه خ طوسبد هن اذ هابشنالا مالك ل ضجرعسلا لل عم ٠ ا |
  1ا ةعاج طع هدعب ئه لن يع مقود فقد صاحت غل لس عميملا ْ

 1 00 وسلا ا اناوااروك3 . داو نم دجوي ئجويتححضفادو نيشيصم
 ١ ش 00 دم ةقيطرمهلشو مترا وعددا ة/واو هدكدإ ع ممن

 ظ فسلا قطا ابا مهمايلملا :قبطلا_ر يل سبالشو ةقبط
 | 3 يلا يصن لزعتنا لفس اداداد دل هداارذو كرو تاه ئسنإلع
 ا : ملن يكرس لاحتوطا ال هبديصد قتلا حفم ١و رد و ننال تأهنودو

 ا 1 ل اذ تجرد ئجحلاذ تاوضا الو ةوحا ما ىكمل اناذ تامكس الأ
 ظ
ْ 
 ظ

 0 ظ
1 

 ٌا



 "يهم تام نه نارعو ظوتملا] تاقبطلا بّةاملاذ مخ تجرس د نكي أ
 ء ايماب ايحفوتل ناكوللاحإل نقول لو هنجوفس اداادلو كرحوُئشل لآر '

 تاكم قم او قاققسالا ةهحاقمءرلو دلو وا هرذو ماق نيس إل

  فقاولات اف رطقنتارب مج رع عاض|بأ يح ىضوتملا اكول خس لصا نن ن
 م م كا محاور بايب دج / 0 0 َآ مفياعو يرنو دجاو ثيدلا يريو ىيدلا فرش مالم ةتسنع 3. لل جدارا ا د

 ٠ 1 ٠
 سام مىوفنلا ةاحو طع ثيدلو نعديدلا فرش تام -تخاذو "111 ل || ا : 3 25

 يااا يحتم غامتعانالا ةديسمع اس تانالاةييسابتنب نعبر. كش انالايسدالا كانا 1
 تمر ناضل وع نيدلا نين تداح ئاضياا معاه تت ا ضيا اوقع + ل 0 مع 06

 1 ا واو كا نيلا فخ
 اب ىعيبسم ماش - دالوا عد ا تاحم بس ميني وع :تخاذ

 ا هننالروككلادجا توه سلا ضم حف مولا هلص
 الصو ئدلا فرّشسو ٍترموككملا ذهحا >0 اعتق ولا مدري ووتلا

 بسلا ب ري لتلا قت اي معا مهيب توافتالب ممسورمددعرعنيدلا
 ١ وإ لكعرلاو نعماتملت|ى.امحدحا ماحوعتؤتو نيدمللا عالصو تيللا فشل
 فاول دالو ارخا هنن وتكر وكلا دا توب َيسملا ضقفنت بج

 ةووجحوح حاكم بطلا ةزهرسورسد رجع زقولا وبر مشن و اّيوم ٠
 01 الا ا ل مضاغاؤلا دلورلواتيمزل اكمل
 انفاتع تعا او صماولا ذه تعَفنَق هولا فقاولا لوقن هلمع «فغقاولا طإتشالاضينا تيما
 0 ا تا ا لا ل اعلا ةادانض اجا زازع دى اوك ق روكذملا اوما م 2

 | 2 زك هيدبلاو كسلا ةسناشلا تعوم نضمن ناركذد ٠ نا راج ل هى 000 للا 00 تاتي ظدا نككىيشل ماكس 00 ١
 ,سقلازعَمْن ف يصملا|هامس لاس سككذ فنلاو تكة ف فاصخلل مامالا 00 ا |
 :يحالعلا نشوى سلب |طلا يدل امون انك هءانمملا طادو ميلبإطلا رعرللا تمض وةحصلا تضّصن ع || ١ هبالصلاملاعلا نا ووضاثنا يل انيدلا رونا شل دصيتوؤنحلا اسرع ايهاسال دال يضل 00 كر ٠ ا 1100 يكلنان رادو مله َتاَمَع 000 .. منعشلا تريلا دبع مالسالا شميس و حديملا يبا باع عفط .ملاط نمو يلا دوكدلا طرشلاب الك عدلول بيض ظ

 لا ضير دا ئناهربلا حاضّملا ضاقو فاشل ليمرلا ئبرلا باب 1 . -
 - ب ا نسج بباعما دع فدصبت و مالوضص ' لكرحا توم تيسملا ضمت اغاو رهغو يرعلاا يلا الع حمالملا هعبتو 2 نلولضديالوىبكللا 0202020200
 ٍيلَيَعلاَربطلا ها ضعبءامهممبا: دجوانال اشو بيصضدلونع 2020 .كسات ا اج نوع نكرعفقاولا لوو كسوهدالو(مبيصم]ةتنيالو مبط 202 2ق م : |

 ملاةازكمددعرع مدخلا نعش و فكن نمد «يبابال هسضنب يتسم «.. 0 مص 2 ظ
 ظ لبا قنص! يقابت حطقد ؤ تتزءزق نقال نا عضو و ىاصفل :*

 1 ينال



 55 نليبلا دوجحو عجل فسالا نطبلا ضم راص عدصق مم ورزعوعام دق عال

 ١0 ١ مها سونسناههنل دا دوور سر بيضا 0.
 هيبإ اص كصئذلا هيبا توم دمر فقو ص ّس 2 لوصولازم منام
 غؤلا بيتم وجو دازؤا بيتر يبت جزع الق ثسهسالك قالا
 أ اا ضارغبا لعامل ناطبلا لحج قاّركسا بيتريوهو لهمابيت حو لص| يع

 | 1 : 0 هيليىذلانطبلا ف ام خم ئقولا توكيد ج بيتر وهو لالا لج ظ
 ا ' 000020 ىقىتسوزنمالا نمدلو ان طلإؤ تلا نجاتتنا ستحل طوعا

 0 ا ١ ولو ساقط اونا نير اس
 ا 00000160000 هوما والدحا بيضا تا الازؤ جات ععص عقم و رهتالوا ١١
 ١ : ار : نموها اذه يجو ضد الا ئجيمحلا ضع قدقاذكم الاخ نطلإإها ١

 ظ مره احس ال خال جو نانهراعتم ضقاولا الكا ىطتقي فاضل

 ا ا ا ايدل ع مده جى ضنلاب تاقتسالاو وباب لوالإ ف مقاتلو ممضناب
 ا ا ا 07 موطلوبالسو  اضالحلاسرلا اح ها جرا هطساوب سيدان و طساو الب لكذ نال بالأب
 ئ 00 ْ: هنقو باك ها فّحمو فاو طرّشسا ذا اهج ]سس ابد مالنا ماتو

 ظ نع هب سذخوم تاس نوح ناانبساطورش مب تاقبطلا نوب هيف بتترملا

 "خلو : ' معوق ئم لا ككل ئم هييصن داع بّمعالوإشنالو دلو دل هالو دلورمع

 بميت ف عمنا : لل بردالاذ بروالا نكد دقي ىقولا حيه ئممتقبطى دذو جس دو

 لورحا,ةقيفرت دوي ١ رحل تقط همز ى يلو هنمافسالورإ ورع نعلم جر تاؤ وتلا
 ١ " نجرلعال/ ةوردلا . همإ عوولو قيقشعخ وسلا جرد ىجدعا هلا ةجردل فو مولحفوقومل
 | قفل 0 7 2 2 ولا ةصحاقتنت ئلف ميدرل نيلدانتملا نيفكملا قولا لها نم
 | ١ "وظل وب دل 2" اهتالملال قام ك هيلا بقا هنوتكقيسلا يجول مل لّملنت باوجلا
 |... ريطتع تانوتوم .٠ . الملا يدلل واو عاصتملب لال كتودل هرطزجمزم تاما ||| ١ لكفتارن عليل اذا 2 طرشلا صب وب تاقبطلا تيباترم يس رذلا لع فقولانناكذ ايف
 | 75 0503 هلأ 6 ١ ضتا م نقاولاطرشعنلا بتتلابلعوفم الها سدةلذلا
 ١ ظ 0015100 مهن ودايطلا مجرد ىمال ميصن دوج هو دل درغنع فقول لها
 ا 00000000 0 نقولا ةهاووزع نودايؤملا ةجررلا ف نمالا بص دوعي باوثلا
 ا 000000 + مصرا نصخرش سيت دعؤعع داون مالا دبعرتطلا هتك

 ١ 000000 0*0 3 هبرو كرو رعوع جداا ىزطلا تدلل رج مك مولا لطب ايلعلا ٠
 ااا 0 300100130000 2 تكاتهاء رف هدلاو ككام ماعلا بهزحؤ ككدكب او عع



 اهئ فلن دنع هيدعصوصملا_وقا زعزع عكا مساقلاوب تضل رسبت 202320000 0
 ملغلا نرعع رضا وز صدرل وريغعتداو نحوك نكس ذا «ناومعو 02202020 0 ْْ
 ماي قير كدناكرلطلاى م ريوج لاو يجرعمضيقىا 70000000 8

 فيح ديب ماا مابتعااهب :كجلشو لاوسلا اذ ف ضلوللا +يقفا ام نا
 راصتخا هانذ فح ارم معا وعو هشضن هب ياا َيفاوعتحر مولا تدَمف

 لاوعباوج ىف عطانا جزل ديحبشلا جحالصلا:يعاتس نلولا اينو ١ سنت 1 ا

 ١ ثععت ام نمو غس ناو علو دل هوا عرلول بحصن داع منجافساوأرل و نع و 0 ١ نقال ةينحرس تامر زمن تعتقد ذ لسد صاح جم .٠ تن: فئالافذا

 ٠ لها م تقبطعو ذو مجرد ىفوهئمل مييصد داماس )فس الو دل ورع 202 7 ا ا ار 000 ديلا ذل . : .٠ -ثردل ىف زهور |
 ضع نع صرما مسا مهستلرعا تئاؤ طوتملا جيرمالاةبرظ أ صدقي ضقولا 00 50000008 ظ

 ىهولا ةقبطلا و رحل ابزم لزناول | جالو دحل احر دة سلو دلع
 لكلا قبطلإوو نما بلا املا مرجرقا نينا ىحةعاجبارضش
 لتي باوملل ايهجسع» !ةتدن ىماو صنم برها انما حاضرا معاج نما ع .

 ب الأ برهالا ضّصاولا ل وقبالعطقفاهتلان خف قولاوبرمئمأ يبس
 بها[ نقاولا طرشا ك5 وار مصب اوه نمو ابان جف نجم هد
 هتجر»و نا لوقىغلا اهدقفل ينردلا ترمذعت ثيحو ةجسدلا ىف
 . طرشلالاعاراطلالا ئع هلانوصرلاعا جف بروالان برق لوقودو

 , ىلو لك [(عالا ىف ةداشلا صوصنمآ :ةاولا طورت ىتكما أم فقاولإ
 كراش ل واجر ة ن تيد جلا اهبل: طرد ورع ئعقإف وتملا بيصب طعا 00

 اضدا بدال بردا ملوقأنيطلالمهط مدخلا مدح عسا ربح ذياب اح 0 ١

 اّيلاذ تجد نم يقي زىدقاتس ا« اخ كنف لاعا ناىساعح." 50 أ
 ءاطعأب سعيا مب بيترلاو مروكدلل اني اذن متت دلع وهج :رودو ا 00 |

 ولعذا ينعقد هوك عال نم وتملا بيصي و وملا نست د ايعاوهوم 20006 ' |||
 فرتالا طل مزه تلاع نا يعلو عم شب بتيرتلإ ف لاح دال اعطوزز تجمل ل ا ا
 ثبالامنبا نع بوخ ادحا تاسوالاوسلاخ مرهكلملا ضقولا جوصفيمانا 2. : |||
 . لوقيالعهببا نم هبال تسلل هبا بيض خي نلازبا نان تبان 202000 أ
 ردا هنم جعاوقاعزلا هربا يدوجو عزل ميم تاسئم نا عناولا 1 . 0 ||(
 نإ من تاحنرم نإ علوق دمد د بهترلاوعجمرللا غل دال هاؤهه 77:7 7 ااا

 ' لطاهاذاهؤو ىداتنلا فرجا ءلملا مدكئصختاءاذهو
 َّج



 1 السكك بم عفلولا نر قا ويلا ربت انركدامدقعإ كتف

 د اع منجل غسا الدر ورع ع مهم تادنحنإ بعمان برمرفقوو.

 ب مالا جدقب هل مل وانتملا قولا لها نوحكتججس د نعل همصن
 ١ نجتجرد ةيويلو امَدِع عمم تاْؤ بّوالاذ ىئكمملاال كككذ ١ ظ

 0 ا 0 تدل نمسا لج ىيلوانتنلا 'ةمضاجملاظاؤحدما هداك
 | ْ هب صتخ و روكا ا يدها يزن الو هيلا سلا بيضد دوب لب غدا نبا
 ظ ١ ظ _ اوك تاّتبطلالعا ةدحو هن وتكض قولا صا نيم هالامع ةدانم

 ١ ١ ”ةيدلالعا نحو هنوكا بنك هر وبما ىلا يزيل ل هبديضن دوش
 ١ فلولا اق عاشلا ىتوب عقلا داهلا دهيرتفلا هبكمقولا لها م
 بهاوملاوبا'يشلا ثيريملا مامالاو ىرمارن عملا ىداض انجل جفا لشمبو
 ١ مب للعاع نيدلعمو ودب انلاؤيغلادبعؤئيشلا هيقفلا ةحالعلاو جبل
 29 لل ىذه + تا ال فل اذكر كوه دوبعملا مطر طخب تيارا
 | دجررلا لهاكدق بالا وتملا لا كت ؤبرقالا مدت لوا انهاه
 ١ . تائدشالو نكماامنقادلاطرشلاها بجي هنا قحلقتس امرشا ٠

 ظ

 ١

 ىكذو بغا مدقب 02د هنودكوو ديقلإ غنا خا ذاديتمل .

 لقسم شلل نص هنا لصالاو ”جرمدلل ل جار أس سا شنما مسا ناذ
 نم ٍبرئاروتذملا كتيدلا نيم نااوركذي كد مليا -ماازملادهحوو لَها

 ١ ةيب شالا رجا بتعا مدعي عل نض تابجررلا عا نم هنوككل طع ررغ
 | ثاكّناو تاجرا عاى نمل ىضوتملا بيضد دوعن تجرمرلا ترقذ ثح

 ١ ظ زخالاذلا لا اوما نم قسما ابو هنسيؤ تملا لا برقا وهنعتتحت !
 ظ ثلا ”حلتع تفاو لاكوانعبا كرب قف قفارقو ةججمدلا ترقف ثيح

 ٠ نق ىدنذا نيىلا باب هب قفاعنأاو سرلا لللو ىداعلاىلتفا ٍ

 ١ قاف بقال | تجرد ذ نمل بصل ددورط نع تاع وح نإ ريع مثببتررع , |

 ١ أ دوخوملاو دحا تجد غىيلو داو طوعد ياسا مم اتت تافدهيلا 9 ْ

 اا 07 0 سا ثيلإمدب تنب ةيكَسا> هدر وكدا يوتملا ىبا :نعطقاولا برن نم
 ا ا كوبا" "نيلادب ظ ايو م00 ن5

 ىلا ,تخب مارب رس داعل ادرعوهد وو وسملا دج متن ناو ولذا 10 5 00

 1 5 يساخ 0 نيكل ثيحصاخ دكساخالا يضرم هلابكراعاة فشار .
 | | ةئاطرنح 3 رسل ادا او عكس نجلا كلا قا هوا حازت قولا ا ْ

 1 ظ دخت
 0 ١



 لصادل كلل مجرد طسول اوطقنح لجرشلا نا دحا مجدى مو دلو
 -(و ىذا ها دعارلملا بج, دعا دود نالىعشتملا بترملا فولا ٠

 ١ ييصنب تصتخا انما ميرجالذيمكرملا نم ججر جوعا ةيكسا> هاند
  قانعاذه نإ عيال و ىداولا ثيدلا ب ارش صْفلا تشكروكلملا د

 ذبل بيصن طعا وا ضد |.ماطلاب رينا ثيح للا داع حماطملا نع / فلولا لقاح قارمد|حتفانسدّقو امل نلاب تا مش طورشملا ة بس ردالا ض |١١ راجعإب عندا ثيحرسنغ فلولا زعقان دَيَق ويل حومل اككلدا بيضا ا .
 ”ةلعلا نا نحىّقو ئيدالرخ جاك لع ضذاوو تايب طل اغا ذل نمل

 نجاادبم ححالعلا ثياك لنفا ئيرلل داع ماشا طع >2 لطب شتا .
١ 

 ىف اجلا ماعكأب ماشبالااهامسبلاسطرموكدملا ىداهلاعلنضا يو /نيرعو 201

 وهو قاءوالم هانكدقك نلائدلا داه ذيل !باوج البر شلا ىتذ مهزررل |

 تنسو ققاولا كالا فقولاةنيوررما َِضصلا ور وصلا بيصبإ متي هانا
 القن امآ ليو اكتف اطنحبا ىللاذه ل لال وشل لاق مثقاولا يقيم مقبطرععا موتك
 ١ مه ويا دوجوم ناك ىع انرظنالاو ككذ ئحطرش أم دعا نيضم ١ مصرس سعل مد عِيصلا لاح ::اىميعرلا ان غن 8 3 كنب 5> مظمل نم دازوملا مجري ئملعو مح تومي وم لاحرك كى ققاولا ناكألا فاصل مأح الا ملاق اع 00 ا ل
 سيلا نيكل تيملا صم انطقساو مهب ضل مسقف ممسقلا مّمت نير وبلا ّ”عو ٌميؤصلا
 | .٠ ا 2 3 ؛ مةاولا دعا هت ررول كك ذكم7 :ىكش مسَقلا تقو لق الطلا تعلطام دعب مش نم مجرد ندا موكل

 © دعاعأى يعم ناكا 2 بيا كى ذالك 2مدمف ايليت مالكرتلا كعَق اول 1

 - فاو عد انتسلا بحلب حول! ادارحا صوتيا هاؤدلقعىاطنلحامآو "ص ثيج وي العب بيتزتلا أ 0 ال نس راس ا نسا انش را سب ا بيش معيرص<) «جوالك مصاول 2 ؤ فمك اول تملا يضم نيد فقاولا
 ا دى م مضل نىجاعالاصاصتخابجويالمت 07 ايلعلا خر رلا

 لصاملا بحل نال مجرم د'ر 20١ ندد هلل عرقا ىزللا تلا بيصنب ْ
 نايكي اهالى( هلصاب برجا عرطلا عمم وه نما ولا "نهوض ا
 ١ 2 تيعبيصداوس جر دالعاوو يس د وجوب جر داغساوه ص ظ ظ

 ..اليفوعالاهىدسالاو -دضلااصاالوجريهانال بخ لاحضتاولا ارتي. ١
 ١ بيلا اطبا لعق اولا رع دق وابضمالا تتوائت ناو قاَدَحس الأخ ءاوس ١

 | و ىنتللالا بّتالاذ بازل ذا ورزطزع تاع نم بيصد ضر يغصلب
 وه



/ 

 اه ء واسم دوجوي يلا بيضا اّقتنا طورشس وتلا )ل بّوالا نا لوقت كلملو ٠ ا

 اطتناالمق نم :روكجو لرش فتن اب طورشملا غتنيفمعنباو حاصتقبطفملا
 قبطلا ءخ لوف تترك ةىذلا بيعرتلا تبرجاو متر ملال تجف
 ايرشارو كنكاهو يبن ثراقبطال ةيمجقاّدحسا مقبل نكت

 «تنح انبال لال برقالاو ىنىتملا لا بمال اذ برقالا ميدقت فّقاولا

 هصخخخبو ل الي رشلا حمالملا كدا صاح ه غال تال يلاورعلاو
 نعبيضد دوع طرشبو مثب تاقبطلا نيب «ضّقو بر ثيحج اولا نأ
 دبجوب لو موم بركالاذ برقالا «جرمد لقا نم همم ئحإلا امُمعتاد ١

 تام جرد ئىا ئحءيلأ برقالا لا همصن اهي دحا قوتملا ةحمدخ

 ||| دوامي. تعرماا قفاعم انهو ةجردلا ترّيؤ ناو ةيِبرفالاطارشإ غبالو |

 أ || '. ةقمار محم ١ لعام نيروكذملا تءايلل اع ضلولا هلام ضلانصص ص تبانجزيلقلل
 ٠ ا ا ” فرو  ةلكبو  .لكهلطا ١ قالطوصخلا | بفصن١وقاو ماشلا قت عدباتالا
 ع 4 ءامهج تدلككا ىتاوح جاو هأممسلا لوعا موك قلاذ نقدرقلا نوم

 فيري | 2 قطاع مجو ماعم الا تاقبطلا نيب بتر اذا فّقاولانا ملعأو

 ا” جرد ىف نمل هييصش دلو ريع نع تام نه نا طر لاملت ىلا ةبجاح
 تاككقباسلا هبيترت موع طرشلا از ب جست نّمذ كتي برق لاذ ب مالا
 ايلملا َمقبطلاب ىكضض قولا نا لل هن اهم انّه الا ءزغ طوشملا انه

 ريع نعوا نلولهبيصنف دلو نعدحا تاما31لانكهداهلتجلابمش

 ,ةبطلاعم تجر دلهاو| ىئىتملادلو لحدا ّمف هجر دي نمل هيبصش دله
 امن جبل هياتم تراشن مشرع نعاس تاس ا

 وخل هل ناك اذ ثدننلا هحالخ هاوبا هت روو دلو ل نجس ناذ تن هلوق
 ء ١ ذا توخأدل توكل لا تلغلا هالؤ ل2 هعاو عملا ذا نسسلاهمالف

 5 تملا عيف مدعرنءامهل ضورفملا ثاثلا احلاناكئو>اءل نوكك ناسا ٠
 1 ٍ نيس دحا جرد ىىنياودلونعا تمتاماذا الس

 | ققسبو هلامهزع مرش امقرو ىراسلا لموش فلات اهتاولا مالك

 ٠

| 

 |١ فجاولا طرشي سممم لخ د نمو ايلعلا مقبطلا) هاكر وكرملا فوتملا بيضه .

 || يضونملا لا برقالارلا بيضملا ىكذب, صنعي الو فقولا ملغ ابك شدو

 ١ لها نعم وك برقالا فقاولان يق ثيح اريغوا ايلصلاا حجرا م

 ١ صاخب هاب بيرق ال قلطلل ىضوتملا يضم طمد مل ىقاولا نا ىفيتملا حمرا



 رلوك ع تام سرا اه[
 دول م ورّكوت كيسيمزت

 كاراصاى |

 7 ىيتضهيف سيلا خقاولا ملك عيصخحمت تجر جزم بردا طع و
 فرح ما اليرتتلا لاة امن الخ جدلا تدقف ثيححبرقالا ءاذلا
 "نلقاك قولا عمم نيلوأنتملا ميجا بيض لفشل بص الا تنعا
 أ نوككللا الشمل تام خط تق ايلعلا ءقطلا هاج صتخيالو
 تيملاممرس طّمسي هنا ئسازينإ مام ضاصنملا ما مالا نع البن رشلا هدّمن
 لعكرجرلا باب ئراضرا فاصخلل لاقالو ثيدوجوللا وينج يع ملا مسَقَلو
 قى ووهةدص نهرا لاقا ذا لو كلو و هيلؤب زعل فوق وح هصرما
 لالا نابل انادبي ادا دعاولس انتاج ومعه سو ىدلورل هوىرذو لع
 و يون نولجسلارنحا لا نكد ىجني تح طب دعب اطعم ممولي ثرزدلا مث ماعم
 >و درع «يصْذش 2 36وأو ىرلورلو كلو ىعدح| لع توملا ثدحايلك

 دحا لع توملا ثرحا كو ىطمدمبانطب بقعو لسو سودكوو :شورل
 دلو دل الوابل و كرب ىلو مّيعو مهل سدو ىدالو الل وو ىدلو تح
 انهرعوه_لا سقوه ذلا كطبلا الاعجح إم هبيصن ناك بق عالو لش
 لكذ مجسم اّودحا مرمي كيل اذ. تلسق فّماولا طرشكزلا
 ذل نمعتحاو فاصنلل هالكرجا ارح س نمل تدك و للا صا هل
 ال و كرتبلو مزمدحالع توملا ثدحالكو لاه ولو مون ئاممالا
 مهترحاو تأمو قوتك ىلا نطبلا الا مج مأهلس هبيصد نىك[ شالو
 لشالو لإو ريغ نع ترين وهيس ركن ملوأدحا موف كلو
 اكل (نوككواهارجي ابراج مضل ل صا رلل اعنجإرم هيبيضد(ن دك ابي
 ' اديامهاشد و ىرلو ىلع وقل منصارقنا دمبالا ئه امزم نيلاسملا نيدتتاكد
 وم ميلا ثيحرما ذمار مدا ىادتكا موف كو ىالعلا رصتخأو زبن
 هنع تكسو صا ّم وذ نكي و قو نو هبيصم ناككضب ريغ عمم تاه
 لوتغلا يمر بلا ايهاب لسن معا داس لمقنلا 6 لضلا صال عجم ( تدك
 بيض مج, وتلا بيصدخ ضقاولا طرشام رجوي مل فيح هنا ىف رص
 دس رويس ميزو دل هرج: يع مجم تاع م لاح نيب و تكسولا« لل صاغ

 | فقاولا طرشر 5 هالّسم تاقط طيح نرول هانّسح معاج دج دولهنا
 | ل ازءتاؤ ةوفولا مقبطلا لها ااهّقع تنام وج يحصد لاّهَشنا
 دا و نجوي ما اناذ ل والا هال ءيصنق اموع حرم نداتلا مقبطلا
 تلال ها هب صّتك الو الو مب اولاو ثااتللا للداال هيدصنف

 ىو



 06 بصلات طرشا ذا امهوانتللهةصنوهو نانا نعالا هشتاكتناو

 طقسإب دحا لو د دحا هبيصم وعشت حا ابد دجودرلو تجرد لقت ْ

 ىنوتلااذهناكءابسم |رمدقب نية ىلاطعارماقب لضلا مضتاو معو
 متيدافتسملا تاّقبطلا نيبٍسِيرالاطلا ىك ةىيلو مة دجوبمل

 ايلعلا -قبطلا نار وكوملا برتلا نعم نال ةبطدعب قط لوقبوا ٠

 نو مماعا تقرا شوايلعلا لها ئمتامنسةالداىوسابطتتلا ىك ٠
 ذر 20و نع *6وا01ىع >اوا>كوهتاءولاؤكو مماعا دوما

 ولا طرشب نضولا ملغ اا ةعبطداح أ كم شم خلات هطلا

 أنه هبيصد طقس اتيم معد نإ ونس ل تجرح نان هيلاض ديو

 لاهتنا طرش ئقاولا كاكا ذا لا نيتهكت ملا احلا اب لعاماتب تءَضو

 ١ هدوبجوم نحلل لاك ذ ناكّن | رضِند ود حا لل تيملا تكد بيصن

 لعملخلا تيقبالأو تير هناك اصو للا نم تيلا بيصن هدايضد
 ”قبطلا نيب بيترتلا عسي لوا جالا اهلها دعارماتتب تعتضو الأخ

 ميرو زملخي نم مدع نيح تاقبطلإ طعاما تيملا 353 بيصن مفد

 ارش فهاولا مباعجتينلا نيقحتللا ةيقباعم صج جوال

 الو شلاتلاوا ةيلاشلا ةةبطما نحاوناككناو ضقولا لهو كم

 ١ مهوبا خي ناك مشلآ ىوتملا دالوا نخاي نا 55 طعمزدب لان
 ١" ةّمسطلا لها اوكرأولط صملا مهنا بيصن مفدطرشاءا فقاولاو

 ك3 بيصن نع مهصخح ا هلوضن انآ مسمن فعص دايز مزل ايلعلا 0
0 

 ا : دابزل) اسقن جوه أءاهيلا بيصن ف دب نعد اى ذلا كيوتملا
 يبرمترَق فقولارلغ نا ىرعالا ككذ ببسب ممهسدازف للا ىلا

 ١

 | نع هيبسؤلب هتايحؤ معبأ ناكاذأذ ىرخ ف ىصقنت نّوودنس
 ملم اصح وولاة لغترثكت حام متهامدشعءلطلا ٠

| 

 ا ملغل سن ملقا ذاك ه دالدالا,مه فت تنك ام | جرد نيستع ١

 ظ
ْ 
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 | فالضع دا ئيوباسزيد كك3 يلو لوقنفا هيج لكاؤ هو
 )1 ناكناذ طقف تاقبطلا دعا كلر وكما ىضوتملا بيضممجراوفتكذ

 ردد انعامنلاب ناكّداو هفلانعام كانعض دوا لف مف دربك ا

 :كدلتدراملا غيبك اصل اولا دوو هنعان لن ئععم جيان حالا



 ل نو بطعم

 عر دو جور ل وت تام
 لضلا لص ال سيصش دام دعا

 :الللو ىاؤولا لها لضغبئعذ | ىزللا "فاصل نعانالاانلقن نكتو
 رعت هضامس الا رح اصمعبتو «ناّوالا ل اجو بهانملا لها ةريعراصو
 © مماحلاريرج ايام ذا هرم ثيابا كيدوا_©
 | اللا يرو وانتر رطبا رعاواىا د افعذلا نأ لس 5
 ملو جعلوا تجسد 26,نرح رش و دإ هريخ نع تاع نم بيضن نع
 ىرعرالو ءلطلا فراصحالر وكما رقما بريضد فرعي طورشملا دجوي
 "بر يكب سلا كوالا طع قولا نال مولع ضوشوملا دوجول ارمضلا ل
 ١5 !ه«لوهو دون عود هباصع ؛يحانجو 75 تاما ع

 بردالأ ب مجرد ىف نول لكي أَن برحالذ بتزخالا جير دل مط سس
 ميردلا اد ادّو بقال مج هدا كتم منه مم بشالاذ
 صاخعؤبو جب ضالاربتعا نال م رقالا تنل جدلا تدّقف ثيغ
 مم وق ف فحول لح و هنن انل وجي الذ ىفوتملا جس دل هاوهو
 دقي ريو لما عالرب (موكي هن ال ب رقالاذ براك لف طعرصتصاو
 تيررقالا مكيدمت هدإرم نا هنسرد اتش او برق لاذ برقالا مدّ
 الطعم والا صدقت داري نإ [مب حوككو اًمالع مالا ضا جرن لها
 ريعاؤ حلا اذهل جيدا ناكك مدت موعد لدا ع ماعم يرعب
 ١ لمطاقسلا لمفا ءاصنإ عك« نككو جر دل ادّقف دنع حمرشالا
 راها دياعارروريضلاو مهما ريدمت رفد قام بمرقالا طا يعا
 ل ةراغا ككذو ملوقف برقالاذ برقالا نكذؤي مدي كتي ةرانو
 لقب ى ا بيصنملا ىلا ةرازنا هن وبكم د ماه لوو ل زنى. دل لها
 - لل 200 نشا ناو برقالاذ برقالا داو ريطنعي ىنملا بصح
 ارنا يخي اكدوكك< جرمدلا تقف ثيح ٍةبضاكأربتعاؤ عملا اذه
 ١ ميماهريدتت ناذ زمدلا جلصلا ليف دب حرا 2 نم برشالا
 ٠ هيجعمدي نفوذها نوعا قول وانتا مجرد لها نععا
 لها نعميلا برقا هرء ا هر طي ودع ج تجرم دو دح ١ تءامول هانا
 0 تجرد له) :.ى >0يلا برقالا لجرلا ىكذ هبي حس تجرد
 نيف ثيححِبردالا ىاتعا اطلا نيش الصا ككذب لاّقادحا نمو
 ١ اء ساكن مولا غور اصحال ىوسملا بيصد صوت حرموا
 2 < عال ابق د اطلان كا يطصلا جور لها هب صم الو هج

00 



 ظ ''ذ) عشت اعءاواتفؤ بلال عفادق تل ناذ لوقنملا فلا هنالا

 اسمك حطتسم عل .٠ لال نري هناباح نال لاتحمل تم ءوعر يردك لل ١
 ,تاّقنام انا ىعتقم نب رهنا هدالا يع هنحزعل بما هنال نفاولل
 ١ تاق لاوع لع دنتس 5ك ق يمل عصالا نال منيو فاصالمل ع
 ا فاول برع 61 2ل نع مطشنملا نا لاقانبه حى ها ئحانحارارل
 || ظ 1 ظ قبسناكو صفاشلا بهل موه نكذامو ارمذلارا فصياولاّقاماو

 «سنذ موكذ ام ليوي كب هى به ح هيلع هشش اوا ككذو لَك |

 ١ "ا 2 فصبإِق الخ هيد طسولا هطتفللا و لاق ثييح برد ها وات ىف

 اا 200 دعبلاق ٌحانياءاع ةنيسلا# جع رهاظتملاو ان دنعروهيتملاوهو ىيك[سملا
 ا اماو لمعلا ولا مرح يحالا طسولا مطقلمىفو ضالاوس باوهو طسا ٠

 ا ظ الورْنا ضقاولا كل سائلا بقال ضرع مءاروهيشملاو يطاشلا بهذم

 ا ظ ا ريطحملا طولا ول قنملا مست نم تسيل هزهان تلم نا تاياج عي ذ

 ا فامسالا لق ١و ضقاولا نب ىّقولا لها نمي ا دوجول هيلع ٠
 ا دعب الاوت نيكاسهلل | سوكيككو ءلضلا لصاال اعجإرسهبييصنفدكتا

 ِ مر سنابيه نو ىدا ولع نشاولا لوصا نيو سلاىاممضارقنا ٠
 1 الطفو لوالا عطشسم وطقش (نوكس وو فقاولا طرشب لعلا نكي ثح نوكيا طقنملاو
 ثدك نمايغ و وومّمدصودرا لاوول ةلد اكل ؤاعهترروصو لوالا

 0 ظ ى نادزقفلا رع لحلإمقتو ىفقولااذهوجيدلو إىجلو نلولا نمل
 ظ مسدلولاذهلا لاقواو لاَ مت عب دحوتَيلا للا فصت سلا ىمدردورل ثدح
 ا نيل هل يكمل ناو رملة لخل اذ زثككوا نانب ا هل ه خب يع ف وقوع كدص ضرا
 ١ لمىاللاتملاذ ما ارّمفلل فصملاو لا. مصنف ةلخلا دوحجو تقو دحاو

 | 0 سقف طسولا مطقنم اماواهيغصن ف نلاتاو ةلضلا هيج والا وطقنم

 0 ْ الا ملفسد و ايل اير زل ضفنت ثيحوهف لالا عطقنمأهآو ةرمريغ هاذ سك
 مكْئسملا زنهتذخا دقوارقفلا ل لوؤدو مهايعاب مملعفوقوملا

 2 لاقل ترا | ذاايذ لك نابرجلا نعاهيئرلقلا نانع فكتكف نايبلا نماّمح

 ١ ا 1 ناو ج العا طعم دالوازع نعي نم مث هس طعطقو ليدز فقو ٠"

 ا العا ريشيعمللا يتزتلاو طرشلارع ئتش لا انج ئمىلّسلا مماقعاو
 ١ ةقبطلا بجنم طرَش فقول ع ءرمد ىلع فوقوملا فتن ا ىو

 اا ةقطلا] هال عمم الؤ نكد اب لعل هي ّءدي دم ةده ئموؤسللايلعلا



 ٠ بيرس ماذا ,

 تن >٠ وبا "نيل
 ١ ال

 دالوا مع

 د ١

 0 لرلا نوطيلارذ انا

 ل و ا م”ففع

 فلولا ن اكن فد رعد
 هيرو

- 

 اعسطلا

 كوطرلاى من في

 0 نب ةلفلا ع
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 | تاثنا عفقاهذ لد سر كدا ليون ببي اعلا عدحا مادام لغسل
 ٠ . دوا لع نالذأهجوزءلعاهدمب نما اح مادا اه زع أ هيف
 | ىلع ا و هٌٌمعو هد 5 هدالوا دالوا >«وادع م .٠ دالوا داك وازع

 مخ تنبو ىيزبإ نعادجورتتماح مت ضخ اولا تتآه ةيعرشلا ةضيرنلا
 نعو ىلاتلا بالا ئجتنبلا تتاح داو ضئع زيزنا لك دحا تام
 بتر ضرح ببونملا» داكواذل ماا هييَمْشسالا وبسم د ومدي دالوا
 اوما > ااه دالو الل دوهدالوارقيغَس اا مصد دومعيت متب 04 قولا

 نكدولَو دلو 4 كارد ل5 :ةدولا سلي نوع فاعلا م لاق ١دوجوم

 - رلورعمتك داع طلتها برشالاذ برق اة لع لترك ماالتلا!نمىاعبلا
 لفسالا نطبلا نوكيككو فقاولا هاىباعإ سي تلكاتوا و متع دلو
 رع قولا اب نحن انك ملط رتزنا دحا ىلعالا ناعما ىجقبامىشس
 سل معالحلا بس اننا ناربلاو صالنخلو لسع و ادرضالاو >كوالا
 فلل دايو عزم ا اداموخا ولا لوا >[والوؤلال لوهبانج شجع دهرا

 ' لنسلا جايلسلا تبطل هلادكوسزتب تاق سالا بيتيرتل ىقناوا ناككركذ
 انوورصخسفةو ١ ذا ايوب ا :ءيمصوم د حالك دا اا لش اوز
 د اساطمعف انمو ءررجا ىركرولرملا غقولان ا ملفا زد وصح ع
 نيد رولا دوا نحسن مذ وره داو لع م نيبال نفل خب فارشسالا

 ل يا

 ظ ١ 1 بط | ١ رآ ءيع فقاولا ةبرذ ئنجوعخ تم اح نال ونولعبلا ةالوا

 وكلا تيملا تصح هزم جبرنرلا نمروكذملا ضولا حش ندم هيرو

 مبتك ع همداو نهال و مخ دحاو ةوسازخات تملا تخاو دحا
 باوللل صانالوم ب اجل ام ديد دهن عونا سلما عيكرقفلا
 اجل انالوم ارق مسرى وفاشلاى هاثيلا ىشوي نيدو دعك

 ١ ”قعجبلل ىاذولا يعتبل حارقفلا حبك اوصلاب ردا اتتو ناعبصماو
 دالواو» ةالو| لع ءرمد نحمس تايح ءدع سفن فق وفقد فقاوؤ
 3 نينا لا ظحاجككدلاهبقعو لاضو ه دالوا دالوا >الواوم دالوا

1 

 مع ٍ

 0 لها نعزي ح و د وجوملا جبرمذلا ةيقب دعو ابيع وا ٌةروكذملا هنخا طع دوعن :

 ١ ا كح احو دلو ظنت اء نمركتل ضعت لو نت اولا قلطا ثحزقولا
 | ك7 توعدمب فقدلا اذه ةاغرمشصت سد كل باول اذهتفادكذ ىف
 ١" تملحا موعا#الو هيوسلاهرومظلا دالوا ئعفقولإ حسم عمنتنيب



 تلطيف تك اطقولاذ لوخدو قادس تساند قت دعلغ
 وع مضيف ميو سر باجا بج برتلا طرتسمل ثيح ب ةمدي

 معلا |ىوايو ىئم ةرلاو دوجو مه نيالا نيج مج طل 2

 ق ولا ئعتام نم ناىليغا نيف و فقاوطرتسا ذااهو و لس ىلعلا ثيدلامخ

 ىرواو تجرد ذوهاوعإلا فقولا ويراد بيضا داع نا هر وعم لع

 تام وتملا ل بردو بالا ىكذ ة.مدقي فقول ها ىعقبط

 <بصعلا مع ئم الساحاما .كرتو داو غن ع مهجذوقولا نجوعخس كلا
 6-0-0 ىحرم مب اتنب ماد تضو طملعنو ووملا ل جئموهىزلا ٠ ظ

 نخييلا برق |رمزعتللا جرد ةءسسيل و ةلضلا ةولط ن هورور طا رصاهتسلا
 0 دوعباب توه نيحاليحتناكّىلا : 6, وبرملا تحا ٠ ظ

 طرشم حا زقو ف ا 572 املااهيغل ود ٠ ظ
 ل ةامما مهلعفوقوملا نعت لق رك مي ظ

 مطوصاب مبجط نيل وانتي ملغ ضوقوملاةينانلا نم ةعاحج كوس

 فقولا وير نما, ويصر نامعزي ربط ىملعا مقبط لها ىعنيلوانتملا

 أ

 فقولاويد نس |, غب قتل نير وكلا َمقطجها نمد ميلا !قتنإ |

 ثحمهرحا مرقيالا طك هدو ارّرجر دؤروه نحال ايتنب باول ٠

 ناكشيح لكذ نم للحل نكس الو فقاولا طرشبب العاوس برقلاا غلوناك ٠
 نمبرع مث دهم نبا زمان ضقو بيز فقوا ذااهد سس رككا مليا
 دع هد مناخ >6 والأ مديل نب نيس نوجايعو ةدماحتنب رع

 شداهرح محال ةرلول مص لل و ئعممه تاء ئحناريع وطه دوا ْ

 د الوا نمهدهحوب نمزعافقو داع مجاب اوصرًفنااذاذ فقد باتكو

 دهشباو فقاولاتأدو ده ةالوا خام موديل م رشاش او فقاولا .

 | هساادلو فقاولا ةيرند نس نك دوهوملا وده برد تطّفناو

 يعم جاملسو شدو > اه فقاولا باع تنبانباوانصلاوب او دهها

 يورد وداذصلاو و دحافق اولا ياعدلول قولا ةلغوقتنت ٠
 ناعل و ىتيورم دلو داؤصلا فاو دجال لقسنس بئاولل ناميسو
 رجم فقولاريدنالوا و ده داو 8 عقككمذ مال فقاولا ل ىقبالاع
 معا *تداو حلاو فقاولا دالوا لل مهتاعاللا بس لا ككلقتنُم

 ورا ر شجر دىفا و تام دل دحر دو و ت
 رزس د عل

 نهعبلاو نر :
 هع هكياوؤاو/ .

 ”ضعبلاو [ررر 2 8 يول ا سس
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 ب

 هميع ن 6
 مصز رلإ ١

 ا ا لا اسست
 ئلعت (ونضرقنا /ذ فر اوتو |
0 

 تامررلا



 هانبا با اج دوجوملا مصدرا ميال "مضل لاقتناب لوقي نا ليطقل لوقا
 . ناذزكا لجو ئجزعانمّقو داع ئعاولا لوقب هله وكرملا هنبا تن ئئباو
 ظ حال نوولا  لوتحلل ١ دعب ,ريعباغ |بيترتلاو يزل لت اع يحس ورمل
 ” ءىساصاذليزيعلا دول طمل و قوتي لن دج اما ملوح د دعب بيترتلا لكتشو غج جنم جاوا غض قولا ةندردكللا همم جحد يع ادد «س وكانا ضطملاوجضطاعلا مت ديك داتا بيترتلاصوذ رتويو 0د0وا >د)و حدو, لحو ماك ضقدلا >وصيند نت كوا ضار نذعاو دبجو نذل مل» نورك جنم و هع جرم نمد بتل

 2 تارو ى نئملا ىكذ مزيربتعب انا هانع هولا شيد دلو فئقاولا
 لع نقو :ىمد ليصاحالاوس وفات ريككا  يصرلا حا با.تفاع داتذ
 0 م 2 دوا دعم تانبلا دالو | عمه ارقذا دنعو من ايترهيوبظلا د2الوا
 نقواذاا هو م مات: ىضلولا هب باجا امل نيبوماز هو فقاولا مل ظ جدلا بالا فقولالاَمَّسناب ب اجاذ تاجيررلاا اوغلتخ معاج تمانبلا >كوا نمرجحوو موبظلا >الوا تاز بيتيرتلاو طرشل ىلع مو
 نحنا دعم وكلما بيترتلاو طرشلا طع ءشعو لش طعم هدالوا تالوا دالوإ دعت , >(وا 2! والخ مت. 3(وا رع روب ىح مح سنفن زعبضقو جر
 || واو ,دكواو نقاولا تاع ءلصتسرب مج خم تقسط ىوادو تجرد زر ىحوهنمإل هباصم مججم بشع د لسالو لوري عمم تام
 ا ظ ٌْ بقملاو حمال ئىمدعأج غ١ فقوله يرسصخت و ٠ دالوا دالوا ةالواو ٠ دالوا

 د الوا ئعاوبجا هاج جسما نع نانإما تساعو ئتاولا ةيبرمد نى
 "ىو دا اوضلا كار ىنارلا ١ نىم ب ًنكككان جانت داع ه داريا ىلابجلو هنياز نايد.لل عاتي باول نلوم رك «هداورزنا "نانا وا اود اك روك اولسلا نت اىارب ادالولا داو و دايوللا حشا فاعسلالا ةمالق 1 مهد باول فخولا عي مذ نوم و ضال نا 300 54

 7 «نترموكرملا ئتيارحلا داكوا لود نا تعد را

 «تجحرد ئاوحال ددو سلع عت م نعم يضد ل اقتش ا بترا قولا
 ليف لاوسل ١١د جو تاول اوهاىدذو نع تأم نوم بديصم انكتكسو

 | لوف مب فطملا جدنا نايت ولا رعايا ع قط لدتتوهو مب ططملا

 22-2 ج8

 - اههل : (
  ققاواطرشا ذا مىهلر هلا لل سحا اما للتلاو ضنا رتكد كاد

 ا
 1 م .

0 



 جن ةيطع واتفلا ىف ئظنمق هال ماهدلو لل دلو نعووتلا بضبط تن
 تاكركُذ فقاواا دوا نعدحا ومادام ىقاولاة لوا 3و مَ 1

 بجي ممايطعلا قبلا لوق هلاركوم مب قاَوكسالاب سئل قناوا
 ىفخي ال4 را ريطنعصرم تام نس ناويع ل3 هيدانزاووطسلا ةقبطلا

 ةزحب نوصل ظوفحت 'جتلاو طلاص جشلا و سدا ؤرط جابو '

 ذم هج و باطلا ئرال ناهس جفاَرق وانه ككيكشاوج
 وسكاديقلا موبزعل لاك قاولا دالوا نمتدوجو عم تيملادالوا قاقكساب

 فقولا لغرراصع ١ةرورطل و هه مايكل نضل وا مّبيعولمع ىتت ئع

 مكأنلا نا ملعام نكت فا مزيل هرقنا دحا مؤس قبه ضقاولا جرس ىف |
 سيو موبطملاوه تملا دلو قات يدَفَت وع اطدنعا,ملوعسرلا
 د الوفا دنع قاَوَك الانا هومغم ذا ع ىلا يد>ةاّودل ةبرت

 ثا وه دلو" نوح نا هنح نلبدالو ىوتلا ةحرمد خ ئل نقكك |

 ىقباج_غقاولا ةيسؤ فقول ل غراصخت ١ةروطو-لطغلا هدع
 صل .دالنا عم شاول ارلو دالوا قاس اازبم مزه د حا مم ٠
 قفا كراضنالا ف اغلا ايركرتمالدالا يت يارس رهاظو هاك
 ه دالوا مل تيلا قاوم | مجرناك هاداو نيتعق ادىئكاتيتفا اع. ْ

 جاتا ةالوالقاغمالا ءوحربع اب ذا ناو لاق رك وح

 نا هسورطس ذا طرشلا سوممع>لعاتت ةمدايعر قاملا وبدلا و
 كو ىوتملا ةحر. د ئل توكل 2والا دوج رع تاق الأ ١
 هساحال تيدا قاوم ا رينو >6 و0 «نوكج اذا هنه ىمزلي ١

 برو ءوخاو طسولا مجمتحئقولا نوككؤب ىقاولا طرشلال .
 ترلاباخ دحا نضل انالوم جفا فقورزتنا ىنقاولا ل ىبانلا ١
 ةارملا نسرملا ل و'جخ | هب جفا س لتتم ىفاشلا ىرءاضنال) طمرلا ش

 360 ترص كا هيباوا ْ
 فىصنا جاه لعل هناذاثننعلا,م ىو عمرغ ميهاشملا نأ ملوقفالوا ظ

 هو رج بتتككأ مهاطح ناباوحرعر وو فيكى انلا مالكؤا
 بقاولا طرشي لوو شا عطومؤلاطدا!نتكذب جرة سضنا
 اأو مسوبؤع عند ينازل مالكوم ايكدع حطت عد انتملا صك

 ويضم ول مع ينل اوس رولدلا ى >تاطيع تطفو لاول نا ءزل 1
 ا( ب

0 
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 ٠ نو ىكككركوهلوقن ل مويؤم اا لوض اناناساو دحا لقي مالا .
 ور لا تك رغبو تجرس» ها لإ مقملا بيصداقتسنا ليضَت لينا

 بيص لاقتنا طرشا لا هوا ص صد ظن ىو اولا ضرمع ناب اوجص
 نع غيوتملا بيضم ل امسن ا صرع ادارلع تجرد جيتا لا دان كررت ئع ة.وتنملا
 . . هيب © رماح كيت اذا و نيؤقاولا ضار قاوم 8 دلو كلدلو
  تكرهملا برق اع هلل نال اء يعبالأةحا رع لنقح ناو دعس وبما ىف
 - خضلاو وب ]طلا ناجرلا فاعسالا بحاص هبوقفا امنارّصت لدا
 ١ نوفا لم ورب الا وهوضاشلا ليعرلا دمحا ب اهّسلاو ةاملا دلال د
 ىلا لأى لا نه القت افيلات تدق ريوشلا اص جاترملا
 تاعءئمىقاولا لوم موف لعلاو ددملا عباوس هاهس وماما كان با

 أ و هلوو نجى ذابورلا رجب ناو ةملا لولا لاقاع هيصقفا دلو غن
 ٠ مهرؤغو ىبلبلاو عرب بوبا ل ولاو كسلا مامالا بىتفاو ىنر ذالا هرقا
 ]| الوهئاطاذ معج اذ باطاو كلذ َخ لاطاو أبركر نص اقلا تسرع هسو

 ان مامالا بانك ترمب بب)طلا ناهجرلا هب قفا ام ددوم تملا
 ريل جيف اهيبوي لم ةنيعب حج لعانقو هطر معمل جرلا بابش
 ألا نزع كسلا زعا» رمد ئمو نالضد ن الك لع هطماضقو اذا عطا
 ا دك را جدحا تا امم بلا هيض ناككدش د كريب مل دامجم تام ئح
 . رلول الوارد د كيال نا طوش قالا مرح قابلا الا رقطلل هبيصن عج عارو
 ا موري عي ماصار قنا تيما دل ول كك ذ اميل صولا نال تيم
 ظ بيضيطعال ربتعاول ذا زل ادا ف كرت ىلو امززم تام نت فغاولا لو
 ١ بغل مو دالوال ناب نيتؤت#لا نيب قرم دق تركت هسا ول تيل
 قك نير وكرملا نالخو ن الذ رمب ضقولا نال الص يقول ها نماوسل
 ٠ نقاولاطرش الا ئابتعا ئحمزمل ذ اموهيعملا شلاانلد نككسملا
 لها نعاب دال هللا نان انتل م ىنالذ نقولا غ نقولا لا نكتب نع
 نيرون ىلا نح عمم الك وههفجرلاّتعا ئح مزج الد ضقا ولا نب ضقولا
 فتسملا بيضالاّه سنا مصرع ناكوكد هانرردايملحرعالعا راجعا ذيلب
 ١] نعتاملوج يقيل يربط ديفيد ول ناكا و تبحسد غنم
 ١ قزنو«ميقسلا نمل رضا انة دطم تلم نم لون ناكىب دل رع

 08 ظ ظ
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 دالوار وخد لاس 0 2 كابا جاماخيبله هنوف تين لاما لاو ميلعملتعؤرم )

 دالوالا لعفت ولاؤ تالا تكدفوةبرزلاو دلءالازكؤ نردضرد هنو بقملاو حل

 بيعلارارلاو 00 باارطضاللا نمار مه هامل سرارهدونصأ نوع ت
 ةيرزلاوا 2 لوا نئاؤ ىوسملا مادا للملا نهر دم لبا رحاب ظ
 تانبلا دالوا لوحدنا ملصاح أم لوما لاطع دعبل ا

 بطاصلل ةياورمف ةياورلا نالتخا دالوالا دالواو دالالا ا 2١
 انكم ىوتفلا ةيلعو توابل ياورلارهاظ ىو نولخدب ىالق

 .ددوتلاى و ةياوولا ىالتنحا_قملاوابشهلاو ةرالا ظفب ةراوض 166

 ظيالعدحاو مفر كك تيل لهاو ىنذإلو للا ظطل اؤكد نيلحرتكل
 9 3 * اذو تتح ين ىكذ_حظنو اذ تانبلا اا دالوا ٠

 01 ةيذانكنجو لض 0 يضعانك ما 5 ليفارلا ها

 ار متدقف تركد امد 4 لمكتانبلا دالوال الوطداإلو ١ ظ

 3 دالوا دالداو ى ء ةلدادعلاقا ذأ مب لوقب سانلا ضيع تار لاك 2

 ل وهن ثارغ نح © نولجحي ترازلا دالوا نا ى دالوا دالما دوا

 فكك + اهصالا بديه ناذ ككزكرش 4 ىسلو كاتيادر ملكملا ىف

 يخدم مل اهلج مناي اورلا راج الع نود ةرت كد | /
 خهالسلارث 5 ذواصخ مرهنا مصابا ثعحد ممابازل كتييوسم موك ١

 ثا ناشلا بلال ع ىذللاا كتل موصل ذي عصالاتماقف كيبل ١
 ىهنفلا هيلعو تانبلا دلواذو دانا داكواب صاخب لسنلا ىهبرمذلا 1

 ىدل هدل و و ى دل هىبعا ف ىف تنجلا لوا لخحدله فلتخا هاو
 تنبت ملا بعت ميظع ويا ورلارهاظ نول الاورملا كلا
 خ1 د ورحاتملا نقع انك ىيرقلا ف ومعاذ مااا بار ظ

 ملا زيشل او شلايز اجا لاقامامآو دج قنيعلاوا ا ضساق |
 به نلا هلا امال مل املا لنزع هيل عل ىو ال واءزه شحوم نشل نبا

 تل سوق فلطخ ا د فلتخا قعمنا طإ تملادنع رزفملا نال هب ذخالادحال غوست الموب

 1 .فاصتلانامو لوخرلا مدعو عنو ورتككلا لإقالة بعل تلئسخ ١
 يللا 6 لخوي_ةِب دالوالا دارا ضارقن ارنعألا ةياورلا فلام ٠

 ام ةيلانلإ إنك اصذا مرن ا لاله فقد و لككلا ةنازخ ذاك ا

 1577 هسا نا ظجاولازا3 بكف بضل لول لهل اذ ىدل ىلعلاةول



 ١ ظ قولا تقو هل كر ناو ختالاوركذلا ةةدوجوحت دالولاوه دالولا عنف

 ظ ارخيدالو ثولعبلا ئح هو د نمد و دلتا كئادلو لو يلصلدلو
 ره عزا صال ركّدو لاله ذخا هب و ةياورلارهاظى تنبلادلو هيد
  قيوبس تانبلا داون تاورلارهاظر يصصلاو اضراؤح ديد كنا
 ظ ىضاوياعرسلاو ذو ىالادلو فال ماما وابا ال :مصمابا دل
 ظ تانبلا داكوا اان دالوإ طعن ونحا ب ١ الاقا لادولاهوتاورلارصاظ
 لظْب ىراو دل وو ىدل هلع وشو حبت دصلاةولو م ةاواب اويل

 لهو مهيب ىوس ءانال فصلا دلو مدتنالو يب دالواو مل صلورلو ش
 < لعوقوا ذا ىزم إم! دع لاو مه 02 لاةتنبل اد و هند لحد ٠

 ظ لظي هة/واو ىذالدا لع لاةولو تنبلا دل هرح دينا نلةدلوو علو
 >“كوأ لوانتي ككل ولادلو مما نا لاله لو ييصلاو تلجلادلو
 ١ بول اهالاق١ ذاريسلا رك ذ هداذ تدانبلا 2401 ثوانشي نينبلا
 َ فاق تان ١ دالواو تينبلا 54وا هدا رداد دالوا داموا ليعان قيحأ
 - ىف نلومتنبو هل نكد نإ مسارلولادلو نال عمخوسلا هالو
 ناد ىراو ظكلاة ١ذاامى دل ميم حنو دلو (:ر وك تنبا تدلو
 دلو لوانتي دلولامسا كال ءاورلارهاظ غنمولا غالبا تبادل و
 | تايلاداو لوانتداول ادلى نا ديك عوأنرع مدا "بسب لالالا
 ىوضتقمو تاعسالا لمواضزطم ناكل لع نباعصادنع
 .. وكواو ىذا دع لوك اثم ناعبلا ب قلد هنا تخطت نعبلتن
 ْ طك داو ىهلالاغاو تاد3١ 1و١ كونحد ضال ى دالوا
 لوقلع ضقولا ىف باولو لإ ثيح نخل ا ىف عصب و للا نولعبلا
 | ةيلاورنتانإلا 20د نالذ دكوا دالك ضق دا ذا جاى
 ناب ورمسلا بهذملا بكسر كوع جوس طلاركك تهتكربنا ةدحاو
 قولا عرتمؤ نمسا نبا را بعو ككذ  ثونحرملا مدع ةئاورئارهاظ
 ظ داداه| لع ضقوا ذا ديالا رمش نع ةمخزاا بحاص فذ تلدانكش
 دهسا جان 2 ةلحاو ياو تاانبلا ةالوا نقولا تك حج حدد نالذ
 نكد انك نيّتاورلا لعل ثلا فهذا حالسلالا خشم ماسالا جلا
 ١" فيحود | 5كذ تم ممدإملاوانباصد١ نع لوخرالا تاور ضاضخلا
 كيربغيال نازل انه ىس انالا كنا ىكذ ال مخ ادقو فم جوباو

 ْ و 1



١ 

 .ايكفللا -ةّمح نوكو حم مرع هرملع هيلع زيعادو دصقيالو كلذ ىو
 نقولا لع حرشيؤ 2 لزيرشللا هيدع ممآو نجلا نبل مالكرتنا ءانحد ِك
 واتم تيداإ بخ جلا كسلا نهؤامهيملا كاسر مختجانك 1 7

 مو د ن>لتخا لش ل زيقاروني لا ابد الفت رح ىو بقع
 نعلن وهما ياورلارحاظ هنبوكب ل وخدلا مدع يتلا

 ل رسب ئيضللا نا كك ثككق ا صوص بهندإإ[ضا

 ير دال وسيزع هو سباب شلال د الملا ىداتفَؤو
 ولخريالما مقعد ردياش و >6والا دالواو داك ؤألا طفل ؤ نحبه

 اديكاللا باطلا تدلا روي ذاضّملا ضاقل ىكذ تركو

 ماتنل ان ل ط ىوتنلا نال تلتقط قزح ع ناشف اخ ١
 انني موا ىلا تم دّعدو معو اسولا عمنا تكا نمي يضم

 0 ل نا طلاقف سورسلا مف
 اتفالا غيني فاضل راتخا كمل وخداع 5 ٠ هراتخ

ُ 

 د يدا دعرصيصنتلا محو

 تماييلا والقال وذي و انا لكنه نهر ني صاقلل َيفوملادساو

 م لوخرلا جدع حاورلارهاظو حاورلا فالتخا
 لو درطملا ثياب فدرتشللا ظضضا اب وا ى دالوا و ظفلب ناك
 ام .دااشلا نطبلا كد و١ ١ك شع ايكو الا ىلتبنا دعرصتقا

 طعدد اعلا واى دالوا دالواوى دالواكئَقاولا اعد امل ينل )طل فاضملا . ْ

 م/افطاصتلل لاقامعا ١ ءاو بككإ ننكا اء رعرم الواو ىداكواكةالوالا ٠

 اند باندا ىطبلارك5 نأ ىزارلازعداةاهؤعو كذلادويجذ نولخدي ٠
 عركذ ناو نولي |) ىدل و دل وو ىدل وكف قاولإ يحلل فاضملا كرتشملا
 يكد الحد 2دالوا >(واو ى دلو اك الو الا يضلل فاضملا ىف ظفلب

 او ةدحاو ةياورسل والا نطبل ا فن حد دال نيوللل الإ مت نلاةام ]
 لوقلرلاتخاوهو كوضدللا يا لاورلارهاظءاقلطم نلاشلا كطملا غفالالل .

 موريس وا مهادت حبال زن هصو د مامالا نيت بكن يلاله
 ىضنلا يقع مال عض اعرب م لج م نا ضاق مامالا نااولاق

 ةجشلل تكا ك4ىدحا وهده احل يبككاريسلا نااضمااولآو :

 اهزحاريبككايسلاو نهم احلا اهطنص جلا ياو رلارهاظ بكرا
 نيسلا ىف نكد ام نا كاني لال :ٍلعرقتسا ىذااوغ هيضاؤ اهينصت

 --سللاإاللور

 روحو ايس ىب

 تست اهلا و وو



 ظ ايت الاولخر و نامالا فرهاغا تلد الا دالدؤتانبلا د 01000
 ىلا ءامثالا ءركذ ام علسلا ب لملاةذه تيل لوقن انال فقول فالخت
 كدالائاضيا اولخرل طايتحالا عملا تناكولورقيَسحب مل ظطللا لوانتئىم
 طفلا انتل ماوخد د كيفة 6 والا نطبلا عا

 :هإلولا ىجلص ادلولا ناذ لونحدللا جدع ل وغلا نم بتال اءأ راو قيعحمم
 أع اقيم نككو د ثئدملا نايتس تكول او ءالاو مالا اماما قتلو
 كلب قحا )ب صالارل و تدك فكك يبالادل و رلولا نوكيا مالا نم
 -تبادلو هيف عخرر و ىئناواركذ نم < لو نبك دالواناكق امل

 بسنلاو :دالولاافتنال تش رزو ىالؤ# لا دول ىمدلانا ورمملا بسس نوكك

 ' .وكرإل ناذ نييتدالا ظحزطتم ككل 308 ذر هدا كس وي وت لو ليل د

 نملك ناك هان تبلادالوا نودئالا 3الواو بلصلا دالوا نم ثانالاو

 داولاذشدلو نمؤك ناك غن ادا ناككركذ وى زق :ميقَح هرلو يس ماءاوالجرل دلو
 0 ااا داك ئكع دالوا دوال 2ححجدم ىك 0 3 دلو عسي

 تصح ل ورلد اهرلوو , دالوا ىح تحنإلا اذا كننال ذ !قيعحتاانببلا

 ,نالااطادل وى موكع مجزجيا أ مسإل الواحلال هاا بح اعدلو نولو

 ىنالزل "هش ف موحد ميجولا حولا نار مد هد( لعنق ولا ةلخد الثا

 ظ 10 ناةوالا اسم لوما امهيع نانللا فاصخللو لاله لا بهذ اك
 او ل رك ظ لح اوه ذلا ريسلا لدم انلا زب ورصو قاعبالا خلاص
 لع يد ص وع طوسبمملا لحم اعذلا :داولللت مالا هن مك ع عش موا فينصن

 ينقنلا قف *رّوو 22107 كيهان د ىبلا ف سوببوهو تارذع

 ادحو ادق ملعمملعو سانا رع ككذ دامم ارو واعس الو نانجض اق
 ًابدالؤال لوخرلاب ةفي نإ جي الصا لوحدل ؤ جاورنالد ا انضؤ وب دح
 لتخأاو رعلا نا مولعمو مهفرماعتم رعاركت تيذقاول ا مالكا ىيدتملا جفن
 ضمن + قلوب عارم ماركا رم و ماكحالا ضعبربي بو ىتعم نامزلا

 مرو ليدل ناسرن و رعع ىالّخا اذه نا مل مامالا باصع ١ تاريوؤالخ 1

 .لاورلانسانخرعيف ِ وعاحلا ىمم زجر عا دلو ىدفتيال فلّحول مظنو

  ىلاسلا نيران كه بهذا وال منها نع انؤرعطع نيولا حىسيف
 1 ىاقلل الون ىيل م !اهض وة ةلقلا ئكبا تمص ؤ ىدقتو

 ظ كفاك امىهالاطلا غيل ابؤذعا افرع وبها رعاظ زعاجكت نا
3 ٠ 

  1لاو
 )م -



 1 نون روا ككل .ضول نوت سلا نال فاران شرملاو 1
 دالوا جازحا او داما ولما ككذ كى انلا ضعيؤع كودو نط قناك جاو ما ١

 ضاق نا مرج الف تكدوخت و بلصلا دفا ولوقي فقولائمتانبلا ١
 ىلثشلا العلا ةفاوو لوضدلا ةياورمللا خجول إطلاثيدلادؤتانملا ٠
 رع الملام اكو رخاتملا نرجو مهتم او نجت انمباو ا

 ًانلاخام هانا قاما لول والا قامالاةتياورلا دعاه ظنوريبلاةءالعلاو
 انلق ال ضالخ ىفرءاعتب ملا ذا | جيج جخبم لولا ىلا لش ١اهن

 در ١ ضرع سانللا تعب امو مالكك قلاع نا ئم تيلوضفلا ماجة راملو
 انلمجحولان اله اظوهو َمغلل| )صال اندم ناكولو رهاظو منا فرماصتملا |
 | الشمر صل صو اولاد صتيبملاع ءانسنلا |نككرفرعا نضل اخو جضدلا لعمال ||
 | فوع غرر ملا نأ عم سرنا ىع نما جوك و تنبلا ع وؤل مس رصلا نا مرعىو 1

 0 ظ ا ,طعرمصلا انا جول سرع وس مرح حر >اكأبمشلاو تيدوغللا
 ١ دنع داع اتق هلاقولدةيناذل ىو قولا لشحد ىتولا«دامانميفلل

 | 0 ديما دابر ونس جيشا موا يلا ورواع ل ا ا

 أ ا ظ ٠ مقيحح غدي ملام ىلا ل دا فيك لدن زك ىرعلا كبد ييعبلااو تقيقك دوهفح ||

 اا بليك ذلا هانلَق ام فل اخي ال بىيغملا اول هاشم الاتات اغلا ْ

 ظ | لتفلاب رع ماو: باىكاانهر ع خ هدجج داحالعذلا رخل انه ضتغاذ

 |١ عفن هس ريلعلاد درس و «لعاسملا نه نم فلولا نك كام ةصالختإنيتا ثيحو
 1 اسمتابانرمانيتاو «دناوضلا ضدارفد ىواتلا رو نا هالاسؤلا |١

 ا ١ ةيادلا ىدذل « يانكرمدقلا انه ف كيك داب امم لج ابيم انريرح و ءارشابماب 1
 ظ اثنان بس بسيد املا ىيملاعلا بير سن ديحماو 1

 ١ ١ ولا هب ماكاو فياطولا باصع او فقولا لها قاتم !مادكا ف .. ١
 | ظ : 20 ين اسو ترجاو تراجاو سسصغو تكور وزا ٍ

 0 رةفيظرلا ف تره جي يزال ذااهبإ كس ككريطو س)مشلا باب ,ماوهانكسو مترماعتو
 0 كثب اهب والعم النت بجومب نيعملا مولعملا حا عملاء فرصتتم فق خا ضيظو ديزل

 آ 1 ا مردقلا نرصد رت ٌةدع كك بد د لبق نيورصتملا يجو ريدا نعجلتلا قط هيب ظ ظ

 1 اللعتم ىكذ ف ضراعي قبلا ضقول خامسا عر نحال و ضصراعمالب شم

 .٠ ميجن يف ]كم هممضت و طبقي لب هدد حال نأ زم ” الو حلل وها نهنإ طاع ا

 ٠

 ا هفرسغال تنم اع تل هايل |



: ١ 

 ْ شو فدئاولارهيا

 ىل اهثلرح عيد لص اف رهيب

 ا أ 1
 هلا رقت ءارعد نشو د عيل (/

 . ميلع ىئن ورنا ا

 وعي وتسا

 بحو افعور لا :تاذا
 اهترخ/ ير ىلؤع

- 

 تى برس

 اليسع باوملا للصتب مربعالو ميوقلا عرشملا ىضاوملا يدل فصتل يزعج
 ذل حلاصمئج إضف ام طش هافقو ل فقوو ادع نبش فقوا ذاامف
 لاي عا6 يدرس نم ]ضذام طرش ور سما طع زحا ناك قد ةدع دج
 عاب ىوبزملا ناكك جا تحاذ تابعا نوفل هدر ذ ل و سر ذ نح
 رجلاذقو هي يبن مدر ازلازخا طولا دبر ورنس هدر ليعتم دا
 ابلعاضافلا فقول مره ى التحا عم نيلنما يما صو والا
 0١ فاكس ذب نومه فقولا عيد - طرشئدلاو
 أو زازبلا ذاكر باوجلا ككذلا مصل ْقِجالمفاوادكاو هللا

 ”مسروعل صح اب لحرؤ لش قولا نعرؤتلاورمدلاف مثلاو
 ”اتنخو حبل نإ دام ضبف م نحب ديز نم مىولممرم] د ئع
 1 لوزا ياو عس اص ا دج نقولا ممسال مند باول كوعد عمت له
 ذم نيب ييعفتو ييعصتا التخ احلا نو مار تكبجقنا
 رع ضتارلا بانككازخ | جشبإ اف رت دل داقرغ و ةيريفل
 لوقدعم توما درء قيس احجؤاكتكوَر سل ورنا علب زلا 3 وصالة الخ وصلا
 | سانلا جلاد يقملا لاو و 0 داخجإ مو ها« نعوبمت
 وهو نخأن 0 ىأ' هبو ياخ ات ات نخان الانكو تيا شنال

 نحو ترازمو مصالح ىوعرلا يتم نا وةنيجلا لبق دن داعوصالا
 هلذالاو معوزلب موكحم فو ما نهرا ذا أرق و ىواتفلا نزيك
 ١ ضن نسحب [صقن وهو رس رّولا هدد لّصو ىككلاجنيالفقولا دو نال
 + لو درج لوز ككل نا ب يفلا تلق داؤا ,لع ل وعد نا
 ب فلا نالنجإع نسحي !ءروكدملا عيصافتلا "لاى تبت امال تفقو
 ل كقا ذا نككو٠ وع دومعشال اجا 21101 هيداو

 ا 1 كويك الشو خوك لولا جالا واطوتناوضاتخا ةنيبلا
 قرفو ى وعدل بمد دب هللا هد و 522ه ساقحزؤقولا ناب ءوللعو

 مدالاو مضت الد نع نسب و لست مب موك نعشلا نقولا نيب مصعب
 نال ةرداككو د "رجالا تبجواغ قو م 2 تاو د يصالا تلا

 1  تبجوعال رجالا تجو م و ورعا هساو بجزمحلا لع ومع جوقولا مضانح
 ْ موزل مدع ال ككم ليواتت هانكس تناكناو ىرتشملا لعضقولا تم رجا

 فمّوااوال لالئغتما الل كدمالا يئوهاءا كك! واتب يكشاىف د ةرحالا

4 : 

٠ 

 سو ل يحج 5
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 فيعضصوقولا 2 ةرجخلا رانا زل محرع نحط يعامتالا سم 02 ؤ

 نيتي دو ح لا د ىرسشا ىف ويف ]سستم :هرسلاوؤ ب جرحا كرا عيدا ف

 ”ارلا فقو ومابلا نإروخو ا دوا نع منإبلا تام يضوبقم مس '

 _تووطملا تبادلاؤق و باك جوع! يكص نقد ترسو هدالو يع ا

 ني

 ناكاذا اجب يقم ةئيبلاوبق نا ىلع

 معكرعد ارتد رش ِ وبل نادهاشك

 لسن رنا ا اولف عيبا
 نا طلرما #1 الاب

 ء ايما اع تا "اقاوطقولإماظن ميال >لوازع ككذب ىوعدلا ىرتشملا جبرعو 1
 صااؤا كا دمإ انس ارا نم اب ريع 000 سود رملا مكملة ئغلاب عوحلاو فّحولاب نهيتن ةيعرشس ملحب

 . كمربكع ا 73 تعولاضرالا نا سدايلع ىلا ىف داولو لن باوك ىكذ ةلوإ

 ٠ ود مدا راب الابل اد مقفلا|اقؤمج ١ يتغلإرنعوي ضقت اياك ضن

 00 وصغلا وائل والاد لتض لاضد ثفخان بو ثيللاوبا

 فتان جاوهعوعدلا ضر ناو لبعدرص نفل حاط

 :نى درو لطم 2 كوت طءلازول محاالملا ككزي ىذا دقو فكولا نما ىيعم
 ام ى

 توعد ل 00 هيلا ءاصاح اوقاه اواتخ نع ىدولا بابؤامجإ ص َلصمع

 كلوتل لعن انإو ىوع د لا بتكَء لع ئع اكّهن فصدو ىااركوطد قولا زحالش

 تقرا يس 32 ناو 7 كم 0 اما فرصا
 ك لان هلا 2 جرسو ةضقولا تيو مداذذ ا راوتع اندوتحلا|

 سيقول ا /مصوؤ 10 اهعافى ىب رطل :لساح ضر ديزل ناكها سس ميلا

 : طيظ / ص, ع ىّرْسل عد مع ضوّضح مولصح د درع ئعوب ازعلا عم جرش ورب 2000 50 0000 1 نكلا ىدشلا عدا ١
 ع ريو

 ىلع ء/رب فالامر نىهاعّرْتلاىكي حوؤركت :ابلاوا نكدمجالع فقد ىازلاو 1 ٠

 مالا اللا زي موصل ره رشم ركمإلا ب ايل ةسومقتل
 ةيطقولا طوتملا سس ذل طل نصا ختأناو رتخا وعينا
 كك تى .*انانحال منا | ىمظ وازن! نر كذاهمد املا ىعوتتلا ٠

 تريلا 0 ايلا يقال دالوا وكت مرا لاوس قاز و لش ىذللا» |
 (وند 2م ةرد 0 يدي فقرانولا فة يقول مذ ليس ف موف اظن
 نور جاع نوكيراقلاو س)غالا نما صحب ام كا دع مولع ةرمؤاسارغا اهبجريرغينا 0 تلال  لنااووولضاالوتلاف »غاغا فلولا ىرفي ل دتسكاذل جيرو

 ٠ هلو الا تكتف ويزملا لاونملا لع فورمخوبرغو ةفصانح منيب و فضول متم -
 فقرا تر الو مان غلشملاو ح ب باول ولأ نود ةدجتناشلاةسرالل ١ ا

 75 نانسي دنع اه دالءالع ابشن طع اهءاد تفك: ةاماذ نس ةمه رس 2 قولا نم

 قالظالدنع نك اف فقوا تقلطاو إل يجعل 0



 اتتمليلط مهل .٠

 تل مدين رشا نلف تب مئالع اينوكأ اقافىتساتعدا
 تلبي دسلا ١

 هن لاو

 . رظانلا بل اطبوصودل
 ةمق افلا اقم

 انت
 "رهل انئسسرط الا نو

 مهواسو
1 1015 

 لص هدرسصن رب
 ميدق

 فاقك /اىوع د تاشاوف
 مي دّقلافرسوتتلاب

 ك0

 مل ارز ورم ا و. 4 71

 رم سس

 مدة فقولا ا ةاختسا اهلزاب ىرش لاى ديا يها ضقوطان لتدنه تع دااذا ريف لش اهرياظن لع مالت ا زعمب عامه تن بابن انه نايس لوقا با ويجل انمب 1 رجابامهراجياخانللو لالختسالا
 ثرإ| الع نب نجل ادبع ئدجا ىبباّ يده تنسي كارا ضم انك

 انهرهصأت نب تسيلانب ا نيبت وررظ دج كذب كو نيب كو طيس اق او
 مما ءاطباوا. بش تلوحابملا وروبزملا تغمدي تنبيمكدخا+ مال داعلا ءئردلابا مجد تبخو ثلا ىفنوهو فموي تبريد خا هضن تعسو ,ترجاورما >ئعا وسع ابيع ضو ناو حلا كرر يتب ض موياءمسإ مسا ناو
 طرشب امل قام الأ منا رو جب تن نتا و ه1 قوى مولعع ةاقتسامدق.دنملا 1605 مط برئ هش فشوجدسب منوع 1 هيالف ىرش صاد + ككذب بتكوأمبنذ تلوحامما تفرتعاو | ىاوعد تليق او فك ببسب نقولا يلج وزعت نوما مشن تحنمو
 هي صاقلل نا و دزه توم ويح ئعضقولا كلام نم نكن خانم الط صولا ديبر مو اءميصول كك ذ وهدي ل تينس ةرع ككل عمو ئقاولا
 تيناوحو تاراّوعا مة حهاف قد قكلس معنابلا ىلإ كد

 فخاولا طرا و سرك م رجالا ىعغِبِقو حوايجو ّرها مرظانل اهرب
 ضوضملا كيم ما ضانلا نم( وحلا بلطيو ةماعلا يدشن
 دو لعر ىف لس ءابسالا قدي لشملاو م_راولإ كد رحم
 هيبا ئعركذ يلا هيا قولا ظ اذ نم ل وانتي ب ضصسحسورصح ناس
 بكام مككذ ف لورا عر نم نسبا لي ديد تح م لجو
 ظ ول مب توُسو موداملا َنَحلا َكَدْخس اركب لجر رظن الند ضضانلا
 ” ١ قار وبرملا فاقت غبر مود ىقرشتلا صج وركد ام جيتملا تجنن ذا له
 1 رخا لاوس باوج ئركذ و قيامسا ختسا لذ قفاد_موقا مث باوجلا
 ا شيحانلاوسكرخا لاوس باوبجؤ ديا ىوقا نعديلا عمود ميدقلا فرصتلا
 0 مزار ياطعابرظانل | سويو /ريقباسل م اظنلا فصتب ا لا هج
 باوصو لاوس مخ فقولا باك مم صنلا وكف ترم ىداتتفلا ذ نكك
 طرا رق ةجبرا ف نوفصتح ءرجو «دلا هو وهنأب ةدا.يشلا صن اجو
 لكي اجد فاةعس الاالو تكا فمما ئممزلب ال ذا ىئدملا تحال
 ١ ١ نريد زحاطع ٌقرطلا ةبقرموار ورملا قحوعدا نكن وكيت خد ازد

 نا



 0 7 ب 0 تالا اميو انيالع بلاعب رص 6(يضدب نجس نهري ناكل ٠ ا
 هز . ١ ظ ب 10 نبشلال ديلا هنيامم بت ماضاةللرسف ١ ذادهاذلا نارتاددلا يطا

 هبي يك كيتي  ةهاشلب فقول غؤقادقملا تكن ز غكف علا هلا و ةدايغ
 : 0 1 8 20 ديس 10 ىلا 207 ش 1

 0 | هر 5و ا 2 ا 7 بمب نين.“ يي هير تبهر بصقوا لكك ا ةجاوب مون اس كك تف( ن زم دجو ىداووهزاب

 اأ|| ىن الم لملم مهي ١ ىدوي ميكفلا كسلا باب دس ناذ ككذ ةلءائيطفررنا كة وعوا
 ١ 0 يو 00 "© مول ملام نم دفياطرجاتسملا يبغا ذا نو لك ميظع ل باب يضل

 ظ ا 0 ل هلع ناك ال ىنعاح ةدأءا حزات لعن ض قول لعب كك و تي داصلا هر 1

 0 را غر مك هدد اسس نا قلتو قراجلالا ئم يرطب حشا ورخن باجل ١
 ظ يب( 4. اى داتفنتثدالا بابو جس دعك طب رمد و لوقا بصخعلا ١.

 ظ ا نرخ ن6 نسال فلولا للة مجإ ضاهر شو هومسلا ىيإ ةفملاو تادب)ا عراق ٠
 ١ دج ناز هاردي كح اس, عفتني ملاح وح فزع هدع جيلا دارلا نإ رمد ذقواتوناح
 | ةلياجلا هرج هن اذرجاتس ا اعرادتجلع تزال رجا ىف جدزيالر جات لا ناكدااولا5

 1 الا "ب" نإ ةدابزلا لك3دئمانبلا عن اال رجالا جير نال انما ىف دنوطمال
 ا 1 ' -ييي* لي : - 3 0 7

 ا مب“ ام لجاجلادلا بريئ او تاةدل يك حلطمم تؤلاذللذه ناكئاو ٠

 ا

 ١

١ 
 ا

 (|| صخر وررار اهولو مهل ٌجلرخا عضوا لاقع قولا طوتسرج ذااهو لس ىنقدلاناجإو
 ١ أجلا نك هج ىتح اذ بطب للثملا ةرجا ان ودرهاررلا نم سولصم 3 07 0
 ىحاةعتيولاجاذ لتملاجابالافقولاجويال باول ةطاجمع مورا ٠ نيببلل ا |)

٠ 

 1 نودي ير ى 0 تلادجا نو دبد ضقولا ّءاجاراوجح طش «ءاداتن ىف مودا هلة ةزياج نع

 0 لشلاس») 27 طه ريم ك0 يلوا تراجلا ساس نط

 0 | وصد ؟لْملا نع ضقولا رجا ل وزن صير نع هيدا ك3 ىتقاولا
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 70170 رو ل ل ا

 مصحح سل أ نان وأ ا
 ل جزل رْا مكر كلغ ||

 ميلطلاب مكس اذا فقول (

 رج |مإ

 اوعضو شرمو نع راجل ةرماضقنا دج برن تام مولعح دصم
 يرطب جوالو فقولا لوح نذ اة لب تك د اك عرسال /وجلالا فصوح اللام نما هل ورشا تيد خضااقنإب و ل لاب اورعو ا ضاّقنا نعج .١ وعاب را ْطمب قرتحلاذ رسام اوصفتن او ةنبصللا يعورع عم مارديبا
 قباسلا ملص منوم غتنللا ئمعوعلاباعتمقي مهتبس اح لوتملا لدرسو
 فيح لقلا ختمت ىقولا دمج ديد, ضاقنالاب ونام ككتو
 لزياو معلنا ةرس لح تشارجلا ماب مّصص امد لفوولاب ملقرحا
 مدر يعا نبل ١ و فصلا نوح بكت ىكذ لاه اسلا رص عم وح
 .مكسم دنع ؤ و م فاة واذ :تراجتمووحج ضار اذ قدس م باول
 .تضاخا مالو ضرنالاوزعنال يزعل وادع نيينكتكأ هاد وارد 5 جاو ٠ رم امولس ماس غاربم دبر سرطف ىترتلا مجوللابا ماي رمل نم نجود

 .مارغلا قيحا مف ملو اهجس ل تيرل تملا نم نذالا يرصتنمع دبد وكلم | نص ]الا ىف تقلا رجاتملا ديزل نوي باوب/ اغلا قبو ككذ ديزل ال يراجا دع
 ىلع لزملا رجا صن وغض قولا رج عدت تناكو راجا دققعالب ةمولعم رع إرم "نكس جس ضم و ييرماجرما 2: كسملا رشم ثقربحملا
 اى وس خبال ناكف نكس حجرلا نارا نونككس حييكو ناثللا نميوومس علاج ايعو اند لج خل العتس الل ةضوقومما دن لامعا با ىو ) حمض شما صولا قذملا رج توني دصب ٌءوبرملا حملا يلا رجا ماىتبا هي عووجلا دريد دعب فقول لقدم نع وتلا تام
 نكس للطتسال جد ئم مدع وؤزخالا ارمصنو تدارعاو معاج كسي, مصنر ادي جس مغ باول نككرل هيجان نيكس دك لج يقتلاؤ رانك نعمدصحمريقب حش ةرجلاب ملول ةلطس دريد
 ير جوالو نيالا كذا زم هدب ميضلاب تسول سم رسال ماكئتعاجلل
 ٠ باك دجلة[ م باول ك5 2١ه عرش نكد ام تو ' دوب ورمل ةدملا عاصم ةرجاج مهمل طم ناتارملا دبرتو ةرجا الو
 - تاءاوس .زعلا نذا ورب جولملاب اجدحا كسا د قّقولا بصطعلا
 ١ ىف دو ترجل هذه بكت_كلاو لوطن هوا كسلا ة قو
 00 مج دق دنب/ نىك ذااءف لكس ىواتفلا صوار ال وص كر
 اظن ح2 النت الزاد تش جا طق محم هقاةهقسا

 ا ! 57 او



 ترش كووو 0 الو اضانلا نع ّزراجا الب ةلصرءادلا خارعس ىكس ع.وزن ٌسويرملا دنهل و ارحا ٠
 مهزل ل هوس ايإ ووقوع اد فقول نها فاقع- امدّق دنهل ةرظانلا وذ درقد ىرسجوالو ةرجا ٠

 رللإعا ملا رادل ل تسرجلب دره عورتا طم رظانلا ددرعو ةموبزلا شاف
 ظ 15 ااه لس مشن باول كذا جهل تملا جاب ضلا نماهرماحاو

 .تبنوابعر زواضرا بصع 2 نذا الب ورعابعرزف فقولإظ اذ نذابارع ريل ةفوقوما ضر بز ترح
 ”/ققولاإغ رف لمع ضرالاب ري الملقو كردي مو ةريزلا تبسو قرم جوالولغانلا

 عب بصاخلإ ايان ككالط تين واه عرزيواضررا بضع منن ب:رإ ملقبو عيوب
 : بصاءانو مي لا كرم دا كئكااطك م ناذ لد ككيللذ داولو مملقب ش

 ءايتساب سارعت فاد اهعرزرواضر ا بصنع مضر ناصقن نيعنعت كونو
 ظ عاوا ىف بد جن نم نيل وصف ىضاولا كصنيام مَع ذا كاكاما ىمضئالرخا
 ناصقن بصاخلازمض .٠ 5٠١.١ ذار نزهه داتكوَد ملقيرموي نقولا ضرما بصعخ 510 تانايشلا

 ||| 00 م" تلك نقال ذنحاصت هدو جاتا ميانعنج» ني لادإا
 ااا حسب تلل د فكولا ىوع + ةرشعاملا نم تيد أع ترجا تحءطميو نقول جوبالاو ٠

 ١ ع نال نمضتال بصطلا عفآنم ٠ ىم لوصف ىف حمو دع د ابشما

 ١ علا ادت اللوم واتم لالفتس اظادصملاو ضقولا كامو متنا لام ثالثا.

 ُ نيكيوشلادحا مكس تيبكدقعوا كم رواتب كسا ذا الا نوضم

 ناواوسرخالا تذ زى دب ةجضلاباهذحا مكس ذأ ضقولااماىككاؤف

 مقدام ئج يت س ورجال! سخر هناذ للغسل وا بكسل ان وقوه ظ

 1 1 هعرجا الو نكذ أ[ س يلج الب هرما دة ارجورن عمدا تكس لشسم
 دسار فقولإادؤموخخخوقوفادحا كسا ذه لس ءابخ اميه اياصو كك ٠

 ميلع# تصح ْن ةرلعم ادم ل طعرشملا قجاع ندزت ارم كاسح ةدعؤ مهانكسل ةطورشملا ٠
 ىكذ نوم ممصخي أ عانلنالا ماس و نيوابلا نو دب ظ ظ

 صالا نكي ممل لصد

 - ليضقولا لم ادع قي ال دس دج اره صقن و ضقو رع بصنع
 بكرا نه ناءدضلا انهو تقلا ال ةلضلا ىف مرقح نال ,تعرعملا 5-2

 مل الو لاس يلي تناك ةرسلفن دنع نم دارنا بصاخلا دارنا ٠
 سا انبلاو سارخل نع ايا اللام تناىمكاو ميس الب هنه نخَون لاداركح

 ىل معني هاا ضقولاب صب ناك ذا, ملقو مدرب بصاطلإ ضاقلا ا

 أمد لما ةرجاب متبل اطص ثعبان الاو كد وه معانتما و |رارع شه
 يس ودزملا ةدملا ىف ىتكسملا ىف مل طوشنملا ,قج عاري زم ,لطش مكس

 امجبا

 قيال, مزون ايف ضر اها ٠

 فعرولا] ب اذه

 ل ا

 لاس اعين بع اغلاد م1 ١
 الارععر رفا الآو ناتي زج



 حد دلمسغل أر مئلازخا
 سك جارد نّوول ا صح
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 ص اناثزثملا رجا سك

 هرم ىلا
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 هرم ىشملارادتر اى إو 1

 ةهروط
 ا سا
 ا فقول ار ارك عتيل اد

 مسن رلاص ون

 هسه سس سس صم

 راقعتر لا تسر افع
 ميلا

 ١ ىكذ تدياو لوقا متابع خم تكة لمي اكقيجرلا زل اقام

 . وكول فراةيلا لوانتي مولع سض ايعو ورعرما متي طررماجأ رتص و نيا ١ نق هول ضعب رلاج ةمولعم يرق حاملا لبس منن اوثب كك نا
 ىضحاذ نع كد و ىسقلا م نق ىلا ىعخي اانموعره ملا وح انلبمةنس وكرم وب زملا فقول )طانل مفريرو مضلل نه فرصتي و: نك
 7 تم قولا عي ام نخا وب نمل انلا بري و ضغولا ةمجطترو
 ّْ ةرلاؤ ارسل ز : ١ نوم ىراهتلا تحرنصبف اه جرو ةسرقلا نصار مش
 ٠ ةنسؤكذ فقول رج ناعذ بي اجو ىىرشلا مججولاب متتخاو لودر تكس | 5 اجانب اماح ضقاولا سرمد ئنملجر اظن تكرم ضقدوؤ ١" عي راج طرا صطقل جس مهد باوثل ككذ ) نممثىرشسلا جولإب
  نودكذو ماجا دقعالب رككحلا قباج دع رهارمدللا ما مولعم اهلبم
 | باول هناجر زوككإ نو انزع ةمولعم "رجاب تاوس تس ليوط عدم | متيلارراد وراجاخ لسرمعتابا و تكذ ل لف رشنلا جولاب موج تجب اذا ارجا مات اموت اطس|خ اننا يب ريو ىنح 5 نخب متل ارجلا
 1 دارتلو موو ةدحا ونس ئسر لارج ود الرو فقولإادكو متيلاماد
 ىو نوجولاو يزل ريح يذلا نعيرما ضال خياط سا ,ّمماجازياوج - نوم لادا تيب ضرااف نكذ امو َييصَملا ةرملاب الا رجودالمتاملا ضرءا  نايصزج نا هاضتقطم تاز تكا ةدملا تلقاتلظم عءاجالا/ماوج - ضقت مالط او عتيلا ضر او اة والا ف فكذ ولمن اك قرصتفلا ةرحلاب ' اه ريرر كى كنب هرح حدجا مل قف وا ةيبوط سرجون ' كيا ضاما نوككماو لاوس نضع ستيلا ىداتف نعالتف مماجالا ١ نحال وريال ى داتجييو ناجالا باكو مريجإلايخ تيدالا رج لس انف لادا تيس رماة عمتييملا لاقلت ضيا لونا و كوعملا لع أ وداي رق نجوزلاب ةصللا ل ةبجولا صوصملل ل وا متيلا كامل أ ٠ ةرولا لوطب ىكلا ىوع د ئعرميتيلا لام اصب نقولا تاصياكما "قلع و قطملا ماورلا تلا دا لعل دي دش لا ىف ممالك شكو كرغغلا . ملا نيخلا نيت اذكو ضقولاب متبل |ماقع احلا رجلا بحا ص خف ادق ا لّواو تلا راد جديع هوجو لوز نيس ثم دلع فاق والا 2

 سس جبسم

 . ةيرزط وع دزواع تاراجالا لوزا احارمدلا علا تلا ستيت جشم
 52-- ظ



 لش ولا فوقولا ماكحا ابق لع ترجل املا تب ص صار نأ نوما |

 ادازق رهانات هلو اهات 3 ٌصولوحرءاد ار امد

 جوز اوشا اع مال واط الصمم عج طع

 24 ح َحصولِعح هدعو ورع نيس مارا يدر نرججأ مح فثفدص عدو عطا

 نم مغ ورعلا فلنا هاهجيكسملا اطرش ثيحرفن بيل معد ع ةراجللا ب
 مكسعرزمو وَققوَف تراح ممص ص راؤ لص واتس و تارجعللا 4

 .تااها ا وتم مجول نعتاز عاق ينام لو كنا 1

 تفازعو هاعمعا تنام مع اءمايع عديد مضو ربا تاره يسيل بلس ضحرلالا 1
 ا داب 3 مالا حاجا ام اطبض وراس الا ئماديصح هنره تيلط ظ

 الو ككؤلغا هر مص دجال لا ناكني لإ ىكذ ذاجاهم ٠

 اخ فس زولك ندي وسل ذيك هم لاذ ختم زج ١

 ل دارللو نس اكنجلالا نع باج تناهكقتا م ىالخج ناتريبكن اترك
 م سس عمال نوما رس ور زج وكك هه لعلا ىكذب قضادق و: دا ظ
 تالادلو فاطم ماجا تيتنسبدي لم نم ىقولا تينا اضرللا 0

 عملا لوشل يعل بس املا ةرس اذن تكتام ةدالا كاما ضشاولا ١ ٠
 ديدن زقولا ناس طق زجلا اا لس اىرلاحنمملا ب تضل

 رلعم نجاد لبق يدزل ةراجادتعل بيلايرنع ملغتنم ممولعح بيسوع تدع ا
 نقلنا ىوانبلا ىف وغلب ركل: ةماجالا دمع دز طوتملا داو
 فاش ضاةئ لا ككرررصو ىارطلا لغ نم نخر ,ةصياءمو

 ٠ دوم يالا نالطبب بهذ م عفستفا 3

 ٠ اوللل مليوطلا رجلا نوككر نا وقل اى سلا نا نماذج ىو عاجلا نوح
 مصرا قالا: عطول اهالوب تلا اجب ول ذا ابيض امان كك ةدساف 2 ٠١

 خم هو نوط قام حطب ألا لطب اذا ءابمالا فكة انهض غام جسرا
 لاةةنالاعوفانهيعؤبو نمضتملاوطيرسككاب نمضتملال طم اذاضل ف
 نذاو كتر حاشا نجل وميطع دوق ومللارجا ولمن 1كم 0 ١
 ةء اهانأ نان تتلق أ مولعتم ناككدحا لع عجرم قضناؤ ةءاملا برجا ىلا ا

 تناك ضمادات ذااهد لسعر بت ١١خئئض_خاح يعير صنر 0

 ظ م مكس و ,ءاههتس | توبي انلاو ةنس نمركر طق رجويال لا طقد 0

 نقاولا طخ ولان ناو صد باجادتم م ٌ نس وا 0 3
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 ل 0

| 
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 هز اها وهي ل

 ف ةكسرطسور اا هل
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 ةهدنحا

 رغس دف اكون ذك

 . الطب ئكلالطباذ |
 علا

 «ل نذالألظ نارنع هرج

 فمر يعش ةر اعل ا
 عوطتس

 *“ ةراجتدكو تطري م
 2 ادم قل "ره ول

 طش لان
 فئارلا
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 1 0107 17 ا
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 ييضت فهولا وز
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 لئدنو اكرد اثسمللا نامت

 لصقل جن قولا عقر

 "راحل |

 ره ا( ا ١ 5 "|

 ثا ْ
 ١

 متو الب ةركشملا ضر ل | نم "ا

 توناىا عقد لونا ؛ارسمل ا

 رش ظ

 ١ 55 موو هوت مف زلال قرحبلا قناصعم ا
 ” يزل اذقنل الدب جاتسملا نعضب قو دج رجا+ لبقتسام ةعولعم دم
 نود نقولا لم نايكي عو مسفنلاب ,مطمظانلا نكات رنيعم | بابسأ
 يلتف ئملتن ىراحنممملا ىدنفادحاوداتف نحمنا ساجر جاتسملا
  ةلم نين نجزشولا نرارجإ لها ضغوظ اذ لاسم ءنكنلا مح نبل
 نلاغا قيطانلاتمام مم ضقولإ يلو ملا مطبق ةمونعم رجا ممولعم
 :دادااخ لاوس ن نئعاولولا ب اجو جاو رم باول سوم مراجلالا "سنع د
 ظ 1 دوعن ضاالوس عار ايناكاك وىالعحااو نيل ناك لضاالا كعب زراجالا

 ٠ اق كح رسب انا توم اعراجتاو < مع رم ةاَواسالاو جراج

 ظ ا راك اننا وف دول و فاما كاد مؤنشلا د ديعلست و ع

  لهالوسع مالدقمد طال جانا لق تام م ةاقاسمر جما
 | _ قعتارقملا للي نان لجأ اننا لبق عرازخا تاسولام هلت نقولا
 ا "يلمح رح ل سلا نم نيب ذا ههرجاتس ا ضقد زعل مط لمس مسضنل
 ٠ لانو رم ككذ د عبار فصتوأ, مله تسّتنا م ةموطعم ءرجاب
 تبخو تك داو ضقولا فانا رج لكس ائَرْنب ثلا ةرملا رجب لما
 نتا ءةرىع_ فيدو طوتملا نما رجااتس ١ باطن ئقولا فان مايرجج
 نقولا قر وع دم ضانكرجا تك اننا نيببت نيت ثيح + معرجو “هج
 ١ ل عرصا مدي نم مهجركأ و راجل ل خضم ارجاتس ناكولذ
 - اةبق/طع دلع فاخئرحات لا ناني د فناصخلم ءادالاو فاعلا ف

 " لصف سف امسا وي ند هجرك و جراججلا ضاتلا أ بضي فقولا
 اهو. اقيتسارجا تسال هج راجل ةرح تضم ع ربو رغد فّقو ضرءارحادس ا
 1 ىك ذى نكمل شيح لثملارجاب أ 2واقبتس ارجاتسملا بي خذ ارجاب
 3 ريتا خانك ككذ مه ىيبل ممل الا مولع ضوقوملا باولو ضقعلاب مص
 ظ لَو وقا لم هملول فعلت محالع بكذب فاو ماجا نحوي اذ
 1 سبك اجلا باك رساتذطا مدلل يتاح عام دا مالك حسا نعف

 )0 دب اج قو نجما مل تؤداح ديزل ناك ذا امزح نام ممم هنأ
 | 0 هاب مولعمة رجاد ةسولمم دم فّوولاظ أذ نم ,رماكسحا ى
 5 وف ننس مكؤ و ننس دع ريذ فرقد و لك نب طال م لاح ثا دج
 ظ " قولا 9 39 خرج اوهو ضرنالا يع بتررملار ككل قولا مهب

4 538 



 ا تي دج لوتس 4

 تم ديبزءر جانو للعا ضف و ماج مولع م ناضل سس هد ببسإا
 ىعداو دابر نيب ركل واجر يلع داره ىلثملا ةرجاب م ةمولعم ةدم طا ١

 لبشر اسما جرم حمصي 8 عرظللا مجولار ءاوع دلع نمو يساضا أيما ٠

 قمحتذملا ةدأب لا لطظتال تك تبشاذاذ تنعتورمارضا ةدإيرنارما ناهز ١

 ناذالاو يتلا ٌرجاب ىقعلا تقو اودبولوةدايزلا لت نهتلاذلم
 نكسا ذا اعد لس هيف مات هةراجلالا ثم هابطمأ حبت ل اتنعت و م طا تناك

 كيل ا وحج ديول ذاب ”ىووعراد لعب ٠

 رض انلا دي نالاورهإم لا ماب ولسه جلبت ضرس را لل ْ

 ب ةنيبلا و ثيم نكد ىف ل لوصلا هيت تملا رجا البلا ككذ نا

 الانا اج ات لقي نوت ةراجالا ئستسردلل ل لا مه جدا

 1 ؛طاتاوجصو اهني منا ديلا خانه اعد :دايزلا ناكل ملا ظ
 فقد ةيرماجرا د لسسرون ١: ةداي زا واهس ةيعب ىجاتملا وق لولا ]

 رم هلع ابذو انكزك راب ةعولعم ةدعاه ران --

 هزلد هج عجول وامعةاقاسحا ودب ةرحا اشرب ند ضمد

 اهلك ةلإر امن سي لذملا طقننمل ثح توما صب اههلشم ضقولا ٠ ظ

 رم ايرقلا مالسلاو ةالصلا| يلع ,لومل لضافتلا هيدرنوجي ال دحاو ىنج ٠

 حمد هيلا! بصطلا ف ةلصطما لعاسبع اتضود رداعااع م

 دوطنساكف قد دب لعر ككع نييرااجانب و سل لما قو 6

 واثللا نعمل خامل رجا معرب 55 ميوهزملا ضرالا ام رجا [ ْن دذش كولا ٠

 مدا مفديأ# مكبر حبات ثيحولتملاب :مون_الا ناو ىد لاو قا

 نا َمباولا بحاصوي لجرل لكم رت راعو ىقو تواح نع وايرخلا 55

 اىزاككب اصالارجلاتسن تعنرول اعلا تناك ند لح رجلا» رات

 صج نع ناصقماا نال معو حرجلوب و ياهلا مقر فكك ماعلا بحاصرجاتس .

ك ,.جاتساءْزسكب ىجاتسينال ناككاو قدر خس ويا ل تلا / 0
 كك مو فا

 قرع طق د براجرما د سس جي وطء نالرجالا ىكي نيىف 54 اهرماد و
 سام رايس كرس ظ

 ىكسلإ لن مدعاجوت هلكد 0 واهرماحي سيمدملا

 ٠

 لوو ىكةركيي قبولا و حلف نبطب لتلارجا تو دروكذملا ميكا نا

 ال ١

 همس ثيل سل

 نارح الا ناهي يذيب

 د صا ةدايزلا

 تيعدو
 يع

 م م

  نارليج و اعسظل/ركلا

 لعد ]ئلاو اوال
 [تسلاطانلا

 دارلا عدو تلاوه
 "اف امإلب :واح 5

 مم زل

 لا مرش بح
 نإناو سيعلاو ائيلا نب

 علف

 هيلا ةلورشئار الاريش
 ا ىنكسااءل نبولع



 الأ حالا ةزري وفق قراهككربر جاد رعو نمنع نع هناك للملا نم ةراجا ينال 0 كا نا ود ند سل يايا ١ سمس

 "د. نفس ٍسخسضعب و قرش رظان لالها فقد لسسريؤتلا لع غيزلاف نيم انمس عرز

 ل ناعر ميكس هل نعمل [راهل اداه در غانبرجلاب كلل عداد
 ظ |! ةدعتمول و نيكسلا ملنئجايع هر ضزم ةفوقوملا ناكوكو مص من
 ظ زراهغلا اغا ند جدال[ خدع و درع د طلاب مرا ذ1تلضلا نعال لاس نوم
 ظ مدلج عرق رعد | كسلا لجل ولو نضاولا|.مْمق وعلا فصلا دق هيلع

 : 00 ا يالا 0000 يحاقلاو يلوتئاطب كسلا ل نم ماجا بكنالو يامل دع جا ربك «و ودرب يكسلا ل ئج جرد 2

 ظ لفتساو ضقولا ضر اذ رمز مضعب و دع دلاككالب ضبق هرم احيا نسور اقع صر )ا لثم جا ماع وقفل
 1 ك1 فرك ى عرعم مشار مح كت مل وايفون ضدي ملتي

 نيك لادحا رجاتسا الا اهزد لن قولا رص الالم ةرجا ميلعد دحر (ىسسا يعي عازل ءررلا وجسمه الرظانلل |هرغو فصو ضف نعف قولا فصتلا بالو 2 0 ىلا"
 معي هت يعرش اجا ”عولعس زج |ب نس رم ضو اذ نع فقول, د
 ١ هنيوانهء اذا لع دال [سفامسا تقر فال نقولا لف صولع توعد « عملا وعبد ١ ىفوقوللاقحزإزاج نقولا ل ييجي نمم ميتلارج ولو هن بارق كلذ

 | لعاب صتو قحو وكم حلاو لع عدملا رك اف مينا مج يلع ف قوما فكولا ضر ب
 رولا نال ضقولا +: ىكيالاذ جو ضو اعل سيصيفر عزت طع شح نع طوع طصلا] دب ذخلي لاصملا نال عصيال يري ىكو يصيح ىكذ تم لأم
 | يلع نقولا نا أثب اصح دنع لصالا ن ال ضو ضقولا مجدا ارو ال يلع
 ا[ انربف هيي لزوجي الذ فقولا ليج يد عجستكولا يبت كلكتيا
 / لدبذخاي انرفاتبا نكت مل ناو شوجي ال بلاربتسالاذاتبات ضقولا ناكما
 كيرلا نعى داتفلإرهاوج ياك لاج يع ىكذ عصيال تباث قحنعال ٍيصلا
 . معوصلل وطن لا لا صذل ةنيبالو ضرع يفق ب داريؤتلا صو
 بب نال_سانجالا بحاص باو ةرترنا/ليواَف داصول ل باطورناج

 ْ اي رول ام وضطتقم لوقا طساتخئالع صال ولا يبو ويعم 2 .ضورررعر
 "7 كزاكزءاص2 نال هالا طرز شي طعافق لم ىرخا انضرءا بصاغلا ئم ْ 00 ١ خاب يدي زب ونماعيصلا دار قلا ذخا طوي ناوزعو خديلا < امال ١" 55لا داراو هدا درتسا نوع وتلا ررجيا الاء عديت بحي نك صن زنا بج ارجل ذ تت نعول عدم

 0 رتازيبو يَ ةداؤص ديب زيهبو_رزناةملا ذخ ارجو يكل يا هاند دجال <نادعّملا نخاع مكب 7
 ئ 7 ' 57 نمو 1 يحال
 00 000 م١ رعاة وات 7

 قفقولار او

 4 , 7-2 يي



 ْ ا ا سس وع 3 ديلا ف «نذإبرجاتسملاوف ميلا »اتغامروتب نتواسر جاهد ذازحف لسلا

 اينظنب ككاو ووجلا درو نآلا تكلا .تننم ظحس جرم نام تفاال
 1 عجدي نذال رج اتلامغاذ

 ْ 7 ا 5 فكما لاةَِنقلإَو و هش بباوملا نك5 هيف ىرشلا جولاب يتلف ىضفا

 داباجوت اهترماع فك تكتل ذااهرجاتمل مقلاوا
 ظ هيلع هعفن ل يود صارنه ١ ادا ىكماو مقلإ لع عجرم زد

 ا ةعرلابلارمادلاب رض هيف رجال ااما كال شيز ئ

 0 ١ مب معطر زقولا ى.ركذ عوجرلا طورتش ملامالف رسؤتل اك, طعم زغشو ا

 ْ ْ أ تا ل نسل رجالا دعت فنح ظعم جرت كيلا عوجرلا طرشالب ميلا ليع عجم هانا

 / ا كلمي) ةلذلا هيلع ىوقولا ةتفوقدلاف لس اهب غو خلاه رجلي مشع و فكقولا نم اينما( لع كوخ

 ويلا ترناجا تيد يهتف ضاق ن ذ او يلون نو دب فقولإا درج ذا بلغلا
 ١ ا شافو | كوتد ندا لإ : هر اهزبإ

 ١ ا فول وضحا نذاواةيلوتيالأ] ةراجالامكيال هيلع ضوقوملاو مهن بنوتي صح

 سوتتلا حوش يحل ل مطلإو مقحنال داةعوتفلا ملعاملع يعمجر لع
 : ا ا | 0

 | هلامنيزكسلإز نيزع ةراهعل ا ررهرطلا قراملا تجااتح ايي ماما يكسايع فوقومراد ف لس جالملا ٠

 0 ظ هلإلا نمإل 'ةرجاب مالو وع عنا ةلضلا نمل ئس كسلا ملىمفع اا نوكك زم ٠
 ا ا 0 مالئسرشلا مالطناو وتلاج رمق نشا و رشد ةوي زيكسلا ل نسالاه ورم

 ' ا تانى كسلاول ضب لاو دلو نكس قاس اد جرلا ااتشابددوسلا تيت اهامس لكك بلا ظ

 ا هتكرولكملاو ضتول/)لها نود تشر ولان ليم انبلا ناحل هانبام دم خكسلا لزوم تام اداب ٠
كذ ماسسيل تعقب انبلا ذخ| كسل ىيتسملا دارا نافصفرم شري ترو موقو ْ

 1 ظ ا : ىضربالا ك

 ظ ا أم صّصِجْو ا اطيجرجالاب رع تملا ناك اذ يس طعم حالطصاو- هولا ٠

 اال يلا جم ولو عفرمتالانبإ | ديع دب دش رعب الاصلخي الو ةئزمللارضخداو ٠

 ماعلا دعب تقدس |ر قو رءارإل فكم اكسيل و هدب نعلم هن ان نيكس ني ظ
' 

 | ا ا طعاذ تش نا نال اوكسلا /ءاصعذلل لاي وجم صاصتخالر حلا لت ناذ ظ

 | أهتم عت ”ثرول|طعاف تبرجُوأ ىلإ نافل ضوكتك ةعااسلا متسع تر ولا
 1 1 ا ا تارا ياطيب دس معمل .رج] ئح

 ١ مكرتا  ضصالاو ٌةراثالا لذمو صمجلاب اطيل عسغ لتس رظت الوتر كك ام مكس ما,زكك و أ. خيعب

 ْ ١ ا ا قغننَق تيبملا ناككناو شكلو لبق كك م تملا مروا سل خلا ىقسو 1

 بصع نك اظمو ىرُح دنيحب ما يتب تسيل هذه نال ٌيظع ّمفن هد 1
 ْ ا ش ١

 ١ 7 يوم ل يي انا نكو ايس ميلعمي الو هبحاص بوشلا خر و ةرجو قسم مة وابو 0

 ||| 2 كال اسي يتصل ل الفتسالا ككيالوكسلا لنمنارلعلو بتنا نهتم حا صو خ يل يفرم

 ظ ْ "2 ف الاخ هسا ىو ًلعلاو نرودزملا ”لاسرل اج البن ىشلا نسح نشل ىتحملا حضاخلا لفن اك افتتاللب



0002010 

 ثقولاَتلطا وا فقاولا
 ىاكسال ال ةلغلل ن ئ

 يكس ةءوقومانإبا ىع د ١

 دلو تاج الا فلكي
 ضرءاعمالب نامزلا ظ

 يضم نالا عدا
 اننا ابق

 تع 7 قرر اتت كر
 31 57 0 ني 7 هم اير

! 

 الربعل ناهلؤئكحلا هل نب

 ١ في حا ن ار وي نا 35

 | م7 بص ا

 ساد لبس زنا ءمرقتناو نكسلاو رجالا ىوسعل اف ملعرما د تفقو نمو“

. 

 الطن انإ ئىماساو سدقلا جو ,نيانج ادللا بحاصو نركب ميج نبا

 عض انلاركو متم نيل اوهو انكم نأ "نا رانا يزن كسلا اع -
 ' ىبنا فاصأل فاةوا|.ّيلج نمو تارّملا نع دلتن كلاس ولا غبر وب ملا

 |ج دك واعد تدل ولعل زنم فك دلجر ى ءاتنلا رس نع مئاجاتماو

 ةيشساحؤ ىف لاق رانا يكسللا قحا هم يدل كسلا دإم ناولسانتاءامبا
 قو. يكسلل 6 لغلل تناكركرلا فض قولا قلطا ذا م اولا نا كج انه
 نحنا اضيا عروهو 5 ونام هنا طظمحلت_ وصلابو ظْوحتلُد ع رّيولاء يك

 عت ,مازلاغىذلاوهو كسلا مل ىلإ دمت نا ع تك لالش الا م
 .ثعرعام ىنالجإلعرعل اف عبس هريدسلا يف از كوخ | حبت فاصخل لع
 | ذا ,مارلا ملي ل صوملا رب ظلا ةلعرتشتلا ئع را ب>ولا عرج والبر شنلا
 كوباو مساةلاوبالا و كك ل فاكسالاركت هس !لاكسطنج هانكس دارءا
 ٠ نوكئاذهزينض ضقولا تخاّميصولاو ىوتفلا_ٍلعو تكد لري ديم وبا
 00 رشا تلاف الّتخا همام م مال طواإب اره طع قولا 2غىوتفلا

 نابحولاظنلا ماا ىنكسلا سيل لاقف لاوس باوجؤ فلول اعف ابو

 82 ب
 ىضطم مذا. مِدحم#عابترج ا عمرنون وا هيراحيإ ياه اظن فرحت فقو
  فقاولا ظفلت ع كسلا طرش تابشا فلك كك طع ظانلا مق دصي ٌىح

 اان رشي بل ورا جيزطاندافر معن اذ ككذملا لكل قب
 5 سا ىلإ نيطرشلاب اعد هع ]الطسس الا و كسلا ير دلع ما د ديدن فق و

 - طشرصاةمورجت ات طوقومرا د سعرا رووا لكدب جفاورش
 || ارجورزننكسانايبرت جدر احطلماممضد مملع ضوقوملائكسلا فاول ايت
 - وومرؤصر ا دخ لسمرلا ف ككذب 2ص يرش تبي قكذا ىو مخل. مم
 07 وكرلادب و فيؤاولا دالو كو صا سور ا.ه س يلو |.ْضَعاو سرد وكس لع
 ١ ىسبل هيف ىرعم نم جاوزنا كسي نا ثانالاو مممرهاش اونكس نا
 نو د ىكذ ل فهاولا لع نملا هانكس :نوكركد امل لل تح بولوك
 .لمج نمد لسسرحبلاو فاعسال [ا يامن لاجرو لاجحا اش نمر

 ١ ١ نحاس اول ضقولل مال ةرجلالا :روككرج ١ ذل هويكسلا فقاولا
 || " ماعلا نال اجالا نود سرماعلا يرطب الا حن كس نال سيل كسلا ل
 2 اهلاف َماجالا فالخير فاض فينعل ندع هنالم يتسلل اقح بج ال

 5 ظ



 ا ظ أ ٠
 0 مل ةزحجالا سوك بصاخلا نا وصدق و ترساجابابصاغ وكت تكؤرل ا كرو ثح هانا هنمرعداولاةامانه شي لوهورجاتسللاةحبجوت ٠ ١) 8 ظ

 || يي تاكل جا تكسو دلف ضرعش دله ا هزضانعوأ
 | 3 هلفاب قئولارإد ءركس لجرم نكسكده ازلا ىواملؤ ورحلاو فاعمالاوزلي وريزناككا ىواتن
 | لما واف 6د/واو مع امد ةريفاو لوقا ٍلعانللا رجاذ م دخو .دالداو !هاب ضقولاءاد
 ا ا 5 لع قولا مج عأ 3 جرم يلع بكي هاناو نيب ا ىكم رجالا كم هناي ْ

 ا بلغت ةسردم ن(نب 0 انك اف شاو لاب جرا نكس فووعةيكع ف لس رتنانيلوفلإررظا ١
 1 لثنلا ةرجا مهدلب اهملوتس بلاطو رش ,جواكو :رجاالو عراجا لب بنتعللاب ةرع ككذد
 ا ريالا عزمركذا هت وني دعب لكذ مزج حام اف دتكس ةرسابمدظح جاب

 ا ْ : ش هن ةدعحو| متي لام وااضقلا_: وكنا الا توهم رنعبصخلا انه ذ اره ١

 3 ظ نملادبعرلل تعالملا كذب قفادقد ننعوريؤتلا كي مالطتسالا
 ]| تجب لل 7 ١ را يشلا شقاضا قكذن جقادعداولار ص موخلا لاو داعلا |
 ْ ٍ ١ .اهكل جر هيلع ىرغن ريس نى ككنب ككتملا غ اخرلعؤوتل|جدادقف نك 2 ظ
 ١ ملوح امهزلي ةوبوتيب 2 لفت, لم وجا هزل للقف ةوب» تحب لمجو لجر هع عده نويح ١
 | دتتاتت“ #10 بصخلا|,افرنع ةنوماعم قولا مفاثمانا لصالاو ناك اهي لف اع )

 ظ ا ةرورماإلا أه مديمو مطر كلا ناعيا نوكياففاعرشكمل عا د توزن راد هذ 3| 2 دجلطجراعانوج/ 2 قيل جل هنمتطقرجا ل نمل يصف سسرل هساوزتلا لةئاص ١

 / ا نأب نوط لانج اناكك ذااماو لكذولل ةيعاد ٌيوزعال ثيحرن "باول جب
 ١ هب عص ع زالذ هد ضلتخا دّقف هيريدإم_طكهوسيلو رولا ماه عإتحا

 َ ا ىشضخيالا صم ظالا ناكشيحو ئطانملا نعبر ةطاتبوزاوبل الا
 أ لئاسولا ضنا ىوكرطلا هيلا لام_ىذلازرضملا ىحاستملا رسب هدناو داسشلا ٠ ظ

 0 ْ ظ أقلار وسم ناك اؤ لوالا ئعق الل لاوحالإريغترلاّعاب ىضوقوملا ثيع
 ظ ا نسانلا كسل وا البطص ضن نأ تي ومب قس رجو ١١ داذ ةالصلا هيف ٍ

 ا اس ا *تناح دب! راجل ذ :ىصال تير رنا حل دالاراشعاءالاط ١ اابساب فاقداا فتن لال لفلم أ لاحالزحلا ناك ٍ
 ١ ا ؛ ىو تيد مسي ردا مود بر 708 ميم ا

 00| دلقتسةعلاهتاراتعراببا يس راس ل
 ا 1 سواعم رم تاقعلا ضمنا ا.ْصمق و لونج دس وأ لع ى وق وم مع ْ
 ا 7 ظ ظ
 ١ ا

 | ا



 مس يس هس وج 4

 صم محا

 تت

 م هم وووعجج

 ع ع لش مم

 يربي 5 --

 1011100000 لااا

 دل ارجولع عكا عضوي إل
 هك اقوا سولو

0# 

 رطاثلا نؤاادب س ارغلا ىف
6“ 

 قفلوجو الو

 ىف ميراج صر و سرع
 دّلمو هرج اون

 هل سارعلاو

 ٠ يكقظوملا جاز ةبرقلا يلا تضوف نمل ةنسؤكف ضقولا اظن مخ ديدو ةيكتلا ..

 | لسسرخ بوثلكذ لاهف ىروضلاا جريت ا. صي لم رجا لقت
 ظ | مزرمرجيملا ل وشح بدط واي دصت دوهيصاطيا جلع هيب شذج مدل
 ١ ىلا رن يكل لكذ ا يسهل لهم طماملابضيالو ضقولل طص كذؤو
 ظ اتوا ئعنناكالاو دججسملا ءادجيلع عزل عضويالو ريسملا لصصنجيقولا نع
 مارجالاذخا نوجالد معز بجو رويل | ارجع تيب غب نت لاق مم ننا
 ضو في ىرشنلا ,جولاب مياق كك فراج ىنرغيبزل ناك ذأ لس
 نا لب مضنلاسارط داك نر طوو رع عاق ورع رع ا ب# فضو لانس
  مضاروكرللا ورجو بط اكث يحس هي مسكت ىرش جو الو زوار ظان
 قا طانلا لكعيزماان اذ زعل انا علق مفيلكض قول لع ط انا فرظ اننا نذل
 "  صضيئلح لاا و اوه و نقولا لاب ءوزضوريغ واع وزنم فقول نيم
 ارد( و سنقلا قمر جات رض خانه ق١ هرذجد لشمال ناك صالنال
 . روالا يرصنو دب ىرالاب ضير اذ ”ضوقوملا ضار الاي سوركلا ورا ىلا يرش
 بحاح بل قولا زي امؤادذالا طويلا اجي اء او ضايلل غح نو داما
 رتل الذ ناك ذا اما ابنعررءاملا مقحم نكمل اذ اذههد تلق نقلا
 رس دلا ف قر ابعلاصتخاور حبلا خ ملقن آلم نا الشح خننذ الا دوجول نررغلاو
 يري دما ذ|رجاتسملا نا نمانرمازد لها رعب ىرجامف مالك بسم
 | ذا لكذ ؤرصاخيو ,عزئاني م ذا الب سرغول نا قح قولا ظان ئمن ذاتسيإ
 نع عرصلاوهلا كراع ك[ذ نال ةياذا ينمو للا دقعؤلاطءرشم نكمل
 «ىاحيا حصن اورتن مهما عماطر شط ورشملاك فرع ضورعملا نال من ذا الب سيرغلا
 الا وراشاحىبرطيوا عرزمخاب نذالا ميعتوا سرطيو ١ از عرب ام نايب ضرالا
 دي زب لكس ف ماج سارا ل ماحْض قد ضرءا لس امانق قراجالا بصت الف
 أ اهلءام ضدي نسيج طخ ديد زت عدس نع يحاتشلاب رجا وتو رتكسم دش فو
 9 كارلا ىكيو ككذ مل م ل وتملا نذ االب مسفنل لاء. ايش ايري سيطف ضق ول بج
 امل رق ضاري يمس ا جيش ىو أتفق و مخل بس ولجل سرم الا
 لغرس نم ضظوملا جازم تي جلع را لترات ملغ امض دي عولعتم لأم
 اى شئافارشلاو عيبلاب جرو رخل بسلا سرقلا ىصإ,ا اولها فصتب د نس يال
 . لع الاوت حإرالا قو ويك ضعبب حب و عجل مالا جم طق دع ل جر

 ١ نم ديبريي لاو نس نيس زع دس كب رماظنلا فرت وأم ,يارشل ب
 ا تنو



 2 تي ظ
 ١ 0 مرا وسو ودعوا ظ

 ا . ةلطلا املالا ماو سرى واتفلا ئهتمفشملا بانك إد ل ما حب

 ١ ' ا 3 ةمفشم الذ ينال عازم اننا مذ نيو كا ' تيب لطلسلا عزا ٠
 || ٠ فهل لوقل مَلَلََع ميجا بابسا نعارهرمخ هان ما واارم ارشسلاعا ملت زال ديلاوضاوودا1ذل |

 || ْ ٠ كلك اور وص اهي نس نوبادتك ف إي نملعو مل لوّصلا ناب جإخى دوب هناو مككم اهنا 3

 | نافئرلا كد ترث د |او ىوعوملا طورش تؤ وتنس اوأ عرش هيلع هاوع دع 1
 || ْ ما م لا نح ضن لع اصرحان دالبو عودت

 طلطي ءاصيا زيك دالب يف عتيانهورزالع هدداو نيجاعكيلا جإ ات

 مي هئيحالفلإرسارغركمو انتنطتم اما تيامضل ولا لاق شل ل طع رح هدد رو

 ا || ١ ةيقو تويبل نعد يركلاذب حتما ةرجاو يكمل ةرجاو جارطلو لصنملاو يحلب
 ١ ) فهمولا كرا المت رروحو ىربعدبل ناتسب صوصخنمى وع دانيت ٠ دلو

 ا ١ ا! مدا ذو ومقال ملا ة داس ضم ىوخالا عمال فقد ىكذ ظ

 ا ١ ةيسرّملا مي جوبحو ضقو هنا قد باك نقاولا لاا دج ْ

 ' ١ ظ امحالذ كس مرج ةرعا ع ةالح د وانك هاك ىصارءالع لقتل من الطلا ظ

 ا ا ا! : ْ هيلا لكك ئحالملا اع اهركذ وعيا دو دحام ءأ١ طبخي

 ا! ظ ىو نرحل ف نيتها تسال لباتويباورعوامورتوراجتااوسردف ٠
 ا ١ 0 مبمالا دو ريل توحاس ميم غقولا ف ولا ئدلحا د دلال لهو

 | ١ ارم دماورس ن اهاهد ىكسلا ةرجا ئيحالذلا مزطباغورعو وارسو 1

 ١ ا ظ و ع عسا مسرح اممحزلي ومزكس عادا,

 ا ا : سي مدد مناك نب وياك داو رجا الب كسل ف مل انذا اابحالف ٠

 5 سري نوح لاب نك جهطرلا عسا لاو مورككا نع عرار هنا نوع ا

 | تاملاوا لشملا ةرجاب موتناطس ممل ما سبعا ذل ةاسلا لل ضلال ةرجا ئعصمنصم
 ظ ا ١" ةيس غلاب ثيحالفلل ىيل باول اوف اج مهتببسس ا سو ةيضاملا لملانع 1

 | ١ 1 ١ مالو ل ئفاولعد ناذ عرسد ذر عنا ,مداوتس و ااوس اوسرعي ل اةروكذملا ٠

 2 ظ صا لكذ ناكشيحللملا جاب ود صفام با ءاشس ناراعرش نانالا

 ظ ١ ظ 1 ظ م ا رمل دو دحؤ الخا د ناى'موان اجمل اسس ناو قولا
 | يحلل هانكس دا( بِذ .52بيط عير اجو ضقولا هاا دوبط مرا قع

 | ىبلجكسرا,ما قيولكلل تضحدلا غض اولا نوف نإهاظناو قروب بورا
 أ | ظ -4 | ةرجا ميلعف ىكذك ناك( ذو طرس ا «اهن فص ووهاغ د
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 محد نكر اهطارا حاجا (ش
 الو ةرمكعلا ضرزبس خو

 0 للانلا نذ الع عيبلا ىفتوت
 ظ 0

 ثرمطر رأي ماع رجالا طقسسالو ىرش قير طريب ٌءءاهلاب ىلضشسا ام جشم ةجاو
 ىسملا/دلا رق ب مايلالعم نع مشي الو لنتملا عرجا مونعاب جارح "نوع أم
 رملازيرع بك نم ىنحاملاو وتسي ولما رجا نم مدع انج ماقبإب عازخلا
 اريل وذكركذ مح حامالاعف اشنإ[نصفلاوباريكنح اخ و نوح اياوجركذ نو الا
 ئ اكو ملان ذا. يحالف جكس مدرج وترسل و فقؤولا لجن ما, ان ةلسدالامآو هي :
 جيل زج نرد بتكزحا يو ىكذ نسزيككوا دكسردم طرشي ذا نيب ككذ قرف
 ' موو انادحال بل ضقولا ؤجلضا دش لاو هزدواضيا وك ركذ م قيفاتلا

 نبأ, ءلهو لوالاوطكركذ مكانا انناببهرتل عائد ْ ص 314 ا 0 اولا
 "1 جسد دورا ةاخا دوه مق وق فقاولا ىككا هيد تسال ؤ سات
 اا يع نهنرخا اباوجرك5 مه اذسلا ضرس د نيميهارما.بتكم ظن وق ولا
 | د اال يرخس هذ يأ ماش اوسغب نا نعممنحو ضرلالا تح رجاد مهام يعول ىكذ

 أ
| 
 ٠١

 أ كدب يجن دال زوجا لدا ناي ينج قبو سرع حقي ا لو قيطتتيإعب
 أ ىلازاىر اصنالاد هن يارركزم مبتكر هاو ةيرشتلا قفل ذي ىلع شيعدال و
 ]1| دب تكو لكذ لا ة العا طنح ماو مالمالا يوم انجي عج
 أ ىشبرل ناك ايزو لس وكدت ستيب ةرخا ةبوجاركذ مت ختام جليبإطلا
 (/ هيلعاهادي ّمضاو ىو ركتح ضجر طرا كقرشلا مجولاب مساق سار
 الأ نس نينجعديدزع ةدس نسا, نيؤرصتملا اا م ثرثالأ قلع
 . تصح تاب مراه حاطب ئقولا ةىمل فج نالأ 2 بتم ارك ل وعح ديد و
 أ دز وكذ ف فقول الج ااا. نرا ميو قلبا ورب درو كدت ئمودزعلا نعم
 1 وة 2 تعد
 || تويلاو يصحو لا ميلا ح هج كلاب حبق خد نبهت سارتح-ا ب امك
 ٠ فاقد ةبراج رف سعد باوكلا خيال يلو ن الع دعت
 :1] نما فاق والا رجلا لش جان وصضذي وان وعر عارز الو هددعتمرس
 ا. - يك نيكستد ىكذ ف د هم( وعنتك الو ة يكرس تاداتس بجو
 10 ”ئوالالع يل ملا دحا عم مضاة ى دا اوشا رس من1 منعضتح مهيأ
 ١ 1١ هيلا غاتملا ضاتلا ناو مييتسلا مارد نعازك نوعذدي مود
 "ا ولبلاناووقاولا فالح كد انا كلل و مدقوع رت مدل انارؤع
 7 يوكل فييرعتلا ( وك ميج رشح انزيجب لت ارجا نو د ىركذ ىذا
 |/ ملا اانا )رجا اج قولا شالا نا ضقولا نتارلا نربتصملا ىرتممريع

 "ما



 دعس قو ابراج ورا بز ديب كاككذا امو سس من باول, قرات 1 /

 هوجا نب نو »+ 8فطقولا مج ةرحاو ”طلرلم نساك فلا نعوض يب و طلح ابهعرب ٠

 ذخا كلا ل وتملا يبرم ضقول امهجعوراجا سودب حان نبغب اهي 1 |

 فىعولا عفن اواو اخ موال صارتالا ىحن خوي امسح يشل نم رم رام

 ةرجالأ وا ةصخل بج هيو ناذ_ضقولا ياما مد باسو ى كي >.ل ةوسإإب

 ى يفرقتسا ىكذزعوالو أ ةع |منلل تدعا انك هاا عرس جوى ٌْ

 رجا قولا طاب عض ذا انو سم يد بانوح ياو صد نير اتملا مس ا

 0 مهيعفووللا|.متشاو انكتنس نع - ١ عم ضقولا نما / ظ
 اضقللال مد يي يضل ضف لوز دكا ههاجالا جنا ء

 ماا هةرجا تدب اذ بنككا نما ريع ةيريظلاؤ وأ
 تمنع ءوايخاإلل تموكتو نقلا ىغشنم ناولاّولا مدح تارت أ

 0 صضقنن الو. ,..جض نككو قءاءامردقب ا ا

 نالانع اب هلع رعب ىوتطملا تنحى التم ونا رجال بج ططرش |
 نم بجواع 00 ءراجلالا ةرعاربنا و منجز وقول نععب تامل ٍْ

 ملاكع وق اتاي هت وهدم اهم بج مو تترمول تاه نامل ةالا |

 امد ا مسه دعب و مدجب مشن مل وا عم ةرجلالا تناك

 اضقلإةرمضمس تاغ موق نيو يح مقاذا كس نارتاخلا
 ّمارلآو و فقولا اجا باب ئمفاعسأ كوز يجاو دمسقلا درمان لجالا |

 مىهاسا اوعفرمو اوتتكف هر ويس نيكاسماوبتكم نا اورعا ماوكقا دهن نع صولا ئه

 تام نا ترم او عبق نيككسملا كحدحاو تاؤ رهددع ىعرهإ/دل ا اوجرحاو

 مزمل كمل هال جلصاولا تانامالا كح مل عي نحو لوزن امعسا عفرم دج
 لىكذ وثب»تيتضاروو ميلا لكرملا ثومي م 2 ةرملاو لاضلا مج دلع موسما ني دملاو

 ملغ ةوقوملارقا| ذااهد لس طقولا ئه هاب الارع جيرسي زنارلعا هاو كيب
 نكات 2 لكنب ٍبكو لكد لع هاّو دصوب و دفقولا 3 ناقكسا عدا الأ
 ىلهافقو اوم ق داصت اذا اهو لسصمهد بم ملا قحؤ اعيعجوب نمار مالا

 : ديد فيولا وير نم نإ اووهب ماب فقولاؤ نوع سرع بلاجا معاجم

( 

 رعت ضمو ككص يكذب بكو وانس ا ةعبس وح عبس للتو عبس اهروقو

 فكفىتملا >لواعزموذذ ورغم ىضاببلا تامو دالوا عت -ءاجل نم نانا تا
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 ةصكان لقتناو قو اصملا
 هرسب نأ

 لئشتت ال هلق واي تان 1 1
 هدالواىلإ

 "هه - 7 "سو أ

 / قع ان الم ناب هرارو | | ا

 هدالو|

 قداصملا قع لط ةنهنو ير اا للي حسلملا
 ون“ ىلع 2 0 ا

 لقشلب هلقداصما تومإل
 انه وع 0

 قداصللا يد دعب مهدع اذ وقوم نيكس ضذ ضاصالل نارا حسي نم معلا

 ظ ق دص نه همر ال عبج_هقاولا ناكناف تلق مهد باول روكا دق داصلاب

 « اذمل ياا ذو رتت افق ولالا نيكل لعادعب نم دبر يلع ”فوقوم
 . ديب ريتا ذأ يحراكامىقولا ءلغةملجرملا كراشي لارا اذدملجلا
 ٍةايلبؤ دبنو لرقملا تامزناذ تو مدكييبعت دصنرل و يككسلا تناك

 ف صخري بزل فصقنلا و نيئككسلل ديدزت سرق ةلطلا اح فصنلا لكلا
 اعنا ذو لسير الجر ملخ و هيلع ف قولا ناري هيلع ف قولا لجل باب نم
 ' 5 موجب كرت مفقولا وير نالع موك هوم عا قورظأن
 وكقزيع بياغلا قة دصو ةنيعم صحدحاو زون اولا ةيرذ ئم نيرطحاو
 اصلا زطش إن هدو عدد دعن ديزي, تاع مسيل داعى ود تن كدر صحو

 القز طل دا لذ و مدتتلا فاضل قامانكَعّنو رهن باوبلا تحي متو
 ماو مارمالا نال فّقولا ئم ءابش الا ىف تمور انحب انانالاو 3
 جيلا خس هاناو اذ كسي ان هلذ نأب هيلع ف وقول ا ءابسالا عورتا
 ١ بيك, ن اكول و هب مذؤ . >6 وا ىح يلو دفا وح هج ناله ق دصو هو

 || قارب نك ىكا رغما رق اسطيرؤ طش ع عجم فضاولا نا لع المح الخ قولا
 «:4|/مدلاو وسلا نسر إَةالارخا دم وقار رنا نيرعَت بلاطو لقت ساب ىف

 طقس و 22د دد نالذ موس ضقولا عييع 0000
 |1١ اك طااازكو بعمل دحال الطلع قس اد !مريعل امحول و ئالخك نقولا ب كوكو مح
 00 واهو مم ءابشمالأو كد و فقولا يرمى طعنا ل
 (تفلاخ ناو فاقع يلع رق داصملاب لود فقولإؤ مانا /دلا ءابعورّزسا

 | اسس تالطنلاوا عير ل طوشملقاولذ ةصاخجرقملا قحؤ نتكتطقولا بات

 , ليصا ضيا قادر زنا ماراح عج سد ال ديل طسجول و عصدنن هد نال
 اثراصملا وةداصملا ماد ام يعد بى جاصملا نا َمسدَمَتملا ناصخلل ةءابعن عم طاع

 نم دعب نعل ملع داصملا ةصخل اهسنت وتو داصمل طش قداصملا تامولف
 < ئداصملا طشال مقداصلات دام ول ومنع ةصاة جر ارقا نال فقا لايت

 نيكد عحرتف لا تسيملابماب مماره ال ق داصملا للا /١بلعق داصملا صحا وجت ل ءارإ صمم

 نيكل طم كعب نحط يرجع طيب وع طق وولاءْدلاَتب لسمو حالك رم اكس

»ْ 



 اصف مب بيترتلل توم دوب قاسم! نال هبرسذ والوان قام ديرما
 فقوول معو فامسا لإ اا ةرموصوطسولا مطقسرلا مرح لئلا
 دصنرعي ئانعاهدحا تافاولسانتامادبا اه ة«ءالعغ تن ءدلورع
 ضلال ولا تاما ذاذ لهل كلرخالا فصنلاو امنه قابلارل ولالا كلشلا
 د الوالا دالوالمجأ اوهو ص نال طرت ة ا عارم نالاهةاكواملا هلؤلا ميمج 5

 اًمضلا) ءلذلا فصن ري هرحا تاما ذا لوالانعبلاضّمئادعب ٠

 بابلو زاببرماج عرج فل مولا فرصيقف دبزن لوا ناكأذ اسري
 4 أبرم از30أ نا ئم حرش و روتتلا'وعءانعرق اهنا ( لدا ١ ْ ا

 فض عي هلا دع >ا عم ىداصتولظنلا مل طورشملا نإ ضقت عيرلاب
 ١ مكلنرق داصملا تام واذ تيييحاءاداح ءارقاب خاوي الثمطفنلا فيظو .

 ارا نم دصب نول .اكرظنلا في ظ و تبت للعت آى داصملا ناوهورهاظ
 ايان ردو كتاف متت لم جور لق داصملا تاعولآ ماو فاعلا ل ظ

 ضبا ةداصملا نالطب رظنلا مطشر ىذالاو ار القنا موز مل ومع
 نيكل در ظنا تصح قَسناب انه لاقدننا نكمل ذاق داصملا تاسولاك
 رمد( كوك داصمللا نالطمب لولا نيمتيكظنملا ةغيطوؤ ىاقحالذا
 امه ع داما ىل نصاقلا ٠ بكا او ممارحاب مل ةذخاوع قداصلا داتصملا

 هب لا عطرك طر اع عجرم ضم اوعي مارال: يد اذال فقول ]ها ئه

 ثي /كنلاطحا ناماذاو اهط)طنملا طم زمقاولا وصيف مرو ءابمالا نعرعاكقملا
 اند لس ل هسداو رظ سان حان>انكشرحا لحب ضاقلا ماتا طل طورشملا ٠

 ناب جو دير رقاذ هج فهو مولمم قادعس امد دي نل ناككذا
 صابدتو د ىصنو تنس ةرهئورول ةءدج فقد ئةم موب زل /دقلا ا

 الوّهحا عرشا5 داضتن ىكذ عا داصتو تكذب لماظالا هزلو ضرعقمح
 وقرلا نقولا للطن روزملا ديد رلرطا ككذ دعب يعش نيب ىدل اهم
 /ا> ا[ يكد زاجل لو ل والا رمل او رعق دصي مل ه”حرقرملا را ركب

 -ةقدصرفرالاة ملغ الزج دالحل نه تراصالة ول رث وجا نلانلا نو داربصعل والا
 ىزااو» 'مهاولا ناكل صجو لكذ تحزلا لاك جدرمازنالأ هزل وفر عوح
 نالت نق اذه حغ تراصولا لة انا ككنكو تدق نكن زعج

 ب اجرطاواؤك< خو كر هوت ركع دوا
 ى/ ١ ٠ ١

 انه نالق ثبا

 مسالا قب لرارتالا يح زل وفرع تجرب يو دازك لسنمانكرهي

 م

 طسولا وطقس ٌهلاس

 ةفيطوو مم ةوداصم ا نايب ىف
 ربل

 قد اضل مة مولع

 . يهلالرغا
 مسالا
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 2 ا تا

 لارعإل ةرهك قكاطو دال
 سكه برع | ملاهي

 ش 1

 ولان وري هت نك لولا خذا عجرعرو لوق رمد :

 "الملا اق بنت ملل هسا واه د رقم 8-00 نالا نمد هيلا عرف ةرملا ْ

 - ككوإّورقملا تامنأف نينسرثصلا هنهايح ما داع ملا لطلا لمجاو ككذ
 نككوقملا 10 با الخلا تع
 - م1 اف ايح ماد اسادب ا لقملا ]ل ملا عبجرتملاق تضتخارظسعلل_*رونسللا
 قولا نآب دشن يلع و ولا احرلا نم ى حل ناو يجمج ح نحل ام در ددإ

 ْ , عل راب كيما ناهاضتفع ذاايعشم وهو يا ىزحا جحش 00-000 فاصل فاقوا باك يطا هتيإ منك ىاصنل | يزعم

 9/29 لحرلا قة دصو -دجوم فلا, لهل اول لئ حظنا ممتعا
 رلل ظل لاو د ظل نودب لعاذلرسسا ضيم حلا الا العلا عبحرم حصالأ نا
 ظ تلا ءلضلا نالت لاقل الا ووجع لو“ هايد مب عاش ة>ادزم نم

 كت رمل نع تجزح | او ةرالا دعم هيلا عجرت يح هنع عر لرقدلا

 ١ ىضاو قالطالا اذبرصملا ها نعل ا رمال امس الأ رابع د جد كريببلا

 .كيقفلا امري دويقب نرّوم طوقسلا نا باوصلا ىكاو رازوالا دري قلل طوّمسب
 انهن الف تبنالفل ,قدصلا عنج لغ لاقدر ١ فاصل ربك حس الملآّلآق
 ىئءزلو ل هتضرع سلال تنات بجا و قحرع ابا عيكس انإلا :رو دو 'هيود
 مادام لصملا از ب ىقااس مزلاو «سضن طع مق دصا خد لاق كاكذب ملال
 ثم ناكل خدر و عري و صني ديدزي نا هل نا لاق ىف فقولانإز ازءاوجلا مح

 شااغإرقملا ناملعوإل ضاقلا ناز نحن خ وتو ربنا مجال كصيق ىارم

 فّمولاب لقرتسيب كلك: د نعاضوع لرقم جالا ن جوك ذخال ىكذب

 يلام صون رجوياع لاخماماءامال هدا رعسريط مارا تكد 5لا

 اصعب مدلك زنا «هابالا# ةردالو لوح ل واننا هز مهاولا,/ الأ وهو
 ْ دحالال طقم اوا ضل ل عج ول مانا نيحرلا تعا رمدللا نعرمأح ينيب ككذ ا

 ا.صخعام رعي انالف ناب تروا ةارعا ئدالعا مسالا اواو جعدرل

 جاجا م ولعح غلبه هنس تطرق ابا ىطتقمب مسولعس ةرهؤ'نكعَتو ئح
 1 اقطاو وعملا ”ميلابمازقالاتق و عدرملا قاَمع اأو هال حطاب جناب

 351 ميلا مجولا و<2© مرو د نال مس هنا ويلا م ورشل|ةاولمملوق

 نقد ملم فلوملا لاق مضواعم ضوجن رخال: ناد نالطبب دقي

 . ديب ككؤاع ماّقاو لم >لععرجمقو سا ضقاولا دير نمل جعدا
2 
8 



 سوو زملا نقولا ادحال هانآب درسوزملا ىدللاقا ةرحد جو أب ضاقلاومقو ١
 نحس هقحاصقسي و هشه تح ب |مةارتعي 7 ردك لالالا لامه ظ
 هزه عل ةجكأمو طاقم لإ شيا يد مكتبا كاسر وجا و ضقولا نم 7 جورمسلادباىواتذ قاّوديس قوص نهد هاجدعمو“ هبرمزللا ةيقباعأو نم ولا اا |
 مقا لك هدداو قحاطاةساا/رارقا ع اذه نالالماهستللسملا ٠

 طقس نايس الا ناب منال اء اذخا هلاسرلا ىكت نصح تجاعرص
 نم نيتي نتا باكا“ يسم ا ظ

 00 ١و طحت مانا نونو وللا لاف ا ج)ع دوصسل وبا يتلا ب يف ْ ١
 وتطل درج ضاع ىضإيد يح اطاة صاع ضقولا خئلقحالمناب

 ميمإعا ضفق ؤراسس م21 هيداو ةلحوكي مك او هاوعدئ لطبح هنا ١

 ماس رشيد وانك ناس نعل ردا يس حم روجا مخ ان_ضبف تارءاةعلخ ظ
 رك نعم تاع نيوولا يخلو نراهن كش طقاو
 طيزيدمل و ةراهق مجا تحض قولا تاماتع: كك ثيحبتول مد وس

 لاغا صرح د نار انلإر سيل و تكذب: يَوةسهلا و وس ماها ب دمت قاولا
 انرنتس ارشفا:هترابعو ضقولا رخل د ا
 عقاولاوهاك ن2 بب ع صافن ع ياهلا مسيدقتن طرشا ذا ففاولا

 م معد 400 5 عهاقلا ىفاقداذ
 سئل مالا لوح لع ماعلا ك فوقولا جاتيال نالا ناكناو لمتماو ا

 هناذ هلع توتسل ونس 6 اعلا دقت طارتشا نيب انج
 دج اكل جدع دن عاري ال واهيلا جا داع مراعلا دقت ت 6 مَع
 نالوابملا قري مام دع دنع ا كورخرر و جاد نع مرّت طارتعتم اوحوابهلا ْ
 عا دهن ىئقاولا هيك 0

 ايداإمق د6 خرط نإ زحدي اذ ججايعم انغتساال ا دنع اطبخ ديال ظ
 6 لوقل اوه ثيالاوبا شفطلا مراتتخا ا ساركفل نصمم اتا ساتورتتا ١
 مل ىسج ف 6-00 عريسا تارنمملا ماج ناب هذملا غوتشللراتنلا
 نوسملا 0)تحاو فقاولا طرشب كيعم مولععم]شار امون دوحو ماع

 مزلي نيروكزما وع عطفا داو, وح قصلاب قتال ىقولا لغو 0
 '  تباولإل مدع مطقي الطور ايناب نقل من شوكت ريل ليطعشت

 .ىككتلا م ناكأ ذ١ 0 ها_زخقاولا طرش_غقولا ؤ خدم اعلا ْ ٠

 ١

 مع

 ههةهييتتخل 02

 2 طاقسالابطقسال ق قيس

 ملا مان اقتل طرا 1

 راع امدح ف ئاولا طكرب

 ام انف قولا نكي لو
 هر احلل

 سس ااا ا مولطمفلا

 تومي ارولاو ندولاو مامؤل
 مهلع عطوب اذك 2لايحل ( )يي



 نيد دره هعطق ىف سيلام |
 ةر يلا نبى طعبال 1

 مرق نمري اهلا بارا

 2 م

 رىيسلا عبد قاض /وا مي

 رياعتسللا بار|نع

 ى
 ارا ب تت

 لكل ئقاولاطرك ات
 جدلا فاو انيعمار رد |

 رو ا 1

 لكلا أ

 ثكن مر طش 2 .ىبيلا سا ساو أ. مج صيف عونك و ماحال اكتب زعل هلع شرع
 ذا اهو لمس مالا معلا نصلاب فتم اذا ماعلا ئعزم ضطميال هنا

 ثدعىراّدو لّيعمو اكول ونحو كريذع ولا و" طع عر قاض

 سل منتلل مرماللا سحنملا بويل مهزب عضوي ضكَفرستاعى راو
 ظنا دينا مجرناكا ذآ متبيعب لطف تتاىكدرقتيالع ناىكذ١ ايم

 "ا مرتاكا ذاال|رياعنتلا بلاد لل يح نيعتملا تتقكتألو مل
 ” هاو نرما وم فاكتوري اع شسلا بادرما ئحهروتلاو فقاولا طرش

 ظ يه ايس كيندر خيا وسل معقب و تكو اك مالا نحر يا سلا

 سم اعبر يس طق و لتس ةايعحبلا ىواتنلإو ايو يءارشمملا يذاك

 2 ضمرغو نذولاد< انالأو بيطنلل ئمر ماعلا بابرعإ نيع مهتم قاض

 ا ىزلإماعّشللا بابا | مروي نا دقي نم كاظو بابرما نع 9

 | نذوللو عامالاو ب نيمار بوطورشلا ىلا ورشا "راها مح
 - ”رلرياس نمجزهفاولا صن امترشلابملا هل م طرا مرلا ضرودو رن وس
 ظ قه عقلا ىواهل نيرا ناك نفيءاظولا باب ما نعت طل ايرياهشلا
 م دّمد ل9[مس مور الل نعال هرزلاعكا ىو يوتا اها مابسالا
 فَوا اوهانا مه ماتالا لو ماتيال آب دوحالعنرملا قاد ذولاو جا

 نمويسبالا .يعرم نعطعفقنل للملا هذه با كجامدت
 2 بس هاء ءترماع ضقولا ءاؤترلا ئه )تجي ىلا و هصنو 17

 ىلا مولا فري يذلا ىو حلاو رويس م احالاك طصمالرعاو جراعلا لل

 ”رعتاذهدف نقآلاصمل حا لل كزكطاسبلاو حارسا محافكمدق

 ظ طوب وش طب انيح مطولا ناكناذانيعم كيرلا الان هللوقب نكذ دعب
 دل دارا اكل يتسلل بالك ضل رزان نراعدسب هيل
 ١ نح بالطو كجكحو هاوس و روس | دعطقو ولا تحرض ١ ناككذا لحم

 دينو ةدحا مدقق د ءولعم |,رق صخعت لكك محو تبدعا ذااحآ تمت ىلع

 ظ لدىيصت كانه ناك دارشال متي اؤكدق هلا ممل فمن لوو كد رع

 0 هد امض دل نع صعب لوقو نامل هداو نممماوهام صل فرن ايا

 . ىنن هااذ ب كدمذ نسكل ضل اذ 2ريحاد حان مو ىو دل بحاص
 . ايؤوهانا ضجدوعر امش ب ابراضج ميرصت انااذهإ صاح وق اادج
 [/ اذلاءا حم عاوهئع مده غامدق دحاو ل ضقاولا تيعيرلا ذا
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 ن 0 و عزم د نال هاو ال كك ىدتتالفا يع ٠

 ندم دعس مدت نعد, الذ عوصزع قاض دامو لب ينط فقولا عيب
 عطف م مزيد نمعا َةراهلا ال براوهن عصر قيضالو ا انععنق ولا ناموس
 ايتضناب طمس ”رالا ىركسا كو اوك نذولاو ماهالاككسل البطش

 0 ماوبحوم اللا رس نكن دقو ىو يلا تكس تالا 1

 لومل مجال انرعم. مك ملاذا كانه ىواخل لونا نايم هيدو ىرتونرلا

 زك هباوجمملاوسلا وص حدس حصا ال السي افكردق مولا في
 دقذ دوب هنيطصا يزال هدا. عزع سالموئفكو س دول متجرنا هددارم-
 ى ٠ تيقيرشلا نيحرفل لها نامل ىلع لاوس“مالعالا ةىالا م السالاالعل مفر
 هدا ما د1 سلم الازمان يلا وه در فب اموهوأتج هدرا تماما

 اعاماواب طخ هفقو باتو طرش فقاوذ هسدلؤقنالل دايقنالا ٠
 ملطو ةجبرء الا هازل نع نيس دمو ةعدزو تبلوبو فئيذومو

 فقولا عيمقاضاذا هاإرهكذملا هذقد باى طرشمغ ىكذ ضو اقو
 <( تيفيرشلا ني مرا ندولا صهجوم برعوهاح حرّم فراصملاوع ٠

 0000 نئم ليكن بع فقاولا نا لادلإو 3
 م دمت وكدل ك2 دع ف قولا عير قاض ذا جنم انيعم |مدق (تيفيرخلا

 وسو طشضاانجؤيلبت تكاهرشفابزع رتل ا
 َّح دقت مامريغو نيبجرخلا لل انتم رولا ميج ب فقول انها

 ١ يما تيم معتعت شاول لرش ناو صدقات اعشلا بانراا |

 كر برس نيملاهلا برس مهدد وكمل ب يطعن عم اةيلقك هساوكأتا نيريوجاع 1 ٠

 ياذا ئعمب ادي ىزلا رظفلاح فقولا باك مدت تلاى داس خت الع
 و دوما ءاخلام ءييصفلاعاو راولا برداوعأس مالداطرشن تراه قولا ٠

 ورا كككألا بلا مم جاسسلا مغ متيانكردق مالا فرعين يحلل تالا
 فنههاظ نقولا باك وم زماطن و يكدحلا باتك هتك سارا 7

 تاكيمو شارفلاو داّقولاو ىرتملاو ماحالا نحفإذ دقملا نا تر ابعلا !
 را هان كد نيم ىدطت انودا رؤي عاظ و ىناوثأب هريس هانسم

 ءا ىتسا نقاولا طول و ةراهذاىكلصح سالة يطل دنع اوتسالا فق فقاولا 1 ٠
 0 را |مهانككمددع سدقث اءاو طر, تعي م يملا عراهسا ٠
 ديفت ىداىلا ةرابع نا ئم هداؤا | ضمة م يعد تين هسارجم ا



 رس ا ا

 بحاصم الك ف مصعب هئعع اههن 23
 رباعسلا هلمحف هيكل ,

 هر ايعلاك

 ه ابكسإل مالكنع باوجلا وذ |
 يو ىلا م الكى عد ُن اسو |

 ى*نقلا

 نقال طشالو نيقكتسل اسر نولي .ياشلا أ

 نفّولاانهىفريامشلا بابرعا حنت لاقي نا بكي قيضل ا دنع اوتساالا
 مح بدي امظلاب ابرمااوتسا طرش كلاح انال كوالا هنع لوؤسملا
 ظ والخ اطتسالا لير شيوعا سكذو سو“ هلملأب يامشملا باير رقت ال

 7 يمول مدتت طرط ءلاجهتو .ديتكاب يو نورد ةلاحف
 ظ 1 2 00 ا

 / اع هدا اخ ثعزطمد ميس هداج نيش م دان هن فق
 | كمشل بانر عج ماقيد وش اللة تلا د ير
 7 ظلال هرماعش َمحاّداب فّولا لاصم ماظننا نال ةراهذا كح ع
 رج لافت يجر وك للا مكذام هل ىرشالا لع سانا هنيعاقبب
 ظ - ىدا طرشلازرتعاولانلل مرق نساهرخاتطشننأو جلع راهلا
 1 . فعول نعرصئ ا موعرمالا هوعمد قولا ىلا يطال كد

 | مده 3 نع ءاشمالا ىف نككعنالا هداج نشد ا
 | نقاواطرشاذا نعل ةّحب نحط يدع اعشلاب اب
 ظ ص دّهتبو قريطلاومٌداي راها الع حبل! ازرعا كد

 . اع دا جلعالي داميمبحو ى اهل [رابعرسمتخا دوذجؤلا و يلح
 ا ىويلوراب 72 ممن و جدلا هاك داى خوان مح مم ئعداطلا هى

 “ ان نعم تاع هت زجض1رك دام نمد لاو اوه
 ! هاظلاوى دل مالك بدا نبلاَءراظ حج هيلازؤصم ئ م اعانيود

 ' ١ ىوالل مالكليفيت مم اح صالوج ١ملتدالا تلازم
 ١ اج رهو مصوصخحم لح وهام رو عال عر ياهلا باج نسا مجعد نا

 , دت)ككث عا ذاع حكما هردق ضشاولا نيعبمل
 | لصامازه عدل اذهاعالي دوال مالك وك ناي صي الدانيعم
 لاقت نابل الإ نق وتلا عما نا كيو -1 اقام
 0000 رم طز لا ىسملا نادرا سدت هللا رمىظلملا انا

 50 ككاريطلا يح ئعوقلاغاو مج وبك مو ةرلا لاى يم وك جرس

 ب ا عطنا تواؤئن اناو ىّمعلا ةيقبال ٌسسشلاد

 . مككلانهؤ ترض دبشلاب ؛منغلا وعاشت اوما مشلا
 ءاوتسانم ىكذ ىالؤئاولا طرش 0 و

١ 

 م ع حل ل

 ١ ندي يرياجو مج يع ع

 وا
1 

 يي



0 

00 

 بجو ىدللا انهاع اًدهاش م دجودىسرؤلاو احلا مالك لح ات ذقتوا 0

 ملووهودع هاحلل مالك متت ىف مهاولا ةرااظالا سا ناد ىاثلا ىف لا ع ا ا

 الاد نوكك مل لاح صال اعجإ ى بل نيس كت لااله
 أكو منإفكمدق ملا فيدو قوهو مالك ركذم بال عجاروهاناو

 انيعس/مدق فاول طرعشب مل 0 طوتملا ضرعاارمإ موت يمنا لون
 كارلا اسال زج نع مصفارق و ,طرش سس ان اذانيعا ذااما تملك ١

 (نالورمتملاو ىريه للا جيام باب لاذ ثيحع تفل يق بانكف
 نا ميهلاف انهرنع زداولا ئمزو مالا صل | لع ىرء اخي ىف ضاق والا مصماع

 ذو نوصي موف لع ضقولا نكمل اذا ىطعبلا بركبو ضعبلا لطف
 الج وعدل .ملمتمىلعدا ةرمكلل ذل( نوفل نيندلا لعضو ٠

 اسرق فقاولا نيه اذا ضمبلا ميكو ضمب ل ضفم نا مولر |

 نييبرلا ذا ميَقلا بلاص لوقو عرابعلا هنن زنا دحاو لوي ١
 أع كيوي مواز ع ثءدحو نيت ل ك2 ضواد نيمجالا تاتا ٠
 ميدصَت جوخ ىئمملا حعهج م هيلا ولغمللا نا نه ءانع نّقاههانرتت |
 طاصم ماظتنا ئجل صال عننملا سوعوح ارجع اىشملا بارما |

 نقاولا نيعا ذا امنعب هيلا دل ف دتخيالازهو اهرياعشت ةساقاب نيلبسلا
 نآذ طول فصل ما ضيونعت ىهلكج تيعيبرلا ذا اح نمبو الضيم إد |
 اذاام نيبوانيعسإ منقار نيعاذاام نيب هيف فلتخي ف قاولا ضع

 مسه دهتو من83 )نتف ا سارح سرح عرغ نوهندل بعرشومرلا مسخ خيل ظ
 . ىف جراجرما د ف لس مصر دالعو دان ديس لع هس صو نحو
 لا ديو ارسلك سقس ّج ارزمقاو نمز نمسك. طيحو لها فقو .

 مجالي زو ارطقاو نسزنا,ميح تنايكلا تفصل يعابترجا نس تداعا
 راهنت ه نعل فنا مه مؤما ىلإ لثاب قنعاو ظن باو ل ك5 لؤزو ب

 ٠ ترافل و لفاونلاو رتولا لل ض اضارعلا ىف طسو نقولا باك ىف ٠
 ٠ |ررجيررص برزخ اذار الغتسالا ةدعملا فقولإرا دي اضيافقولا نع
 متراع بخت مش بلاجلا,تررجلا نح مقراع بخيل هتتيتشلالا الدعم
 تناك ةفصناوع ضاقدالإوي زراهلا بوجوباوجمدقفاهترجانم
 نككرل نا ناط ملل ةريللو ضاربل لا قج_زلق اولا نسر هيكعا.مليع ا
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 . فطللاب قت اولإررقطل بعل بتنك كد لاقرب ظ اماه نيعب

 رس

 و سس سس أقم
 فتتولا م, ايعراباسمؤ

 ناك و ار ارلاسلكد اعب
 فقاول نس نع



 تت فخم
 هيرو مربع ثراه اذا

 ' ترد اكابرام ل هلا هو اي

 10 ا . مآ فقولا] اه
 نذ االرع اتساع اذا

 د خرط امل اه

 ىلظ اناء عوجرلا هل
 مؤ أب مي ركع يل اءرصع

 يد درهلار غلا ةرايحلا 0 هاد

 فقولا مدفن ال
 دورملاب ةراهلا مشد ا
 بمعيا حين

 ماع فقولاراد ىنرعا ذإظانل اف لصرتنا لغقنالاو لحمتال مسن
 - رلصمو ظحزر و د, بصعو سفن و ناه دوك حال و ركع ْ

 يب لع ةراهلا قعساماورحإلا ذة رعد ب وج تك ذ مىإرم ىكذي نون مالهو نّصول! َقح مدع ىكذ ىف حام ب اسحا قبر ودبل ماكحا ىكذ نيرو تكذ لتس عم فضا ولا نكس و
 أيوا راعنالءانبمو لاق نإ لل .ضق و ىلا فصل ويم ضوقوملا قيام
 || نعمل رمال نوي ال ضضاولا نميز هلع نيعلا تاع أسمع ة دابر
 | نطمح رع للاو ىضايبلا عمم ضصلا| لج ذوقولا قب همدقب وقر حاظو
 :ىم اذن ماولا مخ ناو ضقاولا لصف نكمل نا ضققولا لاح نم
 1 كو تاءجرجانس الجرم ىفكوضلا مكاو .لار دلل عا ملم و
 مح نارها: جعتساف مل نذر ظانلا نك هزاع يجر دوش اذ نم
 راندا لهوال معا ىكذف ل طانلا ن ذاب رل ثيح فول ةجج رانا
 1 ردك ديم جفا لوها نال سا ةرجالاب ىاوكل ل ارجات ملا لع عوجللا
 ّ رحانلاه فخولا ةبجمم نادال ردنا ياهلا أب تيدا بك الس الا
 ا.ملقرجات لا فلا ةعولق ما .جمقب ضقولا يللا بكتب نا تكابر
 نم ماكل لاس قفولا هدساو ضولل من لإ المضيف نقولا ضر ا ةبوستو
 نقلوتم ىذا ذااهد لس ترراجألا ىف ع نم املا لرصفلإ اول
 ظعم مجرم وأب ور ناك هريعتب فض ولا تالنت ح نوح لطتس رجالا
 /؟تملا ريد فق ولا لل ادصرم نوكيل للاس نع تكذ لع ؤصلا وب ض شن تعضنم
 صااتملا دبر و لْثملا فصحرخارمدللا ئ شبح ملاح ئه لهؤرصو ككد
 ,جو ف تتبش نا مل ةعزئال نموعلا ةماعلا و نقولا رج حرت الع تتكتال تر مور علا را لا ممصنحاس حركي اهم شما اىواتْد ها رغو مقل نع | القنمورغ بوجت ىذ جب ئشلانحانالاب نصا عز لا لع عوعللا
 ” الجوف الثم وول ةراهلاب لدم ريغ نوككر تعم ريغرانالا ل نادرم ٠" كب جووزملا راع لع فيلا س ناو انما لق نمديبرل نذلالا نا لاوس باوجؤاضنإ ١ بخ اعداتف الابر وزح نام لوقدااوسلا ذ دّضو ]وذا زا ةيعرش بيعت عوع د دعب ئقو اذ الا رخانلا

 2 ئلولادرويملو لح
 نكت طوتللا لذا ناره اظلا نال ضاقلا ن ذابرهتلا ناككذا|؟ عوجرلا انه : ١ اتخرين ابحي يصد مالا كلكم ميوبزملا عراهلا ل 60
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 نقولا لع مادتسا كلذ يلو جادو و نموحام ال مسلعنب نيتك ككذ نال
 قطستشادتسال | للا مىلع مالها دنع ثلاشلا بابا هربرت ايس اك
 كاهن قولاز نيكول و ىرورضلاريهشلا قو تارماقعتجااتحا ذا ايذ 1

 لح رجاب مليش ةدما را ىيتيس | دحا برسل و نهرين لرصاح
 ىف مجري فرصمأممو لاح نما جروتب ديزد مظان نالاناهرهنؤ عت ١

 نسر زبد كدب موهرملا انام ماعلا ىضاقلا دذا ١ دعب ضقولا لع
 رعت بجومب لكذ تلا مث كة لع درس ١و ئقولا لام عجرل لاه
 /ح ضقد خراج جؤ سمت باوجعلا عرش توثبدمب | موصع عنانو
 ممانشو هيلع ات تولعم رجب دس ةره ,يلوسح ئعري زيرجاون ىف و

 | رمت نع ليوا تستحاو ىايورطل يعمل نال جاتحا وةرجالا تنحتم |
 "ربا ككذ مدل إذ نادل د عادصم ا عججل ضن لاهم نييئادد زن فلو ١
 مل ثيحنمولا لاح ئعاج تال وتملا جز ريض ةراهلا تناكنيحو رغد |
 /ادادعارص هرجزق |ردالا نوم م ولحم مطيح نيلجرل ناكالاو لس دوجوملاه |

 دل تمذ دد ىرشلا قطب ىرءورطلا | روت طعنا ن ذاب ءاؤعذقو ٠
 نذا نو ب كرمدص ناو ىكذ تعج غش احع دل طوتملا نذاب ايل |
 اجور ر وكلا مهبل نا ةيعرش ةنيج ىرا ترقاع بهذ ساق فاوم ضال ١

 صو راع فدا كصخلارمسا ناو هيف صم ا هيقحال ا ودمت سبر
 لس مهد باوكلا عرش توذ دجب روب زال د إب حنلهم كت لعبا
 يال طا نس كغ اررجوي ننس ةدع ضق درء داع هدب صداع
 تتاكرارالان عام مننا قابلا خايو سخن قولا بج ضديسداشرف
 متي يع يدار ترج-ا ئس ضبط اهاناو دصرع امنع لو مروصجا وت
 عدج ئعرل ثدوروملارسوب زملا دصرملا 2: يطن صب يعد ضقولا ةدجلا

 ىع كلصع ظارسرللا نح مولعم لبحر د زل ناك لا |جو لمس معد بوح ٠
 هصرعافيتسا م ديد تام ٌشىعرشلا مجوبي )تبا: ضف وساد
 -لغ ىنقولل نك ل و ثصماذيتس ال موجاملا سبح مدر دير رو
 «يعرم وزعم عبرت دعم نكذ ممل لسزع قسوج ملا رمادا ىوس جالو
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 : "كم ئقولا )ان نحال ةراجا ند هد كذبك ةردلا اجر هني قرص ضعبلاو

 هير لف توش دعب دصرملا ئم.ب هتصاقمواملتملا عرجا جالا نا لاذع
 5 ىشنذان ودب .عتلاوؤ عامل بسك الو دصرما جئيالو ىكذرظانلا

 م6

 رظ ملا واب
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 كوتلاز داب هبداصل دصر ا عف دو

 هجوذل علبلا نإب تروا
 هيث هعد اهلقح إل



 ع
 رظ اندل دصرلا تاما

 سرا علما ع ملفا مزار
 ل يدا 0 _ انذإ مهثرث

 تب يم علك ب
 ا حلل

 رهدم اهب مةراعلاب لن ذا

 1 م ا اواطللا#

 ليرقتو ةيرهلا تدوس يع

 تافوإلا تاهح ىلع اهت انو
 سصق ارامثلاو

 ك0 0#

 لاكصنلاو ليزعتل اوريجتلا
 رك اتسملا وذ قولا
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 ' ."تانلارهويرب وتلا
 ْ رهخلو
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 ةككأرع ةرايعلل نإ دك

 ١ قولا دغتجارلاب عوج لايبريو مجمع قاما هارد نقولا وتم هام اب هل عودرال

 -ر يعم ةرججاداجا تسي ن حالو ضقولا بكا مالو ىرسورضن) عملا نع ول ا ل ا ومو ردا تال تتأولا 0١ راق تبسم لاهو قت رست باو رهان لعدد
 نقولا اخ جب مجري لانا يلع فصم اواهريوتب نيدزل قطان هذا
 | اعولصح ا ذلبح نصو ديزرتت كذب لخانللا ماىلإ حاملا ن ذادعب

 ئزرككو «سرتسلاى وعرلا بلع ضاقلا بيان ى دل )اناا هجوب تبَسا
 نكي ملعررْس ا نادعن نق ولله ىف نكد صد ملاك وش و :راهل ا لع
 أع رش هتوددسب ا ومع الود نعت تكذب بلك عرعر داب
 8 ودزملا ضقولإرما درجات ملا ديزل كذا ضق هان ىف لس عب تاوك

 ىلا نعزخانلا أمام رمال نيع هاب و 'ناداكأ نع عجرم مح صفا سرعي ناب

 معو مضي لدن اد>أ نع عوجرلاو واد دير لعو نقولا رجل طصملاو

 لضيالث يح حد مر ضلكي كا لانا دير ريو فرش مج والد موب ملا صضلا
 ش معجرزول 2, اذارح باوك ذل بم قو نا تعاود فقولاب مدرع

 " وهارش و قولا كاع نعاعوزسع قولا تمر ط اناا ككتاب ناو ئقولاب

 . اهيضإءاوتوببولع ليم عرق ىف لس مص النحال صبرت يل لاح مينطملا
 - اًمويبوابط اا ميج عم ةبراج عدرلا واه جبرا جاهم تصتخم أعد 5
 . اتخاو تويبلا ضعت مدربف كك ىف :حولعم صح حضر متو نيف
 _ انتل و تويبلانوم مدبلج ( وكده ليزعتال ةانلا
 | .اةيؤل سوني بلولل نمل ب ديراقبا فاقد تنابجلع
 ١ 29 لها نقوؤ لك كذ اج بنو حو مب طرح يدق يفؤوعوع منح
 يا عاتي و قيس عن الا واو مجدرخ ورش لا مدح إتك و رشع
 72من هد فقولا بح وعر كذا نر وك ١ ههرج اح عملو بصم دب دع

 ىو عار ارا تجاتحا فقورعا دف فقو ةرجتن و لس يضم بساوك
 ظ لجال رجالا عسب 2وتملا جيري اجرجل نما رعي .٠ نككس ل رجاوت ىف

00 ' 
 - مجارلا راع يع اركككب نيعتس هرمادللا ىركت نوكو درمادلإ هد ةلا

 ا نذاي لجرمنادتسا اا اهو لس عب درييظلا ىعرجل ا انك رجلا بال
9222--> 

 . قيرلرلل قفا ريعورعإلا. هببكرص كرت باول قكذ دىحؤمت
 . شالؤرو دوس تدانلاب ابل ليل داشدكش ماع ليو لف



 ,موخاو تخاو جان درر ا عيري خم لال غتس الل زها ضقو تايرءاج
 كوكس وامر نيصصر اد ىف تاو هدر يكس نالع .تونحا معدي مايا ٠
 نسما دلكت جلا خا أ ىو نيوتيقابلا نعرءارلا نجاد نيوخالا نم خا
 يي داتا وان ككس ككّذب موقياشرفرطتعؤعتا ناكويملار ورلا
 0 رت ”فلكو :تخاو دير عميل )مارا تحرس مجةكذكاولصفذ ئنقولا

 نكذ مل 082 فقولا عير نوح هيرجت رطانلا دب رواق نيس زرت
 سب فق دف راجافس هك دبزز قككم را جولع ف لس مخن بوك

 كب نودلقولا ةدجاعأ ترعاع (نس كت ل طسلا ساشا طمس رس كتم ْ

 زقاو قو ب نقود لس لنوقولا ىعوررل حل اود بسارجت
 انما مغلف رتدرتنا ناكتريهكسلا و تداربللا نجا طف ام مواهنع ترب لع ٠

 ناطع ةيبرمزلا تق دصو فقولاؤةرمورط تسر اعرع هام تربل
 ككب ٍتنكو فق ولا فرراصح العم خالط ا دود قدصو قح وبلا ةراهلا
 نانا امو معن (ب.اويبلاعرش تون دج مير رص حهحبم بع
 مججا قد هبراج ضق ورم د قع دج ح مت نللا نع مولحم مليح كيل
 الق | لع ئضولا طوتح محا.يذ قفاوت ةيعرش مج بجومب ىكذ ل تباث

 ثنا ىف جبر تا مت قولا ةموط ضعبلا هدو ةرجنالا سلاما ضمت ٠

 5 جا توبث دهب قت للا ةبءارلا تم ةرجا ممم علبلا هي -ءاطتقإب

 هانب هناك ل وق ! معن بساوخبلكذ ل لب فانك نقولا هيصملاو لما .
 + اصدق رجالا نسدصرلا طق! لع كوتملا عمرج املا تفاوت ناىلع
 ّرىصلا نجؤتجوؤ ديحلادلاىواتنلاجذالقوالجرمفاطسقمدصرلا .

 فضل رك مداللاة لج اتىلا ملط ا ذا الاحرصف درع كي هوتملا ناب

 ماجا بانك لسرلا يهل اني ام زج نكد. عرج ل بانل ب لجاثيالرهو
 *و زف نم عضاوم نع ء ليعمسا زجل! خذا تيلكرزن ا ةروبمشسملا هاوانخ نم 3

 طيس ليجانب نضر ثيحالاح لخارجاتسملاس يل ناب ضقولا بانك ا
 ابادؤ حسم ماتيلف ضلومل مالكم همت ديلعو ةرجال نه صاب انآ ةنسإك
 قحنرم لام ةءاعا منع فوقوملا دحا دب سي ناكتتاللا] كسل نيتفوقوم ٠

 ذ ىئكسلا حمل نمل مه بس اويل ادكت للهزد تيترءوكذملا ترءادللاةيزيكسلا
 احبج ال ّيراعلانال راجالا نود راعلا قيرطب ءزعنكس نارادلا ٠

 ظ

| 
 فتولازادرو مكس ل عاوناشن
 دا امإل | ملام نن اهيرميعتو

 اًسرقردعو كى

 -_- ا ول

 نتوا لعل غساب اكطارهتت
 ىقلعلا بحاصومت

 را ب

 بعقولا ةر يعلم

 ا

 دمكلا عم هطتقد نارظ انزل

 سل
 دارلاكسةبلع ىوتوبر
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 ىنكلا نه هل نيرفاس (ا
 ةرك اهل نبل هرايسح اي

 همصخح

  فقيدوّمفملا توع عادا

 ظ بيرك ذل

 ا يي

 ل
 فعول صراف ساو

 ارضا. نونكاس ظورتي مند يكس العا مجحاصا قو ع ولعسرا دة او هلا و اعلا زائرا ضالخبب طانصا ضينص لزنعوهورعتسمل
 ميج اونكس م(! !جازن ةيوجزملا ةدالاق تصح رج م هحذ ناب ا دبرسو 5443 قيكسلا نع معلحا مصنع نإرغ ئح مراتخساب ةلح باخ ومو ج صاحت
 كك دلرسل امنا جا رعف د نالأ ئعرحح راكي دضا ايدو م ىلا
 ١ نق و مولعجق اوس ارمدق ديزل ناكك ا اهد لس عد باو
 مايحراسنرل ونس وتس تبيع وضم وجاب وهو تراب ن عب انج اييها
 طشردو بقعالو إش ااو ةيرنداكو لوا لسيدو ناوكأكو توحالو
 متجر >ذ نول مع وقوملا هيب مذ نع تام نحبيضد لافت !ىقاولا
 ةرلبب ءارقا تومب ةادعر با ذات مضر مغ نع مه رتل برقا وهن حمد مملع فوقوملا ةبرمزلا نحبعا جيد تجر >2 ىلا برقلأ سدّونو
 ١(: مجرم دلهانعميلا برةالرضش نقولا عرئم بيغ ل تلم و ثوع ضن
 | ١ ىفنكبهذلللع نإبذ مارق توهديقتكا تومرتمكلاو رغد باول
 ' ىوتفلا هيلعوديبشلا ىدصلا لاق ةنس : وحسن سنابل يو وتلا
 سيم نقولا |غاقبلل جك لاس اعلا نح سيال ةصخلا يبل
 . الما كيرقنلا ميو عج جرح روك و معي دصت ارو بر و هنو كك سلا
 | نميز مملاوعو ىنعو شات درعا ةعاطمدرثأو اًمباس عطخلا نطل سلإ طم 1 (| كذا لعتحالملا بذا ايش رشلا نموصدو يصح ط نول بساوج

 ضهعقو رانا ولو نم

 دمعلو تر مو

- - 

 شد

 اسم عوربلا اواو للملا نجع مهالككأ ايس _]وقأ مساق تحالعلا
 ١ للجد هت نقولا ضر اخرج معاج فهو ىف ةيباج سناب ةشحرا شاذ
 (| .١مملق وي 31 جمد مزاد 82 عدو نو دبا, مب صن دا. ملف و
 | انتو مرا م زد وا ملق ثيخح باوكلا عرس كد توطيد رز ميو
 نمبطخلو فللور وتلا ذا لارج اللا ءانالا ملق مون اء نجراد

 دعا. سيل ديعم كو هابشم الإ )ل 6 هذ دحال ةيصعج طاحت زال
 ادا بحا صرخ رم ؤب لجر سا د ةزجش طق جر ,سزحتلا |.
 ءيلعزللا نال ا5 رشا تعمق هنمذو عااد يعجل .كلرت ءاًسانا
 ريشا ونت و ةرجشلا محرءادملا موقت انا ملا وكت فرس قبطو 5 نس
 لجين اعف يم

 | اجت يلي اع وسمت كهل و ةيدنملا ىواتفلاو ةيد الا قاكميقلاتاوذ .

 0تد جو

 و

 00001 لك

 ||  نعذي سرك ناش لمكجتا عطف جم بصطلا نمت



 ىمّحلا, اسالا 02 حولا راجتسالاعم مركلا وشن ا ىكد فيعمل |

 قاتم ال هاوع داو .ءاجج فيس رن زا خياس لطف نضيف معولقيرؤ / ظ

 | مم

 0 ل
 د امتع ا رعد حا نوطلاب مه ورنس سعى طع دزت ةرم عرش ناحل لها نقتل

 عاوس مماصنا هددلا معا ناطلسلاوت مجرد 0 زاظنو فقول ربو نوّده ظ

 نأكل نع ديبرمو نس سجل هع وصح حلا نقول !تيعرط و ىوعدلا

 كر ١ .ساوع د نكت عض اطلس فبرش قرت | :رودب كذب ىوعتلا .

 يي ب دنال خد باوكل ةاطلسلا متن مهوىهسح ريع

 نرى قاوم 52 قتلا نقولا ىنمن ء ىقال قلطملا ٠
 هبا ىتالا تاداةكس هارسإسو ىوعللا كمي ىوعدلا( :ىكّتت حسي

 فكخولا ىضلو كلج ىكم مارال لبق دعب موك ا يحلل ة به وق

 0 وا لس تحف دم
 ىليعو :روجاو «هودرم فقول ازنذ ضم ام دعي مدس انتا كت ناحيه

 تيا مقترلو لدعم ةرجالا تناكوك ككل اكو ضضولا تابحلا

 مضمجتماء مت مر نيب هلامشاذا نكس ا فارلالهم قو سرك
 ماجاب اب م فاعسا كوز باو حملا جرم >6 خجلا نضمن اق
 تقدادوهوم تاكيد للم بالا عاد وريزما ناو داتؤهنتولا

 تمقو ثيح سسابجاذ طاسق عرج يذلا ىقولإؤ طسقلا مات |
 مما دنع وا طسقلا ىّيعحرصب يخل ا تاهو طاش الا يع ضرمالا اجا ْ

 طسفل |عامت تقوؤ ١ ووجوم ناك + ىكؤ ئه وخمس ١اعذجحاب ,

 ةراجا 7 دالبت دوام عاماو و 7 0 اا 5 8 ملا ْ

 ظ

 0 الخلا مي مع 1

 سيك يي 0

 َ 9 |  ملناو دلع فوقولا كك نقولا جلو ىككا ىف لوعلا ئم ءابشسالأ ذوى
 ِ اكاعز 5 <يلاللا تاضواعلا ككملا بارسال ام ومرحلا بغا ١ اح هو مسا حلضِي

 ةبظرعالاو فقول قام دارلا ل َْىي وخل د حعح) -- 3 انا ظ

 م ضو ا عاذدإ رج ءهرصن ىكذ ئما صك اهعأ نيد ةروبزملا محملا ب

 ثمل, لا
 هلا رب | راجالا ةدسانبتا لت «ل+ ذوق ولا ضمن تامولو شد باوجاهجيدب / ١

 | لت ريففاب بيا باسقاط هروكسا
 7 سي تلم

 ماا سله 3
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 2 م
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 ا
 مم هجر

 هه هممت ص تيم ات حو و سس 00 ا - -

 رج مس ملل وة اا يا ب -

 درت تاتا س تس طتدو
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 هوو

 هس

 00 حا

 الهرط ائلا دب ىف ةنام وتس ال ام
 ٠ هبي «م يل عف دب

 ميلا
, 

 جىستوت له رمتلا دو

 <كللملاو ثفقولا

 وب اهل اب فقولا ةمست
 | ةزياح بو اثناو

 * ىلَع ةرسق فقول[ نال
 صاصاخ او

 لانا فئاولا طخ

 هباياهبالو

 ناي ابو خيست فقولا ومس (ىذ
 انريصقت لد اوال اون ام م

 الذالنمو طسقلااز هسا قول خوه حب لارهتلا ماتَ اةولخغ
 سد5ّ بياذلا يبول ناك ذا امد لمص هنا م2 هدباو تاماذا انه هأ

 ىتعسح كنب يدزلو نقولا لع ًرظانلا دي توي هازقدؤ قاما
 ىو هنعبااكو ند ديد انما عيه بماطلا صح ىلوانت يبرم نقلا
 : رخال ةطانلا لدي تن كذ قبو حا باوكل ككذ ل سدا »82 كرش جو
 مجوبالا جحا صرغال ضد الورظانلا ديب تك منام ىحسملا لاه نال لاح
 2 شقا نقولا. .قابو نيد كمان ح طررمإرش مصسش ا د اسس رت وداك هش

 .. تمس روك لمن رطل جولاو ضصارتلاب يعم ضقت عد طع
 ظ تاكلاذ مولعم ره د َمسلا خالخ داو ناوكرشلا مسك اولو صن 0

 ٠, سلام ضصب يشم ١و نقولا ذا ناكرِصي وراح ف ئاولاوهلعمملا
 ؛ | تزل نال يوك ال كصلاب ناك وزي اح هاناو يهارمدبب ركب شت بييضد ئح نق وب
 :(| انقورصيالو ل نكم ءارْشا امو فقد نقولا ةصحو فقول ضمب ضقن
 «يقح نيب يضصارتلاب ضقولا را دمقوف سم نامل وصف نم فأعسا
 دس ريل ىف لاك هد باوك ةزياج نوكك نه بوانتللا هؤيامّجلا قرط ربع
 تيب فوقوملا نيعلا مق ىف امس |هريعو ىلشلا ىداَتَوَو فاعس انو
 اف طرا لسس مهد باجل عوج ريغ ن وكت لفك رمشلا يحسم
 , ل صاصتخاو بج مق صا ممسق فقولا بابرتا ضعب دما جلاس
 ' نعحااؤامو _اوقا نيو فاعمالا ىف بورصا مشتال“ +00 وامضت
 انهدعل أع اجا هيدع نيب ميال نقولا نا نم جلاد فاضخل
 مزمن لك قيمي هبا ما نيب ضفاولا مدقول اعمال قلاع غران الذ
 ْ فلا لدا مذول و ماضر عزف مارش نود 95 ريملا (لوكيكو بيصن

 || تمص وعل رنا للطبا نكت دم صم ىإ نل هرئاج مزيجا هد كك
 ىلا ضق زاد طش اهب سرا ةيتساح غسل لل مرح اكديم
 ذر ريصلا بيصن نقولاؤ نك سيصل دمقفاإ.مالو مصيالاا
 9 لبو ّمقلا ميدو اديس ررمصلا علب ٌحاظفحرمض مز وح عم ولا
 | قب سوككملا نقاولا ب بسب ل لا توبت ىمل لوق امن +اوجلا كذ ل
 > تاراقعؤ لس اطبا ىكذ دعب مم ىإ نم لكك نا معانا كلعال

 ' اوتام مت ةايابم يلق منيب امص ل عاوشض اود ةعامجا عير يجب ”ضوووم
 تكد ملا مو ممل صفت دالوالأ قبريو ميلا صوسصلم [تتسلا دالو1 نع

 || صحو



 1 3 ظ دعب ظ 5--. ا ظ
 كانيخلإب «ل

 وس 4 لي ١ ةعولعم يف ظو | لجرؤ باوك ئيتتسفلا.سذ دو فقولا حلغ لصعظ الو
 ضعبلاو راش مرعمبلا ةجانخار و وظان دب تغ تاهجفتولاو ماض وىفا
 ولع هنا نت قرا ملا نم ضيظو مولعم مه دظانملا ئمؤجرلا بلطي ويلا
 1 ْ بلاطه مذ فّقولا كلفنس ل وانتام بسحيلع كيل قة اصب

 1 ظ له اج عجب رظانلا جا جيرمن ادعفضو ىف مبا وك نكذب ظانلا
 ©أنهسا بسجت مول فدي | ماو عم نقتل! صصح ف دربال ير وص | | هجوم 2 ا ”0 ا لا اح نيوكسملا صصح نجد عرج مه نم لكى ٌميجازج هوا شو شاذ

 ظ , هلا ىف وا ا ىعم

 ٠ ١ ا ل3 نقولا وم طرز اىككىوكتذ لع هساوااهتاقتس !مسبلوف تنس ضم اليك
 0 ظ  جنقوللو ليعاضق هذ تاس |مدق ملطف عك ةرزاظ شئون ع

 0 ضعبلا ءرجا نضاب و انك ةرجوبروبرملا ىقولا عر طانالدبرن دي تت
 ظ سدت لودي نار غانم نجرب رم لجل/ بابو ملا ضعبلاو قماشم'

 ' 01 كد لت ثضولا جل نوم ل وانام بسح ع ىكذ ستان تحسا

 ١ : اموات قاقكس أو صرف رعد كنب ظانلا بااطم جرش باعأ

 ) ٠ ىيلْال هام او مدد لوب دق لوقا نق ولا ئياعامسا اجلا

 0 دس ١ جالي انا ااكلاو تاس تاو ضقلا نبق بطلا ل
 1 ا 7 ١ سد ادلائدحا باي ليس انا نوو .ىرراده لمس انناعدّمملا ةحالعلا سطام لظواج ول ظ

 | ا > 0-1 رادلا نماباب اهل ف و اجادحا بابرظانلادسذ ٌتحطعميدق باب امس لك ١

 0000 فصريطَت نكد و فقول ل صمالو وفن الب دحا وإما داملعجو ىرحالا

 0| | ةرجائكسا عساس يل < 2 تاذقيئءادؤ نس مسن باو ميدقلا ف كي ةاعب إنو فقولا .
 ا منقل ئما,مجزيكسملا نعم تخوف ملا ئمدحاو مضاف ىنكسلل فرقومن كاسح |

 ١ تار بل قولا ةطو دندن با كيال اسال
 ا ا ظ 6 71 7 7 0 تنجونبائك از لها فق وىف مولعمى اوس ارمدق دنسرل ناك( ااه ٠

 ا مس

 ك7: م تح
: ------205 2 7 02 

 جسم

١ 
 ٠ ٍجدسم نشعر ىلع برنت دس فق ولا ضان ئم ال وانتو لعاب اعضو ١

 ا اقم ل وا.ايح ىف تامثبا با امل سبط نالاو ضقاولا طرش بجرم

 ٍ ' لطف توبلا دعب ةرج توم نيح نم مب ظادابلاطي امينا
 ١ أ عمأ عرش مب تلا طعم ملو لع دعب يدهن مدعل طال لعامل وانت ئجيع 1

 "املا ٌمييعِب ايسو لوق | قولا وه ميري لس او رن باو ناهصلا هدع

ْ 

 ا
0 

 ٠ ظ (فرشعا ذا امو ,ل ملا صف نارهاظلا مث ثالثلا بابلاؤ ىكرع ْ

١ 



 .ئالاو ىوعدلا ءامسلءوسمرمذع عدملا كن ناكواق اكس اب نال واستلا 2 حم سسلبس |
١ 

 ظ ” وهام دو تال تايكسا/ئوعهنرم 6 تهتفيلاو مولعم باطرزوب ا
 نول ىكذ باوئارهاو ملظعلا ن إرقلا نعم ارقد امةإق ةفيظو يرااقلا ر سس انةءارق ىف

 كلا ,يبإ نم غراما ةيبرطبن يرش رقت بجوبج سولطعملا نما لاذ يشم ظ
  "1دنع اعطرمتكت مش ةدس ”ضيظولا ىف تفرعتم اصدرت بجو ا«ملبد سكك بد
  5-2 0 2 1يرعب[ نتا هل سككذن رف دنع شو ايزو ةارطلا ةرشسابص تاونس عبسوكاسونملا

  0 1ناك ذا اهي لسم رع باري نىك ةرلل ىف فقول لام ئم أخ مولصملا

  2قبح املا و ليها فق و مير ةمولعم طير رض قاس "معجب ممعنقكل 
 ْ دم انالا نو دبرم و ةروهزالا صقل سمك أم نود ممول عم ار د منك ى ل

 تم لس عند باوك كت م. نو ةروكذملا طبر اضلا/مدصب مصخياه رسل ئ قولا تون لمع ا 0١
 املس ئح وس اوالطعو توراد لغقف يرماجل هرم تنم فقو تزؤداح عرسه إس

 نما هسسحرل ناو ضانلا ن ذاب فرصا ميعاد صرمازكو اذك,ل انا اعط قولا رج
 اليطمت ةدميغ ابللشم ةرجا مسزلبد لن هدصرم مل ره يب حرج يع نع 4 |]

  7افقو ىوكيالاالااذ دنع نضال ابماذانلطع ا اهاذوتسا بصطلا فم
 لايق ةراجالا نعي ارجل ف و ىاصب الا مونت )ال غتس الل ادحح وا متي لام دا اس

 جاسم قبب رراجالا ويضنا١ ذا لي وطلا َساجالإ و صئاهرزملا لام سنح هل ةراوإب نووشفلا اذا .

 بلان !.مرابع هاف م رنا نيدقاعتلادحا توم غار اجالا لام أسوبحم «راجإل لايك د وجاملا (2
 ماطرع دازللا نه لوقا مهغاذ اهاطصد و ىنقولا نع سبك ماال ماجالا لع ب أ |

 انيتسا/ءوجاملا سبحرلعا دي دبل ال يبا بلانناا هم هاظلاب ةرابعلا نم 2 02- /هوجام ا ىسبح اذا ظ
 ضر اجلا باّيرخا تش لاس ةيرس وتلا ذيل لعزل ّياجالا لام 6 ماوهلا ةرحالاو ا دصرملا

 ١ بنا لدلالا- ئةيبغحل دبل بحم ةلدبلا ليمتد دّقملا الواةرحا ظ
 نافذ دساذ دقمب ول واني جات اول نا اصا حلم نيإوصفلا مما و ظ
 كو يلو شبنا الفرض قت ناو لغز جلا تيب اكل رجوملا تامو مطبق ىبح : ]

 2 لذلارج ١ موزلب لاقي دو رهن بحل رم ترج الا موزلىلع] دام لك ص
 ا ا يلا ١ لكم رس وجاملا ناكولام الخ ضقولا فانم نانططوقسرجاتسلل جما مد دعب املاظظانلا نوكىح قتلنا و سف انم ناهد نع تلاع امل فّقولا

 ١" ادتساوريتنوراعياو مارفو ليكوتو لزعو بضس نم فياظولا 2032
 ١ باوكلوه نماظنلل اصلا ء لسص_اةوخبو فصو ضيق ور ارفاو رظنلا اصلان اس

 م



 نقع و سلتلا جن فلم ريب قش هذ سيل فيقولل ةيئوال ايما ظ
 0 نا ذقؤدوريلاذلكريصبلاوعالازلو 5 ٍ ٌيدالاوركرلا ا وا سفط'ب داق ثيعا الأ ل وبال فاعس

 فيا ةدالملا_ةولا عاطل صل وكت مص مدس قفادقورك
 0 هيض ليا فقولا بام اهات 2 «ىلامج,ىلشلا 1

 لالقتملا للعلا ىب وعد هالؤرؤصمل دانمالأاه اورتذاع صح تلكذي
 و ول الولا باب نمق ا وعزطنلا نال وم ركراشلا لمعان فنا د
 6 غلق لا تايم اشجان ولع هدو نعد اسوي نأ وعيال

 او ء2اذلاب ماكجوصاخل اععيو ا!ظانواصو لصيو ناربصلا ماككا

 "ميكرو رونلصد كانا لقاتل ا

 22 ىريسلا نابع ماككالا بلا ءىصول اورظا ند ااوتسم ال يصولاب قحلا ءابشسالا ٠
 قراسعو مرتإم ابعركذ وأ كلا ف ىالخاصو لعجتكحيئ نأ لذ هابسمالا منسم ريشا ظ

 ماك نرحل لج ييشم اح تركو انا ل ياللا نروككربكك اذ لص مادام ٠
 يلوتلإضو رصاذ | ضاقلانا ئبدلا ديس ىداتم نعؤش ورتسالا ع أمال مم افصلا ١ ٠

 نذا كي صاتلا نااكصتلا الو ل نمدكو ظضحلا الها ناككذانوكعبعالا

 ايزولا القا ناككذا اروي ل رصف رمل 2 وبلا كزكو ن ذايال ولا ناككراوىببعلا ٠ ظ

 لمهص ناكك ذا م ىلغ فاعصالا خام اي ىدوملا ديفياتر القاع نوكأ نابعا ٠

 ه د الوا ئس ضضمرالأف دشمرمالل نما ريش نضر لاش
 ”كرلارغتلا لضم ا امفا نأ اللعم دومسلاونا ب ىلا جفا مساك اك ايرعساا 0

 أبر وتس اى هدالوا قنمدال طش فاعسالا ىلإ و "رم ظرا ددعتملاو '

 .ةننايخ نم“ اذ 2 هاوزت فقول مىدأب عار الاو عم وااتجدحاولو م.س'لف

 ولا وعرف لك ىح سونلا لعئ الع للاسولا ممكنا ذاهطرشر ام طرش ونورا

 اضسلا هركذ خلينغتلا لعفا نال لق اناس ميلي ئماذ مرلصفا ِدناَوَلَو ١

 ناك ادش رايتس اولو قيل ملا رع ئالعاهاقشما ثعبن اذا تن لوقدنع

 نوناعن ال ىيذلاو نس ىماعت تذلاكوتس له مدقي مئافاملاعا#

 لغنلا هيد ظرت ءافحو نقد زعل حما يشل فاَتك

 لاي ده زارا لخر ماسح عال
 ةارملا مدقتوا ناهمشي لهطرظنلاب |, ركحو مم اما عالصرخ ! ملاح تب

 .لطابق ن تم هاي واقلطص سنها لطبت وص! ىصوا 2 وتلا سالاوو عيبا ٠

 ”ةراقث [ئبعلا ةياصو يحز

 ىىنالاو

 داي

 < مريعصلاو

 سس ل

 يلا موي نانا رغ
 ةبح الصب لزحالدحاو

 7 عا
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 ١ تب ىكو يع هزم لو جد نزلا نم ط صين طنا لش ولا طرشاذا بساوج ْ
 رص اك ناكوتو قكذ دعب ةرلل قحالهطنلاب لتحو لحرلل ةيحالصلا أ

 ضيا ةغيصاا نه وه اد ليضفتسلا لصفا ّءغيصب ىكذ صاصتخا نطيالو

 مفيصا اولا طير وإ )ب ةلعتب ماو نعل ]تن مل دحاول تبا ذاقحلا نال ها شتا
 ظ كشر الاو  طصالا جدشإلالا تتبش و لشررالاو ريصال اى[ يطغتتلا لهما مدهاول هير إل تتش اذا 1

 . تحلل 0 اتم كاد دجو َح لمحو دحاول , ظ

 ١ لحال ظن :رمَسِس مل الأوان: الإ جال اددبالإ خف فصولا انه هيف نمت َعربعلا نال يد (كلادلعر يلا
 0 كلو لضمانلا دوجو عم لونمعملا عاما دقمنتال انلق ذا كتر يظنو ظ

 لال رص دحاو كاظنلا ضنوعت ىقاولا دوصطم و م اودلا خالد تالا )أ

 لصحو ئيحلاصاوباك(ذ | ةيبرمزلا جتارظنلا لمج للى دالاللو اصب نملك ١

 2والاف ضقولا داسض كل ىدوب اء لكك ف ةلتخا نم لكذ جرو ببسب :

 أم اموعال حو جلوصوملا ىلعال -فوصوملا ٌمرككللا لع ىنقاولا مالك ةلاملح

 ٍ يلا موع نمالل دبلا مرجع نم ناعصرع ابو نوضدل ل متالف تاب ةرك
 | هسا نعرعدا ف انرل ضلال الع كذام_لوق ا ىفقولا نم طويسل اى واح

 ؛|| ,طرشب ميلا تالولا لمت مملضفا ناكر لضفا .دالوا ئم لوم اماصولو

 . نم ومالا قفالا لع نق ولاكمبلضو ا اطلت و لك غر ظنم ملضخا لأ جايا ظ

 لوال ميو ذاذلإطعي هنيرقفا نيعراصا ذاو ممطفالا يعي هاذ ولو ١
 نلوؤ ماص م ماضفا ىنداقلا لوولو مناضر ات اتلاهوم سكاسنإ خه اؤد (مّيئا |

 وتلا ناو ىتبنا فقاولا طر !ءابتعا ميلا ةيالول اذ هم لصف ا وهم ١

 ا ا ارسم هيلع لمالك اع ملا يمحو فاصل ىاّقوا ئاضبا تكذ 51 ١

 ه0 ف وقوملا موز مالاد دن رمال مقدور ظن زها فقو فقاو طرشا لا 6 112 فسر ل تائلاو 1
 كلا جولاب هتيدش,ءا ترش و فقول! الغذ صنم نشرالا لوقو ميلع ل 6 2 دنسإو أ

 | ”يفاغأل دعلازغللل لقالا متجوزل توم ضم تنس او لظنلازصوف مش كام وما | مث 1
 ظ ضع اعئلاب موكسملا مبلع ف قولا جنم ىو ةدّيمرلا قولا ءلاصع. 3 ع ب ظ :

 مهلك ف قولا ئعدحا و ىيدافظنلا ةذيظوى ةانقلا وات اهررقو عبر
 0( سداصلا صولا ( وك بع ككذ عاطنلا بلطو اسم كرما هنا

 ظ الوأبع حج لكرالوا ىيع# ٌةموج ملا تجود 200

 قمر ضوفتلامدص ثيح بساوكل “لما مي دش الأسود ملا تس

 كك ذا اهيعم(ن وك ةديشبرلا بس ايعاورلل دج دوال ا
 ظ امج



 ٠ دش را تخلق و دشي الل رظنلا طرشم نال ضقادلراتحلاوصولا الفوض  7
 ٠ ضي مهاقعاعاخد فحاولالشض ئمرظنلا لاطورش ءراصرتو هدكلا

 فيلا رماة خراصد تف زحل ماتخا اذامات لاو اهراتخا دّمش عكاظ
 -تاضلا حدس ماك رطل ىلا نا واببعضنلا 9 ريا درماتجا ت م ىضلعلا|

 بصنب طاقلا ناد ضد اولا دعب ل طورشملا تاما ذارحلا ذّلاَم رداظ

 ثاذٌمومدنعإجر ال وال وملا نيكل انا الا جوملا طش م ع

 نيماطان ىعكتلشس ءابنمالا غلو رتزنا عري ضاهلا بصنيبال يصدان 2

 تس مس لقشن تام مث مطل ظنلا ضوخا ذا لت نييلسملا كك ت اذو دعب مت اطرشسملاب
 دلو شلوعتل ا يمل ار لوي ىزتلا وص مدعل توم. مكيلا لقسم موصوف ضم ذا هنناب تبا الد ا مكين

 ( مرا محاور مهامها ابا ص للا محا دام قتنيالمت وهم ل

 م5 نال غران ل دعلا تيما صو لزرع نإ ضاقلل ىسبل كرا سيسي و
 معاّقم مأق نمازكو درثمرلا لدحلا رع جلا ٌمالوىص اقلب للف تيلا ماقع

 يقارقو مقلا تام ناو ليجولاب ةامسملا رار و ىتنلا َيباولولا ذا ئكذهنف |
 عال صوفي نا مقلل نارع ليل دل شملاةئهو معقلا عاري مقلا حوف دححا للا

 رمق نادم اولو نع هل صوب ناوصولل و صولا لزم نال عصولاب تولادنع .
 لاق عَن مرا ند خفوق ناك ذا الأ : وعيال عمو مايح جماعه

 يصوارق ميملا ناكذاذ ئقاولا تحف مهقلاتامنا و ”ةدياهرلا رح ذا 0

 ىتيا ىنصاقلا فلا بضم مززلوف منع هل صوب مل ناكن او تلزنم صوف نعول |
 _”ةيصولا كرم مالو توملا دنع نعل ضوؤد نا دارا ذأ ل وتللا او
 ظنا لل ضانلا ضصرفول “حلا مسولغنملا لو ىكؤنا نع لا ىصوي نإوصوللو ٠
 كمل هنعككذ ةيىسيلو ءىقاولا طرب ل مضيوفت «رضتسا ناكأ ذاق طم جب

 و دك نكناواذ همام ممم السؤ وانك ضو « دعك ئاناذ طرش نك وا

 ء_ خطت نهود «(عاص عملا ةجمئلا» ه«ىضم نيا جعصتوملا نوع
 ضونتلا ضدَجْفاَدَم ودمتلاو ٌمْنَقلا نعالقن ىواتغلا م ةصؤرلشمو ىو ا
 مهاودلا ولا ئيرح ملا نم لكي دش رالي ملا تبشاناو صقل لهاتف
 . مر مهاورا هسا عود نيتمملا ئم ميرغو ىداهلانعرلا دبع م دقلو ٠
 ,نظنملا طرش ىداولا ناك ذا لوقا ماعلا تعلو تاع هدا او ميهنلإرلا ظ
 ىدلإ قولا ارسل انلانت نككذ ناكد شرم الإ ضل كلتبرتالاضوف م دس ظ
 بيور العتاد ىكذ > مفلاذع وكت نكت عراشلإ صنكسا ميئاولاق ٠



 .ةقرو لبقاتلعرقو جو لكى ع قيشح ضمرثالا دوجو عم رئيكم« غصلازفطل
 . كرولا نع نكد مو ىسيلو انج فكك اولا اسرّسبول هرغصلا بلوت حصصخ سرزوا
 ىظنلا طرتحط اولا نار 4 ايو سل ذا هاعأ دا اب كّرصن لابشمالا ةام وس

 ملاقابلعتلال د ميفف ءاشمالاو ام اما و شيال طل ضْرو ضوفملا ناالو شمر الل
 رخال وطول دال مكاىلل لقت نا بكلب لات ىوجلا يسخر ضرتع اد قرنككو
 انلقال بوه وهو ىجنا الصا,ب [عدالو نق اولا طرش تود ازكهو رخال
 ١" ةوفرتيرذ نمدشد الل ضنلا طرش نيد واهل ىو أتف ىئاماضيا ني ويو
 | طرشب العودعب نم ل قشني هناب باج تاامو ءتنبا عوزل شرال
  ط ضال كيادي | ممسازشلاىداتف ذ ام انك واصغر هن ا نقاولا
 يضاقلا لوي تنايخ ترهظو دم الإ طل ضملا ف دمر الا ضوضع يدش الا
 معو تاسوررتا بصيال غتاولا طرشل خلل ضوفتلا نال لشمرالا

 ٍلّقن طخ ناجي اسلا ىلا ميعارما نشا ريفا ةسالصلا انت شم يبس
 "2و هانعدّق اى.هدرءمث تلا اتخا ىلع ود نالاقو هاسالاؤءاهالوا

 تككك ع لبانل املا دبعع ديم اقنو لاك مت يلع مسالا نوعو ىوجلا

 ظ ركل هسريعىصوأذ يزل عدعب ع ' هسا بعل رند لص حلاله ئقو نع

  بضااذهو غلا نبع ديس او كراكو ديزل ظنلا نوكي
 || ىلع لاله امي ناب موضمب هنع باج اسال بحاص باوج جروع
 , صولا ضتقم لاب نىك بماجأ و نما غاع ضر عي الذ حصصلا اح
 ” تاكا ذا امهع لوحدنلاب ماشلاتفا نع بساجأو ضرلا هي نيوككلا
 ' ىنعل طوف | ذ١|ىاو ريصالا لعفي دش مل ضوممملا نال دش را يلا ضونملا

 فوجد )الهم امإرّقضلا لوب ّتنا ٍلصالاو ضقاولا طر فلاح دَّمف درا
 كلامو هاناعم هند حودقلا ءاسمالا بحاص باوحصصخيالو مالطا لع

 ٍ لزب لص فقاولا طن عاملا ذإ ظانلا نا سدّمت اطلع فقاولاطرشسل

  دجو ثيحو طانلا ةاعإم مدعإجال فقاولا طرش مدر مفتت ضاقلا

 لوغملا ئيعوق كرو جين اَقيؤون و لوّصعلاب ضراصيبال لونا لاله ضد

 ٠ دشرتالا يقر اتخا ١ذأذ ئقاول |اسم الا نائل حلا لوو باوصلاو

 ا الطال فلا ذج قم يلعت نال ”عونمم راتخع نوكيكررلاتنمارانطض شمه ئراص
 ًاراتحدش تلأغ: وككف يكلي دن الإ راتخا ضقاولا نال و لالهنوع لومنملا

 - طش ةريملا ذا ىزعني ناحلع نع اولل را تنص انما رلاتخت لكان انناو ل



ْ 0 

 لع هابل عوز عل مدعو ا _ 1
 010 اينما سلكوتبن ادنسرم» رمال ءانوكوهد ضونملا لع ئذل|رظنلا . ظ

 لارا دوج ا وادق دم حْلوبهلاب :نضخعوهو تتسرب ىوتطلا ئبعا ٠
 -(و 0 عدو: طظفحإوأامؤعاذ كهذا لدو بسدذحو تيكا ' ٠

 فقاوذ هضياسروككللا قا ما ضرما هع 25 22 عمك هدا هاو

 مولعلا «نبا عاما ع «تدرعد حمو شبمالل متنايجو سمت ظنا ا طرق .

 لالا هدا ماد تداعو هل فكلرماشحالبد هّن وم دعو «تاصح غاطأت ا

 ىيلاطلملاب ءارككل بلط وا جيشاو طاندلا نجالإ طعدتي كتم عدي
 لوك كو هر يسح ناككذا فكولا نع وجال زمول لون لكذ َ 1 آ

 اوناكلاورلعملاو مامالاو ن ذولا كورظملا هيدع فّقوللا يع ةصرلا ٠
 ىلاختةلهاارصلا نو ريصا ناكمواو ظورطملا اة فنت كونا ص ١

 قرنا ل صاحو هس الكئترتا طرت نوعا. يهرسسؤتتلا منال طولا رياس

 خت ضررا يطل هدونعتلا ل ققاولا خلا ٌتيحن وحط انلاو اولا نيب
 ةلابلا سال ىقولا ظن ننس او ضونف ضرج زم ورظان ف لسانا

 نيوقنا ضشم ةرم ققولاروماو ةهيافرهو دتاملا هصرحن مو وعمت .|

 لاو تيىكلملا دانصالأو ضمولتتلا مانع ىكذملا دانسالاو / ظ

 اذا اهيف لس ءابنملا خاين باوجن مصرع عش ةدال ذرعا

 اهوام ماماجم اقف هلع ةرطانذ ئقولإ قسم نم اع 35 ١
 ا اى وأنه دظبءاو اركذ اوك يم قحا هاا هاناع

 موال فقاولا طرت لو نقولا الصم 0 لها
 الاركك سل لا ثيح 5 مه باوك نحبهم واج ضرلاع نيم يلف
 لس نشروا عمال هت دالاو رقكللا هيعام قرغالو عرش ههوب

 ع هعلمو سافلا ىف هرعت ان راءاد هل لصج عرش قو ظان

 هجرخلاو ةرزككأب فقولا الصم امد ئععو هناس لقتع اود ا (

 فق واكس ىم نيلجر هداكم بضدو طنا جفيظو نوع :
 ا فبصملاو جانا نجم نيعرشا د ه اح ارح

 دال ماجإ أضقلا بحبو -لصللاب ديمه ولافي ضاقلا فرقد

 رع مويصملا ىطاقلاىارم ناك ثيحو نقولا منناوهاس لحب تفالأو

 2وتلا ةزني هيلا ثا ملزع عحدتف كنب فضول ةلاصمللصمتنل
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 عفرت روب املا ةلاس ليفت و
 هّحفد لاك لاما

 لزعيالوارط ايىمالا يصب

100000 

 قامو املا عمار (لا عقد
 لوتل الوصول لعرلاوكأ اف لجر

 هسسفل 5 عاري ى (ولل

 - عزدو ناكانا زازا 2و فلا نيراتحلاردلاذ.لسم وون نقول طم ازجاع ناكوكاذكو ىنقولا لع نوما مريع اكأ ذا ,عرم يكل طع بح عا انياخول
 رجله يلا صمو نقولا وحأ| امن طعم داةوهو علا هيلعإط ىلعا نمو طع نيسا ان لس هبا صخب الد وسلا نالرجاعلا مي قازكو دوصقملاب لكي هنءال ىياخلل لع ظنلائجويلو رظنلاطرشبل . ةريقح ةينالولا نا فاعسال انعم ا و تن ١ ةشلل فلاح طشضدحا هع” كلا طنا و فقفلا نيرزمللا مد د هجاخا هيلع بجي صم
 ' قسم انجي ناك ب اوتيل زيد كو ارحل: الا يصي ح منج جلاد نزع
 ” نقولا ماركس ا, ع ئعمب 96 ثم ضقوظانؤ
 ( ةقؤالغ بسور اانا نعبقحا تسأل حضي م هنا قسما اى لوقلاو ل وسر مال هنمجب ناضل نعمسضن تار غمد علوا وكن دال يد نوح هيلا لوصوركيب وعلا و قلصمال ادي وخل
 ظ معد رو هنا كدذ لج هل هعد ديل الأ جرجرالب ]جرم د ذا و أ تر أبهر ضمد أ ”انيراننلا لاكمال نازك مدا جيب الل ىم اعلا رص نعم رس الأ
 اعدل طع بجي ناو ا ميجا دحنييجلا بحي رمال وعرلن دطقسنال و || رقبرل هنا ملم وعاحلا لوو لوقلاو نامطلا نعرف ةلف ل ىمانلال | مدلعييعذلالت لوضلان لاحلاب لرموحاحلاورمالكك كت هبزكق هيلا
 لال لكيجلا ىوفرخلالا ب يزككو !جدح قبرص ئمرئالادبال مال
 ضخالأ فدع هناذ ضدلابربومالا قدصن اذ ٌقمدصعالا :رىدبذك
 لحس ناو ضف لكدرل و هني دطّطسي ل ضلح نداذ ضبقام هدسأب
 فقلح ناو هيلا منو د دق ساب مصار. وماما فلك هانا وعامل بزكو مطرقي ل هازال قة دص لا و هس د مال ىعاطتطس و عض راخ
 حا > لأ جحر لنع د واول ىكؤكوو هيلا صخ دم نل ليكن او كر
 1١ هطعو ضم د دقو دولا لاذ نال إل دعب دولا ع ديانا عّدوحلا
 ثاسكو ىرسلا شلاح مم هابسجالا لاو ىف لتمو_مزنا لصفتلا
 ةسادبرملا ىراقك انفو كاك ىمجنجاىدانْهد ماكو اكن
 شلبي لكك الد فضولا ككرتو باغ فقوزطان ىف لمس ى وعدالا هع
 م ديب نا للا هنع ميت مساق ىصاقاد حمو نقولا للصم تلطشنو هاع
 2 لئلا و نقولا مفنلا هِيدامب ضقولا ىف صقلا فيدو م“ بو

 د



نلا يعن ملاذا |عةيللولا راق بساجتو ىفاعسالا يعدي 2ك
 دحر ظ

 ىولاف تبرع يصد نعت ام ناو مكفل ظنلا صور طن خس اسال هنابإ
 رولا نماطلبم قولا ف عووزجلجالنادتس ظازؤإ لسم قو ةر
 ىكقمب حم بما نادت !هنإيع ري ونا ىلع مي صاقلا 'يذاء

 ةوولإل ناو نيرا لصا نعدي ان حلبم ايي نياولا نمكرتشم هر

 724 ةدايزلئمضمو نكد زىينكزورسبزلاديازلابض قولا شو
 ىدهإلاىداذ هاعغورجلاو يراللو منار اتتلا لسكان
 ظع !لباقلا خوررص حيال اديجسملا مدت نا متل عبلا لهاا
 منكما | ذإ اتا ليلو للا لها ضع مااخ او ره لذ

 الب هرشم ضم اذا حلب اهلل ةلغ هرؤ نكمل د هدهولف َتراععلا

 "ان املعو رشعلأب حل جرس ]سايت ضرما نم ىرتتم او ةنس
 تاالولا زوج لهو هفيح لابشمالا قال فلا كاذه لوقا تبا
 آ مع جمد و هعدبب هرثعي د اعاتم ىرتشما 2رل ان وكيد عا علارع زد و هعيبب ورتعق نم كأي اعاتم 70

 مارا تخلادلا ف معبتورتنا نا بهو نبا عررحا يمن بول ى قولا زع
 ف: كرع للم قماح اىا سزجيب لال لاق ل الرعجلا هتيشم اح ف ىبسرلا ظ

 ا فكري 23ج موزلل هعيبو اتملا ارش لكم ىف اجرمَملا

 قولا مدع تابهد جا لاقانا شع ناعريلا نعمات لا ىدللا طع هتّملع اذ

 جب قفيىذلا اذ هلأاقو ىدادل نعزءامركذ مدسدتت نم وترع
 اهو نباعرل ذاع دنا +واضامام ن5 دحلان لق عريب و تا

 ثكب نابهو نبأ عركذام نا لعف ناموا يإتلا باوجتال هاا م

 فقوظانيؤ لس طمع نماع حان طح ئعو لوقنلا لازم

 وضلا ومجرد امرا ع اههصعب صو نقولا ىرءا دوجل مركب ضت ها ٠
 ل هؤ كذب نكنالطلاو لمح ةدع غلا فرعم نمهاراللا

 لوشلا دوال نعد وردنا ىواتفؤو ره بيكن تكذب هنيعي مق

 -ي ةنايالاباةورعم ناكل بسلا يكد اعمال ني 21 علا

 ىو نور نجل ف ليقم هنأب ليما يشل تطأ نيم عي
 فى دهازلا ىداىلل ورنا يشفايش ريشا طع بججلو ما الاب هته

 ئقولايعمقلاواعتيلاطع مقالا صولا نا ىضاقلا ب دا باتكبكم
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 عفدلام رثانلا لوقت وت ن
 ب راو نيووعما

 في اظولا 1

 وك 1

 ف فلكر ام ىوتئولا
 نامرلا انه

 ونرلاّى ان ىلا لوم لسع 4 هب يلع
 ما ديمي هم نوما

 ملام الاي افورس ثاف

 ال الرس ادسمد] لإ ناكاذ | أ
 هلي ىقولا )اظل ماوق تب ١

 لزعلاد عنف لالوقو تقف
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 . نكذ و نوكك باع انها نع_ةكذوخ و أ هدي ىقولاو صل ا لامو
 ارم نيس تن تنكس ددداب لتس لو مما نا ةباصولا علان ظننت يلا يال تهت ناكك دا نيلي للف بابل
 ىيوسفا طنا زنصخ م1222 مانا ضاق وع لبس لد تمنح
 هنيعب ككذ ذل لتي ل ضي ظولا بابرنالانكو دمج ءلزعلبش
 ١" . فصلا نم «يعدي امو لو لبق مارا «باوحص ع نلا ب ا وك لوا
 سووا ىقوا ىقاولإجا ١ ذا جحانلا ضاق هاني رسل كد هما | 3زلاذهز فرحي هن وععوتفلا د ,تشاح زوبر لل حمال الأ . ىتننا ضل كانا ديا ا نغ ل قعاو زلت غاومدتخ او لاقو ”اريعلابب ماو فقدنا لع لج مان هن ال ةنيبالب نمسا [لع
 اورككو مدعزؤ رولا زعا مقرف ها تعاضصو للا تنمَض لاو م +تيصاوا
 ارا فركلا مدعنا هيَصلا ىحابص الك ئجرعاطلاو تاداهتاو انمتلا باب .تم ل + ىرزخ ميما عع ىلا هاري ملم ل وغلاف
 | كانه يلا هوو نيم يلج عررالوىضاقلا هبصملا داامرجؤوه
 كيتي نبي جبريل جمد لضنلا ضم لاق فصلا ع د1١ذارظانلا ”؟نامالا بماب ما ضباب مهو تيم نا «ىجإرف حالم نييعم كح
 ضمد جدادّقخ لزعدمب لو عج ىحاماو ىترنا هنيكب فق 0050 مطربة لصيالامذب حاسم ناكل «هناب دوعسلاوو اللا ىذاد ىينا اننايز ماظن رتكاك هنا يلب اذ ورعمرطانلا نوكيا الاب ككذ
 هلم لا طعج ]اق تاننكملالا ناك كوخ ماشا ةينسا حي كك ىتانا | رظاز مادام هيوم نيوصسلل ندلاو لو لقي ماناينيدق#أ
 طولا جك مما ضرع مل لا هنا تدار جى نعسما دال لوقلو هنم عدي و لزعلا دج فقول لع ممننلاا ىف ل2 نجي هنا
 هديح2 ىلا اللا ئمئقولإ د عمفللائن لوس ل2 لزم امد

 جاب هانا ءاوع + لزج كوكا لو لولا ناب ص ككل رعلاطلا قفاوا >١!ىككذ ؤ لوتقم ل رم نا مالك حاط نكات ا صرلا لل ١
 0 نك مد ءهاع داو و كك نيعلا تضاكو «بسب زي لأم
 5 هيلع مما ءاناىذملا ثتومرمد ع داول صولا ناو هين ةإر و هق دب
 96 وعمنقو ناىنمال فان ةالاحالا لدم هالاي ىوللعو لوو اشيازكا

 نب ْ



 لكك دا قا ولا ليكو هىسملا نإ ىدلضوتك و و وضاوم المولات ناب

 لرضو كرصرح يو نلبي اتد زال نويل نال 0
 حوض ناب مءاعجل اكك دكت لا ةّرَصلا نق لزعل ا طبول لمكولا لق
 قطا .تانناللا يس نيب لو لكوملا لام فه هللعإ عي ضشبو ععاب
 «دع ناكن اذ معو فنان ايبب شرسولا لال لكوملا تنام

 قاننالا تاج نارب هله سيل و طل خبومما ناو لاا عوق دصب |

 دب ال :وجرلا دما ناو لَو لول اذان أهاعلا نم جوزجلا دإرءا نعو
 /انجدول قاننالاىوع 24 لوق لوس خان هربنا منيل نه

 كاك ليقضي نإ زعيضنح انما هنوكوع جزع /لزعلا نا فَضكو ١

 ىضعب <ب خذا ىصضن ةإمقحج و عاصو لاك همخد هسا ئيدللا 5

 ظانلا نا ىكذ وم ايتّسي وىررلا عاج رنا مرتاح أ
 تيدلا نشف لك اككرعدمب نوعا وفدا هديب قدصن ١

 كوصلاذ وفرللا ىف ىوب نكد ضرما ةثرسولا تقدصو لكوكا تاساذا
 دعب لمه ص ةىيدو بؤ لالا ماصطتلاب هنال<نعب يق
 دقو اذا هزل لككناو ىرب ف لح اذاذ ىاكك دوه هناي مخارتعا
 المن ركزي : واظن حادأس «ديجب قدصي هناب رلاولا مومرلإ جفا |
 521 بلتلا نيطي قحي وع ب اكس يصاتنالا جات ثلا و
 ا بساوصلل ذولا هدداو فاتككك ىماخح همدعوالوتملإ و

 2. تيدالالع جيشلا موعللا لافي لا تومدعب لولوَض |
 ملكة فوملا رلى داول لق )بقي نكد نضولا حاد | قتلملا عرش
 مد دام )وزن حاظلا تدلاخةريازمقنفدؤوال) متوحدمب ولو
 ؟ةلمالا شت ماقالا ةرع «امرلا طولا لش سوف فداظولا بابدرمالا
 2/ااوسبزوع مدهلعلا تطل خفى داعلا ىدلما دوعسلاوبا نشلا
 نذوملاوا سامالاو ابيل قولا ئةنيعلا نيظولا فدئهيلا ٠
 نمارههالل لمقبال ب اجا ؤ هنيجب ىكذ ؤرطانلا لوو تي نعت

 :راإ ع داش دووبملا _ حصل ري جارجتساولوهوةراجالا باج
 لي تالذ قضاولا دالواكم دع ف ضوملل شرا ئداولا+ فال اشي ال هيللا
 الج مدصل مع ذوقوملا ملوقب هإحاوهو هديب كك مق لوقلا ٠
 درعا عزا ريؤطلا جمهجملا لاق دع هنو ميفوراجلا بلاج ٠
 سار

 ملي

 ١24

 ا دع دل
 نيم وب رعب هلوق لوف
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 مساررال وف دلاق هلوتل يفد ل
 كيلاطوا



 رنا ب|عبلف نسملل عانس ل صنشوفو ىوتفلا نهركذ دمب ءاواتفف
 < كرف أركز مالصالا يبل سس عوج ىرذفا ساطع ىلا لأ
 ءنيظلا تاكا هانأب باجآْو لوق لو للعب للملا نه نع
 .الاو تنيبل اب الأ تاتا نسل يرلا ديال ةرجاونم دال امج

 | رعب تمقفاو هديع لولا لقا دا فلق ةيطعو هلصءو ْ

 قاتل زير نيكسمم اذ هجايعنامند ااذهالا عيالسالا زلشحا نم
 | ءرش باتو مده اخ ذات رثذا ىاقدولكتاعلطلا كبانقم ىكجلالا
 1 .جاألعان الع نإ ري نسحب ةدوهو ىوتغلا نه د دعب نارقالا مَ
 ١" ىيضهاركا فق وو فاصالو احس لا ةروكدللا تلق ىتنا مالك

 00 مرعو عءانلافق دنععدجا نلاو تمانراىالا مت هدايصالاو

 0 ةسنل 7 ناالأ ىكذ ةباصقم نو دب ملك ذوق وملا هلا 0 لوو
 ا و'تيحالب :نيمالكلا نيب تف ونلإ اصح 5 ترم عا
 'ااظنلاو ءانس ل عرهاوزلا هب اكيذ روككلل تاترقلا د ثبادومسلا لا لوملا
 رمد و رموتلا رع حرش ؤى الملا لاقو باتا وززع نو دب نك
 دي لب ركت ! اص نمضدال هنا 5 داب نب جدر اعل ١ نوح ه دإز ىجحا ةيشم اهل
 اذ, مرل] رنه ةمالملا ل15 الزجلذ تن ؛فقولالام نم ايش
 لكم عراجالا حا ويلا ىداعلاهب كت اعِاولورعبلا
 ىطتقسمو ىدصلاورلصلاو ةرحالا بوش أش نا مدقن لوو مجو
 - مال ةفيظولا بحاصوح المسن هزم قحىف لوق قبقم ما لاقام
 مرض هدو ملءاع نال فقولا ىف ناهنملا مزلك ةديؤاعم ئيما

 ذلصئتوهىرزخلا لوقو نيعتماىلملا ماجاء اتضالا فقولاب
 اذ اظانلا يتسم نمد ذا لرب ميلف نسل تاغ

 دوعسلاوا وللا [صمت ل 00 امسضاذ 06 ا الب مر

 راع الجر, انش [وتم ااذ١ا جالاب لشمال اسعاد ل

 2 فوقولا دع ل وئالعلا لوفد ابشع م لوف دلا تنيبلالا جاتك
 ش مارش الا إىل اميدعط و رشملا ضماظولا بأي ساال دال والا نم سملع
 ١ يجاذ وهوا عالة ةغرظولا نوهت س ال الود دا
 ٠ نادل اذ هراظن ايس الرجالا هيلع عين هدرظ انلا نيج انيمَسكك ذا
 .٠ نادك بسحيإلعا ناو ذه ؤانل رظاماذهو“ ناهتسملا هدداو

 «نداو



 ا ليصف هامعا اروع 2 لع هىدابلاوهو نيود

 نعد 50 مجرءدو عاجال نّحعلا نه واج, اس ضانملا

 َقاَمَع ا عاجل كراش هن قوولا حم نمزج, داؤ فقول

 تلا ذا لع ةضاملا ئنسلا إف ىكذ ئع مصمخخ اعرظانلا باطرككلل

 يه م ع مجولاب جوثاب ءاوعو.

 كل ذوو لع نايض هلؤهيلا ف فام ف در اناا ذارشن

 ليو ناهصلا مدع 2 0 ا *ب لعن مدحل )
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 0 خي و ايعامسا خيا مم اصلا و تيقولا يامل ارنل كندا

 ضد هود اجل هر ذاءلإ وعلا ىلا دمح يع لهن ١اسملا اروصاولء

 ىصولا ل وعانخا عا يوع عجرتالا ورظ اندلع هصاياع 0

 هوبا ماحب ع كرا مهم تييملا نيدودعاذا ٠

 ىئوفدلا 23! طك ئيضب اًددازعالأ و ءةعئادإلا عجم اضوريطب

 اهنولمات لوقا اضقبرخ داود ةيبرزالا نم موتكو ضمكملاب تب |
 زلاخيام ميج اعد اتكىئو طربظيبرل هاناذ ةاذانملا ف دنع هيب باجإ ٠
 ةبسزا د عفقو طوس ركز زئوطلا يوعز شلوى واَتو عابد اذ

 ع ةناكاحإ ىكذ ءل !هىض الا ف هصخج اى ميلاطو ىضانل عج

 متم نحاذخا ءالز عجم الاهرظ اناا ليتم صخت اع : حصا ضخرضب عاهل ٠
 اولاة ملاذ هيلعرخلا يدر د بكدلا 0 ذاعصولا ٠

 ”مليقلا وع كزاعبالو نيضباّجلالغالاو« داق ريطن ف ضدالا ٠

 ف هكح سري نان نينسىيعم دعب تانبلا 0 لدي راو
 0 ىلدحد نال منا م اق ملغلا تداكك 5121 ىيصانلاز جالاتتنملا ٠

 نع لقنرحب امانه ىتبنا قانت الل هيد نك ام ىالخب هذ فلتخ ظ

 باول كَ مترصا موذئرخحا الأوس ضلوملا رك 5 دمي لاسشا

 نمد ةيزرارملا نم نقولا نجرس داسلا ئءيلع تفقد ىزلا هصئاع..

 فصول ءءاوهو رظنل1زإ و ءوصبق ةبارقلا لع نهرب اذا هنا مده
 < ذعار ظانلا يع عوجرلا مو . كلل ئاقابلا مرحاو ئوكت للا ضميلرظانلا 1

 ملل تنيكف دعتب لان هرظانلاو ,ةسالام علخا ىكسملالعوا
 دعب دوافع اذاوح ولا نأ دنع هلاك ناكل دلع ل ديامجو ىرخالا ]
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 نيت انس لن لهر تا اذا ان

 لع و ارظ ننام عم ب لمي
 نيئسلا
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 ا 57

 ْ تو منح ءاادحاو تنس جم دعاجإع ننس لطلارظانلاة رف



 1017 و ع ترو رار ص و

 ناهوتذ فصنل ا هنخال وزد
 عج ف قولا ثلث اهل

 ةبس اك عفل نيك ويل
 يرثسحو البرط انل | عد

 ةاضمل ل17 ل
 ب اضقلا ءاضماب

 هنيجرلل انل ل يكو لوق لعد
 ره اظا مب كب إل ٌكيح

 مسقماىظ انلاىح | ذااييك
 فئولاضراؤ

 را نام اووي جريل «ناذرخا نيد مسونحاقلا ن ذاو هتوب
 . ١لرانانه خل ارك عقم ءللسملا هنو ا ضر طبل زك نا تك لتعو
 امهثيب هنلاان اظىض قولا فن هتضالوف د حا ىمادنصملاّيفا وعم
 (/ ١ الاه لس تضف ءامملع عوجرلا مااا للثا هالار طف فاضدا
 نس ىف قولا لش حد صٍش ماع يوعسم يي
 صحدحا واكصخام و ةبروزصلا فقولا فراصمو امو مولعم
 0مل نك .الوسكو لكبتكو فهل لع م:ج]كرق دصو:ل غل نص ذم
 ! ضقنل يل واعرش موب لعب ققبدصتلاو فمصلاو بسال مركذ اع.
 لكيلا جلا كذب ىذا لقو مهد باري رش ههجو كودي ةسباحملا
 بيك يقي دنس اك يد جافه ودعارلوتح كدر ناك( اهو لس اضيا
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 نالأو باطماب. ىطمح يف د بحومع ضاّقلا زرمم فورعم و هونج

 مط وضم اع مرسلا ناين تلكيو كبرت نع ةيلوتلا صاع ذذحا
 مروكذملا ان ىلا هسا حلا شاذ ا اهجازات تيطاملا ةرملا ف فورصحو

 فلك (9 ةاضّملا ؛اضملاب ةاضضىلا ةبس ال ارتاؤ جب وسمع <كوحأ
 بول كنك نعرف عى داعلا نرلا دبعريقفلا بسك ؟ناَ ةبساخلال

 بشك ب اوللل كنة عؤيعى داهلا نمحرلا دبع ب مهاربا د بك
 رلا باهت ريقفلا ءبتكب اوبال ن[هنعيؤعىد اعلا نتتلا دبعنب مقارب ني طخ
 اعلا نجتل ا دبع نينيدلا داريريقفلا بك املا ككذكى اهلا نتحرالا دعب
 ”نعؤيعى داعلا نجرلا دبع, يهاب اني لعنبدماحريقفلا :بتكب اوبن تكزك
 ىلع رظانلادنه تلكواذا امو لس اثحت هدنإبجر ماطولمنب دجواذك

 . اهمو فقولا منا وإ ا هطنمب صو قولا لطف و دم ككؤ رش ابك
 ١ افيح كذذ هنعب لوقا شب هم مات دع لثلا صم ةمزاللا
 .. نينو نقولا نم ةيرثل ف لنا آو رد ب |,ىيرهاظلا هبذككل
 اذا امو لس ب ابلارحااو الع مال مات ةايسو ) رضا نيغورحلا د
 وهو ةليب كي مل عرس او سافل انب قول ١ضماؤىللها نق ورظان

 كو رانا ءانبلا سدت عض موقرلا ضف ولا مخ ضرلالا لتتم ٌقرحبا مفدي
 . كرش 7و4 ض)لا لذه رجا هيطعو هلزعل ةبجوه نابح كك وكي

 تاكا هيلع طوسملا ىلابلا ناكلاذ فول ضرا خيانيللا ٠ ىاو ءابسمالاذ

 اع
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 فيارطيرل نا مفر قلطاوا مسفنل ناو نقوومف ضقولإ خب نناذ طماع
ْ 

ْ 
ْ 
| ْ 
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 فف ءالوبو قلطاو ! ىقولل هللا نم ناكنا و فش ووهش فقولا لا.

 ل صصنامرخا لف لول اركذ نكك_لوق ا ىتبنا مل وبو ضتلاداو
 هيرس عوسمر يطب قولا نصرا يوي لجر ىع طحرلا كل نيققحلا مَع انح

 0 لأم ئم ناكن اذ طوتلاوهئلابلا نانا باَجآ هيكحاذ .

 و ,اوهيم مضنل ناو فق دوْوْولط اوا ىقولل لام م ناكناو فقو
 ال هنالمل ال ميطلاوهفرطا نذر ملول هفرن حو عضو غاي د متم

 فرصتلا نم هيفا. عب لفتنالا الو فقولاريزط ئم هضام صفرا

 ىو 2وتملا قسفي وصلا هزهؤ و لام عيضدقف ئقولا ضراب مغم
 لقاب فقولا كتي ءناب نوريشك فاو فصتلا اذهب دعتل لرنعلا ٠

 . ىنلبلا ناكئاوررضلا وصخ ضقولا لاى هوز مريغواءوزنم نيتعقلا

 ٠ |ىوتس مادككالا تيلاع دقف هركذ مدته مككلاذ ضان اذ فقولا 5
 فجرلا لثم ةجا مف يدوهو لب هيلع باو هسضنلاساضضقولا ٠ نواف ليها فق وخان ىيغا ذا امه لُشىجنا لكلا نه

 ظ مازعل ةبج وم تش ارز 253 توك /هرظ انلل سارطلا سوك[ ىضقولا بج ظ

 3 موق طنعب هتياراكى د اعلان تنلا دبع ةمالعلا دجحيتفا انكههن بنت

 وأي دمتم نوكيمنا نهم ىلاريفل نعافنا مدقتام ءتلعامه
 ةياضم مهتيلا كح ذخا نامزلا انه قيوصولا سيل نيوصفلا عماج
 ثلا ذ ملقن دهب علا 2لاك ىتننا ضقولا ضر إذ عزم نا محقشال و
 للزعلا بقسم نايضن وك بجي عرمرم نا نصاقلا دنع تشاد
 ل لسات نيققيسما جالا ف دي نككرلاذاامطعل ع ناالاعونا

 لد دم لم ىنقولا مهجن م نيصملا اءمولعم لوانتيواهرشنابي
 مل هامالا هيجوتل ةنيطتح ظتساتلا ةدقم إم وررعرنربا كلو

 فيظولا مولعم ايدزن بلاطي ماكو نسم نم زيكا نوم ارجع ببر مرو
 مولملإ و هسالو كك3 نمورعمني لم كذب ط جمل بزمو كك بق
 . م شما ةدعلاق نم هابثمالا لج معد برج روبزملا'6 اتا نيم
 © قلاانكوهنع عرجلاعذ د لعد ليكولا ٍلزعانمَقو يسقلا بلت
 ضانلا ةذخايام ليعامسا خشلا كني ىداوووناةطيظو بحاصو

 |ا65

 رو ثميسسا سس هس | سس سوم٠س ب



 كساب نمإل وقس ١

 مهيظوبمدفلف رصتلا ناك
 نارك الىببل طوف رانا

 اصلا ايلوتنممصي

 اةةنشتحاص لزع وجال
 تكلل يب 320202

 ّآ
 5 00000 ا

 - وس مقوى ف طرك [ذا
 رد او عمت الذ ارط انو

 اصعب

 ذودب لوتل رمد وكل
 ل املا رع

 فرط انلاو ىونلاو مهلا
 دح او نعم مو لن

 ايتام و محالطصا رعو معلا ها نم اكرم كلذ مرشد اطال

 بحاص_كَكّر رد ان نعرك علا نو دب نجا ال وّنجالا ٌىبطبوه
 | ازا ملا يه هيلع طورشملا تالا ضمد خلان مرظتابح ضيظولا
 ١ يأ انوا «نو وَ كا ىولعملا قكسال هاناهتيازاعن هيسدارنع

 أملا نص َمْعْلَد هءاباا وول ١نَساب مالو رجس
 ١ «سصتللا ءر سا يحرج وح فياظولا ميلا مماوحابتسا نانا ى
 - هديب سفن < بجوع ققاولا ةييمد نئهرظان ل فكووو سسم
 ' موب ةدرزلا نجر خاؤجم حا ىقولا الاصمعي فاكتريما لدع وهو

 ناو طة عزضنلا غيظ هفرمرق هنا |جازن يشم ءجونن هدب رظنلا
 2 مسبق و باك كذ ادد ةيرذلا نمايلوتعو الخان اة عار
 " ةيلولاؤ رقم «اروككلل ط ان اررت جف بوككم وعاملو توّببلا طقنم
 ات ضيظولا نيب مجدد انلا ناو يرش ر شابه نع رغيظولا وتل و رظملاو
 7 مزهر ورفتح رظنو يلقب ةفيظ وب ةيبرزلا نم قصت قبس مل هل لل هلو
  ةفيظوو نركملا لبكالالل ىنقاولا نمز نم لالقتس اكيد رح الأ نع
 مرا نمالصادحا م فصتالو ٌديلوت مضيظ د كلان جريل و اهلحوزلعملا
 ١ اونملا ع تلو اطتمملا دل ردكذملا نصتلا ناكشيح "بكة فريك كالا
 ٠ رضلابحنعضيظولإ وطشب يع عا خبر واهس كك ضراصملا عنك وب ملا
 1 كودو مثهلاو محرم داَث دنيظو بحاص لزع 72 وحي 9و دتوجوم .رشاملاو

 فقوا ذاامو سم رحمعوزو ب ليست اككحا هجم ممالك قر ظانلاو

  لجر مهكر اان لرو هيلعاةرشع عا ظانو ارلوتم لل عجو اذقو درزن
 لوتس :روكب ثيحصاننسب دحا و مدكي ناوي ال < نيتفيظولا نيب دحا و
 - ققاولاو فرمتلاب دحاولا دارضنا قط انملا رك اهبع مزمل شال اظانو
 06و قو باى فقاوطرش بجومب لوتم هر: نق هف لح اجرخو تير اذ دحاوب جمل هارصت هن و نايا ىارروعدقتعا
 عاليكم الورظانلا لق ناس وصنس وسل ارسل و ضقاولا لبق نم بوصنم
 5 لعن ودب هرحو كولا ىئرصملا 2 جملا دبس مطخئمانو ذاحالو
 كويلو هلا : ىواتفلإؤ بوحك ككذ مسيل لبو عالطاالو مامالو
 ١بملع ةشاعتملا صرع ورف كك لب سرهتت كلحا و يم ممالك ىف انلاو
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 هازال رحال ل ئيشال فقول جرش س جيانلل نع ءابشمالا ةيعرا
 ام

١ 



 .نييصولاو ناليكولاه(قدحا كيال نيشال ضوغملا شمل لاكولا نمايصو مينا

 كلا ىإمىطعدماعا ضض اولا ناذ سيول ف عك هينا نرظانلاو ١
 ١فتلق نا و العلا نمرشك كنب قفانوو اعدحادإ داطنا و الذامهلعو ٠

 ند دب صين نا وصولا وج ال اصوالا ب دان فرشملا ئمهزرظ انلاىا م
 ا ناب مك شماو ضقولا نه ةيبراملق ةرتزنا لعو فرشملا ىإم
 سظو عراب علال اظاز ج وامهم عزت ملء اسم ناودص ولا نم خس
 فرن وياكم باب اوحرحدق وا موو ىلا هيلاطن مْلاعا ني داب مّقفلا 1

 2 تملا ئمعرظ انا ناك نأ دمنا طولا فكك فرظملا لعبالإ صولا

 ميا ءز+ اكخيغم ناصو د0١ | نقاولا نع ناليكوكءا اهو فرش معو ١

 هيو يع نرمتللاب داضنالا طوحملا
 . 00 وا تعالت (دوكمرظانلا لج ئد أدوصلم ردوشلا ناككذلاما و

 هن اهب مملا هنذالاو لكك طعضفني ثودذاملاو لئكوكا لصخو لَم نم

 يعدم لف فلولا كتف ام اذه فلاخيال لوقاجفولا
 ب نارمكتذملا ددر دل ول يعد هصن دليلا مشقلا ئجاوو ولا م

 6 ”ؤ دحوم اذار وكدملا ضقولاب ٌءرشابلاو بلل قفيظو

 © نيتفيظولاب مايقلا ف ضراممال ذا نيتفيظو نيب مدكثم عنملا
 باطلا ناذاطبصدشا ةشاابملا غيظ هال مارق لب ىيترسوتاملا
 نالوينارلءا هسا د ىلا المع طبضب ادد يدا ئقولارش ابحت
 .يلءاكدحا و مم امجماخ يلا طنلا,ضالخج ناتنيابتم ناتفيظو تاه
 حف دارملا رظنلا غيظ و طرش هنا ايلوتهو ارظان ىئقاولاطرش ١ذاذ

 فقاولاطرش ولاول دحاوابج رمد نانو هلذ نيصاعتسل ةيلوتلل

 2و | سيل و فقولإ روما امتي صاحت إم ٍءاّمِحا هد وصح نأل ٠ ئ

 اما اهحاص دع تيما ددعت . دوصهجوسلف نتالآىارك
 نيتفطولا د دعت ه ةوصهم داك عى ا بتم تناك مرَسابلاو ةيابخلا (س ظ

 ث اةليكلك ادفظو اهرطدلاب ينط وا دحا ومر ن اتمّثحا اوس ظ

 2طوتماناحلا ى مقندَكو فقاولا دوصقم لوصول دحاو امم ماقخ ]

 هليبوراع امرك ايس و ئمينا لتملارجاب دوسالا علال ذولا رجس نا ]

 فقولروما فمتلا ميوسم نونمراوب ىضقو ماظبخ لمس انها
 نللا كك رج ريب وزم ىف اولاطربن تراظن نا ملون مل ومقالا 1

 دا يللا سس

 ةيسقولا ىف فقول |

 ( عا

 احا

 اهئد عشت هلي اسمو

 رص تيس ا سس

 ىتفش و نيب حيك وحب

 - ةرطانماو يابا

 00 يي

 اوت ا راحت اند سيد
 طررب اظن ياس تشاذالا

 هئفاولا



 ه1
 لظانلا مم عي امرا اسم ند

 َرمظْطَسلا ىواع رلاىلع
 ظ ئئولإا

 را 0 0 خخ7خصط خخ دلل ل

 لك نومك كج ذا اهيذ
 (سف ةراههلاو ةسس اىهارط نب |

 فقول ال اد ُس

 ملاهارب ئوول !ىنعرلت املا دب
 تاو دعإل

 ل 0

 كوكر لام اهنو ىوتفا تنك
 ملص اليس |

 «هتاوعاووص اعلا دها

2 

- 

 اي ىلعاثلا ع وجر مدع يف
 ةلكي دم عيل رقرعو

 فكولا

 يل الب بلطتلاب نيس ةرعلالغتسالا ”فوقومرا د دنه تنكس ذا اهو للعام يشم ابجايرط بيري فقاولاطرشب مةرياظن تت
 / ىرل كازا .ييعع دان رش جوالب تعنتما ”رجالاب لضانلا'ملاطمت
 نما ريع فرعو درو زحةرباظ ضقولا يايا ضقد لوتس ل٠ ير ىن اعد ”"وجب نكذل جس قولا لع باستحا دير هرعط دنع مديل نقلا | :وم مذ داهلبح ىككذ ببسب صرغو رجالابانمزلاو يرش ملاح
 ! اح انما ضقولا نكس يعو روكذملا خر الع فوقولاو فش اوسننلا و لكل هيلعاوكش و نّمكسملا رق دصن ملدا صم نقولا لام
 انك لع فطتنكت فراصمو فقولا داري | لع شبس اجلا و معمل اور
 | ه اعداامتكيثو دبوتملا نرتاح تتب : ,,ىكذللا اعلا ذاذاوسملا
 مخ وىطاقلا ؛اضملب يصغر تف د و ميكر مجالك ذب بو قرشلا مجولاب

 فقول لعمب اتحاا هل لهف هن دب. الأم لككذ رع ضقولا لاس قر انلا
 ديال ةناحا دب زقولا طير طاندلا دينا تت هددام وجر اذ داملع حر بكين
 لخسالأ مقد هدككملو قولا لام تمدوكذلا ملبملا هنع خا ثُخ ناودع
 ىفصءيقلا بكت نمريتكو رحل و وول لع باستحا رض انللف خا نع
 هولا وت. نكس ال يوهر ل |ضا ىو ىوتفلا بتكل قولا لاح تيوش
 تعا نمهتدقلا غ ملتمو ضقولا نم“ ةيبريح ةلوشسلا ىووذ ى ديا نم
 ةناما دب نقولا ععظانال دي دأب ةبطأق انوالععصدةواضيا|مذو معقلا
 الذ ني كك نغلا ضبقف ضرالا عاباناو نحلل غلاك ناو دع ديال
 ملا حاكما هاوعا و ضاقلا لاو ةناحا هرسعنقلا نيكو هيلع
 ةاضقلا مساباومس مهنامزم اند نع ئرخلاتللا ني ع نمركل ا ةدقد
 ٠ ظ نذل وك و رغ هدباو هىذ د هنكي ل ثح رماد لو قحاب صوصللا ساب هو

 > هفعماو باسل نال ةبساخلا ىنفد ع ذخللا نوت الو *باتكترضن يع

 هاربا تلا دايزملا جملا خا هارفنال نق ولامن اا ءصاصخا | رشد

 .٠ لكذ ببسب نصوح بج ومب كدا نيا نما نقولا ةءرند مستجتيد

 كبرت ىوعد منسم ليها نصور ظاز سس اناا تما صن نرحب

 اى
 اهل

 ىف نواس نم لع قكزب عدجرلا هلل ايضرمتللا لكذ فصال

 للاخ ئم هنا ىارسم مِلعْن5َ او ضضمو شو رفرشم للتو قرف

 مجدل

 ئمو ١

١ 
َ 

 ع

 ىينكسملا هجو ةةميبلاب تنساو قج ع دداع ةيقد ءاطق اديريو ئضولا



 ١ نوع صايل لذا بدو بيته دايس 1

 فرم ةلاىوعردلاو سم هوما ماير 3ع مقراصحد عب فئف

 100 3 ,تنعاب قولا ىنهد نعال ا غون دل تسيلو غلاب ملص الح

 كوعدبس علب شلارسخاذ ١ متاح دبض يتلا

 اا ٍس سن عوسم ال عئرا عدم عداو مادا قرسيو تنسو نبا ىواتفلا اح لاق عرش >6

 ا ماع ل عوج ىتزنا عبجرم ا ا
 ا الف قولا لاه عوجرلا لىيلو ىكذب ؟وجلارجوب اش مل اول وعن ن ا

 ١ ٌ 03 <-حاسسسسسل تت تاع ستتاساس نعي ةيضرا ىلإ
 ْ ا ١ قاحترال هلام ني ردرم ام نا طع قولا نيعب ”قلعتم ىدعبدسيلو هلع ةونيئالو| نيللدلا

 ٠ عدلا سيل فعول يعل قل. وكيك كذب , ع داو قولا نيعب قلعت رمال لام نرد ناكما |
 تر ! مقرص | ِ ا مي ' عاام قزعوزجلا فقىك ذب عرص الان ذاب هولا لنه مق ١ ْ | ا

 ا ا ىدابغل ْ اك و الدو نالعل ما اعلا تا رجس [ذي لب ضهولا ئجابإص مف دن تبل ظ

 ظ نقال اما بيب ماع 00 ظ ٠ ُ ١ ْ

 جندل اةهعام تالا هل ىلها فقول ناك اااه ل ميل هدلاو ىىرشن جونا يوم كلا ذعالو ظ : ١ أ ١
 | ا ل امرلع ىوعيلا تا |ماةعرعمد عل دب حاملا ئه ىولعم علبم صرنا تراطستش دلت |)

 ٠ كلايتسإل ى اظل لع ضقولااوقخ سمع داذ ىقرشلا جوتأب ءاربتسملا وبلا فقولا 00
 ا ل ”عطضراطلل مهاوععازط سوع تهب وبل اطو: بما ئةصخم) ناب
 لامنسراظنملا بغ وة عرش تح بن بكو ملكذل صمتف قرش ماحدا

 كب :

 ٠ ا 5-52 : م امنوا ىكذبادشحا ماو هنس ديالا اككذ ببسي فقولا 3

 ٠ ا الوسرواو لهر مرقن همي ةئاينوظو ضعباروعو مضعب تام بيطخو ماماو لوتس لعمابجف لسن | ١

 ايطهواناناو أى نكسمو ١و لها لج لما بق اهتم قياطولا اضل طف ضمسلا ىه - ١ أ

 | ش زا يع فياظونإر مرق نجلا ئمضم اطل سلال رمالا ضرعو مم ادللها ةدابتب ظ ْ | |

 ا | ١ بساط معو ١ ]وف رهن باري كحد ر وكذملاري قتلا (تيككنم 00 موقرملا ٠

 0 ١ لاَ ب -ايورباس  هيزطنلا ةفيظو فرغم لها فضورطان ف طمس ءلكسملا حقن ةقردوعوق
 | ا 0 / ملمع 0 و 0 ا ا 0

 | ١ ا لباقمف لعا ذالنلا ةرج وجسم حرم ضقولاؤ لع هاش فقاولا لاطرش ْ
 ٍْ َ > يل لاق وفا بس عا 1

 ا ا | اىفلتخاو ماسجرج لف ىعاّقلا بوصنم ناكناو لزنملا رجا نسركا ناكوكو . 1/ ١

 | ىو بصت ول عاملا ناد ميزا رو يما تا ثييعتالب مكس له 4

 ا 35 ظ 1
 أ ظ |

 ا ٠

| | 



 ١ لتبرجا عس ملا ناين اثو لوشالؤ ةنس هيوووس جحا / نين ملداقلاعم
 . الا ]حاط ةءاوّصلا لبقيال نال /واارجا للا له وأ ىصاّقلا ل ارش اوس .يعس
 . ل وال وضل ابي تا وح ىلسرلا ضل خو عوقزا طورشمل اكو عملاو رجا ب

 ١ تيناولل لع نيو حسملا لاحا !داطانل ا لمس ١ دوءرعم نيكمملا ااا ديع نيَمئكارط اننا لاح/ (دا
 | يو ىكزلا» ولمم جس ]نو ناكتنلا نم رجالا ثدذضإب مهو تويسلاو دل د لامولعد قتيل

 أ اا نم ءاشمالا ىف لانكا نه ل انو ككل |مولعم يعل بس وجبت
 أ لذ يما صرشعلا ذا دارا اذا طانلاو لسس طور صااؤ تشو ٠ ليعافاركعلا ها ظانل

 | علنا نوعان نيت لا ةيقب مصرا و ددمرجاردّو وهو لهتر ظن ولا ١
 | لمحب لو لم جارشملا ناك يح باي ىكذ ل حيو فراصملا دعب لضانلا

 نوعان[ ىراصملا باسح بق ”لغلا لاكنم لحا ماس ماولا ل /
 ؛أ| كلخا لرد فقولاو لتر ظن قولا ”لغ نس لصتحللا شع صاتلا ملح جا

 - جاردم ىكذ ناكأ ذا نقولا )غ1 ذا < ملطلا هس ىكذ فخأ لوشن ببسرعأ مل ولا
 | واتح 2 +رجارشسعلا م دإإلا نا باوصلاو ةزاازلاو تءالقل أ ىلشم مكمل سسوإمما نار ومر

 | ةيهلولولا بحاص نا هيب يو مولصص ريم وجاك يازلا رم لاصرجا لع هال هليعلكبرش ١ ده
 |١ تارت حم جارد لاو فقولا ل غرشع ميدلا ضال لمح لانا دجم
 مرام ال لش جاه جاك ١ ارثع للم جوضاّملا لوو نعم و لبأسلا ةباجاى

 تتبكو اوه يلا م اسجل له . انت كريب زل رس هلا رضارعالا بام ا ا[

 ناررصذ مصنام مالكتمب بعوب الل عساح عرج طعوس اح 2 يع سا
 ل وااو لرش ا بلح وعالياطوا ناك تك ريضاس لايم دافقاؤلا ٠١ 032 نمت هن

 . أم بسح ىلع انلوق نم مورطموهاىمعلا جلب اقم ىف رشي ل فيحروب مد تلو
 ئ هلع عن زكا ن يع نا زاجلدم قرجاوع اهلا ل نيعو اولا ل نيعي م ناو

 | اضل عرجلشب و رجا تسال لوي ل ناو عنا اذهل رجا ئعدج للا |
 - .دورعملا ناكل طئيابس ل نيب لو ىصاقلا هسبصن ناؤى وعدلا ب اتكىف ||

 . م6 سالطالاو طورتملاهوموملا نال الملا رجا لضم ذملا ةرجاب الل عيالنا
 أ لو ضوللروماهنعاتامتيايبز فقوطا لكفاالاهو لسنا متاملك 7 !كلدج الر انا لين 4 ٠١ نم مدابتملاو منار ابع نع مويا نال يصخلا هيلا بجصلاذ يركااذه هديل

 عك و

 ١ اككذزع' رجا ايل لهو ةدس تكذ ديد لياعت و كتل ع رجا لاشي طال ْ
 أ عطل ل اعلا هدو تانامالا نس شم! طرنملابالغ |هككلرجا الورع باوك ا

 ١ + خا ذا لئمارج مدقر نايدقسيع رظاانلاوىصولا الا لرجال تاه

 ابر

 حم -

 ْ انوا
 ا
| 

| 
|| 



 شان سوقنا لول اللاقنينالوأيتسرط دلل اولا طرشي ظ
 لسمو دجوترل ءاهبصش دعب قولا تالخال. تام اذا هالا فق 1

 ىف لئسملاتقلطاازكه لوقا 5 محرشو ريوشلا قلومهيب اوكن ايميل ْ
 1 دق نا ضاق نا لوألا نيبرجو نم مالكا زم عقود تكلا مرش نمثل

 للا تالملاآآق نآس غنم تامو ديما تالغذخا] ذاروسملا عا ْ

 قائتالم دبا لطم مضرد طرشلاب موقل ءىوسم-» نب تا ذااما

 انسع -ماهيزعمق وا2دحا باع نيوضاوع اًككدرادلا تناكك ا

 هبصس صولا بلاطو بيائعلا حس ايصو كر كو ص ادلستأس مث نينس ممتا

 ىعرذلا وه فاضل ضصاخل ناك ازعجوإ يقفل لَو 0 ظ

 مل ناو لطلا نم تسد :تيبلا كى ف عجرم نأ ببر مال ناكنق ءااذه

 لنسلا تراكرطع اكل رجا ناو ىكّركُم اميمحارج | نيونحالا :ناالا مقل اوه ظ

 ف دارو وحد اينما مه ٠ الكىتنا بطي الو ركل مارا ]

 5 لشاب هيي رهاب نقولا ل سيل ظانمادي ئَنعرفامو

 . ققيرلناو مِلع ف رقولا!,ككع فقولا لغد كلا ىف لوقلا نس شمالي لكي
 م اعدل رطانللا دي غىَس كرت طرشا ١ روس هلطب عد ادإ عبس و ىترنا

 0 نأ نامل تعم هاددارعرم "راكد يع هلا سس نرحل ل1 هساو

 عديم و ىحسملا ملاطا دا هتك لياسولا عنا ؤىيوسإطلا ٠

 هيأو نمضمال ةنأمالأباذ ورعما درجت نا بلاطي رب اذااما ناسإلب تام ممل

 ئذش “ب أءا مثلو دب نم الو ىا بنطلااب ,ناهددست حعرصلاو واو عك
 هلاك نك لابايدصتمراصدان كيال ليام عطا عذاب رهاظوهو ٠
 وقالب جم تاس امل نال ىقحسملا رلاطبر) ناو نم هنا هارجلا هاون اص
 مرعل نعمه الةلذغ 2ع لع تامااااماو ها كيرلا ذااءاقع تن نص و مظ 4

 2 لل للا ىالما مآ هوك 3 ضرك, تماعأ ذا اس الخ نايبلا نم نكت 1

 بقع تامولر ظي اا ةا ه2 تامول :نايلبا نم هنكُت مدع نا مدع قطعا

 المج تام قولا لع ض١ دالوتمملا اا حلصاللو لسان ملغلا مضيق ١

 دافتسملارعاكاقلطم متكرت ب |هنمذجمالا م ونص امرلهبرلو تكييف دجحوت ل نبأ ١
 تناول مئاهص مدعالو نكمل بلطن اديب مالكا تار اعشاب

 له ارا نوكلام ن وكس ماب ئقد ملغ تاكولاميو مالكلا امناو دوسمل علطلا /

[ 
ْ 

 فورعمالو دور غناكأ ذا دا ناخضاَق ديت نم فيا ع اقلطم انهن ا

 ظ

٠ 



0 522 

 تا يلا يس

 ”ةعاول مهلا دلل البي طانلا تام
 اهنض

 فقول َلْغ نيعور رز

 ه«رعارلط انلاون 517 ا

17 

 اد لم را قمام

 لبيع اع

 078٠0 سس سل

 لهلا ةفيطو رك اني م5
 ولعل اوتيل

 رالي

 ولم لوصو مدعي ةكرويب ل 2
 ثروما نايف انكو مي

 مهضولا_, 8

 ور
 ىاياامالو وما فاقو|

 تيب سس (ر ل (ط 2 »

 لاا

-.>© 

 ع 7

 ١ ف نعام 52017 ذا ىلوا ىلا منو, امالاب
 فرس يق ,رقَو باك قولا نعال فقولا لغو لك هو لاين رعاوزلا
 وصب موكح رياح دعا هعمل بز فئاد لش ئم ىوقوم دومملا نم ؤلسح

 البو دجويرلو ل لب تكرع نع تا هيلع خان ئزم رمادي تكن وهو
 . قاكءنمضلدبلا لاحالر جي تامو ضان معن بوب اهنكرت ىف هنهشد نه
 وقرا رعد ك1 هالاب فتقولا توعلذ تلو :لدبتسسلا ضرالا نقلوا ءابتس لا
 ظ لج لربنا هزلاىيهنبا وا رمونتلا بحامج ني رمل لأ ارحب لوا لع
 ٠ ىعرشملاطانلا هبهام ديد تق فاقوادل سيد لس عاديبالا ئمرروتسلا
 د  ةليعب هدب لظانلل و نيب تخت 5 دوجوم ىف اة والا ملغ نيع و ظ اننا ىكمو
 1 اذا لبد تاغ كم ىّتولاب ةصتخم ةصّتخ ةدوصولا لخلا نيو نوكلع كت ةيعرشس

 || يبي ناكادا|يذ ]سس مهد“ ستي ةمولعملا ارغرراصم ف فرقد لنا معاق ا
 1| الاب ليلا فياظو ئه اج ض ويل و ماما ع” لمع فياطووف لرقم
 / شابو لبب ىرش لنآ م بجو ّي وار ىف ضقاولا حم نيعملا مسولعملا ىم

 ارأأ ترش ابعدمج هلا ىف م عروفزملا فيالطولا فضد نع لع م ةدمككذ
 1| زاير بيا نه اكواب ل عرلا ةردلا باسحب مولعملا نمو قس نو
 نأ ىعرذٍترمذطع هتاراقع يبن نقدا ال ايد سس قياسولا مضناو ءابنمالا
 ا اهركرل كذو ب ا و يل ب يا
 31 4 هزال الو ةيضاع ةدم نع ارم واع: نقولا وسم بلاطيو ثايب ةأرسف
 فقول نيتفيظ ولا د وجو كيب لل وسملاو الصا يوب رملا ةرملا ف تيتفيظولا

 |١ ل رلرصإاو منج وجي قوكذملا تدم ىف اوم ولمس تحس الأ جوج ىيدقت زعإنم
 0 | جانا ىلاهقفلا نورث جادت لسا ىف للعلا ارشاب نمالإة حسن

 7 وعلإ ل ثلاى 1 مصارع ىبنا رسام نغنوع فياظولاملاعم

 دأ]  ققولا وين خا صلو مصوبإل مولسملا لوصد مدعيؤ نيا عم مشرولا لوف
 | ةفيظولا ثيروملاة شابحظانلا ىكتاا ذاو فقاولا شو ءرطظولا تيبش ذا

 مع اقم نومياق منال نيولا عم سال ف دن ولاة داو قوكللا
 ضْ 1 #1 رو انكُك تيما هنال نيمبلا عم رش ابملا ىف لوض لوصلاو م/م وح
 2 املسلا 101000 كاميرا ةمادط دنقلا وكن اى: لززملا
 ”]اءيلا عجرعوأ لادا تع نحابمال بطش عارمالارعالاو كولا فاقوا أب
 5 الع وسلك و اولا و لاذ عمتجا ذا ةرعأ تلي ابشج# يس أح م



 مجدا ةنأب /ونحجر يح نم مولعملا ضتش ااوجى روتسملا لقا ةلاسرؤ

 لاكرملا ثباو نال دع ثباو ناككسزنلا و هيدل وو بس ارضملا ىكذايلع

 تاد اجءاهنعناب كين ىوسالاو جقدبلاو ىشكرزلاوعازالاوصاجتباو
 موي اظواعرشإبب مل اناوانجماولككيت نا نيلزنملااهعللف قسقحم اموال
 طورس مدعل جا الىس ارا نمارضضل كاب اهتينابهولا حرش قوت
 لاَعتس الاسمضن ا سيح لع مل خلا ا لبا »نخب يطل نالت دصالو اجلا

 3-3 7-1 شاد عنخ ناجي عت وا لاغتْشا بيس ىب سلا وذ ملول

 2.1 ناويد ىف قح هل نب اوي قحمل نم نا اذ وال عركذ دقو ىقولا باتكرتا ئمتيفملا صم

 ص ري اذحلاو هلل (قداع اهسنرم داك الطرطنا,ّمغلاو تيتضملا وجبل طاءاعلاو>تامحاككاذاملا

 كك كرا 5 لكملاذا ىواتغلا لآ 3-2 وايبع رتخصالا تومب طقسالو
 وس مدان وال 7

 3 ىف ذخاي لاو اين دل خاصذخا نا هرم دولا هامه دقن ام للملا تب

 ا نيب مما اريرنولا وأب دصرءاو بترلاء وى فل دم حيسللا ”دلاسرم كميل
 هعب ال تيم ا غيط يت ىعنب مالم الأ: ف طوسبح نعال ان ةنازدلا بحاص الملا انالومّدأَو

 ءازج اكمشالس الازنازرتحاو جرشلا قلما تبىف تفيظو لن م تاعاذاو

 تمل و نييلسملاو مالس الا عالص هيضاع كك3رطو نين: ذاتلاو ةعاسالا

  ًاهاللبالمقيو عاريا محال الارنازع او شما قح ئوعقب و ١
 . ساب جاو ةرشلا دوصّقم لوصحل مجرطل ال تيملا نبال بالا ةضيظو لكم نا ١
 ١ كا قبام عا عرششلاو عرتلا ذاب قولا ضال فرح حاحالاو ممولة رست“
 مشل تيدرلل فعوهام ديب ومازه تلم رهن |رهضلال تملا نبال تاكا ويع

 ىلع زاذص اود اهولو تيللا نبا اهيا نمر يككر غ ئه جروعملا مورلاوصعو
 فس اجو ءاضعاو ىكذر غوت باططو .ةعأحا ئماقلطممعءابافداظو

 اايحا هنيننال الوبقما يوما رع هتاذو دعب متجر ت و كذب مهل ءرطلا
 ماجة فارق ولعلاب لاغتشالائ ديلا لن قعمةدعاسم العلا ضلخ ١
 .دإ:ىّرب لح هدباو مما تفا لع لوهد نينرلا لنعمل ياكم تفي اط وكت

 رد فقو فضاول ناىذل هد لس ضيارطلا باتكي م ءا شمع

 اب اوك ةذاا دوجوعم ناجل ئم دحا لوي لهو ةلوتلل نكاصن ٠
 باجالا نم 2 ملا لمجال فقاولا برات نمط طصندحا مادام ٠

 ذ ىضانلا حف نس رقم بز ناكذ ا اهذ اسس قولا نمريوتإيأك
 اهمولسم فعتمو اهطرن ابحوهوراطملا نازقلا ئيرسهت امةارق تفيظو

 ا
 ا

 ديلا



 00 تا شسشٌٌ

 فلاحا اهاه/ الل ةرمع

 اممهيطوالورلظ انلا ل رع بوعي ال

 مك ريب

 د1 وك ١ دك 2

 بقلاوة رعلا
 ث المان اري زوخل ال

 لا
 نر

 لل نأ ن أكون |
 هكذا ٠

 صاخا همةضكولل

 عيدا هاع انفال وسي مل طاوه اع (خزما 'ىح
 فكولل

 7010 و
 كبايح ارط' انلل سيل
 فعاولا طش الب ةييملو

 لزم برز ةدرتننا ىورعص تبت حجب الا دحا دي ننايثم جر

 | فكرا اي ديقي الإ غبي هد: رب لاق :وككمأبشم الا غازككيلوتم

 ذلولا ياها لعاب هيلعاهر رشف طابع نع سغاش اها ضاقللورجوناذ
 .نامامالل سيل بشمال ةيزال واكد اب وجب ىلاجلا نال نعالإنم

 كوالا و محتفعو تلادجب | ىلا لهارنزم نيعلج م2 وو حجب تفيظد نع
 ظ ىضاقلل وال6 ]زمر له مح ريخب ل دورسملا لرنعو مقاول جوعا م ءانهأب
 ا الو طانلا لعن وعي الهنناب املا عصدق بماجأ ملومإ دع هواها
 ظ الجر ا.د وقتنا تفيظو ىلع ىاقبا ىداقللو ضجريطب أم مفيظ و بحاص
 ١ تيلارعا ناطلسلا ل وما الحر نا مم مءاجرفياظ ىف ضاقدإ ضف تاع
 | لعق باسلإ ضاقلإ ضب ملا هرب تيللاباهرومش ىلع اب ضياظو ىف عرف
 خ هيلاوبخا ا مالعانب نرش اا هنا عستنلطعلسلايرتتسل ماونحا قللت نبعلا
 ىلع اني ناطلسل ار قتلا ل قحاقلا ريل ٌنبعلا بس اجا ضال لصه اه مناع
 دبور ملا وصنجا ولا لح مش يجوع امزح ذا ليكولاءل دسك هيلاوف ١م
 ريف الخ يبت رمال ع خدم هنمرداصلاذ سرقملا لزج ل عصيصش ناطلسلا ئم
 تيل لزعولو ةدايحالب ورش ارظانملا لع ىض اقلإ ويجب درزن وصيام

2 

 ذخوِلَو نيلوصفلا ماجي ايملزع ضقولل) حم زع ناكأ ذا فقولا ةدداذ
 - ملطو شملا ءانتم ادزعرجا )د ملَّبَع ذ١ مل ط ورش رطل ظنملا طع ارنا عبح هام

 فقولا مظن هيف ناكشيرح ضقول| ف طرشي مل رجابالا نكذ لوف نه
 فقولإؤ اتفالا يعس و ناي ايو ءابشالا بحاسج خب قلولا ل هدو
 ]| صئام ضل ف تو ىسدقلاىد اهل, يقول لصالاو عئشالاوه امي
 تيرم ةدم دس مّيىقمن | ضقولل يصالاو غن اكاوعاس قولا ىف مات د
 ١ ملا ىراضمالا فدو نعالقان عرصال ىدادل نةاق تلقن ام دي وي أح
 ١ يطيع غدحاو ل عشب و قرم الا تيارق و نتولا رجوع ويب وس نيك
 لسنا نسحالاو ص الا وها مىكذ زي رظنب ضاق الا ل ىكذ لاق قرم
 9 ,ٌثدحا ثدحرست اه ارق ىف ىيرفت الاب لج لعموم ان ىت د11
 >2 1١ !لهو له يجوما وا ولاطرش مدعل عرش رع هنلو لص نلانظ انما

 151 باوك لوا ريضتب لون ل هيجونلا ةطورشم مدعو ثادحالا تبت
 اك غوسم نو لد ثادحالا ليل ضاتها اهلل رس حمدال ثادحالا تبت
 " شاغره ذا ضاقلا ناب |هرغو ل ولولاو خرا ىف صدق و طوتملا فيكت

0 



 اها 0 موماالوانت نسإج معك نامل م نتاولا شريف د جبل
 نالبتعجرغ ,ىبح ويش فياظ ولا هيج ود طوتفلاط ورش نكت مل 7 ليلا

 فرت هنأ/ضقاولا لطرد ملىذللا لوما ضاقلل فياظولا سرت

 ا طرشا ذاام الز وكي ال ىكذ د فقاولا ارش يطب مالع فرقوملا ى 1

 ف اهو الون ىنم افلافرمهت حلاق كد وقاىكزصلاىواتفد ذا ماذنخارلا غنج ءصآ كف قاولا

 ءىلصل ابيع بلير ش نال خيام لمضولخ جحلاصلاب ديم فاكوالا ةضاّقلا فقدانا ظ

 تلقا اقم نجلا نعمان ص ةداظ تحلصملالا ميال اذ
 نادورقتا نوب روسللا#ىدنخح كت تلق ىلا ص عطس ارطلاا يرق

 00 ا ا القال رح“ 0 07-0 :غيطوىف غرف رقت ؟ىنملاو لاش ذل خلا جاتس

 امداخرع انس نارإوتمل 22 منع وانما قجاب يسهل دار جلسنا لوتفل ناب كني ١
 ديما < هاهنكنقاولاط برغي فيداظولا تعب ةىضاقلإ رقت عج

 ركلا ركل |ماكرمبسا 2 والاب: فاى هالا ف تاييرلا ةعرحو مدالاب بطة شابس | ا

 ارق اءارطص ورش ]رمال هنال ارمالاوكوتملا فاق ءارغوؤ دكانهَع سدتش |

 طوكالو مدع وسلمت لعج وررمجالعاق وو لعر فقو١ ذا اء لسسم دوعسلا ىلا ىلا نئع

 «محوت نود د 5 فى ص 2 رقم تعداد هت ماووصست سس ظ

 ناك نب ضاق ةزيدزعاة يزن بجوال ويتم سقلت ل
 كذب ضرعوركبل ك3 ل اط ورطملا فق ولا ل وتم ا هيج ةبركسع

 قبرش ماد دصو روككملاركبل ضرع اماه سل ظ

 ورع اذ سوقرملا وقل ةحبركسملا راو سمكا يرقتلاب لعلا ملعب
 : 5 تضراعح م : لبو ىعرش جو نو بد كد ىفالكت صراع ]

 ع لوقارع بوجي فاطلسلا فيرشلإ مالا ول تملا هيجوتب لمي هلكذ
 ءاورتلا, نو فران كولر زعق: نإ لعمق و بانك صاؤقاو غمس ثيح ةبركا ىف ملم

 ١ 7-92 ٠ 5( قت وصي هلو ضقاولاحمرعرتتلا مل ط ورش ظانلا نع خاتم

 000 ا
 1 2 ىدل ككزل ل هالا نقولا بج ديس اورعل يوم ىضجرجرف لظنالائع غرف
 2 000 ككذ ىف ار عض ولاهي 361 نيقديسملا ضمد ماق ككذوف ىررق ع

 فدوطتلا مدقد لْزو -تاذو دعب ديز. لوا نع غيظ ولاة رف

 تي نافل ئّفوا ذااهد بسم ىعد بوت ياعلي

 ميلوتلا طرشو قشم د ئا,طعب و ةروبزملا تدب خابضمب ل تاماق



 مهام احر مقل نا لوني

 - . مم مد

 انمّسق إم ةلالد و

 ثا ب
 رظانلا ماتما/ور ىنم اقلامقن

 «روصد ىلا ةساعلا) 1

10000“ 

 هن يق ةم اق

 ىلا انياب اا دش
 رخثبرؤع ثهقولا

 ١ صم قم وعون مما من داعؤمو دحاو دعب الحا و ركزكاول ويف تمد يكل
 الطرد واومزيس نا دعب مهرج ة زاب معو قش د 2 نياولأ ضقوا يلوح الجم
 .«صنيوركذاهذ لجرلا بص هنماوس ب و حز ع ناطلسلا ضخ رع ما
 وتموت :داطلس هرب بجوي لج قصد نق وأ وش فرش ةإرب بجو
 |١( ةاضفلا ضاقوررقو ةرلسلا 12 مرقملا نضاولا ة سند نسوهع ذل نقولا
 ىقولإمومارثشلا بل جرل ا اصو ضو ول اروما لطم اليل رك ذ اج طعقشمربد
 ١١ فرع |طاندل نال رغد جرحي ككذ رصد نجي -لصملا و لضم هيذاع شعب
 ١ طلسلل ظلال طورشلا لوتملا ضعٌتبحو هل صملا و اطال هينا ضقولاذ
 مماقأذ قش جدلا نقولك عارل وتمر وكزللا لجرلا صييقي نا مككم ماد
 | نع حادهلا يب طدر وكلما ضد ول لع ا يلوتجراصدتف مز عنا طلسلا
 | مالعللا صحن وطن ةولع ل جامبج جوا ضاق الا جل البد ل طورشمملا
 م3 هناك65 هذع طرورشملا لروتملا ضرع روكش اطلالانئعلان وبصو

 اضلدالل ضو ةصيرشلاددص ات هرقو كد ةئع تعاند تنكو
 كو قلاب وم بلد وب لاق ناو صخ فلاب قع كل داع قع او
 ىضاقلا يرق د ةوامسالو يعصر وكول لوما صضقاتدنلا ىلاليكو
 قاعسالا غل وا ضلا نع فقوللان وصايا عطانا نوك ككذف
  مدقا اذ مده نا ل1 جر معاج ضاقلا مقا بياذل َميالول | [هحولو
 ئكرعو فاذئةوظان و سس زعل هناعبس هساوىتبتا هيلا درس
 اغ| يبا ان مدعل نقولا للاصم حلطمتو هنعرشتإبي كوكب ضقولا
 غوس و مدّوم مهقيالالا نرخ اذ ةبيطب قولا عمق اق ضاق ف
 - ؤ للملا و ماج وج معا ةموهماقملا اننا قدأسلا فصتل مقل
 |١ ضقولا خان قدصا ذااهد لس فاعم >4 نع هلة ضقولا ىم ةيدرإلا
 لعب | رفا وبن اهل صصص نا : دككانه هج راو ضق ول لع ىنت جل
 4| ّمانقولارع طتلا رإقا طفنيال ةرإرلا ىوعد ذل _يصرغفتولا
 مو ىتزنا صيال نقولا لع هوت ارلقا ةي داهلا ونال لصفلا و
 17مخةداصتلاوج اجلا نوم قون احلا ىواتخ ىو نتلوصفللا وم اج

 قاض وو ىتنا ييكجرغ فقولا ىلءطانلارمقاو نقولا الغ هنصر ارقا نال
 ١ اذا امد لسئنزلا ععد ئقولا زعوررقاو راندا ل وكت ضقولا نمبر
 .اهف هرجاوتف راى فضول اد ةرججاد يدرب ملص وع مناطانل ارق

٠ 
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 04 ا

 ةيبئجرب) ' ْ : 5 ا
 ا و 2 7 في ضانرقا ذا |ذ بم مهد بيدي نقاب ذخا وب فانك تس الوضح ا و كىيهز : 001 ؛ءاوا#“ 2 - 9 5 ٠ كا عمو « ا ا

 مايلع يب كلور بقا يش ءيبدجالا ده نأب ضقاولا رن نم عاج هض ير خد
 يطمح نوركيب رهو ندولا لها نحابزلاو رهاررللا همازكةنس ]كى هيسرانه
 جيرو موكا مم تق ةياوتسايع كيان قالك

 ٠ قولان ايرط املاراروإ رب ىو طوتم عدا ذوو سس رعد اوك قرش جو نو دب نقولا وير نع ْ

 1 رطاضضافتوو 20 ر ييزدارلا زوو راجورعزقو لابو عطتو ارب ققدطوتمديز لا
 تس ةاراوررور 0 رق نواف عا سك طش دعس

 طاب اذكتسؤن احلا لع ا|ضلبم روزا توداي لوتس ضقولا تؤناحرجاتسادإب يما فقالا |
 ظ لمزو ىرشلا مجولاب ىكذ تتسم و انت ف فرح حارا نيسأ ولحم ١
 انالف ناطر علال تارارتا ليس ةيداهلإ ماا ورح 5 و مغ قولا لغز ارتا نمي أ
 ل ن الذ ,ةدصو دن ود وتس ان الخ نازقولا ىفظنلا لطورشل/ا1ذااف |

 دال اقحسلا 0 وزر ةرازالا باتكذبريونلا التف ايعصرإ فلا تي
 مل طورشملا ارك ع2 ويطل لصحولو صن ود نال م جتسس ها عيرلا ل ظ

 لع وتس ملفا عو رز نا عطاوعؤ هابسالاذ نكذو رونا ذج رع ظنلا

 *لع مكعب عراد جبرتضت ذل مو لس ىلثلا بابلإؤ لئلا نه
 تنازع دوا قداصتن مث تاررح مايارسنغم ظخنلا طصرش و و م برال ظ

 "يرو تارهب ما تانب نعتماح مات لنا صوت كرش ما مهما ني عسانكتسم
 دكر اممجار قاد قوكذملا رق داصملا يتق نكسملا وح ا ممصحذخا كاوا |

 ل صناج ديب يجر نأ يح نح نيجي طولا لكان ما تديكوت
 وارإو نعم عز ودوملا ىم تام حادا قو باّدك + نضقاد ورش اذا

 فرتعاو هم ظمالاوا رد والا ضقولا برم نح بيصم اضم ءلسلفسا
 ناار نالاو كك ضرتعمل|رطانملا ور ظننا فرصنو بكد ضخولإرظان
 قع وم اطاشلا .ر ارث ١ ليعب 1( جالو رموكذملا فرعتلاو زمانا تضاوبل عك ذ طش نازرتملا

 :د اولا طف داب ذخاوب رع
 فقاولا يكمل قس نافل ٌرسعالو ضطاولا طرشل فقذاوملا رش ذخا نرخ جاف

 سسنااا فوق وللا ئم دش,”الاخ دشرمالل طق ظن ليه | ض قو فضا و طرشا ذا ٠

 ميدعرإلا تااثلاعرفاذا 22 عرشلا جولاب حتي دشرا تتبغو نمو ظن محدش مالا ]دو مولع
 : كاترإ] نك مل ورم وبعض قولا ضعبل موب ملا ظنلا ةفيظو نعي صحف رقت 0

 لغنلا هللا لأ لج خر +( ويجري مويزملا عال |(نموتيل ضاماع

 ليز وكرلا فقول لعذر تلا نع توق تنعضدقو جت هعوئرشلا



 . لهال ما تايح ةيقيروكذ ملا ضقول اع نعش دب نا دحالا ذاي نارا ع
 كر داقلإ اىكأ مالصالا نبذل با وكل لما رضاملا نعدحا] لزغي نال عاتادلا عارفؤ
 ْ .ولظنلا نعوم ب الوب انككأ و كادعلا هيد نه بيتس نا لرش | جويظو

 ْ نذل كلا ىيسدلا ورمل مالسالا 2 رظفا وو لعن مل سنن زعولو مل لو عولوطنلا هل طوركلا
 | لو اىيشلإبرشملا دعا نيدلا بار ممحضقولا نمودج اطلاىوآَتَْم لوعُس هن

 دا مرش 000 نيه هيوم وح حةيلعامسالاو 90

 ! 3 نعال هرظنلا لاه رتل الارض عيال نقاولاةبرذ نانو

 اكرر روزا هانمتقمورتتنا لزعلا دعب بلطللا لو لزعنت 7 ل سعت
 اطأ ا١زذهاوا هدتت نك عازملا وحد ةبرمذلا نسما كو يدش طفلا

 152 ضو ديون مدي! حاملا ا جطو مري محوطشلاو هز ماما عبايلا

 0 فلول ]تن مم اتف نكد فيقلا ولا ل طرشا ١ الا هل حاطب اماو توملا

 دلا نع منا ظنلا فضاولا طرشولا هن ذم صم اه هج اىواتفلا نع

 أ اول وزطان ادحااقنا بضع تاهو لعق وقوملا ىعدشيرالل ثاعب : 000 0

 "ل فيح راج الوا نو د 3طن نجس له هياعارسف دش مالا و ص نا كواةديك اديس تناكاؤ ا ةارم ا

 14 اكد ملا هذحاولا الا وركذلا ينل ل سالب ىيرعملا ليطنقملا مذ ارضنا 7
 :/ طا هواي مل نااهدجو لظنمإن حشد تيشسرلا املا لش هب ذأ ورحاظ

 أ لاا صم وكمظعلا نقلا ةروكرملا درا ور صه وزر وكذملادظبر لاف "حس
 ا  ماظلا انا هيف حاصلا ف ضقولا خياماورحلا ب انك هيدءاوضن يمتنع الص هفكولاو فكرا ي
 د 0000 دشرلا ناو الورد نر نييوخ لاما عالم -رعتملا نيسحوملو لاي

 !سلطم

 ره

 ة 5 لا هع شما ج:يبلااهدانجحا اق ءرظبؤ هتمدشرا اورغ 0 ب -

 حني دطرالا نيذقاولا طرشب |مهفارتعادعب ورع خر نع تنمو مرقو 2 ممدخالا هر
 1 فيح هل لما 290 نيب تت لب ديبزن نه شمر هانا يك ور عدا

 7١ .لكذؤ رو واع ل كح و ةاصركا ةشيلاب عدلا جوتي دشرءا دين خا

 ا الولسزملا دجح م اعمياقسب مكي لع نسج رب عت «تمردصنرو .

 ظ 2ملو يعل تتم مل دحاول تغ + اذا نيل نال ركذ اعترملا نيب لقت 00 محتل
 ْ 5 تنيس الو هوعد معتم الش دامجؤ يله نمآ اضتفلا نس ءاشمالاي لاق 2 ةداعو ريع مهم

 | «ركذام اشعال طبالع هرم وا واتا وا ىدللا ىمكككاّودت م١ذاالا ةيسرإلاءاوعو ٠
 5 مق 3 ْ و9



 5 0 ات ل
 فوعرلا ةوكتا 22 ء ءاضوجوعقن تيا: داما امو اىداملا ظ

 نجطويسلاىواحوو داصت ال و ضّمشال عرشلا جولاب ةهتلصفرته

 تبون شر رالاو ريصالاكعريطنشلا عمدا ”طصبزقاولا طرشول ضقولا ٠
 رىاصتومككذ دعب دجو لل مكحو دحاول < صالاو هن دنت را ١

 ضصوكأ ضصولا ذه ءىضف نمل علا نالوخ للقتل دشرءاوا
 1 وف كي دحال ظنت م ااا 2

 صلو سلا نا .صعانتك كو بابان جل واذ نمط سأب ىلطويسلا ا
 تاهو هيلاةيالولإ امسنت ضنا لوضنمملارراصا ذل هانا ةئانراتاتلاو
 نا مولعم ورزلا بهل للا لدع قحبه ذم عضنل او م فلوملا
 ابرع مدل ما ل دعالاوه وان هزم بوو وو بهذ ماع ضقت «ايهذم

 الشم ةارما تتنبنس اولاد غرم اشملا صنكو هكذا ضقاولا طرشم ضلانرس
 أهزتابي فقولإروسابافراع املاعرءاصو ىصلا غلب موصل ةيدشرا
 سَ نحال عار حاطط ني دانت د تالط صلع ىلعامدا3 مسطنب
 2 داحد هللعاضقفعرراص نوكأ ول ع تال ل

 8 2 وع اح هج ضم مال ىرخحأ“ «ةداح نهانا ١

 جرجا ةمالعل ا ف ل ع ال طوس ل اىواحال» نعاس تاع ىرحا
 نا مالا نما بزح حقن ١ ئع زاب ورلل ىذؤلىبات. ءاواتض ىف هبا بم

 تارحاد ا, اعبر“ هل دشيرايةنيس ت و ديّسول اةفاليصمتخبسلا

 نكيال ثيحامنجب نمزلاصقو نمب ءارككل ب3 ناك" ناذ هتب كشررا تنس

 فهذملا ضقت للط ناوامقكتش راع ءاءطوقس لك محاتضر اهئ اعودص
 لصف !ازهارحا ناو درج بءاازكاب تحرعنا ميانمار دنا ظ

 كشر يجاص انا نستنيبلا كمكت لو كلل ل ناك نا ناانبه نع
 5 هةرعب ناك ناور سابك: زتكلاو دحاول الغ [ضنمم) [ضخا نالاكعشا

 ادحاب رككمل قبس امض ماهذا نتا كاان لنعرمرشت قف ئمزلا ا
 فاد يياتلاتربشا: ذ ١الى كَو ئمزلا لاطا ذااهاو ةئاشلا تف ا

 زان انتعإ مالكم دإملاوهو حَضتف ل والا ئم دشرا نالإراصاهجاص ٠
 ئيلارلامنكوماج نا ذل ةفيظد نوول ناككذااهزف لس دطحا رخل

 ىدللا بع نهتم هداف عي جمال فقد محن يعملا مولعملا ظ
 ثتالاو ردا هارشاب و سرعت ج ناطق تونال عرشرطا

 5 0-هل

 |5ه6
 ل

 ا اصر

 هلا



 7 لل 21-0

 ةئيطو س هقحربوس ا نس
 هنع عض شارو عر |

 ضافريعر

00# . 

 ادا ع طعالادبب عوهرر ل
 تاطدنا لبنا

 نكلاماب ض ايتن رب كو

 تابامتلاو ف اقاولإ

 000 ا

 "”عف ايلا هلهج اذا غافلا رب

 ححربالهلبارساو اة ىلإ
 هب 5

  ىرااٍمم العمل ةرذ ناكل والا معاصي نا |عازنا,وا»تجراعيورع ما
 ْ س داصلا الإ رّتعب ابزع قرش ضو ىديب نير سكذ ىك م ورعاج

 تسر موكملا ثيونحالا قيبرن نهم داصلا 8 رهلل ربعلا س4 امض تسونحالل
 آر ارفلا نمو رعبع رباع نو د ىك ذي | جمر ى لالا ضاق اكد نعد
 مهام طاةسالاب قوقفل م طقسا ةينيزلا مل !سرلا غلاف ىمكزملا
 مفيظ و ئع غرو نم ازكو طفسال ٌفيظو نم محامل ئهنلا هو

 ١ قحطوق سوا ءاواتخ مساق شل ناالا اتاكد نيبانوكيلو
 | 2 فلونو لقناا ندتس مل و ل لوزعملا اندر يرقم مل ,ناو نحل زعل

 ظ /متكوزب ناو اشم الإ وش اوحف دمحاديسلا كو حقسو ىقتنا لك

 مولصمؤلبمب ورمل هنلع ةرطغ ماهي درزي لع اناكك 1١و لس ىطبسملا
 عار قير ىاصمأ هسبازعا ناطماسللا نا م ددزالا سد درج]مدللا م
 غافلا طبع, ني ىلع عوجملا نالأورعليبري و ناك اك ملعب ىلع هاقباو عرزقو
 عود ثيح كذ ل ؤوس مهد ب: (ىكوورهل ؤوس لبو ل صن دىذلا
 ' | . فذ هس زعناطل#ا لبق مل رموم لارا هيلا مل اة هىف ىوكرملا غلبملا
 أ زاد الا. جلاق ث عماوسؤ ضقولا نسل دنت هيو
 ا! دِضتءاطر وق | ون ل هدكاطاو ءابشالا ءاهركذ سوو فييعط ببس
 نأ نرطو غاضن اطلسلالرّوول عوجرلا ل سيل هنا مروكذملا ياي عوجرلا فلوملا
 | ضايتعالارجيالل اق صصص نا هابتم ال حن حئومتد حا قديما نكد ام صحو
 هش ىددقلاطتيدلا,ىن مالعلا ناو وشر هنال لاملاب فيلطولا نع
 ظ ءركذو وسبح ىضجرسلا كد ةرذ نه ككذ وح عرختس زيدل ضن لع

 || .اضيانذ يصب قدادنا عرلاو نع طعرلا رسل عرانملا حسن نرد مم
 .(| اوه 1لقلا نال لاقإ/لم بىقفاو جعيالدنا تركى وا تفلاؤإامؤ صحو
 , فيما ءءالعلا لاقدَق وزئءاتعا مدع بهذملاو صاخل ىزملإ اع الع ءآنب

 /(| قحبسال فياظولا نجضاّسعالا زناوج مدع خىوتفلا هابشمالا لع تيس احذ ىا
 ١ نسرلمجا )اما وهنا سفشلا ةحئع ضايع اناككنجضا تعال ارنوج لف درج

 رثزنا يعجل اليا قالو ةصانح هن رب وا ماع هاما رقه وا عييصل اخر اححل باب
 ةيازبلا نعاعفريضلا ب انك دا !,نيرك ٌماصتلم نقولا نوم دير خام
 لورنملا لاو تاراعتلا نعل ودل |ماوجح مدعي كح الط هسقعلاة هاهو
 ١١ ضعبطنح, تيار كا ءسضنل الزعل نحن اك ا ورا ظوتحاك خداع عجرم مل



, 

 ٠ هلرلاب سه ورقفاوياحنطلسلاعفمىدنئاوع مالشالا ذي ىواتف نعاململا '

 نوكيا كيتا إذ ميو دك باطن جور عاق دا بيطح نمحاجي مدين
 سا ع:

 رز ذااهد لس سرنا مولوا باول رولا داق هدادرتسا ندورع
 مل ورعمخد رهاردلا نم مولعع طوع هيلعت اك هيظو نعو رمادي
 درععدي ري نالأو ةدح تضحو ةيعرش : تيب ىدللاكعارماليدزناربا م

 ٠ تخل ضلا ناواهب هل ةاريئوجم ماع اللستح ديزلعإضلا ل دبب عوبجلا
 ا ا بوند باراك ذو على يل ردك للا ماعلا بالا تنساه
 ضو ريغب نيب ركسعلا تل ءاوج وة سولعس تماّشع نعوم ديدزن

 رع نوطلكي ةررو نع ماضل تاع مملح ملا ل نحكذ زاجاو 1

 | مزلنال| ف ةنساتعلا وع هاردللا ئماطلبح ممل هديب نا قرشب هج وهل
 ١ سم كذارع مزال ر كدا كل ثيح بوت قرش هج منالاككذ اريج (

 حس ئمالبجر لكلا دعب يشم د نمرذاس ليها نقد لك رش ط اذ ىف
 ١ ىسنن هينا ةماع يعرش -لاكككلصع منع مايك ةلها ىقولا
 لقنلا لطول هيلا ماو تكذملا) حبكدلا مدت حم ةيعرشس تح بجومب هنعلبكولا
 ١ اهريونشل |. مرر انا هنح بلط وأ شاي ساب نع رخام َجيوبزملا
 سوبزملا ليكنلا >وجحو عسر مال ىنفد خيال فلل جل «نابطا عاب ايف يرق
 ١ امس يكوتلا دوجو عحرغاش عروك ملا ءقيلظولا دعنال باري مكلل فيك
 | ىلعىئبملا ريرتهملا 5 عو ةرغاش يصد الرفسلا درج تاع كوناوهوجملاو
 ١ اس انكقان ذ وعديذ ناكاذا هه لم َعرشلا ىلا فداصمول فدازملا انهناكلا

 ىك«ةرظن) لجو سول ةدم ككذ هنعابلنارغما ان ةبو دهس

 . دعب ةرجاالأب تبلاطعج برو ةرودزما ةدملاؤ وعام, رشلاب ومولصح رجا
 ١ موقأ ةيركل درعا نا لقنو رغد باو ككز ل ل ضاعرش كن اعتون
 | تجرى( مابقي امؤ يت تبانتس الان أ دوعسلا هل جملا نعكريبلا :سالعلارك
 نوكو ىرشلار ذعلا طرشب ككؤو م|ةاورلعلا بلطكأ مضي لامؤالاتفالاو

 مهارتب مولعملا نا الخد ذملا لاو للا مصتمق هنس اء وا لصالا لثم بيانا
 طن بطئع بيئانلا ب عرتبر كالا صم لصالا سيل بيانلا نيت
 نرجع ذلاو يريلا ماع وترا ايىللو ىؤلمل ىمىتس لوح وعيال لس اكئترو
 -اجر رو ريرصتلاب قاتّتسالا نال اين قولا نم ىحسال بيانا نارحلا ف

 سل

 [ه <

 نعب غ أملا لرش هل عومر ال

 املا هيل ناو ماعلا ارب ب
 مين اطلسلا

 م ةشاطع نكروعإلب عرذ
 ه دحا تدر ول سمل تام

 1 ظ
 ىف اَسألا ف

 فثياطولا

 ع ةرعاشب عيريطولاممتن ال
 لسكو نا

 كلا اهنالا و عؤبم ارت نلا

 فد اظولا ىف ةبانّتس ال ايف
 ةركالإب

 هم اهب مولصملا ن وكي لمي
 ليصإل -بب انلل

 ل 7ي7ب7بتتخ7و7وْسمسسسلل

 ل ا و

 ا ا
١ ١ 

 ا
/ ١ 

ْ 
| ١ 



 نمل واوا ءيحأل
 ء ابسآلا ع ُتا بلا
 م و

 ايي ذولا تابترملا ترش اذا
 الص الى مالو يوك املا

 يس سي ص سي لسص٠

 لميدقلافرملا وكم

 رابظارا فلكي لو ةفضطؤلا
 هادار

١ 

 ماظلاف اييش بيانلل ليصالا نيعولوةنسلازفك عن |لنا ليصالإ نحس
 "وتس الازراوبح ئه نسر خاتملا لوو عانبب لهلا خو لوو رماجا ابن ال تس ما

 اليو لكويإلا مولا ناب فاصتخم ورعو نقلا مجلعتو سامدتلاو ةعامال لع
 يتفاازر مو ىتبنا فاعسالا غاز و ايس مولعم نحل لمجي نا ل و هاشم موق
 ةرج | /نيعن لو بانا | م دوعسلا دبا نمل نعم الجمل سل و ىلع لإ زحل
 قهتسنم اقم سا لق ةفيظولا غررضملا نال نما كك صالا لج و
 مهولصم ئعةنيعم رج ل اطجا ذا م ىفالخت,ملاصا |. ريرقللاك[,مولعم
 *6 سعب ةبانتسالا تناكأذا لكاز > نإ يخي التم حساني 53# نس داب رما مارسيل
 ما ال فيظولا سال .تيلها مدع ذل نب سلو اس قحتس الدالاو يرش
 الو لوحالو نع بانا تالوأ يشم تس لذا, مو ئيرَفت صيال ةيلهالا مدع مم

 أ فالا وقف نوما ىناكلا ع النمةقرجج يارد قو ىداتفلا تبي مل و نجح امبت فلولا نم باجاالاوس تاروث اف ماطعلا حلا هدابالاةنق
 ظ :لباقجف مالا هيفقاوابطورش فاقداف تابترم اجد ذ ومل ناك( ذا أهو مضدو

 أباونمبل نين ذ وملا نم عاج عج و نيروكملا نيفقاوللا./م ورشا: ديع دا
 1 نورشابملا باونل إكس )بف صوعةروبزملا يع دالاب ونا ذالاب توموقب

 ٠ - باوكل يروكذملا عاهل و دمعوفلا تابترملا ةموبزملا ةيعدالاو ن اذالل

 ضلاوؤوملا ةدداو باجا موجملاد لإ باب اويل هنعؤعنتولا دبعرقفلا ربك
 | «ظساافعرهكذملا ىد اعلا نيتلا دبع ىلع نب دهاجرقفلا ماشل إسم دَقفسمَبَس
 + | ظفلاع مالعا سووا لجل اوس طل اوس ئعى دن !ًاحانالوع باجاو نيه

 هألاو ناذالل نكرشابملا باونل ا توتس اهجرش ابمل ن هروكّدملا نوضقاولابطجر شن ثيح

 ١ تيا, اعن لل تنك هساو نه خلو نيرعكأ ملا ع | نود تسوورملا تابترملاد رمل
 مهأ]  ولسملا نم |بلاعازكمم اذ ةسولعم لمع فيظو نوخال ناكاذا انف ( | لعالنم طغت
 . ثم ككذ هيلاضنملا ةرزبلا ىف ماعلاوض اًقلإ رقت بجومب ضقاولا بج ن مع نيعللا

 نياوتلازمناضبقب أ,هولعم و اهم ناؤصتح وابل ناش ابع اشو مه زع ناطلسلا لش

 ظ ,تاعزلا ميدق نم ةيعرش تالزّتسم بجو |هلبق نمو اهدحاو دعب اًدحاو

 ' ليم ارا ملكت و ةفيلظولا ىف منجا عب ساق لججر الأ ٌفهولا لموت .و ضر اسمالب

 ١ اهتضراعه نمنع و ىنكيلبذ ةرملا ىضأةررضت نهكمال ههنا اع كد اه ابهنت
 |١ .اهتضير اهم نيروكذمل لوما نمي رش رقت امعحو لكذ يف رتملا ناك ث يحبس
 ١' هسازعا ناطلسلا امهحو فقو ىفتمولمم فيظوو (ل رش جوبالا كد

 اصلا



 ٍلاَواجساذ دو مداطلس فرط آرب بجومب ىس دقلا بس نؤورعه ع اه ئاضنا
 ادولو نيعدرل ثيح ويل مهعدحا وأم صنخت او سميج به دل رتنيس لن
 ديب زل نلك(ذ |اهزذ ]ب مزم دحا ارب صخب الو مميججارروررت ف مئه
 تامو ناحزلا ميدو نما, فصتيي مخلس ضق هضراف كس ده

 فهس,وال ئقولاضراو ارهلوتحملا صضوفم ىنوولا ضرءاوف >]به دلو نعالا'

 ىلع ناوكذاا منه [-وولا رح بز كب 0 أوج |
 ريجوتلا لون يشلا ةرجبلا ىضاتررقفر وكلم | يصملا تاؤ ةسدست يلو تيظ و ١

 ”علسلا ]نقي لذ ككل, ةيلصلا ءاورإل فيعمل ةسوقرملا ةيلوتلا نريغصلا وخلا ١
 ماةعالصلاورسلا لها م قت م لجرل َسوقرملا يلوتلا مجو و مطرع ئصن ها

 مونلا ضاق ررقت دوج اكستم كد ىف ىولألا لجل ا زرأ عد ترريغصلا وقال
 مه "ويضل اكذب لحرلا مطرام ئماملو منميو ضم زع نا طلسلا يجو يسلب
 مالو ةالصلا «يلع يل ةنيدو غيظ نع خذ جيلي نع ['س ةميحرلا ىواتفلا و
 جوتلاو عازم ره بنل هل ؤوزملا كلر حم ضاق اههجوو :حاةلاصموضاق ىدل
 دتهبال +. ارومام ميالو ؤالو ككذ لاطورشع ص موصاة نكمل ثيح باجأ

 قرادكذإ يجولاككي ضاَو يني موكل هرحو غارعلا ارم دتعتال<هسمجوتب ١
 لاه ئم تفيظو مولعس عف دا,لوتسم نياكي سر ده غيظ و ىذوف لسسم
 طول فيلو ن مولي 3مم ني لاا,اوص وو شّوولا ملغ لوصح اق سفن

 تفقواذااهؤ مس مهن بويل ك3 هنيعب ل لوقلاو «سزجلالو كذب
 سد احارقف نأ هدلعو درء ىلعو مها الع و نيعم عماج بط طعاهرا د دنه

 أههخإراصو تتاس رس ةلصتسرب مهججايع معابل باو ىدب و معمل نقلا ئه
 فّضولاوير نمل هأننو عماجلاب اماماو مط روبزرملا ديز راصو فقول يع ظا 0

 عع ةلاطنلو ةساءالاو ةارقلا فيظو ئعمسخيام عي وبرملا ظانلا ئه
 صياد عقد ئه منتو هنااا هدلحا ثاراصورظانل اتامء قمح ناس

 مدررعوب ل. عرش محو الد ضقولاوي ينس :ب اظل و دعاسالا رج ئسلير "ص

 رقم هاد /م فخ و طوتج طع ىوعدلا بريا جرىف سس مناسبا دكذ
 ىلع ديب زرت ةده تضم ورودرملا فقولا ىف *ب او مفي ظ ف ىطاقلا سا

 قيس و ٌءدصلو ةرإب اهو ىشسونامالب كاذب عير لو ةنسنوئ التوت شالت
 ٠ قبس مل ثيح بد هاوع د مش لإ, َمعلذملا مفيظولا نصت ةدما نها

 قا وعد معتنأل رأي ىوعدلا كلرعو ةروكذملا ةرماا تضسو كة ضرع اهيل

 7107785 جم 1

 ل ةلسلابشممل نن تام.
 فمىول ضر اوفرف دلو نع

 املوتد ىلا ضوند

 نود ناطلسلا ريخوتي

 ملوطوفلل اريغلا ف قرا
 مسه وملإ

 مدولعت رطريهرطو ىارل سبمل

 ماع! لوصحلبت كوتدارام نم
 وتل لوقلاو

0 

 ادي رقي ام عذدرط ل ا ملي
 تن د (طككاو سامإلا رص

 فدولاعير

 ا هادف هلقجلاو ركل

 دعب ةيشو/صاصىوعد

 جيس |/ ملحم امد من



 هدا سما
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 د ياس ممم 2س سس وبس جم

 ل طل ير 1 ال
 دءاعشسلا بابرإ لع عطقيإل

 ؛راوحلاب نويواو

 ب ايرا سيرك انلارظ اكل

 ساعفكلا

 تشر ا نا تس

 لطم
 لانلا عفدا ااه
 حاز يَا
 نلعب ةراعلا
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 55 /دقو فقولا وبرر ئحا. مولع ايس اىوع عملا غف ةدوظولا وبهار
 مامال يهيص ىف [سس لمان نس شعرس د جب ىشنال قاقعسال اىوعدانافاتلا
 ىرموطر هل ربما عاتحاو فّماولا طرشبن نيعم مولعم م0ٌساذو نذومو

 مويلع مطقي ا[بف روسملا ]ب طشد مزيل روك يع عطفا ذاو لخكأب نت ال ءلضلاو
 نااثلا بابلاىف دككلع مالا مامترمو روق ند بداوه ةراهلاب نوميلدو
 /علادعب حدف ل !رياعتسلا بابرعا بوم نوكيا رشم ابا خانم مس
 ” اقع وماوتق عا فقوطا ل سس ىالعلا جرش وركلاو ينام باوك

 فقاولا طيب ىل و اهلل اهرحدي ادادد برد دو انك منس نعام اتحسالعب فكولا

 1 0اس ماَقَحَس اذمول ومس رلطو زراعلا دقت

 امزراملامد دقن فقاولاطرشد ل و قماهلا مجاتحنقولا ت١ اراقع وكت مل ثبح

 عصب راهلا جايتحال مدع دزعاش ارخدي نا اناا سلو بطل نجس

 رانا حاو نّوجسا وف د نعد لس<تئقولا تانكرحا هاذ ءانج كذب

 باوُج نييكسلا لع عوجرلا مج هن ارضلاب ملقا ذاو ئمطب هب وصلا

 ,تيتسملا لايقل فرحا 3 ايو هجر وص هيلا فر لاوس نع لجل ] خباجا 3
 ١ أ داما ذم ةمااَو 0 .زج غل ل ثيح كك ا قمملا جزل ال ساجحا ال ما

 5 أد صودا و نممجو لرظ ميقلادب ذ ةضرءالا ملغ نم عمهجا

 ع هان رباك ذ توي املا للا -لغلا نصول مها ايو اضا ةراعلاو مالصالا

 فقولا باح اخ كتيب ”ضاتالا لطلا مل مارحت نكمل نا هانارطنب
 رار ناك نأ و سانا بلطلا كل ترا خود وربلا ك3 22 للا نصي 200

 ٠ ريدا كش لل رب هش قطند نان ةمرملا لل هللا فرد هاذ نير ةعرما

 ٠ ملطلا هل ةراعل ارجع نو ما طومقر# هاناوداظو ل5
 لورزمملا لوتملا مازن اونعر ءاذجر برقا ذاذ نعي رج ضخم اذا تضاتلا

 وحلا تحب ىم ةحارتسالا تعق و معحو نم لال نينجسلل ضداع :

 ْ ىبنصتملا لحا نما فعلا ضمب نوب قظانملا تمق و دق «ناذ مدعو مولع

 يمة ندو و الطالع يصد لاذ هو اتلطح عوصللا لمد د اق م لكذ : د2

 هللالاَق هميم لو اهب مسس دا هنكالاإة عيه دللا مادام مهنع ةوحرلا

 " ىلعمت داملاو هل جوذطع مف 3 ى هانا اهي سم مل دب نمد هاءإة+ج عجم

 - مدا 'نابهولاظلما عرش عوجولا ص١ازهو هيلا ءوودملا قح هانا

 / مجولع مك د اذاالا هدا درتس | لذ بجا وب سلاش مه وع نإملا دبع

 كم 33و

0-0 
 ل

 ا 7 سا
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١ 

 ل

 ةلضلا نمؤرصام لةملا نما ؟يإ الما يدا هادا دب لأ للا ؤ مبا ١ ا

 ا نم هابشمال( خام ةماعلا لل ج,ايتحالا ئمز ملضل اويل قحال ايهم حاشلا ظ

 0 > لغلؤهو هير ل قمحال وع رس حاده موبصنم نية تيسملا لصعا ل وم نقولا ظ

 1 حالا نمرصل قحال مال مراهلا لا جارشحالا نمر و| ترارعلا نمر تلصاحل
 | ١ ' / ىكؤ ز مرق حاكمجوكو هيلح اناهدلا بجوم رهرضماوهاممواطعا رتل 1

 0 فولا اد هنفاهإا فصلا بوبحو نمد انتم مدع وق وعوهامتقولا
 ١ كثوفي «تراول فصلا ن ودب و ركع دصو الدوم نول عيش ا ءاهنال 1

0 
 اعطق نيويسلالل فرصا غل سانيب اذونح كاله فخر اذان بارك ك3

 ةدجلالا موت ضو ل زوي الها ناز يالا وهاس مذ درو

 ىلا حف ام كرما هدداو لدبي عجرم ككرمس الق ناكن او ى الع 76

 لسمو فلولا ةلاسر كؤادسدا هيض مالس الاطار ا

 ا نيوتتسملايعفربجلا لكم ةيئيتتحلا ءاما ضالتخا بتيمس مالم فس ٠
 لج يرنلل تابعو ل راتنوم ا اء ناامجإم
 2 ركرصلا رجل | د وجو عم ن .ربو جسما مق داذا أم ةظانملاه يه تعقدىذللاذ اذ .

 قشياةعرحلا غ لآعف صملاهضداع نيقّيسملا دعوجس لب انحاضرءاصو

 زغكلا عرش ةيسرؤلا]اق و دبه نال اهناهال |ءاول عج شهلا ف لاهو عجممالانا
 امش الع وطن 'تجوزل ض دول اماصو أعربت عد دب م مالاقلطعو اعجر نإ خشي

 ,عوصرلال ١ ماله( ل صآحورعإلا ةديحاح فرط زول ققح تقحعذلااذيرو يطعم زال
 : ناهدالخ يرو جريغةراولا تناك ناؤ اهلا راو نيو بس ١ مداذازسا 8
 ا هف دع ال ليي مف دام نمنمن ير وزطتناكتناو دحالع ءوجر الو هيلع |

 هيا ا ةراهلا دريحو حم. ج سلا قحال ذا خللا صجيت عسي ىذلاو رمكذملا فالشل |
 - ةلذاو رم تينت افرمو | . نهطدإنو هنا مطتقي مو موضي سلا طعام هيدر فقد تس لشس

 دعب لإ د 0: فكر لع و قحالو نيتدتسملا بيضدولع ام دقم ندا نولك ةراعلإريعل غلا نعفرحاح |

 ثيدلا|نب 'لماقح
038 

 مل بلك د ادضرل اوه  ةتكر ولا دعارمفلا مسك هساوارملا عاملا ةراعلاذ هرصملا نيد ]يطل ٠

 ١ 0 املالعن انا ذا اف نايول هتان اذنه ٍضتقم_اوقا كد هدباع رة الاوسلا مهام ا نجيح تامر ئم ىم

 ١ هجالاضمرظانلاعفدو 2 تب ندولإ اع طانلاوجاذ دصرلابنيسملاوهو نقولا لهي دصخشلا |
 ا ا ا نت تجلب هع ينس راسو ةلصرح ئه مولعملا ابطعب ءاطتفإب لن د١ |



 ل

 ىلع مدّقسدمعرملا عقد ورموعتا

 م”لاوئزلا

 0 ل

 ممتد ام سفسلا داذاو

 لو اارط كا

 ا راش ىلاوكلا ى د ادب ىنعا ,نعفع بلح ن دم قفملا دجرمفلا مك

 دصرملا ئه رجالا ميجطقتي انا هيلعلب لكذ نعطي هاو ىيووسما مهد

 دمزاللا ماهل بقياس رجل وأ ثيدلا نم قولا ةّيرمصل تتح

 دصرم ؤلبح | لع قورءاد سيح ةبانمشيح اماما ذل اى واتذؤاع طق اونو
 . لانلا يدري و ريتا هكلرادلا جات نالاو ةنرمورطلا |.عرء اع فصتع اه
 || ىوساو نيوكسملازع مطقي هاهدغع نما بلعع نلالصرملا ف ديب واهرعي انا

 . دم ارذ د ويكمل ]ريل لل ةجاتم ا وكل احتج اة سا ىدجد د ىبل طي
 ١ ومسلم 2 ملقيرتت باجا ا|نيتيسلل وفدا لع مدم ابلغ نلا

 ظ 00 تاديفيكذ نائانناهزنو عياشلاوها د حماتسلفىترلا
 يد عيرجذ هدي وياسر رح تيدلا ميج ضم وج عسل وشم

 2 ةّرلع ءروجكسم دحالو فقورظ ان رضدو طخ اجل لع النه

 ٌرا> نادر يغوم ةدج ريكس لح ملضلا انما رضع بترم وطلبه ئققولا
 روك اسك لع ودا ىلا ىكذ نأب ع نتمتجسملا صمد هيلع دا

 . نائارِشُم لنماضو ىنصلا كك اند عربم وزو ئيزلا د وبحو عم ملخلا غصباّوحال

 . دلو قجس دوبّشلادحا وضاق لش نم معدل اير ١ نو ذام هناب مكحدتع

 | 0 يصر دولا سرج ا ا يمل

0 0 

 ا اذ | اهو سس تسارع للم طفب متياراجوتخا ند ل وصالار انما لش
 م قددالمجت امو ده افلا لكن مس وع ىنقولا لا ضمنرم ضق هي ونجم

 ” باير لاطو د هالاظظ ىرخا سوم رضولا لام ضبَقو يدر ف قولا
 ١ ِط دالامتل انوع ةروشملا طوتلادنع مّساوج عم سك تملاب ققولا فداظو

 8 دل رلغ مسا توزل اناظ ل والل َميِهاَملا ةضشسلا لعمل هصفدذ
 ' للدالعضن الوتس ةنسويرضرص قالا طرشي ملو هجوجو ودساكلا

 ٠ ” ةنيلإو تىجساع ممم جد مل عن ع دامرظنب مدع عوحملايبرمو ميلود

 لاوسزمض مك ا وانني نيد عيل من بوب لكذ طوتملل نم ”شياتملا
 رضوا ءاّد مس حبجرر ب | نبي رح ف سخحو َنيَمَح كالا وت ٍِص ١> هيلاوذ

 ||| 1 ا ولا اجا همس دام الاعب ةسلدب



 0*7 طاتلا كج ساوةبملل جلخ شدااالاهدادتنللا لذ باول
 0 تاوكياو ىدااع مجم مفالخ ناِضاني د هيلع انا ظنم ناباوحصروو مهنا ا

 جت ةدسؤ تنس عير فرص نوجتالاضيا ريو ىقرنا ل دب عجرم كك تس ادق ٠

 ىتنن ا يلبشلا ى واد ممتمل قب اداطلسلا هيلع ضد وا نضاولا طرش ا ذاالا

 رايق للاسم امهات رتجادلل مم قراعلا شرح وام هني دو هةلضلا ضيق لوته ع لجسم

 0 قوتم ا تنيانح تتر نماصت يأ ما طاح اوخا ببي لك يرش يح تبت ظ

 2 كاي يعتلا نسرعانتما ناب جلا عرحْلمف مجالا بجو كذب
 قنن اولو ركل ى ديف هيلع بما و تياذلل يصاقلا لزع ناب جانبا لأ

 اصلا عاربي ضقولا تمره امام قنن مع تجاح- ةيضقولارهإر دل وتم
 مها, دب علخو تجاحو قئناامإْتجاجولو مصعو لع هل بحاولإك دا مال
 َىْمِنِي ناصلا ئمارمي نا دم 5 اكلم ىاص خال ال ابللانم اخرءاصخقولا

 0 ف و: ضقولإو لوتملا فرد باب نم ويرسل امر فق ولا راع ىف لكذكذ

 7 2 7 5 - فعلا مي دقت ناوي اذه قس مبا ىطلاوسنع اب اوه نق ولا باتا نم يفشل ىداتف

 00 القت ندافع فرعلا.يدقت» تاما دفعه. داعب رطل
 نو بسبلا | نفقولإَو هم نود مشتل هنمؤصو ام قصو ناكلا دنع ,عايطو عي
 0 : اهل ذ] اصلا دلل حالا تلاعصلا نيرا نيتم رمل 0و ويت

 مسا يشاع فرصا ميلع نس و «ثيجب ةأركص لود لشي | 1 طر جيطي و ة:يجيالأ نمل غد دل قارقيالا قانا

 00 ايه تترك ناقد! طعرطان ف *للاعلك ما شلاق نم للنار هساهناولا

 07 عي الون نالا تن دحاو الم بسوي منا نع لزب[ انس زق و ىف ناي تتبش

 هي ا اثسالا ذباتنو ةنانالاثصطترماكتطدد 'انملل تتش ااولاق مب 12 ىف

 ٍ 3 ب فس“ يب 5 0 7 الوان ةياندا تفي داق نوما: 1 ديال ثقولاط ةيالو ابابا

 ريكو مخي تري ١ :دةانلودومقلاب وص هنال تيالتج تظن يينو ظنلا طب يقع
 0 ل رصبلاوعالا 14 ىقنالاو ىذا ابي ىوتسين وب لصوالدوصتمملا نال نجاعلا
 ل 0 يري فقط سب لي ءاعس هاو نيسا نال باتاذا فذقلاغ دورحلا دلك

 .تر ورب جك اج يك تنك زم اذقو :وكيأملاع ىزتشملا ماس ورخا ئمنقول)راقعضمب اب 2غ 1 9 2 ير هه
 2 0 ىناوتقن هيلإمطيو الزيد غد(. م لزمعي منسوخ نموكيميلعدك ١

 ل ا 7 نقولا ةمواممرااد نايرجر كت[ له نق وانو لسكس اهجرغ هةنقلاورعجلا
 يا ا

 نورنياخ لك كيريصي ل نراها و ضقولا تش النو لكم ابنا ع داو فقوللا,ما + 8 علو +

 0 سل ا دن واعمل بوب ني نم ف قولا عرفتو ظ

0 

 2-5 نولي دوف
 السب فذول ايف (رم تبلل

 ةهةمكسشملا ”سيسسسلم وه

 ,_-و/ 2
 ل

 و 7 200 024 -

 2 2 ا ١ يالا

 ا 1 0 -

 ذ يي

 - 65 عمل

00060 1 - 



 رلامولار انو اراجسأرطانلا عمق دا

 كزعلا كي مس نا

 يخت اذ طلال انا

 للواتس

 فقولار امرطانلا فلن

 دق طلو ةفاولا ل ) ا

 ايف اقللذ كون اييضومو

 ل اعبجاو ساكلا لوتنإر رع

 : ى (قلإ

 نموا نكح اف ُسّمَنرِح / ل

 ىهاقلا عيش فقولاولع نم ىف جي

 لو دهفلا ا

 00 ل عابس م1
0 

10 

 ع قد
7 6 
 - فر

 نك[ ن ذا فقد مل وتم ىف سم لزعيم و ٍجفلا فلآ ضقولارخا نم نسما دا يطلب ارظانا رانا ل زمني يعي
 ' صب اممو ثقولا لع ةدادسالا قبب ملام ئسارئيرعت لا عود نسرءاد ا

 اداعبلا لقع داعاذاذ قمطك ا نوندإ ب
 'شما ةانهزلا ظلاورأ ملسساو

 1 ا جلف ةاضقلا ىضأق نم ن 0 نطالب لهو 27

 رح دزه خذ (ط مس الصفجرعبل ابلقن. يعد ج2 تاما نشا | ئنعطق دانا نادتمااذا امد اذاياقنو نمطولو ماجا اؤزلاو الامدذ
 "يك | نأو نه أظن مايك اناراجلا

 ١ / اولعمو عطر حا الحرم ممم لطي نا

 51 7 0 ١

 ظ اديب عري نه عزك و اا دروج اعريصيرككح «ناعداو هاد قولا, يلاوكتاو
 0 لح قولا نم ءاوا ذي معخضتنبا ةحالعلا خدام وى اراقب انيانح
 " انعابو ةسمايلاا لو يلا غل ضلا ةعنارلا نقولا داتسر اجا ملعق ئق ورشا
  بنو4 لزحلا وت ىرشلا جولاب هيلع لكذ تبغا دله عرش هجوالب
 ىسلوتد هرزنوا نط ورشص كو . ب نب كف انعابعامسا يشل قفا و رشد
 نب عمم ابو يأ لزرع ىيبرنم مكحل وا هرتبات جناح ضقو لام 0

 اكرنؤا زعرمول وا بكوكإ فرو وام دا كاب بصب وتم ىرسسكث يدتم

 6 رو( يس بسام مكح لضم ءاىلاتحا قو كيب زم ىبل وتسكّوق ورب

 | شلل حالولا طخ قاولا ناول و ىدنش يع رول وا ساو رسول وار داق
 اكتمل ظنا هرر نعابعزي نط "هللذ ئقولادع نوم أسر عزقاولا ناكك
 نمابجركينا اقل الو واناطلسلإ سيل نا طرش ١ 57 ىصولالرعي 85

 0 فقولا نم يارد لطب ةرشلل فلاكعاوش مال معا ويو هدد

 ناهز |نبلا ف رض او الا قيعلابزاولإ غنيا لىتلا لزعيض اهلنا
 ] ةزئيو لص عرس رجلا فق ود هيدعبجاو ني 10م ضاقلا ل رع
 نموا هيف تبافتيالاع رجا ذ!!ويااواعضق داولا يحانلا فاقوإف 113 6)نناسول

 ؟يلولانعضقولام |رعاب مبياقلا 2 رنحا ضتقون ا ىحاقلا ئعف نقول اع نس فاخي
 ١ ع ةيالولا دلع يرقد دقتعلا يش هنحاوبرس نكن أن وماس ئككمل نا
 تلا هش وإما ا عرف ةسجؤم مت امرطتمن ؤعس نم لش اضقلا نوم
 . يسلب ىاللل دو لمس ال ملا لاء اشا ارو ضاتلا لزب لزرع هناذ

 ]0 محالا ع س مل و مسضنب جملا نع علم !عضاقلا دِلَعَتب فقه انوسم لرعلا
 صتتلاو نايا لص ال طوتسملا نان ركذ سو لزعنيال 5378 مءاةمرخ ا
 ظ ا (نيلبقتنلا ىلع ام ضان نع لوتملا عمتم ولو لزعل اتحمل
 ظ ١ بس واتئلارغاوج م لا لوتللا نعضبال ىيلقتما ضمد برهناذ معاي

 هدبو ئقولا ؤب) صاح ام د وجو مم لضتملا ذارترجا ئه. طنب ايزم الف

 فقولا ل غ نم نخ اديرمو ضاقلا ١ ْن ذ١الب ىقولا جال ,هاررلا ئه السم ىإ

 تاس
 نزولا ان ىماقلاب نوال

 ا



 اذا ضاقلا نذابالا فهولا لع هلادتمالا يضل معد بريريا كد لرسيل ل
 - ةديهنم لاعنا بحزلا ةدّقعلا رجلا طلاق كقرظانلا ئقاولاطرتشس م

 لف منا اهلا ورءاجضاّمل ماين اكن او ل دال ناكْن او اًملطص نيدتسال ١

 زاولو ضقولا تاربم ىف مولعم صامد مسن لام ئجؤقو ان فصاذاامد
 نيب ملعررْش ا ٠١ه دعب ئقولا ور ؤ صاح لامال ف يحإتملا صم < ةبرموزطلا ا

 دعبو لوصعرزع قولا لامىف عوججرلا تين لذ ؤرحهلا ةيعرشس
 افيتسال خب رش مكحىدل هدابئاو مصتشو كني موطاقلا انا

 ماوعداول طوتلارلا ذ نام وق سنابس آرب قولا لام نم دكذ
 لوبقم اوما ناكناو ال ظلا نيبالب لوحتي حهضاقلان ذاب نادتسا

 ناكوكاذجربعو ثيبؤيامذ ماوق حب ام اونو ةللا و عوبجرلاب سنام. لولا
 ناي مد هنا | <ططلا نم ذحلاي نأ هيلع مركئنحاقلا نااتسس مل نا عقاولا
 لح داوا ملام نمش اول هانا ناز ضاَو نمءانلقن ام تلعدق غربتم
 و ِضَملاَو ٌصخسابمال ةلادتسالا بأ نم نوتكأل نقولا لاعذج

 نم نكي لام نم يّمخ ملل لوتملا صولاذهعو ةكيسشس اثنا
 ف لمد هعااوع قائئالاب نم ناطوضاق نككو وجل الوةئادتمالا'

 لع ىرصلا ف .ابتضسالا وق و وع عجول قنا هنأب فروت ذاب نيلوصفل ا عم اج ْ

 فصلاو ناشالظان ىئانناهزن هات الوقو ! انهزعو نيقتسملا ٠

 (نيوككه ءلطلا تاجا ذا ب عجريل ءلضلا يجلئفملام نم نيقدتسملا لع
 لنا ضرصتكم ماو ل وجر, الو وجي ١و صملع :ىفوقوملل بن ادتسالاب اب نم

 ىف عوجرب انلق نا ىاررلا ضوجرمانلش ألا ءوجرلا لذ مسطن لا م مولع ١

 قو تلو مهلا طع قافئالاؤ اني خسلاىلع لام نم ضمه
 مالك لعق و ىذلامصم ام ةؤداطل واتنف ةلوقازحلا ا دهذ صبا اع

 مل ملغ مجرافقولا؟ ءاهع ىيع مسمن لام نم ىضن ١ ذا ضانلا ناانباهكا 0 ظ

 نهىسنككذ ناىضسق انه صم الكو د نيلوصفلا عماج م هن ع غاك 0
 ثوبا فكل و ضاقلا ن ذ ابالا ناجاملالاو قولا زعتنادتسالا ١
 طلاسم لاه ئمزيةعلا لع فمما وكيلا منامالو بئادتمالا نم نكي مل

 _قح ىلا زع ىضصلالجال قولا لع ةادتمالا رغد ملام ئم قراولا رع ضرصلل ٠
 جاي ماا اررزط اماذه قراولاكهنح فق ولل دب الاملاه رن وج ائناو شوجت ال

 *”كجضنا خا دش لائم دب الاب هنم لقي الدكة رج داول نككنايد غوجبلا (

 | هرم

1011 1 1 
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 0 يي

 سسك
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 001 00 الل
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 مهلا داب رحاتسلإ هم اذ١
0 

 يل ست

 -راهلةدوذانةراع

1001 

 تنام ةراعلا اج اتلان وا

 مقلد منخل لو قلك حجري
 فعول اواع

 كالا 7
 هم ذالافقولا

 ٠ ةفقوتملا ”ئادتسالا نجريل فقول اعلانه كوتملا قانا نإ اقلو '

 فقول! لاه دب دحلا لوتملا ىلع ل والأرجل 000

 تارهاظلاو ةئيسملاب ارشلاو ضارقتمالا ىف مصخم اهرال ىضاقلا ن ذاريغ
 اضداصاقلا ن ذاع فق ود الذ هنع ليك هنال مقاضناك ثوذام قافنا نا
 نذابرجاتسملا اذا هانا لصاحامَرِدَصلا نجؤاشلا بابلا لوا دقت و
 رجاتسملا لعام فن غم عجرم َعراعلا تناك( ذا الا اقلط هلع عت ميقلا

 9 ىيقاآووضاتلا نذار ووجرلا درجبرلذ ىقنا ءرجرلا طرشم ١ذاالأ عجمالف
 ١ ذك ءاواتخؤ هت امكلاعلا دبع ننيرلا نييسا ذيول تمالملا هيئه جاع
 نداو تهدن// فقد ةرراوسيلع و للم ة يحرم .لارإلل محالعلا جفا
 - كبّساون ذالا دعب لام نماج هذ لام نماجرعي الجمل ىقولا ضان
 ,(/ مذاب فرعكنلا لام قركلل ام لرظظانلا ةعرتانم دعب ضقولل اعلا نا
 || بجوي قنا اهب عججرل لع ن ذاب ضضولا قاع نا ملعا بمآجأ ار رماع ربع
 1 نيلوصملا ماج ركذ عوجرلا طيش ل اؤاوانراعكصا قاذتإب عوجرلا

 | نقوابم ىالال عقيف تر اكدت و ذم قءاعو نيلوق سضنب طر ظانلا اع ظ 00 ا ا : طر
 "| لظمم عجرم ناكا ذا طرتش مل ناو عوبجرلاب ىرهازلاى واهلا و نقل مزج
 '| امري عم ىضاقلا نذاباضنا دين مذ ىترتا نقولا)) َراعلا محطم
 | بيل ليكككذ نول الا كاذ اه و لعب فك و ذاح لبضع انا م ءانرظتتسا
 ,ارلا قر اهب رج اسملل ناذ أذا نا كك3 نسربظد و هانربرق اىتن ادتس الا نم
 ١ ن ذا الب لكذ كي ضّمولا جو رادع الصم ّضفنا اد نوكيك رس ورطلا
 || لماتلف ليَ نمو انرصعب إها هيلع ا ىال اذ هو جبر ح ضاق مكحالو ضاق
 ١ فنرصلا ةرجاتسسلل نقولا وتم ن ذ اولاد ل زل واتفل | و ككذؤ
 | لي جيلا ورجا شاع ولعمالاه فصذ ضقولا ةبجالع نيد نول تجزع
 0 هناب وشما رمد تعاذ هني دبل طع و الارج اتسملا ةرهاضمنا دج: رخال
 سوليكهنيدهيلا ميد الانا تل ارجا تسلا نذلاذ كني تعض قولا لاما
 رجاتسلا [نم ل وتملا تامو فد لوالا ناكأجض قولا ةبج طعم لاني د

 2 ولالا خلاد دع هتترمو عجرعو ىلوالا طوتملا مل وا هدي تككئذلا

 | ل سقلا ئم ةنادتسالا آو ل دم ذال ضقولا نا +بعرصملا بمآجا
 ' مجمو متلاليغالا نىيدلا تبثيالو لةسذ ال ذا فقول نيدلا تنتع
 0 مغ تيلا هلت مولع ةروحرلا ىف معاقتح مونت نر وو نقولا لع *+

 وعجم,



 ظ 0 ديريك واصفا ونا زئدي دجلل وتلا لعئللاب نقولا هل نوعجري
 ١ | ' 0 7 وَ 0 موب ئلوللا مقناماضيا لكك

 00 ْ اذه را ات ايضن اذ اول سلانّتاحاديا 2م لعد نللاو لعرْفَح د ناك

 ا 2 ولا قالو رجرما رك اافرجوللرماب تاقئسل اضع كلزنملا
 |١ | حا لد«نورب قدس يذورسلا لربنا ل

 ا ْ جل 1 مبلقزم ىساو بع «هديؤ تنك ةردلا لش ارجارجا تملا لفه ئق ولا

 0 ا ءاوتلانوما اتسلاو هللا عري تاىٌنا نقولا ليو قه ىاللادرجلاّسملا عبجرمو لوا نينسالاف جالا

 فكرول ناش د اهرَّقفلا قاع جوملا عال ب. ميزا قنا هم ءوطتسو رمل ءز هاو هبالوشوللا

 ٠ لوتلارع يره اتسلا َقَقسا ذا يطناولو مم دعك الأ دوو سأصةناكو جوملا ىكمل 101ه قولاهلغ

 | ىفال در جوم اا غرلعوجر الك يؤ اب : ص1ظ2ظ2001011 دحاربع وصرللال مرعا لمه دب ]

ْ 
| 

 2 نش ن وكي د جملا وسكن رخل انا نانا ف فقر يسمو نيس ضأن
 وسي نايرمخرظظ لا نذ رظاذ الأ طاوهد ضان لود مس رطانللا لزعد لعضنع فقولا عير نمريصفلا

 ص انلامزلب رت ريقإلا رجلا ىنلتالطانلا منيب نم ايسسنءقؤلا 2س ئح ل وانتي مل لوالاظانلا ناىاملاو

 ا حاد سرعف د نل اغلا وج لمالا رظانلا مزيد ما قولا مي قلاعم مح نال ىصخل قحصيلخت |
 ١) ١ همدولا + ل نو ىر ق حصين اللا رظانلا م زِإد ىناقللا يدل صان ذيبشسلا

 ا :ج دهب عديم هقفاوو لزع ثيحل والا رضانلا فكذ مز الو فضولا عير نم

 | ا ل ا ظ لَوها ضقولا نمىنشد اىواتف تحمس هر هدؤت يملا نيدال تفشل ظ

 اا جراما لكل نر د١الد ريما دن وحلا يش رتش ار سما ميد ةسزيازبللا شلات تك
 "ا ا راش ماا يرجح

 ْ ظ 54 كيد ةلعن هرب اوسو لوا وضضاةلا لا وغرءاوسو لدا عبري قنعما ناكاوس ٠

 0 اتهرلا عشا ذا ضقولامق نبال نع ككذ ةلمجلا# رشكو دو

 ١ ١ : ' نم عملا لعومني تكالورهسملالاعى لكذب بج لاولاة ىصاّعلا نذل |

 ظ ْ راج ئقلاؤ لا تس اعذحإ لا لطم ناو غصن الاء صولا

 ظ ' ١ ل هيادلو لو تيس متيشساح ةيايسرلا بتكوى نا ضقولا لفي عججرم نارلو ١

 ا : ميرا و ذا كاهل انك ىداتت ىف لوقا ْ

 ا ىلا نيزوصفلا عم اجنع الوقله نكد ىلايسو ىثننا عب فقول الع

 ١ تيلوصفل اوماجيرابع و دشن اذا املع ف5 لحد اج طسرلا مالك ]

 ا ْ : ْ هنن |رّس ا ولذ ضقولا تامه لام نمت اول قول مهن جالو عب لاو

 ظ
 ظ

 فقل لوق نماضنا جز زازا ذا هاوي الو عدبحل لذ عجيل ىفلا ا



 را ا
 ةءادشلالا رق انلاريلا فليك

 رياهطلا ني سيل نمل امن عئرل

 رياعكللب ابر الرط املا هط ددسن

 كاقلا نو اي“

 0حبات

 مص "د ع
 فة سس حي روظانلا تدر

 © 3ذاوا فاو ]و "ا

 تالين

 <22 فقول اب ياو

 7 لالا طمودلا باتو درا 3 دلاف عمد نقدا ملا ئحّيضنا
 حرل سون لام نما 11 وسلا وق لوغلا نوتات ىداولئكك
 ش انين ىكاعد ىننالخاا» عجرم عوجرلطرش ناذ ىكذ فقول ل اه
 مسرملا  قافنالاوارشسلا نمب قرطلاىع ديب اناالا قباسلا حر لزبل مالك كمي
 . ةررّعج مو رءإعشلا نم تسيل ضي اظ و« رب فق وىف لمس مسءاتيلف
 ١ لل ورجع ص دق و ضم ولا برج نيم نيعملا مولعملا ئها مما مام جبادرء اربع
 اانلسلاو ةبامو تءىدراو درسنا نعت |راةعر وجا ئكولا

 / ولدا تلاع, ميالع ئماشعفب اظولا بابرالو هدر مله باغو
 " لع تارتمالا ما 701 قيداطولا بانر ملكك صف طسبنعلا زيكو
 ّ عادل وكلما تاءاقملإ, وجا صعب دامملاممعف >لجال فقولا

 0 -يو يلوا ناطلسلا برعم نوذدب مدلابعضدو نيعب داو ثالث نيج

 ْ 0 باوك لذ ما مى سلط عرش محو الو _ةضاولا ىهطرش

 ظ دابالا نيد تسر ياعسل حانللا نال سماعّشلا ئه ىسيل انماب لاوسلا| و

 داقلان ذاب (نوكيف كلذ نم لد رالمب ارايتعاب بيطخلاو نأ دوللاو

 ةرورصل نيلوصفلا عم افا وتلوحاملان ذ ابالوب)نيدتسي شالا ال وا
 |١ 00 اد من هس عمر ضرب ءالووتنا ذكر سما

 هل . رح :اداتد غىلكأ انخاذم دييطلاملاب عر يل وت هلع نا طلسلا
 مهارد ضقولا تس نادتس ذا (]مسّْوولا نم لبوط لاوس نرخ
 باوك ىكذ ميم! ضىقولا :للعو ىيارللاب 2و البعو دك مب راجل
 ا يلع مالفماانم د قدم راى يطا ورع ورا أم مهد
 1 اعيربتزقولإبادؤةقبط لام ئسطانلإعاذا امد لس بالا ان هل ساوا
 0 انبلافقو لك مهو ضم جوجل ىو 15 لم نق ولاب ابّمحاو ىخولا

 ظ 0 مط قو ]سس نط دىالعلاو امييكتوهو ضرالا فقو: ةنجحل
 ب لأ امملوت وح لدار دحا نجا لل د0 وانباءمج سلم فقدت

 آ 0( بدي ل ليز فقولا جرب حملا و لظلم هوا نقوللل فكولا ل اع,
 . 216» له نعطقولا زر رجاوي لها طق هظاذ ىف ل سمح با وبي
 1 روج ال لذملا رجاب ءكستوا مسند نع ق ولارجأ مكن بيساو نكي :ظانلل
 ْ ايتن عسر نالوا بتاككدا نبع وا هيب اوا +نبا نئم مرجا ا ذاازكو

 ظ  مظلز ولا ل ل لأ لستوُلر نوي« هو فرصتملا نح ملل نوعي ام لصاو نع



 ٠ عمن وضاملا ئمنت ذل دقمل| طال سيالدحاولانال اوكا -

 لافقو انو لك ضقولا م ,اجا باب نم ايبا تّشاب م د

 وبال اذقول يطا ارجل انا جساوإ ظن هضرسونملا قولا وبر

  1هصصأا قو نع د هرلع ل ارم معك قءاجا للملا ةرجاب جه
 ايلعاس اقرت باو بصوص وكمال ةصصاقملا 9-- ظ

 نيد هيلع ل ىتريطصلا اح ؟ابول ىصولا نا ئمةصولا جة |زبلا جملا
 :  0107 0ا رص | لوواوسال ناوخا هيصولاد فكولا

  0و 7 ا 15 5 نه لاذل وموضع عجس اءمصصاق ومكه

  : 3ىف فقول 81و ئم هاواتؤؤ ىيبطلا تمالعلا لاق و نقولارحلا
 املك ةرجالل١قوكسس اناا نامت ام كور ظنإاوسوع باوج|

 قائنالاب صاقتلا عج اط خال ةرجال ونس ئهنيدلاو ةدملا تو
 انوا بك صاقتلاذ اهب صاتقملا عقد و ايزممبلا قسم ناكثاو أ
 صنم مصيال فرووبا لاقوزخانلا عضد درجو ع ىادنع

  7الوش كذبا ىلا مصل لوضنللا ىعدي تيدا وكذب سابالو لاو مث

 | ذاهب نعد نقخافنا + .ىلدزلا ءرصاجار كا زاوجوعةين ساعت ا رس
 ْ  0فقكول|,اقعرجا فقدان لس مما باوصلاب هي دار

 | يف ةرودزملا مءاجنال/لوككل رج وتسحاذ تعض, لنا ةرجأ ثع دب زحا نم
 | د فق لش ارج-ا نجاد ءارللا مهقلارجا اأو مد بجي :كيعص

 هيلع ناكرحاتسملاا بركس ول قماح نر مع حسانلا ثباطتنالا

 ثتشسلا ورجم أ[ شملا نوف ثور احملا | ةراتخا امهلع ملدا ىاضلاب للا جا
 . ولذككاذ١ فقولارج وب الوااعؤ فقولا نم سد ةدساذ ءاجارجا

 . لج تدع اقسم اوهولو لتالابهضيد نجت ةلؤلشملاجابالأ
 سل حول ادبلاىراةىواتف 52 اجالا ز|ضنتو هةردااطقنا . ظ

  1لصفحة عالما يتشللا عشت هايمالا اكل تالابالاءين بقررلا ذا

 اري نكس طب نا ناكامو سا اشم رجا لما د اءعسوباذأ

 باستا كك ختي قررنا نكاسلال اه مقلاؤظ مت<شالثالا

 لصضنعضقولا ئمعدها نما ىدآحتبناي دواضو مرصعلل مو
 ا ع لسع اول

 ظ

0-0 

 صرع اقدرطاساحااذا
 هيد ند والا

 هع

 اي ير

 ثتعره سيللارط نلاارب|
 اهب ص اًقملا انكو رحاب
21010100110 

 سح اه نيئلرط نلارع |ذ|

 هر جال عن

 هلرج انما لام مت
 هل كلارجا ماهترمإ
 نزار 1 ١ مجسم

 ىت دامرظ انلارجا | داامين
 لثلارحانوو هر احإبل :



 نب يي ا اول ف

 اهنا تدر ااا ةدايزبا رشا
 هكمقن وزر

 الويلا ثرككل ةربعا/

1 
 نهفن ةرابكلا تئيطلا ١

 ا ا

 لكلا رح ااهناب ثنايئابإ ةئير
 لثلجا نو و اين | قاع تم تيم

 تدعش سس و !زلا تل وا
 هد ايزل اكل ست ال تع اروا

 بن له (ب
 فصلا

 "حجات لا لع طانل عدا مقاس اة ىدل سولعم ”رجأب ةمولعم لم
 ]جلاانهناو ىتح اذ بطب تملا رج ا نهرب ٌيوبرملا رءاجالا نابرماجتسالا

 ةرموبزملا ةدابزلاب لجرلار جحا هناو عرش ةرّبعم هداد زب سوجاملا نبقي :

 دو مزح ة دادس يوبزملا ةدابزلا ناو ملم َيرجاب نجاتس ١ هنناب ديبزم باتا
 لتانلا جوف او دس افن ا شعير ضحاذ ككذ لبجرل او ان اركك أذ
 أ طمغن ابا نات ول )ذم رج اوه يبد مب نجاتس ١اه نإ ركذملا :لجرلاو
 2 لبقف تنعت ورع دادرنجوتذملا : دايزلا ناو ضقولل رحيصحو َعضاو
 ا" لم وكرو يكمل رراجالا صج ركحو ديك,تلادجب وف انك مالم صر دات
 :أأ ا رراجالا خف مدعب و تنعت وربط ة داب لم ة داي زلا نوكبو لشملارجا
 الأ 5 د ابرجارزحاسعنا مدصب و تملا ىكذ جا تدارس ناو اندم انشا لا
 لأ ثككذب بتكو طيار ايضوت م بهذح اق فاومأ عرش اهتكازجرطب الو
 /|ةلع واب موزلو ٌزراجنالا عدم كح نح لاحوع دلرموب ملا مدل مفر 8-0

 الاكع دوش داح بطر وكذملا فاشل كت ضنا وأ جرضب الو ةدايزب احا
 ل عدا ملا اناىف مٌتىرخا "جل كنب بللو ميفتسم5 2س و ةيعرسشب
 : خخ كاذب :د اهلل طح اون رج جرومرملا رءاجالا نإ ىكلل | ظانلا
 2 كل الوا يبزملا قماجالا لطبت و لوا رتكل مرتد اهب ضفتي ارو الجرم
 أ تش شيح وب اوحص 4 زيا ع حا :نبطب حم ارجا نود زءاجالا
 نأ ]دام الاو هب عصاي حيتالف تنعت و ريزح ةدايزم وكما دايذلا ا
 لأ لظانلاىوع دآماو :دايزلا نه ارنا حرقت مل اتنعتو اراضا ناك" داف

 لأ ىرتحو راجالا كل او دبش نا ام١٠١ هورس ماو ىماولكئالذ ةرلا اننا

 | لذ سة هاخنيح ىلا هيورصسلا|د الن هناواجتملازجا نو بد سقمل انيح
 01 :نئيىىوعرلا نه نال مياوحصام دوبؤتملا ةزتكك ع الو لَضالف زوالا ناك

 دا نوم ةراجالا صصب خو لين مرا عج اثيحاهاع دإ ميلا طوالائوعدلا
 ةيايطتاو :دارغلاو اضقرنعقن نمطتت نه . دورس و ىفاشو ىئنح.ريككح
 , ةهدقم تملا رجا ارباب تارالا ديس و هرتاضعضقن تن جم
 ةابزلا تناك : ادأ ل ىجع !ىياذلا ناكلاو لشلارجا نودي اب ع
 فضي ئمإةأب تداربا ١3من ل بحإمةيغرموا تنمتمإش نم ةدادرل

 «يفج زارع اهرعس الطل اءسقبي ةدادزلا تناىك اا ماورجاتس أه
 2١ 151 ىفضولا ل وسح قراجال )| صنرزحا وم ساكت اسمن 2 لاق ناتيلدرم
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 ا 0
 ْ رما هه

0 
 اا . اذ 9 كس



 7 3 ا
 اهرعسريطتب ارماتم رجا تدا دزز/ن اذرنوجي ذل ترجاب ضق ولا ضرارجا,
 اشاث دقملا دي دجتال عايد دقملا كك د ضي هاذ تابعرلا تكا

 ايناث دقعلاب جي ىكذ دودو طقند دقي عسلا بحي ةرملا ثجينعس موو
 نلاذام ساماللاضقلا بدو _لاولولا عكذ نكت دار اممم ولعم رجا اع

 ةلاحاتلا ةرجا رى ةرجتالا تناك ذا اجمال ئيضءاحسإلاة هن اذ ىكي

 اهمالاو اذ ؤو صرة خالا :رئسع ةمدبلاو مدد | اودّمعلا

 ىح تم ولعم خرجأب نيلس ث الي ةدم ل ولا نم ىنق هىضر ارج اسالك
 دازق روج لاف سانلا تبغ كمطاذملا ةنلا تل داءلذ لتلاة ظ

 جا نالججال(ناصمنب ٌمراجنالا ضمني نأ طول ىسلاولاق | ةرجاالا

 لئلا جادقعلا اج مسملا ناكنا ريغ ا/سقعلا تقدئتعد ان 1لتملا

 مددقعلا نال ضقنيالع صلى هاحة ورنا ىكذ دجبرغسل عنالذ
 انكتادسف ريغ لك مع ةميطلا ف صسلا: دابة جالو ةنعرلا ةدابزنو
 و زراجتالا نفي دا ل وسملل ناحتشح اذ ةداي ل دا نا انالوم لاق لها

 دعم َمءاجالا نال الوا +.جاىزالا فاجر ادقم ع ضحافلا د!بزلا]

 اصَقْمب ةعاسللا لله هنحرج | هن امك تعضنملا ّثن دبحو ثيحدعاض ةعاسا
 ىلا زاذادَنِخَذلا قدرنا عيب ارعسريات اذا مسبلا ىكركاتو ىشح [وأ

 اطلا لش جاور هدّمحلا نش الر نقرمسى داو ]غد ةرهوصم دعما

 نينلورلانمركجيصتىسلملا عرش غاقابلإ كو دقعلا د دو نفض
 ملعو اسف كوترللف دحا يبزرمالا ينوه ضن قتملارجاد ما ذا دايو

 يلا ديالا اذكى نطصلا ىف اهسويسملارج انتحل لع ناكئيضن ل امو 57
 سنح ١ نأ قيحاف نب خب ارزعا ليجمع داولو ىالملا لآقو .ابتجالاو سور بنا

 كترفواو ديت ناو هايزلا بقت دابئس لكك تاع خر هدىضاقلا

 ةدايزاتناكشاو لبقتمل نعت ما زص) تناك |بالاو قشماج ابان ادقملاا
 قحارج املاو ىنضاّقلان عنتتعا ناذ 2مم, ضضيش|,لويقرم|تؤملاد لشملارجا
 للا ج ١ ة دادزم ركنا ناو طقف اوبد تّدو نم ةدايزلا مهزل دامضنا|إ

 معز جسفنب مشل ارح ا دما و هيلع ناجل ئمدجالذ مإضا |,ماعداو
 رجاتسمل الع ناك سن مل امو ىوتلا ميلعو ارض طوتمفلق دحا يب زمانا
 مهاملاوس باوحؤ ودام ىوأتفوؤو ىتنا ىغصلل يزعم ءابشما سلا ١

 مك ولثملا ةج اب تعم د ةءاجحلا نوتك دابزلا لوبق مدجب يدلل مكح ثح

1 

 رصرج ور سلا

 ا لا
 اهنر ارتب ةئح افلا دا سلا
 الدامر ا لكقلا بسن

 5-3 ل ا ا

 سوست كوز
 ةدائنلا



 0اس

 .«يوعد ىو

 ١ ١نيحدوسلا - دامب داملا نارها لظلاو اوركذ ازكه للملا جاد

 "نكد صوص ىوعرلا عوقو دج: لْملا هرججأريغت ببس | طوق دعب
 [حولارج يسجد طل لع نيراارود كس قو ىريبلا يْساحو وز/ ةدايزلا

 تنيبلا عمقا ادد تملا رح رجالا ناو فقولا ماجا صم

 ءاارمالطب نسيب لعد لح انمملاةرج<ا نو ايما ةلجب مناك
 لادا ةرجنالا لب ت سمس نقولا جو تحدق عتاتالا نيم بماجا
 للة لل 'ئيراإصان ككلذبب باَجأو ضقت الف اضقلا اهب لم /رَقو
 الور تك جلال تدازلا ذا ها جاهل و رتل ا ن ف را جالت دصاو
 004 رسال ا نقعلا تيب دو.شسل ارش نة لضترعسلا ةدابدوملكىمانلا

 الا ماو_عرشلا قكدل كو ىوعرللاو مش دادلل نع ةدرجم ة دارس تناك
 ' لبسال دايزلا ناىرم عفا كح نوم محو ورع دو بث داعب كداك

 ونس ا رنال اتالم رهام ن يجن لل لكل لؤن دا طوف دج حو
 ( يس مكحول ضاشلاو بهل ادا طعم روق | ىالاإ وكرملا متكلا»
 قت ةدارّتو ىيككو وعد دود صوصخ داوي مطراعلا ةدايزلا
 | ا دااهيسالو ونا ىواتذ نجمات دايزلا تهشم |
 لذملا رجا نجا ناب و قاجلالا عصخدد حنا تقولينبفإ كا امآو
 || انور جزيل ىرنحا ةداحا,مال ىوعدمل ا اهم رمسشو يتقن ةجنالا تدازن مش
 |. .:سجب كو :ليوطملا َراجالا ضب وف ا شنرل ”تمقاؤل عِطنو ملا جمكح
 | تل, ككملاد توللاب .٠ كف نينلاط المرج اتملا تامر | رغض متلعو
 | علك لطي ءانر يرق آ < و سرطلاثبا ب رح يشد وللا دعب نكد حوض
 ١ ال مصل ينل كح دايزلاع١|وبف مثمي الو ها ءاتذي منج جا لوق
 نحر وفم عج هرزع ةدادزلا لوم وكوذإ دل كح عمرنا جت
 , ذا اذل عصدقد يدتفطن هيو فالال ورم زاشل حدب هيدرطن
 ظ /دلارعر حلا دم سشم اجو ىكذ مايو مكب ناع هاتذ لد إتمب ءاواتخ

 . معصب كح مح ناو :تبشعا م( شيب تحتم جتنا ةرججا نما ليعا ضيا
 2 1 هاالا تئيبالو لطانالا ىوعد مىسدال للملا ةرجا رجالا ناب و َعماجالا
 ع لح ىرلو وعدملا تما اناذابمضن تدم دقلتملا ةرجا ناىئدا

 ١و
58 , 
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 ٌعضاول امانا نال والارجاتسلل لتملاج باية دقعلا» ديو ْ

 مكانا هيلعإب اضف ينل ىييلو حمس دك دل ءاجالا ئجض
 ركن مرداصلا ركل ماكك يتلا ىدايلاك كنا ناد موج ا هجزعالقن فلولا لاق فالخل ل

 - مو 4 بجومللع :ريرقتو ْ

 انوا ذااهم لس رز مدع علح ئه وصح رود (ندكك ظ
 ماق منع ظنلا ل نو تام مت ئقولا ت النعت حم نارك رجا ئق ١

 اندومي بل لذ يلم ان اذا رجالا وضد هرعجا 2 م لاط ظ

 يوما صحقمإسلارظانللا ضيق نوكيو نكن بدرجات لا َيِلاطم دي ٍ

 سدد خذ لتم و ني انلا نيترحا عب لارجاتسملا ملدا كواعبرشسب

 اقع 2 ءنوؤصتس هجم ضعب و حرش عاني عسى مؤ هان قو
 لج ع رز وعش نداالو هنع ملاكى سجد لكؤرعو ضّشو راعلا ىه |

 24 وايش نقولا ب مهدي مل ورعرر للطتس او قولا ضرما مده

 شسقرجا هيلعو معر ازيل غررمزملا ع ضل الط ان ىرصتنلا رالي ]به ضورعم مّضأ
 نزولا ماحرجا فقوطانو 0 ولا ةبطترالا
 ليام + ةراجلا رجب محعرشب ا حىدل يملا رجع >
 (ثبفب 2 ءالا رج املا مود مرج م جاو نيبزر 0
 يدجرط ةرودزملا ملاَقالا نوكك زد نقولا حلبصم معجبو ىشحاو
 نم كف نشحا و نبئب جاو ىقولل -ىلصم نود ليان تحبو ١
 تكا طخاذ صبه ذا اه ]سب نيياججريئ يوضح اطلا نيزعلا|ب ةراجنالا و :

 ]بم ةعولعم ةرهئعائلس ابرج انام نم نقولا مالو ١ روجح
 ىلوتمهرج ١١51 يو موج ينام

 اعرق رامز نم +هولصم ةرج-اب جه بل
 ا|اىوىدرضس توك شرما /1- ةيعارلا ٌةروصللاؤلسر جاتسملا نم

 ةىقاو نوكاراعلو ,قوزعلاب يتلا ةدياؤظنيل_لوقا هداج
 مهبل نقول, درس اجيرارثوجب هنا ةلنوط ةرملانوتكوا كت 1
 راج تحد ثيح اضف لس جال[ ضد لف عد ماترد اهل 1ْ
 :د نقولا نا رجارظان ىفةلعامسالا و انك لماتإو

  ةخادي دلل طانلا يبريو قدمنا ف لزعبط هساهضبف لاح نجل
 ا

 ا

 .' ناوهو لعاَمْفَتح

0 
 هه

 تيرم 2

0 

 لنج املا را ميل ان تن

 رياعملا مل اطص وررججلارظ اسلي

 اساَن راسا عت دب

 لثلا و هيلعو عر اريل

 رهاتسملا جسرا دلا مل
 نو دب لوك | :وعصت

1 1 

 ةرجالا تول ا اخ اصمم
 مضمك دف اًءلس

 انااح |

 رج

 كسلا يي
 ىعبتثو ّميلاَت هدد ناكلا
0 
 اطم ئا ىلإ

 لصاتسملا



 نم

 تكلاهُس ل (يوقسي نارط ندب
 تااال ويفك ري او ري

 مكارم ا مهل دي 3

 مروووصاو همحسسم اسس سس ييجي

 لاك ئاعان ةلريسر رج

 _  ففرلا 6

 كلشااوعإل نا ىرهت
 كبت ذا

 يبعلا 7 صولات ا مول

 1 3 !طقفا تلا لوالا ضشاتدشا ذا 000 ةرحالا

 4 ا زاوجد اق ان ىتبنانارجاتحا ىماهذخا ىائلإ انا يلو مص

 ١ يعاد :ماظ,بجَوو و ةوزحلاب ديشمأ ثحاةلطماذلس ةرجالارصش

 مهقاد 29 رجات ملا عار .عت ططرشس ثيح”رجلالا عض مص راجل ادع م

 دوقملا رم ملب فق هان دب دس تاككذا ايدلسسم ائئامز م و ىوتفلا

 ا|ماقع ب يشيل نجي و عرظلا هجرلاب قولا اعز عب ل دتسا
 هل نوكلل ظانلا لكي فقول خخ مىطعب ماّمف لوالا] دب ىئقولل

 ْك مقكسلا يقبلو مل عذري وا ةكتارلاب طن طع طانلا ,دتكتواىكذللا جلبملاب
 تّصولبملا يو قرش مجونودب لل: ذل لكي ]م تكارملاب ىوعشديل

 لاكتأت امالي ملازكلا يصتالو م باإ اوجت فقول |ماقع مب يريشيل 25

 لس و .ءاواتخ مرا اجلا فالشعر و 0

 واراقع ذل كبتسللاّلاملا ليس | ظانلا ف فص إذا جرلا ةحالمل

 0 ليتم قيد له هب باغو) | 'يدزره عاضوا لع ىدعت

 1000615 .عنل | لع ملام اجا م كارد اعلا لظانلإ[صق ببسب

 . 1 ديلا طرب و ناسخ ط انإ| | د بيسر رمال ونافع كو عشر و
 . ىصلالاعىصولا 2 جير ولنا ل ظانلا روع ةيقبو رت لليوم ع شح

 1 زانالوو ومم نمو لتجف لس ىداتفلامجمتالأاةررا جلا غر بجب له
 157 موضلا قولا تاء ذ ا.معب فصوتيطام رحى قولا تالعرطش

 ظ مككدل و هيلع لكل ابص انتزعت و لك لع فلحو هاظلا هينا لاك

 "| |لابملجزهتكم و ناهعلا نم هسضن رم لاذ ىف لو لبي ليف لا جالا الأ
 "تلي و ككذ ناهد نحسن ة اري ل وه سقي منا الاب ضرع ثدح بص

 ْ زج امه ناك وأ شا يش ميشقملا يع مركب ١ الو لاعالاب ضاقلا هنع

 "|| يني وت التو تودوي ضحن ككو سبك كو يتق يرسل طع صاقلا
 رجلا و كدحازلا«داقل فاك يدياب مس نتن سضنرل نأ هدلبرمو
 لوو ناعالا ذ لوعلا اصوالا ماك فو ىتتساترمتلا قفا لد و”دنقلا نع

 #0 وبلاىالأ 3 هزت ؤرهاظلا «ي ب نسا قدي ااا يع عم ممهالا

 قردصالا اذ :نايح تررظ واج زعو ءاش قدصاالو

 ا 00 محاطا م ابرحو وقأ الزلل غوقولا ميك سو دعب ولو

 0 ةنتولادإ+ تقدموا 3 وعلم معلعو لول وشلع



 ضعل أريد فياظولا ب دما :وهار تسل امد دو 0 -موحا

 فياظولا باب برعال صاح ضصد و محد دّوايلا ىولتسا هدعيذهو

 ىبالل لم اكذب لاطو ىلا كل لسن داس لقدر جت طوتدا ضعدو

 لام د

 -اناطلس ةآر دة بجومب ب فك ةيامح < غيط و //رظح ديب ساداكك لاذ ا

 الاد وتلا اق ةزي لح ةدح نما ىصتي ه عرش ضاةرررغتو ١

 سصش وكاد مملعأبمةوجرلا لاو يمنع ىإىلل ةرجالانيرجاتملا هدانا

 ندد مه اجري موبرملا طونملا معز عال هاك جوكرملا جولا دع ديالا
 تامىباجل ةفيطو ايجارحو ا ئاله يرجح اللا نملاملاومج نا نمل | 1

 قةلصدم ا ماذ مل ةنيب ال تارحوؤ يلا لضم ثدعدي اهل ةيزتللا
 نا سوما لوتملاو ىبايلا ركل و ىواتنلا رع ناهصلا متراخكال نيعلاب ٠
 ضبملا قحل نم لا يرسم وا ةرعرشلا طراتخالا تعول ْ

 نط اهردعاماو حىبا دعا مرضن نع ناوطلا طومسوجؤ ولواعرش
 قدصتا عا ئلريشملاريجالاو لعق ىلا كرتشم رجا !ممالكتنال ا ةدصئالاا ا

 |ىه لعب كرتشملاريجاكا دي ىتن اهارسل لالا نان ابدنعال ع هنيكب ظ

 ٠ انملسا بويع 2وتللاو اجل نمر عازتلا مق ه١ ذاذ اطول ||

 نم طداتذ نقولا ظنا جنب وب نياق ىقولإرلامزلو 1

 ئكاولا تاما اهي امس .د اريوخا ى ضامن بج لولا نا لوشلا ١"

 ملاوم اوهدالواو ىاقواىف لاصوريصبحه نقولا شري م ولج وصداو ٠ ظ

 ا نازخنعالقا ستعتم 0 لو من ب 702

 0 هطيظو طرشو ايي /
 رجلا للا مغيظ وه ضد ووو نذل ولا تاع سفن درلا نييحرتلا ٠
 روت ىلإ. نق اولا طيشل الانتر وبزملا ضضولا وعظنلااب ضرعتلاإ ٠ مط) ين يفي ضل نعرف طوتم حاق نكّرل لها ؤغوورخ جسد نعلم رم ١

 ل افا ومللا إو للا بوجوىف ةرراظلا فكه نالرم ودزملا فقاولاطرتبل التوكل اورج جرا ذ ضوت وح مهد بيلا وذ تطراصح تيسر

 سرت ع

 5 ل ااا سس لل

 ا«.دفشار يكس بج! لولاو يايا
 ىعبنيد ىص اقدل - رعلون نا

 - فقول اررط مل

 فتولالرب لوايصو هلك ولا

 2 اوهاورُد اقدإو 00 ص
 هدالواو

 د ثيرخلا لميت و

 ب ذ ودرمهل
 مضر اعقب
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 يله والررعت وتلا تاماذا اي تاماذا اهي
 ص | ئنولوكك فقول (

 البجت م/ومي لوم ا نمفنال
 فتولا الل

 2 اني ابروقكس نارا 7
 بأ ةراوعلا نع ىو اريل
 فئاولا طك, يحز مح /

 امدثت

 فلائلاء ايلا ىبتسال

 . 2ممتق» تكرم ؤ. ضقولا لام دبحوب مل و قولا تال رج تاددق

 ا 5252008 ماشلأ او نم, عسم ءابمالا ف كذب عصا

 ٠ كح ضو يو تكتب دج وتل و نتضولا تالئل جي ضقولا وتم

 / تلا لوتللا بكرت ئسربلط «يلوتح دب سو نيلس ةرعرس كح رحا قول

 ' كذا بو خوتملا وتلا كرت نم مار وكزملا نقولا نم ذوي لو
 غروسملا لوتملا عك مزديبالو لجان ركتملا ضقولا لام نم ذخ وير وكاملا
 سهكذللا دونما 3! لساوسا ينل ع عمالعلا موحرملا يأن [ىكد نم عه

 0 . ا.  ء اسرابعواهرغو «نابهولاو هناءذ دعب
 ظ ء ضنا نيدو انبع ت دجوامو ءارصق نيدعلاو تنام نييحا لكو *
 1 ٠ رمؤلاوهو ضنلا لادودومو ه ضو ااغم مث قولا لوم ىوس 0

 ّْ ] 00 لس تبابلا اذه لكلا نهايع مالكتأ ةيقدانم دق ]وهما
 ) طز انكسار دتسا دعب اهردجا ضايق تار اقع قشم
 00 ا ل ا مدت ْمَقاو

 يدب داَوسا ن فقولاا وم م بلطو متل  َراعلا نم ضقولا هيلا
 فق كو رب ىييل ب كلذ م/ سييلإنو قيام ماعلا وس ارذَلا
 1 0 ا 177 ا نيّتر ل و ٌراىلا دقت
 ظ يقفل ادئلا لوتلا رعت اهلل فرقوملا ع انجكال نالا ناكئاو لقسم يف قراهلل يلا
 نيوجتسملا]ل) صناع دوي لضيال لاحت فوقوملاو ث دح ىيقوملل ثدحي ناذاوجل

 يضخ ءاشالا اء ؟دأ اجيت طورشملا نيعلا بازح لإ علل ىو ا دارغ نه

 4| رهكعلا وه تن هسا كر ثيللا وبا ءيصفلا و اتخاامالضملا ضمد لات ىربل
 : رم دمت ىقاولا طرشيولام بابل االه ىف مدر وقأتإ تارمصملا ماجن اكبهلا ف
 3 اهلا ةعاجوزماذ تاطلست هارب نكاو نماق الو اظن لها طا ىف لس رالا
 أ هلم مقاول نيل اذا مما |رابتعاب نوصني لبو فلانجصنب نامرعب اوتاو عاش
 نوكم مقاولل ىلا وهو ىئنإ ا | طعاند ,هاطعأو ,جلزع وست مبنيه
 / تيذخالا ئمىدمتلاو مظل ان اوما اس لع خب ثيحو لس لع جملا وادساذ

 ١ غر غب مفر دحا| سيل ةءالولل الها نات يح المل لاو ىضاقلا بوصنسو
 ظ آ ةاورعبلاو نيلوصملا مماجو فاعسالاو لاذ :ىكذب عرج يا صمالو
 1 ١ .ءاوانفف كد سوهاج صطج لس زيلل ةحالملا لشن يْضآَوريوشلا عرش غ ىالعلاو
 ! ورانا ديل اوس حو ةئإر وها ذاق لبسي كور يطعن مول وق انقولا نع



 0 مجولاب ارملبو لكذ ىف رماها زاب دعا
 انجن عوكرملا لاب هد لن هدككذب رت مجال تكو كن لهادنهو
 00 وطلال سم مالعتا سدو فب لاعيرش |.موهع
 .مضْو اح قط ولالا عضارقاب ماملإ طاّقلا ئاوهاْوَح دخان ىف إسم الماتم 31 1

 رظانلا ضوكيرهاسلفع رسوب ملا ضيفا اضمْوِم دز تاس مت يزنه
 لعضف شب مولا ىضاقلارعا ذا لقد معن قلع وبرملا لاما نئماضرنع ٠
 !تماض ملا نوكبوه مق ولا ىلرص هو و يرشد سيد هنا نبت :م
 سىسملا لاح مضرب نامفلا ىلا له بلاط دنقلا 2اان تَلَم
 مهلا مضتالا لطم عام الا تأح ل ع هطّماو مب ضاّفلا عماد ىناعو مامالل

 سيل نيل وصل اومأبح ين كيرلا لاهمضارقا لىيلمّولان ا ممئهتأ
 نمط ّماواؤمضاقاؤلو لايعغ نم الارىسملاو ىقولا لامئاجيا وسبا ٠

 ةلخ ئمؤض فام ضاق فوتبال عسب سلا بس ابالف كاسم نصرا

 اضعاو فشملان ذ انددبد ىنكولا روما قص 2 جملا طقادط شب ظانلا ١)

 قطا ارم يي اكك5 ل سيل و ىرش ,جوالب بعضو مالا

 تال هل ا فرملا نوكألو لالا "سمايل 2داوكولا ن

 1020 نال نع نيدلارخ جيلا لن انكر بنا ملعب الأي صولا نمر

 رعزعتناو ىوت اعني نيصملا ل ومنو ىصاخلا ىف لاق ا

 ذاق يدل ذيشلا لقن اهاررم عزخت لراسمو ةيصولا ئمىقتسبفققولا نإ
 لو سسصعنت ميعررش راج للتملا رجاب مجاور نا ىم_ يحجرلاىواتخ
 الخلود ظن هذ ىفرءاشنملا تمم انن امز ىف تال تضرءاههرظ اناث
 وفم كك نال ضقولا لام خاض تيد نا ىبشمل نيل قرشا

 فرصتي فدتخ ذر هىتزنا عال ظضحلاب روماع ام فرشلاو ليتم ل

 فكذ الع مالكا ميقب مزهت وم قاىتبن ا ريدقلا جف خانك رشملا ىنعم 1

 صضرا)ماكطبسص_هقولارظان دي رد لجرل كلكم مسار قب ّقِب و له) ْىَفو ١ ا

 تبانصرجا ذخاو ولا بج مسار غ نم فقولاخ ةيبراجلةصفل عمناتسبلا ٠
 لكك نب فقولل فص لود سلا نمتصح ب حاجا نيرا ٠

 ور وجال ندع نضايار يملا لام ضّماول ميلا ناركذو ضتملاانكك ٠

 , ىعم فص و لوتمل فكو َُى لس فق ولان مكى ين ادرحاول قولا

 نمراللامّيد ةبراج هنم صح سطل ةلاح ضرما ذ لسبب اذه

 د جر ىو

 فئولار اير املا ضر اذا
 سي الى م اقلارع (

 يرو بيست

 لكرح اولالا ملفا او

 ابو وت سيل

 ضانلا

 ب سم

 مح تانسلا ضر يورط نيب
 دعا ثلا 'س ىوولا تصح

 رجس ترانس ةرحا
 كيال



 عدلا رانا كوري
 لو رعم ارو انلالا

 0س

 .مطعبقم دعب نيارلو

 اك دمه نأ هاا لن إل ال
 ' ميصاغ دحا '

- 2 ٠. - 

 ةعيدولاوئو عووم ا ىوع و و
 جرتولارم سف إب لكر ىلإ

 0 ل مه سس بسسس

 -بص اخلاوان يبرم ا ىومب دو

 رمالاب طرا دلا

 سئ نعي رمال او
 تقرلاروم اري اسؤو

 مص نأ ذريولا انف

5 

 ايكدوط نإ
 ارود (ةركع(

 مد دب الام ىف
 عركرلا

 5 هّمخول و

 ٠ ميلا |مض د لونا ىداو لجرلا تين دولا عدول زووآو لص ا! هج طعون .

 هرمي روحاملا لطو ون مف دي مل د اروماملارماللا بنك ولو هنيمي عمىضبقي مل ْ

 و نعبد د ىقولار وعام ةشابسذييها فقور اظن عفش ليكق ىف لس -

 م

 ١ ع 2/ذا

 ن 1 0 ايمان تالبلاب عايش سر ناعبلا ميج احا لس بعل

 .رضانلا ٍلزع مشل سرعلل معف دو نيرج املا نم قولا لام ْضِبّصْف مالا

 / . ””نوسملا لو لشي نو مضره اع ل وسرلا لي ع وجرلا يبرم و مضر ظنلا ل ورو
 ]|| .دلاججيسالل جوع دا طل تن غال ضن ببي هلع خوجُرالو وخدلا ذ
 ) ل ةيلاط 0 هناركذف لعر ال ض ديلاأملجر ا قجلاوف داذاو

 | له ١و ناهصلا نعبسفن د ةمى لوو لوملاى لالا مرومالل و َكيَذَو ع الا

 : . امجاعرلع ن يملا بعت ال ورمالا نعد د طمس الو مضي مل ارح الا لو

 ظ . ىذلا نود بذكعذلا ىلع نيملا ب جف ضالا بنلي ماد حا لع بجرئاو
 .فلحناذ ضنقام مددأب لخالا فلكت هنا مفدلاب سوماملا قىدصناؤ مدص

 - ناو نيدرعالا نعطقس و مصصرإظ لكن او ضصيقلا ظن لون د طمس مل

 ا هبباب َمحاخرءوماملا فلج «ناورم ومالا بزكو مضي مل ما حلالا قدص

 ملام ع ذو اول كريو هيلا رفد ام معزل لفك اد رب فلحاخريلا تعقد دق

 ْ . تعئددم نولالاًقذ نالك دامب دولا متدين أب ب عدوملارعا مشل جر دنع

 هنا ثيعر _ عملو لولا رغالا هد دولا بحاصركتأو مي دولا بيحاصماب

 ١ .يسغاجلأدي ىف بوصخل اجر لعانوهنصم لاما ناكوكو دلك و حان
 ”-لاقذ نالف كل مسخ ديد ناب هم ٌبوصطملاداتبزلا كحاصرماذئيدلاو)

 ا يقيل نا نالف لوق كوضلاذ تضف امذالذ للاقو هيلا تمض نقرومانل
 ١ لإ نادضلا نعمسنفنإ,ما كذ ىف نالةنيبلاب الا فدل عر وماما ق دصي الو

 نإ لوو لدتلاو ضب امل ,ىلعنأق دهب الوارعب ٍجوفدلا ةيم الاى دصاذا

 / بلو ليطلا هن ذا فحق قدها باى ةيباي اهلا يعول ناو

 ورذنالأ تعي غازكو الموكا لباوا نئمئىلشلا فاينل ماع نم وبا نامضلا دمع

 0 ديااووصالقم ال ”مولعح رهإ, د لكذ لع فرو تارا ةع ضمب هل ذتس اوكورح

 ظ :ادّساطمملاو ضقولا لام نمضعبلا شما نصمنكز 3رغو بكا رع نون
 1 ' هذه ناععرا تس اذ بعريمالو لصاحم ولاة مامال ثيحصاملا ١ نذاب

 ْ ءلغشباكلي دب عوجرلا كالا دبرم د ئقولل _وصم كد 557 ل عم ةرجأب ءلقتم

 ” ١١ لام نا بهذملا ؤ دقعلا مهن توج ركذ ل لند اعررشم تون دعب فتقولا
| 2 



 لالا وراجصاقلا ماب ناك نان ل ديال ناكل و و اًقلطم نيدتسي ال دب هند 1

 معد دفن َو رصد أه نيؤولا حح رز لا وأ و ءدادتمالا ثحب نمو -

 هدقلاو الل لكلا ع وترا لرعا ذاونحاقلارطان ءاقلطم ضقاولازطان لكن ٠
 ايمهد رك ملو بإذ فقولا بانو ليكوتلا ل متشيحو ابو نيلوصفلاو ٠
 فيشر | و ناكاذأ اعف لس زي هيلع ن مالو دف فقول لامس ىشبالا
 ص رالال وتم لوعك دي دهيم (نوزرصتم لها و رحأ فقد خراج ميدق سارع 3 ٠

 ' يام منيت لزو شب جوب مطو تايئاب ضرالا ل وتحمملاطو ابترجا ٠ ظ

 مورتن دعب مرازعرمتللا نم مني بو مهلك ىلع مر للا كريو كذب ”-

 ازكى ماعلا غرور انمرطنم ةري دملا دما نه خم ضرالا فجل ةرجاعف دو ١
 نجع (شلإوشمدب فطار حارقعلا بت داملا جيلا بعاجشلا جا

 كلك ةاوحرد هل: عع لل بهاولاوبار طلبتك كى وجسده |
 ىنم د. يملا اع نيا نبا هاربا لعن, دما حرتفلا بتنك
 3 من زها ئقورظان ةءلسسم رجهع ماشلا ٠ ا

 فرع ضو جرا مزاوللا نوما هيو نقولا ضدالإ طرب ني ا

 فويل بشل اون لكذأ م د جل يا دهيفعع داملادماجقفلا بت |
 ليندا دحارقشلاربتك ب او كذكرس لهي ماشنلاب جذل كلا خيسملا يفلاوبا ٠
 -لكسملا نهد مالو ن[معات بابلا لادم تا ماشلاب قفل ىهاولا |

 لوا فقولا ل وتو دككي ةهاش فقولاع ءاؤدو اطلس ةأرمب ا ررقس ةيناتع
 نط شم لال ب اساو نونس دعوة ذيطولا مواسم ج لأ ماسوف» |
 حلا وعل اجبر و نسا رن الث هيظولا سولصم ندا لرب غرك لنا اناظ |

 ر. بنتك ذل ]يع رمح <: ١ناظ ةرملا ىف لام نهوف صفد ىذنلدي اديازلاب هيلع ٠ ا

 2 صاقررقتو اطلس ارب نق ولا لع طَوولزع فقدمت مسالا
 ىتضاملا هوفر وجالاو تالخلا ضش (ثوكنو ر وجا و تم هلغ فكوللو

 م مدح رجارب ضقو طك نيل ويصر اظنا ّح هلى ]سس مهد“ او يلوا
 ايلا روك زماساد هو اسك ندد ضان ققولا, اقع ضع
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 أاعلطم ىقولارظ الكوب مب

 مسعف درإ مسا'ئقولا تاناذا

 هرخلاناب مذيل فوتما عنج

 مايضنرعل يع جون جونو

 ا ضميؤصو فقد الكبت

 هتيم

 ريقنل تك دك ارعس رم
 هع 22

 4 م 3 ا ده للا |

 كد ثالئو دقو مولعملا ن نماحلاضقو ؤجفيظو يزل ناككذا اهيل نسم |

 ١ ١ ١ ع ا لأ ب 00
 | نت كيش امال اسدنع ابا ةدهزع مالغأمد وه ضخ بول

  مولعجو خس ال يلوتلا ميو لوزملا شامل اذاو لوزرعملا نود الا

 ع
 نفر كل نب

 تم

 0 اذ [ىه اقلارط نو

 ثقرلال 58

 مدقلا نم

 .  قيتنالمتدام عومرلالرتلب

 لصق لم دابر ماد م

 مث ايومسا

 مافاد رضا
 قبلا ٌميلوتلارك (مي اللا

 امواخأل 7
 نو دب ر اطنلا دها ىريعت

 لأ نيو بلاى ر



 ممالك نا ثرطانلادحارق |

 لع «داوقا كسير ليلا

 ا ا تصل انها رونا فوعلا]ب ٠ 0
 -ٍ روصق نو ري

 ةكدفلادياوعلا زو زب ب
 ةدوبوملا

 ٠ نقايواع واير ىو برب ل
 ملا صدخ#و يرو

 كراصُم دي اوعلا و

 هقول |

 ا ع كيابل !

 دياوعفقولا عيرؤو ضان و نوح ل ليها ضقو ةب ا ماس

 ذخا مل .يلذالاو لع وذم رجا,دق ناكشييجرشسلا ذخاطانلل اها مدقت

 كب تسيلو ةرزعنككملو نييالطلا نم ةدعرحا لاب لج لس

 اهرجاتم فانا ظان اىلبإها فق ورد من جري ء يصون ةوكذللا
 اهدحا رت نوكيو رسم وي ]بم زحالان ودا 2 دحا نع ذاياياب

 اككئلان سر رض ايها و نيديشراناكشيح بكوج الطإب رخال نذ نو دب
 |١ تنل ابك هنج لال ورذلالا ند دداهدحا فنزوعالذ اطلس اب ها
 اادبجؤت وطن ءفيلظ و عرقم ده تنلك(ال اهم لمس نعيؤخوداهنا دع
 | ليكولارقاذ نيزق اول روم طا متى درظنلاا ذايب زنا ربكيرش تاكيكن الذو نالف
 نأ كلكوكا نو ددحاولا نقولا طن حماك عا الع د نارودرملا
 ىرييالو هيلعأب راس سفن ع ورارذا تدك تاكد لع لكوملا قدّر و
 | ذ لذملا نحدعمالفساكرعو ا مناجم قعوجرملا لوما دع
 اراأ| . ( وقح م ماجد تيمارطان لله اضق ف ل اثلا بابلا
 |١ "7ةضّق نم فقول ار وم ؤفصتلا غروب طانلا نور اجب مينرل
 ليم عالطا و مهرىضعبال لكذ ليل هنا نيعاز كة رخ عرش راجت و

 6طاو ,/ونضح طغيان و مج ئمبعالو ككّذ غ ,تضداعم ند ( ”روعنمع -

 , سوما غ صمعس ببسب ضقولا لعإظاذ ناككوه لك أب) وانتي دوبعه مي دك
 اضماب ةاضضملا ضقولارتاذ  بجومب نس نيس زعم نم رم نم فقولا
 قا مند بيب ةهردتلا ةداعلا ب ترجاه وانت انا ه ةاضتملا

 ,نإ تماكلادياوعلا زهواقلطم لوب ايس ل ضقاولاطرش اذا لاين ازلا
 ./|| تلا نعش هنن ادى اك تنام غرءاظنملا هن ض اد علا ب اوصلا ختم

 فقول ةعارور جوي منال للملا رجال لكك يقلل غوبو تم دخ هن وعدي و
 || . وقح هزيم مسانلو ممشنال ةسواللاو زاب قح لشمرجا ودب
 نقاولا لرمروا لع ةدابزن خا طولا سيل ىتناترجلاىداتش ئعر اتنخلامدلا
 فواضمل هريرعو ةبعرش دياوعو ا ئماصحيام مج فرص بحي والصا
 |١ بهوش املاوع ةوشرل ا در ىشستملارعا كلل رع بجبرو ةيكرشلا قولا
 7 1[ ىيبلا تسسلم اكس ىذا ةيغرشلا ةدغدلا

 _ غ1 ددمملا عيباطمو مهبول يصرع روككلا عيللا حب ميلا نيح
 .'ولعما ماد ورع نم ىيرمورشا ذل أهند ىبسس لطيور وتلا م دساطلا ميسا

0 



 ل جلا ئفد ةاذداتجب و بلا لاك داتابانتب تشاكرتشلالاقفانلتخا م 2
 رثنال ءاذولا عدم لع ا تابلا قدي نمل لولا بلو ًامرع 0

 اهدحا عداناو دسائلا ١ ماككا تش اذلثلاق ضصاظلا فالخئعدب |
 اذولاعر مدع ثيبلاو تامثلإ ديب نمل لولا ناكاتاب ا ببرخالاو ذولا عي ظ

 ثياب مح بكرتشم ةددعتم توس تاذ مولعمرءاد 2 لمس زا
 ايزه انيعماتيب دينز ءاسابص هصد اي توام جضشناو نيعرو ديبإ ]|

 كي للو مجد اوي راجع عيبا دوك نو مولعم نب ع جور ئه
 اعدحا هب نينغا نيبرماد شدا عسب لءاس خالل ل لاطبا

 كارطلا حرش ؤكريضد ةيزوعب «ا املا نع و زوجي الل جر نطانيمعاتيب
 لطس نارحاللف ثيعم تحب نم ميصنرمادللا ن ىم 53 سلادحا ءابول ١

 كنرعت كك كيرشلا ريس نيللعمّمب :داوككو تاللذ لا ظ

 معطي ناك ذات لبس ملثسملا نيحب دارج, ع لإ أو هىلولا ظ

 كيبو تيب 7 تشعر اد ىف اتناك ىكرشلا جولاب مككم يف ناتبرعاج جرو |

 نيش حماسي نع ايعرش اتاداعسب ورع ىهرموبزملا دي لسامعاض 00

 ىكذ نال ىلع |ريدحلا قفا اه دك5 ىنانياة مهن بابل عا وصرت 1

 دوم[ ويابلاب صتضت ككم لكم يبإل اذنه و عيل لارضن و 4-2 0 ؛

 ياولا تجوز نم ملراد عبدو ةتيباجدد عاب تولا ضم :

 او حا تبطي لملاك ن نو دوه مولممنْمب وسلا نيح يصع |

 سارملإ م وزل هانضلا لاح نم بلائملا اياك ع ل١ نءح أبرم مطبقب

 0 لهل طترإ و وبلا ضرملا ببسب ةقشم 0 نع ممايق ناك
 هزيحيملاعشا رض هاروت حا 0

 0 ِر مالاو تاس لك الرمدارقإ الا لع موهدصتنر و لو ١

 عاب خدم دي داولا 2كم دق ديو رثرولازاج[الا مخ بسر نه |
 تلاطلا ناكزا لضفلا ا نئمتلااهيشم اب قاواشم مش ماو د نم 1

 بسس :قشم و فلك ع ايق ناككش !زعلا مورلوانضلا لاح م |

 ءاوااباصو ع ناخوضاق رك حم هدبارحر ”طينحَدبا دنع مهب زنوعب ال ضرملا 1 ٠

 ملاحم ا رراصو توما مضت دالواورماد ديزل ناككذا امد لبس

 نياَو ئم رككْرملاءاد واقف مقشحو نلت نع ممايقو شسإعلا موزل و انضلا ٠
 تام وروكذملا ملا هلم طبق طبقي وا نمت رت نمتب تروكذملا ىدال وانمدحاو .

 طلال

 تير ل

 افولا “' فادلر ..
 7 ا 17

 و 0 ”صاظك
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 1 ا ا ا نا

 يعن ترب عب نع هسيمثل عاب

 هلطبي نأ كا اريل

 نيني اكرب سصتق نبتمب عب عاب

 جدلا مدرس
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 سالم ا عج

 توم 0
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 ةقديمئراو نس شل ع ارك
 دي اه ( م

 - نييعدكريعراركالاو 2 نوكلا لو تر وكذملا هدالوا نعر جيش دود -نم
 ياولل تولا ضرع عسبلا باسيل نه لاهل و تر ولا صب ةزاجابالا
 "0 ةصالخلاو و ممقلإ ل ثع ناكذاو ةشرولا اطرمالا ضينح جا دنع وجال
 1 ضيف ةثرولا نزاجإِف نم صيال ثر اولا ئم عيبا ضن تادابزلا نع
 "0 داراوجوا تجع هيف ناككذا نككريوي اهرنعو ,ىدل اوهد للق م خوه

 01 تذكوا ةاباحلا تق للملا يف محا اوزيرهل ا نرعب ىرتشملا ثراوهإريخت
 الا تيدر طّضبولو ثرراولل حوجزطم نيب ارارق ١اًكآو مدا جلا ناس
 اك تارتملاف هب حرص حو هك شر ولا دن ك١ ملط ايد عرلع وا نم نم
 2 ولعملا رماد ضضم هيف توملا ضرمضصمرم عابا الايه لم

 "|| مب موصص اق لثملا نموه مولعم نئماب هاه داجا نيءولعع عاج

 "أ ضروات اق رهنس تارتس عرش نيد ةبجسرتم ني ن نقس اع

 21 ب صصاقملا علبما مند ءيلعريل وتم ذهف مياقببو لكذب هارتعإب
 ضالكذ نعت امو ئصلاوؤ عزل ىد الو فورهم ببسب رج محزل نرد ئحال

 لانسر تييصيصد نار وكدملا طزتعالاو عملا نوبل زولك زجل قيقشم )نع
 ”ميوصرعم اللايك نع ذذانىنجال ثيدب ضير رزقا المنا جرشو وشن
 ىو هنكش زالرخ-او هنري صملا هركذ ريم رعا ذا” ركز 5 نيعبولو

 +رقا الخ حدك ض اقناع قف ورعم ببسب رم ذل امو اتلطم دعملا
 بسلا وأو سارق ةكةساجروفاشلادنعو ميدو + قملاولو توم نه

 ظ رب اجناو لطاض :دابرلا اما لثملاربع هدام مالا نا أمورا

 ماعكا نم ةيداونإ د قتاملا لم جرشبو ملّضو رظفلب ىنانا مانع جاهلا
 تايعائم انيع غاب ذ!لاع طبع نيدميلععزلا نعرملا عويبلا بانك يس يضملا
 ١هريجي وا ةشبرولا تززاجا لحئتادنعتتاب احلا هك الر سيب نمب_يبجا ئه لاس
 نكمل 327 عيا حض اف تش ناو مهلا ماع مايفتاش داهم شفا لاقدو

 مالا شرك دو ظفلب ىتنا ثلئاإ مق ةلابا ىلا تداكأ طاز وجيد هيلع
 . .شراونضرزلارش لكحو دا. نتس (اسس لعوب للا عر ازهبام وه
 ل0 نقلا ءاطعاو دوبل هنيامم,مثراو نميتشا ولاضيدرم ناك مالا لاق

الاو ثدرباولاذّدني اعم تر اعيد احا و ارخاك١ ذر عنج الأ ضلال ١ 1
 ةقونج

 ماو عضبلا شرا وجر اهذد ل كسملا| هند انالض د ىلا 2ركدي م واوس
 رمخ 1



 قرنا غويب نعضيرملا فرن ضلت لصفلا جوتي :لمالع ظ
 |معنباب اشسمانع جام شم دال ت تعابدضرم ةباسست رج ها 3 ظ

 بسلا رك نح تتاع يشن ورقذاَعب طارق ن اع ١ مهيس واط قامجن ظ

 ص يصح 5 هيف نوغا/ ىلا ناكو ةنبرملا رع د كك د 2
 بلاوصل و ارا ال قمل داهجلعن اكناو ىيرشملا لعهتالو

 بلاوي والا متي يرشلاؤ ريمي 201000 ةادااتنلاكاو

 لكم الم جاونجال ةيصولاك لح ةريغب م المس كنان بالا ظ
 "يو تعابش قاف ةبحا صنم و نيس وكداط لاعس ءادابب ةاماذ

 ةيعرش منيبىرل ضوبقم مولعم جسم اقع ىم مولعمةصحابجوزب
 بس نيكىكصشلاو عيبا ( د وككسرك راع“ «ةرونعو هدع تتاممت

 21ز1و يدل وم ”وبلكمضرح دادرم ال ىلا عنولفملاو دْعَمملاو غن

 ناجضاةىداتن ذه ىملاىوم ضإف بحاص ل محمل ىذلا عجرلاو عر ءريلأ|
 مل ولا طلقو كارا قلطا ذا لولسملا ءاواتك د نمل صفلا انجرح او ةرثدو | ٍ
 نكتما نا باننا 2لاق جب .ولئداهدصّممل ا امآو ييصلاتلز زغع ناضل ظ
 تمزح جلع م نال ميدلا انى جحا دك ناكّناو يملا ءزنيو أعرب دك ْ

 فلثلا نمربتعي لاجريغتاذ١ الا ْلاََو كذكن علا غرد لتاقب تيلو |
 َِ ناي وبرت ى واررلاب :و د ورب جس ناكنا فاس ده الق هن هنم'ياتملا مك |

 لكما دز ناكنا | ىلاو دنس ملط عج وبا لاق د يضيرخلا زن ونوالاو ميصضلا ْ

 كد دعب تاه ناش ىرحا داوزيوةهرمرصعقْنب ناكلاو ضيرعونو هوي

 نع ةارعلا مندوبا قر هعرملاكونو هس بج تااعالا و مصل وزو ة نسبا |
 للا ةاضيااورلكتو ضيا ملهشم وبهم نا غني نا نباص |

 مير اوعو كلصمب مايطلا طعرمدق | ذاب 20 ثحال5 لاسم مالا نع غذا |
  مهانوعاذ اانغإ تعلو عدلا لزائوهد جر اذوا تيبلا دادس 1

 جولفملا ونعقللا ايفتملا وماهلا راصد انهبرمربتعي تيا 2: اخدلاصم.

 الاون متت توللا هدس ىناؤيال كب ىاصو كك لواطتا ١ لولسملاوأ
 لاوو سبل واطتما !ورمدانباكص نا اوكا يف ىئاغصلاسابملاوبا 211 ١
 ةسرلا :وكتس ايا ختام م مباصا اءلوإؤ بهو اذا عولطملاوادوقملاهط ٠

 لسا اسر مصلا مما ءكضاقركذ و :داعرصتمل ءالصلا دارا نم |

 ١ تحرح »اةرغت# يدل نوكأ ناو ةاباحلاهعمدقح سدا ذوانال ٠ ظ

 با

 ل
 لاعسو د ابو ابج وس تعاب

 شارف كد | ةرمكت م



 محتمل
 ش دع راوقالا نم يجهل نيب

 تروم اىضو

 ا
 اظلاو تلو يدبزلإ عد و ضيرلا قالط باب هدع رجول داو 60

 -_-_ب
 ع كر

 ضارءالا اما "صا ىف ةلرولا
 م اهلاكملسرملا 2 0 ٠

 ضو 5 يملا
 تروم

 ل عتجا لت ام

006 

 ' يبتول

 لاقي مث ثلثلإ/دقب ةأب ملا ذضنتف يام لعبادإ نوت[ تكذ اوزيل شرس و

 / | ىلخيالةناشالا ناب بما ركح ذل نوتيارط ) بحا صريصي نإ م قدلاو
 اه هبال غب حاصرون لو مشن كراج كري ما دا ضع ادق نع
 م ا اصخام قالطلا باش سيضصملا ماهكا نوحي داس انها ونرع
 2 لملاد مهداو رماح وحطا د, جيش اح ئماياصولاب اشعل و واه نيت

 . انااا ا ا مموظللا بحاص لسمو
 مخ حا وح 2 مهني ادا/دقي ال ناوه و ريض ضيع ككذ كان داقعاو

 اًنويورتز اك و ٍطسلا دوعصلر اردلا حا دابجج اة حا وراارللا جرا

 كي ال اكتم ولا امض مل تااط خلا ةنه زما نح هاري ليّقح هانا

 ىرج فلاخيالذ حاوح باهزلا نع نع ونحو ىش اضاذ «تريص ناو
 ”نرو نعدي إب ت اناذا اهل موتاانج 2 ورشلا و نونملا باىصا هدع

 ايلا و صاقلا نذ ب ورعنم شر رولا اهتعابط (تويدلاب ةقطتسخ كريو
 كيرف ع اوك ع 7 ال او حا باردا وتلا

 ىوس يلو كا يجمل ذ ا نم كوة يديد

 مهد بهل كذلاوحربتعبو : صو 8 أم توككؤنو نيد ملعجعرسلو

 م تع هاالدو : مقدو تهور اياد ماتعااياصولا ساكو وسلا ع

 0 هأب ١ ات ولإ طعنا 3 0 لست قاكالا نعرف

 نعرودرملا طر يمت أم مت هاوس ملل اه الو ميامي شرق طلاى واشد

 | وا جيجا >,نالىيلإ ونيئلثلا ال ملا قلبت نااما ىريذيول

 :(| لس ضيرملا قوم ئم ةيسداعلإ ا.ه يعبم لك او مكن بارك جفت
 ارإإ] ةعاجئ ماعاش ارض صف تعاب ءانبو اضر اهلا ىف يي راجرا داهلة اما
 : مقالا واعتبر روكأللا ب امج 1:ماناب أ عيب مولعم نفإب نيمولعم
 :رأأ ١ تناولي هل عيبلا نصي نيلحب نيب" كوش امادلا فص طوف
 1 ل150 مجي دل لوقوع هريجلا بيضدوعىذلا ضصنلا ف هداعدحا اجا
 . نيتكرشلادحا لبا ذم نيبو انهنيب قرط مادملا عبرة عيبلا نوجد هت

 . اهامبيخلا ضم ا لكلا ميد .ادالرمارلادضد و جيان 2 نانا رضصن
 ْ اهل «ترئاحا نىص ارا 5 هاشم فضملاو) فرضنا طونمزمل اعين:

 . ياللا



1 

 ..- سلا

 اتاك

 أ
 ١
 ا

 ظ2ظظش 08 مع نمو دالا لوصف ادلا ١
 ما ويب وهو والا مجولا 5 لاق نال مالكد مب ءوِشلا ١ ام غني "اللا | 1
 نيباناكوأ فصنلا زاد ل لصتا ناك قالا مأ فن يجوبنجا نم ظ

 دريرساد دصلا ركاز كه مجج ا عضاوملا غيزماج ميلا مبيض |هدحا عاب ثينش
 رثوجيرادلا نع معا ةرشمع نيم دحاو مصرس بالا يعاومحاو غوبّشسلا ب 97 |

 كرشلا باب وه داواتذ ةشاترملا ىو و لمنو من انحرات اتلا وسب موه لوم
 روق تك دِسافلا ٌياجالا باب نمل ومياشلا برا و جاع اضنالا |

 به نأ ىَرم الا موكا طسن دعت كرش نمالاء املا ئءاجادضو نئلاآ ||

 كئلررشلانسز اجوبراشلا عيب نارركذىتزنا زوجي هعيب د زوق الءاغملا 1 ظ

 مسا العلا لأقو ةيزلاو سررطلا نم صن اَسلا حفل ةالإ عتجالا نمو ١

 تياذراقعوم مي اش تصح مين ئتلّنس ءويشلا ل اتعو كلاسدإ 1 ظ
 هاك تلهف راج ريغ نا مفلاب ماعلا معزي نمرطمد عرج ا متذاوملاب |[

 ماعلا نه تعي املا ةصخل عجل ةعزولتخ ااه اوركذ اهم بهذملا ذائالخ ١

 الاوان الثا نيلجر نيب ضرما ءاداتخذ مادسال لاجل اة اويل ججيصلاو ٠

 كرش ن د |ميب | دح ١ عابا مريس كب كروت لاقو ئيِزلا نود ضرالاؤ ا

 عكرشلا د يملا ذك لثم وعيابلا بيصبف مزل كرش زج مل و وا

 ب ناورماجأ اشم ماع فص وا ًمعولقم عيشخ ضن عاب لاقو |

 نيياورلاى التتخامييطف عام اعنا فصدوم :اهاو لاك رصايتمك ذا

 ةقرلاو تعيضلا ؤانبلا ةراولا تلق زرنا يكراو جحا ماويلل و يرشد |
 نيلجرمنيبانب ىرهصلاو و :قرلا تبش انامل ةاعلا دالاولاق اولا |

 غرذلاو: ريع اانكورجت مل كيرش ناإريخب عبج ا نم سيضم اهدا عاف
 مصخل ويب مغ لبس ديباوط اهو تلاسرلا وامر جنا رتاج يشم نم عاب ولو .
 ىواتخ درا بس ال ما يعي لهادي شلاريطل ضراالاو انبلا ئم صيام

 اا اجو لا ذل قد دكرشلا باد نم ىشناترقلا

 كرش نمواىدجا نس معلب اوسرناج ضرك فضد عمانبلا فصن عاب ْ
 وا ىبج الن نعضر الا نو دب انبلا فضم عاب اذاو ”عؤشما ميفشللو 1

 ماحوح رفد ناك ذا امآو قانا ناك ذا اذهو لاق رنوكي الاكشن نئم 1

 .مقولا ناكر نا ناكأ ا اتيان كرس نمو ىينج | نم صن 2

 ٠ ىبنجا ئهاعاشم قرمزلا فص بابن لكلا هنا لس ناش 1
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 هل عسل

0 
 يي

 ايلا ند ةصكا حيل ف



0 
 سيع ريولا

 رجلان دون (كلا صا

 ىح ا تءاهكاردا 58

 عتيل

 ه>--صسصسم

 0” ةفنف

 عيذلاور امألا ضرةدعسكلا عب

 قر ((زطم ةرعرشلا مجولاب ميا ورعاكم ةيرحح/ صم راجويا ب سارع

 ل بلا ءؤ انهو اجتمع مراح ذيل ديما 3 راعان باخ نش سدا وح
 ل | مزوكا مات تاب و تفر او بع ياويل كاان ١ تيلع دق وما ىداتفلا
 فضو خل نقد ضاراف هركسح شح ديزل لاكك ذا اسس هلع

 ! ىنجالا دي نحر وبزلاسإزعلا فصن عصريوب نما دشملا عايش عروب زملا
 ١" مسلار ىعوىش ,جوالو فقول اطوتحو ككبرشللا درغ ن ذا ندب

 ١ اكيايلا ولا دبع دجلو ىشاترقلا مف اكعن باكل ميكي غر ودملا
 , ةسولاون منا خاذك لامر مساق مانعا وقال ملا وه يملا داو
 | جي طم هاواتؤ نممضاوع ئياعامس جن م وحمل جفا ب وز 7”
 اص 7 سالا تصح اكشلالحا 0 واح 7
 ما جيذاو ككذوخ+ صخخشبا بذا 2نيشتساو ميم جوبجا نم ةركسوملا
 0+ 1-1 ابماب 2لاق ثيح نكد نيون ا
 نأ ملل ويب ة ذر لس ينخا تطاق والعب تحصاكدساذ كيبشلار يغلب
 ظ ةيك[ل كيرشلا ريغ نمارعالص هدي الار داؤق ثلا نم ةميالا
 مالا ل راونلاو لباس ولا مظن او حالو عسرن بلا خلاك نم بجو زماجريغ
 م كلب شلا ئم جالصالاو عضل ال اعاد اقل ضضم عيب بإسم

 دبل زب (ززخ نمو نما جككر م نوم ىكان هعيب باول ارم جت
 3 مو لقبوعو رشم ةرذلا نمر بيش وب نيد | صالال انك

 را جال لوزا ياجيرموبزملا عملا هرج ةيرزلا را د خح عيبا 'يسفي
 9 0 اناو وجال كر شما ىلا ئه ءبدرصن عب اجيب

 و 20 لاح اجانبلا 550008 ومي

 اميص 0 نافاس ضيا فاخر : 6 أ

 ١ ٠ 1 0 70 نمئال :اجكإذ 0110 5 4 د 2 هاا



 ميلا _ول]ن ورمع نم مولعح نهب ضرمالا ن دب ةمولعم «كعةدصح واوا ]

 زمضتلل ولف دس اذ روكا عيل اذ شلرمدم سيح ةيرسزلا ناكش حبي نياجرط
 لصفلا ف َيداعلا ةيكزب عصاو ل زياج بلقن ا عرمزلا لرد جح دقعلا

 نو دب ناشانمفصد عابلجرل لككرمزلا ناككذا ىداتفل اعلاف بأ ١
 ىضتن ويسب اذه نال وك كاكرد ح نك منا وزن وكي كريد ح رسزلا ناك انا ضيرفالا

 فقسلاي عدلا مينا دس اذ نويت عيبلا لوانتيا ريغ عيابلاب ررضلا ةاهل
 بلقنا ةيرزلا رمد كحد علا يسن ملول عرمذلا فمن عيب ملا ذإ ظ
 تريك ل لا نهن ساعي و لاقل إد رن الل كم ناملا تال اساشأ |
 فصن .دالواو دي زل ناككذ اهي ]سس شانالينعاباقن سدقتاو زل آ |

 عبترخلالا ف ضدو محب كرم فق و ضر معرشلا جولاب ميو سارا

/ 
[| 

0 
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 ادحا كاب نيلجد نييبرججت ةي زازبلا ثلا خسر مج ميلا |
 دلحا هضم ال نيب ناو زوجك كرش نماراو نكمل ىنتجا نم بص
 موق لساسولاعفنا خذت موتا زم وحي ةلهجامرحاب نا ورنوجي لأ ادجا ئم
 أملوقنلا درس لاطا ام دعبل اقف للاسولا متن اذ | اسملا ةقرعرحبلو
 تلرتشملا”عمزلا نس سهلا عيب ادا لوصنلا نهنماننريكىذلا لصاحأ
 كرش نصر ولو نجا ل حز وجي ككل يطب رخل و ّمشكشملا -:مطبللاو |

 طرظيع دكا زنوج مناالد ملا ىو رنوجي اعلا هجم فذ ديل |
 ليع_؟شمل)رابجا ىرتشللا دصت ناك !١ جلعل دال 2يض وتلا ئه |
 لحجر نم معررم فضح كايا ذا|ميواولاّ اررطلا يع يعرب >6 هنال ملكا 'غ

 عنابلا صيف ملهلاب ىرتشملا لاطي نالأولاو زوج ال ثحبل ةيمزلا لكك
 ىلع وانما لمحه فقس ءددل يسكر اصخرحالا فصماوهو مس ىلاوو |

 موتا اذه صعب و كم 20/1201 جاج عم وزوجتك دصقي مل اذا

 رطل لبرج الانا فنالأ وارض هيف اال لووب ارجل حلعت نه
 ماج هيدا ملاقلا ىرتشملا بلطبرلو لادا د نامطىتبئانج فوم ناو |
 كر[ وال تكس ناو جن[ مدس نال سلا خف ضقنلا ظ
 ضراكككشلا نم تاواذملا نه مينا وو انا لاوزل اري اج بقنا .٠
 نو لبد ككل ؟رمزلا نم صن !ادحا كايد لدي مل اعمل ةرضا هدد اعزب

 د ابلاواوق بلاط ناذ كبرشلا !ظن ك3 )) يجمل الاو كم دالاتقدالا

|5 

 اك

 عمق هل هلك عوزلان ا و
 الاون اج اكر رد نا مغص

 الف

 يبنج ام عدزلا نيسسضن عاب

 سوكل/ مي اركءزس# دوا
 زاك لكن د ف
 0 ا 2 0 م

 محب لي اسر
 عبد ٌرلاّس عمن كارتصخلا

 سرطلاو ءركااو
 انبلاو



 1 داما را انبلا نس. مهل باسو رند ضلوا روج الكير رسل صرالا

 عطانا -محولصح ةرح اهم, اعاب و ملقلا ىرتشملا فيك عيابلا كك '

 عينزلاو سلا ذم ولازكو بركس ديما تباقبلل نسيم

 ْ ارق انزككو ب اصصال اع باوجاربلعو الرخا زنوج د ةياور قف ضر الا
 ش ٌمصح راتبا نوه ضرالأ ببر عيدك رلقلاب /ضادرع بصي روصو ناكأذاام

 نيتححر امك اب ولاإ تي ل تدار علي الر ذو الف غلا نح
 00 ا اذ ضرالا برل رمل وا غريم زعلا
 دالا_ككذ كيك“ د ضرالا نح,بيخم فيل تهاو هال
 1 :زا اركي رش ىح واب انا «نارمذكتف رك ' ل ذخر يضدوه و ستيل أهو

 : ٍ 5 قكشل ا العلا ئح صقل عيباسأو رانا عر زو ال ضرالا
 9 'نودبرخناكا نمرتعح اهدحا عبو الهامل ضجرالا ناكادأ د ككرشلاوا
 ظ ةصانمبل ناذ قكب اسرغ نابا عرخل تناىناورعاككرمرلا طلاس شمالا
 ظ ةراجابآنأ نازك ال ارا ىزلا كب شللا نعد اجضرلال لع ليو
 ١ ببر هاي لاذ اجرح الصرالا ناكاناو ىببججا ئحالو مرش حال معبر وي ال

 نمر صن عاين و معو كلنا نىحزباجانبإاو ضرتاك وس ,ببيصد !دحا
 ١ تاكو اولا جدع غنج كش حالا رول كئينج ١ نوح نطق نما
 ظ 000 ناذةرج اياهرضلنناىكاو ىرشلل وا عيابللضرالا
 ظ 6 دالزجلا سول ل الأ و عيسلا يص ايلا نس بديصنمعلاب مت رتشملا نم

 1 ا حبا عما صنب انآو يتيا ورلا ةنابرح عبشيو الا و يحاربصم دعت

 0 ياذا لسوق رقصح ءولدلاكن انك عاقل عم مال عنجالاو

 ا اجدد 0 - 52 نم بلاط دانا وع مصحوس ضصادلاال

 هرعت راو يصاخملا نسال سرس اجالع هلاغر للا اقبل كام

 نايا مبانك ة م١ لاسملا نه ةءىسوسطعلا ماحالا ورح سةصالخ اذه
 )نمت نيتياورلا ضالتخا اء ثم ةراهلا عسب رناوجحذ ذرداةىم :شقلا غامد 20 :
 1 0 10 عير مردا قتنام نيا يدل هناي ٌقئراو يدار :اوللو' 2 !تللاو

 ١" ةياورء ومنى نالت اويل هحدجتوم مص الار حلصو عمادبلا بحاصو
 | وهن ينياوملا فاالتخااّمآو ”عا تلا ضعبلائ ىشراتخا َملّسلا اهو
 هيا ع باتك ةعبيشنلا زج نب لنه لالف ونجا لاؤاسا ديرما
 )ا ايا ةلاةوراملا بصنع !جعانبللا ئسعصحل عيدر لش غطى وسبزعلا رابع
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 داني طانما نا وصامل اضيا رقاد ىتنارعلا بحاص كت لعقار
 يلو الدواوير صم رابع يري كريو صصرم لالا هذيلا ٠
 يزلاو طن مدرشلا نمدتملل عيب قضالفالادو ههزاجررضلا هضم ٠
 ذب شدإ لعررزعال ذا تيب رشلا نذ )الب ىببجالا نسولو عصي كامدادجا ٠١
 دل ناوا طول رجب عطقلل دملاريشلا لشمو وطقلاىراشلا لطول ٠
 < ست رمللاببيضد عاب ذا عيطلول ولاو ةيئانظ بيف اص خصلاوروشلاك ١

 ميل ةواطتلاناوا يغلب رقر يشن تنياكادازعداريغب كرش نايطب ١١
 يس تالد سا وي :اذولبترل ناو سل ابر ٌضصتسالىرتشملا الزب ظ ّْ

 م رابع نيب هيدي عوشرطلا صاع ارا ضقشا هه عن | يدع نيني 00-7
 اناني ل ١ننامزم ذمتي احد انع نال امانا ويب نس انكو |
 ىلا تاكد ا عنب اطلسلا ىرملإ ضرما وةركملاضدالا: توك |

 ضال تمحا ع دحا لب وانبلا ه1 نيكي شلارجاوتي ةيراجلادبل سام |
 ضرالا و مكسم دم نعي اذو كتل طرا ع تصح كباب ١
 ملقلا زدلوك حزطرالإ لع ميابلل ديالذا عيبل رنجت ا دنع عدي وطرو ةيئئاطلسلا ٠
 عبلا زوال نا بتك كروب هدي عرجوضمملان دكيرشلار ذيل كك عاى آول ١
 ... ماي هاظ نكل يع ىكذؤ و انبلا ضقنب اأموست ىكيالهانأب للصم
 ىساو الملا ئعئلول امالك د جرمتام مل و اقللعع م اوجراذلا ةنّضلا 01

 بيعلاوا بوثلا مر يصللل هانبلا نسعصللل هر, قاله ١اضياي َوَيو ظ

 ميب جزع و ملا رابع لقن سجد ىلاكتل لعالنمان ذي تم لل ةدقو 1
 نىجكع و ةبقرلا تبببش اال ومالا دعرنوجب قراولا نستعي اذا تملل
 يوه مقَث حبش مساق تمالملااو تنسب انناامز ذ ىدتطلا رج ْ

 .باوكل صاح وةظاا لع ,ضارتعا نيم ىدوسبطلا نوع مدت ا بباوب
 ١ دالع ملقم تشلاو تاّقث كذرؤ تاورلافالتخالنيلكانلانا '
 فكلا صارا ام رحماعات نوكيا اضنا هيف بلاطل او رجشلا ماو لك ساو ا
 نم رتصمح مدجاو مكس كح كررشلا عاب اذ اذّررجالاب لاما توا ٠
 هلص اريزطالذ لاما تيب هاضقولا ميا هيما ىرااظالا مزتلاو ضدالا ٠

 زوجيالف سؤال رع ءبحلاص لب كردي مل ىرزلاو ىتبجأ م عيا "ما عر زلاولشمو
 ىلاسرلا عش انين لل نادل نال !زباج) هالاويبلا بلقنا ىرتشملا نكد نس ديرك دس
 عرزلا سر يسيمصت هاير نا ظ 5

| 
"| 

 م سن



 نذ اب سارخلا 1س تمصكا

 ا

 ىشرادلاءانب عيب فجر ل

 هبأوكلان و |

 هيرلامتيلا_ريمو“

 تت
 ال

 / (رعط3 تاور
 57 با د وك

 3 2 ضرالأ فض هرجا و مصدرا وابو صال لك ناك ذا انبإا للم ظ

 أ ةوحيضدنوا ؤهرثشسلا مجولاب معاق ساداني ا ناككذا اي لمس ْ

 ١ ا ..ديرشا دنا ىلا ندب ضل غابول اماه ى تينا مفترءادس اوبل نم
 فال نم « لام تباع دق ورماولل ليقو اننا من ىاتذالاهيلعع نان
 معنا يرش ناو اها حاقشا ىو قفا

 رع علق تال مل لاخر ماجالادج ضرع نا ماهند ديلا

 أ فنيا ةيوهن يضلل خب م1 عربيا ىفحاللو ن الا
 1 -العبملا لسع سكك
 أ قا عيا ومنا ىف فيتم حا دج دارج
 "0 7 انوا رجلا حضن لام وي !!رسفس بكذ_ بضم نا مطتعل وا

 ةرابأ عدي مايل قس رلاذا انهو عرضلا مدعل مطقلا نا وارعشسلا |

 ا ناوتاهاو غيزعملاب مسالك رشا لع ربرطلا موزلل ويلامصن مل الأ و 0
 / كب د1١ 31١ ضرالان ودب وب عسا زروال و الصادم 1ك الو مدابلل رول

 فو راكب انما ارح هنو الامام[ ل
 91 كورال ةبقرمش ١ انبلا نا محو هنوزئاوؤ طل يؤز مساق جءالملاو ةدعلا
 علا ةاجاظلاو عغرمزملا ثالذي هعخرءد سلق دصقيال اًقبللا دعم 530

 هد

 جك تنراوو هرشح فصن عمل غرفوا كذب لهو عاشملا اجار

 1 ادد كد رحال مال |رصلا بمال عت نعم اجدع كف هن اطلس

 كا ككيح ملعم اهدحا دارا اذاو سازعلا ئه جعيبملا مصل طراوعدب لقبيمل
 / 2500 سس علا مهنأل مسلايزحالا نعرصلا ههب عثر نك الإ

 خكانرع همداو ب امكان هر عد ال كلان ؟باطتسملا ارصلاذه

 از عيبا سوك رزه ضوبتم مولعب نرتب ايعرش عيب رك سرع بط ةرككيلا
 سلخ سس هد ورك ئّوولا طوتح يي دادعمةخوسال داذهاز اىهيوص

 :حاةياضو كك وهكذلامتيلا!همحاو نيزعلايلا ورعدلب دنيب كرش 2

 هل او "7 عيرشلاٌناباحمب صبت نم |متصمح نائلايلا وأم مولع مصحح مداد 50

 | © برا وصروبرلا يلا نيكو هكتذل هت اجاوروككذاوصولا ناب
 ام مولا ضيا يم د[ انوصولاو عيدا حصا يصوالا بدا و

 7 يزن قهذةراجسمملاب سوح مهتم لس صولا ماقح ماد

 ل لو ا اضف ولا عج ضمد

 ا 98 ل١

"1 

"١ 



 خلبترل يشمل واسال شن جوجل كلذ مل نسل يطق نادر الا
 عرزلا ئه بيضد ٍءاب نيو لرسم وجر م كا وابهطقن !
 ريل علا تدم ةرزلا لرداقح عيبا نضيمل كارل كتل
 بيض وأب نيد اس ناطهماة ب صا ا كادزهازياج
 / تالاالو تن دصتالب ياكرش دحا ئه ىقدضداؤ ى تس لزعلا نم

 عيبا نيك[ اجار كح دعيج متي لدضصا بوا ,
 3 ااناذل نع [اسولا مضنا 2 لات معسيج زياجر يع سونإ ْ

 دكليرشلا م عاب اذاو يام بحج ا نس بيصن ا2دحا عا فنبشا ْ

 رزوجيال لككرش دحا نم ءبيضم قدحا وأب أ 1 2غ لت نعي نداكوكف راج
 أم-طق ندا خلت مل ورعو يدر نيب شم ىف ل ىتنازاجأ وس نا:
 0 تلو 9 وع ير 0 مييصن الجب دري

 ايلا خابت مل ثيح دساذرتة اهمبديضند معمبو لكك, سيلا

 لس نيراله)لصغلا ذره داولا ف + 2رحأى تكذب تبرضلارص
 اءاسورع ل ضدخورمع محب 2 ىم اذكء مق ند ديزل اناكا ذا امي 1
 هيد نم بن قر زن مصصاق جامل م سولعج ىمتب ةضضب برقم
 لقاولايداسموأ ةضفلا نم عيبا غام لعاب إز نهثلا نرجو دونر ظ
 ىّتم دنا لصالا ورم الا امدلاذ لاكش بما يي ع ميبلا 5921317

 ّ 5 دايز طرش ,سلج م دقن شكر مو ضططك اع عمدقن ع |

 اطعْغضبامتلا ارش ,نجر طب ولو لطب معوا لقاوا ,لئمولذ نعل

 منكم به د م وأسس ١ 2 9م تعا نمعرش اجر لسمو تبن ظ

 ل تاوومةضف زيخ د لود فقعو ةضف معاسو
 0 و فرت ومهولعح طاقا ىك هلع طسعم َمضفلا ىلا ئ
 7 لاذ الهيلا د در هيلعو يحرر وكامل عيبلا يل رتل فيك

 ناكذا امد ل نصل بادي يملا ىفه+ عصا سلجلا خ ضب اتم

 ,لعاط سمح طارمللا نه مولع نب ورع ئع كو بهذ عاخيبإ ,
 سده عامدلا نمايشوبز بشي مل هاةرطتو خمولعمطاضا ىف
 شعل طرش نادقنلاى!اضإ ولد مغ بوبلل هلطاب عيبلا د :

: 
7 
. 

! 
 ١ ضصباّوملا طرشاشسا د ملوىازعباهتلاطرطالاو ضيا ؛

 اابا

 نيك بلا نذ | الب 0

5-7 

 ةلصقلاب دلصفلا

 هس ضئ

0 



 فلانا را

 ش ناو الا و معتم الاو مسقملا ئعجولمم ضفره) ةرضمملا مولعم

 لالا اتا نم دوزوجبالويم د بهذب بهذ ارؤوقس غار 1

 دهروداواة0890200“ .٠
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 ١ طيبات: يعاصنام رج الا ندد قالا
 | مسقع ١ ننام ذا اهفاجساهيفم جملا وريطلاورجلا ف س موتنا

 *” ولحو ةضط رن زو سن اذ قلو او صتماو ع ولصح ىاد ئسضورعد
 ظ نتي يعل ابل ا هّلب | ثم انبعابذ ت امولعم ذ الوذ فيسو بهذ

 " به ضعبلاو بهذل اع خدولعم ةضاك صصت نهمبلاهقيلاو
 / أكو ةيعرش ليبى د سلجلاب نقلا ويب ضوبقم عضطللا نوع مولعم
 0 اوتو محن بارو عرش هع وش سب ن وفعع لد انو عرش حل صكدب
 , ! ' | زكام انه نكذ بسام _اوقا شكررملاو ضضفلاويب غاملقن

 :نرس] ةملاوا بهزما لا خيم شاظلاوا ب وتلا طيف دجويا مورو ثعلاوسلا .

 1 0 كك ال ما قارذال3 ب اقيأم نمثلا نمدقني انا طرشإمه

 / (تيكسم النه 2س يع تيس اح ىرعزالا دوعسلا وبا دهديلا
 , يتلا + عويللا العبي امدنإ امر و ئم طارتشنالا مدع طبنتسااو

 || نيرولشملا نه ثعب قرض م :ّش ءيمتسلاب الا زكلا وم صح كيرا

 "1 زال ةياحرصلنكت لحن فيس عيبو ٌمضف قوطامملعو ةماوس لرم
 م ًكوطلالخد ناب |مملب اًهيأم ضشريغ نم قارظالاب ميم وي هو

 مسا فيسلاو مخالاب لصتس م غةوطلا نال صبا ص ل لل
 .ريا بوثلا لع فالكت هاهس نم لكل تناىف « ىلذع | ناواضنا

 وتخانقلا نم تصلب قيالف تيصتلا محا وضد ناىك عيبلا يسم نم
 : ا قري نا الا شكررملاو ىعضفملا لم ءياعلكشي نك اصخم
 ١ ةيؤوبس لا عرخا ايشح سيل هخلاب و ةيلكلو قوطلاكارشلاب هوصقحم كلذ

 اب شواباذاو ةِخَذلاْ قف لك ل!]قْ ترمظدوو ميلا يهسس نم
 :ىكلوهوراتعالا نموزاويلدر ال صل الب هذزلاب ب هذي اجوشم

 افقسلإ بهذلإرابتع ا ىفنا ثونل ب ىقتنمل وتل لصغنملا بهذلا
 تبا فموي واو فيجو ا نعو بوثلإ ملعلاربتعب الفدمتياور
 | بعزل اا ناالاقبلاف وةئاضر اناتلا ذلاتو ىتزنا ىتعي
 ايولوتبن ايغلا ىواتؤ و وربتعب فس وي هناو ٌعيحولا ئعو علا

 دا

/ 

2 

 نإ
1 

1 

 / ١

 مب
 |. دال الان نزلا دولت مج سلا
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 ىلع مالكا مات ءضحمبت مال بونلا غم ملارابنعا مدح كصلقن ١
 تعاي ةارما ف لس عجاف راسلا ساللا نع تقلع ا لما له ”٠
 مولعح قدر وب زملا ارا نمارهتخا نير وامين: كش راد رصح و

 3 ادسافروبزلا عيبا نحكم ةدما,وتعيابلا ىكش نا ايشيوع
 ل
 البعاد رمش ميابلا ايزكس نال اماد ءكدلجرش بح '

 عبو انام رشالجمف اولا ع ضخما ادا نمد ميابلا
 ضالا حك بيهم ا 0 تت انهو اهدوجو موععضر الا ل ةيبيخم موو رحا ن 1

 0 ا بياغرلصآآ سوي يبل ذ لما هضمب وا اهلا هدرا
 7 و وكت و لخااّسناو راش 5 ورلإر اضبلوذ 7
 : 1 املا لحد ريوتلاو ىلا هش و اكىوضلايلعو اجدنع
 لصبلا ول غل اك ضر الا ذ بيطمو ا عيبب زوجي ناب ةيادربلا يرق جفا ل

 لاوسنعباجاور ايكو لل ميابلاصلق١ ذاوساّملَحلاور كلو

 ري نا كحو و هر اءارشوزجضرالا خابيطح ابشمئرتشلاا ذالوقيرخا
 ضب ىل ناؤءّقح خءزالب نمل مال ورلإإق دقملا انهي نا نأ

 اًسناعتشلا مكن همم ماكو املا واويابلان ذايب هضعب ىررشملا مق /

 تاكا ذإ ابل ميسلا محزرل 7 ىضرماذاو فاش ناو غم 0
 "صء اًدوهؤركسلا بص سس روك هتناياضاا ب٠اكجاو وولعملا رفض

 لاراب |ر اذار ايل قلل و حالصورب دجب شق غطعغم لوص

 7 . ايضللطباطرالا موتنا ملق ناد دراش ناوذخ ا اش نا نك '
 وجو اهولعم نجر ذاتان اكردمحلصن ور ئحدد إى عسا ادااهد

 ميأبل تع 6 ضمد ضدأ نصب مصرانم علقو ويجلا لشن واووص [غاخ

١ 

 0 نيد اتم هيرتح هب ةلصتم قابلا داس عشا أ
 5 هدوجو لو ا ١ ها لوو سوسو ايسات ال 8

 زياحربع هد ع سس د سانا عيبلا نم العلا سوتلا 2س 1 7
 ٠ نيكل زو رككم غال و «دنع ةدوجومرش انج 5لاح تاج الا |

 أافولا عج و ذلعم ا[ يبل د رو توم غال , ّْ
 نيرا لاهسو فس اىكذ دم مغ عيابلا ضيف حيل ولك سولعس ىطجس اهرش ناب عيب ظ

 ١ هلعا 25د رممعس د ا ا ,

 هب



 «دعو م ْدلا لئب عسلا ناك و
 ال ئلا ذر وا عملا درب

 . ةاقولا بك
 هب 2

 0 هت ييهميسللا

 لانعتملا كت مك افولا خيب
 ظ ع 1 و مكعب

62 0 
 متدوف ءأفو ي رع ا ثا

 امم ا
 سشيش/ربشركاقوبب عيبل اطر

 مطبق هرفي الحر كود
 ككشلالانش ع

 ا لقي لو يصلا ع5
 اهلا نك ل لاق منعا

 قرص

 ٠ نب تت معلا بنوع تعذب ض]دلا نس مولع ليم زل ناكاذا ظ

 ا موةدملا تضم و معه ذ لوحال نيكككذ ديز لوو بر ملاذا و ءفالاّممو
 ١ موهلس وركب موي لااوعاي ريو نعورع تامو ورع ككذ دن قيد

 ماكل داهغالاباكسمتس ناب ل عيب اور الكس فلكي ديبزن ماتض هس
 روكوملا دارجتالاو لئلا متي عيبلا ناكشيح بربي كك3 دينى يلف
 ركل ذ لئدل و هدر طعربجب دل ىرتشملا نمدعد ىزعوبزملا عيبلا دهب

 الذ دنبل ناك ذاع 00 لو 1
 1١ كرر لو ويلا تقلظاو سنحان نبذع هيف سولعم نقب ارمحا ئسارمعاب
 2١ لت واذا اما ةيعرش نحب ىدل وبلا دجد | .ملادبع ىرتشملاناالااذولا
 ' | كيرتو نمتلا ]ثم لا:مافيإ]تج ةخرمو نع تام مت عسبلاامعسزيسضم هن للتح
 7 ١ ,جولاب ان رككامتوث دمبا,عيبمد ادزعساو نمدالْتم رولا اذيا
 . عيجؤ نعرلا كح كا نولا عسب نا ؤ بسس دالو معن بس فشلا
 0 يي دلاوهو عده ازاى. يزكي مزح ماك
 , ١ !ذااماولاة نال ّصالا هلو ىرئازبلا طسبرَق و ىداتفلإ هاو ذاك
 "0 أيد لسسوتبنا انولا ساكو ساقه حوتت تن .ود ءازو كرتشملا تاع

 مل .فيتق ةيوامس-فابكرشللا مل تل ميابلادنع تككه و سولعم

 : ١ ررمتبااطح لو ندازلك مزج الو ضبشل إبق كال مويس |ولجمي بيلا ككل
 ,/ ١ الح ثعبو ايش ىرتشسا ذا اهوا جبرا غل بلو هديادب بن
 ل١ راما نال ىتشلا لام نكرر بت ا تكبر نسب جمد لكه هر ضب قف ضب قل
 |١ ىبجو لس عيبلا نسى د اتفل | رهاوج دانك ضب ص حرق ىماب ضرقام
 قديصب] ضاغلاب كامل عيبلا تيحنمالاقنالاو ملأب ىلا لقد ماو ايشمواب
 ا ع ابان الا قو ىرتشاو عاب ىبص جدلا بن تداوم 2 و عب بإب

 | تضللبمل تقول نكد خلت وبي تقد هيلا ندا دنا ركل دجال

 | دوب طرشي هااوهو ىرخاا مضيق دانهو نسر ظعانتا تقوو .هوججلا

 عرتسالا اغصلا ساىحا لم منهي الل اجب نوكيكلالا نشجع خت اولد
 ١١" هدانسالرقهاا لوفلاو لرقملا ككورفصلا غبر ةال ائدأ يبا ]اس
 7 كاطع اجري ع عدلا مله الاز نم لوقلا ناهضعلل ةفانم دوبعملاحرلا
 / . كلاحإلا ردما هال ل لولا ؤإ مالا تق دايص تنكى دلال اقف

 ؛ || د5 جل!انا قو نرتشاو عاب عض ىوعدملا نمل لوتعلأ نافل ةفانس
| : 



 و ريغ مالا ا دوتسلا مياس  يقبرامولع ضار هل
 اكد كذد ١ ئمكب ىلعلا 2م ىبا يزرع - تطنلل اوجاتحإ
 ' ةشالث ليم ا :داذإو و م باول نه 1
 . نيالا يبحو قف دساد ا وا كدعامابالا نال جوا ٠

 دس ضل قطط ليحل ولوعمعروجي
 ديرالرم جرش ابم نإ>اظماو ل ضرءاصم الو ررذا وتقف ب الل نأ
 قاؤنالاوا,عاض وبلا دجن نكلا هسه بلطاح دعت بالو داوم نئنف

 نال ثلاثلا جولالعو دج, ق دص ةدحىف ملثم :قفن وهو هلع
 متقفشل اهاظداضلا ةضر اعمل ىقلا ؤعضصد نوكيا بالاراقعلا -

 لسا راشل ردو ذولا دج مطقز فصلا ةذفنيال هرئلرظت لاف ٠
 ءراباذاطلتملا دسملا/ذبملا بالا بلا نيمايصوالا ب دأ 2بالاوس عيب

 الرا ضاخ قزم سيب اها طلاب اور زصلا ةرياولاط|
 قتل لسيد عرب نمواقلا معيزنر و هيلاؤمكلا ديب انااا

 خر نكَكَو ةرويبملا نيس لل بابا نمو هاتفا هاآوح ىريرعملاب ضن
 ها ذر جصلا) للا قع بتناك | عيب انا نم نسم ضلاذياعمعدنيلوصملا |

 0 اه قا ساتن ىعضلالع لوجين الإ ملا مقل فمضب الار زوج |
 ىا ناش اطعىوتملا ناركذ و ىنضووتس الل راذصلا مادا امنع
 ل 2 كوكا ممالعلا لاقو ميو نيلوصملا ة نهرا ٌ
 مهّهل) !ةءرمضصل |ماقع واباذا بالا انا ىوتفلا ىلع ماع جو اختو
 نيالا نسطمولو /موتسحوا ساانلا دعا دوو ويريسي تاب وإ ١
 -عبنزوك الدسفللا بالا راقعلاوس خرئصولاو فلا نمضنالا :
 بوتتضو ملازم بالاتمدل وارؤصلا تجاىلع ا ةىقلا فعضبالا )|
 مم انع ماع ممول ىلا "هش الثلا طورشلارحاب د حاو وصول , ا

 وسلا نمؤوسمال ضصلا ما قع هس حج! تييالرسطجريعول بالا 1 1
 غن ميكن يوصل زال ن عدول ةنورصوا عميؤاهدركذلا ا و

 ..هزاا زك ذحزم كرما ةندجوي لا لاكرتاكممالكت يبي كت
 هياوح دك ةصصو ىرشومو تعمل نامكذا ايلتس هيناو -

 رشكرحا نبا ناكوكو لق لل تذنإب خلاب تسل لاق غةنسر شاع
 م |١ سس ويلا ئمىداتئلا ععامج قدصؤلابب تسل لاق م --- : ا

 | ويس

 تارعصلاوابإ لاعإ ولن

 خروك همكم بع محلا

 مص ل بص ريع

 - ةتسلاوعف عيب عمي



 هنن عل نمد كس عاباذا

 موصل وبالبتي/و رعصلا

 ملقل / سدعلاو

 بئعل سارع نم جام عاب

 يي ا ىتعملاعاؤتنا ياو ود رمل ظ

 ٠ ءاصلدكت ةرزلا ناكل ةيداهلا نعلم ام مآ متابع |(.

 0 لكنا اراب ,ثوخا ككدىف تيت ماج مولعح ناكص اند ةمياش
 ِ فىرش:اةعدل تيرعشللا نطيمف مهزمدلا م مولم» مكب ,ت ونحا
 فقالا نا ورموبزملا عيبل 6 ةيعرشلاةنيبلاب هيدل تبغ

 | ىيبكتبا صم ناك وحب ىكذ ج21 ردتملا عيبا
 1 ل انك ١ لاق رخص تبل
 5 عيبا نادك نور وكما هطرمنم وإلا تاع يجرم قرون زملا هون
 0 ١ نريد هاو ج0 عيبلا نعكم وبال قيم ثيحجوي] ويدرع

 ش اعمصو لل بالا امم مصوىصو ّحمبصو مى بالا الرؤصلالاعىف

 لنا ما ىجات لام زاجاطعافوقوم تدك لور وج ارب دو لمس وت ال
 أ جما جاتسلا :زااجإ ع رعسبلا قوتي غم بني 1
 1 انوي اذن ةراجالا تست !قحجلات حازب مل ناو تاياورلا

 ايعرشانهمدبزب دنعمولعملا»,ا آ نه, لحر زم جرعه ثان 7

 عيبا | نوكتبول مآل ضيكك جلل اناا انو ديرركلا نمارمتأب مح اهاسح

 نئانرغن وضاع هند مالا واتسدل اقوا تعهترملا مزاج يع أى وق وم

 1| نأ ةفيورجاتسملاك جسفلا قح متلاو نهاللا سيلو نبترملا تحف
 | دساؤهناعطاوملاض عبو فان ريع مكه يصت دوظملاو .صجاتملا 2

 ١/ ىحويابلاق حور مزال نيرترملا و جاتا قح ذفان غشا هانعمو
 1 وتلا صل ئه جرام ب دامب ب كوول
 1 /و ا جفقو نجر غل يرشللا ح ميو بعرس زري نل ناكأذا ايو لمص

 ب اقصو شم اعبر نعام غرفو دنهنرم سلا عر وابن فرت غاهدشم
 ْ . عجرم ورحب فرن هويؤلل لع عري ديرز عطو مع غافلا لج_مقولا لوم

 ال ' ماعم ن هونك لزم يسد جو نو دبا حلرعسملا ملست ئم عنتماو اشامل
 "1 لئلا وطقن مل ثيح باصلا نوم ءب رحت د أه .مهنلدو عيجلا ملتي مورو

 14 هلئالاو نئاحاجمرمح 5 .زلا ناكنا ضرال الا نودب ناسا نممطضن

 ,ر | ”رصلاناوانبلاكرسرغلا نا عاظلا نإ نان قوما زعل موزل ءالعو
 1 امان شعيض ينهض رضيت قلم ءللاو ساحيالاب لوتس.«

 ظ ا م ولعم نمت شبت نححارعإب حام مضبقو ىضاررلا نم مسولعس نمت وؤنم



0 

 ١ لهم ابعاب القا سولصم نحت اررجاصورعتحارعلب مملكبابضبتو 50“
 لف؟ عابان ىرش ةلاسم 2 بيعالرابزا ىف لصالاؤ ورخ بوس يع قرع لا تاع يبان ككت
 ١١ عاام ملزما سمن تراو نسوا هرتشاى زا نيس حلبا عحاب عباس لش

 نحىاّتلا نفل او بيحب صعق مل و جزم ل الجب عيبا و الاكواب ميحوا ١
 نيتنس شيش هارتشا مث نس مثيلا, ابوه تاكو والا نعال نجا ١

 ١ ذازانأ_...:مسا :وجتمل خلان دالي ىرتش|ذ عار ب عدو دس نوف |
 كيا ولورزلاجالقإب للحرلا كت نس ءارتشنلان ربو عجب رحال لقتتنا ١
 صمام صال:> وقرن ززاج دب وا نطل نتن 3و الانعلا نم زلال ١
 فو ارا ىف مكسح دشمم ديزل ناك ذا أمي لس دسلافلا عيبا هر مبارلا ١
 برع نصاعم ضراللاو سدازعلا إذ متكس راج سرضلا بطعن ساح ١
 0 النو د نمل سم صح سارعلا هر وسلا يصب رهارمرللا ىهمواصم نمت |

 عا متشل الاوت رلامم اذا جن دكر الق فول 0 ايوا :

 ا ورع ديبزب قيد ١ الاه لس ميو كانجنيلاةّقاكخحارمالا نود ىلا عي |
 سم ولع انطق هيلا لسرا هلاسر رم هقاولارعسلاب اذطق هيطمي انا دعو هرهلدلا نماء ولسما نسم
 حب ومو مولعملاجئاولا ةدم تضم وأ مولعه رعسلا ككل سبررالا موب ضاوارعسلاب لتعلاب |
 . تاولعسلاب نلعضا) يلع ا قطا وايسا خام ديب ارم ناعما /رعس نأ ْ
 ”اقمسلاب لح ك2 /ىللا نحلم هرعت هيلا طمس ديذ جبري كلو الأ |
 ىييل اولا عسا لع قفاوللا نمركدام تبا ام قرش محو نو ىبأ !

 و ىواتعا جت هب كرصم وس مرض ناتريلا بوذا كر بوح نكد ديزل 6
 0 هليادلا تعب 1 ويلات بز تح عاجنادسس ١١5١ اهف لس بادب زعم تملا |
 ار يضل 2 ةطشلساولمسلدق لاوعطدو غلإلا نكي ضب وضح د تقلا ثم |

 و 0 ميال مواحلا 2 دم إب نيمو من مولعلا تدااكةرعبس قابلا نما
 غارت تيدالا رص نس طنطا بلاسنتحا نوم عشت وناس ةيقتب صوب اطر |
 نيل! قردكذملا ةطنحل (ن وكتب ركب كك فيك دسم دع نب ملخم هنا |
 تيدا حصا نمردككلا ّضاولا| رعب ب سكت مس | مولصمصسدلا ناكشيح |
 نكداد خد اطل ظمردزل وردكم معنلاب معا -رنصلاو يتلا كَ ْ

٠ 

 فتريز باطا ذا امد لس اعتاب 8 -اناحصالاو لانا داجيالوب ٠ - ىضوم واهب ةطصغمةجرؤلغةشسلاو نهد هايد ةيقب
 ف يللا نينو نطتلانيساسولعسإرادقم ورع لم دض هيلع لاني دورع ٠
 ظ
 ا
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 ضيفا دون ير تإيعرا

 ١ اصقان هرصورتا

 011 7 شا قاس

 دربك ملامو ونا وق حسينا
 د نيف [مييص

1 
 اصقان هيجوف ال نه ىو

 ما عيابلا قرصا درلا ل

 ) .فحن ابطر نإ

 متسوطرتناكاض اري نارظنا»_لوتا
 اعلا ع يراخ تناكو ام يهصا يخ

0 1 
 ىِصرُبملف وبلا نس ناصّمسا نال
 ور اًميدصالا ٌروطراؤعي عيابلا
 مهم أم ف واهل ا طخ يراك

 ةركعلالا هده اال يتنلا)ى

 ىلدو# عب ابلا هل هعئ رو
 هرثعل (

 نك ع :

 اعبتدما عسب تليملال خدي
 : 1011 007-6 برو و

 دعل نعلار رم قث الح ده //ذ |
 لوعل افرك 6

 2 دهلو عسل ا ضرف أ
 ىرتح ول ْ

 لا. كن ىلا هيلع مقدام وي وتسا «لل شا ورب ل واصقاذ

 ْ [سغ باوعام ولعم امر يسرعسلا ناك يحنييرللا نم يقدس ّدِباعمب نوكي

 ' لجو هن امضق نمد عدو رنرالا نوما مولعح إد رخا م يرتششا لحجر

 «/ يق كرا اذا اله ورك اوه هن انبي «نيعي رض هرادتمب مو
 را ١ وياما لع سالف كنك ناك اذ تين ولا دياب (نوكيكن اصق وا اوههلا ئح
 | ةيسانبلا ىراق كذب ذا وصنكو صالقلو لذافمإ ع اة هجلا هلو
 أ راباطحا| نان وزوموااليكك صخ ىرتشا اذا ةيادسلاعراق مشع جعرل ريكا
 . مضض نا زاد ميشال لستو ىرشملاروضع عانصملا نزيوو ىلابقلا

 تا ؤبوتسا مناواليإلا عيجرنعبق هناىر شلات ملاذا باجأف وعد عش
 نأ بولاق رعسيالو هنيعب شام ,مادقم غرو لفل 3 كعن ةملاوق وام عج
 ل زا اكو نكره و >بلع دوه مملا ميسجزرق نازح ا هصم نرش ١ دآالا تكَو

 انا رك مايارود «خ.ر موف كزغلا نم للطرا ةروبرنحا ثم كرم لج لس
 || قول باو < ولعرد ا ويابلا قدصالا درلا ماج ىنيدف ا بطرم ناك
 ظ ههيزيوواتمالز نع ىرتشا مش بلا ىم<قرغت ١اس نم ىزه ارنا ىدافل

 ل) ناو ةوطرلاؤ عيابلا ةدص نادركا لهب ابطر تاكد رصقنف سارا دعب

 .: .سواسلا ذا |هزو لس سرنا مهأب اذ! أم الذ ناصتتنلاب بجرم كرمت عيسربا

 تن لاا هنخااليبزت لاو مست .مساورعلا فصل ورع نم يدر
 ذر كلاقو ىرشلل لل دملسلا ورع فد عيابلاورعديب ىف ةسواسللا تق ماسلا
 |:| "جالا ئمركو ا ملع انب ديدزلا مج فتق ت ين فيكفرضند ديا خبا سيما زي
 لور اوكل ماهل نما نمىرتشما اناء ملسلا نوت
 ةكرشلا لاق ورشع حسك عسا وسال لل قف الجرم سواس معرس محلا ف
 شعجس خو و م واس رح ىرتشلاى يب بدلا ناك ائ عرشحنالا فضا
 واس ءابلا نبوي بولا ناكناو هب سن د ارضع مل ' ترم رتل نال

 قتلاوخ د امل عشمب جرم وياملا نال مشع ونو اش وبابا حقب لو ىوطمللا كا معه دف

 0 ديره 5 اه فابص ىّدشلا ال
  ضقو كملت فلتخااذااهإد لد خد ضد ب اىبت ماوي

 ظ فك فلا الو دع ممىرشلل لوها لهرك وويسلا نص لمن نطلا

 ولمس عنب نين نم عان حجر عسس اهريغو ءاازبلا هين عرس اكره
 ه6

 5 ٠9 م



 الا هيقاب طسقع مولع اجا كاعرتشالا لع صولصملا ضبط جلجا مولع
 بيل هككذ كوس |: مايسفتلاو حسبجاتللا ةرح اننا ونإبلا تنام تهولصم
 كشلاتومب هلبجوللا ع :باو هنهجلاككو هتومع ع 2
 ةمفا ككد ف ىةبراع احر سا سس هاضالا 5 ةيبازباة اكلي ا

 افوتوس عملا (ن وتين وكت نم ةتم هو كدر. ابعاد ىرشملا جولاي نس ورع | ١
 11 دا نينيارال اننا دحا يف سس نحل لهن باول وع ةزئاجل لع
 2 سن تمديد ىلع نا يدا ئسءبيصن |
 ذا151 لمس عر نوما هب قيزداو تيدللا غلو ئه 25

 نوب د مهاسإإلعو نقلا هِْرْف١ ىرتشلا كك هان عا تدعم / ْ ١
 ةيلاب قلى نكي ب وجل مق فيك هدب» مق قلك ودعا |

 ىرغف [-راونمإلا بقا ورحل نكن عيش ارإ ماو ظ
 كرس نذأب هتبود ىف كبزم لنج و يصد ورع بيز ركع /
 مح مو ديد كارع تكتلات ضل اس لو حاسم عر لا "7

 2 ناهد باوك لك دما سما جرم ارم هبحصم“ مهَقن هلع عوجرملا لاناورع | ٠
 ىليم اجي مح 0 طرشلإرايئكالا اب ويسجلا |
 ا بلح ام العررعبرحا نمعرشا ]تم |
 ا سرك ارح ادب جم لبيس هينا نأكصن ١ ا

 0 ١وةالصلا هلع ملول لنجيب المره بيوم عسل ةمرقلا ْ ٠
 ماد تمد لس لاق١ذلاهد ل -َسوشلاو لسمللو ءابلا طوتضالا ْ ٠
 هزلي ١نوكوموقف *بأ توموهب ع المح طنب بيطلب |
 مدوازحد بيا نالف نواز هكررع تح حل ةولو رغد بي هعوغ |
 ودزمل ميلاد :<باحتسرن فيكم معو جالك لاب جمال حقفخ ١
 ةيقنح تجف عونص» للا: نمردق نيزل ناككذا امد لس سقعنسرمغ
 تدك اقالاذخ ا بريو ديزل ع ب / يلازعمشلورعر قاد نكيراطه وكر اطنق ةاعبرا «نلؤع ورغم كايذ |
 + ةربص علب ناو مضارب كك د ليفني عيابلا لاسم نقلا

 ءاشنا صح قالا ىرشملا نذا ديا 0 هيلع نفك ةياعابما
 دال اناعوررط هضيحبت ةيسبل نوررومو لسمك ةفصلاقرعتل : جض وأ ْ

 لير لبا اين لس عبو نيسمدقاطدتمل قدا

 ريع نيدلا حي

 "عرب كهل اف عملا سف اذا
 عيملا ةيلاعقحا

 0 ل

 بلك ؟/ وع ةرقب ىرتش
 سأل عيش انازرب

 رجلا عيب, يفر يل الخ دي ال
 َياَقلاَهْسا ند هراو عاب

 ههنا

 2 1 تايد ا

 6 اب الع ةربط عاب
 - لقالو لرد ةياب نيزك

 هاا كاوا
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 مقا ان عابام امش دس

 نملارقئنربق

 كي اد 1
 هل ناني نا ا

 ا

 7 0ا

|| 
 نما رظنلا موسؤه لو

 لإ نم ىرتْس ل هر ذ ١
 ا مقرت /

 0 دا مبا كبك

 فن وبعلابافرعومسملا 1 ظ
 ب ب سواح نك ١
 يسيل ا

 ثدي ل هلكت قوما عربا ا ٍ
 0 ا

 لق لوتنم عيب 0 0١
 ذامضبت 9 يب ١١
 د اا
 عرض ا ا

 م ا

 ا ا 0 00 0
 1 اها مشاعل نقلا ةيقب اًسرو نيس بزل وع هدواشرق سمح و ثيتباع

 1| كاف ىرتشا اما, عال نسابعإب تحبس كك فيم ديد نسج
 نقلا 0 يل واتسا فلا لا( تيكر تس نقاو ىلا
 ”ملدكو مسقنل أن أح ارش د ملغ هدا ولوللا

 اتعب #1 7-1 1 والا نقدا ق نم اقالاب «شرراوك

 5 كانا خايردارعسلا صخر نا وتل مطكرتشا نغلق لو
 اوعي م موأسا ذات[ رسائلا عملا نمىالعلا ىبوشللا حرش

 مواسملادنع تككهو از ورمج يباع لمد !رذنلا صوسع اهو ل
 نّملا أم نود اذا مول ضونتلا سل ملا ةئوعاعم

 2ع مناهص موعوزشملا طش ورجل اتصل دل مقلب نوماصم
 ورع نمديب ب اس 711 ايد سس ظرشممار احيالهاّو 0 زارباف

 توعاع نرخ ريكو م ءاسلا دع ىكهو مضردو نما نمير و متخرسار
 لعرب مم ىلقلا ناككذ ضن وياصس نوكيا اارشسلا موس لظضج وبلا

 ب قهااذغب بهذا لاقا ذا نكد هنا نويعلا ءوسوإ تللاوبا مصفلا
 ىونعلا هيلعو هتف نك «نناذ ككرز ًءزتسصب هيبرشا هّكيطرناذ

 رك مسوس خضوبفملا صج نويرع يشمل ,ابشالا قورف -ليطدرعلاكانكربلا

 1 أن نيل «نا قرملا وة:نماوزعالاو نقلا ناي دنع نوم ماشا
 رار د نو ذا مز عّموق عركذ هدعرنعو لبإةعالا نيب ضر «ناملع
 . قا قلطس نوهنعمريطف ظننا موسلكنصوبتقما ساو اهنا ناسا
 مالنا حبت اه لومي انا هتلسوصو الوااذ5 ملا ركذاوسم )را ١تلارملا
 وج راك“ *«نخا هت نه لنوقبال وكر < | حوا

 , وك +ج ىررشسملا ف ااا ور
 | دير نسزاد نسر -قرإرلل ب قنات برك د قلق "” الامر مم وول ميس ١ اواي ونصت ناكصنا لجيل ديب نآلآو ىينمرشع
 ظ ايمو انك تقل يل دخول ل ندب
 ! تادف دمولعم رجب نهارلا ئم نه ملا سم لا رجا
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 053 ١ ذا موس برئ ىواتنقلا ئمنهرلا لسلام مع ٍ

 دلما رمس جطنخمتيارلعتد 2 نمامولعما/دق كبزل مدد ورعتحتب هاردال نم مولسم نيد ديزل نأك |
 : عبو مث مولعملا ولعب صسلاو ردا رعس كلني د ئم مب كساحال تحلل ةوتاهدل

 ارمردوف هع اب مانارث اهملط امتمالسواءمعح خان هلتابرحورن ملط ةاماج عبس بلل نْحالا مود

 جك“ عملا اسغواطرا ةنينج و مركشلق هيف هتعأب و إلا تطرعرهيس دمج |
 شر وو هنع تنب نع ضرما تك* نم تام هو عرشللا جولاب تيب ثلث و ١
 ل لا ىف ويدل وسو لالاو اسوي ميجموبزلل واراد نواهرعأ |
 شالا يب ىف ابل لخ ديب 0 يي ا 06 ظ

 0 ا ركذالب 0 لكلب زوالا ريؤلانللا للحج مند عيبلا تيح عيري لان اهذد مهاردلا
 حيد الرطاح هشاو ع اب مولع ج نمنح نعارا د أب الر سس ين وزنك «هعرفد كفن ببي ا
 تسال اىوعد نوكيي رو مكس ادا ذا «نبائداخ عيابلا تاسع ورللاب مهب صاح عيابلا باو ظ ظ

 كرعد وهستنال بلمير صاح هابباو هل ثيح بويل ةعوم سريع ككذب وعد
 تا حوذا ءزككو قحلاؤ لم واياصولإ عش ئجروتلاو ملسلاو إلا

 و 0 صولعمراع تيرشع هس نإ بهزمم متو ديزل 066١ امو لس طيحرلا |
 حيال ةليعنربع ١ رمل عويذ كك هرم وداب رب هيج وزع يلا نك ةشيحالد
 لساح اه لولع اسرف عاب لزاما جرا .مار طف لاح ا. !لعلا سبر طرح نسكت عريف سس
 حارق دل دهسا لذ ابا طعا نادت + موو عا نيك أ
 نالوا :0٠521 هاش عابولو ةدسانلا طش[ صخر ايرابعد ٠
 70 0 غش منازوكي الفاهدوجوعر ديال م وهومارئاو ةبؤعرم ةدايريزلولا |

 ؛ «ال بم ىركطلا 2 راج رشا نئةادماوراقؤلس «وغتاةلاكوب فاو ةسزلازلا
 تف ٠ درو سمسا بتي اجاني
 عيبلاو الش ىريكلاثنام 2 نعمل نما ورم حارارتمزحا نم تش جرى وس هيلع تدرك
 ةوسا عي ابلاف هرثع دوجود خف نغلا دهن إن املطم تاعو يرشتلا»ضبقق جادا وس مولعم نقب
 0 ا ريؤتلا عوز خاجرغد بيل وطنا وسل عيال( نق[ داع دوبحوم
 ضربْخَس ىلا لهو ورتزح عايد 53 ردع هطرأو سولصح مك كيزل ناىكذلاهدإ تس نإعو
 تلا -عونح وم مرككارشير عرايا 2ث مركك دو دحالحا دوو مولصم ئه
 اهل محد رما هركذسرمل كلا وسب ئيالحدت مل انباعدابلا مجنيرنشلل اع
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 حيال نج ىلا تنطارتك الاو

 م مهعم د ث ج مادتبالا

 هسا ائتلا ةرجاو

 ةلالدل ؟زالرل امل اليد هل نيل سس ستار

 عيابلازعويبملا كرك اور:

 ةرككسل العيبلاء سلا و
 ©لالرلا

 52556 الاد دام ميسر يحرم حا عاب لتر خل لسس نك الب
 "مولا ول.اَنو بهذا عالظ دع ماكجرغ ل 000
 باول همب هال به ى ورد س وماجد اح عأب ىعت
 ان 00 لا نوم ىنالعلاورصلا غرس: جوشو
 1[ 2 «تصحم مطمن واس نوت طلال تعب ماب شاشم كين ,
 / رس جو الورم اج اا و مم ذ ١ نو نيوتجا ثع كد ب

 00 ا ا نيكل

 سلا نوكياسرتخالا وطلال دايت الا قدر اولد مزح
 / 0 !ءنابس هماو هلاك صحن وداعك

 أ ا مزتخالاو طلال زهاب هيب ةكرتشم بحي تنداك
 نأ 0 وو ولا وانا او شل كك لم ةحاماذ
 نأ للاسم هكرشللا باك سرك 2 5!الع فوض لطب رشلا بيصس
 ١ نة هل نككو سول نب خمول عم عطنح ورحت نساني ذ ىرتشا١ذااعخ“ب
 " 0 ميلشلا مات نم الرش د باري بابا لع ليك ةرجا نوكت
 | تعيوتتشم - رجوي نس رروت شمال ىقنو نع نرند ةرجاو عيابلع ةددو نزوو دعو لبيك
 1 هن واكل وابو كرتشلاو وويابلا_ىمر ىعس لال د ب دس جوملا باك

 2| بتمر. ىو بايك وبابا يع نيكو مسالا لع لالنلا نا فرعلاو
 ,| دوج ”دالداورشلا نع ذضاد ناوا 5 1 هاد اذا لالدلا ذيل 1

 1 الا راب مص ال لالدلا ادع بي رقم ف امناوعمنال_ كلن 5
 2| قرداإلا اطي سفند كل الا واب وامس دالرإا يس وو ل خب اجازكه
 1 ا ملى دعتنلا لو يمعوشل لغتناك ناو هلطح وياج عا دلا تناك
 . سوسلا رتل وصلا 3 لسمو بولمكيامو للادالا ساو نع ةيداع
 : سابا ويإبلا ١ انو ىرمْشللاو ريلجلا نيب عس لال قلم ميلا ثموال هلملا
 1 | اين العوم ما هيكرتملا اى ءوداملا لع راالرلا ل قرعداو -ضلب
 لابطال -ااؤرلاب كاد بللاطي عيلابلا مات
 ا يسال دارا دا وانو 352 اد ,نالد يئزعصلا 0 ذا

 0 هلل ممل ناو +للالدللا رت عيع ا اضقب بيعي درلوا
 5-5205 ساوكا ئه داع لع حجم و نكت ميلا "2
 0 اون ءا. ضرع نعرض ميلا لظع ما دىضرعا ند زن ل لل 3 ك5 د فلس

1 



 ابعاب متورغن عا رجا وأ ربعي نفطر دي نحيي انابشل 1-3 ط 1 '

 كك: 1-5 ةرجبا نيب زي نع كالدلا ديو ,لالرلاروضخالب لكبو يه

 سحاملا] د نا ويلا تب لو صرصح اذكرج اكو امو عيبا طخ ا
 تاي جوا لهو بنعو لعد دقبرح ١ لوالا 3 رظابعأل

 هببوارجارع هلااز.ب نوفرجالرا لاو اجاب نسال جا ذم سال ١
 نيا ديا شح ىوتذلا هلعو ل حلاو فان |
 :زجتحتأيج داو اصعع انابيب معابر |

 0 ١ نقن هاك يطب هدا و عدإب رطل تارا اصيب اذسأْ 3
 ىالنلا عج ناب تحصو ديزي شا ذل امو ليسسم َنهَسلملا ىف لو يتلا 0
 ناكويبلا ا عدحاع داى افلتخا ناو دبل بويل امج نيل عنو قضتموككلا | سرا. عاق ذااف دك ةركيم ورق ى!.يع ةيعرش: نيج ماقاداهرسفو | ا هاصردصر وب زلخار |غاللا انا دبر دامو ١

 ىيلوانكيب فكلنم ىراد ميا ىبا ملل لوقت نا هيلا ةروصو |
 | رو طرشي ريغ نس حاظلا ذي سجس كك ةاطعس سو َمَصللَو ميج ك5
 - رليتلا عمو هت ةهاج سين عو لاهل عيب ملزعم ,الطاب 5-1 1
 رك نيرا + مهشج الو ماتعا دمنا رام ندبملاورشلا الا

 رزروجيا# عد سالا عيلان سينانحامرانهل ارش ميلا زن مالو علف |
 مطالع اف كرف احا لوَقب ناب ىلا رارعالزوجيال- نيلتلاب 5 |

 باويلاّْ مل ارّمللا كيال قبح عرارق اصيل دارقالا داس زعامضاوو
 لاذ دح مازال غداو نجت 8 لزعراقالاانه ناادحا عدا "ناو و /

 الامد طب ملدا انتالا عويب نم ها ئم ”ليبلا حالا لعو دخل عدمل ْ

 .روملاب تابرلو ولعم نمتب لج ئمىيبزفلا عابد عاطل ىف ديذلاناك

 ميلا عضوا مالا عجب 0 سلا ىلا للعنيال ]بط عيا
 نو كمرل اولد وَبق انلال صفو 0 ديعرصايف لل لت دبال ]
 لظد 0 مالا عصب بهذ نا داس ابل ّنَمملإ علا و.ناتالا الا

 01 م 1 /
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 . حلا اكسو ةديببالا :يتلا عدم لول قيال يجلتل ركيبرحالاو لت
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 حتت او 69 هوب ايما

 يشل ١
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 لب

 ةفان اكعسلا ناويعدا

 هنيبب الا لبقيإل

 ا _

 هلت عيبا زويا اه
 ولسا ؟رارق النو حبا

 ك0

 ىفسؤلا عدرجم اخري ل
 ايعنب بهدي ملا وا عيسلا|

 عيل لكز ا



 سسص نإ عيابلا هل ل( و

 : ا وم

 آ عسملا حيت ضف[
 الن تقلا عر 6

 لعموم املا كال عنابلا توع
 لككىرتكملا ثوعو'

 تارملا اهالاب سرح نعي

 حج ل تسلل

 اهي ىعالوتبو ةبطر عاب
 سوكر الر دي اح

 لما ةىوتفلا مق او جوردكتملا ططلادت ضل انجرال ءنعانككساءعابو

 00 ,ىصع م يانح لوقللاو ةبطولا١ن كولو لن دي,ح
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 .ةيرضا|ف قرذو هدو امن وبلا ةلخدي ام لصف نمر لذالاو ىرعلا هيذ
 للا ممالأا.م مغتنسال نقلا نال لدا جلو عدل عا نال ات
 لوقرعلا لعتيش اح سما طلاق لوقا رنا ناتالا ككركالو
 . اهدلوو تباع تناكول مالا نا ف 4صاخهز مال اعح جب بهذ نا

 لاقخ سنحت انرايبر بلا قف ديذ نسم زررابلا سرك رع عاب لج اسستبننا
 ميابلا عزمت اب اورسنح ها معي وار عابت يح ترسنح نائب عيايلا

 فب عيابلا لاقف هير هانا ىرشملالاة من بايب مزه الإ
 ىرشال جف لست اةالا عن نم جيزازي تن مزج ال عايد رسح نأ ف
  *:ل ند وا يحك ارش مولعم يتسم نه نزنولا مولع دق رخحا نيه

 سميد عدل مبملا ميجر غبقبرقاو م ذاو عيا! ىضحب مازن واب مضنس
 عم ارقادجد وعد عش ال ]بره |ءد اذكى عقن هناي دات دم تضمو
 نم ضو ارقم كى وتلا بلا رايختجرزلا ف لاق هن اسجل ومما
 ضب جد فرتشملا لاقولام سالكؤمفسو لاق نت ركل رضم قل يبل
 نيج ادعو طبقب رارقا هنم قبس !١١ ال١ اصقأذ هت دبحو ان ونوم 3

 مالها ملي هةرابعطسباب ىجلا ىف لّشعو ىترنا ةصالول صو
 ٌضلابلاادعد اهتنبا دنهت إب اذا اهل تيرا مخ (نيطسلف
 : د تتلامو مولوماجا طلجوم جاردلا ئم هولصم نك حولصم مصّسحا

 ىلع تلقب وأم تيدلا لكل نو كرتد ةشرمو نعو اميه سدللا هادا

 تي و لجو املا لحب ال ود ابلا تدوم ةزازبلاف سبيد ثرالا

 مجيب (نوكك[ نزح اص فورعملا ,ا الاب عابإا ا حرا سس ىلا
 ملثسَكأو +اوج |كىبتعمركذ هج سرحالا أي ابي !ربتعم اىيبجص

 ماسالا ساكنا ئهس ءابسم لاو زك وتلك ً ىّسلا نمضراملا ةشف

 موامجمتب ورجع أ عنأبذ ةعورم لع لوقدو ةبطر كيبزنل نام 0

 اعين ءاب مهكج يتزوج طبر وسرملا عيسلا نوك(بف كاردالا ال اركي اع
 1 كمبانا طع عاب ناو عيا اج هيف هتباد)ريؤا ىطقد نا رطع لّضنوهو

 | السو نيم ويعاد ١ ماجا اهب ال تعاب ةإرعأ م سم عورزلاو

  ايشوابولو هن بيت ادساف سوبرملا عيملا موكب برد ىلا كد نع
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 وهو امد |

 4 ب نار 2 نا دعدلتعبااىوا نراك لاو 1

 مسباي كنجزحاةةاارساذ ناكل نكذ نع تكسو كاب ظ
 هم 3 عم عوصومبأيلا در ولا نمر ادهم ديزل ثاكك دامو

 لجو ورع منزوع ا/اطنش الين زك! لع ورع نع عابد ةنامالا ليسمع
 ذوتنو ضم هنلارللا تدورقي ملارع اد' كلو دس ملل تاعاصقان
 مل يحبس هنيعد معو دم علا معلا هيلع وق واس عب

 اة لوقا ذ ضوصلا مرشلاب دّمملا ءلعوقوأم مي ض نبش انام
 ويم ناصقفملا نكمل هاوملا كعصتتنا هال عبرلا ذل ضاق ال أ
 أو /--غويبلا نم صرف ميج نبا ثا ذب رعي نونرنولا تيب
 ما ماجاك عسب طم هذه ويك ىضيكقانقووكككا: ماد بد

 دومسلا وب اال ولا جب جدا أملاذ الخطف كلا صح
 1 نع بلا بحاص٠ةءدقف وعلا مدع نم
 0 هضّبصو ةتمااخاو اواو شتت

 اي 5 عيبلان دير جيلا | ١
 ع | ادا رجلا + حرص حبلا دست ئمتلا ةلابحنود |

 مكرشلا نم يار اتلاف + عر ايلتم نلعملا بح نول سل زر
 و ديزل ناكأ ذا مف لسس عمت هساش نا بصمل| ف ىكت ضْنَاَنَسَو

 ماج ىلا وير ناد افلجرل ابي ابو محم فضي هنونحا

 اي كارض دا مل نال لاذ ومواعم لجا ز)هار دل ا نرلا |
 رمل لع تو دل اًممى كلام مما ب دس نك لجالا

 اعتز هد كله ىف تاخد< كمل صل نإ ]جلا خرم نيدلار ظن

 ةاماخي !سف بيب ضبع خلل قالو لحدت لإ
 تتاح مت ياك ولمعامّصم نير نم ابسط ترمنتبا |

 لا نيرا عل ١ ن ىكك,لرعكمملا مسقملا ناثيعالا مخري ن نباو ترج نع ١

 باسل معزي معا واءمحاإرييعأ كلا ارشلا نوم حنس همنا
 ىراالالا ىئمّمحوم مولعم ءاعق قاع ايلي نألا امو واكس ب اسس با

 نيج نوم مولا ءاملا سا, رصج مولصم صح هنمارعابو رو دالا
 يب وهن ين كوبل عطول يفرج مدل نقيا يت

 هتصخعذدللا

 1 و/

 ابر ارقم ىف ىرجب ازا لوملا

 ؛ فيتا رقي ماذ اضف
 رقع يلع قو ان :

| 
 و و

 ىتيم افقوو اكل رت |

 سممل| لع نطق زب وتم
 وهتاهلسلارخ اف عّقاولا

 يمال

 ردع دا اذإ 77

 0 كم ا

 كن وفهد
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 ةصكأرا رّمه ىرج ؟ىارهيح

 د اوكا عيم ةعْسم ا

 0 ب بسس ب بس لى

 تعب اذا بياع هلص [ ام
 دياجح هدوجو رعو

 ملكنا ج0 كلام عيج عاب
 الهجر رالو ىزبكلا

 ةلارقمبعيابلا

 « دعب 0
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 / مي كدر
 .ه (حصر ٠
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 >رحي

 ىمهرز
 عر هل

 ئيعحل/ .
 ثن

 لأ وكيلا عيلاو انوي هيقأب عضد كلب ليو هن ضمب ضدأم نيد

 1 الاسر اسف باشلاوارلاوا قّمدلا ئمبرقلا نجوما ميج كلت حال لاو لجمص الذل يف ىرهتنا ةدادقع عيابلا لع طيالو عيبلا

 ١ قرئلجوالب تاما جراج طوف لسس ريناد ءاكاعبب بلا ورمورملاح
 ١ ىذاهل لو تأننملابصيب كديرمو ككذولع لما قرص مودم تلمح و
 ءاماوا ب وبادجا براد لوتساولو د بوك هنحإ عب لع فلكالو
 (ىيويبلكم نو نم دصي ناالا يسد الو ذح هل ح تنظلاةو
 | نيبرادوناتصحيبزل ناككذاايهو لس سىدلعلل جرار ونت لع قع
 م | ادت ىّرشللاالو عيابلا لحم ملو ورغم تيتصخل لَم
 - غويبلا و 3 كرش لج ثعح يب لياجرغ عملا( نوكلا»
 / ١ اتناك زم الصم ءرعنم ددز ىرتشلا ذاا يهد بسس مني ىرشمل ]جن ال
 !ج معابورملقو ميلا مشوا سيرك ارش. ءدوجو ولامممصرا3
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 | يلاباب نمىالملار ىلا عرش و للسلاو منال حمل تان كلا 00009

 انأأ حولا ةثيسن الط اطر يعشب حان يش عابر سس دساؤلا

 أ هيلا ذخا نرعيو ىرتشملا من قلا بلطي ما نآلاو املا تنمو
 0 صن اني دس ذر وككملا مسلاو كد وياه ى سلاف

 انأأ لو مانخاو أصم !بضصب د تاراقع نييعلابلا ءيلمبأ نمر صد غم
 . ؟يعرشلالابا عيب راك كذ مولعم حا لج مسولعموعصح و رشبو
 نبا] وصولا نموو هب ىوعدلا مو مشع اممم ذارب ا مولعم نمت اسم

 | ةهش حج ثانب بكو رش ملاحع د الوبقسأيع رش ؛ابا تنل
 مهدروبزملا عيبلاو عش هتوبتدج ارم وغم لعل ف

 ' . ميا ذذان

 | ابو دوقن ئس لكي اس عيا نم عرتش الحر نعءادولا كر اةلسو
/ أ يصويلابلا مكي «ويجىرضلا لع نا باجأذ ىكذ هع تكةيغو

 

 7 قودنصلا بلا تيبلا ,تفاملارادلا ِسآَتلا نهارمدح
 1  ةلهؤياء ىرتشملا لعب نا امآ تيبحه طع جع صو قلاوجلا انما
 "| قاد موجيالرارلاو حيرقلا عضال وراح لع نأ ل عبال ول ماو
 ل١ قيس سارع نسةعياش تصحرنحا نم ترتشا ةلرم اف لسنا لياج
 - قيدصالواكشلا نذا نو دب علا جولاب فقو ضر يات ءاعبلا

/1 

 اذ

5 

3 
0 



0 

 معدصت واش ءزاجا مدعل ميل داضب لكح مكحْم ةدم تسمم رعب تفرتو مزن ١
 ج دايزلا ناله بلس عملا نم رتكارتسا منهن إرم كة تكرس اهدعب |
 مدس اغلا ميلا نم جيرو كوكل لابال كزهتسالاب نك ةلوملا ل منلا ٍ
 لضرارقلاصتا ا,ملتارادلا ع سد لس اهرغو نيلوصفلا ورع |
 لمتلزلسلا و ياذا أنبلا شدي و يتلا لا لل ببر عيبلا غاخرب
 معولعم حانغا فضبري نل ناكأ ذاامد لمصر ينام ومد هس نسل 1

 فضنلا أبو نييعم ناوكىف ىّشم د اؤد ئحتسولعم ةييحان و معونصوم ||
 تعج ةحوس اراسرلو ضوبقح سولعمنته ىشعرب ا دورع نسر ويزللا |

 تحوراب نالاو ةأجو ص عمال تكقنواحلتل تجنو ةرها ظ

 هلت دقملا تقو هيد تناك اللا لوالا ناعخآخ لويس ميلست يرن |
 قاس ارضتق يحب يل رجلا ىبلات جاتا فض روك ك#
 ىضتق د ّقملا العم تالصالا لاق شيح نحاس ئموبارنإلصغلا |
 ىعتميالو دقملا تقو هيلع دوقعملا ناكشييحم لع دوقعملا مدس |

 مط حعرتشاول جحا نراصدا بهن ع عاطو حان هرقملا نا مىلست |
 بيلا نجومنا ئعو داوسلاب ارم رج داوسلا نط خا وصلا وهو ظ
 نعالةإسداسلاؤ ضل :دنملاو ممم درَمْنا دقعلارع ثيحارملمت |
 كرخاولببأ 2و للرب ما د وحل نه رتش اص نيش نع ةحادرلاعرماة ساء |

 ميببلاو ىعشلا نيب ميابل لحلب اهضيقت لو نيمويتفاسم نيرابلا نيبو
 باجاميس مياعلا وكت كد معن لبو قتيل يع عشلا اذا |

| 

 ك0

 رادلا عيب يف © رولا لرب

1 
 ىلخو ىذا لي اراد ىرتيك

 اضب افرعصلال (ينيرورليب عبرابلا

 امس
 2 نيكي ل درشملا كاد كككججتن مياه ]اكوام طحت دلل وكت ىلا ا |
 ب يرق الكورال اهدلفحدلا واهلا باحذلا سنيك دمضعت لل نفئ سن داصختكت |
 ا درو ضو  ”دك للسر داورمل الجر جبز لس ذا هيد امس ااضباة وجم |

 مم اب اكو وي ع ديز وعن ذا تود ىضا نماجرلا علب عروكدللابجلا عماللس ما رخل |
 2 دوق تثغب خاعلا عرعس ( نهرب و ىيرشت هجو الو امام ةزاجا الورع ا

 دله ميسم مز *بحاصل ملثم ميابلإ هدى تشم نم.داعرتس|رذعت و ىنحاذ .
 ْ - ف وصول )لس 1| |

 ك0 و0 ١ عاشس (مإ سوْصن رك ين

 ظ

 3 ِ ا

 امن همعد عسل اب لمكولا لق

 نعيم دل 150اذ لكي مس ولاد طو ضل حصض نمرصبلا 2م رن بسلا ١

 دق امو رتلو فرع | اللجر
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 نمل هيلع

 ارجو رملي عضد اه طسرخالا ىىب «نناهدراتخاامباذاشلمأل

 بدقاملو تيس و فرعاال لجرئم هتعبلا قف قلاب ءيلاط ْش مسببل ٍ

 مل ورتلاسو ضرعاالإلجءنح هتحب ميدل لبو لاق ضبا نفهم نم ديلع



 هدا هلرسيل قشددوئاهنو عب اذا
 احن باسه موكل

 بلح

 «.ييسسم صم يح سس

 ا هح و ةّمحع ةرقد عاب

 أهل اهنا اهناوعو ميس

 مسا

 اذا ل ينحل ىوعر مست
 اعر د ىري كان

 .٠ صحن

 ءاننو

 ىيؤل قل اردلامياع تدر إذ |
 لوالاؤع (اهلدر ل ءاْمَق

 نيكم ا عيب كلارخديا ا يس وسم
 قحلكروبالا ضرالاوا

 نمل امنه دال قب هيلا غد وقفل لطم الب اذبب هندي ترد
 أ | عدي دولا صولا وطو نكره ىلا معد نعال لمد ملف ارضع دد ار رطعت
 ؟ الدال ١ كا دردا يدل ضو اويات اخي دم تيتف
 تتاجر او لاة ولون ميال ان ضيككرمد١ او ط لاو عجيل قد
 . سيدرا ريعلا مننفلا ش هرقلا نسددتتلا مول مهند سانا قشتح بد ./ الو رعزوم عمولعم شقا نيرز بالاول وزلا يان نكت تعنصو
 ظ ٍِ !نسذخاب ناوم ايلا يرو نابوتسعبجاورمو ,تلاءو نّملا قلطاو
 "مل سيب ف قشس د لسا مولع نازل يلح حكم باح لعمل

 /| | أورو دوفملا يل : ر]بلادّىتو قراشالاو ىصولا ئم مده
 ' ف ةؤيعاورشلا صحف كمون ىا ىم هيسدق اه وقد حلو يلا ع7
 ١ نال نيبؤ جورالا نق ا.طالتخاوا ةيلالا وتس | عما جاور تفلتحا ناد
 نأ ميلا ضاجئا مالا وجورمىوتسا نآواعرش مولملا وهو | رع مولعم
 ,  اوترلومالا بى ىذا ز دوتغلادحا ىرشلا كيبي مهام لارا
 1١ | نينا امن ل دلعلل قنملا جمش هيعايد هلل اذ يتبق دسنملا
 نإ | مال ليما عرقملا نا ىدت دي جوز نالاحس اقاجاتن هلع تيقن 5 | دس هلع تيقبو هرخاءرهست و ورعؤس دج وز قع ارمله ةس ولع عرب ديدزل
 ِه دلل ريح وطاح تناكفيحابس اول اهاوعد
 لا ئملاًابعد غ وزنالاو عمل ل او رونسلا نع ضان شم لش لاو
 ارا ١ «آ نيا ع دام وب لح طاح ترعاولا مشبب ١ وابي وا اناويحو !|,اقع عأب
 زا | .اعرز يشمل هنو فركد اللا |اجول و ىنجالا ىالك هاوع د عمش ال كح
 1 'رتهاطغ عنللا نمبر نال لكلا طوق ور جنا هاوعد ت هلئامو
 | كيحوف رك دع نحو جاهلا نص ورياح لإ دارج ديزي ضيفا ذأ أيكم
 || دين لعاه وم ورع ديد يو اضقر يجو عطعا هدف نونزرارهضعب ميرطلا
 أ مولا ؟سس رع نحيا ورش ذل اهو لس تن يلل باي نإ يزم ؛ | هللا نب وايس وهلوقا بيحلا ايضس رجلا يش بيو ىذ مل حبم
 ,/ ١ سحاق ل2 1قح زيك حيد كسلا قوتح نم بزشملا ناك يح اوك م١ بيزا حيد زو مولعم برشبر وبدلا نكسملا و لوح لك يعرش ارْشس
 ' ' ّماحالا فال تحائوجدالا برشا وابا و قيرطلا حدي الو
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 اوس

 اوعد دن الل مس »4

 أ
 أ



 ايدل عوز و قحلكسكذبالانكسملاوا ضيرالا عما تت لئلا لحدتالوعا
 ايرددئرادل كو ىع ىاطتسالل مم ولعمضرا صطق ورع نهدي ا

 عسا انبي له سولعم نق .ايعرشا رش مارق: لقيا لضتملا
 ٠.جرصتح موك كذ الب ضال وب رشا هابل وذل
 ىف ؟براخ ممومصحرءا د دز نا ذاامن لكسر ”لاهتجندم 82
 ريضد سولخب 2ع | ضارتو لاجاز «نايبعسي كاع ورع حا ل 5

 26 0 باصْلاه هايل

 يات ا ساق تي
 كاما ضيا م دوش الب وكب حسا سلبت نارا .

 . ملسراوبات بزل ناككذ اع لس قلما هر لا وررزداةرصلاؤ دس |
 الجو يتيح عسشن اج امل يال عا ضم عنصرجات ١

 0 ل1 لوسولا واتا داطي رهاتلا أ تالاك دين باع مييزلا |

 . كي اسمين كت ليال رن ىرشج هنود أب

 ايعزباناراعم ارملم عودا دس مولع منت ةمولصغ ةعتمانحإ |
 عيبا دري | م لشم جوانا نا تلطملا عيب اربسوبل رجا ةليبعمرتشملا نا
 انهدالأتاب : عمل نكت | ىقب عيبباناكتيحونم ةيعرش يعش مسن ك دل رمل

 تامو ةدوبمملا متراشناب هاب 3] ناسللا بيك[

 عضولاان جو مالكرهاظو بهن انياج بلا نوككو كاقعال |
 تاىناناذّوومكذ ةالمكيرشاو ا جاب وااريقلطوا ما شالإبرقا اذا غنا |!

 للحب ال َماشنالاب 2 دم ولارهاع عوالئالا وادنت لكك زاجل قعاع

 لخاابلؤو خوسيك 4 "دائنب ا كح لاك تاما انك دان ىدحل 2

 ديزي دهم رسا)ب حان نكن ثم نم كذب جرصئحراملورتكت ئح بلا
 ٠ اال و نوتملإذ لسملا 1 نما ما 0 ضياراو لا

 ا

 ا ا دروسا

 | مْ

 صرالا عيب ف اسسلا لدي

0 

 سرت تتياباصر جز اجو مالت ايي رأي هيجان مورو دنا
0 

 نم عيبلا ن ارح

 ا
1 

 ناسفلا لقتعم عبروا

 تادو ةدوبعملاج 3 :راكاب

 2وك هج اًدعىلع
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 دفن عيملا م تل ازناير ذا

 لانزكلاب رع خر

 ”تاهاوبفءزر ب

110110 

 يضل اقم ا عم موب

 ١ قمار طم
717017010 

 مث «ره

000 

 لع ةدرن جوملا ةئيب
 كرلا هب

 هر جحا

 321:11 7 ية ىر نوكي الي وْضْدلا
 تدلولا ما غيب وجب

 قالا لصوورجااتسلا اجا را بلسم اهرزعو

 0 تاعا 3 انا ىرت لاوحا ْ

 ف ا ا او

 . ١١ ب سو مفتبس اوجل يدزم جامل عي لانمي لزم جنا
 52 املا ق حو كفش صحاتملا قالب 2 ,[وبمزولا ومابح وح

 : ذ!عزجاشملا قمحاطّةمولوؤ جات قالك :ريشملاو
 ا دقتاعملا مزاجاولو مىدعلاوهوري ركل ١ ذل عجاحالو عيبلا

 ١"" ميبلاب هاضرمذا لاى ىلا لمهن قح هدد نم ةيزتي الو عكا قحف
2-2 

  اطسغمب نعرو عرر نوم عا تن اللال مرتنهزتا] ٌعءاجالا
 ١ عيبلازاجاولو سحوح حطبرج تملا هزاجا 3 ابو هنا
 1 3 لاق ناسا احا ىا ماد تشاينا مبحّوح طيامرلتلاال

 0 هايد لاتف فل هراجا عجل رادللا ؛
 اكأذا امته(

 ' 'اعيزحالارارال م كلمسا لاقولو لو ةبرل لمت وم نيو

 ا ام ا ييااجزوملاو لعن امصوو ردا بابالو لانه حسام

 أ دمويم اي غلا دعب قابلإب محا #الا نال عمل وا سون قرطلا

 شلال يف تق عيبلا سرت يلا دضيالاو خت م | مغ ملبأقد نقدا يحج
 71 ئصلا نحب تراهن ١ 'داامو] مص ممولعم الاطر نبه قشتس اولو

 انزل لاسكأو مند +1 ةعرهم حمصلا نيب نوككإم ميلا ضوملاو
 را ةنكه تكس وجو .مجاص روعة باد اد يجر سس صج وعدا ىم
 / | فرش ضاعح حرصا« نر توكل هتوكسب و4 مل
 اجد مها تيراو ىعد بايو ك5 ل يلا لن مأرعسب كب ل هم تدلو

 2 نع أ مجارحا الوابل ارعسب لروح الما فكلع مل اوت دآضاو كلمتم :

 6 و مودم أ هرم تبا لحرلا ناك ذا اه لسم داليتس الا ئسركب تكلكآ

 ةاظورعراخالا دسم تالاؤخاذ كناناس جس ورئورصح
 ١ ضورعلا باآبرا :ة0!معاق سبا علا سرلا سلع
 / | ىدلاع لرسم تكووسملا التو يا نو كيا هانمبانأ نياق

 و



 لوسرلا هاطِرالو كد هليجب لوس ندا حو لوعلا نكت يطع ملك غالو
 ترجم وسرلا عيا لإ وا تعرمدلاق هىكداملالا ةيبحرن ابيل ْ
 نانا ك يلع و كنحاهتمب جامعي لاو ىلا سيلو | يلا سوو ويا داك كيلا وزن لوس تنكةمملا تلا ةفافلتخا مت ١ لجنس تزتشا دارا هوبا باتكرنلا نا ةرابع لاق تاهو ١ تصل طركك رع و ع نمل تضاانكك لوقا حسرلا مالك سالت ١
 انيبا بكسر ثكو دشمو ميابط < نيبحاوةزذ نق كد كوتش ١

 الا بابلو كرد انوا لوقا ىلا دل تاج كح انهو نقعللا ١
 ا نّيعلا فاض لع نم تنال يكول ناب ةوسرلاو ليكولا تيب قرغلا

 ءارشلا نا سولصلا وو حسب ملا ل ف اضانجع نذتسد (لوسرلاو لولا |
 للاشلا ا دقما . لوسرلا فضي لاف زقوتسملا ذاطن دجورتم |
 كيلا نارك( 5١ ١نتلئ#م ىف لوسيل ونقد د لسه وشسلا ععنمل لسور أ
 لوف هج اس قالو ىشلا ىزلو لاوشلا عَهَو هسن كدّمعلا فاضا |
 دديلاو وز لوسرعسك دال ل قريش نهال ون الذ نعالوسد تنك
 يدا ةياشلا يزل اه هع ويلا ناكيملوضف اسرلا جوع عيبا ناك 1
 كيم هاا ىرضلا لوصلا توك جو جو يسر الاناضح معد دقعلا]
 مهب ركتللا لو لوعلاو ككذ هلع عديد عنابلاو هضن كا دقعلا مفاضأ
 يولا يمر ايو قوقل لو دنع اامولا باك رعد تار
 هبلالحو ليكو هللا مابلالاق و لوس اع داولود صدام زل ,مطنالا

 درج هىدو هتمواس نيعادخو نقلا صزل سنن ال طاضاولد ءلسرمالا الار قعبفاضا ىرتشملا» لونا نوك رش لورين ات )رمال ةفاضصالا ليسو لال عيب ريشا ميلا جاب لع ةنيبلاو ىتتشتملا لولا: نمل
 سن ورع ىمحصبلا نما ولهم, ادة م دين كتل امْو لسأ
 منمحبا 3م حوسخكي ل ئما طاح ها مهد بيل الطاب رشد داعب يو طل ل نفصل اهاز رض اجيال رع غجتادب د ذا

 ىننرلإ اهم ماذهو رتااطاب اككذو لوبي لك و واننا | اى هانا ىككصلل سونتلا جرش و دانكن م مكب زلا طعف ترسنحلاا 0-5 ىيسلا وز ويب عصرل لا هاكر وجي الو بوجولل امال لع وص لإ : ظ
 ١نولذ ميار خا ةلجر ثوب منيان ناب 'قوسلاؤ عناب ملسسو ميغ
1 ١ 

 )ا
 ا
 ١

 الوم نانا لوسرلل لوقلا
 هنمرلاو
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 ب
 ىلع

 - هلي © مص

 1 و



 م دع
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 ةّشسبلاو هلا عل نإ

 دائلايعرورع

 مولا
 ص

 شمل سهام يل
 عيابلاو نُملا نيبو ترب

 .٠ ف

 انا( .تيبو تبي نأ ىظلاو ميمملا طلت يبرجتااة لآ ضخ بايب نقلل

 0000 الا

 اك ئترمسل !اهإمد
 فهن

1 
 ظ رجم دعب عاب مئارو علل لوقا
 هلبك رنا يرج ؛رلأ ةزرسلاو

 ْ ا (فلتخا اذا ايو لس ل اىعتا يحتال مذ نا نمل نيكياصا امن ولع

 0 معن باول هج مهملاوثدم ل وهل لذ ءداضو عيبلا صحو ناميابتنلا

 ظ طشب داسفاا عيب خاالاو ملا يدي اهدا نامياتملا فلتخا( ذأ

 : لورلاخانتاب دأسفلا تسب منيبلاو وصلا ىىدح لَو لوصلا ناك ساذ
 مثيدفلاب ىرتشا اع دان اب دقعلا بلص ؤداضااىعيب ناكتو
 ةفنجج نع ناتياورحنم رد ضلاد ميلا هت يدزخالاورخ نملطرو
 | حلالا نيب هنيبل ا وانا صل عري نح لق لوقلا اولا عاظ
 ١ ماكحا نس ميناخ د اضل عرب نح لوض لولا اور موو لوالا و اي

 )5 11 ع
 -كيرتشا ١ ذا ايد لامس وعيا ئم ءاشنالاإ اسك دسائلاوسبلا

 3 ميابلا نيبو نقلا نييببكرتشل ا ريحو ه|مدلا م مولع نخب اراد ورع يح

 "| هشبو كنيبب. تيلخ للاقو لي. اجرع نم رضِيق نه كمت يوزع

 0 اضياةمئابلا (ن وكانو عرتس لاح و ةيعرش نب ىدل ك3 ىدصو

 ذ معسانجالاى طرش و ليا جرع نم مصرف نم نكي مجوزع
 ارغلإ رايح باب ليّ عيبلا نمر ضب انعيملا نيبو كنيب تيلخ
 داون شا اذا اهي تح جلا اكو انه انمطسايرجلاىف لش
 ,.7 لمس[ هنملو مسانلا عيساس لقب بيمبزلا ئحامولمخ /ءادشم
 ذأ /ودزملا عيملا ضوك[نو رككمتس ١و بيب لاب دز فصتن و ىلا

 جا علاو فد بري دوجوموندل ثيحراشس در هيلعدادسأف
 »| 2 سشيللعدالاو يجول لاو رع ناذ نالفدب قخا اه قشع وا سانلا
 رأ ةعتسما ةارعالناكأ ١١ اند | مس طوضفنلا عسب ؤصنو نم ى هؤعدل اريوشلا

7 هدلا نم مولعه مب موتلا |. هتعنبا نم اهجعحق 13 تعابد تاسإرغو
 

 نابملا اهلعمرشلا صولا |بعنمالوبقح ايعرش ارب ا هنسابقنسا تهذ تاما

 !|١ «بصع ع نعو اهبع تتاح مت ةيعرش ضب ىدل اهيروب زل ارشلا رقع

 ا أت هنا ىديبصولاو ضللاو ناكعيبجا ناعزي
. 9 ٍ 

 "2 ىص اهلج هدف اللص ناكل جرم مخ بع معكدلا حْنب مدقت

 نأ لج ٠ت سنا تككرتشملا لاقف ايش هنحيتتا ناش ناكدقو
 ”داحميإلا نال هيلعر لا لَو لوتل اذرع لادم لمال لاكو كيلع
 ا كرشملا ةئب هليل ذ عيبا اماقا ناو لاوعالا ب قال فاضح

َ ١ 



 ءتلاالالاو طوا-مصلا تبشع مهسسبو ىصلا تدي هنافدمل 0

 لاح ئمهتبرتش دالاك مغ ش «رعوولطا ىازكد لَ كرات 1

 ىّدوىرشلا لَو لوهان قالظالأ دم تان «تبرتشا ىرتشللا لة 0
 ١ هجتنعع ورا تلووالل بّوا 1 ادا داح |رعاوع ديد 0 1

 ىعيلا نا ةيب مرت تنم هااآورجل باه زحل ىفاضقفلا بدل <رشرعتخعنع ةنيبإل ْ

 2 مكه العمل -ةيبلاو ثمركت ةثرولاو ةيعوللا "مالت نصرك ف نإ داع سلا تمد 0661ج وزلا تحن داصلا ةنيبلا و ضالاو حصصلل نيس
 0 لاوس دف دوا نيس د للم نحرحا درع هج | '
 1.1. 10 شلال اق تع نول هدوك نيبو تصصلا ج هانوك نيب كانيبلا تولت 1

 يف ول !ناءرت ند ةنيبل ا ا ءايوكو 25 لع وح دحا انتل هرم - ملا تأ

 . كزعلاربق هعاب ا ماّداو باوند لزعاارجب ص 0 ١
 4 :ءام 1 وا ىرمشملا رخو ارشلا تقوابصو ناكل ة نحب |
 ره اكرم لاب 0 ل ا نعت داضتملا يتخلل لضم كدا زل ىواح ئبراتلا قبسو وارشلاةاؤن | أ

 ا مس اح عمب هل ١ للتو هنجإّ مل ايطو الع مهاكرّدع و ٌميفرىّرْش الحري لسم و
 7 نال هوس خد باجل بيب داو .عارحيتب تعيهرش عام نصا لمت /وايبط مهخرخ ا ايما لم( ١من د

 هرج ىف مايا مأيإ عش عي وفن امتسامل نبال امال ترتشا جرجا كايت ناتنب د
 هلنمفل ديالا يكب مموج تناك ش يح بروج انها اجىكذ 5-0 1

 ةبصح عيب يدولل سيل ْ صاع ناك اخد [سرضللا مّقوعاوخا وامرس زم اح كذاهوارش 'ء 0 01

 اهلن اكدر او ىف 2 تدك ةيلها فاقواؤ صحو لاف أبل و منصع رماد راسم جمع مشل :

 ا اقم عصللو ةبرملا فاقوالا عطانا مدع شل صولا اجاب
 ةوسخسك لب عرج ا/ 24 3 م وأهم 1 ,صوالوأ دد ارمارلا ئاببصح اجونحا لد ىسلو [:
 نكد نمد درى ريشا ذااهت لس مهر ككذ لوبيا قرشا )ا
 نو اد ادمعابت مق هللا 0 ةرابلا كساممإ امدللا وم مولصم ىعب ”هولهح نإ
 مثل ادد همك تصونول ىِي 2 آر تمت تصتخ ا

 نما دقن لق تلعوا ًامتيو تصقن ثيح بل حلبا لتس زمونحا طع تتار اخ

 : ورمل ملح 2/يرشملا نقم تارا خالو تب ىو نعالد
 هيلع ناكتصنحر سوا تطغا ذر 5 دكابدت دوال عدا ١
 ضغفاصحو ناجؤوضاد كمل قنو ةياببلا كك فانتالاب المح دمع ١
 ناز تيرضت قجزجش لو ندا دقلب جارد ايشوتشاولو لا | ا
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 اللا راج اي انبلا نيرتصدلاعيس

 تي هابسواح جا

 ظ فوقوم نشلرلا حيب.

 دايخأ ىرينلاو

 عيبل ارزعلو يلوضْفلا عاب
 هلد إن عي نارك ى دذ

 يرْلا

 ل

 بك اهل اللا
 ميسم *

 تيقن لاتحلا كو نرفص؟ ال ئملاب دابلا عىرتشملاوجرم وثيعلا ؛

 1 ا رشلاياش ِءرمَسا داو رع وتو مسلادض تارا جدال باك

 2 وريرؤتلا جد ع اردللا تاكو رعدوو ضلال قت سكت -جيارلا
 ظ 0000 ملاهتمق تصضتنلا/نرلالا تاراجلاف
 قدا ناو ضماّرجفلا ناصقنو خش نا لمهن 35
 هيلعو دنع طنا لاق مارد ككت يي مدع ناكمويلا عاردلا
 صح يبل ناك جاهد لسم ب زإزبلاو صلشللو ملتح ورهنا ىورشلا
 ] كرا فيوو ىرشلا هحولاب ارم داني ئم حمولمح ساس

 4 !لنرع نجا يح تصح سد ديد و تيىولعح عاج كه هيدابو

 ١ 1 رسل يعم موج رع مكح هج .كحوا اكرشلا راجا١ذا ايوب كي

 نأ ١ اهوا هراظنو لك لا نجؤج يت مالك توق امض
 ١ فسح مولعم ئمب السا يعرشار تلاه ولوحاتج ,هرع نحدد ز ىرتشا

 ١ م(يل دعا ذوق وح عيبلا - كح لل سس نكت سنع حرعجرح عيبجلا ارم مع
 ى ضاّملل حير وا نهرلا نك طاربص اضن ارايدلاب ىرعشللاو تيرم ا
 اصولعم | ءادقح ورعررع ديب 3و1 دام سس معنا و 0 جسفبل

 || لو نذا نددب مل ليس رككنص ورع هعاج غ هنم ورع ليش و نئتلا ١ ىم

 أ ارك« نماعم نادي ل نيبري دالاو ركب ب فتن و قرش هبجحوالو ماجا
 1 بابؤرجلا ف كرت بى سذ ل حبو ىرشللا تولا رود هتمق
 نأ هناا همدان در نعضم ناكل كرف سول وضعف عي
 | كيكه يال اهدحا ئم كد | ذاذ هنس اهيكنت نينهتائ هنالرحالأ كرم
 نضا«مىعلا ذا نال وسلا طع ىلا نيه اتخلا١ اي

 هَدَدد كح

 ١ "1 ياس اة تيما مصب نككاراو ءزّمع مدي كح تدفن

 | ةملانعككم يبس حاتم نلافعلاب هيب نيني هلذ عسا ميت
 1 هالمخوو و مدايلا نيب عيار ا سل

 ١ غرار بوصملاكماصو معأب ملل هيلع انوع رراصغت كداملاس

 نمىرشا فلس ل باب ب
 ااا دحاو فظؤام ىإ |مو ةدع فوط .كلعلا يما ومما نق ضا

 ١١/ ابيعماُي هرم زمام دج ما سمّق!بلا يف مت نيج هدحوم مندا يح

 مل

 ”نال نايملاب هعمب نطل ءلعاي مع 0 نكن ظلم مد



 !انيهويه هنا هنيمجب ل لوعاو ككذ للي ق ايلا 5 رش
 لور د16 بيعلإ اماكن بيوتي هنيعحج هصشعالا | ٠
 ةئاعرو ومنا حرب سي وافصو امد هنسجب افلطعضباّقلا
 انام نجل هامه ببعد هبا دعّرّشح 15 اجح لسسم !

 3 0 لرياماب فمن ىلو ١وابرهطان ٠
 ادككجا أ بيعلا ناصّقنم حرم و رج دحا هاهدع ٍْ :

 0 لد لذ لارا وا ماللحل | ف بيعاع ١
 ناكد رازع ةمرقلا عم بياع ٍالطالا رمد ءكسحا١ذ١«ن|ىبرقلا ١١ ل ىكه نا ناصقلاب عجرم وطحول . درمان هل طرب عدي

 شا جم بيعلإر ا نمر ىخارتلا لع دارج عملا و صغو ا كي لرد ئملاو سؤوهو انوا ||
 قب لاو 28 هدرل مياه بعز ماع هيبدحو حاطبُف هلميعب
 ناصنر مجري بيعلا تن ١ذنا عرشملا ل ىرشنلل لع فكس ماا 1
 سالو وسب م بويحا يصطنوج اسملاروصْانكوإبا ع بييعلا ا

 ينس هب ميدد بعت ملاذ الجزحا نيوتن لير طوس |

 اجود“( يرتشملا نقجرما ذأ ل دع ىنرع نأ قلا «صطصنإ وو هعيأب ١
 لدعرنع موو ضاقلا دنع هتيشاو بياطلا عداسلا 3

 تال معيابلع درلاب نداقلإ عشا نال يرشح دع ىكه ىكهاذاذ

 لس ولو رمولا نعلم را( وعن ضزب مصنح هلم بياطل|ظطعاضتملا ١
 اضفلإو تحت هسااش نإ اكاد م بياذدالعاضتملإ و رنازبلا ف
 تسرق ورعلا حياح غوسرلا للة رانا دا طع تدع اه تركو |
 امانضا تبجاذ سوك مؤعل دادي جو ةبايالا قطف نتا ا ١

 ككالو_اكككللا مي ساما و تال
 ىيدشاج اج نسر وين اوما 0 :ء

 د م احولعنت ءرجوو | رىترحا نم ١
 ب دال .>مهرشلا درو ب هر يرزع ككذكاناكنقو نعل

 ىهو بيع ىلا حضالز حو ورط بر ىكذمل حم خدام |
 انميلابهضو ١ ظلي داتضلإهاوه ود د محا نواه نوداب |
 ردا عرب تالا تفل نوم ماعاد ةاصعلا ىرن اول يح بيعطملا |!

 د نر ال
  عمبلا | مما

 هس 0

 ااا ا

 اا! | ادا درلارل ابياغنعيابا

 عياباوع هديل يان بهز
 ىلع عجري ٌيبرطل او بطعن

 بيعلا ناموس عبابلا

 ل
 مهو قارئ يرلا يب 50

 عب الايك تح ردع لع

4 

0 
 أخو نسح دبارلا يي

 لدعرتع

2 

 اجوطنروألا رهو

-3 

30-- 

 6 اينيع 518 هلو/ذ

 اهندر_ر 9



 حييل

 ملمْث هيل اعذ جرعارامل ارجو
 درلا لمي مق هنا

 مكس 0

 قارلا دردإرغايموب عاب

 7 مل نكي مي ورلار يع

 5 7 لدنيا ىرتشب الس
 قوقل شاول ند بوما أ

 وكس اك ال ابإ دجرل 1

 طور ةطاعو ورهملا : ْ

 نمتلا دقيشم نأ مئاواع ع(

 الف 0 1|
 مس .دق 0

ْ 
 ا

 ة.ىراايغاهدرم لاي ريوانيماضمب اب ماهل اههطضو يئاعد ٠

 ١١ لوبيلاهدر دإاذ جرتو نتا ذاذ تدلوو نت الو جرتال اهنا لعترقب
 01 بييعلا ناص قب هيلع عجرم لب اهو هل ن تدلواملابال _ئدلؤ

 ا ظ ثمداح بيع ةدالولان الى اه درب كيمو رولا ىداتنلر عاج

 ظ ملعواناصمن بحّود كا 201بيعب تسييلمجامهلا ىو ةدالولانا انااا ف نك

 ايوا نمور ]دف رانا دل طانقلع اهو حساتتو سقت كقلا
 | بسس هيلع اه ديرو عياماارنع نال( لما صرع اج نجح وذ سولعم كب
 | مق تنادي بيعلا ةيسورء نمد الا لكل ديدام دج ىلو ىكذ
 ع.رع ا وجو فراج كرتشلا وكو صبيا هيعاهدر ل عدابلا لع بيعلا
 كنج ستف ديلعلاب لغتش اا. ءانال ولا ىكي ىلصدق هلا عض لا هد
 ظ 00 هرم نيقابد اد يرش لترامب و ىداتفلإ عا وح بيعلاب
 اربترلو عفن اهررعتيل هاد لون محد ثيع ومب لوري ضراعازه
 بحب )عنيد ىلاءام مثال لكد /سيل اهدرم دار اذ ىيدَم بيعلا تنارلو

 ىتامرجحو يد.اوب ورعزمربذ يرتشا ١١ امه سد رلا قحامّقم

 يدزت بجو هال ةينورلإر ايطاهدرم لسا بيل لكذ لس يل )دب

 ١ يتشالجم ب [ساكك نب, اوحصا« لبا زماج الار مدوهو مفصلا
 ١ ينال طر انكر أ, لع مص قلعم مكس ةبالعم# ةرقد ىحإ نع

 بولو رضد جلا ساروا يلا ىكذ نما ا هدج وو
 سائلا نال مسلا دض هدام نيمو هانكوك ماناديم

 يل قيزحأ نمور اى رق عبس مداح حقتس اهو للا لمد
 ىنجَسلا ةانكوخنلا جار اه )تش اولال اهدري نا لذ م

 تلحا ذااما يلح لاذ هذان هول ولد كرككأى 1و ولم“
 هلصمتلا ةدابزلا دومصول ةرلا ليوا ةوقتن تالا نعال ةىّس جرحو

 : يرسشاوواتضلا ف و ةانصتملا مزرآول أول زير حامل نا صتغملاب عوج لا ليصاللا نم
 1 قفورعملا ئأل درلا ملف بلح رش اهبل ناكل ىلا لأ دحوم رقد

 لإ ناد لير وأبا ذاامع ليس حد ىودرعال يقل يريشتت ناكل او طورش ملاك

 1 لام نمكياءوي يرضع الاه دهن نا هلع مولمم ند ورعنم

 يرن وجا جيه طروبزلا جيلا ميكو طنغلا تصب لو لضالاو عيا
 مع هال كا هع دقلي لالا هنن !للع ىرشا
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 عى ءلع للا نحرغ اضل راح نمريوش راجت ظئاؤ دش لاذ ١
 دقن لالا لع كوه نابالورجاتقوانسوأت قولا انيبيالناآدآ
 روصلا ذه ذوو مايا دش هلت نحزككومي هاسولحماتقواتيبول املا ١
 لا زلت وهوا تقو انيس نك وكلا ثح لت دقني كل افادساذابلك ٠
 مولحم نب الج بد إب نوح ىرتشلا حيو للم ضم نروح «ؤمانو دوا ظ
 مالنا يتمتسملو عسب للم يابا 322 هنلغ لمن لا تاع ١

 ماظن رعاو نحامّييب عيبالف مابا ا لذ 2 نكتادتني لانا ١)“
 دال لَو يدفن 23 التل دهني لادا هاما ديذي عالم اوف

 هرم ت 001 كد قتعاو) يحج فطال و دسنعد هلويصلاو ظ ١

 كور خنجر يبزن رتل ٠١ هز سس اطرشمإ اح نصرت يدين اكأا
 تى يرتشملا »ىف امور او ىاردالا ئه ولعم نمجن اهولعم

 '”اينم) فنيا بلال صمم وهاذا نوع ديد ليو نعكرتشملا |
 عماش و دج حط هدو لارارح هد باوك ككذ مل ىيا از جسورلا ١

 د/|!رييل هديدع تت دحاءدجدو ليككوا ىرشملا نب ف ةدادرطلاو
 والو جنورل|رايحالضع نحو رفد اهل وانتي لو ١لوانت لاك |[
 نيتملا هنانضؤ لم و نا ارش راح تب ويناكأك ةيورلا راح ١
 . سايخاماواضلا نبال ىلا جرشيو و ضرإزعلا باتك مكب ىف كَل
 ياا مواتيالا نمل نب؟لقنو تكونا تير ودخل يوصل ةورلا |
 ةيبراجرحا نهرا لعر فاس ليك ساو بهذللا لفل ةعوصوملا |
 يا وبا يلارذع ناك دق اييعاهب انا متل حك ةدح هرارع تكسو ةملس |
 ىرتشل ا ٍلعو هنيىيوب ابله لوما لزجركتت مايلاو ةرلا ىكت ىف للم |

 تاوبابلا لوضلاو ةرللا_ كك ىف لح ث ديا ناك تيح اوي ةنيبلا
 نع 50لا تاقوالا بذا لا لاف ثداح هنال نع نكمل بيصلا |
 بيو «بامو حسو متعب هيلاي وناملا قيلت لكالاو ىدئدععرتشملا أ ظ

 ةدعرحلا ئم واب لج سس نمل وعلان يضل حولا هدرءلخت ناف

1 

| 

 رتب زاكي اسي اما نوبت وربط ضروكدللا شاي داسيا هال ٠١
 ىشحلاو ثيلع هزدومتمالا خي شضصلا طضدو لال ورشعلا

 . ىرتشللا له لع نب هارىدلا نم ولع م نرمتب تاىولععةمتماد الج

 را <

 717 ا

 0- عيب الق ماا مالي
 5 طرغلا

 1717527 رورو ةافمطا»

 فدو دك يورلار
 هليلووا كرتكلا ربو نإ ظ

1 ] 
 دلو كدوياليورلار اذ

 طركاراخ

 هلثاطرو اهول ردع نكي
 «رملاُو

 تادرفملاو نكح انلا
 هعركملا



 .فلتاا ماتم درف لو
 0 "مشلالاق
 مي ناكو حاذ نغم لعد ىرشنا١ دا“ حانبلا ىراو باجأو و قرا 2مل ايصم اكواب

 قمل ولايت تراي ار رشلاوازكمزه تيطع لاق ناب و. درلا تزرع
 1 تلت ريف قمه وا امانه 0 ظ
 0 رو ١ دا اهب اسم هرحا اهو بلا بزك فج : يقع راج رص

 : مابا: قلم ليفل بيبا هير مم دا منع كلا م. املاؤ ىفرل

 ةيراج مئات ركل مي بيع مالطلاو هن رت 7
 لال انمدهمرجسوبا حامالا ئيشملا لاق ضصيقت ال م لاقت اهنبق
 وا دلا ببسب وا بجلاب نطل ءافترءا عدن انا الا ىرتشملاىوعد معتت
 5 ليج نلت ناذ اضل اقلا.ريو هوعد عمت لبلل بس دآ 0

 1 عب م ني الف لب تسيل نلق ناو هراع نك منكن ناوساملا فدك اشلالا عج سبك عرعر ( - لا ع ل

 ابط )ل ىلا ءارلا ىفو

 لبكا ةنسروهطز ردو

 يرعلاو نبعلا تورد ر وكلا نيغلا رانك ادا درسا عيابلا ديرو

 حالا موهجوتحا5 نبقب ورالو هن بنوا د 5و ىرشسلا هجولأب
 سلا كة لامر طمس فا ب مب و ةاورلا داظوؤ نيموفملا عوقت تك
 ىاترغ نا ةراسعملا تاياور . :قميلعو ىلا باق خرم درلاب ىو

 (ِ السلام رص حدا ب والؤال "الالاو دالة لالدلا غو اوبكمل ابدا عي داما ىرتشملارع

 تمحو نم نايوغدم ذل بع دعب تيه

 دا ةيلوماوىجازملا نعيبوشلا رعى الج وترنا باوصلا ىلعنكلا لكم و

 00 عجر اهل ىوعديف 5 تبث ئانركذ نوب

 اديهسا ذا تيلحرم 202 ديمادلا اطال عع يارزطب ىف ىلو

 اياورلا هيف تفلتخ ا هوخو ىترلاو نمل اكلاجرلا ميل غني ال امو دق
 دري تدك ال بيعوب وىعشلا م كلذ اتا م)اديط ورام داو

 منو ناتإملاو ٌدحاولا: ةإملاورجخالا ضمه دل لوقوبب واسنلا اة أههتب

 تمبتدابتب دمالو .هوصخلا قحل اضل ل عقب تبيولببللامآ 0 اوس

 ملام 3 الاهرطدتما خبراجعرتشا قعر بمويعلا ضن هن أح

 ظ ومش ءادلاو ابطالا او وهلا وليجلاب داءادلاب يصبح ءافترعا عدد

 0 7م قحاب اي زعبل واطترءاو ةدحاولابتكتوءاشالا الامل ىو نانا
 ناتاورق ناسيا دعبل ببسي ع داوم بيعبىميل ثبسلا

 ناو ىوعرذا د معايا مدع و ريشا ةجدرم ا ئيبراجلل اش تقو ئه ناك

 ظ (وملاوسانملا لع ميلعو مابا سمح ناش باور وال سي نماقا نأك

 ا

 ديل

 -*ح - 2 ابيك ع

 مه ل حجج عل

 رى



 [,مارثكاوا ةارماو بح ازا لما تربخاولو لاق ح بويعلا نم صالخإك
 ميابلا ل اهولف هيلا لع ةلما كالت لوق لبقيال و توصف تصايمزبصال ٠

 ظ زاك ضودو ةراصبابل نمر اتئييماقل اذ ئاصبامل تسيل ةاملا لذا
 ةرالولا ىلا : رسل لع مقنلاو عيلبلا قنا انااا حريب يح سيل ىلع ١ لالالا ا ويلات رت لااا وبس تجب دسسحا سا

 4 لبس بك دز ادع ةد الواب بلل بيع لو نيو ىدانلا هاد يمكمابا : ا

 ثلائلامسقلا نيه م امنتملا مرراول يحير يرهاظ ناصتقن ةداللولا ببسب ١ عضال درا 2 يللا وسرالودرالف تداود الماحاح صوتا يوصي اذا و يلا
 دم ىرجكلااهبطو اذ للارناو اهطوطاركب ةسرءاججرحا نحرتش وجرى [س|مساكححا ناس عم رو يتححسا ماا جبرا بويعلا نا قار وا دعدركذ نس ل وا بوضلا دادهن ىف ١١١

 جدد اهل دري لل ابنع اهب ييرمو عيابلادنع ناهنم دق انونجا بانا كدب تالاو تمو ابدع ٠
 ناىقنلا تون دمبناصتّقملاب ةوجرلا لو هباهدر ل سيللم هباهدرم

 دو 2 موهبَسب |ههسح وأ ابلبع دا اب ود ةيراج يرتشا ضب يف نكذاه 1
 نال الوا طولا اهمها بيس واارتكب تاءاوسم ا اقلطم أهدر بعام ُ

 ىاريابالَف ١ ذأالا درلا ءانمال نآسنتا روجر و ثداح ع امره الك ١
 رك كه لسنا ىضصر ذا مط ناو انتم الا نال اه نحاب ىصرن
 ترا بيعلا قاد دجت منول بصلاب كرثادوعيو تارتتمملا نم

 ا ا 1
 وزد ونملا دوعل لارا لإن ذاو درلا نيم مدأم عدت بييعلا ث ودح ظ

 اارئبرزحا نصوم انور ءديااهلل غمركذ نككوريردلا ىنديلهيشس ها ضيا نيخا ديالو + كص موعد ضطولاب درلا'“ئم نكذ ارز ياضطملا خم هاما
 انم.» سطو سك ايما ماها ناقو بيغ اما لاق مس لكجأنما لع
 وتلف بيت نلق آو تيي الب ميا بهل لول اط ركب نق نا اشيل
 تيا. لعام لبن ولاد ىلعولاب دعم ىرتشملا أهي هنا هنييب عاب
 نموا حقن حسان خللا ئعرماكتاربتعملا ئسركة روكتملاو عام مذ يذلا تهاجر وب دق تلق ىتنا بيوصل وهاهو حسام لاق ها عنتمي (ططولاب بالا يعول ها خا باتكيع ختفن انه لشن وعلا | /زبو ترم ىتبن اه درمالو راجل متسزملالاو درلا ملف ثبمل الب نكس

 نيس ردع تما ةاوةبرراج رشح نع لمس ما ”مياررملا ىرمأق ظ
 ايا اه ظونو نيرمتس نك هدادع تاو ةزحا ئيمارهعلاب ما طوواعوب ١
 ا



 ة مي تشع

 وكر وكلا ري رح المج اذا

 « درس الو

 0 م مآ

 بيعلاتيور روب بولا
 «ىمر

 و دي ||
 +هزهلطظ مبعد ىلىصر اذا 0

 هب ذرلاهلرذا
 تي

 كلااذاا١ ببع قابال

 ا عبرابلا يلا
 كفا

 بيحلا علا ووبم(وئئتس وب |
 هاب ىهر ا

 000 يس لي

 بيكا ابةلممل التول

 اقب ا مادام

 باج ويابلاهعدرلا دارو دلولا نيوتشملا نملكؤتنف الماح تري
 ناذاسلل تيما لجل يرشملا تدان ائرهشسا مجبرءاوؤ لول اقاختب اه لقا
 ناو لمح ابءسييبل والا ابماس و ارمعأب اه ما ضل ح ويب ابلارككلا و هحامم نق
 لق ضنا لوالا عم غال لاحازكو ميلع تب درس لكك ناو ىرب فلح
 رج لتشرمدلا و نيل ىعرم ا مفاويلا هاب ىصرم نإ نع ملع تدر

 | ١ وصخختبالا ءسزتيل دي دل نمار اد قمرا نمش الجر لس
 | نانا رس داع بد جيش الاب برجل روق مجم
 امد ىرهازلاى واحلل 301 دمالو ناصتفنلاب عجري بسيل 52 فدك

 . ةنامعزو شو اناصح را ئه يرش | جري لس بيعلاب درلا عنك«
 نو بيم مع الط ادجد ارم بكري ودا بلا ردع ناىايٍد تابع ميدجو
 . هةر بلف بيعلاب ىحرم مافن جامل مل بوكس باربي بيار نصرم بهترلا
 اذ صم ميببلا ةفصيتبملام درلا ملف علط ا اذا هناب كادبلا ىرماقوْضاَو
 رانا نمرشا لحرف لسسوزلا دلل تااطناو هامج_ىلع ل ديب
 لنص بصي اب لعاهد رم نين يو ءادنععايزطب حاج بع تادك ارم ذبجو م
 لعب انضرلا ىلع لدي أم هم دحوي ملو ءاد نع ىتكأ ناك ث يح بوي سول

 هلل اهرطو حزازبلاو محلاو ريؤتلا وي لدملاو أه درم ل وسي بيعلا ورم

 «يضرو ملي طا ده بيعاجم و حيراجورمع نحديب ذ يرتشسا١ اذ امير[ سس
 برعأه رح ث يحبو كب كلذ ) زو مباصم 7مل رس دق حا بيع لرب
 | ١١ اهو لسكن قنام ال تيح كك نب اهدرم ل اعرش دا بجوبرحا
 ّضابا عيابلاركئاو عدس اد لا اما هدنلع نسب اى اربع رحا نمىرتش ا
 / نعّوبا!1١لأ ويابلا لع درلا بج وب بيعق بالا مكلل كقيكم هنع
 ىتآكبيعبىيل هاذ هع فتغ ل وءدالاى عدايلا لل ىريشملا

 دجى زيت الانا ميصصلا زا |زإاو صالخل ذوو الملل جرش و رؤتلا
 مابا تش اداائهو درلا وسيف بيعلاب ىاىنصمم ياذا ملا ؤلملا

 1 ىراقو داتفؤ و باوجصاجصابلاه ركنا اذا برت دنع طامصداب سنع اياب

 2 *ماؤاو توم تغا دا مب ؟مادام بيعلاب متلي حيصتال ءادببلا
 ١ :ناكزاو بيعلا اص:نب 2 عجر :رولبلا دعب هدانا نتع قد! ناكما
 . رمال ةولبلادجد يرتشملا دنع قباط عابط وليل لَم عيإبلا دمع ّيبا
 . الفيزا نعيش إل جر ]سل دساو بيعلا ببس فالتخالىتب



 رضسلاو ىانييوبرو عيابلا مع ناكأع نوابيعب دجو مت باسو .
 ' اضرلابع] نيا ءبيعلا يور دعب هاج د جون ما ورفسلا ىيصماو ٠
 كوكل مجولا ٍلغ ىنصللا توكبأل يكداه تيت اذ رعد بول مم

 رطسلا اب تادلا ىف دجوول وةضالال 2 قاكدرلا سي الو بيعلاب انصر ]
 غابيلامدجو ريدا ةظنعوجلا فو واااو ئاحير اضل لف ءرّرنا بيعداب نصر نواز عسلا ع صماذ ٍقررطلا ؤ فاو بو ١

 لو يومه ورح يح يني يرتشا ١ اذ ان لبسة ينا مذنع ومب مل رسما
 رقَسْلال حوليع نرحل باول باهدرم محمر وبإبلا نعال ان رحاب ٠
 . أح دق ناك تيم ركإلا اك بيعريسلاو فاطملا دنع بكاولل داَمْنتالو ||
 وسن وكأملا بيعلا يورد جدا ضرما يعل ديبام يرتشملا ىمدصوي ملو |
 تبن لذ معرزر و: يطب مب لح) نع ىريَشتلا لحرف سس رك أم درلامل |
 متلابر مدع دع ميابزع عوجرلا  ىيل بوو نت عوجرلا ل لص |

 - تبشا واو هرثعدساف ماتبي ملامزحا ب ابسصاب( :موك نال ١
 طقسرحاوشل ا هلةيلاماثحعدااب وجع |

 ىلمرلا خشم [عطأ نكت بد ملا ذا نطققلإ نبك لق ىقب ام عجرم و عمدقب
 ىاو ىذاو ىواتفلا صو حب داولاو نيلوصفلاو محذم :طلسملا نهو

 لص سس جييعلا ناصتفنب عجري بحس ناكها تبشاذا تاب جادبلا |
 مصاردلا ىح مولحم تب بيع لكن م ةإربل ا طرشب نامرلا نم دس حا كب
 ين هبحوالب هاب هدم كدريابيع هد بجو هننارعزيو عيب اتشلا لشو
 لإ ناو بيغني ةإربلا ارش عيل صو ضحك ذ ل سيجإبإو
 5 للع عضنو تلع ضال وحلا قوهممل نع ةإرمل ا نال عطاشنل (خالنح

 دقعلادصن ثداحلو توصوملا هو لنجيب و عزت انما لل ياضوا جرعل

 '- نعل وقكد وجوملاب كلامو نورصحو بيعب دري الذ ضعلا لبق
 ىلع نإ, م كلاثلا نعرفه نيثلادنع سامع املا ولوج
 أماعبابلا كذ سيرف فصنزحا نم عشالجر ىف دوس ادلع |

 ككزب نصب ملول مولحت رعب ة دويلإبر وتجي ضحوهو ند ةيقنعم
 نيبو نقالازهو واه الورخ/ ونجح مابا ظ ندا زربءاهلشش اه
 مجولاب ذاع توين سجد اهدرم د ريو ىشح اذ تو افتىببّملا ١

 ليعاعسا وتلا ةمالحلا تدب جؤآو صب كك للبرج عشا

 | مخ

 ادق ابيع لغلاف رجرد
 ل رفماونومتو

 ايليجره لا ابيعاهن دجو
 لذعوبو

 بيع ربارلاف نرخ ا

 ب

 فر هعدزف عطب رزبىرجكبا
 8 ملف

 مههييسمسس

 ةعاربلا رطب عيملا يعي
 -بيهكع لكن د

 سدا ة يقزعم اسر ىرتكرا
 سدح ند اهي ارهمن م

 درلاهل ىدر



 اهلس نودع اسيوف رت |
 هل نتن عفة نس

00 

 رهط, لع اروهس زنك |

 لحرواافتومل اذاو هل را
 كدرلا

 ناينسانباساس ىرتك |
 ناش لاس تناطب نارع

 زابخرل رام اربع يرتب |
 هنق الحي ناكف بت اكو ا

 ريع
 د الساح اهن ىلع 5ع

 علا ريش از سدر ج 1

 لاا ا

 اد ان يررهل رن ىلع ان ون حاب
 دس اف عسب اف يتيانووي

 رشسنحس حيملارهط اذا
 مجدادحا ناو عيمسأ لد

 يا فمصولا تاو

 سكو
 سم د ت

 بايد ىلا عوملانسيادعفلا سزاون ضم حو عاملا ىكزكو مىيلاَو

 ”وكحا,ءاطورش اول خح خافتن ا وا ىبل نا امك مال قيقح ىكذ ىرعي الذ ا

 لشعار عاب ركذاسرف حا عرش نيو ءاوسبلا كرم اق ىواتف نو
 بسجل ما درلا ل لبو بنك بت مث ة دوجلاب بشع رغل نال لح
 , | ىرشتال فصلا هزرمابعصم ملول نمد ل فص وام يع اهب اهلتش ذا
 (١ كزطلاهىواست !لوبروضحاد نيئقلا نيب تدانتلاو نقلا تككب
 5 سيرا نصر نعاني قسيولا ىكذ فالك نوب ذل 0+
 اء | ايورغصوا نسل ربك كانا بكج و ناتنس هإ طض ةنسا دهس ثادبع
 ملغ هيئاو الئدالاورب هرم عربلل جه ار ع بيع نصي و ويبملا َعَق مني
 ِ ماع امس 9 يَرْشا و لج 7 هااغقإ ذا ناعم |ررومس يرش اماكن

 | ةنعملاةريظل) ع اغَملا نالر يكل ىرتشلا سوك نإ عر ظوم, ١ دا ين

 نم تناطب نإ دعن ايت ئماسارم ىرتشس ارعكن لا او
 نال راف رشلا وكنا عبس نع نما ذاق ىكركن ا يؤطسملا
 و زازنإر ايدل بجوي تاوظند طورشم_ فص هىتب د [رايلظلا عسّجت الصبا
 نّملا لكب هذخا ىالكجن اك تاكدارئاضح !ددع درع ىرتشس اول و هلي نما
 بجوي ءاوف مدقملا طرملاب نكس هيف ب ورع ف صوازه نال كرت وا
 ا. || اذكوانك بح هااساحا الع هاش ءابولاس ىآلثك تود بطرس مل ءالرييطتلا
 ,إ] فسافلا طل بق نموا و فصول نم هلال ويبل اسمن ثيحالطم

 ارك دسفي نة انكو اءاص اذكربي لاقولو فصو الرضي ال نوبل ها
 | .1ن نع ىسل» عيبلاو خطب وها ذاذ ى وره العاب ىرتسس اول سجل ىفو
 ((| فتاسنجرمللاو ىوربلادامهجو لعل و ّماىداتئلا كارو لسمو

 / . هوجو مرعل ميبلارضولب ئاربظفى ورب لع ميلا مدا ذاذ نافلتخم
 (| ماو رابجرغوعاذاو رابح الع سبعلا عيب ىالخب هيلع دوضعملا :ّميَقح
 1 انتل سرملا اذكو صولا تاوول يختي و ممّصَدَل دوجول جيد
 ]|| هويام وزنك لوو دعرجلا سيرسل عيبا ئام كك ذطخل نيو
 ١  ثيح جوها دانا نيكول الام فلج سكع اكو ببعان/انيبت ةساو
  ىقلاحمْوفاّصيَخا ذا يتلا راشالان قرعلا هريكب د عارة م
 ١, قلن ىلا ىفو مادخل طي و مسمملاب معلا قلعت ىلإ

 ٠ /  : 5 : 5و 0 ول 2

 طبع ىرتشا نك ض صولا تاون نيتي و هد وجاد ةمليب د ميلا رماشمملاب
0 



 / ل اي .

 يي توازسلل اسضج مدا نم ْغئالاوركرلاو بتاكوببا ةاراجسنم | ١ ١

 «ينوم را مطولا نو درت م اوبر و ايزي بر اًشئادحا «ىنجن اويل وو ضاغالا
 م سس امزمادا خام نان حاولاّما لج تشبزلاو ىراذولاو ناشحرسدلاو ٠ أ
 50 د 2 شكلو وي 4 ١ مدع ل طإب كك عا باتكلا لم وويبلا هءادهلاو انك )

 يش 00 الرام الباشصانأ مزمز تالت 2 ومب ته كا سإلاداحادامهم ىلا تدانتيا) ركع لوقا فلا
 هيو طبر احرروبر١ داؤح واي هلايعلاصق اب اذااى ىنجلا !زولتنخا ىو

 ا وويزتصا وفرح تي هتنالوع هليل هعاب ولواطأب وي اك |
5 0: 

 0 امنوا جاسروبلا ا اان ارح ها طعاررع كابا ذا 7 '
 مالك هرمؤو طارش اروع لاطا ذا لعاوروقلا قو |(

 اطول تنم هم ب: انسان نكت
 طن مسموع ارح زجر ا ذا اذ ؤببو ىرتشمارانحال هأ كي دس قراتو أ
 ىسلانجا باتلاور ارا ه ضد يبا ا ووشنح نس ملا تاكا مطباطو أ

 ىدالا عمركزلاو نلعتملاو نانعكاو ىورلاو كريرتكسالا و ىدربلايعا ظ
 كي يف طعراضلاو ودحا و شح تأناويحكإ ياسو ناشج مدا ظ أ

 دنع ذاك وسم عاطل ةيقيركذ مررنا دعهضارعالا و |
 دعىرنه + الع ققلا باشلا نم بال نا ةرعورعؤم |
 ]ءاح ب وع ككذ دإبم نايل ىلعاه درم ديد رت تبرم و شحاذ توافت أ

 ا ميصالإ ب هلا ناائنا» انما تقم ظ ظ

 « يتيح اس ةيب و ةيذك لاما طط ةيطبحانمالع سراج ورعئتيد ىرتشاا |
 2 و الف بو ككذ داريا وعاه> - ديد و علا ثتيح محا ذ ٠

 او ياك ىرشتال ةنصنا ب! فصي مداني فصول
 يييتتا ذا هرلا لكم < .ب اهرشااامعواست الور و ىنحاذ نيننتلانيب 1

 ١ وقف صر وماج هولج ا حرتحا نجئّرْس الجرو سس كددئ الع ٠

 در كبري هاا نم دحا وب دجو ممم دول إلسا و مولعم نقب !
 كتب( بس ىكؤ ل بم توها جد الاس نئلانمءتصكا]

 مل بيا. هدحا وبرر ظمت ا عيمج اههصبقو ةدحا و قفص ةروكرملا دولحلا
 قفص تس دبعورتش اول و بيع زرايحنوحر ردها كا ة طقف بيعملا دم ظ
 نمو واهم دانا ١ع لأبوا هب دحو هاظدح ضيفو ءلصاو ا

 ع ام

 ترهظن ةرئدح ىرتشلا
 درنا هل :ةمتك

 تبيعلا در هل امغضو



 عييجل عب دج وول امي
 رووا ىيكو نو نع

 00 سمسم ل

 ةرسكسرارلا قادر 3
 بيعلار انك در | ءْل

 4 5 017277 ا

 ؟رهيط ع اورف ىرتم |

 ٠ ءاواصقنن جمد درع مراسلا ايد نم هاااولكو نا ميما ميصبلا 1"

 : | تيل! اعيدر وك سال زور ضتفل اردو يوي الويرو ادتبا مصحلاب اهب تدك , ١ ءنالاصيزتز والطلاب و ضل اب مقفصلا ما نال طرف بيعلا هر
 ظ اىريغ وزنك يتلا لم ربنا لوصالا بك ردنا« اجوم واع
 عدل ٌتلالا ئم )قرا نعيش الجرف لس تاربتملا نم
 قابلا دجوو مطعس عم اميجد بلا ب دراسسع مب دجو حج
 اعز توثلاصب ميناب ع ءنمّقابلا ةريريب ريو مفصلا نجع © هنس
  قلاذ ”درغؤأب د نم داع مزح شع ورشا يشد بيج لكك مل لزم
 لها ظن كلا شع شح اذ بيعورمو جاساواب د ناد الا نيا

 //  ىصقنلاب عجر لب ىوبد بيعررع عطا اذا مسيربالا ف اذكو تينشالا ىف
 نأ كلع عادا مجبر اهي و بيعلا ف سداسلا نم سرب بيع هامال درمالو
 :ار(| ىالملل جرش و وشلا نت لد ليت لامهابشس او للاسملا نهؤامرم
 ذا ْ داميعبهحا املك م لابعمضعبب دجو وأ شو داايليك لتقول ما
 اد دعب لنا ئس|يبرقرماك قفص نيدبع | شكى بدلا ضالجى الد حا جوك
 كلفنا عجقابلا هم ل نا ئه فلوملا ب ىذا ام ضلي انورعاظو طقف

 ليام نا اتخلى ىلع تقلع امن تتمكن كك تايعيقل/ 2 تايلتملا نع
 م مصعب رن ١اد١/ىا ميلا هطصسب صر ملا ذأ ام يع ل زجر وسلا
 نيرا رنا هنداوي عسا وحب انيرمتد نوكي هدا ما فانا م ينابيع جلع
 مج يالو نحل نع تصب خلابلا د سل والاف وك لكأل اكى رطب وا كم
 ىوتفلا هيلع و لك احناصتقنب مجرم الا نذل ا ىينكو واباع ناصتعبد
 عج كانه كامتوأههط هلال نم للاي تريرحامتص الح اذه
 مادلا ةمديدريو ةسكتساع ذبح حو مترا درنخا نم يرش |ل جمس
 دجوول ككركو ىواتفلإ,ماوجؤد م ببي ككذ للنوم بيعل| ريع.
 0 لصالا ِتِمَصسَو ىواتطلا محالة نك يعوندإ سك ح .عدذج دحا
 ,|  فىرشاذا اه لس ىضارالاورودالاى وع د باب نّماضّملا مزآول

 /|| - 0لهاعتست وْ دصب بيعلارايعإه درس جنن دير ري واب هد دعو "3 1 ١س الادنع نلا صفي ميد عابر جوز د ولج دع ور نمبر
 ار كب كخار اجيد دنع نمار عش ام رشم دجو حو منح وك ىكذ
 . م,دإملا ماكل ارع ملا ناصّتن بجوا فام لكو يغش هجروا ملا

 0 7 ١



 اصقن بجوااموب تلم أىذخبيع أع ع ييعوبت وم مهنص و مرا لكب رمل يفتت ظ

 نئمالصة زب ولا تصلاننا كاش الو زنك بيعوزور اعلا دنع تلا '
 ناو نهزا ب انك ىع ثااذلا ىف يسر إزبلا ذباب ةريف بيعونو |

 دهر نيرلا نع طقسا طصووااتاذ نما بنعرجهما رهظانلا ظ

 او زنوروتد جماجم 2 فرع اج ويعم عسلا عجارتي ن أصّشْللا ضال |
 كفي متعود ترامجتجرمد وسلا هرم اذ متعن توهررا توق ١

 عبرا نال نسر ءايراتش ملك :صقمس 0-6

 ىد عشا لجميل سس تبن /براضنانيرلل نم قبض ا روزا نم

 قع ووبجملا نيو دما علال يي ْ

 ذا هبا كك : لوا عش توت دمر مبيع اناصقش عياد 'ج
 جرم و >رما) زملا دجن بيعلاب طع واهيشرم | ىَر 2س اولوةصالخلا
 تمس ةقفادج برع زك رعد اغا ثال ناصقنل اب ظ

 نرد عشا ١ ذا هلا ئح هناملا ثداىلا بيعلا نمور درلا

 هيبرجلم وك لعجو تراكلا نيياتذل تالأ هنمح نذتمل
 اناضللاب عجرم هن اذ تالالا كدتل هصيال وسيع هس دحوف سائلا

 دعب هلام ء ث داحح بيع د وللا يب أضا هطو ميَضلإ اك« درمانو

 بيعلا ب ورم احجم بيعلإرابخت, واف لسسرعب مييربالاذك هل
 دجوي ملاهدرلا لذ محاخرت ترتر ضاخولف تملا ع تلابع

 ةبراجىرش ا لبجر ىف إس عين و سول اذكى جلال يل دك ل لعبم
 مل لم جاه درمديب ري عيلباارنعاو نشاشح اذ ال اعساب,, بجو وف
 داتعلل احا ءاد نع ناكاموب/و ممدّقلا لاعسلا وره اوك كذ
 نيو ءايداطعل دب مما د نالاعدق هنوكيإملا ووو ةطحا اكل

 0 . هليوالاو شن بيع اعسلا تيلوسعلا ممابحذ.لاق
 ملا لولا ذ ةدملا فد ىف لس ده ام ناكر و قتلملا ىف ١
 تم انوا "ما لاعت ثداح هاءال مردع نك بيعلا
 تهاسو ملعب "دأب قلك لف الاو رق وع كرتشملا نهر اذاالا

 ليج لس نحل لوقلا ف فلج االء ورم ليغ ن اذ بيعلا هبامو ظ
 عيبا جفيبرم و لئاطلسقجراوعلابدع ناررظم |ماق يرش ظ

 | مرح

 بيعورفل ايف كرعلا

 ابيع هب دج مك ربردكا لب
 ناهفنا ان عحرو درلاعيتد |

 هلم طدحي م بيحلا ناكول
 عئابلا لوقل (ؤ رمل كلت

 كهل

2 
 ضر

 ” طوع ررر
 *د نل



 شون ةركرشرابلا نارهط'
 عحيبلا

 دقو ان رع ضرإلا برك نارهط'
 درلا ل

 املا وءاميس قهر عد
 7 اينأ : يىسشلملا> «اتيّداو

 00 0 يب

 اهيإوق درع“ اعن در ء سبل
 ابيعاهجلا

 لفت اطال ال ! هقرعتال ان
 نب ربالو رهاو وق هيذ

 ةيتفلا

 يذل !بيطلا/رق لشن ل

 :اهكسحا سارا يح اي كرسشللاو بيعوهلاو مشجبلا ماقأو

 . جلا يوت د ليك تدخين رغد باوجبإ صك لبو كاذب
 'اللا اذ بياونلا ئح ةرخ ارب | لع ماد انج ىرتٌسا ناطر اتسلا نع
 | [توعدصد رو طعو ايح وا بلالعاه در الأ ل بيلاونلاب ىرتشسلا

 / كلر وسلا هند و زي تشل طعن مم ضف دايزصرا | تارلظت انبلا نع هيلع تيتا اب را درسا نع عرتشا لسد
 | سور اح ىمانلادنع ابيع دعب رك نال دري نامل ناكرخا عطوم وا ا ري طرح عضون مه هان طع ناك جرس نإ ضف احرك و اانا ىرتشا ' | لربك وسلا نم برشا شاف نبوي ىكذ 42
 7 واماسما زواج ع داذاررط زا دكرتشس [كجر بويعل ص

 | ناووذ بيبط لو ه ايلف درج كك ذ ادن ملابلا ندع ناكمردت را يعامعر مجانا معرم حان مت هن مهين د ةيسر ابحرحا نصرتشس | /| ايو [س جيلا ناصتفنم مجري هو حف م تناذح جراشم لاو نمل 5
 8 ركذام دوج اه 2م سيئ مد باوجت كد م سيؤبم ككزب اهدرم ل
 ىوؤس و بنجت اذك ابطال الا رضرعيالا» نشل ىيلوضملا ديل
 ١ ١ لك طوحا نات الاو مز-ادحا و نينا ضال شح اهيع وكدم
 ذأ لو هال نودع نيياسم هب م هعمجل اق و نرخاتلا ضمد نع
 : باج وهداعلاف مدعو دارت اكدرصلا نم هيولر الو مزلع
 لأ الام ناكراو دحاو لوّصد نيتك[ممطعب وابطاكأ نم نيؤرع لو | تيان ابطالا تفرع ىصتخم داما بيعللا ناب ياللا ىرءاذ
 :| هل دع ةدحا و ةررما لقب تكا فلاب بمويعلاكٌابحرلا هلع عي
 لأ نيالا نم بيعلا ككذ رصد نحال و نيم بيبط رجبلاب نكمل ذا )| هشودحو بيملا صدق ىف بيبطلا مزال مليت لها ضال سك
 بأ لسمرع وحد داضب تتنيالو مسح لعزامكأ لوم لبقيال ب اجاف
 ام ا ءابطالا لوحَسي هداإم لير وحرع تو تادارهتسملا نع «يباو

 أ الرا ون ةملكةركك نمد نيود اد دعو صالات ى زاك انت نس
 ةرنأأ .ةيضيكى شح سح ص مالكم نم و ىراضا يتصل ماككلو
 لأ اشلالمال لحلو جملا ةرماف نيبو ةضالأ لورنس ماو تيب رز | هانم هاا لعا ع بيسعلا نعرعاا ه تْيَس ناسجا رم عاجلا فيلت
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 ل
 طق مالوهائا

 0 الشلب تاملاولا اللاش هجحوسل مدلل ٍْ تيعودالوت ود هللا 2 0 دالايعإلاوب جالا ادلاؤو ا ظ
 لاق لالا طنا انعح ١ اس ٍ
 جما لاو 3 الادما داق - داع نا نيع ناو عمرابإلا ا
 ضير ءافترا فدا 25 رسما وف مدان دكا زعامضيقْت ةيراجورشنا |

 تالد 6 اهلا ابل ببس 0 تيدهح اعلا | كالا ىرشم تان 4 نعالقل |
 تسيل نا د١ نا ءارالا ببس والاب ١
 د

 ف 5 ناس نك ل نكد
 دل شم

 يا املا
 نا اع

 يول 00 5 يدخل اشف تحف اضم لوتس ضني قبب 69-92 حاولوا ملك و 0 هدف |
 ةارملا نا ورمل بش كاكا نت دات درت هاما اهلا ١

 : جبر تكتم

 0 لوو نيلحر ّة دامشم دنا 00 ظ

 ىف
 و اهتب د2 للا ىوع د نا ١

 تور د اهتررر ك6 اسهر

 لور كيلو 22 اهني نيل ديال ن اوقب درس 6 هناذ هرمب ناكوث اع ” وس هم نيناملاو !

 0000 بدرا بوبيعلا لل حصا زاتحا صمم شالا |
 0 ماش ترو الن اكمل ند ود زد اا موبابلا ضلك نم

 يا 7457 انضر وداي ناو دبات ةرمبر ها ظطوتهام ْ

 ا

 .. تاكو ل 2 جور ١ 7 ا عدا اال

 3 و هن يدعي -_ تركب هدد 0 مده ةركلا ظ

 ١

8 
0 

 ةييب ا مهلا «ءلرار د ةقا ع

 يلا 1 رابع اه ق خي سلب نشل فلم سابا
| 

 ني ول و ةرماىكت لتجمع
 ار تحاور قلي كو ر كي 2

 ثيهلال نكو
 31 هلسريا هفنر ”ددكذلا 0 نك ١

 ّ 0 ا 0 كشتدت 7 دم قمل اى هدداي ابنا لوك رع توك

 ظ
80 

 7 و ا

 هي 0 يع مرا ءيبرلاذا طوف ماابلادشع هتلايل | / 00 1 0-9 ديا مدا لو لاا نريامزيلثملا ملا
 02 0 قر م ورب 0 ١ دم داسدلاالا ىرعد كثااثلا 2 تلا

 هدا لوو قرسإ 000 مقا
 0 قت كرر سي و

 7 َ, نأؤ دلع بيعلا دتاباكةدلاهاالا فرع

 هوجو ايعنقجرمي ملام كرسمس مىرعلا
 6 ووري هور

 2بيحاوداملا |
 يكل ١ 8 - يي 48 , ١ع ؤع نك ايلا ىحن

 ا ْ
 ّّ كوب

 3 ا <

 كب 000 ا لت ناو وللا فص ةننعاا وجو جيع هدي الو تنتارب 0

 ىواقكربس |
 4 رار 11 77 0 3 ملكت |2دلعف كيف بيعاطع يرش

 ا 2 وورال ا لابوا نج واقباولا 5 ١ عسل -نيبالولو هلكالاو هم ١ ظ

 تيد 00 تس ّ 5 5 را 0 ادلع قرس <هنارلعت أه هاناويإ اهلا ا

 0 0 0 4 و قا! هم“ | ظ

 ظ
 كار

 0-0 ا ند يا

 ا يارا ادا 3 يف يي رش 3 17
 6 1 اما وا عفو
 4 د 23 هكا فل أ نير 8 0 ا 25 0 20 0 09

(١ 
 ىلا



 دب 0 وك طر عنز مرع حيب
 صقشورب هزي تحال رح اب

 ىتابلاوف عيبلا

 يعود ىاراس نوب ناصكا تاد
 عب بارع عوحرلا هل اهرق

 نارهفملاب

 دعب م لزخلاسالاطراىرتش |

 نا درلا هل صفنو فج م١
 عبابلاهقرص

 هشام دحاصق ان هدهو

 ًاداام فالح نانهقملا اب عر
 هع

 ةصئان ٌدجالإلا ترهطذ ١
 اهدروا نما رك اهي ْدْج ١

 / ا شلل مزن دبا 'ىطسأ خابتعاواديسلان م تروم ةبرابح

 مرإا مجود حوت نيل محفل تامع فلعتالو رس ارث
 مارت ا و دجونىلو حصول مجود طش بي | لع مجبلاو
 عسملا حالصاىفو نيلوصغلا معاح طوسبم ماسالا نهذع
 دحو مضره ضعدضرع 6 مو | اا ممحجارف تيعلاس ود
 ٠ رن اند ١س هكدلارنحا نمر نلا2 6قاباز عيل نصشتنم هنا ابو مب دجووا اهدحا تحسم ١ مضولاب نمرحلا أد رش باوك "دارا ويلا ض فتم و بيع رايت رم هب دري بيعا 2 ححاب
 1 نا عيل نال هدر هيلع جو اسال عوو هزل عيب بتل لكم ' زوو دبعلا تس اانمباشتو بونباربع قرشا ماهل زآول

 عقلا نايوو تع هس مزيلذ هنع عرق لب 2 زلرح دبعلا يف

 |١ تميشالجرف ] ىينخرسلا طرح عع درت ربنا يسرا هيف
 لل ليح ملط ١ دج قجش اوسع كاصفل تاح مْ مولعه نيب اذناصحرحا
 ]| انع”ىكذ ل محبس ىذرل عنج عزل جواب داس عمت حيال يد 00 ا اد اسالكم لق ع
 177 لارج يي هنسرلصن ىلا ذا ل هيلعواهنع
 | لج ذي سس تريحا لشي اذحبلاب نوح ع العلا, وسلا شانك
 اذإ| عسر ثرن ىف بلو زضملاب يبسملا لل نطلا نم للاطرل  ةرعرنحا نيم ىرتشسا
 ربا|| ةبوطرلا مسابلا ,ةدص نا درلا مروجي ابطمم ناكهصقتخ مادا
 : | جال وما اندتخا ناو وطلا وه ابا قرصا درا لذ سجش ردا ابله ناكتاذ ىصشنف اباد تزروص اس حالزغ عرش ا سخن باو
 7 ؟يسدر+ا قلبزعلا ليعجو فكزخلا يششولو درلا بوبحوركين «أ.ال
 || ىرجد الا واح عادا طاح هلكت اصتقللاب عجن كورت
 ,اإ] ئعيدزب ىرشا» 01٠مل ع -قرعت ١ كسلا حصن وح
 م رطبا عارم ازكاذكأ:,! طعم مولا ثعح مولمح نئمب نيتحالا ورع
 را نمل ليج جذخا ١ش نار ايدل تش ا0وسوبزملا رسمنا خلقا
 نا اهاتتاولازكم_ل م١١ ريغ د رمدال د ب عرج« مند ب(ييبلا هكدا
 م يضم داتسلا 0 ردا عاصخان اه عر ربظ مت داتصملا عمنا عام
 | ا ا -محالعلا مب



 فو بوي ىلذ) لهو :يورلا لبق عيبلا مط ديز دبر ا ظ
 اهيهلسس يورنارابخ نجر اتخجارمدلا فاوحالا ىف سوح ورلا نق
 فىراواع و دحا د رننجنمه: مين و معاصدورعؤمريز ءاباذا

 لضاه 2/يبريو عزم امه ةملامزم ةلبلاىردامزهادسج |مرّسارع |
 اسس نمر مل وا ضعت |مدق ايمرطماوكو هد اول ككذرل |

 ا جا زولاو جككأك هدو الاهصأم نداكن اف ضعب ىارم مح هارت ءاععاذ ْ

 ىلءالا فلا قام لجزناالإ رايطااطبإ الك وركمضغب يو ١

 ةدادح اواعو ناو ميورلا, يحال بيملا ساحل - تدك رش

 فلات تااكناو ةفصلاو ىندل 0- انارصد -مملت معو ْ

 و ورلارامحل د هود لكو إ سنمجالكس للام فاصوالاو سسانجالا ْ

 زمعة هعركلا ذو لكي ورك مهد يور لبولجل و سيربلا ف نيك نا |
 بت سا نجل لنا ١

لوري مذاكتم و اذتملا ةعل | نم معاج ري ومنا وك و لكتأ دوا لكلا ْ
 اك 

 ملي باذلاو مفلاوروملاو ١ ١ ا و كدرعو بالذ

 كو ةرعؤ ايان 22 ىرش ولو لكك كسمو ا لكتأ درسنا ملذ مزه ١

 للعلاكةيؤرلاب نصب دوصتقم عموم هزم سيل واهرشني مل لككأ نط |

 ماإطم عطني ىلو مهاظ وز زءادحا وأب ود ناموا جوع وزءإطلاو ||

 ساحل تئيورطلاو ,رداظل انملا هل طاب سكر ناللاا ماكنه

 عال بؤملاى ازد لعا ذ ابد يرش اول و ورمل رايح نود بعلا ||

 ايما وش اكو لريال كسلا ناكوكو ةيبوردا رايح لو ىلعلا |

 ىز/اذاو «ىيعاحا, ١اارا للا لذ سوغلاوعصم اور لاكمال ١
 الأكو باثللا لك مفينح عادشع يامال ًِه سانخل لن بزر و «طعب

 هزل و مما حاس «<؟ب يصرو 2بلس مارش عاقاذ دا [

 قاس 0 0 ١ مثول هنّقلا |

 الاقو ماقن اى انلتخ ولو ممل ؤئصقللا لاحدال ضد اني ْ

 تعلق نأ فانحا ىلا ىرتشملا كاتو ؟ببىصرتال تملك نا انحا نيب / ظ
 ام راج للاب عولعم امراذ كيلا ومنع :عاوبىضطرما ٠

 باي ئحوسانمإد نمسا ىرمودقلاعرش اجب هي ا أ

 قلب حا نع يرش الجرف ,لس ياو رعد ماكو هب ورهارابج

 0 ع
 ههدرلا

 0 ممم

 ان وذ ضعبل 'ىار اذ امك

 نععنلا

 ىا

0 

 37 اعمبج) كرت هلاييرر ل سان

 ل يأ

0 
 .لا اه نس رل و لفل

 يدم اي يدع ءر اذا امي

 لاسصملاو رزخ اكنضر ل
 يار اد أر ايكا هل

 همر



“00000000 

 داكا ةدنو) بيعلا ثرح اذ ْ
 مرل ةرئا ترصنو ا

 عيسم ا

 ري

 ىنإ در هز انروللا حو

 طقسرفشاليوارت 00
 مكوم ا يو در ابخ

 0 اسسفلا يل : 1

 وأ نكزي لد ]فار را ءازكهتياراسو يرش ضبقب يعالصونك < يي ملا أ 1 1 ٠ لساولاو ءرلا نسم ,ف ... |

 ١٠و زاك 2113 سب رج هرلارمز شل عيبا مز اب ميا بيعلاو ةدملا / دضمو ,باهتعو تصتن بعام ثدخامرهستو مودال اياب ناوع 00 1 هس 256 5 اند ]ا 0ك ل
 , | مهتريالو سزلب بيع بدلا و زنا هبيعتك» عمدا كنب مضرقب
 !١! ارا لازم نا راج ع ومو ضراكمعاؤترءا زب وجي اهو هي تمعطق ٠ذ 6
 3:0 نول علا مدع بيعلاو ةرذلا تضماذ ماو“ لج مابالاو
 || | رعب إرم هضمد بح وز وللا يحال ضحا نم كرتشنا لجرم قياس هرم
 ل نلا نعش, هيلداب هروبي و كرك «نس يابا و سابتخا
 أ و ةسولاعح مانغا ىضدرحا نوح كرما صر اسس خد ابى دك.
 | ٠١ ١ عيورل |رايخبل نال جراحي و نبزناهارم وارى جايب لكو وأهم
 ءاأ اسفر رايح طقس مزعرتملاب ليلا ل ضنؤ جز عسل ب ليكوكه ار نا وأ هام
 :ا(| يشمل لوسر يورمال ارث ليبكو 8 ضبق لركو ةي هر فوكو مند ب سوما
 نأ اقسم يبا شع |صّصلابل يونا ظنو يؤرلإرايحنس يغش
 ذ | ليلا ظنا ذا يئس شللاب ليكوتاك لكلا يدرس رايح ”نينح ب ادنع
 , | ةيلوسرلا ظنك بلا ب نيو طن يعن قوس ابوهال وق عر ا ينحاعشس
 اب[ تلعب عراشلا كد اسزك يان اركان ةيد كي م | نوكتال جدرلاب زجر لحوول نال ضيشلاب لمتولاب نير انك طّمسال نا
 ,ر| ضرعلاب ايككلا قءوصو صحا درحبلا اء. كاط او نوتسملا ءرلشملا ه

 ,ر| قلاع مناف هربا غ َكأق مذالوغو لوسرلاو ليكولا تيب قرا
 "| لوسرلاو لكلا طا رّمعلا فيلعم ال ليكولا نإ [ييولاو لوسرلا ثيب
 1 لوب ناجونلا ةروصرئ اوعلاؤ و لسرلا الا يفاضا نع ئشتسال
  لوربرلا روصو ءدصبقب كتلك و١ عيبملا نصرق ور ةبكو نك عيزعل كرريشملا
 معقل ككل سر ا وامضبقب كتر عا وا رنصبو غيؤعال وسر نك وعينا
 | _ليولاولوسرلا يبت زهللتقو دليلا يملا ضب نا نالطل لق ه١
 أ تقكورصلا مالكرتنار نام اهب لذ عيملا ضعبشا كا ة نادم حض
 21| قزلاؤ ل و١2 نال حصا غانرال زار ا وعلا د لوم انا هيلع تقلع اذ
 امل سرع الد ّتملا بفاصا نم مل ىبال لوسرل اذ ليكولا و لوس انجب
 || ظرقعلا يضمن 15-9 قيكولا ف الكرفس عربحم ملا ئصرءسدملا نع
 ' | تالا نهرلاوةببلا و علللو موتك ونص ا وعيال لكوملا



 ضيا 1 دياوغلا زو امو مل اكمسمنل عاملا نانصاولتح ل مالا
 ىو طاهاب اليك ٌورِصِي نأ لضأحوالوسر لوسرلاوالكو لولا هج

 انكزمنا ناد وسادبللا ف عصنكرمالاجو لاسرلا ظاضلاب لس '
 كيواذلال لوا تلاع هيبويد ليك نك معت نا ىكتنذاو ١
 1 ناك مو عب داب شا لاوواوب دا. طرتشنا ظ|

 برايل نجتشا ا لام طرماشاو ةبراج ضلالالل
 اذ 1! اليكرترمال ن وليل لرجال كيطع نإ يا "(زروصايل اولا و دوش نلك,غمد فلا

 هن از ا ىفعز د ىلا دائاورمثا بانا لعل كد رجالا طارتشا نال ارد كارت 7 |

 يحالا اع تكيدلا تدرطب وا وكلشي ام ديالك اليكوترما لكى بل |
 ترق في كي ع دحلان يزاصح رن نحدي رشم ذل هو لسس افطجل |
 لاا ذآ يلو كج نحر جو دي نام عابدا شرق رع هت كتب رحالاو ٍ
 ”نهظُم هيلع ماقاهعاباذا 2 شعوغلاب جوملا نا هلا ىرتسللا جولاب نيت هراطتت اشرق نيتسب |
 طاقساهل دئاح ىرتنملا لكأل) ليوم وب ملا يسملا مح ةنايالرمرت طانقسا كت كرشلل دي رس وارق
 ىمسملا عم اعز ىآ يارب ةحبزم ف مياجلا ةناحماٍنايح تظن رع مغ باوك
 تيهجلا نع عيابلا لوككى 1 لوكتب كك لع تما نيب ىل _ انآ
 ىف هلال ل وراوواوهازه ىرشلل ءاع دانقوأ
 كوعرلا,عاوس ىف و لوكم الو متن يب سوست هلو ضم انه نايل ىوعدأ)
 ابي ناي ور ظرنمئيست للا طخلبلو «در و[ نقدك نحب طا يش ارران طفلا ىوشرلو بيعلأ |

 2 ىلإ دنعارسرد - ل ل اريطجت
 ص 2 جارسل ودود ومو مستجاب وت ىرشا١ >1ةيلوتلا بنايدل ٌموصو عااوولا جارسلا ||

 ىكذ ىلع لاذ ترش عب كحتيل هد شعب هي هتيرتْش ا رحاللاق متر
 َ :سعابو ةرشمحب هارتشلا١ دا فرو ول نقع حيا طمل نإبدأ 1

 وهو ليدالا ئح هدانطردد طك هاى مشاري هارتشا هانا ظرع اح

 ا ا ىلقت درشعتناب بوتلا نخارو جر دوهو 000 ناعردأ ا
 ىهاّرل اب بيعمل اهماعدراذا مشل مم 9 سولعم نممتب ةبراج ور ئه سير يَرشلا داامد لس بنا

 هعن ١ ىلع هدر هل نيل بيسر يب ىلع أه هرمارك كاك ىكب امههست وركب ئعانعانارب) 1 نا[
 املا دعاهدر الا ديز ليدربو ىضاقلااضقريع نم ىصارملاب بيع | '
 ءآ شام وأب كذب نا ىين نسبا كد دوب لال
 الانيرنولو طرق دجناضقب «يلع رول ءعياب طخ ه درب بيعب هيلع رم



 3 111 21 ا جم
 اهل درداوونرن ملاردلا ضعندجو

 ١ عك اردلف اًضرلاب مئارلاوع

 اذاام ةلك سريري ظ جو و ظ
 "دلل عمن ضن قلاروو |

 ٍ هاشم 1 و ٍ

 0 ظ

| 
 ١

 بيعلإب ىفر جبارلا بوكر

 ١ ولا ذ١ د لسسروتملا وزنك لّشهو بيعل ار اح باب مرت

 رهار د للص, ضال هرطعد بيعلا راين سما مكة رط بيب

 ١" امطعب مرغلادجوف كب مي رع عورعاه انعقد هيلع ل مهام دارمي نم
 ْ نة ل مج دير ىلع هم رع ديب ريو انتج يطب هرج طر كم اج درعا طوي

 ١ اطوطب لعاو درذ اذوب يرطلا عرج وق معرس عا اضف و لح ىلع
 " ىاللعتت طرا ان كلب ذا و ل 20 والا لعاهدرع نا لف
 1 لئلا ررحروو ميج نبا داتوو ّنادملا كءاقىدأتف

 [ حج ضبقب ضباقلارا ناكثنا نا اص حو لسا سولا عفتاؤمجسرطلا
 00 يفبيو لصقانتل هنع بقي ملا لس هنس دريلاج مح ثيدللا ه|نتلاو ١

 . ف فديت نا, هنسازع مميأم نا مفارلا فيلر اتخاول هانا
 اء عا/ج ضر قمرقا |ءاو كذا ؟ يضر ذل ارقي ل او هيلع دس قط اداذ
 الأ «وانيام هزم ملص و.قحا ذرنسس ارك هنال نيعبلا عم لوهلاذ
 'أ عملا زو ةطعبلا| بقي امى هاخعرزن ٠ دريى نما ناككذ اذ د موعد
 سبأ قوتس تنا١6ذ١ مآ ورنكا,رد ضفلا نكك ل كك كاجو و ةجرسون وا
 1 مإءرلازجقب ه١ دعب موق لقي الذ قغزلا ءلزغب ثكك سا خعقلامو
 اذ و فويبزلا نال امرا ىنحج نم تسيل ةوتسلا نال مصقانشل
 ابل لعبقبالو قحرعقررقي ملول ها هاضتقمواصارترن ا ةجررمنلا
 لا ةرباو الصا ضان معرعل قوئسلا ور مل نعبض تيح تكس مصارمدللا
 أ ايل دبع ص اقل ع قلا نع تانسادمللا 2غ فلوملا كد نو وادع
 .:(|ذكوورلا ليل جدريل ثورلاؤ لصخل |راني د نيدنح نطااذا
 3 وا دولامرلا لىسيل جور هوك هلصبلا غرلعجا ذا عرمرم ىف مك

 || سب ىرش وا هثبإ دةلهذ دولا جلع هررلا درلا ل سيل يس يع

 آل 11 ل ساي جاراك عت كدب وانهنا ولا ل ييط بيعب حدد
 "| 2 9م كبري و عجر مع اءهكرسو بم رطاس راهم صح )رشسا سيد ور نيه فيدرر
 »!|/ ٠2ب ولري ن وكي لزوم. ءفس ها. موك لت هات ىردق بيعب عيابلا ع
 55 ىكيأبب وب هر بق بيعلا تورم تنا حا رغد بي بيعلا|ب
 !١" مع نم ةييرباج ندر يرتشنا | ذا أهيم ل سس هورع لس يلف بيملا بانر
 | اع اذ دم كدر نا م تكس هنعرتلاو اش رنع ها بيعامج و

 "اة ايلاو هابشمالا ناي يعن باوبل اه جر لسجل حزم بيصلا كذب



 02 اجامل بيع هاب املا بيعلاى اما 72 ا ا

 انيلإبيع 20 لع ح بيع مار لو بيعلا كرتشملا ىإ ظ 'ز
 ةيو ريكا اسح مام رحتو درمال :ةييش شمل سان وخال

 ننال او رشف بيعاجا طلو دحيم ىو ةهاارش دا يال
 يعلاباضرلا تبن 0 رسامه ىلع اتش اعازهن الاه در 7-2 ظ

 لاقف مر 0 تبا طيرجلا سبح اص درا و نع هنو يملا رض اذ

 طف[ لع اشف مصرواذ بزع هباصا فيددح مرو ل عاب
 ازواج مدر لطف تي لج هنارع ءاشولانكو دما مس ىلإ

 نا هرلا لذ خا فتبيسنل هن وكر طف ءنيبول5 ببسلا تاسصب ملال 2

 نمير وب -تاوربتا بيسلاىف التخاب فلكي بيعل |
 تا قال هناب محيا مرقلا تمالا لن ميدالل مالك
 ا ايلا تعال نا صرحاطمص احا 22

 ارماظ اكن اذ الوا ساند الج خيال رهاظ نيكل اولخي الو بيع |
 مل ناطالواريبس نب ودابلا نوكيا ول ”كلضال اولا ل ىسيلفأ
 درلا مل ذر ا ببس لربط نا نيب ناو درلا ىَررش ل لذ ببسلا نيس
 امرت ملو بسلا انايبالب محو براق ةيئارءا لاذ هلطالا دانيا |

 2 0 هاه تح 0ك تس اا هشيم هلال درلاعل بيب

 تيدحالة هالارم ا بيزصالا وح ناب بسلا عيابلا نيب نق نك ظ

 مل تيتءالط ا فلاش ادت بطال ال هنارظكإ
 هي هربدتف 2م ظاح اره برطلارط نم هلا رم مللاءدرلا |

 نا قابلا ىف ىرتشملا يني لير ضبا كاعد عيبلا رارلا ضمد حسا ١
 اص سوتلا غاكم عد ا درماش ناو ىنالا حو تصاكأ مك اشا أ

 هالك 827 مكمشص سرع م قايم الا"

 هل. هابومس أسابيع اب دجحوو مولعم ندا: هن ضدورغ ئعديذ |
 ليريو هتيب ورم نصب اضرلا ىلع ل ديب اه هس دبحوي ملوارشنلا تيكا . ْ
 كرش جم فب[ سس مهد باي تكذ دونم عرش هتوبن دبس عملا 7

 ل١ بيعى مشا داع ْت دحام لهب ميك عع مري ظك راح حا ئه

 ةيباتولا كتم غمااق جن باوك مولا سيلو مرملا نا صوب وحر حبم ١

 يور هناطتن الدرسا عريع ث دحلاع نود مينو بيعربط ناو ٠ ظ
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 310 ري ند سرف فت ى

 «دز هل اييعاهن دجورت
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 0 ا ااا و ب
 ميل ارحب هعمص ع ١ باص

 درلا«ل نمل

 0 كاش قل

 كركم اع درلا ةئوم
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 رس نيعلار يك درلا هل

 لالرلار رحت

 0000 هس

 هلذ هرب ماهىزتك ذا
 ميو رباب حيسلا 2

 ب سس

 بيعزمإبلا فركأل 'هلو

 قرش الجر ؤ قسما هنو ا وزنكلا و سوّسلاو قف مبا اضرب

 در نالا ليبرم داك عد رش سواعم نب ١ 32ه ذلاتسم ةع حا نع
 ببسي ميتا و ميلر جبل ةرقلا ضمد انا عازم مياب يع عيبملا
 ةزرأب ةدوجوم عملا تءاكضيمح برب ده لىسيل 04ز ةعشصلا
 ' «امسلانمامقاسلا ءهقصلاو نه هالو عدكم عيبا اد عيبلا تقو

 ا.مقصاوارصب تعض و ضصرءالا تعمفصر 92 ءاناككبللاب

 | ١ نيم هولعم امدقدرعنس ديب رت ىرتشل دااهو و لسع ربومأ ميصلا
 ١ هاناعز 5 نينا بلح لإ قشر نم 2008 من ومو لحلم داششلا
 ظ ل ةنومع يه ١نلاو «ىباب لع هدالرم لجن سؤ درلا بجو ايرع جب دحو

 رم هلحراع لا عيبملاب تح نبوي ىرتشملا لع درلا ةلوم وكل
 ورع مهييرز ىرتشلا دامو كسركائرشلا لعد ىلا تن او هدرمو ابسع
 ,| اواييد ميبملا نا الرا لوو وعانم ضاررللا خوه سولعم نب ةهولعصم انوا
 كرةسملا ديري نيكل غاشح اداب عي ىلا غلا ثيبتو سوبزملا نقلا
 "ا ىرشلا جولاب نكذ لجن لالرلا يرغب شحاطلا ىبنعلا نايل عيبما هرم
 / دما ضيا عيراجلا» يرن الغ ه الترع و ما ضن فن بي 3 لد

 ا سور جنم زيي ىرشلا١ دامو سس يابا ىرتشلا يعن يرو دايو 9

 1 ناو كذ لب ويلا لق ضضييز ديو هم

 > ةيرلذ عيبجلا لامه هعمل لال 0 م

 ء «لقاسع هج انارإط مال بج ورع ئه دي ىرتشا١ ذااهنو لم اصرمنم

 ا | دعب مي 0 55 باو لكلا ل قومرو معيابدلع ناك

 1 | سل هيد دا
 راإإ ارش ككذ ثوش نود ميلا د ادرتسإلإ لم ىرتشملا عا 1١0ثحال انبغ
 , دباب رع» هدرا لاح اطكسسع نوبطملا اولا وأنك ن ١نعيست ندد
 نع نداتياورم هيك يشمل ليطود 5 5 و نينعل ار ككل

 را اوريّوفب دانباصا

 ١ ابل نإ, تفي سسيداىبا مالساأمنصاناكك سانلاب ايو يدرلا
 ٠ شانانكو واسي كاك ارك غاتم 2 ةمد ىيتشل لاف نأ

 ظ مدد أوو دما مىجش ىكذ لقيملاو نط هاا دلال ىالك



 نوككيو مرن االفالاو هرعالا درلا بذي ديفا فيكمبدرال ٠١

 ماررلا ىراّةىداتز وأ ككزكع بالا توكار «ددرضس يتم هر |
 نمار ابدا رسم و هيسبا نس اريءرس و اد سيل ناىكال ايو سس خد
 ما وادرتسساا مل نا 6 ماب رعايدايع شعيب ولمس نش

 يلا نلراضأل و معد بيو ككذ لرسلا“ هيورل اراركتب

 ةرعورع نجري زن ىرتشا الاهدل سسؤشلا غل لتعقيم نادك |
 احا ارتاررع هياتاطام كلسملا نم همام الع كاسح قو
 5 توش لمد بيملار يكل. اذا يعاه هرم كيري ءهباطت '

 ك5 بيع سلا ؤصاصرلا مينا يد مد باو كك ١
 3 يموبوبا لاق وورلاوؤخالا ىبرايجلاب ىرتشملا مفينح

 ,لا/هقب ىقلا نماء دج لاو للملا نبال ّقوببو 2 1
 رال»بعح بوصلا صو ئم ناخىطاقك دات ا
 ىف اسي ل لحد نيبال لاق و ماسي احلا ةذالصا اسما '
 50 رالف بازتل هلق احا او لمنح غ ياسب و 20 2:
 بيلا ييقذ عام ئكَمعح يق ةرايا ١
 التم رنا ةباورلا نيا دنا هيدشمللا ةماعو ربك عي 5“

 0 «باسك هدو ب املا الك بازتلا نمرىيئكب الت كسلا

 تامر ربو هني نيت نكي نان صاصرلا فال اهني نادكك مرعل ىلا ؟
 انللمريتو غ2 اسيد اذيلق فلسللا ؤ سارتلا ناك ذااعاو *باسك

 صوف ربكم لذ بالا للك و قاض ونا وصاق نوف تك لخاد أ
 ٠ ربيت نكيت الام فالك حل ١ نم هجاسعك, ه درشو يمن يات نكي اسال |
 رت ابلاتف كزيربت كيال فيت ينكلا برت اس ( نيكو يءالف ا

 كف ةضلذ قعشا١اناو هك ترمابعاع مورا بح ضو نهال
 مثال بيعلإرايضتالو ةءوملارلابخكب دري ولا كلش علا ْ

 ى >ئورل| رار, 2 رينا لنا عدسملا جرخ ىل و جح جاحالأب بيع
 لوح من دنعلاب ةيبرراجو رع نير زن كرتشلاا ذا أيد ]سس مهلا بيب
 لكس ىرعو قابالا بيحب 35 املا لعاهورم ديرو 0

 "يكد ورمل ميج ك دريلا ضيا هنع ارقابا تانثا تلو كذ ١

 قد الكب ةلخا كوش نكلا صفا هييرشم دحو 3-6
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 هي ةرلار ايح حياسز سيبا

 ابارت_كملا غباون ف حد
 درلا«ل

 بارعل از يلق

 10 لللااك

 «دلعق ابل ت (؟ نس دير ل
 عيالنا ررعو



 م ىضر ناو ةيورلار ايْجهل
 اهلبق

 تاق انهن معيب هطأذا
 رايثل ١ ىريكم او وقود

101100 

 درل(ةلاقإلا متزن

00 

 سيل
 سرق عبس ايكو ىربي
 ا

 ل سس

 يط اعنا ابل قب مشن

 701, يهل هلو زياج عيبلاذ ءريملام ىرشا م بولا باص ناو

 أ هب فضو مبلل لسن و صرخ لئلا جرم عدابلا نع بلط هريك

 0 ىمهويبلاكنوبنا ها دحا نعولو لطامسلاب بصن ورع بوصل

 ١ اززيالا

 | ريوس ركو زعصيغل تخت ا,لكو ةرسلا و شالا لوبلاو ٌقابالاك# درو

 ' ١ هاب ادنعقابا تش ناب لاى داك ا رزمو مرش ةئالعلا لاض
 '! ظ ف هرت>الارنعو ببسلا داك ال ورلا مل مروا ءؤصو امالكم رمشهَ
 |١" نبزحالا هيرتشص الع حت _شاب نك جد بصك ن داحلا بيع هوك
 ابا لس منول جرش ور ئيصلا ,مالعلا ضن جة رنا يع هلئعالاو هدرم مل
 ا لطيياح نجوي ملاذ] هإم اذا هملو نول 4ص عيد مللا» ىرتشا نيك

 "| را نوح مالملاو:ةالصلا هيلع وقل مكر شن نأ و محا اش نا هلم
 | , اما اراك لذ تضر ذانبورم ا اذار لذ رسما
 !| ىرتشا ذا اهو لس لطسأم دحور ملا ذاانهو اهريغو سادبملا اك
 نإ هن) طع مسملا رس و مولع جقت |يعرشسارش أ هول ماحب درع نم دير
 نيا ةزاجل دعا وفوح عيبلا سوك لف لا سحرك دمعي

 .ىاقلا هلا مالاوخري وا نهرلا كلا سىصاش نار احلاب ىرتشملاو ٠
 نا 7 لاتألا سب. ا اد أى منن تول وسل اغيل
 ادنأ اى ,و عم هل ابلارنه متنب نع الىولاب ديزىرتشسا ةااهج سم
 الأ نار رح جرككأب رنه تفرتنو متاريرالا نع مولعم يعجب | ح ولع
 ملأ مّثبا ذا نو بد ىلا ورع مو مركلا 000 اهرلاو
 "رجل د عرودرملا َكاَدالا تدر لاقل نح اررعلد أو عاجلا الو عموب زملا
 لأ لفع َذالَصو درلاب جلا قالا درت باي هدرب لاق الا درتلم
 ادد رعد لود باججأو سلا خوه هاواتح ذا شسانرملا تم دلعلا ره
 لإ ".ةلءال لوقبز> !لاوس ساوحز باّجآو قطن و م درب كد رت
 أ" موو سيمصف ميبلا ج11 واماكن جل 1ةالاارشلاب ليكولا
 4 مول ترش ذيول لاا تضم ولؤ نقلا ضبقب ملا الاذهو
 | رع ئعريدرن ىرششنا اذا هزيل سس جنس زلاررا وعلا و تللع نبال
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 ا

9 
: 

01 

 . نقلا ادي زلرظ ْمضوبفم مولعم نعجن در لله بنع رك تع

 أ لع اهتلاب لاقل جو لع ككذو يزل نحل ضجد مدابلاورمو
 // ورم سزلب برو رش مجوالب ىلا ةيقب در نح ميابلا عمتحامت



 كوبلا ناكولورسلجا 2 دولا دبا هوادة زا جيلا ز
 َتّبلَو حرس هرسوشلا يآ كل لكلا كَرْشملا لوقرموو ضب ها مطول اكلت
 منقل فا جوليا داك ا طارتش الع غرفتي امم نا يملا نع هيلع تقلعأذ
 مشا ,دابلا لاذ قلطملاع كا معاباجرجد مسابلا ال لاب لالرلااج م
 ىسدلمنال فسم الاضيا ب راالانا اقف ىرشملا+ب راو ٌضالالمم ا

 لاقالا طر كوبّضلاو باجيللا غىملإلا داكلا ادالو يضل !ظائلا ئه
 مرت اوربا غام هيلع ةرفتبو تلك لا ةراعرزنا دجوي لو

 < 8 هزداوتشيا نك ءالوت نكاد مابا عض انا نان اضيف

 110 نخات رح# ةدم كدر 0سم 0
 محبب د لعر ات هش ورع م مرجا ونا مرجا مثرجاتللا لست 1

 و20 وكلا ىسلتنلا لبو يشب يعج طي اقم جادا دقعذ قولا ان ٠
 كذب ىذا[ ناذلاو ل ءالاذجضنترخ بريل مدي انلا وا والا يسغنتو |
 تت مضملا ى ى يب ةىزغلام نفل نبع نباحالعلا لآقو مكب ثيا مالعلا |

 ض)والاجاتسملا نامت مر ارم يع لا وف دواممرعأ ,ىهمرجا )| داجاتملا ١

 ضني رنا ييدهل اوهيو 4!ثلا فلتخا ئئانلارّمملا فيل هدتملا 1
 نصفو عاردلا نم مولعج زين ”عاطب ورتنم ليدز ىرتشسا دااعفرصم ً

 ورب ميس ةيهرش لي امعاشلا رعي اقت م مت مبا ىرشللا|
 لياقلل روكتارغ عاملا م مول بيان ريس قرشا جح
 اًمسمو ميلا الياقتم < نعم د ثبع هيشاود ستصل ا

 ىيررشمل امنع ئح لاقالا دجد ميال عابولو عوارش عوار باج ميإبلا ئح همت هس ص
 ىرشاا ذا او لمس وشلا قع مللعو ميرال نجوى درقنا معميز وحال
 ١الياقتم ِ دهريرلا| تيعتد اهصبقد اس ذورغ نع ببذ ا
 يا 0 ل ةالا هميرم برد بيعلابورعرطعالب ىلوالا]

 عتب ىرتشملابب 7 ةيبراجلل تبعت ناب ناصع لل كاقالا تره ناورعن

 روالا مدارك نعاتكس واوالا قتلا لت باهت ناذ ب وأعس ايوا ىرتشنلا

 ناييلاةالا تّدو بيعلاب لعب ملا دا 0 نإمع رنعاغشم داقالا لمت ظ

 حد جد /ايخالف بيملابملعانأو هراش ناو ملاقالاوعحا اش نإ اي 0

 4غ

 دامك نمل اق طلراوم ىف دب |١
 نسلعلا

 ناب اقت رجاوتو ارح
 مهن اكلاو ورز سفر انما

 ا

 ليفان ان ءزتم لقمتامك الب اعنا

 جعل عيمب اىغبن عن
 عب

 بيعل اب عي ابا لمي لذا
 ناكةل قاما تقو

 رابكال



 ىبام دعنرازلا تقك اذا

 يذل !رمخلاب عي ابلاواع عحر
 اينسانما

 هنكع ام ةهقب ع وحرلا هل
 ثطلا صارو ال هش

 دوجوك صرقفُن |!ءانو

 ءلإ

 صحت نو ساس سبح نمسا

 مبادل لكم قفت ام جهربال

 تابئإب قات ( 7

 مهبط واعيابلارلع عننا

 كف جينا حيابلا نهر

 -- 5 ب

 ا الاالا نع اوت ايسر ةمالملا وراتب ولاّقالا ءرشم ئماثلا نم

 ١ مي >رهاررلا نم سولحح نت ولحس را درخحا نيح كرتشلا حر غ
 أنبل انوه ىقدإد وابل يع عمجرلا رب ريو علاجا لع خلاب عوبحرلاب ىرشلا جغ رش ما حعدل ديزل ةنيبلاب تقاس مئانباءهجعرشم اج عامل
 تردي و لصف نادك ام مب وياملا لع غةوصرلا لطبيب ىكذرل ليو
  هيلاكذ رس مون ايسانبلا :يقدو نقلاب هيلع وبجرف ع منال هيلا لسد
 روسو عرزو هابي وهيب كرشمل جربي حس اذ ئرنر واسعا اوف 5 ا عش تمل وضهلا عماجو مطل وب داولاو مدان داك
 بأ ىلربو ا صهن نا هتكي اممميقب هيلعوج را ١و نيطلادصبفل مق | ويادالع وجال تقخس غابحوطس نطو صمم صحإب اد كرش دأأ ىاهي-الانمنيلوصفريلاا رس موياياتابنس اهزمقب معرف هيلا
 اد شلاديضي ممقلاب عوجرلاب ثيمبقت_مقا أ ضيا نيلوصم هيلا راسو
 دا | ليك عيشوراانخلا,مدلا ذ رص بس و اععوخي ول صغلا ةرجاك مقضللاب عبحرعال
 هد | ىلفلاف ةباد حا ئه ىرتشا الحرز. لسنا سايس ااعركك مت اولاد
 )ل | ىلع ىرشملا عج اللهم ىعسنتس مجوب قجحد امدح مت عرس اروع ىررشملا
 ب |خرش ىفدا | عج مل قبلا وادبعلا جيتس اولورهد باول ىضنا اع عنأبلا
 ًأىرتشا اذا ام سس اربع ىدرتنالاةعيرجم غل ملّسس و رليقلا نعى العلل يوغتملا
 ,| | رك مكس اذ هنعرايلل سس و علابلل مط د صولصم ئمتب ورتئحإرامحدبذ
 ب | ياله ادهشت نيس نزلو عيابلا تاندقو بملك قلطملا كاك

 |وياب لاق ذبول ورع تر وع قالب عجرت تبي ملا لد قاقتم الاب م أرباسلا ككل حطجسيو قرولزملا متسيب وعش ليؤرككم نال عياب دأب دنع
 | نال ب داك ملا نال نعد | طعاالانا ىقلاب هيلع جرب نيح مهاب ئه
 انا قطبسوو موعد يمدتف امير دا طيس اوال يونا فكم ءاككم غن 0

 | وهج اوكا بتي عمإب كم ىف زن ن اياب نهرو ثم بلطو لطم م فب ىتسا لك هدداو ورع شر وطعن متااب عجرم تبشيس ملال و سوبملا ,رأأ ككل حطب روكللا درر ةديب مت عيطو رردلا خانك ت سا ذا كك
 انا قييم 1ضا عاب ئعامكح ب صتني نال ودابلاوناب باطول و حيتسملا
 رقما زؤ 1 ب نم نيلوصت مدتوت ايداع #لا مدح ورسم الأنا



 قاققمالاب ىداقلاوصقف ىكساو نم! ايشمرتش 1
 ماتا مازلا يع نم نقلا ميلا خو نلاب قريشا وعوسابلا جي ظ
 ى وضل هيلعو بهم انه نهو معداب ىلع لاب كتر ن١ ماجد هيا

 ,. وب و لسا ركذ نكه وص اهلا مالا بالأ سجال فقم د دنعو ٠
 0 ىكرحلا حرش غبىنسمو عويبلا ىمو داتفلإ ما وبحر يبلكا عاجلا ١
 مالاز هاش ماي ونتلا نك فسد دب لود وع ة دارهتملا غض حالا

 0 بلا تاقختسالا ناكد١نشلاب صياب هع ىربشلا عوجد تيس هللاق ٠ ظ
 ما هاتي وتم يتم دب مل غب رغم ديد ىرتشس اا لس ١
 ىلا بطي حجر دار, ل يحد عتنلا ىوخلب ىزخا ةرزب ىف ىحسم

 عقملاو يابا ونأب دنع دا هدنع تحفل ا نحرمياداجإر انمميابىه ]أ
 قح ليبلا نه وجل ىلا وضح قس ودان ل

 ىضتقم ليه اهيا هائلا عدح ط تشاو انماقباسلا كلل للعم
 وضحايا مدع دب داهلا عاملا ةذاوم ءاوات طرسرل ارز بييضااه

 جر ازيا ءامهئطتقم همبشا هرررطا لولا انبرو دي داهلا او نع ىلا <
 صالقل زم مسالا ور ظالاوبرر دلاَة حج لاروصحالد وصلا مس لع (غ
 |١ حسا ١ اذا عطرا ىوعد غركذ لشبلاطحاطارشم ا
 مايا ذ نيتلاب صياب لع ىرشخملا وجو قلطملا اهلنا كككأب ىرتشملا ليم 0
 ع وحلا( عسل هالطأب متوَوحسملل اضغلاناو 0!تدالع يب مابلا ِ

 دو + يالا فلل حلا سعب متسلا نه لرشت له لعلب
 ىفاازكه و تطح طش النا ضرس أ سش اتحادي بح طرشي

 ضحط تش زحلا_ؤزلوول وروي لق ساق عاش رجلا ةركذو بماغرفب |

 لوالا مول و ةفيحوبإ لوقا لعد ةلجملا نه كو ىسملا :
 لص نوم +. داون نعام لما يش اوررأطل لضااانهد طضال
 مهيد بع عج, ناوشتتكادإا ريصرال نحو منيلامضحزيصي نمتو هشسلاثلا '

 نمد بيا ذب كلا والطإل دائما ىدععابلا نمش َفاَمَكالادعب | ٠

 رشا صؤكر عا مالا ووجرلا كالي مدع + رمت ايتحاوهو دي
 دونر يق وهو ى دابايطلاو مواطن باص واتحاد روض ويلا

 از ادوصح الب لوبقلا مده شمال ةرزطالا وهو ثياقلا |
 "ريل ىقن قتل واعرعح ورشي نو وؤم مى وهدال نسا 1

 من نك َقاَهَك آلا ناو عع



 باكر وا ف سلاف 2 صو
 اهيبآو حالا ناب ىوعركا

 يب

 سلرسب الي ىنهتسل روف د اذ |

 معن اي ىلع عرفرلا رز
 نعل

0 

 لكى زبل ا عوجر هلي ىف

 ليحل عف دولا ابحي(بلا
 مكه رلب قتلا

/ 
0 
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 و

 ١ , دارعاطلاذ > زاب لقن اون او ىكسملا مدح طررش اطر نع طرملاو
 ١ القامو شيبه فيحدل هليل اتا بس ىرنزلا لعمال بلقنا
 ينال إما يكعتاذ ارحل غلا ةا6مبسالا ور ظالاوهاوطرغ نا لاق تيل
 ة )دن [تيعلار وب هنيلوصملا معاج ى الط ظن شو ىال ل حن
 نيرداخالال وف بسس الاوربظالا ناد كرها عمايرحلا و نجلا نعي داهلا
 الو طوعالاوه ناك يرشملا طك ئتكالاوهو لتس هاو فيحا

 ١ ضر عا نومالاب هروججرلا نار عا عوض و هور وزط مم يمرر سوط
 . مله ساو كرظ اماره اضياسسانلاب قفرملاوهو وصح تكن هرتشلا
 ضد مولعمنمب ايهرس |ربرحا نها يعع الج رشا لحرف [سسم
 ليجللا مهن دف ل اع داو نيب علل لع رعتف نسل نخل ماتو عيابلل
  ريرقلاب غوجللا لحرلا يريد ءاضمال ومنيبلاب انا نو جينز
 قرشا ةوبجم تبتيسو بونتلا ملاكم خد بيب كلذ ل سيل نز عيابلا
 رشلإارقاب ناكا ذا اما ةنيبلاب قاَوسالا ناكأذ ائقلابرب|ب لع
 تسلا ناىتلو ميابل يع ةرجرلا ”لييحنيملا رود غلقن ]وقا الف لوكس وا
 معيابزع عجرم أنا ىرشملادإءاو تلكم مكحالب ىرتشملا م تيعلا ل اول
 لوووكم ناكوركحالب خم تضيق كن يخل ىلع دينا جولاذ دنت
 منابع ىرتشملا مجرد زنا ذحالا نهر ط مممَق "ىلا و از دب كله
 و نيعلا دينا ل صدع دنع ءالالبلاب دضتهاظ وزنا ملقب
 ضرما ار ائ اذه نكك هن اهيرلا نع زرع ذا نحال نس أره رت
 متبتيالو مطقانشل ىلع ماوع د : الما ولك لحامل |ههءاب ىرتشملا

 أضر نيعلإود ثنو سفن ليعرض ذ اننمل صياب رع عوجرلا م
 مهد, لع هن عجرمال ل وككوا كشأمارواب ىخحس اذ | اد ىرشول
 لبقيالهيابولع هني عجيل خسملا كلمرارملا نا يرشملا نهمولذ
 7 ىع دااذاؤ عييابلا كلم هنإرقا سقف شل يع مدقا ال المت انتلا

 ش / ارمابتباتوهام تارا مالو قككا ىوعد :عاضئقانت ناكممل

 مقاتل «دمإح مي قسما هنا بابل عآدع نهر ولاعا اذن
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 نيبو هيب عيبا عاسفنال عحعّرشملا ةبيعع هل هنا يسلم
 ىلا قاس الا جملو ميابلا كل بلع عيضمويضاعب عرتشملا 1
 نمىرشال جرف لس همجارو نك انهراملانهو ور ةيضدو ١

 لجل لع امهعدب جراف رع ماقض م ولمس نيج عمولعماسبزجرحا ٠
 اناا عدلا ورعرع مليا ةماقا ىرشملا دد/رضص د عاتشلاب
 ورع طع عيب سؤ م!تنأ نا ىرتشتملا ةنيب هجران 2

 7م.تدالاعمب دذو جر ا نجم كاد جبر معد بول "كدا راش 1
 نموشللا 2 لبان ىدعلاز لطي ىدالاوه داريا و دف |
 قو هيا فانه نيرا خ شاك ب ذاو نيل اىوعد باد |

 اء نوضلا+ 2 ونيل ىذ حب نامعارتللا ىح جا تالا وعد |[
 يدا تلا ؤبنيبلا مرا هاواتفئجعمعدللا بايدووينا |

 0 بك
 رمل ةدالا زو يغسل ةضالا دلع ىتشلا ئعبلطو ميشا

 مت رسمي تلاكه >نوحاط يرشنا عويجلا ةومىسمالل | سابا نيج ءاتزلارها وجؤ ٌللاد صضد بوك يكد دوه
 ةنوحاطلا :لؤدوتشملا تااطي ناهد يبجالك ييعسمعا مسا '

 دعم ةن وحاطلا تالاككاوا ةردلا ىكي وع حالا بوعو ئضب لاقيال لانا ءلمفو هبسكن مي يبل جلا نموا هلال
 ل ضنا ال لالطسس الا دعلا وارمتيلا وا فقول )مانع بصخغعو للحا ةرجا يوحد نجح ورضلات للا بع معاني لالئعتسسم الا ظ

 لكموا نع لولانت نكس ملال للعم اللدصلا ةيمكد ه دّض ٠
 وكول >يداتلانهو فقول نم ىياللا باها ور هاتسساك |

 مافب اوهصت و بنعمركك وري قله سس ليتش دوجوم
 تيعرشللا ةنيبإلاب هاتبتلا نيالجرلاة سحر ط ع نيس ةذع
 مساج ةماَو هد بول نإوكذلا ناو رجسللا لعاب ىكذ نحح ١ لطفامع مركز نو. ةىلولط نزع رانش لطلا نم طوي مهم اجلا م صم علا كضدبلطو +بامج عد ضاخلاىدل |

 طق مرك راع قفا !عمارقح ءلطلا نىموض وب ىداتفلا

 527 يو صياب نارك ميلا ع تنلعوتشملا كاهرم ديلا |
 ١

 لع ىتلل العب 82ن
 دسع 2عيرلا

 مهنا

 ىيلكةئوحاطلا تّومكس اذا
 نس هلع بط قيتساا

 7 للا
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 مسلي إل كيمو ارجع

 هما

 نم عطوي مرك((ق نسا
 كرش فنااد ءتلع
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 تاصقنلاب

 ملا ا نسل
 ىلا عيب ضعي قوت 5|

 نى <«( 5

 1ك نمل ل و ود واتم, ىورتنالاٍْ) ضن و قاوم الا نه 4

 مي وو ال ثيحرما دوك قاس ىف حام نيبو ما
 0 فلا ىعصرمااك و انعدام ضان اجررو دانا ئم م 1

 ليبى ١ااهد لس اتيحذ جر ظل ازور ينبع وا سا

 سجرطل ئمايرشا لج لس تايم هيض نمةناخ

 | راتن: نيد خنين فا لو رونا ىرتشملا ىمعيوسملا

 ليال وصؤ كقول نع الف -نطاسلاجفمىرنشا دوعسلاوبا

 ولع نع اللا موه مولوملا هبرش حو هدرا معان امد

 اخاه نقد ا مولا ل 0

 بغل برا بمرثنللاناصقنب عوج يابت قرشللا هجولاب تحسم
 ظ كيلا ذي حاف ضيفا الق ٠ برا ضم ةانب ضداطر اىرتشاا
 1 ليسملاازك» نكد هركرع سهو ءأشث ناوييعلاوم ”ضص,,الانخا شا

 اههثدحا اورعرالا ىرتشمللا يطرق اح لعل برشلا نيويسا ناو

  لسملاو ترشلا ناصّقن عمري يرتسملا ناواعرزم قااسرغدا اند

 2 5. فقوزعر | جرشملا هحولاب ىو يهدي ورش
 هيو ساو لد معو لاضمو جنابلل ءاىحد ا“ لمولا نح

 3 يباح هقباماورأ اش نارماردلاب نايرتشللا نوكأ
 نحت نحكم دال دع امجرمو_قباناىسسحا اش 07 3

 ْ نميؤتلاف كوكا >1 تابرتشا ارك ىدوهو رطل امد

 مولعحن نك مولع ا ماورطحا نم ترشا خام سلا اح 4

 نإ ةرنق ل هف ىرش حربا صعب جكس هنمارجط ست اه نجد مث
 منابس) ت ا نمرتصك تيلجر تاّشاناإ املا

 نها 3 ناذ ميما رطعب قع بيعاارل يس نسرلاتخإ ادا
 تال جا عقلا ىف يح هلع ناو ءةفصلا يقره جلا خر

 قي لع وس انخاوس تماما ورنا لال: باسم
 ناظم للطأب نجا مارقم دقو عيبا نائب هضعب جكس | مس ايككا

 ضال ورارل ارض ءضيحتت يام ادحاواست هيلعد ومصلان اك

 تعج اشادا قابل فيرمارالاب يا دويل مرككاو



 ةغاارشمب ١ َّس طرملا بحاص وفوق و قرنا رات ناو اجا 0

 هع مجرد ع وحا نو تلحد يحب :ماوهتااممها مجرما ىرتشا نين ١
 ةرادلو مالطلا بؤ ن6 5515 نقلا نعتصحا طاهر جتسالا ا
 ةصخال يتلا جرد نحر وات خلنا ,مانرايل ةعدرسو |'
 قح عيبا فر اجبت الاوانبلاركّذي ديد ىلا داازهو لاق نأ دانرملا عمل :

 رو نعالج تااد١ ا داعلاي هدي واعتتن تلخد
 نم حمولمم ةصح هر ولا ترشائرا دية صحولخو ئيزعلاب |:
 د عانالخو نالملراذلا ةيقبادا شير ا تقرص وده نحرءاردلا '
 معه الجو ,ث لئد ناللو ئه, ارجل ةيبورشإروبإلا م روعي 0

 واو ا ا وعرالا نعد نعالل ا ومع

 سولو جرطصلا هنيالارما درتشا هياوحرخ اي وعلا صح ون ءالإ
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 ىرتشملا ئعرادل ارجاع ١ىسالا اع هيلا | ليس هرج نئمرارلا|

 مضدلا ةىرشملا لاذ رتشملا لعرادللا عدا بالا ون ”اب دعمت
 هزلس 1 تسال االلا ناب انتعا ارا تتحمل نال ضخانت فلا م

 ١ واببك نيتكملا ةيوحا تفلتخاْنك 9 ىوتضلا جوماو ت تر راض

 ١ | ينم نتازه ناالا صقادتملا تش ناواعدد لصالانهدا _

 امااع نهر ولن سرا ضو ديد ن نوددلا نار اتتلا نجكرشا (|

 ع وزلا حلل لع تهرب ون ماظن دب ؛ادادمب جماتلاو َ

 اوعساق اذا ةشرولا "كو لل ضي كأ حمال و لقي ملا
 عجل اي وصوملا دازمال يصب وصوملا و وحر ا ع 20 لصوملا عن

 عيابالمعذ د ولحس ومحب ورع حارا ردم يرتشا ٠ سس |
 بلطف هب مل نكح و قلطلا كككأب كوس او هلسراول سنو ١

 هان هتشاو دان سرا ول رتشا هلا دائ هانت ورع ى م كيد 1

 لحرلا تبتاو ىنحا لعرم نحرشببو تبتاورشب نم هارش عدا

 ملول هانا دديدزم لع كح كرش كحك كذاك رااح علتن هللا .
 بلو «تراح عإتن لا لجل تا ثيحباوتالاب ءهدعوعرالوع عدصلا ٠

 يوم ةضق انتا سوك فم دلل هاشم 2 لوا

 مات ماب بالا مت يالا منصا ىلع ىلد ثبالإربكو ىكذ يع دببتتاو أ

 هيلا ع ىوعدللا مص ومال لح ذضق انتللاو نفل ة بط ءقبرط
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 تنفك م اقدح ون اراد يشف | ١

 انبلا ةمقن عجرم صح ظ

 يد اد (متتق اونو
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 0ك رواعرش هتوبت دمد ارم وجع يد لنزع هيبع شب حجج كالي مل
 ْ 0 رولا ةمكذب را“ قاوركسصالاب
 || تقي هلع جمال تصح عصا متاهرحإ جه نشا نيبرادلا
 | ١ياىتسصا ناخذ ىرارللا الج ممسعلا طجربجل امم الك نال انبملا
 1 -ىقوصن يرش ع وجر ساد توحتسامم هبصبؤ اجدع اىدو

 ”بارل وجع طوسللا و ماضيالا انكويبلا لزامب هتالانبلا
 زيبا اش أب صفا تانكي مج صوم
 || فضيدع عاررلا نما مولع مالم ارعدي زرس٠ذ|هو لش
 | ةيعطلاميحاٍوتسحا عرش يعد هس ىرقبلا نمسا نعراظق
 | تاهل قعدلا>دركت نمل كتند ملسمملا ميت عاذتكو مولع جا لل

 | مزلا هركت باخو اجالاحح مت ماب هبحاصنم ىييوككا نماؤكؤنذفك
 | م سكب طحم لاذكلا قبطي هنم ةذخا و نمل اوك ارا اح ريب م

 .( ل امكك رحت يبل لكذ ل نو نمسلا فصنم هده عوجرل ادا اط ند ريو
 .ئ| ره ١واتفيف ةمؤدادلل نكدأ م ز/ ميسم كثي د نال ميد هن لسملاب
 /نأ لاب جل اذككا جل غم و ليسلا باب سس ل زك وريؤشل طع ى العلا ازكو
 نإ جاجزلاز لسا غبإسنيلجبلا لاطكَب ابوح روؤشل ذاب معصم
 أ نسم نزلا 'ناوالأ نسما ةررطالو صلال لات جك سنككا
 زر| 5 امكا و تباطلاىكتد دانت النا وان زو ةموسككا غنوج عاجزلا
 4 اىولعم هةيرصتاد دعنيب نا ىزخل نم منوم ىناوال| اد دع

 | للصالا نع وصلا ى ورصلاو زازبلا غ لم مره وك سانا داع
 ١ توافتبال يولع مولعم ن وزن وم هاذ عاجلا غلسلا 2 خالو

 2توافتم ب ددعئرم عاجلا نم مزنقلا لاو الا حاف هلع
 الاوت لاَ نزول ارث لبد ال و درصلا كوب ال ايم السلا سوح الذ
 | ةللاثا ؤتوافتد الل الا حصد ان ورعم ايد (لىكت هناال! ضرسلا
 ١ هزها هاد عزلتز الك داحا ناو تافامطلاوصاكاك

 (| ذ حا زوجووداتفلاّوو ددعلا كب هزدملسلا زوو ةملصلا
 )أ 8 ب اة زملا ارككك انك 00 و تازككك

 ل زنا زر زامس هناطراتسترتهلا «داحا تدد انتشال
 را يسلا بصمال هلرآي ىداتشلا ضاوحنعالهنراذحلا جمع وص
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 لاْحالا تاو'دنوجرسل ه>ال لاق مطبارش تعاجا ناو ىسدلا ْ ا
 ءاد1 ال1 يلا سلا يعول هم نا ؤ بكب الف هند تل غدانملا نال ١
 كزكرع نإ عدو ا سددلوىواتذ ييعوبسلا ككذ لاوس

 ةراتللا,ردلا ى صب وايلشمالا و ناىف هيد كم رمانملا نال |
 .طقاوّسرلا نا بصح ١ و يمس ى تلق لاق ثيح للسلا باب رشا
 ا دولا نيقرسلاوؤصصلاونوباصلاورجالاورغادرشلاو |
 مللع نص يتعال موك ل ملسلا ا |هيو لس رزن اظن يي ريعشم طولت لب و مرصلااو |
 مسعى الحب هيف بتم ل يك نم مولع سداح مهاررالا عا ولصح اخ لسح رعد ذ |

 اولاىج تب هنو يسم نع هطوصب ناورغ نر ريو لجالإ )حرق
 لاق مخد باري سنجج رز قس هيد حمدلا نعرض يشعالا ثوب ل لق
 م السلاو ةالصلا علاق هشج ىف الح طوع ذخاي ناز وي الور شخ الا /
 ريؤسلاو لاملا سرى ضصسلا عصي الورّيئا ع ال ف صيالف ىّسن عسا ئه '

 ىفلملا فمتسلا نا جصاحلا هركلا لاق ترن يلون دا كرش ضرَفلا قبق |
 زيت توك رجالا تبا يجن «ارباككو ةيعطاو ل ادبتس ىو ويطل ماش |

 كرتلاالو مزيج ارا لاق >«ىهنيي لوا ضمب والكامل سار دو لاقالا نع
 ارعدبز لسا اذ !اهيف لترين ىكملاب و ىدرلا ناككرجلاوف د نم فصولا ىف |:

 طياوش ا يضوتسم اره ش الس نميتم ولعت ى, | مولعه ملا ئهاس ولم ١ لم
 عاب هارقرشع- يور ئم نار ارغلا ىدحا ريب عاب هر عما مصب لبق أ
 لااا اا لطي نابت ]علا ديزل عقدي نا هرمتدي ريو مولحم قحا لا ارق نيرشمبعرخالا ١
 لاكاساروت فرصتلانوجيا 2 >«و لاما هسا ريا رش فرت ز وجيل من بااوجب كذ لاب ام عيبا |
 كيد ,يلعئمولو يلون ومب مو كوش و عب وخض معبق لبق ر يؤ بسملا غبرسلا برل |
 ب 2 ىاط ياجوسلإ صعب َلاَقا ىؤصلإؤ و لماذا كاَقا ناكهنعبهدوبدح ||
 ”!رورزوج الضيق ف لونا عيبا خ فرصتلا و عيبع ريش سلا نالكأ يؤتلازع ا
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 و 62 1 3 : : 10

 ل بحو مسلارضا أ | اذا ايم لسترزنا ب ل ل توفس ريف فرصتلاو ىلا ةضيقلاي سلا |
 طع ل نسا كوتس لو تان وز وملانصرىة وع اها ردلان هام ولصمائلبم ب عضد

 ١ اذا بيعت بسلا لامس رالآدي زاسيلو ييعصرغربسلا :ىييل زد مسا طيارش .
 سس بكب بوصُملاو بوصغكع ريف مال لاملا د, يل السم ا مكب ادساؤ لسلا ناك

 7 1 -راةالادجس لام وسار بيلا لسملا تمي ئش اوش طسل بول نوجتاكو يملا غلا *3م |
 فال مككالل ْ (زلسإو ةااصلا رلع لون ل31 سم لج معوض هدد يصل ده علا مس ١ دهن | ىا سار 1 تل هات دا2 لع اق ع ق ىيعلارت :|

 فكماقلإ
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 0 م
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 ليد اندلاع مالك ىن
 مل هلل اب صفا

 ١ لاحكام سار لكم اتسم واوكسالا لخات ال

 ٠١ لاري الز اجادس أذ ن اكول مال اىيكعل كاك سيقدم لاك نا ل1شافنا

 'ااكونار ذا دسافلا طا لادتس ايا اجو نيلوصفلا عماج دقي

 : ا راو تا لسور لاو حسا وصق بوصنبك عيابلا يي
 1! ثحود بس دّمعلات قو نعرعسلا الع ناو ريِؤْرمسملا وق نب ريلا سما موي و

 لا ءوملان لعاظلاو عزع و زنكلا نحزخوب اك هررّص فم ءادّيغص طسص نكس

 | نايساكت اربتعلا ئعالقن تعج ىزلا تلا وشما ٍفبعت نمذخوي اك لْشم
 ْ .' يلم جوملا ناب يتلا لدد و تيبار من بحملا باك تحن هددا اشم نا
 ا صنعلا بانك نه ءاو ات فاباس قسم هيتفم ل مما يِشلا سالعلاىداتف ىف
 ,|| طماع هرعت يل 6| غر بسلا بن با عصي طيار وتسا اذا رجلا اوي سس
 نام دينا ج ساذج اللد ايف لان هذاج

 || راسن ابوس رمسلا ورْسلا و لنلل ثيم مواعصرءادقمولت مه يدل | ئم أم وعم
 مان وف ف هاب هزسا لام ساب نوففاكتم نونماضتم مه وةيعرشلا طيش
 0 | ات واول وادقو هاربا وزكتساو رت باجل لذ نعي

 0 | حوشطلات من برجي زياجرفر وذم عسلا نيكو مولعم حجا الا نجوم
 ١ 00 يف قتلا

 0 داو م 0

 52نيكلا رك دجوب .ىككو ضنا نصرفلاب <لطككلا نئع جس يادملا ىراق
 قا امض( نرود نيكل ع ”لجوم ولو يصتر يد بساجا الما ليصالا

 راو



 از نماثل رركف تلق قاسولا عنا ىكلاَكَو موحجرملا ملا ديد َيْقاو |

 ليصل لع و ليفككا ىلع حل جوه توكتو يضن لح لا ضرغفلاب < ”لاؤكلا نإ 7

 فضّلاب قفكا ذاررخل ا ىريصفل لاقام لا تفتليالو ناك؟الاح '

 ليك اذ نرفل ا قمح ىف ديلا لهو قلص كنع حجات و يعي اجا هل
 1 تا نببرمالأراد ذو ِيدحا عرابملا له لتس لو ىكذ دري تكلا" ١

 تفيِلف باووحالا لكو ىر دكفلا لاه اعوا هرحو ىرييصححلا لادا قضي |( 1

 - وك كو ىريصطل لدا ىفي الو باىصالا قبو ىرمودّملا ماَقا

 ميس اربملا) يف نا ءلافعكا باهت يف رجلا بحاصركذنو لوق لو 2

 عع ري انضرإو ص اكن عج جاين ىهشس الا الحم لادم قاحلاب قفكولا)
 ماج اؤكك اي يسملكا لل الصوم ضرقلاب لفكأ ذاو تاخراتشلا يناملا#

 5 رع ء ىخزلا لا ءازعو لاجل ا« نع وسن جالا افك[ طع لاملا وألا
 : /جم ايو لصالا نعر>اّتياكو راجح كك نعرحاذ ضررفلاب لفكول ةيباتعلا لا[

 2 5 لصات كا يحاوه انه ناو لجل لمادا نم وحايلطوم تلا ©راه

 تجار لاخج 1 تاو فاقتاسج فمي ماكس عع اعيد طوقا
 يم م 0 لاق هليصت رسمها وداتضلا نعإقن لضم[ صمم نا هيلع تةلعاج
 00 0-2 323 يس ل لجرابمنفكل من نم لاحبكرد ضلال جيللجم ناكأذا أ
 ب / 3 دج لجاتيتىلجأ لاق نر ضن دوج للنيك فاضا نا تييجهفعاذبم أل
 2 0 5 تف ىنطر ها قلطم كو لب ضن الاجالا ضي مل اذاو هدهد نِضكككق حف ||

 ها لق ككل لترا اميجوسحالاو جريككا قح ةيارجالا تع باطلا |
 1 وا زن ءازنلا ائاو لفك نعل صاتئعازئالدا ىصاقلو قزئولاب :
 بج وفل شكك ساع نع اسولا هنا رعكذملا واما لريص ا ئعيذيج ||
 1 0 نعجاتسالدا اجرط ولكي ةنازخ و طرحلا ء”لهسلا 2 سنرد جركل صتخمج بع ||
 7 مع 0 ىغ بج واىو لحال[ يال ضرفلاو ضارمتتس الكب يلع بج هال لييصالا ل

 < 5 ا ىىولاو ضارقتساد تسيل هو ”افككا بسب بح و ال ضرب ىسل لكك |

 0 اند, /0:ج07>» ..ءانمد ا؟يادبلا فامؤحي هلع اوزهوج اتي ضينإريط نا قيلصتلا ذه نم
 ا 1

 77 0 خال عت نككم م الكّمل اتساع تي كنرلا ىروتكملا لصف ادع نكبر نع (
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 را

1 
 آل

 هذرمز 0 ا 2 الا ئبو تكلا ماع امنوب ١
 5 واج توولا دمع ظ ٌْ
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 الجاد ولحق دلاضق اذ
 /دّقلالا ّمكاملاسذخ رب

 م اطالا نس ىهف اد

 0 لا
 امر رّقنإل ا وب م ا نش وبال

 مانالا س مهد

 لالي مريب ل مث لام ورلع دما ىنح
 0 ةاصن و الوا
 وص ممرلت كرام ا

00000 

 يجيالو ضرقلا لكم در هيلع
 لا وقوع ضرما

 ةييييسيسسسا

 ضرغم ابجيراكلا عطنا اذا
 مك اتلاوع

 / نقلا بحاصربج الو ةروكدملا سدصلا لتس درم مشي للهجن دوجومىشملاو ظ

 مولعم )جا لا هاررلا مام ولصم انعلبم ورع ئح ديب ز نايتس اذاامف سس

 ع 00 ورا ان ال ولا سس كك!

 اتلاباوج وهو م ببي مايا منعم اس ىدقب كا امي ترجؤلا

 ظ نويدداوتتا عدت ومسلاوب | مورلا عمم ذا شم و يوتتلا هش اك
 ل نمنضويال ع مك نم نطاه ت2 وع ل تادوا لوله لي جوملا ثيدلا

 لو يق نيرخحاتملا باوجوه و ماوراء تعم اهروتقالأ | ترجولا

 ا ايوا الع ناجل قفرلاب ,للعو مورلا قطمتشا د وعسلا وبا موخإلا عيا

 لب ب ارو مولصم نيد علب ورع مهب سب زل ناك هاو لس عب اوس ع

 ١ دو نيدالا حك ضييدملا ورع تام اسوي نيرشعب لكذ دعت عدتسمال لع

 :د نيرحاتملا باوبح: وج "6 هوا خش عجب )لا نم خخوي لهم ديزل ةثرمولا
 7( نيوضم اعردجبالا'«هنيبادلع ةمداملا ترجىلا حج املا نم ذحوب ال ن١

 ادأأ ىو ند” ءكخازك م ل أك ق قضت ١ تيل مك فالصلل لبق نسارزا ىو مايل

 اذأأ دمت متىصلا نهىزد دوما ويااادال وم فيلا عماله يا و وشلاو

 انأأ ايلع هوعباز ازد مرح زلت بي إرلا نا مر ولا تظ 1ذا بعت |رلا لمد ثيدلا ادا

 م ل خاب ّممةروح كميت اب تيد انما ممن عب املا ناجع انب نينس ةدع

 . | تييرخالا لوه طع ممنلت العلا حدب املا للا اقم ىف باوك اراد معجم الذ

 | كدجوب ملو متر وجطعولا مقبلا سلا دوج املا نيد مايطلع ان جب املا نال
 رد /”اوخر كنس ربلا 5 نقلا اسر يظن ل ثلا هزه و ضم امر د قطع دي الاف
 ءأ| عهدي ماب مسي ولالا نع ذخا لود :سرملاب قيفكككب لاطد ناكم د ل
 هل , ل و هل

 ؤ 0

 2 || ستساعد ىلا مالك ع وسب ىف و عن اوكا كا نقلا نابع

 ١ ىحوصجت ا لعضرملار جك لاق سانناك ديا نع احسن اذ ىل ز ولا وا جيكلا
 | ترج ساه ىيدباهصويطقنالا نال ملح ىا دنع ثيريلل كد يب

 ما تبييعلاكالب# نيعلا نع وطمس القل انا طيح ا بهذم نم و كالبلا



 ضو لحر ىف فموي عمم امس ثياد داوي وقح نيم ميلا لعمل لكروايا ١
 ١

 ”ةلازرو عطش |جح ضرما نضرقي ملفان زيووا نيكراوولا ئماّس حا
 اال تسلمو دج اعز دسك ىلا ش؛

 يدل ل هج ةطامجم ذا دي عزا ئ

 يديوتست# بلا :
 اكريشم عر زلاب نذل دبحو !ذ ١ انهدا اًمهْوو تعر ارملا م ميرندا اذكى داتغلا ١

 انلدهخ ا نم ضرمتس الجر عسج رنا كلا يعش انتم طال ض

 0 بريل در طوق اهمال ما مهاردلا نع أ[ب

 ةاتفل رين مارتن ادهم ضرقلا نضع ىف يدا ىف بص امص و هاردلا العال
 شو بوس ظا/للا نسا ولحم اهلبح قصر نم اونج عمتسا رافنا هش الث يف ١

 برم قلبملا جريج هدحا ذبل اطملجرل ا دب و كك رح الآ مزه لكى فتك د ند
 لمورشع ضد بوه ,تصح ئعدياز ئّج تاطم لوي نه اهل وزو ١

 عفدؤو متدحاو طاهار ىلا عضديب نا ءوماو نحر نماونمرقتساو واج البحر أ '

 ليكوتلا نا ىرخ !ةلك ياورد اذهب ل صخر رتص حالا نم باطيانا ل ىببلا ْ
 ىلايرلا باب قيبق ركب ضارقتس الاب ليوتلا عمي ملالاو عن ضرقلا ليما ْ

 كثي ورع دنع انرهرف تم وعم هس | ىيغصلا ثباو دبل ناكأذا ايف
 ل ري 1

283 
 مهأردلا نع مولصح يب ٌمهولوح عب اضب ورعؤه ني ز ىرتش ١ اذاام

 مهاردلاوفدي لو عيشابز لسن هوبا دقع اذ وحلا ةرابل ةكمامم ||
 2 1 5 0 0-0000 ىصعّقنو 0 تما ا ظ

 0 ا عا وداع هاو باور 2 أ

 ١ لذ بب طرا عد ئازم ىلبز ا
 تاعصن اننيب 2.ر اهنا ن المي

 ضرر زيلاوب يم

 الغم علارد ضرؤتسا

1 1 

 اهنثَي

 هه

 الوعل ارد تع (مضرقتم

 ا



ْ 

 ب مه#»هررر__#
 0 انُع لابو

 ايصخرو

 لمت ضح نم ْيَاَحىوتفلا هيلعد ليضع ءاطق مق مهاردل ررلا كت .

 ْ خر ناو سا تملا وهو ءاطق ي[س وي ضع اىناَمَف بيلو هاضر اعلا رضي ز

 1 ون نع قف روبل خاج حباب هرجل اهلشس هرم مشملا
 دضووسلاق جدال ناك نا نهلارزطت ىتخ هرّمنم حضلإبل دقن جار دباس
 ١ عالظاو باويابلل سيل و عيبلا ضقفتني ضقتني ال صقتنا نك ورت ناك و جيلا
 ْ زاك ناو تريعت قح ىبقي مل هرم ار قبب صار لب أي ايمىدش ولو ل
 1 ياناس ولفلاب ايخ ىرتشس ا ولاه تلزم , وهو ويلا د تاراجلاؤ جوال
 " جورتريزتللا جب عاررلا تناك نا دانه لبق مرقو لعبتلا نق ت اديكك
 1 را نع و ىكؤالا ل دوك مل هويبلا دسفي ال امّمتَو تصقتناااهجاالا تاراكلا ىف

 قد ناىمويلا هإررلا ىكت تعطّن انا و اضيرا معلا ناصصن ب ينال

 ١ ذك ق ائتالاب قشملا ور ملعناكتصخ وا تلغا 15 !اهمالد اسكأب نق ئمتلا
 سرر وسلا بجحاص يخت مدارج جرشلا جدالملل هلل وصلا نم َرقوج يالي

 األ نه تعجاضيا تكدقو) قا ايتماناابعجاؤ صوص انهف
 1| ىت انرتلا ةلاسر اف تصضحل و وّضنل ا لاسم ىلع د وقرلا ميت اهّييمس لاسر
 ْ لهايلا دكت م و'*دو دولا ثيع أبب عت د اشا ايلع تدز دورا ل يلب ةامسملا

 , اوعطقنت نمو جدرتاطل اك هاردلا 'ناابرضع ررح ام ئكض احوثدوسمل

 هقنان آو عملا دس عروتال ةدس اكن اكن آد صققتنت نا اناوانتمت ديامتنا

 ١ ايف ويبلا ىفما مفرايصلا ني ىف ت دجو ىلو قئسلا ىف دجحوت الناب

 ظ ْ بجو لثملا در ىرتشل له بكى ا اههريف وب ابلا سبيد ليقف تلغ د١

 ا ىف طكانهم ىوتفلا لعد ضرقلا عوصو نعبقلا مويوا عيبلا موي اسيمق
 08 ولطملاوا صد ال هاررلا نا مم مرمي و سنولفلاو ابشع بلْغيلا.هاردلا
 ١ 0مم تشات عنلا» كانك عمري فلا
 أ القلإ_هزلاىمعوؤب نتبو دقملا لع مق هىذلا لشملا درئالابجياكاعطق
 ١ يو عيال اوعي ]لا دوقنلا نم ين وعي مل لاا ىالفلا لاي دلاوا
 ْ كاهل نا اكشن رجح و الص ل ضرتتد نم الو رىتصو ا نحر الو سم هي
 ١ اكزبدب كي والم فو ها لوَميد شورفلاب ىَرمْسِب عهرلا ناانئامز ىف
 0 لكصهدلاو ىلايرلااركو ئرقلا نال عون نايل نقلادادقم ناب
  لقابواذاكب ع ون و نيشرفب ءونو ضرفد انوه ع يف يجاحلا تفلت عاون وبا
 ظ كدا تناك#ب د ورطملا سضملا ئم ةصاخ -مطمل مسا فرعلا ىف رفا و



 كرا تلط اشيح» صم نيعيس ىواست نال تراصٌ حرعم تير | ا

 درا ع قبءا نم وعديب شو >ائ َلاَث5او حم (توعدرا هلم داملاو نال

 ةضفلاوأمهزلا ئىح تاناكاوس مالا لتلك الا دوفلا عا نال

 انفرعو اشاركق اود أ ييَقِب ئمابمواسباه ءا يش مزه بدال

 ميلَصلا حقن عن نود قل ارادقم داب ىوس دزه تونا , ١
 يك ططداوإ ىدات نع اط ورشملاكر ىلا نب فراعنملا ثباب ىف

 ندرقن راني دب لس فد يةذين ما مز راوض ىف داعل ا ترج
 ىلع ىركي, ل3 حر وباسم 2جىتسطو داش دلت 5 يدور داني دى ْ

 ولىئاهتتلا نيدلاالعزعاضاالقن. هميلعانيد ةداي نإ َعَجالو ضال
 د ازررلا ناك سادسا سلك (نوطمد مع ارلد ىف ةداعلا ت ظ

 نكلوانئامز فرع عامل لد وم اذب# ريتا زدوفدا عت ام لا ا 1
 .د وصلا ضعبرمس ىميقلتب ىلاطلسلام الاد ور وان اهز ىفر دكئدق أ
 ضلال انرل امايزم تيعم ع وب زع عقد ضرقلاو اوبل ادقع ناك ذا ةج<ارلا |[.

 اذااحاو ضرفلا واول املع وم وام لكم عود بجاولا اف ميش ,الئالشم |

 كيقلا كم الئ ان ىكذ ا اي صا و ومارزم نيو القد ايرقلا لع دعنا عقدأب
 د ىطنلا ءاداننا تفعل و عونلا معشيرح ليعن اا لتملا نال لئلاد : ١
 صحا اهضعبف تواغتم مبرمالادروىذلا ايصخجر انكو تلاها ف تو اتم

 ادااصوت م الاددر هلت لريال لى اوفادلراذفلانلعجا ذآ م
 عاونا جب نم ناككم نو زيك مصخحد امد ات صادلا ناك يب دش د أ

 تيعسو واس م ”كادهن راص الشم ىف رة امى واس عسلا تقو دوت[
 هيله بسك و نيم 9 تيتو 0 1

 رابشلا»ا كلاي انو عيابلل نابرزعككاجب صحب عيبلا تقو ندا6؟كتياع ؛

 ,مالثيح راو ناكدق لوضن اننال نالا لَخِض ىدتشلل ناكل اتقوأ
 صخر ناووكو درت نال ثتاكوؤدعا ئس ل عخدول وبلا تقو م اؤعيابن ادع أ ٍ

 ىمسل | ىلعوف ديل ىرشللر الل نلمح رطاطد أي واتم نالا عاونالا ١
 تان ام كو صخرلإ ىبق كرت انكر ناكو فن ى) ئمدقملا تقو عقول | )1

 نسايحالانو عيابلا وعرطالاو مسن عننا بوكو اراصو عشرا
 هذه كلك م صوص الن دبحا ملاملو مالم لاو راالو دطالأا |

 مجم لعا ايف ميعر واو مضغ او عع ج ها معاوهىذلا يخش ثومتل# |
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 ا ظ ا |
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 عقد لذل (نكلاركم هل 5

 دقعل ىلع 1|

 م يراصم ضرقتسا 1 1

 ٍِ لكذ ل يهجم املس درسديب سو ضرفلا ىراصمب دييذ فحق وادشم

 ْ ئالف دضوح * هال نهلزتمز ريصلاباتفالاللا مجو ريِيَعلا مدجب

 0 0 ا ووصل ةاعاس تاع تلعدت دائنال دما
 اد نو داني ىصاانح عوبارشلا ناو ضار رلا ليغ وشغل بلل
 ظ ىف طسوتملا وذ >وعيلصل يوفي نإ شيد ثدادل وعلا ئمانشامز حلها
 ا مراسرلا كت , ررحام ص الط اذه لد 5(نود و لعالا نود دردلا

 || هج وع وح سولصع قا ين ىرتشس ذا اهني أ علما تصد دساو

 1 انرءا مالي اشرف تومدراو شرف مياس علو هزل مولعم

 ا م ليلا ملاحم طف صم وج داو عبس ملكى راصع همر ويمص

 شرب ابر تينت لكم تراصو ىراصملا تصخر ُحدَّمعل ١تّىو ةمولمملا

 حف عرش مجو نور احاعص ئملا عسي عرشملا بلاطم عيابلا ل ليريو ييص
 5 تصفن ثح دقملا ءلم وقدك زال نقلا لش ل هن باوك كى( ذ ل وسمل

 . مهول ككل رماه راجل تجي ارقد نظلا ىقن لِ يدوم
 يلا تلغ نا لاوس باوعفىلشلا تالعلاىواتفىؤو ص النطلو سراربلاو

 ظ دقعرلم وتو ام لم در لغم ضبتملا لبق تعنح روا اري زراجالاد تع عقدَعلا
 يلهو عراجالا رم تصدو داسككاب ابهلعى د ود ْنأو سولغلا نم جراج الا

 ١ ولعم اطلبحورعاوم لب رب ةنارتساا اذا اهو لس دقملا مود هاردلا ئمأ مق
 ' طقنملو ىراصلا تعحر مت ملا ليس مرايمملا خمولمملا ىراصملا ئم

 ١١ تنم مولع غلبم ورع راع يزل داك أ ا اهي اس اهلا ءابىعقت تدل
 0 روب زملا غلبملا نعد ناب ليز ندا اداب مل ابعلاب تعا نم مهاردلا
 ظ ادب روب ملا لايرلاب ورع فتش ل نال كك بد ل فاو حءولصح لان رب
 | لوجو م هشملاو زود زملا لايره ا نم تبداطم بز نب ريو دي نه ١

 تعكر ددقلا نتمؤورخ ببسي اياجفصلاب ليك ملا و ككذ ل حميم

 ٍإ 1 0 و )وج و صحا -الاكولا باب

 | للملا لفات ءدت ل نمل لاط وهتطل يق بح ايلع
 ظ 0 هاو توملا ضرح ضبا رنه نبع شب ليك اب
 3 نع داكار ريب يسلاشوولا 1 ويجقاكلا

 1 ١ ئعادرتفا شصبم ف ليبق كلا نصروب ملا كرش مم
 نط 0 لورشمو نئعممابا دعد كلكولا 0
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 مالالط اب اصر وكما عيبلا وكم ركذ ا كافل ثيح بري زباجرعاربلاو ٠
 ,ضشاإلو ىلا ل دب نعا ,تالز وك ك5 دج وي لو. ضيبانلا هيفاطَّوْديل

 يصبملاكاو نصلا ضقتنا نص نانا لوُص ندد صيمل لمف ديلا |

 سس م

 املس ورع نم ديد نادتس ١١ذلاهد لس تايهتعللا نم ىك ذو عاشإ ل ْ

 روت اًضضفم ام اذ ورعرعابو مولعم للجا دل صار رجا ئهامولصم ٠

 ر زنا .ئمرعدؤ وعلا ن١ لاولو مان اس وروكوللا الج اك زا هوم

 تم لىيحليزو متاشلا 4 نمد دالورو ندبز ئمءتم د ورعد اد لصالا لع

 ياذا هدم و لاج ملل د دج نم رثكا هن لح ايس بنينا

 نفل دلال و حلصنلاب ةدايزلاو اررلْمِع -لذل نوكتف تل ملا ظ ئ
 الو تاكقيبكت اجايرنص ثالث ناكثناوأي د مازالوا 5

 اورد ثرشج هارتغ ايش اول وضرص ال قار يذالاْلَم لحل ردم ضف ئهدبا ١١

 كتلالج ارينسعي ملاوي ةعحىم وسع شع ام نصبرّضف هارد ةرشع دلل
 ثتاقاالأب داق و وصلا رض نالت نماهذخ لاما ذاكَ -ىصلارب ََ 0

 شه نرطصم هرم ناككركو ناجرما و ولدا ١اهبم 2. كم ل مك اهدا
 لطب ضيف نع الاّ عذا نأذ مدوتادل ميلولل صح دقلل ان ليس تدع ه دق

 ىملختب ناكناو فقس ءنيك طم ا صلخقت ال ةلحلا تناكانا امد عيبا ٠

 ادهإعىقوت راجل ىلع قوطلاعةددل هالو فيسلاؤذ اجرزسر ول |

 مش حركت ملا مولعم جا لبا بانل ف راحوا ا

 مومو | تضطلا و صلا الماي عيل اذ رم الا صدخت الصملاو ضورق
 بوثل | مكملات عيبا ةطظرياد عويبلا ىئانس دقو لوقا ةءابعلا ئم ٠
 رسل اك مسسسسسسلس اك جازم 5 لءانمكو شاشلاو |

 يلا لبا لظو )و هاردللا نم اىولعم اغلبح ينج ١ نم نادتسا لجر ىف سس ٠

 دعباب شاول و ءططاب -لافككا نول صر وكمل علبملا ةلافكيف ا ١
 يوتا قد اهرعو يدان ف دنلاو هيب لطاب نلدقاذ نال
 ىصو نولي ئم نلت الذى العلا حرا لام عرجتلل حارسا [

 دانك با بولطملا ضداف لام ىجر بق لبحرل نامولد حدا قوؤل |) ٠
 ضصلا عزاجارع فق و المالملاب ناكل ولِس لو قهار دود لاملا كت 1 ٠١

 تا ولبلا لبق تل افك ابرق اوؤلب اذا اببعوق و كاحاىليزيج ال العلب اذا ا ظ

0 
 ىلإ اسست
 شرب نعاربالا وكب ال

 ةلطاب قهاملا ةلائك
 ا

 ا نعابئاغ ويفك ناك نا

 ادس ا: تاكل فلي ملا مع
 4 اح
 قارتصإلا لمك_ ضحر ايئاغ تار

 )| انا مسا زباج



 رمح سمسم
0# 

 ؟هقرعادل قا ل

 هل افلون
 اره

 ا ومو قون اكا ىو انك دلوقا
 ظ لو نافورات امر عج ندهن اوان
 ْ نهوعت للم لاما لعامل نمانمان ام اشنلا ن كلعارد دب ذ ككلعمي ملدا ىسرعغملا مهالعلل مباوحو ئمالأ ل | املا ومعنا

 ىسلازهشسو تك ناب دعو دبعتل اذه نإ

 الالاملا ارو ل دعب لوفر ل هللا ظ اذل | ئم
 مثوملا لعل نااوركذورولزم اى عج ا لقك قم
 ىرسأ م هرعع نم اض انارلووو ناحل بجوال

4 

 نسدب يرركلا تل اوكي ا بعت ل
 امهنعب تلج عم

 هن يي
! 0 
 لن نس هسد لج ا نيايرل

 لفت

 0 ال

 انييفنلاب لكلا لهم

 ش تضصنناؤ مب اياو باهر

 هرصإ#ب مو
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 ! | اولهم قرون باد دبز اى رتش ةاااامف لس إلا لطب كاؤكرما نال لطاب

 | ظ اظن ا ورع نر كيل امك عابنا انه ىرعتا ككل اقم يبل سنو وابل مفد

 يابا ليف ئمابج دنع نة رح ةبادلا نارط م مح نه 2. رك و ككاكسما اوراس

 1 ماهدورابلا باةىىعرشلا صولاب عيبا جم ةضاقلل عرعإ ىرُشملا ومد هروأ آملا

 ظ لو اللصتم ىىرش جو نود ل ملا رف دواونابلإب اضح ! اركب فلك نر

 ١ 77 لك ذ سني الوكاد ٠١ه درج للفيج لك ه مزراب لكك يد داو ل طر عاد وكدا ركب

 | ٠ قياس لحر نم عاب نحر .لاوككأ »صنم و :الافككأ ظاذحلا نعول هتان ركن
 ا عركذ ركه سس ف «مملاطغ ري)كرتشملا باع باع و ئيعلا يس ولج

 او رارقااط ميمصتآو ىرعد يع ناهنعلا نادنفرمس تسرك و ليص د« تي ور وهو

 / ارتد مَسَك رافغلا 'بمى ءاتفلارواوجؤ آنك ز ىرمصلاى واتنفلا ىف لس ماو
 ظ ذيارل الباق نييبدملااديز فكل جرف [س ع حورككا مالا. كانكا محتال و

 ١ ْطبماوا كيلا لساوا هه دان ١ن هلؤلح ككىزلا ٍبَعَيَلا مهد بي ”الاطتككا
 | رككاذل ارو تلفكوا نوط موزالا لعل رب النعل تي ما ةلافك نويت تم

 نوكيوك هىكيلامف ااناك نالد ه دوب ملدا ل اقذاب اًملعم لاك |ذا امااًرِجيم

 ] اهم لص رب مزن ىمعتل اروص باستكاب قيعاوملا نا للعأل كاك

 هي ”لاطكلا نع يعن اهزيب اكن انيد نانصلا يرش دحا قفكا ذا

 | ؟ىعرز هزنكل هي ؤتنلا ل اهكيف أ« كراشم ئيدب كيرلا ل وكلا عينان ضن
 (ا | ةنافكرجيئحورع دادتس ) رش نيب ركتدنعاعديز زفكأ دل امد لس
 (( افتتسا حبق هكر وشر و نع لضككا ت اه ع ورع ناداب ركن ئح ل وبّصع يعوُس

 ١ بكذ تون دعب حبضكلا ك2 ىف هني دب عوجولاوكس ديري و رع ح ثيدللا وكب

 ! 0 ناشا نعى طك زازبلا اق مهب يا ككذ ل حمض عرش
 ك2 ئع نض ول وابضكلا تراحم نا وه كحاصة الع ناكل هادلصوح لع بكي

 7 ٠س مق هكذلا تّدولا لبق ثهلوزككا ع حبفككا رو عجرال واح

 رأو نيك نب ور اضحا يللا بلطو ناوءجعو لوضتكا باغ حارب نفك
 عنج تبح وع ملو ه ذا ذا باداو ياؤذ ةدح مكطلدبع حو
 ١ تطمن اذ باداو ياهذ ةرس ةكلل لنبات ام عبهو لوطككاب اعنا
 < بناعالاو جيتس ب فااطيال | داهم جممالو باع ناو مسبدح مره ملو

 2 نالي لهدانعيا ميك 9من هزلي أك عر ومطل ب بلاطيإل ىرم دال بع

 ارا

١ 
0 



 ل تاك نان انلتخا اذ فاطراتتلا اك مز الين! ىضرتلاركو |
 ليؤككإم وي و بداطلل لقفل اذ َء الل مولعم عضوح ىا فور صم جرح
 صويارك ضوع عا ةنجب , هاطلا ماا ناذ ئفكككذ الأو كلا ههذللاب ٠ ا

 ممارللال نالئ مجد 500 ١ب كالمرلا فر اذ خم و نرئاسلا باهذلاب

 اه غم مزعحا مالا ل وقم اناة(أ مح ديتك ن١ و .لعردق ناوناضحاللا

 ؟بلاط ورغم هن يو نيد علبح نيل ناك" دا اهح ىف ثلا ئه لع

 الييكرالا نىك ةككذ دن لّقو ىدلع ىّس د بل طنا هوبا اقف

 يَ وجولااهم داع ىرللا تلهتس 151١ضع نال محن باس ب لال

 ل ةرنمُد ب مب فاوي مل انا ا! يه احر ىضنب كذاك بالا

 0 لك ورنا ب وجولا ب داري نيرلايف تلهتشس !١ ذادنع نال لال 2

 ”ةنعظمل لوقب ملياح راعتسلا ى يب حر يكل يمكن وكن م خد ل وهن ىيعرل نس |

 رشات وهب علب الا لراظناو افك( ل وكت ئدلا”ثيرقب نكل صب دوال ا

 ناب ناطضاق 2 ضو اذ اهع توككث يدلاب نيق اذا فرمن او فرعل يع لكي
 ثئرللاب تبداطعمل ناجتنك هجعاذأو بوجولا ب دار ئدلا يا ذادنع 0

 ربل ئئاخامبت موزدلا مدعزس ئطللا يشن ربوتفااماخو و إلع هادباو سيدو 0 م

 مع عجدلا مها ئم تاجوص اق ناجع حجت ال حن تفرهلا بحاص بقمت ةمن دق
 0-1 ىف عن هدا متداهلعلا فلتخارَو رّوىوعد وص نعاباوحفلوملال اق

 "قابلا ب عرحو ئطدلا بجحا ال ما كنب ةليفك هبه دعكيي | ظ
 ا يف ا تييصس ركأ و ككزب اليمكشميجألنا |

 ةفارص انالوبعْفاب . تعم اوه نات تكذب اليفكت وجار |

 ًادولصم افلم ورع نئمربز نارسا الاه قص ماشلا قدم و حممى داهلا ٠

 نيّتلس نيتءولعم نيسرف لك دلع هرنع نهر و مولمجلجا لا رهار رم ئه
 يديد عنيككا نصق نحن هرمي عروب إلا: طبملاب ادي ككل وول |

 الواحات مهنا نهرلإ عل ليس 6م نمرلا تعب طي ورمل ١
 1 اكول ويناشر تما ابعد ل اسما وصنيزكو تملا ئعوازعالف 2 1

 نهيدإ يع لب الف ديرما حينكككى قو بولطملا ئم بلاطلا دا
 . ىللاتيلائ دبش ولا طي وتو ارك ثعرل داص بقل نت جاك |
 تيدالاضتب الا تيرشصلاو سوداسلا حصلملاّىم بنا تاصي بجو ْ ظ

 دملينم تمي اب الاكو جا عيباب ىحنملا عل ىجذلا دين لاق اذا انف سس

 'ئ
( 

 ١٠

1 

 ا

| 

|0000 

 ا اا

 كيد هلوقب ٠
 ىدنع

 و١

 الفيلا ليمك ىذا
 ىلع هل ليبس

 نعلرلا
 نلف تعابالكل ق1

 ش د عم



 تيعيبملا عاف لعورم مويلا تهناباح لاك ة زا اهو امك ئىالك لوالا ٠

 ظ / معولصم: رجب جمولصح عصتمرودإللا هاا وادم تعرش ةنجب ىدل كلذ اولد

 ' اين رسزملا كاذكلايرطدر وبزملا ئقلاب يدذ جلاطم جرعديب سو مهادرلا نم
 : | | ةطتميابان دوقبانعا متو معد بس ك(ذ للهم اعرّش ىكذاه ت توس

 ال ىرح انهن مم معاد ولو لواأ ميابلاب يبا دع ناكرهتابا' داد ليعم

 “ | ةروببا ئعرع امس تجار هاون وانها ءام نع دريلا ىف كد ماشا ئش
 المر تعبأب ناوإ) او خم لاول طوسلا و + وانك رلك مح يلي هللا

  ”ميرنبملاى وأحد تعي اهالك ل١6 ذا ىكركو امي نالادا وككا مل مولا
 2 ىرشلاو وتل ءلسللاو لج اتلا وقيلصتلا يف سم الل لصنعلا نم
 ' لكي ماخ م ناوكا حش ومان : نحقو ناك دبز رجاتس ١ اناا لس

 ١ اذخا ناراهيالا نيحرل للةرجوملا نااار ار رلا نع ولبح وم د لد جوملا

 ؛ ركوا4قدبم تمذخاا ماو وجاملا صوص نجع اهبإاعاق نكك مهرج كلم
 ظ .يرل شاي ىنلا مي م داالقل وةسزماتلاقم بسب رجول مالي ناو
 ناكشح بيل كذ جوملا م دريل زرع الو ريل هاني لب مقرعم لعرب ف هن مو

 0 لك ذرجوملا مهين الو هحتن ال كافككاو 0 يع كل نكلا
 "ا ثدبصلع اى زحاللاةول 222 هداج نع ءانغد دون و نه كادملو
 ْ يلمع اهات و ناهصلا ىبذؤ ناجم عوعاصولا د كللئرس اموا نالك
 اما نككدجؤنع ديصبان اشا ب عح طابوزءنماض لانايرارلا ةنهلها
 اكل جوب طرعا الجر تلفكك اق ول مناة لطم ب و ل لوفككا لاري تن انو

 01  نعىالعلا ب ؤتلا جر شن ى يوه ا ضلحو بقا ل جر ياو ذاج ماب "ا

 ا كوفك ثييدللاوب:ديععدملاو . لونك نيارلا وهاد و انضناريف و و سر إربلا
 1 رياح ل اطملا تعزل نمت نمو ب لوطكم ل املاو ىضنلاو اضنا لصالا مس و

 / مروه نحر !ليحرل ثيدالارظف حالم ل ارد نيهه ل حرل نفد ١ذا اهم لس
 رأأا نايكي ل لوضككاب معلا نال مبسم ييصجر خر وبرملا ناهتلا توكيل بصل
 زكا اب مصمالو لب ىشنلا ا د نادل نع الفنى ورز اهلا ىواتف

 1 ديالا طب سوم رردلا لص عزنا ل لوفككا كابجإلو شع
 "0 سر لعق كدي عما صوصنلا نحن ككسذ نما ثان قيرطلا اذ هىكسا
 اوف دو غوجرلا بج وب كك د اناو مم دارع انبرتصتح انيرتصت رتصتح | ممق ساكك حلحرلا ئم
 0 ا ال ر هرزعلا درج نا العذال وقد ثتين ورإظ موك اعاد موو ملا

2 
 ا

 ا
 ١



 1| ا |( 0

 0 ) ١ 00د ىطربؤابدم دمها نيوطالا يصبر تا /
 | |! ها ر 0 قيرطلا انهي مسا قب رطلاازهراكسا ل قولد عوجرلا بج وويل دورغلا نال مهد بزي ليد للف 1

 ظ ١ ٠ ذخان اقر دن 0 معلا ل ذشا 05 كاقو هاذ ضاض ةداهمال ضويضفلا نمد تدل 1

 ظ ساض ان اولى ل مدع لومتكاو ائيكدنايضلا ناك هلام نحاذ ككسو نماض انا 2321

 صاح دعت ر دللا 2لاقز هاج مزج زال انك ناهدلا او ز صازه عموانه

 لصح اداعجرستارووشملا 2 فنا نط رورطلا عصا اداضلا قع وجرب اءار هرطللا نا لصالاراصو

 مو احلامك ىرورغلا ”:طنطإل حاصل : ناطلا كات واوحاضر وزعلل مالسلا ةفصراطلا ِْصوا
 تالا نيمو

 هيلا تاكانإيطلا# رانا ال ئاملو قت نم ب هذك ولدلا ئتطنشلل لمح

 1 ام 2 "نسا دال الا للا ىف الفى قملاا ند را مال نمضي ادلع
 00 7م ام م را اذااهو لس رينا .يداملا غازكةسالسلاىضتقي قمل انبهودقملا كك 1 '

 ل لس 2 نّملا لت و مولعم تب ميا جعم ضيا ايان الذ وباي رخال يجد لاق 0

 0 ا
 ظ 2

 خو متنا ادي زبمتحياباد ا اس 4

 ليد عزل ال للعم ع وبزو كرب هلع عباب احانك وس لله ١ نم نيم ولصم ع

 معلب : كرفس مهد بيرعبا ميج شمع د ممط اح ئه نيد الي مولي لب
 رللا بى وست كتفاو ءادئ عماب يساصدنس تارت اع ١

 ماودك ذرل لست ريب و كل يي ريس الا تينا ع دبي و كك ذر دن |

 اوررل اكتبلاطملا خا بءا ١ثئامز تارا. ق حرب ول و بياونلا ناحوصو |:

صووتفلا دعو د اكاوكم لع عوجولا ,لف داكآلا ئم تدذخا ءإجحارموجلب ١
 د

 را مالافاهركمو وضاعت اط س عمااذااه يالا هديقد تو لا؟ثب هرعملا_ئباو أ

 بمااطب مو خلاد ريؤتلا حوش غيالملا عركوأم وأ ليكي نكذ وح رلاد مما

 مزملا اا تابرصا/(ةءععا عمتك ى دوب. نإختف ب فوزعكم لع ,اليصاحضككا |

 قيص كوه مرن الا مهزءال ب تالاطلا مبرج :ربهكلا مذ ولعا زول نا تلاطل

 سبحا وبك فككا راصو اسبح ١و مرعاب ١١ ضككا تتداول هاء دم وهو |

 راصتخا عنبر زنا لذ ىزا يو تحنمالاةحلا جب ملذا عل ىفككا ىاوض |
 242 نالخاامد وتلا للاسم ئمبيراونلا ناهطد عجزوا ظ

 مدقعا»  ٠ادانففدجللامسم نوتدا فاكيمملا نا اقرفللا يقف عصمذلاو ١

 رمال ا هلق ناهد متو

 قلو ياونلا ن اهكد يمل

 قحرمل هبشملا

 نك ع



 م آذآ

 حدب اما عف دب روم ام ا
 اطيلخ ناك و١

 برتي ام عه دب در ْرئاْوب و ]
 ةيكرع مراكب نم 0 ع

 ميعارو

 ك0 آذآ

 مل ضروسل نا الحر ظ
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 | عوصن لوقلاو و رعت م رمي و مارعا بي لفلا ناب الل عم ىصلا مدع
 ملص وع اياطلعل ضم اعذب تياراب حلا اح دقحعلا هو باوجتسكد و عمّره
 عدي بو ئسحب نرش ناره و زنا للاظلا ادرباطل نم نا دار اسيل و /5إ -لاذكلا تاكو نيم >/ة رع حرفتكاو وجر ادراك تصح ئحد إما انا
 ١ نيك ع مالا ع وجرب ان لقول كك( ننال محالعا بجي جلطلا نا ملوق
 الولرن ال يظما عطرم يحب هذ لييصال[ لن يزؤككا غوجحرل اررنعص نح نضيع
 ساكت ناقه و لام لع عيب و بيو لوضككا لالا سبح ليؤتكا
 ' ١ -لاذكلاب و رهاشح وه هك ذ وكن وب |ملاه م تادتس الا وا وب لا شجن ها
 اطلئجانكر كي طاوف داورجث ديبز قاَقاذاامو |١ مس معا هدباو كك جاك عت دس
 ركبك ور زملا ؤلبملا هرمون دذ يع ككادب ا ليع ال ليع حقب ملو معاد دللا نع
 لهفر وبزملا جلبملاب ليدزرولع و وحرلا هديب ري ورعاك ني زغيطخ رع ن اكو
 نم ءاواتز ىف ناحىضاق تبل از بخل مامانكل اد منبر كلذ ل
 انبا اكو تع اس لو معرد_ضلا ندر ماض دا رخال لاق حجر لاخاب ل افعل
 وكمل ناو هادا: ل عجرم اللا طملخ ناك ثار وماملا سنن عكا
 نيك نالاو هام يزطكو نيبج ولا جرب ضر ويوب١ كاش و عج ريالا طينخ
 ' بكوش كيرشوا جاوا لايعؤ غال ثياو جوزلاو دلاولاو دل ولك أع ىف

 صر دزلا ندلذال مدا ل طيطخنسيلو يزل لاتعتر ليدالا انك نانع
 عفدي ملال لاو ضر الا ليغ بعت كك الالع ب عجحرللروحاذلا وعدو
 لاذنككو لاول ئم لاا دق مالك لاح نح ناصف دزوجي جولي يلا
 تذا1ذ اه سس“ 1 1 حلل اضن «(7لاغ لكما هضدا دّكو
 تح مهله برت ام وضرر و ملاصمع حوض خلاب ليبزل سومولعم عاج
 لك خدي امرمظنب جاع عج لاو سضذ الاه م ةيعرش و ديو رع مراطم
 جار ريو جاررللا ايم اس ولصم ناجم ميع نكذ اهو ناذال | طقم صو
 سي لا لج اورماف رو ايصم مل تصد موق لاا نلف من برب كك مل /|| لان ىرشنا جولاب قصار دقو ىرعلاو نذالا تون جب هرظنب مولع
 ضرفتسملا و ضرقت_ل | يضرم او لصف تانوملا نه صغشس الامم
 "تحلاملا يلا ءرفدملا ككي عضيوس كي واياصولا ب انكىف مناضر أتن عجم ناس اتنحلاو عجرم ال طشسلا تعدد عمت عوجرلا طش نا مال عع عينه
 / عزعرا وله الد: 6(و عوبحرلا طرشس ابد عما ع عيكس د وماملا ناو لام ككمم,

 0 مذ
2 



 م. ١ نيدحاعيتلا وج ط غالب عصري وعطف نمو قيد لع تطال
 لاح نمَنائود الأب ىوعاملا نا مي داولا ئاحاذ هذا وداد ابرد د ّئفملا
 معالق و طرتش ١514 وجا بج وب مطعم لات الك جا حى مسفن
 طاوا هن عضوعلاقولو يصةياوهو طارت اع نم و وجرلا بجوي
 ع وصلا طرشمالب وصرمال اغلا ىنع اذ لذ بهواىلاع ةأكذ ذاوا كراؤكيع

 كرس ىلا جاولا ناو طبانص جاهولاعبارسلا ف ىلذ و رئازبلا أك |
 ظدرلا ط رشاد ويجري ل طق حالك لوكا ئم ناكانار ومالا عض دن ضآلا ١
 زنا طرشب لبد عبجر اير وللا ماكحا نيم ناكل و طعما اعزتكب جدول نال َ

 قب لف يع نالاع كلارك راحتمم مف د1 للتد1ج صال ل انه ديق د
 ,طيلخ وارمتك' كن ناكنار ومالا دن نساض خخ اذ مخ داوا بع |

 رع عجرس نان ع ضاوم هاطع ١و دْخاَ وسلا اصب وكي اداب عيسفت و
 ناورمالا لايعؤروعاملاو اروعاما لايع ىرتما تاىون ازك و كا جاكأب الا ظ
 عج ممم ويىلا دنع و لع ع وجر الف الملا هزه نم دحاو ببح وب مل 0

 ايا كوه يبل نع عوجرلا باب ىف محا ةلصايروشلا ىف قد بيقفلا ,عيرخؤم نلايتااب عوجرلا قحرل تي لاش ناذ فكضم )لق ىل اذا انهو
 طاش | رين م ع وجرلل اتسم مياد اد رعالا (نوكي مز اللا سيحلاب ناس الامس
 لسد اضن الحر نوبدملإما ولف ناهدلا طرشبالا ةلكاكامو ؛نازصلا

 اخونا ه2 ولام قصالانوع 2ك تك يلع بوجول نمل ناو يع عجرم ١
 ْ يال يكو وجد طرشالل أمم عج ماذ ىف ةشاريس لاق و1 ىراوانب
 دا _-بلطم رز قارؤتلا ورش زنا طاتف ةمزالك د سبعبالاوبلاطيالطاوم

 دع د و دعا

 0|010إا | ز ز ]|

 نم
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 عوجد ءلاستم هر بردي متل دزللا لج لعهد انا تف راصملا نايض يصر 151 لصالأ فيكن شاخفل فو |
 ردا رولا امارجدل ليفت (قيع وجاي ماض روم احلا حصن معاضم لقي ملوا حعلاضق |

 لاول انكو تكذب يععج 2 ناوع لقب ملادا وان اسك ١ هطع عجم . || ؛ !دئلاوض بدوا كاسب معاولو بع لوي نال اج مالا رص نكح حضناف
 ض١ لاتقول انك ضنا اهب عج ىداد انبؤدا لايعع كككم ئمقفنا 1 ا

 شكو يش ان وا يد ضقا لاق اذا ما لاق رنا يصارع 821 طرشي ملاداو هيلع جر عماد نط بيان وص ولو لاحلكعوج يد ١
 ,انرؤ وا لا يمل ع حضن او ىلع لام ىضاو يع اعلا دعم او [ىع ىفلاب نامل ا

 راوفدا راق ذانكو كءائعلاة وا وجل اطر اقلطس عج يىراد ١



 يب

 -.ع
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 نفل نإ كزاولا هدا
 ايتن 0

 000 سم م
 طيلكاى نعم

 ةسيت 1 ا

 طورعل اكفورحم ا

 الأ يع نيد ميو |
 محم رسال

 اروح البرو
 ثايملا راع

/ 

00 

 حالا -

 ا ادلالم اع روب

 هرم

 واعلَج مام 'للفالاو لايع قوارمكلل اطيطخحو ا اضريصر وعاملا تاكا كن الف

 ىعرطوع ها الأ مط ّضاوا اؤشا ئيع نالإول به للة ولام نالج نماض اع

 | |  ادبعوع ىتعادا هلجرئيع جطارككم ال كلذ ةزاوا كسا لجن نسي نعضكوا

 ١ ليف فعل اقوا اطيلطروحاملا ناكذآو طرب«( وجر ححاو ىرايظنع

نا عجريام اثنا اًيلظعر وماملا وجرءاى لالا ماضا مهرا حاسما
 ١ بكراك 

 وجر عباشا ضع ل13 نا وجريام ثا ملايعيئودا لاطيلح وا اريد

 . صالذل ئكرامو ل اذ مالك مج ص هاذه تطرق عوجرلا طرشب كرد

 ' 201لوصالا نعيئفت ب ارءو ص وخلل ال لا ميعصوصنم حاشا بو

 . ثعما3 نموهو باجاني ىدطملا نكد ى زج بص ب(نكو طباضرخ ان وك

 | يه اضقنو حعتائناناب مالاكمطتني ملاناو يف داب وجر ىوأب بجاوب عع

 - اطفورسالاارثس وما وأني يف فانن نأيرمهك نمسا ثالاتصما طباطرغ اذ

 ل تع يعل |ر ووو هوك و تاك اداب رعاكككى وزال بجا ولا لوو 5 مسالا

 7 مب لع عجيل معا اذا نطككتيحا نفك ١نانلا رولا دحارعا ىواتطلا ىجج

 | كوول لنا يخي تا ركوو ماهمال سعت رايتخ اونهو ىرما دب ىئقفن | نا

 د | , كاقداؤعلقي لو لاطف نام طلاوفدا لاق ىحنإلا عضو ضاقلارما جلزن

 /ا | ١ اول يفدضا.ماليكدا اهل نم انم ناجعالو نعؤقن ملداشلا ان اف ضم

 ١ 0 الحا ,بعب وكت انا طال خمم ومما يع عر د اامبلخ وا مال ١كسسّس روماملا

 ةهح

 ر | تافه نعؤنوا شح عب لك و وااذه لوسر اجّم ماع تعطاوم وا ظعاو

 ,ا | 1 تا فرعنا ذا ازرع طورشمئاطيلالل نيب ناؤدلا ١ عاج دلوع عجرم
٠ 

 هب

 1 رتل كف ورا ص”( لع نيد توك عرماب نيطعالا لله ع لبد طلح وا مكتب رما

 سال ماطر لعام انا واعاجاعجر,ىسكمل اب ومالا لاو روجاملا اكول اكو

 ل ا ني ل "عرج اه نا اهرع يملا حييت داو ىلا ةوجرلا طيتشي مو

 | سة *7ااوتبتلا انو لا يعؤال واطيحلح تك مالو عج ررةكاوع غ ءجرلا

در ن فاسو دب ثياول ورعئيد يب صقل ايو اسس اي نملف
 1 يراتسن اجي ه

ىصت نح بسب ككل ىيل لبد ٠ ذ !ثح ىب لع ءاطف اه هرعدع
 1 2/2007 فرد 

 : 0 ا جم يصفلا ئم د اعملع و وصرلا قحرل تميل

 أيس," 00 ا لسنا هساريطب هيض دوق ول اكرطج يع عجل ؟ ل اولعلا و

مهو دس الا الجوع اىولعم انعلبس نيوجحر عع
 ا 7 كوكس امرحاجحر هداعا 

هم ح*«أئداو ماهل اب .لعاباهرصا ىداؤ
 , )| فارما نم امف ريق 'تاى يعدو ن

 نحيا تح

 م 1

 ا
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 ريس 0
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 ه0 : 8 اس
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 8 لوبزما ئهاطلإروصج زم مولعم وجا لا كك لجو اسرق نيشاع هدالاعبب 1
 ا يصيب 5 د ك0 ةروكدملا نيرنتحلاو اللاب 036رقعلا ف نماطلا هع ىعرب نأ يسري نالأو ظ

 1 "للا نيد طقسول عا ماس هملاو دي ديلل دقعلابحص هل :لبلا انماط 0 5 0 كر الحلا نوترانور هالادتمال وعم :جزفنا نازلا دع بوجن عل فيتف 0 مهد 0 7
 8 ع 00 3000 عمابلا نيب ترجل هني هئيادملا خلعباما بابسالكنوم ببسب ميابلا نع 1

 0 1 ِ م 3 ا ا و وا هنين د ئع ميرغلا ءاربابوا هيع غو

 1 - -- - 3 5-8 3 ةازإر وكي كصلا هطالتخاو < م حصْلا نم عرج د -دافككا حطمت
 : 2 - 1 لدم نيش د واَنيتس ارارقا 0

 2 2 ا 2 ف 5 مدع موحز اقمحملا تم لعل! ىف | باوطل اد يعي و ببس الراو «؟حفاضا

 ١ ميو نيرا بر الات تيوب دملا فاى داهلاع ناضا نرش اربع : 0 5 26

30 3 
 أ 2 رااطي نامل مج هدلإب باج اذ ككذيف دمضو اضل تيدددولع

 كاف كام لج ىلعمل قعر ينانلل غَقأَق اًضاايا ١ ع 2 56 ىبدحا نويرلل بلاط
 2ع تأ 31 مالا ذضار نا ل هزياج وهز حرمشف ىكزل نمانط كتوم نالن وه ىيكعملاع
 53 3 ٍْ ع ْ 0 35 5 ِ كاولل نادل انك لاول نعح دوي متل“ نادل ط ستنال مال ام اها ئم ظ
 2-6 8 6 0 1 يدادتعو ويعا ترو داعب هسا ورنا لج دا لاك حلا ةارب مدع ط رشم |

 2 ناىكذا هند سس اوف ادبلا ىراقر ىوهشملا نيررللا جارس حم العلا ظ ع5 < 55 |
 د ع اياربدرن ورعا احا درك كك ذب الاقكو قار وللا نئم مولحم نيذ عطبم راح خب يذل ١

 006 0 ب حينيككآاربي بر عي را عرس ةللحرلاجوعروبزلا |
 4 : 3 ارب باطلا لصالا احا ذا وضكة إم م لا ماشا لاما ىرب موق ىو ىججلا ظ

 35 لجادل عاررللا رالا ئع اول عم اطلع ورغئم نيب نارشس 1١ذااهنه سس املا ىاذك ظ ظ

 دّوع وعضو مولعم لح! اجا لا رطل حاذ جالا ل حرة نب رجدطكو مولعح |
 ى وغيلاورغرب م :ركياو افك نكي لو زجر وصحرع عز والا ني ايما 1

 0 ا يد لصامل لباب لينكركا سكرت زلا :ليملاب شات هيلع دق اعاه نكي ع
 3 0 300 ايصسضاذ . هارّمعام”ليفكت ىكأل ل والا نب هليادل رع نهض ثيح يوما ديد دئلرعلاب |
 نضادع 3 ضم ديا نهاظ_ ما: علا نعا يرق ماما. ْمهن ولاكن ورباشات |
 ةلااهتكلا س جفا اما نو لانك عتب 2ص ايس نورد ااا دب دك هر والا لجالأ ا
 ١ 7 بتقلارشق ئمامولعس |مادقم رن حديبز شما اذا اهم سس لات انوا ا

 عيسي 1 هلاك كانككرتعبوكا“ ءزياج 21و عيبجلا لست: رك لفك اها رش مولصم نمت |
 . ماب نيعلا حا دام ىرتشملا لست و ناطحا يلع رجم ةنباج عيبا ملست» ١

 هساح



 . -»«  نع بح م -. مهول هلع .

 سا
 مئاراضع لاقفلاطو

 لفل
- 

 07 ليقلو م وتمااورجشما
 مدحأة بلاطمعب عالى

 الا عوجرلابهويالر ورا
 يقال النو

 ديفقكلاوزيصإل يلاطن هل

 نيدلان فعن ,ليؤكلا وع د

 حلقت وي ليارلل ىئرنل

 تلى عوحرلا مب

 هيي او بيس

 ع هليفلل ييدلا عهدإذ ا

 هدادركسإ

 ما فكوو امج لباجوم عاردملا نم مواعم نب ةليعمةمتم ١ عرعنم ظ

 ١ نكن ورع دكطمي ملااديزل لاةلجر ىف سب اهريط هرجلاورردلا ىف كذب جرم
 لات كيطعا ”«يسزل ورغل اقف هيلع ملا رعي ىضاقسف كك ند ثعاضان ان هيلع
 |١) 2 نكن نالد لطج مل نار اللة وحر قنا يَ مزلب مبسم ليؤكلا مالي
 . تاذ لصالأ لعئىزلا ىض اع يح هيلع لاس ال ككنبد نماص كككناذ لع
 موق ا صالثل ل شم هل اسلاروصّس ل ضنك( زل نلطعا الزل ةفءاضامت
 ماياظ اطعالا مدعوَمجال_كيطع ١ القي لو لطم وبلا ط اذا تا ها
 نازحا نالجر و ديبرن ىرتشا "داهم سس حما ليصالا توم نمدال[ ليضككأ

 . ا ءادالج نالعرلا باغ وجا لاحم, رلا نم تلوبقم عرش لانك رمل علا

يلا جول اب لاؤكلاو الاصالاب نكلا عير ديز جلا طم ورعب يونا عيزج
 ' ' ك

 || ناكذا هد سس ءالاخل ئحللاملا افكل صني لسلة ن بيس كل بو

ب :مولعم ترس ورع نع ا جرجا ككم ىف براجراد ديزل
 مذ اذا ةءولعم ةزجا

000 
 دبر تاعور د رفد دير

 ظ دس قس ص

 مل نذا لصد هرعنم|,لل دب راجي لبر ارلا بهو ناكاديبز نا فكدشلا جوناي

 ءثحع نم مق أبلاب قاع زلا كتل ف عوجرلا و رغدي ريو كذاك نجا زصعبم ىرع

 بييت اكد ل ذاع شل جولاب ككذ لك موي دجم بز دم نعيش عد
 || ةمخ

 ١ دقع نمد نوكيادااهزم ث هلت يالا وجحرلا بجويالر هزهلا ءابشباك ذاك

 /أ| ترش افك بزل تح ذب رش نيد علبع ايزبا تلفكة ادا سب زيا ةدضو امم

 (| اهلك ةبلاطم يزد ريو نيرملا لبجا حبح من يعش نيب ىرل لوتم
الأ بلاط بلاطلل ردلا كو مهد بس ىكو زن اهيمحج

 0 يفكك مل ص

 ١ 2 ةالتعزلا مقوى بل اطملا يف ته ذ زل هذ موو ل اذكلأ سورس نال

 0 ل افكرعرشس نيد غلبج ورجنعس عاجديب ز لطكا الا ايو قسم اهنع ارا ال

 زا مه اضعب عاجل وف د ثيدلا لج: لولحر جم م لل نم لوبقم يعش
 || لكذ ىف د نست ليطككا تمت ”نامالا ليس لعورمل معذ ديل قيككا بزل

 ئ سمبل اريظْس كرت ىو وجرلا مهاجل ديرتو يزال جم ك2 و رو ئعورعل

 كوكل ىلتقواعا يذكلا بونطل اطبع الو غن بلو دج ىكذ مم حط وكلا

 . ةعلوكلا دّمِسال للوفككاعا بناطنا يؤكل طم نا لق حبيككل ئيردملا

 ' القنيرلا ياض لاح يعرمب انداقح بورك م ال لكك نمو اشم

 ١ ظ مز ظ
 ا



 صح ورع ضرما ناكأاا١ى نعل اياب دامك ذه ما داعتسا ا

 ثيحملاطلا المذداو لادا ان» نضابضككك ص 513 ناب تلاسرلا

 تارص) ا ريوكي وككو هرب 7 اءاوه ل بزككد كم ىذا سيال ٠
 دا ديثسض ابيب وهو بداطلاة حو دوللاب يله مال يؤكل ئح هدرتس ْ

 ءااذكك( نب ئصئا زمكلا 2س هني صقد ملا هنم . يكمل لاطبا نير

 ثيدلا نه ارق لكلا لص الك وضد للماؤف هتف للا مك

 ةوجرلا ل سذ دق لفكك تاهو ةلاسرلاو شايب ىلع رحل ىذا

 بلط ذا اهم لس حرس نعت وللاب نو فعم مشاحا نال ليزتكا كسي
 2/لاحزع ضال اركن ورغ كاسو م ايلا ئهاططبج هب ديانا رع نجدي ْ

 النيكرصيال )زر ويزملا وزبلا ما داذ ىكذيغ دز لد جاله مها ا
 اىولعم اليم ورع مييدز ضرقتسا ذا اهو امس ممن بوح روكاللا لود“
 مول عم نيمدبؤيع اررلا ثم .ولعم البس اهرا هلم دز مهسساو قااردالا نع 0

 سيصزملا ولما نح لكلا لوىشسم صيرشللا طيبارشل ايو وتسس يعيش لس نزولا
 رجليك هلاطح نلعب يو 2 مد" ذو كحك ل ازك وقرا ش مسللاو

 ىف هناي كد ليهواعرش ىكذ تاون دود تير وكّرملا هد لسملاو

 تكمن نمحو ممم هلال ىيكح حسملاب ع حلائكلا هولاطلكواتف 1

 ناو ني نعمل اب كصتملاو "لقتل جرش عجسلا بابحايف ناككعرلاولا
 نوم "زياد اهل منعطقن ورنا ئيدحلاب دالذكلا يعترف ىف لحاد وهناك

 دز عفد/ىسنعنلاب كاك ره دنع مايا درو قطكا ذا اهو سس اانعك
 ملئلاو هت كييكككارهي ليف تيص ان نكي عاحوم يف رع ل فلم لوفتك هانا
 البهم جرحا و ءلانككا نعجوديككانيردللا بحاصابل1 ذا مس ريوتماف

 مظرطلو لذا او هنن +ستيسأ صال أم بجبال تاريولاطتكا نهاري لبق

 مادعل هلعْئدالذا لقي منا اوك مات قيوككا بطلا ارباولاوور رنا

 بلاطا ذا لاملاب نيفكلأ 2 ييرزلا | الآب طقست هو ةبلاطملاميعلب ل وتلا
 هاطل اسيل بيم ال6 | 5ك:ل له لاملا هيا يفككا ىدوي انا نق قع الا |

 وجو خد باول نوقيالهاتان ا ى”لكميستب دائككا ذي سعد وب انا لف
 اة تاكد نوهملاو ١و تاناصالا ميا ىاابههيستح د كاؤكلا ىلا ظ

 ليي تكهناو ابيدست بجو ||
 ورعب نما,غصديبز عاش ةفصانم رند دز نيب كتشم لاو ١

 يآ
1 ١ 

 لا! هسفس لوفككا هسا ذا
 هترداخ ركع وضومو هلياد

 ليثكلا اربي

 نكيزينكلا هيادلااسا عمن
 طبإلو اهعيجاؤاو ل افكلا

 ليصإب

 ليصإب بلاطب ال ليشكلا
 هسع يرون هلع ىدوي ناربق

 كت (ي اهطملستب اناه)لملستس لانكا

 هنياج
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 0 هر طا

 نملا نيب
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 « مو

 ١ ع اررلا تناصر

17 

 ةلاهج جب ةلاككلا يب ىز
 9 بيلطملا

 سسكس ةلحر انك

 هب ا
 0 لؤكو دماهانشا عالم نمت جاررلا نم مولعه ولبس هرع مارب ديزل ناك ا

 ١" عملا و لاملاب نبذ ىتع روب ملا قلاب كتل فكو ضار دلا نس مولعم نكتب
 ١ كبزما تلا نهزنوتكا اربي حهزم كنب متكو عشا بجوب عيبملا حس

 . | مزن لاذككأ تناكولو نئقلاب قنيتككارمي عيببملا قمتس اولا ولقد هن باوك
 01 نال ليؤككا اب طرش وا ةي ور ايضا نيب واانصقب بيعب هلع در ولو عياابلا

 , نؤلانا نيبت قاتركس اك عم نا يريم امو قرطنآ و ارميرالو يزعل ةلاذتككإ وك
 )كك مب مكرعلا ئم لمتنا طّقسملا ةهوكو بيعلاب هلا و هىر شما طهر جاوريع

 «ديبجلالويابل اع عب ما ةرماذا أه مين اخر اتشلا الارق و دعوي الد
 حلا عدس هانت ول وصور وو تكرأ هدر يح علا ى يشل اطيب نا ل ناك

 .ضوبّصم جاررلا نم مولعم يكن تاو يبيت ىَرْش ااذااهو قلسمؤملاو

 هئزرر مس جّجسا جبارلا نا م ةبارلا تققس ١نا لدول نمل اركب رهط ه( جس

 ظ نهيقلا ذخأي نأ لي دي ريوىرشلا صوب نضلاب هميار لع عوجرلاب ل حو
 1 ْ تيس ذاررلا ص نماصْنخوب هالو مهن باوك ك5 ل ليزعر وجزم ا نمؤكلا كم

 ١ قهقيملاهتاهحتسالا وي ضقتني ىويبما لل نقلب عبابل الع اضل عيب
 | ىند قه عازب نص« يبدو ابل
 ْ لع م الكا اثم لق ه فانك كب اي ل دامس رق املا انه

 ا ةيعرش ادلع يلا نم ملام ميزجورعل ديز لفكاذا امو سس صحإف

 ظ كيلا غلق منبج مىيىص جوب زملاء اذككا نوكأ جس لجل يق لوبقم
 | 1011و لس لاما لارج عت امام ذب لعركا« جلشحا ةجسراب در يغا لع و

 . | نيزيفكك نملك فكيملو ابفاصّسم رالا حو يس كيب ذ داير وجزملا علبملاب
 يل دالخوع ةوبجلا لانا معزي و دل افكلأ قيرجت ديزل ولبملا ويتحرك داؤجحاص

 ماوتوتكك ذ ل سيل مث بو ىكذركجىيح وو ديزل ىدا ا هييظنب
 ئ لب .حاصاع غرحا عجرم مل ةأعيمجا وير هدحاى داو ىلاب طر نع
 ١ لا وس ودم
 0 .ىدول اىارطظ ١١١ !نىه كلالاب مزه دحا و لكب داطي نا لاما بحاصل و
 , || كتلي دداطاى ع امجر ثفصنلاب عوج د اهرحاب ضظ نان نيزيككاب
 1 محا صب زفظي نا ىبق ليس الأي زطظانا و ند كاب نيالا امينجاوعبر م

 ا مهر دطلاب درت نالجرم ضا1ؤ!. وبا كلك نال كعب هدعوجر

 8 بحاص عا بم دحاو نكد انكانرفاشا») كاكا الم. خاب نالع



ْ 
 ”لشلا نهرإظن ئعطلولا لسمو يدش واي ىضرسلا طيمجمذلاذل ١
 ملك ير جرحا ىداؤ ىماب باص نع ويحك ماِق ىتم حفكادا اه ظ

 موا هزه لاك هر بيا ىدا ام فصنب خالو ع ووحرلا ل حيف ١
 لكس طبل ا ولضكرش لت لالا ىف وياهم ىالتةيشال ْ
 : انكقلالاب دحا :لكبلاطي امتل اليعاولفكن او فلالأ ثلث دها 5
 رجس ١ اهزذف لس رئت شارقلاو نيل انيغرملاو ىينحرسللا ياكم ل
 دا احرك جاكرعدش ركل حقك مارد نم اهولصم اشلبم رع نم 4
 وياما جلبملاب دااذواىكسلاطم ورعب يو عشا نذ“كأب عرش اوك /

 خا 5 "0 بنتف ٍقامتلا لعوا امم الذكأا دامنيبب قولا | 1

 روكذلا+ اقلاي نزلا لكك محاص ماقف ةرتصأ صح حتا دسوق

 لكذ مزلي كاهغ رولا ل وقب مسزلت ابا اجار مل ىش اولا ممَح مه د طوخ
 نم ئد ولبح هلو" ترو نعديذ تاهاذا امد لس مشد باول نه“ الإ ظ

 اديب لفك نا اعان مل سف د نم منشاذ < هن مرولا بلاطو عةمنب قار ||
 مهريرهتملا ديز نب د نم لكى ند ديز هاند !نيدبىذ فتعروكتملا |"

 كافكا نا تايلو وب زملا كلافككا ببب يذلا دي تعذبام عضد لاو هن أ

 ير تجي هرب را دال

 نإ غدجلو تا در نول ١ك نأ 00 د :ديرل ناكك ذا امو لمس يد برجل

 قارإا نعال طم امل برشا هن وضد ل نيكيب حلا د نيضكك تينيدلا

 نح»اضكى زل ا ئبدلا سعف دا نا داٌموه نيني دلاعا ئع نعي مآ 0

 لوودوها رن هدو وج نس 0
 ةوررط نخاع عجب ناو ره يب بلطا داوم «كثمم م عم وأ دلا |

 نمبر هع عاض يره وب ةرزع نئملا ئحوت د ىو 2 ناؤصب ركل

 م ولعد عبد دز ةحؤؤ للحرم لستتي || ظج

 نقلا وف دايبرز لكك ماق هع ءلافكب مولعممل جا ل لج وم مىرح تااثا نم ١
 رسيرق لوك كك د ناب -للمتم خا هلك رع وا لج الا ل ولحس الاح | ْ

١ 

 يعل ؤب ماشا ءانلتن امم تاع دق وما بوكا ركذ ذل ليم ”لانكلا تيري |:

 ا ما يامال شقا

 ظ لكمزج لطول ادلع يبز عما يرش نيب ىدل لاح مولعم |

 ب ب ب م

 الي دلع هنمب ابامزاق
 اللد ككودام نمضي

 و

 نسل

 عودرلا هل

 لضم هيلع

 سيقف هليبع حم هل لوقلاو
 عفرلا

 ومو 0 يرو

 8 دعس كل جار نإ
 ىدشع وهل نعل ا د

 همزلر
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 لبكرفملا نولدم ادصق ذا
 مري ل لك لإ لولح

 د لينك

 هي تردإ ايلسعلا |

 خوجرلا
 0 ياللا لك

 +بتبرض ند لصح هيل اذ

0 

 دلال عذر مملانع بام نا
 هيلع رلى رنا

 معاش سمس

 رخوم حجوزلاو اذهل غل

 رصهملا

 ٠ ورع نمطجال جه لل نماض هذاك ا ناذ لمطصال ببسب رارلا ل ىوحال 1

 هه

 ١" اجل لج ملاذا نايررغسلا ٌثويدلادصقا ذا اهدي ارسلا كاق فاد مث ظ بني ىو مريد عي لجل لوطحدنع قلاب تصانعالو تبلاطس صسينال
 ' هاؤاؤ مح جز اذ تدر نا نيرلا برل لاب حضكت مزلرال و عشب ال
 ا بقا ذا اموملا نيدلا نااوعجاو الاله _روق ! ثني دب بلاطاص الأ
 ' لاقولنيدلا برن و و,رضكلا طع اخ بكت || فسلا ثي رملا دإراو لولح

 الوم نيرلا ناكاا و نيضلككب بلطي مان عبيطي اري ريح ويدم انا ىض الا
 7 دواز و طحلا بحاص نم جرت انهي: تلا نياكة س انملاب قشر اسح ' (ناكيفكن حاب نويرلا ياس ضسل ابر قياتملا لون ين !ول طيف 5
 , ماظلاوب/ هلاك ثا لحكم رو 7ا(لق عبيككاب ثوب دالا ةبلاطمم نيارإل سيل

 ارا نامذلا اذه ندكو يادسل اعرق رتزورتعملا نا در انك ذل هيا هم د
 2! قنيوتفملا نال تال ب اتذالا نيبنيو ليؤلكا لمي جحرفسلا مدع سادلاب
 أ ىرزضلامهار هيلا انتي اضم نش عودججف ارك يؤكل محبب الفرطاسل ريغ اهو
 :// لوح لل صمرمتسلابرم اول ذرعا ظ قذر وكم ج 25 تلقن طخ ئم ه.خئاحياسلا
 |ر) مث اذه دايتعا ئيدلا الع خلا مالكرك اظ و نيرلا نمرتكا فيا ى نجا
 اب شمع ا لوقب مءاتفا نب حيو لبق امش باكر دسم __ ىلا مموظنملا نعلن
 1 ' لميا مالكم لاريشي اج هزلاب اقذرضسلا دارا !ذ مق حقفب ج دزلالمفكتب

 نأ لل مف دو مولصم ثيد علبم لع ورع نع ماب اريزب ف كلجم ةياسس معا هساد
 (/ اهت و دعب معو داع نير ويع ع وجمل اين ري و ل اذككا ميت ملجا لولح جب هرعع
 أ ئم تعم ادي زل قرم الانف لس مغد ببررجب كلذ ل قات ىرشنلا جول اب ركذ
 . ,زجزرم اوصح امم لاق نوكك ل ذر عنممس ناب ريو لدطصال تق صاله داد

 1 . ل لوضكلا لارج هتان ا نئصرمامىام بوود/ كافكا نه بعت الو

 ؛اأ سرلا يضصملا نع هرغب اعنا ديزل تلاق ةزعا ىف لمس لع لوضككا الد
 أ كيد ديذاطبتس ا نق كت نع ةارملا تلاع وصلا نع رع ب اذع مس ميلعكلىدلا
 را لس رن باسو لكك ل ليزو جرشلا جولاب هني بد اهمكرت ىف غوجرلا دب ريو
 "ا نكفابكارصرحوم تباطعا.مجار ميم ةدحا هّرقلط تج هز تلطاحر ف
 /(| "فص كذب تبل اطماببلو صج زملا ءالاككا بعت عبو يعحرش اوك هزل وبا
 1 0 5 روح الاى دال ئيربملا سسإب لبا وام دقت وما سبا يب اعرش ام وش
 ء/١ اتم اماع نخا ب و ةرصل يصمت يح ككحربلا ريصيال ايعجر اون وله

 نتا ظ



 ٌقطواجورل !ثوَمت دف 15 تلاطمامل دانه فلولا لوقفررن
 الج وم ' ىَتِيَو ضن ليهزجا ذل لموملا ضرملاب 0 1

 ماو لينك عالج ون نو مهبس  اميلعوا ل سيصا داعى دؤنتكلا يع ١
 لفكاج ف وسم جإف ضقلا باب لواف دقت مالكم فذ لص كل عديجات |
 بلطي ضال ىرل ب مسزلاو ب ديبز بلاط مث مولعم نيدبد يدر دنع رح ا ظ ا

 لك مص احر دق نا ليحل 1 هذ ب لبي ناديذ نعي 1

 كاهل ثيحمش بيري ىكذ رطاهف مالا فلكم نع دير ٍ
 رك تا ا انك حل هسدوولما

 مللع يدب يكد هرطلاحاذ ورعزع عوش ثيد ديزل ناكأ ذا ايزو لسا

 جلبملا ميج اطيتس انيق تل اولا دوب لرملا تام مث تناول نتا ئيبتقدورعلا ١
 انتا لاوطل جب ١ |تاىولو سنابي توب كاوا لعن لو
 ىب انرغلارياس محملا تلاذ ريتك ث باد[ رجل العد لعل اتحملا ئهدلاملا لاتمملا

 دعا عك ذلا هند حد قولا نكو لا ملاب لاتمملا عجرم قاوم وع ||
 ا كسلا مص اخو حر ازيامرعلا ساس عملا تيملا ىواستس افيتس [ونف تاسول

 ا |! ىرتشملا ريكي نا لع ايل د عوازل اىوادمل ب عملا وهو ىلا تومب حلاوه ث اكس ءاضتقم و ||

 ا اكابت احل طعملاهب ىلا توملا ىصتختال تح اولا لطبتب | ىلا تام ترابعو
 از نيا رعو يعرح ئمرط نم ديدلا كيل منال ءامرعل ةوسال ْ

 هس توملأب و جاولل ترنوبخ | يل ةرتنعو تكمل ةلاطملا د عمت و تطعققس

 نوف اشدلا الضان دنع جضت ىب لاول حاب الدلال كوت ناوأإ

 :قلطم نآوت كارملا نا لع ١ قا اهانفجؤنب يم دك مو تمتنا ظ

 رصيد و ثدي نوع واةصي د ووا لعل يدا ©يتي نا ديم ان ةديقمو 1

 ,ءاوسركّذ ام دحا وب اهديقي الو اوفس ينا قلطُمآو كو اوبصغعوا ظ

 "جاو سا لبق ناب”كوا ل نىيسع هددع دا لعل الا ليعيد ل ناك ١

 . لقتال قلاعملا محو عضتم تلطل او عذدلاب لك ةدّصملا ف خال ظ
 با دادصب | ىمل | طع ع وجرلا لعل ىلا و ثععلا وا ثيرلا نمو ىلا تح ١
 ١ قح ىف جات ىلا لحوم ثدلا ناكياو هاصرم تناكنا . |!

 لحل اكن ةهررفلا 7-1 ملهلاىلا توعلحت هللا توع لكن الو ملع ا

 نلارلا لاش زم لاتحمل ا قح قلصت ثيعل اوادييدلا ئه يلعل اجلا مِلاطم ا

 م اعلبلا وب علاوك طبت رم

 لع كا نا ماا
 - نيلع مل اب الحر الا لي

 0 'عىوخ ىلك عن ابل
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 ل ْ ا ١” نأ يا ٌراجو اس
 0 ٠

 أ | ةقلطن ناعيو ةلاوحلا
 ||| 110 لل 000 2

 00 ا سس وجم ٍِ

 قحو الدو نيرلا ناكن أ

 لاتعااوح رج انتليحملا
 ما هيلع



 ْ 000101018 زخالطيبتالاهئاف 0 ةريَمْلِإَو نع
 ' |ممحلاب يامر تيبامملاحملا نيعلا# ثيدلا ناككاتنلا نطبق ليقليتا تاه 2 م

 / ١ع هزل اهم ككي مل لاتحلا 0
 ) و ايرعم لعل |احلا ةسذ ىف ثيدامب بج وااو ديلع وه ئريغ نم نيردلا كيل
 ١ توهدعب نهترما ب صتخا اضيتس الدي هلع تبخ نال نهرا "الفيل ييحلا
 |ذاو رطب لا اهر غنم لات اراصو ليلا ربل ةقلطملا لك نويدم نهإلا

 | فاهعمال امزعلا تصحب دعبل لا علا حلا مج مال لامر غني يرلارمق 0 0 68 ' / 1
 لبق وقنا قلطلا ىالف#لوقرع اًظورججلا يفمسآتو ملع ناكئزلا كيلا 1 يو ما
  /(جلاردلا قءابع 2صوو هديقلاب صال( لاتحلا ضم لش جلا تاو و سام عل | ارش مكر رك ثلا عصكألا
 ! ليلدام لالا لوصف اهرظنعبا,ملاححلا نيعلا و نردللا ناكزيتلعى دعو قف 7 لالا

 :/ الجريد اتق ال لاك وحل كام نال لوق نير ديما سدإملا نالع 1 ظ
 ها( |رازم نيع الو نبدي ديقتت ال بمال تلطملا ف نرلا قاقكس ارئاررظيال 1
 ا لاتتلل بسال العز اترلا لو اهي اهرغ صاح نوير لع هل رولا تمول ش 1 ١

 1 الوحالا نم لاجل طبتالف قلطم تناكاذا اماد تعول وم يقم اد ملا ناولع ا : ايادايعتلا ابو زب يلا كم لع قب لعل ات العام ن ال تول البق ضيم ام ظ
 اص ماض ظطقسى دا!ذاف روي لالا طمالحملا نعل باطما عطقست ارو 3

 ظ 10 ذ ماى اهلا ناولو مضر يلطبت ال لا ثيد نم لهما ىلا ةابب نيبتولو ظ 2
 نأ لما ناك ذاورعاك ة ىبت ت ّملطملا لاول نا ل صاملا و ركاربالا يحشيدللا نم ْ | ا
 ]1 | لطبتاف ءادالا لبق + يلام ناك اذل و ايد ديت ديمست الإ ىلان بدم ا

 د :ال اهرعئس راصوب ”تامرط نحب ملل تيما نال سامر نوب يملا نيدسم ظ

 ١ اطهر اجازاعو ادرط نإ مسق ليما نيد دم ذخأ كلو دلع ادع 1 !( لاتيلا بلاطم عج يملا تدب قطتالدلطمل اقعلبإ د.لكاذبف لا نعرما
 .داةئاو عوهررز ىرتش اذا ايد لسسم نحسشم صالقلل و زازا نا ةيبقفلا 1
 :| ءلاوحرك وع ميابل ابل احا عم ند اىترها/دلا ئم مولصح من تم واصم 0 ا

 1 00 دق ا لكلا اضرب عرش لوبد 000 ظ
 ْ نئملاع ككذ لب اًقاحسدقب كارلا قطبت بعل اباه درء اذ بت تنيملار ايدك“ هاا ْ
 ا كيشملا لاحا م ضبق د معر د فلاب ادبع كرتش | لجر قتنملا ىو مهدابنوم |
 0 .اضقب بيعب دبعلا ىرتشملا هرمترِلحعذلا لاما ئم هير وبع ماب جابلا ا 1

 ْ يدب نررلا بر لاحا ذا ن وردملاف سيو مدام لطب ضاقلا ناف



 اسشامرا بلاطيو نامضلا معنه لك ذو دمضو هاصرع لن هيدي |

 يلع اعنلحا بلاطلا ل اَمذ لاجهحز نعل ءلجب داخل 2لاكمع

 تال ذخاي ا يو ناصع

 رجاتس ضرذي ادرط الار احا رجا تماطل دادي لاحا فقرات لس انكي :
 00 تت 2 1 اي فقولا ىلوت م ثلا دير ىف ىقوتسي نإإضرظانلا تام متَْقولا مالك 1

 1 00 0 مدقتادابماقت هرعت ببر لاوهل تلطبو فقولا لام ضف دي ديم لع

 ىلع هنياد ىوتسلا ةلاحإ مهر تاكا اهف لس ءَمّقَك تفعاكةريقم ءلاوحل تاكا ذا اذه -_يمااغنأ|إ
 تفقولال هن اكاد رطل ع ند َقاَيَعَس امدّق © فقولارظ ان دب تك عمولصم عار د لها غق دف جسما
 هدي تمت ةلاوجلا :ىلكربض لاول ميم لك د اهم رم وبرز ارظ انما ىلع تيياد لاحاذ فقول |
 تحال لال صاو_اقاىالعلا اورهلا ورجل ىف لسور وهج يع قرعزللا ْ

 وو فلوملامعمت وظادلادي ىئقولال ام ناك ذا اباهديق ورهلا بح

 لاتعلا مجري العون: 011

 لاا لع مب تلأ وافيتسالش لعل ىلا و ليوا تاس مث 0
 بقتاب املقنو نبوي . يريم قدوباملا لا وهل سولت لم م حليل تصع
 عجرر نه لاملا ىو ون ع : هاررلا نم مولعمؤلبع هرعوؤع دب ذلاتحا ارو اسس اذ

 مد مقح وت ذا نيف هع لامابلاتلا عجيمغن بكف ام نيمار 1

 ا تروطعوتلاوابلع ةسالومدحو لاول ياكناوا امم لعزاىلا توم 1

 قموىمولاةلاوح يم دهر نيوتيل ناكل ذا ايف لسس طلو نوتسلا بلش رلبداوهومفلا

 ىلهألا : ثوبرملا ئم ألا رتالع باهيصو لاتحاد مهاررلا ئه مولعه ولبم يبز

 تلاوملا وكت لو ويطلع ”لوبقم يعش ةلاوع اهلضَمم ضرما لوح ىو
 لاهي باكو |ىصولا نعل دك هله ايمو هد بيو مكاكك قروب نما |

 اصوالأ ب تاز عع لرد ناكناو راج لوالان مداخل املا اكان ,رزعصلا

لاىلا تاما هيف لسس اوما ئم يونتلا 2 شب لّشسو | ا
 انا هيعرولا ف تاماذا نيدرؤد اسلم ملع

 عورلا لا اذن قي يلا يع عوبجملا للاتحاد ريو ل وحلا لا عضد لب ليضكالو نيعالو 5

 ىطرال.ةلاوحلا ععت) ١ لاحااذالو لس بهذملا بكم تارتمدابلاغؤاكن بيري ك0
 هيلع اعملا لباب ضرع مل هةلاوحلا لقيم و بياطلا مدت بياند ارك يعدي ددارعدي رز ١
 ١ م ند رش ئد د ديب زل ناك 5١ مع سس خد بايع ىيعجؤ لاول نوكت |

 ىزلاملركت عف ب ن اييع كن ين حم وكن ققاوتف ركب عرب رش نيد وول ووزن | ظ

١ 



 :ر را

 ا

 زنا قت
 0 وضح ال ا نسم ابلا اضم

 ايس ا ااا

 سد نورب تولدت :ةلاوحلا

 ميلع ىلارع

 ميشاو ول( ملا ا ضخ

 يعل إل

 8 وز هع لك ةلعاض ارتو ورعنم ”لاوخلا قبب طلع ورع: د وري زل شمل
 يرو ئرشب جو نو ىد كك وفد نع ركب غم ١ ن بصر و للاجا كك نب رع

 ْ الط شد دددلا اف منن بال قكذ ل لير وب لا تير نب دك اطعم لسير
 وضم علاولل ق السي ااا ل لانا يع اوما يصتاال ني نئأتلا روصح
 "اورو والا طارتشا مدعامآن يَتابلاروصحال مينانلل ةازكب ياضلالجال ىا ل
 ' عطر لعاب, لئح اه عر د فلأ نالع ثب ناش طعما ن تيارلل لحد لوّقب نا لسجلا

 |[ انلروصح اطارتشا مدع اعآو مجريننا لن هكيآ قح يم عااودل ناد ثيادلا
 ' الاول تكل مقف بياذلا عم مت بيا رجر لكما رلالك نانو لعلالاومب د
 ' املاجئال نيدلا ىف يصد زيزكلا ىف و عراربلاه صال ف لسمو نا ينال 114

 ئ قي[ رمدجعف لوبهلاهطرلا نم دإب اوربا ٌطّذَاَم رنا لعلاجلاو لايملا اضب
 ئ عسادبلاو ب هصح وبرو هامعن الاطرش باع اد هتيئاولوبق نا هانم دام

 * ١ لاعمملا لوب طرشلا اهريف ورر دز ا تك 12 تروس عزف ءىدوسا ومنو
 : لاه ريؤشلا بحاصو ١ ىيتنارعملا ورقاو عر وصمال نق ابنايصرو بيان وا

 ْ ركيزع ورجل نكت مدرسا بور ملاحاذ ور ةمنبب نيد ديزل ناكأ ذا اهو لس
 ارم ةلاولل ضن وكت نو يحل نس ملوبتقم عرش -لاوج عرش نيد روبإلا
 ظ نلقاك عل الع سس هنو لبد نوككرق حا وللا نال سنس _ىىص

 باسل فم لولاهملا تام مح حلا يلف ن اهي جيلا لانج ارباول اهو لس
 ' رب ومر دبر ةلبلانوككو نيف انهما هجري وتم لذا له تيدا

 : /ةمدعت هب يلوقونر د ثيرلا ئس ءإرلا بصوت اولا نأ بح نملا نم
 :ء رمان اسناروصؤاكاذهرع ىوتضتآو دصلا 0

 1 096 خيملا ل لاتحاول ناعتصاق نيدلزرغ ماعلا لا ريطلا

 ! لالا تومينا لائائوتاذ١ دارج راق لرنا هصيال دم يهوواح جلا

 | ل لاتيلا جيا يع لوس الئ انهو للا يع لاتحلا عجم اسلمم ريع
 يو بلاحلا نم ىّ وف دوق لعلاولا ساعا 'واايو لسس لما هساوأنركذ

 مهد بوبا ككذ ل سيل حن لعل] ىلا سيئع دري حلا لع وحمل لاخلا
 " (ثارظ ملء ارك اب لاحا صولعم ةرجاب رغم مصرا نيب ز حا اذا ايو
 ١ جالت ام مادتس | ثيوب ,تجو د دلع دي ملم ئح تن وهرم ضرالا

 ْ لصار وجاملاب هرغضتسنس مل وايزي د الل وع دب ملو عراجالا تجر نحت ملو
 "١-لا ىلل دسم لع قاتلا تلاطم للاى ل اوكج ديب نيو ىككذ نه نكس مو

3 
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 دير لوس مقالا نوصي ول سب طاطا |

 خلبملاب علا حا عملا نا كداو امبب هلهيشرملارق اذ مصتتع ا نع هاررلا نع أ
 'ولبمملا عنيد مل مث ارك ذ و ىئدملا قدصنو قرككأ ئه كومقد ماوعصت ةلهر

 فرعاذيح يا عك فيكف ككذب معدوعدلاو دك لات ناوي |

 ليحل لكوت ول وم ونتل ا لاَ >لاكهلا وعد تدوشت الل احالاب يدلل | ٠
 فرم ٍداهرلا حس ذلاو لْشُمَو و با بصف مل لاوحلا نيد ضبقل ّْ
 تكن وي دملا ىرب قنوكتيدلاب ورش ويح ىيعان اشا ٌبلاطنا لاحا اذ| '

 نطبم هال يكل اك يصالا لالا بلاطي و طنوك ىمبه ليما نبل
 تسطع هارون يزول | 11 كا فيي 1

 مس ادبلاى اقع ءاتف قانك ل اتم ادنعانهر مكي الوتر 1
 لاحا امركل اة نا و امهطع اذ فلاب كح ئل احا اوك انا ورعلدبز 1 ١

 ”انيبرىع عوصرلا ورع له ب ائوا تاس ارك نامتورع هاطعاف ع ايم جرا ا
 2و د ورلع حا ىزللا نيدلاب ملعلا لا فرتع ١ نا بادبلا ىرء اق بنك |:

 . ليما قدص اذ لاهل ضعنملام لاتوجل ريع بعجري ال جولا انه يع لاتحمل(
 لعن ويدملا جر ىويرملا ئم هني د نخاو -لاولمل ركتا نا هرم الأ مت كاهل |

 ليام دلا يدلايرقا ناملعلاهلا نا 54 حصاحو امانا 2 / ا

 سس لغا قدصانا لات ىلع ب ل ؟ وحر, الذ لاول جدع اتم مفدوأ د

 كيبرملا عججر نوبرملا نم شي د ذخاو بزكا ذا اهاو لاح لح ١ ذاازكد تلاوه "ا

 ؛أ تقلا نيس | 5 نمل اهب ةيباو صيف اه . ضب اقداربأ '

 رهاررلا ئه عمدشانلبم بيياطل ارك عمي مل ناب هرج طع دي دع داا ذاامف لسح|
 -لانككإي دور مما مليع للاى لبكي ”ملطم هلافكرك ئوْضكر وبلا رعناو اذا ا

ملبملا كد ب سائل ارك وعمل نأ ورجركتاو روكذملا د انجز اجاو عروبزملا |
 روكزملا 

 رب +هزبد ر وبزملا ولبملا نايك ررش و غسووسرش تتبول

 لافكلا تناك يحب بياطلاركتو ليزك رعرعاضت روكرملا كلل تدك 7 ا
 اهلاريو طاخل رع يعانهضر وكامل كركي اه اش ىسدملااهزاجا و لذ 572 ب 1
 داملاو بئابلاو يماورصلا غاب 26 يهل لهو بياطلا نع اصح راصرءاهلل نلل |

 1 كل باو ياسا اهبرغد أ

 ل
0 

 هلويرلالعإ | ذ

 ْ يعداقلا زف عحس ال لاح حب ملو باعوا تأم نااًركو هلم ضرك اب ْياَع

 .”كيلارعبو قيهكلا ورعيطع بزل س وبزملازلبملاب يده عارتملا مكفل 2 بياطلا |

 7-2 اوكار

 مل

 تويدلاريفكب 74

 يخل احا انالو نار د(

 نالقرلتاناو فلاب يرع
 هاطعاتراع عجر يي

3 

 ىلع نيدلا تاكا ةليح
 تح

 ةيلرإلا تقلا ذمار



 ص

 ”0 هيي سلوا ؛قدلل ءامالا_ كة ازا وبحمده ؤع وبران 1 عع تربت يرطب

 ب ىومملا_كرابملا ورسم ىف قم هددا محد طينح ول طعاما مادتحلك ب ئح هديل طرقا 0 ا

 ٠ امهنل| نىتم ىف قرا دوو تا حطاب تجورنو عر وو وبال ماد عضو 0 كحك د اهيسلا نانا
 ' اما بتكسوصتخ 'ءاايلط: هلا مادسلا_ل قد مكظلا باب نع مل ا ذليل اهشسمول اما ارم نمي |

 0 الل متل لدا هنا بجي ماما ىش ١ نع فكأم ل ا
 2 0 ' ولا يم ع اصعد نلتملعلا ل اجورنا عون وج وزو او ثباك ى اتشلا مرا لارا ل

 ا تن هما دحر وطاشلا سيردا ند ليديفلا ماحالا ميا نج تسب رجج
 ةرنورلصااذكو لاق سضلل محنفس ال5 جانملا نووَحَك ”مجتلا ئاضملا

 ظ عينا العلام ثرزنا سضنكاوناهف ضاسنا منءانرججن نباذل ة عييصم دلع

 4 اريدحا ماما ش دخلا ليلا ماوالا به نم يل ءانقالكب اك ىوأ يلى 5

 '*"ا2د اهش لمت ال نمل ال وضل جي اذا صيالواضقلا ب انك عيوف هملاعر حيشح
 / ”اله :رالاولا جاف اهرحا تس دابا اوم تاواربملا باك ةلاق ومل

 )و لإ وو مالأ ببرج نص ول ولع ناو دلاو نم ضعبل مصعب بسلا ىد يعم
 ا ااذط عم ددعب ارجو راهب ا جرحا ىف سس” تداسبل ٠و نينبل ا رد و نم يطس
 اطاتعترف ىكأد رع و قطلملا مدعل قكذ نم توقد و دعس بي اسمع هامه

 "ا ةفاوم يعرشلا ”ليبلاب لع وب دمب قالطلا عرقوب هلعوضف ليبحضصاقل 2 سس
 ” اع,تياورلا طا ذهب بتوجل هءاضق ذفني ىو طيار ا ووتسمطنم 7 اف بنك انعقد فير

 ا زلاتعد اي بياطلا لع ينبح اضف ذاق ىكزك لولا جدا مت ىوضلا لع و 0 و

 !: كىزللا بياغلا لاه نه هذ اي و بئاعلا ةهذب يزل نيد ىوعد ئم ةرورص

 ” ارز طع لاك# شمع بد بياطلا رعى وعرلا| ىف لس يبدل سنج ئم كش دب
 2١" نكح لاَ روق مثدسييوي دج قيال وتحوي نوكت له وشن جوالو مي ا

 / وكت قط اع ذفين الو لب ععيالىا لالو بيا. طهعقسال ىالعلل حرشو م
 , تيت اىرلا يطا فضني بيلا الب بياع وضقولو لات بيلا روع

 دحاوريع جرو ذفليال لقو بيعلا ,ايح ب ابذي هرسذ الل نكد انباىبص | نع
 ' ام الع ضقوت نزلا مجد و ىؤشلا لعو ىداتفلا وتد سزازبلاو نمل ىو دنا 20 بس

 تمائالوقسيل عضد انام نا ماعلا ردلا طع تقلع اعف تبتكو زل حاضصاق ٠ 1 م ل
 مول ول ءانعم ا بنوع ولو ري وسلا لّوانا رحب اك ىناشلا لول اوهؤب : تالا

0 | 
 ١ ئطاقلا نوكجعاذ اطنلا طع ىوتفلا ب منار يكل ع هبتشس | لوقبرحجلا ذ

١ 
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 ركل 13 : ا 2 ا

 موج دال امنع ىف يننحو امايشاش 2 3 3 50 7

 فاس 2 ِّ 0 نيام انعم هز دريل صان ض رع لا

2 0 
 م لس زنكلا ل تنم عرش ةمويدقملا ده ةمالعلا ضرتءا نمككب اطالع

|, 

 | نع تلا وما غاب ايتييقلا بلاط 6
2 7 5 2-6 

 ياووذغب ضّعولو ىد وماحو ينل حدا

00 35 
 5ع م ىت هوك مما ضم انزال عئرم 15! ن 0 لد« طتعوتفل او نفشي

2 

  2 1جا ا 4 22 1

 ظلمات ناعدن يؤتي ل و بيانا عك مودا

 كبت اعجقوقهلا دايصا داسؤ وا اذ اوبحأ مسكت تفيد تارموزعلاو جول
 )و بصر لطاوحا الاو تاتباواندع يفوت ت الْيلا ا 0

 " اضتراواصتلم زنا محو طرطب 6و ب فسياغلا باج ارس لأ فرعد مع را

 نكابلا د اح طمرلا ذهل مهالملا او ملعزرومتلا غنيم نيعلادونف أ

 يد تب مجم ناوكا هدعيرابتعا بعت مرولاو عجل ظحولا ذا |

 نيا عن مهم مهلا م هئالك ريدا كيا اذا ايد لس قخوملا (ثت هنا قرنا ةيوطلا مدهاو ال نكلاواتا

 ”رط اىاطع عيصت اًرل هوسهلع فضا ّمطَف اوبصعع انك رق ىلاه ا ةيقبو مناد فنا غمرت ع ظانل ادب |
 طقف مؤ لكذ تبحاو ىرشلا رجولاب ترئاظن تق ترام تر نع نوح عا ف أ
 ببي مدلع موكحلا الع دصتيالو ذغان روكذملا مقل ليف دجح كذب ب ا

 ا نم ءابشبالا لاق امل مجرفيطللك دعت لو طقش مملع وكمل طع ذهن روكا لأ 9

 ائهعلالءعرمتقياصفلا 2 تيرا جهال طالع دعييالو لج وتسلط عصتقي ةءاشتلا ةدااضتلا بأ[
 سك إلا بنلآو ةيلصالا ركل ف هدب هيف دحاى وعد وش الذ سانا :اكلاع دمتي
 سس بس قل ىرمتي ال عمتي قولي انهنآو ىنصلاىداتفل قل ءاتمال لك ١

 (مهحرح 'بصنش ال ل اكورغب دارصق دحئعايصخرح | بصتشال انين ا لاقو دال ناك فاكأأ |

 ردد [ مر -ن اًنلا قابلا نماصنج صن رولا دحا نيتلمم والا ءالوو باسو ّْ

 تع نابهو نبا درح ازكى ابلا نعامدخ ضحي بضتْشن مع قوقولادحا
 احئباهضنقالط يلعن تعد اىساذل لصفلا ئيملا مؤ ةلاَعوميئقلا |

 0 هليملا نه لوبقئف تلازؤ جدزتشا ترو
 ١تاّيا ىفايصح بصتشالف [مارط طوس الف جاك ذا نصت
 وعل ا بدل اطرش بياشلا رع ْمَكل ت ىبش نامولامو باويلل خ محصلاد لاق
 جر ضن ف اه ولادات افي وراد لمح دك ب نا دزعتسمشللا ا



 ال عركاغالغر كرو
 .٠

 نايا
 دانا

 دعب نوبام ءاضقلا 5 ١
 ميلرعلاة رايدعآل ١

 ركولا ! ىوعدلا لصف زد ظ ِ أ

 د اعنا درفت وعلل )
 99ج بسسس ا ا ا لا 1

 كاموا ناطرسلا/زع او |

 مت اضف زوتت ال

 5 3 أ

 فن يؤم اوع بيان ةهيلخلا
 0الولا 55 انومْلا ديلقن

 ليلؤولا هب لزعتي ايزك

 ي 0 ي ياا رار سبب
 دح اوت
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 ١/ |ضفنا تام اذ |طكوملا ناوبرو دح اويشيفالا ضمنا نع طاقلا ب جري ةلاكولا ئع

/ ْ 

 ' امباث بلل ناكو ىوع هص وص اةرنع ورع عايز فات ذا اهجلسكرينارطو عن نيد
 ...ًاطعاو ءرشلا فالق ورعل تملا ت وش ٌوَلَرملا ىوعرلا صوص املا مدد ندب

 1 عحا ذا كيوي كرما عرتعسر هلو دخان صضروكؤملا شح توك خببخ جك 5

 | لعبالو وكما كل ذفنيال دج لكن ططعاو فيرشلا ةرشلا نالثج مل
 / | كيو اذ هسا لزنا اعل نغ وسن هسدإ_33 نه تلاشلم ةروكزملا لاب
 ْ ضاقماراثلاو نايضاق# دهل ةضاق مالسلاوةالصلا لع لآقو نىماظلا
 0س اةانكور انلا فوه حالك محو قلل فم ضاق وتنمو وبه ب خحو لل فرع
 يطا غي لل قلك ملظمل | لحل هسداجالأ جوج ال و لوحال و بجو صف
 1 000 فشاوضيراؤلا فيقا نه ىيملاب اضفلاَسانملا ذلات

 ظ كلا يق نيدهاش ة د اههنب ىضاقلا نصف اذا اهو لس لسه جو لكي ةسارعا

 روكذملا ْمْكَل زضندال مزج ؟ملد يس نئحريو ئع عنملا دوحو عم لرعتلاو

 اً 5 مح ولئراقال يكزتلا و [ٍدمتلا دعب و م

 ذ ناتعلاركلا طم مالم الا زينب وكذ وذم تغادكو ميلا تفتلي الو يحرمني

 | غه حو مم ىوعدلا تتصف | ١ااهد اس تن هنا. ظفحمع دنا هل نير

 يشنالو دامت اللب يرش هج ىنب بتكو فررشلا عشلا طاقم ان

 ٠ مدام الو ضمنت ال يئرّشلا مجولاب م تلص تس ىوعدلا بسب ىرخحا ع

 ْ ملو هالو ناك ةاضَد ولنا د يف دطلسلا و 5و 5 ناطلسلاوليخا ذا اهي

 ١ مماكحا ملاحؤتع ىلا ءاضق (ل وكت ع رقي مل و بوصنمملا ملعب
 ٍ | 11 برقا مزج ةيحر ملكت :موإ مني ال و "رزياج مجروما و ةذذ اذ
 ظ >رييبشلا مامالا كنب عصاي خب بيب نهكادلد
 : عما يالول فسم ط4 اسولا عنا ييسوسرعلاخبص الا و عيدا في ىئاشاكلا

 0( نئماعمحلا ّنياَبعو ئطانلا ءارهو عياربلا هطيلانعالّقن ضرامتملا طرشلاب

 ْ محا ناب معد هو علخ وا فيلحلا تامولو,صياعضصاقلاو <زيللا ت وم باب

 || ملخوا توع نت ملر مني ال ءالو وةاضَم لو ب لاربتس الاو عل نع سسانلا
 | لسلاوًالوظديلقت ف مهلعابيا ناكش مرح اصئال اوبصد نيراسلا تولهس مزال
 0 ١ تدار ميبال لاعرل و ءددملا لاو تاموبوكيو ملاحولع ما يقبتف ماحرع
 )0 1ع رب ان لمس ادبلا ىف رتتا مزع ايان ناك شب د دملا لها اصمل انيس ا

 ةاقلانلمتس اولو تال وو مت ل ا ةةيلذملاو ليكولا

7 5 7 



 : -انال قفل مامالا بيان دال تغير خل زمن الوصاقلاتدام مث مامالا
 . ص اقلالكيالو عماقلا لزعنيال ماضي ةفيلل تدمب لزمئيالو نص لإ 1

 نزولا لزعركيالزيواكرل نعم ى نعيد الف مامالأ بيان د مضيلل لومع ظ
 شالو و يراشملا نمر يك ع راتخلا وهو نيتضملا مش نخ شراك مىتنا |

 معي زين ال نا ع ىوتملا وال تاماؤاد جان لزب تالق

 ا اريانكو اق .ةييتح ل زعلاريلاضوف ول كم ا داطلسلا بين نال اقلا
 لكوكب بيانلا نالارص لزعلا ضيومت الب بيان قرع, لذ تئشام عنصا الق ١ ا
 نوكيا الارإبلا ىحاق دوجو عم زءاجريمالااضم ءابسل فرأت ىتنا ليو 1
 ديفتس ادق وت تيطاح خرط اقد طقتلل ! غاذكضيلخل نم لوح نصاقلا 1
 لقئع لولا اهضاخدوجووماّسابلاب مسلا صر ا اضع نارعملا مالكم 62 1

 دي ز لسرءاف يعرش ىوع دورعزع مر زل ناكأ ذا اهم ىف اجمع ناطلسلا 1

 ديزوهركب رجا (نروكم بز ا درهورع نكي لو ءدشلا ليلا رعي طعجل الوسداركب ا
 | ذك مالاوضروكذمل اع رملا لسرملا برز لع كمة رجا نوكيا الما |
 عدلا وه درّمملا ىلع سالت ادق ناك ذا اهو ةسزاربلا نعرسبلا غلق |

 _ اططّملائم رإرلاو ناكل ىالملا خيلكملاو جعا هساد نهراحلاد |
 ١ مبهذم اًعفاوم كك محو قلطملا _دملا عسب صعد د اش طق ول ايد ١

 ذدْمِين ليهم غشا تييوصلا سك ىوعدلا دعت الجلاب املاع طيارشابةوتس |

 مداضحا ةاضقلا ئمريلا فرم نسلكليع د ىكذ طب تح طني خد بيجلالما | ُإ

 لهو دهس مب تيصدئضطّدولف ىف اث انالحدملا لبي اند نه لاقل ِ ٠

 بكي ئمىالعلاكراص مصيب نالطس عقول ممن مخنوق مبدتلا لطب |

 لمى لست سر ازباءاجا فن به لسع ىف دله غقيل كغ ل صوف وت ىبدتلا ١ ا

 ىرجب نم ماعلا ثلا وع دا مكه و ريع نضتربف عدركلاو الام هلجولغيعدا | '
 دب 2 تيذونلا ناوماب ضي صن بيرك مءاهرسل بقي لب طروكرملا لاما كا

 صصحو م ولممر اد نيلحرل ناكا ذا اهي لسص امل جسق سوس

 ةكسم دس هرقب ئم ةدعو ةسولعم فق :يمإ, اري تاعي تاير

 مواعم نيب ديب ز نم ةدحا هدمغص قفص ميم كك اعابق < ص ولص٠ح ئدوصاراوو ظ

 عيبلا وهج مح قيبح مكحىرل كر دص و تاعيجلا اهم كغ نبي مد 1
 مقوم ولك هزم لع لط ادروكرلا ميسا نرخ م دص ككنب تو روكا. ٠

 ب



 00 ياا >> جيمس مسح هيوسسم سبح

 حيسلال كورعا طز اكاذا
 سلا ىوعد هلم

 مرلك ةع يل ولد هيلع

 ا هبسكلضافزخ

 ثنهتقمن نعل ضايلا عراوب

 بم ابراوع هه

 مل ولد

 هل ويد هيلع ور امنت هل
 ”هتفمت نعرض لا

 موب درإ ١

 0 ا

 ةوبدمل ا راقع عيبىْم قرد

00 | 
 0 ا 0

 ال يم (قيلن سرل

 يما هارد

 نو ثارل اطلت امن
 فلكي /

 ١ انوالاوصإما ناو ْ مورملل شي ملو ءلكسملا دُسموهو مورهملاو دوحوملا لع
 ١ يفااعسح بح نيدحا مامالا بهذه ىف اسم شال ابيك مولع ةضوقوملا
 ئ |0001 60[ بهم لوشن رص طخ تمم عزح تفح لكل كج
 ا ىوعرلا دعب طيارش ايفوتسر وبزملا ؛ءكصلاب ولا مرعب و روكأملا ميبلا
 ٠ ريل ارش تو رعب امج ىدب ومي جهز ةييءرش دج ككجب بنكو وصلا

 عال امنق يخلع دم لاش رج عالم نيب نع د11 اهو سس معن
 لبقيال ىيرعاالو اكد ان شيح بر قيفوتلار ذعتل حرت القي ارباع ورع
 ١ فرحو لايكى ؤرقف ىف لس ديوسلا ئماضملا عسف مسا و ييدوتلار زمتل
 0 منوضلكت :داهط دلع و َىس هنم لضفي و بمكه لا رعي ك وفن د اهمبسشك
 توزخاب لب لك مل سيل قي مخ نم بسك يجف دلل ىرش جوالب

 ممالعلا موحرلا جسم اًضقلا م ريل ىف ملشسملا و مهد بني سك يصاذ
 بانا نيد جر ل لغناكاذ | اهندرنع هع ى داهلا ىرنذا نسرللا داهم مالمالا يي
 نمل ضفي اد ٍءذ وينو اهاغ قو خ قاقعسا درق لوايط لكيالو دع اجل
 م ويب وبما ثويدلا باب دانيب هتقشن ئعر وبل ا قاققخس ادق
 ديزل نالوا ايذ لس باجاولاولاهع,ب؟باويل ملعتبتلو متن بارك
 / ,لايعمق ”ةذل و مضل ىت تالغابل ,ازمو ىروؤع قيْشم رامي نويدملا
 نرد بد كلذ ريا يس كي الو هم هي د ءادا نح عسي و ىتس ازد لنص و
 ىّتح نيدلا ءا دأ نم عنتما نوي دم قيل سرمد ابوه ديد ر وكما نيصاغلا

 معابا ذأ دمت نم اذولاكي نيو لاه مل نا لاىللو ىنض اهنا وسبح ى سيح
 يكد احلاىلل ناك ثيح ل عم اهلا لكذ مي ىف تنمتم حرمه ثاالا
 ْ ؤ ”شرولا|رعاب لع نو دب ل ا يدب
 | عيبةيلو بري طق هزطهو موج ذذني اذ نو حالا عم نذا نهد
 ١ هياو زعل نيد ذ |عككم مدحل برم وهلال صامل نيدحأب ”قرطتسما مكّرلا
 اي كبدي رع ءاجو نيدلاب قضت كر ”ديقلا نعم فنالا ىداتف و
 " راولا قرت الكل و حا مي رعلخال شرا ولا لع تنس نصت أءاذ تيمل ولع
 1 هلرلاو مدل رقاون شداولاو مارق اوه ذل لوكا تدي هذ
 1 . نكلو لق حو مدين اا يعبي د لحام يرط ح مايد لا واطي الو عا عيل
 ظ | 10م ح طيس ب تخا نعت اد حجر ىف لمس وقوم رمال نلعب كانه عم



 ثم بيائلا بيشد ايلا عمل هكر ىلخو بصععنباو بيا قش لا ٠
 :ديماوهو 290 عوج لا لشم رح موكل ةروبزملا تخالا دب تك هكرتلا ٠

 ىذ لول حف عدن شقر نو لب لكذ نغ تناله عقار ديد رم مهل ائاماٌوف 1

 ليصعلا ئه م دان دوقعلاو بيائلا لاه عاديا الو صاّقتل و مهن بليك

 تاتا ادا بع نعصيصنت اذ هو اضبا ريف نئيدلا دير ئ دات نمعوساملا

 نم اقل تف زم رب نيلوصمل ايف مررنا بياشلا قاد طز حلاو بصتس انا
 ايصو ملمج ما مياصولا كشوف بكيو اس او ثراد ناكول طولا بصن 1

 نكت ملاداد غادي لأ وضاقلل انا ةرابصلا نم ماظن فين فسلا ةدس تياغ داو
 مع وسلا ةش د اهلا باوجريفتس امس طضد اظفحلا مال ممطقنم بيغ
 ىداتئلا ضمد نع از عبلاو د نيا وصعلا ى ع تين اح غيوم اريح هشاراك

 فلاتمإرْوُف يلا بياغلا انعبصط الو رقوقح ظمحل هوصطملانماببصو بصنمو |
 | ورعم ناكل 9١ | ىلع ىلاثل ١ سالك يك ادا نكت و بيانعلا نعىصولا بصتميف حقشلا |

 اممدوت و نوي ام ايسد ميلا لا ود ملام ع و معطقلس تسع نكت ملو
 خا ذا بياغلا لل بناملا لام ثعبي ناهض اّقدنو ثيدلا رض مالك نا اصرا هدئوي ١
 مضي وا,ذبم ارسم رلاولا ناك ذا عدلاو ئممتيلا لاه ذخاينا لو كاكبلا |
 موتا تيجهلا :ىنطقي معيض نم دياح ميديا غلبي تال لدع يدع |[

 لره نع مضي نا لو جيم ئم بياع يدرى اهلل ناركبلا و 1 ١

 ملوغلس عيب مالو لو ماه ارقا الور انا و مص اك ئه بوصئم نص لو

 بياطلا يرد افي املو لاتعد داك لعولد ماك جمعت له قدم الع فااحاذأ
 حاسوحو هرنع أتياث هني د ناكأ 5١ هلي د اقبال ماى ومب د ىعضحلاب ماع,

 ٠كوزنككا لوقدز ماع رعج أرذ لذ تن دسا ءازج مرتع |, موكب ل ص اقنا مكي انو ةربك

 مث راوالو بكر ئه يوجد وس الملحا ناو ىلا فاخر قتلا ٠
 تضل صوشحلا ف ايصوضاّقلا بصق مولعم نيد قلبم متح ب ديزلو ٠

 يداقلا مخ ىفوتملا ةما١ نب ولبملا قده لحو اهلا ةثيبلاب طلسم كنا ٠
 5 حب لبو يش وج ب بتكو 0 ا جلباب |

 ءاجج ثراو تيما نك يلوا 2 ناق_زوقا مند بوب ظ
 فردي ضاقلا بدا يأ ىوعرال نيكد ىطاقلا بضم ا عدنا 1

 ريل نعل تبتكو جلا مالك رنا منح سيل لاما تب نيكون هاظ» ١
 نايدكت |ذ١اهأ ءظظفحذ منع اطال الكف اذا ام, ههيتتم بجي ءاوطسرلا ١

, 
:, 

: 

: 

| 
 م

 + ا "1

 ةهيسعمع دسم

1 

 لاء دا يدولا ضد
 1 تيكن نم اكل

 بياخلار ام كبي نم مب

 لالعلاى اخ اذا هيلا
1 

 ديلا فرسملا هنلاو

 قف فاعلا لدتا

 ياس

 هتلالشا فقل 1-2 هيلششسللا

 ين فهل تثراوإلو تام 1

 , ىداقلا ل وضد سد

 ايضو



 #00 ض0

 مترولاردعيراع انهدل ١

 نايزلاب نتن ازمتلا
 وصكرضعيو ن ساو

 يعدل ا ضاقي يعئارف
 هلع ىع دلاوا

 فاناكول ف مهرب

 فلتخاو ن ايبخ ان ةرورب ٌ

 ظ 010

8 
 ظ تاك اهم عرفتو عوق ولا ةرثكرلسللا هرهو ىت اضيا لع ندي وىئدي
 ١ مقلب ىلا عطاقخا لكزكو نعدالا د كلا عري ىلا دخرصيال عرارملا

 000 بيانعل او محل و /ثور ومر اقع دير دعب ناكا واعد لرزااب ماه

 ١ ليلابءاوعد تبح تشاو فقولا داقعلا ناي درر لع ئق وطان عداف نال

 ! ا مام فقول رج كب مك قرش مكحىدل ايعرشنات وبن يرشلا
 ”1 تبجون وضالالال معيج ئ ع مدنح ث رولا نضج بيل ورعوع عرسي
 / سول قا ويل ام نكرم نم دحا وزو تيملا ىلع
 وس مالي ىابلا نعامصحصتشا اير داماس

 - ثرااما عبي اهلا ق دصناناو تعوسّمم نوككالاو مب ىف ابلك نيعلا نوك
 ىى داولو زل لوق د مع |رو رض طاوسبخ كو ناس ماو نونا كملا نع

 |ةده اطلس فيش مما در واذ اهي سس كبيياغ ل غانو مسضنل اند ا اراد
 ١ فيبرشلامالا نوع تؤتلب ملو ىماخلا اهعمست نعل غ انكي فيبر ىوعد عامس
 الا الزبد ونملاب حد بتكو روكؤملا ع الاب لع ىجد دب ْن مصر اوم ئه ارع ونمو

 لا هيبقتو صيعت نوحي اضقلا نال معن ب وجئارعاوسنئماهونم وكلا وعي .
 اما اذاذاطللا صالخل هيل تاموضفل ضمت تس او ناحكلا و انام ناب

 1 ليصي ال واسس العدان رعمالج ر وا م مموصخ شتم | و هدحراضملا لو

 ا سلا نه وجر |( يح الذ ث داوح يش ال لاق ذا ةموصخلا ككت ئارضاك

 || العر اطلس ارق يرن اربلا ىف عرمتلا دف اوضه ولو وحس انام اهل رزوجي ال
 1, كيلا انضم زنا واطرشلا يصي يعي ل جر طف ميسي اناا ملع طرش و انتل

 را ا نمر ةعوصخلا تعق رد نايص اد ةرللا ى ناكا ذا اهو لس لعرا انه ع

 7 . ابيل ثوكيئإف حالا دي ريرطع عدملاوامهه ضم اق لل مصانخي نادي ريم دملاف

 ' ةسالعلاَوْو التي و رز ارلا 2آكىوتفلا لعو درع مل عرإل دايك باول

 : سحيلا هلاك هاواتخؤي اكجرلا م العلو وم اهلل عشنا هرحلاب !يحاص ميك نا

 / | ىصام وعدل داراو لظكدملا لحوض اق ئدملا هارا اذا اذ لماشرق الطاب وهب د
 1 . هزباف عفاملاف اوغلو صبرالا بهاذملا ىف ةاضّقلا هدمت اذا الو ىرملا ل

 طع دلما يلانلن الكواكب هلاك هلعوملا هلا سفاشدلا
 ا قارنا اميزع تيتا ب هرعاظل اوهاذهو
 ١١' مققحام مسا نه ىفركلا د٠ تقلع اد تبتكو ىوعدلا ب انك لوا
 ١١! ناب ده ل وق عيمصت و ىف النخل نم عو رك اهنا لص اخو ىيسدّمملا العلا

3 



 اىنملكرءادق و ينامزم لك دايضاق ناكل هدو هان الهع دال ربعلا ٠
 أثرحا اكول اكد لوصتلا يداونا لقى 2بب طقف علم لها مهللاب ّ

 ركسعلا ضاق لل هد اخيذإكسعلا دار افرلبل ا لها نمرخالا و ىكسحلا لها نم 0

 ايالوالاو كرش دنبلل ل عركسمل !ئاتل ءالو الو ف الل انها اانهزعوبو 1 ظ
 هلت ح نعى الع لابن و امارس حكاداكك انا انلقاس طع وم او قيددالا ْ

 لومتلاْغ شبه امن ام ز ةانصخ فاك مع وىركسع هىلح و ياسو ىصهؤم

 ىزيلاوب/ كدملا اذ ىا لهو ملا و ىدملا فيرصتل تقف ذاول يمعنيلا لووإع

 (مي2) ل جوان ن نرخ اتلا ضمد 51 9 دارا ضاق ىارلع ايملطيف ةموصحلا

 كيما ةءالصلا نع ان كذ اهو مم الك مدت و وكلا بحاص ثرح اتنا ضعس داراو
 شحوم زاربلا ىشماه العرب وسلا يحاص ططئفر تل اددلا :.متنام ىنممرلي/

 ابرد وم هىقلا ءاسل اضف نا دين ئداتغلا ب اهحا تاراس عينا ئملا غلو ٠
 .اماوةلحن غض اقلك اضاع ةريبلا داك ذاامو ديو فسهافلا كب الفل ' ٠

 ًاوع د ى دل ارتي هاوس ازرع دحاور عم لع 5 انتطلوا نييطاقل ياللا تناذا

 الع كاب رمم امىا<ل سم ىضاو نك وقشر ه داءاض اخو ادلع رعرلاه

 ”العلوسو 'مابضالا نرسل عادرعم ناكدد ناك ماقملا انه يمغاَ طّمف تلح

 دلاتبش نيئلابلا .ثدولادح اهع نيب ماقااذا>تجاف يلع كفن نيف

 للعه يباني تث رو و نوبو ملعو ىف بلد نعاني سر اطصلااو رابكلا قحيف
 ب ت ترب وف كر( تيلا بالا الما ترو ةبيغف تيلاطع تحل توش فويل 1
 .ها مطقلم ةيبغ نوبي مك رولا و مرسعي د تأيثا ثوبدلا باصصا داداو 1

 2و تيلانمايصو بصْس ىضاقل اذرءامص |
 ِ فص ثراول اولد تداولا لال مني +ب عمال ةءاطقشم يذلا كك لالاو
 ئنعبقي مم م والت ادعب ديد متي ةرلعتيدلا تن تس وىدو كسصم ْ

 مثم اوضاع ملو دحاطع موي هن اوقات مله تيملااد اربي ملو شسايشالو ثيدلا ا

 طعنات ركتأو تجب حاد صختم دااذ ا اضن ل سسو هكرتلا نم ماعبقي موو ا
 بهزيل لع 511 كلل اسوئدملا لطم املا لبق ملعترملا بيشف ل تدهس !

 ةرلبل|يضاقرلا اب انكم بيكي نا بط ناو ىكذ لا باهي لدا بهذملا سأف ملح 2
 باّكىف موكذملا طورش و خاّملا ل كي 5 اهسلاو ىوعدلا صن مرغلااهءىتلا |

 ىوسلهض اقىدي نيب ذو لسع ماك ١ ذا اضيا لو ضاقلا هل اًضفلا |

 مليا او ل انطاو نىنلاب دالوا مل تيم كتف جب ىع داىصخت نعريازييلا راق ٠

 رقي ساهرا دف دتهثيدلا تشب

 ل

 نيئلابلا ارولادحإإ عكا

 عيت عرك

 هانيرياغ رولا ن اكاذا
 ايصقوىد قلارضسر افص



 ا ٠١77

 تبيض اقاوقن ريما
 مد ف ىونع

 تي اذا وعهلإب كح اما
 هع 2! هقكو ان هكيم

 كا

 ةيطط كح رركاحرمملا اذا

 دما زيدل اييخ !ىفتتال
 رضا

 ال اهىف اقلادهط ن١
 تا هلق هرينع نوب
 هصفلبا 5

 هي

 باقنزلاى ع رملا ديصق!ؤ)
 كورلا وجيرخ ١ ض ارا

 كل

 يَ
 رِؤاملع دور شل املا
 هلهمي عادل اب دبل كي

 ايناش ناهوزلا لسانا
 كالطلا نادغيب مق

 فى ااضملا
 هوكو

 و 6ةىدنعتش لااا [كلنع اضن سو رض باف اسوصو اءاضامزب
 ِء | تتايبررسو فد محى دلعتبشي عاملا لوقا مىهصلاب اجاو عدوهره

 ١ بس اجاف فلاحا رطل ىباَط عرشما نمالا عوككي الانا رج واين ماكل نم

 ” ام داخ شلع نه ءارطرعسلا نعت امي ا او لهل رع عرج ذا ىض اقلارسيل
 لهانا لس تاكشلا ببسب مرغ اه ويحس لع و ب دا ة يرش رثع نم ءاكش من

 «رلاواعابلاوا طق اولا لكم توب : 1 و

 ,ملناواضقد ام زكام ماتبش اذا ىصلاب مسوي اذا باجاؤ ال ما ةرئايحو
 ' ظ نموقتبج ملناو ضقولا ل اذكو بايثوا كم ما ابان يبل ادار اجلا ”يالو

 ١ || ماحر جا اذا انعبا لسبو عيبلاو نراجالاو تقولاوسغنب لب ىصل ابكي ال مذ

 | يالي اجاحالماايوعئابكلا عوس و ابا كه ضمن اكاحْمكت
 | عضال : دالي نح نع اننا [س ورا رهاش ئمصم نبال لن, ئابخحا

 5 0 اروطسمابم بلك 9 الع الل عسل اكربعنم لع

 1 582 اكو بهذه يه محبا مولع اذا باجحاذ اا ةيطتم كت لاطجإب كل
 . لقومه عدا ذأ مو لكذ نم غال *يس منامضقنب نا ل يَيَل لع بلطو

 ”لخ ا ىسيل ناىثدملا لع تدي ديس كب عمد هج ا و ىوعدب مهنى مس

 دق مولا اذه خىدحئعولط تعور: اىرملا لاقح ص تل انه بهم رع

 ١ - رخاضاة لا دعمف ربو كلذ لا يضاّملا سيب لهرخا ضاق باهزلا زكر

 ىيدلا نالرذ نعوضاقلا ذكي و طحزح وب «نالط لك ضط املا نعيلطي ملام مشن
 ١ ف يلارزعا ناو مصل دازعالا ؟شلإ ص اقلطرتشيا اضياابسسو كَربلت اذا

 1 دبي مهل و اولكر و تحبو ده ذا تاحاف ميك ككل ام خا تقولا تقو ئم

 نإ عادا يحل ذل مخ وي ناملع دوهسملا بلط ناو ىضاقلا مها يعرش امنا د

 , ام اقالطب فدحؤعر مدس لعن وضارلاب ىنحت ملا مايا رمال

  ثالطبب يش فاضملا َق الطلا غامجيب عيل الجر اك د اهجوزتض ارجو زم

 سكذو اهي لا مح زفنيال |رْوصلا وم الل خط رك ذ هيف 'ئلشملا فلتم ما ئيهلا

 تابرجولا نيك عما نيبام عما مح نا تايلورلا نمي و لصالح
 كك انا فاصل لكذو ١ جح نع جرين هرح ال نوكال وح صاّملا عم لزرع

 لولدل مالى كدو صاصقناو تدورفل غالارياج تيرا ذ 2 يحيا

 ' "نبا "لاه اظفذ راج فاضملا قالطناو تادانككا وك تسلا ا مكن

 أ ا ل 0 يل

0 0 

1 
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 ماكو از هم ومس ءاوهاد انعم هما مرام ص ا نعى هددق هانهِلُس ْ

 نيىلا نالطبب «اتئاف ابرق انهزع ل :داحلل بح اصويفتس اول ما مزه ع ورم ١

 ه اما حك ظفلب فلح ن اكرق واهدجبئرخا جوز ناو اركسمي نا مصسو

 اضن ةالطلا ءوق وو نيولا صعب ءاتذ انه لواك[ شم ارق تضتس اوابرع واتا

 مك لزاو لها يقفلا ىوتف نال وال[ كسي وةناتما قرافي ءامابع |
 مح نا جيتا متحو ضاقلا تك نمي قرفلا ناالا ميلا مك وا لوم اىضاقلا ش'

 افلا نا/ناو ءاضمأ ار اًمفاوم ناك ناوضاقلا زإ وكر ذا تسلا نا | '

 مصالعلاىداتذ ىف و تروا 2. ضاضا مكلعمي نارطاقلا سيو ملطنا ْ

 اما تلاكو< ءلكولا تزدحم إما نيكول لاملا ودب ىحاقلاككاذإ وايل 1

 يال انماعتمى املا دب ىينلل تح نوكيقنم ضب نال وشمل ىف تلك | ١

 مردّقت دعن كلذ د ّن ثول ا لومب تكس العا اولاو تناغلإ ضيقلاب ةلاكولا ا

 اطفي و عل املع بزل ىوعرلا جيم ركذ ئمرب لؤب ىيصصكوعد |
 بهذه نم يدلاوقامزعضيقلاب ليكد ما اهيورتّزي نا ىوعرلا لصفوف ٠ ؤ

 لاملا وفريد ميدل عوسيب الذ ضبتقلاب ايكو توكيأل ةعوصمحلاب ليكولا خل طن |
 ّبادلا بر تاحو ارككاوف دواي اج وامها ذ كما الب ارجاتسارجئارملا |
 نمضدالو كم مل اههكري نارجاتسللف ةءاجالا نئضن !ّيدحتاهزلا ىف أ“
 باردا ويبي انا ى ى ازف ص قلاذلر اك رو لكم ىلا اذاؤتكم زل اركلا ملعو ['

 تدبادهإجب نحر از هاهم ناجرجاتملا هل رجالا شيد وو ري 9

 نيرا عيبدوهوماقلا طلرالا نيمرملا عفرف معطقلس يع نير دملا ب اغو |"
 نيم تق ىتشلا باغانامج ناب ثعترملا يديد 1

 جابلل نطل وو عيبما عيسي : ان أ صاقلل زاج ةمطّمسم يدع ئعلا دقن

 رطمرل اب فرش سلا بيبانل فاوسم اهل عصفلا نسى والا لوصف أ

 جا اهب جكل ةدايشلا لمَن ماتنا شم ىضاقلا بيانل تك انا |'
 تتح ةبانتسال # انمهلل ضوخيب تن هما نم ناطلسلا نا تبشثيح |

 ةردتم بيانلا حالو تناك كوب نيبو ادعو هلل اما دك ا

 سرقلاضاة بكد اكتبو د ماطلع طرشلا دحوف ناطلسلانذال : ٠

 كثي ىف باوهرع ا« يبتسم ماقم ميا بيازلك ذا قئس د صال 1 ٠
 وكرم ضاقلا بيان دل ىضاقلا بيل ئه ب اتككازاوبحربظف تب انتسال

 "امال نمل عمضاَق نم ىصاّقنا باك طرش اا ىكؤ راك وص

 م5

 ةلزايز هام هيفا ءوتذ
 ىكماؤلا ملح

 9 0 اروتب جو

 كقوعو ملفت نول

 رودكو
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 تاق نيب ام اتا
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 ياخ دلي نارفاقلا 1
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 ىقفملا سش اكل لع
 لكما اءرولص افزلخا

 ةنسسي

 فو !مهاقلا وعمر | اذا

 قلو ل نحّيد لع
 لا

 "نينو ادني هَ 2

 0 ةاضق

 ىلعوم املا < امو
 دي

 موتو يراهعلا ناراسم زإ
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 مق الخ

 لاح لا نزلا باكيت اذ | نيدلإ رح يلا بالحل ا ىواتق نم

 مرار فل ارعغال بالا رع ٌمالاؤ جلخ رم مرن و ىوعدلا نمزيهلا ل
 ١ نعمت و مكي نمر داصلا كل ماه ١ ذيغنتلا ةداهسلا ب اقسم
 يشلارخلا محدوسلا اطنخ م لعاّدضتسم مكملا نوكيدبو ب عج ام بجوع
 ْ اذا ْض اقلاؤ تاياورلا تفلت تنلتخا ى داهلا ىرنؤا نمحرلا دبع
 ض ل نمي المنا تيد ازعل اد اتخنا لزعلا تس ما لعن قض و اىتترا
 ١ سم اناىد هريلا نسرلا لا انماماو نعد لاقل ص لاذ مرصع و
 مل هطيلخلا نمئراامل مماكح ادهنت] صا نار يه! ال لثملا نه
 ولورك زككتنامز لبعا نال مماككا ذغنت ال لوما ناررّشا الو متي ”نارحلا و

 ثئيي وادنيب هدا مج رجا ماوحالا ن اطبا كا ىبذى دا نالطباب تَعص ١

 مم لع همااؤص انين محد ست وانس دانيلعاورسو ١١ننامذ م اضق
 نلت لكم ىف محض ام ىل ىداتفلا هاو مسرلا و مسالا الأ مهتم قيمي مل 1

 مل و طيح ىلإ به ذل لاصرت د فس ديو بعزم يداوم لوداع ايه
 ١ نيحوبا]وق ب يملا اذا رع ضن كانه ناكدا قمل يع ضد كاش نكي
 || .مضيحمبا ليتطت لما نا نصالا باول مون مزعل ما عواض ذغنيب لفت
 | ميك با ىص ١ نم زل >نميد دع بلعالا غ ليل دئيراشملا جانبا
 ْ  ىوتضلاب اووي ملاداو لون حيل 1 ةراما اذ جو ظل اخ جر دس | اع

 2و ”2ارلا جلب امي لط جوجرملا نال ييجصنل اهي - صك ج ملا ذا لع

 ١  ىوتفلا ناب '( ثلا ئمدحا 2صاألالا لو ئعجئملادىصاقلا ل دعس الذ

 || مق ماررو جاع ل للف طيح حارب ل وق مكي اناوضاقلاسيلف يعلو
 ' مخ مىسيل «ضاسرو يخل او مح اناذريل دولع ”طيححإ كوابوا وجدو
 يا نصت نع داهلا لوصف ف يرشلا كداَيَو معا ةدداو :ضاّصتنالا
 ظ ا ناو عب ضع ال يطاّونا نا ند ةيراامرجد روح نعت عاهس تاكو

 /|| طلاعضاتلا حمل قدح او دهاش محرجه اًصملا لاح ىنجعلا
 ظ |ادهاط ةدابشر عم لع ريصن ّجح رح اره اش ليغ عم طّرشبف لوّصد اهم
 ظ | نبا ب بتتيكسسااب أب سرنا تيدا سس حم لحا
 بيز بلطو ىضاّقلا ىرل (مإواب وعي جب نم نيد تيا اذا هيو قسم

 نك خيصالكاسك ذك وتسيدو سبح يجن الزم الكب ضال عمايل و

 1 ”اياتلا معاي مرد مسارقاب ثيدللا تب ا ذا سبح حجب ال رغد باو



 مسا وه ررصلا للة رججام 55 ناسا ام هسيحشلا اذ
 "الم نعحرخ ونا ابوك و ليصل( ىكذ ؤ ىوتسي وان دعهنلا ا ْ

 ١ سد لكى سبح عمتعا تاذ تاربلاة ىا اضف اهم و تادمملا ٠

 محلا هي قلصملاءنعاكزب همزن ١
 ىلل توتب ىوب مضل جود ونتع ١ ناو ملوث ةرنا لا فككاورهيلاك
 ال عسي ملا داازه مف أب ياسع فهاد اميضدلاد ةراومما طابورع

 36 ىضنل اد الكا قا اذا قيفلا ةيلحو سه اكلنعئ رقت 0(لاّقو سك

 بح اجل نور 200 (ىزناءب لوفكك |وضن سبوتح سبك ال ىيصاقلا ناؤ ىطاقلا دلع ١
 ا 0 نم زيك حال ثيد هلع ناو يضاقلا بخ عشته ذا َصلا هله ينو ظ |

 ماذ ىكد لى وال ناب وصلعم بارما مج ركب انامل هدب ز نيد 1

 نوكرشعز مالو ةرشع حالو يام دحاو عاج ويد طعم مق لات |

 0 نييقابلا نمرحاو لحلف مايا سمح منلملا ىف ملي ايل | بح اص هسبخ ئ ْ

 ِِه تلا مس زازعلاة د رك ىزنا هييصد دوت بكيل مزدحلا نسي نا '

 7مل رئكرحاطا و ليش! اهدحال يد عصر قعام) كاق هنا ضن اني ام |

 اهرهاداراناؤ هاصرالر َةالطاْمك يك( بح اصل حجو مسبح كالا ٍْ

| 

 نقتل ليت مدهازاخأت رمال داوطاقنلارظو سفيشا حوا ةرم ىسال ف ثكمو ىرش
 مهلوس كي و تاّوّسلا نف هادرصاو مإرج معلاساع دمب سلفهرَمف ماو ٠ ا

 ابمامت ىفنل اب الضكملم نحاي انا ىط اهلا ديدربو بياق رمصحو يكرر ىرخاف ْ

 ىلسرلا رول ةءالعلا ف ادقو من باس ىك ذينص اهلل لل ليك د
 كرش سحب مزلا صد اهرَأ ىواتف ثدهلتىيم للملا نصوم /

 طي انا ضاقلا لوهه ايش ىكع ال نا ىنصاقل ضو ةسسربللؤشكمو !
 لامال  |وصاقلل ظ ثيح بماحجا هكا رهعخر وصح يطب مب م ريانا
 قي نعوضاتها كاساؤاو ضان 2 لاك ,مصح روع رطب ليسو ل

 دخاب عاملا ناز بياع تملا ١ بحاصو سلضم مار اذ اهدا

 ال ناىطاقلل للاسوا هنن إَوو سيل نم جرو مطب اليك نه"
 لاهل نكت ل10 ١انهاولاّقو هنع جارتالاب دعني دالضاانخال لسنا ١
 تاملاطلا لاق ناب ىويوملاو بلاطلا نعب تناك[ ذا ام عيان لاح 1 ظ
 رنيه ”ليبلا ةه اق | ئه اسس سعم ما نويت !لاة وسوم ْ ١

 دبا ةهنضاقلابع ١ ١١ نيب مشلا لحب ةيزس نا كت لسن يحتار ام ديب كا ١



 | ياكل هنناب ميطلانااهدص | هني دالا صن. مقلط هر اسع مذ اهلارهط /ذ 1

 ١  نيرلا نيك كيعرنتاوب
 مني وا دي قل

 فئووا

 2 ب ب م مس بيس يس سس ميسم ربل بج + حيي سس

 تنل إل اولاك ذا

 ةد اتا ظفلط ريعرالو

 ةعئانم ةلاح نك م نإ

2 

0 

 ملمهل نيالا امتواملال

 هماايك ند
 ملزندو

 ٠ ' يئس لاعبَمْمن ذ ئع و معؤضفي و لّمعم ناكو مخفل لط اذا ططيستلا

 لحج رسعم ناب ”خرعللا لفرز ان ىنطاقلا معمل اسم ١ذ 1 عيببم نتعب
 نرلاري 2 ثيحالما لنيك ما عاتي لهّملطا١ذؤاو ى لطا ىخاتلل
 قارطا ضاقلل من باجا فو للام تسدللا نكت مل واسيا ةكو اهني
 "لبر بر اال ع مادص وصح يوك رس الأكبر دا هنهتلادلو بنك

 10 ا هدباو ترسع ا ذ وكم ةرسنملا لل مظنلا مدع مزلص
 ا نوردإَوف ناك اهملش و ؟ ةقاطسلا ليلك نسرؤلاة اوك كايا ووعي

  هلحاع زعل اس انا ىضاّقال غل امرها ىنالجد هند ذ ناكها ظرسالفاو
 ىكيذ ل لَا ذا و0 ما ممصخ عطل يبس بي و رس هرائابت ةشييبلا للغناو
 - قرتفي لهو العا ةداشلا ظفل | نه ارشيد حهو دعاس نم نم
 هما مثمر دال ارس وم دعين قو ابيع هع نانخا الحي لال
 ةيالوربلل ؟ذدج )اسوا ومنا ىفرلاق دكة ىضاتل مهن باح
 مرهف ناكك ذا! ا ةلكسشم للود دنا عمد عما ناك ا اده تدم ى
  طيبو هساللط الع لربلا حقي لحام يعرض اهلا سد لهاظ
 200ه ةوس حههاو ءاخدصاو مارح نحدرسع ى ايس اىاو يصحب مك ٠١

 'ء طرتشي كو قيكاكاح ل فرغم ال ىلا ذ١ن قاسنعلا نود تالا خم
 ١ نتعزانح لاح نك ملا انها متم دابا ظل انهو
  كدل| لاق ورسوم انا باطلا حلاق ناب دع انم تناكأ ذااهآو
 كسا اا وبا 0 اديب

 || | تح دلل اع زيان هو بلابل ثداحمأب ةداش تيك

 بوو هلم دب الاع كرس وم دعب الو عرش لسملاو تدهس احد

 - ملكي واينغاكشب اللا مايب دعي الدرق ب اك نكذاعنس
0 



 هوا رمل انا يملا طلاقو ىرنا ضي قلاعي الاو ترمب تلطي ظ ٍْ
 نيسلا نمقلط | ىنهىى اىض اقلايخما ءالطح مع لاوس رعب للاخ : ١

 رعد سبح الل ةرسيملا دل مظنلا ققم اذ اع تتيثن توسع نال

 لةكالب حلطي ماوهجلا بحاص خم انسانه الط ن وكي ١

 سافص 7 تردملو نيد لهرىلع تيه ولو ترا زل نيا ميلا كام ىلالا ١

 انمدق ونار افصخل جطتكبالأ اتي هلت سبل نم قدطب الر ابكت ٠

 بفقولا لاه نوكيا يبس وابي ن ثسدلا بر ناككذ احضكب قلطبدا |

 ملوقيراشاو ةانْمتموطاوم ثالتىْم حيوكتالا لطي ال متنا ل

 اى وانغ مي مط تبني قمح نجل الو لوالل ىرخا ممسك ل نارا هالخ ١

 ماع داوالاءرخا دعع دا متمساالؤال ىو ايد اقلا ىلطا ح رازملاو ظ

 ىلمب جار الانا خلاسولا عنا ظهرت ءانخ لهي تح سرك الرسوم ١
 وجي ال قيح توثبلا باب نه توكيال سوره ا نا دهاوراببخأ م ةدملا

 ويس ل مل ةم|ورزتا سعر نأ ىدنع تبغ - لوفي ناىصاّصشف | ١

 مسي نيرم للاى لعرب زل د عرشتللا جولاب عءاسعا تيشروو الصا للامالا ظ
 نلصاك ناو هيبرا ذاق مهن بوح 0 مهو نود ا

 ك:لعو لام | سيل سعم تويده ىف لس ةوسيم ا واخلف ةرسعو ذ ظ

 جولابركذ ام تبث ا ذا لب" بسكعصاذ ل وتلبجاما د | ىلع لة ةردّى الاهب اب رال

 لحر ىف وس مند بسوا ميسل لطم اذ ئم مهنود د نويرلا باب داذخاي ىىررشلا ١

 رقه وبر ورب مسحب ققادصوخحوم تم نب اهل واب لوحدملا تجوز ىلط ْ

 عم اسبد_ ليع سنس تماقا١ذ!إلا ىّقفلا دي وبنو بسبك () يي ورسعم ظ '

 من له ديكر قف لسس هن باول
 نيررما عنتما | اذا اهات لس هع ثيد غلص) ىسكي ال يي ابدع ىبكي هام

 ركيأراقعو "نامل 0
 عيب ضاقلا عمأي لهي ىبحلا ىف ءاقب ىف تنعم ورم ا ماالا مصاول

 ىلا لاكن ؟يبكا الم) دل ىف وي وريلع غاب ىلإ انأذ < ا
 نعببايب وعصخلاب ,لاسرغ نوي ممّن و ملمتحا نا رايونمتناعيمتفأ 1 ١

 ناو نقلاوعوع شمل سبح ل لهعابلا نع .سادبرلا كءاق نس عرتنا ١ 1 ا

 يبو عيبملا تاكنا و نمتل ىلع هسبح ل ين باجاو بو ويبملا ناك |

 ظ
| 
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 ' يتلا ةدعؤو يطصلا ثبال مييصاَء معن

 مام

 الي هت
 الو

 ىدلروا ترد سبع
 هانغ هىرغ كيف

 ا دواخل
 انو نولي
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 ضوبلعر ماجي إل
 هفلطملا

 مرلو ءَوؤن ع ب

 هيضاملا

 اب رسوم لا تنعت اذا
 ناعمهل ام عيب ىداقلا

 هعاب يإ
 هيلع

 هور 00

 نعل وعر ]بح عئاس

 ناار اك ه رب ىف عيب اولو



 اوت يل

9 

 ري ا يل 3م ناطق زع يو ور مص عل د وج عسجح

 رص

00 

 00 00 ع

 رفعلالورلا

 هراعائم اًهبرهطا ذا

 سكئ سرَو اهطا ءل

 نبك ب نيف ةرسعلا
 قكامح أامهل

 مط

 سنىبك

 كا

 اهمدز عب هزيل بال

 فوم شت ا«, وألا
 (يلع

- 

5 0 0 

 ولو ةجوزلا وعد
 ةهرخص
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 نيل نعرض و عيبا ذ كذا عري ىف نهرا ناك نع ف ملاك
 ١" مهاؤ ارقد دوعبّوح عيجيو ضقويو بير طيرشر هاظ لام ملو ثيدب
 كلووبلسلا نوف كش ناىصاقللف ىكذ ذاكرتك اكأ د1تاحاو م فرن
 ١. انالو ضر مل ناكم لح أرج هس , داهم ىذقيو لاومأ عيدي نيبحاصلا
 ظ لل عجل هوست معا هساو ذضن طم ذات ازرصتلا نهنم لع دج

 ال فدهاشلا ممكاذهؤىضاقلا عع باَجَأْف سك ”الورسصلالعملاىف ْ
 ظ ةيعرشلا ةرملا نوي دملا ثلا ثئدلا بد باو تدب صاغ سصاا

 / . بماجأو قلطيانا لقبت دوحوم ل ظن لذ لاح نعوض اهنا فشكو
 ١  ثيبى داخل هاري رم تضهو يؤ سبك امو مضلاىسح اذا ىحاقلا

 أ وجار ناو ىنح ل نم لاحنع لاس عرب ال لام ل نامول نا ثظ رع بلد
 1 ليفت هنم توم هب ابرإغ رمصتح نام ذا نككاكواارن اح مدن ناولوس لب لح

 نسل |يضن احصل سك دهم م طخ لاح دارا ذا لس والذ كو رسخت نا

 أ ىالحر ذباب رشا ضاقللال قفل بحاصل_ككذ ىربحلا باجآو ركذ ل له
 : ىبكب 2 رش هبحو نوردب نيريقفلا نيرؤصلا دل وو تحج رن قطني لا

 ل ترحا ذا انو ست وزع وريوتلا ن6 (ِلج قضي نا ىبإ اذا ىو باكل
 "0 غاعض وم) نا ىو ابسبحا عاقل جوزلا لاف ميلعاهطل يدب اهجورن املا

 كرف لاق يبل جورلا تيب خا ببحيداجدرن ومو لعنه هلا د | او ورلا ن ذابرسا دوا ميَعْس دابا عم نكس! .مطحض وحجر اجلا لا طلسم
 '  ةاوضوعلل . نافذ ىما يح ضاتدا جوزلاكاقفايجورن تسبحا ذاةاملاو

 1 تاكتاوت اىتسسال ضاق نحو درو جوزلا تيب ذيرسبت نككو سبت ال سبشل
 | خور زنارولا ئعلاتنلايص رو كلذ ىارس لص هياضق تقدؤا مسبكت-
 نأ ل صحا سبح نزال رلاتخسا د اسفل لع ضيطحا ذا ىداتغلاا لأم
 ا ابيع ىلع تناك ذا صحوبكت نان يحال صصب جس اىواتفلا

 1 ركام اراض كبه مل هاظو سس مسبح مدع تلقرتنا
 . قيمصلا رثبنب هبنباج ين لبا لمس نيسحح جو فتورخاتملا هنسس اأع
 ' ْ 5 سورحباه ليقع طروشام د نم ني رن عمتتحأ| متسولاعصرممم» كدرم نح

 ظ .تديدلا سبي ه ساتنطاردلا ذك 5 مب يحاسب رة عرش
 ؤ ْ نقلا ليسوتو نجت د در د دقعي مزتذع وا لام ل دب ىشنسد لك

 ! / ولولافتكت همزل امو [عملارملاو ىذا ولد ضّفلاو ٌةرجالاك ّصضنمل ولو



 ىهازعورملاكدقعب مزتلا نال ازيا زكالاو لضككليزكد ا كردلاب
 ىوايؤلابع جوشلاو تيوتنا”رتشل نانحوصاه وتلا لا 1

 نكمل هركعد معأ ملا اهداتنال فدتخاده و يلا داون مضيف 1
 هيك او 0-52 0 ظ ظ

 ىئابلع جورشلا فام دقي انكمللاسا ولا عنهن انا كت ىلا كاعدتعلاف
 ميصلإر رع 2. وزلا ميلاطح بالا موق يل باجاو ءىناىداتفلا 1

 سفر بمال يلا هلا عب داع 2 زل اربجب و تدل و“ وضح وْ نا واط ون الهلا ُ

 مش حف ىكذكن اك ذا و يبلاطيف كم لهو عطمبلا لديوهذ ادّمعلا ا

 ملك هراوثهيف ليوا م هكا انه ه ميضاقل ءءاسعإز سواه هيدوبّوح ٍ

 "اه ب | سدك ل صر يصلا كل ويعتاضنالا ياذا بالا ىف يسرنا |
 نتا انكم لقانمن ال نحط اناا !هنلو تيدب بالا سبك السبح |
 هلو ئدىدلاو ىبحي البكي هما عرذ و ندى دا ولا سب جك سس معو |

 لوص:/ويج حطريلرالاولا كو ةربتعملا كك ئم عن وقلما ف ب حرت |
 ”[مقالاز كو هدلو بسب ةبوقعلا يصل دال عرف ئدوصاىبكي الف |

 | تعول و« تيلاس ”ماخدقب نوفق دي الد روسو ل أ

 دعا كل اًضّقلا ب دا ب اًدكرحا نم يضرسشلا طبخ ىف لأقو ىندلل

 0 ا ا

 رولا ادشبا بوق ءوبى سهل ىف نال هىضورعملا نير | سبل وا نورعم

 ايوب اوقا ىتنناص اصقل اكردول يتق تيوفنب ادبا بقاعي نارزوحيالو |
 ليك يو لننكلا تالا سب مذاب مه وبدلا -ل ازكب نيد مباع نءالل ناك ذا أ

 مم العلا ركن لوؤككا سبح لذ ليفكلا سدح ذا موق ئم اذخا بالإسبح ||
 حصا لرسبح سبح ىم قي م ليال سبك ل ثار ردلا ةنيشس اح ف لالبيرشلا ظ

 كا لال حتت و ملكا ند ركوصط ف دلاسر فلادقو نتصور

 رتفيالو لوب ميلعدر ع ىلتسرملا ىناماذخا فيزب َيْما اولا عمت ٠
 ىللا اديب سوبحو وماي هيعوجر يوكل و عمضكلا جيب سبح نامل 1

 ىف اهدا اعجب نم لوي وعد ثيدالا فان ادعي نم لوق ريع تبتييس ءارلس تبغ 1
 بحاح نو فوم 03 تا جلع 1

 ا ناوعقم ماوخيالو ل معمل تيا
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 دقم جورلاو نوتملا وام
 ىتايوعم

 ىواتولا

 لجل درع جوذلاريحي
 هير سك وءسيصل أى ال

 لا هرلو نيدو ىسيل
 فافنإل نونا ذا

 هلع

 جوت رحاب
 ظ نيركاو

 لّوكسح يف
 ب لإ
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 «رعيرسوم اهلج ري وي
 ميرل هلام عاساههرذع و

 ىلع ةمدقمر ايلا ةئيد

 داسعإا دب

 قرطلإب اررطاب بايع نكن للملا ٌيمرقو تلا لالبب رش ا زعبقح نيريكميع ٠

 ال مسب ىلع مدخن : لهرماسيلا *تيبو لس لا بانك ى ارض ريوشلاو ا

1 
١ 

 تينا صال اضق مرعفيب ب بكم سيح ذا ءاف نيريلل وا نيوبالادحا
 يف نك اه نال يف نك اهريط ىزحا لكس خلاتسللا ام نإب يح تو
 وااوؤ ىاتسّمل اناس نيا الص لوفكك ا وايبجا حيك ناك امو
 ِى : + ةم ذب ىنججالا يزل ناك 56 يك لص١ ل وفتكاو اييبنجا ثيادلا ناك

 انسع انا ىهنجالا دين دارا ١ذاذ نيدلا فكي اباورع تبا لكن قو نئيد [|

 ع ميله زل ال تلاؤتكا ئيردبد هانارسبك انا جيك ىبيطف كتبا وببو ليضتكأ ْ
!: 

 ا نيل | نيتاهىيب قرطلا يضرَّصو رعاظوهو عد نيدب عدالاوبح

 ظ 0 ا وو هداج تاع
 7 ”اوكل يبدي وب ميش مير :ديبب مءاسي صاقلاى دل تبث س وبك نوب دم

 | ماما نزعانبب و لعد ازج هني دو ويرجح سوما وسبح كبور معن
 ىايتخالاؤ ب 2م 6 توفي امم وّضَنو ني دد ملام كاسر يد فس ءاراقو

 يوكو ضاج دما اول يشرم دف سس م مالعراسبلا نيب ت اد, اذاو

 ٍ . م اقاولو له هسا هركذ اهزهكيو < دقه راسيلا ةنيب جول ىلادا نعت طرتشي

  نثانا وار اسيلا نيب تناكراسللا اين يرإلا بحاصو ياس عالج ليج نرويدملا

  لالانبيت طزاشيالو شكو فكر زئاج ئيدلا ها دايلع س داق سس وسرنا او دير

  ضامتلارنءدوضلاب مماسعسا ”نيب ئه جحا راسب ةديب هما غلو ب 2700

 "العدا ٌحرسو مانا تبخلو ] هَقا ال تاالل ةنيبلا وضراع ىاسيلا نال

 : | ناورهاظ وه ةميرّملا يفي هدانا !ان داحإرحا مابشال ليفي مناف هرم و دعب
 1 د مانيب مدت ٠ دمنا نظ فيجعل ,حاصعّجفلا ةرابعنم ىكذ مغ ىغخ

 َز 0 ناو مي رع شح, خاب مط رع ف ضر اهسلا دلعي رراسيجلا -تيب ع ماسالا

 طرود هانقلعا هذ ,١نككوا كرجل بحاص مم امال ان ركام هدم
 7 000 دي ويد «هلعو كاع زعا لد قفنب عطا لاب فر يوم رسعم

 | ود لالغ ويب صتخ, +1 (توندملا بابرا ماجر معزي تحالف نح لغ
 ّْ 16 مدقب لايم دقن نعو ده ضفيأم نمو ذه ف تيدا بابا يق
 ْ . مكرظيملو ةدملا تقااذآو منا[ يسإ نحرل | مع قبعالو صصحلاب منيب

 ش ٌّ نس, وعلم الو ثوهزاللب لد باهرغ نيبو هنيب لوحي الو ءليبس يح لاه

 ظ / قتلم ص صملاب مهيب مسقي هبسكع بصف نو ذاب و ضسلاو فرقا

 ا 000 1 ما
 | : ل 8-06

 )0 كيب



 انا .ىيدملا انصرالب رح ةبسككتص اف ذْخا ئنارلا ذإما اذ انه
 اويلاد لو يم وغبب هياهزؤضعب صيصتخب تميدملا عضراذا ْ

 ادزعلا حولهم توم مؤ نكد حمد 1ذاالا موتبن يرعلا كن لع عوجرلا ١
 نإ باك كتانيارملا ب اكو ايلا مجمد ايتام ذأ امكن

 ضو رخال ه لعب وي عن ني دب الجر نصا نفلا سسدبحلا اذا و لمس هير هما آ

 لف ك”ىبحل نم جوتي له هيو هم لن وح دجال و ءانضا انصرعرسب يف ْ

 رهيب ةحتتما ل ناك( ذارسسحملا نروبدملا غب. ومس حلا جاكرتا
 ةندلركذ وابي اللزها مدجب عتكال و امسبلي بانت هلو لاذ املا ات

 رش هجم | لسا هركذ الل فيح هنيدل نكذ ءابسنالم# 9
 اف رنا ةرعي قعصلا هتنب ال ةيطام تقطن هيلع دهجرقف ىف لمآ

 ئرلا لوا جرود سلا ا دإ ملاذ ثويدملا يل # غدت رجلا عه سكت |

 ه وهو ه6 مهن !ايأ هيؤوي جحر فسلا نح سنس نيارإل حط هيلع |

 20 لى شللاس ١1
 ؛انبلابرمولعلا بحاصو ياني نم حاص .. نتعاو مدبْم ا لفسو لس

 كتل هبحاص منح لبد لفسلا سدنإلا نا بتولي ملا حالا لصقب | ٌْ
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 ازا ا وح و

 موو انضااض_م جف ضرما ذإ

 ليك عر مهري نم ردك

 باكو تبب حسا هل
 هيبرل عاسإل مير وري

 هرلو مقفل ع 1 ىال
 ميص املا

 نيدلا اولد دحا ز خذ لادارااذا

 هم (نيارزلو

 دما اذالقملا ةلاسم
 تن همح اص عْيشاو ناولعلا ىزاو كم جالصا لعرب جال كككملا نال وى دعتلا مدعل انيلا يلا

 هي انب ادب نمؤتسييحلاص عضلة اتالسل ا 8 9

 نائم لفسلا بحاص عمنا لو مب الا شحالا لوصوال ذا قحملا لصوت |

 يا جلباماذلايفسلا لعق ضنا اهولحتا بحاص طعم جحر افس ىف نكي

 ليلاس كيللول ملل ذاك ىضاخلا نذا انال ضاقلا نذ اوا هذا |

 رانا ةقب مجري دما و ىقطي بو ةيلبل ول ولاوو سور اتملا هنستسا
 اوه عوجلا تق ال نبل تقونس هتف ريتعت زب واغلق |

 لن نري ملم. زو هيكل و كوول ضم ذاعجاة وص تر دقه نأ
 بحاص مروا ا ةءاو هح اصمم رهافص ذب[ مرج و ىيحرلا زيدل ككزب قاد

 د امرا مرهق نم يفسلا تكذودمب مان الأ قح ما جرب زل و مين |

 3 دع دو لا نيلوصمملا ماج وو رن ريما مديل هدصتل هتلانب دعب جلب ١
 راقلهنا فم هنري لسا لفسلاو ذ ذخا مولعولعلاو ذو لفس ل فسلا وذ مدهولا
 قعونعلا ى اضرب مها رينا اىكم يلع توفول اكن مضيف ككملاب جحلاقح هيلع توف ذا

 هولعتواعا ' ا طولا فانتا دّملا عدىلام هرج ألخ وولعلا ى ذ اعرب جاكم ِ



 صو 0

 طن اهلاامرعت اذاامث

 مه/اواع]رتكم ا

 يس يي كر

 ةعد دج تكانت

0 

 0 0 هل
 «حتدر الل نيب

 لكل فسل ان اطجا رع
 ىبدال لفسلا هانم 9

 ل
 هتنرحلملا

 ْ ! ولع ائبولعل اى ذ نم بلطو لذسلفسلا يح اصيب اذا مدع والا [ىتو

 "| اى دعتلا مدحل انبل ا يع دج ال هرحاص حنصر يب عطسلا سديم اولو ربك
 7 لارهاظلاو روق نارعبا تقلع اه تبتكر اطفي نمر
 أ ككأ حري دقلا جف قمابعالوا ركذ دال شاذ ءامس نيلوصطلا ىفاه هب هداع
 " ةلاحاص مدت ىذلا جلا نام بد اما لوك( كت د ةروكذ لا نيلوصفلا|
 "لا ىبإ هانبلا اهدحا د اراو ك2 شمل ارامل ى | هادره ناو صو ترئابع
 | ل | دعب .بيصال اطياح يبي نا هنكت انصيرع طياذل سا ناككرا
 , ويملأ هاناربحلا ريسعت و ىوتسفلا دلع ورب ن كمي ال ناك نا و كيدرشلا ربخكب»

 2175 اش ند قفناام غصب كي رشلا رع عجر. و ةراهلا لعن ١ كدرشللا

 ! تعم عنع نكك و ريب ال مرر حاول هرمعجر اهدحا عنتما و هاعرهوإ يضفلا

 / هندالاواضقب دكذ حمك ناهض قطنا اح غضنبو »ونس ملام لهنا

 ١ لا نيد نيب +ضلاذملا مدع ىرم تنأو_ررئاريرلا جف ئاذككنملا ٌدعَق
 .١ هككرشلا نعدحا هلكواضتنا نكمل ىذلا ككدشملا 597 ىديطلا مالك

 ريا ولعلاو للعسلا ةيروصلا مساج مالك مزج لبرج انش هن مانع الا

 دال ىيجولملا : فلم ماو ولعلاثىدب ,لطسب كئتشالا نكي لفسلا

 لاَ ولع ولعلا بحاض كرت ىف يلع الف لفسلا بحاصل طسل ا فقس
 ,ا# معو نجو لفسلا فنقسف شعال عولعو لجرل ناكك ذا لفسلا نحنا ف ورعلا
 را 2ذ ىف كسحولعلا بحاض ناري لطسلا بحاصل هنيطو تىاوبو هو هو
 رب الزك ناكأ ذاذ رن (وئيبرع و بصق نم ضّقسلا قوق عطوبام ىدارمل او نا
 بالابزل ناك ١ ١ اهو لسى لعلا بح اص يع هلم مشير كي هل لغسل بح اصل ىكذ
 ْ' الم نئمرلبَف نمووهو نراجايسبيعو لينا حط بلر ميدق فينك ل ولع
 أ ىدلب ناك ىلا ناحزلا ىيدق نسر وكذملا مجول | طن فينككا ف نوفرتتم ولعلا
 ا صحو طال عزتي هللا هللعتم فرتككا وخر طلكي انا الار اىلل سو

 ّْ | ون باوك -دّورع مردتلا قبيو ىكذ راجل ىسيل ليما ككذ نم ةج ذا هل

 ) 0 يتسرب الا

 افتشي ترحل متم فرح ذ ف لس م بوب بج الب لس بح
 / 00 ل ا ل و رع دامو
 7 /لثت ,توراحخ هدح و نضشلا الأ ناي وهو دحاو توناحو هعماوبوكيو -ورم ا

 آ انصدي نام ذااهم لس دكة زع مج ا



 نمىلغتشي لنصب خرحاوشابي نادي ريو ري د ربكم ةعئاصم ىنوصلا حاشي فرك
 نوعني لم ”ىرولا لها يك هد دراسه اخ نتتسديدريطاطس 1

 لفى عرش مجو كلف دبب (مكذ ئه مهام رح الأر اعيبلا دسيراطيب تفلاف | أ

 هفياط ناكأ ذا امو .لسم بيو ىرش جوبوللا صنمالو تراعم عيل | ١

 انيومسي الع اح وعنصي و اهيبابررا نم تكدلدهملا فوفدلا ندرتشي ةيبلعلا ١

 حلا ميزم عام د رين الاو ضراحم الب ناكا لا نام نل | ئجوصم امد سا د

 ثوكذملا ررملا باب رالابم ىش ويسب و اهب اب را ئم اه ارش فرؤدلا نم اسناد مل 1

 نو بد عني ال ارشلاو ميلا د لءا ئم لبد ىقرش جو تدب نيقابل عري جتنا

 حم ءاحورجت د يدزل ناكأ ذا اهو بسم من باوك ىكذ ديربي الو ىئرش مج 5
 امس اب تببوإل حط جامو نجل ايم ئم هرب ساجح وني ليز بص اح عءاد ىف ظ

 نآلا ةلماف نامزلا دق ئهرادلا ضرءا نطاس اجر. ا دف هامىر جبل ناككذأإ

 يلا راجل راد ل وح نبالا ككذ نكي الو عطح غبحاصا دار اواخاسو اواي |

 مند اجد ىلا لعنعت وا لمني د لصد و حطب كيت ادا اه |رابجلا لاقي لت معن
 امو قمم تمر نا امجارفاضتمل ! ةش نمرحل | ةاوتنم لكس آد ىكذ لاق
 ىرجاضجب مدنيا نامزلا صدم ئم دنه ىاد صراف واه ىر هيبزل 3 ْ

 هثمم ديرتو قىكذ نه ترزدت واه اطيح و دهر ا د ضر ا للا ىرجج ءاملا ماس

 اوتأب لزا ونلا و حبب سلي س كذ دل بات حيهامنهررضلا عنبح هىرلا ع ) ١
 اودخاي ناىجللالا باوصان موقلا ضراضعب برخو ربل قشناذ هنا 1

 ايفدطت اخ برشلانئم ص الخ ضر رات ود بلا ران ملا باهي
 هنو مز ذ١ الب لح لهانيب كرتشم طع موئرج بصي اذا رجا هاك ا ا
 كيا ممطر اإرجا نم كيلا باهيص) نش ودين نيو قلب لملالق | /

 فتيحااوط ملع مل و ةعامج د نزن ثياب ل رةشم رز ىف لس معن اجاوقل ىكذمأو

 111111111111 1 ]1 ؤ] ]| | الجب ديري تاعنلا مينا 1

 م ذاب سكذ سيل لوف دي ن تووح الع ص سك يف هما نسال و نس

 ويم حاقنضاإرثط ىف نكس و ”ضوقوملا متي رق ئه لحرى ورق ىف سس معد : |

 يف وعنش جو نو دباب مكمل اهلا دوصلا دانلك رتل تلاجوصد كل | (
 نئم اش ثيحب كسل املو ىكدزعروكذملا ىورفلا برد من اول يكد يعرب |

 العلا نمر وتكك نب خذا افا مسا تسب دنس و ملا نب ظعو ل الح لج هسا داطب |

 م

1 

 اًمص الماتوباحرجاتس ار اطيب ىف[! مناسك يرش ج وبال ةطراصم ئه ظ

 ١] [ الر :
 1 | امرا كذا
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 ]ا صحاداطس قصلاب

 ا|| فسارع دب
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 0 نيدو يربو قيل
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 || 6 اأاحرادءامىرجس هل

 د ابنا ل اهي هح افص ا دار او
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 فراح
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 لك هيا وارسل م
 هيلع وكم ا نس

 ” لشللا لكما رج ان رطانلاره | اذا
 تش ايكرهاتسلارهو و

 حالا ق ايس ثاوح مهل سبل
 ىلكا قابس ىو

 سيلك ني اهلا بحاص مْرطيِإل

0 

 مهدق ىلع رول

 الا دب دف نر را دخركس ف يدق ضعي اذ نم ءاملا املا رج هرادو '

 ' | ساماسر صف قتلا مسالملا ىكذو فلا نيو محاورا هسا جور مالغالا
 1 هركو فيز ولع هسسالص تالطا لردع قلل حضفا نيب لاو دوو لاسر

 ) طويسلا لليل هركذ ران لح تبصا انين هسا دابع دابعلاو هسا د الب دالبلا

 لاك ار ةرلب ىإبرتميي و دارا دالبلاك نكس ضرما نمؤملاو يطصلاوماهللو

 و الهرل لعر ىع ديلا راق جءارسلا لّسو عا ناس هنا وانرق مسطنل محارلا
 1 ريد له لظل ا ناوعاو ابقنلل افلبم مف باو لاد ةالولادنه ب لاطمرحارع

 د دملا ل دعو قوقل صاخكض اهترلسلا ىقذاكأ ذا بسوي ىك ذب ككتنلا

 ' 00001 اقزطلاا تاكد قنا هيلعوعدملا معو ئربع نس هاكش و

 عارغاو رلظلا ضمن نع صخش حاط ببس صُش نع ليسو قكاسدارع

 0 اعلا بارع يحن مري وهال يوؤحرل
 ارا ثا هدلع هيلع نعت ويلا يفر نم نا ماطلا ةداعم ملاظ هل مفسد صخش

 > ملاظلا هنخاام تءئوصلا نهى ىقكشلا نمضب ةرواصم الاد هنم نخاب

 : 2 لس نين هسا مرر انياهلع نم ضو رحاتملا ب د1 جئعحاوعلا

 ملا جرراخ جه اىدملا ئه زل بيب ربه و و للتملا رج اب نيب ئه ضقولا ضرارجأ

 الإ سعدي موضرملا خلبملا عرظانلا رام ضقولا وق ديب يو ترجل نع

 نأ يبسلولح ءاه قايسف ليس منال ىكذ وطيف حاف قرش جو
 .(| بلة ايسلع ىرط ىكذ يد مردود حاسوال اقايس عاج قون ث دحا فقو

 / لب .مكدب دول ناكأ ذا ام لمس مهد :١ ”ي ىخ ري جم ل مات عن صقر ىو

١ 

 ]| مز الجهني ىرش جونو ب تكسب لنه لسلك انا الا جف نم وشم او
 أذهب الكل قح اهلسيل ادا نعضص هام اهل اكاشيح هيي سكت

 1 هرادل رضتو > ما د نينج, ليغ هاج اومءادل وأ بارس تدحا ل جرى قس :

 ها اداه سس معن يك ىذا باكيا هاك همر هنم للطو كىيذ

 ءااإلاب ل ةنينج ال ىكذ جب ع اهحاس واو اهطم ءاماببو بصي عر نادئ ةعولاب

 #2 عرش هج والد ”ىولابلا دس لن ملكت و ضراعم الد ن “كلا نام لا يدك نم

 مدح لصرف لس مي مسني مس دق ع مردصلا قبب ردت تناك ثيحلم
 | |فرشيراصواضيا مقرشعش لحاو باب و كيبايش امل اصق و َرقبط عاده
 ر/ بلطو نككزا دعص ١ ذا نقر ارو و نمرس ولبح لل د ماج مي حل لك اكذ نم
 | اراه ب ايل ”قرشملا كلا دوعصل ١ ئم معنسمو بابلا و كيب اشلا دس ىابلل

, 
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 0000-0 مو8  اههوكارا# ود4افقدف جراج ةيقوضصاراف لس مد
 ٍجوفلانيعدس هل سيل 22 لهب اوس وابرّيسل ىضارال ضمد ال ءاملا اهم عرج ءاع نوت"

 يراهتيلا ن ذاب فمولا دس واببعارز نم جر سو نال لل تامزلا يدم ئم مريرش د تقلا
 نيي رلهيلاغمب نذاب اين ط دس ءابطعوسزعو بارتلاب ابطو يعلاالا
 دامب ع ةرراءيلا ةيقب و ضقولا ةيجو سشلا ىلا | طع فكذ نول
 طي اح ندم ءام ىرجنرمع 2 لج قدامى رج ع وجر ىف لس مد يإإ ناءايمس دق قسد ميت ا
 هلوكى عربجإل داع تل لع هر اهي بلط م ىلجاطياح اسر وهيفرهتلا قح هل
 نها قيكست هن نلب الا ٠ عواءى رج عله نيب كل شع رهيب ىف لسموك ل يعرب ب عد“

 ه1 1 كرش جو تم بأ لام ئعربزلا ناقساب اهميِلَكَت ثم ديري دنهرادوؤلا
 رداد 0 ذلسيل 2 قب دق دش دحا عضم ذو لس خد تبسي ىكذ مط سيل الفل
 ع1 ا لسم معن باوك مذ نسونمي حيره الع ئم هين اوا طقستو ولعل ابزصتدا
 لااضيا هتَلرب ندر بكينا هل ورخ لصغخ عادلا اهضياذ ئجعر جت نب ورع عراجلاد ذا ءاعتكرب ل لحرف دش
 ”دادوعب كفل دلرإ 2 نمور نا ندب ج لاني ريو ىريلا لع ةيطرشس علاجادقشر خم ككذكأ)
 . 0 1 نحونم ل لكذؤ ور خضر اهي و ىرحا ل كري لا ةصح تكرس ضي اد

 ا سس !مراد نيب لص اذ هرغو بز نوي كركش عر ادبجج ف لس ضم يسجل تر اعسان
 ل '  ثيح نتيؤلاىدحال هي ذا ةلبط ناد دي روف وضللا نايف ءنوإإب
 ااا ا 29 ناعيو ةيعدأ عا الور ادخل ل بوكر ريع نم هلق اب اهدسي ملو اهوضالق ا وصلت تاور اهكإ اكل “كو هلع دانت 1 الرع ل : دامه ا 1

 كةشلار الكوع انيلا نم عني 2 رج اعارادجؤب لور لس م ديت تطراعم ئحرادل وني للي كذب ١١
 مالكلاب جهلا سو ونصب وس اثب ىرا ديف ىنب و غ5 ذجح هيلع همس لكل علاج نوب و نيب دك تهل
 ان كزب رالي رزتد و يرش جو تلو خ ذا نمو دب ةدلككاب عاج حرقا

 ىم_ىّلا ونمالو ىاتؤلا دل ا حرش و سوما ىف لاق مدس ىكذ ئهصنح هلا
 الب وتلا هلع و ىكذ نم وف. انيس ىرطلا ؛داكأ ١1 الأ لكس ىت ضرصتن ْ

 زميضلاانصرا ىكْزب مو ىقزنا يادبلا ىراق + قفاو ةيداهداىف ىاتخاوزإ

 هدمت نسل نبال هولا 2سش ىف كتفي بو ديالا ناهرم جالا مامالأ دب
 هصن ام ءد انى ريبل ءابشم كين اوح يو ديب اردصمل ناطيحلا بانك عيب

 ع ”اتملاىإر لعرَوَح اىزل آو اورد هاظيؤ اجرت ناو كم فمها اذ
 00 توكتكموه هانيبارط نك ملام نيب حا نا و كم ىف نرتب ناشد الا نأ
 , اى رهو لكتاب عائتن الا نع 2. كر وا هيبسبب ا دبل نهوي حو مرره اببس

 ةطاارساوردقو أ هكاروتنا هيلككوتفلا و ةدؤككابنصلا دسكه يلصالا جباوذل |!



 راق نيبو اهنيب ةقمط يب

 3 هل عاد ذو راج

 هراحن تسب نسى ل- 8

 علل ن امرلا مى رك نب
 ت

 نإقالاهظ فكي ال ام مرّيلا رح
 كلن را |

 ضان
 متقمط نع

 عرانو معرس اشلا نم عنمإل

 لا نيترو عنج ل
 انود

0( 
 ء (سنلار او

 ظ ا رنا هانسا اوتغ دف نات رق وا ن اى بشر مل ناك ذا يتب اتكك نعونمي اه
 ١  هلطضددق الرتعي ال بابلا اونض نارهاظنآو ونميال ىزحالاب لمتنا

 ا راذقم ةلخدم ضوطم خي خبانابيبرءلجر ىف لس وع هدساد وكت هدر قل
 ,  .اانب ل ل6وت نتي سرع دمك ناك مل و عاج ىك ذى هلصر عي و عار ذ فطضم

 / 1( نافل قط اناكأ ذا اهو سس نيب سرطلا نكح مل شيحرم ب اوه
 ابلاو قسشلا ءىجب نم كبش راق ثالث انبه كيب ايش عبرماو تارت

 نابواهوحب قبط قرشلا ةبجنم ورع مراجىنض ىاهتلاو تليَصلا مهجن ح
 ؟ببسب تقبط 'وطإقي ما اعاز ذو لي ناطر او عارذ وك دي ن ةقبط

 َ و كس رؤي ثيح تطراعم نوم وشم بو تطراعم نحوني لفك لككذ

 لاا يرمي يبن ناتسب نح قر طتساا او نينج ل لجر ف لسم انرب ار راجعي

 تما ذا هيف هنم ملم ن كأي يدري ناىزلا لو نمهمبت ئد عوبادوه

 نأ 25مل تضراس ئعري نوم ىوكزملا جول | لع جشملا جولاب روككملا صن

 ؟

 دأأ ل ىكزككلا ناّمالا ظمعي الأم ىيدقلا دحو رن بسلا مدة طع ميدصلا
. 

 را هؤبلاب لبق نمو وهاببد نرصتم ءرعنا وبار جلع مق رشي زل ناك ذا اهي

 ْ : | الو هجر امساز نانزلا منك دمتم موا بجب واي

 / ممن ريا لكك د ىف ةضراهم نهورغونعو 1 أعرش

 ا ىمتلا عنم هنلاب هللعتم ىكد وف ناجطر اد عبط اد ديب اذا اهو
 5 لس من العتب بعلو تضرر أعم نع عنب للجو عاديا رها جت هشبل نع

 لا يبريطمف ءراظلا طلعت لطم كباس ثالث اهلورا دو ةقبطمل صرخ
 | لاشلا ةداعاؤ راعي لا لهانمؤجر ماقف تناك (يكرت داءاو امره
 || لج ىف سس مهن جل ىك ذ ىف تضر ا عم ملا ىيل 00 عرش محو الب وكمل
 : نئترق اهطقس ئم بقل يك الع ا ضف ىراج ادل ةةصالمانبلا ّصيفر ةعاقمل

 نإ مات لاعب امل دومصلاب الار اجل مرجع فارشا !ممهوسل طق ةونصلل
 / لس م 171 كد ئح راما عني 0عينعرش ,مجو نق دب اهدس لكي نالا عاج

 ظ ا 3 ستاد اح قاورورصتل ملباَّع عميد - -قاطا ب ةقبط ديزل ناكأ ذاامد

 / مو ناري هد ةرع ّىاورلاورصقلا ئيبرد ”مقاطلا نيب جصنيد ورع نراج 07

 ظ لوو ماج ءاقف تااهاهبتاطلا عم جز اهداعاوةقبطلا تمونراذ

 / نيالا كرولا قاوراوصتما حضرت طقسا دس

 َْح



 ,ليلإل ةلغسلا نككسملاورمارللا 2ظظ050 ماسر قرع ا
 قسرا دبر مولع ىذ نشد بلا ىرش جو ثمود كاذب مغ 4

 عاج لسه 7و ىكذ نم عن 0يانيقيزتسلاب عي انب ىطعيؤ ١

 56 رلاميدك نم ضع ورا د ضر ا نصرت طلاب ين عرج املا نمقحرتلا ظ
 نم ىعلم كي سب فقولارظان نايا عاق 6 راد هالو نص *راصعالد نالاال |

 (ثودب ككذ نع كاع مار 250 سك اوشا ردا ]

 لبق ىكدل نع نوي فقول ساظن ئم لبق ئملال و ل قسمي ملوى جوا
 /ؤ خدحا هجر طب لس قد جويل سدو دقاق و ىاكذ نح عن 1
 اد فيرا ب صاشلا زاجل ب عطل سو اخاس وا «ايلىرجتأ ,

 نم مءاد لالا عادم نام دهس راجل ندا ثم دب سارا طل دعما /

 هويزملا ىرتشملا ورتديب ميو ان اطيحو رارلاب يرض مايملا ىهاوصحو در

 بملك اوربا لزق عريب نيس ءاببا مسحو ىكذ نش لحرلا عنس 1

 نه اسوا ارسل ع ب بكر ءاه كيم شا ناد ةمىجب رف لس لما
 يل” 6اكرشلا ةيقب نهانذا |( ةمىدب نيرخا ةعلاج نسر و هنيب رشم

 دما بلط و اةيرشللا ةيقبب وك نك نم لككر لصحو ع
 ىقنصإ سلا ديري جر ذي مند جس كذ مدل ثوبا كريو هاثباهون ضررا

 اهشحاة نيب مرض عاج ىكذ نمر ضصتتبو مدلل زحل ا مك ديب ين اجرا ١

 عاج و مولعم وم الان أكأ ذا ايزو لص مد جستلاكذ . نم حجرذا وني لفض

 عاحا نوم اهل خاسو او مهخأس واد ىو ميدّك حاسواى رن يعولعم |

 نوكبفعم اىلإ الصم ىكذ ىو تعيسزر الل ميعرتلا و لبرعتلا طاع يلا أد 1

 داس كرب 2زرال نو زاخو ضا د ىلع نسم مككم ىف ب رراجو او ديب زل
 مدة ىرج ف ل ايو طرالا نط بب اعجب ميدو ىرجم ىفاضي ادور 1
 نم موب نما تكلا للقلي انا انالك دان ب نب سم ةحاجا نيبو هنيب كوت ||

 نمهسرّولا ى ىلا للا منتلا ىئاداك صب اذ ىرتجادو حتحادالا للا 2 ١

 رفا هك لوط بول كك د ظفر وب لا هيا ذي تدل
 طل دلع تاداك امم مس دتدلا ىرجلا لا بغا ريصن عادلا ىف ةكرلا تناك /
 اما د_ككو ئه نام لذ كجشملا ىيدقلا عرج فاحرسكب ملد جراخل ا:

 تاو ل ادعب | ذا مال ىككذ نوح وسمك ناتي دوف ىتتتئاراتال

 ار اهلا ل / ْ

 تمهل اوك نايا ل ع عحاديل فش د مهجرع و نحروكلملا عاجلا لتخمكو ا(

 موس

 انين لعمل ايمي
 ناب !ىروم عرسرط انزل سل (نرل سبل

 ثداح ميلعر كك زخ االو

47“ 11” 

 دي سب لع هخ اسوا ىرحا
 «رادرب ن عاب مرت لا الب

 مهندور (؟للو

 بس سس سس
 لا

 قون ةلزن طنا كروم
 ن ذاالن كاز كلا )ا

 0 اكرلاةرقن 0

 يطل بخل نق اب نم من

 دلاكآر ار ىسمىل

 ّمع اروع ىرجمازي نعت
 جناكا فكو مهيحيلعو

 ىف ناكايك (رطناك

 مدقلا

 ند ل ترش ا وي همس حس
 ء انب يعن تاولعلا ى ذل سسل

 نس ةلربطعيننا 5
 كركو ل خارلا اجر اك



 اي يلا ملم الن هل سيل
  رصانو ن انج ديرب ضياو

 ناك يبولع عبللا

 اا را د0 تتم

 اهيراعتن د !نورب

 ههحومركل ! بيع أمم تنام
03 

 «عجرع فلول يرتلا
 ىح ا حمكر شال

 مسقلانم فمولا صح

 دم نع ْع افلا فّحوتب
 ىرامتلا نزاهع بعل

 اداسعر وع لكلا نا أ تاو مد

 7 كئلارحا داراول ماب برشلا باب ىاهحورشوو ةيادهلا ىف حرقا...

 قلا نجزقولا ةصح رعت اهىرئاتلا لدانشف ىرامتل شعو ابهع لم

1 

 ْ ديم لعرزع كو ولع فلك يزن مره نزلي يهب طل اناس ذلا تم ايام

 / ١ لام مطب ورجلا تفاح ناكناب مككم ىف حر هيلع بصني نارهيبلا ىف
 ١ كرار عصب حاملا ج.م ناب ءاملاب ىرضلا ا وروصو ءاحلب ضن ملانا ك5 لذ
 "| صني و مولا ممّححل وصورحأتبس ال لفسا نه سيلا لا ىركي م درا ىف
 "| ةلسو تورب ع شم ىو وم ناك نا ذر + تانك ذ سدت ىلا

 :/ لوحدي زن ليد ري اجمل دب لن ا دف تكسب ضي ان حاملا اء هيلا ىرج يدق
 د" |ت ال توبب ىطس الغيل برطو مراد نهرحا ناككالا وب ملا تكرم

 لأ ليبرموتلا كربلا نه نائما ةكربل دب دج قايسيعتت لا فقول | خان فيلكو

 /رأ) ذل ىيرش جو الو ىقولا جصمالو ل انلا جر (دسودب نكد لكك هرعت
 | طار اف لسلكذ نح وني رشد ولك تك ل سيل لاغهق ضق ول | ليغ رع لك
 / «ميامتل تلس لك ىفا.مسش نوعذرب وا يصعب ثوعر رس عار شاع سرعاعت رق

 ذأ اهجرعررز ديوث حو سك لج نهد حطعم مردق عبرا نيج زطعملاو
 "| للجرىف لس مد سن ىيو لعل 89 كرش جو الو ىراتلا نطالب
 | :ررشع نما عتلا جلا.مهعامى د وي ةيرلاعت خل ضرما ةكلسم دشسم
 ,فرخدو سوي لملا هيبا دش ىرامتلا ارطوذ صاق ثباننعتا + جح دس
 أ "تلا جو مظراهتملا رجلا. ملع اه ى داورصاقتلا بهل ثيتنسس ضر يايف هبصو
 ابأ| رش جو ثنو لبد هنعرصاقلا نيب وفر ةجرلا ديب سورا حجل ا هو نلتملا
 ا شلاق يرطلاب روكا دشلا ىناؤصتم ناكني ح من د كذ لسا مذ

 (رأأ ”ميزعيرص عمولعم صح لسن كذ خةضراعملا نوه ونميو كو بحرلل سيل

 1 ؛؟”ذخوي مولعم مسق ةعرر را دبع و ليها قوي ةصخل حراج ةنبصم

' 
 أل

1, 

 ايو لس مس رسل ىككو ل ىسيبل لمت عسل جوالو ظانلا نم نذا الب
 ”براجب لا سطر اى متكسملا دشن دع نبعملا ارقلا قحدي زل ثاكأذا

 توه نذإ ثد دبد ركبك م وبزملا دشمملا ئعديب لم ةررطف درت انت ىحامم اهتب
 هوكي نذان مع غارشلا نوي ىحسشن جو الو ترئاجا الو ىر امتنا

 ' / سدصااو غارفلا ”رعصب جه ليبح ضاةئرإ مولعم ضوعبمرحال

 ظ ذفناو ليا شسايؤ وعصايعرظاهتح ضرك ذعنيفكتكا نذا نمو دج
 ِخ ص



 وعدم |عنركذ ام ثيح ]وجل امنوعضمب لعب له نا ترجح كك ىف بنج ؤنح كح
 لس ضقييال دعهلا يعض سر وكذملا متلو اهيرشن توب دصب نيتروكمل نبل

 ذخوب وبرلا نماهتبح اذ ىف فراعتس مّ هلع ولعم فاقواىف جراج عرزمو

 |بجقوفد نم نالجرر مزس عنّصاو ”عناهج بعرس ضاقتدال ةبج نس لك بعمر ئم ظ

 موفد نيلجرلا ريب ليف قمار جا ئس فاق الا ب مفس | مسقلاذخا نا لاحللو ١

 ايتو نيكد شف لمس رعد”: فاقوللا فقول تابع رن ئعمشلاوصا ولع !
 ,مضنلاءوم تعط اههدحا ع رم ىئاطعلسلا رت دلا بجوب<عبرلا نممتئامبلع ]

 ملالاناىعرشلا .جولاب لضلا مق نم صخب ام ذخا كرش ديري ولاهو عذب |

 قي 8 ةيادل جالا لولصيرق ثيدلا ثويردحل انهو اي سب مغ بيتل كك |
 يوتتلاو امر مايك مماس ىدقبالا منيب عاملا ترجيّولا كاملا نم ظ

 ”(ذااهد لس اهرغو ونال د ىداهلاةوعسلا وبا كدب فاو يملا نعينملا 07

 ضضعو ل ءوودملا ورتقح ىكبذ نا اناظر دلا نمافلبم نس لك وريل جدي يب 2

 . ضادلا دير قحلب رعقح نكمل لكذ ناوي مم كف زيا هو نو ككزإ ١

 مجولاب ىكذ ام توم دعب ةدملا2 ل صفد اهريظنب ورعزع ة وججرل اين دبع و :

 * 0 ٠ مك تو داع هباو ون بلس كيز د نهي عرش ل
 ة د اهلا باح 5
 *ار1] لدا عيبلا نوك لهم عيبا حالا و نهرلا نيني دملا دحا تبشا اذا امي لس 0

اق ١ اهو لس نهرلا ةنيب ئه ل. واويبلا ةئيس 3
 .لكيعدملا را قارعة شيج دما م

 مارا يدمتل ادعب ولو مهيب نمت هيف : دانا هذهرلع دويل ارجاتس امنا ٌُ

 درر دلاوركل ا دسم و ةداّلا ب اكرم ىخرسلا طيح ا تكذب ضاكون 7

 رضحا ١ذا لب عيب ركنا مت ض |راعطقورهل ديب اب اذ ايو سس اهريط هرب هشلا أ

 دورها نايب. اع ىكدبب قتكتاببلااورماشا و اءايع عاو دبش هاهدنع هولا ذا

 للي اسا يشل اىداتف نم مهن طل عيب ابىنعقيو متوبزملا ةداهغلا يصتو

 رناسال ثيح رشا جول اب نت ىه لأ تر ةيفرل لدحلا تييف ملا ةدابشيف
 الطب احلل سلا اهتخا جوزو تخال لدعلا غالا داب ىف لس بي كنه ا

 .متلهخلاذا اهو لسمعن بوت لوبقلا طي ارش تيفوتس اذ نبتت هاما جور 4 ١
 ةمللسلاو من بسب محلل ل تدابت حتت جهنم هرجاتملةهوايم صاخع 09 ٠

 همم شاعم بطبع لا مداملاك معوبتم عباتلا مد ابى وسلا وركلا 0

 زجاتسل صار جالا ةدايش لو يملا غلق مهن برب ءلوبتمريغ وكت له

 وع

 0000 تيس

 , عار رلأ م لي أعارالنار
 ملكك او زم عننا ن سمح

 ىفراحيلا -

 فقرلا وجل

ريمْطَت سير اهتلاوحا عدزاذا
 

 ذحإ د إ/ |هكيركلو مترو نم
 هد فلا

 لج |لولحْ بك ىيدناوق اذ ١
 دقن |ما مك لا نمزكو ب إل

 مال سينام

 هيب سرو ا عسلا ةنيد

 نم)رلا

 مئارف ايعدملان لع نفلر

 ليقن دويرتل ارهاتسا

 سراب ادويّئناد كا

 ”دركا ا ورلزي لو عيبم ا

 معيشرا قيقرلا د اهتلضن

 ٠ 2 مل ةد غلب

 ص اكامدإل ةد ضرس

 ضاشل َّمدو اب

 عب.اسلا ةد غلبت
 هوما



 الهلرمعإل مادخ ةداهش

 لقت
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 الورعول ةز

 ل
 طقشال ةهدلا ةعامصلا

 ملابعلا

 و

 هيفا :دابشىف

 ”وصلكاو ةوارعلا ناو
 ةموشرلا

 . دديعذلإ سا ثيدقلاف يجالابدلاءالا فيدل مدت
0 

 ' ١ ماخلاكموتدل اسعبت سولي هد ارم او لاوسلا عونقلا نصاو تيبل اله اب جافا
 / نقلا ئمال ةونتقلا ئموهو مس شاعم بلطي للاسلا ازا نال عيب أاتلا ةريج الو

 / | ذاذ صف ام عرجا«ابج وتسيم ص اخريجا تال ها تعجل دارما لي
 ملشماو ىتبنا زنك, نميبت ىف اذكر ج اد ءادبش داكن وكي عر اجالا دع ل دش
 "ا ميرو فرشعو ماكو مهد انخمل درهشيبال ممر أمج ئع ميم اف و ردد او ى العلا ىف

 ,افبطاخرو دال دنملارك ب كرازكو بياونلا ةمسق و ةديءرلا ثيداحا ىف لكما و
 0 ككؤب لانيل م مبْستو مد دعو ممداوس كو برغل اذ نكس ئحازكو هني د و
 0 0 تان ضنرع ايار و اك ءامح انضمام ذل

 رأ| اف ىف ىورقنالا ابعلا و ركن فرم < نبأ ه الملا كك عرصاكم ل مجم دامش لقت
 1 لسسم هيبتعملا بتككا نس اهريخيف ىيزكو ّهىلطنل كس مان ا

 4ك نوكرم هاك و تلح عدحا دوم ةداهئبب ثالث قالطب لجرر فل تب ذه

 "1 ديب ناو تفرح ببسب تد ارث لبقت الف قالح دوعّشلا دحا ناب مله د وبما للعتف

 | بعل رام وع موجز جاشت فلام بق نا وطتفمم ةموصطح نيمو دولا ةيقب نيبو
 | يتم الذ اقالح دوبل ا كم وكي ملغ ردا قلصت اها كن هس ديلا بريس كل فيتت
 أ غماج تاءانصلا لها: د اشو ام رابع صن ّيِحْدلا ف ب 2ص اكل دع وك دعب

 | بقنءا تدج ودقو تلادعلا نووملانولوقيباؤعلا ةءاعو لاو متالودع اوياكاذ ١
 5 زلاو ياونقلاكمين دل |تاءانصلا كادعلا تاطقسم ىا اه هسيلور هلا قد
 / اذ صيعتق الملا :داهش نا تبثف مننا الدع ناكا ذا لوبتلا ييوصلا هكا و
 1 نافل ادع هيب اءاصخ ا اسال لا يجيد لمت امآو ادع ذاك

 - اكد ما ظفلع وس : د اهمتلا ىف طّرْس رس باءابىط ةرتش و 23| رش ريب العلا تيكزت

 1 تح ياسو هلاجم ةةالجملا
 ]< مكي الو ميكر عالب دولا عب و ستيك تلطب دقف ىئسشلا جوب ءاوعد تش

 ا 1 لاا
 «| ولو ةيويدىر جريب هلعدملا عدم نيب ترجاذا ةسوصلا رص اهاك
 / رات ك نوجيككو نر دا ذرعا لعد درجت ويرخ ةدادع ص معدا
 ط | للا 2 قمن حبلا اكمودع اىعدملا بْن ملام هزت[ ضع حل ادعو

 |  امهفدنوا ةعفنم برجي ها يبس قسفيب ملامونَمت الأي رلا ببسب ّءو اعلا نا
 8 ظ

١ 
١ 

ٍ 
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 هناا ماممع لوسملا مَع رشامي منا داةدا لوربيصناوهو زم مشع ١

 نيج بحل و راق بسب دملا لاا سطع هيب ت رج وادعلا ذااهم قس

 ييضانردبك دا“كوا أبرم قسضاوسق ةلطاكأ ئه والا له ترو خاتما نكوأ عرش

 الو نا ةاشر ! وك الاعو وكره د وأد وب ءاوراكن ورحاتملا ميعاد هاش ١

 قسرا نا عيلدب ل دعي ناك ذا بويع لح نك ده لاو يح اهعرظىذ |

 ٍكذ نه نصت « « اوأتخ ىف ىلحرل ارحل مح الملا نآَكو يل '
 يانا بوئمعي 2معو الدع ناكناو لمقت ال هىرعييعودعلا َ 3 اش 1

 سينا تكلا غةراو د ءاسملاو دع ىلع ودحلا رد ارتد يح اهلا امبج هلق ١ ظ 1

 ئم وكمل ماكالإو رف روكذملا مجولإ رع ايع رس انو ةدادملا عدلا تغ شاد |

 تيموقرلا ثيببسلاب مّمدادع توسل م تلك دي رتل وة ايل 1

 اره حزعل نين زيد نزح سخر طي ام مجماو دقدلل ببس و | دبرش نير ويلا ١

 فول عَ و ماعبس هسباو مالسلارارب صرحا هربا هسا و راشتميا نكد ام ان ضام

 نسم قلك ا دوبشلاو ففتملا ضجر ه هيد مابهو نبا نعول اهداوقا بوصل بحصلل

 لتتاَوح فرحا صختلا مص اخول مهد ترك اسوضجب تش اما ةوادعلا بتنك 1
 |١5 ثاال ىككذ وختو ميف ليكو وهاهي حد اه لّمضتال ليكولاك قلل ككذ خر ملع تدان ا

 <مينا ميص الا نم امي, الح الالب ع اههدحا ةد ايس مضت القحيف نانا مصاخت |١

 لا ىوعد ملببيام باب ئم ناخضاةىدات ينام لل ديورحلا بحاصّْلآَق

 داس تزاجرخادح لع دبش طصرلا انه نا مدح وا ىادئالجر مص اهوضرم |||
 عنتياكاضملا لبق يشف ص انج رحا ليوهع رش ول نا افك يا الدلع ناكأذا |
 هفديحك تبناو هرلابلطو ءلع دبشي اليل ازيمل عضد سا عدا اذ الا تد ات اضعلا ٠ ل

 كاتياووو فنا باوحرمايزوبقم ع رجوبوت د اه تلطبي لوككوز رقاوا ةليبب ل

 ةدارعلا تح جنو ضن ورح امس جحر نعاس يوتلا بحاص مت اترتلا مادعلا |

 دلا ىارعلا نا ممالكرهاظ تيا نّصتال دش واّوح ددقلا ازببامنيب يويندلا ا
 فذقلاوضب تنم ادملاو ابا هتابهدلا 2 يشف حصدتف ىدقلاانببتبنع |[

 لجل منه بلاط رش ضاق عر حمر ىلع ئتسا دبس ثيره اش ىف لس د ولا لتتو
 فذ نعونملا دوجو عم جر نتناول نق (تداينب كك ل نصي اك | ْ

 دهب كلاب سو رومام ةاضملا : حي دوكذملا ىلا تفنن البو مالا 2 خص نم ا 6

 لاهل ناكشيح يلا تنتهي الو 0 ال تيكشلاو عيدصتلا |
| 

 ,سيل د5 ةدادملاب امإيب شيف هك ده سصي خا اقحمل فمع داء اسد معاق ١
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 ورعلا ًءرايطن انهقلا دعيت ل

 هورس

 سيوردومر ا د سل ل

 كوعد در ةلايعلا - تليتإل

 ىذا عوج ايقادحا

 ايسسهلصي ىفدتلاو ريشا
 و ارعلا تود

 ا (رمإلا درو

 دوبشلا ةمكر بت



 داسكىئدم ةديبم دقت
 ةىهلاوعرمرلع 2 اىنلا

 ليسا
0 

 كسير“ 7

 داسفلا

00 

 ديملجر نمار ادرج (تس |

 | لبن راع قع ءل

 تارسلاف:د 0

0 
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 | / هبلاوتمءالسل بع ممالعلا هورلا جْمم يدا يجرلا ىداتفلا ف هركذام
 امو حسم ءءاوح تيا زيت حت اومككي انا تميل وعاوسيل ماهل اذا مانالا هايل

 00 ا ملا يو تطرامت اذا

 صن د اسفل يدم هديب هليبل 772 لوّصلاب لوا ئيديبلا ىاذ امزه عود

 1 لاهل اظب ع .كباث دعصلا ناب ىخرسلا للع هزيجولاي ازكهتنملا ندع

 لوا تناهفات ابا رقككو اضن نيب تنام عامل لا جاتحي ثداحرم ا داسفلاو
 || هداضو عاملا حعص ةدالولا رصد ناجوزلا عن انتولو نيلوصفلا ماج و
 ظ د اسفلاىعرس ناىوك دابا نك ملام تبعت - اهم الد اسفلا تل يبل انهم و

 و ١ ّدعلا فن طرت داسفلا هديك قيم و مءارقأب ىلجولا م مرح تب م ورا

 ْ طوسون داضاذا نام فيكى ب اًنرلو ا بسشو قفنلا بجودالدسافلا

 ' | تال ناطياتتل او ئطانلا تامتادو يذل ويجت عرقا بنا توب وسال

 للا . اىزم نم لوفل اذ هداضوويبلا تصح ناعيابتملا ضلتخا ذ١امنم لس ككذ

 1  داسفلا تدم نيب ةليبلا لامع دابتملا ]وأ ميميب تحتل اىعدمل لوقلا برمقيإ
 1 فقول|ؤطرشلد اسعلا ناكاناذ هداسف و فّدولا كح النيب تر امتعلاوذ و

 "1 ىلعو ليوا -ىملا ميك ىعوا لولا غ ىنمملنا/ نا و لدا داسعلا ةْسيبق دسفم
 5 تبَنلَو ىلا «داض وبلا صحو ىرج ثلا وعيابلا فلتخا اذارصمتلاازه
 /,| اهدحا ناميابتملا فدتخا اذا ملاخ شلل تاديبلا ميج نع ملمس ةلع اذ
 دلل , لوول وقلا ناكاد_ لااله ا وا ادس اذ اطرش داسفلا ىيديزحالاو ىصلا ع دب

 ًاضلاعدم نالذاو تاياورلا قانتإب دافسلا عدم نيب تليبلاو موصل اىعدم
 لل نمور و مرد فيل ابار | ساعد ا نأب دقعلا بلص ةىئعل د اس اكد
 | كوقلا اورد اهاظ ىف فينح ىلإ نعناتياورسسيف مرد ضلاب ويب ىت يبرذتالو
 .لوقلا اور يف والا جولاغاكرخال( نيب حايبلا واضنا دصدل يعل نم لوق
 نهار اد يبن نجاتسس اذا اوف لمتنا ماككنالى تشم داضلا دي نهم لو

 امو سس مند: سجل ليت له ريطل ىلع ل قدكب ديزل لدعلا ور عرب م نجال ورع
 "1 لصق وببلط و ابد اثرا لي زبعذا كر دخو كنبو جوز ناطر تاساأا

 ش 9 ةادمن ل ثرءاوال ناو لكم يهّتت ل داع تشم ل ناو بال ىت وفل ماما

 ال جاتميالو كلا نم صاع نا لو نيب نَشَت لهون رغ تنبلاو
  ىيخاثراو ل جهال الوصي اهنمل هاراو وكاد نبش اذاو نبيكم دال ركذ
 - رخخا ثرااو ين نال لا ىلاحا وو بال كلح و د لاح ثرعي نم ناك اذ

 5 ١ ظ ظ
0 

ِ 



/ 

١ 

3 

1 

| 
1 
| 

 تيم لكنا اتلا مك موت نماهماقمميقااهالو ةداهشماب تيل ١

 نوه حم فر ظل رحا ثراومل ناكول نا عار بااغي ومي اهس دانا

 ١ ةيضلا نال لوح اككزل ردو ممر دم داطعلا نكد وى دقي لو ةدملا .
 ١ مثال ةغينح ىلإ لوف طوسبللا ةيكذاعو اطر اذه رش لوط ل تت دق
 ىإر الل وكوموه إب اج ٠ /و صن ءيد نك ملا ذاد ا.مجالاب رونا 0

 ىسلا طرح يملا يفالكقأ 2 جالاب ساده ناتي هو بولس
 اناء عهنال عما وح او هضم ةيراوال ثراو كيادي يق ظ
 بيرل نالتخال تسوعلا و ةوضنالاو ل ”شارولا قرط انسي يح حقت ال ئيع |

 ,للغالو ضتعا الوم هالة اذا كرشح طولا نال هال ومات ذااركو

 ط اًهسال عع ل ثراوال ركذ طرئسد مدقتملا اكو نمت ؛ 2 عاَنماو 'ْ

 ثياعإ وهو مصل راضحا ةليشا نه ةامسه طرتملاو صاقلا ئع مولتلا ١

 نيب قرطال ب وا مل صوللاوا تيما ء دوعوا ند تيا عمل تيملا رشا ا

 ارش وعدا بارك ع شعاعلا اذ نب ما اركتس وا تلح اب رقم تكس

 م ولدت ضاهلان ىمكاَت ساورمل مما لانا ١و نين ل وش ياو واتسبملا ثتءاانهنا

 لا نم لاخر ان ان ىصاتلا ىلإ ةطوغم مولتلا ةدصو ميلاف دي من |
 وا مال مسااووكذي قي لو دوشلا نس و <ببال ىحا ناد ةدابشلا بانك
 باكا ؤ سهل تال تبي و يعي لبق د فيرعتلا ليصل منار بست ال ديلا

 لاق دج كذ طرشي موت ةليملا ماواوهماو هيبالهوحا لايعدا ئه

 هن اىدااذا امو عيه دلل مساركو طرقشي الحال ىخرسلا مدس ظ

 ترا بطابع تقاتل نم داع بلل بالا ماوكلي نادبالمغ با |:
 اال فو هيبال مم لونك سر اا موصل طرت معسل رمش تملا مس[ داو ١

 تلا دةوّسللاجدال ةليملأ ءاقا ذاو :غ لشر ساوال شرءاواضما لوضي ناو ظ

 ثراوالش راو وهم وصب و دحاو با دل اضتلد جحح ثرراولاو تيملا اوسسن 1

 راو «يبال وا مهاو هيبال تيللا حا مااوسبْسوا لكؤب او سن انا كر ! :

 يع دات نا صا ءاهنالركذ اذهيف طرشي كو اج مشان ماورل (ثوهعدال ||

 دونا ركذو بندا لع منيب ماتاو هيبال تيماركنبا مارعرلو تيس ئعانرما
 ةنندلا مادا هيلععدملاو مسرلا وهاك ةدجو هاا مساو ةدجو «بامسأ

 ىلدهال تاّنالل تانيبلا نال لضتال غلا تش ارش نال تبلارح نا ْ 'ج

 يليتو طاتي نضاقلا نارك و لكل ضع اماتحا وصامل اظنلاحوتاغ ١
 مم

 ظ 0 ع

 قاس ند كارم | دابر دب ال

 مث ارولا ٌقبرط

23 
 لامار اضهاا

 انارب الهم ساهل اعد

 دكأو بل ماركذي

 00 يي

 تلاد ذا هيلع ىعدملا نصر

 كدمات ام ديغرخا نال



 0 ا سال

 ىلع ةر رئلا ترديبك ||
 عدن نيلحر اداب
 ىوعرلا ةدايغلاتززاخاا
 لت امريع م

 د اما لاهل ادق ىف ناصقنل او 5 داي زل اك ةببسس عضوم وك ناب يادسملل ٠

 2 . ميا وغرالا دج تبا ذ مصفكريبل وهو نمل مق هيلهقدلا ةنيبو .
 ؛ | جيذلا مهحوب نيل دع نيلجم قحف انس د ايرث لع تدق رتاخ قلم 000

 . ر عنابي لكذ يصياله علا قبب خاقلا دنع مدان خادش و
 ديعا مئوعدال ةفلاختعقو د ابن ئساييونتلا نتسةلهبشن هر
 1 00 ا لحهاتضفش او هد ابهشلا و ىوعدلا

 اغا تءقدول رازلانعرجلا كدت م دامه حمم ةداهثد | ىلوبتمالو دع
 رن لت اتفضتااو ةدابهشملاو ىوعدلا او داعا ّش 5 داهتسلا وىووعدلا تدب

 ايوا مات: ه اهلا نمىدرهازلا ىداحيو مغو علا شدا لتجد
 | دنا خا دبلاو امام هوني رفات تطاق
 ١ وجو هينا عيقتالالاو دحائم نيقلت هجم ايمانا ناكاذا اذه نبقت
 . ابكذرج :هاضلا داع ١ مع لح هيد جولع رش تاهل نئمىواتفلا

 دا ملألو لبقيال ىكذد رف ةدادز دا جاتك لذ نقلل تىدب ىدهلا

 0 0 ةدابشال نا ماظلا نال لاح ناكايئاو ضأن ىياتنلا هزوالا نيب نك

 زاإ ل نالايتحاءاريوزت ناسا نيفين ان د اسامي او ال وا رت اه لعالا هدنع
 لاح داك نع و بيده دش جر ريفصلا وافل نيب كم ءالاطتسا
 / | ادا قيد كابي للوقف تداهط حشتالدم ناكألا يهاب ضجي تعا

 اممازهحم تن توكل ب يدوس ىداتضلارهاوج لص الداعم حس

 هنا منج زؤصلا وحال رابع نم ءركذ اس لو سرناربلا نهيرحكبلا ةرابع نم م دنت
 :| اك رافي لىا عرجي ل و ل ضب ديق وعلا لاق ثموتملا باص
 / ايرملا ةامبحو ايندلاب مصتلل كغ هلل ا لاوجل لك ذ هنسحيبقي ملم اكول شال
 ] || اجبؤاككاؤديقو رهنع("ثه ماو روهو هنعمايملاكىدجلا حل اطا

 ١ ىرج ]مو : دابّشلا ظفل عجب نا لم مالك: داعاب ساب الذ نك ملاذ / 1

 / , اطمواحإ و طيح أ ئع و كنوع. توكم انا دج يدا ع ىعماق او ها

 لكيرككو طلطدا م دولاذهؤمو لوالرهاظلاو معلا ةسلجا يغئ لوعقلا

 لكس بوبي دق دال حقت ككذركذت يس
 |. ىاظوهدع عاربلا هدعو ىدجلاب نييقثل اك هانا رجاظلا و لوم مين
 |١ ؟ورلاعءاظح الذريع حبك مل نا قالط اع ىيل تا لبلا نام انا جس ساو /
 لا ومارعتمانب نابع ةاذوتملا دن وتنب ىلع ديب سى دا ذا ايزو سس

 ره
 د-دسصلاا



 هس

 "6  نيؤطصح هل طقم لذ وتل لا مكتب |عدملانأب مرحادب يدهش ماقاو ظ ظ
 000 ناهلس تلب بي د هاؤونملا نا و ىريدالإ ىنود نب ىسح تبدع

 اهرلاو ناوحا نسح صووعرمللارجو ناهكهسوهو ؟بيددلاو ناو ى ىيدلا

 ىناتلارهاذلا ستور وكذملا ناهؤتوسو هيت 33015نا5كععلا ىنوي ١
 , مسي دام رلاو معني عدلا ناب هلع أترَقا !ءملعيع ملا هاذ وسلإ جلب نأي
 ع دا فدل ١ عر نه تيدهاشلا ئيب .ذالتخالاقهدق بربي لل فيقق ١

 0 لس.زالإ نعم و اظنعل ىباطتلا نحب الو اوف نم قنام ثيدهاش
 روالاده املا نازئالوا اها تماداهتلا نم ١ سل ىكذاطسب !هازبم نه تسيب

 0 اماوانبا طقساو اهبل اوك اسست قلاشملاو ةاذوتملا متتبانبب داوم
 الو دال ب اقدح ارهيع وماج ملاك دقو ثراولماّضاب ىلاّملاو بسناب دبش ل والان >الدايناق |
 ا ضبتل 1 أرق ا/ مطبقب وا نيارلانا رحالاو ءاداما اد رّسو را داليع داول نيلوصفلا ظ

 ليبين ىو 2( وصف يو قينا لوقلاب رخالاو حمفلاب سا عدحا نال حيتان |
 ظ ىلع حالو هادا مااهده|سيت و بصغلاىع داول شع سم الل حبصفلا ئم 7

 1 ا 1 أهدرناد |ماوايبع اهب دج و سر اجىرتشم *رااذاو نصت ال يصفلاب ىإّقالا ا

 ش )او بيل ب اههرح اديب نيردهاشل ادحا سْغف بصل ان بيبابعاب نوكت نا ويابلا وكان وابا يع
 لت ال هب عي انا رارقإب جي مل عييابلارارقادع زحل درتسوا ب بيعلا اذ هو راد نه ىرتش ا ناإإ)
 نئم عم دل ذد مينا نيؤل تنم نيرها هييعادسهتس امال د دامئتسلا كش ب

 نعول ال نارهاشلا ىلتخا اذا ىرحصلا ىواتولا ئنحوبارلا حصفلا

 ” واكبر نعول ذيالابرم لك و داّؤاو اًشناوا ناكم دا نام اما جوا مال

 بصنع صنل ١ امآ سكك وا لوتل ب قححم لمع توا لوتسلايف وا مضل ناسا |
 الف نضرو |ويبكز ملا لوقلا اه ورش اللا ءوصولايف ذ ةداهشلا لوبق عي |[:

 رى يير ١ انا مهتولط ضولاوهد نوتلاب حضن قتلا نارا زل
 0 ١ ا يا تا سو 1

 هددها نس ثح نيدهاشلا فالتخال لقي الانهلمذ لمف ىو ةدالولاب | ظ

 ديمي بنلابو بشت شاذ ثري غ١ ناري نافنتخم نارا اهو ارالليعرححالكو عمل اذ

 لا تبسي الر رقع لاق بسنلا مب تيار اّقالاو ىاروالابدحا وو طقفدح اورهاش 1 ]ا

 "انا نءاو دجل و مل ١و الك نمح طع بنجم رقانأو ضر ارارقا ىيوتلاىف

 اج واع د هديك 0 ْ
 0م دايشلاباصن دوب لو تس  هيلعاةداصتا ذا ثرالاو مشا ضخلو |
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 | ىإ اسس

 مالدلإل 3 الوقي نادي ال
 ثراواللوتر ناو اهوا

 مع هل

 ١! مكتبا نبا لا اوكري مل نيدهاشملا نا دعاه قح باهت عضل تح اًضيارذالاذ
  لكذ طيني هلا عج منيع اهشرءاوال نااركرب ملو حالوا بالوا ثموبال هاذ جبملا

 هثاضب نادبال توعااىوع دو وينال نع لّصن جرئازبلاوةيداهلا كلك
 | ىنو نِغل ثراوال هثرا هوهل وق ناطرشي و أمم وا «هالوا ةبنال ع
 1  ىضاقلا نع مولتلا احاّسال مين مل ثرادالكذ طرتشد د اؤرغ هز ارملا

 10 هالو ورنا عع ءلشراوال كزنئءاندنع نْغاش او ل نعاالملّوو
 ِ , دق هضاقلا هل ضوفم مولتلاةدم دقت بسب ىكك ا ىوعداصنؤ

 , انجح عبدا لوف ىدارطلا رك اجاق لوحلاب مولتلا ةرعى وايطلا
 | فيحااناهزن يرتب ىا مولتي يعمو يتناريدتقللاىريا(لؤ طيح وبا
 ْ 8 زال ا ءان رك ا ويح ن جرم: يلتف نجوا كس ظل ثرءاو مل ناكوأ

 " اا اهم وف ا ثيح تافوشرملا تدهاشلا ةداهّشس موكملا ىغدملا

 ,| ؤيملالاو اذا عرشلا !مبرطد وامسلاب بسنلاب ةداهشلاذ لس حطه ساو
 "1 25سفت هوم الاب تاب نا اد اتلاف ل9 كك فذ قتعر عيش

 0 م >الغا داع ١ فاتن دعو ل دع وا نالدع هب مح ١١51 د ارّيملا دج الا

 / ”ةنيالع بك بلاغ تكذب 2ص يقتو عيا جنم اب ة داههتسلا مهن بوي

 نإ | كس صالحا ماس نر اهع ضقت شال نا عسا ككذو عيت دينا همر

 00 لكل تازناو نيم اهمال ج حك بو
 ءانأ رسب اا رهو ماهك ءااىطمم و ج.رجلا لدا عماستماب ةداههتلا اره لبصت
 1 ثالكائهاب: بزككا قع متافتا مونيا موق نع عمد نا2و:ّفضحلا

 ها ادعلا مهم ومسند طرتشد الو دبه نأ 2 بسيف ىالفلا ن الم نبا

 »إ ةينكذل ةرجه اباما و تصد هسارجرتغيبح شا دلعازهو ةداهشلا ةلغفلو
 بأ هبتيادامصسيف مَمدصٍلة فوعغي هاتي ب نم نالدع هدنع سستيد ناب
 | 22 هيلع سيعاللا منا زاب ياس اهي ةهاذال يوم[ تالابت ع اذهذ
 ,| دولا نوصي ىكذ و 5 دابشلا :ظفلو لالعلا موط مشيرو ت الاعلاف
 ]| ضالخل ف عصبو ثيلدسلا طارتشس لعل دج كك ام اواو طعكوتفلا نا
 | 5 د ارز وح باكا ئمريزكوى دارا و عانرلا :ىرمدلاو ”بادبلاؤ نك

 للا 1 رجا از دا فسووإ ةعششب ادد كنق نإتارماد لن

 ١ يكل ناط مي وعطقالاىر هدتلا عرش اكتم دحاو ئم مس
 ا اي دلسمبل بن هنيرهاش مرا ماقاالاف بش بعام



 اما شتال فول عماسلاب سهيشي ارسنال ناطتخيهمبافب هزت

 اهز ذو صالخل وي زا رلاو نال كلتش ان دلعي رَيْسا نككو انس

 رصضواف عاشلاب سسرشيب مارال ناس مئديزلا لاورعا نعت و ناس ساو ١١
 امرنا لقي الرضا ذاو :داهشلا ل قلن ناش ادب ىف ئه ةنيامك بقنا ١

 ١ م دمهشولو اللا ف لاق لوبنقم ديف لاوسلا اكان دنعرمتش ا اولاقو ظ
 در مانو سمس ١ نككو ثبامن ملاولاة و بوصُملا كنه هيلا ١

 لاو تكة سا مطل نيل ! تكذب يف و بتككا مرتك سرازبلا وني ا
 ناؤ ل جول ا داش اريح نالدع هرج ا بسلا ل وقنا ابد طرق

 |يرغاحبلا ناكناو دس ناعسال مسن ع ةدرع يدها حملا ماقا [
 هلع نادم نيل دكنياحر ناب جهنم قلي قح بنج نيش نا مسيل
 ىلا دلب ىشم قشمدنعباةلجر ىف لمن يصل اوهو فاصخلل ناب نزع :

 تيد بياطل | هو نايس تخاو م |لو فصنو لس دع ئم لد ] ١ ١

 يسوي 2 1
 دوكذملا تالا ١
 لكذاده اش دش اذاو من بيتز ىذ دو توملا تس ع ١

 ي(توا ايشسانيبي مو اًفالطا د امشلا اقلط انا اها 907 تون

 صولا ىفو امد اهشلصت ل والا سولف سائلا ئمانممس ياو توم اعدل
 ناىْناو فالخ الب ٌةداببْشسلا يضَت الو اروبي شم نالذ توم نك<ملنا ىلاثلا ظ

 بيماصخلا موكذ انكهم ليتصت | مينعتالاب اكو ل صال ئكذ !روررشم تومأ|

| 
0 

 حصانه و ةيمالاو كا نكه امد اهغت راع هاو اشسوللل ا
 لّيترلا فم ىإ نعد: داهشلا نهزوجت 6015 مصعب يالا ف فلتخا |

 تا, قتال. فكنا قريت هني اي ارث الك نيعلا هذ
 | ذاانكو ةيضَقالا بانك ياورىهدة دابا نو ما اورلالعانرمع دقو ١

 "خلا ظل توللإ ريلايف طرشي الو ةيي اخر اتن مت هدم

 له ةام اوا لحرم هتوملاب حاول هاو تملا لاختي 2اخكلاو بشلاو رئازم

 تقود مع 0 كتاشلا با

 لعلوم ربيباوعو لو
 ناسا ب قلليم ىام ئكنيل ارق | ذا ىكلا زغدد اههشلا نانو ءامسلاب عصا قا |

 كؤلوماتلا دنع دبش دول و ديل اىدل ىككللاب بيبي ل لح ك1011 فصت ابو نصبت

 ماعم

 هتخاعزتوز ىهتكالا باغ

 تاما

 ْمياظ تاء رابع مج ازردئ منال

 تول ابريل طريكإل
 ةدايشلا زبؤوز
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 لنم الع عي اشنابة د ابكر

 وبفت ففقولا

 "سل وو عر
 ابدا تس اسم صفا

 فوقورِغ ءاهايو و س سيح ع

 ان والول او تومو بن
 فوق واصاو_ضاقلا بالود

 صورا وخرلا لسبسسم مم نرريا للا ى
 اولد و ءالولا دلعي ثوتلا ولد ا 0
 ىرلا(اءالا يب الشر اسما فييْسأ ةز
 لاذ اهواولكا اامالاى سك كب

 من دراسم ا

 ءروص
 كل

 ا د
1 

 ا
 ١

 نإ 3 فيل ل اتت

 دوزلارهلا 52ج

 قكي داط تولاوامأو قءاسملار صن دهر ابحا ئحري ال عد ديس نا

 ١ ناكر صوعو ثر اوكك«تس بحل نوكيداالار تخل اوهن اولو لدملاهض
 ادبز نفد رطحع ١س م ادرس د اهلا ئجىالعلل قتلملا حرش شابعولا ورش
 يمال يب الو تيم الا نط دي ال ذا لبي ضاقلا رض ول حت نياصم ىو لع يص وا
 ىضاقلا رهاشل ارش ذا راتخما د دلا حرش و ريونتلافوورأٍو7 دهن رح ادار:

 5١ ١ تولا:فقولاالا |دعه تدر ديلا ةئياممواوماستلاب لا

 ظ ل نع يسزعلا ذيل صارخ يالا لعبت ب َقشن ئحان ربخلا ميد لاق وا سسف
 .ىكذ نيام ملكا ةوقاحا ىنانلا ئعانممس اال اذ ديس الوتيب ناريضتل يعم
 تلو لينا عيعو ابعولا 2, ايمو لحنا تزاجأ دنع مشم 7
 ء كتلا ئمسيل < هد | نم نا ده اشلا لونا مالك ماظن ا يلع مّملع ات

 ” | انين اج طخ نع الفن اضيا تبسكو هنع نا عيب انيل ا نعود اف كحنركك
 " لاك توملاو فّمولا انثَتسا نمرردلل اعنت وسلا اد نا ىناكرتل الع النم
 ظ ى دفا لعوداتخو طع هاتفا طالق دارو ثحتملا ةءاع قالطال
 "عا لبتتت له ضعوا حصا لع محاستنلاب ةداهشلا ءع[صر يل امتعلا ءلورلاجطم

 ١" حاوتلاو توملاه بنل الا نياعي ملا بنين الورعلا غلو قضت غد بايك
 / نحب عحا١ داب سيب ثا للك فحولا خلص اوئاّقلاَيالوو لوخدملاو

 ؛ ةيفتسللسلا نهورزا موكل طغت وو رضاصف دانا لس +١ قوي
 : فقول الصاله معانا َه دابهّشسلا| روص اناا راق ريف عنو بكا
 / 2 اداريع ئم:.دالوإلعوأ هرقل لعوا !ًمفل[ٍلعْمم دان الذ نااودمّْسي نا

 ' لها ترجل لاوهناو فّماولا طرش وعاد درس كفاكم زك دؤطرشعا
 أ رش اللا انال نّصاولا ط رش طمس اتهابوعست كانك نلشلا حياد 0

 لن وي الدر موسكو طورطلا حان لالا مقلط هللا ونةولاحصاوهاغ)
 / 01 ديرياغ ورع رمو ىدا | ذ١اهيف لسكس ارمحاتنه اب طورشملا لع ةدابهتلا
 "جنب عوبلاطو تمد َىأب ماو ازكى دم طرقا ضر ببسب ازكتعذ ين
 | كلذ ككل ةنسلاو 222011111111111 ماب
 تقولايف ىو لوف د هلاب الرف نالفو نالف نسالك ة دائما حاف كت

 ظ ل اد ديشو مويلا نكذذ تام مير ومالا ثدمش ةنيبتثرولازهحاد وبل

 : يذلا هلوع د للبس هلو تمذؤ قاب روكذدا خطبا ناب دي باجاف نفد
 | هبل دن ا 1 دال "ريالا مهيناعو ثيدهاشسلا
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 ١ وتجاذ تن لوق التو ثقب هساب لكارشنالا دولا ةداشةل دعس |
 . هيبانع وبا ني نمحرلا دبع هو دوزل !ىوفاونتتجا و ناثوالا ئموجبلا س١

 اريك بيب تر حا الأ جاو لع هسازبم هسدال كسلا ل13 هنع عمد هسايطر
 ىدحو لاك ئيدحاولا قوّمع د هيداب كارشنالا لاق هسا لواب جب اولا

 افرول لق هروزلا هداه ولات انِيكسم ناكو عسيرؤع ههداوص هسا وي ش
 اكو يتمف ىا تكس تيان: ة> امان مى ميلع هسازص هسا لوري لاما

 ىبكو اب طوج وي أه سنع و زعبي ادورماشي امو نن لسه تا لع نه ووتدملا ا
 ثءارظنم حرش نلامو ييهتشلاب ىزع دول ديت ولاا ل /

 "اج كيال لامتأ ثباعررح اع اطلطعنال و أو ررس عدن مل ومس عن يع رشا : ' ١
 ص اداز اي دباس ى وتلا دلعو ردهشجلاب رع زتلا نواب تن اإل : ١ ١

 فزنا ا هاياذا جو يحس ناىضاقلل نا مالكم اظرعلا و جب سبحو ئ
 عطوانا حبق نو س نحن ملوش ارو ديس ثارقا نحو ةوبرشلاررص غ اقوا 7

 يلوا شياب عمتالو سارق الأب الا لعت ال د وزنلا هد ايرسس نال سارق الا ملشملا
 ازكو امح ديب مسخ تق ان الط ناب وا ديب ل تاومب ددهش ا ذا سارق الات ىف

 ليو ىلالهارم ملو هلع امسلاب ف سيل هاد وب_اىت الن نصت لالدفلا يوب ديرشس اذا 1

 دق و بزكلا بكرا شا ارواب ةرربكب ككرا د مارح امآو ىتن ارينا ها

 و ارككم بكير لككر رع و مو سوتلا فكة رص هيلع ءوعدؤ ده ىعدملاى ذأ 1

 ٌعءاشا هام وتلا عرش ىف اق ىيعلا :.يضدولو لمذا لوقت قجرفب سم ىذوم :

 رخل اهبف وذي دحال:يصمس بكر جكو مرح بكتر لوو طه ف نياك يبدل |:
 امو ءةد اح نادهاش ديس اذا مج نباح الملا لككيو مط هسا وربنا ابشما 1
 ناهضال بءاجحا ٍريرعت وا نانضا هاكر نمريع هيزم ار هادم امم ارظف نانا ||:
 ىَ دات نعر دهاّتلا دحا 0 ١ ذا اف لس اهناكرت نمت يتالو 1

 نيو ع وجرب اًضّملا ضمني بف دود ديت حاط اقو مكرمباضقلاواجم ١

 .ررع وجرياضقلا ضّصِيسال دج بقيليا نصي و هلع دلل لاملا فصن
 اع يح و تا ا

 0 طابا ماو الا ىلاذهو فن بي ذلتن ضق است | ْ

 ملوقاعاو رورلا َة داههتب هنح علخا ل نوع الؤ ىكذ ىف ل قحال ما ىدما |
 قف ةيبا حر ضيخح ىلأ دنع ادطاب و إهاظ نفس م وزلا ةدايتب اضّملا نا ا ْ

١| 4 

 كليا تسلب
 هناوقأذايعرلابزمعت

 ه اوع دىفرطس

 الابواب ايمارهظاذ
 ىعريزه الو نايم

 ع



 وا لالا يعيل اعنف

 متبل 0
 1 1 قيل ا دف

 وا ةنلابم ظ

 ىلا 0 شا

ْ 

 | ادرار ردا عي دنت نق ءايادت تاوحاالا 5 :

 أوس عهر |: ادهاكل٠ ١

 دهاش حاللاو .الصلا هلع امو دولا ماوس فان والا نم ْ

 ظ نوم ->يامل اى اص خشم وا عي تيبلا ىف نك مل اداب اقل نّساذا

 ىضرماشلا نفد كسراكةمالأ نود حول اودوقمل | كازو ١
 0 رش ىؤيصلا الملا عد اميدع عرملاوهو يلع دوهيشلل هج تنام كل

 بشرق وباؤ قناهملا ببس كنها جو لع ببستل ا نال زخككأ

 ٍتءارزعنو اضتلارشت ئعرسانلا فرح ميلع جاجبإ داما طل جاك
 ظ ' 11 ني تاوسرهاشاوهذ بيسلا| ردع اذ ضامن ال تلملا ئم

 دازخو ىوأتفلا ةصالخخو جيلازلاو اد يديتلا فانك يف هجالوا

 ذااع رنلاو زنككأو تاةولاوّقتلملا و ارحل ف «خامكديؤ و نتنملا

 فنا ىلاطلا كود لوالوئتملا نككل بق فالت يأ ىدحل ىلا نق
 ظ ا لاو ييجناو ييازتلا يبت تيما 1111111

 ْ ير اجد اش نعامحر اذا تادهاشلا هصاخلا ةءابعو ىوصا

 اووهو باديس ذلا لانا انهض نئكاضتلا لطسي ل ىذ املا دنع ىنو

 يلوا ونطق ىذلا نام ا وضقملا نهبقاوس ىوتنفلا لو اولوق وهو رخحالا
 ل رولا ضقت نايم اباضملادمب ناهطلا ىوتملا لععذلاو ةرئاربلاو و ىلا
 ظ تكمالع نج خفي ب و ىوتفلا ملع نا يلو نا لمت دطع تن آو ىنزنا لوا لام

 11 العام نا ةصالخل ةرابع م ويعتس اىلا لآ و هضم او ب كصاكم جملا

 تاع و دو ىف موب دبا دووهوزختالا ل وم بْمملاولوالا فينحى نا لوق

 را, ملس | سفن نكره اشل !ىبحا ثيح و لوعلل | ىلا ىلع نا خ لمالك ل وف ئع
 ' لاق يبتشلابر مع لاوكلا نبا مسرحائاطل الواد موس عديد ملو لم ورن ديت

 | اقدح ةاذك بحرص نادلنالاد اذو ىوتؤلا هلعو ةرجارسلا غ

 ظ ارعس جر نا ليو سايس ٠١ هام نا هنجو يس نا ضاّملل نا ممالك هاظو

 ' لع ضاقاعإل ب. س ةرم لب وهت داع اجار زمن ماا نا واوا بط

 ١ ةكاوينتج ١- و ثم ةدبا دم سادقكا نم ريك كبر ا دقو ال فيك يعصلا

 ١ رعبا نع>ادل هاو ساثلا ل هيدا بج وح هام دق لون”, وزلا
 و له كوت دا عاين رج ارح ةداعشلا غوت رعا هس اوأعهع ههنا
 / قدس -.انوالع رك ذاماجتوح قدرعرتا د بنينا عص قي طامد جيضن
 / لا مملح لاوس وحي لع كاشي الو ىالعلل حرش وري وتلا ىف هركذ املكذ نم
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 ثتمشلا و مسالا لع ةداهشلا نيه سيكو ناطف كيان اف تبتنالف أبابا ١
 ى واهل يداهلاو رردلا ف رْشمو ىرتا نيلوصفلا عماج ىوتشلا معو , ١
 عل الذ اهنا نالدع دهاشلإر حلا ذا اهادنع طيب النرجو هلزظنلااو 3 |

 كت , اك ىوتفلا لعد بسنلاو ىسالا لغم ةابمّلا هزه عموكتو نالو تع

 لئلا عقنامدصب ترو كاقواههجوالاهصخش حور طخ دددللا ا
دا توعئا تول اهب لكانهو يدنا وهاي ١

 ش اال اماوايلع د وسما 3 ها

 اب لتابفرخ واملعسرشن نهاول واهلا دوبشلار اشاو ةيحت
 مروج 2 هكر دن كن ككو انالط تاج الو ايع ةداهشس !اندمع ١ ماقول

 قلن كهذا تئيبلا ةماقا ىتدملاىلع ناكو مك د اب تح الما !بطع عدلا /

 َّى ىوعا دسم ينااهقل اسال 000
 , فره اول او ىابب لحرل دوبّشلا دش اذا ثيل اريبظ ضاقلا تأ دارت :

 كيا ل دوريللاسا رعشال كامبل انيبشم اذ !اهدد رح: لع فقنو راذلا
 بشل اغقَتل لانيحاو ميك دملا و ىع دملا ممم فعبي واكزع | ذا امم كك -

 دادلا دودح نه المو الع اًفَموا ذاف ىض امل |! تيما ٌتضح دو دلوع“
 افق داعما نادال دمه شيدو صامل لا نومجر عدلا از ىلا مجان درشَو ظ

 اذهانكو امد اههتب اه اد يل ارادلاب ضاقل ا ىطَق و دوريا ساب 0 ١

 ١1 امو جس لاعلادبعنيلعداتفو نيلوصملا وم اجو كت يناوملو ىرقل او

 ظ

١ 
0 

 كوم دف ولام نقاب ةنيصح د !ىيتس نعلم اهعا نم تري ١ امزما اها مح ةارعا تق دات
 يلا لل نوينعم دوو تح ةيهمدشن جا كك بد بتكو ننس تال دما ٍْ

 نكت املا ما نالاو ناوكلملا ناؤرعملا تام مامزياوةاملا جون ٍفيرعتب 5 ١
 يذم ةداهتريغا. ماب غراع نيب :داهب اسشل !تابثا جنب مزيب قه عيبا |:
 نكد ئيكيب يولالما ةبقنتم :مو اببلع ةد يشل اولك حق داصملا أ
 5 ديب داب تابتالاللا7 رجاحالو لل نوهضم دوه : اهنتب ىكذ ىف
 7٠و نيلوصملاوماج فك فغبرعتلاا دلع ةيقنتتما ة م اىلغةد اهشن اوتو |

 وأمل ةدابشلا تناىلوس اطادهاش يصب المو تءالاو جوزلا فرت مدن ١

 منح نمو ىداعلا ناديه ضفلا سشت ع سنلا ىاتخا و طمع اا: : ظ
 نموا يطا سالما دهل طع اداكوتف تتو تبجارظعو تلقل

 بلاص ارمد عاب ايبرن نا عيب ثلص ىف بتكا ذا امد لينو تروصامبىداهلا ١

 ملخا ١

| 

 ” ياتتلاىلازك ءداررهاوح مامالا لام يلا رريخصنلا عمال نعرف سك لك

 مسا وسل -

 اناازجنرلو ةاماجاع ادرس
 : ابلعوعرلا يهل

 ايتطزادلادؤهكلا ةرع ناار
 عام ااوفرجل مو

 دورعا
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 مويا لسماع ورحم نع جداهيشلا ىكت تراك ناو اهمويضم. دا

 قب ءاتلك امج اب ل داح نيب نيلكوملا جوع جس لمكول !ميقي تح

 | دلو اكدت | ناو لّضت ىذّملاو تاوطاو كافكلاو ه ]بل او ضرةلاو ثبدلاو ْ

 8 ناله و نالخ جد اهتبارع تلاكوْتباشلا متحا نعل اكو و مسطد نع

 ظدثرو نعئّشللا تام مع عريب ضوبّهم مولعم نب ناتسب ه ةحاق

 (ءابهلكون تايثاملا ىرتشملا غرو فدك موف فكذوف ملكوت دب تنحا
 اةزلكك تن هدد دوم بليل ىوكم ا عيبلا كص ضن ومندم هوس ىكذ ى فكس
 ظ ربلا دص نى دوش ىكذ ىف قيكال و ابلك ون تاجناملا ىرتشملا

 ” ويس ةداش ةبع الو كج وع نمحرلا دبع رتغلا مسكي ولا هساو روكزملا
 ' اءالولاو هلاكولات انو ال ىفاككا ىف لَك مصط جوزعؤ ام ولك لاكولا

 آ 00 بدلا هر لطةساو سرنا رح احرص ازد
 8 1 .ويللاب بع ال رخح |ل اوس ن نعي اوبح سوكّرملا نحرلا دبع تلا ططو

0 

 ظ و كامواك رهاش قاؤاصما ءلمالاو ل سب انووفانلا مه ذى

 ظ 0
 (راذُص او ورعل مولج» لأم نم دير مهز ةامرع نادهاش دس ذا اممم

 ٍإ 0 ا ا سااب) كاف دانا
 ١ ل او ىلاهربلاطيرحملا ىف كك لع رصن اجر ركب و داعي امرارقالا نال :لوبق»
 1و تقولا ناس لا ده اشلا فلعتال نعد ين يدنا لعاشاعبس هساو عينعو
 ' ا« اًووتاككاوا نامرلا نعوخاقلا املس ولو ترازبلا قدك العلل مسلما عرست
 | | هاشلا ف دنا ذا و ىناكلا نعرجلا ىو ىئرنا هبا ضلككم ل امزمال قيقت عت ال

 | أو صولاو -ل6هلا هقتعلاو قالطلاو ارشلاو عيبلا ىف نامكا وا نامزلاىف

 ْ «كوقناكأ ذ ذا < دوّسملا نا ححسمالاو لضت قد د بهو

 ! اهلا ل ىف عشمع ال ناوكاو ناس نلا هيد ئيرهاشلا ىنالتخ اذ ىو ب
 /ازوا موك و بصمل اكل هف < د وّسملا ثاكن اوس رك وداعباملوقلا نال

 ١ .لعذ ئيرهاشلا روضحو لَو هللاو حاهتكاك مت هع طر لمطلا نكك

 ْ د لصفلا نال لوبقلا يسب نها وتامزلا ىئامالتخ اوطرشوهو

 ' دكا رنا بدوّْمملا قلّتخ اى خا ناموا نام. ىف قلعطلارغ تاكو ا

 اا را ا

 / اركيو داهد اعر ودك تال ملوبقم ةد ابتلى ثاوكاو نامزلا فافلتخاو
 و



 الس اهبل طيحلا تمام داهغ لقت بدورها فدتتخ ملف لدالا تيدع نونا
 هل عوصف د موناباوباجاذ |سولععالاس جماجم دا ىف ليسا ا

 ةنيساوماقاوروبزملا 2 ةماتلا ىف صنم نيتسإبرفلا دمشا دخلا 9 .

 فردي مباهؤر ها صش نم ثاا ور كذ دولا نارع ؟باوراجا امقبطب

 ايرالقن دخل ابعت ديت فكس دش نع بويل ذل "7 ض1
 نم قلل ا رشف ىالملا لين اء وهو كِزِلْسَأَسِي ام دحوانارعا
 تقلا نإ ابل دهاتملا دكيأل نزح و جطلا كلَ صدو نيدهاشسلا فال

 نابب ىلا ناج اتي ال لكم نمد رسل اىنو ”حزارملا طتعو ىبنا تاهت
 تضلاخولةداهشلادكهيشداوف بدع اقل نعم هرقش اك[ هرعت ا!
 الو عني انك اداذ ىككاداصتغموا ااا ات/1 دايزب ىوعا 5

 لل الآ ادلا نول نايب هلاده الا ناككأل نيل وصلا ئع راين وربنا

 ىو زنا ةرقنا ةرئكاوباسم هنه زيي كرش هركذ ىوتس اذ .نايبدلا فلكي» 0
 ا للاول ناك ا نامل نإ دتخاا مهماالا لا حجر ارفع ادرس ١
 راو اا والكمال هد الا نيع ظفع رات الع نالوَضت مالك يأت
 انلتخاو اهداكاو ١ عيبلاب ار (لعول و روزل اب تيا شل ةثلك بقت ال ىلا

 ,قمن ال ةكايخ ناىكا و ثناء زل نعيزط قلاايطاسولو لجعت كاوكاو ناعزلا
 حالا انا مروكّدملا لوتنل | نم مروللا+ يضم را, ب داططكمال !همالؤبتلالا
 ىوعدز ماوعاع ماع ردا وزد الر ثا تصستلا و ريما تش ا كثب وهاوأ 1

 ىناككأ ئعقب اسلا كاوسلا با وج مدق و لعمل اى وع دخسق ئم لاما عفا 0
 لى ملا ىن ىنالخ ونام ناككاواث ام زنا ىف حمْمل ىف كدهاشلا ىارتخا نا“ )0

 تامزلا ىف ىصاعل | ىف ةدائسلا و ىوعرلا ثياب ضالتخال | عقد دق دوأل
 هلا وخز علا كذ هءاالع ثيدهاشلا نيب ضالتخال كين اح هن أره اظلاوا 1

7 
 و
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 "او

 ا
/ 

 الها
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 نع هلقت ارهيشا وحر اذ ثارهيش ارشنل نامولو قت بقل دعو ىوق| 1

 ارشلاباو رهيش نيرعيش لئم اشد ايعدا 2 .نانبل اق هسا قتال بلقلا
 ننم جاو نهتم رهيش ذذم هاعداولوياربناالبلقب 5 تلبق رهيتم دطسا
 ةدادز دوهؤدا تاننالع دام زيك هلا هميجحو ىعلو نصت ال 3 0

 اقلطماهسو حسا 511١ه جل ناع ناك لقا هلال لح اد نال هيل

 2لاملا وخد عني ا ارهاظلاذ لوفوهواىشم !يئاهن ام ناك ثيحو 3س 1

 رمزا غر وملا رككأ نالى !ةققت حال حست: را هلبب لاو سئسو راو اسلاك داو

 خول
 غل

 فىوعدلا سن فالّدح الو
 بهيج ن و (رثلاو

 ناهزلا

 ىوعرلا تزل اول "د ايتملا
 ال هن يصقنوا ةدانن

 المتاشاإا ع ات

000 
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 لبيك ورايت

 تالفلارع ةدارشدل ط تكد

 «دزلا دوصح

 . قلرطق طن لد ابل ارت

 ةبسكا

 رضاه لق لطل او رع

 لسعت مساع : ةارلاو

 0-3-2 مس

 أ *د ابك اد هه كلإ كلالاقا:
 وصلا ع ل اهدي

 م ةنيب يسيل يغرم
 لبعت دويإب اج

 جل 1 و ةهرمايوكو 8 0

 دعينا
 ش كفاروا الث

 دل

 ىلاملا نيصصن طرت طرا

 ل املا#و 0

 د

 ١

 اا هكا ىوعد نيب قرلا ىئدي الانف نال ماب انش

 ملام هرعت اج اذ شوب يستح تح ذىف ل ناب هرج ل ديرب د1٠ ١اهف لس

 ىضاقلا رف شرف ديكس هاذ دان ماادهمش ئرهاَشبَّناو ىكذ ءاذوا

 سه يق وسن محب َصاَقا ةا نال ورغد يو سد اتككب اين وكلاب داهم

 ْ ورشا ذادوشلارردلا ىفو رهن برع لكذ ل 00ه تاجا ١م بطب مل

 لباسا ذاو مدام حطتف مم ذكم ىق حلا ناكها: ئح كاب

 لهيسا ذاامف لئالعلاوؤ لممو زنا هيدَق اطتالن
 1 باعلا نا نالج/

 | اوك 2 هزلاروضحطّرِش و لوضع عام اهي تنيك لاق اما قط
 ' ذي #2 "اهلا ف ب دا[ وزلاروطحاططّرْني ب قالطل ىلع داتا
 : ج.وزلاو قالطلا لع نادهاش دبس ١ ذاانضرا هيو 3 ١واتخو ٌحاَدرملا

 ظ ٌةدجوي ملااهحيقت طاح جدنا نايوكو صال لع ةداهشلا مدمن حتا
 ( هلا ةامالا ولاّ ا ذا نأ ض تلا دنعد مشل اذهو تبسحا قدم املا

 1 00000 اا رسام
 إماقلط نا باغ او دبش اذ محلل اى وعد .كذ واب جوست نا
 ا 1 ”ةئلل نم د حضت بيا ةاملاو طاح جرل ناك ناو داب حتت الاناث
 ب رازبلا ىوعدو رشحشم اننا ولوصقل الشو بياطد يع اضقلاو

 1 8 عوردل ارارقاق فق وت اذارهاتل اف جه ىشس عوس ادخل نم
 ءاضلالاقا ذا برص كما دات اتعت للرف «يلعئدم | ءارقا وع درس مم عارم

 .. |ةاكركذتلا مت ناينلا ناو ل وبَضلا مص لك و خيتت 3 دبمتبع لل ةدايرشال

 راها ذاىعدملا ناىواطلا شف ركذو ىرخدلا نعوةلعرمملا ىقاورددلا
 || ظلادمتوا دوهشب جدلا واج ملانل ةداهتال دوه وا منيب لىبيل
 اوّستال تاور ناتاورمانءاىص ادع انهو كاد ىدنع ةد ابن ال لَك

 1| تاكلوي ناب نكي قيفوتل نال اوهوَقَت عياورئدضضئفانتلل
 0 :ئالكو ةدابشانل تناككزكد وسلا لوتكت وا تيشعنكو دوش
 عسا داهشارخا ىزلطع رهام ىف قس ىوتئل ا رهاوح ان ركن 2

 ُ تاعك ماو نيجوزلا امتده اشم عم رشد ذعالب فصنو

 1 فنا امجد ارح درو يلا ريخاتب نام سفي زف عا وزال عاهتجا

 ١ نيب تم د,تنا ل لسسيخحاتلا ةدس يرقت لع مالككا ايس هوَ

 0 مدييدالا اضفطعر دأةرسوم ما مصرتد ايلا ولاقو' (ثوى دهراسوع



1 ١ 
 ا

 و ,لكدذ لذل نارهاش نامءاعم نالجو“ دب ده دم عع قردو ورم

 رح ارقداذكض قو قعلا داب رتيسحإ شيال آلان دي يولع ناملطم ١

 د اش لت الرث ل اهرحالأ ناكثيحل وي واتالو ىرش د ذعالب امتداهغ

  1قبتالابئادانسنكمت عج عرش عالب تدار اذا ةبسفا ره اش

 : ناره لاش مرصع طيختش داح تق و اهريغو ءابشمالا لاكش دج
 نم اهيلتكد ةارما تباصاذ از كت قو از كقوسو ةيق داب رص الب
 مايا الذ دهن مث تدك حاقلا نبط نم ايدع نشك اأن ا
 ثا وركذو اوضداام قطب دوهشلا ت 1 تذابدت اقع اجي هىكذ ا

 : كد د اضاقلا فرط نم الع نوشككأ از كتق ديف ذك كاف لَوَض

 | اهدحواهبإ مس مة ايععوعدلا يف ورك فاعلا اجباصا
 تتكلم اا هدبحوا.جبامسا دوضلاركد امرشب هضم اقلائلاضأ
 : ديالك تيحوا بيان اع اداهتلا تناكن اد ند هسا متر وصالا

  1«تئالسو هبا مساوا ينارا ةزيحالط ار ل

 ١ ىلذماعرلل او كرش, ال ناب ع علامال دعا انصلاب ىا اهب رعي ناك ذا
 : قرعول ةحضورحلا ريك (فيرعتلا ربتصملاو ذضن ديلارك الب

 ١ يؤتد انك طقتلمو بلو مطدا مسا موك اح ورقلب و طقفرملا
 ' | لوصعيهاع اهتملا نا قصاحلاغ ياكل ة ايل | نيم ىالحلل حرش

 اورهيش ناطعر.ى اله توبيؤاول او ستاك شمالا لافت اد تفرع
 اسم ىضاقلإ مق لالا ةبود ناد اش ازكصعرضاق اعيش"
 ,' مكتطحا وطن ن7 اس ىضاقث اوضقك وعرلا طيارش ناجم ادجوأ

  357وركّذي مل و١ نك روب ضاق ملول ١ هال لجو هيبامساطارتشا

 ىف:مولعد او هاك نان لدحاو تقولا ىكذ ةيضاقلا نضج
  1ىشتكأب ةدهاشملا مولعملا قوسلا ىف قش ديف دلوتقللا ةإلا ثدادل ك
  1ةدايشلاف سم اس١ كو ىببل الذ ناتنش ا ةرحاو مولعملا مويلام

 ّْ || "هر يعمر خ ( ل وكب نييعرش ىرعدالو ”ئرعم سع نه ملول اة

 / © ام ص
 ١ ١0 :فاذتالاب ةداهتلا تلح غ نالف تنب ل ادئابا

 فايرجنإ !باوبح روصو معلا ذاهب هسساو نلعو ىتاترتما كذا يل

 عب وسلا املا عا ديبي «لاباذا اهو سس ناحل نان وك ىلا وين طفيالو ١

 فدو 9 عيل اراقعلا ا ! مرش
000 

 دزع الي

0 
 لفت ال د دع ذب

 111 ل د ا و
 بالاسارهل (كاركري ملاذا اهمد

 رىاو

 ريت) يبرعتلا بتعمل
 فدوركا

 ةلوبجلا7 ةارك الع د ايكلا ْ
 فرعدالو ةفرعشمع نم

 عمتعد ريع
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 هفارو ال 7 4 5 11

 0 لا

 دوم د ارقا ىلع او درب 0
 ليفرو ربا مم وقرا ١

 لتر دعملا /

 ما ٌكاقدحاولا في طدرعتت عتكب لواعرش ةربتعمرغ جل ىلا ةارملا لع د اهلا

 بنواسابدهش ناسهاشلل لك الن الف تنس الئابما ةزدا تربخاولو

 .ززاكاقو نالصر ا«زيرعود و نيككأل دح اول لحرلاو قدحاولا ةرملا يمت نال
 و اهلا ظل كال قائم الاب ةداهشلا را دا اطل لح نال تنب تل الئاييلا
 مار اففلب نامول و عم هقن هساب نيميانمال ل انئلال سبل ام دكاجل نع

 ظ طرنعو بزك لع ماطا وتروصّتال معاحرشلا اذا ىيحىلإ للك ز وك

 اقوال ةد اضل لاكي نالفنب نالف تج دن الضانب االدع هرب ١اذا

 ] وو يبرحملا ف اههجو ةلرظنملا نم نبال وان تلح نايب صدي الو يني زلا

 ١ [السالوش قخي ب واببجو سور ثمدب ليحل يي ولاة -داعلا

 | صاحو ور | وق "مينا سن هيساارخر ىانيع ملا ئرااريبطو ىردنج والا

 ! "داو نشا ن ناكاؤكي حا هذ 0 0-0 راغب مت 3

 | كداقانت !عكن الف تنب ةئإل . ةلهاج ادب 2

 5 م11 ' لذ جال اذا اه هنع قاف ةدايشا ظنا 5

 // هن طرتشي لهو لاو ثيح 2 سلا قلل قناعاذو

 ومججال ماسالا لاق العنا تن مل لذابما ىف نعل ده دب اولا
 1 ا

 لأ لم وكت لدع ةداهشالاوو نالت مالم ابنا لع عاج دايت

 ! اف هبحاصو ماحالك ثان فال صح دّمح و( ىمهنا سبا مال ىوتملا

 1 اهيل نيعم نعرحإل ! لع متين امج ىلمرل اريل ل قن نركك ابحالا 5 دابهشلا
 ادب لاو كاقش تا ملا نعالج زطاولا لفن اهب عسل ارطلا

 ا وقب يارّرنا لعلا ئم هركداطربتخاوه ماهل نيعمئام

 رحرلا ةداهشيف سس را طل ظل يوسي لاه ديككتلا نم ةد اهخلا اضف

 ب مجول ىف امه تا نعو ابعىوتملااهجو رن ىلع اه مدس جور مال

 ”(لاف كذب هرعاك ما مالت داهابقت بستم حرمت عهروكولا دهاشلا
 ْ .ادوبقعاد دبذاذلا يووم عتق الأم هدد شوت هذ تطالع
 ش 0 ةداهلاحّضت هيرو زود ش منماب مرارو اع لل دعتتلا ليش

 م ماو دبا مراضا لع غدملا دوهيش لع ةداهشلا لصت بوح

 ٠ ا معا! «دعدب ..دعتلا لبق درجم 2 ج نال دحاو نعولو لس دهتلا
 ظ دا م) قب طخ داو ووسخ لد ع او ةعيرشل] نص ورتامام



 ١ ياو دد ولا هربا داش لرقد ىلا كئاخرا نما 50

 فلكي عزل لدعلا لالدلا 2 م 201
 دام تت الانكو رحل اج لاق حتت كك اكا ذا ىن +:ينت حم ١ تير

  5 1تن ليزل ناكأذا امد 2-3 تغدو ملوب نكمل الدع ناك ذا لارا

 ١  0غنم طارش را لج عملات لت ناتلقاع ناتئلاب" هجوم تنسو

 د اهجاَصَن شقلاو د ٠ب د .ايفتعد بير >كما ارش عنادالذيح مت تكافل

 "ارا هع ءاي هادا نا مدحاع داؤ دالوا نع برن تياداإ ذا اهو كسب بي لا

  | [1نجبمساالوعيابلامساالواد رح اهريد ثيدهاشطخأإ 0

 | وكترارلا ناي معد ىكذ ئح دا ىادتملا مكطل منش اعاوسىلةنيسإلا

 نات اي اهرب مل فهشت ةئيببرطحا لكذ دب ثمود نعاني
 كءدؤ ديرجلا طرتني و ب ؤشلا ذآ ات مز لرادلل دب رخل رج قفوتلا|| ١
 !كيضيرادلا دوهيشلا قربا ذة | ىهيضسول هيلع د اشار هلا

 كسلا دل لا يرارملا/,,ب روب ركذ نم دبالو اهدو دحرك ىلا عانت الك ١

 اوهيشم لكلا نك مناد لذ نئح ند كو ىربأسن |امهساو ايرباهصا أمسا 1

 نيب وسي ا1 ذايعدملا نا ىو اطلا عرش ركود اتفل ار هاو "ب
 3 دامتالل اك نلا درر وادويرشب عرد اجر ةداهشانلاخ دوبتلا للا

 ياورد: ضد اهشنوشتال ادم ناتاوراناهحا دنع اذه لاقى

 تيسش.تلكو د ون ايناكل وقد ناب نك قيفوتلا نال مصل اوهو لبق 1

 لش اني انككو د اش انذ تن اكككذكد وهلا لوقت هر
 رجاتس ١هنناب هلع عدملام ارقا يعتني دملا ماقا اذا اهئ وسس يداها ف

| 
: 

 اهغوي وشلاودددلاو علا لشحو ةدابشلا ب انج يخرسلاطلاف |
 لصتال ب ا وبقمريع نوكتاش ل غلا ل عجري امد ىعسملا دابر لس ْ ا

 07 فىيرشلا د اهش ىتالخاد ن اق ب دوبتسما ىاهحبلا نا ا

 د هرعاع عيب دكدشس ثياب 0 اهدي

 كندا لع موحب
 داوم هوحاّر فق وبدقلعتم ىوع ا دان

 ىف ثىتنملا ىف دنسكو هيحال نالأ ة داش لبن غب رؤ نمت لضرب ْ

 تمطقلا ءنهنارحا د عض قولا وتم ععاو دس : د اهلا نموت اترملاك هاتف |

١ 

0 

 كنب حرص كمن: قيدهتلا دعب ولو متنيب لقت لايف ةداهشلا هلع دوررشلا |

 ونوس عم
 لرعلا] النا: داكن

 «هضإ

 لي

 ف داّععلاديرت طريثم
 الا ادوبهكولو :و(رغلا

2 

 ل قوام كين ا/ يدلل اذ
 توب همت كام دوبرتلا

2 

 سس لو

 جري اهكوسما د ارشس
 ماوبصمر ع ىقولا ءلعلا

 لاب

 م وزل بيررلا و ايئبتت

2 4 



 ع 2

 ًْك

 وس مصمم
 لال يي

 فئدىفرلظ انلا"ءد اكس 0

 ةرظد تجي

 دعاو دف اك ميرملا ءاج

 لبست ااه“

 ابعب اوتار مال تارا -

 جاورشإ رم ك1
 ْ . لما تفاو

 ِ ةهارج يآ

 ا ا
7 

 توا
 هوباسلا ضر ولائي اضم ا

 كرولا نمد

 ١" يِارتلا ع هات نع ككدام لوق ان احبت مهتبرق ىضارا لج نمضورالا
 ١" ىكءره و دخلا ىلع ةد بشد ىف كك ذ دال قب اسلا لاوسل ١ شرعا ييانمال

 |١١ ١نلذدجال موك غوهو نقولا لص ايعة داشلا فانهو نيكس
 ْ م وبلا: ىرقلا ارهدلر ش١ ياذا ف تلبقو لوال ا قبقت مل

 :/ بتكم ضق وع د اهشلاتد ضقولالص ع نوكأ د هش لقت ىساسم

 هف ّمفلا د اشو سوسلا فقوب د لا لها : د اهشو بتدكا ةىصدهاشللو

 9 7 د ايثلاو عدلا زكت لها نمره انك ةسر دعك فشو بصق دخ

 ١ 1 َملارّممملاف خيب اانبايع فقوباو دبش طاليس نبارك حمال نسما

 ظ زق هفضاقلا اًضَه ل ماطمنلااذهنعو ةنعد لا كما لاق لكلا

 نقد لضانلا ةدا.شناوبح مصب ب ولم رلإ ذل لإن ا هيَديح سوهو عظن
 قفا امانهورزنا مدقت د ؟دحاو باب نم ة دال اداضٌّمل ا نال ماظن تدك

 "1/ لها لوق نمر ازبلا ام قرطلا سرمام يع درس رح كش اترقلا ةمالصلا
 :أ ع باجآو قّستال مرق ىصار,ا نعام ضرما ٌىطقؤعاو ديس اذا حرا

 دا| أهان تنتي ملا ذادحاولا ةدابشف لسس عيل هدساو كول 0
 خلا باضد لك ذهن بسب قست لهل دع خاره اشي معدملا ءاج
 "ننب جور و ىيصملا هيحا 0 نات ل توسع
 داوم 1 نا جدزلواسإو حارما مال حتت و صال مهد ببسي لقتله نالدعا#و

 1 عاضرلا حب وبال قبضت تس ىنإزبلا و ت ارغا تخ الو هسبا إرم لو ثبا ة مالو

 | هم ذطعل دصلاىىذلا ةدايشىف نيس ايباو تاما مالو تم ! صضصر ا نمد

 لاا اق م, ذاعكا تام ا ذأ ثمحتسملا نح مرو قلما فاك د تبيل نبت له جس ّقك.

 ' 5 لها ىم سب اهمدحاو ليكم اقاف انيد امرهرح او لكيع داو رؤاكو جسم

 انآ ,ورداكك ن ةيشم قب ناف تح هتيطعاوجسملا ةنيب ترجا باننا ىف لاق

 ا - وأتف مهيد ساد مزعا نيب مست هن -ك2ّلا نا تفينح لا ئعد اد نس نسحلا

 15 ةمردإنلل ا ل

 , ماد ورش جسم ماقاو جرد فلا كرتو تام فاصن ٌئحذلا زوما بلا
 رف ةكوملا فل كك ضدت ككز كت رح !لارصم مق او تيبملا يكفل الظع كر اصنلا

 أوج ام ى هلملو ناصيف سويىإ دلعو هدنع ايف ناص خيب الو سلا
 || تالا قحؤال تيلا لع ثيرلا تالا قحيف هرنع ل وبقحىلإصنلا ةنيب نا
 ١ قص اقل ورتبنا ٠٠و: وشم فسوي ىلإ ل وقطع جسملا تدبو هتيب كلا



 لفل ة دانيل ا ئاعل اج دخل ظ
 ىكذ لاوضاّملا بيج هده اًشلا فيلل ط اذا لع عملا لوس سما ظ

 بطونم ىوعدلا بانكرخادا نمل لام ضلال دهاشلا بلاطو |
 دهاشلانارصنال نا عرملاوا تيميلا هلع بجبال دهاشلا فلك لهئعدللا ١

 نيميلا لعل رملاو دولا ماركا انرعا انال ضامن !ءبمسجت لا بذاع ١

 ناين ىف وبي لييلالا يزعم ينس لا دي اولا يو ةتييبل ماتا ذااعسال ١
 م اخا اكد ومّشسلا ى ئيِلَعاْصَملا داتا قسفلا هبلضب ةيكتلا تيمذ 2

 فيك نا ليعا كرم وركبت انعكس طنا ةفط وسل ىلا سا

 ىرعاّملاى و اتن ىف كددقد مارح غوضلاب لعل و حطاب موسنعرم امها 1

 نا اومن لعة بسلا ىردقب ت اضقرعأ١ ذا ناطلسلا نا نيتخملا شازخو |,

 قليل طيز هنص مزمب كوعاطا نا ارعا كفتاضَق فل ال لاول وقد عوعيصم
 ايلا نا كج تاه امرشا لا طابا «نح موطن كوصعااو هج وا ْ 1

 , تيل لعرب زل ئردب كد نانْئارقا كروو كج ىعاصر تاما ذا اهو بح

 يلادنعمعدلا ككذب ادهش وكتح ككذب امنع ضاملاضقن او ءابطود

 ثاؤلصْلا عماج فلات يقت خد بس امجد حجت هر وب نما ثيدلا برأ
 ىماقلارطقي لو ايطمب يف تملا ىلع ناسنال تيدب هان اورقاذ ئجرلا ت ١

ْ 1 

1 

| 
١ 

|| 

 تيدلا تس نيدلا بر يضاقل ادنع ثيرشلا لكلب وادى كنب اهبل

 تيار ناثرماولاد هت بولو مس ناحل اياصو قدرنا رولا نم ار جزعو

 تنام زاب زنا عفدلا دج وبتالو رض دل ات مب داهت ترن ابحنيب

 كلل ثءدلا انبب« اديس ملجرل تيما بع يدب هان ساورقاخ تن هذرو نعل(

 |ميعوصت نادامهطسقفنيدلا لجبالاءملعاضتلا ا لبق أمر افا درج نال 5
 ضمب الوعي نا ناري ري|جالاهتد اهني ىصِقبال لعمل ب ليش متاعرارقإب

 ككذو لاكمتا هيَفو مرغم ضدو زيطح دج تناغف دن ةرولإ اب نعاممزل ظ

 ئرلاب غش نا يضاقلا يصد فيركفاعر ارقاب اميبيصن لع مزلي ال يدلل نا
 اهبصحو ادت قاوعالرسي | م قت ثويدلا تلق امهبيصن فولي

 ف”شارعرإل ةنيبل | مدعو ىلا ”ترولا ساس راكالاضم كاومالأى سبا ظ
 ”ياورلارهاظى هللجالع جبر وكذملا لاكش الآثم ىززإزلا نكذ ام لوقا ْ
 عيحذخوب ئيدل اب ثراول ارث ١ذا !واتف ىفتلاهرقدا تءالعل لاق ١

 ظ 2 اجرارق اب ىناقلا مزلي ناىيةم ملادنع لجيل

 عربرب عرينراولا :ر ابن عمت
 ا



 لع سر اولا: و اك
 عصب 2

 #0 برسل ا

 قفالطلالع نى دارس اادا
 لمصتال مانا مسخ

 قى شلع دبل
 ىوك دالب ةسح 1

0 

 «رحتد انزلا دحيم : و اهلنا

 مد اتت طبن
 دبولا

 / ًااهشلا ب [ّكىف لسنآو دو دلل ب انك نم ثلاثلا يف طيحلا نص ماهالاك ع

 00 ارك م روشلا قلو ياورلإ هاظوه كأن ردع يصن نم ثيدلا
 | /اتداو متصح ل يقو ءلكمه زاب نيدل ابرق رولا دمحا انقتس الا ىصتإ ست
 قانا تصح مزلي داؤممضلادمب ميصولاب مساق! اماو سنا ثيللاوبا
 , ١ "انك نص ضرما قتعلا ب اب لق اتخلار دلاىف كد هج داعلا ىف
 ظ ىلث نار اهدرش! ذا ىسخمرسلل طوسبللا نع انها فلولا لقن و اياصولا
 نا اناكناواّرد اهو تمم ال مال تشرولاوي دلع امج دات ترز اجيصولا
 نأ "كيل اهارقا نال اممييصبؤ ةصحلاباممتلارهشب ملوارقاوا نيل دع يغ
 نا مشا اواعجرع يع عج يحتال كادملا هفصريفب امي داهغ ككزكو اجرمبزع
 1 / ىهشرجب ثازثلا تاّةلطلاب لدحر سارقأب اهرمّن دومه نعوسسب مدع
 م لصتال ك5 موا مج داش حتت اف مجوزلا ئمررصن مل ىوعرلا نا ناد د
 1 المباجاب نيللاعاوداكأنا ردزع, رع اوم مارا ةسسمحا اورتحا نامي 7 د اش

 2 ابضقيو ءلثلا نهر هع ىوعرلا ن هدب ةدارشلاو جاوز أ شيع
 0 اورخا اهزعب ءافلطملا مرملاب اودهش ةد اهشلا باق ف يوتذملا نيعمنم

 1 ١ ناشيعي اهءاب نيملاعاوناك نا ليت الد ذهرش نم مايا : سمح مم دايس
 ان ٠ جدال ناب حبحب نا بع داهشلا ب انّكىف ىداتفلا عماج جازالا بع

 ءاأ .دشعدرملا م داب قطبت ةصلاخلل دورحل نم ءديش امو انزلا دح ىلع
 نإ ريقي رطصلا عماجؤامرهاظو اكرص اردَمَت مداقتلا اورمدقي مل متانيالع
 |اذ| أهو سئيشسلا نا لصالا اورىف ىوررقو مداقتد اووف احومهشسا نس نا

 7 ا تسول نعو مداقتمابقوم امو مايا الث نا دهجنعو م هاقتم قوف
 لإ .اهررقزعوهلاةد هاذ ةره للك دى نس ح فيح ىلا باندبحل انك

 1 لك ةوثمبب قط ادم ىرهلل دحاديسلا| ابر”( نح م قحو ءاب تلاد حملا نيم
 ألا يحاتبذ اًقسفي لوقب باجاواقباس قشمد ىتفمل يع امسا ْيِشلا ةمازملا

 1 /| نيو روكذ دالواو جوز ئعزحر تاحاذا اهم ل سمايب عي الو درو امّيداههْس
 1 1 | نادت عوزملا 7 مولا نا ب هلببا بيصئإتع هنبائءالص و ارو ناكو

 اد وبلا مجوزلا ىلإ داهّتب وبلا همصو ئع وجر زم وب ملا ممر وع

 ذ توضح غامد ارم نوكت لهو تلموقرملا "هنا صدحا جدر

 امن اله ل وبعِج ظةجوزل جوزلاو تنبل مجوزلاىلا 5 د

 0" ةليوعمباؤ تاعباا دا 709905-- كلو 0

1 
 ذي

 ربا



 عاج م تولمملا تصلس دبر نبا 0-1 ,يرربظلا تو

 همي ارز مولعمإ دش ممدحاو حك ل 0 1
 هديب ىرل بضنل اهارتشا خلا تلس نع نيَمْشلإ ضمد جدع معلا ١

 نم مزن وكم د اهون لبق نم غي عمابلا نينو ثئرولّدملا ماها ئم ْ

 من دايبت لوم نع ون احال ١ لاخلا د ئيد وكذا د تىرتشملا لح
 نماوداكنا ولو ليا وناك ث يح مج د اب 5 لبق عوجول | نه مجوب ىرعشملا

 أيدل انهرعواذل ثيحوتت من نيرتْشملا لج ئعو ىرشملا :نرح له١
 اع المن دجحا مل باو ما لمت له عجل قولحم 3 داهيش ىف و سس قل هساوأ

 ةورلاب للك جيلا! قلص ناك ا لاس الأ ةثكو تقولا قطط عم لسملا ف | أ

 يا ةدرلاو اهيوبق علمي ةورملا غيت ام نجلا 2 قالخالاو لوشن عنا
 شعم رنا طفلا حهادنع ,تبترم عسا نم ينتصب ا ناضل
 موق نا جالصلاا هدعرللا ةورلا ىدنعد ده لاَ نايسلا ماغى لاق ىلاثأ أ

 ىلا و ةومملاب ل حصنلا لكذ لوك مزج مدعديفي قلوملا مالك ماظ |
 ام ىيعك د( وكي ادا غبي ثا رخالا مدد لا ب دزحلا لاسم ف نابقو ثبا نعال
 5كيلو لذ نملعمي ما دال ا لها ةداع ئم ناكناؤ داللا لها هداتعا ||
 ثعح دانتب نم ناك ناذ انهيمه مّن ١ 2دقيال ناو بنيف موو انو

 لاقيدق نكك د اهئ عصف ورع لك ال معيب ملي ذردو دعت الد قلال |

 ساتخل ار دل! ةىالملا لذ دقورعل !قاكقسفم ةعصلاىيع نامدالا نا آ

 تّءااهس ارش تعطق ! ذ١ َجرازبل ا وىتجلا ئعحابالا وحلا ئم|
 (ييازل و قال ةيصعم ىف قول هع اطالمال جوزلان ذاب ناو تنملو ١
 بهذ ىالعل لاق درزنا لاجرل أب مبشتلاارثوملا ىنعملاو سيل عطق لجيل |

 ملعنمي اممصَبملا نو دهو حفلا ئم نخنالا نا ضراوملا ل ضف مق موصلا7

 دولبيلاد وبل عت الك ذخاو دحر يجي مل لاججرل ا شخ و بيرام انصب ١
 نم نك مل ناو ىسمفي م ىلا ارض لمف لع ئم دا يجينا رجا تال سوو |
 لدتف رز ع فلوم ا.م الكو ءوملاو7 كلارملل اح داك مث و دعنالو ء«نوموكسل |

 (ىعيابلاىد اذ ناعيابتملا ضلتخا مترلاكتم العيب علب اذا أو لست 6

 ىدا ىرتشملاو مىضتلاو شح افلا نبغلا ى داو ىئعرشلا مجوب 2
 2 وانبطلا ةئيب تاويل اممم :هدقم ةنيب ىاذ كىبيفلا مدعو -يصلا
 فك ند عصاه عصلا مثيب ئه2 ءاداسلا هيب و ىكعلا نيب نم

27 

 ظ

 مبومب ©

 م

 لقت عيابلا لع

 ع و

 ياو حلل انم ذخإملج ادي
 مضردلا نود



 1 هج ير موج نواس صا

 ثورملاةْسشب تضراعت اذا

 مظعح ل ام مد ام ميدقل ارح

 آلا يسن انلا ا
 دلك |

 نا ةشيلا عج توف لسم)ب ْ ا

 ف الق تيت (نو لومي أ
 رهاطظلا 1

 وهم تلورح اب 1
 مرلغلا مب ىلع 1

0 

 ملسوع ميرؤم راسلا ةيسيب
 راعإل ا

 ١  0عز اَِلاْوَف هدقلاو ثوددل مي ترانا ذيج مدان ْ

 ١ ذيب تطراعت ذا اهجرخد ااه متغ اذ نيطر اعتم نيلوقل لقن راب ب فروت زف ااعت ءنك

 1 ل وباب قحار ايلا ةنيباج ايت متت اى اذ ساسعالا تشيب عمم اسيلا لصالا نإ | يرنجرلا نعالقن قرطلا كلجيلا
 ظ وم كاكا قبطي ولاني دحلجل نا ملاح لبرج اهن
 سا مصاخأ شنط ىف ول اي رثو ماعلا

 رو افا 15 رمش تابت 0

 د 0 ىمتملا نيكني وموسلا لاو عملا ةليب فك لصإلا ن4 ذاو لير ا كامب دنببلا

 اكراولاما هر انركذ نو دب :رّولاو ث ؤركأ د يوالدخالا ناكاذا امي
 ص رايح و نوثملا باها رب مزحايدجر انكر ان قبسالاق

 ١ نس ةياءن عيب سا اها نير. مدق عدت ةرم اف لس تاديبا مجرتف
 الكرب ةنيبرلو هدم شع ما ند ث ودا عزب حرلاو ككنب نيب امن او

 ظ | ميلقلا نعىد ارهبلا تاديبلا عيجرت ىف دل دا مدقلا نيب ةصالخلا و
 5 لوامدقلا منيب نا ىقتللا ةرش + لل رثر دانا كيد دلل 3 مايحب

 ناطييلل نم حازبلا رابح ىتنا فشتكاخ 1م ثنودحلا 7 يبو انبلا
 ىلع اودحا نهرف افلتخا ناو ىزكالا ن ارقالا فك الام ميدقل ادح
 ” ًاذهؤركسا لها د اهئو طدامدقلا رديف ثو رطل لع حالو مدقلا
 ' ىف فيك ئي نيتداضتملا نيتيبل ا باب ىف نقلا قرابعورزناديغتال

 ظ ْ اىاّياو ىدق هنا ميحاص معو ث دج هنا عطر ف ةماعلا قدر
 | ا لوتانهؤدوقلا مرخدح هنا ديب نمةئيب نيب أذ ةنيبلا

 . | ا ضقنلا يلو تبنت اه ال ثم دع ن اى يب ئم منيب ةنيبل اذ ماوقب

  هللعم ضرحلاب ىريهازلا ىداحلا ىف لعن هت نتا لصالاب اكسيد د ولك مدّعلا

 ١ قركذاه ع ةديبلا عج لصالا نا تانيبل اوروك !اءلاسرو ولم اق

 2 تاتالتعرْش |: !ةنيبلا داره اظلا ف الخ ميثم د م وكوهاع الوصالا

 1 ملطتش وردلا ةديب اذه بع زنا ناءاج لع اقبال نيهيلاو ثداحر
 لاوسلا َجىصوؤ بقت ثودىلا ةنيبْى ا ]قا لعا صد ورئاعجس هساو
 قيم تما ثموكذل ال فاول ليعتلا نمت نام فينك د انبل ااذكد
 1 02 نس لرسلا تاككالف لصا جدقلاو ضراعر!ثودحلا ناد
 1 اجباشال ةيلوص اأو حسرّمفلا دم اوقلا عراه اجشث دددلإ ى دل ةليبلانمكت
 ' كيادلو نقلا ينام عبجورظ بو ني ضينككا نيب قرط الب لصالا فالك
 1 00 ل ا ينام

 للا

0 

 | اتانيساو ضراعيراسيلا نال ضر صاع يش

 مدت جل مدت |ممإو ضمماودعصلاا نيب

 0 ٍء ومب امئاروكذملا فالكا نا يبو ءنسح ةرداو بر شلاب انكيف هللا مهر فلوم ا داقا ا نيو بعل مع هلطا جب ,لبقو نيد اس ومولصم نقي نجلا ئم أس ولعه رو وا: مومو ثلاث لوو لعل يداك . 1 3 0 3 ارباب 5 عيسقلا يف كنذ دل اوك الو رول ذم ا 7| وم وعزم بز ىذا اذا امو لس انونجوا ققعلا طولخم د وكام لسسعفتل ل عرخإلل منيبلاو مييع دمل لول اك



 قساوع ناد ل 2 احا يلا ناحتدي نآلأو ا
 جربلا مج مىاكارشلا نيب ئه 1. وا تلامالا تنس نال هد بتل ةارشلادع

 ةجاحالب“  امالائدمل لوتعل اذالاو ارش ايم تلي ةليب ويابلا ناكأ ذا انه اره ٠
 عجاريلك نآكأهر | لاو طري اذ يبل ككح « ال ةنيسلاب ارب اند
 اطرانا ءوطلا ثمينه لوا نوكك زمر ارقالأ ءاركألا رثيب ىف لحب

 ول مد عوطلا ئيب ئه د وا٠» نارك تن 0 ظ
 اهركم تنكذوا جةس ءلععرملا ماقاف انناذج شبا ناسشارارقا تيشا ٠
 يع اكو هور هاظلا فالخ تح تح امال ل وا هاركألا ةتيبفرارقال الك ذ ىلا
 طقتلل او دلاق زارنا ةصالخل ىفاكىوتفلا لعو يداهلا لوصئلا اك
 رارئالمذ نا ملعيعرملا نهرسو لكذ لعن نهرب واصي ا طرارت اك لعيد ١
 نيف قاد عاما وا اخرس ملناو لوا لهي عدملا ةنيبف ٠ هرككأب ناك 1

 انعا .اركيا عنب نا وضصتقي همالكل تا ذا لاق قنا لدا ىعدللا ْ
 بقطر امتل يصحت ىلا ذا ماو ضر اعشل ارزع عوطلا سبع مدت ٠

 لونلا ناكل ناار وبادااضاهو شال لسلا نموتتك ل واورطلا |
 مدد )و6 ناكاناذ فلتخك دا 2 ناتلا دك لا مائاخرءاا ١ااموهو

 لي فاجرون ملوا'يتراتلا فذتخا ١ 'ءااموهجملاتلا ناك نا د لوا هاركككا 1
 يا نيب تطراعاذااهن لترا 2 وا عوطلا ٠

 راش ذا ايف لس فو نان اة جا كمعن بيسي انولا عي تايب مدت لا
 ايد معهجع دي نم ةليب عم نيج واد | خيم جاهلا داس ىعديب نم 7 ميس |

 ةازكقتنملا دج اع صند اسفناوئدم "ديب هنيبلا جزل نونا ظ
 د انضلاو لاطل ع اظب تباث حمصلا ناب طيح ةىحرسلا هلع ونجل ١

 , مساج هلل وا تاو اناجنا ثككتنيب تناهف كافلاإل جاتهي شداحرما أ
 يو ٠ د اخد ءانتكا صحي ةدالولا ىعن ناجوزلا ءلانن ولو نيلوصفلا أ
 اع و ا ا تتح اهمال داسعلا ةنبوصت ا

 فن طقس داسفلا ثيم انكي تم و ىءاقاب طولا مرح تبت طح جيوزلا |
 داشلاز انا” فيك تبادل ءّمْفللا بجو الو نايناذأ |

 ةتمرع جر اقل ديد ١ذ1 15 لسسوتلا بسلا توشلال طولا كح نب ١
 راد اضراب ممل دوجولاانيلا ناب فم ولا ت ىفناح «ريب فكو '

 هاب ىلوتشارع داو وكمل ضدالاف نالف ليكمل هانب رككم فقولاىف ٠

 أ
ْ 

 رق

 لل لرا ةتاحزل ةنس
 ءاراناةنيب

0-0 
 رح انا عوطلا مشب س

 عراحلا

 يسوم مد مدرب تق اما «اركاا ةننيب
 يئند ضر (تلارنععوطلا

2 

 لءافولا عين ةنيب مرت

 داسن عدم ةنزب مرتع

 جب اىكنلا

10 

 (سلانإ2©.ر انلا هدب مدحعل

 فقرلا تون احين



 1 يا هش

3 

 كحد

 د /
 أهش عرب ةطم لي اسم

 كرحإلا

 8 نيب نيرا الع لاك ةنيبل ١ماّواو فق وانما ريلا بحاصي# داو /

 لا هما ناكك نلا ل والا اممانب مادبا دعم ئَمولل فقولا لاو هانم
 . امال جرازلل ةتيب حدكمت جل ملكش اهماذ ءاوع دلع تشيب لكم او
 كركم داهر ام انيلا ن الد ىو اتغل]هاوجح ناك فرعام ع نابت اليك
 * ١ ىوع دي ليلا ىذ مِنَ نم ل12: انؤل هليب هاك رغو 2 ازبلاو تصالخلل
 ْ | تلاد ْيداوقتدملا ناك سرك هيبس ناكامو قلطملا ىكا

 ظيلاماق او هسبا نع ابر و مككماجل | لهل دان مرا يبحر اهرع و

 ْ ْ ولو وا ّناىش ضرع اهرعات اهنا فكك 2ن ان دي ,و2ن اح هالد داركلا

 05 رنيبلا ءاقاد نق دلهيئدملا لاف اهصغ هي ىف دكا اعدا
 عا ذهن هساو ى ءاتئلارقاوج رن انئقولا دب ملا 305251١2

 أ نإتسوك تانيبلا عجرت ف قزم لاس انهؤلوملا ىذدق_اوقا
 : اهركةط اسمك مورلا خم ىلنما يكب داك زا اهازعو لكس
 ! باسملا نهتساإ ام سم 5 دابتلا ىف فالتخالا بابرخايف ىالملا

 أ تن انيبلا نصر ان با تدار ,5 لوس حعجاملا دنع جول ةصئان

 /|| تدصّمف لوما ىكذ اهلع ةرن از ةركج اسم ىدادنسلا مناط هيشل
 | |0000 داماس ,اًدككا لاح باكا ككذىعيذلت
 0 هنامزع هنع تموت ك5 ةءايزجو اب انسحاصيغت اً

 وسلا اصل له لح انف كك ة ىكذ تى صيقو كرت لطخ مشسعبلا

 2 0 . لوقو عمي ماج وبلا

 0 عك
 اا كادر حاسب هاما جاها ع د١ د تسظم الا لحب
  مااها ىلع 2.وزل اكياس وكس ملعب ئم ل واابل و ىوتونع اكمل

 1 اهم |هتنيب نحر وا تاما هزاز :ميباهدرتنيب نمالوا اهتزاجا
 7 ةيلاصن دب احا 11ذا ذاصنلا نيب نمل واجسللا مئيجىكتملا رع
 ظ رق ةإملا محب يود يب عز وا واكملا داس يس عيئاصن ءاضوع

 بال الا ةاملا نس :جدرال للا رهيم وهي نا ىزلا نيب ئم لوا رغما
 0 087 هدالاةنيس ب نم طقاملو اضرت مل و بهل شو ابحو لاه انا

 ١ اماجوزلا ليس نع وا اءبكم !همانكس ل ارارل ا خا“ ةاوملا مي ّصاَق
 اذه ل هس طول وكب غااسنلا اتم ف جذل

 ظ 1



 ١ ا ظ ماما  مليبزؤم ايف نااّسءوو حملا سشيلا نعارعالا و نلاىيداول امد لوا

 0 ' : ملح هياط وملابس

 3 هلا ئعتارب امهر ا ج.وزنلا مشب سسبسلوو تالا ىلإ ب قم ناك املا ةديب نم طولا ع حاجا اهماجوزرلا |
 | ا رمصو تادهزا درو "ديب نم او ابجرىفارجوزت هنا ةارلا نيب
 أ | 0 و * بلاي داامل ب 2:وزئاررواب هلع 1

 ا وتين وف دى ززكوة ايلا حس. ست ا 7 ||
 ا 50 ,ناطتل تالاو عيبب ونجم ناك لجرلا ةنيب نسل وا ولولا تقو القاع ناك نا ةاملا تنيعب
 نابت همل اةالاتدسر ارتاد وسبا مكسب انونهم موكيت ومر دز ةلوام فرطتلا تاكا نا

 00 ل ري يدم وتاب
 دمع تامرتإ نيب نموا ايده ضقت اها ابابا ا :

 2 اوهو تحاك

 رسمعلا ج,وزلا ليس سووا وسواد فن ول وسل ةارملا حارس |

 ا مز و ضورؤملا مادقع ئافلتخا ولاهد طكوا ةجوزلاةديجب | ظ

 2بزلا ةنيبنمز هارهار رلاوا ش ومبملا بوشل ١ نإ جونا ةثبحب هوب ةايزلل ||
 بياطلا ئبالاةنح : متل اب تحال ىو ياخ هيلا وا ةوستكا نعشأ

 نيفادا ر نمل وا اوس وم ناك رسل لعن الا كاس قطن 2 ١ثبح هزبانا ا

 دية نيب هم الوا تشن هع «ابأادي ان انا نه زلا ثب لا يجبر ااستعالا
 اهسسضنب اصرتالك هيلع ط و رشم اب ظنا تي نم زل اوباوهرح ا لبحر نا
 ه«تعطرااهما هسبا ةئيب نمل وا رجالا امجد اههبلب ىبحلا تعصر, ١ ايما |

 وع ةاشلانبلب

 اهباسلا داوم ماو ةدالولا حق امّتعارلا ةمالا- ؛ ب 4

 تايب نهر وا لصالارح تام ىلإ نا تنبل املس مب قاتعالق تملأ
 ب اعاد دب ىدقىف لولا عب 2 هوال وو تَقَتعاذ ىدبع ناكرسا يدملا

 دلي توحي اههريد نا مالا نيج ةدايزلا ااا دبعلا ةنيب منيب نم لوا |
 -رانككاو ٠افوع دس شعب لقملا ات د تءاهبا ضو ميبن حر والكاع

 نمر وابدا و سطوع دب تككاانا باح ايوب اتوصوئدم نيب نعرلوا ظ

 0 اسفقو | طقفسشبوعابا لولاة
 ام امقلاو لعمق وابا ديلاو ذ نعول اجمل وااكئ رات قبسالا يس ْ

 شناص اا ,.وملادغفقو >

 ىو ماع ديئاىذ لوتملا ةليبب نه وا كك الع اننا < ةثيبقالطالا



 ىلع وا حلا ف عمل داسشلا ناكنا لوادوعصلا

 الهاك لأ دنس ل13 |فدسرارقاب < مياتلا نالطبل عين الع عمابلا

 را نيب نم لل ارارلا يع دوا ان الذ ن١ ديل اى ذ تعب ناوكا لكذ ىف

 ظ
 اال دياعن نيب رد.( ناد اع رص ءابما عياش 01 9
 ظ نيب ققولاعاقباس اخئران ديلا هذ ذ تا نا الكنق اولا 000
 دين دسغح طرشس د اسولا ناكر وصلا ليب نم 2دائدوولا 0

 د .اسعلا ناكنااةافشا موصلا ةثعب نمل وا لاداس عدم تعب
  ةئملول هامل الرداد انفن عدس هديب كيدس اة لجافا اود
 / ىرمدلمب ةياورل ره اظ فرح قطر د فلاب ارشد اكدّممل ١بلص
 |  اوعاناةّشرولا نا ثءادلا هليعب تاهو هير نخ نم وااهركميبلا
 || ىدم هب مةروحعنابلا انا مههيخب نحال وا ”قرغتتسملا < بكرتلا ئعانبع
 ٠ ةلييوعول وا وارلاة | لع ىرتشملا نيب , اناي هيعلم كيب نم 2 هاءاذو عيبا

 لعب لاب كلح متن نشا ىلا |2دحا تلعب نع. وا نيئلاب دبعلا

 7000 نيو يب ناك ف انك وي انكك تعب

 ظ 000 سل اودأف لبنم ةئيسر ام نما شارع

 / | 01 انا عشا نيس ةنمس نب ىكعل اب رثك لاَكو كرتشملا ةنيب

 ١ (ونم توب قون تيتا ضلاب ناكهنا نبال ةليب نوح لوا ك|غصو يم

 1 كدنملا نيج ب ضراملا انّ ابثال لبق ثاودابلا ةنيب نمل وا كلع ولد دج
 ' لعب ةثيبب ةمزلس امج ال درلا كلاما ةنيبئم لوا كبونصطلا عيب كلاما قناجا
 ظ اا 011 اع ها نين سيرت ع نم كيا ئه تيرتشا ىلا 2نانلا
 || لوا كير ئم ترتش احلا 2س اذخل منيب نس نيرشع نم تام ابننا
 | 1!ةداينلا تقم هك تحي توه نيح لا يب باركم ما ديلا ى اذ لعب ئه

 شرا هل هدربو نهثلاي عمابلا ب دا مهلا
 تعب جالا لاق الب اميمج عيبا نشلامدق ىف التخ ادا1وا يبا

 عيابلل مف فلاب ثدبعلا تجنب ىتشملا لاقو نيب دل دبعا
 ٠ ظ 1 0 .ارشلا اع داولامْد لوا وصلا لوب نيدبصب ىرتشللو نيزملاب
 0, ييقحال لاق ادي: ناديلا ىذ عني نيب ارساؤزحالاو (هعحارش تاقرحا

 ا ١ 0 دب يارس ىكدلا ةذيح هيب نم لوا هذه كيارض لق دادلا

 دياقت ع ىم هت تش ا كنااديلا ىد ب نمل وا الط عزكم ىوع درع



 مسخ ميبلانا يرتشملا منيب ئم ل د ادب علا اندم راجل. ثدتعب ىنلا عيابلا نع /
 ةرواهدح ايو ثدبرعي هنح كيو ىرمّْس اول اهف ل واودابلا شيب فلاب ْ

 | 0 هي ىف كهويبلانا عنابلا نيب ىكلا يق افدتخا ٌعبيمب حالا ١
 .تلاوخا ل سيل نس كتلة نب ورأبلا دي ىف ككل نا ىرتشمملا ةنيب نسل داتا ىرتشللا
 تن: .دراعداريبلا اجامل نلت اطلتحاول هو لوا طسلا برم منيب ةرما سب اقدتخاول لد اضقنل اع أ هر رص غولوارايكا لس ربما 2. ”تيمرةرملا 3 ضقت و ةناجالا اضلتخاو اهدحا, ايل داكول امم لا |

 زوالا رعواو ضتنلا الإ دك از عراحالا اهم لوا هيلا جسما لعب مغر ذ و) ,ٌتحصو) جوا مو جسئاردق

 مى 0 لب وط ارصن ارب ورخنالا نسب ئىم طوا ثلاث نم ارشل اىوع دب اي رأت : منيسلاو لوالا 10 يطا زوالا سيب .١ ةاكوا غر وملا نيس جدابزلا هيا شال جامو ما لانا ساء فا فلتغا |
 مهنابكت ىف جاتنسلا 213 نيب نع ل وا ياب ىكم ىف تيا اء اديلاىذ

 مق 20
 ىَلصناب ىلا ادعو نمل | مدة اطلتخاول امم ىَريشملا نيب ئم لوا عيش |
 ىلاثل ادلع توقف وفشل عم ضلتخا وانبلا مدهول اهو ل وا ىرتشملا هني |

 نر هن انبلا تيرتشا كا ول امني لوا ىرتشملا شب ىركملاب ثلاث ادنعو
 ناين اهيبجا, مارش وع عيغشلا نهربو انما فكك صضخ الذ ةصرعلا |"
 حا نالع ىرتبتمل )ةلمب نموا عيطشما مشب ىركسلاب ثلاث كاتو آ
 كيب نم 25] دب لن ئماهتي رتشس ا! ككاوسيؤسلا مي سلا هأنبلا انوه |

 ظ ةراجا اهنعدو !اعذا لعمتدلا
 تنييب نع 151!نكع ضوم ل١ اههكرل ةرشعب اهرجاتس | تارجانسملا يع |
 عضوملا اذه ىرلا ىلع تطرُس كي ارلا ماي مفصلا وشعب لا رجوملا |!

 ”اتلا دا رجوملا ةكيمب ضعا عطوح عا ريحاص نيس ئح ل وا هيد تككهكزلا
 اذ د وارجاتسملا تيب ءاركككدعي حالا نيب نع ل وا اعداط توناحلل ثم |“
 مجلس ماوجوملا يساهم لكهاعداؤ راولا باي عاصم رحا طقسول 7

 ةدملا زهرجكلادي ىف تن اا ارج انا ليس ئم ل91 ةرملا يف دادلا
 ت رماد ىف ل هارجاة ل 1 َةلعّباو ةرجالا دقي ل دا رجوملا معا ١

 لكاغذح ال قت رجاتس ١ا.رجاصل لل قولاهْيف لوا ةشيغسلا بلآم ميس ١
 اهعلبال نيس وج انس | بكل ال لاق ولام لوا ةبادلا بم مش د اكللا ١
 : نالمملا '
 ١ ل ورش معو نهرا طيبا مال داع وعب ةطو رشا ةببلاغ دم شيم 1

| 

 معدم سبا / عيبلا ل مدّمَنر وها
 راحل ولا كتف واب

 7 راما ع صلا ْن الخ دع قبس ادم



 سس ح 2غظك0 ووو وو ووو كوع 2

 ٠

 | نعإ نيالا يب نهرا نيب نس طموا عيبا ديب ديب لعل ليلا تن هوىكملاب
 ١ ول طقف ىاثلا 2 س١ ذا الا شم نصشلاو ملا تب يمل واريلاىذ

 , ةببرلا ىق لح ءليب نع لوا تمالآ جاك ىع نم راح يع
 .[ 56 دياذادحا نك وارخحالا رات قيسي ماس نصرا وارقرصلاوا
 .ثروملا نا ثراولا مثمب لصالا نجيلطي ثكب ,لسلا ىف واجراخ

 الا" © 2 ضر يه يرسال(ةئيب نسل وا دععلا ل ازكبه و
 3 هعب دو و يرماع

 لمي | ةنيب نم لوا عضوملا رن واجاس دعب تلكم اهب ارواب
 /// طق لاكولا ئمىكرع عب دولا ب نا عدوملا تشيب يلا اه درس ما

 1 ى 5 ةثيب نع ل51 ىكملا لي المل شن 2 011 ١

 كييف ا وا نقي مام ىداي ىف وهرلوو دج 0 يب نا ظ ْ ْ

 ,لألا رع ركاملا تيب د :رع ليوأ تنعابعايط بعدا درلا نع 6 ةوملا شمس ب مهيدو ١

 .- لاا نيب ئم طواديلا ىذدنع عادي الآ دم يب روض نيد 5الئالا ْ

 1 'ةشيبب نعد وا امنع هوان الك اناديلا ىذ سيب , قلطم نكموعشلا ١"
 0 ا بصعغ ىئماهتبخن ١ ىلارخا 1
 ' /ةلييكالا ال را لغ_صاخلا تشيب نعَروا ىالت الا لع كالا كيج '

 م | اقئارد اردع توما م كيب نم ل واىاكم ا دنع تام بوصل لا بصااطنا ظ ش 1

 ظ أ ةنيب نع 00 ينام بصغلا ةث _ ىكعلاب ىلاثلاننعو ديكدنع ١ ا ْ

 | نوع لوا مولا هممت رابطبست ل501 هن - ىلنطلاككاتلات ْ |(

 نإ ىف تدان مق ملح عدلا نطور هشب لدم هنساههبصغع ثلاث ةنيب ظ
 1 7 يح دانص الو ثلا فس ديد لوقسايق ف مامالا لت ظ ا

 || نقلا اس سال ل 5 ا
 7 يا , ىرنث ا دوعسلاوب١ لول اوفا توىكملاب صارخا فو ظ 4

 لأ ٠ ةنيب موبلا كذاتيس ناك اانا مقل ثيم نم ل وااكم وب 5 ْ

 معو ال راجل نارخنالا نيب نم ل مل وأ راح بصب أي ايبص

 د اركا 1
 | قالا مب ضرلا ف لرق ا حا دن 0 ير قاد هي ا
 1 0-2 هج مس ظ 00

 هي



 من

 مب ع 4 نا ديب اًضقلا قطبيإل اضم ادمبّولو ل! ابذ لقحال ناباضتملا لقرقا ا
 « هل ثرالا ثراولا هيب نم دارادلا ىفطقحاال نا رشا ناكتسملا |

 نقر عوط ئع يهم د مة نيب تس وا نكن عوصلا عدم كيب 1 ١
 مدعاع نفهارلا مشي لِي لاله دعب نهرلا مق ئانلتخاول امد ل وا نهارلا دك 1
 ىلا فب نههرلا تو درو لالا ت فخ ا ىلا نم ىلا مسحب ؛ نع لوا هيل |

 امرك داو يؤ 2را نهال امم ئهارلا لب نم لل وا نقترلا نييبعتوف

 نهارلا شيب يب ىح ل وأ نيب ونا تتهم كنا نعت اررب سال ١

 ى ”دلا لم ا وعا لش تعق تناكر علا نا نهارلا هثعب اهرحا مهر '

 متمق الس نهر نا نهال رهسب طصنر قلتم اهنا تيترما بني ةديبذعلا 1 5
 لي نب نحارشل عب رح اسم مله ل لسا نسب ىلا شعب ئه ل و

 قبال ناكداطقن رخحالا 2 سا رضع ١ذ ١ ال مع نهرلا منيب ب21 ١
 قبس قيما يكن د وا جرحت ىتقعنا سضال ل ا 5 ةتيثللا 3

 هس صاع 2 ساهل يبا |
 : ط هر امدق ىف رذبلاو ٍصرالاب روح ئدتخاول اهد ملل وا 8 /ازخل اميه
 اًضنأ تينا رعب عرازملا وص نمر زبلا ناكل ل واوخالا ةشييج -وتيشام ده:
 لاو 2ز اهل فص ل ثيم تانلادعب لاقول امي 2 1

 2: لو ىوعدل | تمككول لوا ؟ يازملا نيبو اَنِغَف نيش الا
 1و١ وتل عدم ليسب ضرءالا ةرج 1 موزل مدعامابنال ىا ايشِضرالا |,
 سذدبلاو ضرالا بر درب ةئصم ٌمْرَدُك ا طار شاب داسملا عوم دنع ئه .:

 ىضنلا طيرش, قع رخ ك«ةنيب نم ل وا انطق نيرشعو فصنل دكت طرش غنا |
 مب ىاضم طَمف

 ا ا هدم 0 /

 هليعب بر اضم ما نصب املا مثيب ئم ل وا ضرف ناملا نا ضارلا نيبو ||
 طوا لاما ب ملي يلا نم طورشملا سرق ئائلتخ اولا لوا برماضملا ١

 براطملا يس مدعو دقلب عيب و١ :راكب صصلا ىفاؤلتخاولاو | ظ
 ايداروا براطصملا ميس ةراجلا ىف املتحا ١ ذا ص اذذل براطملا 2 لوا

 نانعملا هئيمب مط تيا لل د الإ سار كت ةدون جماانمسق داقول |
 ملي وطلع ا ثمل لع وح ةليب نع لوا ثففاتملا لل تط وشم كنا ّْ

١ 

 ١ هيب



 00 ب

0 

 طلا دعب ئح ا وا ةارلاب 0-3 كتاطتب ونطملا مسج ءاوساخبنا ١

 ااغلو قئئارجا ديعرفاش 0 ملوا ياحمد تطرش_كبا !باضكا

 فيصنلا طرشزح الأ هنيب

 اقرت ق ارش نشا وريعإ ب الجر نيككرشلا دحا عاود وار دعب

 : /ة(ريط جزرب و ءدحو مالا (نروتيكرصب هللا زاك ترم 57 كيتا نكح

 ' (١ نسب صاخاادبعلا نوكتك فرك ا دج ءاوتمالا نا رخناك نيم ولاهو لوا
 ظ انارصلاماك هدا ”شرولا شيب نم لوا تييملا عم مضطواطملا كرش اع نراك
 ل رح بادن نب نحل وأ هةيسكو 9 َ «ن احا اتي نح دسم كرمال

 ١ 1 ' 20 ىووعد ظ

 1 اقف اهرحا م 2ر١ اان مادا لادا طلع ةثحبلا نمل وات هاربلا مكس

 دا رايت نا افا بلاطلا ةنعب بو داراب ىرءامادعد ىاملاب تيرقا فكنا لع
 1 ير اتوبمالا مثيبتارجلاب فرءازقا كاوع ددعد لاداب تررقا كنا

 7 :دحا خر. اولانكو هر دينا لا ثمللات ندد تاع يككحايع داو اند لوا

 1 عوكل و متنها ويلاو ذىعداا اديك لوا جياد حل اءدينم كا و طقف

 / اةعنش ىقسا هكيات وانا وأ نيبدلا بلحو ىضونصلا جكس ركتيي “كام
 1 ارا ىس واو ه ارا ناهي اتنلا ىوع دف 0 وهلوأا

 ما وت ننرم ع جالا لعانرعا ذااهد 2 دانا 2 نادل دب هئكرات

 الك نلككرتسا م واياألا هانال نلف نعابمارش 2وابرعسب سلا ىذ 2

 0 كرا5 ةيلارلا نسى طاو نح كعب عوكو 0)تللا ىوع 0
 لإ دم اهدا قغاوب ملالاو يدك 3 ثان ىلع و .١تللا ايعداولاهف 5

 / نك كا شرع ةثمد .ن نيم لل وأ 1 و

 1 اذ حلحا نصرك داو ربعلا انه اع داولاهع غد ادا ىذ ميسي
 | نهرولاهو ل وا 2رانلل ماسيب نكد تح لع 2 اذ نشب د هدبع 5
 زل لسانك ررلا وذ نهرو كم دبعلا انه تدلو هتما هزه نارع
 "5 نيا ىف تداكون ارفصن >- عرس ةلجب حىم ل ارارلا وكوت دهني

 1١ عايد جمر رحال هاب عطرا م ا ىدلو
 0( اال لع( نو دحلا ةليعب نئح لو! ياسا لت تيرا بسرم مدس
 -٠ كد :ةنيملا نناهرحا نحر ونام يدا ا

 د
 ل



ْ 

١ 

 تاكمللا 2.رازل نم رعود 0 ربع دبعلا انا نهر ولاهو لوا 0
 انكمتح ا انا را منيب نه ديلا وذ هبصتش اقاح ةنمنلم هنيبأا
 ىلا جاتدا عراك د نسج ا ءادالوا هجراذل ع ةزدر موتا

 حا نقرب و ريدزن ئما 2! سريلا ىد لع نهرب لاهو > وااوثسلا ثسعب
 ل ل لعرجحاو دعاة ١

 رات قيبص “لك مثلج علاجرما ممنرو حجر وح نكد دحاو حك دااناو

 و : تام (نيتلسلنح تيلاري نث تاداكرارللا ج١ ئه ناهد دا ْ
 يو مي تتمناه تيا وش تاكا رخحا نهم و ماتا
 ىناكأ تحب (7/تل علب داعب فصف تولاانعرا ولاد ىالعاا

 7 0 مالا انا ةاوحلا نحب نص لوا تبسللا مهوب هادا ١يتانالطإ 2
 توللا تّمو اداد توللا ربع نمنك هع ول لوا حارحا تسحب 1 دحالا||

 ببال تيللا مشا «براىع ىلا نري حبلا 5206 ةدوحرباللا

 كا تيلاادا هلع عرللا زج سل وا بسلا كو ربم
 حشا حاولا مو كلوا معسل ارثح ه«بال مار اؤ ولحا هنا دايخ

 موسما نيل يو كاضد ك2 نجد سالت 9 ْ

 ربع دنيانا ونت عا واهم لوا سما 8 ناصاخع ىنتلا

 اميداضبا لوا سلا تحيا قصب هللا نياتللا نع ١
 وابالسم شيب حسملا ماها ورطاكو حسم نائبا ل 'نارضد تاى ول
 لص الا ثرالاب عطفا ماك وع لع جاهلا نه لب واج سه جوع رع ضاع
 ملغ ضصق ذا أ ل وا اهبمانبلا ثدحا ما ضرتلاب لع صقملا تحي تلاع[

 يكرم اوم وا كح . للاب قا ثحاإا انا يلع عدلا رز حيانسلاو ضرتلاب ظ ظ

 ضامتيذ ىلارككم هلا تروا تكرم نهرا اذاالا هربا نعم ثراكأ

 ىعرللا ىس انا شار ولامثثعي ضراعمالب ثيرا تنس نت و كاهددلا

 تااهاببا هشرولا نيب , نحر وا توملا تقو ال اله تناككما ةارملا جي
 فرم ةماعلا قيل ذ نر رككك اداهك هن نم نحب نسبت ومص امارقأ

 ىرتشملا َقطحب جاتنملا دعونابلا تيجي يدق هللا حاص نيب نع رلو

 اهنا ديلا ى» مليحي جاتنلا بج وكما عب ئم لوا هلم ققسلاوا
 سو تم طخ 2ااذل نهرب و مل ارم انكي راش رهاب ءابااناىك داق

 ا

 | ةمدلس نيرشع نبارهو تيمللا نبا ملا ىرملا مثيب ئه وو ا "مدس رثتش هيدا

 معمل
 7-0 يدع

017 9 



 هسض صحم

 هيلع ادع فكارخئإاذا

 ىنم اهل

 شالو افيإلاب (هدحا دعم
 لست ا/ رارتزل واع

 اريبتو ضرر ىعدا
 لمعت

 قمم

 تارابت طَقق

 0 كيدوملا «ركواعامم تلغتساف ةلثم نيحبس و يات سفغلب دقو ظ

0 
 اال

ٍ 
 ا

 ْ بيغ نإ ةرهل ناك تا ديلا ىذ ديب ئه وا ,ت نيح نم ثرالا يعلم تحب
 برد ئه ب رول |ىككم تارا فيجا هللا كم توام

 ظ اجب ا ويهرب و براك توع ؤاتوؤمنر ىلا ئدتخا ولاهد لوا ثري

 14 اوزحا دا رنحا و تيلامع دا دحاو نهرب ولاهي ترتاتكقح لوا ونس اىعدم
 ْ | ١ اس يعفو ند هخرا 2لتر هنببا هنا زحا 0

 ا معطي مل واحقم م 0-5 م ل ءاازكح هع وا نها

 ” ءازمحا ١ كج هنا ةنيب ئه ل وا تاحنلا وا حبق ةخ الف جد ذ ان

 ” الع ىيملاوايادطلا ملامح ل . دهان : نعال وا جرد لب قحال 7 1
 ” قرا تحب نب وهال وا بصل ةيرح جك وا محب ىم

 ْ 1814 وونولاع
 : براعوا عب ذووا بصع نم هب شا اجل تثوىذاحاعصلاوا ريعلا ثيحَب

 "ند حاحيؤ هلا ملرطلا خشب خوه لوا هلا حف ©.راضموا اههككمتسا_

 ا . ريحا نقيرمو ءدرصملا روع ييرتشا كاوولات اهاايتش دسم

 ١ رهقرس سس عا

 «تبتشام اة هيلا عرش رو نال ىكت ناتحا ناديلا ىو هيب

 أ لالا 2راخل نجر ذذم هنم قرس ها كرا ةثيب نموا هذم

 "0 له ى ديد يف ولكم هاريلاو ' 2نعب ئه 2. واسس لله هنح قرع تع

 000 ا طرا با تمثله لج انس ةدس

 / 5 وحرلا نحب ىو ىرقت 70. دوعسلا ىباتطملا نع ملام نلل ولايك كك

 لأ ندا بلون يكَو ىلا ةائولا لاارصمايصوم دب وكتشيب نهم ديما ةيصولا نع
 1 اق لحم قل ولعت هين هر اهعجإف نزلا نع نيعلار قد امر اعلا
 ب ذاكرهاشلا دقق ا يم عظحلا

 / 9 1 ىل هين داع فلولال باذاىمنل معاد يرد قيلت دإرا 2

 واهب :اهدحادش ئدهاش ماها ةهسد هاىوا هلاىع 56

 "| ىدا مياححنت كويتسالاب كلل جحاصرارقا لخحتلدبشو
 ٠ نينا( و يمن دن حيف قاطع يدب رو هوقو فر بيس أني د
 | اهي عزلا» لوا نهيجت يما هوامبإنج و9 بيب ءاقدأ



 مس عا للملا و عرراو زب يسن ا قلطملا معوجليا ديا وزلا يكن يحلا نا نطيفإ ا أ

 هنلالن لا الك كككلاب ه دونما نكس ببسج دحر يصف خلفي بسن
 ل يؤ نيلوصملا نععردش تام و اهّرنان بازكككلط جداوزلاليتكالا
 لايتو اكتم هنن لع رك مه راج_كصلا غال اود ااا 5و قكاكص سه لع بتاكل جر ١
 هدام ىلع اوديُئسا جاوس ماع هاري ة حرج كد طيلة وابكا و كوس قبسالا ١ ا

 لاج نريد املا لصف نم ين نال يلوذ حي اانا صقتاس ا دارا نحو ١ ظ
 و ا هيله عردلا ماج ١ىل باوك لع 52مل ىتخللا 9 بر مسا يه

 3 00 مها ة دا ع6 تقلا ديال حرج ناك 0 دونما © رجيزع نب
 لبعد دصرضاوا دارهم نهيف دوممسلا عرالاوجلا س5 < دان ادق ١

 تع طاب عرحلا هب «صرتأعهناو اركرنوا حطاسبا دحيم وسلا | 1

 ءااؤيز مبا ةدجبلا ماقاولاك ك5 حطب حرج داكككو هيب
 هزيل فذق ىف تحدد دكا دكيبع مم و١1 وكيس دارجلاج 3
 سلا هب قاواروزب اه رسبش ٠ دومهثس كا عدلان وا هج دوش ا ىف كرش |
 نيصملا غض ضال هجااحا د نئااالقو ٠تليب حبصت ةدايشحا نها

 عراد دا دعوتنا ةتجلإلا دال انلوق ييكلاو
 نفاخ «ماحةفح :انلاراررغاو تس افلار ابطا ئه «نعاشل حارقأ:

 ئفهتا0 ال١1 ب جو وبر و دابعلا اة حوا رهط م13 اوهاو ةيشدهاقع |
 انكدوبشملا :وه ملص هلل يرحل كلت ادا “الخالكو زدت

 ١وليرس ازاى كالا نبي لع اد ديس «ادإ لع مذا هتصخ د د الدائم
 دا تاطبو تالق ني ىكذ لع ماة1و1 9 ذخ ا ١هىلع ١ و نري الامعملا 0 ْ
 0 00 0 م عجل الم دايشأ

 تي بكاللاو 1 0 حوت اكمانرب عشنا« نجا حيه 0
 امواسلا 5 داق كو ةيعااللايف مب عمدا حايبصلا ةد ابيع

 ١ حل ةلع ركل دعلا نا سلو ساطع ال لدعلا نال يلا الل تسحازاو يمت تاما ىف -

 0 0 ةتحاو احلا امن وزني اك جرلاو كابصلا بعلي قلابلاو|
3 

 تبر ثاسسو ملصلا ين ب تسارع وب عالما روطحنع انتم الأوهو رح قي طك ظ ٠ 7
 .و ا مدين دجال يف ردات الج او تاجا هاش عنحو نعيلا غلوخدلا|
 هيي ديما زم الوب لبست لا ع ةدارتما ود نهرا ءرشدلا لاما ناضم ١

 متبع
 امولطم و تملا هن ويرحل حيت الاسلم داكن ا و ىلا خ ويدل نيل اهم

 م ١



 موسم

 هةر ماهغلا انه تا

 لبقتوتمم

 دوبل افالخ لع ةيئيلا
 لببتالرتاوتلا

 هيمو هع كات [5

 عمت لن ايزلاو ان ايما ل

 كوعدلا

 سك اهنّملي لا هو ايلا
 ليتل

 ا

 قو 0 ٠

 ميلع ضو اره

 0 تت

 ده إل اووف يط (قل ىلإ يارلا
 هعبا نان اعملا نع

 ا

000 
 ظ 3 0 نلا داسلغم ناك! مويرد لقت قوت :؟2لاب مقحّيلعتلا

 ذل ين (عرملا اذهد !مملع ع نالا نيدلا ناكأ ذا نييرطلا ةدابهت

 2! 1 ندع مالفلا نها ادب تاداشدانمئواتضلا تردومعقتا
 تيرا تاو زعم نع يومك هانياماولاقولو كنّ لتحت
 ١ تالءاوسا) ةهبررازحالاو ثيدهاش تءيع دلادحا ام اقا ميئاطراتنلا

 اس و حماككا بباصنلا دحاللاىلوصول تمات لع نيرهاش لك ة داب
 /و ليت «,ةاوتما روثملا ضالحالل تحاق 1١1 نيبلا ءادسملا جدر
 1 داتن ىفازك راك ل معا هتحار وصِتنال نيرياكم وق اهم مميلو يشير
 نا ىلا يلا لاق انا ظلوؤنلا داش تزازملا يو جاد مامالل ىرعصلا

 مت لانامزلا وا نوكارعي وكم رع ل حبع و اطل دنعرتاوت نا
 - وص اب تباثلا بيب د نو مزلب م للا عاصب ىنعضبو يلع عوعرلا

 ام نككقلا ةداهشلا ركذكو ( ىلا كشنلا/.لخديالاه تاير ورطلاو
 مر ناكول تملا م نك ىلا 5 دابمشلا نم صد و رطل طق 2 رصتال يتسلل
 هال تعاود ول اكتمل مزتكي كادبتس /؟تااغوسمب ةرهاشلا ةديببلا
 3تعساو ممداشب ىضعاقلا عكوارمادنبال لايشمالا ةفياسرادلا

 اكو كاح ندا اذه دل لادشم ا«(نيح ٌماعاناب كى دل ىرحا تدرس
 1 تاءاللا له ىف مالا راجل ع داربتس ب( وأ اب ماعاداب ضقت ىسدلا

 "5 نكي ةنيب لع جسوهألا - -اطاب 2 ثكابشم الكذ وش مدا شب اضع

 ١ تناله سنكنكُت حلا اااما توم مل دود 'يحاج نم جل نا ولم ىلا

 د يدها يع و ةدا.بشملا ب انكرحا ين ها وات غل ددل موحرملا كنب واو
 كسا وو رعي مل دوم غو امعدش يملا مهالهلا لس ركن م كرحا ىوتف

 1 ها ايها نمحا رداكلا بسأجا الما م دابحإ وي حهمملع جن «ببا ص صاع

 "أ نا عاككو ملص >كك عورطب اخ مم حدع صف 2 دقي الو كده نكرهاظلا

 /!| نوحي 0 تسطل داس ليفت كوم يضم نم طاطا د تسلا لاو
 1 لادعلا ئهدب الند د اهسلا باصن ماذاو ردا و ملادملارهاطباضّقلا

 ما ال ىّوضا لع و شاق انا ءا جسما ملادع ادع رهاطإع ؟طيردتق الو

 1 ٠ ذل لاو ىنعاتفا ل ىايلا ءابنمالاإ همنا داسفلا اهرب نام زنا

 ١ ,يدلا مالعلا يتحمل رتينارمتما نا نام نع دهاشلا لاوس واق

 أ الو ارسان ذ١١ىاؤ رهرملا تي تلاته هه جال دق اذه

 ريب ميتتخ نيل“ عا 5



 مناط كت سلو عصا لاقول د هت دان قيتقت ماوعل اريفككب لون نم ظ
 فر «حع سس ن ناذط هاله اى وتفوز رق قطا عن اس حس - /

 لكذرخالو بيسملا و لسا الو ضل «نالصلا بجل ولا 66 نام ظ
 رصتبملا ومو د حدا حبقتإم |

 تفنن نبط يقع حمم ذة ىتمل نعرسل اف لقنادر لوط نعاس اهانان |
 لبا ورترنا عد اس حتت كلشطملاب حاف 1ك نجت ا نع حجل راب |

 رلاولا تب اك
 لكذ هز. اه هنلغ طف و يبي ارع اكو و دافع ديال ناك ل ا

 وعتاد ع حدي نش وكري مد ىلا ئح هلصبش مولعم نت راقعلا ١

 يقنان درواو دجوب ملد ىكذللا نقال لد دكر هةترك علك ْ
 2 ةلايرج عرشللا قرصا قودزحلا كيتا ني هج ؟ وجرلا ندري ديرو '

 وحاب نوط لقلت تاما موو نح ةوحاه ملم اورخب 7

 و رشلا دا 5 تانائال بارق وح واش اع جرم نيك بسب

 لّدلاو -يحرش ىالعلا لفن ا مىكرطا معست لي هون ع حشا
 عيساب كولا خس اهيرغو محب ذولا باك و حادهنا يملا نيعح لأ

 اا طاع د اق لنالروع قوقح هرب تلا ذيذأة مشن يل حلا ضض لوب 1
 عيب ميكر وبحمدك حادا ب قلصت ارقا نعورصو عراجا دوي كا
 حصقإب بيع -موصح 5 داَةٍ انزع هج عوجر و يكف و هب: ْ
 سلا ورع عمر لليضا ض١ اءااهو سرك «تبيعواكوحروطمي|

 سرد زراصو ناضلا محار عاى ولهم اردد مودال دد رض وصد اداىلا

 نيو كك ذركي رص هنح «كاب هاب لدعتم وغلا نت دوكذلملا لو بالاطإ ْ

 ,نجب لوسيل ١ نوف لول عب ريلع مل نع اكو تللاسرلا برطيلع هنس كذخا هل ظ

 هيك رجلا باي قاط دق_أوقا م بجيل ءنمتب بلاطيا 1

 رحل ذاضا جيه ضقوتي كوكا ناب لوسرلا و لركولا نيب ترطلا ويب
 بايؤمشان ركز و يسرحلا هل مكاطا نع وهتسي ل وسرلاولكوللا و

 اشلعي لح سرما الا شل ادفع فدع ملا ١ !لوسرلا نا قروب تيا
 فاضاا دا نق ون للفن محو عم ارشللا انال ل وسرلل وعن : :

 تنكملوت هلحارتي نقلا زل و مل اش اوت وسنن لارّتعلا ىرتشما
 ا

 ٍ ا ريز تادو ةرم كرا وصح و ورغرن علوم نكذب: قاب هضل نأ |

 متلوسلاو

 ع

 هقلإب ل اتش اا كرز نم
 ا لا

 نطلاغستا اذاجشلاب سكول

 المك تاهو
 هنضون

 مسمع

5-0 
 لع وك ودل ايلا طم

 لولو لولا نس قرفل |



 000 ا ل ل
 لولالوتل وتلا مهلوت ومو

 هنرمد
  <5و٠١

 هر اعلا راب سك ارا ضو
 هروب اؤ الح ررمجصل ا لكو اذ

 اج هيص دّراحاف

 ريلول او كيلولا كوعد عيش

 تبلاطملاهل ماعلا لسكول ١
 ثر عاب

------------ 00 

 م اقلا) ١ ىرصن ةماعلا ةل اكولا
 اناكس اكسداكت و

 فرعل اب سايقل اوك

 ع 5

 !أ تواجه تي يأد "ب ملا طحا رب و ةيعبرشي دق ب جوع لش <للامىوكا تنبات

 الطوغو و لاسرلا انت ءان لل دقملل ٠فاطا انال نال نعال وسر , 50د
 ارد الرّقعلا و اضاركاول ءادعموب.ابلا لع ةشيسلاو نيب لوسرلا
 نتللسر اواانكسعب ككل وغان الف انا ل ومكاسرملا هل تذ اضامع داو
 امها وباجا)ع ةنيسلاو هلعرشعلا موزل ركتع هلال ل لول اذ الكا

 : تي فرست ظفحاج غلا ذه م2 بج نكه لا سلا عز عيه 2١مل
 ”" ايم تيس ما لع الذ عمق داصملا ؤاالجر تلكو تاومس تسارع
 ١ كامو حيل وتجج لكب بك ركزككا ق دافعا زك م صح
 "اكو همنا لاو دجال هز هزم جريج قروب للا ةللاكولا (ن وكت لنت
 لاكولا حباررج نسر اذصلا ماككا ]ل ناورسيح و ناجاو عروم١ قالجر

 ١ 0( مد تارا نمار ح كو ىرحا امال ىوعد ةزم ال ناك الامد
 لب عردلا لكك اع ةخرملا ليك ىوعد ينجس تاتداكول اوعت عيت اع البكك
 1 حالك نس دانت موالح ى ونصح ل جاتك 006 شكولا هب يح اند
 ارك ىوعدوعشن ل وق اقباس قش د جزم, ىامسا يشلا + ىذا هاطعلا
 نأ سوه يكاد هيا هحيو حيت اها هس عش يف سيرا و هلو عدم لكك طلت دما
 / ار د بيلا بصع محل ع وما تتاو قسم العنا مالك اوم

 "م يا <

-- 

 امد وا ل يداك ضاقت لكرلو ناو سد 1 لك د لمح اببلا بسد
 1 نكح ءاقص كلل يب رلكووا ىساندا لج مل يع ندب وح
 ارا ال نيؤلا رعي ناس اّضلا وان اسوعس ا شداد و سلال ١ لا جل اكون ا نرصد
 1 7 : هعابكد دال نيك قمنا لد ثراه ا فن صيطسالو ليكؤملا موي ماّقلا

 / و ل نداكدسبش فعبقب للكو اله ثيحالكؤملا موي ميلا فانصع نيد

 ا عين حل و نكمل للا فاضي للا نيرللا ازكعم ف طوع كت موصخلاب
 : وكما كهرب ثداطل ثد ايكو قو ىلا اركوه ا قح هيل
 | 1ي ىرعلا ناؤ ىرعلاب ليكوشلا دعب ثسداشلا ولط داو سافل اذه
 0 ١ لا ون د د طرب دلع لكوي ارغس دار | وه نا سائلا نر

 ) ١ ١ 00000 لكوملا كنب لخ سو طلانحا

 مقبلا لك نحر طن ارجوك زل داون اص خرعلا ناك ة وقح
 كيلا جاك هك دل لاىولا تنونكلاو ث دهيلاعو بجا لاب ”لمكو ناك )6

 ' م اح ثداال و مقل ابك هلا, لمو ديب ري مترا داعي سالما ناز
ْ 5 

 ا اا

 4 ١
1 1 



 ىف خيش حصل نم عحذ عرب نوعتي 06م كف جاكولادي دجال ١
 2 روصا(( وس ىروطلا نع حلقن'هر وم زاك ركذ ره واطإمللا بلاك قضيعت
 < نماجحكولل تاخرت ند كمي لروح عي ذالك ناسا نع ْ

 تي دزعرتب لكى ول هادبع حقت اصتتخلاب عيحاللا رابع حين مفك لكي |
 الد ثراولا ااا كل نرعم باتا دايالا قركذ تلح اع مل |, ْ
 لل ركضش كو اذا دارها وح را زنا ماهر وانا لس او ظ

 اذا ثراللا ل وانتنالكاو ١ىرزتج ش دالطلو ميال لوا هنا نال
 مرللا ؤاض ١ رابح نه حاوره نالذاغ مل تيد كنب 3

 يالا ذه زق ذيك تنا عيبا لت حجر جزار! إلا كا
 22 تالا ةزوازكو مدا ورع 0001 اطفح فلك 2 ١

 _ خزام ريصي ءزدتحمإإ زاجإينتساف ذبايكو تالللةوانكو م 9 كم
 ىو اىاوغلتخاو دصلا و حبشلاوشللاو عيل ا«ةيللالا تاذرصتلا وع

 محم حو ميرا اظلعل ىالظاركد لكي ىطمج 3 0 2 ظ

 ل ب و وكاد ح”البكأ قياس حيلد لد اهلا لاكي
 ناله نعو ور دحصنص راج اويسا# ذايكو تلا ك5 د عطاه وذ
 فيجو! نحو تااسإلاو قاتوتاككو تاراجالا و تاضواعلا ين بك 1
 ى ىتئلا هيلعو ْلاَد ّقاجعتوكو تدايسهلا ىف 5تاضواعلا 0 |

 دحر ضعجتي ا واتفو يزوج .ضعلاناتخا ١م سماد
 . علاء الكولا نوكت ل ىيلفن ماقح ككاو ىروحا ميج دحكك يأ ظ

 ةحاد اولا تاناكاك سلا ابر وكلا هب و كدلكو لاقولا ١

 ,ناكاداظن# هامات لا ذا و مجولا و - 1 61و تاىلاسلا لوا

 يحيا ناودلطاب لاكن بخ ورعح ةعاح ل تيداولتذخاح ملام
 نا صاشلو يلا تيس احوو ياطحامإلا هلاكولا فرت دةورعح راق

 ةبهلاو فقولا ةاتعلاو تلطلا أ غلب ا
 يلا عبق نما تمهيدلا ىعطش هاماكركي اذ نإ نبوشي وس عملا 1

 طرط ةبسإلاو ضارقال ماقد ا نيا نو تك الخردل
 -4 كي( جب قادما "ضوه حا دباس راع ضرلا ادد ضصوع
 ا مكتيلاداع ىكولاضاوا ل 00 حالا 2

 7720 ةيرهللا كي ليغ ماسلا عركولا يف بسب د وبدزملا دزكتتكا لصف نب

 م

 نالئؤا كي قدلكْضبَتن هلكو 5 ١
 يدلك الك ثداح ا كون

 ناك لعل

 -جربلاهرع» ماعنا ليلو مم اعنا ليكولا
 هدو ةعاىلا هل اكوناظ انلاو

 ماىل ليكولا كدي

 ١ | كل كرري ماعلا ليكون
 ١ ثفكرلاو ي(ةىلاو ىزدطل ا

 5 ةمملاو
 ل



 لَم
 ةلاكورسول

 مسرود

 م ,أ اف .لمكلعدو ا هورح كحق سس ييعا هدا و رجو !والاو «يلاغ امد ال هل (مد هلكو

 ٠ ةكك ا نع عادلا ىراوحلسمو وسال لع ورنا فرطصلا 11119901
 م2 هنا هذيع عن هل لوملا

 | نحن سنك لذرال ىصحو علا وضد وارعا وانك وقبل مهحجررا د ئه عفا دون هني سل اولا/رث_لر من |

 ؤ

 ١" ضف ىيب 50 يق ةطواعم أ 8

 ١ قرى وعرللول مو لكوملا قوغكعوغرللاو هاظياو هاطتقاو ئرللا
 | نككذ انك لع 6 تدابير ات كد ىو ع أ اصخالولا ل اشراك كلون كلو

 ١ 2( ئق وا ظانؤ مررنا ماعلا ةهوضحلاب كذاك ثاياصتخ الو اوف س موهرمم ا

 | 00 ا 2و مرغا اداوصاقلا ع 0

 | ادركت نق: لكد تاذكك رعافكو ليك تناذ كتنزع حاط لع نول وعي الز اقلام يف
 لس دلع وصل لزعف قيطلا ارتي نيزروصاؤ نزع قيرطلا ا. مهلس مادلارعول

 ١ ذاضبحر ل وب نا ثاثللا وصلا ىو كتلررع تكد تنزع ل وشم انا

 / تالا كدب كرمال لاى نعش لعو قلعملا هللاكولا

 , | انوا نعككرع لوول ل زعو قيرطلا لوقب تادبللا ىرا# باجاو
 اا عرمحتشناذ كثتلكو هك وج مشو ٌمرعملا ءلامولا نعتمحر ومقلمصملا

 م اأرماا نم مولع غلب د وو و ىسانهلا نع ووفحزخاو تامدوصخح
 / ل لني الكول طعع وعرللا بري ص حاقد باغ ود ال5 تج وزل

 لكك تيح تونل روكا نيكل طير ودزملا صضتتللا ئجووعرللا وىتت ”نجلتكوكا
 ءدأ| كا الر لا ذهل ةروكدملا ليك زر وبزمل صنت ىوعدوىسن -يمدعال لاو
 نر كلا لج عدي اهادالبكو نىك ا ليع ىس نال نس موشح خاو ادام
 + ١ دك يترك دعومسد كورال معطل د !مشمل لانا تبغ -اوذزاج

 نأ هلا طباركو كاب حركولا ملا جاذ لكوم تح ف قس نيب رميا ع عدا
 1 | ؟ذؤ دوت لوفلا عال لى وعرلائو نيرا اضخو فعلا يال ةيلاطملا و

 ا | ضع كورولا لك 0 واعي د هايكوكا ري ديد ىلا لالا نال هنيبي حما

 درو سموا تح ملال تيوب دلل نوم عدوا عتب

 ١ | اوحراىوتن اك ب رك وع وارلكو نم «نيد ضرب

 ا تدكوعدماع ع دالي ناك شيح باجا ناو جاوحيو

 ةكيالع ىلا كلحلا يدبقكح نادايح ثيحو لكيلا لعام عنغاكو 1

 ويد تنحا تككايحر ىو ضياكمع 1 د اس

 هيلعإلول ىوع رلا ور

 ا

 .(| دك قه ابازواّرحا عم هلم هضبقركتو الاب مجاطت ناك تحت نا
 لا



 ع حد

 ده

 + كذب

1 

5 

1 
5 

0 

 نغلق مخ د ةرما نهر رم معاهم وضل ةيدجب لف لوقلا ٠١
 تعض دلو ىرن عرج ىعا تطعرذو عر دا + نالطن عصا كاع
 لون نوحداد نق ضطركلا نكو رجلا درش اا وجدان ا خماس نكران
 لولا تيجنم دبعل اوربرخ طلس نوعا خلال ى تشمل هارب و حارس يب حولا ا
 تبالاككوقب تباثل ار اصو يلع طلسحوه اذن فش رشا نسما ضيقو |
 نهازكى رشم يت ياركولا ماكل مل ةنيسباب مارق تبول ةشيسبلاب |
 لوك نينا ف دي «نليج ليكوكا نوح ح وهلا كابىرشما العن جفرا ١
 اجرنا اسرق ناد نع نه ةاريؤ كوكا نق وقنا نن نوهاقو أ
 تح ريشأب ليكولا كاوول كلما #لمب تالاسر حذف دال ظللا !هقن ىلا ظ

 ه-[قررحر مال تصف 291 ىداس, شل جول تضبقو تهاسو |

 عيبا راو تبجنوم نمتوم شال هذ دون قيم هله طل موه اخرج
 رت الرخاكع جرو ماؤيتساب شا ال رتشسملا ئعلا لكولا مرغ بيعب ظ ١

 توزر الخال ذكذ ا باعلى سنن وعادل صنى بتصس لوق
 ايان تجيك وصاحب اوحصردو لكاوس نه ونا ئع سانيا ١
 للواموف دع 210 و تك نرحل تاك وسب ميقا ع وأب هما هاوعد يف ا
 ل3390 و رهانصبتب نيكولا ىرط ورعلا غيلان سلخ ةارعف صديد |
 "مزز نعرجح ا نميمأ اك نورنا عع ملل لولاه ئكوكا ال تعف دو تضيق

 اكو ريس و لولا عاب نحر ١ و ىؤصا اى واتفل ءوعدقلا ىواحلا غلو"
 ومرات جرجا تعد دوا عاطق تصب حبكدك ل ف نا عضم لحب
 بنر وكول حقل وبلا نقلا نع تشملا ىربو هبي عمرك نورهان
 تاما عيبؤاللا نوكصلمولا عرفي 90 علا انا تطاق بهدا لوقت |
 نعت رجال هاد, ها صن الا وس نع يعج اى داتنل خيو بو |
 تضل زعم عدا رمرللا ئ”تباتلا هل ويد نكشوؤ واكب رو تالوصخت |
 اورو هايل الاتعف دو تيددالاونكوصع اكل |

 ”ثجاورب تمار و وطرلالاو عشنا لوو حيي حمرت ناكدإب مل دبل
 بأ ادا هدد الاخا توك ع اكول 2 ضب كك نحنا د جيك نلت ١
 ناتس شو تخا ئعاعرش هلي ديب ناك ا لس ركن مما حركولا
 تتادّتح نينس ةرمؤ ,لككست ذرتسلاب و نوجا ضبتو عاججإ فو مولعم
ْ 
١ 

 “ا

 ! هدلاود 295 كادبع ب االجررجا رحيم وعالي عد هدداقعر د لاو ظ

 7 كلر
 1 : ىكرل او

 صارمي

0 

 | ا 1 ليلولا معرب عيبملا درول

 | أ 0 مب قيس ايرقا ١١ ىدئاوطلا
 اا . ركولاربزكو

 يف لرنعت ارعبروبعييلولالوق
 هحيدب, لكو ام يب

 ل اق اذا ثويدل سصشلبكولا
 كرعل الكول ىوئذ دد تض ف

 هيك“ هل

 0و 0

 نول ع]لكولا ©. /ل اعلا
 ةناما هرنثر ملا

 ىلا عفدل ا ليكون ار وو لبي
 هتومرعم ادا
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 كلوقل اف يلا ضيقت تي ٍّ

 هلوت

03300 

 0 ظ

 عيدداقا ؛ ليكوتلا

 لب ارم ليكوتلاب رمصيال

 لكوملا سرارقإلا ٠

0 

 نسى ملا عفد اذاككل ( ليكون
 لعرب عرهرلا ل هلام

 رلكوم ا

 ا كيرلا يزد ينو نعتلاب نرتم ج 9 نع و مكر و نك تنعا

 ظ " لكزب جادت ور“ كوك ة رجال وجد ف هنرعب لكلا حضارم حم
 اهم اواتذ نوه كاوولا باك اواي ضان لولعمى وش نيعرلا نحل

 "وا قيد وا شسبب نوررملا نسكن تبت ىح هل حغالو
 | اكل للا اذ ضف ادن عووم هن 06ج را شبل يحوشاو هيدرل

 كدر هارب لوف حيقيو تيحاطع ناهضلا باكيا غو كس
 ا ورع نقلا انيس كيب( يع مكرطلا عجرم يرزعلا ل ةننر

 ١ | تبت اوك ذجماتف هدوحسلا ةبشللابونو تباق مح مناىرل مصبقو

 . ' دو ةنع,ةامسلا ل ليابرشملا هللا سريا كس أكرمنا درطم

 زوما يحال حنكواج دا« صاخ غار دكوم نعم وة انا حولا
 ا ةيدش امن ةنيبب ((مولعلا بت تيتو توح رد ماو ضيعلاب

 / 2000 ا داري ياها و لكك ضبق جلع رولا

 م كوحالاصينالكلا وعرك ني ىف عشاع مكه ءاوعدو حوحدمت وا لكوم ةاحت

 ١ | وع كيكو رعب د ولع ةشاحا لركولا حب ةءطوتقما ادال احا
 2 ”اراسراكت تقدما ناك عم يمكن ات و>ماتف لكون ا توعاننما توك

 , ايعاذإر انيد نيس إو ددص نم ئطعا رحال او لحد نع تارا ىرماة سو
 0 0| يمزح( فصللا عهد ماو ابهصن قودلصل اى دجو للا يف داةرح دعب م

 م انا ركدىوس قو رنصلا ىف ديم هلا هني وح يكول يوغعلا ب اجا ملام

 1/6017 نكمل زوككككو ميصوه حضر ارناكب ليكوتلا ةإبسلم للا نس تييقب
 : | يا ص رار لكوتلا نوب مخ سا لولا نه ايا
 ا ارجا داهرع و يخاو رحلاو اكول نسر ىلا انك قياكولا نسما مالك

 1 ثسارارقا يرطب مس حبك دا وكاو وك راصالأب ليكوتلا -ضلاد
 1 5-5 0 ا ا ا او

 | نييك ةيوس يبا كوكا الع مرا عاوكين جدلا صان ليغ ىاع وأب ته ذن ف

 ١ ااا نخيط عوجرتا دار او اجا ماد نع اولا وج ذا ذااوشنلاب

 '" //يورلاو حام ئح ئطالا وو دنا ىشملاب كولا اشبه ةيدلات رشم يك
 1 دجرالطولإبلا هبنزكو كحدحلا مقدصو عضرملا د10( جس نكرم
 / تدتنو هتيرشا تل اقفادبع لج شرن لكك حزازلا طورت هاد اك
 / ناعم ركب طولا ٍض بيا جاجا نككو تق مصل: داق علا

 د

6 

0 

. 

/ 



 م25 "' فلصوور وصخ دج يباركك دان لكولا لا نقدا اداب رعوي و ل اتنعتليا ظ

 هولا نحر ررللا ند ترللل ل ملثم ورترنا ى دولاب ملكت للا نسوا عج
 نمتلاى اسف داوس ب حخع ١ مالم يضداب عوجرلاىشلاب خسكولا ١

 لاك نعاس ولعم اردشيعل ديد زم سماع لس( سمينا لوا عيابل ١
 ؟أةفور فب او مزح رصف مولحح نعد ني ولحم ”رعلا جنح ورغ علا دد معيب ماو |

 مرو غلا ضيقت اكل اهرشب ميبلاب لك نا عار لاب حلال بلاطي يوم

 نمارفبتلكولارسل  نككاطيفلا يلدغ ون ويطورع طة و ماب بعد تكذ دالي
 0 جو سرت ازهلا و جدا غلاك ندع لكلا تدك ال باخد معطل ظ
 نس لفستيا ن اطركل هلكو قروربلا حصإب ا مناو - وش 5 ا نبقي © انا طرشم لكى واتفلا 0

 لطاهلاو منعش هل 0 و داناو سوما نشد سمن يد: عاب كرش ى العا حرش وريؤلا ||
 ' 1 فلو مكرئاازكولاضتاذا ١ ةيزالا مدحت حيا باطي وناس ا نيكو, وج و دوصدل |

 0 للولايأ# ١ سده هذيحدإ ل ورع نيد عى رشم داك عيلاب حيك امن
 ىلع اباص اعد ىللاريصل ريصنا( غروب ىلإ لوف دعو لكك نيكول نعزي و وول نعام اصاصق ئخلا |

 هلكول نضنوز يكونا 2 لكلا دع ندى رشم ناهول ا رشا و ويبلاب ىكولا ىصو تآحاصاصق
 هب هلط امي سدد الك هل تيلطكذ و رودرحلا حيا سمكوكا ااصاصةريصب ملا اناا ولاهويسلاب |
 . ن اتلمح هلك  اىادحا ناتلح تكدىؤ لك هاب د يضفي اكو دطاع ترد حجب جلع داعم ]|
 : ظ لكون اكسس لاو نوي دم نم نيء ارشيف يعن عندما بحاص كوني انا ||
 ذنحاي كولا ّجويابل اوبر ورث وب دم ىلع نكرم اداكك«اصاصق يار يصن ١

 لكورا ا لولا ناهكياصاصقريصي هارتشس 1٠1 دوي دحام ايش دري الجر د نيراابحاص لوي نانياشلا و مسلعن هلا نم ىذا ليز ول ايؤك وم ئم هلا ١

 رهلاظلا اللحى صم -ااىولا نس لو لش او مهناوفت هاظنا هجن | ميذهال امن كولا 2. هو هنيه لو حيتي نم فرعملا صعب بذكو قعبشلا طعرودصو ةدعأب نينرصلإف لماونا/وق لمت 2 ككذط اك ض كذك ف رصو طق ل بجاعزمبق فار الا ةضوطس اعلاه لا + افك ادد سك سس يدعاغلا ملاك ىف كو روب لا يملا ئمودابلا نعأ|
 ىلع قولا بسس ىريياالم نداوور «تن راج م ا طم ازباف
 1 لدا اد كرهلاق طل اص و ءيلع نك ةىظلب وجردو تمهساْك موي لكى ابصملل لع

 ١ -كروبتر و عدي ل تام ج بياع ديز و :دولعح ةدع يرادبل لعر وكأملا 1

 دعب هن ذاب محام يظل نوت كر ف ووجرلا ل ثعذاخا ورعب ريو ١
 تكون ورمل لهموم شما جولاب ىيطحلا علبملا رو و فصلااو ان ذك توت 1



 فافن الاي رون ام اي

 «لوسر 0-0 ثسدلا كود

 هيلعزررو

 0 ا لا يبي

 كلم /ناوجّتسالاب ليكولا
 سشمدمقلادعب ةزاقزلل

0701 

 بع اهلا ليكون ا عمي

 ةجزم ةعلدلا عيبو

 تغللا: يق عا اذ

 ال يَ عيبب

 / ١ فيرد نما حوض نا لع ,ةلطم اكو الجر تا ني بملل
 | 1 ا ميم
 , | , نا دع بر ك2 ردو قفنا١ى ابيب يو وشاطو تتر واهو تاه

 / طعس و وفلح هومألا ناو للة امو قدصي <ّمش ناكانا قف نس

 ١ انبع ليو ءؤورعد هوس واجارخ كو )1 لأ تان 7 مرح

 ل نبا تاق نحر الف عوجرلا دب راش نيبج» رعازه قف دحا ثئيع

 , | ىواتض ةيرعرلا متي ماكو يعد ول وهل ان انانصلا نوح 2 هزل دارازداو

 : | زر ىدي ديك جوا ئ لاب يزال كداتها انهم ر تا صمداحها
 1 لولا نلالا جدا وركتكا ع نيىلاو يدحلا لعمل سل اوركك ل كولا و

 لاب مدع لص كوملاو نامل ربع نع جي وال عرر و اناهصلاركك
 نإ نوسداععكيف ثيادل ملو/عحنيرللا وليم نولدحلا تعب ١31 اي سم

 ىلإ ىكشو ل وسر دي اع كاملا ليودرملا ثعب هات تيدا كس جه

 نأ مدام طعركه اد هبرحلا لوسراناك ناو طع كه تيارا لوسي داك نداط

 //| لاهرج اس ان نق 9 ”توحاط لتس ا ىارع دين لكدا اااه بسب لاول

 :رأ "اولا زقعرظط انذا ومب امن ةره دعد محك ولا اىهْضبق نق ال طان نع

 ١ ةرسادينا )) لكوحا دبر وجاملا عد وسريع لل حويامع توتو
 ..|يجفلادصب بلة 6 سكي )جيس ب نيون ابوشك روب زحارجا لاك مع
 را هاا دان يقمع وب مسد احراتتملاو ”سباتعلا جالكو كل كبة (

 | كبمورعلدب ون وف >١05اهذ بس دا للا اورحلاو سكت علا ئبع حاولا ئه

 1 08 ةملس عيبب و نيمهاجر نئعرص اراب لكو و جاررلا ئماع ولعم

 ا نوكلنو دهسا نأ نمت ىعس للورود انالاو ىكذز ورن حمر وكذملا ظ

 0 / صا رتاج لضرب لكوداودو وع د اَوْككو رع ث و ددي نش ارم

 .ر|رتخا لاؤسو عيجا يلب 0 كا

 200 5 هضاب ىكهو نقلا ضع كولا ضم م ىصلاْوَص نم

 "بانيو نمانصرنخيكولا (فيىيكك مسلط لاح نه كذب قبولا

 | ماحب وابا عيسا+ نكولا هرج بويل سفن حان ىح :ملاب

 | نيج دقدوكل اوس اان ديب وعي تشن عتيق يبا ميستام
 ,| دو طيلح ىلإ يلو ىف ليكألا لع نايصال ىرتشمل الع ىلا ى ون و نقلا

 | ضاضحجماب كلا ىنيّصب يح ويلا ئع هايم مويباب ذكو ولو

1 



 حصفزم لاح عسب سك راشملا ئم عيبا درتي تحالطاب ميلا ويسجل 8 ظ
 كسارعر جلو مهاب بناطيل ميبلاب يكول ارش وعيب حكؤسلا ٠
 ؟ ريل يدش لعرب دكا و عيبا معا هو ةعربتس هن فيتو
 رلكو وا ىرتشملا ريع يوك حبا المي كك وابد انرمت ضيفو نجاصت نا
 طرقها وا بف وف و عيبا ب ركوكا نقلا ضخ حال عآد ضائتملاب ١
 لووك نصّضر وب لد رحل يلا فرع يه دانا دسار ١

 * 21 نرعلا ىف لعضللا نازك ضتعلاب قدمنا! )اوحنالا ١
 ًانلواصدا وثالرحا وكر جا كه تاك جاما والو ِ لوبشلاو
 > تاو ١ نجا يد ورطاصلا حصفلا نس حد نمد نيس اعرب ١

 0 وويل نر, حلسرا ١ داهم ااكوكا ل نه سا وه راطملا ئم ١

 تماو بي ليطةعتما ندب ل ى شيد ل صم رطل ئم|رادشح |
 ميخ 1 هليعتم_ رطل كك ارمخسلاطو ّيتحرل نيرءاجو نكد ظ

 حيض له كوكا ب ب ج66 نمنع ( وب جهر عيبا نع عنشحا ثي مح
 اذ اي الاكوذا ئه هابشبالك ضررا يمن رثل هن يملا
 ةرعلا ع ورب و زكا حي 0 خربتس نوتكه نجت اد يضع ع غشما |
 نيلتا اواجه اءالن الاب مسيو ةملسملا عب اا كيمطاترعاو باغ اصر | ْ

 هين عير جاها مه ريال كولا ننال نين يح يلا نكسحإوأأ
 ىقيولا نعي ارهملا ىراق حبسو وردوللا اداهط جيت تاناهصلا نم 3 "

 تفلتف هلد حيكووهأ د مرعوح نوارجلا ا نيد ضيقوا ةرعوس يا
 كد نم يس خراكولا ل اناهصا>6ب اجا اثم دجا أ ضتس او ٌةركلا |

 صأقلاخاذإ) اذارشلاز نيه اس البكا دع نا هصالو كأن ىف عدم ىلالا

 ع رم نيولا راربا و بزل نيكولا وشل عت ميو لكيلا | ظ
 ميوح وعد لد معقب لاح دا عيبأو 3 امنا كاي شدا[
 ةرياجا هزدويتال و لو ضاع ١ ١ اىشهاب لبكول او كما عزاجا 5
 بيدربلاو واصنا هيو هى دوما مد رعاسلا جلاكو جاوا يسرا 1

 ناكاوورمالا :عزاجا طف وقومونو عيبللا غانا سوك وضومك يي م
 2 اديع وايص قولا ناك ذا مسن ايرتشم(ى تارشللا ا

 ا مشعاهؤ و كاطراتتلا لاكورحاو ١ رعى ا -_
 شلامزل !رشلا غال ناىككى و تب ركلا نع هاطراتتلا +حاكو ئه إ

| 

١ 

١ 

 رك ل

 لال ااورخ اب اليك ناك ||

 نم لا فيتسس ىلع بكي

 عن ا|ذ ا دكولا جك ال

 تالثر | نحلا عق دو عيبلاب هرسإ

 قم عش دي /و ع ايف
 نمهنال ٠

 ى فلاخ ذ الكل ىف لمكول |

 هلاؤلا متيلكوملا
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 ىللط (ب صاف هةّسسالاب لملوتلا

 هبب لاسرإل

 ميك ض ارق لإ لسلوتلا

 االعا عيمن اب ليكولا
 م ريع ند عيسي ب مسكنا

 بئرككي
 هم

 ب سس ل

 ا

 رج فك 7

 ملاكا ذافن دهيم ارش ١ نح ةزاجا عض قوترلالو نيولا
 حو« لولحر نع نهرا نجلا 5 ازاايؤ جسروجت ادبعلا و
 .ةلاوكلا وكت رشد بينج رعت اب 3 نعم كو ةسرلال ةرجسرملا ةللعوكا نوكيونو
 | لزعياب نمروتلا كسل وايكحوا ايِقيَمحل علا ب للطن كتمان
 وتساب نيكولا نر طاب ضوككودرضارقتس اب نيك وتلا م خس نيكولا
 ١ نابإرعيددر ل كدا ذااهيو لسد ردلا غضا الذ 8سراللال حطاب
 “  دجو لوط ضرقتسملا انا هارد هرغ هصرَق ان زحا نميري الد ضّش
 ا | اكس ل تركو جول مناي ضنا عج انا ديد معايو
 ىو ١ كام ضارتاب دك رخل ,ىكضارس ب نيككملا هد 211 نيكولا
 ا ميلباب داهم باب نبق دسالا حلاة وباملا لولا سناب ال للملا
 ١ مرعت رهن ورنا ككح ى قضم |يصمومن مال موص ضروب ليك وسلا نامدقو
 كك و ضن عيبا كشاذا عيبداب نيكولا 2 حس حر إبلا عدت
 1 .اذكهنم هحرشي م يظن م معمجيف سسطنلا هارش ككي وبجد نيكولاي
 : ايندرت نعم دق ميال شما وويبلاب لكوكاجصع <> ارا نعوجلا 2
 / ناو أساتتغا|ب جد واش نامرع هع عودي ريفا وقد ١ دااوو سس مل

 : اح يلا هراملا ئم مجد رح هيد م برع 5 نمل ىف عاطل ومر ايلا للاعب
 ١/ هدرعو ىكذ نم معد ىند وجو مدعل ك3 حج العاسلا نموؤلبح للا ديب
 ل 2 كرشلا هب دّمعد و ولولا نئمهدرك

 دكر و جادل محا ماطاسي و تكرشلا جال ةعتح ا هرعللب د باب
 ادع باك مالرلا و كيش ابال دمتم اب نبل ا عي 0 م
 . اأو كو ودطرو نعلم تاع جادلل ببس حجاتلا نعنم لا يصل

 , | ةدرحدمب حكاجا ةادعاب ماها رعشتلا» هرع خوه نبل نمت ديب لم شو
 1 نوال .٠ اوول انه نجح اا و نإ جرع عيبا 1 هريد ا ىم جاىلل
 ل ا ”معلسإ دكر غرر كحل نير ىذد فر اتص جيجا ل مالها, ابا عيبا
 1 ولاد ١ع ل دياح لظمل ين نكي ىلا ذا تتتتنلا يرعر نيله داع ئ اج
 ا ادششاو عيبا روج الدنا ب عين الخد ديم ظغاؤواناكأ ذااماو

 / ١ ايككاالا نشا ماسالا نعقشنملا فو يفلا نه نيو وزن ك١ كو نحال
 محاولا تاك 5أافاَد راجل ”للاىوكا كاي اول رسل ميجاكيأعا

 ا ناذ قطب هب وليس وبلا ىكي مل عيبللا حز ع زجعم ةارطاك

! 

 , ظ



 تاو ىوتنطلا رذعو دااظْؤوربلا قصماو عياش مجاذل تلال دز / :

 رعئوتللا ثدداوبا كاوتصالالي و ذنحان 3 وثش اوباقطلال ما

 نبيل و غوللا مولحم ع وجارشبد ارغديب رب نك ٠و سس هيدا لول ا '
 ديرمو لام نمروبزملا علا كولا وط د مرالشم نمت فىكذ و زج مكّمشاو م ل

 ما مل جلا سك ذ ل يق ىرشملا سج جر ام توت دب لكوا لع ب وجرلا ٠

 ميم انا وى الو ان هس كل ذى اوسو لاول كمت جوزف الأ ىذه ْ
 دردلاووشلاو لسمو ناكل لج جد < >اعلا ول عمر ميصي نئّعملا 0550 "3"

 00 لا غربا كي حيه ويسب اب ليكولا ىف سس اجرغوولسزلاو | ١"
 موون هت يع مران 2000 ا ذاواوالكو ملا ٠ ا
 د اتفزع جل اذنرطف ضلومل ارك ن  نكلاوسلا اذه نعضل ما اباوجرامل 3
 مل ولابلسراواهارتش 5 اذ عتحاا مبكر مارد زحاعملسرا لوركا /

 دل نيعلا عفا دسم نيكولا ب اجا نوط رع عرع عم اهللاس دا ماذا ' ٠
 نيكولا لاقانا ذأ نيعلا تتكها ذا دعوي او متيقب ىلا نضوج

 ريال الدلا عيبا وغ دول ويلا كورلا ”لاكو داني اليامي اود وبال ٠

 نكتة م هلع جام واوةن )رايز سودا

 تي ولز تكذب جراج ة اعلا كح ااا نانمدايصت بس دع دمنف ||
 توك  داعلا ضاق 0 يس ظ

 ناراكلا ةداعحرج دك ذا هدو رول ىداتفدإو و كدب ان والاه
 دقتعيو نتف ئموحابنمت ثجيبو امرعبجب -عاضروخمب لا ماجعب تعبي

 ثوعبملاءإبو مادا هياطاراهتشا منيب كرهت شيب يداك نم ةيناأ |
 كثيبلارككو 5 > دعم تامف درع مم نبأ عم ابوس دإ و ”هاضبلا ملا ٠

 ايد هناا نو دسيج وم كاد
 ه«تيهب لو لولا باجا تليبلا نم مل ديب الما تملا ل وطل نيذ صاف

 - اال و عناما عطبتن مل ثيعا منال انيعا هاريو عاتتخي نم عجب لذا
 .د ازررهاوخوكمل 'يازعإر ىدججازلا كد و كو نمووم لاسر تاب نفح
 رابلا غرحلاوعيج نحال سحب نب بع ا -ككح :داع ترج
 ىيارتلا فن ميابلا ثعب 1نااكانيما هاب ارمو اشي ئه يب مولا اناعاب ثعبيو ا

 3 0 222222ضيتيبييتمجللللا 1 _يتل -

 ؟العادبس تلال ب مل خال نقلا يصلخب هايذإرشب عماوا ىورع بارت [|١ ١

 ارا ياك تاينعتإل انزذلا نك عض مل يبف ءاضوا ب اؤذ هو بع ري نماحع ١

 م

 مو 2 وجيانب عون ءارشن هلكد

 هين نغني
 نرتواو هرقل بون ه ءاكر هرما

 نمل ناو مملخبو ا

 - ع

 عيبلا عد وااذا عيل !لكرلاو

 يما
 نمد

 باف لالرل ار !لسكول ا عق دول

 معن عاضو ١

 نير يتلا برت اميا ام
 عد محلا لاسرا

 يراجلا



 ل اهلك ٍدريرامبعا

 را 0 رب و و
 7 و

 ْ .ةداعلا هزهتراف١١ا عابلا نعدد يكوسولا كد قياوانصا مطصخشديب

 هطعر ورنا كر واذا تبجا دب و انهت هاجد ان ذاتسا ]اة مقاننع رف وعم

 | لك رع لا ضاق فرعلاو بي ةداعلاواطرش طورشملاكارعذ ورعملا مشب

 / يسب ابا از هرحاف عورطلا خيا اه ظنا نككو رمل خاسرزنا مرعالك نم

 7١ الون ؟ولث هني ىبعتإل جهلهم نيد لصوت انسانم نك ملاذا ليكولاف
 ١١" ماع حلاكو تاداكول و لكوح نيد ليكولا سبي كم اشيالا -لاكوو و سك

 ”2 ١ ذا لكوم تيجو نيد ليك ابكي لله ادب | ىراق يستو نماص حالا
 ! احح كول ذاحكوس تاطحع ا نه ليك نتح حا و ليك دب تنك لاح لوا ناك
 . يطال ندا نمطكوهطع تاي ط طع يم بك 9 باج فايا وأ

 1 58 خشلاد للرف سبك الذ اكو ب المك ك١ نيرهلا هضدبد ليكوك حا لكوملا انا
 ” ١ لعر ّمااره نال ئدلا ئح هاع دااهعقدص ناو ىتحا ناكم ىو انه

 1 :لاكراق قطا ١ ىرهلل دحاد ل. شمال[ ديب قرت زنا يتحد ”لئرتعلا

 "2 نوما ناكأ ذا ااذهن مري خدّيد اضا ةازول الى لهن ول نم قلب
 1 سبك هنع غنتاو ضدي عما ١ذاو ىنبكإرلل صفدبر ىماي ملو حيك دي تقئالم

 . ممارابع ناب ىف وو جحا اع تشاح د جرف إ زول رح اعد صالح ابو و١
 : اذا ناب ءابسااىراقجفاو فلول الات اتخلار دلا رع ةقلع اهم دضوا

 ' للام اكل حيكوكا ىع >1 باغو ثسدلا براعم ناب لكوك ثيم دملا ل ذا

 ١" ذكونم لا عدي نس وه د لييولا مزلسان باج نيو مهاب لم رلك ول نلع
 0 | نانلعنيماكو ىشاس هبال ئح -. مري تنحي مل لكوملا نا كيك ناو -لح نصبقب
 1 | كي نينا داو دولا نعرتب يوتل وعنا تبا يانفإلا

 1 اولا ضيق بز ليك دارك ع داط ورع دم لبر نيد ولبم بياطلا يبل ناك
 ظ ص 0 ورعدي ,يانالاو ةدح تطح و ايلا ل دو كذا هرع مق دصذ رع نم

 / دان حو رف ارك يصوف دلا و بياطلارطخكذ 3 ورعل سيل لي ركب نم ولبملا

 . .براءلإ طح نان ميلا صف دب عا معرطلا ,ث دصف «نيد طيش ف بياغلا لمد ما

 ظ «ياطساا و ايتابول نو اع ب عججس نات ثيدل ايلا ضد أو هقدصن
 :/ | اقدار ماعدا طعريلا مذ دو ل امولازع ,ق د صنمل وا عضرلا دنع مهضص اذا الأ
 '"' طك دادرتس يكملون مسرهلا اهراكةوجولا ىو هيد دارو يونتلا 2 ملسو

 ْ 1 نونرداعذأ 31 انو قانملا راق تو كيتملاى دور ثنا بياها

 ا تاتا ءاسيلو نول فداب راب ,باجاؤ هني دلعوملا ضبقا
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 اويرملاوكتا ١ ايا ل اوس نع باجاو ثيدل ابل كوملا نإ لسن امرنا ليكولا
 مزلا نودرملا لكن ناد ليكو انا حصن اه .اطع طلقت نيكولا بلطوةلاكلا ١

 أسرة ارما ئعرل كولا ىتدي صرف جس كتبمزاب كطلح ناو ثلا ض دب

 . اجللالم | نواّذملا تافصلا عزييرفوصوم ارز وكعحاجلامو رعب اشرط
 ىِلشلإى وانو ميصاهلكو تف موب ورغم +موكعم اشر اّسا توكرملا ةارملا تناكاذا ١

 ماهرتشيل رهار دانك نرؤبب مقل هرعل يبي تصيااذا مذ عسب مللاكهلا للاوا ئه ١
 سل و نكيملو امزيعب ال ىنمملل ةمولعم ع اضبابب

 نوعي م تيح ابين دبل ود نملا |ىّسلا لضني ”كلنت ىّسصاذ نع هِي ن

 ( كي م يذلا نيعم ىفو دبر ةعاوشلا ذه ال شحاذ نيضب هارتشاذ مرتشي
 تعب ملا ذا اره و تلو مضن لعدن و(رشح اهلارو دفن نيس

 لا اع لًحوه انعلاى و د 00 |

 سي ك؟ةإمشنب لسكول الأ ذنب «نككب ىررش ان ئتد املس ولو رهجلا ىف ساو |

 اتغلاددلايؤ و <لاكولا ئحَد ائيلاووت تامقا ولا (كىحسمل رمهكأ هزل معاق ||

 نكمماذاازهو موضح ب موقياح وهو رسب نيك وبعّهلا لْثع فاش ظ

 4 ئبجح ِوْز وهو زبى انا نفر اذ ءرعم عرس ناك ناو او رحم عس

 زال رّسوركق في بادحا واس ول وة دابزلا تلق ناو لعوملا دعدفني ||

 ملم وتخح زرجو راها وج عح اَرَك ةديسب مقملا رب لسرما دانون أ

 لكذ كر يكب لو لولا لم يب لاواعدص ان مكب اه دج و رتبك اردصويل مار داو 1

 هاما جس رلوقنبعربلا باك ف ىكذ مرقت دقت هنيعب ضباقلا لوو لولا بيل |
 ديرو باجا لاجر ئه صحا ىرتشت وابككم وامك و روجا ضف ابسطنب شا

 اهلكوببىضريال لجرلاو تاررملا نماهما ميعازز لحر طع وع د ئايبنجا نكت نأ |

 اليكد لوي نا دارا ذارليلا مهتم اسجل عىصلاف يسم بوتيك لبا !
 'اجآرق سبب عرف غال طك دي نا لع عرلل لنمرح رع تك عديل نع ١
 هانوتم ضامن وايلع رص تروصاب لمرل رئي حالعلا قاوسلا انه تس نع
 لك علا وكت اناا مط وضربال نوكك كه وصحلاب 6٠ه اناباح ورش

 ىع-راولل اذا ىكذ مجوو عءرذ# وارسل ١ريبره و ارضسلا! ةردابيإئ دااضبرم ١

 كلا وراتخاو طيلحد) بهذ حاذهو اطل ط قوتي + طش هدوالل
 فاو فلصح لك ىف مليل د 2نو ىليصوملا خططمل اوب او عد سلامي صويفسملاو

1 

 ' لقول ةىوضلل ىف نوت هاشم ساند او صلو طوس انرباو مصخل لع

 انا ادسح
 بلاك 2

 افلح

 سر ال |ليكرت دز
 صسرطإب

 شحاف سيكون ريك « اذا

 كوكا لع كلارنس

 دادقمر كىراهكلللوتلا
 ةمكلا

 در بلا او ريس يبس بج جا ساو د حم موسمو

 جا ا نا

 ممئكائئربإل



 ىداوراكوم ا تام( اهئ
 عكدلاو ضِيَسلا ون

 مصل ا

 وعئولاة

 اليكوارب ميرّهلا لعل ا ماثا

 / هاو تا
 أجا هلاولعدو

2 

 هللهجو رس د نضمتن هلك
 تعفو نا <60 ”رها

 اتننو

 ةرج اليكولا كسا
 طربإلا

 عال ةئاناوريئلزلم اعلا
 لق ان)او ىقول ( إسا هل

3 
 55 ما مسبانج نحو للاذل 2 1 اندارجا هلئارلغتس لعن وص وملاو تن وحاط

 ظ :

 ”اةيلاورسلاهلا ن نانا ان اس الر صا ىضرمل ب لولا م زلف هلع دونما
 :زلا صن نضر قحاب نة دوضحلاب نيش اعا هحو عع هديل غل قو معا
 ماس ”فاصابياغ ا كيلر وطح تكيالا ضبع وكلا ثول اناا
 ٠١ رخا ككولما ثا عبر جلا جورخلا ة داتصم يع عمد هازطسنل ادم
 ١١ ةزينع تلاد ماهر عبق هابرجو | :داهرم ضيفو هلوزمككأ دز نمامرج هزي
 ١ ريايحؤ خرا هزعتلا قدي نكي مرهم نم هنصبَم |ملع (نوعديب بردو
 : مف بوث هنود نكمل حجي عمم ودها ورك هعتفلا ف تروا دصف
 ظ 2 وا ناك نا موعد ث دال هز حتح ئعوا ١ اتذ ييسرلا سالملا باج
 . وابل 00 تالا تلك: نما 2 وك و مهدد دق

 / ملل ركزكت هذرلا ترك و ضم هر ولا ميم ترقاوإمي يصنف ناك
 ا تعجرم ”تج م قي 5 10 وصدلاو نصبفلا ترككا ناو هرعب

 1 ىف لوف نال ليكولا الث ءورملا عج الو (تمودرملا نع هنعاجبم ابهعع رولا
 |! اوماقا ةمولعح مالها ذل سرنا كت يملا طع ناهطل ب اجبر ىف الل وبظتم مسلفن ةارب
 را فحو ةرجبزملا فلا ف محا صم مر اعاش اسيد معروحا لجاتيل مزه ليك اح
 0 "زيد زلطاعت هميىسلاو طلدلنماردوو ماسلا ئه اىولعحاليم كك ذ لعمل
 اانا عيب عمقا الايؤ برش 1 لك مل جنح متم ةرجاب مهبلاطح ديب يو
 ء/| ةدمى امولعحارجا كت رع مل طرش و طش هان الك ةعذب ىزلا هني د صان
 :0(,لتووو د60 لاذ دوسان برج عر نيو ءاظضأتتو ةدولمم

 تاناواما باك نوع ءاطملا و نكذب ا نكي لكد د شاب واتكو

 0 نوزماتتلا و صيقلا و ضاّقتمالا و ضاروالكب حبكوسلا عون ةيزازباىئو 0

 أ نيهاازكو مد ولعع عدد تقلا اذا يك كيال رجهك ل جمجو هن دصيقب ملك

 1 57 اىتناييب نا فحت والعن ميواالاهو عجسبرش ١ناج قو اناوضاتخماب
 0 سدرع موجا ر خانلا ئه بلط 5 رمى كد ريب ن جاشن و ىكذ لع ةرجا دطي ملد
 0 د ليد رجا دارشب حواليك هاك ثيح لذ ملىيل لبو
 ادام ةرج اسد انا سؤرظ كل وصولا 06 ل رج ٠«تناما عضل حماعلا
 / أ نقولا اداكوند حمل اباك نامت الو ارح ندا ضف اولا طرش 01١ال10ع

 | رضا كنيهرجا 6 (نوتئسملا ملع الحا ١ فقسملا خبرك اندارجا
 ١ , ايم ولعملا عر د صخري قارجاتسا ع مع اجى سم تااناوتالك بادقيح هابشا

 ريع ,

|. : 

0 

0 

 دع ١١

١ 

0 



 دعاس ختان الاب ايد اولكوف مانغ1نعاوزجعو داصقلا ين اععرشو م وللا
 رعم رجا (لوكت قلت داصللا وع اح ودعا و ةرجتالاب عاج حشاد ةئجابا

 جالب راهتيس >6( غري تطاطي “يئن ودك +عاذلاخ ىكانر وج سومو ليكفلا ١
 ومر روكذملا نيكولا نحب رج ١ بطر ذرحجلا لا ىو فكنكارشملاب ليون اذ ١

 وح مولعم ل بارع ديب كوالا /هنم سس معا هسا وج عااطل اع لزب عجرب
 نيكل اربح ل7 كاحزتب ا عابو ىكذايعارج ١ ل حعح و ديب نش تمولعح ةعتما عيب ١
 نه ءاشنال غباش ربي وجاب ليك داك يحيك ىّمشسملا نحنا يطانوم ١

 (ميسلاو لالرلا كج اب داك ا نما ضاعت لع رجا يطب ليك لارج الو دامو
 هاوس هانال ىرغصلا| فو ديب شلاررصلا نكذ نزال اذيتس الع ربجب ءايبلاو |
 ىروطط ريما ,ابشمالك ميشا حو طسب ماّيوال عنتدا ناد ابد حم اناذ ؛ىت ِ ا

 ”| صوبي بانك ق للا ها نم عاج هيب ض اههف تكذدصو عسا مج ذأ
 ثاالو و اد الاد: دارهتب هه ىلا هما نه ني ىلحا حماهج نع ةالاكولاب و سطل نع |
 مترا نس عردتص اهلبحورعل نجي الكوكا لعد مولع انا موسنفنا نع يول والا تعالو |
 تؤ -داسكلملا لكؤللا تيل لرش محك دل ىكذررصواركألا هلجوماالا)
 ثعمىرعمثو نيلكوملا و الصالا نم ولبملا هريفط و نجاح ى رش مص

 د وبزملا جولا طع وكلا نيكوتلا ١ ورككا ثيح تك مل فييكت كلذ شلك |
 هييجوب عابلا م ديالب ليكوتلا توبتي موقرملا هحصلا نومضمب ةبع الأ
 ١ ئمرلاربع ملا ممالعلا طيز اروتكك تنآرو معا هاو هلال و ىرشلا |
 الفني نالهرما ايه كيج دنهل تالا باوجحأس جي داهلا تخش مى داهلا |
 ملا نالفنالف ةد اهب هنا ترك قيالا ءاسإالاو ىلا خش الؤو نالذ نع نيكولا ||
 ئماىمتصحورر نع نيتروكذللا نيتلكو ملا كا متم ذ ىف اداكأم انالط نسق |
 وذارللا تحذر وكل !ضماقلااريا ماكل سان دع نعله هد ع ءاذك 'آ

 مدل نمط ذاذ بجو كك و كك ئرل ىكذتخو ى واعرملا عيمج م روزللا]

 لدن الفيرل تبغ ريل نه نوىادم لا نالجرمرررشو بيل نه نوهطع ف |
 ويلا حش و امتد نبضت لو هانرعب لذ لل نوزص م نعيىصافال امل اس |

 دهضنرم هد اهب كو يلب قبعال بتول حبنا ابزو بتككم فرع جري عم ارمطمع ١
 نيو يقي هح ايام ح ص اخت جزرعم ئعج د ارتلا لكتاتيناك نا وابن ئىطم ١
 ارو عجارللا عدوا يطام جبضب ءاتلكو رشامراي 2ث ذل نيس نيتلكوملا جدع
 ٠ اكيتاب ارتي لاه انالصا اى, داس يع «تلاىولا ىر هاش اا طا ضيااب لاو

١ 
١ 
| 
 ٠٠ 11101 لالا د 1

 كلاطنر ىهتسال اب ليتولا

 لع ع جروشلو ”صالاب
 راكوملا

 ميا

 ء افبّسس لع ربي رج ابليكولا
 ل إل دل مركعلا

 دلايمعملاو

 دوبل ليكوتلا تمي
 ءلصلا نومهم

 هو

 تشتملامة لاب ةربعال
 ةلاكولا



 »سس. يع تعج ني

 جارلافتن اكول تاكو د ىو روع
 ىض احمصخ الب

 كلي سرنا ض سر يكول ا
 مهوصاكأ 3

 ضاع ىذ اقنلا لوسر

 موصكاإل

 ودادوبُس إلا عيملا لع ه اهب

 عب ليال ن الك يضع الا
 0 لن نو ري

 اخس سل

 مطاع د ام ةلاكرل ا عاب
 عيسل إل

 ٍِ نيالا كيال مسغلل يعدي نا كماله نع نا شال ما نهانا مي,ءابع هىصولااوا '

 ئ 5 نحرلا دبى هاتخو و ةوعسلا عاصمه رجك كما هسا دىيىدعوعداعانب
 ٠ وك واكو تاي للا ىتشدلا ةثرع فلكم كاد باجي روكاملا
 يسرق نعل اديه رفا يك ضوللا للا وروكاكل ا عيا لج هضم دوش
 دعم درية ارب ولكل اىولا ةوموتس دامو قرع الو كاكا رح ريظطلا تكفى زك
 ”يضخالب مالولا و ةلاكول ١ تشان وجال تاداررتسلا بانك فواد كد
 لي اموامس ند خس يدنا تاعك ذا اهو عسا تاقن دوهعملارطض تتر
 كذب لبتكو شم ونه «نيد ضيقب اركب د يز اكو ف تر ود ”ك2 نع ورغتسا و
 ايلا ناري صب لو شلات توبشلا رونار ومطع حن حلت ةيعش ح
 ا 55 رح وضل سكي كثميعلا لعبقب لكولا و موصل كلم ثيدلا ىبقب

 ١ ةموصالاب عبكو ثيدلا سبقب قيكولاو لوتس ائرسادعلا مضت و ننكأ
 ؛ )ورعد ةموصخلاب عيوب سيل فينححإ نع اور وه وو ”طضحىا دنع
 ظ هب اررصو سوما ويفضل و تارايتخالا ويوصي ىبحل اجامل
 / واب ابرف ةعوصخلاب اليكو وكلا تيعاانعبقب ليكول نال ثيدلا ضيرغب دق ه
 ا داوم ىيوه يدلَنَككَو وصاهتللا نوسة نبي زنا عج د راض الخد

 | رعت اركي ىضاقشلا لوسر عم وصخحلاب لاى نسر ١تحلا يلا شالك رخن جك
 ' نازل مولعش نان عسا غدي لكدا ذل ايد مم رعبا عاعإ حوصضالاال
 كرش طحرجب عابد نالفز ممم الأ عبت اذ لا ة وا مولصم اب منَ ملتي كلتش
 تسديد طبالّقو حريلل ةللشملا ١ و منول 1[ ناجع (ن وتس نو نبل يع
 ميناكوا دوهبالأ ويلا نع ءامزو عيبلاب لحكد ولو اردو عيبلاب حيكوملا حصف

 ماقرا دانب ل اجر نا انالذ طر ضب وا دورت اريطب ويلا ككي ال انالع
 715 )لي اناكأو مولعم نأ نب ارا ئه يد ل ماض مهسب الب ساكو طق و ضبا عب

 لانج كورن وك ناكزب نك وعد عمشن ال يكوأه تب اذا حمو مككمانبلا نأ

 ' نمولا نصر رص اوس ىوعرلا نم عسي ضصئانشلا لاوس باوحىق سوءاخلل
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 و | طك ءاحانانود دا« نالطلا داولازكةياصو وا تلاعب نع

 ' دلك نقوش وانام وعلا سام وصولا داك
 ١ | نايولعم علومها نم ولبس ذخا خالولا وطا ذا از مسا قض وسلا

 دارج مامر طاعر د نح قثينا دلولاؤحاو مزدجنقيتخ ا مإ مح ملط هال



١ 

 ىلذ ليل حنو قرش مجو لع دب اولبملا نوت نيئنجلا رع وحلا حرا
 ع اجالومانخ اىف طاولا لع ااا باتكئم حزازجلا غذا جس ١
 ع هومشق الا ةوارادّم نيرهاظلا سمذخاو نعم ئتطان راخلاهس ١

 سه اظف ةئرملا أ اهاذ اعيش نينا لع دصرلا مير تكة سيل تصحلاب
 قداوكست بجوم نيلجر حدب اردلا ئمؤلبع بلاطلا زل ناك

 لما اه دجب ل اعف د5 اًكرصو |مزس ولبملا عبق مح ١ نعز كو ما ديد
 را ويزمللا ليك ويلا . هاخا قدصي ملو بياغل |[طحّ عر وب زملا فلسملا

 نامجريو لنكذ ودب نإموي لنرت نيطجيلا نه هايد للطو ىكذ طعد
 ملا/5ت ابنا سودب ليكولل ثيرللا امف د ثيح بل هي قاضاب ذا لييولالغ

 عرب قادها اذا ليكو ادع ب ناعج سو ديزل ىكذ وف دب نارم ويابهلع ءادص ل
 هني د ضبقب صصض بيازعلل ليكو نا ىئدأ مها هساو مكس ١ نارلشم و
 ان ع امل . ظ

 ول وهدد خافاب نإ اكوا لع + عجرمواس اد هيلا نسال وش جد سرطلا ١
 - ودا ف ع ١

 اذ )سبل و تسوصخلاب ةلاىولا بلاب نعت يوما نيم ثاتناربأ
 ركبو دير قككو فرحا عر دان رجس الا ضيم وزهل محارد ديز خداإ ْ
 الجال اش هك ةملاة ب7ا هنمجب ف دص: حن |

 . كاكا ومل لوم خؤش اما تناك نان هأب ذك ءاع دا 151 ضرما
 اعتبارا ةءادملا ىرا تع واتخخإكةريفلا و بصخل كت وفن
 مع حلاو ديزل هضاب حا ذو يكح برا عاهل وهذ د عاج حس 2 ١
 دال لوقلا ج1 1 فتكا نذذإللا مب نكو متع ذانا نعل | ٠ : رس ىضق دبر ركن اأو تعاطو ىكذبد ةعجالاو ننحاو هلاوهضرف هتسأأ
 ل ياوقلاذ ضبملا رين ركك ثييحو اص موضن) ةاربف مونيعب كمت |

 ممعاواةلبح شحا لا وذ ومؤتس نع جاريا ىراو ليسو معا هساواضجا 1 - ١

 بدر لوق كولا حبت ضفلا دنت ركاو هنحو محلل [وايط ءىذاخإ عداو ١ لكذ عطف هللا حيصو خطبا نا ةعبحر ديدن نحو خأي للا و بزل مفدي
 ثحذ اللا لو كوقلا بهولزنا/مأ هني عم نعذاذلا حف حا هني م١
 نورا هنييع مهل وق حولا ةرطبتفلا دير ركل ناو هني عجين لا ضد شاف ١

 رككا ذا دبر جو« ن حي لد ثحااحا نا ساو ح صاغ
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 مس لل

 يم افرامتل' يل ارلاداص

 ىلع ع رثرلا مإ سبل يهععب
 ٠ ص )أ

 .ليكولا سرلا عند اذا(
 - هتلاي تائاوودب

 كالا احم

 بي أ يهلار و خف دب ميلكو
 هنيك ق دصن بؤ

 حفدلايف

 2 تدان يدنع رمي هروب ناكر اى
 فرم لوقا انيك ا( دب رورعل ابيت
 را اسقعو رعونع يولا نان او يلا
 عدل وعرق ايلا نوليال وبر اي
 قالك انرر نك ا ىعرسصو ءاربو دينا

 ا
 - , 0 ب 8

 ديزل ا ععرب رنا[ ذااصف
 هند دغأب ناو

 ١وصو



 دش( ئح لاملاعفرتإل ل ى
 هلك عذرف كصلإ

 مرر

 ومن ف ن1 نوو

 طر كولا فلاخ ا ذا امن

 لكوم ا

 هذ ازلب لكو ين اليكورن نسل

 ميمتاو )|

 0 يجب حج ا وعيب وج سستم

 لزعتي ال نذالاب ليكرلا لسكو
 دولا تنوع

 لوزب

 دقاربزرككد ككزب تحرض لش ميبعلا» دي لغر رتل ةعجرراطحاو ديزل دال( طبل مضر نو الاحا لع طرشس داو ,حلح موظن ةنيسببالا
 ١ ايبريتلو يتلا تعاطو ترا لق هعضني /وانماظ ثح ااا ناك ٠

 تد «ييضةملاذلا ءاطعأر ثنا لعا هسدا هوضبفلاب جير رض وا ةعجر ضر
 1 وأ نس زك نوم نخا حض وضدذ د صل زحلة عح حجل ضدك كلو
 ١ رض رض خال حمطذ نالؤرضعم يدل عخكت 0 ةوورحإا ةلل5 وا
 قو عداذ دوينب «كضتت كلا ةءا ضعت خد ند حيكوكاع داو حمارا فانك
 ١" ركع صضي لضلحا ذاذ د وشد وف دنا ليكولا ضلح نعبملا ىارالارككو د وهب

 | ورجال تزنا نمضي مل مهريطب ع دض دوموشبب عض د١ لا قول و مكحلا فاك
 'ا| نول قولا تعاضو تدر لوو صننيالو ارا ىراق لانا جع
 ظ رخل معا صخش اذ ضلخخول اما ليكول ا ضايع ملا 31 ىكذ نالرظن
 ب دوهتب صف ا نيبو رحل ةاداب دوش الأ سفدت كتيب قزفلاهيؤيرحبلا
 كا كك[ يصفشا انه ءادم) اعراة مالك ذ.ىبيل هل والا ؤ ئئطيدمح
 اد عامر حلا نعتدنا ضر اتتلا نال ضل نوهو حيت لا هيف دنس موصل
 هلا رايك رعب ليتم جوابك نحر يزعحوه ا حجوا طارش ا ذا ألا لصاح
 يدعلا ف 1س لاب عب ليتحرضد تاكد و كو يتلا ب «رككا وس محل
 ظ / بمحو لرى) جو ىئعوفم ناكأيا واولطم طب هحاوبالو ناجل

 لأ سنا لع دتحعلا هو جرحا كو تنلكو مز ئيملاب كال ذو اذكق وسر عب
 نيكو خي يمابم|يتس اول نرج ذياب وزوكك حق راس لاكولا باك واه
 لا خلا حلل و هد رن نوح درج ان فت ولارلاةعر ايا رح ١ ليك فق هل وتم
 2 يس حولا ناجحا طز ل: كلذ إال صوفالو طول ذاب ١ نيحتتل ينجز ةراجحم دكا ل رعب ملو حيك ؤ لاب لسيكول نذل
 “أ نظو موحح طش رعد لكقا ذل هش لس عي هريوتد ا كل نب كرحا#
 كوب انا ل نذاو اب جراوصلا هد<كواو لكوملا مجورن لع ازنا ىف وضحا نح
 "|| سكذؤ جاابلا هنباورعؤكد ممدكذ ورعرتساب و يبز باخ واش نم ذو
 | لاصرت ف هندإ ليك ودارت نح وكوبر الا لل ادالا ثيبحخ لا هبا توم دعب ١" لعند الواصحص ولك ويلا نم لك وبك حزم د ةكذملا هنببا نع رختناعو
 / 1 / ١ ايا ذ|اهذ خس رص انا سبا توك وعني لاو لوكوكا ئع زيكو نيلاتلا

 39نق و: /جوحّد ج2 نصبه ووكتوم ل مفيظو موحش غر ا
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 رج تكن عتاد هدهلطح ةرموكذ لولا ضصقف هلل ىكذ لاصيا ٠

 يك تنترو ل فحين :نعنط“ ب مكيف ككذ ليها نضع يوكألا ١
 نال ىحتررم نح جو - دالك نايعلا دك 12 قيد دك م ال ندوب ٠

 تاص عي كاونصرلاو هلا حور هسا قس حصرلارؤل حالما ينازل |

 هلجرر وزلإ ص ولا كود الاه موتعلا و ىت صول هوتعم وسان | ْ
 . كة لغؤصو رجلا حارا سك لام ئم عوتعل لع تان الأف ١

 / ليوكا وو تي جه هيف ج نئارر ظنا و ملك ةدس ىف ىتملا فرعي ١
 ععالكوب ادا ككيىدوانال «؟ثيعب لىكذ ليك جوحمقي هج 1 /

 اصوالا بالو وزن ((ذ6 تيا روماف مسبب مهن اذا مل لوكياه ا

 اننا بان اضتقلا خي متلو د ىدرون كا اكىصلا :طزاع تملا وأ
 و نجلا لحقن زعنوا ضكولا الاد اضع داولذ لَه لوبق وبلا
 ىضاتلا ناحا قرماؤ ج5 نييداوعم : نكح صالاك ل لوهلاؤ ١و 1
 فق واو تصولا نالرظ انناىىص لآ و - نا ينص تن اكمل توك هاذ

 نيلي يت يوم رالف 5 باوحرح اكرخ كن حامزه بك قنتسي ناوضا|
 ١ خ.رنحا اكو حت شع لبس تلا كاونحا فخولاو صولا ملوقل مهلا ل ٠

 حنت نقلا نعش لش خيكولا ءاض نمل ضيفي جهوي دا [١

 عروب ح عيللا ئع ءارز عي راي اكو ول رن بدتل راج رع ويب
 نوم عيبملا دوس قيتح الطأب عيبا 0 قااولا لبقرم ذ ىلا

 ضر عاشو ادب زابج وزن تلك سدرق ةاما ىف حمس شح ب منغ ىرتشلاا]
 ءارشملا وني حجت نضل | جرش نم لوبقح لاك دنهابتخ ا ئم تليصن | ظ

 لكوملا بيغ لاح ب معا ىلا قمم مضلل هاردي غانب ليوا جي[ لكل

 سوما ٌعضح نع ل اكولا نع 2 ملا سن ارشلا كدايإلو سول ايرتشممجكي |
 واب ا اال '
 معتحا مل عض ديل صج اتنا ورجل مداح ب نلسر اذا اميه سس نوبل

 هج مرجج داس همس كالا يرطرع أ

 تبا ذا نأ سكك ذوف لوسبرلا لوق لولا هلك ورعل بل لناس الو نين لوسيل ْ)
 1 ميفكالوسر دوكت ابنا وث ا هنيجب ,لوق لوغلاو سكذ دعنا زطالذ لوسم خا ظ

 ثكيب يضيقوا جسما ءارفاضا قيرسفن كل دقعلا < .فاضابرجاجتنمماانل
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 ظ
 أ ٌ
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 هلوق لوس ىف وشكر ظاشلا تمص ا

 مسمن عار! وني
 رع مل اكو لا نع

 - ريما الازهو هييبرلو لوتلا ورلوق عموم كيال تنكر لق دجنلب لال |

 هريتعلكوب نال يمولا

 نيعلاحس يني
 لك تعا اها ا

 تاربع | فذولاو هةمصولا

 قت ميبلا نعم 20

 نمل ضب

 مضنئمر اويكو لارج اذا
 لكولا لكلاعقب

 الوسرن اكرئايف هلوق لوقلا لوقلا

 ممدنت ناو فلن يع نع



 لا رسركاعفدي ل ايدل ن ذ|
 اع سر ةمف يكن ترد

 لاتنلانمهنإل

 لدبي / ملام لوسرفل لوتن
 دلاسرلا

 ثاإلا قدصيت سدا لوسرلا
 راءاظلا سرعت

 لكوي نامت لطفر تسل ا دإر ادار
 مسعف هلع «ل سيل الحر

 مه

 الزجر سرت كولا اقاذا
 نماودريسو رورغ |

 ب سل علل
 مم الذ ,دشإما عجبا

 ارو

 جب

 0 هب لة هز جوز لا ىيبجا ديبي ثعب ذا انو يره ]منيب لوسملا

 ١ قرص اللوسر ماعدا ست ةلذمملا فاطاولام ا -لاسرلا جو وع الصادقع

 الععدي نال نذاوريرحلا ئح ا,ولمحإ ارحل اتؤل وُجد جرىفاسم ءانمدّماك
 الح ايم لاتلا نيوضت جيلا ريو ا هادنعنم نقف ررللل بكل ةمواعم ةارعا

 يروم يوسف يفد اذان نال ثيح نيضي و

 ١ ضف رتب ئهدبز نبا دركي ورععف ريل ماسرلا قيرطب ماددللا: نما ىولم
 ٠ د رككذ 2/اخدااعازن ديبز جع هدر ورطس الغ ارانيد ىكذ نم لجسد / كب ورم
 . ومالوصلا عت ركب لوسرلاد انبء عماني د ل دب ماب لوسرلاارغ مهما و نانيد ما
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 2وزلالوسرم نا رحانب َعصلا ةطعاذ كذب اهرؤح ا و جو لرجال ا اهدنع ئم
 ا وكذملا لوسرلا بلاطت تجوزلا نالاو لد تضحو ركل امو ايما

 اا ناصال“ 5 ىيذ ة لوسر ما لوسرلا لوك لوهلاو ىك داطصل حبو

 ٠6) ىلا: البلا الأ لوسرلا لعام 6 نييصريغرريغسومر ذا وحفل انتل هكذا
 ١ ثيعلاو نيمالوسرلا غو رف « ىداتا ميلعو ةىدابلا احبس هاو
 1 عمو دبزكرلاوا توللوعداو ا ١جاص اعلا ةرمئد اذا داما ثيبىف
 ارأاا زحا طع ب نار اعتلا دلك ناكل نسرراظلا بارك نا ل5 قاذتالب مي

 ل جلع لزعم دل طب ليوا زا سيالايشدلا دب اذ ىوعد
 / م و ىمانلا لالا د د تنام بل اىولا نبيريطلا قحّولمتن رصنلل

 :ل عاضم ءلعردةاملو ميلا ,تلاسو ضرمع١١ل حجر نس.تمب عيسلاب ليكولا ل اة
 كلا مثال الةناباولع نك مى لاذو نماص حولا ناب ىياسعرملا قفا دنع ىلا
 0 مسمع لكوملا » بانا كلذ زال يصب ىيلركو فانت حبق ميجتن لوي

 ظ ابك نموه نوري بجمال حيرلا هض ولد ىكذ ل تملا 2 داش دف
 ظ ظ حلانيغرملا ىذا ب و نماص كول اذ عيملا ثنعؤلت وأ لغد ورملو ليحبلا ب برو

 ' نال نما, ماب ىدطسلا ةزمحب اطع مالسالا عضو فضلا خشم [جكآو اضيا
 انييلا «ركذ امل ليف زالر يضر نطط اجرا انهرمال لا كاتيا ابلاخ يبل
 ا دككيدوكالا لوقي نا اهل وقمنا عيبلا عض دح ارا ميدتلا لوسيل مال
 3 دذالاب ناكولاها ليكوملا نم نأ | نو دب ناكأ أذانككو سم عيبب الب ميتلا

 ل راك ناب ةداشا ورعم ناكا ذا ركذكو قكذ كي ليلا نا يفتش الف ةصلا
 ١" وم ميبب لكد الاغا الد حيوولا نكتملو كالرملا عم وابا يشمل ىكذ
 طوع ني ظن ام اطورشم ا وعما نيج ناك كذب مع
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 ابلاطدا دقيل ذا نما ابمريلا سك نال تعاضفابمم مكس ف علك

 محا ان هسداوريظن نسل مسوين طورشملا(ض ورحملا9ايرعاب مب ل عوف

 ”مالملا ىواتةوهىرالا صالا نمل والا :ريلرخا اذضو

 سنت و صيغ نم تطرف دوو ىذاعلا ىدنغا دساح موجإلا
 ع ملا لناوقلا ةدرابز عم ص الكف ضن نمايقاب ههصوتو :رركو ظ

 "رك"از جر غو دجوي الأمه ب اوصلا جورع* هردسلا تارركلا

 كارلا يسر اول داى ىنام لس و نماتيلف ثدل اريح يشاع ات نع قازوا
6 

 ١ رصال مز وبا وزديبرخح .

 ' 52 ناطمر رش ئم نولخ تيرشع و وبلا ىبرتالأ ليل ىف كذا

 ه ٠ ٠. نيلاعلابر هسدهلو نئينالثو تسون تيامو فلا||

 ”ىوعدلانمال "235 ىوع دللا عني له دساذدقع نهدف املا رب الأ ىسسأ|

 ديب ىذ فقد لوتس رع عزرا دا ١١ ايف يس رار يزعم ءايشمالا يتأي
 ل ىقولايف تراها صر اب اقلام, ذوجوملا انبلا ناب ضخولا توناحولع أ

 جار وبلا انبلا نع عب ضرس ميلاطو عروكذ ملا ضر( ل نالفملمك هانا,
 اس ان ماربرل ادهن قولا نقولا كاع وه ءانب ىقولا جيف انبلا تان وتلا

 شرس مرفت لبزع ءاوع داعبيغش نيب ليكم اةاور وكذملا2داذيلل ناكىزلا ول
 فرعا س دع اتاينلا اكاج ال ةنر اشم نيب مدقت كام لاحلا يختل جراشإل |
 ةلسبو اهرغ و -زازبلاو صال اكرركتو داعيانبلانالو ىداتفلا هاو ا

 لو ْن اك أه دوراشملا ىككا ىوعدؤ ديلا ىرذ تنم. ئع ل ماج دائلل |

 ىت ةهينانملا تكول و طيح داع هعلبزلا و ررّرلاوركلا و ئملاوقتللا ف |

 دعب رم نوكلانبلا نال عىل, ىضم ئءاد اين ةشيبلا املس دحا و ماما ىاد

 تقرا الابؤ لاننا 2راذلل طقم حإتنلا نعم نكملو ىرخا |

 املتا أب ورغ باجاوازكةض منح تدّهف |هماور دى هارشلاقيرطب لكم ىف /
 د وكزملا جولا رع ءاوعد ببي تبث اذ دي ين ىوعد دج دهامس مصر نم |[

 و ثا هسساب نين لحام دهد ىض اهلا ل كو هر جو ىئتيخرشلا ”ثيبلاب 1

 ىلا عوجول ارياس نم مج والو بمال و يبس ىكم نع حرك لل عوكرملا تبادل '

 برملا كلا وكيت هاوعد هر خبنس مل ورخيرلات موي ل كم تصاب امتاو ١
 يق شر اهعدي ز ديب الاكل ذل امو سس خد يكل ىعرفتلا صق وعاعقاو ١

 دس افرع نم ءاخلااربال |
 ىوعرلاعنميإل

 تس

 هكم انملا ناب 2. اك ةنيد
 لوتملا ةديب سروا|

1 0 

 لوغو جر اذخا ةديس © رت

 © ادنعلا ف الك اشسلا

 ابيع سم ا نمي تعوئتو_ قا
 يلا تايبلا ضراعتر سؤ حو بشل
 )دخلا اع هَثلاب ناس ينيفم اهتز
 فولاف عصدتو بيم اوني ازرب ناو
 نول اروع د نأ نالدرلا ريع دي ام ب ا لوا

 كلم رابيعاب َقلطكال وع | وعد ليو نم

 مهج اروْئام هو سرك و نقال ا

 فقولا منيس نا دلال اور تشم ا
 يعي بعدا دا مقالط | لغوي ٌمعدّقم

 منسف بجعل | ف الخ
 يف



 م روب لوعيرلا م مش ال
 وايام يعرملا نوي ناإلا

 يل وال انوئساو | امص

 يب اعإ

 0 ١ هضانان لولا انهو ىداحل ل | مج اوشا تير هببا كم ىف يوتسمابلا نوكو ش

  ارظادعب اهيسالوم نبا نع ع رقفلا هدا دبع .بتكلرمي و ى متع الو

 1 ' لظمورعد ؟رانحال 500 م/نيعبر.ا ىلع دب ديدات ةرم نهرا فرع

 | نودي حولا مس هدي كذب غد مو روكا ثرصن رع
 متل, ىف كريو ءرعب نع ٌتراو ىوع هالو دز ز بو رغد دعب ءاوعد

 اوان تئرخ تنال: ىواتفاا ماج خرا 5 دهاش لاجل نال

 اواانيافي يعدملا تدك نااكأ نسم 57 زيوت دهب ىوشدلا ممسن ال ىونملا
 1 ضال نكد دم اذ لرياجإ ريدا ملح عدملا وا لو ارسمي وان ورجي وايببص
 ا كو ةنس نير وش الث ىوعداا كي طوسبملا نعرصإلا غرق و ةيباتعلا
 دير نكّتلا عمىوعرل امرين ل ءاوع دمت الىعدام مى وخرملا ئمون اه
 رخا حجر وانام زن ضرا ىف نرضن حجر صال غو ننا رب اظ حلا مدع
 : 001170 مى ال مايحلاح جحرلا عب ملو فصملا تام مجارمد ص

 ْ [|وهنس كرت صايع خ الجر داد1 ىوعد ل نم و ومما ىداتفلا ىف تّذو

 1 عضر ناوطاقاضَق هش دفلي الد وجم ذه نا أ مح جخطررصما ىوبرو

 00 ارم ذك رق حاج جعرملا نمي و قوالااضق علعمي نلاتللا اف را ضاق هل
 املأ واتنلا وحاج نائيضاقيف انك ضورزعملا_ ملا ظن ملو ينس مصاخت ملاذا

 / قر ثا واللا ىوحرللا كج رازلا ىو اليف نكككوشمللا بانكك وا ئم
 ل اهو ةلبسملاو ”خوقوملاوطارالا ىف نينس ثالثاوكرت دعب ثم اربع مس مدع
 أ نب. ندرخاتملا فا نكك لة نامل ثم ملا و قانا لا سابا ىف راسك -

 م ونوه رزجو ثالثلا تاي هزلا طسوا ايزي وتكك بلك كس نئالث دعب

 ١_5 هلا قفملا ىدلغ اهسادبعمانالا تطمو مالسالا يح ةمالعلا فام هن دهح

 دا فرس دبر بورا عضو < تروصامربلا فري لاو سلع ميناملا كلا ىف

 / حومرودو لس نإ الت ريع ديد زل ةدح نم ىعوشل شل اب ناكل قيرطحب مي 0

 /أ| ملع طرد الا دب_يضق و وسم ماقالو ثرالكق بصب مترو هذ فرقد
 1 رب ءاوعجب دلّت اداب ىاو فق ولا تالت # نمراقعلا ىيذ ناب

 / اريل تاجاد دامسشملا كتمت رولا ديب نم قولا راعملا ؟ئي نا ىصاقلل

 لأ كك ضاتلا م ١ ١ا ٌموصلا نه و هلع ىلع طهررظفلا هدا نبع دبتكى فذ

 //| لذ ملك زبد بتكو رولا دي نع قولا ىاقعلا عزنب لح و ةدايشلا
 ' || وصح كذ مزاد ولما هجربتهت و ك2 زوم

0 

1 
1 

00 



 اد انايرن ضرر حمر اول ولا ىداتك ىفلاق ةوبزملا ةرملار وكرلابب زن نرنؤع ١ء

 0 > دعت ا ىو علب ىملد فركملاو ضرالا ىار را صر د نعدا يف

 1 «توشارهاش هدم نال فصتملاري رع كرتتف عدل و ىوع)» تكدادصب

 | مهم بلطي نا لولا نهنمجح ا صامللا#ه لوا داع يع ةئدابلا داعم ١

 ظ / ١ ظ كوعدلا عامسمدعلاسريوت ناكل !معت كىثالثو بث 0لث لعد وا نس نيل طم دعب ىوتبنللا

 طع دب نكمل مم ةدخا نهاشرت نال ةراملا ناز الوم ىزعحلد كيلا ١
 أ ' دجاوا مسيري او يفدروب

 لع عال م 9 ِط يسجل لظانيعرللا ثاكأ داو طوسبملا نعرماه رمال د مدع ظ

 تثار كل نجس« ترسو طخ ى وعدل عجس ماله عرللا تام ناو لعخرملا ١

 نارياظلاو ميشلولولا نكسر و ىوع دوعش ال يملا تامولا 1
 .. ئوتو هك ذاديخضملا رع عيلطالا مخ خطو دهن ال ماو دنقدىسل تولا||:

 ضاع هبيرتو كلم عام 2 ًاوجد!اراقع وأب بقكارحا تش حاس غرراتلاردلا كرش هراصبالا |
 بيرل ىوعد ميشإل التم نباكآعد | مت ب حعدرطاح ب رانا ئسأ رش وا حارماوا هشباو بوش وأ |
 هلع عاصف,« وكس جمجو تاملا ى ئنئكا غ قط ١زكاوع د تش المك ثا

 ىحرم نوال ارماجول و وكس ناذ ىنجالا الك جملا ريو رن اهظفأ

 ا م1 تقو ىاهيل تكس ذاالا |

 لوول ةرسائلا طال اعطفى وتطل طع اهرع هاوعدوىسا ال ذآ
 ل لاطاو خلا لم سرا اذا شل اح أر اجول و ىنج اووعدىا ءاوعذأ

 ا مثلا نهي اولسجدقذا ىوعدلا باقه رخل هاد انف ىف فمك ||

 ا الب ةجوزل اهون و بيررغلاىوعد نمامناد عيلان توكسنلا درج |
 ١ ىوعداهاوقتلملاو زيلكاخ تلطا /ىرتشملا نصت زهغ والطاب دقت |

 ةالط>ك ئمدر كن وبلا رنع توتسلا درج اهمنمي الفأر اجوا و ينيج الا:

 2 اكتوعالو هدم 65 ليقي مو ىرتشثلا فمرهرع ٍ

 كهازلا ىواذمل غاممساقح انقل ثرئاولا ىوعد مىك ع نكت ثروملا ىوعد |

 ةيندللريق يخط عيبلا خلا عاج دي يطيل ولولاو ةصالقل يلام نا مش حسان كغ | |

 رد ناماو ىوعرملا ئم عئاس صتدلا لخ عزلطالا در جب |راجول و ىنجالأال ١
 محتالوي ابلل بررقلا اذ ىبجالو بيرقلا نيب قزح هويبإابديتيسلا
 علط |١ ذا هاوعد وىسن ال ما ىبج لك ى هرؤب عيبلا دنع تكساذاءاوعد |

 رع عالطالرنع توكسلاوه ءاوعدل عناملاذ تكسو ىرتشملا نصتالع . ]

 -تووعيملاب ملثم لااووص اوتو قرا قمار عيلاع تراس ال ا



 دعاروعرلا عايسمرعهف

 قكاطللا

 ال رااوندا «لتكو < ايكازه تاورطم نم مان * لالا نهري تف اذ

 1 دالوا نعتنا جحد نو تعد ديدزت دس كاكا قرط نيل ىف فتح و َ

 نه ظ ا ١ تطمو ككذ نورك ير ولا و دس ني رشع ةدمائس هنع ةكلبلا تهل

0 

 . اال طعر اتجلا در انيس اوح ف رح للملا دج ناب ملت عصامزسيب قرعلا
 ١ نعوتسصنو ككددي وباع يؤشلا جاصىزغلا ىواتخ ف تا,
 ؛ | ناجل وجب راجرلو تاونس ثارث طع ريان ةدم دكر اد تحب ل حجر
 لع اج عالطا عم مراغو 'هرهر و زلا تيبلا ف نصّشر وكزلا حجرلاو

 | فركب نم كذا دجن دعمبوا تيبللا د1٠ حنو وكلا ةدملا ىف ضرصت
 ١ جما ءاوعد عمت وكذملا ةرملا اني وادق تيسلا قد وكذللا حملا
 " سن نماببحاوس عنج فا فيك ظنافرتلا ىوتفلا لعام رع ءاوعد عئتنال
 1 | تالت وعلم تيودب و ليلا قبب مبدع فرس. درج ابسيرعلا

 را ارب وا تنس نيرا يع مروب ىوعرللا وس مدع نأ لع اروسشس رثاثكوا
 |! ةاضعلل وثم در وهاءاو يكد ىف تدل نالاجد العا ينبم سيل ىبصنل الع
 ١ ثاهول و م زل مصخخل رضا ول عح حاصل شل اي عمئوعرملا عاوس نع
 أ يوانملا عطقبونملا مجيلت ءاكقام طن ل دينو سزمب مل عالطبب كح فكذ
 1 ًامزلا م هاقتبطنقسي ال قال نإ نم ايش الكا ضم ام دال ماك جلاد
 إ لع اينبم اضيإ وسو ىوعدلا يصف يب جلال. .كلقاع,كرضتسلا تار مت
 | راج( سندا لع صن ىداهتج ا مكسوه حبال ئالا ىناك نطل عنملا

 كس ددر هور غيككم ىف زحت هلت -ءولعمرا داش ديزل ناكا ذا امي مس

 «.| لك نس عع. دع دب زت ةدم دع ثرمك(قزرطب ثدح عصب ىكذ ذا ورحت
 || قنا نم ثلت ديب رك ماقنالاو لمىشيجالو ىكذ ىف مال ضراصحالب ىكذ
 ]| ةرملا تهتضمو نم ئيرشع هىضح دى وتمملا ميال نأكا نيم وب ملا
 زب ىوعرلا نمنع مو ديذ رعالو دبز دالوا لعتكذ عبد ملو خل ابوهو
 10 ىءد توكلت ككذ ثحركيب دز دالواو ةدحا 5 ةرالب غلككأ و ىكش وناع

 11231 ن ل طلسل اىزل هو سري وكت رفد ب ع وعجم نوكأ لا وك
 ابو وسم ولمم توباح مذ ديناداكأ 30 ا جملا هساو نه

 | يوه يل ال ءالو ضراعمالب تس رش ع الغ ديدن ةدم وم ككر ا قب رطب
 | دوكدلا جواب دس عطا هاو ةرودزملا ثوناذل ا وطرصت دش رو نعركه

 1 ا تراهاهملا امعيدم جوكرللا تونا خبث رولا ضراعي رحامذ ماك نالاو

 حا
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 لكلب عد ل5 حدادا موعمزحاح ؛ اب روكلا ىدحاو ةدحلا هذ | ٠
 اكؤيرعرمل ىوعد وكت حز مالصا ىئيرت عب نه صلسالاو مولع
 ر اوبال نأ" داايجو شا 5 دداطحملا عنا عيت رولا اع ظ

 الب تنس نرخ العري دنت ةرم كلا قدرطب در, نير صتم واه يكس ١
 تيا ضمكي»» ها ا ححر ماقالو مم ص راض |

 اطل مايا نك ناطلسا ون عبو فري هاوعد 0 ]
 م ةااهعاس ممدود رماو تكن يباضتقلا هنا ضن ئاطلسلا ىعصحن 1

 ا ءلمسلا 0 اننا ءان,قتاكجب وولا تمل نمر مونت ظ

 رس وك ودل ن6نمل زصاقا ريس الصا لشي! ظ
 قباسلا ومالكها مللقدِدق در 5زالاونللا دجوي ملاذ ١١ الك ابعامسؤع

 0 مولعمو ىوعرلا تح مدع ديزي ىوعرللا امسي اف 1
 مهحنما ورم ىكب لادا داضبا كه زفنيال حارا ظل اذاضقلا صل طش

 "اق صننزع انا طلطسلا ونمو امذ سس حم اتذ اًضعلا ءالوك نزلا ناطلسلا

 ىرت عناجرع نم مس رش سن | لغم ىوع داوميسب الن) ترالو وج ىف '

 مم وةرللا نودعد دحاو د بياطلاو متملا١ دامو ىكولائوس

 امامى مسد حب ىكلب هو هاوعد ىنص اًيلاووس و كرش اه صدع 1

 مرد عمال اهلا ١ ما تمورزكك كنب ىيفا6م شد يآ حدا

 ىيسرلا يزل ققرحلو بك نت انْمكآو ريل تم العا ؟ههه ؟ةرالاولا|
 تسر وصاطن باوجو ىضاترتلا ىزطلا درج 'يجلا َجَمْخآوأ
 © ه م ربت ماوهوابمل هلا © ”عوصنح ءاىس يصاضلا ككيضل ها

 « رئوتتحا زعلان باوتلاوحري ه ءباوحراّوَد خلا دجحند 0 1
 جيشنا همشلاب ىف اشلا ّيطحا ىرماعلا دجا يشارك ب اجو
 لكىوعرللا دبر ق 2 قككحلا فلا دمنا ميم 7 ليحل يملا دحت |

 هنه تضم و دكك بر و ةنس هع نجح عكا نع“ هاذوتملا هما ثررع يبزي ْ

 تاما هو ىرش عنام هصنصالو تكذب غدد ملو ادي هعوجب ئعةدملا |
 و2 ناطلسلا علا ةعيووسم رع تكن ب ها وعد (تعكؤم ةدحاو ةرل |

 ضمد انثتساو ناككأو نكاعنلاب نيبفن و هصضخز نوجاضتاو هن

« 

 س0 ع



 يمس دن ”(ىوعرلا وأمن مدع ناطلس .اماولار اذهذعو دصالل خام تاموصخلا
 ١ ناحزلا مداَوَب طقسالوخل ابعو ءابشا اببغأمس هيلع جو كك بكى ا |ءاوس ملبيو سلوق
 ١١ مدعب ىيلل دحا ديلا طال !بشك لاو ةوؤرملا نامل ىيتاَذآد بعل اًعمحوا 2 مد وكل صاقنا عامس ال نايل ذا مال ناطلسل | لع

 ْ ًنلايبلا ىرذفا ىيكتالبالا ع ىذاتسا ربا يتقرب عيل اذه 01

 باب ملمتملاىوعدلا ٠بسرعت
 ةن زير وعرشد دعب تك 11
 باول ىلا م11 ع
 مهب اروقدزعلاذ أذا مس

 ترالاىوعد نك اذا اير
 د شعيجوعش رذع الب

 العن باري عمت
 فرتع اا ؤ] حىك عمسن

 قلل معتم
1 

 ' ىوعداوععس الا إب كوعيج مكلاضق تم رساي نالأ نيط طسلا نا 1 و
 | الملا +ىفاأس شعورنا ثررايكو فقولإىوس تنس شع رج ضمرمب 0 1

 | يعل ىوعيرالا تمنت الاه يسم هاف ىنطتتتسريغ ثيرالكةنا خسر يحل فيم
 8 مجلد بكج /م درج عع لم“ دس شع وضد ود تدج د ّغ هلع عدملا ب ريما ىوعد عاصف

 )1| ثالث ونملا نجت ١# هانا هنعربتشم !|0 عت هسا ناطلسلا نال جت مل
 1١ بلطلاو فقوااوريتيلا لاف قعاذملا ةرد اسجد جست ىواشيللا ئه لاسم

 | هسباول ات صدحا هيلعو |: مل بياغلا نم قياَنئلل ل ١ نا درقملا نعد

 |. || نيب هيد قرف الد ءلهع وعرلا ةيطلاب ىاتئللو_يدملا ةيشنح رطعلاو بطلا
 7| تتاكىوعد لمس دعاك دينو ىسرلا ريال مالكرتن نا دلع ئدملا ودم بيع
 ١ نع مزن ام الط وضو ولملا نم تايم از ارك مرعل ةدملا هزه سجد

 | عديت هاب لكس ١ ثلث ل عكر ادنمملا ىلا ادجا تكنو ىوحل ظ
 | سد ىدنفا دومسا او ةحالملا تجار ةددلا كول يني لو ثيرلا مث هوت اماماو

 | رار دعب لي شتا ىللا قلعتم غاري هاوتف مرمص نربف ك, د ليف [تيبلا
 1 ١ ىوق دذع رونلو ا ب اوجلا ىروئل وا عامتس |ماالب ىوعد نائلوا ك2

 لإ قرضادغآ تكو ىواعيرللا ياس انهو يزعلاب ىداباهديقف قعلوا

 نإ دع تريك هاوعد تكر نيه تدوضوومتن كر ارح اوسع ىذادنمجلا

 / دع < ىكرللا اهاوع د وكت بطرس نع ل 4 قرر ى حا بع واب دعب كدي

 نمابالاةحووتم ريو لع وكذا !هاوعد تهكت باجا ىناطلسرماي الك
 1 | داري كانوا 22 قرش دزعرفب جوذب وأ نالوا مسا نج-لادلو

 : ظ تفرتتمم دلكو ليا لاب قحبصتح باول ىريوملو ا عل هةس اما الب ىوع د

 71ش ىنطعلا صدق روق ىداضا دوعسلاوب !راخلوا يا لك

 1 قفا + هلا م ىتشلا امذعل ادوجوو ثرالاو تقول انش ب مككلا

 . قعالش !انغع شمر ققن نكك ثيرالا ىوع د عمتك لع رنا دوعسلا وبا

 لس ىشب نو 1 مس ل وصو اربعلامس مدع مورلا خم ىدلؤ ىلع ى واتو نع

 20 ىيرولوا ”مهبووسم ماالب ىنا وع د ثار هنائلو ا كس ذعالب
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 ا
 تكا ديار ىواتتف د نعاس انغي اشم يخلشم قبورنا

 ص ادرو مات دارماظنا و ثيرحف لسيف ىرناكممالكبطنصا دف ١

 ةدرلا ابابوي تاضمد انم 02707 هنو لب ةراتواانيشتس اح

 ناطالسلا ىكذ تام ٌتىتس عاضق ناطلسلارما اذا ا وبر وري شملاو ْ
 ةاصو لعورجاه َماضت عك ريادي دجر ا دانيال خس تعملو

 فكرنا بدا باق لاك ثيص عرش ا ىلجحلا ىراتف ىدكذ تيار دقو لوالا ظ

 لس نعى يلع صحا ى عامس ئع حاذدك ناطلسل اعنسول ايؤ عبس مضداع 1

 سس جدوح

 .. "ةلطالاوونملا يف هيلع عرمللاوىعرملا قلتخا 1١و صاخش ةككو ثداوفل د |

 يلعن هبيصاخ رع و ىوعرالا لمس ب جنو نالص'لاوه عجطاذ ||
 ىكذ يف [.نانياك أ .عاس نع اطلس خمام 203114 هج ئيعدتللا ١
 علملا لع موكيلا تبت ملاح لو لوعلا ناك(بعامس ل خلط ١ 20 ظ

 ىيل هلال ك3 نالطب نيرترفادل مدع ماكل جب ةيعرشلاةليبلاب

 ىب نبا نكؤرتسي «باجا ةىم١جبا نكذرجسب جه ىواعدلا نم ١
 كى يذ ل ونطاو لع ل591 كو زاجونملا دعب ؟ يول مسن !ئاطااذا [
 هل وو يع ناطلس ىلو ه اناطللسلا تام ولاذكو ىوعد لكوسف َّضالطا نع | إ

 ل ناجوانلا نب ىطتقتل كلتيل و لاق ل خلط نال صنمي لوايضاق ١
 اعلا دنع رقما ةيعسشللا اهتصص طيزشبب ىيدملا لا اذا ىوعد حكواس

 دك نئهىؤرصتلا يؤتي لمصولاو الطل1نع اب ككىطاقلا نك حصاخلو

 ناوكأ و اهزكاب صدع اضملاو يخت ع اذاو صصضخغ لوعضحا دا

 ءاالدع نم ع انرخ ءاناذاو كف ف ةيعرلا جحش هلع عئماهواضاق 1

 ويه حل

 , ليككلا عمو اطلسلا نه ةبغاشمللاب حب ايدج للخ جوس دوا بانل
 مشت قلعت نوتركك اسم جريت ١ ليوولا ماىكا حبع و دنع

 يدلل )ريش ممالعلا سالك ثنا عا <مك هس ١و ناحل مل فشكتا ورمالا منع م
 يو ع عض ناهز ناطلس ناك ذاذ ع ةفئيتح ثيصر مالك ١

1 

 ا حر جد اًضيا هر ها ةوكوملا ثاريلا ىوعد لس ئع هالو 1

 ضعللا تود ضعبلاىز واكو هومل احا ذا ميكحز ضني الو لكد ممل

 يجو مكح ص وطمانصملان ىزلا(ثح دياغآوءابن نم منليف
 قرن اليو تش دن ابله رعي ملام ةرملا نه حول ىواعرلا ٠ آ

 ضال ناب اجوصرق تاتقانألم طولا ىعرميىوعرملا وشال ١

 م6 5

 وع مس ع

 نع هتاضق ناهز ارماذا

 ميعب حسن ال ىوع د ع امس

11 

 م ا
 ناطلسلانعربكو افلا

 هعئسرئا يف مم اقدي لوّملا

 ع امس نع ناضلملا
 داىوعدلا

 مهيك



0 
 عيسن ارد مياعىعرلا ثاعاذ |

 كلاطولو وعر |
 هرملا

 نذ  مفع نم

 دع ةرملا ءانئاىف ىعوا مذ
 , اوكدريتعذ الىض ال ارمع

 ١ از فيلل ناب هىللع و انهما ب انك رعا سلخ وا ةداطلسلا توم طزعنيال
 ىضاقلا لزم الو ملاح طع :ىراسملاو ةاضقعلا هديقت ىف نيىاسملا نع

 | ريلوم توحدجب مس ضاقلا ناطع ل دي اند ناطل سلا يعد بيانلا توم
 ١ ْ ازه ىكت تلق توم دج هز قبب ىش ئع ءابج بط وماناكك الا كاح رع

 ١ إ ىيلذد هيلوح تاء خش نعوم ى للا ضاقلا ىكؤونفن ف جسد

 | ١ لعمري مل ور ال طلسلا هال :ىضحا ضاق ْى مالكا ام او هع نسالك

 ٠ ىسيلرلال قباسلا :داطلسلاورزب ايبمم توكل دب ديل تالا انف ىشس 17
 ١ اصاقل نط ١واضاةولم١ ذا دحاول !١ ناطلسلاناىلع مترج ثحادوصنم

 2 لهئارك نو حل اد نادر و ناقل كاطل هب اسم رح صامل نكمل
 4 اه نايعؤب ئطالس يب م داعزم غدت هنا هايم ل[ عشس اوحوو ىوملل

 || "باب ىما نخاو لبق نم نواة لع ضرع ناطلس اذا هلا ئججيلا
 0 سرّه الا هانعم لبق نم جَتاب اروعاح ثوكنا ل ملغم نلا ت ع رنا

 . نعاونما عى 8 هيلاورماامرعاد 9 هوبن يك ذلا مم واو لع تع و لعد اذ

 1 فطام ون دري تييبرام وا توم اضم ىيضن نا دل م حاب >6

 / ل نوعي اضاق لوا اهنا هنح ملي أغاو هد

 0 ملعب نم نواة دعب اج وكما زن علا اوازك ب رح
 : قلم نم اوت حا وابتأب م وسنه ىف عماد ضاق اوبنئيح ! 2 500

 7 ري احلا محول اناذ نينع املا نيلح السلا نم مش 5 0 داوك< يحى

 ا( ىلاب لق نم نوتة نانا و فغنل ىكذب عماؤلم كن فنيال يدك
 الأ فيح انا موزلو ه ذوفنرهاظلاذ لبق نم ته اقل فالانجرم !نرما
 4 م اكقةوف هئميتسلا يعرب ظام انتهي وعلا ةىشدإ: دان ّقداو

 ١” ىف وش أ ثيياراد ن نئح نئمتصحت :لهردذ تاوخاىد1511هئ سس مدع
 | "يكل رعت نم مبإ نعم ةفلعرادللا ١ لأب فراععوه ودق جرن يزح نوم
 1 0 ةرملا تلاطولو ملء ىوعرلا وس ارقم مله عرملا ناكاذا شد
 1 لس ىرك مس روص و ىدأهلا دومسلاوبا ةمالملا فكن فا اه ةنس

 , ابك ىعرول وا ءاّمسإرها يحلو رقم ىصخى وعد تانئلوا كش ىرءارّوم

 شعر ةدم لقب ورعالخ ادع دليدرل كاي لما رول ول

 0 مؤ اع تكلي دا طلاب صاح كالع كنتو مظهب يدم عادي مل و ةسس
 كلم هنايهريعش ىذجب ملع ىوعرللا الكيري يرو ضم سلب
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 فيعرلا بانو م خا ثمل 3 وكلما هاوعد وعش لبق ةروبزملا ةدملاةىوعرلا 0) ٠

 "رجول جت ىوعرللا عشالذ ىن اهلا يلبى وعدل |راوج طرشما اطرشو ظ

 انتإد بارز ورصلا خالو رددللا ىفملتسورتلا با وج له عرج ؤغبجبا ٠ ظ
 ةبرصعلا لوعنلا نجوطسفش رينا حكشطو دي نيبال داىبطلا هعيئتالف ٠

 مدمل رجلا ةرخا ف كا نإ دلعتب نبع كو ةعومسص رأي هاوعو نا
 نو هلا ككتسم كن ليغ كك معا ذووص ضاع اوك ه ىوعرالا طش
 كانيعالا دا هلا كدنف | غ مالسالا عج ىوتف جحا بها وسل موكس

 مرورا ةرملا تضحو ىوخدلا ىضاقلا صفي مل وامإمج_ضاهلا

 كرا رع ىوعردلا ةروبزملا ةدملا ىف كمي ىل هلا لهكدص تال ىكدج ءاوعد ظ

 مدد ولا تاوع بح وتم اعمل رادقفرب بلل وعون هاو ةروصو

 ظ ىوعد لن روصج ضاة ىر وزد ئطيد دوت رب هد نس 2 هاك هيب

 مار ورم تسب نوا للجو ري بوهلو) حصق ىرا ىوعد كك بوديبا ١ ٠

 مشب وا ورعد رك تيا ملا ىوع داد د درع ىر ودع طبح دب زرتاكح 1

 مهلدانواوع د ىدبز دودو ساملوا معرس كاوعد ملا كدقلا ورع

 ضاحنبا عوج تاما ذا قس اخ وا تول ص رولو اداة
 لكل عضو هرب ىف تك فلخو تملا جفاسم نيرا عع 37و ئعو ت داب ف

 اناكأ تامو ةنس(نميهبرا ةدن ككزإ يصحو يشن جو نك هع هني |
 موجاد دال غع هعرل ١ ثم دبريو تخاطح جهادي بكعودالوانع

 225-2 ةوضاللل عوسي حبو رشا جولاب صب ركع ئح ىصوتر ام. ْ

 ةبيطعل ا وهو ىقرش امى وعرالا نص سرغمح ثيح فكذ م غوسممج |
 قو راو ,كسع لدم ورع فاو ديبزب هيب داك ١15 عسب

 دير لم كذاب ىنصصو نقولا خجلا مل ع اه اداه ديو ماك ان كرز
 "هت ديرتخا تماقنالاو ورع تاه قدصرامح ج7 مس نالت رع

 نان ى) مضعد اهنا 7 مك لح هر ودرملا نصر ا احا طابت 0

 هي فهاد ءاهاوع د ومن نو ةدحا و تسرق ىئؤجيككأ همس ٠
 قوما موةرول نيد دير لج ىوعرللا كرولا كر «لاي لسسعمسن

 اع وعر ديرو اديسرم نال عادرصات موني اداكو ةنسس وتسع وبس فن
 "كيلا ونيلا نيعلابلا (ثىد تكفل ؛وس لبو ئدللا ئحصخ هردقب

 ىرشسلا جولاب ىلق لها قو فراج تيئاوحانب ىف بسه هيت

0 

 لك اداسوم قلارنعهعدا اذا

 لصقل ملو البو نيتلس

 مرن اذارص اقل اىوعد عمست

 رولا هن نود

 نيفلابلا



 «دملاور اظنلا رب عص ونرامحد

 ل ا نوفلكبالو ءلبوطلا
 د اند ضهر (يطا

 مارتحاو

 دعل ىتدول اىوعد جيس ال
 سب لثو 57 لايت ىهف

 محم

 ا يبس

 ص اصؤلا كوع دعيست ل
 هه. 0 3

 / ١ نرخ دعب

 عام<زم ايضاقناطللسل | عس اذ
 لوسالل نال نإلف ىوع د

 ععدلا بسرعلا كلرت و

0 
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 ا هذ نووصّسو هيلع هدي نومصاوازبلا فقدر اظند < زوق و ضر

 ١ ةرح نعرلاذق هلع نوبل .لشرجا هد ضرالا كاتي ىضعدي د نقولا تجب
 ١ وتم ما نال و ىلذخ م) زن انحاكو ضراعمالب تالا نس تس يعجز
 / ١ هبط شت ما جحاو راك - جرا لمالك ض واخ اذ ضكدرإلا فو
 / ١ دوككا ماا زقولار اظن دي رضوي اير 5كطضركم كتب ىقاأضقولا
 ١١| را ميلا انلا فلكل و نوب لا ضكولا تجر وكذملا ابل يف تىنت نجد
 , | نحاري ىعش عزاز كذ| عرش ,جوب حمو لا را عم نجد رككأس
 || عيوب يطرح !لس باوجيف ىل وللا ل13 و فورعم تبان قل
 ا تان وادع حشندقو ذاو سارتحا باكر ايلا ال نيزكت الودبلا
 ارإأ ونال عارسد ااًرتلا ةرعرك و ديلا لككا لع من كتب اهرصقا
 /|| ولو فيجب مهجيانام تسلا الا ىمانللا نكن طا سلل رز وعب تكرم
 درملا فصتلا هريلا انا اضيااوثاقو دحايبوؤ كم قبال نكد مهزلك
 1 1ك فموي دنا مامالك لات كو ارهاظ قاس ا(لب د ل واطتملا
 :رإ| . كاد حاري نمون ةزايال نا هابش ىف ميج تبا ةحالعلا لمن كجارشلل
 أ قككعاشلا تشعببعزملا ىداملا دكرقفلا ميتتكف هرعت تبا قك
 : / | يدكهاربع ميأو يح اشنإ ع فما ىرعاشلا نيحا ئجلا فكركوياوح <

 ءلآ ةرمن ماه ؤصتءارشلا قبو راد نبولجر فوم بدل ىلغتلا
 لإ نابرجعدي فكورزخان ماه نالكو ضراممحالب تسير البو تالله دب نت

 نإ تهون لو ةنحاو نب يفاهدو ىكزدر كس دمل و ذ و دول! نايم صح
 «َ انيك عر زملا ةرملا لصد عوكل ىعرال وست كبت قرش ام ىوعدللا
 نأ تروححم هنأب حا لع دي يجرب ىف سى د١تضلا عماجورعبلا نع مدقت
 رز وس هاوع د ىروكت جدع رش ون اد مصنع ملو نسير شع العرب نر هده نع
 | وعد عت لت منيرشسع عرشر نع الب صا صحا ىوعد كرت ذاب
 1 امتع حاكما طلسم َجفم ىرزما ع مالس يك لولا كيد يدا و94

 1 نيعح ةرؤب ضاق --6 مم اداوم علمولاهي ١ ا!ماروجلاا واتكو

 ,(| يود زي 2 لوبحالس ا قدظال نك ئقوب ضالعمللا الذ ىوعد ليس ئع
 (| كرا ككم اا فق هدادجزحا لع دا نيج ىجرلا جيس عن ريل صنم
 | .فقاوأ بيرةوهو دس ةرشموضح ىوعرللا نه كرته صمدت ناك
 را دك قرش اثر ونبد هاوعد تش كب اجا ةدحا و ةراببا و قولاب حج

 7 ره :

 صح دج



 بقة اطلا هع هنا رمفلا هضتقب ىلا ءامسلاب رخالادور و لهن ظ ١

 0 جينز احو عاباا جه طاح بيبو و حسو ؤقاولا

 بتم اه نس سرش العرب نت ةدد ئمابجورن اههفلط ةاها د 2 مرا ١

 0 ترولاو اهكار صرح وح *تم نبا احا دت تا كرو ترسو

 كوع م يكيابو ةدحا هةر هو خام ككّدب ىوعرللا ئه رشي ملو نكت ١
 ريؤأ ناك دا ه5 مخ ب11 اطلس إوزبلل هع وعسر 0

 ايوا قو ضراذ ماهو كح راج سولطم سرك سارع ورعو ّْ

 ان ولا ترلط ضر ا لعاع ناوذ ددد + ناؤرعتو ءلعاهدب ناعضاو

 0 ةيكاجرللاونع 0-0 ماسي وسع و سس لع بات ةرد نه 0
 نارزعلا قى تصج علت هام اتما انالاو هلم ىننس الك لكذ د نا صراعم |

 ناتكنجم هم يت مملع خدت ملوةدحاو جز كو ْج
 كاس و ككذب عروبزملا ةارلا ىوعد رعت ([بزو ككذ نارك اجو قرش 1

 513 دراما كمادف معاسز نا ا ءؤصاح كاصوف يسر: ١

 افلم كلذ فص و مذاب 2رعزص راع فك ولا دااظن نع هرجا وتو | '

 0 ارتغادمج عرش مكحودل ثير وكدا رانا مجو يف هتشاوازكعئسق
 اغيدزت ةرح ىزب نضع م فورغلاددقلاو ىهتلا راك و نيب

 اكوعرلا نم صام لو كد حش غدد هضيح ءاوعد شن لكم سوبرا ||
 دالطح وعد عينت ( وقل ل وب ما عام

 حصفن ئتعص الع يصد 3--قلاطلسل اونلا كاوشا ان جوع

 ىزذلالكو يدق و جا جارحادب ماجا هرج سوامرهس صر هام[

 ليك جنجر | عطا هانم ميل ةوسارعل جتا عبد لكو ورعمق دف

 عضو | بسارغ هرعق هضراؤ فتم نيكول ار اظن نملكوا مح ضر
 ذل ضمالا رج ةلااهسارغو ىللا:ةفاحريع هد دير فقودرظان
 , م وراطد نم لضخ الو ل يشب و و ديب ضقد ضرك جينا عا 1

 درك بره حل داع ةديب ءرتفق وطال والص | ىف فن كو دب عصو

 نووصسراظللا ئه مطبك نحر هنا و طرا/و با كناو هرعذق د لكذ

 دب ذ ىدو لخاذ فد عطرت مو حضن | بماىا١ ١ ذاب رت كو بحل مذ

 1 فوم فورا هس ويياتس ىف رف ركل نكون نع

 شيز رد سارطل 8 افرصت

 صه اودع جبل راظنملا طعع وعيرجا نبذ ديو نمبر تعزعأ

 اا | 1 ل ىوذي

 ٍ تييشسييتيب
 ندع تدودو ابذلط
 ال اهلرخوم ثعدا م

 ل

 دهن نقرأ | وع دعيسسل زل

 0 ا“
 8 اسيا هرب عضو مل سمبل

 ثن فءيوكملا هر او
 مدد



 نثمِدقلا فرم انزهب

 (يلع نير نيب ةانسس

 م
 هر اوجسا ايع داامس رهن

 سك ال لاف
 2 سد

 |. -فإ نع اءامارد ار يي
 ضرإلو اندعودووما لطاشعل]

 '  افنواهيغ و نيزاتسبلا ضر | قس ام ىرجي اعزب حصني ها نقد راج
 ِ ند نيترللا نم رجلا ةانسمف نوؤصتتمو م/يا نوع !وادحا
 ا م طدارحا ددجدارحاو 'ننادزلا مرق نام مالا ىسارعلا

 , را سرخ لكنناتسجلا حرجلا انس ا لي هدد شام كو ضر اصحاب
 1 اي(ناتسبل ا ظانعدد نايكو ناتتسلاو ةانسلا ند لصاو حرف
 ١" مكيحؤيانم وككلوصسح ام ماهل ازعل مح اتسبل معد أذ هانسحلان ا
 :// 1 فرقد كو زي وو حبق فلو ل قسسي ملد كرخ ”«كنجخا هني وكب و
 :/أ ورود فرعا و ديلا.” عطوبحود حدو رختالكرق دصن ملوالصا كا
 لا وتلا نم : ذو اس مكس و كاد لل ناكثيح روكزملا يشمل اب يع و غرطللا جالب هلادزملا يرش ئم فكما هيلا نضوج عب مخ
 أ, ىرخ كن وضرا هظادحا نيطر ١ ثايب ةانسح ىف حبسا برشللا انك ع
 | رك تيضطرالك بابر١ نم وح حطها ن اهسرلا فنين الرا بت ةانسملا يعو
 / روفر !هادحا نيطرا نيب ةادسع ل املا يكف عصف ضانل شلات
 ار ماجد ماهكزييتلا ملقا هسرب اخ رعب كرا تت ١ ةانس ل الع و رخال
 نأ املا كس د! تكيالو السلا نمو يبوس انضر[ رمت هاما ذاكانا
 | 31١٠و هنرنيت عخالعلا رت« بحلاص لق ةانسللاإ لوعلا ١ ناك ةانسملا هل
 أ تتناك ناو ةتيسلار>الكرقي ملاح لراس الك تناك موت ةانسل اف لوعلا ناك
 رب ةيماهلع اعد ةانسملا تناك ةانسملا للا ءاملا ككسحاى جاتك قيسلا ضرالا
 || "ىسرعو ناش كا وِلَق باوصلل ىزولا كاع هسلاو بسلا نىك اك لأ مخ وضد زمتن عوؤيؤ تملا باف حراج دوما «نيب راجت
 ,رأ كم ىذا ووكولماجرحال صاخ عضوم انا الاو لم ساطنا لع ملأ نا عفغضوإ تبان رمادا نير ملا, سنع اهب و
 |:| يب ةركتحم هلا نق و ىف ةراجضدا ”رصطخ عمم عرازللا نم حراز «هسيو
 "0 جبار تس اذ لص يا واح ضصضخربلا فقول ءاملا هيو ىرج“ ررأ كيرلا ضرتلا ف طاسقج ءاس دع دربلا فقول و ىلا مجولاب رب ضقو
 . مجو ودب نكذ 2 نقولا اذ ,طراطط كذب لصملاو اطرحلا رود ملا | اس يئن بكد و وبرك انا دارو ءاحىرع نقدا كولا كاد نعربلا ىَحو
 0 نحو محدد ل ىعصاو قو ماح بكرم حط اذ نما هللا ى رج اع كرب اب 1 0 ا ال ا 0-0 | مايا رتاج مغد “جيل ىكو نم عني و دضرامملا لىيد ل تمتش
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 ذل :وورصتسحو هر در ود ارملا زاللا لع دابماع جراساقلا لاله نملك م

 مزلوكم الل فقد ل ونه ماق نكاد صراعمالب نس نين امة ديات ةدهنح
 ملت نل لو لس ملو عرش مجو ثعببد نقولا ىلوجت هءاملا نعرككوفد |

 / يكن ثيححل 7 حرش دنت هدب ب و نكذ ئه ىتبذخ) نيل تملا ئح
 دله تناكأ زا موس ند سك حرش مجود ا ككذ كلما مزلي كركذ اك |!

 لام جيرطمى دارا نع معتيلا مع ءارباف ميلا اىينبا طعاصو
 ١سم ىوعرملا هما ددرتو تعرنع ناعا دق وقحمصتملا ناو مسطن ئع ||

 دعب ءلعاجع لصون اب ايم لاه ذخاو مبلع اصول رطب جعل
 ٌّ داميىواعرللا نع البحر ارب ا ذاو مهنه بكد امو وسن حبو توشلا

 د 01اهخد خس وعرللا نكح سار خيتي مياصولاوا +حاىوكابالكح ميل |
 الع تطّقن او مرش داقاسم جمولعم ةدح مولصملا سإ عل عارخدي ل |
 وعد وكام ميعؤلاسملار وب نحاس اارغلا ىف سولعم تصح غدد هرغ ماَقف |:

 بصب رك كيال إ ةعومسرط نكد سد راتب ”««نعب يرو دكا ورطألا
 ملوقب لاوس نيد باجأو جزر ىلا خلا كنب قفا عوتدملا ةاقاسملا#
 تمنت -يوككا ءاوعد مىست اكراججش كج يجاعقاسو ضرالأارجاسا أ

 للعا ىلا لا مالعلا لثب يض |, هر ل ضقانتنل كذا دصدر اع الأ

 "لع ر زم عبرت جس ء١ وانة زتم ا يو روطسم وتضا«أ تباس قشحد هه[
 فتووؤ «بناجزرا مط - حولا نح دكت نس ىك دراج ءولمم ||

 ءمعزلاب . لامشلا نم اهراظن اهردبو عاجنئماه خان اهرج وب :ىلها |
 نمل دانت نمل وتملا نمل يق نحو ةعررملا ماع فطق دلو نإرط 2 ظ

 نيسولع جال لل روكوملا جيارلا ثم دي: ىصتسو عار نحوي ضارسق ||
 0 : مرد نم نضر توي ضرك( ن ملا نال و ضر ام لج تالكلا نازل سرد بم ضر
 لد هعررلا مروي ل ؛امو ىللاهتلا ضرادح نااعرس مدى ألا

 بس ةممسا ل احلو ضير اسس اجا جف تايعسم ضار علت وو أ
 /رامق ثعذخا و ور وبزملا لا كاهصيغ بع نما وبر لعنلوتملا ١

 جرا لع نيلوتملا نعببإ عبس وبرد عيهلاز ءادهاروكدادلل نم

 فل يقلل كا لل تحاك عدد رج تفتلب كور وكزملا

 ١ ”ةقياعي فش نرصتالو دي عضو ضرتالا فق هراظنل قسد ملوك -

 سس اسس 2 .: 5

 فرج عركع_لط نم لونمملا علمي
 وابل قبس[ ادا ضر افلا ىام

 نرش هلو
0 

 اهوع دا ىو اعرلا نع هارمإ لايم زرار يا همم
 هيب اصولاو) حلولا

 لبقي
 00 ا - فاطم

 داجسإلا نمش ف ءاوغد مهست ل



 فرشملاو ريلا عضو نإل
 ل ِإ 1 57 2

 مسير ايعدحب ىوعرإ | مهن
 ار شيمهصكا ناكر ذ |

 0 ا ل

 نيحورلل لاصلاو ثلتخ ذا

 (ماهوحنل هيذ لوتلاو

 14 ا

 دارام لوكلإب هيلع يتق ذا
3 1 

 0 47 ا فلك نا

 بم د

 اب اصلا سالوتلا

 | ركذ فزكتالو دب ونصو ل قبسي مل ثيحر عزب علو ووكذللا ضلال

 ولا رع قوكذملا ةعرزملا ورب نرصتسحو ممدي! عطا تهلوتملا ناك

 اعيش ورعد مؤرحتو ري وصوبابعت قالا ناسزلا يدق نسر وبزملا
 قو ورظ انى وعد درج تنكلي الو مط تحضن او ريل عضو ناك

 ا

 | ؟ياوضو كر ضلخو تانب ةضحو ئا نعل تاما ااه حمص
 ! | ”عرلا تانبلادد نو لكني موت وتساب شع وك انيدعبي
 ْ اوعد ومس و ئهصح ئع ع مفزت و ئهاوع دوس عت نررتتصكت»
 ء| يجر مسن تصح نع كيور و ككنب رغم دلك ثييح لكذب لع
 ظ الاصح زمول معساوورتخا اهررغ نم ننلاب دالوأ ئع د بح وز نع

 أ ومجوزلل نكد ىف لوقلا 1و نيّوبرغلا نح لوقلا نماذ نييجوزلل
 , ةءاوضلتخا واهرحا تاءازذو فالاكلا بايب ىح مع ختللا الا ابنيع-

 نإ طرب عدا ذا |وؤ حسب , يل هذ لوقل اذ امل اصلا ليكملا ىلا عم
 ءا| صا ناب عب اجا هب بلاطو مولسع ئد قلع ضاّولا ىداورغ
 ؛(] نم_لاظم نيدلإ/ق ئعاري ارم انكو اذنك لد نال ضد تاو انك علبملا قاب
 ا: ٍلطوركذآح طبق مدهيزرع نملا نا بلطو تنين مل ءاع دم تابت هرم
 :رأ/ لا قلبا ببسب هرخسضراعس ئم مكذمل منش فلك لو نكت |/الم نيدبل ا نم
 لأ ند وزر جم وكتلاب لع ضف من سيك رشم صق وماعقا هونملا ثوكب لبق
 :أر/دلا لشمو ىوعرلا نموت لاح ده ضاماًضقلاو هيلا تفتلي فلك
 هلأ تيركذ دج سي مل لكلا دنعنجلاب لعد لك ضاقلا كك تم نيو
 ذأ تلد لع عرمان قا معس ١ذا ضال و نرارهاب ملل حزني وكلاب قل نال
 أ كما اضقلا بدا 2س لوكيكحاذ ا ركزكور اها لا ككذ دصد تطتلب ل
 | كينج ,ئنللب دوا نعتام حر قعمس نييعلا نعد وكتلا باب نم
 زأ| دراما واجادسا تططتخاذ ةدحيطع ةصتحا هيف تيبىفرتككس امم لك
 1 انيك نيج وزال صيام الو هر ديلا تيسلاوإ تحف ىرسالك عم
 (/ ليجءزلادحا تاماذائ قاب ديس لثرح ىكذ نإ مهم, اه لوفلا
 . هنيلاء حلا الوهن انامل للاصلا تيب عاتم ىف امرؤ عحشراو فلتخا و
 نأ ١5 ١١هي كس عد عربا 2 اذكديلل قبعلا نال نيقابلل ةنيس الشيح كد
 1 يتسع داف ك2 لخو صعرع ئإو قف تحا و"”مجوز. ئعاجر تام
 , || اقلائرمل ىمشملا ةليبللاب تتبشاو تيما ةماج جادا ئماذلبم حجوزلا
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 3 وزنملا حكيك اهقرص# تخنالا نع طلاكوكا تباذ ماعاد هج و ْئ 5

 تارا تداهج وردا حل جااىوكاب حبكذلا كحد ناككو ؟رقاوتك ١

 ل ثيحابف عارضاو هقيرص حّيداولبملا ئم عيوزلا تعذ )
 يع ديعتم كرد اإل ندوب ل ,اوعد ومش ما تاب بان |

 تاز وب جذي فكري 2< ضقاتفار ود رملا عم امها دجن ةولدملا

 ينم( توتال علب ققولاردلا» تت ا ا !

 رمتلؤصلا هاع 500 رقاهصو رم 517 راد طايل

 اند هرعوداذ ميديا تك < كر 5ةتروائعودز تاما ذااهك 1

 ثرهاش "اقاعش عكحع ده مره ض حب لع وتلا ددز ةحذج ءإإ:
 هيعدللاماو قكذب مل كك روؤزدلا هكششك دا تكذب مادبا
 , توي هر فر كر نع نم -ضعب مل قد < ىلا نم ورا ئررللا ضد و

 دارج هاوعدد هرخسالع عدا هزحأ ترا وصح ع رابلختس» 4

 رماعقدالا تدك نع مهب ذا وتك وف محلا بالطو ك2 ّ

 مقروكذللا ئرللاوك 5 رداكو يال 2س يأ مرعل ىيرشدامعق وحوشا وي

 ىكيلااو تا بتعمل نسرخيكو ت2 ازلاو رضا ناحل عوشلا كل عسل ْ

 6 دنع هاج دانعصالادل فاك 3ىحلاطلاناكشاأ

 7 وصولا بط م غن عزؤلك تحاايعاني د.عدا نوه كاطع اوعضاو

 هنرع ىلا ها دادحا ئماكو (:ىددملا نم كاري د تؤوتس ١ اه هيا

 هند ال نكذب :تلحا و هنعا يرش كو تاربا كو ضيق ضيق اهل

 ديبشلار دصلا لجو ربنا نهر هع وتب (و هج كلن عه رحا |

 . مكرع دوك دت نم لال كلل ضاغاو ائببه ثراولا (تسمل نيىلا ناب

 ت31 ارتحل( صايل يعم تيملا ك2 يئانهؤ جلد ملوصوحم دارخا]

 ملحد عاومجا كثيف( ثا كلة معجون د ع ديالو مك داو ْ

 فوتسن مل تك )حدفد ملو نة سدح احلا هيلا عف ديال ن١ دركذوأ| !

 لأ ارداكا يصاب حشا روحاد يضاؤولا و عكرحلاب محرفلب عمحابطبإش ىوعدلا||

 سطن محا ذا وت هاج ناهند | طينح ىا لك عنا لكم امال بهم. نه ش
 وعجادَمو فيكم هنرصح ميلوتلا نال هنعمل وزعم جال حن ئليال صال ْ

 ”مككملضتا5 دإملاف يعطل ىوقيياشتلا اها حتواناماو فيلل العا ا

000 | 

 وثب سوده محم

 ||| كوم ميضقاتلا

 تضيف

 لست راولا عيد مديل
 د ايطمس |إ سمي

 مايو
 عم

 ندع دا نس نازع اره

 باور نن نا ترملاوع

 يولاو ثراولا

17 

 لشن رلاب اًضنلا نغسل
 د ابطشسإل نع

 كل انتا

 همم 1 0.
 سم

 مال اكد

 مهبل
0 
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 - -.--- سه“ هححسسم -

 ذا لَم 7, م الراقلاضصاّقلا

 مهيك0 كرولا ضمن له ىوعرل ا لل يبيشذم_ 7 .

 ترلا عقد هنا واوا
 ع لبو نس و ميو

- 

 00 ا

 ملعبك المو

 اخضر اقسام رجب

 ل و تس

 هن ااوريبكل حبي اغلا
 وكون الو نم اهازيكسا

 [| يييرع
 اين نيعدار ود خيط بباطلا نما ىلا انج روق لهيك حلا زنحمللا

٠ 

 ضل و كن ملي ل هبهز لمعلا كم هنلاذ نقلا اكاف داّججالا
 ذوو زطمبرع هاوع دامكو هت شي غاترملا داطسب كى وضل, تلا وهو
 | | ىلع كب 2ص 9«ت يزل ننغيا صح كوكب رولا ضع ذا. ىيبىصف
 1١ :رهربو «نب د تسال وفد اي دائم ححرا ل وركن ل | نتن موس انازج محور هسا عصر« مال نيل نعرحا د
 , | ١121 غارتنا ىزطلا سالملا بكا ة ربنا طايحا نحكي اداه
 قاذملاب ضاقت ثويردل امل يق ئمازخا يللا قد درتي كداب
 ل نطل مالملا لكتورتنا تيدا لج عدا لقومه ىكزكاداكك ذا اهئ اييعاب ل
 :! رت اره و دال تا ىضتس اباو دس ملا لات ال طايتخا تيما اع ]| يرد عرس ل حف فلجب الا كافي دق كوت عجلت احفطعرلا
 .أأضراا ةيقجإعلا و هس رف كيرلا ضد لذه ئئامآ و صالكثطإب ف
 أ "ةنيلخل ١ ددزاي 0 لس لاقي يكف روكا كات كاتس أذ
 |, ولامالب دس نوه لثو تس ةدسا محا لعامجبل ئم ثرداكأ هاوع د تك ىلإ ةارماؤ سبت نجاع حضي "أ مجو ناوجاجترلا مالك د رووا
 ادب نيا ه١ عل ىزحاتلملا لاذع دل نحبك هاوعد ىلا ىكزلركتمو هد
 / ايبح» 0 ونرملا وياها لا نس نيرو تس دعب ىوعدللا عمال
 مأو ةلاباج نك هنم اذا راجارما نع جرحا هالي واهجوسل دان وج وا
 0 1 ماع نثر لعدد ىذو 2/13 حمس سبانعلا ىواتزلانعالقن
 |, /0) ضو اهرحا لي اا هاهريع و ص التلا 5 ج نازبلا خير بكل :أ اني تيبس يكب يش حم قبس ١2 راال اداو ىنحا ئح هش حدد نك
 .نأ جراحه ناو تكاتك ل <2 زق يس جرحا '(:را3واطرا ١ أ
 د 5. دع تر اح نقر وادد ى ذىع دحاو نحضر وحارس وا خروع نىكيىلع
 ,اإ| اصلا قحا ىلإ ذل 5 ملتصا 12 وح ىكد خدي 3592 وم
 ..ا]) كلانا و ىوعرللا نس دالاس جل اين لت و نيوجر لا ىوع د ع
 1 الرا ال422 لإ ضم جدحا ديب خاداكهأف ضال ةوحوشع
 ةديجلا انا خي ملا ورينا ضي 3 قبساريبلا ىذا ادو

 شم 00 عملا وطسملا

 5-ئْ

2 
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 وأ *6؟بباطلا نوعا لالا شيب خيبت اه اطوسيبل زحار ىسداسلا حراما ٠



 اماو ككوهو ىلاب ل وق ناب هناي ىكياما م اطهارصلاب ةداشلا ١
 نعش او نهرؤا زكا هاش را كلوا ل قاد: تشهد |

 ىداريرط ضاقناىواتطل زمر مغ طبق هلم اتش ١ووقينالا /
 ناباودغ هدومرشبو تملا وم هارش حا داو هدبا ئعمش سوار

 رارلا تناىوتاولاق كك وهو نم هاب اول وصب ملو هلع هىاب تيلإ
 ن عيبللا دجال امال عزياج : داههتلاو ثري دم والا سضنللا عددي الإ

 ر ةلاف تاكد ظراولاوا ىرتشما لبو رارالا نكت حلا ذا خصت كي |

 قمم اسد د نى شمر قلما ىكم 9 عي داك يل , ظ

 لري و 0)كملابججرلائمارمعدد 2ناال ورخ ماو 0 و حولصح ظ 1

 ليؤمياب ىبش 2!تانازما سويط | عرملا وره لع تييل امة اىّرخ
 ناورشد "و ناد هرنؤيع حداد ىرد جتنا ىّرتملا نيب 2 1

 ا الح جيتا وه 2 وانيجلاو ناو 00تللا عدي 0 ذو 2ئاحنق ج١

 رجال جدا لع و نجرللا ىوعد باب نم قتال ا كرش ئادا د 5-5

 اشيااببمو ءاوأت نم ىوعللاا نم نيلوصطه اهم اجورعلا ئعالتفذ ني ' 1
 ل ما كذا ملثم وتلا هجداب , ناؤرت ممماب عتن_طعىرتشملا اناهرإ |

 الاد ثار“ + انخ نعول اىف اعف ىتكاب ة داهشللا نس ببال
 ثاوا هرلع بوتلا١نؤ يبن وأ هرنع - جن ةمارملا لالا ةليبلا ماقارا

 انكدللا5 ليضيد كهلان ا ملو هتما ترهو هوان
 ا و( مينا بشل باو نبساعا مالا هتما تنساسا١ ونببتو

 20تنلا ىوعد ق2 داديلاذ نامل نا لما ها واتوئاك هاتلا 7 ِ

 ىو ءدبصع كلا ءلععداولاد١ ل عدد ملا ذا درا ||

 ل ع اع دانسات ١

 72و !6مهرغ هيادبلا ءاوشو يلبزلاورصلا د مزجامؤع 2 /
 لغد رع نمو ةشسا حجر ىف لس ىكزلل متكرر اردللا دع تقطع

 2 ت1 ىوعرد ىرخحا ةرجد يك ماحس اذ مولع يتم 1 ١

 هدعج عن اما نها دإ اياك سناب نجزمدا بصر وجر وام عَ ظ

 : صح طوتشي 000 ططج !١نكو بياع لاو معيب مب
 طرشي حقو كعا قداسلا حَدَن عم يح متجبلا نهارك م 1

 ىف دوكز اوه !مليسرلا نفل بذا ضم يخل ضد حنا ضح
| ١ 
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 ها 17 0
 كوع دو ديلاع ذ ةدس مرتن

 طورشن عاتنلا

 هس

 نافلربك روياب
 هع



 هس اوسع. -ٍ

 بس

 0 تلا ل ل حمو بت سس عمدا

 هس. اح 3 : ب

 رسل ل ح77

 هوس مووت _-

 7 .------بس محماس

 بف

 بت دسم

 ماو لج حاتن لع انحير
 1 يجر ان, وس قط ا

 ميسل

 حفدتن مارلا ءاكد رقااذا
 09, (تللا ءاوعد 5

 ن0 2

 هيلع فوقوملاءوعو كال

 مل وحد

 كوغدلاكرعال ىوتسما
 طَقف هيلع فقولاولو

 . .مل] ةنوسملا روصح طمارتشا مدع ب داجلا احلا ةذاوم قاّمهقس الا ئم اداتن
 7 ؟؟يلوقلا مدع 2 زازملا ناس ئضتقمو ,ب تاوررطا لول اذه وس داعلا
 ' ااهبلا قطخام ارتنسإ ضي صال قامو بشمال وراطوخد لا تجمل
 ' ملك نم دقو م وأ ضيحضلا رب علا رإط ادار جا وعن لو ص اتش ضنا
 اجو!تن]عانهرم 2و ديو ذو جم جارف ناس 0 باب ف ككذ
 مريؤتنلا لستكأ ورغخ س5] ديلا زل بىنعتي يداه رات نس فاو حد
 "غنيم لو هداع جل زعم مت عجل شدي ىذ ع واجللا ىوعد
 ْ 5 ىضِقن انف ءاوع جلع حاب لكمءاقا و قلطملا فلاب 2:ماخاهاع دا ىكد
 عدا ذاكزكو ديلا ىذ خيب ضي ناؤ جتنا ايع دام جك ديلا ىذ
 '!ا اصل نسا ةلاذاضيروي ملا ال اذهو اقلطم اهكمرحالكو ج!تنلاديلا وذ
 ذو 2راخطاتق ولا ةف اوم ديلا بحاص تقول فلان جمادهلا نس ذاكأ اها اضيا
 ةبابس نش وري وتلا ْءدْتَم ابك ءدرطلا مانو نماّنلا حيصفلا نوح دع جانا
 ٍ (ابارالا وه تيرتشا كلنا ت مم كللا لع عدالا الاقخ ج2تنلا رحاله غدا حسم
 ءرا اد. روكع يخل 11 يما ةشييببلا حال اذا ملا ىوعدلل اعف د نوكي يبت ناله نم
 نأ دصاحا« بس واعرللا ؤءضق ندا عبباسملا حصا ىف هيداهلا ىف + 3
 ررأ املا محور مياطم اهليم عيبم ضعب م واراد فلخو شر ونعدبرم تاما ذا اب

 اريح لع ردا نا للحل هذا نو نه واوا لع مت تعبد راكد الخ اق د ىخ قمل انا
 لأ ووش ناو ماهل ضاقلا نعمك ىوعرملاب مان وذ امالو قولا عا خان

 5 وهو طقف هببامساورمسا ورك دل دابشلاو سم وب نا فقاولا رح يسااورل لد

 األ وعن رت مث بلا خس الكرب ضرجد لا منعا ركرا يب يتلا تحانص اوركذ و٠١, فرعي

 م 0ك

 يس

١ 

 ون

- -« 

 ازا دبر ترس هوكم ىف داما نادرعب محور وكدا حنبل كح شاذ اقل ىضاقك دل
 أ «دادل اودع يب جرف ةعرش جح فكنبب بتكو طيبإرفلا فتم ا يهرش اهح
 أطل نانو وصي نحال نذناب داحداول هلع هنا لع ضرقول ا ئدارغن كك كه
 11| صن .ىكك) رخال - حفل ائيا قحرل نال هصيال هناا صالاو ناتياورم هيضق هن ذا
 اا ىنصاونا نال فق د ل هدح اع داذ عاج ملم ضوق وللا ناك هرح انف
 1 | ل لكم 6 ف قولا ةلفب بس و ةدحا و! هرم عصيال

 | ىضاملا تالطإ طب ل وتل اوه سجال وي يق تيحماجر طكضق ولا ناهولو
 ١ اردد ولا بص وتو فقولا ف معسل ال ذخالا قح نال يعي من! قذي و
 يانا صنم ىننيلوصفد امماحيصاقلان اال, م يصخ مله وق وللا نعدحال

 ١م

/ : 

| 
 سك |



 م5317 0 فكقلانعيسالل عصفلارحا نم حرمإْقا شاملا حصطلا ف ةداملا تو ||
 ىلىوعرللا اكو ةراجت ا كال نيكسللا وا جلخلا يلعن و ولا رات ار دا ىفو 1

 1 ١ لع نيحح عر لع نق اولاد ىضاق ناداوا ةيل تب لا زضول ١ هنه بصل |
 ىلع د كار وّسل دبل ل وصار الو رررلا نيحلا لضمان رقح نال حل دآع ى قش املعام ب

 همساركد نثبيباخلا هيبامداورمساوا عدحو هلا مسأو مىيلاركذ ئم باطلا لع ةدايشلا
 هم وسبا ساو 1 كن اير ها ىف 0255 نادرا ورعم ناو اا عانصلاو

 5 ما نعت اهريغص وس اجرك د /يونتلا د ددالا للك معلانصلاا كك
 وصلا يع لركو لع كاوا داو درت فلخو تاَقيَمَس تاوحات

 امم كوكا ركككذ تكن نماء صطخاهرسدقباجابلاطو ل معنبا تبلانباا هبا
 يصلا عنب انام حريولا ليكولا جو ارب تيدا با شناو

 كل جاكي مل و مالوا بالوا نيب ال عانبل ١ وردا اكد د
 0 انهنلاب اكن ماب لاق و عت 2 ييورظر ودرملا تاوثتلا (تككيللل| ميتال يدرفرميييرر قابل نفعا وكت حد تروج نوه دق كا

 رمل ادكو لوقا ف بصخلا ىوع د فالك ومشال ديلا ىذا ىدعدلا|
 [ةحسلاحاشاؤرصنملا 2 ثرولا سبشل تابناؤ مصل رز تدل <ق رظالذراقعلا»
 لود ضاعلا كس ترم تيطلا يعد تيل رطل و ل صولا و صولا
 ملم 1 اكو رحاب تلا ديلا ىؤري ماع وصتال كك ىوع داطبا هيو ىوعنللا بانك !

 تاربالةيلامعمئاوعدإ 0 نا ءاوع دوج طغقي تيل عمنا ىداو ثاري'بطحجرتت ناكل

 وا هيبال هئارسفب راو 20 هوي لا لو تيشيد و اكوا هيبتكوا هلو هياكل وتحمي سف
 هنال 2 [ئواتللا يو ىس داسللا يضم ارح اوا نع ءيداع نه اشور اول

 ديبي حي تيدأ متدرب ا نبا نبا عار اد ص صداق غدد جم 2
 للا هال 0 0 نو درج اع تشيب حتت ال بس اول و0110 ىوعنلا نهدي

 بنا اىوعد لبقلاه ا اك . فوري وكنا طوب جيتا او بسنه با كفل اه تين ك5 ىوعدل
 طورشب هك طسب دمر صل ان لات ةموعلا ةىنبل ىوعد تناك فيحصل
 ىضاقلا لاك بشب ا هد اذا دوما اداان>انعننيا+ حصاح
 تنآوربلا جاو بالك الكلس ك وعد دصب + حكي 5 م0بقيل
 دحاو باليل يح ةموهلا ةونبل ىدالا و ٌتيملا د وبمشنلا بسب

 ثلادب ك6 ل ئعنح اق هب كرا (قييط ل ثراو 6 «الرل وويهلا ولون انا ١
 بالك بلا و مسالا ىص اقل ورحم لا قتلملا دحاولا ب تأ تأ
0١ 



 ار يسم مولعم نع
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 لجقيإلحسلل دانا اذا دمعل |

 كدرب لص إل ةيرح هاوغد
 هسعن

 و

 م موق

 ١ دة لوما صاير اناربعلا لاقولو نيدرايكح صلات داع

 ميزاب
 ظ 1 1 نر 7 ا ْ

 م .٠ 1
1 

 0 ل ل لل 2

 حيت اضاع هبيرقد اراد عا 75
 بيها ىوع ر

 - ليات هسلرجر العن الكح ام” لرنع كذب فيرعتل او هيض ماصخلا ذا دلو
 ١ ١لدتهلا نصي كو ةليبللا حتت ال ط ورشسلا كله نم طرش دجوي ملا ذاذ ىوتفلا

 / مولعلا ئعو نادزل ا انهو هبل اب ة دان خياط اتح لك نعس وام

 1 | 0 ابارك“ اضعل ١ ىلواد انجن هسا عصت رم ليو انا

 ظ ى وآن حعاهنلاو نهجلادل ورماظوقاك ةاكرس رمي د اهنسب نايك عصيالد

 دنهل ولا _اث بشلاىوعد حصعنم مهففاربع عل
 00 منا ئماهرمعو 2 داجلاو -سيبظلا كول

 جما كو دال مسا كذب م والاتم ىيبظلا يف ل جشم دقو
 لطاو 32 ١ قمل هيل ا[ بابكر داوهسلاوبا مامالا

 ١تناكأ ذا وع ه ب ا ككذ طرتشل ا يجرلا لا

 41 لح او فن دليل كذ اثودب مك لاو لجو هيسإ كذاطرتشي بياغرع

 ظعلاتملا طعئوعرللا ١ 0 0 تيس و دذل >ةىوعدرللا انا

 ْ 0 ةاهديس نمور اها,ثا راج لس -باتف خا
 ١ نكساو- مككس مئتلاو عيبا و قرلل ةداقنم لزخد للا ابي بها دو ملم
 ْ 4 ليدل رح ان تنزف اهعيب دام ديورسو يدوس سلا

 1 لل نيش ماعالاكذ جيا رجب دكذؤياب وفهد اه
 : ةلحذل لوو حجي ال مين داقنا ١ااربحلا مساتنا تالا ئم لاواتد

 قس اازؤع ىرشم ا 0 ميد اداقنالأج ىسفن و تمس (ىدد
 (قايفنا (نوسأل عيدا دنع توكسللا كا 537 دوال كدضشقاال

 كوكس مها لانك ددقو شاملا ب نجود لت و خي انالويبإل

 ارقي انا ميلا بولا دجب ل5 ثا ك فرضا حرش 5 طاربعلا نأ

 ١" دال نم اهرالب لق لمي ل دعب و قرم زاّيقن نس قبسيب ملام صاب

 ةرعاوع د رم اررعاب و كن ئعابعأب جوس الو ىلا ذقمل ضراعم

 مهلدملا فرهتملا اع ولطم بو ححراو "رسم سو اع نم زيكا روكذللا خصل

212020201101111 1 
 / رارااتجشبكوعرلا لسمو ديبي مني رد ن فكماد قرش عناد ىوعرللا ئم

 | دال جااوع د ينال صن ج11 بعير كك جاوعد ( وكانا



 حاصخالكت وكسلا نال ةرسلاطل ا ءاطالل اططق فرتادي قياداكرتناو |

 وجمل هداكلاه مقتل« تايسإ نموت 8 دع هيلو هريوزتطا هل ٠

 2و رصرعب اىيبالمينارهاش لاهل نال فصتملادب ىف كتف عرذو ىوغد كذ ا

 كو من كاىداتخىف ملسملاو لس شحوب حدود ىوعرللا ءامس نعزاطل اعنف /

 ةدز نعتشامةإما غرس لسا عرع ءىوعدلا باك بريل ذازكو جكصغ ْ

 مولع صتمااهطاناب دك المالك عاق كرت ىفلخو حا ثباو أو | ١
 جو دسم نع ىلع دي ةره نئمح باهل حبس عاب لك سعف د + مكمل أ

 نوتات !هاوعد رك ورلد فرس عراد ىوعرلا ئمابصني ملو ةدحاو ةدذب 1

 هتعمل انا عدت و ىكت هو ابمالأببلا نايعديو مال اهءاضرساب قيس مَ

 دبو وص 18 اسمه او تااكاهح اج 3 راش

 مهن 125 نيل. اسكذ 2 ل لوعلا نوكسحن م اهل ةنيسبالو تيب ابجاتنو مقبل |:
 1١ه ب ام حاصلا عد لوّصلاو ٍجملاو طع د 01

 طمع مجوزلل عولصلا تحللا مهما جوزلاوم جوزلا 1 دخا 1ْ

 ا لوهان اهو دود اىكيطِاصن ام واقر د 0 ار واسال

 ناب رحا لاوسن عزلوملا بس اجآ ءاهنصب .تككذ غد جوزلل لوقلا “< ْ ١
 نعدنه تاما ذاامْذ عع احل وصيام هلال تّقرملا غاب وق : ْ

 نييكاساناك ار اداكرت واهنه تنبو حجو ىن نع جروزلا تاه مهنه ثاذ جو ]ز
 جوزل رارلا ىصن نا نايعدير ام اهيتنب د جو زلا عم بنتن يقلل اح

 حضةنينإلو دنه 2 رلاول زاروا حماك كاوئجب ده ناو روب نملا ىنوتلا |

 امتد لتخانات اهةناو مهن 21 نيملا عم هزل زير ول نكذ خ لوقللا |
 سو ماهل اناسلل اكد و فينح لإ لق ىف جدذلا ضن ىو لق لوصلاف |
 هذ نينكاس تيب افلتخاو ان هن تج ور قلط جرس ىف نس نعال 2
 جدزلا تيبلا 5 اهنيبب ىنعقتي لم ابككم ىف تيبلا نا جد زس نيبال |

 ؟ كفل ناسل خ06 جر اخارال |ههتنسسب طقم ممل ميك < لال حلا ؤاهنيجب

 زل حرق وه اذانسياب ءااث الث اهّقالط دعب الخ 11ذ١اهاو هيرو

! 

ْ 1 

 0 ظ |
 هع كارر| ع 0

 ' دمي 3 ككذ فاو 9 57 د فرتيشلا ب معا صحرو د

 0 ع 9 معتم ادنهربب اناكأ ذااهيد إسمه 1 ىياطلسلا عنف ةعومسريئ اهاوعد

 ب نعمابم تام ما املو نضراعماللد نيس م زنك نما رىصتس عه 1 /

 اهل 0
 ءايطإب حا مو

1 0 
 عمرك ل ضر اف انام فرممت

 بلا ىوعو

 دعل ميراعلا يوعز ال

0 

 جالب اب اوعد اف ايها .تحام
 يلو ابوال حعتسإج نا

 لوتل فركب
0 

  ام[ح اصلا جهلا لوقلا

 ىّس اوم اك
 اا

 ق'2وزلا مرو مم تفلح |
 تيسلا روشا

 2 ا ا سس
 ملول لوفلاكاتاهإؤإ

 8 ودزلا ْ
 مس

 دعل تيسلاذ افلثخا

 اللا هنعب لوو قادطلا
 نهلرت نا



 ١ ١ قالطلا لو افلتخا ١١!انه اهرب تاز 0 قالطلاب تبلح ا تراضاممال

 رو ةفيححإ لو جوزلا هش ملغ لومل ان اثاما لاما و عصدوا
 ١ قطافم اهلشمزئاببجررد ك5 نازله الرو لوول وهلا فرو فادنعو

 ا وملاك راصو ثروملا ماقم موقد ثراولا نال ©: وزلا رو لق لوقا
 4 اك ناكوكو ماهضلا مايخ لاح اح امض اب افلتخا

 ةلرصيامو لوزنككل و تكرعلا ظسالقو_زلوقا رنا ام وموجد انك
 ْ ارد فاؤإلا جيلؤمارملا تناك ااادزنكك[ حا صؤع نمل ولا مالك مس
 و قس ةامملا تتاءول ايت ارح اانا هادو هرشرفلا ف ضراعتملا

 اناا لحو ىنرزلا اتمام نإ. ى. عسب سيب يلا تفرق اهل
 ١ اوضادتي دانصلاو قيرباحكو اهلا و.ىفانطل ١ وجوز نب ّىمليامو

 ؟1/ابنورسوحرلا ضو 201/حزر جت آنك نلل ىهللا و مدشللو
 ال ل نوه اذ امل يصي اموال الاحافلتخا ذاكرتنا اهز جونج
 ال ثمل نسلابلاش ىرعللا ناي جلال لوم اف ف افرلا ليل ىالتخا/(ناكا أذا
 أ علل د|ةةاؤبنس و ةارملا قات مدلل هقيدانصلا نمركاناخو كيرلا
 ْ هبا الكرش وبتيف : ىالج ماهل ع انزلا جليل كهوف صن دجوي ناالأ ٠
 و 00 يي ىاقحا هديب و ةاماب حجوزتم الجر غب سس صن
 ل الويل تاءوحح ىكذ غامرل ضراعحا]ب نامزلا يدق نحر نيورصتم
 1 ثنب نيو سوبزملا اههبا نعتتتاء +ممهوزلا دس ساقعلا مب و اح نإ

 6 هاعنبلاو هيئاككم راقعلا ناب ىدد نال نبال حاق القا تامرتعا جدل

 : 7 يعي سكذ ذب سوجزملا نبال حل وضل وكف مزن لكك نيس كوارع
 |! طارش منه جولكملا تبلا ثرتو هند ركز نب نال ثوهاد ملعب الشرج

 , ا ءاقعلا كلؤسلا ةمنيبي موق محاجشل ناس نعّجردل بل تا داراحاو ى تاتكاسا# له

 / | ئلاخل ناو نااكك 3 تيبلا ءاحىفوهاار وكلا يل ووقلاهرؤككملا 0 ا

 وصد ايو لوم ٍيصي امذ 6نرحا و لكك ةوقلاف تيبإلا اضيف ن 'جوزش)
 ردو اة ارملا ادال ةارخا و حجرلل يصي واتح نمل لوشلا ىارعلا هن الاقو
 ١ هناي صتقا م ىالكب ديلا بحاصل ىواعرالا ف كنقلاو ظدزلا يبو
 , ا وءانه واتح نئم جدام وانها رصلا ةكلقو 1ةورنا هنع ىوقارهاظرد ضاعت

 1 ,اراصلا جكشماب دالاوميتنا ليكشملا ةقلايساك ةضف هاا بهذ ولو تيا

 ْ داو قشرلاو فاو 359 هت متبل »كيرلا |خضيام همب ملوعيدنمب داهل



 نو الا عونا كيد مج وت ونكةتضا دا نهار 0
 انهراعإلا غرك 3 هرسإلا ساالكربنا لظعلالا مالا ايككك نان هازع هةنيب اهلا ١
 ربحا( نام دبا ناك تيدا هل ةجريط هاج هزل فلتخا اذا 1 1
 فيض طغق ىنك كانك ملاذا هاشم كك حم ورنا 'مجمشي : ١

 0 تالعدت و طقف تملا عام الملا نال تيبلا عاتب يدم
 م 2 ولكنا علا لع تلقدع هد تبادك نكقك تببلا نادم تيسلا |

 و ىزكت بلا !ىضن د ىنلتشالك ادا نح حرود اللهم ناك ,

 7 0 هب دارلا تلا ءاَتح شيف داجوزلا نلتخاةاوركلال او |

 هلم ينك ان( .حلاوسلل اى ىلاقعلا نيت نتن ا «خيب مصيف هانكس |
 (ثمىعدد ةايرو نعو هنع وبا تام بسكو لايم ايب'تباذو سس حبات 3

 ك4 لاحد ا امك دب ريو دعو مرن فلم هيتس حصل مخل |

 مش رولاوسيل و «بسل حوم اثرلا ٠١ خب حتقمسم بسلك هل :داكتيح مل أ

 : اذن

 تالاؤمي لو عومالواهتب هنيعي روم ءمعلصو مايه جل حيف هبال"

 لبق كرش هحو دود هب سكت ءادي ريو «بكبالا عقجاذ قاس /

 بسبة صحا ريحت 2[ يف لونا سباك كم بسك صحا
 راو مما تيعلاو ماعلا ئس هاك ل جك

 بحلم نداككذ !نناكك نال قد اس لاس د نبالل نسيتي ١
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 7 :ىرهو ديوي

 7 جور د سيل تبا لجسم +ج لل ىداتفلا نو خوز رضا ىوعدللاةيلادكان

 مسقنما ةضصان كلا واشف تاموالكوعا هببسب حصح 0 ةتسح بكل |,
 ثيح تت هننا صا)خايع هر دك تسوس ١

 معطي نا بشتكك نباو ب١٠تداطع لوماخآو كوكب جيتني جيشا نا
 2 تاكا ناك واالل لك مكت كاماوبل وجا متئييتاومل عوكل 8 ةزجلاو | ْ

 يلا دعوة متصلاد اان ط ورشي رم ارابع نم مداه طورشموبد يا
 م تكتل ادم دنا و حدلعلا ذاؤ هسا كايع نحبك (تهتوامل َقئاَش 1

 ظ

 ظ تي نلكس نه ؤسب مه جل كرما ف ملا دالاكو ىكنؤ توسع

 تكتل يجو و +رازلاو ةصالخل زهد "2م اهونصيامو ملانيعم (ح

 > ناو طل هعادن بالك وال ءلاتح عاتلا (توسلا ل اّقخ مايعيو ماك يبإ اذ

 . ,ى نا لوصلا نمط مدعوتلا باول نيينسسبلو بال توتو اكللا

 ناإلا 1

 ف ل عدووس
 ةنيب اهل نوي

 كيلا عاتيريعزافلتخا ذا

 ليبجال اك (و

222 

 م هدحؤ سكن ابب ناكاذإ
 ' ام سصتخا هولا تام

 هشلآا
 01 ا

 امّمعسو هيبالايعو ناك ذا
 هينالوستكإاف روت

 ااا

 بلل ايعيف ناك | قبال
 اسف هلانيعن نولي

 عشا

 مسبال نوكنالا هيككاام
 طوركل



 هنوكت ولي ع ككارادم
 هيب ال انيتعم

 ا م

 هيبال يف ةرحبسرطول
 5 لااا ادام

 ,تلياعز هاوخاو هشان اك اذا

 هك سس ل سس ل

 ميغيكو ف لحي ةراح طل رك
 ل ف

7 

 ا بلط هل نبل .

 (ولعرع صيوبوع بترا
 رارلا نم

 7ث سسسسسساساافياتاسام

 7 رمطف «رار ىف

 دلفقول اهنع عقدي

2 

 بلاي ىفناكأذ ١ نجيأ نال موق نم ملكسملا اولا ”

 مان و لانيعم هخ وكت وبث نع مكر ارؤ عنصي امو لانيعدم ( مكي
 ظ الب لجنم ناك يحلوهرخالا وس نهي حرلا ربل سالو رتنا سكر

 ١ صاخ لكروت ركل صمام رج «لاوحاو وما ىف لنينيصملا و
 5 ل اوما لج بكار لوهتج اولو <لاس مل 7 هن « ف لك دك
 ظ صن .تاوز لال ثعف رك رول حج يوم هيب #ككذ ىف هال

 رح اكورشم نك و مك راه يدوى هلو تنهار ان دالع هلع

 مح ىخاو هثبان تبث نا لوقت لا لاوس نعاضي بسس اهجلورتتلا

 : َ لاول لكامل اذ أ: ون عسرهو كيلا نولعنياءعيج و ماو هده اع
 / ووك ملالاو * ري ثعب و اما ارجلاو *هداىتيلو هتجب ياهلا بد ملوع
 | 84 وزو نمل عتاكك ل 5ك شساو سضنب عم حيك داك فص ولازم

 5 فاشل هو“ «نييعملا وه اطقف هبا ناك ناو *حا هنا اب 5+ 0
 )0 حها واحات ءلع عمرا د جلل و«ن يقيس الثا سويس ولو «نيؤ فتم

 واهي مصخ وكام تفاح ؤلاجا حا لكنا فإ ىف كجمال
 دوي ويل لن ركل نحكي فيكو نير عم ندع
 '؛ ااا ا سمور

 , عع دمار ككو لك ى:طءاعم وا ضرالا ؤرتعر |زم عداو ا دبعو | تف احوا١

 ةماثةمياق ةءاجإعدملا اله ثبو كنيبام هنداب خصال لع فلك -
 7 | ا الا تاكل نينا انه ىف موللا تم ل

 , طاقه فصتملااهبنإ نعد م ولفمراذ بمد تاما نول

 أ ةيرارالا جرا ئم مونعم ضبع بتم ها منيضتم بج وعارشلا

| 

 1 || لدنك جلا نسخ رقدص نيععريذ قو تمكننا شرخ متم

 || لا تايهنلا تاككجبزلا فقولا لوم عاد نديرو ”ةلنس ننال نع ذكيا

 ْ ١ طلو هوى طوق دبد هله عاويتس ادد دكا طرهتدا نام

 1 مج ادع هن حكى تيشرغلا (توعددي نمعحتد لب ككذ نع

 |[ ةساو نككرلىبل مند وخل كدا للا رمل كسلا سل سا وكما
 1 ةلواطتما ددحلا ئمديلا وضد ةيرطعلا نهؤع فرصتلا ككذ ف ةرودأ و

 ْ فهود 8# محاد ا مطق فقول داك ذيل حمرا

 ١ ' نشد هازع ةرجا نات وال هاو اطعام عئدد دن ارو ”مهولهح
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 3 لف عرشلا جولاب امانا لا فلككد لكذ رك ديزو عه انا اعازرادلاضرانم ٠١١ - ةمولعخز ص ءاراجتيساذل اديز فلكي تقولنا مازلنا وصدى

 ممولعمنيراس عاج ناكاذا هذ إسم مس و ىكذالا رظانلا ضلك ١

 مم لك وو ديو نس نيبرا العدد زم ةدحنيع(لككلا ققرطياب نورس و ظ

 ناكل ردا نه قنسالهاض قو ترطب اتسم طع هاررلا نماشاس نس لل |
 انا فقول ظان معو بترملا قبرطب نا عشنلا جو نوماعبو ضاممالب

 |ببككلم نسر وكذملا قئبملا هذا درج ون زملا ضقولا ىف جراج «نيزاسسلا /

 نوعادلل ىكؤ ز لوملاو عند رجب قب اياك سبهتش قرش سن تسم غيب

 مال بيرحلا قبري موق د انا نيىدادال ىك ىذ 2حوهلاو عد ع مخ

 داويف د عا هساوا روز زبلا ف كذب رح اكوخرلا ءبجج جحا رقد

 ا تايد نال داش ظ |

 : تيب 3 5 ص درس نائبه ا

4 
 م

 م

 وضيرلا 5 0 1 ب بلاص 00 نال 0 9

 يعاب نا قدصم تأ رواد حيقيانلا تعا ه عبالكن ا هش.او نهر نعل
 لولا لوك كمنيلوصت ىيملا 00ا سَ وح ماتيتلقل ئرلل

 توورعبش كولا لعن ولوتلا هرب فك 0

 لعد زم ة>- نعمت لا جريل اهترجا نوعي اقول /ةايلع ردد ن (نوعصاو

 حولا اجا نما عود النقد ظان ما نالكو ضد اعمالد بس

 0 و بامىاهركذ درج كذا انته
 و عرس احل ديو ةرلا نه تضحو خو ج.م فعن لوا

 31 كَ طوسبملا اش[ "ومس يي هاوعد(نوكت ل نخل

 3 فقولا باك اهيكذ ددو مربع كورا ١ ماظل مدعلخل ةيىوغرلا

 نتكماوعد وش الخداع نئس غنام نك ملو هنن لثة

 اوم هيواعم ملال كو نبيع مج هلذملا ١

5 

 قلرطب :هعد دل امراكاذ)

 هلوق لوقلاو بترمل

 ا 0

 ىقل |

  ”فؤناكرو تفو ْئِلوصْمل 7
 ننس سب 3

 دار اوال امرنب إل عشر د

 هنا قرصوزخا .

 ا نال ب

 نب النو هل الث هاوع دعلزن

 عين الجنس

 هه

 كرش 2
/ 9 



| : 
 3 ظ ظ

 ةلاللهع باكل لان ظ
 : ا 0 ا

| 

|| 

 ا ا

 "اا

 كوع مسج 5-0 -ج 0 يعم 6

 . اعوسرا هد جف انمالا ىديبا ىف فوق ةدكذ لبق ذل ضاتقلا ناديدف .

 ض اوربسع بلارم ثاللت الع باوك ولاة نب ساس ىف ب كارا قتلنا
5 1 0 

 0 دعم حمل اعكلاب يمدد ريو راب يزاد 5

 | اهواي قع ظنا قار اهل ياللا جي صيالذ
 طراصمو طينارتن ءلورجلا توتبلا عطغم لكسب موقعي كج يضؤامو
 / جيؤر»ب اطعاضاةراصواخ اضل و سنن هاضعلا كو اود ىثلع ناك

 / ىيزلا وو قامستالف هع دريل ناهس 000 ذاع مد تاويد

 ْ تيا ناوهو ناولملاب اء دصم ى اان وعم نك اوفو موسرم

 و” مزلذ عم« (نرو# 8 داغلأ رب ت ررجامالغ تالكالا اناالو ئم
 مه

 | 1 مج والغاز اىكاطعوا رايت القارس وا و تزد الع هباتككاكع وس صم

 00 و حرا اكيحارحاىت ماظن اد: جن وكيالذ داّشملا
 هني داه وو رد كوت ا 0 محارم

 نسر رش هربظا 3ك 4 . وكاد أ بش ا الب 2٠١ قو بلل نعتست

 هج و ج تّشدالو غو عا صرغ الكت دزئئئوهو /اخاوااوبلا لع

 1 ا يكل >ضاحو ناخضات ىواتذ و يارا فات تت اعف ناو
 ا عم لج خ ة|ىمزعش نع ادبلا ىرا حسو وطال ثان و ميانك املا و
 أ تيدا ازؤاتحا ذل نهرا ىدحلاىكأو فىكذب ذب طخرظا و ّقك:
 اصل سلع ذا باجباو دكت وا فام يكرر عع ما طن طخ
 را جا يكتسب و١ .نوكاركلا تلامس نا له دك طلح ما د
 / 10 1 ضرع ناوىلل ملا دحا وازن لل 2لاو تككذاف
 "تن الز روك مل انا ول ضف و طق هما نالرقملا قلح هيو تيك
 نحو لاذا عزله . .كوكصللا مس اهتتك اذا حا حاوسنع_اجاو
 1 ةلزوللا نجد نب الئل تم اى نأ يالغلا نالخ كك ثلالذ لل ومح تك

 أ ثيومدو حتماذ مبدا انهزعجكيحالا# مالي ,اقاوبف نكذك
 ١ جاتا نع دج ٠١ ملع ددغي نا تب انك هاشت نموسين 2 / قيما مضر تملا مسرملا الع نئارشا لكك دارا لاوس نع بجو

 ُ بانك وراتب نا سلع نم طخ ه11هدبش النا ايما تكي

 /:0 ةسا ملل بتككم ثلا فذ هر ولعسما ارك نمحوضتو تكذب مكي *

 ١ يك ةصاخق اي مدع طكفنو ا قاموس يكعدع

1 



 '؛ حراريا نعرسيب ا ىف وانع دق اولا ةظفلب يصل ممتياىيلوق هفاناوأ
 نتالفارارقا نوكتكتيجقي لو دوهنلاك ديد نيب ملقا بكذا صج ام ٠
 0 دوز مدع بياخل أ وادوسرصار رصم ن اكول و. ةداهشسلا |
 مروع اطلع مهاع نا 1 جلرقلا نوكتدَم اكان ال ماعلا ظ ا

 ع رب اظ -.ماشنيطعفلل نإب ناك ذاو ريؤشلا ث دامه قدطنحلاب لولا
 ثوميالفلالا ساررإلاىراّو ضاالو لبا يملاوهحراش 6 لادا لع ١

 (يىصن جن يون ئمججا نحنا ص 5 نال مىمدتلا انواع لوعيائاو دلع | ْ

 1 كك اكو اندلاع رمت نال ىريبلا صالعلإر اشاد

 اميل ومنو او دج موسم 5 .كيصاملا ةاضقفلا طوطخ هلعمزلا |

 م ككو نا م ناهس لكني هانع دك أ

 زج فاصلاوويبلا وساسعسلا اوف حضاسلاو ناس تنال

 ايف الالب شل اكو غلا نبامققحو نلابهولا و ازكهرعإلا بج
 باائالا ىرمسلا 2 ةعالعلا .بسلتو ري وتلا باص نات رجلا بقا ظ

 ىاسعملاو فصلاو ليلا طخاماو كي ثرح يملا حلاة بكلأ|
 نسانللا ركيكهكركم ىيانلا ئيباراظ انونصم نكمل نا هنوف:
 ليف كف اص يكل ناز ظن ورا فعل بج تيقن بع مسا
 مزال غول لهو فلج مسوسح طوتح و ىولمعملا« 1
 عج طج ولالا ضرع ثنككب تيملا طخ ضرع وشر ولا وه لانا بطب |.

 جلت ىدانلا نت داعلا ترجدكو رطط دنا تن نا 0 8 )

 ةراملا لغانسلاو حلا سهلملا لاو دعبل : ىريبلا كات عرنا
 لكك راكب فت دجو يايجلا ل31 بجاو 2

 !,ارقااذه ناكر مرد فلا لع نالعل اى ديب ىراكد أب ف 2

 فرعلا جول وها ١<تيمدل عاملا نا دادازيو تلق 9

 الضاقلا باتسيبو راتعاردللائررّشاو ١هساواطخلل دجال

 نارا تاي كامحلاب حييسال ماب 56 ثيحاقلا])
 ١ اد تشكو الراس و فاصو عابرخ دو تاقارعلا < جضوأ

 ىاتالا لعبنا هما ةيه يتلا نط نعرف راتغاردللا عشلعإ]
 ةشاطلسلا تأارل ١ حن ح تحسس هضلا» اسد يؤ و حرش ا
 صاالعلل و بلدا هنا م اطلما' هرطلاب انونعلا نادال دلا!|

 م

 ىماقك لجو امشي ع
 « ئوص اها ٌءاَّصّملاي ديا

 ا لا
 د ابيحملا طخ شتسيل

 ىلملاو عايبلاو .
 هجم اف

 انرع



 قيس 2 مهم هيست"؟طتصسكوجا تل 2 تح

 كمال بوي ع و 2 -

 هك يدين

 . - هسه عشا
 0 مح

 توست الا ااا ا يا ا تالا تك

 م سعة جتك بج بيوع هونج - د

 - - بس حسم _- د يجسم -

 رن اف رل اب لمعلاو
 مياطللا

 ”نوويححبطج

 دبع وتفلابو اح

 يثزلا

 ٠ هنن مف ذل اوشن سرح العمل اه عدا ول ب وصلا شت الط ساانلا |

 ١ دعب اباص احمذ لاسر قتلا وري وتلا 2اش نيكصحلل ئرلا الع ذيشسلا
 0 تاو ”نوشما نبام رح اقند نامالاس نكاد ىلا كمان هاححّقن اننا

 ى وزملا نما علعلراسعسلاو نيبلاو ى لإ مث دب لولا و نابهو

 / 1 ا وحلا
 مر ذا اهاقننيح امل اها كاوحاد جا ئم نعي 201

 زما,مدا حت خرط شاق اذنا دج َح داطلسلااد ذايب 000 ١

 دود دع ضرع ارلع طخ عض لكزل نيعملا لعضرتن ثكاصتقن وا دان

 ا ىلا ابنكعأ ها ابلوصا داصن ا مك _هكف ئسارتفجد همسلا !ظفحل

 ا اراها وجعي دككزب هب عيوطقعري هما نم ماكان حالاب هفطأب
 ”مشالملا سلا لبيع وك و نالها نامت نع انرلاج دجو ىلذةتكككو

 ظ صم وها مهام 2 ل موفد لكل برو شرب ع نع هج ميس هلم

 ا!نئح 6 بارع علقناءررنا امل رعو ىدلنطذا هسادبع تك ىل

 رإإ لع و رباط مه ازتنا طعرارللا نا حصاللا» تكهسا عر روكذللا

 مطور حح ردو ارحا تاتا د١١نناد ضف ساكنا اند دحوي اي

 ١ هيو ور نيدقسل ١ نم بيرقيىذلا هرتف د

 6-0 ايض مزمل هب حين ل ولف تكذب مزيبراجيؤعلا و بملعا
 ءانأ ثحر وكذللا < ءاإإل ,ب مزجع مروزعلا هربلك دومس ”دلدلاءاسب تااعز١

 و ةودق لص او يينجسلا ماد ؤكو# ترءارملا ع حض قر ١و:
 ..اأ لام درم الذ اذلاب جهد تك خا ةرعلاة ئم اشتتسم ملا نه نا تلاع

 0 | ديب و املا هللعاب لع امالاب د داهشلا يك كا ئه
 ١ ثاااعحا وتتم م ئجلملا هذه هن 3 ركل يع « + بسم رعت

 1 جنيب مودلات تيكا با و حدا ضددق «(تدكلادا نكي ىجاتللا
 "الام ماجيت اندوت كاملاب ناكها د ديا وا لذ نازع

 1 , [ذفرتخدلارعم ذكيا بانت ثحانا يخي كت دويتنلا «ج مهد ثلا

 1 لع لادن جر غ داك تازخ نع هاله رماح لعمل ديد ل عاعم

 4 يح ٠ د

 يحل ملك

 7-7272 مم

- 

 يع

 | تداحا تاوج ننام ىاتمعك ددكو ته مملا جومل حضيال

 1 معو داؤ رجلا لا ترام نالا تاك دنع خد ل رجا ابعا نكس

 | حسك ىارلا تاك طنكب بونك ل١ و للا ىنحا
 م
 رد



 0س سرع ؛
 0 ناك واى الخ جو ةببش هوت دجو دمك جانا تود نوب /
 هيا ىالملا ىواتن ىف ترودو العا هنلاو عرشع اظوط وج ورطخك /

 ا.ملصرسا لع ”لارللا العلا ئممإلاها عرايا جك امد لاصاكتكوس |
 تاكا س١ وت حالملا_حاص ككم حولا ع الملا حد ج42 1
 للدديللا عطونا مالككذذ اولا طع ديجلا عنا و ليكف وا العلا نح 1
 الط يعرشلاا ةقربإلاب تيس حلام عب نككك دري ع نرمتاكو هديب الب ككل ):
 فيحرس اص حرجا .'نااضبا حصالخ دج وطو كن: وك ذا ١

 مدد ناككااهو سس ش ١ موه انما تيعيوشنللا ةشحملاب تيت ا

 افصترخا ل و 100 ىداؤ لالا هنبا ةه نر ارد“

 ١ مذ اىومحإ/دك خلبلا كك نسمع نب لكقطناو بانو ماما لع 206
 ديربو بالا خح ئاريو ى ز:ودوحاظلاو ىكذل حملا هسبا تسغ حساب

 أحتسابى١انطةعلابه قافن 29 ناد كت وبتدود سودا ليم نم
 نع” ادبلا كرة حسو مضحك لك ذرل لبو ىعشلا صولاب عمعدقو ا

 د :لاناو داو هلي تك ىادلا لام نم رضا جين ليجد ناحل ذإ انا

 جا دكت م ندا خداع ميو ماطور امس بال ظ

 ةليسللا 3 يلب هتليب 4(لوو حبي لاب دوا ادوصمخ ناك

 وام قع حضن ومتيللا عىسد 1 هلله. عردلا نع كعب يدلل بهاكاولا

 و ءوشا2 م وعدلا ئماهر غو ىشلاو مت 2ص يب اوصلا أ

 رجلا توت اسن نع هيلع عدلا ءيعرشب دلل ماقاول نوما وش"
 ىكذ تنتلاو اكاد ب اجا واكس ور جوع دز عدا اهو لعسمرولا '

 هن هرب قي حمم كارب نزع جدا مث هج ضاقلا صفو ةنيبلاب ددرل
 دعنا لاف الكرخ اع وع د) ئه و وشل ذل ل0 خيش د ١

 ارجو ١ نيا لكع) اًضقلا لعمل عيتدملا نهري و فلا زج عدملا نهرؤ طق ىّش ا“
 متجذبااب كيش ١ك ليم ساونا عريش ادب ول 97 ا

 < تلاىدل ىوكذحا م اركا تحب و ايدل نئمأو دعم اح ومعل م

 س وبزملا حبلا نعصس ايا عدي ل5 م ىكوب لع ككيوو ةيعرطملا ١

 يملا

 مممسسسسا

 يك الن زااذااصن
 تكوملامهقافنالاب تح

 هرب

 ع
 هيلع رملا نيمي

 ا ع سلما

 انيالعداغلاماركنا
 دياتو ليؤبارالاوا

 هيلع انهرلا

 هلّش ار! اوع دام املا رقا
 لييبا



 ١ نعوقاتلا ئجوورهنالاؤ علال[ ملوش رغ هاوعد (نوكت لبو راك تق

 ْ بص لوصت ١ قالك ىف اناا داؤاو ةيزش و رت الا ىه شن اتا

 الفكر وح مكس محاد مواد ولمس در ىلع رعاجع د1١

 | كت ةّدرولل غلبملا هعف دلع تيب جدر اقا مايادعب مت < ىّرعام

 - فلوو مدرب لقت هناك لوي و نيب ليو لبق كك ذ طع ضروب و
 نول الكاك نان تهاجر أ|قالامب اذي لج داول ئيتفللا خانوا
 3 | اا اجا اورق لاو ضمانا حتت ل دحاو ىدجيف

 0 79(راوصعلا عماجج >ى هوك و ضقاننتلا مدمل ليفت د مالك مد ادد «طع

 كاتفو لشحد ناوصهلا زا ىميتت لعرارا ياني داوند اجر هرسلاو
 ] ! | فنانو وعدا سحنتملا و لاطرع هد مغ انا
 1 0 ١ دا اذا هيت ءاوعد مست مل هرلاذ دعب ءامد كك عدا مت

 0 توق ددّهدا 6 نعزلا نحت هرب دعب تررقا# كارمد ف د ناك لوتقي نأك

 1 3 باوصلاانادع<لا د لوقدا هزه هز ما هَجيَصكاَذ دزود ىدجكنع

 | اهفمدقع دلال اوسلا باوجؤزاكمتمجلا لوت مدع كاوسل اذه نع

 ا | اهي دجفر ئعاشلتو هل املا تنبا نئحبمولعلا عاد جل كدر وابا دا ههو قاكلا 7-4 ام ا ير

 ' مازن اوجو مكح ابعت لما هناجر .1,هاردللا نم ولهم قب ايعرش ات ا ةكّضلا نم ستر
 ! ماوي تبلنو نول بدرع كرتزه) ك5 نع هزبزم تام شيعرشلا عا

 86 اواو ةعوشلا ليبلاب ناروكزملا

 تيم لعانب دود اذا ض ك5 ىيصاعرش
 ١ تيراواركذو راو مط

 د ٠ ءاوحاصعكامف د اكن الو نم ع عاصي ثئهعلاازه جايا كنك تسلاانا

 . نعوغرلا نلعب طحت قىدمللا ىوعد عجدنت د ىذ ةلمع عملا ماىا

 0 6 يدااركا لامي ارد ريكا و يَفَحل مج ا لوقي نا هل
 | مىحصحا مع .ملو عحلعجا ييىرملا كاقفدنسع بلطت  ينئلوتساع

 ٌْ أ كعرلا نوط وريوتلاف 00 ومحو مللت 7 ميكا

 كرتشحلا ص و موسم نقباضلاب اهكم رعنم رت كش االافؤس قع وللا ةنيبلتعت
 | ”مهعا عناب دز هريس ع عني اري يكوكولا ناعيا دنعئبو تلو | هع ( نأ

 ا 1 قابوتو رغد ارك جفت لو كذالح ةيرش ما مل دانكت قوز لاكوأم ناك هفرع |

 0 2 ملا هل هد و كّْرتشملا هضرقو هنت ضقو ىدشملا) هسئدوة ادع

 ْ اانا هالقرماب هنسرارقا ابو هسطن عربي نصوقو تكس دبعلاو



 رمل ورعد كد صيالف قيقملا فتاه رش نك تن نكذ تست تينت ميتاوعيل
 1 لك لع ةنيب ل موطن نال توج نام كفقنؤ وم هلال نيرون ٠

 ملا ءلص ل حيبتم ةبرال وطلع نك ةونوس (ضتانشلاو حيشت ْ

 2 وللا ْطْيد و راد لا راد نمخص بليل لا نان قولعلا الاحاضتحلا
 لكما ءورف مانو رردلا يف لشمو تاَدجس كنس فيارب تاتا
 نعمة سلجم ورسم حرطل و قطا ىدع د 2 لازلا نيم ىشعئداحل ئم ١

 _ عيش الخ ؟؟ءاوعد وعش د هو مل نيعلا نكت ناىع دمع (رربا دغر ح

 حي اان [سرل الار دايما تنال "0
 كْتلا قوقفل ياس نماقلطم اةح ورع حبق بجوتسي لووك قب لدن

 يم تراها و حرانلاو زياد يك ملىيل د جيف ىكذ ل ىيد جنت ْ

 ”<هل و ماعلا و ص اذا رباىكو رق الكف ماكل يتفنن اهدا هس بكذ يف
 00 نعزح اتم جنك داامؤ 0 ندا تإ رلابرقلاا أ ذا ءادهلاىراق ظ

 كايا نعباجاو معا هسا هِي عمكتكا لو نوه اذ ةكو ةاربلا |
 داع ذع كواركحكو رك رازكونكم دز لع نجسيال سا ديا 15 ّْ

 . ىنوككا ئح ىرعت كو تدر املاك لاذ م كول وقب كسذ
 ناو ىتكإربغ هج ىع دا ىذا لنيك عم جدلا لوو ثوعلا اب صا

 حج اوه الىككايب مك ذرعا

 ىوعد لج هاماعإرما ئمو هصنام قبال ىوتف عىصواضقلا
 هنلبرا الك لع 0ث ما عت ارب ارا ثيح تاجا ما تاس تل

 ىوعزللا لوسيل ىوعد كو'قاقعس ٠/واتلطماةحملعَوش لي
 مدصب راك ظفاب مسعد ىلا الام ىالذ ,نوكدللا ةارلا عساس 59 ١

 تع ذوو عوا لالا عارم يك طلملب عقد ىقنلا جوع قاوعكس نأ 6١

 ولا نعل لكطفللب نوكيا ف سنت «نعلاربا «ىو اتحد يعلو أ
 ربل طة صاالفلا و ترام و نانعطع اة نعالفن_.لوصفلا نعت اسامى أ
 يراك جدا يا ىداعسلالا نع هاربا ةرعلا فوه واسملا فؤؤنا 1 ْ

 حح ملادلو ىوعدملا حطبتنو 97 0 3 ظ

: 

 ١ الع ضايع و ماسلا ءارب لكدرارظالاغ تان وع تاس خس هرعت عدي ١ '

 ١ دا 2 ليلى طدا و2 زاهل ةسالعلا ذا نو ةربتعللا طم بكن ككذ 1

 كي نعالعا هساو ىرملاو

 عدد

 ظ 1: ةنركاك وعر مني الر طئانسلا

 ١ بعل ىوعرلاميست
 ١ مهو انسملا

1 
 0 هت ا ايتو

 ١6 اره دعل ىوعرلا عيمشإل ٠
 ظ ماعلا :

 هنىعد ن1 داتا تبئاذا ْ

00 
 و اع

 لبي اربإبإ جيران ميرح اتم

 ليم عمغالو انك وعسل

 ىربلا هيذوقلاف

 لخدي ىوعرلا زعاربإلا
 نع ءارب لا هين

 نايع إل



 ظ اقوال نع :[قرشع زل لمتنا ضال لشحو مروه تود
 ا | ك تناهش هذرروح ت وع لد ملا ا و ملوقب كو ىلا طوشلا باوبحامم لك

 ' يتابع معا وسأ رجم عا قياس ترءوملا ت وع(توكي نا طرشللا نإ تقيم

 كب كت هجم ازباب باصركك دق نكسب ملا 2200٠
 | تحرص هطرضلا م دا امج مل و طرشلا باوجريصلا وزب كى وعدو مستق#خ ل

 امل ق عدا تاسناكانا هبا نع هيلع عدا مداها نع هزبا لاق 6 هيبلعمعد اك ىواعدلا وع مما
 1 ةنلاهتيراوت وقح احقف وكن ]الكت قو توه حسب الذاكأنا د ىوعزللا عيال معي ناجع هيبا نعابرا

 5ٌ مصا)ذل و رم رجلا نع حاّقتاكميلصو ةادال[ مجمل هطرشلا) باوحوهش 02 7 :1/تقورّتوم

 ١ ”موصخالو نالخإغ 2ىوع دال لاولنعدملا كاطغتاي ا ا و | تويم انعم ف وضاح هدا ام وصفاغا# وويل ليوم عبرا
 ١ لاول ]مداد ثداحق حو كد سب ءاوعد ست الوحي علبة 2

 0 نع تير لاةول دارو قمحرل قبدالو مع رارالا عزه ف ىاوع دنح كبر
 4 ياها عب كبعل ا اذه نم تجرح هولاكو تحابرم ناكدصلا انه 0 هيلع

 ظ اقحدالو الع كس نامت ماذا بص ادبلا راقى وت ف لاو ميلع

 | ةيطاهعوعبرمملا عدا مترك الو كاسزلا ئم نط ماح هنبانإتيعاكت 5

 قهسن ال ئارعإ ا ظ

 دعيسن ال (نيمالو 1 ا

 هيلع نيمالو ' ا
لو هلع هارع دوعن كبس اجا فلج له هني. تلك :

 1 نيه ناللع ما

 ضنوث ولا صو حيبل| نع لمن( طوسبملا ف كلاكو ىوعدل كك دصب 1 ش٠: وللا 0

 1 ل كرك ند داحس الف نقل قحالل قو احدي طوبا قالت لكلب يقدر هلو ىن لْخري 0

 هديب حقت لاعح ىكذ حبت بالطل | عدا ناؤ سبحووا|مباجا وا مانج وأ مانجو ةلافكو يدو لبيع
 ماايع ةارجلا داؤتس ا ظطللا لم نال ”هارللا دوب هللا ١و دن قحع سدحو ”راهاو | ١

١ 

  ْ 0طوسبالا عنا بلا نت معلا اذ هك كا ةولازكو ظ ظ آ 2 '

  : : - 1جاى ئعيداعلا غ لنا صوصخ ةمدعملا تككأ نه نعلوقللاةزه |

 !') |١ تلال وتندا ىكت لع حك ايو هكذا طع تاب ورملا مصتتلا 442 كرو مسلسل 0 ٠
 ! قو ترونعت اول لوقب ىوعبرللا جسام باي ىةييقلا غهركام ”واعرلا نع ثراولاارا و | ١

 3 .اددحا أ معو عدالاعيتجئسوببحلاص مامدحا و قير إو ماي: ا لفن را ا ىئد 7 َ

 ' 3 00 فانم ادزنال ءاوع نوه ” تملا عاجلا كرولا

 َ مالأبالاع عادا تك هاغرالا نغملنلا حالو )نا نس ادل و

 ْ ١ 2 م ىواعرللا نهعبلو هك ثرولات وع, حعدق ناكانأذ

 0 اقرا تومم 0 اراك عدلا مت 3
1 1 ١ 

/ 

 ه1 فد

 2 ل

 1 نرخ

. 



 مليش ناك موعلا جو لع ةلبلا تعقوا )1 نلوق نسل مالك
 ىنامو ملا جتاكب اب نماذه نال اقلطم اح يلع تم <بتلاب ماقال
 ىحو مزوقباهرغ ويضل بكا مازكو ارمتيكوه وشن >0 باب عت - :

 سف لعرا لا شاو تيلا زاوللا تملا كرت ئح عيد ناكموؤ د ١١1 تذل ١
 دب ع دا متهاذوتسا الرتكمو حيقامنه ل قبيح و عرللاو كعمل ْ

 نكي دو ناكني تدع« ةلزاعللا كرت نم١ز هاوس صول ظ

 ثللاو تكتف افرع اغا حبب ةلطملا موون لير تصل هللا باوج روك |
 كاقاذل ذل واقلطم موولاب تابملوت كلا نمىااهنم لقبي ملا ثحأ
 , تار ىصولا نمر نأ سفن صتالا قييتاتي مصولاو معو ناضضاةأ

 فة مجند طر ظامان هك عرلاو بك عصخج درج مد نرلاو أ
 هللا مت >3 ةفيح ماها ا يتم ىكذ يع عج اطملاو ١

 ةءاربا صولا ثرماولا )ربا ١31١و ىلا مش كدا ندا نط >ىك ماهذا رمجتك
 الطمع سوحلا وكتاب ماعلا جوكر رقاد و تكذف ىس هادواساعأ
 يكن هناك !تازتملا نمل جال وتعديل مكرتلا تجهل

 اهوا ةصاالاللو ةبرتارللا نعم دتاه تان تتتنسلا نما لمجؤف|
 ثرولا'ت وع حم ترتد نيود ع يملا نم مح 4

 حساناشيراولا شع ا اتسم تلسملا صنت نال

 هدم يضع دما هشملا ا قياسا مالك تصب | نعل

 02ج حو وس رحااةح هيدععدا م هيلع لع وع الخلا ارهاو دل ١

 ىكذ نيؤداىوا تناكىوع د يبا 59 عادا > كاد دامك ةررالالع ١

 تناك ىوعدت يي كوش ئه علاوهاه سودا دارلا :فاع ككدي و 0
 يع د١ هصنام ءنصيقل طّرشاو ود عود ليصلا ئاضيا >رشازبلا ىف هكذا أ

 ١,55 لصلا َقِيَت و كذب تكد حدي وع كلصو ل مانعا اليد |

 0 ا ه”نكذيع ىوعدلا ذه نعادلص ابك
 دز, حصل ان مب هلع عود عرلا اج هوحولا ئح جوبتموصخح يو

 55دك ج١ ]ما د تعد نارا هايم: سمدللا تلكاب ىونحا
 نيعتاربلا ننالومد الهجان د هلهمعدملا 05 رددت 1

24 

 بك“ هبباو لَ ضّسادااعف
 هثاهسن عر ربع اف مولا

 !ةليلك نم هل قي
21 

 2 وسماع

 هلارق ام ةنيعمبو واعد دا
 لد

 عمت فا امه
4 



 دعوا حج ظ
 هلافلا ءوعر ءيشإل

 ماعلااإلا دعي

 ناكر مات ذا منبع عان
 دبعلاوهّتتعا

 عدب مل

 مكشات ا

 + ةمسح ةدايبلا لعب و

 حدا ويف ىوعربب

 مج يس

 ديمو نبع /دمخ /

7 7 

 ١/2 هوجولا نحجوب حموصنحالو لل ةشيح لهما دقلطم تركك ىوهرلا
 "ا ١ و جم ميما هني ل جلا
 | ةموصخ و5 ثرحم ىوع داك واع ددأ ىلزهتسحجي نام ىلا

 , ١ دنيا نيحع ديفي ناك رمل اد يطم لكذ حمج هلا عوجولا نم جور
 ١ والا جك ممالك نب خا نال نم حو + عقدادا ٠ 00 و تناك

 ١ ,ماوسب نوجصللا »قنطملا حاملا |ربالك لمي ىوعرملا عام مدخن
 ١ نك ءانركت ىلا ذه كن + - ا مز نكرم و ثرءاولا مادو
 مترا اركان" بس اق دايم دو وق نامتحا ممالك نيداصعا و صقاتللا

 ْ ؟اندملك راع فنسج -5201نماش ثرا ولا ىررع دل سمع ماما
 ظ َ ةلوحاكنا هيعرت نحب ىرىل تعالسو عصى كدرع رشا١ داهم سس

 1 كباس وكب ورعطجو وعرملا نالأ دارا ماقام هيعشلا قوتحل نمورع
 ار احد تدرك ككذب دد زي ىوع دوع تناك فق روج لااا
 ١ لل كسب صلاة تحا هاما ”لاطكككروكددلا ماعلا
 ا فاش 9 اعلا و صاخل حارقة كو لربك" جى ماوصل يون د جالس,
 نوح ولالا ضيق درس ايا ذاب سم طوسبملا ئعمج ولان نيداإ) رس علا

 0 داو ف ل دال ىشرطاو عاررللا ئم مورعم مب ارش. ناار

 اا كوع >|برف هعدر مل قيقرلا و مل جب قبقرلا قتع دينك عابلا

 0 د رج عالا١ .ذاربحلأ 0 او ض »اعلا قتحلا اجرت ديصلا

 ضان وصلا ونغ اطفادشلاو وعن راها قتلا
 عدم وملح د ارنع ىوعرالا طشتارتملا قاتعالاو و ىوعململا
 ئلانيع صلح طرشب ى حت مالا ىوع دادااولعا يعم كو طرشبد ىسبل

 ؛ د ١.شلا حت ىوع را نم ابنك وقاعلا ىوعد ةيرطعو دال

 | )15 ىدؤلاوج ماى عدت هللا قاللجؤإ ىوعدالا تود ةبسح
 | تسل هلؤرما هيما, يصبو زووم اضل“ ١ د10 00 اكل ىوعرالا( نوم حبلا ىتعو لتنت الو كلة اداه كنصشم
 , | "ولو تعئوقللاوو ىرر + ذاهلا ا ييصلا لع داتا عبقت
 الا ١ : "لل انا ئدالا ليش مىواتف نع 2. دولا بحلاص حقن لوو

 ١ ظ .داولانهلخاو هولا ةرجوم حلا الع افلا دامتلاىف وهاعا

 ١١! يأ ةبرحة داش اهالى وتنال ثددب حجت صالح هاش
4 



 ا ٠ عب يي
 اجا فمر تثا ا.ه داما حعص كو ىوعدللا ححصونم طق ١نتنلا ناو ١

 ةطراحلا خداوع داطإتشا هنع مص وكانا للى يدش م ىفالأ ا

 كا وكام وفا د ععتن الو ةيلصالاو |
 رىتت ديلا ةبد وحن اهدبعلا فعمل تسال سيره يقتل را

 يح هنأ ةلانحلا ل وت عع كواكما تشيب كانه ناكواوسو هلادبُ
 دم 8«تنتت ؟ةيعلا ةيرح نال كذا دبعلا ىوعد #مدعوح

 ديملا وجر دااىلا وة جن .-بسكل ىوع دا.مهزبوك 0و اوع د

 ةنيممد نوح لذ ةردلعداوةماتا 1 :
 ءاوع دم ديعان الروت نوب ضهانتلاونم وجت ةنمب مق ذارشأ

 ناويكمنلا زا رط لى وعدو .٠.٠ هناك ةنيبجلا ماقول
 ىئيانذ دج ا بجانب ددعدع دوا 5 6 امها ى يعأ هدناو م - داهلا ئف /

 ةرهزملا هتتب نع ارللا تتاعانا د ىلا نطمح اب 556
 انوكبابم ثور 20كم عر دول ةصحوعدد تنبلا تماق نبا نب

 07 دال اك يكككا ىوعر عمي ابيت هارت !هاوعد نملاهنا.ىكذأه

 7 لع دب +3 طتام كرت و”خ رو ئكالجر تاادا ط0 لس نعل
 بسك وش كتل نمل قسلا هس اذ ىعمب ءاداةّشرولا عمد كد سوا

 مرنم اةثرولا دحاكزلاجو كويل تكذل جي ابنم تصح بوتلا)
 كامناز لو ب د نيلوصم اهرعلا الإ متم ؛اذإ كلا ئمنيعلا /

 يعداو مى رهلا اجا اع ةصالالا ف للا ةىوعرملا نم طم رهان مشع قف ,

 ١ 5و ندا انضقب كيلا صالختم ان ثرولاو ثراولاوهمصلاذ نيدلا
 أل صم غم دك نع مون خت ختماولو نوقابلا غش ثرولادحالا|
 2 انواع لا طعكمب ايو 2ك 1

١ 

١ 
ُ 
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 7 ئوعد عْنَي عاردتسالا
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 لكيفاسو ضر لالع خر ان ذا
 ةمكرما هاوعو عمدتإل س غل

0-0 

 مركل اف ليعل هشنره |(
  ىسل هنأ ار ارق نئع

 / هلكرام

 0000 يت لل

 لسع ال

 ذي ورسول اوىندلا مولعم تدان قىك تيك ادد ال ىوعرلا نال

 شيال لع عراد! لع بج ا وبريد عدلا لاما وانتوحو ببس كد 0

 ااه وهذ ١ «بوجو ببسرك ذو نونا دصن ىد»ا او ىح
 رصاناكج١ سفن للا يذلا ىضصي ذاك ةعرللا كر : 6-5 ممل بلطلا 3

 / كرد نال ىيلوه و مسزع اليكو نكن مل وينال وهو شن ال طبضن َىَكَك
 ْ ( عرس تللينرلو < ةيسح دجاتلانل نا هاشمي 5-5 أ نع بست

 : ردات تيرا رح جمالملا لوصحلا ف بدسم ىوع د للتكَيْفادَّمَو
 لا[ سماس هييلاومحرم 2 زاىلل جيارسلا ىالعلا دعس نع لهن ىوعرللا نع
 . ٍَ ّ ما ارح ةرمابلع رع عما نك ىس لرعل مالح تح ضرما ند نل ناكل اع

 10113 خويك و سعرَس ةاكاسد عىبزملا ةردلاك موكرللا باطلا لع اق اس أه دج

 1 أ عمت كو موعد نأ ةروبزملاءاوعد مىسن ين 8 ضر لاو ىناعلا انا حد در

 درا راينا ويجد قلاسو صر هرجانسا ثرح هزات حيعا هسا و
 زا( ضال كك نجد تس«( نح تبي لكلا ءاوعد د /ايئلاب ىلا
 را 0 حصل ْقلَح كتل هعةنيبلا تال ىوعرللا صن ىلا ذاو
 و رككأ ذيل تمي ضن رجا عملا اممم ل ع عدلا اقول لوصنلا

 ىنأا هب داعلاْ قةرضغا كم ىبل ناىعيرملا نمار ارق توك واهض د تميت

 .. | ركل ةلهسل نح_ضنرجا ىثدللا كا ةنيب يلع ىكدللا ماقاول ونال م
 لإ حت ةليب ماةاول اكو مكمل ع ايدل“ ئمامارضا ( وكت واعشد (ثموكت

 نإ منا اهخد (توكا معسرم اوسع ضرتالا ن نهزخاواداللا ةنقيوم جاتا ١

 7 : عذب كد نشا داي د سبع مارطلا يعم ماجا ةاقاسلاو دسلا د

 :اا ليد نس ليراضد ا نب .د دكب تح ذب ورجل 5 مولمم قرش ئر هارد قلب ورع

 5 ,ىكذ لى جف ىرش مجواكو هرتس عسا كو لولب ىتكب حور نيد ذخا

 || كيكو حيت كمث وهدم نود دمع ميسا مقاول تبلد يي ورخا نا

 ترابا لشحو ياللا ىوعد عبارلا حبضع | كم حالخ نم نزلا نا
 3 نإ قدذ-نمرزص س2 دىساو بسلا نعتتتا »ارم ايف ]يس وضرملا حيصنعلا يع

 ل 00 د١ مو ديانتعتما وح سدح !ابعم باكأ

 ١ للا نع ةيرالللو كلو شن وبك ت.دفكو جوزلا ةصح ب كن مضي حم

 5 1 بش حبق هلع رش اذا رولا دحا ىف سم
 / 0/0/0188 دب خيه د م ,او.طقس او ثر لكيم حر كرت هلا

7 



 : د

 1 يقف ءاماتس اب طقس اكةربج ثراك يآ[ كذ د حبو تردي
 8 عرنع و نيلوصملا نعالفن رم | لكئح هاواتذ نر ءصنوهكىيسرلا ةمالعلا
 رك ديب كلاقف ها تابس لع ورعد حجب زل ناك ذااهذ مسم تن !

 نايعإل نعاس الروحي ل نوتكنعإ رباك[ عفر دبر | < نوككجبز حيطل نع كتبا

 -رازل ا هىالعلاو قلاتسّملا فلو ليصلا نع مد و ٌثملار دص2 نو

 يول ماها يق لاسر ىف طلال شا مقحم و ىوعدللا
 اى هم | كدا حصل ئم ماكل ناسٍ و نمرلا يف دوما هايشبا 1

 تونز اد نس تيبو و ”لةتا بو سكنو نيراونلا ماع وربنا وصي نانا: نعارباكاعبنملا فو ْ

 اخ اس قحف ظ درملو توسابه ديبرد قاؤترنالا «بواعس تحاسو نككسمو توبهأأ

 تحب ,هةون'؟:11 نييفصن اهني محاسلا نىوتأ ضدحاو تسابهأألا 1(

 0 ب تيضد اميه انجحاس قحزؤ توس ىنكى ادا

 ”ددقولخ سئل سقي ور دج دلل زا وعزا نتاذا بدشلا ىف النجا هوت تيلعملا |
 قءارإل سدقب دقت هيلا جلال5 ىطاماكك ةزككل دع اضم نتا ياك

 هاك خب تلاياكعلاذ دحاسالب هس ل فالك ضارتكأ :

 فالتخا مق دا ذا للا حصاقلل و ونزل كك عش انك قيرطلاف ||
 درع اع محاسلا اكل مست نيس لو رارالا دحاسيف تويبلا باوصا ١
 توبب َرثتعلا دله مل اذاكجو واسيب ىادالا قت نه تيب لاي مدي

 ”.:5ك5 متصلا بحاص يال 6 محهاسلاب تريلا بحاض وازن دال الذ

 ىلا. ناي كم ذلك محاسلا غقاقكسما منلتس ”(؟عدحا توي 1

 ككل [/دج الع مزيس بوشللا مسي هال ةننبالو ضارب شارفت ١
 نما برمدا ها ه د:دمتملا ضار ه«آ؟حاص عجادحا فال موس ةرمد دع علال:

 لكأ 0 اما دك الع صوب مف م عاّدحا
 دنع ماكاذج نا هيلارصملا نعتيو ل طمظ ذل واصنع برشا جرا( /

 الم دخاول الم تن وس غل لح را د تناك ملاذ رو ظ مدع(

 نيضلاهمسإ تلازها# همخا جحا ياعين انتو دعس جالو رحاو تب ظ6

 مكنات دعس وهمسات وب الكاب ولو كلت جا لاو هانا
 فقييبا اا !مقنم وجبل هداك نلا جحا سلا فصن ناكاتيسإ حهرأ

 ذولا حنو فصنلااليل مك تبث م و4 كحول فضلا

 تلا حاض لوالك كح ىلا تاموازكو مكر عيب تن هنح لور

' 
٠ 

١ / 



 امش فضن وو مج وح مكي : ناهيك مجاحوتني هلت ارلو ن يوشع نع

 1 لعتحاسلا نوك كرو نحتسب دحا وجل .طكرارللا نه تناك
 ١ د ضار برنو ل ةيااركو موس و, رده لعمال« نحدحا و ليك ثراردق
 ل ةضديلو يات دماوفلا نككواوبص الوقنم عما لوابشفن طربظاع

 /" علا نيملا زي تللطللا تككأ ت ابنائنا صن را ص حرج انما فونمب ىف اهدخ عصيالرج تما
 نازز صح بصي جادا يتلا اذ ىذا صخ يصد اكوا قلطاا انلغا تر 3

 ' جو زنا يع حجنلا غدا ذا "كمل جراجنالات اقتل تاكو ةهلطملا تكا
 ةارشلا و نهرا و قراج لك ددلا وصخ نكت جاتا نيل وصنلا عاج
 ” نيعلا كك هن ةكمرتشملا فاللكنيعلا ككل نهك ةوعرللا نال
 اضاربسلا الل ىودزملاو ىييواوطلا لاحو عضجسلا ه7 هربنا
 0 ا ْى للارظئوتنوهويجسلا 5-5 5 لوةرجاتسلل امدح تاس

 ” اد اصخ نوكككىتشملا انا ىطصلا نع جقنو نابهولاظنلا كشف

 1 مم عاب خرجا نع اًهلاىواتن ىو حارا خام ضلا خيو نمتسمللاهىجاتسلا :
 ب دكا عدد كيعشلا نال ايبا رجالا ناكانا هىمشللا لع رجا لا ىوعد مسن ْ

 نهارلا نخااذا نهرا هند ادتح ىكدد نح ليك معحح ن اه سلا
 : مهن نكرر كمان هل !باغاناو ىراشللا مصاص ئبتيطلا د هعابو

 : انشموخلا ١ ئخ عاد محد يف و 25 ثدح ىرطصللا ؟وعام ذا داى لعد

 ظ ةرطع وح جبتي ا وافلا ت قهر وأ كح حا اناىودإبلا انا تثااتعداو

 ماب نهاصايل+ يم وضاع اتمزطد حم نال ؟ملع نهر وطحا اذان

 : كلانا ثان ييش ف ف انالوق عكو هلا حصاخلا و ا ضاة اجلال

 ْ انقككللا نمت حلا وجا انما نا طلع جرب ىلا صح + ديلا

 !ٍ اصح وصيه بياطلانس يرشد ١احاو اهتش اول اهيتراوا
 ١" علي وا تملا يت ككل نما جسرا و١ نيل ارجانتسا ملا لع دب نم

 ' ١ تالا وكت اككميح للا ه١ قو يلع موبإطل وامل مدع دايعا لوالأيف
 حي للا كرش و هس الو ةعطللا لكك جاتا حلاو ىانيعلا لكك
 1 اًذو سطل كككا غدي ىرتشملا نال ليسا واهم انلاتالا نون 5

 1 12 نعطشنرانطلار رمل ىلالطلا تر نيل وصفلا عماج نعيرعام 007
 ١١ وعد ئعرلاو نهارلا عطحطرشن جه طع صتقم دال رسل نقلا طرتكزم

 ””وج ناالتخا و باططا كنس نه مق دق جل 0م نقرلا نا سيرسلاو



 1 ناسنلادنع وج, نر ولا رابع هطرتشيا تضاف نإ سوطرشي نيلوصتلا لذ
 قلاع داو ئجرما اجي ميسو هقنايو هن ذارعب عدد د نع رنا جابس هانيع | ا
 نانا و تنيب كليف نهرلا لعدلرمللا ماقا و ىرعتملا ئه درترسد اذا دارا 9

 9 سيناانلة ال ئرترحا ال جييييمعال

 تلك يجنرتإلا جنها نم نا ناعوت ؤرساة عافت |
 0 5 تزوحاصّوْسي كنا لوقا ىوعد حصخو ىطصاخق ْ '

 قسم ّيضوتالا هردأايو ,اواتن هاو محالعلا بطضارّدو ٠ْ م
 ن.وعضأو و نيرا وتلا يح لبق نحو وطار جرصتم جد لان حاجات 1

 ددرعرتحا ىراهش ماد نالاو وب زحلا راينا سخط اح را ىدقنحاهعديلا ٍ
 هربازعا ناطلسلا ئه ذ) تمدد عئءامت قس جلا ملاي جد لش وشرللا ١
 نوي 7 ىر امجنلا كار اصح روكي تكىرلا هللا ذارخن اي ديدرل ا نك نيد ىوع رلى اة ل رع مدنا, يسب عز هلصا ىكذ رع ديب ص ونكو فرصت قبس مل د ناضل ظ
 مهب يتب كك رح« ىف لوك ع ع وهعدي وا عع

 ن د ارب فوتون ١ نكون ساق معوق ةماعلا ةسوجلازملا نم بش نحووهابب فت | امه صتنيال مبيع لا قلاطلس ذد و تاراطلاس ةارب بجومب ضرلا”مماعق عيب يرق ميعرط ىف سس | هك امج سرا ارنا و سونا ملل مح لحلا ىكذ ويضم وامل ى وعلاش
 فاطلب اصنا هريازرعا ناططسلا نمد ذ١ تى دب مق و ىف راج مدلع عدد يق |!
 تكيحل جز ل ىكذؤ امصخمعزلا بهتنت نسل 9

 اع دانبإ نع وازع تاهت مولعم نت تحج وْر نح مص خي رغما مح ولعن
 يعم وشمالا ةنيبإلاب يوب الا /رثتللا جو تتبتلاذ تارلاحللا ئح ست أل

 نبا 5غ ىكذ ئمرموب للا جداا ونحو 3 وصب عج عرش مكحكل
 ثرال|وعد ام زاك عدا قى داولاوىءاتشلاؤدطمرح لايف عت يرشد 211 نوكذملا وعد حتت 4 1*2 00000 رس حبت عرالا و ىح ةرولزملا تاراقعلا ىرتشا ما يدب نال
 ال هسشحلاو لمتن 28*«ببسب واجد ولو عش نعاذ ليها هاه دا اتق هبل ئملش ما ١

 عجاج و ةيدالا نم بالا عصفلا قازكضئانتلا تبثيو عشت الارشلا, |
 ١ مما ا ااه دا زن هبا سرت اي اد عدا شلاعلا نم نيز وصخ 2 '

 0 00 ,تاطراعع لكو تيبع .عادتم نيب ةموصح مق ه و علب ىف هع ْ 107 از وسرت رقيؤو نصت و ضقانعتلل نبقي شلل م د١ م ترالا نيل يو خ داولو لولا تلت وف انا نع ترجي د هت تس القي اداب هقيف ؛

0 



 مالح حاو نع
 ص ص اهرم لكرعا دق |

 صمد فكذىف معلا 211 0م مله علل ككذ غران جف ايضا

 ةكيلا ى واف أك شلطالا باج ارض ات بلط ناف تت هسا جر دهس لَو نم
 ضاق محلا لاقناعا مسا وخلإ خفا 5 ولما ءذلو 2الى واتنو

 | م اشدااضقب يطل لعامسا هب سريقف بكى ورضا لعامرع معي عدملا
 : باكو ئعئاطعلا مولا عرشو رعلاو كلو كَقن دوبعلا مطح نمو

 " طع باجا لع عرلل ماع دال لل حقول ناش ىوشذ وصو ىوعدلا
 ظ اضن يدتنا)ع يضل الاوسا كذؤعب اج و .لعيعرلل رجل ناب
 ش حوض تمقوع دحام عزام اكصعو ناضاةناكث ذا دعحمقو

 : اللا ل صال معلن ىرطلا لى كو هاف اهادحا نيلجر نب

 : ةلطعئىوتضلا نا حر ةاربلا بلاص علط انّه ترو مست ىكزل تم

 ١ اك دارا نيه نو عوعدالاوت مه وو ناضاءصصملا غ صدو له عراب هذولا

 ؛// | صامل دهدنع و اد ارنع رد نحال صلف اهزهدحاو كاب هذي
 رابط اة دابا: ناكوكد مجم عرابعو ىتئناك وتظل لع و لفي عردلا

 ا ماطرحا نيجي نيب مموصالل تعق وتارح جع جان ا ماحدحا و نك
 ارا كو علخ حان لا مصاخيألا دب ريعدملاو ىرخا ل 2 نمرخ كو دل

 0 اهرهرحلا ناكك عبملا نإ جوصلاو نيو ف_ووب! اه فلتخا 0

 لا صاحام كما نو نم زخكانطفلا باد انهدد اوقا لعاهساهربن -

 1 ععرإل نيا انبهطقف دلع حهالع حخاب ناصاق مرَو يا

 ١» ءعو جن ا و وناحا وجه لك نناككذ اانا
 1 350 حمس ممج يش هانم دقا حز ىدلا يملا نا نعم موب

 0 ج ىاوعد هرخرككو 2اددللا نم ىولاعم اطال تهب مالاب هرعادع بن
 ١ .داغ نحر وج زملا مكلبح كدر ذحا و هجن خاذل حو هاهم تيسالوسزا

 )ا لك نجد تريرقا دكا عيح كنهتكوع دو لطبمو ب داكعكنا هرمخ

 ملال ادرتسا وس وبزمملا عمارشا ت تاريا تالا ورعد سم م

 "| رجم ادع اجر داول شد سال ىكز ذ ل9 ىعرشلا جول ابر وككملا ول
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 لوبتلاراتخلا وله ةفالخلن خيا شش ضيا ”اجتكو زعاهسا و لقت مهوزلب

 ظ | حي مج نبوي تاز طالما 57
 39 كرت فلو نيقيقش تخلو م) نعو عوز نعتتناسةارغا لب اسس

 01 ديبالو نيجوزلل ملاصلا تيب لت اتم ؤةجوز لامس و منلتخ ١ بأن عمب هزل ٍْ

 م يبل اسف ناجورلا فلتخا اذ بلوط تيت 0-0
 نا ونوال صد اهوا برا ال ونوال دامو حت يجب حجل وم لاجيلا

 ْ هع دم م« عالا ماقال لق اذهب و د
 ا سعوا رشح ىلإ 5 7 0 واصيب ماههلإ ل اةكداقعالأ زهد ةرلعو

 0 | هاجر 0 لا قبل

 أ اسف كيسا راههضفاباذلتخم اذا فين 556 7 0

 دهب قفار ماهل ناش غاذك ا«جوحدجي زنك رك ذاملع ناك هن ذك ن اكول و

 ا تللرل داس هدا وىمولا ميجا حر عطل ملل نراها بهذ مروج ماىبلا ممالعلا
 نأ حا ضو عمل هللا طعما كارا نموزعل هدايا ذل ونسب
 ||| | واوعد تالصد و فيبرشلا شل الجخ ناليكول |رضختلا ملا تسال لاركو هرغ كف
 رص بو نير لعلا نع ل اىولاب ىوعدللارعح مده دب نالآديبر ل ماقرعرشلا جولاب

 ا ملال اقنا مل سنح نسل ورخ نبع للعدل لوول ئغدلل ليكو ىوعد وعتو
 0 ةيزسخيأل 0 هدا ممجر الملا مالك هحدانمتسسوه لل د

 نزنمولعج اوال عابطعب ليقشمب كَ فلطماهرنعز ري ووتجوزب ئعت أه الجرم

 0 ول |و ص ذل ةروكذلا نأ 20 ةذها.يككما هج ون نا مجوزلا
 7 هيعزتلا مضيفا لع مب + رق ةثوروح و0« عرنلا جلاب للملا تاتا لعل
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 ما تعد اير وكذملا يف تملا |مجوزل ثللس ادن د تا ةارملا ترق فيحب + ١

 رشور وجو مشت مل ناو يعرنسلا شيبلاب ابماوعد تاتا ١ع شلذ اب 5 ا ٍْ
 الس ةماعلا رس دعبرعل اذرلاةزعادسا هىرشلا مجولاب رتش رواشمكب مضترع ا

 ا ادرلا نو صن اه ذلاكلا باب سسوس ولا
 ترها مالاج ٌماوَمس لزهدب ترفان تأكدوا رتضشا متللانه؛ تاةزلا

 تعدل اانكووبلا ديلا 00 تشيل اهلا كا تنالأ تسأل م
 ريمي سم ماعم جا« دنيا حافل فا متم تزغش
 ام ةزرلا عاشمتسا نولي ري ىلع ملادهسا سكتالو لهل ذونعوا ةببم نسا هيلا لا تعنت نيج 9
1 
 ه انمرو ادورنهارلما تيتفا دقو ماوعلا 0 مح دامب هتيم |

 كسرنا وع المل 71 ذب مقوةو مرقاهه ارحل ساكرنعر ايبا

 مك ذ د ةرابلا و سوبرلا ضقولا غاربصعب ماج ةر يسم د ةزي دخت اياغ ميدو ب | :
 دبر تام ران ورا ممالب 2000 نت ةرح ئ١دبرن ثللم ْ 1

 مدصت ور ورلا نقولا لطلوتح فرم ورعمس ةروكذملا مت اوعابرتش رو نع ظ

 روزا طملا ىدإ نيس دعب مولشل ميدتهلا ساضلا عيجضقدلا لوتس عاب ا
 مل نا عضقاولا ئهز يلا سطل ميمجتن ايرجورعلع ٠

 عمري دجل تاسافلا و و 0

 عسيبلاب دهذورعكبخاو رتش دوو لي نو ببال رس مضض ع ةروتسملاو |
 نكيلا ديب نورد اد نيسرككم غي يلب ةصحلاب ورمل ملل حو ل اع[ ْ

 طا عموم ضشولا 2 ةيجو ل وبما معي بامدعس الأ دديب ع مدقمثوهدللا

 ساير لل وللا نعلويكو ماع ةدم دمر من ةيهرش رجرسذب بكودهذطررع |
 ”.1] 0 ع دال نو قيوجرلا ةرالإ ده دج فردا ىرج-و وج نما طوتملا مجوع مي ماوح مج لاق وكل فقرلا ناهض يلا ميج توفل تاما ثددس تخثحا أ ديوضقدفوتلاجوف 0 ني دا صيخمايج روكا ازا مقعد(
 0 وكدا طولا وعد دعب شما قد طل اردد زب ئضقو هكئذلا ميم ظ
 ظ نلاد) نا( صيعصر نع اه ريحا ءدق سارغب ليكى وعد نكت دهذب | ل

 تاسازعل عزمي عير ذك تراع اها اراب تش دَووري املا ةعدطذيب مص «ترنإج للاب تنتهي ١
 ةيوع ا تاووحوم ا 0000 تباتاا داما بلل ىعق نت الامه عج و ىدادغبلارب حصا |
 مهر اا ىاود نكح اماغل نع دداصياضتلاا : ذا :ادمملا نع هاشم لي عراك 1

 0 7 7 0 تزمضتا ذا دال نم ىناككا فد كرزحتالك حتت مابه ىضقو تقسيم ١
 3 زال لحب 3- ||



 000 رز بس
 انايعتباكلاك ةئيلاب تداثلا

4 

 عيل اديلا ىدذرار هاا لي م ١تاوادبععدا 1000001

 ٠ و داهانايع تبا برنيلاب ىلا ارشاد إم ابتعارل دبعلاب ىنصقيو مديبحشت

 ١ ا تاتا بال ءلادعلاب كرما زاك اور شع وس داما نوم

 ْ ١ ايلات ]ومرت نيالا دوبل و نكما اسداضطل الك عنا صيانصتملا ذامصةدارب

 2 ةداه تجر نوف لو دعاه اكتداو دو رح م6 دامت ل و دعر عا اكن ا

 القس نعم لش ماعلا قبرط ةيفزكل ريش قو ورحلا عومانصّضلاب نيل وال

 ش تع ماعدب : نئح دب ديلا دنيا كا و قر اربح اص عر ون تدلك

 عسل زدبشللا زديجلا طعزكراعلا تشيب مدقت ىدادؤبلا تاديبلا ميجرت
 ظ ىرتشملا ملاقاو ىزعصؤلا.همبؤا تيس ريم يالا ماقأرأ ول و لغم ام .كاووأتف

 ىترحّردق 5ضراصلا كليك ةعوا ىتتملا دي ةولبلا دعب تعبان ملسب

 مولاحم نأنسب ساطع وماعندي ل ناك امو لسصتوت دانضنمللا نيعدملا

 رساللو روكذملا طارقلا ناب رقاذ وعر شادي تتح ةعوصو مشرف ةيامو
 بز تام مرسال ةركد مم مل ق حالنا وللا ٍقباعد ركيل ةروكذملا شرق

 5 ل نيب نبيل فيكي دمل هجو طن ذا بك ماقاورشررو نع

 “3 ماجهرعالا لاجل يذل لل نال ممتن الهلا ىوعدذ كليلقل | ةبجنس رم
 صاج مج لع ضرع لا صرب تال يميل او صا للا لول ل نيل ىصفلا
 | عدلا عضنالزا تبا صوعالاب وا ضومد رككح ١ يئني وادم كينغ كم

 نبا نكو اههعبقو سيحص ربه لتبهو ل وظناز حاتم طيزيتنك كتل طور | 4 م

 ١ يبو ربه دل لقلا ناككألا دان نهتناا حتالا هاب شاود وحلا ءتتلا ف دافاأع

 ١ بلا مصحط ورش ئماضياو سارعو واس تراطاب مها حضحاللا ماشا رتب

 ل تول ضم بهوت يداها وروما“ الا نحو تاازعلا خت و مورعبشلا

 اهو ه لصرتا دحر م لو زعبل هلرقتنتف رفق حبلا نك ةيحو تداكمرق

 . حيغ جاردلا تمول حدبوم مابسو مك للي ماج: مولعه تنلاوح را عجل كاك

 جلاب نصا « أ نع ميجلحاد كفاك فق هذ: د ماج مولعح راد

 ' لاخلا لبو ريروخ ةرو نعو معتم هذ ممم مة مح دارجتلاو ملح

 نراتل نيت“ عصب سماح عدا ىلع 0 52-7

 شب داحو رالف دانبلا هز تن داحلا ماتش رو ضراعم مدخبو

 كلغ ووعددل داع دخلوا كد اونيتل راعاوخ داءلع ١1201 ىوعد

 قا طيزايفرتس وزن كتر يلا دسرلا طر ملمس وهنحرإع ثحس نيل



 عزز حل هدب بكو ؤح [كح عجزؤناو أ .نعصب ربه ذر قفج ذاع
 رطاةعد لابو ونس ذا عرش توي دعب نيل نوب لعيب ا
 قارا علا شالات مث راظن تكىراللا نم ناب دي ىذ فقورظانزعفقو ْ

 بلطو ةرشرجو ودب هلع يب م او ديلا اذ ناو مولع صلات
 نايركديلاو ١فرتعائأن عر مفرمو ضقو :مجا ملت نما |

 07 رار عدملا فقو غرس دلل ميرلا معمم وكذلاف كولا

 مس ىضتملا قد باك عرب ىمرربان دلل: تاغاضطوديلاى 3 ١

 كعدلا ءفوت وتساو هاعدا|قيطرهج وذ تاكل يعرتلا دنيسلاب هع داو |

 ا ع مكدل محو ةييشملا |. مطم ارش |
 7 د : اة

 ردالل 2 ديلا ئذ دبر بتعلال نيزجزرلا ىوعدؤ ديلا اوزيل مدعم ظ

 اينو عمو وياقنل اورردللا هريونصلا ذو رباط وأ جر مال عد و قلاعللا :
 وع بيم مسا ظ
 رك مادج نس رناو نديم ذ. تيدذل ذه يضم درو دمو ركل ىعطظنييهلا /

 نام رلمللا يمول اسم فلا اتيام ثراللذو سم رخكسادووعرازبلا لاق 1
 انوع نال نيل نكن الذا قادما اضق ال دل اًضْفديلا ىالاضنلا |

 ملا نحو ةديبإلاالا عاتج رزعوج الا عريد منصو مسالك قع اهرب دين

 مقاول! 221 اتعاي قلطملا ثلللا ىوع دابق تعوقولا ىوعد نا ١
 ا د مجنبإ م - ماعلا

 شيورولا ولد حبست الئ اعو ره لج عضو اطال ى وع ةحيق نوم 0

 كذبنا( عراعبل مل ةاول روكذملا عهووقنيا6 لدم اؤ+ حصا جبال
 4 اياد بلا ازين رز م اند يخيل ساس دام '
 [ةمجإو» +٠ ويس ايوا «دازا وا ظعالو لأ
 ماقاباهضقنرنوججالذامم اوعق وابماقادقو جراف عاذاو ماسي يملا . |(

 د وعد ممتلي عان يمر صئمدلاب) وحصدلقو 59 ةطف ليلا ه ىد

 1 1 ٠ 000071 ١ ئه دب بتكو معقتسملا ةدامشلاو نيروكدملا 3620[ لعدتسولا لك نوح 1
 1 "أ

 كد ان ا ةديبب ْ 5 1 يس مجسم 0
 بمهمرؤو

 لق تاننؤلاووعد



 ا قعّقن ةداّرلا تاكا : داّسلا ناعم كاكا ىف ووابم نهشلالم والا

 ١" دوف طيبا يؤ يما اسم نيتن نر للملا له ةسديلا ىذ ةنيسو هرتاصت

 َ 1 و ”فاكرسا نحل نىك 2, 205 وداباضصلا نابانإتا وش وعش الو

 ١' ريعدفتل تبدء يطمع ديلاو راصد نكوىلزجرنا مدح ٠ ىقنك-
 هاظلان الخ تبحلا ةريملا نيا با ضقت اه نقي ضيفدللا ّجدائاام

 لالا نه ا ىف هدا اضافت جاباَضَتلاو تااثييبلا كمحرلتشو

 ١١ هلم مقدما وواثق مكس رلابزعديب معشال ملا ضم ديلا و ثراصا ١"

 للا باقاؤنيملا حيت له # عا اصبس هس ربنا متنا غم صفح سر ىلع ىل
 قتلملاو مب عراب وصلو ها ىلع حبت و +نيبللا مع ةَتالوا دلع دملا ثييدحب

 ندالا» لهدا فلمسااوأ و ًَ ررللا ذلكم وووع ربان ماه رع و ريوشلاو ْ

 من هاعصاخينا م ىلا :رك نمي مح حط ساكو ماوع هاج 0000) :
 نيم د عدا 0 يلا نع جالا ضعب وام ل قوام ا هرجو

 م تس است الؤ نيهلاب مدص_ناججب زي (لووقيو ١

 با | يدل قي عرش ناكوركلللا تيعردمب عدال نم جديبلا حم زعهسباطرم غن ال
 قاله ملع عدلا نيو ظل ربنا ل داما رديبلا نم درت ناقحل ةرجانلا 1

 نأ كود نول تت ىدخ ابلطإلا ولو ملك نايضاقلل ما مطتحم ينال ىدملا

 واأجرم ضكيو زجاتلارزغدم فلك هن ه0 مصار وتلا خلل ىدللا بلط عم :

 تداليوضا كاوا طعورالاىإ امل ودل عب  نيككربنا لطاب 1

 ةطحاوماجيحر اجل رح نتياإلا و نعويس وىراضلا جيدا أى وبب و فورعملا 0 ١

 اناا احس كا ده حرس رماح 2 تضطسم لع هدي صوجبلا الا ةربنك ىعححرمو

 ظ اناا قحانر ويلا بعرت زب اك ديت يضرب ىرنككا لاقو ىإل تداك ضر نع نيب
 يلا حم 2 يسرنا ءرطمج مالاسلا و هاللصلا معد

 ديد تطوع مر وتبي و للعنف حلا ماع الاببإلل رجا حيجبلا هس وسر أب ١
 نأ ةمحهحم' دا وريم به ويصل ف دم نر الا مع
 ِس | ةد عرج حيي باز مريع معو و تحن هدا ندي حط حك أيل

 تحيد حمجأغا ورنيعرنه وو زل ضصتخالاو رمال مالج مانيلا / [

 زاكرخالا ناو حوال سناك عش كتاب مح كونا زا مس الخدال 0 1
 أ تالا ئعزلععاوب/ و صاصتلا«و هرطموبب وول هنا بلا قم ا قا (ضوتك

 / اة
ٍ 

 كلنا دو ناهدلاو تالا كيرلا غدتن ةرجافلا تيهلا كان

 وج
 ا

١ : 



 ا سس ا ا اعلا زازا مين تتكون ندا ماطتملا جيبي عا هلاك
 1 4 ين بلطال_:اوتس فلج ررعالاب ولا ورونصا وم عبرة بلطإلاب فلكس (طكدددا جب فدي
 حرص اود جال ء اح تعغش كلطبلا ١٠1 مجدداو ميلا و بيعلاب تيصر اى هدداب ىزتشملا ْ

 مي عفو لجو زب ضل حلا حدا, ضعت علا |.بج ورع مضنلا ضو تلطاذا ١
 قفم نم ناالعاوعجا م تعب ام هيداي بسلا ىلج مبارلا و وزنا للاطعاةواش ىلع دانس نا ١ | ف كس هاو اج الاد ما الذ 1س

 «ىداق/ نلجح اندعرملأ 2 ,تيفوما اسدسلاب تراولاورحرلا بالي زال طايع تينا ليلانيدهت دا
 - بك *و ب لط ماما اور ىعلاوردس مط اودحللا» داددحا ئمالو تود دلل ن

 ميرولاو١ نهر مم كوش دنءالوادحل مرشد نجوتس تماحلا الو معاش ال ورش

 قالطلاب فرلوعلا سوك لم فلدسالو مالبلا ولاه تيما قاتعلاو قالطلاب ضر كاز وعزم لس
 قتيلا ده مولا نا هنع د نضر نبادوععورلءوهو جنا انيورا+ ةاتملاوقالطلاب

 د ناكئت كب اباوهخ نا مكب هسا عناق هيباب فلجصونب ورع مس ودلع /
 وورلذبلا هاو تعهيلوا تعكس« لك الف ضلع ايم ىاالاج |
 هدداي_نج ف نلاح داى كرم ىلع جار هدد لوسرمللاق لاق ظل هدهحاو أر
 اونا 20وميلم دلل هسا سوال ةللا5 هنعدساوطر ةررهادإ تعو تعديلا ||:
 زا هنا طقف هاب لح عجل عا واسلم هاورم توق داصقناوالأا ونلخالو هاب ا[

 نهدااضو نيعسب كا ضيالذ 0جت مدنالا(نوكتال ظخعلا بقصحو رب نوبل اهظمت
 ىلا :تاارص ل م ورجل م05 هيمن مكن هاني اتلا فلحول ثيدامتالا ١
 الظاهءار ده دب نك كا ضا تالا اس : كامن ذاق و ادبلا 4 1

 يئن لم ناو ان عدو هتنا تصكدساب نيىلاب البلا ةلقل قاتعلاو
 ميحد دإرا ناو ينال وممضوم ةؤرعا ماعم الف دا جامل ||

 قالظاج نقلا كاادره: ١) ضاتلا بيجال اولها طا تاتعلاو قالطلاب
 فلو موج ةياورلا رهط ميصصلاوادنلا هز هدد زوج مطمبو مارحاتعلاو

 جل ل قاتصلاوقالطلاب بدلا مهام ىوتفلاو ميا راتنلا نمتتحابالاو ٠
 مبا علاجلاو اخي ةسزيكك ربو مل ظلضلا ناجإلاو قتملاو تالطلاب نيا ||
 افلا كل ىلرلا كاي عض ولا طبزتسالا جلابلادا و ةورطلا تسمم نارب يطب
 ضاق نلح ولدزاتقلا ططئلرلا نايؤضي قس ورطلا تسح نا ةصالال يو قتنا ل

 نا ضاتلل نال ان هن جصالتف مرن هواضق دضنن للاب ىضق و حيكشض قالطلا|ب
 ٌقورطلا تسم كارئد زاب عطب اوريدالا مطل نعت اتعلاو قالاظلاب فلي

 العلا ملص 203122 نعو عواضق ضن الب ىضفول ورنع لوك اهون نا لري نك وا.

57 



 هس

1111000 

 ثو ذ الاوعو |

 ديصل

 فاقلالاب
 لاناثاكنأ
 فالس

 ا م فتسخا

 "مث لصو !ذا ىوعدلاو

 د نعمفش معن

 عرس دمج تن سوماع حلك حا وكلاب هيل نصقيت> لرب نويل نعتز ولا ماكو
 'الثرتحلا فيلكا ةدياف د كل اكشا ميم نككئتزنا مواضف دفن م ضقواو
 ١ ل ضمملورب ىيرتل انجن يك ركذاعنوكلاانضتلا نجعل دان نوكتلاب
 ١١ تي هالو ئماداو لوكس رعاه امج ضيا نزلا لوف
 5 وكلاب ضقي لال هرزجتنل دصقي اذان كلا كال ىصتيو وكبر متحيف عم
 1 وطال نعداص ماظملا ليلا نوال ضو لاما مالكو رب للانعتسالا عبس الو

 1 فقرا ىبرطل طوال ملق تنس 25 يد ابيع تاك
 " ا دجوتجع بايالاتزت : 2 ميس داسسلا وب وعر دود ءادعا وللا و

 د زر وورو لطول نيكه غدد غرس تنسو ا ونالا مجو بوك شنلا
 اب ىوعرالا الا صقل دجب و مت ةل6مملق تلا هدجد يعير ونال ىبزضللا قرن
 ..) يسملوا مارعاو لق تولت دجن بطر قلل وونفلا ركب نج مذ صف خلا
 ما وعدن تدوززا حمي را درككوعنللا صورت نمبر  عصخقو

 نبأ اوطظنم نع نقلل مجالا تلصق تي ئوعملالا و هتللا - حطاب و دوجحو حبينا
 ' كدت ١ مكاو لاس تكد ميج رانلاع بك در»دم مرصاه >ةنحاو

 | و رمد ناداؤتجو زي لورفسلايدزن دصح هورخ ذب قاموا نعمه وطعم نيد ملم
 ادد صحب ميلا ىلا ورغ د رئلاس و ةنعلللا ىسمجلانتعامنرللا نما مهدد هن
 اال | را راجل ندا هاا

 1١ ا ِد ا 5 مدداو هم كن امنيتي

 1 ْ 0 0 و 0 :اياعب كابا و

 ا 1 يع ا .يزخلاجمل) يفوتسم
 جوف لد اهلا هاو متمملصاهاوعوعدللا د: ْضص متح ده ال الط العاده

 نا و 2مل ريوس ممالصللا ع وا ماوعد «معت |: انازبع ”يذدعب < -بتيجاجوا|

 احلام 2 ططإب صن هوس باوج د 2 كه ثح ماواتم حم ءوعرللا بانك

 ما كزكو مهدالاثح حتي هيمن ملبس هزم ماقاون ضد مهاب ىلا ناك

 ١ د ككدنك م ناو معدت أ هبب ىلا قريصتحوع شم تساة دنيب مدعل لزعرتنلا
 مالا اني 15 ىوعدللا فاتشالمإو واصلا دوصتموب أبو منعربد رواها دز تح

 ُُظ



 مفدلا ضد خد مصيانلو غدا ضد مدي دلل حمدا ايرنعو زرزحاللا ميك
 مماقاطًفوعب اكور اتخ امب# نهري يف مجتنا جرا نهم نزح نال د عقد مب وصي هيلع داأسو 1

 ٍِ ظ نضل ىنإكك هني نع نضال ديل هاظر لاخلا حو طحا كاملا, قلل اهوديلا ١ 00 0 اىذ نيب طب يكل ملح موكل مانغا الد وييزع موكل ىوع دا هدب معن معي ايكو ام روب هدب زشيبلا .١ رااتعا انو تبسي لانه ناك6ا15 ىترنامب مل ضمان نقديبلا هذ ظ
 528 لع عرالا ص 011 جيف مجاحا لو ديلا ب نغانمع نال تبخر ع نيج ل
 ر جو ىوعرللا مخطل اعلا كف نوتغف قاقخسا ضخ كلل طاضق عمااطتب مدع |١
 قو كس فاح تاي لو نيب ردد لانج سوال نعل جالو وعد معن تدي معح |
 ل اطيب لون 0 ىدعملا مين دوب رعد تنال لج ني ب مازجلا ذو تمس حرمرم )رنا ملاكرتبلا اا مح | «ئع دوت ال هيلع هى ٍِ 0*2 داو اد 0000 ديورالا تلي الف قبس مدمدقو تمزح لوكت يونا خاههماقل مدعم لوا عنس |

 0 اال اد حل ع ضتا د١ وضم وعم و ترتب رنا ورغ دا حنايا نضغلا للطب ل عنهرم نال
 اصولا لاو نيو يعدل نب نالذ م لشلا ميال كدا و[ عرللا ثدرموم ا

 مر كاديزي اذ هووعشلا ونعا_جاتنطع نهر جادللاب لعضقي وام بت جدال نعوأ
 2 جيم 55 ١ : ادد ١ 5 ا ١

٠ 
 ١

 ل يك ادعب عمدلاب اور ملا ءاضيا هيجي و اضف كاطبا ره يس 0
 ع ملحان ىوعدللا حبت ثا عرللا كا لل دج وعربي داون حييل ضارللا نعم ٠١ عصاولا(ضعنؤو 9 غل عش دج مدااب قا ونريد ديشرم ىو انف نه نيل وصنل ط ماج غال قضوا ا
 2 تم مدا بزلا هدهد ؤررككي زمراينع هارطرنأب تيضؤتلارناوب ينط طعس امال غل 11
 5 اسماه (نوكي نا ىفبني نك تلا نرجو مل ضاديب دهسا ذا عيال حقي ١ 8 جساوك لس الدجال 252 : : 5 ا ' ماك ع2 حنهريول هد دنب نط طبي لانه تح ١اذ ىكف عل تقورلايلل ةرص 1|
 ىبئوتملا حيماللاب قدوم ئعدبالا ماب جوها حعاما فاكيض ولا ناكما كلب نوه ليغ ||
 مسلاجؤروراتخا ىالاو ضق اننا حلا نياوتهلااوركذدتق و 7! ديت ال |||
 ١ صاطؤمتاتنلا ناكنا لا نيعلزر د مداو ىدنع بوص أ مال قونيلوصفلا ا
 قومها ذلكم ريا من اكمالاؤكب الو قيدوملا نلكما قالا يطخ قيمنا و ١

 9 7 نى ناضل 2ك يطعداهربالو ءاجيتالاب كنان هد جدررللا يذىوعد ممل ١ قطئارولا و 0-1 0 !ش جرا كح نربي ملعوكوو داوأ داس عدوا بيطلا نالط كارلا فذ جن ٌْ لهن نارا همنع د ؤال اق ١ 5 | ليونيل ىدي كامنلاوراللا ىداط جراذلل كاعوعنللارمسخعش ادرك مجلإتا» ١ 000 ا تي 5 0 ل :ماكدلا أ سر قل دردللا نين مجلا قمل الج ةنيبلا ناو نءارتاد ب هب تشي ناب | همهم صرب طئزلا ىإ ب ” 3 1 ! يول كلكم جيش ذيرلات الد نسال لكنهم مت مساوطلا دكا عريدتص تكف ل حارق اول ١
 ظ 6 ١ بساجاو عينا لينك نيىصخي ل0 مص عتطد مب مرا م موه هن |

- 7 

 1 | | ١ فف
 11| تنير يح 7



 لا فرطأو و ةار

 هل اوعو ف
 تنسىح ا
 كا

 مسالا ذ دمت ء وح

 تا

 رعلال مسال/ لرع

 عبمالى سال ام طدغعلا

 ىقروعرلا

 فان هزه ام
 اذا باوح وتو

 ٍِه

 7772و لا

 ةوهلارارلا عيبتشي اذا
 يل" اكىدل نشل رلا ةبينع : ةبيع ىف

00 

 رد نوط ىساو نهى املا هوحزنابجر ىق حس تيد متل ٠ ش

 | مرا نكح مد عرهورلاننحلا لاتمام عبس نعل )عزل نهد ثاب نتيعلاروب

 . , سر تاكا دا امد * لسد ته اىداونلا نهزتغأو ,صاالع عمالعا مو مهاّيو

 »نا ديل هدايا ”ضيظإلا مف هادو تقوؤتميظو رجا نانضعمسا

 ١ ةزلاو مساره هداع لا هركلاه »تنظر نضر وسعر يش امو دان
 د 'علهدعل سلا !هرسل عمدا لك اب هدايه تنزع حول وة دلت سلا
 00 وعولرد ذم ع ع سلا تعجب هاعدا استاد ع مو ههاحبطو

 "نيرا تنل جل كا هرعوا عزان دهب وجي وكذ ل غدي اه
 5 7-2 مل نمي د تاز رانا طلع ووعرألا نجشع ىو

 1 ادار بعيد نوه وح حبس يع عدا نس وتلا تلا

 7 اا امنا كلو نإ 0 نمسا كارم
 1 ” يدا م غرجمس |رههسا جيراجع رشا ىا حسا لا جبع وم 3 ةيييرارملا

 13 راب يوغا نيل مرجرلا ىررشنللا ةدإرا نع مت الك ثدجج
 نأ اجيشججا ماا »خمسا ل35 ناووعرالا يضكاحاإلا بطش بعسا
 : / وعزناو فدرعللا كه ذبا ورع ء دوب ىوعرملا عندي مسالا ةدطلملا و كنس

 / لعأ هدداو هددلا حيض تاو دجارىسلا ناو !نيوس لج حتي ئتبنا نيل طنا

8 

0 

 .رازاا بجورحه ىو وم ليسا اهو بونككاو نط لست هامبب ساعت رلعو دح

 ما افرعواع تزجاجل نال دريت الل بجي 6 ولا كما شارب ةجحنتح كحد

 د اكس مكي وودانوملا بان بلياك دتسم تنجتمتلا لذ دصلو وما و
 , 1 ظوها عيون 2 حلاج ل يا

 رمال تيا فرن دور دنع حتسو ست ومراد باطلا جننت هداك داهوتم

 ]| ان مز وهاد ناجل طبق ولم نيران ثعيطتيبت خب هع
 ا 0 صمد عمج ودا نع اةىرلل ن سوكذالا هرم و تيدللا ت ىلع

 ! ظ عال متدوتتللاو يدل عج اش تغجوفاو طيلطلاٍؤوتسم بهذ سلاةفاوم

 : | / تاجويتبتس# عع خد ةدسرادللاب وكب نرمتدو ركب تمرلاذلا تينا

 1 .ةطلاعح نعنيجل مند ينح عك حكرلل صح مضار عيملا لا وكب نجرلاعنمإ نعديب ن
 ماقتل دم تنعمو مج خنملاو تونا عي د١ ئه ماي بتكورما والا سرك
 ظ  كهدو ضراحملا نجاجاك وسع حبو غرس حو 5 ةلاركب ضراا دداوتالا

 : 00 فق وج ةسراجم :ادهف سسركذ اجل يحي ابو



 ا

 ا
 ١

 ا
 ا

 ليفي درع ةدس نعمل افقد: ىف صتس ورع اديب (نىعنماو فقؤلا لع ٠
 لعام فقول .,سج عد ردت الو كدجؤ ماطر اهحاإلب دس نجر ١

 عك زال نقولا برر الات علا نايرج + كك بياذكرل ل21 فقللا لبكي ١

 فال تدم نيب دات جزار ةعللاب زحل نضحا ليس كلا بلا ١
 ةردلارومدجدو لو نزلا جواب راجراةعلا نوت وط روش ١
 هل ورح نعش يود ئيس مجرما ةرعرلا معلا بهرام فت عرمرم ٌْ

 و جرحا عض تاب يس نقولا رجع ءاضهاضاك بانىدل لوالائقول 0

 رولا ةدالار هماحب جويل كلوزر لإ ىميملا فالطجلع ةنيبلا ةدابطي مدح |
 وزال هلانقفلايضاو بيان مو رولا كاوخد تبطاو عويس ريزس غدا حالبا |”
 للفقر مطب محور الرام عل لولا فقولا تضره تع ضقو محو |:

 ىلا ميولاب رس وتحب جو ضع يعجن ةيعرش مج ري ٍتكو طيار تل ضوتسم
 طبل نورصإلا ف ب عصا كدتس نيت الثو تنال حسد تح لكوحملا نحكم قيل |
 ادق ا جدرل كاكا ىنو ٠س ويتالو معشن رب اوت لوطا فاالجيع يللا نال |:

 فقالا وطيب ملا قاس 2 متاكد ل و ةكرع ننكتلاذ ليها فقد ةمولعم |
 تساءل ماَدقسا نعمل صفد دلو ضاككو كيش حب ماني جد وتم
 ناىكذل اهو مسعد ردد مزة كش ا طد نب كمل جنو د) توعجهأ] |

 معساصو ثدى مرغاب لابد موبإ نعاذ يا بتوحاط قر مولعح صح ماتيالاا

 م اال لوح ةرسلا سفن ةوتساو نبا م ضصتو جدن نعش ميسو الأ
 مسح جاب تبلاطمو اع هريد رو ىزيشملا لعام ىوعدلا نوير يو نيديشمأ
 لف و نه مل وسب از ىرثللا جوناي زك وأ توت دب ةىبزملا ةرهلا |“

 ١ تمص ون وحارب دة راج كري و فقو تاببج عربي كش حردوحاطأل :

 مجو لبد نوزحالا فاك مانجا كو ع ص وقام اال( تحات عنا جلاب أ

 اراعت مانجا نيب ناجع هرم كد دو ماتا مج هامرللا نم لم مخدر عرش
 تكاما باجرلا هوما مرسن وعيد تسال ء ملم ج خذ جلاب رو إب بجسوع ||

 يلا ىقحس ملاتتالا او رولا ةهروحاطلا مسا نكادالك خس وسرمو |
 أ دوا ىميإل لو نونحالل تبسي لما كلل دما طل الأ رم هراهتل

 ل لبق تيقياسلا نيراهتلا نم زعل الواهدالو اللا ”كو جز ئج خدامإب |
 رل رجلا سللاو كاللب ندوطغالا جلا طم لوسيل منوعه ذا بج سيل 'ء

 ل51 لس قعادساو ديلا هلت ناوصد معتاد ىوعنللا تهمل ١

 ما« 4

 ٠ 6 ا سس|

 ا دول ىوكدل | مهم ار

 اناا تويعزف خريس رفتاو
 ااا رد اوع انويكملا

 /ميبأثيد عاف و نبال ا م ندي /

 هيللقتنلإو وتم نب
0 

 ةياصوالب م ابا ةصح عاب
 فس اعزخاما اوغب م

 ”ماذهاوىكتللا
6 

 مسدذغ ا ىر اهيدلس يل
 اهتل د اكناو تبوح اطلا
 او هل قبس ملاذا رتعارز

 دعا هلم نم
24 



 بلاطو بي اع :شمب ىف ىعدمل ال
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 دم ايل تمن د اه |تعدا |
 سس ربالور كسى قل 3 ار اني

 «تالئالا ا

0 “““# 

 5 17007 سس

 ”يراحلا مالا ىوع . 5

 كلك ىو ا

 تكاسوفلد هعاتم عيسي 7 |١

 ىلإ | ُ ْ
 بل

 ظ 1

 ١

 محم

31 05 . 

 نب ةنيد اقيثم | هل يسب
 ,' 00 «ثويدب نوري

- 0 َّ ِ 
 راالادعب غ ندب ا

 نضع نا وع دا تنير كد"
 نيذ لادا اذه ' 7 ضو

 أبر مطضبو 3

 و م
 اوهأكا

 اهلختس ملا ةءدوم ا نم

58 
 هال

 ا
 3ث

 7١ تيفي بلطورطس ةرسرسلالا نعزسا» ووكر تك اهمن ديس دما

 ١" كلذ ةزرما ذب اا منابر ترضحلا الا تدنيبلا حقت و فلج نو ىصنح

 ١" اسروزح داتا ط تعض د تداهابج | ميلا طعس عداو هله تجرح ماهل
 ١ ١ ناك ام رشلا جواب اهاوعد تاتا )لا ضلك كادد رك يال و !رلانن

 1110 كو جورب نعشتلا» ةارحأ ةب اس مد رطل ا هاوع د درجم ةربع الو ثدد دىلا
 | تماقف عبق نقب مالو رون عوزللا عل ك2 تفلحو ماو باو
 ار بسلعزي مججلا نيح ار)ل اعف د تسيعم عتحا بكرا كانو تاغ مالا

 مامر و للا ذاع بل داري ادلو ككرتشس هج نلإب ىنيرعالاو َقِيض ممالكو تي رلحلا
 اه ديلي حلم جراعلا ىوعدنمم ضاحا منصر عيللا نيحساّموكس اذا مووما

 نإ لاكن رح رتل ٠.ممجوب مي اعلا ىوع دانه حيتنت قدرتك جوزملا مخرج بع الد
 نبل © عرىلاَو نم ءابشن نيا ىنطرم تيك الذ جيلا نيرحاهيوكساحا و كذا هاله
 'نأ سوات حوهو ىلا م عبس. الجخ داما ىارولو لوق تكأسالا بشي
 0 مثالي رك ما ةذورع محلب نيد بيان ديزل ناكك ١ اهو بس د دندينضرم

 الأ ر| جار رش جوالو اوحاكو ببائعلا نع جلاكو نددبب لريونلا نيرلالا ضد
 ؛ذدأأ |نمورغ علب ىنالا تيد نع هافيتساو هذنحا ل ناو بيانا لمان دمل
 :لاأ و نيبزل لاع موشن ىعا ورم عاج لس كلا ذ ميلر بول كره درك يل

 دن وس ال ووعد ترف رج متم نيت ورعد شام كندا هدا
 ا رطعب و ضد ا هرغعب ناودا م طهرت اوللص غلاء رقايوشلا
 نر لعم سب د قصعم غل لستزلا حلت ةنيسب تهجم حأق١ كاان لهن م
 )اذا مصوو 2و١ نعد زن تان نينصن ورجح هلي ب تيد ”كرةشم ل الختسالا

 اررلا رجا و قراجلا الب ةدس ا. جعطنم ىفوتساو عصمللا ميجاخ كد موحاورع
 ملا رز ف [رجبلا نيب زن 30واب و تكرتو تتر و نعت هي زجل ق6 ةصخ
 5 ملول مرام تولد قموبزملا ةرالا نعوصحللا ذ موت حلنتم جاب
 زن | ةدحؤ اراهصازداكنلا ءوجرلا ثك مم ةوساغا وأ كدذ مل شه نو تهد

 ل روظر ع بصنملا غانم تارت كريما قمعمللا ةعضنس طير ملا طينسا
 ا «االغتسالا' ادسمو امتي للا وانو (توك تاكا انج

 أل وطلاق عوا شام ليوان نكي ملا | متتحضدم نكت غلا للالئعتس الادحملا

 ,مأ| مضمو داعلا وصلا نعرصنعلا ةمنملاللا )تنال عذر«: هم حيوا
 1 ادعم ناكتارجتالا مجعرج اقدح نكس سكب رش تيب تن واحوا تيب



 ئيئلاب ةلوالأ ناكنيحا كل سؤفر» راللا 5372 واتب نكست 2 لالاطتس ا

 لالا جيواتب تناك انكس ىالر دير ذل طب م بجيل قساكذلل ةضال
 الدوح ع ركاشيح ناكل 3 الحرم وكشيح نم ةرجاالا ملطإر اذصاوماكثا ْ

 ١ذ1 لالاطتسالل دما نا ينقلا نعرااتزجلاملللا طرت ب حالطتساالا ١
 لع رراتدحلا شن تري حا كر 2! هيقعللا نك مب ولو ئعنالطط تلا 1 ْ
 مهنوف غد مهي ردا كاتس ميل ةسعلاجج طم سم ادلب شفر اتنطادسلا
 وسو مدا 0 للقاح دعب مادحا مرج ئوعللا ببسب ثا 1 /

 ممصحردّوب مع وجل ايدو د معد كنانعحرم دنا تحف تدرع 1 7

 نئلاب انو و تانع تااينزران خصه بال ندد م رشا جول !

 تادجلا بنو جلس تح ىح ةراسا بلع عيب سس وج رمل نيجالك عض وار فلها ظ

 اير دل ورم نهب نظااوع د ناب الالحتس نجلا ماس نم نم عشم ناجح 7-2 ظ 'ز

 عم درست بو موب نعمل مضل خرارللا كلاب نءارضا هج 3 ظ
 مو ركن لين ساو دير نصت مع كال و حربجحا مرر ظ هضاب وكب راسم معن
 ٌفدصتال# مداد ري مقح طلق دصنالو لها 2 ذوق لولا مو ملح اغا. دص

 ةيراج 0 0 ضي ماجا عيا حكمي "نَ بكرا هوانا دغر حف ١

 و ا مده ؛دادول قبيل ملال نماظبمدب نسما من دنا :
 ناو حجاب ع موجلا ديبي درس وانتم عا حاجب لم ميزي

 لا يح تلاد ندم ناككذ١اهو صرب وجي ل د تت سرندل حبو ./
 اظفح جتالعتس تاء خا لع درع وانكجل م ذل نيدصن !مهيبجكو مراد
 ترادالا ىف بياطل ا بيصم عام مش د الا دنه للا لها لكن هل الغلا |,

 تاك ع تاون ريك ننذ نم ( وغني (اسؤ برش مججو (ثودببد تادرد[

 ىدا0010و لس م[الاعا بسحر الالادلا لئئىزم الامال طل تاه رحل ثم
 فكداالل + كرا بل نوح ن تابرتلالاو نع ىولاو مسن نعبصالأ هرغاعدب 1 1

 / حنبل ميتجالنكن إب تالا نم نيس مش تر نما رشملاب مللا حيتنتلاو
 مشب مللاصو ثكوم وميله دال نيب تاك هزبحو وانك مطوع معيض ٍ
 اى رلاي رطرموجزللا حطم حج خالك وحدي و عراد منصوب ورتب اجلذ ياا
 مو نينسم متل ةدح نو داع تبااناكا ركب رقيق شو ماله وعدل ناومتتعا]

 1 موكب محا دي دقن ما انك و معد ماورمؤتا

 نبل لكوملا تالئدالذجرو مس رم جزل ”ةاك وللا محا و هد رش مارصنح امج

(| 

2 

 ضاق فابزف مهتم
 ماد اب مرح هبرغف

 عوجرلا

 0 نيل لويد عج

 جال فرتعااذامدسإه رعب

 ريعأ ةفلعر ارلان اب

 هي س تلح | تعدا

 قرشنال كي وقلو ىبح |
 0 هبلع

 رامطب «.اجولع هع هعو رج حصو

 ثثرعني م ارد هلوئدو

 مثل ادرل اب عوترلارز (اههنصو
 تامارع عش د روز مزري ب

 دادلاف يي



/ 

 000 سا

 م #6 7 0 ١

 وينو نم لعبل !ىيتب

 لكل قفل

 [ركشسا ساب او دهبكيل نا دي
 ابتعوشو ن الذ نب

 اهب

 000 أ ا

 ديزل ناصر او لس ديكر
 هد يولع هلل سيل ابعر

 مج ا .---

 ا

 /دقلاو كوره !ىرعد يف

 7 ( دهل يعدم لوب
 ,٠ بيو يلا -

27 

 ١١ دعترلا ل مح حرش مكح جداا ىككح طرلابرجلا تلا هاجر مدبرمويزملا
 "او رملو انك رأت ىف تر هج بجروع عال نيل ثخ دعا ءرفح
 1 مصرا رك ورموبزملا را دما ةررخاز ري ؤكلاو ا. مزلحعاو و نع

 77 لهي ا«ماب ا هاما 30101 ولع دال سيبو اىعدالا مديبب جنيبإلا جم بجخا

 ١ وداتوا طري وم لحس لعل جرانحنعيرب نناو ترابعدريوشللاو جراج
 :ااوردزي حوت الع متي كف حعا رشد ا زجل) فم ىقتناقحا . قزم: سدقا روج لموعد ولو طرمومرنل لع مرر انوا دحاو نع
 ل احس دنا الكلك هزل وتحلل جب زصحرصإلا ذل كبككي ومرنو (تحالاط ثححا عفا يشمل
 ا /مدنعالافن بالا انه ةرإع سالك تتقن خا كلوا عا

 ل مف ناو زالس فقو ضر رب كس دم ديزل ناكك 2 |ءزو سم صلف نيوعلا
 ع ةيورجلابحرسض نع ضقولللا نعاس مفدي ورسفنلل ورع ابحر نيل ورعلانجرنالا
 011/306 ةرجلا برع الااطي نيد لاق تنالكو يحد فضلا جوبا جلاس عفدو تنس
 مدأ راد وع د كونك كد >ىعس الم عيبا ةرالاؤلا عرج وكس عار
 .نإلأ جو كح ودنيا ىطدناو حمس جيا هدوحدي يلا نير مدر علت ةرعا طا
 امد مدقت نيتنيبلاىاذ داب جيب لوتس سرتكزت ١ نجت و ده عدد

 «انأوأ مرتحلا تيب مصالالل و جزازلا ف مرتقلاو ث ودل. حدس, تطرم اهنا ا
 رد السلا يؤ وطوانر ودل ديب عينا عع داونبلل تاانمإلا عيت
 الل قءاطتككا طلو ث وداللل تيب وانإلا ظل! مداقللا ديب نانفتلللا عرش
 0 8 هخرنو ثدح لا نع مرض ةماعلا تبطي ضينك ل ىدهلزلا ىولثلل علو

 ال ىضقنلا ديالو تنعا.هلاكش دحدلا ىدي تعينلاو يبل ءاقاوميدقرلا
 20 ىهننا حسالابا قم نوك مدتللاب ىدللا لماذ ه ىف نوتلازلا باتت قرع
 | انا لوصالا كو ىلع بنيمللا ىجترغط حضالك ن١ تانريبلاو عإ لاسر ىف
 121 نييلاو ث داحس تابناكت درغا نا منيبلا ذإ هااطلا فال تبتسم | م وكوه

 2| لساحي ! ازا دساو مدقت ث ودل يب اذ هات زنا تلم لع اقبال
 انك ذا لصالا ضال و هوا نمر ىلرمل يلا شنا) طوا ثم دال تيب نا ىداذل اس
 10 كمح لوضالكو عرفا ث ررمملا لصالا ىذا ومازهو ضوررعلا مدع لسا
 انا ةءد شيحل الل وترنبس الا عتيج هاطلا كاكرهاظلا فال تاشنالزديبلا نا
 ١" ىادلعاذه ميج نلوم مالاكرهاطو مدتلا عدل لولا نجت ةليبملا

 ١
 ثم



 ا

 تادا.شلا بانى هانم كدا د وشلل تقفاوطرها ضوء وص الفل جلا ٠
 نيج وهلا نيد عمك حرا عم نيد وهل ياه قتلا عمل ل هد
 تكي تاءاذااهوإس !نداواتجلاو ثيسككأ تيد هذ ررقاحاغقرطال ١

 ىو يمول ولا جميد ل نوي دعاه كرت فلنحو نيزعل أ: شرع ٍ
 اطقسوجماوج مث ن ودا تيقب و ناين مثرولامشقا ممولعج تأ )ا

 -نهطت مرج متقلب" وتك و ارم س0 هؤووتساواطقسعة طرروا
 نملك تالطما ةحرحل ال حض تسد ل ماه دحلو ككتاب مهيب ماهلا ارم )

 بشحن ةرالا ميل ةدكدللا نويزللا (نوكت نداهره سالو كرت ١
 0 و الا

 فحل ناكتو فرط تتحول ننهد جراسا ىىتملار زرعه ف أ
 نوعني نم رش مج وااو انصر الجد اربجج للطن د طع عشاي رس تقي
 د لب تب لوك عيخ دمع بذي انس مهن اجل شط دلع رب دبي ورا د طيات نإ

 هي او ىف سس جح والو نع حل نكالب تبا راضحا نيب زن( نوفل عال ةلب ٠ دعا 590000 كاانمملا ني. دما ١
 ثاىك ١ اند, بس هبشم مجوبالأ عرارو حك درب نضحلا مالي اره ملل ١
 ورضلا ريهت ظل ف ورحم فقو احلا ول صرح اد اللا نوم ولم. غلبح يزعل

 يلا زقرلا طوتم نادإإلاءإلا نم الاجر فد تعصب موكحو رشا جوا
 ةدح تضطحو فقول لع طه دل امان كس !ب ا عح و فقول طيعاد صرع اهل تين |
 ودا ملبملا ريظنم نضجت لع عوجلا نإروكذللا كاعفادللا دين تنل
 1 را تن ابي دهان ه) سيل 020 فرت مجو هد ديبأ زم دج:

 انيدورف غد اذ كا رت فل ورهاظ ثراو ناوي لب تامل اذا هو لكنا
 ضلال بضل »د جيب زب نم ذخلاي ملدب زم مل مهازعدلالا ثمادك نسأل

 هاوعد قبطي ل تاديش ل داع ةليبورع ماقاو َجوكدلا ىوعدالا جيشا سأل
 كل د,جدع طراد كد ؤ 2عطلحو روك ذل صرلا مجو غل ود: ١
 عوسا باو كرا نعجن د ذخا ورغد يري وح دج ضال ل حو دج

 ملاح ياو دا لتتم د زيت دود صا حلا جس خبر عسل
 .زوكذللا اري زا 2ادحا تباصاذ نيتبق كنب اوبر مالاب نييموصم اننا تسلا
 600 0 0 خ وب ص٠ ىال : أ تا رصيف نيكسبا يا ةودرصو ىلا نم تجر > وعلا ترصاخأ |

 تكا اةاجوتعالل نم لا نيم تاس رنا نلعب و مسلم ص نيم. رولا زيقناو رثعااس نوم لحل د تالا

 ا كيا بيلي يدلل اخ ضل يب سالعأ
2 

 - ملاكي نا تح لعلا هلع
 دك دلعربجيإ

 ةنلور امه ١ بزل لكي |
 هيلع عديل

 هل سيل لوتملاو ىث ازا
 نصب اقلاؤاع عوجرلا

 هيلع راكراو نعال تام

 ىف دي ل هما دب نل ند

 مكعلا يت '
 0 ا

ٍ ' 



 ل سم سس وتحس

 ععتان براشلا لسن

 تايداضلا يضع ىو رز

0 

 ا
 "اك هلع لكن اها
 حد هبالاو افيال اهعوب

 "اتا مةروم ةلراومدتما

 قال قب هنا

 ا 3 ايكيشوعب
 عقبال ككل اباويإب ١ رعت

 دنش ليم غلا تش 2

 ءيرلا ىقالةيعيملو برانعلا لحن ل ثيخح لع مييعتو ملععدملاب ىلا

 ْ 0 يبل اطال د اس دس راطلا عيت لع

 1 َّض اة براضلا عنااو تعض ريع صه جوه دن تباصار طماوحو دنبلاب

 ) 00 ثيعي مع بر انعلا ديب ل. تح

 ١ فدنهجعمداذلام ١ اي اسود دا أن + مح برهم

 1! نك ثلة رعاردللا نما ضلع مطولا زا او اهلسم ةمدبابل نأب ابجورن تنيك
 داا موتا راك دعب ثةدق ةتنهرمو متم ذ ةمقاب غلبملاو تاعز ١و

 ءاعاربا حوجضم ىف سوم ملا لعب محذ تارا معرللا نال كوكا لب مكالنب

 ا مضاجماقا١ ذالصم كهذبجل ضل و بل طوىوعدو قحبلك نع

 1كم لاتض لأ رنا طخ دا نعو روت ةب للك الما دج ملا |هناوعد نم
 >0 ادلع اضاع معدل تعرمو لا: عرعرملا نهربد اقوى لعد

 ا دعب تطلع ثلا اللا ركك اذا ضرغ انا ميلهتع مارت ١ ماهر حق اضل دسبولو

 ْ رازولو يذلا ككمالاجقي ١ بالو )نط خب ووطللاو يدل عب طا انهرف

 1 زاوجاضيا تاقمودقلا نعم قطا ناهصا مدمل يسياكهفرعا و از

 در ءدنعارإوبلا لامتاو فارشالل وكنا الكو ضعب نئخ اريج و افينكأ رن ودص

 رادع د وسما اا : نأ نكي م( مونول الا .ملاو درلا وعد مه حمي دو

 0 نأ ملا سال نعانركة قل تيرا لس انهو تكافؤ اا دور خال “محي دو

 الر اجا عمد متالدوي هاتداناقيو بيو منيا بي
 زال : انك حج شءعيوس نحل اون ةيرطإ زم قيدوللا ككا مدعل للطن تن دتسا اى

 0 1 مورا سطل طم تنل ا ىوخرملا
 1 قياس رضا ةيعرطملا مصعد الع صم رس وح كرعلا وعنف علا جف بسم
 1( وص ماعردص ايورشارازقا جرش قوقطر ناس ىع ١كلاعم ا تح رالا نبق
 0 ردزملار 00و هرم فزع عزو اوجو

 لا له قياس قبزحتالاع رج دحل وعد تت وأ عرط رت ث دعب رب لدا بص
 م كة دج 2اس ملل كهطولع مالك ايس 8 اد ورا ارو

 ميظطضشا لل عزالا ثيدالا نع اعرب تلاد عزنع نم كتل: انا عال

 يزال ذل عياد! لوزا [جيمت وصن> بط مجلارحلا مدا
 ماذا ّدقلاو داون مقملعت معد ولها ]يش د طاح نصا

 : تجوزلر نحر هام عورشملاو نيا مسح ورينا نيرا نيع|رمالكو لاَ

ٍِ 
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 ا ١

0017 
 كد



 ظ ش
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 | 00 مم( 0 ىرلفظاساناجوعمعف معردصا يرش ارق متم بأ مولعس نيد ابطيس ا
 > اسس ااا ديزر هزل نارقلاب لجبجتاو انورز رد تعم ا هه حاس ةن دب تاج

 «يساناو مال ر ايلا نا رقا ١ اراد ىرتطل اوس سدا ذ ناكشحبب لوب هد بالا ىش عوش ١
 مير اعرسولا ق موص رهام طص لزب بكو مل مهد اردالا نم مولصم ئقتب ارا لام تيم ,

 ناو ادا هزم نقلا ثاو رالف تخالرسوملا عيسملا ىرتشا ما ترش هيب كن |

 ا
 ا

 ْ ١
' 

' / ٍ 

 ١" ك3 ةيولفل هاردلا نرقا نا ىقرشمل | عرمارناوجو تحصص رشا هجر لس خش يرسل ارق اج لعن لن ظ ا + 0 عا فيوزع محا مكرصو ثادند غلا عع ل قر راهم زملا لدصلا خمسا
 ميراع يدل امو هيسا الزل كاصبجوم تالد عزب ماب, ستككا هاددلا كمان كىمرق هؤلل ظ ا

 ينص ممن وكل ا كيعصر وكدا نيارقل تدوم نم اعنا شاص مسا ناو
 | )ل الحم مح تعرق جاررللا نوحاس وطعم تلج ين! تايبزن تارتس ١١ذلا

 | ا ن الفل تارلا ن امرك امو ١ نعي نوم حنو جزل ملكش, كالا ىيردحلا كارشا ينال كل غاز حجل ص ١ 1 00  مقددلكديزلوا عاةمالو اجلا يبز مدداجا حت مهساجألا

 رقل ضبا ةيالوف < الج حيرت اطم الاسد داك بةنعبت وكي خاوتلا هيب
 ,اقارز تالا ٌثالؤ نما يب درلاوا نيالا تال عطع لا كيده اكل:
 فرش ارح نوال نحت ردك تصالح عرس مرت حسنك 0 ماب اوحو م, م
 للعدل موو يده اى وال نمل كا نرو ميشا ماليف -بهناىشعألا
 لالا وعي للتي ل نلاو يح حرلا هريرللا ب انك ةيوسا ولا كاطضتلاا

 دوت الع ىوتضل انج سا تف تحدي نال ترتسم ماع غر وكنالاوق
 ارق نجل عكمل وا لاس ميج قااحلا نرفدنع ل قو هرم عنا ىر ارق تأ

 لل زل انما قح لا حشا ورزق نال نحرايمتمل نيستا حصل ديالا
 وي لا كلاوسملا غير وكذا رفحا ضبط اداه نم صنجتف ربل منبه دل« كل:
 طاب عرقا مدت هاج عرار صال صالحا هام زعبل زاد تاع إب
 حطاب ئيرللا لع رسل نم رمل كلت نصراو مهرها مهتما مواشي مار
 2يلالوو التواب برا نر وكيف لعبت الع طل حو نعم ع عطس قال:

8 
7 
) 
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 .تساول !دارقال مصب 2 نياييز ناب اهسعف ترقا ةزماؤب وما لاعب داو وينال زي دزصتألا
 اهوروم ثر و اب ٠ ّ ء> وكرحلا »رار عدس ادوؤورعم ثراوأ ىلع 1 ملوباو مام يصعا طعنت ١

 ' أديب دو فورم غدرا وا حنكي حل تحفر وج حديد للام ساو هكر نع:
 ترم ترحل غم سنتها ١ عسر ارتنالا بلا. للسما و لقط اريام مي
 قرثللا ها زيا وجواب ظ ملعئادلالا مون اتا صرتخو حنينا 1

 ا
. 



 000 نيس

 عيب هدحو زل مك رو ظ ْ

 2 ثراد قا اح |

 ين 0

 ارق لولا لو

 ورا رو تركلاول عن ]وفا ١ ١

 عواض ميل لولا ناكر ارذالا م هي ظ ١
 تساي ةيورلاوع او ماع 0
 11 1 اتسم 47 ا

 ظ ةييتنا ارق مان وك اما م وكرت ١

 فعلا
 هج

 م يور ركل

 ل نورت ا ملا ىعوا | نا
 "00 وو

 زل ضورتلا سيتا رماد ا ورغللا تفارق ازا همانك دم نب. رك حلاق تن معتم ألا مدعي انا

 ٠ دال ى وغرللا هدرت كاالأو ندد زاعا 3 داصنو احدد >اسقو يرش شيب كدرل

 , ٠ مجولايرك ذأ تونلعب ع وعسر ياعأ هاو عد 201 مد اون معش ابو مع

 نا لامع شبس عدا و عشلا عرءازنا وجو مدد اح قليب يشأ ١ ذا امم قيما

 5 | ا دالؤ مجوز دلع م ولمللا ناو حا د 0

 5 | اقل تخانعوَمجوزلا نعريب ب تاء ىالاو درب عخدص

 عما م جنو مرورا | كالا تو رؤب/طار انها ٠ دوجحوللا وتم نجلا

 و نال يحق زنا وا نع هدبع ندرك و حط
 ارا دبعوا دك والبط نمك ديب نامل خرم را هس دو ول بام

 اطاطدخاونادإ داءاود رضا صح ناذ لوبحئلو ماعم ماك ىرارصا وحاله

 الق ثولا نايك ل وارارعالا موي هدجؤ ناك 6١ه2ي قديعؤوالتخلا و رد

 ؛نأ دعدشنهعت 1 ا الا
 !/ز//2ل الذ تجو نلطدام تمتمالا نمانك جاك تياهكلا ل زخعلا ميح ناتو
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 برو مكر نزلا دج وه“ ك2 وجت دونعدي تاندهتوفتدووتلل ديزل |
 ريت لص كح ال3 مدللة كلاش انهو رعل نر ولا لك اقف
 هتك شل امولعم الح هلزع ل ناورت كدب كالأو تلق طقس مورا فانه ا

 . ميتلد دي نالي لق هل حال رق ذو فلا ةعومصر يع ثا وعد نمكت نامت '
 لامس ملوا لاب يدري ل انكتاككاىيلوا كا هت حالك ةارإلا تكبالحد ناالكلتت اوحناكنا قجبلا ١
 ةرجالاو نما كلا وها غ3 - دد تعيد عا فذ دحوصاصتلا وىتلاب |

 - رداءاوا بصحن اكن وفصحوهأمو ماكي د١ اويل اكل ىلا ع دب نجحوا 1 ش

 أو لامرها» الكت وظل ةارجلا تككالحد أخا قراجتالكو جاهلاو سي دونا
 حرج لوقو وت يلا عضو ذل ةركدلاو نينلا صو موك طموح لج نال لاى
 تانوهدلا ةاووتٌس تاناعالا غ محوتشا حش نالت انا[ ىيال تالف

 م م اةلكتاا اامبلا ىف نبل وع ابارك تاءارملا ةرىض واولاق نعجعا تدك
 7 ةلاكلا عزور نس 0 حاحا عو تانويصملاو تاذاهتالا نع ارب | بج ص

 ل ا عسل تالة نزد وحال ةرلا-فالخو نالفرع طق( القرا الخانه
 ومدح دو دكان هايتس ناك ىوفنعملا لوا نيناكو تنام لاني ا
 بع دم داع اكرس تالذلاةولاذه اعو تالذ للبت كفن الخ تان 53

 مناع ىنمللا ةارلا تعج د لع الاه ىرموهللقولو رنا هالاو نوفا نع ةارللا/

 ره ١ كيو تاما صا تار نعوم ور ةراع الاه بعوهتل جل و راما تعزل

 /اناف اب طرمب عدااذا فاو خرا كلان رتيبب ماقول 5 دعب اجمد ع 1 ')
 عيد ال ةاملال تق ' داش لتتتو هلوعد مع < الا دود يوم اتلاناكةنا و متننيب لتقنالو كوع د عهسن «ةارلا

 ناو ريد اقل رهن ناوو اوعد لعس >ايعو هاوعد مش ناىلاكفلاذ مادبا ىوعدلا مال طري لاو تن

 ععتال جرويملا دق و,ان1فناتاووتيب حتتال ا كسالاف و احسب ايجاد 1 ْ
 4ع د نسج تع يل انركو فرضنا ضعبلا “مو دقه ضب نه ىرمرنلا كاد مث 5 موتح مخ

 ل 79 ا اقرل ةارمانه كاكثدالا هع دن تير نيرللاب زالة ودك د دخلا
 مك ع هايل ذروقا وانك غي د تعوربوهل15 ناعم لطللا الا ةارجلا ناضاولا ب

 لع هأري ىسيور ل سيل ىدللا نعاكت اناء الان عة اماذه ناك نالذوم )يلا رقاو وملع لامع ل
 -_ عبلاا نعال ثان امري وهج لل تااح رت للا ةض الا ىرطح !لعوجل ناك ا نو ع <51 نحل
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 ىيمصلا اهلي ىلا

 أ 000 ودتنج 9 للة لج غب جلوس نعنع عا الأ نوح

 أ تلج وبا كات نالئلوزمنللا بسن ا ميجوا فرعي اح مجالا
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 ١ ندا ردص مسالا ةزكيل ورح دب ةئاللا ىدللا تل ىعرشلا ءرما زا وجو

 ١" ارق موكب نعش ةنيبى دا سرشلاة داصتن كددادجع ١5 داصت و يلع
 ' ةيتيزوا كسا طف طوخ حربع متي دللا مللت اماو مد بوك اع عجر وجزملا
 ميلع طلخا لع لعل س للا ذا | ىسدّملا واللا عدم و معو ىلا
 نك هزعبها زعل موورعل عهدي ني طال انيدللا كلت كاانكو صِيِق
 ”7 ١ كئرولا ىوأتن ص لاذ عاتي لولو ب جراعتيللا باك ؤبوساو لي

 1 ظ معصم دب رفاه للشر ارفالأ نوهت لزم صير ئدنعو مّهعلا لاّدو

 ايجل مجوزلا تتامم وب زملا تلد قتج هزل دب, كلا حعتس الا ىوس

 ١" اموا ىلا ميتجاللات شدوا يصرع قوبل بلا وكون ممالتللا لبق
 / وم رتالملشلا تعدي الذ ندزك ناك ذ اورءارق١ ”كتبعون منيب زل ىا مل كما
 0 اممناتملا وا ئحجيبادل غماو هذال جار را تاكو ةابمأ

 از رن وتل هجوم تالاول كدا ٠١ ميتحو ىلا ميتال و/اما انه تحتم حر

 7 ىلا /ارفا نادال تبن ميج الاول فران دع بج كو جتنا بالا
 01 < ىف الا عييطق ننال ه ناك ككج للا سلا فانضا كلنا كلذ طابصالاو
 بلا طيش نان تشي بع ( نوكيا دن مب ح اوهكزللا ارق عج قات
 اكل جلد ذانرل و ةانه# كا(مدتتا ماتا ناو ضيا ٠ ريتجال حجو الو
 نأ اسابؤ لظوان كالا ةدرتم ماتو ياهي نعرلازطللا كح هج فاطصا 6

 دانا ةوريصمل ١١.6 | تزنماخلا دوها همي جك تروا ةزما ف بم

 0 ارنا تيكن نو نيرخس ١ شم و نعوأ ع تن احترم أغار دصو كن !

 ران 1 يحعص 223مل جما هاو اضقرما ملاذ ه وعم رشد هانا يعصر ودزملا

 هل[ عببسب ة|طاحلع كاذاضق رم يعتاع ع صو رمال طزخ حاز دوهاح
 ا ل2 روالك ىلعلب لاو ثان ذا ناك تبهوا وس نس نهال بيضا

 اد عج نا دقعالبو ص اجت ارنا سوا ضع نم اح
 نا قلئدك نطو عيل تاه ميال غوش عار رت راكم زا تح اذ

 ١ دات ناو وول ا/رارقا مكتب انعدم منك ناب ناكها ميسا تاك ظ نا لاق ميخجنا ل حلعراخصالا مس اتفاوبا كلاق ديب بكرت لضاذ كنا

 أ قس سوبرا لا ثم نار |ن0از .1بلا كم .عسعنالنالو عيب نكم مل
 اهتر ش



 مخل نا عرش ثبعدللاب ةراراقا عرشلا ومازن اوجو وص ةديزقا اذا ا ١
 هاتنو انك كاتس عر درإلا حمردل نمانكا©ٍنقو مصالي وش د الذ 1

 متبقوراهذ لع رتخا مقدصو نرد ويترلا 2 2 نعدس د اهسوانك ْ
 انور نش الح حجت حجر مداج ل ا كيمعرا ري تكلا '

 كا مماحؤا حفل اب ارق فت 4 غن ضملاقوا ا
 هذ وطوأ سالاعت مرج-ا م١ ايما ركوا نضر جرب 8-1 حصعابامجتلار از

 بيضها اذه ةيدزل نإقا رص نع تكددعر جادبللا ىراق اس و برع ٠ْ ١
 ؟ملاماوجتسان ربك نئيحلمل لص مايه ارسل لعو فصلا رد | :

 اقام رق رصتقب مشد يق داؤزلا (اسكو تنسو بصطقلان 3 0

 لصالح نعس بل صاحبا ولأ بصفلاي ىرئارق١ دانا 1ْ
 توضع رمل لائو ترش الا مم ماقحتال ثناب مهى وردا معاج لمس عرفلاإ

 ايار نّوسزو مم ف ولسللا ناتسبلا ناري ا
 يا نيك واهكحر جملا ام نك نما مز هااوضحار ارقام كالو نا

 اهرب جتا ل ناكرئالي حجت ب ضاول وره برت نيعخالاه || /
 و م عرتو طم و يورو اما نيا هدوص ٍّ
 اريوك ءامَةيمْشل جمولعم# 3 مب تريصا ةارحأ غابت يللا طا
 رحاب اوال نو م دش و نعت م ويساهم إرارقا تملا اعرما ناجل 1

 . ١>ئصنب ورمخا او ءرد ى تعهد نو طاالارءارقا صو نب تر

 اذه لى صم نرالالل قتلا دكذ منال واصبر الرع وهاعلا 1
 ب دفضمل ولو ائحلاب راو زراج مّ عل ذه + وضد انوا دات

 لاتالاذر مم لوز وجال زول تب ضو اذه ىربع ف ضدو أ ع
 زيه نالاه ل هحدبع 233كابالوا من لل للاثلا فاطا نلا) دانا

 ١ .اياقا( نمي تال 2332.23 نأب مسمن لل فطصم ناو لحما

 ة:بعاتالالطاب (نوكيرعاصالا ىداون هجر د للا حرقا طر 1
 ,اتارنهع61نوزخاسالارادلا نهال ةنامالطاب كاكط ف5 .٠ ١

 هذه راد حللت للاةوفانكو مسن طراد ١ فضيل ننال خص | نم :هف بأ
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 , ًاوهتنان ارق تكازح» داىءزعممل 'رارض اد جب ئوعدلا ورارضالا مكنت 3

 لو دول اذ ل بل له ذو لروح و دهام نانا طب الك طنطا ذه

 أد 55 دهس هد توا سود ملا رارقالا يصمم تام اييفس كده: ذ
 1 لبا قوزطان عدا ساما اتشم ولهم :دينجللا ه رايثضاو
 هابل راي 7 ا ور وجزللا + بدوا م راجحلاس ا رلع وانصرءا بدل

 »وقرا موتمكائقرلا ل: راجل دين تاي دبع فرتعاذ_ضاّقلا ىدل

 | تحول لرتعلل اك( موك وا عينت سنصل جنح لازم مل اناس سارع تاو
 ١ ملا ق دصي لو لرغللا فقولا راك( وكب قولا ىف نرجس تينطل ضرا نا

 1 وعالا كااهدحا نالصا انهو عا هدداآوورالل بات ىارطلا نال

 أ ل 3 ومضاد هانشرعا ذاز وجن ا عري اع و اج رس فا ع تاستالأم اما ثا

 ١ [|هانب لام الرنالل |ردمل نحرتالا والا ناكمدالاهل ا صرءاو طرمانملا طه رانب
 , أمل انبلاب اس مبخد مف تالئل |هتضرا وج ناو ضنا عداد هيرادللا

 | صراللامبت_تدا ض٠ 'تجاحداو رتل ضرال عدادقف ل اصر ا لوا كاقالا سصمم
 ٠ اعدا | دعب انبلاب ن الامل رق التؤد تالؤل اهوانب مله ا> دعب لاق اق

 ضر ثرو دانملا ن الل 7 جيعكع وعرللا دجدر ا ضاكأ و مسضنم

 املا نيرا اا .: نالفابنا 0 0 نال

 من 14 رو اعنا الفل اهواني و نالنل 0 2 ووعن
 ناد دالليرتس نيج الاغا هوانب كلة ذانبلاب للوالا لول! لقد سحر نال
 لا ولانب كلا 5 ثلاو رح لوز عع لي اجر سنه يعرقل ارزق كلان وت5 لهو رسنن عال
 1 ف7 | ص لول نبحاب ضان الى اتا اكرنحأ تالاغل ا ذعر. او تالنهل
 ,ما| را رده ته ابرق | د نطل رن الأب شمات د دس مما ٠١ذ ان رسله: ىلعرمارق
 د يحاك دتطمنملا هده ةءا هده مانرصغتالا ل 2 اةلازه كانا ذا قسما ىو )ب جاك زرع ضنا | ١ذاو كوكمرهحلا وهو ميزي طعارقم موك ضرمالأج [ّضالل
 ١قوا لل ملاذ لاجل لاق وا ملح الأ ضي هللا ةوا دل لذ

 1 عزم اب شلل مود رمل لصرس ضملا عزت سكب لنلعب لدا د دعبذ



 م هذف مقا استف قطعي تطال نع عزملا قادما ١ 5 ظ ١

 لاقدر مير اج رارقالا نم حد يحمسا مع دج وفس جج) ورطلحمجإ لوانهودمذ ,

 هل ! اًمحورعات تسال ١ ىرشلا عما ثا وجو وص ظن مادا سم 1

 عين ونار مالكوع حج ثباس لانكب ين و نبا واتضح / ٠

 طوسبلا نعنالان دي ينشف ارت بجاوشإل قر وبزملا ءاوعد مهتنالور ف تنخاذا لف :
 رهيب ماوبأا نم مولعم ثيد ملبدورعت مجيد يزل تاككذا يزف سب الا

 شرا دحل رص أذ سوب زال ري دب ورع شرسو دين بلاط: هك وشر و نع رغا ||

 ناو ريحا تن دهر طخ ههورب تمام نعيد تقلا دكا ظ ِ

 فحوي سرإ  ةئرولارحا ' ادرج دويل مثناةوتك شلل ذ لوبان رش جو رييطب دس هدا درتسا لا كري 0
 وبا لاتذاو ةمصححت و عتب حطو نا هرج عب رشم واح و نإ جمب هلك ش) ما مب مّسر وامه و نا ىذر 2 ”.ناي واللا هدج هذ روع يق 9 :رولادحا معادساوأ مزرلارحارت ا يلا دج ون سوعلعم يدال ثياب قا دشرولا ١

 تاق تطالع كاكثيرللا نارحا ممتشا اذه دبش ول ورمل اعف د ثيل 86

 انزل عا صاج لع صا ضد لد عارضا >ِخ :مسصد هذ نيد لكالن دارعانوأ انإ

 رجالخ وي تيدالاب راو رقاد السلا وعلا عرش انكم رد ةدابزلا هذشأتلا
 وقام اّضالأ نم اترتلا ىوأتض تياورلارهاظوه)«انذ درع د ببيصد نه

 موجولا ل تشيالف انصتهلا هل ذغع ٍتاكلع رباضصملا لق نيرا ضدول مار كالا 1
 قا كلا رب مارلي اح لعذ لم ناك اوما رب نيد ١16 ضتملا لت هاضرج معط د اعلا
 دتعان هلا لعضو ضال اضقب واىينضاّرمل اب مزايا لصا خلل ماس
 * نس اوا دري: مسيضد 9. ترد ليحل ذارمجرشا اع ار 2 ب داري يصصتل ماشا

 | . هيضولاب ةلرول مول 5 دولا علو | نيتجو نر نعت الحر قصرت ا ا دا مصتإأل)

 هضم هلي دوو تكيس ات رفا نتج وزلا نا موس اهومشفاذ رك فلحو ةصعمم نعوأ ١

 صولا تتغا:دجرج عقل نيك دهد ذ وكيس ملا ولام ثلذن مواعصدا ثرموملا نا
 حيصولا نسل صخ ناهز ذخ ونم اممليع أ عر رق كرسي وكس ملاواطّصض اهرارضأب ألا
 دخو مصولاب ضاادادن دروا مب م دب حصا داهلا دج وب ماب

 ردو يض التو تينب رخال مرتو تاما ناو كات تانتالاب سان عوا

 نينلادحا قدصو لاء كلن لوا تلا ناجح, د اذافلا 0 ذخاذ

 تارّوسالا هرئز لوو رهو ني اس ساخا دش ثالث ملح ذخود نإ ىايهافا 1
 فالي مل ١ دارا هناك تح هدام جر تاع ثوموهو عري اد كترثم دخوي ١ اا
 ذاهما سف هاثلك و عريب طرده“ حللت لكك يللا 6 1

 ل



 1 مل مريؤاكشلت يا نأ بج وم ارقي © عبخرد ظارارفا تاككمو لش هرب
 ١ نايمهانبا ٌرقاذرك تولخو 0 دديعسبا نعتترا» ةارهاؤم لس
 ظ ود شراو من نجا[ شما صحفض منين نم مجرد را ةبصع تاب نم
 ذونشالى لن و اذ مرارا بجوس+ ع مريام مساق را ثراود 3

 رجب حاب رقاولةرزعلا ل عبس حير ط اا بسلا قحف كلذ قح
 مو الا وف دولط ريذكولو را ١ بست عريب اها ومستق ١ لوالا ملرظملا مف دص 4
 ٍ 5 اضالب مهدو واموسب عريب رقي دا ابك داهريصيد نغضي الذاصتمب

 ْ سرا فقالا خس تحح مالا فردي و تنم نيد ف ابك عوفدللا حمكح

 1 ينل دلو تاح م رم و ب ذب زر ني وصمت: وطنك حريب رسم ابرق ارو ملشلا

 نما ووو عربى ىضم ملرعملا 2ع رضللان رسال يكل و غب جد حلا شاذ
 اناعناربا ]باو رولا دحا لاصاذل !هذ حس عريب اد كات طعم يا ىإ نبا دعو
 ْ م طنا ثرااولا ىوعد مش بم جملا تقوي م كرا نجت ربظ م

 0 و مارال باق ضحا طر وتلا نتسؤتلاسحلاو شه ابك له ,تعح ثم ظ
 نأ در دبحو خالسنالاردص طلو مالا م5 كلاود زازا طك حمس داسلا

 ةياوراكوصلا تقو ني مل < كولا ةرظ ع اساع دارج دامب |رباو شر ولا دحا طاص
 .كيلولو هورس سجس ىوغد نوح اوقي نا لال و ىوعدالا لما وج ع ِ

 مهلا نعل دميالوص لأ تخل ثحو لاو ليل اريد مىقدادقو ربا ثوب وهن ثنا 2 7

 اياهم ل اسم ذ 2 البن شلا ةءالعلا نصا عم ه درء دق سيلا ريحا ب قضا امو
 3 الأ .نو لعس كل ذاحتلاسرم ىغو ماعلا وصخ )بالا ورس رقنالأ ذل ماكل ىتينت .-

 خم عود وج منام نيتراولا يب ماعلا ةابلا كا كلو عاملا اه ضوا و

 امام -ءاعاما ةاريلا ناب ثان محو عنعوا ثاريعإني دوا ناك نعا_بلع

 تك رعدا تالاف لم طةموصخا لوا ىوعدالوا حالك نيللاو نيعلا نع يب سبي
 لمادا كرشرعا مسه ط يلو ل ايش لعتيتسا لوا يعش قطهتنالوا لع طءعوع د”اقح يل
 و نييعلا نو د تيد ايثو عارم لع الام ترب اى ماع تيد وانك يد وح يلعن

 علو بعت بطن دعا جدو ىوعرللا «كانعا ف عكف ديمب هان 7
 مولع تاو ميال وج صنم إج نا م مججس ونا هتاوعذ نإ هال تاسست

 00 اخ لعل نموا الك ْن ىلروح دكر اتنعو دوف لوبجنموكو يعد ١
 قلل اعوعدللا نح منعا درججرارقا مد 5
 ' دعب ديوجو ل محاكوصانير يدلل نق للعلا

 را



 6 يارلا تون نعرابطحا هدتغلاغكيربوه ميلا وانا هنهدرارقالا . | ١

 كاوا ردا وحتالوا كس ىيلوا طازهرش ديلاوذ للة ةيداعلا قداغنا ٠ ٠
 4 ياك نال كرمان طوهديملاوذللقذ دحا هاعدازت مرل وزان ١

 نعل لمواد لعق حاطب نيت اا منيل اضف انتداو للاب ٠
 لانكو تيدو تيدباكه ضحيحدي لايقل حلال صال و تنل ارش

 ١نردالو لوا سنن انك لوا را غد الاواحصالا ىف ورنا دحو ةلنجو ةراجاو

 انداحلا تنال نما اارادوااديعو اتوا مي دووا كرو: جرماصحوا |

 تعم نيدو لابو اوحتالوا نددت ربا تمي قزهلا تعامل جارلا دعب

 تالطب داع عوانتسع طاغي < لو اكس وزو ثدرلع طتخاإلاو ا قرروح كا 1 ,

 كوع د نوح علا غارب اراو ثراولا]ما ايان از لها نعم رض 0

 مس اال ال هزعس ا ندص | رب اسلاىا ِجزنازبلا عرابعاتأو دكلا نموت
 ع ثاذؤ مهل فالتخا تاعدت والوا يعملان ركاب ضارج يوب كلذ |

 السدو مورتلاو توسل ذر وكزاللا يصل اما ج زازبلا ىأعب دإملا تاكا

 تف اسي هدم ىوعرلا ومس هن الع تاداورلا تّمفت !ناؤضاق لاَ 1

 قحاب طقبي لوقوع ك2 تطرق ل وون اراك و طصلارب دارلا تاكناو ٠ ظ 0

 اود مص طعصوصللا نم هانحرا اضاع م0 وو وصي الؤرتيؤوسا ا

 نيلا نهزو طل الناب رمل ديلا ىذىوع دبه تاياورلاتففت١و دعب ١
 . تيابح وزو تييعلل لمالا سرازلا قرابع حدا لانسر و عرباتملا منعنع
 9 جدلا ةرّجعلاىداتنهاروبتس وريبككا محال لصالاو طع ىلا نعام لا ال

 ديوزلا قرت درا نتا نع هملول اميل ماهو بيم مصالخلو |

 كورلا ل وانه ةارل ا امر اك جه تايعا جوزللو ىواعمرللا ويجنيعرحاساك[باو ٠ ا

 -صاخجورصب لوصح اع ل جت وبلا: نايمالا لئيم ل ”تفرصيبا ارجل نال '

 اعادت وك لمت نود دللاب صنم ٠ع لاء ىواعيلا عمجنعابزتا لوف ظ
 'اوا رةعيؤتلل] مالك نعل ديبالذ مهاب عقبولو حاملا رثريوابطعلا ١

 ادوب هارب اود ريفا ىف وادع ارباب | تهاركك ةاربلا سوعب حرصملا كلل لاك ١

 يرصتلوواطلف مرتبنا جبصلا ركطع ع ماو ص حاءوصخضو ي واعد مدمج نع 1 ١

 نع هاربا نييلوصزفلا ماج وربنا وصح حاموصتحو ريوأعد ميج عموإربا

 ا تي يف

 لاف هله داوراكض ثا نا عصي الاو نيممل ”هاعلا ةارلا عج عرلتلا
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 " ءصالحارقَع .زازيلا و صال ىف لثحو ونا نارا لع متزتوم تاوعوه

 ظ رول دبع لع امك مولا ومد قو ةروكللا علاسرب ظلال طرشلا هررحاع
 !جراكحلب مالخالا مالعإ اهتيعس جلا سرر كب ليحل الهال ثوصولا دنع
 00 رككنلاو ضقانلا نم اهوا تعف دو ةطراعتس» تارابع تيابإههتّقفو

 نوم نعم نأ من يع ل11 نججالا كانت ئ ىصوصخ ل اسرلا نها
 نيخارا دى دا مم ءاذوتس١الاريتكألو يلطف اند ل قب لو عالاو مكرع ميج صو
 / ١ لييتو د جدع وىاععبقا ملو التايم عع راوبكت نع هذه الت وىصولا

 ١ ١ مفزلا انك و قيتنلل ان زعم ىضت ورتس الار انعصلا ماككلارخحا ذي .للع ضامن
 ””'.ايزمحىوعدللاب انك ايصوالا ب دا انك و نيلوصنلا عباجوم ثيرنعلاو نماثل ١
 ا“ !!ة/زديذ ولا نم مضيت صل إم اأج نوحرصس شبأتجلاو ناكل قتنلا لا
 زإ | -:ىلا نإ حهالاسل ضي ١ عرضت نذل عئشد عرمتو طلال رتمل١ ءاع د6 وب
 :را | جمس مدغم ل عاوقبطا ا ؟نضلا از حته نعباويل نكذ و نيالا عشب
 ا فروياكججالا نأ تج وو كاكا ماعاطملا كاي ماعلا ربالادود ىوكلملا

 نأ لمجانبلورثلا ةوعد وااو نسم نابل ايصقللا جوى ع عا ك2 اح
 رنأأ ؟ذهو رلفاوتبطائإلا موعلا كالد وعدا طتسم للسما هابشمالا بحاص
 1| مهتنالدلاف ملل ياربا و دولا ةيقب نم يارم نصبقي ةضرمولا ضمجرازوا ضالتع
 ا كالت فضول ثديالأ للا ادنتسملعرلا ريال ب وفا ذل ناللح ةوعد
 1/11 يسرق نيب قراعلا كص الاف نالد ةىضما ١ مدلول 3غ 3 دعي الاد اسملا

 ادب 17 اول لورا نع رلازبلا ال لصمبلا ترا ضجنرإرقا تيب و ىحول ثبالأ : ٠
 // | -كولابا وردا ناو ماوعد معتم اا ورككا ودكرتلا يدا مقبلا مشدولادحا
 ردا ميا كا حز ضمت ىذا وع وصولا نا امهم قرطلا جاكيت ملع درلاباورعا
 | ماو تررلاتيقب ضالطعرل يل سانيتسنالاج رشا وزي ذا ىذا ىالط الد
 7 ١ د طيب اقم مراقلا صد مالطا لكل نم تاكو لاح ملذرقنال

 ا ايكلا نيد ليطلب ,يلضعلايل عفرسو نارين يدرس دم نمد ضقانتلاب
 5  ىنلخمقيتش تخلو ما نع تتامتإما ىف ١ عا ةككهساوكرياردلا ىدذل

 02000 تاجر دهسا رةوي تابع تاجا ورز يريح | اصعب تمض بشن لع عرج ملا تحنالا تدبهتسا تا واو مستحالع تلقت كرت
 ريع تالا وس اطاوساو طعيت كد جتما كطروللل 2“ اعل

 نأ حيصلا طرأ ن0 تعجب نضال يح و تتحالس و معص طرقا زنا خل نع تن و :

2 

/ 

 ظ



 فضلا ىف تاكعباضا كل انا ترام داؤرتملا تاسد حا اة 0

 ةنيئالتو ىوعرلا نهتم دل لعن ل نا لوتبو لمعلا لتخترهو ٍ
 تظوالا قياسا و هذه تنال ج1 0ماَقب ادا ككل دعب اهبلع

 يي سله فرم يفلا كوع | ْ

 اذهب مدل دنع للا نيك[ عدا أب مطور شا يؤوتسم بيصلا راب .
 يداوذسهد مهانقح موه ئحوا الكرك اذ مهذب مرق ا هايا ناو ملوثلا ا

 ملاح ؤرن ا تنيبلاب نجلا تبناذ لقا التخا كاح طر ودزمملا عارفا نا 1

 لو راها و ىوع دد ه دب حصا اخو لقا ماب ثدصلا ذ ةباتوكا د م الاوأ 7

 > ىبتض نعلا دوبعو عملا دوش تطراعت ولوند اككب_.موكناكة عرش 2 0 ا

 كك حراج تد داحرمتبل ناكك ذاامو حص تاداشلا ذرعا كلما علا 0

 0 ونملا صو اج وجا عقدي و مله شما مص و ئجططاىم أب دير رجا تيفو 8

 ع تالأدي ماق تاوس تح يعدي نت غرس هدد لع رجو م ديك

 هلوعد عمت الغ ا.د لطم تاير اما عراتيسا تيك نو لكم قتيلا 8

 - نحول ورا جتيس 61و با بتسنلاو جرامججتو عاديتسنالاو مايتسنالا اذكو مخد بذي!
 ضقانتلل َبياصو وال اموب نمل و مسنشل هاوعد متعف ديلا ىذ .كلعر اماسذ ل

 ا عرس مطلع ةوانه تتكز ردا دارخالا ئععالملا روتلا عش

 اماو لعمل ابل كدملا مدمب اد ارقا ايشالا نه نوكتيلالبيرشلا ىف كلاق.
 ىذل كلاما ديطي ماهل اورملع نايا درس ريطش ديلا ىذل داخل بزمارقا اخوك
 تيل وضعلا عتاج و ىذصلا ةازك يصل اوهواكت تادايزلا2 :اورىعد ديلا

 الحر داؤأ مده ئتسو نينياورلا يحتل ا ضلتخاذ كلما 5 ةداخا اوم ًٍِ

 تلا ايمّرفدالا نعاداكلسلا لقنو قتلا عمل انه رقملا ىوعد زاوح لع دملا

 محامل ب يمن كقعتلا ياو ره اظن دايزلا نام يصل تكالا
 تلطنا معاة جاعسم لاقا داو[ ميصفللا فلتخا ناو اورلإ هاظ وكب

 01 ايطار الط فاك ديب رو هارد نساك دنا طنكيق جدن أ
 رعألاو تملا اه يصرع دولاب رارقل[ ع ناك مهو كلون مهد مال .|١

 كاد لا تي جد يلا طم جاتا ندعو عراك نيجوجوملا نت عسا بتتسم ْ

 دماغ يزل ب لب يؤهل نم ةءدشس حاس داك ما
 تع 2اكعا نيدلا نعإربالاو ادله طلاب ديدن 1

 ىزحأ ةرمن'تببلا جود نال طع لتبد نم عرجوم لرب ) لات ىجاتسجف بص

 م
 نويت

 كة ١ قل فرايقالا ناح

 شرلا ف مءاىوع د متت ل

0 



| 
 !آ

 ركام اعدام قكرف ااا

( 

 ل ِ

71 
 هلرش اى نيدلا سوارنا

 دار لطب هب |
 ٠ اال دعا يمان نزع هدداوربنا لا اصف 0 .

0 

١ 
١ 

 ا ش ١ سالما كتل ارت نولي و طاقسالا عم زم كاكاو جراب نر
 0 ا داما لومكن يكب مقلع ادا جئتتسد و ملعت
 ! وزع تبو عوز نع دكهم دابا تسر تم ذك ذيجترب قيل نوبل تيدا
 / ارا نمانضضامجا تزدتثاو خالّماذ و ى تىفلحو نييحد نكست فنإو
 ل رودرا |قالا ىف ثيعب اكن انا ايحدا كلا هلا هرخ١ نحمر ب امصخا
 // | لزلا نلح تره هوأب اك تنك لاقت نع نيربب لج مرض من بري ١ | ىراروا ذل تيب داهكنركي ملاح ملرتحلا لجون انيك نما يش انصبقي ملاجاو
 قط نوح يع ردح اني كعب سم ورب رشا هع اكاد مرا دال
 قالا ؤ. رعواوس رز يل ثرنالاكع ريع و نيدللاب نيام دل >انداان ضي ازعل
 تو مماوايَش ىرتشا لحجر نع دبا ىراد لسور تجرم او موج
 «/| ورشلإ عدا ١١١ باجلذ» همداراو هاد نكي رنا ىدا مصبق دجد دولا دنع

 0 غال خي مل ف لخ ن اذ فرعا و ورا دجد تاكد جد هر ارضا نا سال
 ا روي رول ة محد انا ب او ! درلا ىر.ئللط لخض ناو ىرتشمل لنا 5 فة 1 اان راي : ءطلا سانا

(0 
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01 

 ن7 واين كت جراح ملى وم ناد زملا يب نيل اوملط رش و نع تن مد . لبق تروا مولعم نتي لينز نما قرا د - د اا
 0 فحول دزض عرقا با اعاد زيروانا نوقلا ةيزكلا حلاسملا نحو حبلا اة[ صضجل و ] رفا ىف بكرت ركذ كيدز ضلوع ثد د كي طرا يان ماهر
 اء ا وح قيد كتلي عملا دنعدرّمملا ترو ئدا ا 1 1 ستلا نا تيلي لزاما محد فس ويوإ ل2 طع قفي نك لولا 0
 0 داص ناكثنا نيعذا عطنال عرملللو رعي وه وتانانلل و لادللا ِةْزتكو يلا ريزعل ىلا لع نيك ج)دزللا سرت نب قيس ركلا ١ذاذ سزل الار ولاممااوعد طرا فن جتا © و ارضك يحن : يا

 م
0 

"1 

 : 7 . ةليلاد ديب زرقا يدرب نمالوبقم مرش ادا حربا تحجاوك توم و تح ترم اذ عاد ذل
 ' نإ 3 ش

 - جبس )جاب وقس دجب د وجي” كوالاطاب ومزملا رب ارضا نيكل أبل ىدجزملا
ْ 

8 
٠ 

 اذهو_ ار دوعن للاهل هر رق هاشم حزليتاكدتم |رتادجنيدلارفا من ١
/ 
2 

 تت /
 2 ع لبد حو جاكت دارو نكائاما عاربا مصخ ءارلال دجه يهل ابر اّرثاكأ فال:
 /!(| ”ةرعكا ب عشنو عرارقاج ل ةزخاوما.هع رداحلا د دل نيل نحب ىقا أم

١ 



 طقس د قاؤصو ولكن يدلا فالط ده الا باق تيعل اوان الآ قد طلع
 اذا جولفملا فيس ماككالك مقنترتلاس دي طال شل هد اذاانكدوهنالف ٠
 ضعبل مِيَشاذ لا حريطي الو موبزكدا دزماكو تاوسر نحن مزنك ده ذكقب

 دوجزملا نإنقا هع سم ةسعرش نبى دل :نيعولعم ثيدبو نيعب تشو /
 ١ذااهو بس عويبلا ذاءلقن مدّتو مشاجوتك ندد ميمملا ل نيوهو

 ردا نادل صم اطلب ورع ميزحا مهذو تذوؤو ملع ناب مكك ةيس زرقا 1

 يلابإميلاطب نتنك ركل ماقانك سر اًرمالأس طخ مهاطاحرو رع ناوي "7 ظ

 1 ك1 معز ةبعاو رب ميل حل سيان وت وكسب ماهي مااعاتم وبن ١

 ملبع ورع يبرز ماذا اهيا منع ندد هدحورتملا طه صتتقت مصاقبجج
 لوضع هاوعد_ وكت الو العمل وطء لغلا دا ممل عانيد مماددلا نعم ولعت |[: 8

 الضال ىدا م ىقسرقا اًذآو لال نه روكذملا وم رقاب دخارو ف ب |[ :

 مدع نيب يقلل ىفا ءا اهوعانب ق الطلاب قا اا نال ناب

 عبرا الاب |نتكئئح هابسسا مديقلاو ني وصملا معاجم: وا ىمتسي م انوه قدا 1

 تيا | هوس المال لتس ور الرضا تح منهل اف حصر يو بداي حوال !

 ام روم سنو ملا اعدل هلع,
 لجرقا ١ذااهد سس اصالا باتكح سوا رشتساالا لص عاعد م ددلا ىف ب 4

 مسن لق نعرف نابت لل و ءاوبصجا توم ضرمأأ

 نمزق ورا ناو نالئايعس ق دصن حاب رقي وأ عربع قتعيرفي ونعرف هب نصرك شلتلا نفل أ

 نبي له فقورا ناو لكلا ةيزاج م وواريعلا كهنذ .قدص تاذ عيله بع ا

 نابهص غرقا لج طباحس ماتم ارهاوبح كاذلا ثدت نموهم عينع نس وا ميما ١
 ضو نع هانبخ تأممتابلام نمرنادتسا عاددملا تمازكوطصلا زب دل عماب 1

 تيب نأ و يوص عضرلل | ضالأو وتلا ثلا مل رارخا صو نييزحا | |
 انعام غتره ة |ماؤ 9س ضال هتيقحرنس ملاسرو اسما |

 اوه تتامو تطرم ارق ذصو كاد هوبا ورطصلا اذهبال ايبلزغم لح اذ ظ

 م اًمالااذه صن ركل صر وب: نملاد اّريالا تيك لنو ثرطا دن تلال نوعا ْ

 رو رح فقو علف سولمم صح ديزل ثاكأ ذأ اممم ةنادلل ب مما« 1 ١

 هج توضور وبوس باوسس ١

 آس ,ملزفلل ةوبزلا بصل عيد (ت يك ريف عر شتةنيمعدلايع ار ارتا ىف ١
 فاصل غلا 70 مم دا ةرهلا غل ايخ ملا ماد

 انايعدلالوقلع زهر
 0 ا

 هلق داب هنورو رد

 افمو (/م |

 تيدلابرهسلل را

5 

 كرت معنا تو

 اقدسو ريصلا ايي
 ةولا

 فدول أن هيسوح عن ريزؤا
#0 : 



 تيل

 )ف رختس نيد هيلع نم

دم «واربا 2-0
 رثول 

 ”ويدبودولا مب كلاربإ ذا
 نيد نم ها( إب

 ,ٍه هدب

 معي م اهلرئعي

 هبرلار ارق يميل

 متراو ع هل نيد شيت

 1 ١ ا

- 
 ليضإلا

 5 | جييارسهلا حل ىاجز اجل وحد نص اّباط نابتلاواهرإ |اجمل رت دعس ش
 نلاثأا نا مزح تذاع نعابجو رص تارا تولا ضرتصيمؤ 1

 ١ كيوتترو نعد لله دز لس ففولا باك ئاءلع مالهكا١كعسو مو
 كالا نارع ممله >ىلع نيد مل و نحول عه علا يزبلع توجب رق زعتسح
 يي يا تعيدها توحضرجؤو سوج نما ثيدللا نوع هارجا
 الا نغم ومد ملص م تراك اكأ) دة !١ رص الد معلا وراصبالار ومؤاكرل
 1 5 تعم تارماذ نامل لفن مع ىصو م امهلد مخ معلب
 0 1 تحاك ريصرعارجالا نمي لم مال دقحب بيم
 ا اموال اا 0 و يصرعأ جورب ذ م وقرا ص ولا ملادعتب ب فبلاوريع
 5 عر وو اضوتك بدأ قس «/الطريبسلا ون خيإل زثالو ركيا» ضّسلاب

 د مولصم حيد اعرشس تالا عيب ضلت ميلسلل امرك زا نسبا جف لقص
 ," وون معدل يشمل نسناس تومي يقاتل
 :أ لعن دالو ثدراو نع تاحوريلع ضنعنب لنصف احوديب زن دارا مهدي دلاب نطل قأبب
 0 1 0 م ملاعالو
 0 ل زان حوزن محزم ة|0ناكاذ اهو للسما .رقةلئسللا لن اب ولها
 بيلا ضبا ومزيد ترقاذ جنح د ولعع مو نيد ببسج اردلا كح مولعم
 / يزال سك ومولاي مو نعو دع تنااع ع ثيروكذللا
 1 مص يدلل جوا وس نجح مطبق «رضاذ ةراوزع تدلل وضد ءاجريع
 1 و |متجورم و تتاح وذا ,مطبتب توا مم ومر عاكوا نيد نعبر ليماكوا

 و

 ١

5 

0 

1 

 ركز انبمأا نيج. يع نع تسمو نبا نع ع نذل اههرخ حج تتاهو ملعأبل

 1 8 وو طخ وهو شونادح وأما وماو لَ دوا اجو رجالا نوملنو

 ١ دس يال ناو ناككداو ينج ناك زنوج «ىا ل جيبؤنع
 انك لاصا مطلع ل تيد نع راو ابا نتجت ىلا لوا اذ ويدح نعزمللا
 زعل دنع وعجل موأريازياجو مرعطخ# ملاحاو مصيقب عءاّماانكو عطب
 / | وى جالا ن اولو ]مبا ىبي |١ روك ال دع الاطك درا وفلان وكب ناالأ
 5 مو ضب امال نيمو كالللا نم غارب ناجي ثرا ولا عوج ا يضعكلا

 ظ "0 اةيهد .> نم يجف انالئإر يا مارقا مهل نع ديصو نوصم بوكا ةارب هيض
 4 لاذ زعم ومرت ناس دي تك نكذ لاهل هانا كاوا انجل

3 
0 
1 



 ذل الن عمال هارعكسو قلنا غالت تماحتباو ما لكنوح لمح ١
 فالعمل هاتسازلل نالوقو ثحلإ ازد 25 قة وانصيا ادب ا

 انعدم مدع كحك مولا ىنجتالا ]ملا جرو لص ئمانهدإملل |
 نو ىلجالا نال اليمكت رولا "دوك روصد واخر و نالذ نوكقروص |
 000000- نئعارسج ضمال إما حج و نهي و إ ظن ىالككالط ْ

 امرا وق نم صال نا سرطلا زك طبتم راق تال لق نأ غاا
 ةاحدحلا وا تيتا ورجل كسلا اه غمد تاتلا د دش لأ نقلا ضف لأ |

 هيدوب_!رروا لعا هدداو صال ام كاازه نزهاذلا و وبس نيباتككا

 | طم را هيمو ايل نع نولوضنها عماج اه

 0 ظ 1
 ؛ 7 14 ىجالاوارعجا 6اكك نجل ثرلاول رفا ناو ب دارا ضن هان ١

 | را ليو هاوس لاا اكو تاز ضرق !ول مضممو عايل لثعتاق دصصر تام رضيقب |

 / جر 8 نيد ءلعول « تدص لع نيد نك مولذ مضبقب طرَعا وا نصر بجو ةديذ :ط

 ا بار تفر تاور كلت نعله ان !ربالا ن6 عاملا |ربك دش نعباونل ذ طري دع ذا نأ 1

 ا ل , لف خاللا نجزعبإلا عربت ناباوحصروو ضوعالب مريت غن كذا لا

 تر مرر  ىاالكل هاتنازلليالا مق و ثالثا نع ىنجتالا ربا ل ناجحو اه
 00001 مم ولو رياوصع»ذ تلات حدقتا < خرسححا بيئازجو لا 54 ١

 اكو عج م لععاألا تبلللا نعان الذ تزرما تكدق نسبا جلل ثحاألا

 رككذود 59 تدوتم كاز اه دنسلاد داو لاطل ئ ةالانملم َّ زمالك .

 تنك ها هولا ثاختملا نح تناكذ كلل طاد دوجوب نكح لوبن
 لنص لك ئمادتباو لاى لكم ياكحرر وبك جالا ورايد وهل ضال

 اون نجا مجالا هدم ماالهكا ماي 0 باوجْؤا |

 اتسم اذا ف نيرا صال ل امانزم م ماما يزم نصا ته اظ تا راس ظ

 -يلباولولا  لشيورناكأ مص ني د ع ناموس يصدنملا وهلا تيدا
 كثلخار دقبالأ نما ضف غقدصنال لوو جرحا كلان اضيااذبف '

 كلا نم قدس خلاف ناكل نيد ضيقب م اول نينا صال فاعلم و وأب

 َِضأ مىوبجا ئه اخ تابعا نئمانع صمرلا بول وبلال ذاعملانعو 5

 ولوم ود ئحاضيا -مالللؤامإو هوهتنا لاء ميج تم مص نقلا اطيتساب ١

 ملف زينا زاجتالاو عصيد يع ول بصيت الد صرحا مرق ا تيد اهيتساب شا |
 2 لاق. طقف ثلتللا تحال ايزل ا قلك ناىضَسقي زاجتلاو



 ينجالل ضلرمار ارق و |

 نئيدهج وكب

 ظ
ْ 

 ١ 5 ادباو وبس وه دحاوا نيتياوراضيا لكسملا ره. لملو نيعلارد
 ' ا رككو صا لالا لكن ستي دصؤئا انى نارهاظن ا دانا ل و تعدقو
 ١" زعلت ناذ عادجلا ف هناحياسلا نإ زيوس الو نصف يف
 ” وا ل والو جوصلا تيد لع نناواوس عصي صا كاحف بجو نيدائيتساب

 "أذ قرصتالالا  رهاهتاكدب بجو او ضإلا حف لبجو ني انتساب
 1 الطرد ورجا كاع نسل ةسج ءاهي مّمحؤ قدصتو صءلا| هع قح
 ١ ةصالخلا او لمذا راضي ءؤيرملا عصر ك2 للك سفن و قدصم نأ
 : 8 دا ان ةميل ابد ارو كان ءطنح نمزواكلاسللا مالكر رنا عج ضان
 ْ ا راك رس زف بادا/ او اىرزحلاو| رش رول ار ارضأ هدام تاملع ا دتدرق

 12 |ىبننلعا دورس ةارلا ت دبضنا نان راحتنلا نعكريبلا َحاحْغلام عزب وو
 ل ماع ننال د بت قجرلا دش او جوزلا رازصا لها ديد رع اهحاولا نبا
 0 وليتك مرعسو ره نوح دوشلاو دال 2 رارطا بيد سولو لا ضحبل

 ال1 ويصل طبر تحال ذا حصصلا كاحمف د اس الا دإملا نازي اكو زك ةدابتسا
 ١ ااه دارس مدع دولا وعوس نثرت م دونبه ادن و والاصا يعحصريع

 | يح وعرلا كال ءأمس مدع ضاق جينفر وج تار زاك يضحلا لصف
 |١ تس دزعرقب ضرما رقا131-,لاتحو قهاظتب م ملعل تماقو انه

 ها ان نهنو ّتيصولاول/ج8ا تدر روت لتقل عرارقا انه نك بج الا ثم
 انآ نو راع اعاده ثراولا نالخ ني اج ىنجنالا)ربا كك ثلختللا نم
 | تول ضم وبمف حسعأ تكدماف مالك يب زم ضار قابو ماقملا
 ا تاو مصصلا نيد لع نكت لو حرم الا ل ككت احب ل. مح وطعم سرج ىنج رق
 م جرا جلال او د وت للا للك نع عارف ١ بع نع دكر سو ثعع
 1 2 وؤكخرئ وا نوهكح عزي ىف نيحوا تيدب ىدبج المصر ديرما مصلا د مع

 ه]عدمملا نيد عدترابص غدا تعب دو ول مااا جرانصم لاق ناب رتاعادا
 ١ 2101 بابسا نم ببسالو عيبإ«نيب نكي لله جمل رضأ الجر دفيع

 أ اذ مرتلا داراهنلاو لرتلل ححياكو اهتح مإتا صومه وب ماما نيش كات
 ِ يا ا نكح درا اسال ورايح راّراكك نالركع اك فاك سارا

 0 ف وتل العا دالاع ]زي لف ماعم زر صل ةكذ ثاثالاب ديقتيف مصرع ىف ال 4 عادلا ذه زكذ ثيعسولو منعادلا يحرم ثمن حاب ملاح لوك هذان بجمال
 ١/ + طاح ت١ لص نكي ودا ناو ظ وللا ينسج رابع

 هطرع
4 
3 

 ا



 ا
 ناك( لطب ونم تروق كو لاه شد طاحا ناوز وحد اذ ثيراوريعل جرم ١

 | هريذوريبككا مال تبلت نعم ةئقصملا بتككا تسلا ع ؤلازكهو جرا هقدصي
 وارق هادتجل لو ءاكك رن واكثر وهب زعبل رس |رق) نا تيدا هل | لوصنلا ف نك ١

 فلانه للا كانا ثللت نساحتبلاو ىلا ميج نست ياك مجالا ||
 د الا كاع ناب اهم ىفوب نس قض ةلاذل جات عاش هلطاا 0 ١

 مجويايعي نأب بيمدع جوللو وهو ساما دس نبع نابل دجال

 قحراق الا روصو مجارحا دصق أغاو ل ئللح مك مالا شضذ نا وجيلا

 مضوي قم طعق دصتي م١ ضع ميأ رمل العجهاظ نم ثهذ غن
 مد حصخت يالا هس ال ال وأ رثح ربه وب الاخا ذاو سانلا ني

| 

1 
 ا

01 

| 

 تيققحلا ناب الع نع
 0 يد دعب موصلارقا ءاعربتو ضرار قا ضهر يقلا بجاص ب ماس

 َت ا شم سدرعلا عوزحر تعي اذ ضير ناو بالا تاح م نافل ب 1 0

 8 2 يع
 نيجي ١ذإ بما ناطر ع ص اكاذ ف لكما غارت اتق أكساس

 مطهر ح هاير كك نيب حاحا لالا عيبجج ئح عر |رها معي نان ىينجالل يسن
 معناكبي نءارفاذ مجرما حو كم ليغا ذ/ئ|رابلخا رزقا عج ن كم جا مولع
 دوج ةسح وش تقربت عملا تثحلوم نسخ او تملا كك نعال[

 ف 0 يووم اا دينسدابا ديو ١

١ 

 0005 4 مارهلاانه حصضاح اا ردسا ع راع نإ نيحم م الك 8

 سلما انا زعبل ذا كا طور شح منكما لكم طاحا ناو ميعتجسجال ١
 مار ) ناف ورمل رول |ذاكض رم مكلح حسم انا مرق امنا رعاذ ١ ![ضرملا# 1 ّ

 ثا ئمانناهز طار متي اكد ادا نا ىلعل يل دئبنججالا ثالف كم غاب

 ىنسموقو,لاسشل ديقت كذزعا ان راها مضيخلابرتي نيل ظ
 راقالا ن ادقعلا نابي كنت لان كن ماج هةيداهلا لوصتلا لق 1

 هابنايد لنحا مجمله انمرمرتملا معفييب ملدا عتب ملضملا اورد تابتحاا ١
 0 رهاظ اعاتب ركع لد ملا تناكنا وبه داوي «يضيكسا الم نك تاكذا ْ

 اور ارا نب دال اذه نا نع ذا اذهليغم عر قا ىف قداسرملا أو ا

 لك

 طور
 أي موش يحسم باحا قرطلا اسمو ماتت د قيقح عود امل اكوام, جوب دجلة ءاقبا | 00 |

 مر 0 46 يابس هور با 1
4 

 107 نك شترلارا وا 2ك
 هما

 دلناو مي يي



 للزغلابو تاس مرماه بتايا الا ااا دي ادجا ب دف ةيصححم
 ظ | ناعتطللا نعد اند ئرضقلل جدال الكاب ل اب شل [رعاط اضل
 ' ب طاحا ناو ملا لكنعو داؤن مول ؟شلارعاظي ئاَماَخ هاو دص ثح
 : ريطم الا لكن عوجوبجالل د ارتفالا ار مورشنلا و نونا باص قلطا الز
 ا رو ٍياورلا يح نم الوؤمملا بج نمل: سلط نسى ميزقلا ذل عك اهو

 1 نقم و ياوحرصا«ةيصولا محا يح تاككدلا و مشن |. طرتشي ذك يعو ياا يرو / لذيشو يبل لعرموبزملأر اريج نا ميلا قزفلا نم داطديبإت مي 1
 | ميستللا نمدبالعرا رتا>«ببه كم١ اسوا لام ميج الات رافال باتكن م يبيلك جمعان ونجا
 ظ زاك يملا نع حت تبع نارك ىلا ب رفلا ف اضأ قمن ١ حوصالكو محررات 0 0

 ا وا ا/ارقا نيك حش ركام نأ سانمللا نمرؤتكل مولسملا ئحرتبكك مفضي موانع
 51 >«ر الرجل ل دانه رنا يدق دويارغ يىارزو اند بي اك
 “ الوتس مع نإ را مكمالا مرتلا ثنتين مل ثيحوعان) يلع

 5" | ياو مصماىتجانإلااياصو نئعر رولا عطل تقلع اهو انهدتكو مالك تيب .

 1 ")اة ىراد نس دس ننالثل قول هعصو وع ن الفل ىراد سرس صو قلاقاذا

 ل لهقلا دصقبب كدا :روكلاذ او شفق كلا ضانضصما يفز درس دس حيمج نوال منال
 "الار لط راد «؟تيكتاناو ثالفل هامسك نل |ىسدمللل | ذرظ ضنا ذحميحواشملا ىف
 1 "الا ناكول احا ارارقا توك ثا نالئل اىولت سرسلا ن اكأذ ا سرسلا ذل
 1 للتالي جلع و ىضمبلا اذ ضب !نوكنالط ىلا بلكذلا ذل تالاف رش توكل
 و ,.ميلاح ذل او تضولاركذ ىف ناك ذا نا دئسا َصوووملاب نم مردفلا 2

 دا ظ عيشبالد َصولاكذ ذرهلا ناكثح7 صولا لع ركذ احح كود: نهاج را را را

 1 : يما اه اضا ث ثحاطيا لكاذ هو ار اكمييتلا طر مشاو جيلا ليعلح لو ميتا
 1 نكلو نالئلدبعلاو) دادلا هله لع فالك. نالفلى دبع وائرياد لوك ديال
 كوالا يجن وحلا لع لح كي كم نا رمل _ثللس حاب ساتلل امولعم
 1 در رطرمزدلان تسلم ورشا و تلا غالي (راحارعب هدا ةرجدميك نال
 01 ١ و نياق تاكد > ليلا ليغ لح نكي اكربيتلا نعيم يسع ىف مكداع نا
 الني لمجلاوتشا اعمر ماذدرجر إو نالفل د أب مي مسا لب ىت ديعب هِيَص
 1 2 تق ولاهم > كامرثلاو لإ تدم دنع مصرعف ل كك جعل :الكضوو) به
 2١١# مرلا وا ةبيلا طب هيت لغيح نك قح شذ لل مفاصل ىارقالا
 يت مني وري دونم لاعوعتشلار ناوعي ملوتل لكس فنك ماو سرق

1 



 وه اةلمرن وروما امنه لع هالاغمل ناحل نهجهم كا ذا امال
 يشل مالكو للاكل لكن غني ىذا )رابحي عر ]تالا ئاذه ٠
 6 فثاللا نمد وك هداذدّتان وادتبا لل اننا رباع حا ٠ ظ

 صا اخ دال مك ايزل رابحا تاك جا اذ هر ارا كا لد كالا ١
 دوت رجال يي عيرتربجلا ١0 نات ف كرخ كل ماش مز ضر سوهو رك ىف 1
 تقوؤ.ذانخ مسك ملل ورجل دإما الع ارا ةنيرفلا عونمول ثلاثي ١
 ذر عرتلا وأعربت نط ماذلا كاز كمال لمتنا ل هبا كلم مايشرمارفالا ١

 لا ءابع يجد صا فضلي ملا صوان ذه كلاب ديوتي للا
 دارل لاوهورما سرع دال وصفا رابع وات ىطررطدئذللا و لحأ 1 6

 ربل نيد نعتراو بانا فسرت ١ ذا عب تييلالا تهسارجتلأبرر ارنا ام|
 انا و ععاربا تكف لوضي و صحا احلل )بالا دنس ناب مياكح هدي

 يح هاما نا ىوحا دا مان ىوبجت كا ىاو كالا ,تع هاربا دصقي نابادتباالو

 مك انالئ داريا اما ١ذ١عاجملا و نيلوصفلا ماجن عتقباسلا قاوسلإ]
 عجول نعانحدم و زك ا «كلنكلد لاش تضا غلام اكوا زج لشد ثا

 ثلثلا نم امم ح4 نضني تيحادت ا وا تاك وك يجيب جتا اربأب م ارقأ؛ ْ
 مداها وضل اذ حو ماىمهكا نس ناذ منع ئيدلا ضبقب إال فالخ لمت
 ىاس ميت رهاظلاو نال ملاذ سوم دن نفل تحيصنتلا ن ل
 نطير ابسولا توك هاو لمأتذ عورثملا نما موك عجول و عادبلا]
 مائل هلاو مامدللا مم ولم: مابا ثراولاريزخلا |.منخاليف ترقأ تول
 م تاللحو م50 نعد اول نع تاور نم,تضَرََف ا ضرّةتبجمرلا هذ زر
 ثراوريئل يجد ما نحب تيرلولا نجم ملا كذا ارخك جنإ

 ر أما مآرب تهيرميوا رت ولا نق درهم ن0ثيراوط نا و طاح نادرو |
 لجو مهر امو وصلا ةييدو مع ث يرتاح و لاح بكن سنا بجاد |

 ماككؤ ورمللا ببسللاو مد دورلو حومنمرعو برضا هلع مدق فور عسببسإ
 الزر )تحد روم اديزكن الناو مهاك دهم هيبو جتك مدهش |

 مسصس 5

 متهزل نوبدو ص ري »لعد (تيد نيب وهز خ طجرلا رضا ١ داو قتلا

 ْ ' م4

 َ بسسس
 هسا لا ٠

 داو ريغلا اهنيال تا

 د تدي



 دايسقورملا 500 وصلا نيدؤعولمم تاسانر د رص
 2 ص ١ 01 كده مه لوتس 0 يتسلل

 ١ ”ثرو نعوا ع تاهوذزد مك دضو ا هئالحوماربم عاردللا نمازنك عج وزل سوك هيهوزلرو / ال ظ
 11ج لتسا) نجمي نفقد ك2 فلطو كانلعافدص ملاهي عقب اهيرهم

 ا تاج اج اك ىف ةروكذسٍ اوف بلا هجر وج طر ات تكون
 5 10 روما
 |  ةعاطمءادا نضال رم يلا ف 2 مازلارارقأ نم ثالثا بابل ىفو_طوا

 , ١ تيدا ريبض مالا لق لوح دج كلاو هنو امدماريص»ةبردقملا
 ءاال ثا يي 01 دعك تف عج راما ترججبشد

 ا دراما والشر مااا قدي: 00000 ين لاذا

 1| نعت اهلا عامل ضضرقا جرن ازلا 2. لآق عاش تفوتسا |نءارهاظلا |
 : امانا كلذ تهد ىقدص مل ىرتحا شر و ملوا.لتجرمصردكب داو ١ ْ )ا
 | نواغّيسا١.عومرجبا نهي انا قلمه كا جوت نجي[ بع“ ظ 2

 :ا|| حصتسبو جورب نعد اما تنام ذا أهي كنا زال الجبر جحا م دوا ظ ْ ا ظ
 | موا ةاملا تاعدب باكدج نعي جملا 5020م دانا تاحئدب . | 1 1 دو ل و ورل لا خال /و) نعو شح ض |
 ا( يراعي ؛حصوا مسا ناو ترحل هذال روجر تيدللا ويف الا

 وود تاغددو ند دركي جو زلاو صحا ةبرارقلا لعب حنس
 أوس 1 قلل ا نك يد مواهب ةيئير | ١

 0 فاضي ث دال 31 مب ضالا طرح نحل حوملاو حصل كذ - سطو و يب / ا ظ
 2 ١ داب بحل ثيح وات نم يويبلا باك ةمطرل اريل قفا امعاقوا 7 0 يو أ ا | ظ

 ككلذا يهب ضال ريدي ل طولا لازما ع دوم دترجلا *  «كض ل . 1
 / ١ ف ١ تمعاب تضرر هاوي ب 1هبباو حاّووأ بتواللا قاض 0 5 1 ١

 . ) ثنذ عجل مالصا نيدامدع نيبو ىيتشملا وم يجب ايورشلا ابا عسب يبجل ومما ا 1 07 ْ ْ
 / ملعب شمل ضف ارقالا تصحف تارابعلا ىالتخا انس دق ربا منا وت حست ع 0 2 ٠

 ئ :. | دوو حوككا نم هذان داش ةمعزللا ناو لوك نموا كنللا تحدضني

 ١ ا لع مارا ديه تناىولالا حملا نقب وقد لاوسلا



 تاع ةيعرت متسبعالل ام 220101171110 تالمل نا ا | ْ

 ا 0 اصوصر تلت تيك حن فزمدج وللا هنرخةيم ٠
 د توج جرجؤ واد للحب سس هاا ع هديجاكو الامل ١
 هدوؤؤوبقح ملح ناب هلع تييبنحبت الح ميكي تس نع موحح جوع لع نوح ١

 ميلا نلان] كرز يحلم مكتب طر تيد لعوب ٠١
 قربا هظحاس ييذلاب اب كلوا نمد ةمالا# ةرييل|خيفتوا 0

 لمضنخب ىهزجا نوح تلال لاني ا١ ءابادا الاى عبد

 تنال ىرنلل 95 دوارو زيجات ولا تب يقع ال مق
 سناكنز جنود كياتلا -_ نيت يطالب قياما ]ا

 ١-حالملا نا نقو وجان د جوج

 تالنت لس مويبلا ئم نيغصومؤ ”للسملا عده ىنيهلار 1 را

 ين رارقالو يللا توك جتنا نيتسلاب ماو ةمولمالاو تنبض نا
 نينا بز اوبح مده قلط|رقا رض بوتس رولان يجج نال نيويعرع 1

 ىبجالا )تيد هلع نك حلو ابا نال لنملا نغب نونا مضض فد
 كاهن جالو يال وراق ١ بارئككوع مرن تنل غ3 ةاننا را

 ير جرا م عينا ا نججلا طلح موح ضوعاتياهاطعا نياوضملا ل
 باب كره تلاردللا فركذو بنا راو زجل اال نما نج ولو كورلا . 1
 نيعلارؤد ىو هتللا مج ناجل ع خراو يجمل هس .ديعزل لينا جل

 ليكن ماوه تاو نعدني جب هه تاي نعبرعر م | هصياك دال نع

 الاجر لاك ترا و نوح وبن نجلا نمرضطبقب شا دلاكو معص طرحيفكولو غرو
 كدا 2 و وماما نبقب ماو كوخ ثيرا و نحف يعم سو عيبا 01

 كوس 6و١ وق زعربللا هداك نمي مكدو ننعم 5 ا
 0م حيكذ ا قدص يلا دم ائتشللا نم ىقلازعتم نايك ارتاذ١
 1م مو هداضيرم بكرا 3 حضوللا و لكلا خلو |

 نيرا
 ا

 يتراكم اطر طك
 اومترو ل رطل ادع 7

 رهو

 ا ثراوومي يذلا ك١

7 
 لامس طرحتي د الجزم اطول حطب صتفلا» راو عارقا نال وع رطمالا 1
 53 0 ا عمارع ا مراودنع مل تناكيراضهوا مساع واعد دو نضضصب كيماوا ا

 / ا قبل تارولا حو حتي ثيرولا ينك نعبرلا غرومالا الدرع عدول
 0 مل رع يف مل 0 طابع 2الوا ومجس وني عج لوح مل صلاح طع قا لسا ]

 زم 4

 اال كلذ 00

0 
 م "هيي

 ا
 هاب احن هيد اهب ضدرلا عيب ف

 نمارس او هت عا

 ركرولا هس ا

 ١ نال اييال كأ توصل
7100 1 

 رنا لونا
 مامر اصب اين ميلا هر اك

8 0 
 راصن ٌمراو نم

 كولا دضايو ايل الم
 را

 م 2



 كلا 5 07 د 4 6. 5

نزب لوني هنو تتح موا هرذع د وم 00 -اكي نكيم مراول لاو
 اه

 سيح ديالا 000

لا قولو نيد لعل ءييهل لقت لاذ ىرنلل ىارب اهي نا 4 حا 30
 ' |اتسدلل نغ تما ك

 ١ يدع ضل فيض اداو:قلاقوزلا جنمنب اتش( عيس
 العمة حبوب دالواو تجوز. لنج نقسم ع 1و هر ود له د تيجش دّىهش الو

 ١ رزق نكبر +زفهعس يدمباب حهب حم هيت جت دخدب بكد
 2 وا اد وح مصاب ر/لصملا رارقالاو خخ بوخا كنج

 : 'نااهرقهادبتكا# ههلاو بهذا لقا تموت لل عملا

 / 1 رو هرم هدا عوزم بيكر ىلا موحإلا ميا د قشمؤب :

 ١ تشرب ما ىداهلا دما عيرقتلا بك نارضشل ! بلس لع وبس او كلان

 ١ م ردت يس كن ىالط وذ سرع جاله 52 ماشا

 32 ناار اةحدنه تجي زونم وعيا ارزعرق أ توحلا نورعزهدرح

 ْ و ءارباط تيد
 تاتش اةالنلانرنم اري تادصوج هزاع يل مضررم تادف
 ١ يعلن دج# دلما ضال يو وطقم نييسولابب

 1 ظ ماالص لندن غرو 7 5 اما ضرر هيددزكرلا هرم جوصاللا وعاجح هدو 7 4

 0س مل تيد ئج نجت ال عوار مازن اكو نع طع هربا اجت رتل ا ا

 مده او وجتالا داكولو مارب اميذا رس جامل هنااا | و

 8 | يعذا عقب زعتر را يلا ثلثلا نم هريازلاج ثيزارلا نع 55 :
 1 0 الا طر انا حادا ةعماللل فشلت نع ١ننكأ 2: ا ١ ا ؛ ارب يكد ار لوث

 ١ / 3 كلاط كلاعم ربنا عَ مزح بحاطط الضر ذل علاعس عزم :معترم همي 00 4 20

 درا 0و جاو سِبشا وااو الأ حير دع عدا ارزق باب نم توسل هلا ان مع 01

 "1 هطعت وس :ر وجال ثحرل لرجال اكو تيد هلع تاكل تار 200 2 1

 ::!أ زر لق اج تاس غ بولطللان جاع ط نكي ملل راول واوا كيد 3
 سرا 34 و نميز معى العلا لا ةرلابع هنعوملا مارك أب مزمز اضّملا 1 ١

 3 و داك و ننجلا تاكا الزنوج لا نجري تويدعر»و ود دع

 / قوتي نا تم -لرحبو يتبل -[وا قون طع ضرمحلا تاكاوساتالطمر وحالذ
 0 ا رس بول توجع ظنكم بف مدوَصِن ا اكنبطتس“

 0 / زلال ىوآحنةزحلال لنا عإلاطس رب عفترتو ترا ةالانست محك ماجد دصو هك نطو

 الو



06 

 لوقا الهلا ابهرت زكا ذيع الو طلع اج رازب مع طع مصيالط ١
 نكو نق هلع نكد ملول و رن راج خلا ةا ربل ن١ لوما نهحساح /

 خطط نك ل دوم يابا مص ناك >0 طرا تي دعا عرقا ٠١
 .ا216مريرللاب صا خاذ» رك هامستر ا) يقي وعد شالا أضق عجب لو |

 ن لل ىو اال كف دنم حلاو تيح انجل ملح ةمكريبلا تالا ١
 5و و نوح نيد ث سال ح م تاكا “دعا وها ىلا نيام
 نزرع ,ثرولا منيب مجارقت ملتءاس تيد يعامل لاقل و لبطل نع
 ىلعئدللا نارك وزو تحت هدا تكتبو يلهو وانها عءارق عج
 نوك ارتحل نادكا وعدا شرا ناجي سيلا مار روت «ثرزاإلا |
 ملقا بانك داوفر لا رم قينحلا قس دودو زفات انهرلرتلا تيِلكم |
 ماض اللحلاص تلا خا م نعل نعم فاكرمللا ترسو عدول كو رتحلا فيلما
 ضم تنبلا نا ايتك مداها وح 'عمللاب رص ا راّرقالا كسه نهاعشتتس |.
 انها نمو كلان وا) حالا هيلا م رنالللا جعتس الا تاب زفت ايوا
 .اهلوول زعم حرمات لانه نا كام اهجوزك وعد يسال يصل نارا إب
 ا الث راولل نيعللاب ارضنا حش نجري و مع مو طق /

 ارفلا جم م نطل اريح يشل ا ندد قاما لوتنمللا مجا ريو حماتيزط ثالآإ
 تيس ح طاع إلا ريل نحس للض عموم ريشا هرم نحال ةيئاليلا هال

 نصدرملا مارق نلاب مورق عمل در ةينالدهلا ونسلا نسب قله نا اسال ||
 اطار! ككحو تبلل نيبتلا عتسالا نا كلنالو عصي اك يراني ىف تين |:
 وفالك ثراومل نيحلاب مارضا/ر طق حالى دن ف كلنا

 كيال روص نح عونح د اوي العالج وا مع طق حالو ا جرجا ىت يح كيب
 ىو كاث ِئاك صح سو اعدم حتي فيكذ ضال هم يان ||
 . ىيراونلا نتي لالاومزمو صصلا مدسباوتفا هرصع عصعااع لمدخل
 | ا رجال دع نسب قاب ضل 0و تنحل 30دتس:> بكي الو طع مالك دع ١ رالكتو ىرمجلا الملا انهرا لع درمو انبالإ ص تسلا او مخاكوقنس يلزم |: ””نئرج السلا ملعدرانزكو ,اننالا ءْضاح غئوط رسل معو مضارب ١ . مالكا ردح رهط دس و تاو قلل رلظ نتف رياظملا و ءاعمإلا تخش قعىرملا روع محا كدزكو سالك هاما لابحاصعانه رخال دع 4 ١ نتلامالاتالا يع نشط هاتي, ريرتصلا و نإ ان هدب دالملا دبع ثينيلل| |

 قف

: 

1 
 ا ُ

 ا 0

 ١



 / ظ تامرح دصت |غاو عوجولا نممجوب لرقلل ف قحال عرا د توحا مع شاللا رضا

 مو ايعاب

 ١ ' ّ رارداطملا نحل نط ثسملا عسا ئم انس: الذ رك داع نا رماه بيع '
 را را زكر عكف ىنجل طفت و ل كاكا نعدرللا تير انا معوطتس

 .,||3إل كالا نالعرجرع مانا ناك ضب ماد مف نحطبميرما

 ١ تادوب ماعلاو ىاخلل نال اننا مزن ىف مقاول! تونا نع. ضورعلاب ثيراول

 زيئلا ترلسلا ريد درس ادكو تلا »نتمنا دليلا ةذهدحب تى نشروا قا
 | ١ تسلا ذسماتحاالننا مجرم غرقا نفاس ثيحاتب سقس د يفسد حيال لسعامسا

 |١ سقما هلع حطمإب رارتقالا كاب بجو حااطا نو ككمو رشنب عم تمولمملا
 لا معشر لعرانكو رز ليما ورك اىقو كاسل نالخبئ هلا بارد صم ولو روقشحلا
 , ١ ”عتسمالا نا هدإ) ىوج الملا نعالوقنم تار اكسال نبع هول كدي
 ,|| ىمز جي نكت ملنلاو اد الب ثراولل نيعلإب ا داون تبل اديب ىف تناككنا
 بأ( الطاو اال شاحن انضلارب مرصو مدتعملالمرلا زل مالكعنتي بو مع

 1 5 عرارقا هلا ١ بسبالك نيعر احط امرا ةرركذ تلق ناو هال طعدرلا

 .(| فاتنه نجلا لرعو رك ابلكت اان امالأب عءارقا انسه ثم الت قالك ىو وم

 / داما ضبتب سإقا وع داما تلق اهدي نامكذو صل اداب راق

 قاب اول مق3 نا محال عيت نعركذ هانتمإلا حلص كاك راو دنع ل

 : "ذو علنع أك أم ضبقبره اول تف ورمملا تصب دو فالتاب قاول ثالث قالك نّووع

 ! ناؤشيو متبل ناو كدي دمحم ءحايقلاب ترا هضيمام نكتتجوأ

 | ميل نا لكلا طيزيمملاو حرا دلو تكتل للامولو الك تءانانالاب ارق انملاب
 1 غاي >و عدنغ ناهأم ضبقب واوا لو طتتمد دوا نايا ٍضعبلاراّنامِف

 اى. مدالاغبتب رز |رقاك(يضبقب ارق نكي لك تلال لام قي كا ؤبب حب ديق
 ..| ماو طيح كيدرلع نعبرم_لوق ئم نيدلادطد نع !ننيابنعل ١ك هني و
 ثراولا ناكنإزفا صم ساقه مل تداك تيا ضو ا راع وا معن دو ضيفب

 ايت دم ربل ثراولا لورق حضي تن روللا ب نكو كيدرملا ةريوحالا ةنامالكورءىخدا
 مداد مبتسم !كلقاس دارملا لس زتاول «رانع تناداب عمارق) دارا سيل عامل
 /ةكنيعب شر اول ءءارضا هاب حرم وعملا نا مس كاد زم لني نوع تيار

 ظ 1 اف ثراحلا كيد ني” ثيردللا لدار صنعت رالدلاتب لرقم

 رإ] ثعحالو الكل تملا جو يلو شهلا ماج ركذ كش و حبلا نال حببشلا
 ] دمصوا بال نهم مردف ليج عدوان :موص اقف ثالثللا لاما



١ 

 8 ىد ديالو تامءو نكسول ةاقدص كلاب قا تول ندحلالف دول ادلع 0
 رب دق هوزتلا دنع_فورتنا للولاد التاب رقا5١ ملاح تناك صاع 1
 لدؤ فومملا لوقب ءازملا طدتان جو وراقي ”فورعمت عب دولا نيكل ١
 لبو طراد عا لورارق ا وان. لاو تيحالللل نمرسرشهرونتلا ةءابعؤلام ٠١ يقدر قبلا ماديا لج تشيلو رش ىاول معي دو شم اله رق اول الج 1

 0000 8 اسك ساه تراولا اذ معي دو ىدنرع تناك وقي نا ريرروصو لج اذ كل يسم 1 0 2 ٠١ ه ١ . . ١ . - 3 9 ٠ سا رثلا
 فة فورم 1 مالت بكري ص ص ذراسم ريبرطملا نانا وتلاوم كيضمملا تار رضا نهزتفا فرب عهوج' ْ ] مم يل 2 لقيام 5 05 . ٠ 5 - 0 قدا تكا , 7

 1 الز صبا ترو نعت ادري اع« ب واعلن هلع نك م جيم اة تول ضيع أ
 - قلطم اازون طع ف نكي ل لاق ءاضتملا طرا والا اج تااح مي ين بولطللا اذه طعس نكي لل ق1“ ١"

 عدبو /زيهكاتجت ههلا نيبو ميلا هوو ل ذب بطلان هج هديب م ىومحتت ظ
 00 : دس وتلا وحرم ازيا ملح رو اختك يح ثلا حرصفللا نم ةصالاخح مرارا 1
 ضمة يمزج ال اهرفو تي حم ولعسر | ذ نم نيمم نكسب يبرجلالأ دن ميد ترفا توم لا ضرعرضبر ع ظ

 م. اهلرادنس 22 فكلودياو نم ةززللا تتلامو يعط تيب عدل كانا جة دصد ا ستكوبقم ١
 مةفيقسيي ظ ١ىيصرارقالا تحب حتر وجزملا يارا عص مدع وخير نس و د ج2 نع '
 ” لالا ضرع# نروبا نعو هاما حجو زم ةعيالجم تامه مه دا
 تتوب زللا جو زو تنبا نوح مراد نوهت عيان صحب ند وابو تسوك) ضيم 0"
 تيجا |ردالا وويل نياك( وك نوط تا عا ىيدص اكن يدحا وهم ضقنره) نكتب 1
 وبف «ىفأ قف عاوق تنال ع 3 0 و هلا ذيل ةط ب احرز /

 قى 0 ةلزنم يزرع بسير وصلا ئزمالا دانس رخىحضصالا سررت ل نع نك

 ئ ظ صر ايم حيل نغ وهم ولاعح حومتب ىنبجسا نمل جعتسا هي /

 ع '٠ م ىبح ا نم ضن هرملا عاب ىرتشملا اف ثلاناور وكذ دحكوا نحنا تاس ايش اهب تدك حكولا ١١

 لا ثراوضسودسجإلا ١ تاميبلا تؤ مولس نفاه دا*ةدعل نم رشحت ١
 0 ادي زج 1 نمر جابة زاريارزقا نشد الا غلا هن بوتر

 لواطتئزلاضيرملارارتاو 2 ةدس يندد نواطت حلا «ادرب ضر ةبابس وا تروم نماكيجتالا نع أ دما ادا تيرا كتالضبقل دعب تاكل صم مههووا مثرلاو ئموينجتالأ
 ضرلا هب معو هو زي لو ثالؤ حا حو ىوعالالو ل قحلالنل مضرفأ ع تاوسىنتح
 جرى تاناسكلا تكد هاجر ده نعجعا ل تاىورتامتاونااياصو ١١ طرا اجي هجر وج لا راق نونو يع ضرو نعو دع تاميح ١
 . اضيكوانغ طاراا عم هله يعدد منع نموا حاس بهذه هباذ باصا ْ



 0000007-00 ا

 مه أعلا ءارءال امص
 ىىبحالا

 ضرما

 ١ جرف لسا رقاب اكوا ىجزصلا ماككا نعي دأع ىواتنلا و مايل

 مدس بدإمارل أذ الل لآو ىنععو ى حاجز عوف كل طو كاد مت يو

 . ىناصاادإ نعركذانكه محملا ءززئوزو جنس لعل ذ) حبلا بحلاصانكو

 7١ طخ ردعطو انغام لطعب و نطو عصتخو ىوا كلا لكذازكو ىلا غلا

 لوطي ىنجرلا رياك عاؤصنو تب حملا ب عنا ضيلا ا صوضملاة دج نتف
 ١" انها عاز كوب رم نعجنس دعب فضول دب لوا ل | رضو

 ١ هترموأ ظفلللا انو تامتاولا افلا كوت جرجا هادم ورا نمش ناك
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 . ”/ قست لنا ل ةعصحو لل ءولا | وهو يس نيبعرل شن اي دغلا
 | 5 ارارتهرباو يذلا توطلرلا نما طم ا وج نجيب رحب بجدتيي
 مل عووعلللا نوددري ترم و نعبتملا لجرلا تام مت كدب ٍتكوالو شما طا ماع

 | رضا دب ءاوعد نيك حيف روب للا رجا ورارقحل غرم ةليخ تنس ومل قع
 7( 5 |راوريؤتلا عرش طلو تود را طررللا ناك ذ| عشنا دلك عريس
 11| هو كلما راو اكاد وا يزحجلا ناين اجت (تاوادس رو د ويدم
 ' ١ السلع دازعبملار ا ف ثحانلا نعمان هزم ملت كولن دس ضربا
 ١ . نيل نا نالها بلاط !روا وس ريس ئلخبلاطلا مهزلاصف منا دووان ويدو

 , ١ ناو طعيعمملا نعاوعدو نارسشرس وائل تاس عيرملا نجم ثددذد ىأكو لعمل
 | ندامكملو ىتنالانن مرح ضرار ديرتملك ل وحل ملي مح مول تلك أولم
 ” الارحر دنيا نا تمول قب نجرضع نكد اهعر جى خللا ثراو لع دما

 1 لا نهرتان.كذاه رجوع للا ترو عع تاكناو تال
+ 

 ' ١ بايكرس ءا شمالا ذك تو جا معسش كلاوحا لع ناك راق هجمت
 ١ ميتااىداتضاؤد زر [قالاذهؤ امن سوك لقب معت له اللعو ىرملابرارتالا
 7 ةنهجيجسا كدب ز جرجا محل ةف اطل تن تيمبو تسب داك حجم نجلس
 ا »ب يدعص دوارث ماوعوعد ومن ليه تاحو نضر تال واب 5كوب

 ظ و نناكوتو رافال حم ناكىنس صولا وا ثراو ىوع دوم بليت >/ور تس دوكرملا

 م 3 ها رع مييدس١واهرتعو هابخ يو تب زازا: م
 1 مرسلا 16 الا در ا

 ا تتح ارا ته لولو يقمن ونحا نعو جوزي نعرحر تاءاال اهو ىلص

 | قالا م وامحرل س كدد ئما اجرا وراق نعا تصح نعسمجو نا لاصت

 لد طعتشتل ىلانل ك6 نديد نم لو لها مولا ةادصرطوم ضان مشد
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 كوك فرق معرس ايس حدا يبطل نم ماب ايوا مجرور 1
 جراقلا مالم غدا دو ملا وح ارم 0 17

 دك اور عج الن يلا بر لاطمرعأ تداتجا غ١ ظ
 هيل نمل ريو ىصولا و حا روص ظجوس وا ىللا نسيج ا 1

 ميلعو ل توددو نيب ١نع تاس مت كادوا » نانا تلق )5 موقرملا
 ما امدالا كاايع م 5 الص نيصرماو ْ ٠

 رصن كاد وهو نع ماع عزا وانا لع مس
 لمس نيد مام محلا >لسملا طرت حجاب ام ثردللا نمط أ مس ْء

 ماطر محلب 0 هملو رو باجر تا: 3

 لالا نارا نيكو زحل جلل نع جيوتوسؤيصلا بلطي ضروف ليو متي |:
 ارق روك (ى وتيرللا نغارجإلا 0 11
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 ليدز مهوب مع م توه: نبداح شمول ناك ايو سس
 اضهدحاا ذا كهذ م حزام ضباتها بكر اشم جاديرم هرتحاردق |
 مسير ناك داو انعيؤتلا أم ولا عت وا اشزحأ مطزحنالا مزن |
 ادعو زل قالا تعم اهلك ورعتح ند ]مدلل نم مولعه ئيذ 7
 ئ رن مشل لااطدين كمدهال رخكب نص وخا رش ورزق نحيي |
 اورد بش ندد خيم ارحب حرص نما ضل ار لاطمديب مدي ريو 1
 بمعدل نو ديلا جمب خافاطس عال مورا | ا
 نتماءاّرْس اال لصلا مصض 2وأاج رد -رطوا 20 ادب طح و غحؤععم د ّْ

 الع دامجلللا نعو ”لجحو حزما لعوا وسع احنا عددي

 نازص ناهف ىننبل مره الجو سرني دان د "وعم وف ف 2
 مدخلا. ىنج ضم+ ع الاصدتت انهو ثووطقو ذم وجا طش 1 ا
 »ديد راو لوب زيصملا نعرسؤشلا هكذا ليصل لدن تانض انو ا ١

 وموا حبكح نوحزح | طعمسعديب تكي « رغم لع انه نعد نعل بارق
 يا ,نمندرتو ريوس حرك تاكطاطا سلا تحيل لحب مل

 «راوغوررملاف ٠١ 25و ويلا ردص صو الو وزكا ا عب دخلو 2 ش
 ورغ1لصفورع ذب دي وت نل خداكك' 2

 ١  / 2هد ' دمرت كال نعا جالو يصلا بط ئالكع 2

 رونا ةرابعازلمي را عع دي سلف تار
 .مهديلأ هي زم بوصل و تست

 رلوت بس ايل حا ىلع
 راكم ا لن م ل

 هم

 ل
 ىلع ناك ذا حراوتلا همئال

 نبد تيما

 الءارارقا لاما نع همصلا_للاط

 ىرغرلا
 و ا

 تدحرطرق اذا كارحشملا نيدلا

 داهيفرت طربا ث هضم
 مينطلا ميتا

 نيدلض عبزع لصلا بوجي
 هد ةلايزكر



 ةطئطضاع لير نمي اص(

 011ااااا00لا

 ريئ اند لم مار د نع هم اص

 ظ 2ظ580 ثنذ جوع شلاو 3ع را زوكدلا 'ولجلا نم

 0 ردا ؤ بعصا نيج اب ضتملا حم اَنرتؤاو مولعم جلا ال
 | 0 فاح وعاد ناريصلا مح زااربلا ةيأا طراز ىداملا 8 ؤصؤو

 ١ ةس لصلا لرب ضف طلت الذي دلل هربت الى زول وا حبلا وا نيدقل ادحا
 1 .انيدناكاا ليشمل دب ضقروعا نم زعامة فد مناردجلا

 ْ 0 سعد ”لولحرك نع ام صلبا رمل ود وربنا ال ةيآو نيدج

 210 فالتخا وصخ طصلا نا تفرع يصلى يول وشمل ازرق ناذ
 1 أ ني ىل الائنالا هسلحلا كب 0-0 لال وص را
 0| محطم لو حطاب وهو لب نول عبي نك د الملا
 | ىكعلا اكرنتلا ذو 0 ةريتو حقد
 0 انللذالط :اللورا بيرل ةمرطبم دان جدو وهوا ا

 "0 دش ىوأتذ نعت رشصلاو ميلا ١ حصل ئحةيداعلا ورنا تذرع
 ١ ىضاتيللا قدا ليلا لأ اطم نوزيوعوأ حصل لافاني دىئدللان اكلنا

 ' ايدي ند نكفارقالآ دحوي 1 :الزعتبلا تددب طا نع لايقل حسنا لو
 ١ .نمعبل ّصطلا نوصاو تار عهدا حر نش ورتس لا وكذ 23 واهلا ىلا رونا

 1 اذ وع ىلاصف نيدرخا لاجمل بجواذ ا قح هدب جر نر اعص) نمنيحدتتملا

 :( ل035 ل تطول ىرن ديزل قفا ةح ولع رطب ينج عم
 ما اس نابا حاضب تضرللا 52-59 1 نمتاللصا١ ١
 لن ل/لللا ىهرولوعد ىد تحذف ن كيب ماد مداها قلع
 ١ 0 5-2 ميسر لال 0 كش الع

 لوم نود مو جملا كدب هرعنعبتي وروما
 يضر نكي 00 ُ د نع لا صثيح يم الطأب
 7 دما فلَكو ' نيرصأ هو ننئحاب دلو نعابحر تاما هاهم اس ع ١

 'ز 0 1 يه نرحل صو و نوملابلاو

 1 «كلل نع ىيمتملا دانتحاذ ان نمت فب احا افعيت او ني 70000

 ا الصلا.. 0 مهو + الا ا رام تاب ليام َق 0 ٠
 ! أ ميس رصد وح .كرنم نيعزعإلاص ابيرمو يحط عرغ محو
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 ١ ملي هردة يملا همنا حل طا نامي ارض ل دبل, صتخي نا كامل اوإرا 47[
 يحبو كو مس لري سجال مل ديلا ناكك نااذهرشيد نع سرعيومو ظ

 رمل صف نم تنال و 0 ملمو ىدهازلا ىوأحصاصتخالل
 اوانأيسوانل ىالاكوزحسؤ اءادوا , هراانع دا نالحرب ىامعلا ىوعد نع ْ ظ

 داراذ يسد بايع تصح نع دبس ,حلاصو ”ديب 2 يدل اج | تيبا نم
 ضعوا سس حصل ا ناك كراظيد نا منيت لتياملا ف كراشي ناوكالا نجلا .

 ظ ١ لكن م عضواعم نكن ف لج عدملا عرب ىف نيعيل نع ءادذ ىعدملا مت

 |[ يكيرشل اور فس دي ىلإ نهثكذلاب عإشلا قحلجل شلل هجيني الو جو |
 ظ ' نها مت /ما|إلا ىوعد انتل 2 تاطرتبلا يالا راضيا أ[

 ىف عروس ماوعد 3١ ئرصاقلا لري فيكف ريغتلا نيب شحانلا
 0| 00 عا ارباو ٌةكرولارحا حلاص عوم نير الح يااارب ارب اوس ولا محا كاص١ذ) ايف حس شحال يملا
 لرلابترمط غاماع 2 بينت دمدصحو شن رجلا ترازاى وعد رمش نتمنا تقوي تكرتلا ١

 ١ ل راك رمل ثنا دارزطل ذآ بد رلاصلا نع وتل نتعؤ لسسكاو منن 2
 جوزم م تنام إما ؤب اس مسجإو ىوعرلا باتو رإرقالا بارت مصعب انمده

 مببصل نازك! اع 2 وزلااوك اص اهو تانارزغىصصح وصف |/ دلع ملنم تك تطلخسو قري نم تشب و نبإو /

 /ةلرتلا ىنَينلاةلصفلانس 2 حدا قولا هضفلا نم مولعس حلب وع دكرلا نع جوز اطلس تبا ننال |

 درج كور هتف ؤو ملل ل نياج ري ويزم ا ليصل نيكزف ةضفلا نم هتصحنم
 عوطعا ,اومتبكرتلاو هيا ةوعا كاع. اببسعدحل اون زج اذ متم د نيب هكرتلا تاكاذا
 ©  ميلاض ميفو ةضف كلا تاكناو ارثكو) هوطنلا» نايؤليلق زن اجضورعوا

 “٠7 نسر يسيصم ئم زيكا عوطعا أح داكن ا اج ضخم ١ ظ مئلاب للملا سوك تح ضعفا 0

 !١ وهو 0 تناكاناو مضفللا ]راب امضيف طتشيو سانجالا ئم عع اب اتعهجلاو
 ع فدع ملا تا نواب سف ظلت الناي علال
 بال عوملا صو نهاورغو ضف واه حر ايا هيل جلا ف طشرضتفلا ناالاارهتكوا

 لم ناكتاو ز اجرشإلا فال ذ نم يصد نه يكل عوطعلاا» ناكتناةضفوا .
  1هز[ ايصلا تير دادلا حضفلا نم الخ وجي تاوا بيغ  0١ا رجلا

 | عاصف يحال جدر جا كيبل ذك ة ني دس الا قش نم مشق ا نس امولعم الحا .ديمع حصل تا دو لح نعد نا

 يضيع وجالا ليطل رغاحو يرش |١ لمس دجال مى ع مبح امم ,نعرصمت يحوم جلل دقف قيرطعلا
 ١ لطبو هزخا هيعاصلف 2 رزلا حلل دجو مثيل مقد مارد نسمولمم لبعد: نعطص عنا غ
 ١ دعما دعب ركب نر وكذالا لل ذخل و رهط روب ملا محدلا رفد نتلادي ندب رسوركي دنع
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 كوع ةدعب عدول اعب اصلا

 عقلا علال

 ىييسال ناري هدم اصنال نيكد.

 | قدرصناع ١ مى ريبل هاج المياة رو رناريصلا جمب يع تت > يدا -عبرصارذلا لص ى سم اذا فل قر ل لطم هيلع
 ”7 انهي ءازملا ريض رحا قربا رلصللا حطب هاوغد ةرعطبم عدلان ار طول يقل تلا اذكو لاغ عضل اه لطم روصل قت

 دصلا نإلام 12 دعم + نا 1| اون تراوا ناكرصلا عطب دع غ م3 هسبرطق طلضعمكلاةالاعغد١ رطل اصل
 / 2اد تسال | قمح وف ارزإ ن ار

 دالطرملخ عري امارب اوواصاذا
 فىوعرلا ةداعا هل يملا

 مدس لل
 دعو مو براصما تاروإ

 د اع فلخامو بر اضم اراو
 دير قاس د

 رود بر لا
 ما بد انما ةكرو وعول
 .- ل حرلاو لاب

 ١ يناطووصاةبلطُي تكدس نلولاّلأَد غانو ثادرل لفهشلا تملا
 ' نيني شسملا ناعا ىوتفلا هذهاتم لكاطلاا ما تبكف حاملا خلنا

 وول نمالصلاو تكدس محرم رفح ىإ دنع هدول ل ئةعوهدريججلا طصطع
 )!َ موعد الن .) زنا مريح قع صل «ابنجلا ملة ميصكرزع لالالا ىوعد دعب
 1١ و ير اراس رعي دولا ترلطد!ترتزنا عازب ال 512 البإ اووعد دهس عدول
 | م زرازلا 23اقو هاد رس قح ضان تيكا والطب للصلا نوكو ل دبل

 ١ طا كاد لل ناب 2 2مل طلاصو الأم كلد) ليي دا رلصل ١ نم
 ظ رطل ضمد اصلا ةيعواتنما حاج لاقورترلا تدل درع

 0 جالا ةربمللا ترهل نع نحر طرتف عزك اسال لهي وشن عربا
 ,  تالوزمشا -جوب «رنءوه نم )هزل زجل تلال و مذ دحالالا ثدبجللا غومجرلا
 | جلاتسملا مندا اذ نحل )ربا كم ولاعح وه 4 دج واؤلإ لاه خلا نا نال
 .|صاادانب امل لحزخا دإراو ثريا ضتمموع امل مف دكذللا لبحر يجالا
 ١ يملا سيخ نودع تكد! يغدارش و همني ماس ىاضا اس ىرجكزللا
 ' ١ لوؤصوروع ادخن فا © لوتنلإ قت لسبنالا لل طل تييتفا اهنا

 | ميحاصاونجرسد ءاعربا ضو هكعإلكو نييلوحلا نيب لصلا عرجاأ لو
 ١ قدي نازعدملا داراذ ىرااىوتضب الطأو ةوريصلا ندا طز ىوعيرا ا نع
 يع فص جرم طله تالت حارا حفلا و تع ١ ة|رم الا ها وع ريصن دام
 || ١ رويزافلا بتبسماتك  ىواتنلا مجاعت الك دسلاف
 / ,تذاندنب متعا ع م رمال ملاح نم اكول براطلا ى تاكا قلببص

 00 قتعلا وصي نو عرج هدر نييصللاوب لاذ برر لخت
 1 مكيؤأتد داعإنع نلخ مؤ ير اضحلا لام دج لو تامبر اضعف للس
 / طا هاو تكن ىف كد ذ هزل سرر اضمل |رعأ نيب لبو براضللا تاماذا همبرع
 ا ءاعئلخ ايو + راضحلا كام دجٍو لو براضللا تامين ابهولا د

 ١ لال دنا متروداو براضملات اد او ةمراضما رخاوا ذ.ئالع مكرتف
 ١ نيبو تاساذابراضحلا ناب ”يادبإلا ىراو باجل موس حقي عرلاو
 دز نيبتل) جحلاصالا الذل ومنا تشرد كو حبت لو هتك ىف ثدد د سزل



 لدبي بش تدان صدع د ْ

 . تم ذلاهد سم دي ا 1 0 ْ
 جراسا اسهر كتابك اذ انابلا رهو أ

 ايوب كلا كدهارلا صرف لصا لاخأ سارمو عيت م>لدس نمت! عزل ١
 كفاذا حراضلل تسال ديس ةالثلاىئومملا أ

 ميرا ماطانهو 55 2 سالم دق لوا طوخ نع ةداوزاإلا | ١

0 
 فيي 0تاذه ونال لع داطرنالب وق رجا الع محلا ذا ناياورمفو

 نيل و لدا سائلا 0 بو |
 مو دما: فصل مديت 2 حيا .اهاغل اب حجسضارج اهالإو م اناا

 بيدك ضو تر غزالو ركرشملا حبس ليغ كه نارك و وعلا بعفد 1

 ١ مصنعي مات ملركذ اع دج ا ىلا نو دانك 1
 رمح صوفا ىجبر واربع تي رتشاو اه |رسحو رود نزلا قاعاب مث 1

 توري ديلا ونعوُستحاو موكل ماتا عضل نيش هند +”

 حلالا خوقرلا حعانسملا نجرككلللا ضعملا نع عري فرم انع رس مجو |

 كلل نمقتلا غانو يطا هدا منا مدعم مش اسكر بريم شرج لو |"
 دنع صفا سولي وارمي ان رللا وا جارد بالا نانع تو وم ضواذه ها ٠

 ضورعلاب نا هصي>كوا همس انما حما نامل رجلاب ودم ١

 كاشمو قنا بكز لاك قعير ني 3 فضد 0 د0

 مو رولا اذ وضلاو ب يا '
 ١ . يباله نوروز >6 جارت اق د نا
 لس تيرا شبللا اج نول رجا كنا تاتي ال ؟رهامع هش م

 دكر ماو ةراجتا# ذر باوحرص < تيس الذ سطل معمج مق وال شلاش ١
 تالاضيا 3الم دحاو نمالللا نالاضلا ثداذل نوؤ ةدساف ١

 0 هن زنك يا ايار لظحرجا للي ابو بشغل لي امدببلا 1

 1 راو ..اهلارصاةرتع انعم سن ض 3و كس قلتصلا ىف ماتو !

 ١ ١ كسر اذللا +كشلاخ كولا عيعملا جل ءامحاس امت ةدسلانللا دوقملا |

01 
 0 ا عل
 لانو ويري تر انصملا تان اذا

 هل اعقح" 01 برر ابرام ا

 يكل ايل اك هل اف راوم

 هلك دءراضلا تداخل

 هلم لشمرح



 ميمل ىلا ناك مىدقب ِددجِط اال جاتا مولا ناللضئلا طرش ناو لاحلا

 ارطاءانه رجلا ابد ملا رجا أمأو اهدحا ئم حج امهم احا

 ١ ثمكلا 0 وح و بسصحاب زعادساو ةلثشلا نه عوجولا ىضمب ئم

 ١١" ورا ذه نجا ابي بجتف عرسلاو حراضم نها حصا فلوق
 0١" فتش لانج لج ل ناكل خارجا ريو ل بكي رسام ا ميز كي لاح و
 2١" |يرازك و كال برل عزلاو هلع يق مل ناك ورشا وس ملا داواضوعململ
 اراجاك ةرررجخلاو ماجا تراص تدر قح رانا قا( ل لانه رجلا ل يي

 ” رب سيعمل وا ل جنس بر صح خللا جاسم سةطسافلا 22
 ١ تحيراء موا مج ورهل لاو جدانصلا لس ع عاضو مل نير صداذا ايو لحجب سا عع امو لمع

 'قر ولا ةرانصللا توكل حيتاء يرض اعلان شمل ظمأ ننس حرم تمت كبدسم دير املا
 ” نضورعلاب نتف لالا عش ثلة ناجي لتس رجلا وول وس صرع 0 و تحسس
 : 00 ..امماو هجنرااقواضرع عزو
 زخكضدالجب عيال ةي درا نلا الارطاضا نالت زاب راصس بحي او تماس

 ١ فرصتو ترده ارىلاب ابو افصنب ميرا ضح منظب حييل و مج 3 قوأنصرع جرا
 ضورملا ناب ناو ضورملا )0/نطالاالا فاض التراد تام زهاب 7

 الا _لاةو-ميحد) لق قف ةرساذ جمهصملاو 0 حكم:

 | ءاضعت,راصان مات غيح ىإ داع باطلا تدع او وسلا زنوج الا حلاص تحل
 م اضل مل دمبنموا قرا ادا تتلطح تيرانصم برعانملا جس ضورما نإ 0 2 انعم ا فدك اارب لاير يويور
 يلا رفد نك لع ناص جو ظضلل ةيريستقناكو معرس الب ارك ق زعوا رم قمولال ةتلطملا

 / | تاهتنواناهزبدتت لئلا هقلطلا ذ براضملا ليو نهجه تدان 0
 أ ياو ولالاووعدؤ برانصما لف جريلاو روعنل لف لضبالاوارجدإب يوري م ير سادت ١ د 27 ًّّ 2 ادعوا 00 5 با ضسلاوا«مقيكوتن دلو ف رلاهتس ةلسيسش و دتتب ا اذولو ميلا عونوا رس ا
 /  ةمانل نوما حبمج هاو رلارهاظط خانك تيس قسافلاجراضلاف ا

 '' ةةلجداارقؤ مله كاطط/كلةداذالتلا ضع داطلاركَذو صصص ران افك
 / ١ مايبلا نع نحل لوهلا عزم ةمالالا احب اذ ئه تشمل ار يبا نمنع جرن عد
 ١ ىئرمل وت نوه ضرفلا يع ذل برع دسسب للشت |ْو سر انصللا حسم ا ف نعل 0 القوز حضرت هللا برع هلال اهو حسم

 ١١ ماب للا ذحا ماع قنا ١ مجم كانا لع عيد للحل برع تالتراضملا ٠ * اضم تدل وترا
 .كلاجذ عزحصحا ا اد سا هرزع هر كل غن اكهاذلا تبل ةنيبلاو

 نمل ظ



3-3 
 2 يرانصلا |تيقب و نيخض اءرسسب كالا برعم برانمملا رهس أف

 تير ير هفكارح بردت 28 نيكف معاش الابر نصي ن١ تق تير اصملا كا ضع
 هادي نتي طرعقنا ناو اهنيبوره حنو لاعرسامادالال ذخاي نلا ناد
 مهيع# يراه براضملا هواه ىداخللا[صورسرلا ور 2ك ْ 1

 ١ بام ايامغ ع رياضللا لاسؤرب مو توسكو ب | 4 اس ورهاعط موكب لن ب سانصملا ماعرفاتادا 1

 ا كالمإ نع الملا أ دانك اراد نتي ل لو صم مام ةاىود نانو ف ورعملأب ظ ْ

  1هلع 2 0 وأ ماهيف يحمل مزذتاوامضرإو صم ةبلغاذ لاما

 | افلا جا كسول ىنأكلياررطو ليكووريجلو مضبتسك ل رضفنال» ريجلا بو نا( ةرسلاهلا نعنأ
 ا ديت ا سوجو نأ نال نع دكرشلا ذ مدتقتو قالع نالخيتلا و َئ 4

 | عللي 00 ضايزلمق جوت مسيل ندايطماملا كي كاس كشلا كام
 || اًنضياؤالملا عكذآعصالاب ىضني عاف نيدجرل نيل او !اهلاسو ل اءبرانملل

 9777 و راركلاب لنودأع نا ىيداذ قرش سراطالا 3 اءرضسم اركت اذا هند سم ١ نع 1

 قبر اهل وتلا اصيل و ديت لالا بم د١١ذ 1 عيل نيك راكلا نعول ارضا ئداو
 0 ا خطا انكر ملا لع نسب النا برع هد حام رشم عم برامج ن وهل اذ قالطالا | :

 ديلادعل اوبر انقلا وتلا انغام رتل عبرا ضم وشرق حاس وعلي نفد" دا اهي مار ما ىرمأق ا

 ٠ براضللا نر اوه حبت صن الو مح دعت تددبب جيراضالا كام شللهو ظ

 نعىودض اك هاتذؤ و دمها كدر ىذا اهرمن ول يع ملدالباع | 1

 ب داضللا 2 رنا مي مهئلالبلا ىبراضملا نوف جّوعلا سجس يجو
 توم لزعش لبو اضورع براضملا م ىرتشأ اعدجب لادا بر,تانا ذا ءسيصلا ||
 . ”ت دقعلا|هجنالارب.ةفاللا طهي كالا دقنيل ضورعلا ويسيو لاما بم ||
 مدد وا : ماو كي ؛رغذا لزم زعيم 2

0 

 ود لو بر طفوا رز
 ايمرفسلا

 عرش :راطيل يللا ل موتو شوبع دا ميلافاقحب ىو 3 ١ ٠

 كرش سراقإع وادتال لكلا للليالخ بوا اه كيزعأ مم كلاما برع توصف

 ادي يسر لشعب 7 ا برسملا قيوم دعينملا نالنكر تسلا ريتال ضال طهطا لكادلدتنل ٠
 ْ 36 بيوع نارسفم ا لكم واب ذل براين وكنب رانش زماان حسا
 00 ب 0 معابا عباس جراالا 2 لساعلا نموا يرش نم بلط الولي نعت حادي ما ىرباق ا ْ

 خر كرر < نس مدي اهر ده اذعقبو ترطو تبان وابا حا كاقف فرسان: ١
 يضر برقلا 2 .نالموولار دقعق رانا هذيلا لف لولا باتا مالا



 تادرئل العهد | (ذاامد

 بلفو 2 ايح بر اًصملاو |

 ما
 ها

 مس

 الان ذاب طا

 د كو

 رسب جس

 مل مالا د اهلالاد وفد 1|
 مسك قريه

 ب جس ور بي سي اف

 تا
 هلاع تبر اًضئا قلك ل نسل

 ثنا ابل |

 0 ا يا

 لب دسم فزعلا ىنع
 ادلا/ وقلي ير اصلا

 نيل

3١ 

 ا
3 
 ا

 ١ ْ .كيبرتلا لل ولا و واييضلا د ملص لها الصنحرخالأ ركذيب نا مزال ميمي عم
 ا ١ ظ رح (لعنبك د 21 لسانها باك ركو و كرما نايت بح زنا
 ماا كطلاعنا 5 مدل نعبلط ومن ايس راما لاح ملم ان الك لاملا برع وا
 'َ رو ولعح رو ىف مناخ رللعوع د71 جسأؤ مزلب نهر امالكهادا ناو ىف
 / ا,ادّقعن يعي نو ناعواام تس حبك ناو ىريس لح ناؤملع قىلح
 1 لو َرهلاو رن اخ هرادقسنيعي نا مسزل نيو نع وكن ذل نكت عازف
 ! ١ ضلال عراد حز حليل و ثوب جنم أى وكن نتا, ديبي عمرا دع
 .ةانلب هدب نفرح انوع هاو ليعرديب يصلح ميقيب ل4 شيمي حا
 1 يعراضم حا ضع كبل وعهد 2 فلتلاب مصوعص ةبرراصص جرد ئماس لعح
 1 باوند دلتورعنطيإنو ف نكب لد دعس جونو حاد عد هدب اكأك
 م , نصا عاداذ نانا ل حل هرملاب نزع منهل تذل حا بركضللا
 7 نا نيبت حما ذاذ مكي وشو ؟ارياضرملا ىارهاطلا لع لو املا رت خارلا
 ا اتالإب جر ناو نازصالاع ةدسا زمن اتا تم اكأ 200 ومص براطم
 || "العلا حرطو روس طولا درا .ثوالل د ث وبر انصللا ىلع لتمرج |
 | ىاتلاوا المسار لولا نيصت تب نوع هنا خاتما حغاذإ لوقا
 ر# نا اطالع ورمل ناكو نانللاو للوالا تميب سر انصالا تعصر الأ نمذ ناذ
 :نبأ) قاتل تاطو اوي عزرلا ناك | ىْب تحصد 096 نهص | ى.مجرئلاللا نم
 يو محا ناد يضعب مقا ذا براضالا هسا طازك روك ةدد جراد
 / . تبا ىواتف فضا اوت مهب لدن هدر عبر اضلل دبل هذركم لاما
 0 سب راضالا العلام طلنح نما عمص الملا برع هانا بر انعملا ش7 مب
 ار" كاجو اد و ون تمرح ب نع نم الان دل هداجلاع ملام طلح
 7 املا 9 رماصللا لزوعل لدار حماب وار ناو: ىا مال لاع ىاضملا
 أ قطا طرونتلا وا مطعصيصنتا نم جدال لام نهدي خلا نالف جراضملا اها
 2 لورلاطماذ ذو بر اصلا ريع كرت ضرير دلال المال شلل انو
 نإ ١ ت.تييراطلا نادلا خد ظيراكلا ىرع ناكو اطياب للا براضلل ثقي
 را ١ هامل )ل اذ فرات 9 رالعو لع نومي اكرم الللا و كاومالأ «(ىطلك
 و ”قرانصم نعال مخلي اذا تاطما ميراضالا ذرب ر انما سيل و ندم "كلو
 4 نيا وا ملا تيرا ضحا كح مانع نا ”اوجضط واضع وا نانع مك لمس ارت شيب انا
 | "اضم وعالفدي نال ناشد رج ريط الغ يرراصلا نمل 25 كلذ بد ناكيفو



 لحم عدا © حبضو ميل محلا ال لاح كراظيو
 اننا جام اظل توداح تس العلا لام بر اصللا مضوا ذل امو /

 د الانبا صتورل با وني دف خا رانا كه توداخل احا | ٠

 حا براضلا لييعل ذل او بسرصإلا طل ملتمو مساتنا حصملا منذ ١
 ليج ومحو دج ذ نع نك خا عع ل6 نحل يعطر اجلا تي رانصطا كأه ١

 رثعلا طوعا هاو نمضينا6 نابجأب شعلا ذخاضاعلا ليعرموتو ببنت نماط
 -(نمالا ئمايتخاب لطعا مالا نعئوثبد مهداص) ذا 57 نفط نم م١ دال

 دل قعد مجرانخ إم اق ىنجتالالصعاوا ملتاولا ممم لو

 ف معنداطل سال جراصللا نام نسلم امد براضحلا ع كاما نانو 0

 ناجم تكمل رطمب اً طعا ٠.ذ) مالضاك ا دصق امن ىصول ١و ابصغ هذغ

 ابصعحللاص منيغس لك ذخاب ملاظ فاذ تنل مول مدلسلا عضل يس
 محو ”زتاذب ضي /عنجا ال مي دإلا ل وانف قرح تيس مقدولا ميش
 ا لل عرف هدي نما للا «نغي هيي مل نا نذ فاطر هو ريا ججايعمتللا 0 ١
 انهو فاكس الاركبو وبا لاك لالي ماذا بر اضطلا اذكر دل نانا طال |
 ناكذا ثيلاوا مّصفلا نعو نارك اوهو ايس نيدجك لوم هام او انباعع ل :

 فقسوندأ وعل يفاوه. نو ثباراتخلا وتملا كاوعا ىك -عداصللا اصوالاز مك

 تاؤضبالصو نه انا .ديفسلام١ تكدما بانك ىف جمان الأ ىلا « خضم موا

 ««تيدؤلا فاس ميسم اك نيل باقم :
 فوارق امو هولعم متسا لاول هرعرنعلب ل عدوا اذا أما
 تيك ابيب قر يل ايبا ديو عماد محاملطو ىقشمدل ا اسوا ٌ

 انبلطا اقف تب دونا راى 1 بلط ١١5١ نويعلا ىفورشل ومقتل اتماضأألا
 لق تءاضتم دولا للاي مس دولا تعانم ءدوللا كات ابحاصا|خلادفا |
 لوو ناكزق ادنتلل ناهضل ا هزليب ىراوا حبو تان ناذ عدعب وا كيف |
 ب يو تعاطا مابا مه راقد ابلطا |:
 دم لو ١ حولا نم ةصآلطجزعق انت النت( ضفالرازفالا دعم تعاذص ١ ا

 ةثيدالا هس كك افرح ع مذ قسمزصلا لقي ىذأو ترانا

 ا اد ةربكت لباهرا دف مت النليكت ا يرحج نابل مف :. تيارزعةل ١
 محبكو نما فلا نخل هرراد نما طنهحا بن يا يحال غد هنياكا ١

 ' نماثلا لضملا كربصآ اح حرمها اذ ذخا زئإش م ارتكاو مينا لام طوصولا ب

 00 اة س11
 مق 1 ل تدناحلاةرسجا

 بر باقل اضلاوطا ا

 , ٠ هلكت اف ويطإ اا ابك

 نيغلال

 غيط دا ةييدولارقا |
 نيم نيم“ هلبق ا

 لو مان ناو مهي دولاب كيم هندول
 دلف تعاضف ميض توا مس ار تنك في وول |
 وص و ميدي (رباب ايرهضو' ذا تركو يلع ناك
 ونافع مئالا ينس لام مما 00
 وبار مان اذا ناثلالصقلا قناص 701
 ||| تام نص نووضلاب عفا يلح. وا
 الشاق هان اوتو يطا



 ىفطفمحت دا دو طعذملاب هرم
 نص اهز ريع

00100 

 ملعملو ةنيفسلا تقرع
 الريع لا ةعب دولار

 نمهل

700 

 ةروتابلا
 ملا تعا

 ينل عووملا ثيل قلم |

 د ناكرا يدويا

 نع 7-5 مع احا" نكي مما(! جدنعو د ذعب ضعبلا اف اطمح زد عمي

 ا

 ظ
' 

 ٠ زو هاج ع دوم ماما ماع ععاهراد 5ث

 خحرمأ نأَو هللا بعام م جدا ديّتلا

 قفللاب مدوملا دل ىلا صا كلا ىلا عن ةيوررزتنا نمض انزع ظضحم راد ف
 ْ ل انرمرحا تسب فظفحتل مءاد نه تيس ىف
 لم نادي «نرضي ىرحارادؤارضفحو عادى طلاب مادا
 "ا ورههدز مفدا الاهد حسلاًضيا نع نعو رب وللا طلو راد لا ديزي الاخ

 دا ميو تسال يابنت انك ةداج تالق مكشل ارض ديل معد دواركضاسملا

 داما +تناضما ماكر نعش ويس تقزخعأذ شيصح طش ظيراسو ل معتسا
 ظ 7 ذا كم موده ارعمتس لو ةورغذدل ذكو براؤتلا اا مرضنأب اومرأذ

 ١ هنو دروب تاو كنا عوتك ف ىزسا ا. اودسس
 مع نازمتكر ضد "تك مى هولا ورم ناهض (وكذ ا[ الك ن الث يح: واننا

 / 5 لاعب اذ اهكر فرحا كاك ىلا ثسابجقسب ظفالا نمنكتاذا اس
 1 رج ماسلو رض اجا نم 7 مقِب تاه فن ىداتنلاماجو باهل خالاو

 "ا ناو اضاخئلارلا ناكتدا ءاجخلاب تدم د ملع ناووالو رشه ذ نمصس رونو
 ما نللالر لو هزاع نفض )و نفعنا ©ذنعو +نيح وا دس ه كم ارمشم ناك

 6 ا را نارءذع ريض كرت اذا اطضطل ارتب ينال نيالا قات دن اهو
 "أ شل 2 ناو ىضطي كلو يرحل اح ودجا لل عَن دولا دول أك عضم كم 1

 4 ا عضيالبك رذوب نمل ل اناوانهاذأ مذهب زلت مالا نزل

 نإ 'اا ىنيود 2كارو عنحاللا نلصا© معزارتحنالا نكعر ةذجزل ع حال نيد

 ظ ُّ ورهاذب اجاصربخل غ معي وا أهدر مٌشعِسي نسدجللاذا تدناهو لع تاضضال

 11 نمط (وعملا ]2و نععبلا مجانا جلا لع, دقي ملواقرف تقرعتول
1/1 / 

 ١ كو جتلاةىاضا ىسيبا رك حو رماكم شلل ىلإ ىواكن ىو و ىعارلا ناص

 ظ / رخل نصا ورلد موعرمانكا ع مك ةاكتحا حورالاب بهذ وسبا رككا حرطف

 6 الار ملمع ناهظالوسيبارككا ورجل صوصللا طنا جول ماابي ناكو
 : ولا تيس ىرتح | ىرسولا نعوو'تزذا وماجوى ال 28 عل عدلا مم

 |١" اياقت )لج ضتع نع كي ذ) د | نمد داهعا عحرنح | نلاكسالا معي دولا حفضإن

 ا ١ البعد ذا 5 لس تداعتا ولا نحرك نق نم فرم د لورا اصلا

 أ نو بيجو مرا مفعولا مطديل نادل يذاع
 ١ كة

/ 1 

 ا 5



 داع للعسل وزخلاو نيل ل جزحرصم ملوصو تو عاج سنيف

 قاورحا را دبا مكياشيح نفسا ءاعلا وماىاتلاو لاو
 3 دي تنينلا» محابس سنن عل حو حتسلاو سنالأ نعافوخرصإلا مشن ||

 2 راو هال 6و وج بحل ع مره مادو وعدع تان هنيسملا | ١

 كو و اخ جز لإ تف و نيؤضم وزع هيدزن نيب هكوشعوب تس ١
 دنرو نع تكي ع حا جلع هد كب رض ؤ كلا صضدو درت د حارق اع ”ةناو أ

 ا 1 هت و م)وعل خد بك فرده لن نس رتصح موقد كب يلاطسووع | ٍ
 هرراذ 5 ؛دوملاو بص اال نما سانا عويض ءةولا يف _ئاله ب 5 0

 2 ءللسلاو نينازككام قيصر الد رلم طبضلذ هدول ماو صاظغ بص اننا اها 0
 ع مداد سس اهو نات بها وروزتللا نستعد دولا باَنكأ|
 5 تولمح عرجساي بلح للا تيا داع دامب قس فص 9 'ش
 ايس ١ 0 نع |يعض دمعت اواعالججو تم 0

 هبل هزئدملا انو نيضداه 3 ا /
 0000 دا: هدول هدوم نمضي اكو ةدوا ءدوكراصو نعرتإةدس قصر ]

| 

 1 ناكل ذاع ةئىسلاوتكأو اجب عجب دولا ثحد١ ذا ولولا 7 محب ال١

 .نيملارؤهو نإلوصقلا ولو تيدأع ننجح ناب نكي ناو نيت انها
 قولا بأن عراب ثدالطملا امض دل ملاتو عمد فلا لجرمالأ ضد.
 ناالليكو تلو دوملا ئهضضايجح مضارللا تاووك و تيحلا صو مالو دوما لع تامضالا]
 معجب اا اا صم نم ها لع ناضالئ لايع ذم تى

 رطب >(نو حق راؤع حبه نك, خو داع ص درو ,ا تومان سس]/
 هيا تنحلاردللا بو رنا رقرماذي لاح .ضدملا درج هولا عفتك علو ٍش بيها
 بلص ناو تقرا فم دج_االه ن١ اقف لل وا/) نمغتض دولا ؟ةوم نوط |
 هر مل وريشنلا ماع وكنت ارادّوه وردي ع دب زد د0١ اك ناهض

 / ريحشلا حنا عجب ضو ركب مكابهساو در ن ذاالإب ىنحبالا كيل معد م |
 رام تون دعب فدا حم ركب نيفصت نالأوؤدب سود وجحوم لاتخا ثحأ|

 ىبججالأالا ضد دالا مه ديب نا دولا ياو مخ يي نانو ل حب قيما جداا
 رمل ولعن طال حاملا والا قراذي ناب نلاهلابد ةتككبعارمف دلو
 دوف نامل ئءاضح والائت ايلا دهعد تكلف ناو فالحل انما

 تيمعفلا لاذهو 0 دوام نا[

[ 
' 

 جو ةنينسلا وئام عر

 لشغلاورسالا نافوذ ركل

 سلال

 ءل0000 0:7 بي

 ض ادلع ابعدواو يراد تصغع
 اش اما نعيم علا أ 3

0 0 

 غلالالا هلاعز سيلوملبا ياينسب

 للك بلان مهي

 عدولاع قرف عفارلت ا
 ة27/ألا عئديلرجر ى ال اك
 هل فد ائااحت مم يملا ب نلت

 تلوولا اهلصربل م يارد

 وف ردا تاهو :

 ميبدولا عدولا عادا
 هر اب دعب تللشلو
 ال هلشو نمم

 ىحُلا انهعد د عدوبلا نمل ٠
 هزاع الب



 اعضول عدولا تيب قرتحا|
 سلال راجتيب

 ار 0 تالا 0 سستم

 فئمتسا !ا عدوملا ع3وم

 اع امج | طم رج ذولا

0 
 هت سس

 نون اللا 1 تتم 8م

 بص اغلا عوومو

 «ل يعين ندرإ | (عذد عدوملا
 أصرتم لكي 108

0 

5 

 ٠ يدرك تحدد تشع دا ذا اودى ذو عسا | ١

 لا نفض نازل ندع حرج« ولك نص ىاذ اتا هدوحا نمداش ناو

 ل لاو انمسم نها نص دولا كلايغاف نسالك تيل شه نع '

١ 
| 

0 

 ) ا / قرتحا !داىيحان دنع ود جدولا لع طال دعب ناك ان دذعالب ىيعبالال
 , اناروس |! نانطالو عاجل زن .ىفامضوو عاس نمار جرحا و 9 وللا تب

 : ا الا مالي دهن اكداو 3 د وانه اعف ئه ضد
 يأ زوانف دونا كنتع كار جالا تاك ذادرلل مالاسالأ عطرك و نطي 3

 ١ !!َ ساتعاَو و نعال زنع .طاحا نكي لنا وانا لوس نيطي كلر احجعب دولا

 * عيدولا نسنولادا حبصخلا ةيئان أت ولها غال اذه اسرتي <
 لوما ودوحا نمد نارازحلب سب هلا بحاص دعوى ءاطلا عفو

 ١ دع نااعارستجاو واجب نهطلانالا امكن اولو ل 5: هع نضصأب رع
 عدلا ثدي نرم انطساي مم بوصطملاو عيد عب دولاتكله ١ذا نهب ص الا

 ديف مس ءدولا نمي لا نيبو حرفداع ودرع | بصاقلا

 دول دولا ك١ حل صال و وق ] برللا حيل تةبصاخلا
 7 0 دي نواتحع هوم الد طقئدضد تائه انس ذعالب ىدجاا

 ايم اود واع 7 الا نص نائناثأيا نياك نام اهدنعو

 ا "أر ولع جئلادلا نفس نا نك اشعا نيضضت ده “ع دوحومبصافلاؤ

 1 اطعدا ار ١ قع سصرس راهلا نعبؤاتمتلا ىاكيضعاما ضب ملدا نمضاع.

 ٠ وب ج تاجان !ياججاطط ا و
 2-3 د١الد ليلا نعل مود بياطالا يب زء نمنع اربع دوا جعتما .4كايؤيشت

 1 1 ّصتتال دنقاجون د تيحاارببو ردد ركل الط ورع اره درر كدا انبب) ثنا و
 ...( لا دولل تاؤضصات لاو وكت عدد ناط ابسزله ناد البد اراك عروكتملا

 نإ ها وعنه تانياجسرلا ؟وفدللا : سس ملاذا مايع ف هداك هللا عبد 8 خدي

 ' 7 املا تعف د دانكو تعبدولا نمط مو“ حيصف ايا 00 عد دولا

 الرين تيدر رفداذا دود كوابل تاطعالابجدز لا جسي دولا
 نيود مزل اممم نكد لو رجلا عيلان تلاكك دانه نضال دولا

 , 1 و منصااس ملا ةوفدملا لا حلسيور كذا هبال ةعف دأب
 الاس ارروصو هدازم د وع ع مفاعل ورك و و ؟ دوإلا ىضن

 ) | تيا تاتا باركاو جاهلا حمد دولا تعم د لكان هدول ارينا



5 
1 

| 

 م 1
. 

 دميأد 0-0 دريان وتال كرئَبعي دولا ناك ناكرشبا لامب الا ثروف 1

 يتلا ءالسبو هالصويل نيلحرل لخب دين داذا ف رعب دولا عينيطت |
 تاكل اهتم“ محوايع تمزلا نئمادللةه هاليكقشحدي رن

 مارس هلأ جالا حّتمت دولا تلكه م هي تميف ا ءمزلب ]زو رتل بس
 ىار عطا ب بولا مصومات هم دنع ؟3وأ هع تحض ْ

 لاالزفرمح قبو الالأو تعج امدللا ,جددخ مضولا ناكنا عوض ب

 نامج/بلع الطن اء تقدللاو الاخ او تبلل ناكانا ظن كد

 نيل طيح بلل سس لطخد الخ رض ناكوا اذا جبلمل تاكانا نالاعت د
 نا جد وكالامو مهد 1ك 117 نجد ( عن ./ ّ

 اولاطجت نعي تام مكمل مهضادذ نكي منع ديل مإمدلا نمافلبعررعا يبل عفن 1

 د2 نيرو كاسفانغاو ورعو مار خم لاعب ليد لن ماقف جلملاب ا دير

 دن سر وأش ورغاحمم تد علبم زل تاكا نوح رد دوك منغ "ةأمىف رثس 9

 ,تسيخ تقطن ثع جاتك ام نيدإ نابل م معدي ناورعل ن وتجول

 انرقعاو كهل هو ةجوزلاو كدرن ملكوو ثيرللا نم مولعه نق مف دور ىذا
 دجال 2 حجار برت حدسببا ل ورعاة حتتيال نو او نرسل وص
 -طضمطال خخ ور طاش ل 4 ودولا اأو بح م ملح ذياب هللا ناك ١

 معي دوال ال جست دولا 1 :ر و ةكت ضورط نام غي مظل ملح , ىدا هس“

 لحس يطا مك انماط سكي حصن رواابرورعن مل مكي دجوت ملا“
 رو نعت ا رخ نا مع هرغ ايش و ارا مسيوم ءدولا الاء ظ

 الانا ثراوا ل ةنام ورع غرو غبن دان جاددلا دجوت ل كو
 قدص إم الذ ني زي ىكأ و تكهد تو اك ا مود ملا ضي دولا |

 مولا تاعلاذا ثرراول ١ ل5 مصالخمل ن لادن باجل هه يم رلاول
 ٌتدصتكهرّو وازع ذا وازكبسم دولا للّقو ضد دولإرض نا بلاطل ل غ0

 نييلا العم ل وقب ق دصي نمآكو زنا اوس هلع عار ايدللا تداك ولاه واق
 دحون لولو يو نع تام عدوح ىف بسم له تيل اسال,

 ليز ةرمحا ا حاص متو دصو أ رطرعي ةانم واجد تشرولا و مكرح عب دولا |( 1
 د كانطال
 ىوزتنالا وذ و رو فراك عصا« 4 و 9 ! |
 امهرعا ١5أءا صيدا 5 و تاما ذا جمب ىلع عدلا تاو

 ظ 0

 م١ أ

 سمبل ل الب ةعيدولا ريس ١

 سس سس

 هملموف اقيطرخ ارثع عدوا

 يارطسي ميس الا س [ر ىلع

 نت 7 ا

 الا وقيل مارد هل عند

 قو ؟مئاد رئاذ ق ىادصلا

 مسقل

 المه”هتومب عدوم ا نضر
 معلدولل

0 

 و يتلا ةعيدولادهوت | ذا

 اهلرفو اهفرع انا كراولاز قو
 نام ! تكفي قو



 « ةلناللالا

 مساس

 ةكرملا ىف ةعيدول ٌصعبرم و

 سضعبلانود

 كناف |ؤ ا امذ ديف ري ريسس__ 2

 عدوملا

 ]د م مس س ل ل

 ربيعا ان طي كير

 تل يت يا

 مهي دولا بيو ةلكأم ا نس ةنيسلا 1

 ةلرودلاوتل ينو

 ا  ”مرملا فاز زك هرزءاسوك قدصهرّوو انكو انك تداكلا 3 ناباهسفول

 اطنمت دخل ايو لع دبس ماجا دل تكتب اه اضف ممول ابلاسركو 0و

 ش اقرا را لمني تا ني عله اولا

 ةهروو ف ومحو أَو تاكودولل َن ل لاةوالهغ تاحابم سا ةحالاي يد

 1 هاظلا طبكلا ائانيد تراص مي د دولا د١ داوه أب رق دص توحدمب

 0 دصي تراولا اباه قيضوملا نكم-١ لس نياوصفلاوعاجت مسسولا ترصت الو

 ْ دعا ةفورهخ و رهات تناكلوورجي «اذكد ارك ل اقواهرسض 6

 إ ّ | ا قلم هان ل حلالا عد

 َِ وم و تالا لق فرعا ها يداه يص الاه ََى داملاب م

 ”1 هرايبلاح ص تاوعب ةداوه ميإبيلا ىن,لومل جلا ماك ىأب بجنن
 1 هلاجوامرظنلو ىرملل مالاكرزتا لما مط ورنا |.جيعب ,تامالا نرخ ملو

 ١ ّ | يسم تك يحسسمتمو واذا حسب

 1 | وجوملا ذخلا,) لنزط | ,.ضمب دقفو جار دلا ضعب دحوو شو نع مليح

 موا خ) «دوملا نا موعالكنصرم تك نالاو خد اببونك دىتنللا قلتم بكتلاو

 خيااذصوي لناو تكرتؤ نادضالف دج ملو تاد م حوحؤجمف تعب دولاب
 لأ جور لو فرمللا يع ا ح اصمت دصو اهوطرع نال لوا بشر ولاا رعي كلاما

 /!|: دوحوح وكت اما ولكي الو توه تقواهوورعب ملدا وبلا ىكامصال

 1 اهدا ثرولاءاقاوا شب 4- صد دوابعا تشو 5 دوجحومتلداك ناو لوا

 را اثرا مم١ ةكرانيندانبد تراصف الار ص تام الامل نهى دا جوتاكو رهحاص
 : ام لامجاص نا ده النا, مايق دنع | جدوجو مدع دنعاذه نالاهحاص
 | د لجو ناو حلا اى غرياسك مح اصو كم1 ةند ىو دجَو ملناذأج

 ض1 ف دوتنملا ىف جر ,.دوجوللا امجاص ذحلا الا حم تلاه ناك انا دعب دوو

 دإا | اود سعاد امنا نازي دتراصو تاء ناو طقف دوجوملا ذل لاو بكدلا

 ماا هكو عاهس ساورع رتل ند اطنع يظن بيوقالا والم بحسو للثمالأ
 ./ 131١0" لوقب لل سنعيد لا وراك شاجرقلا ىواتذ نما لعا
 |1١ تيص وؤاوركلي لوحعن دولل البي ةةولا تاعروو ارد عني و ولا

 ٍ | 'رولا كوجاتيالكو منيع ععربشرال ارابيا نا جيل منسس ل نكت لس نأو
 / اع نع تبرم نوع موق رج تقربيالطاجانطممزلب مال افرع سوح نا
 ١) د ؤمزلا تومي ش عدا رهروه نا اوعدارحلا بوح محلا عورتا اهم ميس وم

 ا 00 93
 72 ربا

 ا 4

 ْ .ايراالا ليل 2



 كلاكو مهب حجت حايح ةمادخ د 02 لع جنيب اوما نورد عضل ناوارككسملا
 _الاقمثروه ناو اور وكذالا لالا ناك وتريح ديجوف كلما /

 ١ لاوا اكول تيرطب تالئل ,تضبقوا ضقواتعب ده سنالمل كالا 71
 ةدكو : ناضل نزح ثا د دعب ءاضرت درا وعد داؤريلامضدالا ظ

 مالم ضرفتسا تيدا كن عوج نر ضو وا فوود مارا مكرتا ا
 لجيل 8 مطضحج لع ادار كلها او ل دبب ا بلاط جراصو كم يابحد
 ١ ف هاله ارم كلذ جناما تيطلا نع مصطوو ضرقتسا ناك جلال ننال
 ١ ازا موهوب دولا ثرلاو مضفاسب علا يلح نععريبلل اسالك عيناي
 || مناو قدصاىدوم ناو اخ اذه ناك نق سوعجبو تدان حلق
 | ديزئدا ةمصتما | نبيقح ير عدنعيبز عدول اذا اهو لمصر لانج كيا

 فيكما. ْم ناك ىرمد١ الوزغ لاق ف محل طو تسال ئماذنك اه كا
 تاذفؤاجي دانه أصف د ماريلع كدي يح ىيزل ولع نانا: بش

 | عار دراستك مح دوا نيدوصفلا ممهاجغ ل3 نغفل كك تاو ىباضلع
 مودقرف نأك اى د١ اش يطالبن معدواوا ةدايزلا ىدائطعاج شمل
 مهايجل لعرب تح نييالج اربي ميم تاككم ىرس 06 جدولا لاو تعبها
 لاسم ةنضوا لوو َمِئاَدَلو ةيداعلا ىف طنجورترنا نيصالاو فلحول ارمي:
 يبا نع مللاهولاب ليبرن جلا اا أي حس مسد دولا نعواواتن غارت

 | ةدولعم رجا تم ولحم )حور غ عزت للا ىاتسب نالذ لحن وع طانللا

 ثيبي ملو بكرت و ثم و نع تأ ه تح ميبالا رشدي ملو رب نوح حبكولا ص

  5لاهل مع تاما لكلا نإ رتك مكرؤو بم جن مدجوت مل ةرجتالا

 | لب نعتوملابنوصع بلضنت تاناحالا مرلوق تكمل طا د اب >الرصضم لحوم
 | ةوملابو دولاراد نم تما ذا جب دولا ف حس اهم نه تسيبااا مقالا
 ,| سادلا تذاكو معضد ناسا مدع عه-كوتبعو ذهاجنستظطلاورفلاو
 :| نبك (22دهقكيتو ءركم مح( نحبك ءن حل هضم بنما لتس رح

 درلاو نيس منالو واوان نيم صيد دالا لوا ظل رز هك داى مس زطت ال ١
 ىلإ ديل طبول ا أماقلطم 2 الرللاب نع الأنبتاكو تيعيب لوقا

 دلل نا َدابهولا عرش ورردالا ةيخلاح ف حال شلا ىسح نطلاركد ١ 1 بف دس بوم
 مسا عرشمل «ادعو رانا دل ىف نع تن د نهدي كذاب تاعاذا:
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 . هارد هيذاسيكه عدوا اذا امين
 ةد ايري ىع داع

0 

 مهي دولا
 ًاممعنرب تمر |و|

 وصولا وا عووم او

 المج دما تابوا
 عنمفلال



 ظ كد ماجا امملإ نجاد جما .طح ملا تانب م صاد ثا, زجولا
 انام سب اكييأا بءاشل جونلا بهو نيس مهبإ دنع تيقبو لاذ
 0 ما ١يلعولا 35 ولااهوبا/ْصضو هاردلا كح امولصم

 ل كيد طسك ل مان هكر و رذلل ال البجع هر شرسو
 ١ ,قتحو السلا رونا عطخ لكس و تكرت ذ نعال ملا طلعو ببي مل
 هلا بوعمادق: وما تش نا مخاد مد دولا ئمماوانؤ ؤبطصرلا ”محالملا

 هلاتنيرمجرضبش با ذو يذا ثيحتلملا نه حملا ةحالملا مالك
 » تن تاانامجيك عا لع اوضند5 لاق ثيح ناهد مدع الام تاهو
 1 000 يل ينم املا وكت ا حب صحم
 90 م تلانذا ىصولاو سداهلا 0 وضفلا لبو نيلوضمل) جماجم هاشبالا ف
 1 دف نذي مو نيطرالب م تاحا ذا نالاو نكبر ططلخلاو او

 ىوقا قالا تاك تانطلا مدع حم امظمكاللا و نيلوق جلل نننا

 > |١ يا ةنقو لوا قالك ن ضي كزاؤ صولا نيض ملاذ اذ ىعولا ئم ينم
 رقاد نامل نسرشكب حلا ذ تانعلا مده طع صتقا و كالو لًواضيا
 | كات امرت اسإ تانلذعم جاما اذهدع موجيلا اهيل ا جما كس
 ررأأ لاني دراص ناب لوألا لا وسرظن ,بيتعرلحا لاوس ذأ |عاصة+لعرلا

 1 اناني وصول | وعأ اجو ال مالكها طوهو عواتنهلا ماج ب حرصك

 ٍ ا دج نكتولل لكس نيالا نتتما مدمن جلال مالك

 7 1 ولا اوم :الذ نيلوصفلا
 مل حئالانلإ خب نما صوصخرماثالا كح دالاب اوسلو ىعيرملا رطيصب

 كَ ضانادع اهتررغبع الاو تمني النسذ نععاوبم ولو مج 210

 لإ لعدع ىكحجبك نعترولاب تالا صولا و ضاتنا و نطل سلا دهضقولا

 71 اضيااصتغ طبل مالكا تاضلا ببسي اولا نعت عيالض ال وه

 : اردنا كو مرو بدي نان مدع لوإ ين اد

 ظ ىات نالوا تعض هبال صلا نا عدع نآب صول او بالك كعب ,قزهلا)
 ١ كلضلا نه طونخأ ضوريصر نأب دحلا نصريتكخنا نس مالي نوت ماؤعاذا
 7 ترابحلا لي سجس او ن لو ناذ بنك فالكؤاتلا 000 كاتلخااذكو

 1 را ضقرتجلا داموصرلا حسب امج[, 8 ةعاممد و ذأ مل

 5 واصوالا عما ناعم مل ارو حلا نم مالي «عريصتت عريصتتب ميطتخ نع
3 

ْ 

2 
١ 



 نماكىلتلا لاوحا ماى مزم ادصت 20و لصعمل وكامتب ءان 3 ا

 2 وللا مجولا» 0 ماد تاغ مماميلقو عت هددارقفو |

 نادل غذتايضلا مدع رب حرصا ناكشيحو ص ولاو بكتب /

 وممفش ليدز لوا برنكشمنرامعلا مدع تيك ملاح سماعامجت ١
 سوح ةراط د تلار رم أكدال لغسان ثعررثك وكت نقوأعسا /

 تاىول بالا نطو تبشعل او سدا قصئلارنحا ةملاةثح ثمحلا

 . بالا ذا ياللا ثقه نإعاظلا يمل ويصوم : 0 /
 قرح باكا تاكا تا داحاؤئبي ىولا نمل

 /)بع ةدمعاذل مهءيىكمب كولا تا ت بارغالاو نيحلااذلاكتانبروبماكأي 0

 ىف ,تنلا «مسفنارمملا ضم اغا مكملرز وا نعصاعز مالهاظأأإ

 لدتسا لها ضقورضان ا | ١
 البجمتاعم ىلا مجود عاردلا نم مولعج مابك وب زملا فقولا ياقع

 لهب حرم اكن فود رخداجتي تك طانمانط توك حا لال ْ
 ١ داهم لستم دولا ئعرءاتئخاردللا غسل ك_ىللاو دئالالل نع هال ١

 نامي ثىد مادا لعلعدلا 74 ىلا اعد عمو مولع عار دريرعاب ف |

 ,تكرح ىانيب د نمكت لم ةموبزملا ه١ لا نم قا اج تامر
 ورعا مصورا د هدرا ورعدتع دب دودو 2 اهو هجر

 ورع نك مظل طر يضعن الو دهن تودي مه تز قت يجف ْ
 ىلجيمحو بج |رلعجلا د١ ١نكوةرداهلا 25 فد هيت ئومانصرينم

 دوا لجيش. حس رتا ةدصلا غرركذ اوه و نمضي بيض ١
 ١ رو موداح زحل |مصوف | ميسب لنذاو ,خيوجرحا دعا
 بوي ل نام ماظل ةيريصتفت الو ممدعت كددبب تزداذل نما

 ريلع نانصال ث اهط بجد جالو رصقن اكو دهن الب اشرح نم تقرسن | ل
 ىلا تزداح م مآق وس معد دالان مى ورشا لاو معي ملوق لقي |:
 العش ريع مناك لع ن انضالاب غب وأضف ميدو عزا و ةالضلا |:

 لاق ل نما عادا اذنه نوكب ناالأ تولطغفكي ارجعوا
 مف هعندإلا ةتاعقو ل مو ةوحاذه نكن دوا ةوللىسلا||

 ىو ا دنع مالو نايم الع كديام دسهتل مصل ركذ ت/ ؟كولل ىلا
 7 لا تزاحم عاق حزءازلا ىو نيذ الثثلاو ثاذاانسنيلرضت

 ك2

 | ا لاسر هتوكرطانلا نمي

 ظ لاربتسإلا اذ

0 5 0 

 تام |ذاعقدلاب روم املا لمضعل

 كلا ُْسسك

 م هبيج ىف عئاررلا عيطو ذا

 02 تنارقلا

 يرضى ثنو تولاحو ابوصو

 نسغلال تيرس اهبك

 للا 0#
 -_-_ حسم

 : ةالاسعلالا نون اه نم ماق

 مرمضلال عن دولا تعادصت



 ةاااازأزاا

 يا ا ١
 ا ماكل اج

 س١

 فولا ةربعلا ن لام اهل

0 
 0 اقم

0 

 مل اشلا ند مص جوو له

 لبطصالئ ع دوم ا (عْصوُم 2

 اضل لهي

 حي تعاضن اررتبيشو فو
 وم يدب بب (ممحضو ل اقول

 "او انهن رم 000

 لضروم ملانبا ياي طىلجا راو نانضال تعازمو ىنانملا مادو ريمو

 نع ءكضلاكع عا جوتدم تزداذل لل واو حملا مهلا نا 7

 251 ميو نمت /خاذ 5 دادل | يت رجم هوكد ىرناككا عع ليخا ال مزمل '

 7 جسم

 00 مايقوم | نضب كا و نهودالا يضحي و طنط سمي _عبصل ١ ناكنا

 1 0 راوخوو معاطا ليها و ويضل ران ايف مانو ماب

 / ١ ناصلا مدعت جال مم ؤرلغ ىلا مضارب للاو عوملا

 / ا ارش د ؟دوحريع الق وسلا >ها ن فرع عرج ني كوي بكريلجل اوس

 1 طفلا 0و نور واع طم < اء. ظفح دقف للا عماهزررحو
 را نع فوم ما نيدللا يس جدا لللزع إم 000

 /' مار دعص دو ماهل لخداضبا نيلوصنلا معاج 0 2
 1 | ةيصخارت زم هدو ماج عد دولا

 ذا| دولا نط اغاوضض وادي عال لالا بلص خب كرم دولا
 0 رنج رمار صال هد رةشملا ريجتالا نانض يد دو وررتاىدصق ءادياب
 ,رأأ كسو عقب ,لكرسردلكلا ذ مطل لغد ااذإ |راقيلا نا ممداع حرش
 أ ط ورك عرمملا ذا ايي لق مصب تغاضع ره ذكى الا حجسنف يلا بليا
 نأ هلا نارام نيلوتلا نارهاطتا و رنا ابي ائالحر هد ديب مل ليو
 د وذا نوكب مالا الخ هناك نورعم ناك ذا د كداد نالدحل و ئمعان وكب

 ا اايحكرلا لسرءاول اسوس 2 ءلايؤا بام لكيلا هزهوخ انعدم 5 5: داعرب

/ 

 ؛ 0 ازد ختم يو .للانه قباني لتر مقسما
 ظ ,دأأ مللانبالانللا نع رص اصب داع دوا صم ءاهتع انللسو اننامزم ىف تعفو

 در| مل ١نمهطي حط حلطص الأ نم تفرض راد حيطص يف مولا .١ عنصون نقلا
 0 او ياووتسو يائولو" زارجا فر طلاب داللا معد خص بحلو

 تدقللا ةضكرادللا ةصرعذو ظض أم ناار علئسملاو عراد كدي
 :(أ صال ف لسوريا نضال انصح |.ةضرعد مياه تاون نضج
 | | د وخال : حاط اكن رح بيد ١ رهاظو هر نيل وضهلاو
 ضم انو نى لكذدا بهذا ضاظا تل َبقرملا ب اكن حز انجلا دلا ىف

 ١١ | اح نإ عاظل ورا حيلعصا تح ةؤل ول 0 وام
 ٍْ قرح بعملا نكي دولا كود ”قوتسف از زر ةصاخره نال هاظ ن ةيخ

 ١ ادا 9 انثعاب توائت كدلخدو نرلكته راما طقف



 مطل مراد اههنض وول منا ىرحال لطم ةريصتتلا و ىدعتنلا دولا نان ٠ ظ ١
 ادا ناطق قرلاسا ترسو ا محنماتي شمحارباع تجوز تاكو عزل ٠٠
 موتفعب ا وهزحسورادلا ىنارعص ورلو اطر عصغلا اهضاغاو زرح أ
 دطا وكوا ىبعلاوارشاوا ماج وا حايع نم دحلرادل اذ نكملو 1 /

 رتل زك تعد دل قلن تعا ولذا راس هطتقي كنا عمن مضر ا بع بلاغ
 ارتبط سفلا ف مانا وك و ليا حا هدهؤ نمن >«نا مزل مقرسلا ف
 مو نا رح ولعحو ازمزمطلل طريق ١ ضعرلا دخلا كم ب أبنا اذجؤ هلع /
 ترارجا قرايع ىرطوه اي ذطضالل تسر يصتت ا هانم فاي اكتم دولا ألا

 - ملاذ ب دا تاكداو بك باكر حان هرم داطل ذا هرم قرئ
 رمادي عرصلا عتفملا نا عم ضال زخا لع نيب اهلا دحلا ىلاقرالو مفالاخ

 عد ل121 وسما 025 ميداو ةودجلاوج داطا باور ظ سو ىلعاك ْ 1

 لكن دنع تدجحوو ورغ دنع نجت عاطا نما م سولعم عي د وراس
 محمر ىماهدضأب هكدذب يديد ماخي ناودؤلا ورغد درسو ا '

 لا زعفق ١مل موه زدااللا باضاذهو منو منحصي ودسد ١

 مانع تحاول اعقل حجر يدي ول لا نعيتي الارجل ذحتن يك ابا
 ئبو مس قرط حولا كحد (نميرو ,ثيب عموصخخالاو حيحر كي قاهدجحو م 0

 عةومللذ معيدولا تعاضاذا
 ىوعرلاو درص اهيا

 عدول اناا هع م : بن ل ت10 حر 0[

 00 0 مزاولاو نجلا لا ىالعلا ا هلزعو رونا رطقل تملا لنور عب دولا ١
 اطقنل عر ناو حل هد نال سوضال ل ناويصصلاو ماسلا غل نككللة م ل
 تعاطو < معمل امتقلا جحر لعقللا باقه حبال ىو أضياعحوضلل |

 فالذجب حبلا ريتك .لدلاد نيبو منيب حو صخحلالاو هيعديد تاه دجحوف مح
 -امتا ىالولاللا ئما دخلو نا ؟ةولل ( روكي دعب دود تاف معيدولا |

 ديلا تا ذاك نإ ته سيلو هطقللا ذخا 2و ل اك نلانهلا |:
 . قواركبا ير لك در طاع حيد دو ديزل ناككد) هو سس ضي دولا ل |

 ترويع أهو |منفو كا اليل دي رو نع تكه حا ميشا ١١ دوس ااا, منسوملا لسد ف رغ نم خيول /.يلاعف لامي مور غنم اهيلط ١
 دمب كورلا |.كسسىا اسبح نا نفانتسوتلا ةمالعلاا شو جاتا ل ١ 13 نين ال نمل عنف نك لا .يلط ثيح اوني دج ذل ليو أهي كذا :١
 بلطى لا اكول هرتبلا زل تارصالا كحد لين اءابحو واني مبلط | 1
 ىىالاعلازموننللا جراف اكو ”يمهعلاتمللا نعى ورق نوني رسال ١

 دكاداليلو ديدولا باطاذا
 نمت هلم اع



 اجنبز ى
 4 اهتم يلا

 تك اللا ناكيكو ند ضرر طينوع تاككناو معيب دول ١ثندا لق بهاد ا. ميدولا نا لرييل م النضر وق
 : 00 ثالذجتمب دون ١اس م زال ولن زل ا حيك تيب درلا لص 000 وتلا

 00 يت

 هةدصنإ نامل

 ىمقل

 ديدح ادي ل تدجملو لولا

 مل نا طع ليكون ا يدق مدعل
 ١جورابع وزدلاملا فى 5

 مدامإل مال نير

 0 اد :

 ا
 اس

5 

 ١ راريوباملطو ءاريجلا نعمت مصومو مالرسنعتبلاث دوو ملا ذك
 ١ لاقو عميدو ناضا دنع عدوا لح علال ىو نمد اس لوس

 ١١ دلت نيبوا حرا د راا ضداذازك وازكعالجب_الرب سا نسرسلا

 1 نايدامس اهلاوبا اومن دولا تكبح دولا مفدص ل محالسلا

 17 00 ب عدوللا كلامف مين دولا بلطا دال عصدلال غ ناكل عدول لع

 لآ نين نك مصر نعابب2 نا بشهدو انكر ”معاسلا ىصم-ا نا وكم

 : 0 وادا ىلا م لا دعب حرمت ما ىف مص اذسم عربا

 و ديلا اجعالل لا غد >«ااتف دولا بلا «دولا لوس و ”سداهلا

 || بيكو رلشسللا نهرا ظنص ةوىوادف غركذو نط تكه يح حولا ال
 ل ليكو حادا حق دصا ذا دولا ن١ لل دب رن ميدو نيضد 000

 9 .للاقانيكو ملاعب دولا دب م وياك ١ _- اسد دولا ىصبقب
 (| لو شرا دا هقطنم لوسرلا ناكل وسلا ماكا تيب قرعد 5

 اا ولو وصي حرم حيولاٍه حبق نيد كزعول ناجحا يكاد عنك

 1 اليل نع زعرتبا :اواتذ انك وص «وجرلاب لوسرلا عه حرش جلاسرلا نعوجر

 اردأأ متاح ضللا واجمل نا حب ضبا الا ريح محالملا لاق
 /| رييظ اك الاي زمم حداولا لوصتلا ؤ حا ىرهاظ لوقا صناى علا

 صلبا لنذلا نو مين ١ نع لوشن سوه بكل طلا# يردي كنا
 1| نصف ذا ١ءملع ضلال كله تي ناب نيذ وهلا نيب َىِنوَولا ل ارتي و
 ١ نضتمىارخا تقوؤ لل مف ديل مسدود دولا داع صد دولا اننا لبكولا
 ]| متسشا دام عرتينكلاوريلط صا ةئىواسف قسوم دولا كلنا كيبل نال
 1 داو لوالا ةاحي اللعاب اقبتساو مسخنب ء دولا ا)+4وؤمل

 |١ نص نعبهذ وارك2 ليككا نا جوعا ءمصالذل وا ماج ذل الكوف د6٠

 || "ل نوف ماا مفداو ىا بَل اهمحا نإ ننكملةوملا لق دجب
 ' ىثالال ايمن دا لو ىالتك لذ ليساو ادي ثلاركت قا اذان

 أ فجرت نسرما 7 حيعاتذ .ذ 0>لتلداث 01 براق اناهاج

 أ حشا متنا نتمني سار لا مالكا قضوحلاههناو يضل! اذبب
 , ربلذ «دوملا تحط تعي دو نقب البحر محيكوااو) ء دولا نعحشسو ىس داسللا



 مس ١ تف نصحه تككهت شاف ملا ودرللاب لاطو مايادعن لكمال .
 ا 2 قود سي 0
 مهو حاف لوا |نم د نضل بلاط دعب لا رلا مشا نجتبإلاب ١
 ١ ,ةدض تبعا كولا يبو مجمع يدل نيب 0 قرتغ |١

 جككا نمنع و مالم ىف طعم اركهرش كلف بعل اح: لكؤملا
 ا ا حم للف رز ميلا مدلل نوهت تامل نإ ْ

 مف لمولا نعل, عسانا صال نعرسدا و. 3-0 5 اهاظع ش

 كيالائواذلو ناطر اتتللاو ليجولا و ةيدعلاتلاو عصالال ىف نالتخلا ٠
 (ت يعض يحط اذ لوالاهلا صين و يطل حلاص مراخلو نضيزلا تاريصللاو 1

 دوم م وزملا و ىر ودكفلا عسبتمإ ضصملاواص وصخ: ىلا رطع ا سالاريصللا ١
 اال | صن د10 حيد لو 2 ليكون ئعترعد دولا دولا سات هف 1

 ثوفملا هله تحج د ل0 ادا, اقبتسا نيك وحا.باجهالا |
 لوما بايترتلكو اال وطن حب مححكو باهل كلاللا نمكباؤتلا جيس |

 ذر كش جا ورلإرهااظ ري وسر لا نعل رعنع يضر اك دوملا ١ ئعضلوللا كك
 «لوتملا قزولا ئسحداهللا للوصنلا ف. عكذاس فإرظخي بواضيمارلا تخط ارمدللا ||
 لأ /تيحاإ) زد رع ري كهل ورز حااطنءالن وج بس لوسيا و ليكمل نييب ا
 كلذو حيوا للم غ/لصتعت دنت نفذ عحدتتللا منااطجلاتتملا قرابع نا |[:
 لاول ماسلا تلات ليكمت تاكاذلا حروولا نعومللاب نضم اغا عدوملا نإ ||,
 _ ٍطسوالاو بذكو نيد >«؟نك و نهضي >«ةلاذ؟ دونا قادصتبي ها ذاامإ إم

 -كليروعم اد يوت واضنا خوسرمللا لكم زر لصقل نوجه رظناو ؤ

 تتكه يح دولا ثدصي حيف عمالصل شات تيبو حجرا هج موف نحح
 كادي ناالإ حوا لل نل اذزت نمضي مقدصووف نا نادالتعم دولا |

 للعم نانو مل موررعم الئ أي رز ارتحل ادم ىيبل مق دصم مخلوق نا
 0 حيضقملا نمانركو ام نالاذي يكد لا لعاحبح كانكو لوس ما 7

 مذدلالاب «دوللا نيكل ليك قلل >> ه صيحه و ىلإ نا نيزوسنلا عماج |
 ارعارم ع واح ئىردهلالا لد ضدللاب ىئدو 00 ولا توكك عصد لما ١

 أكيد للانملا ندمت نكي كتداهم تاذهنالا كح ددنع نائل عصفت ض ||
 مالوعص نا ضتفد 0و5 إب زال مالها ذالك رالاج ىح دلل أهمالك |

 مالم شلت ياليل وهو مميعب دحاول اكولاب عمرك اكثهدنع



 دل سمج جوي 6 4 هر ننال وؤ طا

 ملزم ظ
 21 ا 01

 ةسارك هتارهاتي اى رز | ا
 يآ ْ )

 عدوموا بصاغلا نية يل ١

 5م“

 هريك |! عن دولا عف د مل | ٠

 «عد كنا نص اع ١)

 صيغصلاملبا عرتمي دولا عم د

 نسعهنإل

 .اربخيو ل قالاَق سيد رحا مس ممالعلا كالتي الجر ثعسي

 ْ ثدحا,ئزناكعدها د دنع نك زدانف نجت عاكمااماو

 5 جاتسا دامو نكي ناكجوا له جل جمعنا مؤ د نممىلانلا

 اماذهزتبنا عرمصَم 1 مضدااو حطاب كامواذا 31 0 صح لوو

 كاد دولا مهتاؤنا دج ئدلا لانا مقياسا رك كقطلادكن

0 
 1 مدنا طرد وجو دعا مارس 3 نيااذه ا لقد ليو محالاملا

 ' اا 0 ذاردلا ا ناهاظلاو د دولا عمداللالا تائنا دنع
 ١ ركع ل كل لوملا تك نا انما يكذاؤاو ثللاحىاللا لحم ااذبل

 1 2 عا فلو ماركا عب اهلج في ؤسسزمامسا دحمان عدوملا
 : ليحنملا نه بينا نيكاهدجإف حد ذولا كطوجرالي ممددو

 نإ رع عاما تاكاناو + هموت اما تلد ا و

 || كعجداملاخ مّصو ماض تاىشاولا ةلزك

 يبتسم يسقلخ 5 1 : هاجسي ردي 5000 نئصن نطق يزن

 عه ة بج ان تي 0 ميلاطمورعدب و دنع
 سا ةدوللاو ضاخلا نما نارا ينط عدد قادله ع توصعلملا ثكصاخلا 2 واول

 از ريا ركام ييدرمالب ملح ضل مع هرم صاظف 201101 دلا غل
 1 ميزلاشيدكا سرا حرم جسم ررلعو ناش ل اور وشللا معد دوى ةلكسملاو

 ..ر(| نككمللا اسم صاخلل ميجاملل جملا ةءىذلا كبرت ص د يرق ىف هاعغريل
 ظ ايتو نجلا برد تاو مطب قثف قيدكا لأب ضود واخ صح

 تامو شاك الرش بو ىتب ملء ل ووجر البف قيدكالا عقب موق ىلا
 2 مهم كيس ةيزاسموا مهام عرجاتس ا ىاللاوهو صاخلل نجا لا ون ضدي

 ورع < شان داي مكب دب تكفووؤد دير اه ب -كر يشم سرط

 دي ئمجحر مهام لاعظكالا يعتتسلا هب ديل زانتعبف

 ١ىازلادزم تمحتمقب
 عماجعب تيان كذب ل هلا طم بطرد وب زمللامثنا ىلا مقالا ديلا
 تعادلا دولاوسنكلا5 2و رعادساو كت - سم صحنمضين> خلاب ريزعلا ميا

 انللاب كي ملاناو نعم اضم ا ناك ءللايع ةمسيلا ئبالاو مباني حمامي دولا
 0 دااز لس يؤول نسولف كام فليقل« نصرا



 ةلانمب 020 عراد ركبت اص ويلورعل هبت 55 ا
 ذ حاد ثيحا ”كورطضم ىضعبكر جوامع كاف تيسا وهم كري نصبإلا ٠

 ةدوجوم ٌمْمْع ع كرمرتصلا ئدحل 0001و طعل ورشا 0
 19 االالل ناكشيحر فل ون ورع نفي حيوا هي بوكر رق شم
 نأ 0ع هما151 1( ةروكذالا بعد د دولا را

 مايولا والفم ئاككذا صياغا طضشلا كاررللا ناسا كنكىرحا /

 تلئاتكا مم «ريمح ىرحا ىادؤئ ورفض رغبتك هي نئعوملا وانك 1
 امضي نا وما الاى ىالخب معلا نكماو طاطا صا نزلو ملف
 قوارا تو ططمي مح نيعم فودنص وارا د نم ثيعم تس ىو

 لتحمل ضال ندا نات تيدا قلتم حا ودص |[
 ب الها نو قلع يلع كوالا اضع رحال نوه نكي دحا نه |

 تي نادودنصللا تن« لعزل ودنصلا١ ئيرغن كدنكو متعدالو

 ماطحجح ٌىودنصلاو١ تبا ذانقع كحتكاواظ اتوا اكد حلو ١

 كايا عز رب حوحو رن 02 حكق و ىلا فالاطلاب نمد و طل الضو رأألا
 د يو ءدولل نكي و ناتعا ديني ذه ميدل حالا 1

 ازخ ورع عيب ودول: 1١و رتل وطل ون عارم نكت كو نلاتعاديضينل
 نجف بتنا مان 9 داطمح مسأر تك ممضووورع هاذ لقيط 1

 ماج تمد دولاوضوو 3 ولو رغد بارت كره د طلع ننام :

 و حوصا اوهو دب تيب و تان»ذكو ىضياكتعلاضم بنج وا ضظ ظ
 ١ 0 53 حوضفلا 2 نايضلا بج الكيا وا ولاة يرسل مالا لع

 ١١ اضالل زو ناك ذاائ2و نيضي ١لعططم مانا ا تاادعلت مان |
 هرطاذللا ذ يكد'نكاريلطتصح وادع اذ ناهص الاورغسملا ىف نراك

 لصملا ئه بها ريرجولا 2مل سى و نهضنال عد مان ناو
 ذخلاو عنج احراج ع مما زيت وحب دو ول شوب عدول ١ هاا الس + م

 مع نام اكإ زد رم رص نوعا ةنح مهنم ورمد دزكمملو يجد وحلاو: هب دولا ١
 كيش هاري همزلا ل للا ميد لادا و درئعص“> أ مال و رن بخت :
 نم قول مسلس مكي ملول اما مص دردنكما انا مطر اذصلا| ملاقلاوباكاق ] ْ
  ةباراط نسور ديز مضاد ادااهو اسس ورنا نون تراغو رص ٠

 هسار تدي ةعيدرلاعيصو

 2 ضن مي دولا تعاضو ضرتالكليعربجلا نصا و منول ةدصملا يوكو

00 

 سم عرميع يف اهم

 معبأ طولا الاسم
 هيلهلاو اريمم ن اكان
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 ا م
 هملكل و ينحا وي وولا دج |

 نيل ال هع ز
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. 

 وخل لوسين دع نيزطعو «دذدحل يطب إف يلاطخ مضل ١ 220 تاعإا عدول روقريتي 0232020
 . تيدإلا عيشي الا نوفلاو تير نتالي وثك تجب وعىتو حتي حيو كا ةعيدولا

 ١" ايا عامل اصياىدا ثما لكاس لاق و مولهذ رهام زكا ا هئ اع لااصيا دا نيمو ْ
 ١١ .يوتؤ لحوض نلاو لبكولاو هلا ى داازا ودوحلاى لوف حيفا يتسم هلوورت عتب

 | لعبنا ماتاولو لوف كوهلااى مي دولا جر ىعدا ن0 جدولا راصبالا
 (بضع نمو”ابصتف بصنعلا باتكنم زيادسإلا ليك كبت ثند هافيس رانا
 ىف غرو نيكل لمي نا حم تاد ءاالهوا سي دولا ربيع داانيع ابكادهو ا عب هولادر ىو

 1 ورع دنع نيب زم عدوا |٠١ هو سا نكفلا حيد ريدك ماا اذ يع ٠ اعلكا فلكر بق اىو ظ
 "0 |منصوم نما ئوح احا ضني ركنا 2 نخل حزداح وعاء وصوو كتيتجلالا نوييييتلل

 | ١ كاركنب ور عوديب وامر الا جور مارعزضامج ورع لااط م اهبم تا تودب 5 ءينبج الاروح

 ١ مادا ب عصا ماكو ا اما مدبسنل يزل همي ني حتما لحال هدر 3 '
 الة حلاو 3ز2 خم ذازيضب حر جاد يك حجج بضعلا ذك نيام حلل 0

 ملا" اك)للاو نمضي عا نع و نما كا نس وبى) نعو حصة لتي رس ذر ضي
 اننأ قيركذ جربنا انمطوم نعلوج يح ىنذاك طيح ىلإ حرفا ند ميصلا
 مطومزوو حر ضالاونالا نعطي > كن بهذ ىو يصل | رنه رنحا عضوم
 ازمأ ىلا ورينا مقفل كلام ملا و ناهصللا نعارب خب وللا دج ضي ارح

 يزاعلا يو رش نذاريغبامملا ديلا دعءمتلك لوا ئم دصتس الاوان ظ

 اد طر ودب ىَتحَ ل وتنللا بصنع نالت #س نط با ودللا تيانج تحاول نوم 3
 , 05 ْ ف ٠ اك ّ لمح وِ : :/ امد لس ْ

 ب 0 ادسصمسسل | - َ -

 مرر ميلا ض دول ىرتشملا نوم نقلا للا لابي كوم اريط» ص وللا الا مر نم ةصددولابلطو نسورلا يتعود

 اناا تالا لن نوكتال ربع ب دو محماس و صال نعلق اربي عرشملا دروكذملا قدلاورئم امملط ليل هذ دز
 نإ كرطن و طك لامار جوا ناك ودام عبعتمي دو قع ل ىيل لوما "تأرحا ةئاخلا ئ عنف بسكوجا رياح
 ا طزلاو زجر تيبهلاب دبعلا حارلطا ذأ سد دوريا كاس ن١ لل عحاكيسبكن م 00“ غدواادادبعلا نوزاما
 ملا همضوم لبعتما هطالاغتماة هدنصوبر عجز ؟دوا١ذا| ف لججسرلا ا 00 ا

 2 | انعج حنو قددنصلا ف حض حسد لزيرح لد بم تبفورع ربعل ا لع نك 0

 زا وصلا جوجو ند ادار ج ع نة(: ة راصد دور ع نمنح هدب وح ىبنم از ابح ني د
 ا غانم ,مرعاول راها بغت دولا فريد ةداهااهدضا حالا كيرا

 /|| | تاكولةرصلا ىو نسي ملوؤلعام دعب لمي طولا لكس ةراغلا تبتفت ١ «ةراكوج
 | امزريد ١ ٠نيليع ءدوملا فاو باغتعي دولا برو فوصلا ماي هيبرعم خد

 1 زويد نا
 َ ارح اصو داس يع

 بياغ



 نادال عربا قمنا نس لهل يدل ليلو هالاسجاال ٠ ١ ش

 قحئوبلاباه> لف فيصلا امرت ةئىن وسلاوف ممياع ةرنع ؟دوتسا ذا

 ع1 0 :دابهد[ووةاؤلا يأ ىتنا ضيا فهر ضَ 0
 ا | ضرقو ندد مل ثمفاغيص وصلا ضن در 5 4 ١

 سقت هامل صن ىلو 6 م للعدمب ىعسبتشلا كسي للاذ( ل

 اجلا ءاطفل وسرد لع جس > اجعفف راع دج ىعا لحم نتا

 ا , هع دئكي ملل ويلطلا ورش اي ثاملاو لاق ااوسبف

 5 0 ازا اهنياتص يد هع نا هاك ردك اك ناك يحج ام ا

 اسم ثتددب ورمل ع نوع ديعلا قبادورعرنع يعض األ

 بو ب ب طعارا هحورجلا يدر مقد١ دايو نجوج لع نضاله |
 ربا عيش بع ايوب النوي باد مدع 1
 وج جاه تم وعم عم ١ ءرنملا فير اصقس حاف ماش فرصتق و |
 6 6 مبحلاصل رتمف نمط مصمنعسعو اوذشل ةرصق ثي 5

 راس رات بتينوط ساسي ماعلا

 ىف هزاع زو لع ثحر كلل "تلاع ةراعتسا رفحا نسر وترا هتسنا جرب بأ(
 ولو من يلع نازل رو انعكست جفالو مم تبرع عملا عتسا ملاح
 تقاوم ع ضر لا هلظم دهسا ناك اد نرتسملا ني راسل يارا تك |
 ترام تال ناعروم ة اور م

 ع حرقا اعرب, نصح يلطحقاىتسا صم خرقا ريكريلا |راح ورع ١ ل

 تا داصطل ئحرلعاره ليتقو 2 كا جبل شا ديعيغإف ٌ

 هس رضقناله دب نمادعت كود . رقلاو علشلاب رملا لهالريمح م مروع عم !

 طرن دا نضتقب مضاد كب رد ناربحاصمئريو مز :ءغاكو عه لعد دقي ملوظفلل |

 ١ ىؤتللا ةعب دونا موي طل امدصولو ديزي إم نامَخاللبو ماطلع |

 نبفعج وبا حلاوي داملا ةمربناجفب يحط اب نيرجاطع ناضلا ظارتشاو :
 شاذخلا بو حطاج يضل نافل طارتشا تالاوس اونا روع طشلا
 كطالب دنع تايصلا مزتلا ناو عراملا نيض لوو واتفلا اجو 0 0

 صلاه دري نا لنص تاه مام.وطتنيل نولغم ود عرخلا نتمراهتسا حتت ىلا ||:
 جالا قالا تك نانا نيك هنم ع فدجو مايل ١
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 ٠ 1 0 5 "ل دو باطل ادب نل ناكأذا ايون
 مل 5559 س“ 1 77”

 لهر عب (مسرا عدولا] ق

 نمل /ل مذ سبا
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 عدولاو ع

 ل 98
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 2 د و 06 0 - ل كك
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 _ هدب -ِ
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 سس ا
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 ناكلاّةْرو 0

 20020 ا ل ل
 امصد هدوم ميز اولا ن وك

 هلالدو

  0ماوس ٠

860 

 ع وهرلا وأ ترس نإ هناجتت لت

 رض (تسم اف دى
 1 ا

 ناكم او | ميلاف ريمكا] وتلا

 نحال كت( نريد زل بطعف ىرخا ضرما بوكو اها دع و رطرا .

 ١ داهتساا ذا ايه 1س حيرجنخ توحادمنوضضمتم انا هالأو ىالعلاو امد هنا

 , ةروكذلل جرقلا لل بكرف< ماسح مدل مايا صدرا رركريل اصحو غن كير

 1 . النا عجج م بره عرش مك باو هديب ىوخلح صالاهز اخو

 ا علو ةر ذل ماتلأر هرعدصب عرضا ع 5 اع ا ايلمدا
 )ليج -ةون مقوعروكرملا تاصلل 3 تناك ف حبي ملاصد تاصخل مهِف
 كل سالت /ق طن نيللا نها مروا و لج يديك ديال
 نإ ناكاب ةديقم تءاكو ةسراعللا ه7 حصا طع داىقلا غسل حاصل
 را ثدلا ريظ ضال ىد اتفق هرتز دوعلاإب اميحكو نمضي ناهكا نه زواج

 ماووتس ون ماضوْمتَق وادعب انكسماف تقود ,حةوح ب ماعلا كداككذا

 نإل] دلقراعتما نم نوح ب1 وو اضن عتوم حراعلا نيكتتا

 ْ كي ايفراعتسا نيل وصهلا لش ورمنتا نضوج ح طلح او كف

 ا ا رس ناكل عنيا ا دراهتسا يح كلان زعل موعصو لوس: :باإ ركأ

 ] طع بحب كيمو ,تيبذ راسم اول اكوا نمانص تاك ”واسملا زاب رنحا لا

 لبر بمجذي ملو لطم ) ذا قراجالا غانكورلالاسنالاب ددهلاحا تسانصرلا صدعل
 الا تءادرج:ا اولا نس جرم وا ب حوش م رك حوتصب نإ خشي 2 وأ

 نأ ىلو نيلوصفلا عماجف انك ضخاو[سلا حلتم نيضن اناا عرب وسسد حي
 ١ كسر قا ناكذلو حضنك اوسانأكنا وحا اًيباط دل ضاَقبط تع

 نأ لس هباؤللا عضل ارش راسا هاج مالا زان وانت ١2ذكو نمض
 | يسلاهرتقوحول حرامك تيرا نم عبارلا ئمتزآلب نال قريتح
 ل عماجراتيجاوهتقولادعب ايس ملناو نمد درلا ناوما عمتق رادعب

 :1(| ىكذرجا حلل سيدو ىبجلا غل ةيرااعلا يادللا بكري ل ارميمتسل تيطوصفللا
 يأ ايرم سمن ار صطلا نسا بج عرفي ناما سيلا عضوم | .ملريتسملا مس د ل.تاذاهو داع

 | لاعطاواسأد ل[ ف ريس ملا وريعللا تفلاتخاولو ياحب نعت شتا د

 ,|| ,ءافتنالا الل نينتسر يملا تاليطل لو وخان رجع حيك انوا
 , مملاض د نيولا عم لوو نيريعسلا هرادملا لا تاك ريضحلا نم
 را دلو حنعنالا طيريعتسلاوريمللا تاتخلا ذا ةيادبها ىراكداتفف ٠
 أ لولا قالا متسملا داو صوص حمتب انما امتللا ريلاو دا

 ١( قسرا مص د زنانكم رطل صا ى ل دتفلا تاديقتلا طريمملا ثق

5 



 ه١ لوصو حقو اوك مولعم لكل اهيكريل < 9 4

 ف كنيس كلو ةلغلاورملاب مماهذخلا و بلغتح ف داص ناك | |

 ريتسللو مدهت ا هبناءا حراعلا نر غد بيار بعتسملا لع ناضاخنف نطو

 دس واهلا ةايتذسوجب زج ذأ لفل ايناس ْ

 هب و دوللاو ىنجلا تحب دولا طا وفور خصل معايا يو يارلا نراط نب
 َْى زطعتس مكمل اىارعف ددكتا نا نضام مساقلاوبا داتتكت | ١

 ه>سارادؤ لعق منن لاعب نضر تر اغو عسرنحت
 فهو نيابلرصتفلا وكم لبد غري مس و نعو مع عونا 0 دا 1

 لوقا ضولا نم هابشمالا ماحكم حرصا عرن بدكم عت 1

 مناخ عيك ةرنك ةراهلا لكس زاكي وطاب يفطر ذب
 رند دفع يول اياه فسم :

 انباهلع سي نايزل الع ركتملا ن ذا جرمعضا معطف ىف عباشوممل ظ

 لاي فانلا نمبصنمو موقرلا ثدالكنع خرجا لعزكتملايبرسو دب ني ْ 1

 لعوان كاف اف ان نارية سا ار ارا ١ نجت

 نع عرج لا رظادللا يبرم و د سري ملواس غي مولا ضر ا غطي نابخي 0

 هلام كلد موف رتل ا 5 ملاوسارعلا كمل د 6 م وصرملا تاداالأ ١

 ئه ورأ دوز اضم ذاب ىلا ورع ور اجرا دف لابادرسرفح ع ذ فلسا

 سلا تكو طرتتس ل | ىاحلاو تاورلا در ىلا رك د”طبو الاركان

 ؛هذج ضعف لارأج ايات هوه دق دهام با هرسالا بأ[

 < لعفف نهد ل ثذ اذ عراد تك بادوس فضح و 70557 1

 10ا نهذ ل ناكبادرسلاو ا عذإلا خوعتشخلا للص عدالة [
 ميل جهدي اعراب نمتيانح نث»هدم رح (:روكال خلع ميلاغ طش ١

 -- مجاتو خراعلا 20100 ميقا نم يرئازلا رسم وذ ةريئن وعر

 نذا 5 فعالا ذر حر ولف تالا تامل اذ اديسلا

 ماقبطارتشا طل ذو ريل ئم عراعلا ب انك واى امم سر وح ل ١

 الخضاب هيتياهبج شرات |

 انج فرم عما 0 درا وللا اانا ىّرعشللا ملناعاله ف ٌى ثرا ولاو ىاحجكاسلا |

 ذحع ,انبرتنوا .دحال تذا ىهنا - مهو داما 0ك

| 
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 رئاهايراعلا

 انبلاف ذاب هيباراد ثلويب
 ريعدم اك نوليو هل

 ترهطاطر إل انبل اهل نذ
 6 ا

 ند ال نع ؟وهرارط' نيل
 سرغلالي سرؤلا

 مللي هر اهرادىف اياومس ريح

 هاب طم ور اكاابع (

 مهكر يولد

 تيس ل

0 6 021 
 ءاسبلا عقر تدالا رول



 ةلاأ دا ل8

 «ل ايل سيل سن عب (هكعس
 نسيونإل

 راف هريس ل الحراج مو

 كيل د عم اهيعباريعم ا هل لاو |

 ان ند (مهتس ا <راو 0
 اييهس /نا

 1 اصرار او / ميس

 ساطع نال

 00 سمو

 5 ايع ادد هدكذو روث تحسب 7

 هن ايح نس سب ع ب يهد

 نيت نا نعال و تالاط ابالغ بكري وجل ىا هايس واش محجي

 "5 مقبذ جر لوا ريصلا يت نا صفرمتبل طم ر وقابلذ تام نادف
 : لنا نإ ل لاق وا ددها ذا ما الب| ميش ارا دراتس | نيلوصنملا عاج فد
 ؛/ للطلا دعبورلا قط ضاذاو لانب مدد ابنا دارموفكزل للا لب
 ١ لعسناكص لا حا دوغ نريد نب ساس 101١و سس رنا نصر نس ىكيلا عم
 || ىتعبو تيس ئم عصا, خعبا روج نا نامل الا تاصواداورع ل و
 ظ نوري لو نعت رزين نطل ةيدكو مايع سي ريب لع ا م
 ا هه جوانك ناك ال حيين لا در | سس د ونزل ثهسانص مرتع دي رن توك
 "| قبلا ذ تك )لايعمل نمر, حيا ريميع'كلاطم ا بيمن ) كالا ل
 ؛/ا نا 2و روعتسل ا الابححدر فاورل اييرجلا قه ىدهازل اى حن مضت مل
 سل لال ايهنصسصا كلا ةءلررعاو يفك نزلو نح شادن يلا جانا ترسم
 يتسلاة نب عرحأ توكت ناريزحمل ركنا رم هلع تكنو ملإلا مح 2و ,قدضت

 لالا لوا مب نكد ناكناؤ مةدص ننكر لع ا ضخ نال لين عجور بزلو نما
 . اكراصو لل 5 يع مجري اذ ناندل ملعاو شو ةدصو) نكي ملو ثددص
 ا ضار كروهو رمل ن ذاب لصخ حا ريكرسللا وو 311٠501 نكازعلا) ببيسوف
 ل هبز راعتسا 101١م سيدك نذ ف مشب ل موقت ناالاريعتسملا
 أ نبع ررنب تشد حو أ طرح هدب ”طونح احن نه اير نيل أ متجج وزب نعح
 0 ميرلادصع انك حيف محاد خلا وازع وني 6 نال'يدرعو ل نلا تيسو
 أ ذخوت لابعرزيل اهرامتم ذا د روما لات جرت ث هذا ريب إنو
 ال اىتنلا الا اهو حسم ردا لمس رنا 7090ه و عرس: ط صحيحا حلف منسم
 «نآأ وكن قيكم ئع عراعا حال خخ منعم عيعيال و سنن يمي راج ور غنج
 | يرد لازم كعزنالا جرلاو راحل مو يزن نيهان ور ديمو نع تادو
 73ر20 لج ييجال عراهتسما ثيححل0ا نيينصمل نهندو منن
 القت ل اكلطم ا هرجاتس او جاورباعتم١ نمو والحلا جروس وتلا

 أ ودي نيتتا كارم سلال غلاة رزه نااار قاكويمملاوم
 / ايعرر د ذر ون ريعتسسو ١س سزازإلا ل تسو ١تااطم نت كرم عرف



 فيحاإ عقلك او دعس نيبال حايح نمولادركيب حاسي
 لااا تاقف اناتخا ناو موف عنزالاب كنا ناعما كا جرتاكندلاع
 كال عنيمإلاو 400 لع نيا جرت كوز كلاه جرت ءايحتنماو
 ملالوهلاو ىلا موي معق ىانالا نيكه املا فطحو ملا نعدعاذاو
 مشيبطلا لمع مالا لوقياعة داون كاد عدا ١ذاو تعب قلامنق

 ةييلالو تارحؤ قددصمريجتلكنلانطنم جريل جكلسملا و عاما ٠١
 ةبمزحا نير اعتسا حجر سنو سا يحتمل و نيمار يبجتالا تكي اظ/|
 نضام تءانم ةجح مصمم منيو جكمللا غاهاقبا وراد دورا تو
 لحد اذار يتسلل نانطيف ؛2| عطب وم اة نينيد غاي رشا جحا صلا جف |
 ارد اوس نط تكنو بكسل اذ ةراستسمالا اللا طلت تيب يبتسم |)
 تيلاوار جالا حض دانا ىح |عيضرتف عصمت |.بيغاح ملاعب يلا
 او نيرو ونفلا دلعو كانها بجي[ عمعب نعيبنعت «ةيئدللاو ||
 مثيب لالي طن نم | ىولعم |ردق ملء اجل الهجر حديبزراهتسنا اذ
 نمضي نا ورعد و كدحد بسجل لللو ثاند قطي جل نا زعبل
 أعراتم ١ ند بريل ثهذ لان كتل جواب ثهذ ترش دج تم لل,

 هزه ناإرع ناذ مك أسهخم عش ينج حن طلح زا نع وشما يدع
 قلت |. لعن ارم كاابمس ا اذ تح ننال مَ لكن غض دل اذه فطن كباوإل |
 مس نو ذاك ريغو مذ ثوذ اللا ردت ناضل اود سون اتعق ثلتع م
 نبؤ عد صل طم طعنح منا ذع عزتع ب تيل روتر اتساع فالختأا:
 07 فدو ذ دعه تزال تزن لضخ الان ع ذتع ناك اسلاك جهلا عيج نمت(

 قمدج با .يلعجولا حرج ناجل فال بص نر صنم كأم تال رطب جبادللا |
 ميد كايحلا عرتوبف ىلا ةيطعبلا فم تدذاهضعبلا وق حلاو

 2 نضره زر ىلاكا معتق لاعب يس اذا تقول حرلاعلا غب أ

 ديبا,)تسيب ل. ناو ئفح درلا ناكما عتق ولا دمب انكسملا رتعوجول حرااعلا رش |

 سكليا مو دو لاعسسا نحدد حبل >/5 وا اصب تتقوراوسو ىاتخلا وهعقولا |,
 وا مزطواتقوب هدي نو تيلوصد تقوي ملولو نضال سماذ كمال ل

 تيب ةدرقم تاون راسل قآلاع ريزحو الشم ىلا الرشالا ىالشلاب نعام |
 سعب دولاو نعرلا ىالذج راما ؤ بك انكم دوعلابارمي>كو ئضد هن هال |

 اذه هزكو وضع داتملا تكلا و نمضي ناعما ثهذللا ا. بعدي لولو ْ '

 م

 را ات سسج

 ةلسلاو با دلاررو هرادرم د
 عمل مرمل نع (هسع و

 ارلعاررق ايلعرايل اهبر اعتسر
 51 هلم ديز رهف

 1 يي
 م

 اهكساول ةدتقوم اسر احلا
 اهلمت تقولا دعب

 نمديقملان اهئلارو هول
 دوعل ؟اسرالو



 الا لااا

 عدوي ناسعدسلا

 سيعلمرنؤ ةراعال اموت

 1 "وسل مس
 1 اقامت ١ للملا نم ةرف دانك نيت ”قلطم مترا عتس اول يع ثا

 ١" احا اج يلا رجاتم اوارباد راع اذا امفالخانو و مراجالا
 مو اولو نح ١وت مكشسسا دك يلا رطل ل ذاك ا ١ نعل جرجا تس اول ىواعتم اولا + فالكل ذ هو قراجلالا 2 انكو ضع هال اشككلاو ن؛عومللا لل بهذ لو تيب ىف بكس اوه انكو / رص اونو نيجونحلا للا (رحا ناك لا بهذولاذكه ءاطلا عرشزعب , .لوزلا معاج َرارع اكن عضد الباوص نار هاظلا ىيضياوخحا سلق .٠ اعىواطلا عرب انك نمزج ماد ل ١ سساوا لن عض خلا ش خل
 ل رعاطظلا نهر ثمالا رحال هيو ضال نطل قاكمتيبقلا [سم ولو ملف
 ر | اككالاهكريل با دور غنم نراهم ذو لس صرنا امي نكن
 ]| للاب ذوركاهنخلو .كدتعابعدوا قطا تنا ىف يعمم
 .() اهالسنا داي دورع ىذاب ورم عع ديبزب يهدد كج عب ثيدح

7 
١ 

 دلع ارا تا ٌماعادحلاب رظ حدو هاما ررغديعل نب زيا ليس و كو نوح

 . | ل ماههق نيضيلي. ز نا ورع غنيو دو و كده ضقبرجا> ادبعلا
 .. |.ىمصلا رمال لع رش هيو جسما لالة بتال نمانصريغ ضمك
 " |اواأبو و دوج نا لنيل يزحعب لكقو قزعلا لإ تسمرنع عدوب ناريس
 , ىلإ ىئماللا تاىّضآو نم لضغلانبده مامالا يشلاو ثلا وبا مصفلا ذا
 لإ يقي صدع منعمب سوريا ونحو رب جزل لع كا جدو ناريس و
 , ]اه نعرح والا زوال لع سني تقكرم ىنبج ا نيبو )سرا ريلع
 ! 2 ايوا ماج نمزجاونبجا 5 0 رسوب ول ئهرتالو ملء 2

 ا 1 جاهلا ىو حبا ده نم نسا» غاكدو حراعلا لوا تهىورشلا
 .ر ةياعو ىييتللا المو ىوضضا لعد حطتملا تيتو ثيظاوبا دنا
 "1 فالتتتاكار وو مصل وب و امش هراتنحل ا وهو السراي و كايا
 )اهات ادا ردزي« نراها دج وأ هياحاو عراه ططياوو
 1 الاطنعتن» ريحا ثيحب ما تاطمرلامتسا ١١ لالا نيمطوحؤ

 م١ "ماد عطاك بولا هس اكؤوتسملا ضالتخلاب نلتفت تاك
 را اننخالاع تاهو هضتنم نيعا الهو نحمل و نككسللاو ما دئتس الأ
 / ماههلطم ناصع رجم خلط كرزل ضدك «ا0م قادىولا دع لاعا دهو
 ماوي رنا يصلان إيتسا لع تاتخيام ناك لوتس ملاذا ١تصااذهو

 م

 م



0 
1 

 فلج و قالا فهل ا حصا الل اه دوس ماقبل الط را د ا
 ىيياذكو نضع لتي هذ فرط ذ١ اهلل ىيل غو ةديقملا وجقحامللا) ١
 رقلطملا وهو لتي مات ارهازكو ةديقم تناك ندتخيا هن قرا 7

 ىلا نصارملا نه نيذوضها علاج مي اكونعلل دل نعدابج لانكا |
 عراه[ ده أ و فالالل ا غاو فالحب هاج دابا ماعلا طرح

 ترب لنزح ننال راها مالا حنيذ دا معي درلا ناخب وانت ةردع
 فتييحالاى بلو نأ غال كليف ن 28/2 لينال كجم الاخ انت ا

 لاعقالاب ىانالك قالط كلهم ىوذاح زاك را لا كنج وادا 2 2

 راعا ذارطاذحّم ناضج اتنلا ةردتن اكياببلا ملوش انهوصو ريحا نأ"
 كايطاا مدع مالكا لذ كعب هله رجا ا السر كك لا ريزت نق راه ع

 بتمرددي ل كوذاللا مداذلا فيعطلا جادا لس اذ لاوسلا خام رك ١

 خير الاه دج نا لريعتسللا نب للوتهلا 2ع نول مدعانملل ةجلا سال

 هدد فكه ةخ طفف رإمروكسملا نميراههلا لطالب اسس ميا |
 ركد اح كلالل ثرح ئه من اوك ا بهعب)رآ بط طئادمب دلل نعازجاع نكمل

 ريبقل -  ببباك:.5'
 باطلا ليس لع هارد نما ولع ناب هيب زل اهتم دذاامو بسأل
 برق لوفلا سوك نما ضورق لب تللاقو بها ميتعف دع اننا كلا تضرم جرا لبا |“

 رلاةغاناتخا زلانيعزاونتد لابس ملا نجلا حس ورده ذايب
 حزازلا نعل ولا خدك ماذا لت كلا دهن اكللا رو ضوق مخاد ©
 ابيؤصا للا قرد !كنيرقونزد حمض |.قضنا لاقط ض|رد ربما مهد يدلل لتمر
 بؤيلازيق ناكببج وكر حلعض + ىتثكك للاى وابأو ىللا ضدولو لش جياوحال ا
 اج مولعم ناتسبب كلت نيبزل ناك( ذا اند سم تملا تعماعتلا نكح حطاب
 تم ئرصاقل | رش هلثلا «دالوا نه ربهؤفاسإرغسو اططرما هويلنالا نيب يع ركع ىف |
 نوح نلاتسيملا عينج كش ميقب معجب هاب م وسلا جتك ناتنسبلا هتيضرن ,

 يتلا مجاني عاشملا ميم رتك ذا ميجلاو ةدسلا» بلا سوت لام ||
 كالا رضتالأ شط رشلا بلططرنع مشل دع ىلا رضزصا تلا جا هوهو ّْ
 بهاولا علاج ولذ عراع و نبا ىينعو ا نإ برش ةل طرا غل بوهولا ْ

 نءالقن ماكشحلا لمْ آىريصكلاوهو الاب اللا ةبه نال
 اهرؤورردلا كى طع د دالللا ل ض لةرسانلاهبطلو ىداتضالّمت ١

 ظ

 | ئ م

 اهنمد

 بشان ود ضرلاه دلل وتلا

 لهم اذ عانئلاح ور
 هيلط اب مع 0
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 25 لهون نيت ةرانهلا بلا كا تمني وصلا لا عريط اكتم ١' اخو نكيؤتلا ذه ذركذر_لرواانييا رولا ةمولعسس حلاو
 . رولضفل نإإ نمد صحا زن نرمركك ىوتضلا ظنفل كاكا م قفيدبو
 زر ىاريصنلا ايزل نمزكىضفلاب للاملا |. دافاب ثوعهابىا 2في
 ١ رك 00-0 حصل كزمنالا با مصل كد نمو
 ير ىهتلا ظضانلاركو م اللا ىوتنفلا ظفلب (نوتعم زلال صاخقلا
 | راو فر ةريطتل وا دع ربصا وهلا دوجو) ب قفيت ج5 يوصل حوف
 9 237 ١ هاربا عبسح اع خالد كتل قي كتدزوتعوا
 ل اهاقدلاةتروصا مولا ذهفر حلالا متقطع اهو تتك تك نافذ الخ نفي 1 ناو يجامل كان جصرن ذقفي ب ظل
 أ ىلا وسل و عطدزلا لاق كاوا رهاظ ةءردالا نينزتالو حره
 ' اكو ندحيو ليانوتسم نه رف مص ذوتي جح دكا
 ان رهنإو ل بوهوللا وما قدادرتسا يهاولا ن0 جاجا عمجا ضمبلا / هرنعزالللا جداذا محوريا غانا ضعب نخل سو كللللا ديت ” | |ىجبارعاضع كو لثح قس نبا نيك ورسو دل فيجا دوو العلا هدكذ
 الأ رعواتنلل انمار نيلوصملا ماج فما بهاولا نوم رت محراذ
 ١ رم جئال سان به بهاولل جملا تيتفا|ككحا ذا ملينعملا
 1 اليلادب ميهوب جلوزصح ثداكأ ذا فرحا ىلع داوزصم ةرساطلا ذا ثح
 "| ردي نزجلا بهاد ويامن كالبلا لق را وحسم تناك
 | راندا ويل اكك الهلا دجب :نطتو درلا نصح سوتك وجد عب ّمراول
 | نة ندلمللا ىو اة رعصتتن اطل نارا كاع شنالالا+ 7 كوزطمو ورا يحسم مالم طق شر ول تيحداتملا دحا تاعاادا

1 
| 
 ا

0 

 ا ١ دررعسح م 5 : 1 : 1 : | ةباعا وزمم نال تحبه عواطف نب ذة ننال رضدححإ بهذ ءىضقيل

 ١ 1 :للؤ ا ىوزنا تكدسا ررجرلان والع كالو طع غم عراب هو خلاذ
 , ]| حقن ورصلاو ودول ف مزجب و تالا واصلا عي دال 2 ييفا بو
 21| نوعلإ رن و عال بوهوملا عابد نا وجملا نيزعلاب نيتبملا نعد
 ١ يما فحل تيا بهل جل وفصح ةرسانعلا تبطل نجلا ئع
 , | بغت حملا ذافسويدل) لّووعو ططوسبحلا 3 نيل رف ضوعلا ءادا
 : ىلراعاالحل نيتالمسيامي املا به لبق ركذ و زنا مضواسعدع

- 



 ىورحاذهو تايضملا غاهراتنلا وهدا ديزل ور ةغيلح
 دج لضم و ةياورلارقاظا لع فيرنا يعمم اوهوت مميحججأ ن آ

 رشا الخ خلا 0 لحال ععزلا م ١ ىظ هيح أ لق

 ىيكيرنخاأ كمل لع نايك ءاورل ها نعل دعب الميصخلا فلخلاذا /
 مافيها اضن دبع خرم رع هوفصم د ىكيومبارجص ايبا ا
 ىلادلا اك بنت عدو اهعوقو ملثم نه ةياقنلا تزثكااغاو كد ١

 رس كدا سرتزرنا بيعللا ىف صحاح جوهر اجر مطتكأ لوط ناضل موزل 1

 دقعلا شو (ضبقلا تقو ععإئا ؟ويثلا نازعا ١ عرسان رملا لع لما
 ايدام اذ فصيهو لحل اجتك ضيفا تقو منال تعبه ولن 1

 عسي الا اني اينكا ليس ورتخالا فصلا ب هوّوح 5
 ا -بتوحاط زج ولهم تصحنب زل ناككذا 1[

 يلا ميلبا نموكذام بهو و رالف مشل ١ تمت كت ا حولعج_تكو حالا 1
 مكس نعال ةرطو محاور ليتلاو باجمل عيوش ا
 1 وم قدصو عراب تيب ىدإ حكص ظل 5 ددصو يولمع طقو ضار“

 اهو رشرلو نعو ترزكدللا شبا عديد تاعوزلاجاو: غارزملادعضتوأ
 سب ئنب الثو كلذ عج ب م)و تملا نجر تردص بها أ تى ْغ

 تينيللا ىاو نيوص لاو هبه روك حبو -ىحلا ؤرارج د ناد ْ

 موكزللا ديلا تناك يعطل 2كم هتملا حيجديال شح حجج ضن وي عدن
 م لنج -_صلابتسو ىصلا انام ار وكذلل املا ذدكو- ا

 تعانع بير 1 نعم ايت يرخلل و تاباحرررصنأ ب نا نينص اق كذا"
 هدام ون ا :حاقبو مصِيِقو نصح رح مهو ثروطا هللا دكعالا نايأأ“

 اويل ناو ضضاإلا ىلا ىكلاب نم لورق نكن كوه نان نصطلا غن
 لمس وص الدبل كةانكت مما جيلا ىىدب ن نتانيا

 ١ 0 صئناه >27نوحلاط الن ئهرصحا2 30وا نمةلماتيهو١ ذاهب
 ىوَّمَسلاح بك مي جحشملا يعلمني الا ىوعرلا ةروصتر | :

 فرالا نودانشلا تبهو سلا هزهؤ نك تايتحلا ف مي ها ب

 رد داك مطهر لسا دانا همن جاك تود السا حهو

 بورا عبهو مضتعد 2بهاولا تذل ذا مصرعلاا ىو نجلا يهز 2
 #اعا وما ١ ذارعلا تو دىارو درعا ياتو ا عم عينا تو دعامود ين |

١ 

 ل

١ 

 ا

 كس دي 0

 متي / عانس بسن هد
 نعرا ميو

 ا و

 ضرر نود ثلا ده را

 قعيشارلا هطلس اذا ما
 هصقن



 مكه

 تودي انيلا ةمقل ةلع 7
 شرإل

 ْش 10 ولأ زخاملا كال تا ئذاذجللو رمل خ داصحلاب ءابوهوملا

 لا لبوهوللا حمفو ذاذمللاو داصحلا و ضتفملا ف طولا تذا1ذ اذن دوما

 «٠ (بهوولدعواتنفلا عماججوو مهاوابنم يلا ةرلع رونا هلا ترا املا
 نطق وا لج لع !راني دوا نما دانب وا فيس ءطحو لرش ف إرلغوا فجر اغا عرسزم

 1 يوت لبكاو ضيتلا هرضتنلاوطتقاو داذلل و اصحاب عماو بص ئم

 ل | مار نض نعى وا ضضا ١ 2ابمحون ذايب مولوانا_كسا

 حوا قرط وا الملا جاب ضد ل بهواذاو تهلا ىىجاولاشتلا حصملاو أ
0 

 لا ميلا فري لاوس نعنردلا اج موجملا عدد جاو رتزنا زيا جوف طلسو

 "1 للقرامنا بز شرفا ىلا ضر ا جاع لجبل تاكأ ذا اهو تىوصو

 مو جيعص دع كيلا دريم جنرولجلا ىضقنبا ل هدزايوتجمز
 ى نعم عتمدلا داعر فلا رسبتك ميصرع اء ليلا (بسوك هد

 ,جعادسباو تبر زي دردا ددنضف الما طم ع ططلس له

 لنمو بوهوللا تموكت نااسو جيلا ئع سدت يومنا ل

 نأ اتاك ناك الالى ويسقم تلهب حلوها حض ممرهول كاللا تزنيت

 در | ضباط شم اكو /الضتح (نوكلاكو بوهولإ ريع نعا زيهم (تروكي كالو هللا
 ا 5 الو ا سكعوا ةريزلا تددب هاو عسا بنيانصرا بهودو) ةحبوهوملا

 اًملضوا]ا دابهو لانك زوما مكع وأ عرملا تود . فلعم بهلول عع

 ا اك بنإلا بهو حرزازبلا كرست ان هع وربنا جادا غازك ب هاوش 0

١ 

1 1 

0 

 01 جهرردللا عصرحضقنؤ بجلال نذل ادام لعق الطا حصر ع
 أ, زازبلا تالطا ىضتنتم ىرنؤ اال م ورلإ عينسةف ةفانرك مدقت [ىواتنلا ٠

 ]| ءراردائامو و |وقازعادساو ةروهسا يكمل ءاواتن ناكني نينع ىس را وجاب

 لان ذجرحزللا نع طاب ١!تتها سمو مينا ئعنبملا ىود ىف ظتم لمن

 3 بو نمره نع واتنا ذو لاق راجل واانملا بهي

 ١ اذهربلا للاب وا, محم جحابلا ضبا نوال معاة ىهد لضلصل ظ
 اذ|| ؟لاتسو موسقمز وحبي يعن نحو نككا لقتل ردا 0 نول ىضاوللاو

 || ين تهروتعاك سيشل لع تل اكحصتملا ناز حلاو يقرا ئل05 معقياك
 اعلم ممالك يب تدعو ولا و ملزما ى واتا نعاس للحب و

 1 1310[ 2126 مت اك انعمضقن يع بهلا ىلا طعلسا اا>لك نقض كرر ملاك
 / تاز سازوخرانه وتلا لعب داكرطمد ء صف للاب بهاولا لنا

 ا



1 

 علك _ددللا لني ل ناو دقملا صيدا دز كهذب نيقيمل همت | ١

 موضح وحجز هيلو كل مع نهركذ أو كان ثيحرصإل نا كلقا ع
 بجو دال مهتما لج ”طقوتح وصلا كلالطونملا نرمي شالتعا+ ما هانعم ظ
 تاكولو كك جوسفح ضب ولا دلو كح رع م دل عت مهد كاش ١

 لكذ الر ندو رحإلا مالكر زل ني لادم هلا دي دجال يتحا مص حلا غ ١
 ل32 مط جاهلا تبل بهو الان ثيح انجرح تشل نوعاضد منها. ١

 ايمو لوو هاد يدا بصق حا ضب أ تكل مهتما نخل ةبهيفإ ١
 يل جدع مسلي كلا باق نكت دوو حاحا دب موتا عيال |
 هداية يوحبا ىتتلابرلا نإ يح اذ هيتس تيمالك كا تيؤز تالف |
 عزباو قياما ربح بح باوجرتا عنو ةلاولاركذ وان, ىه َىَِوَد 1 5

 مرد اقازهاع لكي نك كلت ىوا تضل عماج رددها غرس دهاع |
 طول ال كونت نا نكد لو حجل كدا لانتشار رجل هماحلا الأ
 تلك قبس لزج ويلا ع حج بحت # عروص دمؤيصي عع فدع جف ٠
 تسلا نموم, ىلل هدمرتمتللا جانا قاع جرصرخا راو نما غدا

 به يع كلب برهزجلا حل ذتشلاو يللا ف هلا سهو عددا بوصوللا
 نا تا دادزلا مجمع و0 بح ىلا بحاص ركذ ميلا ما ونمجها ا(
 كذا دربنا ىونشلاو حوت وما تفادي اهلا نع الفلان و تضهر |

 4137ه كا 02 جلب للا نوم طا تلاه 31و نول

 للنت «[ز ار ومالا اهادرىملا فلة دقو بهلاولا ضان رضا ضررا
 ونال عدمل ةكدللا 2لايالب جرن وح هد دىصتتم كح لا عم طولا الع.
 حامتماكلا نا نجا ةتاداو زى جر هني صه عاج و روكوللا |

 نتمكن وا بهلول لل تاهاوس بهل يصنع هب هولا نع كد
 .ىهول بعز ديؤوا بها هاجر ىف ءاتعحلنتشتالا تاكا ذا ونت اغا بلا |
 منت الط لد لريط وأ را عوا بصخب ل بوهولاديزواحملا تاكل ذااها 1

 مع كدع وابهالا نوع ومتس ناك ذا حبلا نكاح ضالا نابظف |!
 تنآنيلوضملا نوهت ١ ل برهوللا يي فنكت لاذ جيلا متع مل بوهوللا
 ١ يدوعا ا تيلوصملا نع كاين سوهو جملا قاد مرد ذأ ناب يح
 -به لكم و نجلا باول واتحاد را د يكمل ضم بلا تناك |
 وضل برز جاهلا تاطلونتملا هبه تعتسما رنا تود عاجلا ١

 عمو 7

 ثوكيال ةمياق َءاَك مهو

 امو اعط تح اصب اق



1 

 تكرألا نوربر ا( لا جنه

 دل اهو ال

 د[ ادزلا نعم اه خذا لضاحو ؟

 ا يسن تناككذا حيوا مجلضتما لع تءاةهلد ضرالاب
 ' كي لوشنجلا *(جغاتملا بهز رج نيا وفمللا ملاجف 23 سقو حيفشلا
 /| اهلاتم جوانا «جيشملا عع تبع رجعنا ينم تلاد دلك رف
 0 يف ناب كرش جدم يكمل
 .أأ يتاانحتع دراحتتكا نع ةانهدم 2 يح

 : تورص كاسل تروا تنجم هيب 5
 ْش /قاالصتح عئؤمال لا نايف بره وحلا طن > ويش والصتم ا
 1 5 هكر او حتر افلا, كار لذاك ا
 / لا نيون عشب 5 دارو ضاد هادم مالكه ووناهرلعو أ ىناع

 3 و عرزملا ناذ قالا طءان رج ووش ل جام
 ١ا.مملاضنال تهزوتع الل عمصو ةوطشما أل للاخ ضرالا طرا

 1 وق ظعاجرلا 56 ع الغاش ناكمداو لاصت الكاوه مناملا ناب مصدقف

 1 ىدعلا سا زكإم نارعأ زهد غضا تادادزنىف مرصد قو نيل وصفلا
 اا م-بهو تراه مكتحوا قءاصعو ] كلم ضر خانم وأ ة/ض واركتس الحب

 نأ ايزل اس لدزالو نضمن و اللالغان تاكو يمل ار توج ال كليب ضلال
 1 ا انمزلهرترنا مالاىةوامجو 00 ١ نااوحرص ملت الأ جتا وجع

 م قعاشلا نايك ذا يصم 6 وعسملا حه

 با ليرا قالة ناك داره اوك خامل عيه 5 اع طسوالل تبوهولل الب ىف
 را تبهزرجاعاشلا نالالغا موكريلانه ناحل كتالاّضيا ل بوصوحلا سب
 أ ا نحلاكد و عيضب لاصتا مشاملا الاول برهوم لرش مي لوغشملا تاكاو

 الما اشم هنا ر طاب و عمار دعمالا حبه يمت اكول شاكر اصوح دم
 نب "| كبارلخو اهوا ل بوهوملاوا بهاول درب ب لونعنتمللا ناكا وس هيت >هرصتملا
 ارا "اونلا هز تغاذ”2ر ورضع يلع ضارتتءا ناو ضلوملا دج دبخ ب اجا امد عص
 7 ,تهوو ئقو زجر اعلا جولاب عاق سارعرتبل ناكأ ذا امه م كناعلا

 ردا بتل صيعحريخعبملا وكت ل بم تتاح ثم ليسن ملو ىينجا نم أبرم وم صم
 ١ 0 ةثيحو و ناوؤصا م حرصام نوت «زجرالا حدد سا جتعاك هيهنرأل رعد

 1 ايو عطف نبل يه وصتو ري وعلا و نوت نجر تعرب ليغلا حبه
 "1  ندويدولل اف ملثحوئاجإسو ,لصدولو لك ؤرعو ضرما ةلزغ وزمن

 ' تةرببعرزلا بهو وارغ يلع زغو [طقب وا عمنا هوان ١ بهو حزإنلا

 ظ ا



5 
| 

 مار ليصتم بوهوللا ة2ز رجالا ثد دي الختواضياالي تضلوا نيالا ' ١
 لامن «؟باا حن نكم رع عدحلا ضبتف مقل ناككا عمت ل لاصتا عطب ١ ٠
 درتقرقو تف رنا متفاعل ءاخحا لاتعمل ١
 ايسالوربنا يصتال هو مشل تح و اشم عيب ن صن كنود يتلا ح حيهشا آ

 هدب باول اني دلو صف به تاكولف كلذ لت مدع مه |

 تزاج تضيق ١ذا م مضوبقح 0« وبلا ميه وج الدطوتبملاة ملال 1
 م مر نشب بسللو تمي زيد لو ترملا ضم في. بحه هةيداهلآ ةبورقزن | ثلقنلا نعت 3 الل ظ

عو صو تاكو توملا نجمىف يملا ناكتبسملا ' 0 /
 ع د اهرتنح مد

 ١  5ماوس هاو حراربلا ذر لم ومينا دج وب مو ضيتعلا طلرشتنت ١ 0

 أ نينا عقلا ظ تت مؤ عصخو ممل حيت ءنالماو ناروبك نايلي ل تامل 8 /
 0| : ١ وقري نم و يؤضند مسي ةيوس نير وكذا نب هع كدد ذ عيمج ل دلو ممسقللا

 ككينلا نع عوجبلا ليدز ديب و هارككح كنزي و دحص كلوب ب ا ا
 ناتافو ماشي رطل منو للفم نيركذللا مينبا نع ذ الذ د ادرتساأإ)

 وبرتلقب و موي الذ لج رْمصبمدَو و لجل هاطس امان يدحلولاراد ||
 ١ طاجوا لع يضيإلا | دحل والكبد نبي لو تربك نيا نس دحل و زبه |
 تعح ب يدا دحلا حقول ن١ حجج اهم دل ماك عضم عيهرتالا| :
 اهدحاليتول اذ ميلا ضالخب تادهع امنا رم رطل تو حب ممحؤاأ)
 دوش الفدحلاو لعع حا الان ضن وج لاهو دحلو رهو. >اعضيال عاف
 ب واقاؤنا نماج تيا نمّقراجتاو نيالحح نح نهرلا نالت اباد
 0 نا ارهزك لب وهولاو تيتا ث اك بهاولا نالادحلو نوكأ
 نكو حادملا 6 31 ان وجبر الل رتل ب يضع و نحب | خدت( عدا ل
 امس ييسمسا»+ 0 :
 مصح ا ضيا ةراص بهو نيح مالا ة انتا بهما ري مللايع ةرحصلاو |
 5 ناجل هاون و ا مام رخنالا نصل خف ريطصلا |:

 ىلو فيح جا دنع زوج كا هالت ذبل وانتا اذبل كاك ناب نيب ول مال ل
 هاى 0 ىلا تح اسرا لاب هدإرسو رضي نأ نوجد هلا 3و فسوي '

 دج و ناكوأ نكت يننالبوهولا تدون زوجت يب اكملت |
 2 اور وهلا يىصتو و 2م نان 3من اجاهانبمف نتا لك ظ ١

 ص ولا حفلا مالوقراتخا مام 5 مجرما وّمْمنال د 2 ا 0



 2 بطعم

 نينا نم

 و” يع ب /وصو لف قيس
 ش0 لابيعزناعولوا ارك اك

 اي رطل دب جا لَقو نا ؤيشلا تاكربل اوباو هئرحملا عيالا تاهو

 ةرئيصو أ 116 نا تيب , ىرض عامل و دع ماحصل ذ هلم وم

 قالطاتخاحلا دّلكو ميناك) عيبا ناؤ عض طلو اريبككهدحا وا
 هةرياذال ارك و ثنثا نعدحلو يه مهن ىا الملقب و مرق + ثوتملا

 هكر وداد ذولا بح 2ناو ماسالا ل فطن يريبككاب دبقتللا

 ١ يتاح ةلصرلار يطل هدانا اق ل ل اها يلاك ما مج رعبا

 ل" غن ماعلا قب سيل دحاو لكب يغيب مور ذكورا
 العا نيثلا نمبهورل رقد طقف ثالامل ىأبب ديبقتلا ةرئاف
 نبرنو نجلا يكب تل ولاا نخ ىل لايع ةرئعصلاو لو غررؤصلا ذكر يعص
 ع ا : لا امم صاهدسا مسببا بهو ولاعاشما وابؤمتلا

 صيت ابالي مارت هللا ذا كاخ قع نمر زغصلا) َض

 11و ولا ئكيف وصلا ةبه- قبب لوبق لل ةجلتحيريبكلا ةبهو
 9 35 ادي ىفتناكأ ذا اتاكعلرتنا اهنساهبييو مبكر ادم اس نا

 دان. و وشل نهب رفدتعلا تقواعح ناضيتلا دج تفامب
 ديل يلا وت ليد | اكو ابها لاين اكو نيرزعص اناعول

 " ١ راو ادق نو كد ماتو ضحالزتاعدحال قبسالب دقعلا رجالى

 006 لايع ةيييغصو لوقت نم ١تنحارلإا لم ناد
 00 تن ع ملكسلا(نوكتو لكعتلا

 لهاتع بتعت جم اناكولذ ايرفطا) 5 روكا

 ا تهو ب دس ماسا ,ءبخاايو محو -

 ١ تس هام تعط به لانج التخع دمتما نرتفلا ا قدبحو
 مضي لام ”نلتفس انجا ئم -فلتحلا باوقالا نال شد انسي سبا
 00 ىفانقوتتناذل وم ناسك
 كامو مغيلح ىلإ سنو صن سلو نيت | نمبهو
 3 ازيا ينل طعما -قلدص(نهكت نئيقف ان أكناو
 اني عع باقرلوا نم يرعأت هاف بول ؤ لصني نائب

 ان



١ 

١ 

 من ع ذو رممدصّقفلا ىف ”قدصلا طل ركذ ناو ةهيضلازسةيجملا م :

 -لتلله عونا هيغل "يضم دلتا ) طضعلا ىو |ؤ ةيناحيتتت دعت جيلا ظفلا
 اتلطم قدصلا يقف فدصم مينعو مضي ءيانهو لوقا عضويت
 لاول و تارضللا نع دانيت ذبل ديلا دغمفلب ولو تريك بم ظ

 سنو .اججبأي تيل تع تارقف امل بوضهوملاو سادلا ةنهاكتم تبهو

 ورمل نيياور لصالا يدقق الو عمال تي ادوات 3-1
 كمل: ناو نيلوصفلا مساج اممماجل اور ميصصلاو ما« ف لع ش ْ

 نمالوسلا ةروصق ربما هع نا طختوو توتا باعج| تس املعواضيا
 كا طم ين وصالح بو ميالا م نلتخلا ب ب اناا نوك2دحل تيمجو أل
١ 

| 

 ' 1 ١ ريملا# ليس تاء لا اد دج هوو تاونسزع ريع قاعريطص تا مبالو 0
 سيلا | و4

١ 

 ويس نإرتط ئمرحاو مبهم ع2 نر نحر و مهو يرقدام)بوهوللا نوكأ هيأت نيينغنخولو |

 مقباع 0 ينال تشو تبادي نزل تاك ذااهئنلسرعا انعكو راعي هساو يضيء تناكول و: ْ

 ا ل ملستلاو رستلاو كوتلاو باج لع داهم مع عه وم ندو ١
 ا 0-25 ا نازك ندم اني درؤصلل ,تم دب كادرقاو 0 ٍ

 0 1 ا نا 4 لين ااصا ترد يل عئيلاو انت نس رقما ديم
 رسثال لّصاسل اريخصلا ئءالل يلا انا مون نيويعص د |رقالاوب سيلا( تموت

 ربل ورعاة اسم موو لا عشب ع نشب محرم تيوتا ا 0 0 ول ١قميااةعول كتم تاتو ١
 ع را : 0 رؤطصللر ازال نا و دردلا د لسوريا حلاجاكدمحلا اتا د سبأ
 ايو ريو انا 7 مناف ومطر للمارشال ان هر مط الحابصوتيو روج قارب ١ ظ 1

 927 ب قرص ا ِ عياقو انزع تيس سيل اصوئاببس مقل انيب ناو محك
 3 رهدرلال ورش“ عي .!قانا هاا للل ةريطصلا تررللا تونه سر مهلا ذه نال
 ١ شح ذفانش تر وريم ارض تناك سرر كلتا ئس سما جيورخلا اوسلإ

 ا
٠. 

 ح.__تث

 ١ سي 8 دب تبهوةارحا ىف اخ ايللا نسر يؤأ موس .اب سا كذلذلا حيجنم
 55 4 وو وضحا ماا متن 7 ٠ةريفصلا اهلك تعب سجال اابضضاا

 جوجو ا هيلا نعمإطلا ت تنام يعط ةنيمعدا يعش لوجو باييباب يول جيت

 مول لاسم ويحترم عيوزب تعور كذملا ابا :

 _مت طم اذأماشسو دارطتسالا ليس عت ارابع ضد ولا حرت رف بيت 5
 ضمت ذ اه ةلسس برس ل د مل ا

 هلوعي مظاؤبب نمر ميغصلا تشل امىورادما الة اننا ف ىوتفلا مق اوت تراصركو اضرقوارزنك فت ْ

| 
 هيسإ دوح و عب

 ي
ّ 

! 
1 



 ش 3-3

 لزئاوك د

6 

 ' اهفرونا الاكهتونتلل ىاذزلا دمع أبل اهجورت ضيفي ج قرلعصلا بهو
 ١ لك الإ الخ بالا ٌعضح ععككيو فانزلا لقا فالخع لال د ملا

 / ١ مزجترب و صلغقلخ بيغ وا بالكت ومد صبالا نوككيال ثيح أور ألو عب نم
 , ١ نايك اروعصلل اوضبقي كا ضيا ملزيرجي انخعإ تعضعب للإوو عاببلا غ
 . أ "ايي جن مصنف. لوقب عيادملا بح اصعازرتحا نع و عوزالاك ملام ذ
 كيلا ضب بعل نه مالو ماو خجلاوا ديل كأيع تهت رون
 ١ >«مضعت حلل طشملا فلتخا حان بتلكو مل |أيع ةيمزعصلا ناك ىح

 لا ناكوكازكو طاح قرطصلاوباو جووزلا ضّص ول ارنا ويل وهييصلاو وج
 م ناكىنجا للايع ث.زيمصلا

 ,ا| كهباعف نعضتفرطاح بالو ىبجتمكوا ماكو جدلاواددلل لايعذ
 (1| ماكل زاك يصل ائؤا تؤ زن وي تاع عوتشلاو يف 'كاشمللا نلتخارن مج
 1 ٠ اوووي خت بلا رونعح عمدا م ضيضولو شو رتساللراذصلا
 | لعله ناو ىرتاكسيصتلا نلتخل نتف رق ماكنا تتم في رب وزوج
 , | صو رقمي نمارجلا نم ناهض 13 كا نم مسأ5 عمالملا لاأم
 | ةرطخ ممولو ريؤصلا لوعي نم ضيق ناوجوجض قو ىضنالا مقش ملال
 . اليم ناك( ١> تضل ريزغصلا لوبق حصص ل در غيو ,يمصلل ضد منن مالبالأ
 (| وصلوا بال يضوعت ٌءلالد ٌتدج رو اضياو طاح بالا نامولو
 ار | فيهالج لع لمل ١ كو فاذزلا دعب ةمعصلا عجوزلا ةبهاه وعد نعال
 ب | كا نعذلاتسبلا ىو ىيصتلا ظافلادكأ يلو وتلا ظفلب عصدقو اعيسالو
 م الع خشلا الكر هااظو قرءودّصللا مس 0 عرورشلا نعت ارضصملا رات ذغلا نا

 | تتم ةرابعرهاططعاكدتسع ىدد برا عروب صن ليصذ ثح اّيخا نيبللا
 | تريح ودعم عاج مذيب تود ل توللا نضر نصنرح غي سس عا هساو رولا
 |١ كولا نوح دلعاع ءادا دعب ثودد نمقلبلا بهز ابماو راكتدوي د لعد

 ٍ ظ  اكهذ نعتامو لل نهض ا هك يس ميقا ط كهل د ئع هاتضوع و ينبل

 .ا| ١هزءاوج كاتبا عزتويص ولاني جي ملت قشس محو تجوز نع دا ةبحنجملا
 | من وكلا معز ةربعالو يعصر يع (نهكت ل نو دوكذلللا نيومتسلا ببسب
 1| ضيا نعربلا | بم طبل ريع نح ءللع نمرينعل نيدلا كيل ازهر ونا
 , ١ 1 ثلثلا نمربتعتف صولا كح ماصو ضق ود تاباحو قاتضا اذكو ,تبه نافذ
 10 أهمو رولا قب ّمز اجارالا يصت ال ثراولل تيصول او تيصول ١ نعرموتل ىف

 اذ

 ا 1
 ا

 ١



 الم ناو ضومتملا نما ضخ امازكق دلطاي بلا و نضام الجب لطب اذ |اّشسل نا
 باول: ياو زعا هدهاوا ضيا عصيال شير اولهم ىلا عين امينا عب يوما نا

 2 جمييل ل عريل نمنيرلا كلَ ىكوهتناكدصإل ةبهنادرحا لاوسنع

 مذ مولعح نيد لب ة)مالن اكاذل اهم لسا هزبجو يوتتلاهدردلا ةءئلدب
 ضدك )يظل ططت ملد يزن عل وعزم اءؤيد تهو ةالمان ا غديذاهجون
 دبحت”(نيرللا لع نزين ومنير ةبقوزمصلا ىف رذ ودبس ملطأب عرورملا مبا

 ضّلاب ىماد للتاو دعل| ف ىكذو زاج ضيقة ضف ل نذاوريهواذاال ٠
 روتي( يزل لع تريخ نوح نييرملا ةبهرلع ق قولا فلا بك عجم ىف وجت
 اذكوضيتحا والك يقسبالو مضق ارح بهو ماكريصم و ضف ط لسا ل0

 هداصجإلعطلس و دوصحرغاعر وا ىز ازجوجلعلس ومخلعأوص بهو ول 1

 زْجَناَف د تاءاكتكئ عر دأع هذان طعطلس ورم اوعرتالانكف |
 حر لاني هبهورذوادورخاو |ىف لو جحا ومستنملا هج لاننا ليصفلا نم

 ىغتشلاب عبببلا ما كااحل تيل تزراجرْضيقف نعبقب ل ب وهولإ حا نين وم
 مه ذىئابإ ةزما ف لس ضبملا اصب دجو بلا باطحن اكراصف

 أهزااو تو ْملاجبهو اهنا اهتوم ضرمؤ ابنت عت دش اذ شقاع اهدلاد
 ليت 7 كندا ىلا ثدزي جوزلا بلاطه تجوزلا درع تنالاو ٠
 ل لخملا كهىفو بقاع نال طلسا اال حطاب ندا طع سيل نمتللا ٠

 .رتقح به انركك حصه اككداو توملا نجم بلا نالتسلا للبت تابيح

 ديف ءرشملا تتاءقح ضبقت لشرف ناكشداو صرب نوكتو طيطش
 لسإ و توملا ضعف بهو جملا ماكحا يهزم جرداهلا امل ميلا تللجب

 ساد !سنوحاططضن 2! اى( ذا امو سس دجوي او ضّصلا المتمتف ٠
 0 دقن( يَا داو باودلل نيناصهنيرج علمتم قل اة جر ٍ

 .١ دا واب ثهذ تبهوداوسلا لناءماعنشنم تيتنوحاوريصد م جمطنملا
 ْ زوج امَك ملاداو نوتجاليشلاتلقحا كا ناعيا اجبت لا

 "1620 رجصلا تيبلاو طيادملو مايل ميال صالنيعريشلا لوا ىف
 . لعن عطوم يستقل دعب دحا العب عمبال قول اج تاكل انج قيعصلا
 ثرخوواتنلا منازخو> مازبلا لمعي سب عمي كاك ناكتدان مي
 اهدا ماعتتنقستاو مضلاب اني عفنمل دبعالروكذلل نوحاطلا تناك

 رهواززسلاوو ندع -- ٠2

 مسا
 ميعلال دصرلا ةس

 مس

 هلع نيريع نم نيرلا هت
 أل [ذ اال اوقنال ثيرنا '

 مهل عرطلس
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 طركنل امن و

 إ
 00000 ا أ

 طمكلإ هلا هل بوهولل لرتلا ظ
- 

 ع وجرلا عمم تبارلا ' يسب 1

 0 "ا
0 

 علو دلول | مس ةبعيلاوعت ١
 ا ش 1|

 000 ا 7 ا

 | *بعلو عوصرلاطتِب
 نعل وعمل ب

 0 0 5 بلا دعص مليح لاضو يصلا لقا ةدكذللا نوحلاطلا عجرم نال

 ١ ديزت بهو هد ل سس لينا !العسيو يتقي نادعررع جيبو ةدسانلا ظ

 ' يعل دهم املا تاكتااذه وق | مصيكردع ةمكدلا حبلا

 000000 تهو م | هدحا هو درلا تيهوول اما أنعم

 طرتتسا مل 2 بوهوللا لاقو اضوع ل تجر بهاولا للا ذل |مذو |سسم
 ظ لاس نواف صاج دب مل بوجرلل لوعلا تو
 ١ ليسو ىنجبالا ورعنحاراجو ضرا سلطة وبل ا ننزز بقوا ذا اهو ستيلا
 ' . لهقلا» تلت نم جري ذو توم دب نه نوم هذ بمد الع كدلذ

 ئ | 00ه تلزنخ جوت جيبلا تناك شرحا طرطملا طبي بلا هن
 كالا الطوب "انما |.بكحو هيلا ب الو انيراتنط أ ردللا غلاة طبل !ثود

 1 اًنكالردزن لبريو سمس حرس عرس هاقسو طلعت عيعرش : مره جل وزوم|سيذإرغ
 ١ - هلصتمةدارل م ثودح عوجبلا ع 2 ىو ند 'بيزيل كال مايلي ةمنملا تسرب
 - نايا و نمل اكشخ ةد ادزلا بجرب رغب بوهولا نوف ةدايزلااهجدإرءا
 ١ نازضات حييل ماخلق ودل نبال حط عرش ريغ معلا و مالسنالاو
 شل وطالب راضو بضإرجصادبعبهو ولو تبهلا زووصيلا حرص نحو اواتفف
 ١ ١ ا تااسقتت ايلثا و ووجيلا منكن دبلا ند دان ايرلا كتالمند فها 2 مجررال

 0 دي رب بهدا ا اهو لمس مجرتعنسحلا عبق اكوا نمض انيك ناكوانكو
 ا ممتسالأباج وبداطي د 7و نعواببعت اهم معصم وئّ ولعح ص قعا هرزوم“

 ٠ نم اتخلامدلا غلام مل كل وعر وللا علا و كاذبا رجالا
 - عيصو لقتلالو ضم و و عزل مال وملا به صت «٠ مبلل عوجرلا باب ىف
 . المواف مرتئاغاك ال لسيف توما. تت يصتن ,توحدعبا,ل وصواولا ديلا د الذ
 تدب ملل ةفاضم ازال ةيصولا فالخ لطاب ثيدل اب سارخالأو هرلو مال بلا
 1١1ه صولا تازرصت ةىككشلا حبق حرت رز اختها ىفةرحاناك
  هلوبقمتعط بهورعح عصى د يبهوو سرفف تءولعم حصحلب نل ناك
 : 1 ديسادزيج الا .ضمادبز ورح ض وع وادهه املظلا حقب ثذأب ل جاسم

 ١ نتعورطلا تو ته ضوعانهذخ ماليا طنا مدل م
 . ماتا قوام مج - نأ ناكأ يبهاوا كيد كدر واجلتن مل بوهوملا

 / 10 دلت صوع هذخ لة ماب لد د لوا

 0000 اتسيل قى نللا سها ا هرجبلا طقس



 مالضالأ سس وسبح عالة حريز يا ىمعص يلا ليتكالعذلا ءاشلا ٠

 ملي لول مارانطامدلا ةرككو و! تمر نار مجإزو بوو ااوسئنط
 سمعي خوش نعل عع وو تتكون تبوك عجر ضوعنا ١

 فلا د زخاككاذ ب حرصا اونا اكتف رعملا نإ لبضالا تالسالك هو
 -/ نإ يضص| شسا هوكو ءانبها دب ذخ دال نيورتللادصقن
 متطوع واياده احا هل تعب حشاش وتدل رز لنومجم

 كلا دارراويرماع سبا ج نلجوزلإ 5>اذاهشرماذ ّريلا ترسو ةأللا |[

 مالرعاتجذ جوز لهل انف ضوعلا درست لا ةارطلا ت د |رماو درتسي
 يمل اانا جيبإل طوع ١ رعت ذ١ شعب اه درعش نا ةارلإ هالو تلا وكما

 ميا ولا لوو عاتد درتسا م ياذا ضوعاذج ني ل هند دبا

 كلا تؤم نككو ب عرضت ملاناو ددكؤ ضوعزبا تنمب نيح تحصانلا
 ىئنبني اذ جاع عاين لوا هتين تلج وابنم حب كل ذ ناك" ضوع وك
 وشال باق سادابل ةزحا غلط سرنا ضالتخلا نتن مرجان

 ايل حي عصرزع عراكالل يطا وكت حيوا كلج را وبرتالك ياني نما بتبهف
 م دع نارهاظلا زها يجاحصص اهل وا تبض نأ صدصرم وكت هدا

 0 2-0 عع م 1 ووو رووح وي

 عدحح © 2

 يضلل مياة رؤوف ا عابر الّثح نيؤضم بمص نكماولذ تاع 1
 يي بدعاهسلو مابلسا و 55 ورع دات طا هدء اسم 1

 ىكذ رار يبل ازد نم وكلا طنا ننال يزن ديرسو هللاع نع مدلل جرح
 اياز وصلا هل هذنغ اجر ماابي مداجلا + تداص ةمودزملا ةوسككاو
 زوالا نا ولاب.ط نعال مال هه ذل نكي خالدا هنللا ضديب تاداسا مت
 الاسهل والا تيباذااا نعال خرملا كاليالذ ملا ص3 والا اكس راص

 اذكو تابوا لاد ثيباذلاو عراه يح تلال ضال كال عر عامجا
 نيبال جوع ىزم علا خدي ثناداماذ ف داع دمب نه ايات ذنعا اذا 1

 مرلوندلارلا هبهدصد نما نينعالا ضل | نكي راعا ماذ انتالاتقد
 قزلا ديني مداهدجد ذل قباذ لوقد درت اوزووأ ريع جببلاو
 ةرزرلا ضدلا دجنالا اهلين تلا نا ثيح ئمرضصلا دولا نيبوهتيسب
 دلرلإ دو اكو لضبقي ىزا اوهرنالرككم تراص بال ذانغا درج ناؤرهولا

 ىواتنلا معاج ب عصاه انا ملت نسردبالريبككا اا ريطصلاب 1

 درس حب ؟عفتن 0ك تلجأ 0 نكي ثيحوهاغاركذاموبععلا ||
 شك

 مذيل اقباذ



 00 5 يي افا ب < ديد تاكيد ١ هو ير 7 2 37 011 راثا

1 , : 

 ١ انما تيبيملو عزنا لسسول ماديوي زل ذانخت الاتقو تيب كا مله نا م
  هلؤرل تدخت )باها لحج ما مجو حمل و ىنع الا اعد د ملىبيل 7
 ولاا لغات نسال يلدا موجبلا كيالذ صلاخج هه تمكك
 - ىوعدف_ ليلها برج زنا نزف تيوب تح رتروصاى ىوعو ةروصاغ تنك
 ١ لكررحف نولوصنلا ماج. نعلن يبلانا, نا متت هديت

 ١ نيرا عوصاهنهت كح نو بكرم لخضر عاش زمر تلج اق يف

 أ لزم زب يعدل هين ا6ا تبجا كلة ضوعاالبوا ضوجددكم لا 009 وعبد يي لو
 1 اكو |مطبقو صح به بهو لج اذه حنس ىف ب نيتك مكدل 2 000

 ا نعييز تاءاداايذ لمرريالتالدل بذاد دجا جتنا دان
 ها ممحخاا بهذ كك و يعش عش تحاو م١ نع ءامهح تو + مور

 انآ املاح اهم صني بردت عبق و كدا مهموق اتي اهم
 / باسل 0 ل سو نوع

 لارا 5 تردد مل لف نقدا عصخلاب

 ما 1 اع
 7: ٍ دشا نراك فككدو ماج هير دو ردك ناكك ذااهو ظ

 | طعن رم طقف نسل صراخ جحاطخ لواط سوف را جشاالوّركسح ع 7
 1 ١ نقولا صم ل ؤؤ هانت عرجلاب د كد رطسرمغ نحو ناك اسوبزللا ضقولا «راح ل 78- 50

 . تناكتإب ١١ نفض رارجلاتسا حجم م ماب حن لج ةوسام

| 
 01 ىف ناكداو بعرمازملاو ماهي ا لأ تراب اهتمانسلا لع ضر الحا دف

 1 .ايلعزصمر تلا لاننا لم نأ رص د تارك وا مرج نضال اطسو
 4 يطع عرضا تناككاو عربا نما و ةراجتالا تزاج نلوحو ا ثوح
 علب ضيا إلخ وزهر ل ذخلا ريتك ورعلا) رمطعلا ننالز روج

 ١ تناككراو :هظحلا عرفشملا جلز ىو تيلبا ضال طسوؤ تاكلاذكو
 ضال دحلان ىف تناكئدلان قراجتالا تزاجنززالا ةيح أن ىف ةينالا

 . روب نع عءاج الا باكي ى سرالرصن يل ||
 اه دعوازمنعرا مدالانكو قابلت« طعسدذ را ناس ركيسمل لحس ىلا ايرث عدل لراوشلا

 ساعسالا تناكناو < معرس را وتعال 3 تعسر ناك خدي لور اهنا رهر ل دس َنراجا نيوش وا , ادكلع 1 رام

 مرت ىهشلا اضن | ىوثدل نباص

 ١ ىرلطأ# ةرخما!ذكذ دقحلا تقلاببخا+اطسدي ينجالا تنور
 ا 0 000 0 0 دك ا تاما



 رايلي وتو اخرلاذ ناك يد ةراججلا ل وتعحضملا ير وبا ماعلا يشمل
 0ع ع ايقانرارجاتس 1131 مدقتا- ف الخ اذ هوا لوطشم ْ

 ناين: وختم و كسإلا هو ) تجاري موا را ذ ناك ةراجالاز وخنا ٠
 ماعالا ىو تف نحر رنا مولعه ريزورت قدر جن الونشس» نوكيا حد دق
 راض الاب جل طش رادار إ ضي ماليه نه ضتقم طرقا نافعا ١ ١

 ر اب طغت ارب ى بارزا فالك كسلا, جبت ماب الا ننال ١
 قرالل حا يؤ را ل كداهكزلا قرا صن ايو تخام تبنييال منال ١

 وكذا ار زصلا مدعلا رصس و دارج و! قيؤص خرجت تناكوأ ةانسملا لع
 نياك و عجا ضقو غراج ناتسب ذ !س مناقل طسرادللا ةررحالو 3

 رب مجالا سازحلا لع اقسم ةعولعم عوجاب تيتنس ةدسدن زن نم ضان
 زقزلا تمل( وك عاملا قحنرد ذاع ل نمي نا يع جالا ةدح |!

 راج نوح كح ىدلب لل ةددصو ىجااتسلل ابد او مضل نحمس
 نيالمنيح 0اواتق ذة ودول ب حرص 6 اجل تاندسان ةاقاسلاو

 تحاهرعو حض ورانا ليعلم فقول تابجنح اضرار جا لضان ٠
 ١ببه ضرتالا ان شبان راينا لا نع وعمق داصنو حمعص قاجا سصخش 1

 رضلافق ولا هم كرما مدرمو فقرلا حجل ميج محتل اذا دبحو مق
 دهلازب لو نرجلاتسلل ةرجلارات الكم مجالا عاب سا ”شالالاع

 ةرزد:و اماوقاس و شا نيقداصتملا ناك رعد ملو ةرقبسملا نعم ا(:
 ةروكزللا ضر كا رج اذ ا قاسملاو لاججإلا ةدح تضقن او تمول

 قاضلبم طيفلارانا ميمجىامعيجلس ا ع ةاسو لالا ةراقتيلات ةده ١
 ى..- اجل ما يحرك ذا عييفو تفرعم مدع مل ذ لعام خانلا

 164 نوحي كرا هتيالأب ةللوططتملا ضال رايتس ١ نال ص يصرياع ةراجحالا

 امرا تموز ةاقاسملاو نينرزعص نير تناكو اهطس هو و) ضرمالأ ف
 اًاظاد ا نمت داصتلاو ١.ملعةاةاسملا تعقوّيلا راس لكن يعن ملضيخا |
 اماو يب جرنعض قولا قفط انهار ارقاو نقول طع تسر | قاتله صراع 1:

 اىادِضتللا بهز لع مصيالو ةاقاسلا جابت »ننال سؤد اه |
 ةراجتانم زن |زيلا ذ مشو جف اسما نمزطرلاتدرجوأ م ةاةاسملا مدخول ٠

 :لوغشم صزالا نكت وا ناو هسا ل تراصر يي ل كا قر و كواىف
 لعاك دق ةاقاسملا يض عراجنالا زنيض نم زب لله ورجاتسملا قحريشب

 1 ل : ١ ال

 (||| طي م دلا برو صاج زم تضنئا|دإ

 1 جبر اوي 2 جالو لع هنت مل
 || 2 شرع وبر د تارك انسلار وهما
 0 * ار اذز ص | ااهسّرلت

 أ هيرب مم اعالا بابىم ىو اههيقلا

 0 ظ ىف #يرطر امر اجي مده اذا

 | الرائشسالا قاس

 ش : 0

 ةلوهكل نمرإار |وّتسا
 لوك ا/ر اجمال اب

 فقولاإعرظ نارارقا
 وهن ال

000 
 "راج ماواع ة اقاسلا مدقول

 | | 'راهربا يمت
 | ١ ١ 0( اسملاهتةر اهرب تنس م رعب



 لاج اما ةراحالا رّمع ناك

 هاتاسملا
 رمهقره

3 

 دلو نعالركم ا هل ش تنام
 معر اًرم اهعف در انزيو

 يعلإلا

 لوالارطتاو ماب ٠

 رص وسب |

 هرازز 021 نج/ةرابحاا طيره طل ضالاذ مس فلا نحب ناجع لع

 ضرالاض ان نجا ما ضاذأى
 نعامه لاا تالحلا ىا

 ناديفي الر اجعالا

 يهل الروم ا سرح ١تم ارح

 | | رخا حرج هال ىلع هدمب ايكو تستكرو وخبز الا لق ”ءادملا ىراذ

 ١ قاتل خرا نارا يااقحو_لرذا تحتل ياخ عجاف
 1- عوكذخل نخارزك ع قيام داضدائ إو مضامررؤشلا سيت كعالطن
 : وريم ماب ءار مس ال نوم ملال راجل ةسيف ةاقاسع تبل هائقولا

 : ١ فيبر درك و قنا تدحيوعو عا مالك كل ل3092 داض
 :0 نضال حابب لع عراجأا ةيرصيضتتللا نا ءاوح طعواتذ نعراتغأ ةم
 ّ 1 رووازا اها -22 كل رجع يعور جا دكمع عدت ثيح وحلا شيال

 كك لون ازبلاز ب عصاه سيح عراهبحالا تاك طعوزسب املا دفع
 117 درفت ؤللاوها خا سلا و نقالا تلمح جغ ةجالا تراص تحض
 لأ رجا لال تاتا جمل ريسي و جان هك 22-ا تحض ثيحو
 ,/ ناشزنالف كلل لا ةاقاسحا او نقول ال تبن اب ذهول للتم

 ./ ازعل خاص را عتحا رجا تعدد رجا وائمرصلاا الا
 ١ ايوصن غلا قبو ضرالك ضنع رضا و ةرجتالا تدأكشيح كده عع
 0 ضرارمطغ لس كدذ ةملاوس ايس و مرادجتكأ و ةااسللا نوح
 ١ الصادللو نعجز, تاؤ دي ل كس نحف و فقد جراج لس
 أحال وروجزللا قولا راجلا تجبر ا ما ةلالسالا لع ضرنالا ىازح وو
 مال اعيورؤلا معرازعا.مذد سوجزلا فهولإ خان دب رس ىوتملا دي ذ دامو
 ,ل| كاد ىف خضرا م اوع تومي و د طا كلل يد زم او كاجو
 ظ ١ ىرحوم نضرادللا اجا لس ميا طل نعمرتتاكارطقذو من 3

 ا والك كاد وزنك «رج:الأ مرج |1١ ند زيا جرزع نوت حله

 ةلساط تت نا نالوا ست الو ب “تلازم وج 6 ل حلل كاتو
 ١ لحد عوجومر يطب وعوجوب نار جات لإ خزام وصل ارهو ويصل مزال
 ٍ قجؤرجاتسالاو حونعلا ؛ايل3 خراجتالا دنا عرجون ا ٠6 عرجروح ث عكا

 17 مازرلانطمب معانكهر راك مزطيدوجولا ماتم عاق منعم
 | شرح رجاتساوج ؛1انارجات سلا لزاوملا اد ىو'تنضلا صالحؤو

 ازا ١ شوال زاولال +جكا ومس للة و لل و عراجلالا كالطب ورم وجينا جالا
 ' ب 00 ذرمالؤ رس زوالا دال طواالك حلصإلالو ملي انها

 0 قضووم رو طلاذيأم قوبل معلا طارد و تشل ف ججمتلا

0 



 لع مقلم حض وام طم جنواع لبق امو مهول ؤ ام تعب دادخلملا آ
 سه مسوس ملا 1

 ا ار و 1

 نم ئرللا ا وو رادللا ظ0 انو دادلاريغابل لاسالو ةنبلاب تلا

 رؤتلا ةتللسملاو مهنايصتيت عراجللا ئضتو كادل ذاب منسم ما قاف
 ىلا نعدةاملا نعيم جم مار صال ورا تالف دا عرزع و ؤقتلللاب | م
 راجح يا ردع نيكل ب ضر ملوممو قطر زج الان ملا بج مع[
 مياوملتخلا رج جراج زمفضاقلا دامااذأو هج م

 اجامل قو راجتالا ئيضتك معس ئنيفرادل] وِ متعب ثا

 م دب يح ثا ا تاكأ هالك مسا 1 .

 فكجلا نضيو ىلارخالا هد يحب اة وجاتسللا ب نكو منال ثيل ابرق |

 ةدءالئث هدلهو عمارقأ صدال جاص كاّدو : 3-3 الاب عما ابا 2 ملأ

 )رول نيرا ابنه طعترق 1151 ]ل ميناثملاو نهاشادحلا حاس(
 هتنده 17 نيالا مسكي ثا مسينحلل نيك وأقرارقا جوزلا اجي ذك ال

 ايس درو :عمبل وا ب قتيبؤجرل ماع ضعبسرفا ١ دانيا ب ىوبمل أن
 حضنح نايات سبشل نم مجرطكو رسب نحاّقذ خدني ىح مرارمأ عفن |

 اىبضنب ميس نت هه را ذىالا نم ٌيضطرتعا١ ا ما ىقب ةراجتالا ربىطتعنتاهأأ 3 ١

 فالخضاّرلاوإ ضاّدلا دال دم عساه 0 0 ا عإتحيوا 5

 موتا اهنعو عياربملا ىف ثدهلد مجاريلط ىواتفو احو رشاد هكذ ثيوط |ذ
 ”*ملت للا ضعد منا أح هوفر ارا ملا هر قيلح احر درح مع نالاو 1

 بسلا نيد امتلأ ءاصتهلا الا عبي مها ظ تاكا اذحلا تاوضو |:
 لا 5 كنصاد كلو : حال طم سصيلل ملا عاتي ب نرلا ماب 1

 4 م عبس [جبض يزول اذ تبساتم عج ْ

 كتي ١ورالعارصناب ىرضلا نيللا فت غض يو وهاد جوها ظ

 عسب | م

 نسر اريام يكولارج اتسارل
 شوك الرج احم ا

 --2سب ا نيدرهولا قم اذ
 "دابحالا غفل ةليبلا

 دوش ملا عيب و ْ

 فلرل ايرهرلارارق ا ىمي
 ماه /طارلع

 ةراحال امض ع اتكلم

 الم (نمتلإل ار دعلإب



 ا ا
 «ك1ا/ة قاسم نودي

 دارا 00 تحسم

 مئاركذي /ووط انلارسجه ١
 هفهيج ياس ل وتد

 هلال

 هش 5

 كقتعاركدي مو يوتلارجأ اهب
 معه قاما

 2 ا

 / موفعم نو ملص ذب لسا ىنغللا هقفرنالاؤع عيل ءلع مدقم نا غنيا
 جان كد سس لع ىكب فقولع طل وتل اررع نهم ملاك, كيد رن رجاتسا
 ١" ةرواذك رب نيتياكك١ نييلاتسبللا ويا لخ دو تق لا غر اجوتلاح
 ' ١ 5 ليلو نيلاتسبلاىلازع عايل تمل و مس ولعم عرجلاب تاونس ثالث
 ' ١ وت وحأ صر اجا نوكت لنوضق للا طن جعل نح الوحل
 * اد ؤلا اجمال بتد لو ضجرتلك طسو غران 0 تناك ثيح ل 6
 ' تاور قرا دخل زوجتك ضرتاك اس وامر يار طرا وجا تس جر
 " جااداظاخا امس ل( نقولا طن حرجا نيه جل اوكذ مدعل
 ١" ليو نق) اذ جاع كوت موه ورجا ددصلا 2 تكو طارت فرضدو١
 ” اه 0« ريبطا و ةزلاذ نوكا ر52مجىا نحل وتم رلا كذب
 / نال رد عج ا نع ه !ركدام كصى مك «ارجا نقول دل وملاو
 قالدلصلا غال كلاذه كاماظلا_]ق ا © دحه د اورنوجام
 1 طناو سبع ”جكو ل مش لداملا ناكشح هجرّدملا لدتملا ىفن

 نا واوارت) كوكصلا نتا نضاللا نال نحو) نص اولا حان |.هتمجرك ني
 1 نالازجإه عدا اذهل قراشالاو مسونلاو ايلا دان نع كاش
 1 رمق ءاجنح نيرمللاو مالا حصل يو 3-3 امد ريعو مللع
 "كيلا و كوكصلا مبكي نا د قالاذ حال هرج نم اروتالا وا صال ناك
 7 ١ ملوث ل ترصتق اول ال يل ونا و صولا بصم متلو ماحس جنس صولارعو
 * ١ كلان صالابض-.(و )نيل كح نوح تككيأ عر مكاظتءج نس وحولا وهو
 ' | نااةوالا ىف فرصا *زكذ ناك >0 طولا و صولا بخ كج جزمات
 | ذي هكادنالغان ضاق بياذ جيك اصف عررتنم ليلا صوصنسم حايل
 71 .عا القرن ماانه نا 0 رع ءاوالاب نو ذاع ضان لد ثلاو

 كل ةئاطمج كاطلسلا لق ن١ كشنالو َعرابحلا هذه نقولا باك دقن
 ” هلم صال ب عر اكروتنملا ىلا زحل هن ها عيصتل امانه
 ” ١ تدالا نعاوكورصم قس دنا نازيخيالو ناز ها ضالنقسا
 / هير ملناو طولاو صولا صن هصقانناىز ىف ماض ضاو سي هظملا

 "ارا وص ةاضتملا ةلوعدحا ةبجنحا وللا مله لعااذاذ ررشنجو لعمل
 5 داي نلوه ان اكزعات عجن طن موكلت ىصيصتتلاو تافرصت عيقبو
 ١١ مفتت وعول بك ادا قت 313 وق هدا« حصلاب قاشيتسنالا

 داو
7 



١ 

 | ما4 2 هنععجاذا نقلا هذيك اق لا رص ضراذا مستكت بكي ناو
ْ ١ ير اهنيك تدب وتينلادرمصخ تبغا وراعيلركبا غالتماوا دجال

 ١ وااراد حجر يراك حصص عدرع تبتيالاى تعصب عيال لن عمي 
 ظ صد عملا هز ا يدنكو) فقولاول عينج ىنغبب نضاتلا مكاهرجاوااهنقو ١

 م صار سلال نعرتإا نو! كال رككم تونتد د توكياناذ كا ٠
 ١ حال حو طش < س ثيح الملا ىراةرواتننعاضقلا |
 ١ سا مزاح ورجوملاو ا ميابلاوا فقارلا دهم تويت ةاباوا عيب واضقوب 1

 1 . ساوجلأ مالو ل نا وا ضق وال فدان ا تطا ذا صحاب عيان باجل

 ظ نعت تي ل ناو فقد انكو مايو ندعإا مابا ويش او ||
 0 اذى متغاذربلا لاو ةراجنالاو ضل ىضنب حب صملا+ عكالتشا ||
 ١ ْ 35 اج راو حرق داعي جما هيتداك) ذا أهو لس دن اير

 ظ ظ محجالد ورجاو هديب ”فالطلس ارب بجومب مملاطقاو عراه ْ

١ 

 دش و ,يخيصلا عار زال محتال راجل محول وع شس ةر ورغد لين نع |
 داب اًمههنوذ اغلا ركح جمب ىهذ ابى ضاةىدا كدؤرعدصو مهلا نع ولمس غرجاب خوتشلا |
 ثدد عر زلال ع ليو لإ يجرم واول ا تناكو 37 زئارخل تمدص ناو َةءاجحلا صدت 1

 كيلجر ياما ض وسم بف ذل تضا وحأ عرس اح عوريتلا يح تعض ١
 0 و ليتم ارجا توت ىف بمّوتسللا ةااشملا و سيحل |ىوعرللا دعب |

 حزن اواجىطبمعلاب يهذم فم ناجحه دب تك

 ياسا نيت, نزلا ريت نوع حمي لح عزحا دج كد نب بكو نحس |
 * فرح اتم وروتما مولعلا رمح ءام ىرجم ىف | ند باول عزي رتوش دعب ١

 كوالا غفلت تاو ر رظاذ نحليدز ىاككحا ورا ىيتسا نو ليها ضقو ىف ءاذلا نع
 ةيئاكلاو ا ع يعل 1

 التمام جر نختم حبسا مومب قراجحالا نيضنتت لو :١

 دم سسسل فقول ؤ للعللاو لبكولاو صولاو بالاك سوع نعت عطل |
 مس هرداوار اقعرو اتس | خ إى واتنو ىلا تب) هوم 1

 لولا جفنت تام انشا تام ض١ نم عرجلاو اراقعيرجاتسا صنت نم لس |
 يس اكلار بيانو طوالأ قءاجحما ضن” باجل رابح يضنت ل هةرملا ١
 ىفاَت دما ى هاتنىؤو ىلا ثتءائواتفؤ مت نا ا ا

١ 

١ 0 1 

 أ



 رح اتسم انيومب ر اجرب ل

 يا

 هم

 تلف
 مطل هت احنا
 كار في

 0 رج ب

 علب انني كيج اترجاتسما
 لوال جيخش ار

 مش راو.

 ٠ ةرجاب ضف و طوس نع طصم بفن جلاتسا لعرس نع لس
 ظ , تعمر دا برم رجاتسالا تاه ةاح دوب -ثصح ةلذ رثيعم

 1١ كف توعامجحا غاب عكنا لوح ماحللا حضتلا
 ١ 6م مرا يحلا نه رقع بجو كح ضان كل تاكأ ذل

 0 ١ اقل ا تسب هاما برناىجخ

 05 101 ضل ومرحابجرولا» ماتش كهذا د نح
 1 ١نضرولا نسف ناكداو ”مسدملا كاوهلا ل سرطعلا تبا
 ..(| مضالبمصلاب ىتاتللا نم ككل ن١ حلاو ماض هاني مولا
 7 ممل د نح منع ب بح 5 ناكّداو تالا لاطبا حنش

 0 اتراولل ايس الاو حاولا انه جوح نوح كاك

 / نرعحغ 7-5 مومو 0 هر عع

 ل تك دانا اسشلا 0 يح وسن ذا
 ءإ ةجاذ . تارطملا فو ىزضلا هدداطبع نيد العلا
 1 ا كقحلا نيش لوا رجأاتسمل اهنا م عرازم هيلا مقدوأ عع نع
 " عادنتسالو 7 وصح خو غل ١ و ميد خل شملا فلتخا

 مر ابع ول قالكرجعاتسللا توع «سوستت ١١5١ |يو بعوصماجاذ
 ل 0 ديو وتاكوفس وزعم مرده تضف ١5١ أم ليفت

 ةسولس جاب ءمولعم ةرحزحا نم اراقعرجا نمل سس ميج نبا
 نجحاوملا نام نيس جا يويفو باكي زب كارب

 ازيا راهي 0 نانحار اوال
 كتدووو قاما ٠ ميب قابلا ثارهجحو لقا ميلمماو هئاذلاو

 ألو ليتل راو ل داكرجلاتسلا يبو ردي حياتنا عض دلما : 2 محم موي ليكم عضم طلال يرجلاتسملاف |يتفايس
 ل | اج كم مكلف تحل عيل مل باقلاب نزف

 "1 0 لس عا تكن هاو 2ع ميصانالنيانلا عراجالا تزييطنا
 1 | يسد يصرعما# احا ليا هوارغدب جاسم

| 

 اهب 8 د لاا حا اة حصل
 03 رورو كك - 5-5

8 : 



 للااه ذو لال عج ره ولممعرجلاب قثشحد ل صختتلي ددح تعاود ظ

 حو ىتنحدل مجم ورع بهذ له صماضو ف دي شع شو ىججح ٍْ

 مل لعجعنالا يحنالاب ليدز بللاطيو عراتخلاب مدقني مو كالا لبي
 م نحو للعأ هساو 20 رخل بخل ثد د ارد : مزلناللبف ظ

 عجأ لذ قب نحب 0 جوف لا يعبي ا

 قتلا رجا مزلو تيا نافذ نات 1 اههنعو سونا
 سطس وم تاناكول يع ولعملا كدا فا درت ١ نع نامرككا نعوقن نأ
 ”ضاسللا عمصب# ثاصحلا لّصلبب باقم رجنالأ تال لك إف مودق ٍ؛

 حج شسمسبسشف ماد بجسم ملمهمادحا نقي لو بهذ ول جحا(
 تولعم0اجرتحا نعرجلاتس ا حرم ىف سس عر اجلاكا نح ادع قناخلا

 لطلرظىارل ةراجا كنت لا باهذل ردع ماج, غاذك دج ل اهلك“

 مة ذعرافرفس نبا دى هجر قراجتالا 7
 2 أرغس هدلصق دولمة حتا 00 دقعلا بجواز

 ا عصب نوه وَ

 جا نوكسللا يعبد غراس ليحرللا نكس و ةراجا كو ةوج) الد البحرم
 نكساؤإمقولا دوتح داتا واو مس إ توشالا دب حملا ١

 ُد نككاسلا لع الج كالهركذ رح ا يغب بهرام ا :

 ا هج تناكوس لتحل ا رجلا هلع تا نيرخاتللا م

 ةرس انها اطال صان و مظلل كرد ١ ئع . قول نابض نكت اما
 ففقاولا مما ريضب فكولا ا د حدرلا “كو ىولفلا لعو ظ

 حصفلا نوهت 34 جيامانلاب لش رجا مع ناك مقئارعا ريطبو :

 مل فقولا ضر رجا ثوتح ىف ل نيل وصفلا ىف مّسمو ضاعلا

 "ني اجحرط راج تدكت ىلبف ىبرش مجوتالو هانصرمالبب عمارنلا
 2 ةراحالا ف مس شا ملا فك هر املا قعر

 هب نضرآلا اجل نو >«مصن | ىَرل- ولعلا م اجنالا لع ت هل 57 ظ >

 تاتا اه دوب ممضعب نيكس ابتكار اذان ||

0 

 دلل اهليعلالاعرح انس
 ؟راج اوف مل هت لاب ادب ع

00 

 دادالهر وتلا نكس | ذا
 نكاملا ميل ّرج الب فقولا

 عرص !إ

 الب ضرالا ةراح الوحل

 عدارلار

 ا
| 
1 

 ا
1 

 ا
11 
 ا ا /

 ا ا
1 

 ا ١ ٍ



 دهكد اد دعب ؛ميعراد نكس
 رج |ءاممزلب ره ال 6 انه اذت

1 

 ف تانك (نركمو
 ما ٍتلرطلا

 00 ب ا

 ةهحلعركتصما رجلا ةر ع
 مققى

 لن ةعارزلل اضر رهان. |
 ةمم اغلا هل اوان

 غيالوسي ورطم ا عطقن 1

 رداإ طقس

 ” ا يكملقو قراجتا ةدس تنتفا مت ”:مولعم ةزجساب نيقاجلا صح
 1 مالي حف مصحة رجلاب مخوجناذعي تورحوملاو ٌمءاجل تددب

 ْ ا اد نكس و ابيل نيقابلا صح وجا ئنئككسللا

 ْ اال تك 0 ءزهب نكس و رجالا رارلا يس هاصاقن١ هلأ جالا

 كاع تضاَود اما ىف سم يرشكزب الاغتسال ةدهم تناكوا
 . انمرشحو ا.طاجب مومو ححمع مخ ةدرض اف اجيك نا نع دعم
 اللا نما ولحم انابح راك شاذ ليع 3 كلعبخو كم الا قلم د نوح
 0 اسلوصو للنق تتام حام يذم و ل محد واهكرماذ ممعفد
 5 ىجا لع للحمل جبس شادو كيد نع رش سو وع عموما شرد لأ
 ٍ ةبااطمو انج شو الكام سدقو هج وح تلاكمالا تن ى وللا بكرا اهنح
 عرج سولعم ءام يرجو سس رم لس خب كرجل كدا داناع
 ظ اكتحا ىو ىسوجزملا نقال راجح فقو عمرصح نصب اذ ئعاللا مص
 ١ 6-0 ملعمت نّاكاو لتملا ةرجاب ةمولعم ةلم خلا قو تج
 ||| ىف يطللا ىقو ىلوتح فرصو مايرج طشاو رسال لود لمح

 / داوععب ل ملي نا رخخالآ نق وار طاذ نلكيت و ادولحم اخلبم عريعت
 لاح | توولا مالي” 6مم كولا لأم نج كلذ د حاطب كلل ز

 دا الصاوي شو ةجتسللا مادا ةماعو مانا ىت مدد ع

 2 راجت نجف نمش رادلا بر ؛انب م تايلامو بازيلا
 ,/نأ ولعدم ةرح فق و ل يد نح فوقوم يرق ضار ورجلاتس ا جع اجى
 ادلإ حييل ثياب مدعم |هوام لتقفاهوعر نيل رس ذك قحاب
 مل ّقعل | ضامن !١ ولا مصانع (ثوئلددرع و هاعق بهزد لد

 ١ ىوااهواءلقو , ناطر وجاتسا حبر غض ره دونك

 1! محل د عبس دّدمحلا قاتلا نيضد حرجتاأ محاخي ناملك معنا

 7 |!طدرل نوح يسرا هتناطرماوجاتسا لبحر ىف شع ىسح كلل ليصل نه
 : ْ رولا حب هرطالا ولعن صال واع : سف تناك ابعرم نمه مع م نمل

 2 لواط ارجلاتسا طفلا ى تن ىو ف الل جالا طمس لت
 انا | جل الو نعد طللا دتغناز عملا | قيست ضرنالا تناكتناذ اللا
 ا ارز نسر بجلتسلا رافض قرد ام انس نكتب + زكر
 ١ 6, ىبي تسلا لا دي لوا لصق ف ىلعللاب قت تناك دبع منش

 م



 ىفارلشمو ضنالاق راجل ءؤد نم رمازب اكوا مرشدا هرجلاةسارجخال طق

06 

 انزيتتو تولعم جرجا مهولعخ هلام و أس ىج ىجاتمادجس ل ل

 نركتل | نعوتعلم مدان داو اذا نط غ اهرحوم ن 1

 صلال هزل 03 ةرالا ىعمب دوصتللا جولا لع عاشت |
 راجل نحتفل ةلثسملاو هابل وب نملا ةرالا ضعب نأ“

 وعم دأب عر نيل عظاذ نم |ضقو نصرا رجلاتسا) جيم ياس
 بيلو ؟ىزملا م شلل و تس واعس فا ؟ريزلا باصا مابمعيرملا

 الب لعام ةداعا نعام لجرلا كتي ةدم كك دع

 ردا تمد أمنت جلال ليعرجلا كج هربا دات رجلا هازل

 ةرشو دو !ملثح ؟ رم ةداعا نم نكي 1 ميزا لاله : ظ ْ

 لئيم اه وايدلا 0 ماكخل كاس ةعدالذب هرصامر مج

 اخ ماجاك زن دارس ١و تولعم تدع كح وهاذاكم صحأ 3 '

 ”يحالوضو ج داي نك لوبق مل ثاو ةرجتلاؤي دازم الحم تلاع
 كلا ىف ناذرجاةسحلا نع ماو منادرت هاد ما سم ليضأبلا
 ه أبسا موهد متيلا لال لماشوب وتصخر ول اىكقلطم حبتقت ن١

 جلالك و تامااذا اهو يسارا معه العلا لَصناو ةءاجتلا نإ
 اكلي توع عراجحلا "بنش ال ويكرت وع, راجت مي ]بز

 جاتو صالات وع ماجا حطت و اجريعد روش ١وىو 5 يرو

 / اب الكت وعالو لبكولا توي لطتنالو مالا لاذ طنب

 ملاوا نم ان حكولا ت ومع حبت و ىيصلا ؟ولبب الوصول ني

 تاز اه غاشنالاعدعب ىضلوملا قفا له زكو ةراجحاا بانقأ
 فو تاراقع ققولا مل ضقولا لاعرجاتتس ا فق رطل:
 لحدا 5 ايارلا تا مطوم لها 5 داغ ترجح ذا أمد لس ضحا ١

 ليصن نا لش ها تعاضو دنع ن الخلد دذميالو ده 1

 ترج منضوم اها ةرنللا و مناك ع تان ل مابحاصالا

 كلسرآفلكسللا ذ. عرسلا لد ١١ ذم اتبملا نا سني ةداعلا |

 ة اتوا خقب تعانضم بدنك ١)| حصنف اههجاص كس ىف عقب |

 )حضن !.بحلاص كس ىف ةاش لكسر جرف اكس ىف ىتلاوملا ١

0 ' ْ 

 نيكول ةنوهاطلاءام د اءاذا

 اهلرح اطفس درر عافتنإلا

 رد قس مو نزلا كلهن اذا

 لح اال واع ا ند نكي
 ٌةرسملاو هيلع

 مقابل

 ظ ”راحاسإ يسارا سيل
 ا رض م ةدوان زب

 توم ةر اح مل: هو

 | ا هلا
 ْ ١

0 
 | لب انفيكرطا توي ضن .

 ظ ْ فقول هج فتولا لاه ظ

 ١ 0١ هلكس قىكول يعزل لغد
 ظ نافال اك عاشف ةداقلا

 هيلع



 ء ام ا ىرخنر كى رسل
 يك ا ضي اف كادها|

 سشصاو سيب ققولارحا
 مكب اعملاو سكأرب ريبشي

 رج تسلا ةياطم لوزا
 لشملاةرج !ماىت

 0 ل

 ن دا يهل ل

 ١ ىازصال |نالخه د دوب ماذا مضعب لَو وبدل |صلماوبا ظ ةاقاذك ورش اكضورمملا نال ع ناهمال ا.محاصالا ضد نا لق 0

 ريح ولصم تيرما د ىل ؛اذلا نم ضيا ميج مم |جارجم ركتحم ١ اذانيو مسردح ى ءأم بكرم ىف ويس يارا كليض نوح داع ٠
 ١ دصر او رس سدملا م وتح ث دخلا جيس 0 ”, بجوك
 ا والو تذا تو دبدوورعل ,اذللا ضاثرسدقب ها م ركح و ثماَي

 :7 ارق عمولعم عرجلاب ولحم ةلام نول طوس نسيب رن رجا وذ ىو ملأ فقوو ير اج تاراتع ةماس منتجون كنا مسيل نيم قل
 طرا مهو لام نوح ةراهلا نعت اراتعلا يلا حاشا عريب رجلا تسلا يهل رود زملا طوتملا تذاو لودعلا هاَمتللا وس ياردلا و طنا ما اواو عنباعملاو سطل ب دس داظ حلاو تعخب للا نجا نود
 / الاو راقيالا د دصو سوجاىلا عقرب ع لادصم نكد فرضي
 األ | ملغ فصو تاراتعلا غدي ز ىف حيح اق ىدل
 أ اح ثمر كلو ف نص نكت الاصاحتالاس سود ملا ضقولا نأ عع
 / وجاك نجلاتسملا ممتن واه دمب و ن ذالا ورا جتيسالا ىو دص
 | زملا ل وتحل ضن بوح ده ذ لحم ملاؤتلا ةرع غلجملا ةرجا نة ررجااتسملا ججلاطم ديريو رخا لحرب ضقؤلا طق م ةالح سوكالملا
 ان تحلف نيب اضوكب ةراجتالا داسفل لال لب ىجلاتسمملا َميلاطم
 ان ان ايجاريطب اهررجسا ضقولا ضرر أ 1 وسح نيعو يوتلا خامل
 ما /ىفقولا اجا تارحإلا ذي ورئرن) انمملا نجس ماء جززجلاسح محال
 نأ ىلا عزنا ذا قروصلا تاه طرت زيكاوا لتتملا ةرج اب الأ وجي
 1 هج صفع نصرا فيتسال وجاللا نيعوسحم ل ثار وج أ
 2 |قاسحو شمل رجحا مايد رجلاتسملا ميسا ل وسلا داو فضلا ةيج لا | اهنالر وجاملا يع ظخشمي دس وج زملا ؤلمملا ثاو سوجزملا ضرصلا
 نا مهد بيرل ردلؤ ل جيزورم وج زملا رجلاتسملا مرج ذللا حملا نحب
 اا |مجاتسللا معن دري ةريعتاكو روج زملا دصرلا توت دعب لاك د دولا
 ١» امام ةراهلاب ناوالأ نما نهض ام دضيف ٌءدماذ نقكت تملا ,رإ رجا نو دب َنساَجتالا تناكثيح_]وَقأ ذاع للاكل ثيحرمكتملا
 نإ *'وجو لاوس َكلايسو حارسا يل اعواتف نعضق ولا باك



 عم م1 مللعو راجح تدشضادا حطاب سازحلاب 3 2١ '

 سى ربط نض خاح قص حطب لعبا دا دأب

 . لن ل كإ رول ىذا خللا بدلا اهدا باس اول ىف 'و
 0 3 . أمران طتقناذ ١مل صعا نوهالجير جحا وذ ىف ريم اجسء اس جم ىف ىحأ
 ليتل محلا, جماجم ئضالحملا دبع و . عاجلا ةرسا ا ل

 امنا مسن ١ ديكو حلتسل ىاأ عراججا زوضتو مد درت ثلا ١
 5 توؤي رح د ورلاو طبتم رايز خلا رج وب وانتنالا حلاها نم إذ
 هاه كورلا اس ءاطتناو جلا 1 ءاطتفا ورادلا بانك ج مق 3
 لوبيز 2 يا تناول وزيضل اين بيف ملل تب رنيانمالك / ٍ
 ؛ ا د ىشعللا نم ىتب قب مال تصح ةرجالا نح ملهم رطعل | زعل مب وطن 3
 خغباب واف تك وقا ىلع ,تهحرتنزا هطول ل
 يضل وف مص اجر ات اردن طعس اتححلا درب ىتييطم اسي وم راج
 محي ,باسحيم مياس ىجتالا نوه نع عفربو تحزم ءانل داعإر,
 0 أ ملجم 5 د١ الا نم حتا ٠هدصحر حقب نقد اال

 كو يوت محاهليعا دوق درقمم نيكدلا ةعتشم تناك ا
 جا نعاكرتا 00 ال

 نويل ة تغمس نكت مكلاك وطول افلص كلا تبر
 ست: د يوتا تيل ا ناكل ودل نعل دانراتتللا ||

 انكم تب : ملمات يطيل قانوتودتا تصمت |
 ضل مل اس سارا

 للعلا ديرب نيطلا سئنم 0 يسع

 "0 يجضالا بي اورل نفل وزر خالاو ىرعد رتل ملك حيل 0 ١
 تالا نا اضن ابو تشكو رهو بتف جاور هاظ بتك ئه
 00 0 فسنلانزقانيطمر ارز اشحاذ نا ل1 ىعقتن 1١ او اضيا تاعي زا

 دش لولو يعل | فصنللا ئم 31 نط اصا لرد دما للا الاؤتلكو دن
 هدهاصر ضلال ضم لع ىنعرول ئطانملا ت تااعتا هيف و ىتحأذ وف ا

 عطر ناك ضّوح هزم ملول و ىبرءددقلا<ا اوفا كن مهو. /

 حبر غم يزل جدلا طر اتشنلا غم ىرتنا هدحب درلا لونيلو تع 1
 ١



 سؤ هلبب ةلرككإ اد لكس
 اميلي م اعنا

 0 5 > رح

 0 سس 35

 هلةر اهاالب هو ايرث معتم ميني
 نن موطوب امن اكن ا هلكرح |

 «بواسيال ةيانكلاو ةوسما

 1 ا

 ٌمسس نس طنا قولان الا ةراحا

 دن ذر يزاح كالا هت

 ا ل ا

 لسث هدصشلو يقفل رسم ذا
 ملك ير

 اعيرجا سف "”ر اجب تم اي اياذا

 لو مبا عيطرع اليرط انل

 ١ >/و ةراجلالإد ةعولحم ةدسع ءاتيا تيب ونيت بكرت سرا داوم نكس
 د موب ملا ةرملا ىف ماتيالا ةصح,اجتس رجا مسزلي جرم رجلا
 سي ونا مرشىف لاثعو كرتلا نم تن اترتلا ىواتن ىف حلسملاو مث
 ١ در نكسو يعتني ما عروش حرم ظمب ورس ما هتكأ داتش لاك
 كح ِت اال ىتش لاعا ىف اجيرق املس .(نيعتي 2لسم اج ماد

 00 واى هيعس وامنعي تاهو ةراجل تلو

 ظ لحب اعدتحرجا معا وان مع ألم ةرحارلد كنتدو
 ظ ا ملا > كو ديب لمت مب 351ه لال ثجردد
 1 مساجلالدو مك تالا هد يش تلاعا ى دع غواب رقال هجسا

 ا كو ةومككأ نم ولعب أه تاكد ةولبلا دحب حتملا نجلا بط
 تي و رابح نع تاقزعلما مؤ ف رم حلا رجا ىواسن““
 لا جاؤت ىفو لهاضزقو راج مول تاطؤ مسلما يطا فا
 | | يعش ثالث دع ضقو كرا اذ فحىلد ىلع
 1 بر| زم رت جحا ثا وخك ةرالاتا ذا دار م ةهرلل ماخف

 ١ ذر دزترلو منول مراجلا داسمل كدر لت ورع ريع نيح داس نومح
 لل ا وضاعزتع تسعو ل د ابي

 1 0 ل ا و هيرست :
 1 :داهاضقو تيعل ١ تماك ناوزراجأ تم فالاعز أ للناس ولا منع

 وحال ذا ل والك ىلع نوع الب ظانااجرحلا ةرساف راجت" تن
 1 اور نحضقولا اد هالو سرجلاذ ١م /ةراجتالا نوح داينتسا
 ' نوجد ةررعح داي ا توج حجم د لم نع 00: بكس

 "0 رجلا ترالا اعتق داي زل ا ضرعت بلل حبلا نمرجست لب ىلا

 ١ انا ىعدقلا ىداذل تولوا حملا نمرجوت 0 |بيجاجبق كلذ
 ه/لالا نا لا فقد غركذو اهنا ةواناوعدلاىلزلا ندع كعتتست قش
 07 2 تهرللا فال هيدر انا نباطتيب متصلا ك
 | لضو جل رادقم ىداوملا.ا فلولا لاق اذرلو مشحلاو
 جر :ةانرلانا ىريصألل ىواذل نع رع 9و ىرجلا لمن كدر ذ 2

 | فقوف تراجم اد حسم سات فصتنلاردّو تحلافلا
 ل ا د١

| 

1 



 عم ب موت. قرح دز ع ولمس ع زجلاو دس عطس تزن نمط اكلة
 0 4 اهزتشد لاب نزلا مود | لشم رجا ف مرمتسم ةد ايرشامت حا ف ا

 00 دابا 2 نءاجرجلا اكوا. تحباوبانلبق تاف دب نقع دانزلا ضمت لبو |,
 تكك1ننا نوه :صيمتلا جدأ | ىع بع انه ما دج وييدحال |,
 سوح معلا ايف ةضراصكا ةداي ناب عاجتاا م لرطاخلا ْ

 غول دكا عادلا ءاشجي؟ جابة دانا ثا َّى ساتوملا ةرس يف

 انه للاب صاخ سيدصل ا قابلا طرا والرجلتسملا خف ا
 00 ةرالا تضقنا م حج ئح الام ن١ د رجا هش املا | ا

 د6 65 لخلل فوقوللا ١ :راكإ مدع ل ننال مرتع نم

 د امال تنعت نو ة!وجلاةسمل اريذم نم ىماهيلذ راجيا تعال

 0 ةداد نما والا يقي مور مرجنالا و 2 ضح ميل

 ل الانا رجلان ةرذلا تطمو :كبعج تااكوقت حسان 49

 هال حم 0:ابلطو ب مفرح نا
 : قحا توك ييعح كوك >6 معا عينحل مرايإ صم لاا يعع قحا نو 3

 ا ل 536 ةاككرصإ لبجاو هراع مطل كا و طوعا '

 ا /عريباضراحا ةرعجحيم نحاوورما ملل ُضوفللا هرج وطعم ته مكرره شر سأل

 0 انجاهل انتو نهب |هيلشح عجل كحد دل نهم ةعولعم ةرج-أب حم ْ هنأ

 6 هان رجا م
 جيسي 1 00م ظاجلاب دسار يعامل دي والجاف
 يي راك 0 1 كاس, داس كلذ تيب ىطارا 0 ابل نسذإو

 اير بك حا حصل و ابوو نذل رسل وم ةيرتح فقول ضر 0
 اخر نع“ ميض در وأسو مع 266 داعم بح للا تب ىيصمأ
 : لزنم ا و ديك الا لال اااه دبيقفلع |.
 ةرجإب اييبراجا ير اهيل مايتم ةرجاب اهش اش رلاجل يدم ميتيلا لاو |,
 لكملا د را 7 ىمساق مهالصلا مب أ

 لع ضرع ريع نوم عروب نملا ة داي شاد دا نم ىرناىتيلا اهرجوي |

 ةرسانلاؤرو حاف تيغبا موك «رساد 2و0 ةراجتلا ذا ١

 ىوعرللا نماضا رهط لو لهن مدقت اك ضرعررياع نم صحن ا

 قباب ولا فوقإلا ماكحا اهبقرللعت صلاللا تيب ضادا نا |
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 ل

 | ظ
| 
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 دعلااكرلا ضهنرج ذا اهو

 ةيقبلا نذ االب لالغتسي

0330 
 مح + رربصخصع

 -بصاقلا راها رح
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 ' | نين الث نمزيكارجود حلل تبوضالا “ده ضتقم وا
 ؛ ؟ةلامواتن خوع طلو يراهن وتنام عداريربو تقال ارك
 'اوا كبوط عر حرج 72 لالا تبيض ما كوكس او سلوق نم
 ١ م مريصعلا ةرالاهدديشي لنك كنب عصنرجلا حلو لصق
 ؛' اجبار ا وجت مقالطاو ميلا ضد او فاقول غرد دان
 را |ءاسالل فكل نار معا ض١ ضاو ت زئكوا ةرالا تتقاقلطم

 هز زول طعلردتسا دفوررنا ما د١ وجرعي تاءلاطق لكو ويلا
 | |.الاق كلا الا تونس ثح هلي لع تاق 276غ 2ازعالو فاذا لو / أدع قاجحا جاتك حسل ريغ رجلا ٌمِياحمفي تير كوت
 رب وهتك لاح تبرع ميه المع حس وارا حوواو ضداح
 ]اجو ناره تيب بكرت تح لال طتس الا ةرعس نكاح نس لجل
 1 د مند >(ايجرجا محن هذهلاي و انفلجموي نكامتالا لات ادب
 لإ | صحو ىقرن جو </وانبح قراجل لو ارّبصح ٍةرلنرج ئع اكو
 ل, (5212راساو يبن عزجا» مجاطم لاه وبر كاكاو ةرحزمنال
 1 فرجا ١ ذأ ضصاخلا ٍّح بو مارا ب حب عرجتالا نحموصٍِشاه
 ,اث اهنفل الغشالا دصحوا متي و١ فقو اح نح جد صم هذ أنه

 | جرابعو بيلا غرملشسلا لصا روق ىيالامالا ظلت بصنعلا نم
 نا واجرجلاو مديل وا مفوقوموأ لاالطتسالا ةرممإ اد بصعولو
 راأا مح ل والكوتهور جلا ىلا لع ىضيبق اح در نك 0 «سكم رارللا ل نحل تااصا خلا مزلب للعو مل ليف قت ارجلا /وسملا سن رجلتسملا
 | بصاطلا عي دياعلا ىحلا حمج رن اذ فلوحا ب ١1 تالا مل هيمو عيضلا رام زنا ب ت نصت فس دي نعل كهلان لع ه3 | ور بطين الو رجال لا تنجر تسلل مارال ىشلا مليا ناس
 . ادم هضاسرلات ىلا رى تكا وك لوا رجالا لع هدم تاو
 ,, | (بماوصللا ىريبلا سالعلا للاو ّيوكزالا رينا غرابع قوس
 , الشمل اجا بصانلا ليعذ لدرجات مك 0 نا
 5 اك ود 25 وأ لت حاجات ىلا وسر تاه ن نا ىاررن)

 | نجري ماشا و ىوللل عيرجلاه ل بط مدعل ضي اطال ري
0 2 

0 



 هاما جام كلا 03 اوربت ءاشسجلا لع تتاحتؤود ريتال 7

 دول همتالالأمو فقولاؤ مّمك نلت ونش دخلا و ال

 وا اًبعفسم قوسا اوس الثلا هه نعيش لالطتس الإ

 0 وىذم سك بضخ ١ضانح تارردالاءعتب يوتلا |

 لواتانهو مرش ورب وما ةاكلقعو كلج واتب نكسولا ف
 ىااذج لون اننال كالا م يشمل لل برثللا ناز د جحود اذ
 مل و بكرشللا تالاقعلا نت ىاوركس نشاكشلا ناكر
 مكرانتف ا.ضانمل باو عسا واهرجا حبال ىناهو د
 نلولاةذَنَم از هعا ههساو يكمل نشل دال ثمل ذ دن

 دحارجا ىدهإ!ل ١ىواح نع م دالطتسا لدم لاه رينعيف ىف

 ضر.أ أرمصد وىواتاهلارهاوبح ىعىرتسا 1١ ل م اضاركذورتلا /

 تا حموطعم رجلا ضضحا نس مالك د حارجح١ نيام تيدا
 نلت 6بصنالا تس كرش بييضد و كح وكم سطل ا هرجحا أ:
 . ةرجك أذ عرملا لوا غزاجلا كارلا نا بضهلاذ عه 1

 زاجل كاو بصانعالل رجالا ةراللا ضف! نجم زاجل كلو
 ني لات: نهال ق لاه ىضاحلا جان سويا لاو ةرطلا“ كنا نا
 لوا زاجل مااتهتخا ناو نهال قبامو بص انطال ىضمأع ما

 ره نب رت رع تنك للا ولو شيب ل كهذا نوم حتي الرمل ١

 ىا مضل ىرجلا ناو لوو ناو تءادتشسملا ”شالنلا ىنعف
 جلاس للشح كارقلا ظنك وابص ان نوكيش نفد حلجلا« ”رينع ماا هدرجسا

 اجل ف عمركذ 2 يارس نه كذا حو يلون نموكش كالا هج |
 ةرحاقب نارعاظلا و ويلا مايضارجم و طورشللا وس طونصملا عيب |

 ىف ضقو ماج ام ولصق ذا اهو لس مسجلا مايق ملزنع عاجلا ١
 3 را ببسي للطعن و كي لج نكي ملو دين جارت 1

 1 نئمنينسسد اراك رن ىلا يه الأ ارلطع

 . اذ هدا ماظلاو قااجحلا نمىواتهارفاوج ض مدوض توها

 مس 7
 فيت ١ةطسراقملا ب عملو ئم مدلل لوول نس حينقلاو / ٠

 طقس ايا عام عطشلا ذي
 هكا

١ 

1 
1 

١ 
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 تيمور لاا

 ارو ص م ل .

 هس ومس



 هسذاالب ديل راستاونرح
 ةرحااإل

 9 و حد
 ريكو بلوتر برح

  ةفاسسلا نعش

 مه قيرطلافصنلا في
 فصنب عوضرلا مل |

 ماةرجإب

 ل

 يا سس س

 لالا ةرهان تلاطماط'

 هلث ليش صح امش ع

 ' ١ رنا اكرتدكوجكأ) اطصتفلا ةدس ةهيبدزم نعم جا طق:
 ١" ل درؤامدضا زلع رم ىرها زلا ىواذل 3 معا مسا 'بشملا
 !| تيّشاكو ةردلا ءزهرجلا طقس رجلا للا دبوهو 1

 “ نر د رجل( بجاش و مايل ءانعتللا ب متلي حلاادا عراجحال
 ١ راجت رات نضدا و لسعر بت! باودللا البرسا كسل ب مه
 تددلد عرفبب عاج ْح ص تكسم دذسع ىف د دي م فرم
 درع عروعاتمي واءعخ لي وفر ليبرجو عرش مج والو كي هن ذ١
 ) ,متلاطم مل ىو نهذ مل ابد تيرا رجا ممطعي ل سذ

 ل محالاو غارع مك شن قيد لع وجلاتسما ١ ايس مهدي رجلا
 ملأ ورعابجم دولا يلا ٠و نا لع حسوب عم عرجلاب حمولاعس
 م كب لع نجاب ارد بلطي م اقو دومحا لهذا حئالملا ىف
 ا ا- ص مردعو رنككلا ل62 رتشللا ىف لمج كح طرا رجلا 4 بولي ل رجا
 انآ تستر ىف لس ملرججا الاواني ما اح خيب رجا تس اول و وق
 نبا ندع إ/لللا خوم مواسم خرجلاب تك لل قشمد نمبر الرخا نم
 | الجدع كرو جراج نساعتو قيرطإ) تضم الا ليلا بكر ول
 ىلأأ ايد دنيا جتالا فصنب حوال جوخ : عجل اليد يد خا حجم
 ااا رمش بط ندد ل لع مي وعصو جل وبرس حا فضلا ىوتسا تح
 ملاذا لس ريع نضر طا[ نراك ىح يري ل )و

1 

 از

 :دأأ ل عامج و لل جراج مرعب نابي زل صمغ حلاطاملا لبكت
 :رأ طحازا د ىو ايلنتم ةجأ لة وه هارللا ىمانطبع نس بكغ
 ! لير زن ىوس اري بيرررزم مدعو ار طمتل ىريذلا حج بل صمو
 | نر للام ىف ع ةصخر ا جه ولعم نأ تسب لباس هدا كج هي
 : ١ فقو ى طاريق فض و اطدرإ رق هتسو١ط )ريفر شع سنا هدو
 // | داتسبلا نيم ليدز مصحح رجلا تس ذ ورغ شالح غلا بالاو ملقا
 "نطق ديد راض ها عرش | ملتح ةرج) ى' جارد نوح محول حم عرجلاب
 ,نا اينهالاب شحلاذ تبهب التم ةوحا١ نو 3 ضقولا تصح نع نقولا

 | ند“لأ و قرن مح وتكو مراجلا ثو لبد ةمرطعم ةرح ىف كيب عصخل
 ا نحا يجا ملاتب حصرللا لام لقسم موقرلا نق هلا طان يبرم
 1 درتإللا تح عزواتملاو 1 و تناك يح دن ب شب صح ست ايع

0 ١ 

1 



١ 
 ا

  1للمس دال تعلو زاك ىواتخةفو حجت رسد للم

 د طل سال لود و فاق والا ىابللا وتاطلسال مياس ةرهب 2س لإ
 | يا ناكر نحمي حنانيا نبع اطقم ذحاياهنمافصم تور نا :92قبلو ساني د تادف 7 ل

 اذه لنحو اطل نيط وصحت اكوا ةدطلاسلا
  8ذحأد ناز وك مما هتملا رجلا نفك كارل مزايا ل دادمملا
 رواها نيالا نوحارعت لطللا رجلا ند مكوتب رادتحلاذه ار
 ينوون ملا طرشي كب شملا نصلي اسوا ”لزامم دهاكك ذإ ا ا
 ىلاولذلا نياىداتذ دو ( تنازع داو بكوش ماك (ث دكا اه

  7لمرلا نيللا بمس زيت ابطا نزمحا عج ١ مح نلت يحتل

 نوم ابل عر واحلا ىنصا رجا ال١ بستم اباد هشس عرجحأ 6 4
 "ضاق و دإل ىرسو لاقل نيدااصان يضارفطاوو

 لثالا جا تاجا ( نوه «م) وجد ىلا ثيل تبا" الب١
 و يرام رللوسعمدتش>و 2ك عصخل تناكثيح م

  0تاولصلا ؤر مله س انما مويل وبسس الل وتم عرجاتسا حجر
 تح ده ولعم رجا مولمصح سس ةرئ ذر جرس دو وو ىلا
 حجر لا طلاب لو لونا كزحو تنقنا قححتموترللا ةنسمل ذر ملك ركذ ١س حجل !رشلابو فق لا لع يح ملا لسبح جاردللا رن

 دخلا ححرلا نيب ملغ نقرا ىف وضحا حصر فضول لوجو 2 صحا
 لس مه اجر نهد م حرت قرشا مجولاب فق ولا تاع نم ترجا الد

 أهو  1١مصب و تيعر ةلاجلا ىلاخ نوعاس هرعنمديب نجلا تس
 دهر ىح كيني ترب م( وعاللا قرس عاجلا ةدعا عا يو
  <9عرئطو رللع دل غدا دي, يبن دمطيت ( نم اضل ةرريصتقف

 ؟ىاججا +ماما ةرجاتسملا تيعلا لرئاونلا لإ ١١ سجالاى يي غ عربمل
 ملح وبا لاة طال سلانجا وه دبى د يىمانب فال اعد
 ١ يول د رع ذاذ دن وهل نعش

 هدر رجاتسلا قعسيلو نذحاو لع درلا ةرجا صحن ليعن نلكي تأ
 تيري داع هدر جاتسملا لع بادلاو بضداكرل لحالك و

 تاو ١ مسبلنل مولعم ل دب مالا اا ىواعم الح ةإرللا ترجلاتس

| 

 مساس
 - ديوس ب -

 | 1 -- دي تتسع تا

 | 000 منان 7 ناطلساهزطإلام
 0 نانا لف ارم

 أ 0 ازملا ةرج| | ةرواعلانررب نزعت
 أ | سلا زوو( وا هلك ىلإ

 ا ةلوط او لكيم نا

 د ا ىف

 سائلا مويلره انلسا



 ةر م ادجررحام ا سبح ا
 عملا عن نول تس زير
 فالق مدي دولى

 معراعلا

 أ كا ل ا يس
 هلزنموو ةبوساطرح اذ |

 ليصفتلا

 بم اهل لارج | ميو

 ؛ | لعب تسح 5١ اذهواولا مص اخ ترص ليلو موي ندا تسبخ

 ل ١ هي ل وتمرعع الرز كلا تسبحلا ١١5ىاذ لتس تسبح-و | بىلطلا

 ١ ميلعةرلا بجو ردو قل نيحنو ع لاطاا دجو دانه ناكني

 ١/, نحابلاطلا دجو الذ َعراجلالا ادا جراح نتيع ةرذل ضعدمب
 4 بعئالف ملا اول متتالادبخ وو ذو ككل ثيح نخل "نرش ثيح

 10 ةشوح طلي زن نعت لا حاجات نيالجر طل ليست ناضل
 و زج أ ل عارالا نم عم لمع ةرجأب حم ودعم ةدمل ةمولمللا,ةدع عم

 ” ١ رول هاووتس!اه رجا اهم زإب لزم ةرااىضحب ايذوتساو ليطملا
 1 /)الغتسالا ةزمح وحلا طل نا( قمل ارجا موزلاء١ ريو 5
 الا# و نيك اىذلارجالل أيل ىو جراجخلك نموا نها و ماج كأق
 ةا لالفتستالاو دادحتسنالا كاف للالطتس الا ف ورعمللا تاضقمملا
 7 محلاو للقرن ا د»الل لش ارجلا بداخل ملف دس انهلا نقلا

 0( | د١ عماذ تينلتا تسدحلاولا قراجلا يسق نعارال ةريساذ ةروج ملا

 الا | فض لوجاضعول و قانتالأب نياج اهكم رارملا ترجلا للّدو اجا
 اناا رم ىالجرع مفينحىإ دنع روك نا بحت وب روا كاك ع ون وا دنع
 دا | ور ةيوجتنا نجلا عزل عدسلا ب رامعسب هاك اكاد

 1 بلح ١5 نوتمل اق الط ننا نم ليعطظ تناو للاق ككل -اورم ناك

 فعب كالاطاو عالواتس دبش نمالا ماشملا راجل اسف
 صحا وتم هيريطل ذاعرتتا حلوجتلا ءللاحطع ل يي نطلا نماسوص
 ١! ||! شعر جلاس | ساكس سس حيصقملا بل زا ديوس غطل كل زيني و
 0 نب كاك لا انك ناك نم لبزل تالوججا عل م ولمهرحأاب 1

 /ا ١١ تالوطل دجلا لالابات مجرم مم ناهكلا كتدذ لا ىراجنلا بهذذ

 | زكي مل نعال خب ااهزكا جا للم ه ذ طع يب رش مق دصو
 ( | تبهذ َلاقو ىرادكل اي اجل نهم يجلد باد ىركتس اول 0
 , | اةزاارجا لع ناكل د غ ىركسالا مق دص نا للة لهلدجلاإذ
 ,| حاط حصرا قل ادرصلا ةيرجاتسم كرم للا نعال ان



 ا

1 
 "م7 غد جلا تط طك حن باء انك رق ئمطنلاوازإ

 ند جوبا مادالا ثلا كل ةرصللا طل عبط تطيح ١
 رجاتس| ل ةرجلات سلا تاكا راوهتيس بك ططضل' ع تادانصملا ٠

 ركجنوحلاط نجوما ليحا ىح رجلا لحم جارللا نه

 2 عرابلا نع هع تمقو ةراجتالك نالاركلا فضد بج

 ماجا با هال رجالا نضي يو تن حجري حت وحلاطلا ٠
لا لهل تاكائا رجلا لا ثوحاطلا نحال

 الا دح لو شا

 نهم ترجلتسارجات للا لاق |0١ ان ىنب :وجملا

 راهتقرلا جيل ”دوحلاطلا نم درا لج حقب تالا |
ع دشرللا للجط#تمقو راجتالا كانه نك تنل(

 حاط | نو

 جايه بص نم متاح ىيقرللا ليكملا ذا صحب" سولو

 يامالزحاجراتاع الشرج ذيل مجلحا نعامو بكس جاتنا وم
 : نهضت نعد م ضحبإلا لمع بينج لك عاجبه غ كرو |

 د تحدد جر ند فس دو لاعو تكد احر ةطحو) دنع |
 ىاتخاو نط نما رعبا ةفصملا د عرطصلابدنورمس جياقفآو |

ا هند تك ههاامرحرم تثيلللا واو زدمجوبأ ْ ١
 تبا نيبادْلَص تاكد

 ,  ىفاو صلب موي لروتسم تاككداو نط ط اا تاكتداو
 سو ل 3
 8 ش 2 -_ . _عيجما لك اوصا مجبر لانا فنا حصل و١1 حعادساو /

 تسول ول دجلاو كوتا لعد ةياودا حااطوطو ايتيك حل

 كلرتكملا ناك( ذا ام ضالذل لو تامزل اريغتل نوزحا تملا اهمَيفا أ
 6 ااه تع ارتختالا نكياع نأكو رجلك حمام كتلالمملا

 لمت

 كوم ٍبؤللا تبرع اكوا ىرتملاب تاكاوسات اتا عضم ماه

ال نكيالو لهذي ثاكأاناو نعوااداتسممقد
 قالك دعا تحت

انالاطلاخ و اكاذا ننيناكنراككا صوصللاو باطلا 1:
 اص

 روجالا» زي ث دعاه تيعلا تناك«ل وو بييعصلا راجعا 1
 ثامنا عبو اه تاننا ضنا لةرسلاذ راجت تاكو الع ١

 ىمصللا ءاضو اذالع للعمل انما نسم ءاطعارلو طيبخلا نع.(
 دلل دراتينماحف كو ىاسب مي وهل 6 ناختا ندا ١

 نض 00
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 رش اذاكر احلا رعي ل
 تايخعلا مريع

 "نين باواتخ الو ملح انصر رييعجلا '«بص ةاس ' اهرجؤاعوخت عرجالر الا ريحا د حئتخاذ راتخخارمل كغ
 ١ نّمتسم اطر ةادس ني ولات تس دتك ب وانغ ىلا ١ ”فصر حعظيصلاب سوي كلا هلروت# دداك تح” ك1 فصنا ىلع ١" ارصلأب موي حنو للك لروتسمو حو ررصتقن اكو تم دعت تهد
 , جيف درك لا تاس م عنو  لوءيادوؤلذلا جتمللاؤعابل ؛'امر الباف ”لاصالا جرم طايل مشي نكلا ديد رس ل عف> تظرخل
 مرتو لصتتلا قال لم نوح السلا نوم نكماذ دارججالأب |١ ىلا نمسح جيا ءإيعد تقرمد بؤرلا ةوقب نإ لصاحواورغو أ رررلا صول اتعمولو ئيطي شح ق د نم بوتاإ قرح ولام ا صل تي ادع تيب زنا »ملوقأ نبضك حطم ا روحا ناجع نبا هما نابيرجم تاي دك يك ندا
 أ بلا ىلابتعا طقض سالسللاب هربتت نكمالف مرا تساي سبأ اجالو سطنب كيد نرعتالو طعطو ملطلا غوفلع يشي ماذ
 لأ م ىراتنلا ص كداح م عقل وج ده فعال تيك يدر | ١ىئبسصع ا ءدسأ ولام قر رانا بص لا .غبص نعرب ب١2 ةداع :) ”«كبصل نوب زن ضد ذا اهو لسسرساةلا درا نتيضاحر وي يشك مايو
 ١ | ندب عناغ نص اكرض ححهتيررحاجم فضح ل ضد نإ دحر هد نوماريرحلاتف ىف لس ّس زازا ىف كنج رجا نكسب أ بم ونا نمط شحن ما صاصلالدحت 23و صاطحلاف آ تاهو عضال احلا ذ نكمل كالو در وس ولو, ضي اعديملا

 // بكن قبطعلا كت ىف ىرماعكا ماذا دقف 01١ه اسس تامالأب هنأ ايلا رما تاكا شيحجل نلوم وذبل لع نا نت( عصفت الو هطح
 د ا 5 مخده سم رض ؟وزك حاسد ةرجالا نعت
 األ هةر رش نس هاتوا وغم ل لتغبج كات سمه نئعإر دق
 / بيت كاذ زكاته نص لبو هر انضحا د ذعت دان اكم لع لو لأ رس الل نما. مسابةدضلاو تبن تبازن ابكى نام ميت ىعنصي
 ه١ اورخلا قيل نا ىف و )طاق ممئرلاىكا ١٠ج بهزذ حسرنعم عرجاب ١/ بح جءالارلص يل وارد رص _.ياككدير رن مدا املس“
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 ا
 ادرلاعاو ءلاطتا ميلي جزخلرخلا قيرطحالا معاول دعم قيرطبلاطتب
 بحد عبرع نمّوصلا ىلا ليطلو حنات لالا ضع ع

 ىلع مختون ىر كك لع ناهض (1نم غال ةرمصتةد الو ىراهملا

 جر داع ثاكدللا عدوان عيبا عاتس لالد لاري رن مخ داو ١

 ؟اضواتحلا كلا ًَ ثالدلا قرعاذ و ثح شن ذ١ تدل ىنجا !

 , تاطضأا# ىداتك ىو منابر للايرلا نمد به هذزع م١
 نخاف ىرنتي م محا رتطليل ماتس ١ نجلا بولا مف د كالا

 تو ذاع مال ئمطد «كىلاق حاملا مضظيا لو بهذو ححرلا |

 دا ذا نضملائا نا تدعو تيوتاعم لاذ م مداذه ىف

ا 5١5١م رق ىافا ذالك ساشد ملو ملا بؤتلا ّْ
 ىهججا لزنع معد و

ىطصلا؟ وببّىيو ادار وه دنع وأ ىنجل دنو كرتو| ل
 ضوول 

 3 مال الدلا ئمض واتحاب بر ناكذلا بحاضاع تاكدللا||
 ى

 1 0 وانس او لالالا ناك نوم - داع ةدوب نا ؟دولل سلو ||

 : :قازنالاب ثاكدلا ندم ترداحيف معو ع لتكرللا يأ

 معاج ؟دوللا «دوم ماكممالكرنع حزام بحاص2ع نايك 1

 قعسا م كاكا حجي ذخلاوململلا كالللا ءاب ىو اتذلا |
 ىدهازلا ىواذللف و هرتس الاضقريخب ءااضقب بج هروا يملا |.

 قبب ىمللها ىردا حا قنا لالا دب واتا 8 |

 لتخا نا ثالتلاىئ د10 1 ماب اهبل ىرما داو ىمطم ل تكوا

 ىوأتف ىف ايمطع نانا« ءاض فيكىرمد)>و ٍءاضو عدي نم هقو ||
 و كنان يلع ىدانمل ادم ممم د ميداضإ َعْفآو ا ١

 فلا ناك ذ١ ناكزإا لع نافصكدنأب برد نشب معلا صنعت دنع
 تازذختالاا داو ءأشلا دينو نمل مفيد ازا ثنا سانا تيب

 ما قلاب اجرب لم ىف وس ظفح رص للا ذا لع ىايضالف

 اءجاصكيب و تعاتص|رجس ا ا وهاهي رظلا
 فرعلا ناك يح حرفلا الااههاجن ما ميعب قدض انزم ب ضل انتا

 ء.وقباطدا مااحب مذياسشم ماجد 05م نيود |
 ١١ نسم رطل ىلا جاجا تيب معرلاقجلا قرصا مدزنم ١

 ا

|] 

 ظ نما نيعي مل نا وابنيضم ٍثيع و نمل ادق ناب لشلا موس هاهنا

 ا

 ىنحارلع لالرلا عدو )

 نمن#هدرافو

 به اص نور لالرلا نعم
 تون اعلا

0 

 هنيموداقملا ق دصي



 / | رنا. مري وانك ناصف اهاعريد و الاورعل لبا و دددر ضد
 او زحل ناككلا كنز ذك و ئالانحو هع ا هاع سو
 ظ عرلاب لن ذو ملت . غر ىع را 30 عارلا الي ىلا بحلص ١ «واتؤ ت اراجلا ىف زو نا يي رجا 6و ١جعقورج نقع
 ن1 رجلا الو انمانج عارلنلاصا مهتما ١ىوا معه ١ تطعن ريش
 نا وس ا رجتالك سيب الس ندا واس يو ليش موا علا تاس

) 
١ ]) 

 َّ كاب لنا وروس واو ويت + ب | كل
 ؟ سا ريتال سك حلال نا و لارجحا "لو ىجارللا نها تبطععم عرعا 5 ليفت 1 كل ١ نراهك تع اها عر ىئاما ضنا ذو حلا ىركذ كو ناكل ىلع ل دل اك 1

 لا « (دإ دنهتعع دام لكسب بعز يملا ناهض نحن داع
 ١ وندم ام ةريشللا نم وامس ١و عمال لط الا كدالا لع 1( مارا نم د الرمل حرت مصتسالا نق كارا هرع نم هاه ذب | عاردلا نسر حول حج نقي ةزرحا نوم حتم /(تعاز وابدا ميتا معتما

 هي هارب جي برطملا لانك برعم ىسرإذ ىرتللا و ونجل تيب طعس وتم 0 ررإ) وهو لوك راسمسلا ورجحباب حهب ىلا حلالحا وحد لسلا» تايجر اصمم و لالالا
 ىف ملثم ىدنجببلا -ءاضنللا عرش كفيتساو نما لطاع ىاميلع ///

٠ 
 1 0 7 ب نم وانغ كانال هاا نجاأوتسا »١1مل ننضي الزنإ "اكن و راو ضلراظلا 1 أ لاب داتمحلاز واجر |.لعنن اح دعب زاد تجرعا هوايا كيري سود را زكا قذاو كب ركل كاد ىف يب مارا لوف حولا بو لل عينك نتشراطيب ف ليسنر لاو دا| م دودي حلت ؤلاو ضعب لوصوركلو ىضميلالوصوب ىيدحارأذ 3 ري ىذا لا هدر غدتفف ل لتفيارطل نس مدت ند ل خددحلا ها م ندع ْ 1 8 : ل فدل ازأأ لعد نيما يرحالانف طيز سس انحاردللاونييعناو مم شلاىدص ورش سل عفن قدم
 ) تسانعرع توك حم ظمللل ىف رصتمت كو تحدت تدب يناثلا 11 ا ل612
 .لطتدا داراو 000 ربو مصل( ء| دارتشس جبل نال ريض مانا سدد سوبا نانير جلا هلم يح ظ انس اضف تطساوحو ا اهدا ازمات رج سما خد بيوت عاصت ناخ مهكر حوت | :

 7 تيا ظوزرملا حلاوخلا ا عاكس را نضد الجصطلا 2 0ك اهساجُ 7فبقن كابالا د نم عاضوتو ردهلا» ل نك للرخا عنصو مضت لادا
 م١ طسجيوب |راتخلاو فال اذ ىلع قوم !سرلاحوا.هكاح دب ىف
 راد نان غل نيل ومفنلا ماج الحا >«قوسالا جرأت تاك نمضد

 كو 00
١ 

 سل ملا تجرعوا تبن اف د انعم امو



 نضن اكعلاتح طا و تعرب او يرام محلل ءوم 7

 ىلاذلا كاوحا ناك تذ خام ىوتشلا لعام الع تاولل سراح /

 9 ؟ايردلل اذه نجرزركدو باوب الد ا ذاحروهو الاب رما ديبب ١ ظ

 قسافل ث ىورقنا١ ىراذل نعد تو ذخاو كاكذلا نق

 تاقرضم ام اتمام نكد دعم ماتا درع ئتيطسا حذر كن كم | ْ

 ماب لوها يعامل دلرتد مرج رن ا رض اغا

 0 نعانض لرماس لكتب ع ىلا ئم نمىس ا للا صاخ | 1 ١

 ا نو-زك «اصاخح ناكوعارلا فةرحاللاوا

 عفن لوح وح تببيغ وا ,مونب (نمك لملك ذا للاقد تالا

 0 6 امكن ول فقىلدلاجلا نو « حيبحلا تموظنملا طلو قا 1

 قرط عاملا قضي« نمكدت'ا ع كلا ىلا ١
 نحيبريرجاتس اذا اهم طنم : هه قعد ملاذ ناش رحاب دال

 لهنا اتا ى تاز دانييل تاسزلاي ةبادررعأ: 1
 خد'#وخلا ل ىمانطرني جبن وك نم ريضتقد 0و ديب زب عدن نطو حأ
 ىطي حجل حسم داتعملا ليج لحم م لو دادؤب لاراحرج اتم ناو ظ

 ةراجتئ حرر ؤتللا 2 ىهيىصلا 0 اما تحلل . ةراجتالا داضلا]

 درا لطل ىراوكا عف دا ذا اجو ليسوع وزنككا ز لّشمو ةدسانلا 4
 ىرت جوالو لجل بحاصْئم نذل ثددب ملريجأ ب سيل ىنجلا ١ ظ

 لص تعمق ىراهثكلا نيصت لاقت زمو عنا نمل ق قريقأ|

 ”كرتع ماسلا 2١ مهددا ذا حصا بدور سيف مد هك

 كارخنالا تب نم قرد عهينيل خلا الا عال مفدو ساب رك,ينيل |:

 لج نك لهنا و اهجح دحلاو لع نااهضالط ل54 [ريج ا رذعاك تاك!
 ددعو مهلحوجل) دنع نضال م :ىىضد 2و فالحل نفصايبجا تاكو ل

 انك. نذاريطب ىنجا كاتمب دولا فدا «دولا يظن وهو نىطن 1
 د رصد ميحوا لنع و اساربإ نمد بمد دولا يحاصاعدتع ْ ْ

 اى ايقاع نزح 2١" بحا صقل اناا هضم كالؤسلؤف
 ليعتست نا لسيل مسقنب للعلا عطش خاصا نا ىسددتفلا عكف ٠ ظ

 ايا ملينا ل تلط داو 2 2افارحجا يضحك ناكك ها تينصم لئلا مع

 امجا رحال ناككداو ضحك )لإ مادااب ناك سفنب تك |

 :ء

١ 

 ا

 أ / م مم

 ناكرلا]إ فقر سكة اع

 ىمصِدل نحت البر اكو

 ا بيوكلا طناهاعق د اذ

 طش اذ! في !هىسنيل

 هج هصام
 ظ .



 1 اصيل

 دك لالرلا د بركلاد خا

 نم#لا/ عاطف للا

 <10 0101لللال_-->-ا

 الا متيم داسس

 -باهلاسوئلار لولا عف د اذا مذ
 لالرللل قو عاضأو تون ا

 مجدها ْتْسإ

 نسشهلال م اكارمجال ع

 . اسيو نفويإل كم

 ' ١ لس للا ربط حم العال ىذا لجو محتل «داؤص نع حدي
 / ١ عوقورطللا عوسلع حازطشاب ود ثاكد ئه لوا تححم حل

 :/ | لعدن كددب 22031 ,عف دحش عدد ئم اضع قت هرش عتس
 / | رضنالؤطملا موس لذا نا ريورحع ناهض (نمريصقم كو
 1 حيات ل. ناذل شا موسع ناورإلا غاكتدق حجبلا
 ١ حيازفتاا ١ ا ان كح ريصي ائا رطل موسع ضويقللا اكن
 ْ 1 تكرر للا معاج سعاد و2 داهلا ا محولحم ئع

 هنأ 2 و مولعم نقب توداذل بحلاص م واض مصيب 222١ بون ضد
 | كامن دعب داعو بهذ و نقلا هطعاىح بول ١ بحاصطحا
 |/ ”لحا تا ووي تزال بحلصو تزال حبلا دجوي إد
 / 00 مك حب حذطلا ٠ ثوعوهو بتهذو
 أ | أىاو يما متالدسي مما 22 حولا قاق تادالل بحاص
 | يميرشيل تؤاطلبحلاص نخا مااا قت ١ نا تزال بلاص
 // نعاضوخاو ها وعد درج رتع جريل نااؤص غملالحد كتف نقلا موس
 ا ارشلا موسع ضوبتمملا نال ل أنوفعم دل نعمات ملالاو تعقل
 مانأا ل «رللا ناصع داع مولعم نكاعاتضتا اان ينصح رصيأغا

 :مغ رمل ح ولعح ةرجأب م ولحم ةلاء ارغ ليد حاتم اداه سس
 0 95لخت كدلب ةاحا و ئغلا ئه كرر عيعوف او صاخ

 ا جرت تاق د ىف حبس دابا الماك عريجك لو نما رع توك ان
 أذ سصتت 0و تحدتت كولبب سانا اضع اتم دنع ءأض دحاول ال
 .ز// «ارعي اطلصن اكناذاكمشماريجا ناكتيخرتإ علل فتك ظضحف
 أ لصالا ورح زي لاش ثوبجم تاكتداو نعم نال تاكا و ,تيعب
 ,لأ| ١ هصك هدا حرضعجولاو ثيل وبا حاملا كهذا تخل [ضصنملا لع
 | ةباددهح نحر رجاتم ١١١ ايو سب تيىخاتملا نسريتكج قفل و

 0 لع نيسيكلا ىراعكلا حي سوا عس مرجلاب حني امد نيك نمحج
 ها | ورح وبار لعوهو سنا جد حا قنش ١ قدرطال كنا ىفو تباد
 7 م 1241و تع رصعنا لو دّهالو ىراهكلا نوم غصاب مضاد عب

 /| || ركبوبا حا ا ةانهنإم جزحءامنعم بتال تقشتناوث وون: +
 ٠ نال سايق تداولا هالو لبح طق 1ذ1 6 للاؤلا نمك

 رح



 ا(

 نم اكعد زا ع كالليض ءاطشا اذ هرشيالو نضال ةْنح ا

 بر حاج نصل ١نرهو اولي خش دش ثيح. ملال .

 دخان ب واي هدد كيب حو اح حبحج ثيحب 5 ]
 كتاعوداتنىف واضاف د مجءالصاملا نيج ماع ى وحلا لح | !

 مولمح رطوحالا تبا جايماريصع ح حيصلاب راكم جلاس 0 ثيح ١
 فرديا ج نحن دعلا دحلا ذا جلا ا ليع مضي نا دارا !

 جرخحو عر وح حلدحلا ىلا رطل بدال ىهتا؟ خدع,
 ناككزبللا كاك قزلا داصقن ةسيحعلل ىماصورراهكلاو صعلا |

 اصلا دان حم ولمس اباونارلاصق الا عف د حجم لس حوتزنا معنص

 امج عدا ١ذارلاكلا قرص بم جاد د كيوب هالجرلا ال انهض
 ةندرلا ىدا نيما الة رصد علا ساعتك بهذ .ضتقس بينت مدع |
 راها ةنالاريجح اجلا با ئيزل ف ىو قم ال |
 نع مأوى وراك بنل قدصر كى جتالكلع هدد الا منع |

 ليي دلت ا ريجتالاريب كريه واع ميقتسم بيرل اجو كبح
 تكة ها محر ةهيحوب)ط وهو ماما ليد هدد ىرس نماحاو ناي:

 ليس عسا دعب --- الا ماها ءدولاكملَوم حقب |)

 قرسوا نيعللا ردد هل3 11١ ني ورا صقل اك رتء ل اريجتلا نم:
 زل نمي 8رنلع و ناهلاب قدصنرع ثيم دنع لاهل 2 حتي

 آلا هاوعدك دلل ا ع درلا هاوعد تا اذه ىو رولا ١

 ياللا نيضاتملا لوف ل خس و عراطلا دعب را اال مط كرف ||
 دلي ةنامالاب لموسهتسادا«مدلا ملا يسر اري ظاحبتن امارس لوحلا ب قفا |
 _ فضاالع طصل أب موي اروتسم داك داو ىعضي الخ د اكتداو ١
 ' قمل تخالف زر مل اعمل ازعاج زوجا تس |1١11 بسس لك ههداو ةمعقلا |
 . ملعرظن ل لعحو عم ولعم ةدسئإؤ مولسملا لهل ا ككم ديرما لإ |
 . دي مدالطم كالليبريو كداهورعحهط تعم تولعح باود |
 سووا ضن عنف جبس 4 مك دا د وحال 1 0 ' يك لاويحرجتلا داك اأو هداج نجاد إنو راكدللا ةرجتلاب |

 القلم ةرامججاا غنت نوكب نا ظص ميلا انمي وكندا حصا ١
 صاانعوملا لشمو عيضرلا اطيح "عم حاككداريصي ناويللو |

5 
1 
١ 

 يداك ضر دعنا قكنار
 نممذ

 ا
 بئلإ/ در راصقلاو دا اذ امن

 كلام

 هلعج اصل نعل اناوبيملا
 «ر احم يف ةره ١



 وق عرزلا ناك ناد

 2 أآ آ

 اهلرعلا هئءنص نع هلو

 0 اجاب يشيفرزع

 «/لهتساساكررف رهف مانا
 مره ا ممزل

 كب اهيا ريغصلا مسا عد
 نجا لك لطو يبل ارمي

 فرعوني 7

 ا ردلا ناكتراو ليقتسالا ال فاصطجوب نالالأ ؟ىرلادصتمسي

 : راجل ةردح تنعم و يصل + نرلا نيحرشلل درع وا عطرا و بق ١ وار رف ةيطرت قراجارعتححدضصدا دي ذ جل ذيل سس انعيل
 ًاحرجسوت ناز وجيب ةراجلاب اكول اكق كك ررترلادب ال ونعشسملا ضصرنالأ ؛// ةراجلا أو مند ؛نين عزياجيرط ركب نحةراجججلا فثوكت للوعي ' ا لزؤشم» هرك نم ضرالا في رجا د وكدا يزل علاص متني مو

 نرجوا ناز لقا بجلا وو ررلا نحارب تحتج تحرز
 اوس ماكالع؟ لا بحاصر رداد مرج اهطعرم دا َرروضال نه
 ان رارزإلا را واتنذ جاك ماقب١ ىف جحا صل تحال مالح معاشر د
 3 ,ضارما رجلا مشت سو حشا ةرجاب تنداكو رماجتالا تمص اأو
 0 يرطلا نع لو راقت ى واذ صون و دابز رع نع برجلاتس١|ع

 7 نعل وك تزداجرجاتم غار وال لشمو حااوس فض
 اروع نانا للا نم نكت نا لم رحلا قد محبو راجل جفت ارذع 0 كلزم تزداللل نهذ غنوا نجلا لوما ل ايبتطواهرغالا معنص
 ار | !مرحص ئعلوخ جو ولاد ينم ل إرذلع توكيل ناكل هذ
 أ ماتا ىف هس را هلا هب نا دكي مل ثيح طي تاو ىذا هرنع
 | (وجزجلا لو ةراجلا الب ةرح بزب ل سس للالغتسالا دع ىاطردق
 ماا 6 حاصل جرود حلا ةرشلا نع تيزه لتس عرج حطي حبو قيس مجو
 اأو نيزع ىجراضتنلارجاعتسا ملاك ىو تنلا تب عى درا هنكذ
 "| فاو د طتتلخلا نع قراجالا ادعس ناك ذا حيتكا رجا مللعضرلا بيتس
 ,نأ اتا وجا بيجح و ردهنذ بج منيب اهو ”فورعس جار جلا دبل تاكد
 1/9 انقو روكي نا >01 نوط ع بصنعلا |انح ناو ركذ دق ىينأ
 ,ار|/ راللختس ل دعسو عاتنا) داك كلالاعتسم الل ةردوسوأ متي ثاع
 ما تاجا دحل الا رزحصللا تبا عض د حجم شبس لح عوججلا عالاب
 ||| لاهل عيل ولحس ةدس دليلاحالا سالغ مد خانت فعل ل طش يأ ايوا رعد لل ارجا رخال نيس يكب لطو نول رع مع ين ١ عيل
 لأ ةكخل لعاسرتضي لول هزياج انكر حيوا ءاتس 06 طجعم حلا ىلع
 1 .ولابلطوا مع وه داوجا زول نحت ابا دلط ١ىندمبذرجا
 2 ' (/ ١١ «نورعلا ناك اذ للملا ن»ذ نة رالجلا رع راني ذاتسجالا نم



 حبقزرد نانا نكذ ثبا مخ دولاذكو ذاتس لا جع مو
 تياواخجاتم لس مارا ىف لشمو سا عاجلا ١

 ٍس بدا نش محم معراج 0 طارت ْ

 العشر ذعونورفش اذ رخد ماحرجاتم الحروب ا
 و ةءاجتلا : د ئحر وشل ىو ماكل نام عراجحالا مي ئعقم ا

: 

! 

 ووو د١ امم جسمنا مضرجل تاكد نجس و الذادذ '

 "ىو ححرن راما بصخف ل أبعف د مولعم مرجحأب راو رطحا نكح
 ا انين بصاخلا جارخحا مكي لو ةرالا ضعب |جانكس ئعرجلاتس 1

 نم صخل ا ةردس حيافاع .رجوملا الع جوجرلارجاتسملا ديب نمو جلو ماع , |١

 قراجخالا نع وهلا غامد يك ردد دل لبو ده ذ تو دعب جالا ||
 كرد ملل لج لوطشم وج واهرات بحل صادرجا راعي ضرا ءحسس

 ابرك دبل :دّدسركو نيس و طلح ع مولصع دوب نس ره لم

 اور عراجاك حجره جرا طيب زب وح و للا وابحكو اا شا
 رععاماهرعغو) بصقوا هس زملا ميا ذعر زجلتسا حرر حصا اذنو من
 نارك بر ةريمزلا هداك ذاليطلوز مكال معار لا نع

 اكثداو مهزرتالاوجوي جاضيا تب م

 0-2 مس مل دع و ا '
 لاو فورا م الاصل : حائل اجب قني د دلصحو' 38

 تيكا دااد ذااحا :يرلا كميل ذااذه دش هدام '

 ةراجحلك نكح رص” لح + لا لقب جتاكارحوب وزوجي الا صامل عضال:
 اسعار اقتعاي ددعو اان وزب ونوا الك مرصحال؟ تناكمداو |

 تاك .>١اههمافدا ا تايبالا جتحوتفصلاورردتلا كيا

 لفاذهو زا جات 6بتاوحو ني عا هم 6
 ايضا تكتل ١ 24 لو فس ويجا لاق و غدح با |
 2 عجحلا تاليا غن يلد اذهط فالاتخالا ا

 00 امو مضلل اظن راصو دعما بيقعار لش ٍْ

 عار لا رار جتساز وي التخت مادا ىرلاق بسمو لجلك حضعلا
 ١ ارماشع عا ترابي ناز وجب ند بلجن العا ءلْعَي هرلاذكب ش

 دس م كوول دهس تاكتلاو لهنا طه ذ ملعت يتمرجلاب ع ذاتماللهببغي

 سلئاف ةراهتلل اور احرد انس
 اهئ هل

 ل انسل يرانا تصغا ذا

 ةعارسزلب

 هعرزب ةلوهشل ضر امرحا
 هعيبا نا ةليكاو ْز و

 عدولا

 الرمد الميك رداد ثنا ذا
 ساو طز ام( طرندب

 5غ اس ضرإإ ةرحا لمح
 بيوك ا منلع



 . 00 ا وب لت
 "دال نورب متحد سلاح |

 مهل مل لاه كك هنو

 ا ل
 له اتسااد سحر موب رجا و
 هداي زلا هل حطت

 هيلعإطلا نينو تقرلارج
 قفا ءرايعل اره ل ل نذاو

 عوفسوبو
 0 ل بيسي ع

 0011! قحتلاار ابياريودب
 0 نكي لو ةراهلال ا ى

 ' ١ عي نعرج رك جلا للا ئم (نروكنالو ,تدذئ ءفوصوم وا١ببلإ

 ' ١ لاني توتي ماج كيرا درج تق وان لس عرجلا سما ضرتالا
 ” ١ ايل حا عام درج مل بحول حم رجلا حم ولعح ةزس تجحو لب ئح
 ١" لياجرزع راج روك حن هذ ىري مكح قرا بحال عصم متي ل
 11 عاردللا نم ممولسم خرجحلاب ارا درجلاتس١ وهند للسن منجل
 "انا ووصت ابو بوهرجاتما١ اهم زتكأ سيان لب ىحا نم هرجاوف تاهت
 ب0 لسعد رجاتسا | ىنجير زب رجا ثحتوتيل داب ل ل بسطت
 / 5 رخرا دن لس رده ضد ارض هحرالل زجل لو ةدادزلا

 / جلا 2و تين ان :تحولصح عض ح اوكك نق وح دحر تيب
 ل بكمل هج نحت ضع و ديب ناهوجلاد عراهشا ال
 البنك حصص جراجحالا (نوكت للنزو ظاذ فقول سيل وار يحك
 ادألؤرجلا تلال نذاو مصتمل جحا ظان ككلو يلع فوقوحارج اخ
 أ اجلك داك تاق ؟عوطتم اكو دحا لع مججرس ل قنفذ جاهلا
 اا دسلاآ[5 دلل نم ليت هابخسا ١ نبط لح يصداالذ صت ملاح
 | مايضر ا لاق صقل لع قولا رجس ول احس لك غر_اوقا ىويجلا

 دا تفقولا نكد لن أب لرجال[ لكن يكت نصوم وك غ شمج وبا
 3 ايعي هنجو رينا تيلاولل هر هالاراجيا ل ناجح عل شب صح كلو

 | زيصتلا ماعم وهو ريتال بح للاسر لك نس صملا مالك لاح
 مدل رجرللا نالا ءلصتم صلتسلا كاكاو مآ ل دي دسُرغع وتذلاو
 أ ميلف نك نراجإ مدس رن ذل صياف ندالأ ذضخع" يحبو لى
 ,اإ| نا ضَتَقَي بضواعم نقع نه شري ورنعلا ناك ذا نمضراغلا نا
 أ قرانا انجليس لع اح ناره اظن آو جات ل تفنن نرجوا
 ١ ىفامدضو نكي) ما دضامل دقعلا تانج نع بو للا
 أ ليد رلخ م نال ديالو ل رجوللا تحاك زنا/طدج ضتقج توك نهض
 ل ل وللا تحذاي مسرتعوا ةانباءاعوطتم توكج انما نا راجح
 أ كانا نك قاد و نظن مرت و قراجحالا «كالاطب ببسب كدلك دانه
 1 | تحاساج ىذا ثيحر ضل نيا مّرراججاك باخ ياوا ريال
 '( 'ادتبا تيملتخا ا 2 وللا ىلإ لاو خواظبنسا لل لد ملتعلاب موب

 20 اجا يمااتس ايار ىلا هضاااوكو صجاإرف -
 ارياف ظ



 رم هناك 9 يلا نى َممنااهو سباب
 و لشم جا لل كاب ادجح صح! يطع اسرف مل م دول زنأب دحاو
 للوالد الك كاطع الك ةيكرياظز لو فلما دب ١
 الذ نع جد لضوجلتم >ااهو + ماتف ةراجتالاتادض تاو ظ

 نوم ىولعالا تك علاو نجرلاو ثوطلام راسنأس ىرجتض# ١
 و لقولا ىءاذلا ئءرمح نك 0
 اهلتحآ ئجاىه م امل نوح حولصح رجلا ج ءمولمج نسل عبر
4 

| 

 بج روك م ارا ند '”حولعح" جلاب م رث لحابعإ ظ 2 ظ
 الابل يلق لو برتلا باكي يزئازجلا خالق ا نيت '
 ١575031١ جوصتمم تيحلا كالجتسا ىع زياجالا| تراانميا برت ٍ ١

 ناجح كرا ل ضادلاانلا قوسلل برغللا الا رجا مجلسا ١
 رضوا لجل ىرءاعت ف نس ةرسااملا راجت باب نم شاف

 ةطيصللا عارم نال جسرا ةيعيرشم عراجم 0 حا سرا باطلا
 رجا ىرابت ناسخ دريل بعص قااجماا روك بط دي مشللا وأ
 نيت هنو اىوليعس يع قى ص 9لحلال هراعت نماصخلملا |
 لعباقلا لوو لولا يحترم عرج وللا مما جتك ينك حب امتي

 00 وهاه(رام ملا ر يطل كذب قفادقو دال تيمي
 تعقو مراجا اهم ١١.هضح كابل وتنو ة 0 ةراجحالا نع ءاواتخ ىف ظ

 مادا ل طع نإ ضصاطلاو ]رقا حالاب ىو و تايقاأ كالاتى ١

 ىوشعلا ذنحمآجرجاتس ا لي عسزملا جاكى را جدلا ته ضرتالا 1
 معا نااورجلاتس ١و دهام لاتح او راح نس ح صخب انو ل

 ضرتالارا متسع حيد ب ةراجتالك حقنا هنن حزن د حيضي أك ١
 سا ول ليح نايج ابسالك فق هةر ركزالل كه دالي |
 محلا مدجلا ف ثأر الث ىنضملل ىرمىجلاتسللادارا1ذااهو ||
 كعك ذاةمطاتللا نا نلريدع الكت مر اجلك بانك ضحاوأ كد ١
 داب هذ هانم دقو ىناملل نبعلا ن تال صبتص وزو ةراجحأا طوب ١
 عونك و نازوج اضراناطلسا كعقاتنتا ١

2« .: 
 ا

 1 يا اهيلديزابس جي 1

 اههرشباضرارجلاتس ١ 7-0 رنااحبت زوج خور هك |
 ١ جيجا

 ل

 عم ع انمار جير [يّتسا

 هتقح

 مهم بلا ةراجا دوك
 نشل الن اه

 وضم ممسملا

 مهبيك تر متبل ةراحا

 راجت تيرصفل اا
 عدا



00# 

 ملصل اعاد ةعطانماق

 مف ردع ثلا وزر ”دانا

 د اجإمإ

0# 

 مع يل ن اهكلارذنا بتقول عوطسوتساو

 لكلا

 7 هنينج يب نح انس

 كعرص نم ناك ذا اهساالو كسلا دسم ب اهحا ها ؟ايزلا

 ١ ٠ معن الا كرا ىيلل ١ك ل ىف َعراججتالا ترناجلا ذا مع َتياجالا طورت
 « ملم جواغا مصنع اطل سلا كاك عوتحو شعل وا مسالا دخلا ىم

 | طخا داو عذخأي نعابكك حابس :١نالككا يرن ىالذب ممحون
 ١ ةرجلاعرايلط ىك هشعلاومسلا نمراىتنا يصع جرجا تملا
 ا ذاب عزخلا مالت أرزلا ليا لع ب
 كرا الع ىر اهلا نالادرجلت لا تصشأحناكم لع كر طع ب
 لجمال مجذ ارب ىح اما-(و هعرا ميلا ئمدجوي مو
 2 دال راجح كورد 07 ُء جما هدداو رخام ذيج

 مرالكو ا و اًعرهلا راجل يصخ كم أي )م لعنه ولا فا تي تاج

 كدجد اة السلا يغ اذ لعبلا تلا :ةسؤلاعلا ىواتف ىو
 1 .املادمق ناكل 1 ىع 5 راو قماجحالا ىكت لا ذا طكاذه
 اد أ و ىيعرازصى دي كى رمل ىنحإرما تناكعوأد كك تاكأذا
 . | 1 النعال مولا صلت اهرجناتسا
 أ نيل ىداتف قارن ورز عطا: راع »اذ عصصاكتلألو -
 للا 5 اهلل عراجحلا نه نااللعنب | ارم جفا سقف قماجتلا نئح نمدللا نجح
 ا | عزرزلل صوف ع رضا را حدر جاتا ذل اهم لسا نمل هاو -مطاتملاب

 3 «|اؤالم حعاربزملا كلر حورطسلا ديزي دارا َراجحالا ةزس نعجج نصحو
 امع امعرزيل أضرار جاتسا هد 0 امعردس نيك

 : ؟ دك ال كوع ناكألصا ةعار نما درتي كا ادب
 .راإ) اتيسواات نا رج اتس الو اذ نقال كرحااضرا ةرلع نأ دايما
 : رلتغلر دا اعتقلع ا تتكزَوا هلدضاق ارز ع ناكطسلا لادب م /
 7 دحا ذوو 2و جالا تاجرفسلاةدإ مد سل اكول منا
 ا قون 3 60 ىيءيودّولاو نحركلا دل ملاو ميحد ماا لاووا

 ' عم فقد تياوخ فقس زعدلا كح كهل قد اي و ري ابكي
 ]|| صو و باهارشب دم | هتعضنم ىئوتساو ا.بدطس ١ع ملي حجر

 لا ٠ "مجاب مجاطم مادع دب سو دطلاد للجاا لح نحل اس

 نإ !!كطسرجاتسا مج مل سذ لل ةركذللا وللا عرس حنس
 1 اضاوفف األ نم ارمتآزب نوحي لع تيبيوا بالا مللع فنجتل

3 : * 



 سوس» لو تخرب فقد ن يي راج يسولعم ئيناخفتوداشلو
 فقولا 9 وسمح وح وركرجلا ه ىو مناطالس هارب بجومب كبش ٠١

 ١ ر وجل ا معفنم ورع وتس حولعح ةزجلاب جمولعم ةدح 21
 كروب نللا نيبال روب نذلا لوما رجلان عرالااىبتا> حبق ١

 هفاضملا "داجإا يعن التلك مح رابح( نوكد حبيت ار دللا حن مطعم رج 35 ا-ي ل | ووةرعاتتلا دعب أبل ول وظن ةراجا الماك رشس ةدس ةنكب ئما

 ١ عراجما لسقتسللا الا تفاضص ا ريصتأمو ندوتالا ىم «ييبج» تاقرطتماؤل
 2151و تلا ىف 213 سب لصفلا نمي داملا دال | ضشلا ١

 يم اكن هزنوجلا ناب دادلا ترجل سقف را سار ءاجن
 فلاد)و فاكسالا رك ىبا يقفل لوحوح وضل بلعو قيلهت

 طرا للا ول نيدلا ريب ىو اتةىؤد كا ناىلا ارحلا بحاصراتخلاو اذ
 اجلا راقت موق ىف قراجلا 'حاكك ذك سس كرم نضل سار ذه كرماد |:
 دياو نيىيعصتل ١ دحا لعمري وو ع يص تءاكد١و مفاضملا |

 ظ رطل ىواتضلا يو ياتنملا ددللا تاراجارعجل وا ىناكىرخشلا لع تاب
 اشن هلعنصيل رجاتسا ١ لسررتلا لبق هدقملا ثدحد لدا اهضقن نررجا عدلا سعت هس ب ولا ع مم زر رع د مضد اء للوس باوج نط تاز اجتلا ئعأإ)
 كو 200 ديب ب نم تالي لب نال كاكم اتش مونصبلا رد زوجا امي 7

 ها سو لو جغ يزلاوثحاص اذ زل نصحني نادك نالع عسي و |
 م انساذخاو لنولو عام مس رجلا ف >و تاكا ئه مجارنحلا يبرم هنن يبو كهذ ورع

 للملا نجا ال ثواوف لوب ةرجلالا راجل ننال دوش ل

 - #© -ب

 اجه

 تجوزتوالزنم ثرجاتسا ١ ةارما جوزتو>, فلس ىؤشلا نم مورؤملا وهات ضلباس طلاب |
 ىلع اييلع رج الاى هيف اىجورن نم تبلط ةدح دعب ىترجأب ميد تاكد نمار حطحد و:

 ةدزلا ةرشاملا ارتكب شلت للعلا يلح رجالا نوكت ىنم 3 زاملا ةزجبا
 ىصم دعب ةرجاتملأ ضرار ثرحا ذا مذ سس حربا نجلا نأ ا

 سيل ضر مرد نسل رك نا رجول ئمايملشت ئم شم ورجومللا ئه ثادا نو ديد ماجا عرج |
 بارك نعت هل ناي دابا دلو لليل جرف دبا رك و وحر مف طع قح مهملا :٠
 : ةر وكذع باركلا لسمو ضرتالا ف افص و بارككا و ضانلل عقال ||
 تاكا ذا اذه  نكلو د ايد ىجرمتس و اة و يؤ ابعرسارهف |١
 للسما يطل اهركذو نداروطب ابهع ل وسمللا ملش#ملا غو ثادالأب ١



 انا طك اهلا دف هتندسا

 ٠ لكلإوا ممزلي بوب ١
 هج ج حم ده
 ١ 00101ة«ة<«ة<1 00

 اهلولو بكسي هراذ هل مذد

 70 م سس يب22--
 ©لاد يث لكسو هلل ار د هر

 االول كيد د اسد اصل يوصل مبادل ولك الالياق
 1 مم لين ماعرج مو ةدمرارلا ىف نك اجود نادشا هت كولملا

 | كيلا رادرحا الا غدوجي مندور يزل دلل فما ةجحا
 ْ ءمماعلا شب مل كذا تاكثاذاه ملو ةرم نكضاجعبو

 ل ل سم بلر درت, جارت ناب" طوال كختخ اجا
 ١ 0 اغني ما 0 ناو لوبحم جءاهلالدق ننال
 1 رك داحاذ» شدو وق تا اب اجتلا باج اوا نمى ءاتنلارها وح

 ةيسنا نابع نعت شلل ىف قراهم ماحكحا ىف نيلوصتلا محاجي
 | نإ :اهجوزن ممتقفتارضدو ميلع تي ,تيساح ل لصرلا ريهام سعو

 قب تلال ةزالا تتامو عمد فلاعواسي راصوربفف تكسدورجن
 ظ زجاردك ونام اطقس ما بولد قمنا اع وهمملاطو نيكس عرج

 أ اع دّوب طفس طعزيكلا ممْف دان: ناو مب ُللِلطِب ابلاو كسل ١

 ظ )0 0 حل ترانا تام ا اج
 لأ كو طرانلا اص نا مرسان ماجن ( روك موو اصنار فا 2

 5 ارجل بجو نّمغلا تقو ضوعلا حال ,تكك ضوعد لا عرا د تصضنم
 | رهناعو نيكملا لباةعالرعب حان ؟رمتم ريع وللا حبا ءانلاب حملا
 . ران راجا رهجب 5 ىسلرطلد ناايعاشبا ه١ كو فلولا

 تالا 0

 1 ع ارد نوطتس نيا
 انأأ حالا جتالاو تااوداملا عجب 0 .درئلطع درءا ماع

 . فطوم تزال نكس ورد ىلا لازبؤملا مدفع لذ بج
 ]| ىرهلا لع ةرجحلكو كلما 6-0 ما ”مرجحالأ ايتن د ثا

 رزإ لّسورينا طع رجا الف عدصب وا ضإرقتستالا لبق عكذ نكت داو ةبجلاو
 1 .ةراجالا تاوتح و دانيا ف لكلا كيو ممارلاز

 1 جلا وظن رجا بكرا ميا لق يقعد غرار نع
 ١ صقتم!لدر ئاطل و ىوتفلا معو تلا نغ لاَ ىربككا وو

 1/١ اذكو ضّحملا لع للتملاجا بجبا ولا عراد ل ضرفملا نكس اد هاد د



 نيد ملا ِلع وري كاكا ل عتسيلاراحضفتسملا مزمل اذخاوا |
 يلب مص ناو ضضضللا لع ةرجتالا بوجوطتعوتالا ناكشيجرلا ٠

 ا ملا كن: ىف لحب وا لبق وا نوقلا تقد تو ةصجعالا ١
 كرد ل ىضيرعتسالا تكااطائساب 2م ضللا عم جرجحالا موزلاجوو ْ ظ

 يجيد | موعرلصو «كدزو ضيقا حضنح ”كياقع قالا ئءادخ ١١
 0/25 و ةرجال( نما .هف نجح (ةرادجحكو ةدسلاد ةراجلا تكتل ىجلا ١
 ةرساغ اجلا ىج ضب كترجلا ح5 > مابا و داشمالكطلا |

 رجا |ْنو بجي ةدس انها راجتاك ناباوحرصدقورتت عرضا
 ضروس ١1 ام ىقد ىوكك مممانج ان ملشسللا نهاظطح اذ لشملا |
 طال عرج لحما نا ا حانكس م جاباو راع رااللا نهراو مه

 دع نهالا عدا جرولا حيجال أ نيكسللا مماباام تاكك اوال ١
 اله ذحل لسع حبا عل تحج يحلو اجت كّقعل فانح خا
 ايت اذإو ىكملايو نها دض كرجل ارجاوفف عدضا ضتالا |
 -هارككاب مزيل ل راع ىزللاو نوعرللاب ضرعالا اسنا تهارك ىف ١
 اولا, ءازتنتالأب نهارلا ل كذاب ملول مال تلمح خد ىف عشنا |
 سس زوو فق وذ حراج نصرا غاب اعا صك هسا و مشي ل توهم لا |
 ورط حاقخ كرش مجوتالو ورخ وع كن ذا ند دب كب نان بعبرب لف هرج دكسسح ١
 مجو كد دب ؟ سلا نم حصا ءطضدم م د ادي زن فلتر روب نملا ||:

 مرر ازلل ةريزلاو يقول جدد لطم عرج الدرس هزلي لسرط فرش
 فقالا لأي ضرك ةره ضرلالا لتس رجا اديب ين مزلي بوش |,
 8 جا مرمارلا مزه املا_لوقا اصاغ تاكعزاو عيازطو يزل و ْ 5

 أما دشملا بحاصورعرجا ون ىف ير اج نكتمل ن١ فقولا يلا. ملشم ||:
 مدسك ملا ١101 نجلاتسملا زلات |,ج ىجحاذ نجا وقف ةيرماج تناكول |
 نالبصاغلا مزال حب مزلت لو احدا ةعانشب بصاغلا جازحا ()
 كول وكم فانا ف كذ اء. جارح مكم 1ذ١ اما رنرطمتقرلا فانه ١
 مرملا,رجحا ملغم فقولا ض انم ان وكن عتيج حو راج لا دقعب مل ١

 لع لذ لال فتس الل ةدحم ضرتالا تءاكوا امتي كءاكندا فقولا
 ل طنمو دعا ملا نم لراس الا الاو ارشح جا بحاطلا ١
 جراف بس (ت هسا نا هلا ىلع مالكا مة بصنعلا باتكيفي ١

١ 

0 
 ب ١ ا ٠

 دمي ف فاعل نا
 طيح م : 5 ثدا نورب فثو ضر عرز

 الس ردا هيلعفردس . ى
 هلعرالاو عراد
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 3 | طرا عرس وا بلضلا ةدعمارا دنكسول هى وداتنفلا محاجف داقو

 ١١ اناضا غلا عاشقا نم ضرعّسرّملا غنك ملوالغتساو ورع

 :/ ١ نحانوإل ضرنالا لتس جا طع و ؟سازلل جرا نلمل توكلوا عابس اول
 انا ااضا لضلا وعسشتقا كاد فملاربتعب ماا يغيرطلا ضرا يش

 ٠ واما و نورتالا لشعر جا رلعو عراازط ميانطل تلا ورمتع ا اعلؤرا ول

 ا قيلوصفلا ةءكد ذب عا مب صعالاوا تصل جدولا

 - ابصطلا ذو ايس و وها رجح جب ىيعّتس اريح لل الاتسسالا ةدم
 1 نادرجاتسم غبالس كسلا هزولع مالكا مات تت هسا نا

 :نللا ىداذ تحاك ذر لع دارنو لحي اجل ذا لاحا ةرجلاب رظان ئعفقو

 انلا| ناهز تغا اذاذ تنمت ور اص١ داي لادا اهرب حمي ىفد هلي مارب
 رب اتنعت وارإضا تناكتلذ هانمالا نلف ودنا ة دايرلا بقتال
 | تمايرجر وح تعش ةراجا نق ءزارارجلا دسم لسحق مل
 را | رججاتتمللا ثنا تيت و موا ساي رجر انا تبناو نقولا ثبىنإرمالأ
 ان نوع نصرالا جارنحا و ةراجحإ6 زيض حا لإ خوض زأ ع تح فاذي
 || كاتس ف لس نقولا عر اجك باب ىف اصلا كذ ا« ون ةوِنك هدد
 | ةراجحإلا ة رح تضتفنا ماطا» نص ريدزيرجا دو فو رج راج
 ظ .ةرالاتا نصه عر دن عم رس تاتا صرا ىنععي ىو

 | اجرا عيت لي ئه انما بالطو ميلا انعرمجي ساق مط مل
 الا| رداد لزم ةهتلا سلا ضلك و كه ذ ئحجيرن غتتم اذ ل
 لأ نحل رجا هزل لل ريب ريتولا لل يعرج اكو جتا جلاب
 ما ظ رحباو ادن عرم زا نحيل رانا تن دي عد 7 داما

 الإ| لل يدار جاب ذرب عرزا هاو عر ركذللا تملا لع طانملا
 | لوما ىالعلاري وتنام رش ماو ع ل ده ك عيبا اع كارد
 ! | ىرف د اكول اها خيار مزمل م سعت ها انبب ضرالا ل نكي لا ذا اذه
 / راما ةرجاب كاب ضرتلا قش نا ع وتلا لعبت وصلا غرركذ
 لا كنس مالك ض اند و قاد اممفلوملا ىتف ابو رطضق لا ف نكيملا ذا
 ١ بصق ا«تل وطاب كك ممولعح تيا ل ناكامرجتلا لتع و! برق

4 



 يالا لتتحارجلاب ارتي عزل اك توك نازبنيو كا انابلاو ٠ مورس دال هاك ولو تناوولاءاىلشملا تباىواتف نعئالعلالتفاك
 ربا نعاضرلا لين :ىت ارد زنك تيا وحن عا ضد الا لفاك ١
 مت دع وا اضقي ىارجاب ؟يزفا درب مم وب > اا كا نقلا ئع 1

 عل نيرا تالا حاننتسا ىلا رت دور ليش اذه ك١ يال شا نع لح مقلع هو تبت ورتزلا ١ عدحلاب لجحاك بجي يح ١
 بصل ابولو جنوغع مارال لالئعتس اللهللا ورا لاسو نقدلا|

 ١ يد نب كسم لاتسيو فاقوا ىف يرلاججمولعم ضار ف قس ,
 .اوق ةرجؤاس عام ديدن سرع ىقشللا جلاب |رببادررا ثح مرجارتو
 كالو ضرتلأاب طخ سرطعلاو اهلع نياتملا نم تاارعى عا
 رد 0 اسس ىجاب ضرالإ ىلرعلا قو كهذريب :) قبض عرماجا ةدهتضتفنا |
 مقل ناس رفلاره اتسم وكب ملا ذا وكذا ضضرتالأب سيرا ججلا تسلا نيب زل ل وجينا لكلا

 نموا فجل كملاو لعام اعبسمماو مكسحلا دشمب معربسملا ىارقلا
 _ امهصنح شال ىف و م١ واتض ؤرحبلا بحلاص ا ىف ١و فقولا |

 انج جادا يناتسب ىينسبي ندارجلا ال و صن اى راجت ب ضتفست ||
 جا ون ىف هلله نق هى جر اجر ىف بسر هاجر عي كتاكأ ذا ||

 نيس ا 2 قارا لة جرو تحلا جاي جسونعم ةرس يظاذ نمريب
 يا, ةمماشضماذا نعى حو تمار اي ضاظلاريريو جراج ةدس تضقنةىعرتلا |
 2 ايل رجاو الا هرا بيس ىلاي ليد ز و يتلا رجا نع ةردازن ةرجحاي |,

 دابر منع نمرجورالو داي جلا 6ىلتحا رجا عا يحس ١ نيل للم
 تي و ىو و ضرارجلاتس | راجح نسرن جاء باب فيفتى داق |

 ١ قزدالل ىوأتن فو سنار ضده ىف ١ -لوفشللا ضرالارا تس 2 5

 ءانلا اقسم اةلاسؤ ١ص وصخر رطل ١ىاي علا كارعلع تا والباطل رزخلا ب ١ مهرب 0 ىذا نق روتللاعتت نلولا ب قفااحوقلر نانو «راجتتالاب |

 ساؤلاو .. ىبلانع ٍقيغلا ثيددمل فو ميلعرطولتلا فدان ىلع سانلاو |
 مالخزطحا مضوم طف ١ عريل ىف 0

 طا وتلا ب تحرص اكن قولا ضان ضرحكريشس و ملتي ناتو ١

  ةياوتلا نم نوال حرصا قحا مو لو اهس الن يؤ تلا نيم تانالك جرح وحد نرتب ضي |:



 ماراحاور اكدح |

 نسملرل د لكو نيفقا ولاىزاؤ' دم نوكسملا راقتفاو ىرادللو ْ

 1 ' ليرجاتسللا نم نكن اكأ لا ملعل وحان ميفااه3ملو رنا
 1 00 ا عم 0 تا

 فامسالق» هدو هرتنا معن فوئوللا 00 ضال ءاؤنا نع
 زي ندا سوا ع انا ثلا تبت ول لا نوه عمعو
 59 وتلا نكداس نا لسعأ ع زنا هدي نح جي و َعراجحاك نيالا
 اناا بحر نو عن ائا نقول عر صك يحااربج ازعل قبس ملدا نح
 | نو ةربتعلا نوتالا جماعْنوالل ندا جوشو بنَقلا بحاصلرءؤشلا
 ش اولاقو معنه اذلا ذا مِن وضاع قبع 6ع نبع و ىابهو تارك .
 ابا ىاهدعح وطال غلامو مورغان د ع مدقج نىنللا فلام نااضيا
 : صحون ناب ىئاتنملاو مروظللاو تيل :باكصا مصدتو ىءداتنحا
 | "مر اذ لصرتلا مل و سرا وانبلا لب ةرال شع دعب وجاتسملا
 م اسد 0 عوج زها تال مموج بجزيل ع عيا زد 1
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 ايلتس“( ب ليف ردي ملاح وااوعلاب ءاهركت حن ارغلا وانما
 دجال ا كجم كلل ةذراص و قحاب عيدا مرح تو لينال

 قلاب را جوقرلا وحبل وكتاب عزاب همم عا راظنللا عط
 قر ولاسر هدازن للنق مالعلاو رائجلا ةمادتتاحف كد معو

 ٍ كذببسن رص عا يع ىركلا ماعلا ىو ماقال اعل كاد تسال

 ظ 3 اطرح نيم مق لوكؤيعو هللا عج داع ضاق كيت بسنت كلة تاهل
 د جاتست د خروف اقم : ناك اذ اق والا فران

 دن 08 ةرجتاا )مهن قي وا مسرع و هآنيون محو ماك رضي

 ل عج هيدر ازا لل فقولا :طمغ واصنمن منو كاملاملا ن
 ظ تاهو و ([تيرطملا لعد اهدا بلا موهاو ثوحالو ىر مع

 ١ تالف 02ج ق قو لع ىعرشر لضاذ نم مست ملا ليد زم كوسا و جاتتسا

 2, ”ملس ل اتسب ضر ممل دو سودا فقو ار اجوعاع مهركحاو حاف

 ارا . هزل مارحت و ليعتشا وانبلاو ىبرعلا تيس زجل راككحلا و ياَجا حعولعم

 ا سوس مدل تم سولاعم ةوجناب بلوط ةولعم



 للملا َجِجا جحوقالا ةرجتالا كلا يعزل يباب دقعلانيح يدا تغ ١
 رحيوتلا هراكتححإك مصب محو نقولا صحا و اطظ اك دهذ ىداو (
 |يؤوتسم زم 3 زا وما يرتاح ل بوطلاةرال رش داع مورلو ||

 دك رجولا كندا م ةمقسللا ةدابتلاو صحا ىوعنال عب كعيبارش
 مس حد و مدببيا صو سلتخلاو بحل اس ضرس الأ ظءىينبسسو سخي نا:
 انمي هملاب بح تس يذ 1 ةيعر مج لهن, بتكو داك نكي (
 نارالاو رجلا جلا نحل صعد و ىرتلا جولاب اوضح توت دعج مو
 لهي للم ىرحلا رجح كدب بتلكو قزح مكر وكذالا عل ةفذاو |,
 تاكا هو سس ضد“ ىعرشمللا جولاب تون دعب نيت تودع |:

 ناب مصقو توداجاع ل دصرح عاررللا تعم ول مح لس ديزل |
 ماا يح تعيرم رص ١ معرس تاوادطر يح ىف ضفولا لوتم
 سس ةلع تاون را تيس ىف بطر نحو ص ح فقالا ىف
 _لصللاو اطال دوجولو ىيقملاو مهتما عفن ل عم ةرجلاب |

 هدوجد جب ضقرلا وتم جو يل داما نيبلاب  هاالللا جولا 0
 ادصرحروكرملا للا تادقساب يزل حو بح ضاةىدل مهنا |

 تمولدو طظَمك ىلا كذاب تكتكدذ تاكثراو تزداد اع
 ”يصلاو وعلا دعب مب لسا قذاوج ايامك ماضل ضان تطال

 عيحمكحاع نانا هش كهذب سكوةمؤتسملا ة2اهنلاو
 زق طعس نم تؤدا ذل نين جاتساا مي ىرخا مج كدب بك
 وحاب لوا حلات تل وطص مح واح جار دلل نيح عرجلاب سول ريح |,
 انضمي ءالتقاب كيوللا تذل نجاه جاردللا نم سولعما اا
 ميال تن للبح ضاق الاضبا ك»» درصإو سوج نا ضلبم ح١ ظ
 اال ارو لل ناو ليشمل رجا ةجتالا ن) ل داما بتي |:
 اجا ننا مدعو اء حومو ةراجحاك صحب <يحو نوولوهصلاو |!
 ايزاود تيرنر تاكح وات وبن رجلا "تال حو أرهن داح 6 دادزللاب |:

 كو َضقتسلا هداهلاو ىوعدلا دعب طيران ب وتسم مهذلل

 ىزاو ىزحا رجب بتك تح كلا هاد ؤن ١ تعش بج حدب ١
 دييزيوجا,1ةبب و داصرتالاو نيهتلاو قرادجحالا مهجن ليئسح تطع 1

 ا

 كون اجإعرصرب ت اهئاو

 ها اقنراهعتساو

 هلبوط
 لعضصلاردقو مهر وريوتشلا كلذ تشاو نقولا ثدي



 ةيطدتملا

 مسرمل ابرهان للا نر( اذا

 مدس انوارسجوملا عال

 اعربسس ن اى ىلا

 * الاعب بع و

 مص اعبر مكالو

 ا ا

 مه انسلاورهوما فلتخ |
 ةلرف ودا انبلا

 ا
 فره م ةيوح اطرحاتسا
 لهي ةراهلاب هل نير

0 

 , .١ نييجحاب لجلابو ةداي لاب متراجا خحاسضنا مدعو دعانا نب

 ١١ سوجاللا قبو عوتندعب ةءوبإلا دعب حا عا تنويع لف
 نا كذا ملجلا نكس و مراجل زيضنت كو تدم كنا لاند كيب
 , | ردوحاطوجا تم ل ماوس نه لل لل ند كتم باسل
 .٠ موز هلاتع داحروجاحلاب شري كا ل فقول ان نالالهافخو
 || ملاحم كد>طعؤرصل ناو نادازرلعو رجح ارب و جرح وح للا
 نإ «تفرصلاو مهرتلا روك ناو عرجحالا نع هطتنقي فرص ا« ممو
 إ تانرك نكي مالاو دج اهيخ حوقي نحوعاالطأد وارج وحلا مالطاب

 ِ رجلك نب بتكو باعربتم تموكيو ضركينا عاش رجلاة سلا مطتقي <

 .ارإإ نس جالطا الو جرحا «لالطاريطي ممرعر وجل اه رجلا تسلل محل َع
 ا| "جحا عايش ملعتمن نا مل سيال واعر يتم (موكن لبو اح حو
 رارإ كافتعجبقفلا ىداولا دحروفلا_بكون دبي ده» بسب
 زل نيماكرادنمملا يق و باجتولا موحيملازب هدو تبكو معزوم
 رز مذ قب تالا رمابا هلا عم ريغوانصدهو ققولارا د رجاتسا
 اا «رجحيك محلا اد رمزتكاو نقولا يح منفذا ماراح كاككذا

 نإ نعل بسلا عراهلا لئن مقضنا | عرب تم وهو فقول طل ءرعاح ىقدو
 77 مقولا ةداغلو منصاح مده مزل |ضقولا ميج مغا نك مثاو مرجالا

 أ ةادبإلا ىراق ىواتخ ناك ب قيليأ زرعت دعب لع ناكل فصلا ال
 دا ترباراادللا بزعل لاق تاو عراجتالا نراها يتق حراز ىو
 إبر | وها نرجحامازكتلاو تينبسرجلاتسلا لل قفا ذلتخلا عرج الات يسحلاو
 ا,| بحصلا لها ميجا قطتاو مرق نلتخا وأ ناد رق ناو جبل

 محنصمبلاو معح عيضمب تاكت او ل لوهأذ دحلو حوتاع

 93 تي وعلا تضرر اهو وغلا تضر
 أ الو ىوخرللا ىف يعبأ هريتصيف ر اغلا و ىوعيللا نجاهئتحس
 م اد رنع لولا بتكو رككل كوهلاو .عردالا لع رتسلإلا نأ ئه
 8ىماجل موا طرجأتس) منازل حصتلا ليست نازبلا نعلم
 ماعدا ىضن او اياب كد ذا منع حأ جرجا م ليوط

 .راأ اككأم كش واحب مو عجرم تسي نوح طفلا و جانت
 ١ م ولملا مح معراج اتكرر لتر ار اتنخلا وهو عجرم
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 املا صنالو اى دال جر ا يره و كدر ةءاظن تكضق وخذ ءاملا نم ٠
 هاذا نقعد ىرجاورعرجلاةساذ سود لال ىخاكأ ءاذلإ ا
 ”منسس كن ع منال نمححولعح ةرجأب جهولعم حدر وبزملا دين نم ٠
 يزالك غمس زعف س وج اللاب ميسدو اس ار دحر ف تيزعيمل ةدملا نم

 تصحو. معن او كهذب فدو معا واغ ىح مسن راض وسطا سارع ا

 مرا رد قس لا نيم مك ريا سأل ى وج زا حا نللا نوح حجم
 الب ورع قب حجر نرجلاتس ا 5او ثددند طلارطا تلا مباجملاو
 نة حرجا رجوي, لم كدب رع درطتبو ىببيد ف لت ؛أع
 ىازعلا حاصلا 1١ بول منعنا زعل بر ورع ئحءاذل |“
 عاري تالركزللا حجرلل كه دراجي نال خلا رجا برج ييتستالا | ١
 ناو لقولا وزن اوحاس حيك كوالكو انقل يبكو مسالا فقولا ىف ١
 ا 3/15 كه حوح زنك نجحوا رع حسا رجلاب نهر يتسا+ ضضرم أ

 ىو ٌءدحاو ءاصللا اذ كلا ضرالا 2ث العا قطعت ارجو نا,
 و راهن حز يوجع بادب فن ىالاحلل سوط ري وتلا ج عكداهأأ
 ي_اظ جراح ةرع تنضخ م نيب و |ءهه بعد فقولا ضرءارجاتجا |

 يلا باولو ققرلاب درط ند ف نكن حلا حيت رجلا, اهو اقيتسا
 لماع ذو رصإلا غ5 عيضللا غازك كهذ مراييل حلا كمي 1
 ملل اقرا فاصالل اقوا قاضيا علوقنم هو عكا ضرتال أب
 ىلع لوا جحا رجلاب ةركتلا نصرت ىلا .ماةبتسلاب يشل د ضعرلا ل
 | زييكر سانا لهتبا 'ىنواعس كرزعلللا هدد ىدهازلاو تاضقل شع أ

 ول ثيحب تنداكأ ذا |اصوضح حالا رجلا دبد ضقولا بناجر عرم عم
 مح دعبانإإا كد بحلاص اعيرو كدداذ نم .زيككب سجن التذرف ||
 بلقرل نم ,ضا لوو ميقتسم رهان عرشس ما ىرعل ومين ضالتاب نئازط 6
 مساك بهدا ناكلب تما غار قتال انهو نتا حعارسا 0 ملس ظ 1

 ليرءا تالا برو مللتملا رجا نحزتككي ؛اذلا يحلاص هتتنيالو محاص 3
 يد ظملا نقلا ىف ةراضملا نيئون )اجرت رطل اصطدام ىنصم (َ
 ذر ىو وللا زكذ مالو دز كم/س خللا و مفعل نسما ١

 دعب نفقا ص كاع ةرعا5 ىئهاتسالا عكدو تييحب الأ ؤ

 تا لل لل

 تح

42 

 عدلا مهن
 9 1000م“

 ملة يرختو ءام كرر حج انس

 صول الف ءرملا تّضْفلاو

 هميم

 وفل ام اضقلاو اتفال_ىب

 كل ات

 هركح كا ازمر إم َنِلَت 98



 ما سيم

 مي رول سارشلا بح اصل
 قمل «رازو 01 اا

 ىداهلا ىدنما نترلادبع موجملا دج نمىوف تار نينس ثا
 | قفاو تيح تكرس تده دوما ضريمملا طخو كللد ليتم
 ١ ىجاف لها نق لعلة وتلا ورع نحرج اس ادن يح كوتنللا ىإر
 اللا ىو ضنالارعو طرا لل ديز مماض اللب ءامع

 ىلع ببرح و ةنس نين الت كيخض بم ةفاضألا كج
 د بئاطو اشعا ل الطلاو سارعلا لعو ضرال
 جا و لوتعاحةرملا لله سجد مكنة ليع 5 داعلا ترجو
 1 امىماةعزلا انا يش زل تذاو ىلبجا حجما للا مس اطلع 2

 ' انلرج» تا شودل ماهم عشار اتيت رز ئم الخلا

 ْ راه وج نحال ني لطوراجخا فالنا لعاؤونح شلل يدا
 ١ 000 عم يرن سارح بليا ي دعتب ةلخا ا نم ىلا ضو
 2 هد ٠ يعم وامل ىلا 08 دان ىلا ثدت
 / ا هعدص بلي مالا جلاس للا 50 ا
 | معو مع لع دعت ل ملل لع بحبو ةداي لا لوبق كوالكحلاتمملا
 لبا 5 نعول ١ اططارم ١> للاتتما هولا عدمت مرارا ىع

 7 فدع قالا 3| عع نعرلا ليعرمفلا جك فول ههاو
 ءَ 0 ك1 ت6 3 ١1ةبتس لك نعم جلا م

 9م فزع تاهو م انةياعرتب ةلانعسم 34

 0 ظ و نايل عطونا ما
 - لالا نم نلت ام نعضنو لوقب للاوسلا ىف انه عزكذاه تا
 .تارياوجو عساويل بسلا نجر مل كب ساعي ططع زيددعتب
 الذمم ناب ةطابسسازعلا له عدمت داك دا ىنجلالاك كذد

 يكمل ! م)بتسا ببسب دعت ناككداو نصي اب كغ

 نعد الئ الكواسر سا عنتنا قصصن فلت 3قحنبر نع ,اذل,سنمو

 0 واما ءاطتنا ببسي لا تضلتا ذا و لوقب نينه زك جاع

 رإ) ك2 علبللا ىمداعتيا كانط هنلاقلبو كاخل شا
 1 مهو لبحر | يج ل كررت نس معرب وا محرما قس در الجر برتلا



 نق ماتا وللا تعاط جحب عارلا متسول مل عىتنال اولاقمعرز. دضفالل

 اكد وصلا ميءطمشلاو دحر ةعاججلاتس كج سس ظ

 تيرتع نهدحلاو ليح ممتجا مظنحخ مل (توكتاذ 1
 نسال

 مح ملم ةوجا مابي ديو اكد دجوط ل
 الجور ئحديب زجاج اذا 17د | ىتج

”امدالا نستمولاسم حج قغمد الاد مضرشملا تلكم ند مبكرمل
 طزسو 

 خال كم نح مثيلا وريم ناورعاع لا دير

 ىلا ل دازي كب وكر لطملا جا نيمو طرشملاب ةرسلاؤ ةسوبرنملا |
 ىعو روكذملا خلاب ةدسأذ ةءوب نا ةءاجحالا نمكتمخ م وكل تعصقتبو ١

 فيحاممح طاقسأب انضر ال يملا لع دام 2 يللا جاي ١

 كت بج 6 ,دعصقنب ملا نعاصقا: لثملا جا ثاكاذاو قالا ايمس ١

 بيانه م |اهرعو وتلا هرردلا نامل دال اندق

 نوم ب ع ىراهملا هلم تاب مالكا
  اهلاب لئلارحا للبرد ةدحابمل أقف اهدل مو |, وص نم تيصح ني 0

 كيا مشددا دان لس 1 مش” علب اح[ :

 نعم هما ةدح ئلعو هأب رو مفصنب سبني و فلول وعل م :اصح اا

 ديب مفر برن يري و ىخ ثم مج 2”كو ربح اص نعي مشلاكو كن د دبب لبججر
 جا ىوس ورع بلو هد ل ليو رثم ناو ناصح نعكرتشملا .

 ىرادنملا ىدنذادحا ىرواتف ىو مخ وجل طلع لتمو ,تيبرتل لشللا ١

 نب يعض ءسب داعيا سلا ماداالل وأب ةريطص ةوعذ. لس
 . ىلع لا نما فاجن ملايطلا وأ يرتب هرعاو ةررملا ريدا لس سولعم ْ

 درلا لكك اتا نعل ىهو تصخلل كلل لد ل تميس ثنا أ:

 سلام ئح|ههتلعو هاي نسو يرن ىلبتتف فاصل او جيبرتملا سيلطن |١١
 نيك بىملا دلإاب لوهتملا لوا نقلا نبط عيابلا ت تاحمت
 فصلا ةيرتلا يظن ل ثومجلا قتلا نقلا اود ىرتضال اكد |
 دأ) ارجل سمرجلا مرجا و فلعل نمتصخ ازا مابها لع حا

 ميلا -اكاسلا مقار نضياتس تاسع نحل ماع ظ ' طع شيام باوعرا مدبادحغ لومجلا نتا ممَدع ||

 تاك وكك نو قلتم دولا هاقسوورج لح او ساعملا ني ىؤوتساو ْ

 معمل جمب ذل

 1 1 كناااسا رالا

 ةرحلم ,ةلم افلا ةراح را ىف

 يملا ل نقلل نبل

| 
 تبلل

 كيلو ةكم المجر جاتسا

 هبرشمو هلك

 11027 0 يا ا

 اهلاعريل هيا هيلا عذ د

 دلوو اهؤوص نمر

 هعصمب هيبربو



١ 0 
 مديقي مز نرالا مقلع دازي مو هاذه فلولا انبع حس
 , اكواتنلا نع رحا ىوتضلولا لقن مث ةدوكذللا علل ىف فلوملا

 تناك ا ىهمملا للعمل ذمرجا داليتاكتاب حرصا اهبيو ةيعحرلا
 ١ ناضل عرمالف ترض اانا حرماصما ىف ةوركد اهي مضاد وم ميسن

 أ زل ىف اتسم ىكذ تركك طورنملا لح ةدادزمالب لع شم وجل لحد
 1 ران /زج مغ دونط اضن هديرتتالإم لسا ويلا باب ساحل
 غو دلل لك راحل ءؤًط انعم نلعب حال حاج دوا مع

 كيووت اطفي حاملا لتمر جا و فلعل هو لع و مكس ئم
 سنع د مللانل نابض ةياداويرطاب حلالا خاتبرجا و ملوق نيت
 حد اىازللاب لت رجا اضحب وا لكيلا ل انجى بجي حا ىم

 بايد دالي الذ همعودساذ طش عحدقملا نضاذاانا
 نيلوصفلا ماج و ةرسانلاعءاجلا# ئه وضل نتم ىن ىوكد

 وس 1 >3 احا لت ارجا لعف هس اع راع بدساتيرجاتسا ١ ميزل هسرنن لع اتيبرج اسس

 انا 0-0 ةمجتالك يع ترلاصرجلا جل لع تطرش اج ملاذا علب اميه لكما ارح.

 الي توك ا هلع وامس حس رح م حلب امنه الشع .ادلا فصن لوس هنا

 أ | تارا فضحت مالاوب صولا ن١ للتي لقوا واعمئسملا
 0 )قيام بج ميد فلعل ارادّقم ىرينين اكو فاعلا انتو يسبرتلل رجا
 و رجا بجوسملا لبرج ثحو يب ملا ةرجا مافيا حبحو -اردلا ئم

 | 0 جيتا ثكريلاح جرت ل عيب اذه نالوا ءازك اي

 . نص )لف تيار كيوي ا لعل ل ديو ملائم اب للتملا رجا
 / كاوضدو ليل اىداتنوو ضنا تارانم نسنيتسا ل حضضفلا 2

 | 8-5 للا ئحإل نكي مسطن نوط ماك ملع منيل واش فادن كنق بق لام

 دأ خد لجر نضااؤد حبق كورنر بل بلا تنال زلاج حولا نمرجج#
 1 , فص وو رتطبيو رنعم جمنب | هلعني نااع نين زرطلا دجال هفاكسا

 / ذقامملا غرالاق لم اهتلا قنا نيا سيال ناك تاكعراو ناج كرها ل

 ” الهلا لا ىط مدراس زورو اناا ا ضبا ١ جس يل

 0و روج تافوسبجاب هنع ئمدطببو وتين الع بعقل 0
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 ٠ مدل نع قتلا فو حماعتلا نال ىلايقلا ك2 نكان هانت 57
 ا 3 سلسة جوش لش رع ىما ب لاقوة ط طايخالا ٠
 ا! حهادجتما دساذ وبه كب لنع وهات ابطا و و كاتيا ور جل لسسملا ىف اصف |

 0| يرو الت ااذهدانموربلا ف حماش >العاياورلا تن قانتاب ١
 ١ < 2 كاذب شيا 605 لكوزاج فران ا ىرجولف ضرياعملا ل يع

 ١ ا كي نع اولا لرش اب راعمرجلاتسا لج وسمات ليدصتلا 0
 3 ب, قنا امو لود١ متم ةجل ىرايلل ل ةندد رهف نك ةرجلاب عرهللا
 أ س2 ناكها نيام ذيّن ةعوجف تر يأ م بهي تام لا نع ىف

 ا تاز مقعل2 2 نضاؤللاب زعم باوجو لكاوضذهركذ طخ |:
 ا َ شهلا ترراص نيجدر.ا لاهل عمضو تين الث تال لك ممم تناك |
 ُ لا لتللا رجا تداكد١ واب هلتللا ةرج التم تااكثان مرجعا |)
 ا اذبمو تحلل خا ككمتض شمل ,لذزنكك تناكثداو فشلا رجا ملف ||

 ا لطنزلا لصاحو تعرجللا خام رتتنا مرش ملك موقملا مح جال ارك رعي
 جا توم هرج ءانتللاو تالا مقالا هاكات رمّصالا |:

 ةرجا ا خالاو مه تصشو | حتما ةرججا تواس نا ىراوللا تكس

 ناقه ماتن عال ىلبتعا نكي اذه ناب ئيختالو ليما |
 هليونوجل وهجروملات قو ّدمَشلا نا كلش يارا عينم لصلا اذه ١

 راع اهمدساتيرجلاساول نيلوصنلا مماجنعانن ١ هانح قام ا:
 ىداسا لضملا لت >زارجلاىف و :حباءاضالاب للملا نجا ملغم مس /

 ام ناوع مرد يام انوبإص ممززتسل هد ساق و) رش الت ميلا د
 ريجنالا قفن ام ةمإزع يلع: نهدلا برل سوباصلاةلمْصشميلا عاتي

 فروع ول نارماج ضتقم لب مصالالل ىف لشمو رنا للملا رجا معرف :١
 هسا مج ساقها كات معر رضاك ةرجلاب ةمولعم رع وظان نم فقورجاتسا : ا عد رلار افلا لكا اذ ا سا علا ماظن دج 1
 0 قنوو ىلا ةداعا نه نكيتب ةرم عر ملاك الهدب قبيح و عررزملا ميج 1

 اضرارجاتما حجر يبا وو لاو حبلا ةروكذملا ةرحلا ةربجا منطينال
 ميلطم تبنيسلف كاملا نم تقرنعو ادهن ضأ عملا باصا اببعمزيل ١

 ا اعز نا يف تقرطول و [ىم نم كا حت ضرنالا برجا ١
 ىوتنلالعرملا بحاص معالمل ١ اف أب ءاذتنالا نم نكتب ملال لع رجا
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 ظ ١

 | ١ ليعر جابك حايل داع نس نكيتن ملا ذل هسا كالهدجم خاذع
 ١ فس خوة وا ل39 تحتعارمزلا نم ن كا 3 ىجنإلو نجاتسملا
 ها ني مالكأل حاملص اخو ماكل نامل رين | انزع بصاخ رستم ل ١ذكو درعلا
 2 يزل نع كت ناك مباح و عود دارطل كك شامل جخالا سوزل

 املا رجاتما حج ىف حس وغلا مععنلاوهى صم ااذه كاف مثماذ 1 «0٠ اج ا ل

 3009 نم دحا م وهالو تصح يال هس نع ضر ويضيت اذا رقا ةينآنح 0 اجلا جف وج وزطل لذ روجلال تيبلا مدمما زن از و دسار جحا ا ةبيبوضت كو 00 نامل تيرعدنم وا طياحطوقسا ١١ ةراحرب يف .اا ىدصلا وير الما ناجم ضرك حته ته تيب مده ارا» 2 «لدادلا ستيب مدس | اذ
 / رخال يلو تولعع ينيج الث لي زل نداكك ذا اند مس مضلل نعابيرق

 زنإ | مءاجحالاب كك لو ممؤلصم رم ىنج الكل كب نسر يزتلتن يد رن رجا ذ وره ثلالح

 | ةزاضب ىوعراا جات ا دزيوةرساذزرابحال نكت ىزدارتعصعرييهكح 22
 رار عيطسلا مموطنلا زلم مسبسل ناس جوال ا يعول رجا" بلطو 222 ربع عادل اةراحا يهنال

 |, ىفماجف ترو ه نبتسا ولع ذليل رشها ريع ه نعح صالات ةراجا - هكا
 الأ نصا 3 لا كنق ترروص اع ىداهلا نيحرللا دبع زيِيلا دلل طنب ةيداهلا :

 ازا تاايطرلا ضو لشملا راج ا رئاوج رع نحاس لوي ع وتلا
 ؛نأ ىلدزرلا لفام_ىرصتو ساو دشلا كاواجا وجي الشايع ىوتشلا

 الأ ماا دلير اجلك نال احل عيبا و ةراجحتكو نا حتا ثوم ذ ان
 َّك لع دسانلا جيلا 00 دلا ىف لة دقو نابع ويلا و

 كا محا داس ءاضي وا نشل [لبَف ذمبف ىريشللاو ومابلا نيحىل اهم دحلا ولك
 1  اهدحصا١ذاو كا. مجر ىف صمم :الداضلا |مادعا كشط ىف

 زا لمست حراز عرطاللاةحلا« لع يج عضم لف ضااتفلا رب لعو ككسس لع

 را ةحراو ل عررطي واسم د بيس ملصصي ناليعورمخ ععديز قضا ناد ١ هو
 ل انام ناس ليم ادلا لو |«رترجا لع وار يطور عطس و-طصنج

 نر روكذملا لعئاف ورخ رن و ت ءاذتح ىدعا وطعم ل طا ذيل ماليعي اء

 "در اس شا عام
 دس اهلا

 أ ىلانللا ريصمم اح ناك ثيح حبعا يش ليدز معصم لو كندا اكمال ل 1
 ب( لطول راج نيد اعو ىصقني لعد «تحاكك داب ولعم بند حج 0
 !١ غذخاي كادارارلللع مال ةرلا ركذ مدع عمار عصا مبعل 0 5

/ ٠ ١ 7 : 

 "هي يرسم



 05 ماجا نوح < ناكل ةرالارك5 مزلداللسعف هردقيب ا ْ
 ىر اهلي 4 د أى ناو ممتلا مدع مساج الو اجرغ وسر ازملا ىف ل ةرساؤلا | ظ

 0”, د كر ىن م نيج ا حرتالبلا ناقاولعم لاننا طمي

 لا انا دا مولعم جبارللا كه حس ا ىصارب كراك ح نكت مننا امباصعا 1
 جاك ءاجعنر» د رعو صقش اولد 0ع تا«عاباه ولصجولد تلشض !

 اهفاضرا فقد لوتمرح | ١١١ اذ للي وطلا قماجتالا ئه ماريا ر

 تايبمل تاو حملا رجا ندد ليعمل اع حضني ءاعالاب

 أع مسد أه عيجتنك تاوراتحلا 5 بحا ىلا قصرالا سرعب 2

 مم محا واسارمع رجلتدشا ىسررعو سارا ئحهاش فقولا ملزم وم

 و-الطاب لحارحا نوب مما نيكو ده دكر ماحىدلا 2
 1 الاب طقلاجتد جا تال ازعل عيماتمو تاي نادال ١

 دركي كول مغر نصلك الشب و ىلازعالا لعب مطاعم كالا نقولا |
 كحل نة حااطعد» دولا سما 0 ركذللا هدم

 معووع نعل نيعرصفلا مبتك مغراذ نص و حلقي نس
 0 ىداملارصرقفل ا تكبع ماش مد انآ
 ٍ صعا نو ىلد اجلال كل وص صا َقذاوو بصل باط هسدهت ماشلا |

 لكلاحا ءاعرجانملا مناي زاكافقولا اجلا تاكو للا رجا ماجرجلتسمللا ه ليو به كجتما |
 دش سس زمانا« و اراد نا نس نعرثكاو انضر ١ ثا نين ثالث نيمإا

 ةلطاب ةلب وطلاةراجالا م -ذوقوح اضرا رجلا ىميد لل اويا لاق ىداتفلا صاوج 2مل قال
 ٠ اجا نالطجبب ةذ ا * بجنن ز وكياه نيس نمدحاول حدس

 تا 3 جلا رايةبحي وتل أ دازكو ءامزال اهتم العلا مين نمأ
 هر احزلو سارحل النؤالا ١ ذو لطإب يمال ارجا تودبو -ا رول ةر جاجحلا تاك يخنرتنا 0

 6 كساب ةدسافلا ممض اجاب خللا للعا ذأ ماكر وكذلا سإعن اب ن'دالاو ضو | هنح غلا م

 لط نمت الطب اذا نام زامل نمضتحلا للطجررككأب نمضتملا لطب | ذا موق عمو قو 3
 ما ْ توتر ظيرجلاتس ١ حر زر اسس اركف ضم وك سبق هاته دق مرظن لوقا |)
 رنا توت سارغرتاتس رجل حمولعم ٌءام تورد قرو نم حصا لل لن ايد فقد ضد ا ىف مياق |إ
 4 : دقع راج :«نهاد ضو لاو ب رلطا -حالملا عراجا || صن ةعالمزجاتسا نيا ختا درا كاةللس جيو هان راجي مس

 ا
 7- 1 نما جلاتسملا طخ ا تاو تيعلا ابتلاع | ظ



11/17 

 نيعلاو ندم |

 جمس نا هلرارلا حج اتسم
 "رجعوا مشب
 ا
 م السلا ةبلا طيز وره وف سبب
 لو طارح انس ئلعز سئ 5

 نر ا ا
 ابرشولا َميلاطبرم اتفارسل
 هس كلم ضر / 0

 0. ةعارزلا ةفعسرح اتسا
 هبطاكرج اتسلارلن اننا نورا
 اكرح انسلا عمر فقودب جولصم

 رع بي يي ا

 تمرطف عديفسرج انس

 0| و١ رطات اكد جلو )نك رداورترجوللا ناك و هالو

 ' | قا نتن ل انصنارجاتس اجبر نعل اسسو يع ةرجاالو دانس
 ' ١ ساتم 110١ باجل راد عبس يح كلبا بهمس دج انجح رلللا عج
 ١" المد منيابلا قوس ىذللا ؛املا كا ع ,اىابملا قوسل ضرنلا
 "| نكي ضرالا نهال ,قاسع زل ذل نصنتشا مالكم طالان
 1 ' نبع ضرالارجلاتسا تاك هك قا جنان كنك ن جافا
 "" افران الا هرج اتس الا ةرالا فايا قوس ىذللا هدلاب
 اهلا ا لخا ىاكتدا وابهلا لوعاسالهل اكربصو ا !نضوحرجلا تس اذا 6
 ١١ رمال قاسعزللا هاا نمكضرتالا نجلا ىهوهاغا نذلاد
 أ در يصالو باتل و نيطلاكر اصف ضفكازجلا نم ال ضرالا بحاصل

 اه اغا ةراجحلا و تدحلا:ل)ابتس اعر | يتيسر كلا ضل بيتس
 | ضال نيرجاوتملا نملك رو فحتاذاذ ضان اكول تس عدمت
 1 جو ضاخاع هفتنإ راو عجل اذ جد لم وضل لع عيب وضوأج

 0 ءأرزلا واكمل تناك نيجي طرش شاك عضم سعت مطتني كا مل ناب
 انالأ اعلا ذا و ىنعرجو منا ملو لوتسملا ضالتخلاب نلتخيال و2 ناس نيعا ذا
 | جلا تلا لع مانيلا ١ للطي ترجح لل ىملب) عج اجرجلا و لجوم

 :|راجلا نورصت الجبار زن نكي حس هو عار زاللا ضرارجلاتس 51١١و
 اطال سرعلا ذاذ وح محار تيمي ل هانا عنتنيلا جرجلاتسأ ثلاو
 مر راجح نؤيض : حعشف ملعب مجريل ل دورا هكا مل تا تالالأع

 دعما 13/5 للصم يؤ نكي ناو ىزطصلا كاهوأ ثقولا عيرف م

 /| اا. رقو حادبلا ىراةعواتف ثيعر رنا دحا ليه ل وجم اكو تدادال
 | ةدددضب باعواشا قارا حلاق فرجتالكو رجلاتسللانلتخا
 1 -”موقت نلاالأ يع جول ل وهلا تست نم بكرما و ليحالر جلا تسمللا

 0 اريج[ عالو مدع رجلاتسللا يدان لعل ا راهن ولعانلتخا اذ١و

 : .مالرجالل ديجلاو دسرصوعذ مثير وحرجا تسلا
5-28 9 / 

 ميوخب تركنا وا نفسا تقرع ادا ١ مح وركس جلاتسملا وانيت دب



 ْ مسج . أ يلح ع٠ مدي اذن نا سخي د دان ن منصب ناكمد١و لرجل الو ملع تانطالا يري ٍْإ

 ا ةنفس اذا اولا قرطعلااوف ا 5 ىدل نا ىفاش ناو لاس :هردحا هاطعاو نلخلا ناك تعش 0

 11 اير 0 ا عاوطصإرع ناو ملعشب جت رجالا ا ١ نم كسا هالحاو مرحاالو 1 ا
 ا قمع ماوقا انس انيسب رع انس اناتبرجاتسا نفسو ءاوس ميت 2 ظل زال سورا ىلع مرش ْ

 ا رهعبلا رب مون اع زيلتخ هال اجت اس نيج ا

 از 9و ا 2
 ١مزه عراجا بجلا صصال |

 ظ
 |: ما

 ١ ير ا ناجحا صحب مسكس كانا قد أ

 ا ةدجحضتقا نكح ننال ةرالا ضعت ضغنا كلا سل زعل قب دوتعلا |

 ا / ضن )قبو اهي عتب جلاةسسملا رويل ”تيعح جرا للى بيل عرج 2
 | . كافةرسا» 2راجلاز كاما نروحع او حا ججلاب نكةرحلا ميج 3

 ا 5 بجو ةرالا ضع للا ذا ميد زعملاب ىولاطب ن١ حتما يعصب علا

 ا 2 توماانوع اثنا بجلد نرجولا دا تاسعا. اهو لل و ىححا مل للملا ىجسا ملل

 0 تحس !اارحا |”بووخحلك بضم ىف دقعلا قد و بصنو جين )مم تان ْ

 42د رظ كلا تومب | جسنت ١ هيو هد ازعناب ىلا وه داك او جوملا ظاتلا توم: نا

 لكلاجانورب راجيا 2 نارججشاوه ناكل حاجا تددب فقالا تاجا ذجتأ
 قمل اوعل ناي ناو 0 00 بم د مكيووسر ب د ١
 - ١ نهم ند دال 3امتاولا طرتشن كلا رود >نام/اىيلا ١

 الامين السان ١ 3 هوا جدم اول اان نراك تكول!
 : ياو كال ذ تولط ا ىقاولا سوك كنا 01 لوطا ةردلا نه ١
 متنا ١1 جملا عرج رجلا تسللا دع بكد ضت ةرشاؤ اجا 5

 يع تضماذ اواهزاوج عري كح يصب معدل ةرذل |

 ا جرم هرج حلصللا توكت نال |ملشح جاب نجاتسملا |

 تاما 5 ديا عذاكأب اهرجلاتيي نمدجو ذا ءءانب خرج ١١
 منجا ئجابعاع يرو حجم ورع ساجلا ون دعوات ا ئرجاتسلا | 1

 عاجلا ىف كلر اللا نص نممعو | تيطبكتلا لع رملا همام 1
 دا اا رج ا ممله جرجا تسللا نيعلاب انهن هك ىلعا وتس ١ ثا

 كالا وا اجا 0 و يس ملا تقو: ا

 ادن نضاولا طيري لا د١ خيضتو لوجلالأ ساد نان نمزتكاو ا
 ل

| 

5 

١ 

1 
| 
1 



 دض مضعن شد أل ارثعلا
 هلو

 7 را سل

 هلفف ام ناكنا فقول ( اهيرنو
 ”داعارع|الاو عربتيوبؤ عننا

 ّن اك ئى

 نول م و 4

 لئلرها بجي ماوق عبو

0 

 سد بأ تبصاع 24و
 نم نقتل ان

 و

 هل تجوزتؤ مب سل انين
 ةداجرب يس

11 

 عئاربر ايلا نس تب مرهه
 هدر ص / / س ننع

 ١ / لو ةراهلا ىف ضفن ١٠ ءرهتموهو نقولا جل اح قب هةعرجتالا ظ

 ب وتو بلاط اوهحب ريزصلا جدر نصتياعءرم مووزلا ذاانس مزاد جاين ٠

 1 0 دضا ذادقملاو ةدورطلل لكريم دازيتالو عبتي| طش طشاذا اماو
 * ١ ديننا طش ذوو ةرملا عيمج غد قمل يضيع ميج دسف رضع
 "' اهمحإ ناودس نيراالثوخ راجا الا يّحاو تس نحزتك رجوي
 لسضا ذاذ رد لمنبل مكن طارمالك وفي نك ننال فقول مساع
 | نيس ضرتلارجلاتسسا يصدق هادا دحر جلاس ذب دص كش
 ١" عمو ملعو ل هانباعو ةرساذ ل وتلك عاج [ة امه ب وامهجاد ما
 ابا 5اجلا| ظن اجلاعمرخو ا مدهو اراد حان تاوابهّمد ضاقنالأ
 مم ذا اىيرس كاد ئقولا مه فنا يل اي احن كنا تهد ىف

 نا مرلا اسير تكا >كو فقولا حرر مننا ىك ملثاو خرجا نسل بستدك-
 | وسزعد دعت هيلع ناكولا ف كيفقولاةداعاو ةصام مدبب

 ١» ةرساؤلا اجلك طبحيو وق يعم نعاضيا حسو لاح قبلي اع

 ما رجاب اي صضخ رجلاتسي كا ءانعم باجلاط يسلب وايل غم ارجع
 :/ نارا فلعو ارادلا حمرم نا الشع دقعلا ىلص غل طرتشي نك جءولعم

 زن اافرجولا طعنلهلاو عمرلا تدق حلا دسضد لير اباد جلا تسلا ىلع
 || ىجا ملع بجل ولاذ مدس اذل | قءاجتالا عزه ىنتصننملا جالا ىؤوتسا
 ازومةرسأ| رجلا تن ناب ججتالا جلا بج اجلا تان ااا شما
 جرجا تل »ع يجاواذ عود ودم سج نيب )وي 3١و بوتب
 املأ بمعا 3١ ىّحو همن ارجاتسملا وتس 1001 ل اءانللاب جتا رجاا

 انآ ناؤ هضتن١ هز ذهب ريالا لع بج واب وسن او لاز ١5 بصنلا
 ا 1 1 ركوب توبا حوا

 دبا جلا ذو تم تصنع نيح زيضعر ندا ل تاكا عاجلا ذيضن
 زغب اللط تجوزتف م ضاتستلا ةدمقلطللا هاكريتلا ندد ىذلا

 سو ٠١

 -ه .٠

- 

ا ناك قرجاب حولعم ةرم وظاذ نحف درادرجاتسا
 / كتبن

 ل >2 زر حبل اىتصحب عرجتالا نم عفررب حبوالصا |ءموضتنس ملوح
 ظ "تاجر فسود ىلا نعّرعامس ىا ىداؤد قدراذع ل

 لجر زب اس ادبلا ىرأك مالك( نبا را الكي خيضت ةراجحالاو د ذع



 اعؤمدحاو ذخونالو رتصكلرجالا ئعزع م يتب دابا فانك ةاواد 1

 تاكتاذ الم تاكا اذه كقَتت د اتلاف م دة ماس ١

 5 موق تقد بانك ءاف صام خا لل جراوي تلت نماخريانقو ظ
 معربا ”الذرجوللا اما ور هام انبلاب جاتا ة خلا وم مدع

 1 ةارياوعصرملا نعرماع عراب خْض اخ تائرادلجاتمل تشو رككم ش

 رت مورا 2١ ناكح نوح ٠راهرجاتم احر ذ ةراسم ضاكلو ا(

 ىلع ّمطناو مهلع نع هاطعاو كد من ندع مصؤو_عبعو ىبرطالة ريل

 ارادرحاج اح 0-5 ماير حملا لع تاضالكو 3 ىف تاسوألا

 ساد لين كبر حان ٌقيرطلا فراج عض ىراخعالل <

 ١ اركان او نفطر لَمكأ كااولاق عد ىف كلو لع قفناو ٠

 -ِ تما وم معاضب راس جف جنا يلع تاضالف يلا مسمف م

 هناا نك ابكر نم حبصخ اهبحو اعبي هانمسي دتالعورعو سيم
 2 ٠ملع لتس رجا اميل حرم معاجئءاهوعادو . كاليااوا برجا ضل

 معبملاة وادور لاو عد ىسماذل ند عر ازيلا يكل ىلا ماج مها |

 الف عمد عاب أ نلامحلا ماما لاو دَتب وه عخس وودإ : | مراسعب 7

 _ تهاني بحت اذا لش جا ملف يبرنأب ماين او بعت ناو ملوجا])
 7-6 ميللاب حبا م رجتالا و وتنال عرسان جراماد حبع مالا

 ناقكسال جر عسيع ول لاما ةدوصو ءااذج ضم رق عساك
 رام راجا ىصت تدضا ذا|+ رس اللا ىف باوحرصا حملا د نكك ةزجلا 5

 راو ارجاتس االجسىف حسم حس ات يعمل ناو مل حرجا بر اضملإ تك 5

 ايتو نيل ضد از ذل | نم مولع رجلي مول عج طع كيب رش ئه ||

 لإ 2عرجلالور وجام سبح جلال برع و روان ىف ديب لم تاممت ١

 رجح عد ادسانرجاتس اونو نيلوصفللا عماجةمكأةرتن برن هال |:
 ىسك نارجاتسللا دار اف ةرلا تضحوارجوللا تادحوح ص ملف |

 اضورقمولو لوا ةدسانل ! يف جلل غدد لس ليغبجال تبا |
 راارجوملا تامل ننتب تحا وهو لبرج سبطل ملط انيلاو ءاابوص ١
 ليي انهت ىيانا) ها ميم عدانل لع ||
 تن لا رجا رغب رحا نس فقول ١تزلاحر جا فت و طوتمؤف ||

 ىلع ختحلارجلا ماتعمج اسم مزه هل لشمال ا رجح مات ىجلاتسملا مطب لب ١

 ار ا اعل ل

 نث » ايي نارام[ ميود قفاز

 باكل اهيلو حلا

 ا ع

 تايد نة انو

 2 يلا

 صاماعر تسلا مزلب
 لكملا



 لكلام راسخ طارت ل

 0 0 مخ فددب

 سن و و اه جد إبل رمدتعت ال

 هرظال/

 3 2 4 _ 5 كك

 7 ارمدع اقورط' انلارحا
 ه2 ىدلا سر يلع

 ا! دقملا قؤمح ال لطانا وهو جلا ماع لعام عجريو رجلا نع

 مس ليكولا/لظ نانا

 يزف مسلا ,ةاناماح) اذا
 متراج !سوخجضفاو للا يح

 دودالإو قرب عيسلارجاسلا راها اذ
 هلام هيلا لصن ناو «ديؤ

 يجابابما ةراجالا تيح نالجر ربحا اذا ةوصلا نهد لا نابقنلا
 مت رن معنح جوي تاتو ىوعد و". داح ةدارهغ هدو دب جيشا
 تع ريع دوكاللا رابنخالا نوب حبو شحذ ىبذب امج ا نيبتو ىرظ
 ' ١ حمولعم لبوط ةدس وظن ئمديز جام فقو ماحس من بيل
 :ىرل لئلارجا توت دج اههوزلو ةءاجنلا حصد محاينح مكحعدل
 ' مرجأب نع ع ور اجبإو مالمل نى جارخا طا ضن ليد كلا واعش اوم
 اظلنلا رجا نحب له ذ ل ريان ءاسنح نو داء. ل ةاككلع ةد!بزكش
 ,لل فا نذل تب وم وه ارك ابرج حا اسما لش ذ تبنو حملا رجحإب
 ١" جانا كساو !رظن مذ قولا عير رصخص اليها فقور ان رجس ليما
 ) ١ نواه مصصات تولعم عرجأب نيدرظانللا ىلع ل حبجر ئم فقولا ضرا
 ةرجلاب صيد ةراجبا لطانملا رجا ثيحخإكك بعص ةروكذللا تصصتحلا نمكت
 , ايران جر ازب اى داقابزع اى وح مصصاتحاف صصا و حما
 ؛ انقر 001صاصّو سيصب ند رلع ل نم عصا لاى جاب ول ىصول ا ثا نم
 ميد ,صخ ادقوامينالف قولا ةجتالارطانلا نماعلو ناوحا صولاو
 , أنور راو اهكذ_ءوتف لاذع زمعة جس |ءرصصاَة زق نوكيد مض ئقولا
 طمس رجاتسلا نم تبصغا 3١ يعل لسع راجيا ىح وا واتذ غ

 3 كك

 مب | ند هلع ل نم فقالا جرجا ١50 انللا ؤإ لامر صحار
 / لأ قوقح توك لا ١ثه ىو ْلظ انا نطو بصصاّى الا تعق و
 "1 ١ مده وزوقالو 5 ا كدم> ت1 0 ولاك,ىلا محارم

 داوا هاديك >ىيلتللا م العلا ىواَتف نعاضيا للا ليقن فلولا

 تم جان ركب راج كاتس زل ناك 31ج لس فقالا باك
 | |لاتسجلا واب ادد زم نا رسوجاللا حشو ةيعرشب راجل سول ةلد ورع
 0 م نصرو ميلا جاتسلا وخز ماج ع يك نوم

" 

 ا رجا رخذلا تاراجا نسر شع ىس الل لصف و د “7: لكلا قحو ميبلا
 | ىريشلاو مابلا قحؤ بلا نون ماعلا نذاريجبرباتسملاواب اذا

 , | وسلا دلد لعب ىجاتسللا حسو ةحررج سلا قح ف ذغنيي الو
 , | ى دفن مسا جاملازاجا ناذ موصلاوعو دي رجلا لا جاتيالو
 1 ١١ نورلأم هيلا لمص ناملا ىجاتسللا لني نم نييعلا ؛ينَت الئكأو لحكا قح

1 
3 
 ا



 2 نمر : داك د نم مأ نكي الل ال اجلا وسن بلا هانضرربتحا عم ا ْ ِْ

 ةردلا انا ىف ةرجاتسملا- موي يا ذااهه سمس لصفلا (

 للا, نك حرجا تسلل هجري ملو طحت تنام فصين ططت تراصو ٠ ْج
 بحيامحصم بشان ذو ماا دج وصد هذ نمهكي لع ةدالا انشا

 كامل ناك هواع يابا الحرب بح كح و يححاتسلا ىلع

 نال ناكأهواعات كلو رجا طقس ةنسلا تطمح درسإ نافاس ا ْ

 رهذ معباهذ م ن نا لىسلو مجوجم كد ناك طّوحدرم مناذاهد / 1١

 لصللا صلع منع لس نزتكا لااا ةرحملا فقول اد ١ قءاجحا ب ظ
 ٍانصلاخ ننسم ثار جر اجخالا د زعبل وين يحصر ةراجتاأ (نركت لف"
 آر اجاب رحت لج لمتنا بلصللا مدخ دنع زك اهرجا ولدا هرمي نسوا ١ ١ ١
 و1 ب دل >1 و فقرللاوراجتالا نع سونتلا ةبللسملاو 1 ١
 قمصمال قولا حقشناو سحرود تاءرولو /2<نينس ضع نّضاولا جاو | 1

 نك منقل ىف تملا -12 ف قب اع رجات سلا 6 ةراجتالا تضمن احا ٠ رز

 نقلا ف رلارجاول يع ضيا نع زجل يابرطحا غيرلاتخطلارمدللا 92 ١
 000 هانصتنقمو ىيزل رجا نما عننا سس الازيض تاحت مل

 ا وصولا دي رن مم لب جلو شمول عم فاّووا نت اجا غ
 ناكشيح ةزياجس نير راجتلا (نوكت نو رخا عر انااا اهرجلا

 0 عملا نارجاتسللا غزا دا ةروصلا نه , مد” رس اانا 1

 -(و 5 د١ ىلا هتلارجاب دل تر لمه ةرجلا ريع ىلا حلا ضمك لس ١

 ”مولعم رج أد حمولعم ٌءاعْقو هير زعرجحأةسح غيم ضد جوت مع اربع م

 عدلا اننا ىف يب م تام م ةرجتالا للتهإ تلح بعوتش ةرهديز نئحاورجلا 1

 ا”مرجا سلات ضد ببسي لل زاك ةرجحالا زدت حد تيكتنس رجا فلا بج دببد ١
 تا! دب رطعنلص ةلاس كرت قطو ١ دوجس وم داما رجلا شي ا 0

 را ىلا ةداب نم اجمد وس ضل رغد م ىجحاتم 110١ اهت خمس ىعرشملا 1

 ذو قدرطالا غل دع كلذ وطا عنف موبي يك« وابدا نستسزو ١
 ذر لثم مرج تلاطمورغدب رو هاروت نيح ملتحا و ديد م مججرتحا ميانتا

 اهلا نق ون وحاط وجات ذب سس رفد ايل كدت ل عنم مالم دع 1 :
 - د وحاطلا ةرجحا راطعنت ئحاضعب غوتسسم ايمان ق

 معلم ريقن طخحا نالادد ىو كدنب لرظانلا ن ذا ضتقم ةرالزعسو

 مس عك

لف بوح اهلا ءامن اى ا
 اه دير

 يدا ملم ناك نبط هج

 أ ظ 1

 ) ْ "مدس ف ا | 4 0 )0

 ا للا فقالا اول اه
 ا سام مت كولا

 عدرا انام نمدال !ةراج١
 لعل اره اياب كرس يقر ال

 ا ةطقرلا ةعرربره اشنسا

 ف كارع ايم وص رو

 يس ل ل

 ءرع ب ةدمالدر مدوتسا

 هلفرج رفا ةلوب ا
 هلم ظ



 هنامثب دورعالع عقل ةراج زب
 مث د يدرملا/فصو عد لاو

 راصتل ولو

 5: كيلا نضعننر اجي الر يعيد

 نهعبلا نوو سارفلا

 د 0

 سافلا نر

 ديعل جر اكتئ مارا ةراحاو
 دك افا ىدل دعاكم عار لا

 ىعك ا

 يشم
 ٍِط اخي طتبرلاولارموي

 بروما

| 1 

 ميظعل 7 رثلماعتلسفي_ لو 100 ولا / < ب 0011

 3 ادعامزكبا :م ل

 كولكاو

 / لان كد ذر يغض ولا ةمللانا( شرح ىرشلل| هجولا+ رنوحلطلا صن نا
 ١١ نظان نم ضقو ضر ىتعطم دبر يجاتس ١ هو امس برك كلذ
 ١ء اروضحل عيد ددعركذو مب دوددح ضرثالا ت د دح و ةيعت ةراجا

 ”' دوز راوي نيقدصملا فصعب نال ما مهقي دصت نقولا يسمح
 أ يع ةئضاو راجتالا وكي لبد كد اهنا هعرراد ناب الاعتسروجاملا ل
 '7 اطصو (رزلا و مامتت دورا لع بعتها و ةراجنالا نكت وج ماهب د ودل

 ناار نازإلا غرد نب عصا ىةعلا ىلا داض بجونالصتقتو !عداب
 نب: ىلع م نسا و ةنلان ناك ذا ابو لسطح لارض ١ تدنبد قفاو
 : 012 كلا هجولاب عاقوهو مويا نع ثرال قيزج يضل نيب دالززرشم
 ١ ودب ممتحا حو دمي الا ىروج قرارا ينس | اعل ”كدىحو فقكو

 م اكل ضعبلا جراي هعمنكو وحال مرح صرالا جشم قس هجحو
 .ادقيزي ءراجج مول هم ضعار ملصق غباسسم مثد'«وقت ىضعملا تدد ىززعلا
 امل رم ةرجحا توعن د كو علاج كلم فراج سارع تالماح عا
 هنأ ته لبد مربح نحا عراك فقول الخ اذ لد ربو ةنسس لكى فعشولا بج
 . أ سس ندي ىدازعلا ب رونوحفعرنالارا كيا وحن ابو رش دج
 | 2 تا ماج تاحولعم عرب زعو ةيسرش تييراهتت عاهل تاكا أه
 1 مدرب ىحوويت كل >١و رجا <رئاطلست رم بج وعم عاطوا 9 ممراعت
 ىلا |صصب عج عفاش ضاق دل سولصم عادلا تح ةرجلاب جنس ةرمل ورعد
 /زأ | منت نياجر نحو اعلاف تنداكو غارسملاريزعل ترمدص نلا و ٌيلاجنال
 نأ رجا توني م طيش اذ وتسم هبهذ مقاوم يش اهكح ويشسلا كح ذ
 1 حذف اوارغ وضع للعلاب هيه ذ-ىفم جدا تح كه نب بتلكو لملا
 نأ توت دج يتيما نوفعم جد حبو ىيطل جك نب بتكو ىننحماح
 لا تازنلا لعيل لانطالا ب دوم لا ريصلا عرج و مفد لج سرت بيلي
 ما | ولكل مطعمي تاارعإف هع هوا هذذحا جلا براد تالا طعألو مظملا
 رام متبل ب دولا طا يطب للاولا ارح ود حرم ارجا طريب لو ةهوسبملا
 ذل عذب زاربلا غ كه عصا مثلا نصر اوإرعملا بلق بيطتب ل اولا
 م ا| بلح الصار جينيس لا مدع دنع دخلا اليرحلا نعالاقذ تذل حراتنتللا
 1 بضشاحم ذبل امرلا ريما تيطمللف حسااعيضا ملثم. لشلاحا
 ١١ ليعيد -رل رزعصلا نإ يبت مف دم ةجلالاب ماظملا نارقلا ميلعتل مسن

 ١ مديل

 ف



 بالطو ماتب نارزفلا ىوجرملا نبال حجيلا ايعح:ةرجا الو ةرسركذي مد إلا
 اللعتج غرش هجحو ثنو ديد شداذ نم عنشماؤىلخش ىلتلا جلاب هاا

 روسلا ضمد لرلاوا دنع ىواحو :يسيف نه جرلل هع داح كاب ||

 روكذالا حجرلل مهمتلا حلت ةرجحا ابرز سردي لهم هنرجلا زم وتلا |
 ميلعتلع را تيس هلا زي ويالو نخذملا زر لاو خد برت هم عتب ةربعالو |
 باستحتالا لغد ليع ةرجتالا بت الو ةبسحلا باب ئح نسال هحارقلا ا

 ال ةهاروبلطل ةراجسالا لما وبحو رجالا بهوجحو قيعانن مرن ةمكوتفلاوأ|
 للذلا تيب هم نامل! فداظو طش و ني دل سوك ذل:
 بهذ انباعص١ نك اغا تامزلا كلذ اها اينخالا ىف ةهرملاةلقو لذ

 ثس ةورملا ةزيكو لالا تيب ذل مم ط عرس ضد و ةبسنلل دع مصرح وضل

 باصحت/ب اص ةوجالا نزحا نع نينغتسماؤم كف اينغالاو اجلا |
 ف ىدلقرمسلا دلدلا تيدي ىواتف ىو كلاتللا بابلارنحا نع
 اماجحو ب رتالا ليها مهتجلاذ ةيبرق حلمت حاسما حسب ناك أ
 دو عه دصح ارسل جر انطل ( توكل ا وعم لس و فارع ىسرذبلا ضمبب اذا

 سيكو ملأال سذبلا ولبس مل منال بلا باصحتالوب حاس مدخلا

 حصل نعم ميرال نحمد مهضنأرم نيد اورس باو علل عراتلا
 واول وا نامل متخا ىراقلا لات لوم طوسملاي د ضاعلا
 مجلارجلا ص ع بح هّدخو عوجتلا ئحايش مهملو ىبالوأ ىتنال 5
 : ثردالا رد امأعر د تيعبرا ىيعا ىعللا»ب ياخد احوهو ىرالا ( /

 اساارعرشا جرب د نيج ) نحيا شخحاد نا مل سلو لد لشم |
 لق | هادقع نا ريجنالاو رجلاتسملا ماي نككىسام ميلا رجا سا 14

 ٌقزوا حو جلاتسلل رجالا بسم ندا لأ صنملا حفلا ذا رد نيحب سا نوح
 باو (توكب كا طش وا هلع علا دج تعج رالا ىهسملا

 موقا ىواذملان ع راجح نع ىداتنلاَّوصغاو الذ رسل ق فاح |
 مقفتما لكى ءاتقو ورش و ( وتم ئح بتهدللا ب مماعنالعأ ١

 داما شتم !وان دنع صم لتحااطال حع راجتتس لك ناجع
 كمان اوللعو هيلعرابجس الكا ومو نارقلا ملصت لب 2ث ئه

 تارا ءايزص فخ ةرورزصلاب و مما ريو تلال ءعورتل |
 خد عوجحل مدعو لالا ترب نيماداطعلا تمن شح هانال ||

١ 

02 

 3 وجر ا
 لع نر احابز اوحرلع يوتتولا

 تارول املعت

 ا

 7 اضراماعبلل اوععر نم
 هل !' مل ملك ع رائي ى

 "فلا لهتخا يراقنل ل
 بفالوا

 9 لطب

 قعر احجي غو مويس
 هوالتلا
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 تاروطع ا

 58 د وادحا ن وعن او من احع تراعللا لطتشي ةبسشل قدرطب
 ا دنا مزطمب يتمم او له ذل لبا وللب تعرتلاتلا تيضاغ
 "اف نها اضم ودل اعل .امالأو تداولا لع

 تما وراصلا تلاد رورصلل ةافتسمت نت الثلا نيم تيدلا مده

 و .ٍ آل راما نازج مدام ماكأ وقفنا و تارمدذملا ؛ 2 -
 ١ يما لعر ومالا للا هلايمف دي هنع جوجل كال ٌنورعلا ىدعل
 اوف در هلعبحي دحلو عر دروعالل ممحضمو :نالعاومتجااذإو
 || فارع مق انن لا حسم لع من دللاب قىرنصلا تعضلادا ثيل حالا
 #1 هاف اكواعما ول ناب انحلال مرصإج
 / | يتزين كن وكي يللا« تضخ حلاط لك ن١ حيضتكا ياطسبلا ظسللو
 نال هبا أ جابو كارقلا ورق م الاسلاو ةالصلا هلع وه اذ دنع ابيع
 1 0: بأ«, ولحلا تيا ردم يصي»0ةلاعم تاعاطلا لع .راتيس لن حا ال

 ! ا لح حدد : ةياردلا جاسم هما نيو ثسوبووإ وَرغشحىإ

 ا وىمشسلاو نس ووأطو نيريس نياو نسشلو ىرهزلاوكانعلاو
 | لما متدرج دوما ةوالاللا ثا فلتسالو صجارزو 0نتس الأ ذل كاطع ١
 | تابع اجمع باؤهلا اهب لطي لا تاعئاطللا رظعا نم
 1 راكو باول ىروس من ىلاتالإ سل و م اناا مسن ياس >يأ

 ظ ّْ 2 يجامل صامل لوصحدمبالأ ع وش رحل تاكو باونلا
 وا هحورمال اان كدو تح تخبل مذلالبحر عسا نق مولع ريع
 5 | جاك م لد ىئح لل باها ٌنوصح ايدل. متنا وما ئح دحام ويم

 . | ظلام ولعج,زعول و فسكت ةرجحالاب معبب صم ل لل تال موصح حعول و
 ب | دع أ اللي ساؤللا طرشن حال لوصح مذعب حملا
 هداج و يكن ولا حجل أرضي ا ةعجتالاب ىرم اتا و
 لع ج نلاصوصخ ١ رحل وافرح )قيال شمل مفديالرجااتسللا ناجع
 ا 7 لانا ةيادهلا عرش ةعدرطملا مان لاقاطاو هتف رح ود
 ظ .قصلا كلاىو ىرم الل هيو تلال باوتللا وتس ل جعالاب

 ”(| ضدتالا واند دال ىرماتلا منيو تامتاوها بنعم تءادبلاعرشف
 ١ ىذخاو ىو'اتنلا 2و ركيدحاد هةموو 5- لطعللاو
 | مي رونو مي ىجروالا ةءالدو صنلأ كونكر وين الا

 1 وا



 صولا ما نوسحوم نافلا تماس عراعا رقد ل بيسرقوا .
 ل5 كنال ىر د١ اصلا ضيا ىمخالو ان زيمحالك دهب

 رد لمد ملو حطاب لادو نارقلا ةارق لع مراتتسا بشي ١١
 را لية يصولا نالطرب هرصتملا تيارو زنا ان نمدحا ١"
 ايرملا ءعينحيرلا اليردلا الا بتككا ضععب غىنعو بتكةدعيف ١
 ىرءاتلل ةيصولا تداهك >اؤ هب مازبلا و دصدللو ئاعرملا ١

 دلل امسالاذ ةوالغا عر ايساالا مبضتازكةلطاب حارق لالا ١
 كاّوو حورتو (:وتسح ىحبهذلل صوصضن عزبه )والا يجلطاب (توكتا 1
 تحعم مواراتللا أمع د تاعاطلا عر يستس لأ تالطبلعةقفتم 1

 ةمادخالاو نا انالاو ريلعتل اك قردرضلل سمورحا تملا هانضتتسس ١ اماللا
 رع صاد قورصللا مدعل ميلعتل اج رجلا التل تادلل هصيالو
 تعحرتك و ىيلي زلا ثلا ملعلا تالخج اهلها عتسس الا ال ةيعاد |

 و الاخحا لعر اتت لأ عوس منملا ثا مدل شتم نسح عوارعو
 املا زق عصي الف نارفلا باهذ ءسصىيرارجاتسملا ىلا ماؤتادهال |
 نوزحاتللا خا ائا واقلام من | بهذا لوصا نااللع ملمتللا ىلع ْ

 مفِحىبا نعذ ىف تعق دول قلها ةردرنصلا ملل لع رشا جلاب

 بزل نيه اننا وجلاب (ثورحا كل قفار هلو ده شبا وعض اباعصاو !:
 نرلصالا لكعاو لاذلا تيبرحا ظننا أب وعلا تلازن 0 1
 بهذ اونا ندا نيرخحاتملا نع ادحا مس مهين ممل ناكأم |
 فيكت بهذملا لصا نعم وزطل م تغوَس يلاعلملا كاوزل |

 ديل جلا درإلا ةوالتللا يصر ابيت كا زماوج, ل وتملا دحح وسي ١١
 كتان لا لظ د هلع را يس( ناوج ىلا لاا درع |

 ليننلا مان داش نر ىرواذلل نعى ةاتفلا رص ئع فلولا |

 اس وتس كدا لا ىواللو ىواتنماو حزرشلاو تهتللا غش ١
 هانا معو كابهو تبا 2311و مفيعلملا تهاراورلا لف ١

 ا للسما له ئرلع و ملناش د١2 لوصيا ةجعنال
 . بهذلل ف سكول تلا نع م تعال معصب حعاهسا طوسبملا
 باحصا هلع مرد ملا لل و ذاب ل موب لقذ ناذ ةموبؤملا



<> 
 ' منك لح مامالا ثاكتاو طومبلاو ”ىلاكقن تيداللا بتنككا

 ؛ امال جس طوسبح لا قيف طوسبملا دس امه عرش لك رونكع ورش
 1! مازتلاٍنعمم ةرابهللا هله كا رهاطا انك و سنجر طوس و

 | مهتكو بعذللا ع١ ١لسنم ده ماننالا مالكم تااكول
 م ثعوذا اضرارعوزب حعادسا له طبادر)و في دلك تككو
 ١ ةزيإالبحاص ٌالاكدعس ١ سمعس لوو كنان مالحتالا ”لوهل'ءاسال
 0 قال ضراصم وبر ربا ولك نالو تاره وا مما ثي دع بهذا ىلع

 رارإ] رخال سباعدحا تاض تالدا :راياوجصل5و تولين
 نأ تضاف بانيدلا وفر يذلا طعرلا شي دحلامو مرخلا جنم مرح

١ 
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 , | هيلع حذحاامقحا للقفز ردعاس ليم وا ضالمحاو طخاو
 را كرانعلا عرش ذر نصل هلق الب رتيف ىذا هانت طه باتكارج١
 5 5 ميري تسلا كارتهلاب ةضرلا كا 20 انب ا عح ١ عصب نع
 1 م يلا منار ٌمواالخلا هل باوملا تلو دانت ب أم دوصقملا

 . | مهدت حرا تيس للزبون وزحلاتحلا ياتخاعزلا ىلا | قبس هءارعاطمللا و تاع ب هزالا بتنك ضالنمونم تدارضلا .٠ || ةىالا طرا جعتسس الا لما وجرلاتنحلا ثلا ةرعولل اب حسا صم وااو
 ,| ورا هامل قملا نوح مق قيسوقف وإلخ ترض
 9 ايرملا 9 ” ا سحا نحر مالكبرتغا دقد
 -| يهذال صوصن راانومسا دقو ماب لى م عج و
 | للاسر ال مم اذ تحيل ا جاع م داو تم درما داو اري أ لارض
 2 ا انك هىص ول نالطب هل حيا حب و يلح امنتب ةاهسلا
 || هله ىوكرلا مامات للا نمو نيكل. تاذ حا ادبلااو
 .ارأأ ممحازك و ياجتالا ره كالطببا ني عر حبا رعب ىل ملدسملا
 زا تحرم د ناب حرصو هب رجل ديدرصلا بانك رح كا
 للا ثيذاتحلا دلع السلا انضنا لدد كدالاطس ىتفاو جه ءا مدلا
 ا شرحا ناصولا ف ني وه هواتف صحا عطرا نيرلللا جزيتم
 ,با| نالوو ثالد مزق تاما هاد ١ ىصو ان نيروانب مل وع
 .,  تادصنو نيت'دومحلاو صالاختالاو لت و سيب روس
 ظ ل 0 نيوذحو 8 ها باو كادر دل موت جم ه.داالص مها ع
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 يصولا عزم, تلجلاو نيزهلا ةرججا نعذخيتن جرصح ولعت موي لك أب ا
 كك ولا نب ف فصتملا ىصوللا ةّث سول وانق و توفل ١ ريصي الو:لطاب ْ ظ
 دنع تارقلا رقي ىرماقل صوا + زازيلااياصو غلاة نكهه ضل ضع ١

 تالا ال مهدي ناب صوا 1ذا ميلان تملا نورلطاد ةيصولا: ىنتب عبق ١
 انني ورادلا ناككوسورنوتجا«-العلاب ةيصالا د نبيل كارل لقيل لاح نحضانك ١
 ١ ضاكداو ىقدسا سل طاع جتا ذخلا زب والو رجع علزفع دالالوإ |

 اوي وقلاىلا ةوزخاو ورعاه ذذ نازتلا ملط هناوجحاونسخسا
 ىكذوع_كةوا صل جررولل قلاع ربنا لا تكدس و مزدأة وتخلع رقلإ لع
 سا خالأ لسا وبحب يذلا لنا كات تحل طع متشانيؤ
 هلئازيرا تت قف هب مرصأهم درج ةارتعلا للعال نقلا مله ىلع 1

 رضنلا ميد اسال نوم ل ضف وضل او
 تإرقلا ةزق لع! هبلا نولص هّبقلا تاركملا نماننا مم ةءلصحبام ||:

 م اتنالكت وس ىف بملااووبمللاو صقر او ادخلا نهويلايتلاو ْ ١

 'تادرملا ناس وات الأو ناريشل قاالقاو لوطلا ق دو |
 يلجف دارك دزيجلا هب اهتجا لر سيتا قوننعم ل نس لف ||
 زررعبو بالا حيقتو مالا اولا كود مقوطحح بج مح لك ١

 رهذرعو سب رطل تشنوتكا م وعما ء صقرلاو تاعالشل واوا |:
 تادل ولا ولك ناصح تاوصايانخلا اد مايبملا م جو الا

 ممحجو ثوضهام مست ىرديدالد لومعلا لهذت كلذ جيو |
 تروس مارطل ماطخلا توعد مح كاس للك ع تاومللامملع 1

 تاراطلل تول للا همس اع سوس مم ماتننلا |
 رمانضلبو تداوكملا نه اع ممعاةجا طلاببس داك ىح عورمالا ||:
 هه و مقسفلا ”كو ره ئم مزن تيب مطاولالا ةرهاشموص |!

 تومساو مكرطلا هله ىانال 2١ ثلا كوه تحاك إبتلا
 ١ذاذ ا ف ميش زهاب صرشنا 1

 صولا درءاولا ثيداحتالا 58 الو ورسو هب ددوعب ليجا ضرع

 تداح نيف صولا عزه كو لب تدام ىحمدا ماوعلا نوولو 1
 دنع نولوهب لل ذب ص سو دحا تاماؤاو مهاجم ظ

 ناو لا عطتني لو ىشب صوي ملو تاع نيكس دد الذ ماوصلا ظ ظ

 مس ع



 0-0 ش

 ميكس دلملا

 : (هطعد نتولا تن اه لفت

 "رجإل هب له ري

 لبطل و اعل
 صادعك ديان ناركتىما لولا

 تاب ارظ دلال ع د لكل ١
 هدرا

 ين ا اءرمشملاط

 لكما ةرحا مسزلب

 . | اعيريع لع يتلا ثيرداستلا تملك شح لالضالاو لالصا ا اذن
 3 ' ملل و موبرطلا بايراو مجرما ١ع مصمشهلا كح هدح اذه
 ١ ىف؛راعت د فق قدجف سراج ةعرزم سداد 2
 7 هنعاهوملت نم مب نمو مش لسا ام وعر ع عار رة لعل حدس
 "1 ا لحس 000 ةرمنعراعتلاو نقال ميجا ملعاد توصف دب و

 | فرحتي قرش ور لع نو دب ابهعارزم هع نم ا.ملع نولككملا | رجلا ننالو
 نحر جسون ويصر راجح نكي نسف هاي ملاح راج, ليعلو
 ,.(| فقو توداحر جلاس ١ بجي ىف سس ما اهدنم باكا عا 77

 أ ىنوتساوةزالا وجرب لك وع مم ولحس رجلا مملح ةدس دي أن نح
 1 0 تماطل نم جرحت تضر ىلا ةراللا ىفرجتالا عد وأاببحضتح

 از ,١نكل نا عت نضال جسرا ماض نم شم او ةزسافطعد الشقه
 | لطاشلادحا ناو هر تن رم الحا نما تذ د قرص ا بلعادصرحاش ض
 0 خا تاورخ الا ض صمام معد » نوح مالا عنتحا و اصرم ف صن 2 محد
 1 اسر لي يورشاذ مطانما بل مهدي ىح جا البا طمتو تودالل

 مجول دما ةرا دان دبل اكاد !«نلسس خد“ لطم ةدحىئابلتع
 . 58 فقولارظا معدت وسادلا غم 3 ىو فو ضرما خي ىرشلا
 | نىمهلو تاعزلا هم ىضماهد ركدل قدرطم رق كالت واشرف ةدسس
 . كم دنهو قورق ةشرالث ةةماك ظل اتمالا رجا كارلانللا مل
 'ه ١ ددحلا ةديلالو ليثاا رجاوهت :نسلك ىف ىذا اهلا مه
 مخ بريك ادام تلال لانا ليعو ثللذ غدت مل لتتلا تكي
 0 ثلا طءاهررص اه دام نكلم اهيكاح تحرم د تبردحاشسا ه لرحا هب[
 ١ جت( ضؤضم بلط ال برعم تاك سول جتالف ضن أبل عاد
 بس ا وتال ئئتللمللاو رجال نكس اه ردقب

 ْ اقرت جواكو ةرجحا لو قاحا الب حجم مكس 1000 عا
 | | كاقللادعب هد حجرلا نكس ار ارم رجعالاب ياا طاش 2 م
 1 هانكس ةالح نعال نجح ا ساد برش رسولعح ةدح

 ا 0 0 لمرب ىواشطق 1
 2 ظ ليو ةرجملأب صاققت ت يت اهدقللا تنيب كس 3
 1 اليشم قو ناتسا,جاتسا نيجرم ف لسوتلا لتلا نج

 ةس

 اسس د

 اد



 ملمس جاب عمولعمةليوط ةدسدضيرتالا منت نيعو بنع سارعيع ١
 بلحا الع ةردملا ىف سارا لعمق ١س ادب فقول ضان عمم ١
 ذقإلا هرم مس للا ئعدحلاو سوس ةيعتللاب اجلا وةالاصا أ
 كبوف اذ ضاق ىدل هاك ةسدص هاب عرم لن القاماوا

 "نال ممقب وادفع مصاول رجس ا رص زحلا ةرجسالا نا هيبدإ |:

 ةرالاذ 13مل و عراجتما نوم لكرتعصم عبحو ايعرش اج يش ةرملا ف
 ى وب نللا هولا لع اقاسملا تناك او ةرلا ةثر داحف جيوب نا

 لا زبد بتكو يارا يووتسم ركذ ض١ و ةرجتلا تناكشحا]

 ركذب بكم ينح مكح كح ذضنا هاه وصب ءبهزس فم ذا :حاأ
 ارو سرداب جرش وت دعب نيرخل نوع لجن لسرم ةيعرش يح ١]

 اعلا توم ةاقاسللا و خءاجلالا ماضنا مدع ىيفاش ضاق محاذا ا

 ارهذ اك توللب اانا مدع داحؤ ظانلا جوف تاسلاو
 نيردصصا| 5 داملاوىوعدلا دمب طارش ايضوتسم هذى اقفاوح

 نكذ صان ماج رضع ملاب هبعذ قفح ىذا جرس ذببكو: |:
 لحب و د نيب بكم لالختس ١ اسم ةضبصم ذبلبس ندب |

 نا و ب وحدو

 ثذا كو جب ةدحاقدحو تالجرل !اهلهتس | مولع حصحرم لكل ||

 ء لت ارجادنمل ملدا زع ىرش هجسوالو جا الو اجا الو دن وم

 لاهل ناك لالغتساالل دعم تااكتح تاك يحبك رخل طمس |
 انمد قد تف ىلظن باول اذ هيف رقااهتصط شل جا دن ملا مبيع ىكذام |:

 نام ذل ىلشملا ةرجا ريل بح بص ان,رلهتس 1١51 لالطتس اللا دما كا
 ىتن سوو دو اذ ل كالدل بر طللا ىلع حالف كلد وا دقع ل دواتب ا

 داط حالا هحىواتف ىو هت وصال اذ هر فلولا

 هبحاصة بيعي جكشلاس] دى نكسا ذا ئكدىشلا دحا د 2 اانا

 *دعمرادللا تناك او كله ذ هل وهل ةصحلطي خيا جنم
 ىيكملا مب اوت نموهأمو و نيكسللا حجو ةكرشلا ادا الل الضغتسالل ١

 لسع لولا لاك جبع نعيش نمد ع م
 ااطعتيو معتم كا عنصو د دوهّمل او لونحدلا ئمدحل و لكون ردك ا

 انك صا طر اصانكه نداكأ ذاو نجي هنا و امركم تاس مهيع
 نزلا تاراجا نيم مماثلا خصنهلا ذل لشمس رجالا كي لذ مشن كلم
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 هع ١ اق اسسملاو ن انتسبلا ةراحا يدي
 "مالا تن أك ذا مهس ذل نم ميس

 ى“ اسادنع ركيزب هيواو

 نكس !ذ ل لوّسم انلرمملا و

 هنزلب ل سّيير كلادح ١
 ةرها

 رس يي ل للا ا

 هتمصح ةرجاكير ثلا سيب
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 رجول نآ عاشملا راها ةلمعا
 عملو يفي رجا

 ندي (اكركل ادحا نيرجا
1 

 الا ام لا 2 .٠

 اهياطنرج ا مهزلي

 منيب ريم ناوم فنك
 مانيلا سبو

- . 
 م05 ب تت
 دمورهل «رجا مب دي ل ان روهرج 5 ١

 مق اضملا

 ةراحاب ريت نكس نارح تهل

 اهلريثعو

 وددت »لال ضن صد يعصب و فضلا ئ ةراجتل

 , ١ ةكحصحللا نم ىراعلا وسمع شلاملا قوات نكس هناك الاغتس الاد . ١ ناكناو ربنا هيلع بجبال هدحل مكس نيكي كيب تالاحوا تيب
 | ةييراجتع /مزصافب اسس تيك ضل دحل كازط ىف تاداؤصلا ءاودائم

 اطقفع < ضخ امح ىبنفقولا ىللوتح لح جا +فصانحرب نكد
 ١ قر هجسوالو زاجل لو حالا قولا كوم وحدد اا كو د
 ' صحباتي خداسإ؟ ناجع فضملا نعزي ناكل نو لسع
 || ناك ضيا ناجع فضلار اجا اذك و لوقا ةزإ ريس انعر ثعدج اع
 ا يمس حك طولا رك لو يصنللا نوح زيك نعمل هب ول خد ١ ا ياما محو

 ا
 . نهاظلا لع راطلا نعايص>(أ ب نرتحسا و راتالردللا ف كلك
 أ ةاتلا اجلا ل رطل هو لاق م ضعبلا ند من لكك رجا تاك
 لا لصلع ابمخحا وارتخاو دنط تك ءب كرت د قاس ماتخ ىفتشا

 || مجري ءرساف قموبزملا ماجن (ضدكتل بو عاري ماحتراجتاأب
 73 اني ةعلاج نيب نصرا م ويْسلا نيم نيلوصغلا ى لاق
 انت دعم تسول حم للاججدل لجن لسكن شاب لا كعك هدلادح | 8 دلع زج ل ثادحا نسول وزنا جم رعيبجج نح هليكو رجل >تصح
 "ا ,تبلاطمإ هاب ندر و راجتتسا”كو راج داحس
 0 تااوبدن لا كاي وكت حخبر : ده ذل قال تم الل رب | ةدعمتناك ترحل ده جباره زا هتس ١ ةدس ا جتح ةرجأ
 | ليرل ناك دامو سم نرش عرج نلةدحلا ىف مهتصحل تتم رجا .,| . هزلي لن ةرجا ”كوراججلا الاد مسوط حخ لاح اتا تيرب د +تسج

 || ةنوردلا رجا رع ةداسلا نقلا ى ْج يول رجب ععوفسح لم | رول دنلان رع رجلا ىلا ديحيأب مكميراج مولعم كانح
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 ١ عوعاربا د ند زيوجلاس ١11١5 سس دبس صصص فانصإلا ) ْ 0 تاو ةيلكال ءرالا نع مسلس جاب ١ 2 > وحرس أ
 1 ١ تمس 00- ٍِ مح ع

 '/ 1 اري زي و راجل يا نكسه احلا نيد ند للم يقر مرااجا ١.يككح
: 0 

 / كَ -



 رم شحذ تيب شلل رجس | ثحو نب سا نس مولع صولا سبعا |

 جس نس مدس أ رجاتسا نذالاو ةيعرش ناجل لط اذ نوع ضقو تزد
 رايتس كنا قضكس فخرا '

 ياك من ريل ءاوعد مفدنشف سوجاملا نمل كلدلادداب !سارقا تيك
 بهزذالا بتنك م كلذ ريع و هع يوتا و نيلوصنلا ماج
 دار | كا جات امس لا ماطره ندىفادأ]

 فيكف كذب عراجلا فلن موه رااجلا دانت: ىف رطسلا
 د|مااوس ر اجمال نيس غدد عوف فرطيسلا رج اتسملا داو

 عكا نك رطسملا يع مزع هادا يعرج اتسملا لح رجتالكر زك ورضسللا ||"
 نافذه صنامت اهرب عيحاللا غلاتو جرمازبلا كى دو دقلاو

 ايلا لاق و غضا ديب رس تككو ىفسللا دب رك نر | صاققلل جوملا كات ]“
 رذ ومجا5 آخ ضسل | يدر نم مهرج الإ لقد ىفسلا دي راانا
 عوز دعسسا لهو مكعم عزي حالف تاملاسىضاقل اذ تالف 1

 عع صاقلا١ لاَ انغياشم ضم ءالفالاو رذعلا تع ساونا نان
 فرعا ماج ادنعاب لحب ةهح اريللاو ىرنلا ناكر و مب يلج

 نح خس ضقو ضرا ممطق تس اورجاتس الجرم لمص مص ومؤ :١

 ملاح ئما.ةدصب اموكسم حسولسم حايولط ةرسويتمل ا وانبلا ضق ولارلغان |
 تضضن ا لزم اينييبي نايف ةرملإ اننا رج اتسملا تاس ئاهامي

 لص نيل وان خد ودب نجرتالىيانبإلا دش سول ىبييلو جوع قراجتالا
 ماجا نيسولصملا اهراظن ئم فقو ساد فض اترجاتسا نيتارعاؤس 1

 ئمرادلا نهخمولسم م قبط انرج] ماهي اح نم .تععباىوكحم ةيعرذ '

 ةقمطلا راج موك لبد نيرجوملا تيحوضرملا مااظنملا نوم تيعمدحلاو

 طوال للعبتلالو راش ايات مزلزم رجوملا ماقم ياو معنا تح طل |
 مطالرفاو 00 ذاك سيعصلا مقال سا حلاشملا نال
 - 1 ميراج رن حاط ات بب لوتس ليها فق هز حر اجور. ب ]سس ,صالذلل و

 ش ام

 ودب مّييلاار قع رمولارخا
 'ضارج اتسل امنيا طلارح

 ا ماردمال ناب ر ارق ارائّيسإلا 0 / 5 00-201300 كلم
 ا ١ دوحان اذ

 -دقبط سارح اتسملا دانا ١١
 جلا

 لثتاف ايهئنسل اضراركتسا
 متنرول يلو نؤيسفلإ ونسي نا

 ضنانلان ذا نودن انا

 نيرحارير ظننا نيره اتسا
 35 عمل ال مدهاو



000 
 اه م/ سب سب !امادام

 بزي ايبا فقول ضر ارعتسا
 هرم اتضمورئا هلق سب م وانبلا
 فقرلا ةهكانملا لرحيل

 موقي نا يرث هلا عيقفاوث
 مار دلا نب ادب موف اهع

 ذلعف ريو

 ا 7
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 ظ هطاخو مولصم عار دا نم علم ضرثالا ليعو نيم ولمس هءاجدللع
 شم اإل منمتم | م ابل رجسا وهو نصرا نعركذل يدر ئّمولا
 اا | ”كلانللا ناب نمل عتم رش محو نورد فكولا جيشه ذ مهد

 ١ جا مملع بع مب لوم و ضرتالا زرفأب مشا ناراخل
 انو لس مهن وج اهب أَ ممانب ىناما هام نظل مبلل نضرتالا لتتم

 ابأأ ةسولعم ةرامارمل وتم نيب نم فوفو ىضيا مطعم هيز ركتح 15١

 وع د كة

 ل

 ذأ ىزفتلا مح اهني ضركدورضنل تزاوحا.بو يب ولسا اوانبلا كل ةجاب ٠
 نأ طيح نع رديكاب ايما ل قبسيملو نصرمالا نيم لا ز وانا برطحو ةرملا
 الل يورد كلذ ىف ضر ايد نيد ل ماقف نقلا لاء فض قولا تزناوح أكس
 لأ بيتل ىدلذ طبر اللا نح عن وكاد اكرمك ناك يح ل. يشم مجد

 ١ مهلاصماضقب موتي ن١ لطي زن عمة رش لع قفا ح١ ذلاهذ لم
 الأ ١١ ورجا جار نمازك ندند ابلاتم ىف ءلاولاعبحو مج رق لاصم و
 0 دقي مل الاح مذ |هذ ؟ةرشلا يزن داراول هنداركاذل هاتقد ثدذلاو كدي
 ١ ,يلء اوقف اونا ىلد نسم يشب م ىوضا قمل نيح ملاصملا دوجحو مدحل
 ما متلاطجريب ريو رجالا ئح ايس ملاوع ديب ىلو مك دق حلاصعو روحا صم نس
 2 ا مرا كاسب راس مجم نا ليعلت عرج
 لأ ةررحتالا مص و دب زن ةراظن تخت ليعا فق ىف هضرتالأ حين راج مفصنم
 لا| سارطلا نح ورع صم طع ليد رنا عنادا طلع ورع عسا رس يطا تض درت تلم
 (وأ| ظن قوبل ئحازك دمك ةرسنيحح بطر ودزملا نا لا (تإج نع هرب شدي:
 ,رأ| وجا انيبيمللو سمعنا نسور صلح سال. رم ل[ فضم ةرجا ردم و لما
 أ فسناعدي نامت 254 نلعب جبد نصرت نصند رجا سلق كورلا
 | رولا نضال ن5 عل نيكد ر ذا ىضاوتلا ةلسك لذي لو نيونس دع ار ككالصمو حفلا رجلا عاملللا ثسراكذللغلبجلاورع د و متسارع
 / لو سإطلا نمور بيصن لع لئلا لا شمرجلا ا رلو ميعتوع
 0 لعق و جل م وورللا ةرالا ةرورظر ا جئنا ضد تبانمس يتم رجا بلط
 از( دويل رطل هن ذاب فّهإلا مح عر سذ داعار ب بسك نا ورع و
 | ليزي ك١ كاتيا هر ]لوقا جعا هساو نهى اذ هىرشل ا ءبحولاب
 رر(أ لاذ دليشحلا كنا رجا قس لاذ سلرطللا قل ثليد يشمل مح ل ىلط انهلا
 | نكك ض قولا تول داكن و سارع ض صم انهو رجلا كسلرتشمملا ع

 لدي ١
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| 
0 
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 ا م أ
 كيلا لسا تنهدل كاع وزنهم فما ةينالو هلل ىذللا وه ظانلا يرن ١
 لكل امو ي هلا مادو ْ ملاحم اي ذو ةرجنالاب عدل طا هتب ف ورحم بر و ةزجسا>(و راج | م ب ةمدخلايط اع ان اولا هم تودي نامزلا نم ةدح ىظب قاعاى ارغدر ل مدختس ذا مذ ٠
 فيحاول عروجزملا ٌةرالا تمد ترجل بلطو ون قنمأبم, |

 ١ هاك اهب اح مايو ةرجتالكب ممدنل طاطا ورهج هداك |

 ا يبس حازنملزنت حش دعا ءواسلا نملاغملا ىطلا تماس مابعو |:

 8 ف 37 اكفنا ماعلا عزربإةورمس مداصلا تاكتدا نهضة و لاق ناىلا طغلا

 اهمتيلمنانافماروتلاف ينيج عاظه ايات الدلو لق ثوتلا ناك ةلاح مايقو
 رخل هله / ا يي دح ل جدع ىوتفلاو ىلدزلا لاق |

 ا تح ادم توقو ناك رجا تس ا تحلم فرخ يؤ رتصم ىف لل“
 ْ تب ام ار ذعلاب ةراجإ| يشن رصانلا| ضيق هاردللا نم <مولسح جلاب حرش راجا لان ا ظ
 0 ىذه الصح ةرسر وجلال لا "عرس رطل كلا هتف ةداللا عينج نعاذلس ْك
 الا نقب وشمل نجومججع زلة جس وطفتا ل

 تراب ةيقب جاتا عطنا ننال اطمو راجت يعض ند يدر |:
 ٠ يم نحر فيك طم ذب جرح يمني كدداد امل لروح جتا |:

 هلط ا رتل نيلصحتلا راح ليد يرجح ١١يوم ماهل كالو :ِللاشلو ةرجعلا تككا [|,

 ورع حأ هرييو يصر عددا ؤعو ىق ئم ملا ىلا ميج ىرا تلا |[

 نجاد ةرالا ةيرلا عضل ةبرق حالاذ مده ذو رع حلاك دس هر
 لدادنوحورع خلاب لف هرع مدين نا. نصيق قرد نحانك ىه

 9 هسا تاب كبار ا ظ
 ١ مديل طنط نح ذا مدر ميلعو ديد رثم نوح ةروكذلال | رجم( لص

 | 828 ع؟ز!(عو زا تعض ف ضار ادي ذوجاتس1ذ)اهو سمه

 | 0 ا تسيطر ملعالو تقلا جزع شعل تيك ل نع ىزامتلوتخ |
 © تت د عر اداب هج يري هيلو ل -َ :

 00 الم رشح سندس عسا تا سن
لم كذآ تددد كلذ لك مون لاععر ص ضرما

 : رص قولان 

 مضرالا نقول عطدد مو فقواا امتحان ننال بالطنو ىئرش جو و ١

 داكن اه معرب مايق ةهج ملح ةرجا ماظكولا عمجلا لستو 1
 >دارأ نو فق هوهجسيبد كة سن رقؤ جس بي ذل ١
١ 

 ا

 سمو هه بس دوما

 0 ل هيلع

 - توزيف ا يسيح..- 0
 تا و د م م ص حل مجسم

 انحسسم ..سسديسن»بت- _مح.-++81
 - هدي يس



 داي/لع قولا ا' بع
 . عكر احلا

 هك تانك نحل

 دن ذ هةلال ةرورم

 نس ىر (ىول ىكع ل وح

 عدلا

 عدلان ع ةح القل اف مقر اك

 ويدل حور اظلم جرح لرجال غاو ئس فووورعل سيل ومذبلا

 1 | ةييرقلا نم قولا صح جوي, ن | لطعرلخ انا ل ربجمل نادي شعم
 ز عاج ةدم ندذ نجوي تاكر وكذا يلظانلا ىل تدك ةروكذملا
 1 ليؤراجل» ضر( كر ظا ناو نقولا ضعارظان“ 35 لاح
 را كابعد و قبو يذنب سلا حا 86سم و مرجا اكو أجلا "لد أ اراب متت ان ا.اك(بملع عريب ندر عوف فق و هين ريم ىض اما نأ مد شو هي رق ىرراد ع لذ ةحالذ نيطلابلا هيوحاو نأ ليرل نامكذا اهو لس هن جرت ىر قتيلا نمر يندم محال بجيك

 :,أ/ صحتي بكسل لسع رجلا رش »جو الب ناولكي هاوحا مق ١ 00 ل
 1 دوج وتس طرا خل كوج مو يزملاو كلذ مزلر الكم يورط عدلا ف
 :, |زيلاح مدر و را صقوح مقا١ورييع ر وكذا نما ( توت ليم أ عرش :| نهاد يلا د ةرورص رع ئحار 1 دانه ىتبيذ لجرل هس صطق جحا
 ؟رأأ حالف دب عرج الاف هم لتخا لتقف برجي اس انه ىسيلو اءأ ةورصلا راهناملا جاتحا تاب ةرمرصتشانح اكذ ذ١ اأو كلذل ملأ ةيعاد قرو الث يح ىرطلا صّصوس مهاد ري وكدا ماك خد بنتي
 م أك صم انا تاكشحو عطانا نجاعرملا ط١ موز ا ىلا
 برأ "هلا ح١ كاس _ىنالا و ررصملا ئمدضال جمعي هدداو داسنللا تيجتخ
 ,|| ىجوي ماب حما ذا يح تاب الات زنا وذل مدبب اس لا منعت اق
 | ضب خب جونا ةالصلا ءنم ماتتاح بسس اكتداذ ل والك ثسويلا م لي ل وهكريغت رابتعاب ضوقوللا نيعريرطت ال ىد ون صطتت هام
 لإ] ىريزتا لاح إلا رييطتللا ناكنؤ ل ضكسل وا البط ص ١ وصي ثا
 ما جاجا ظننالار ابتعلاب فاق وال ىف فرجها ل 6 مال د بحح
 ,لإإ قضباس مدمني حطاب روكذالا اك 01 جوس كتي هت فدل
 2. مم ىضا ويش حالو دي ند هداك و عسا ماوس هدداو
 !/أ داي. لل ىس جرا يعازك بحالاولا غدي زب لدبي و صحا صراشي هنأ
 م ملعب اف يذيب ديون عر انه ةفر انتل داك دي ملو فراح ريظن
 الإ بعرل عرمملا ل ةلح ضع سع مح الئلا ور فراش و

1 
 || ارحم عراجمالا ةزسامم منتنا دين نحال فجات مى حسم
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 روب هنم محال هنتر جوملا ليدري وربجوملا يع ثنذا كوب كاعد نقب ١

 "رحم نحس دنلاه زب لان د ىم خدش ىجلاتسملا و عراجحلا دعا ضتفا ١
 ند مضر ريتك وكلما هعرنم ةردعال اربح رجلا تسلا دي فرت ركدلل ١
 بارككاو ماكل رمت« اروكدللا ترطب رجول اطل ىسلو اجمع ١
 ارب اعت نحس راهن دعم ع رجحلاتسلا للجرر ىف سس نصرتالا ل تصو ١
 ديم افق ورظان مان ندالا وة يعرش بج بج وعدك ع رجلاب ىولعم ةدع |
 ”سبللا ع دافرجوللا ةبيع ف مقوى ةر اجا نع ةصحتناب هلع ىوعدللا ||
 هنع وصال خانت حست طلاب ضرر عسر يع وو هلع نطبرسو ىلا جيتس” 1

 مسا رجلا تسلل لو ةرجاتسملا رارللا وابا ذارجوملا ىف سب غسيل
 كهذ ىررشل سي بف ةرياجلا ةدح ا |. هجسارتحلا ىرتشلللا دارو

 رع َة2للانلا ىف فقو تؤوناحرجلا سم تام اذه جسم مهن مسالا

 اجلا ديدن نح تزال ظنا رجسلاذ عوعب راجتالا سنو طم و |

 تيه ازور يتسالأب ىحا مبا نيام ادي ن تونر اسي بشر ولا حاف رصدتص

 ةعرازم مرا ديب لم مف د١ ااا اس قنابل مكب ربو مضراسللا ئعاأ)

 رده ذك جراللو كاذضم جيب رسزجلاو مسنف و قبب ورغلا عسر زم. حاط ريل

 دذإلا محا اء عراشلو ةرسلاذ معمار اب لايف ه ده ذكل هع ا
 تضاؤل برجا لماملا ليو د مكر شلرجأ نورك رزه جمالا ل١

 لع رن جلا 01| مس رسولا غد قمل السنا مجح اصلا ضرنالأ

 ىدلا مولع جلاب لب ولع ممولعم ةراح ديب نجوما نضرم | ليعا |
 يعاد وسبا رجلا نجتالا نا دّقعلا نيح مد تبن ناش كح ظ

 قطاوح5 دا لاب انك سن | مدعو راجنالا معصم يح و ةيعرشملا جسسمإلاب ١

 دارو ةرالا ضعب ىنصحو ةيعرشملا طيار ىنوتسملاوكاول |
 8ةلويل حنو ةدايزلاب ةراجتالك يضف مل ناو جالا غر دار الحم نا ||

١ 

- 
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 كتفرذ لإ منلاطلو فاعمل 2ىهح ثاواضض لول تان
 اول طلو مص نطو اذ رد كولا طنب ليش ذعار ١

 1١١ هراوهو نان هد ىلع لا ريل زا ّيو دجهلاوه ناكذ ٠
 اىيصامحزفلا مدس فاش مخ ةرالا افلا نجا تدان |
 ةدادزلا مت داحصوصخو هيعرشلا ىوعدللاو ّصخارلا دعب تاكشاب ١

1 
 قنلاذةرطلا نتا غلا ةرجا توا ذا ماانم دق وفا م بررإإ

2 

 هل ةيذ

4 0 
 1 يعرب نابمك ساره عسل

 ماتملا 2لخا ريكا رس

 نلت رت تي و
 م«فلريلكرد اتلاتاماوإ

 دال ا قح |
 -هسهسس

 ةفرازمرزملا فصت عممضر اعود

 08 هله ملح !ا/و اهيا جب د انمار
 كانا

2 
 1 يم

 ةراجإل جىهنون انه 5080
 هر اير اهج (سلامدعو

 هر ملمإ



 ا

 ةيوسرملاىولكاو

 تس سس م بلع مساس سم ل سس مج حم و ل امس

 لسن تونس نقول ضرع دذ

 ري عفزرت نكس دك مل
 أاهنع

 يب يا لبا نلوال ىذا

 حاد ىف ؛ ضر ىف ةلشر نامل

 ح5 /رغالا نم ضرإل فضن اعلدح |

 منا يلعو معرا زل عدزلاو
 فقول ا هب

 أ ليحل وزو وب هاب هلو صون نك

 ش ال ذل تاكا حضن نطل نم تاويل ناو م
 | ملاةرلل ياجتالا داو الاه ل وسلا عدلا ولف 25 ولعلا ةرللةخ
 ؛ 4 ةدايزم . هايف تّقولا لد 4 حمام اا
 ”  توحلش توبا مدمب حرا عج زمتف نيناف لصتسملا ىف
 ا الاوووهرد ١ نوح _ىصل رولا جنن د ىسالذا رخال
 0 دءواةرالا تا جالك دز ناك كلا. رب 3ث دان
 مدعي 00 9 7-0 ايجو ميو واللا ىيدزرجلاتسللا
 || الراس او لا دسب عياض اش ضاق دنع تاضضارت 9

 / ادوتيو رابح عصب الش نع ثلا اك اب ى) بجمولاب ميل
 : رضا مدع لاذع + هو و

 1 0 1 لا ديد ا(ح هبجومن تكبح - نال
 الانطعا نب دوعن سس ب انعم بلل 0

 رك, د كو اجي ملل مع 1 سا تال
 ةرصالو رجلا 2كيلو ريظعلا تارت لا ميل صان ةم الخلا
 ن 00 ا و وام ساس لن

 ةصتأ

 مل دخاشم جوجسأب ىلا عد 2 وادب ربو وسلا صعد يح زع '
 ١ أ اىزو ياله ريوتلاو كن جري ردند لود كال ىو و
 ١الى دج تي رو صا ريعان : نال ةىد شالا ردص كلو
 "0 ديا تنال يبه تيعس حار ١ وحرم وسلا حمى ورىليخ
 راج زجر ذب اسس رمجل ءار واحتل هج تسي ضل د يقولحل
 الا|| كلؤو هعبرماطتساو نيون عبس وت احيا عجرم لما فقد
 الإ قار جأو -كسح دلما, ل ىو يش هج والو رجا اكو اجل الا
 1 المو اح لجيل نو ترم نقال اذ دب و عرس و رطب
 ِ ترحيل جاب ا هراهياوا لطبخ و يودللا مرحلا ىن اهتم حجما

17 
 -: تيك

 للا محبس »هذان ةوسيد لص نقلا وي عك صح كدقو .
 لأ كحد اح 2 كلك ادلاو كس داطسلا بد خرا كيب ملتح كاد ل
 2| ورعد ديزل ناكني "انه كيد "ور زغاتخ رجا لغع
 / .كدلخ 0 بم تعض | سم دضم

 هال

1 
7 

4 ٠ 



 فصند رز رجلا مجاوم ةيعرشلاو ىتحا زك ىعذ وجاك بعام
 معا سول رجلاب نس رح موتا ورخ نوع ود نملا نجرتالا ١

 فص لخلاد ادا ديزي و عقد و نمذبب هرعاربسر ند لال طتسالاو ١
 ماد طللذ لىيي لع ومب ضصم قلتم وريم ضد هرمنا ند جراف |.
 يلا نعال صامل مسهل ع صحا ولا ملل هيلعو عمى اللا ورع ١
 نلاوعد نجرتالك كلت ىف دوبجملا ىسعل !يازلا لجون وقا ضخ بيا
 ملاغا هاا رجا مهق ده ذ ناكشيح عر ىزللا ةيسزملا عجم |

 كسلا دنس و نقولا مج نجر رجلا هن الدم 7 ساي ١ مصيأ

 نيرا ةيزؤصو وهو بارك ني عرابع هناك اك صلّ جسمنلا |,

 دعوت اراج ورخ وعلب زب رج اتص ٠ اهو ىلسص رخام تئقالارل عمات 0

 انما ءاضورما هلل للو بهذذالصاإ ريسلا هك لوىضملا نع ١

 مل عاطف كرتف يعد ىراخ ذل |راحرجلاتس | هديتي ىجلا عسل ىلع
 ؟اكلا بحلص نكد حور الل مح اجلا بحلاص ناكونو نيل وصف نمد ١
 نك بهذ ووأتللا و ياهل ملف ىبرطلا ةيرالل ضرف صح

 هعأبد ىنضملا نعر مع وا يعادل لمذاعو سرع هنو تنال(
 ليعنالو 1 هومز ناكمدا ٍتبرطلا ةعدالهو تق نها و زج مدلل ,

 نع اوراهل قلو ذع نازح ضو تع عسب ناب تحس كاهل ل

 افأ هدرموامككسحا عيطمتيدوا فالاد ىلع سدد وصوم تاكدا و |
 ١ ذارجلاتسملا ىف يس باودللا ةءاجا ندم ع دج موِقلا ئماضوبمو |

 تكاه خحرسلا ف ضلع هداتعم يعادي دش اةوس بادلا قاس
 كوزلا 2ال5 مدس عوق نهض ١ع ىعرط جونو ار محلاص ثذلاالل ||
 و َمكاحتنلا ل لشع واءاجا نىفخريسلا غملولع كاذةيباتعلا |,

 ماعاد ئمجربرجاتم ىو >امدي وعىواتخو حوداملا د

 ءلطراح اسمو واجإلا نم توتر و تيديبتك و رفقسل اناوط ف
 نيت للص مرح اذان رجوللا ثالاالد سلا اا كنان لك :

 , ىىصجا ذو فلهربلا درج و رتل ملقط ثيح لع |
 ا(يمامجو ل وبابا مو بتكر هرجتالا باس رط و ىلا دلرجاتسملا ١]

 او ملقرطي اهو ملة جلاتسملا دإراو رجال سيقاوأبناج ىف ١
 | ا

7 
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 راجل يع ىدرصل كنا يف نيعح ناكماللا ىادلل مولحم

 هاريذ ىذلنعرامت ارت ا

 نمي الرح احنا

 نمعلالهع امكر ملازم

 ىلا 5 3 7

 للقل دريس | فرع |

 ابرتمف ضم بارلا

 ,نذاالبرج اتلارع | اهي
 وما



 مك انا نيلجر ملهشس متي

 ا ا ا اا ا

 | دي ةراهلار دك ىف امدتخا
 ةعنصلا مزال

 لا مر شل
 "ل" تم ا ةنوح اطل يف ار هج سكن

 ماا ا ل
 سرعو ارح انما

 را

 كروغل اهلج م ةنوح اطرح انيس
 ا ةراعل اب ملنااو

 فنو ادادلو محو ل. عم نكس

 مسي

 .ةوركم ا ووملا ةبادل اب ذو اح
 «رمهن

 ظ تو كلذ مقر ادا بر نمضي نكو سلق ل سيلراولاب سلق
 ْ سر زعل كلم راها املا متي دأ+ نامصتخي عون تمم

 ْ اكو قر اجلا الب تشم الل فرات نححجج لتس يتب ف

 ١ '”ه نيخب ملم ءرجسا |علع د جانكلا ةوسككا نوم هييطعت اد نحاكو

 1 ذر اه بيت كح ذ ل لن مرلشم رجح لجرلا نعبلطو اديس يلب م
 ' لس 1-لا ريد ىذا لاب و ةراجتالك ئح تاقرضتملا لى حل زءازملا

 اسديز ّرخ نيفضد وع هديب نمي كالا قيشعب ب سعاد ا

 ظ 10 7 ااا فلتخل ماضل |+و جنن و ورخ حادا ماع
 | لدخال دذ مجري سيكل نيكدي ين ءاع د1١ ثدو دانك هرخ دو
 00 مل لها دحلاو حول مصعبمج نان سنصل ١
 1 1 ىوعدا:مال يبا دب ىو حالك س قيعبل أو

 لا اجلس” ريل ىواتضلكو حين ابا 2اس راهثتالا و ىوعالا طرمتحي اح
 رداو وك ور يتس وا نب دححو ملام نوم ١ جن وحلاطاا بكر ناط

 ١ جن ل كاكةيرع محرج ندوحااطل !بحلاصرحأاي ثا ذ خم تااولاع
 جركما اداذ مارب لمد ناو نوحاطلا با صاغ هذ

 | صلال كرر مهظرك ن يا ايكرح ناككذاو مف سررصريع نع صف

 ٠.1 ا اءاتسحلا تددصا تاؤون ملا نمبصتعو دعو ىلا مخ دد نأ دوحاطلا

 ١ 000 واعي 0-26“

 1 امرشا ذا اخ هاطعاو عمرنا بح سما تاو تزتكوا تعق لق
 ! آم اجحاك ن ضقت عابصم ئح ياه يإلم عجيل كال ىمنيب نام

 ') نشا رك م لالحتسملا/اجعتسس ١ ةمرشحا هود ثم بس زازبلا ىرلتمو

 4 | و ياهلا ل كاداو نع مارا مت ل بوح ٌساجا مةوحاطرجلاتس ا
 / زيان عج 6مل ا تسسيد ةوحاطلاوصجماةمدونا حع نا قنا

 3 قويا 2و جو لع عج نكس حجم طب بسس أ تنحل اوه و وجر يكاد مخ و

 ١ ودبسيت جوزلا لعاملتم رجا (ت وكن ليز رجا و راج الن مس ولحم ةدح
 || ١ يرئزاجان ععدهارلا ىدادمل كو نتا نعؤئالسلاو 2 مازبلا ذاك
 را اذللطم تن هدد ا ارجاذ تدشوم دالواو ل هاد :ٌققولأرا د لحر

 ؤ اجد بظدذ نك داب نك ةيم يق نابع هيلع. كججلراحرجااننسم
 مهاذراو وع هبي ريزع نحو لروالا ىعدجلا ىرخا مس يقال

0 
 ا



 ا

0 

 هو ةرلج>الا ف ناك جراعالا ىل نمضم مضوم لك نا داطلا مرش ١
 بيو ةراهخالا غبن ماكنا عما عنا اف نمذنالعصوح 3 رجالا بعت أ
 ناك نايقم تناك جرلاعلا ىراطلا يك طذ يدا رجل |
 راجح( ب١ وج نكد دوصل | ب اربيرالو نمد نداككل كنه ذ واخ |!

 نكو ناككلا كاد لل بهزي حلول معي دولاو تقلا فالك
 لو تيب ىفا وكس اول انكو نمضم لوط ١و) مهصخارخا تامل +

 ككاو نيضي لا هراعتم ١ ىذا تاكا كاد يمللا | بب بدهن
 مامت هريعتسلا تاهعف دا ةءاجحا ىف اذهانكو وضع داتمملا ا

 مع مإ

 - اسال

 سمئاولورك ناكر امو

 نمدي يدب ىف نكس او

 5 ا

 هعمل اراك اهتلرح ارح | ١ م فصنورغو ديدن تيب (]ال خس الذ نيب دع نيرسأ جت امه لاسملا ام

 قتحا رجلا ىفف م]/دللا نعم خرجلاب نك نيسأ| مس انيصماداحاو دير جس
 ابرك ىضن ننال مهد “جوتي ثلا د مل لربع اس يضم دك ىشس بلطو |هصيظو أ

 تكلا راش ىفو بصع تلا كتذ١ تدب, نيك شلا دحا
 كعور وسلا ىف اىولا|مهمضن مدعل مح اصل اح ةرىنجا| كلما اكرث 0

 لهدو| متي وا نحو 2 جنس مس نفاع ١5١ صاغلاو ل

 درعا ا شلارجلا فبصاخلا مزلدالو ليتل سا, سل ارجل تسلا . 1

 لونغ اذ هىرجلل حدالعل ١ اق بصضل | نسم ابنمالا غانكمصب ا
 دانس نيواصت ك١ نع نهوخلاتالا نلاتخل + طعاما نيم دسم

 مبا هدد ىبنيف بصنعلابلااضتس الا دمللاو ميلا كامو فقول
 لالا جل بصاخلا لكم حتما رجلا لقا ناكأ >ا ةيجتالا نعبصاخلا/
 /نم 1م عامآو لرسط مدعلا ضنا دىياجب رن مضق ام تاكو
 الاد رمالف تيمدتملا لفرع أ[ بصملااب للتملا حسا تيونكن كيم:
 لوول ناكل زمالوا عجاف ىريب ةيطا حم لتح و طل ربط مدعل نصفه أ

 "ضو دن ذلالاد ىنجلا عملا جلاس الا|.ةمب مغ اهكسح | مابك ذاك ,ناكمملا مكر انا ارجلاعس فس مورنلا خا ككوتفلا نيرخماتللا
 جانااريتسللا رب نكو هدجسللا محا صلا,مم5 نم م يبطل |:
 ىف الخ ءىرب عريحباو) |. م درع مح وأ ترها سم نمحس) و) دبع عضال:

 -يأو ىونججا محاسن ام ده تن تق وح رماح تأكد ظ ١

 م شرف لّشسو ةسداهلا نعيمي نحب كى ع مانو للطير يتسملاذ ١

1 

 "رادع امييركلت لالوس يب

 ةهيورج

 هعئ انما بص اهلارج | اذا
 هن ١

 هس تنس



 02100000 م تي

 لل ةراعالاوث عن يغلا| حنمومر كو
 أر ب /ىف عوصر

 ه«رل ئةسرع اهلس ا

 ووعد دم صم سل سمع

 ىثع اودلا بص اذا لالا

 لمح ر نبيع

 نمقلال تع امو

 مسلسل

 نفع ةراعألات نفهن عيوب روس

 ةراهال ا

 ا ١ وهدان لي وعئ واحؤوئيملاوسوشلا عش دّوململا

 0 ىوراطا راع عش مس داملا قار يتسملا

 1. « زك ىف ورجتلا بكيجاو راجل نمضي َماعحلا ف. مه
 ١ تارا ب كي !يلر راجت 2 ايي وباحات ةىرعب

 / | اص ييط عر فكة كعدمب حاتم :

 | ويغرماد ف كم انكو لاراب مل ةرالادعب مزال هل هلع 4
 ١١ يبرق نكرم مالك نمل قا ١27 ليو وأو ميش
 ١ !نزكيرجب لل »بكل مهولوم< ةرجساب هبحماص نوما مدمج

 ادا يف مملاذ لا و تاشساصطقمرب ىف هد ومحو ا

 لإ امان هب ليي نمبر يعتسملا ارعنصو فد بريل لجيرل | ىلع تارص

 كا ؟ازدا نم نيل صم القال هر ضال ىف نفح ١ىليوضم عانوا
 جز كمح ان ١ مرش نوحلادارع | علقو :تضوللا ّسرماخلا ئح

 سا ةأرعا منعا اها مفرط فتم لا سم فمسلو يماعسالاو ا

 1 - عزف الغي موانع قر ها علا ةرعرلا | مع ةادادع

 ١ أ ناخد كر حالا تاك يحب نو نمي هاد آوأ+بوص بهذ هنن ١

 دع (وض يحتم بجرم نيه اولا بصاذأ ناوحلا بارت |]
 رح نما هو بهاد 5 نالحر 5 تاذاطلغا دا داماك 1

 حلوا 32 باجف ناكتداذ نيضياكها الا كلو ملسف |11

 ا تانافملا حبضف فجل سم صال ١
 بص' ءازلا و مل يبل ىف نم قراجتال ١ك145 ١ هه كحرع توعىف ييورولا |(

 راو لها هنا ىالبحرم حلاك نا طولطلا 739 اتاك نىك كى ونص
 دا ذحو لحر هبوص ناو ىضتا لالا هو لبحاب سيل هنسأ تالجسر

 تح بدلات قس رنا نمضيو كاسي حاجب |]
 أ طوله طع دهب ل دريصم هت دنع دهدألب هلعإمتتع زف و رب 0

 (ز مادا يعل بخ زعل لص تاكو [هلم تاهو
 فامسك١ او اثره . داع ا عيض ل هنالك ا ضالف كلي ثم تلفن

 را اجا" ةءنهضي راما فطيم مضوم كو ةرمتسللا ناض 1

2 0 

3 



 ميل انك ةنيدم نسال مهرج رع سعدي زنوجلاتس ١1اهو لس
 نامل لاه در ص ايياج وابهاذ روت ى لا موملاو مود يف ْ /

 و مكرم نع دعب هم رقم. بهدا. يما ضقىنالا
 ان قح اهدر ل وامير وكدلا قاتلا سوبا دججا ابكسما ١
 يب جاا رك هللا تم نم لببم محا رلللا م تتتاسو جرجس و سوق ||
 ىزال عد كاملا ع ةرجلاتسالا مبادل جرس جلا سلا لزيت ىسل ناعرلا |

 نمط تككهو انيكسما ناذ جاتا لن: ىحضشص نارجسا ١
 ابها ذا رصالا كلاوضوم نوعا ررجلاتس ١ تاه جرم اهاكازهرمو 1

 هيا صبة ىزالا صولا كن دام قا ناوجلا سا يضم ناجح
 ازونع كر نا جلال 2 ون عيب االسم تاذاأ#
 لزم 2 اهدرم كدا رجلاتسالا يبس ف كل ز م ىلا مجرم ١و منضصوملا
 سلامي تناك وزنا نم داع برجا تابع /
 كلا !زم راندا نيلوصنفا عماججؤ ءل وق نيلوصنملا ن لتس |
 ديا جنوع رجلا ضصكضبب مليح و١ كلك عطس انما ىنانجلا '

 ه5 ب15و بك حج ىو »رجا تسلل لاللال» هرروجوح 25

 ضاخالو كحلاوو هدر صجعاّسلا لع بي“ لرسم م هدر جاتا

 دعي هدر, مالا لع في الفل دبب مسننللا ب نصي دمع هامان
 ىيملا ناو نارا خل لسللا ىف ناانه ىضتممو قتلا طدشملا عقلا
 هيلع ثان باو دو نهج لكك ىف جحا ىلع درثلا اا!

/ 

 د ىلا هداك يح و, هريدي بتتك ةرع نع نيج وضغلا قت كذ أر 1
 اذهلعو بلطإلاب السالب ىجلاتسملا لع نافضالفرجوللا للعب
 لضم ام نهلاذي ج اصلا ك اله سيو لو نوح د رتجملا تع كذا
 ب كيما ]
 زاك ره »جوواطلاورش ام لك نال كاع اجلال

 نتف ةردللا ما عقلطملا راح( هع لكيت ءاودانجت!ا غر وكدللا
 ايكسسا و ةتق وعول حرماعلا نان يسسملا انجز نيل وصملا قرح

 وه تقول نحب |.لعتتس ملل ناو نهض هرل) ن امم عم تقول دج +
 اهودج راعتس نرح عدا جسدا 6و اصب تتقون داوساو اتا

 راها ا جاتو ليت دو ىتنا نكس ناطر ١
 أ

 م

 سي

 رب ان لعق نب اهو اهل اذ ازكييصوم نم 0/0 ءااعنس ضررا
 عصوم اري دنا اهب در

 كل

 دعب ةبارلاد (تسلل(س ا“
 اهب درب ملو ةرملا

 دقو
 1 ع يا
 بك يزرع



 ىعث انس ىرل ةلبوط
 را ا ا ل

 هيلعوسل لزنسولعره اكسس
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 ؛ ٠ ساصو نا الب ضملا دعب اكس ١ذ١ ما وق ىف ىف اهنصم دج

 '! مم عشا انمار ريصي منعوجلا تسلا نمدج ود ف اللا ا ىلع

 دا عزك يدل م ىزلا نما ىول سارا دس .ملاع إىل با درجاته
 ل وإلا مق ميج جلاتسملا زاب لزم كذب تبطنم تطعم غو
 ' انس[ وغفر الا و عر اجلا زم وي اس باب نوحرم تنل اين
 2 لعمل بوط ةرصاعو ذجلا لي منصب) علا ذ نحن و م دج سار
 الإ كو يعرثالا انس داوحم تصب <ح يم اخ ماحد ةسولعع نجلا
 0 0و هاج يطلع لسوف ةجم
 ١: كرو زجي ملل غسل ل زامولع رجاتنم ! خاج اعط مود
 1 داك ذا حارسا صوص لاق نملانخي اذتم نف وت فروج و طينح ىو
 الغيد جر نم واصل ١ بح صرجل ذرخس | لجبل للطسلا و لجيل وامل
 ||| ةار١0 ذاولعلا بحلاص نا ىرتحا كادسم و ف لسا نه نوككو

 رنا وا دجسايرطا ند زا رفح وا لة وامل فت دك نا

 ردا كلما كلي ل تلا نبل ثدال حاول م١ بحلاص كلى ملاذ ذرب
 اهلا رابحاا نه زمر »ناذ حلا لسا و فصلا ناووك قبح ناجعالاب

 مااا ناككدو ضاوي اج للحل تاك 05 نسمزس وا ميج دنع
 .ءلا ارا هؤ []س راجحا ى جرس كل طوله ساس دحل ول تسلا و
 زد سواح ةرجلاب قسم دالا ”سرككلا كم نم رجلا قرط سدي اعد
 )| تدني بح راجل ,ْصّصَ نّه ى كيلي اش قارا كح
 1 حس جنوح حالا مدع ععضعب ىف مدئخس مو يوصل نعجباو

 /با ل ئخوطصلا مس رابح حجت )لد زم نص سلا تما حرم ىف

 ,ا قفا جار اشتي دنب شاش عرجا كرو ب ل صحو قش دال

 ١ لع ةرداز جاد تبلاطنم ديدن درمو قنتمد لل الاصو يح
 علا ى كورن بيت كالذي داطللا مى لرض تهد
 مآ (حجالاو ردا تاسدلم دانا ضورع اانا تتاكوتو
 | راوراثرا لاما حشو لا كاش هو 03 كالا هنصلاو
 1| لحن جم جآأو نص اورق كايبالا باتي كوخ اك

٠, 

/ 
 ا
 هما
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 ٌءرعلا حزب فضيل و عم )عا زحل لات م 1 ا. ناتسب ةتسار كف

 لال روابل دفوشيج الهش ن اجا سكااؤسف ١ ظ
 جوف دنع و زف قه نس كلوز | يحب نسلا عرب ىرك بويع
 اطر شنالد لع حيف ىضلتخلا انركو ب وجولا هبشمتالاو فالح جتالا ١
 لغالجل اة راهو هو زلا يا سط لك حدس هنا لع نتكو: '
 نر اهتك عسانا م /

 ةرار اح تال دا مترج وعي لت هج ور و هدا مهاظلوتا
 ١تلطم لد هضاب نسا رجلا صول جنس صدع | علا جالا

 مصب رع 2 تيك دنع محو اى ) يوزر ذا دننالا |:
 رغب ىرا دردكةرج-ا لدول هن | يلعو هالك نوعان سك هاب
 كن جونيسا ئاذ هب ضاحكة رساف عاجل ىو |
 نال مسار ”كثمد نابل دنال جراج ذا راجح“ كة ماع
 0 منجا الد اد ضّملا نكساو مارد ضؤتس اولازاب أ
 ع 24 م .ارجحا سزمللا ذانانح ذاك ىيحم عراجلا ننال ||
 قيوم والاب حرا مدع عم مهو زل تدك جحا
 كفو رول 6 ازا رتح سل زك هندجو زلت وق ناب باكي نا م

 لاطا(,تنب هجحو اذا هرالة كي وحسد دو غ١ هدحلو (ميحلب]ا

 و ولع هيف نب هج وس تاكو أ ءرجلا هلع داعلا جتا ١

 لس نما تاععاد ملساَبَك ريحا احا هذ )رح هثحذخلادا

 ةفصانسورغو مللد تيد ”كرشم ىلاخ نم موي يراد ظ

 ةجاب تبلاطم تالكورغدب مو ورع يش بيغ ىف ة لح ديد زنا, هتسا
 تامولو كلذ اسيل ب كد لى يصارع تصح 3:

 مالطا يي ,لومللالاخؤتم الل ةرعم ىدرءابالا :
 مب دهس وات انبم و قنا دق عدا دهام ليوأتب مكس ذا ||
 كيسط مم ىلا ىو :اد ب لجر نإ نيلوصطلاو ةيداجلاف أ. .
 نع هاوادو ةدم مل بطي ا وةرجن] ل حمجو عاوادم لع ||
 ليرلاو بص كهاو ل لبط ةي و د06 نت ىف صفضا سو لشمةرجحا ||
 مو] ١ د ريرعثعسديب نيرجااتتس ١ ذ١اهو ل# راجح ئه يطل غلا
 غب ورا ارك راجح وصد ل كيدرسو جت لها 0 ٠

 لهو تح درك _عدرمعا

 ارك حف تح يعنرمعا

0 

 بيكو ةومذ قيدابا لههتسا|

 دخولا هيلع ةرهأ/ هيي /
 لالقتمول

 با يو

 مقفناامو هلم رجا بيضرب
 مهو دالا/ نر

 طر ارك, ةراج ال ئيفنت
 مد قرأ |



 00و

 "دلو و | هم الع عم ثعبي ن اوعارل
 هل اعمى زل ارك

 2 يي

 ةسعازنشلارحاا | نيعن

 7 قس 5

 ىلعر رو / الميع حب كوول

 ميلكاهلل وو اىنحإو ا مز

 نع هل ايعزو ىلإ سرر

 وس مس
 وس سس

 «َئرلا ىر اهبل نيع اذا

 فوجي برطلاو هع اب سار
 نسعي

 مد اصوصل قبوطل و نارمح |
 نمت راسو تنم

 ْ ١ اا 000 قا مثااوجل كلا درل ل

 1 عارؤاسرملا ى بص ون وزنا ل فرم و طرشي را نحب نين د رروشللا

 4 | قربجا >ارغعص و ريؤصلا ميقا مضبلا تجب ةشس روجر قب

 نأ | عع ةريحل و تككهو تدقفف اللص ايزل لم تاميدّونالأ هو هلع

 1 ' عرضا ةركو مدبر عارلا نطيطات اذه تمكن لب رقبلا
 0 000 وبن دارسالخو طع انظاا ثعب عدا ىعارللو

 ان راكقلارع فن سدرب اؤنك كا ملو اظن ثحدلانالدايع: 0

 / د اككداذدرلا لاح كلها ذ ان ءدولاكذايع ىنسدس دلال 0

 تاع عدنع د حلحول دنع دلع ناضضالفاكريخ رتماريجلاى الا

 1 الحف هني 2 كللهو سطنب هر ا« ةتعبز تلا نكي ماب

 مارا حاككع دلع تاندالم صاخر جا ىعارلا ت اكاد درلا

 لا اريبكدارلا وكي ن١انو درلا اح ىف هدد ىف كدهو نب درع
 تأاذه وكب اناا ردة تالازحص 00 :تال اطل طعن

 ١ و كاذدصش ايجات عد هلا نضكريجاكو محامل

 ا لاوس وجا ديبو غيب هرلا نإ لع نكي للا هننال حايع

 : دانطن حج دأع لايع ةسيه نحت ا ةن يجن را! لوس
 :ارلاوعل لجيل الجرن 2١ داو اسم 000 ىف لتعوىارلا
 با تووط مهدفدَمف هدف لاس تتعوتم ولعع< 50 رص لإ ىمد

 / نإ !> تبطل اهنا ىف قطر نال يسن مكس الن وك ىبرط) ١و

 ًّ زداهلا ىو خدم ليل وع نعب نو ماج د دخلو مالو هلع

 ١ 07 نوم قبطعلا ناك ا ”قفلا رطب بهاذذ -تضرلا نيع تف

 1 دس هلك كس اذنك ملناو نمضي معفرلاب لك سانا كسي
 رايإا هد١ ١١5م مس نل وصنملا معاج لكمو قاتنا نم ال جو دا رمطب

 لا نوح نك ةرجاب سولعم تكمل اهلج صتسا ىرماكك ا ورعالا تبن
 ١ قمرعلا ةراسم تففايااموصل 3 قمرطال نا عرف
 دابر نوكتسن لىلانللا د تداكاهللو ستمالا صوصاللا تادخلا ىح
 1 تما نمنص 14 تع ملا يكب

 لا عفاصوصا قب طالا ؤ تخلو سولعم عنضومالا هيب بهل راح
 / اانا نكممادر صوصاللا هلحاو هذ وكل دال 8

 صر

1 
1 , 
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 الو ناهضالاد ملاروحاو سمو ديد ريطلاذه مح قبرطلا اذه نوكسي ِ تو
 نان ل صن7 ىف و ويطمع ىسل ل06 حرصا يدنا ل ماصوبو ١

 5ر1 راج نتاانا صل جالا قر بد للصف نسج داع عيطم
 باو د ى ورا ورع لير مه د١ 21مم لص تيلوصملا ىف لثعو ] )

 حمس ولمح جرجلاب نغم >تعالا لع ضف د ىلإ < اها عمل ل
 أنبح لان ةحاطفا ري نما هد حو راب 2غ ةدساد اعرف ٠
 ل زمذ لاد دج يخل تعيق نمد نو هريصتتت و طر زعتب تان |
 ١ىزذ صااخ يجلب كنان اك كرم هددت فو ىداهلاا .
 فالطإ د عتخ نكيللا ذ١ ,.انوم لعن ضلتاعالو هدد فلت ا

 قو لعند 2 البلا لصحا ذ١ نهم هناؤ هرتز ججك,]
 كيا و جم عدلا ب7« ىذتكص نجر جالا فلا هوم ادي رجلا ||:
 فروج( زما ميانع ع دولا ب ىنضرمشالاح معي دولاب لستم كنا وه |
 فول دادس ضربا نت و رظان عدل رن جلاس ١ دااهف سم ٌ

 ولهم :زجابع عرابحم ةدح ىف لا تيحا ايعالحا ن ال٠٠ ةأ نأ ءدصن |
 ىو واللا 0 ىف رجلاتسلا تناىي نوعك ةاسعو ةراجا ا
 ليس زن” نال ححصتب هةر اجلا زيضنت لب ما هد معو غلا

 وس نارجولاداراو لجقن سلا و راع ةرعح حض ١3

 توري لا كاداد نوح بيرت الل نيل ىرطح ا نضر ا الل ضير" برشا
 جلرجلاب نرتلا ىف + يزل ديوتي لو رزملا ناو ميت نم تذل أ>

 ق بزالا وأ هرينع ألا برتلا مولا م ىبيلو طشرءديب تال
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 هَ

 يدع سال #آء

 ١١ نيتلكن ؟يزللا دربي مدجوتإ ججحو ليكنس رالا عت راجت .
 ياعر نكملاذ ةعوفسح نم مل تحاكم ديرعدلا للا تكا رجب ١
 2 لاو 2 جرام عرابتالا ةطح تضقنا ١ذ١ نيبنللا

 خلك جو اهكع وع جالا مشي مراجح# 2 برا واعزعو 31

 جرا عم بهرشنلا راجل نجت ٍض هنو كبايهتي اكضرالاب عازتنالا |
 عشب فبرتللا بايك ثللاتلا نه نازملا ناك ىرخحا 1

 ع نع و دودو تل
 قود ركزي الك راولاو ضرتالك عب نإ قمرا و بشلل ١
 جذل اى ممتهلا و ضقولاو تهلاو عرابحلا ئتالخديو

7-7 

 ا
/ 

 ١

1 
/ 

 يرهعتلا " '

 ظ مف رك رو اتلاثا
 ةاقالارطشتو ةراجرب

 تزلاو ٌراهالاةرم تطصتنا|

 دسم
 بل

 ا -

 شر ال عبس ةراحالا و و بكل

0 



« 

 كلو ضر 1 امسك قوس ل نسل

 مج اهرجأ ىل ةيئانَص ةرملا دارين الر
 ناو هةمرنإم يلع رع نم فانلا|

 ا

 وم ىحال والا

 ْ ةراجبل دقعالب دير دنكس ض قوم تيب قبس ثول لتس و

 ع وراهو نبا نس راد عربعم داب نس ور جانا عرجسلا

 اذن تادالا طم ورع ذا“ تدب الد دح فاذا نمزبكك

 ظ ازا دمحم برشلا غىوعرللا يضف اقيرف
 ْ ناهس ىبيحل مل صرعا ىلا ”رسب_ٌقوسل كل صاخرعملا ىف

 | ميرنا قح »دا ري ل دس دمجلا مامن ١> ملاك برش كاد
0600 

 قواد باسكت هير نبك ة رجل قعصي كاك ةدس كرش

 ْ 0 مص بيد ناكىنللا 2غ ى دانا دعب "نكت منسس

 1 ربو جرا ديول لوبقي وح هنا ايفر وعرب
 4ك 7 صلوا عروصرملا كحل دم بك يك لن حفل عد

 ظ 208 عر بحاول يتلا باهرا و! ىفررا يارا
 ألان تنقتلتو ظن ديف رالا زدات رجلا تسم كبح ثيح 5 ماطنوف هع ه ك0 و لوضو عر راجع«( ىف تدوكسللا
 ام ادهضع م جوجهد والكرجلا سلا ع هدا نأ ضعدلا ىف
 انة جوالي جاع وه ول ديل زا تو نزع نس را بحالك ص
 ا اجت داؤزسم اريل ممالك ب 6 ١و ص ذ ىضتقي
 ١ اادعوشنك 0 امد نع دعا هلورع اذ لل

 فم اهرزيل كحد ل021 ممقرندخي نا ورغديدريو ثلند نيم
 ولحم ترزود ريشا طحلا معلا نتلاكسو

 لأ 1 مو مف موا ند لمار دخان
 7" حب بس رج تل ا دم ديدأع جدلا مظل قدا نا
 مل مادا ب)هلصضا لاحد له حبوب د ةرادتسج زجرا كداصح

 1 ةرخااتقو ,مايرلا تناكواهتترحا» هانا ن/رادلا كرو

 "| ديب رلا تح نود نما الار اننا نحت لاتع! لشم بهذي
 1 قرا جول ور كه د توج دعب لانا حضني تح
 2 1 حج قويحلاو ةراوتسمع وا جلا تسح صر ىلاصح

 مس طي تاون ايلا إتش
 : 1 ىفرظتست >4 نما حي داك
 ا رم ياا 0 راجل حس ئح

 سس

 ا 5

) 1 

0 



 ]بم عولعم ماب فعالا لجال كل دلاو باطلاو لقانلاب أب ومنا 1

 جاب فانا نمكتناازمو مادبلاةّقاقرض دوج اجد هال ١
 قتللل 2لاىو رايح رك لائتسالارووطح ناك ا اهتتسالا

 لب وجي او ىطدال ل( واسال زن وجوسب صيووبلا لارسك ع كذ دعب ١
 تدعاايشتالا هذه نااىج ناكل نا تن) ىوتفلا يلع ا عيب |

 فيي اهو داما ةزتكك ا ءموق عع وتفلاو رطل( ,عوتنت حطب ةنيمعللا |
 سوق انما ميب علابتالا ننال حاونحلا نر اجتاكو عينك و هشنا ىلاشملا |
 او وخأواتكاعن بلا بصل راجح يحض ور وسلا ن تمحى لا(
 ةازغلا كلطكو ل رضل لبطل! تاكتداذ ليطلاو ريس اك ا شتا |,
 يسم ب سما لارا عرش 2كوب حلالا و ىرعلا و
 ىرخلا لا هدب نضمو تراجلا ةزع تضتشا هيل عاكالا وح اتسم |
 عجوح ع ند 72١2و اجلا لمع يع وه داتسمللا لع غلب مصاووهإا |

 فاادرحو مع هيلع مل كلا عارن ككاتسبإلا موس نوسونتي وسوكذللا
 كهذانا لاطلو ىررش محو كو ني ىلا! رجوللا نكي و صعب |,
 " اتسبلا ةعنشم وتم ادقو ناقالاو دّوعلا نع تلال دال قا

 كلا رجا هيلعو يق ضرر رجولل اتسبالا موس: جلاس امن ل نم ابق
 م م27 ليع جوملا ربت الو ارمعننس وتس ايلا ةدالا ىف
 هم ودّومل ١ نع لان ةرمللا نعام رجا مجاتسحا لو يلى قلطا |.

 ”ةرجالاو دالك ١ ءانص اند نااكالكو ةروكذللا للا تع رت رجحا رجلاتسملا |“
 ذل لئالاو انصيا عرجلالا تهل لطتتسا و ىنص ته دعب ايس لو

 اضربا وا اما واارا درجلتس ! ينال ىف ويشمل ١باب رات سدلا

 لالاغتس الا ادعم ن١ نات ار تلا رجسا هزلي لبر سره كسار |:
 هانمانرل اكو ميلا كامو نقره نك تلق عي بدال الاون ١
 رجا ١و١ هذ حمس عدصب ءانكسب رجال هزلي نك رجنالاب بلاطو تالا |!
 نعاور دم ةجساب نينس حت ةرس ورع نيم مح ولمللا رت ؤداجدب ل |

 ””تلانا.مإب راكت ود ايبرن مزلف ةرالا ضمد ىنحمو كاسيرف ةنس لك ١
 ١.عيبيل ةراجتالا:بض كيد ريو تداوحا ريغ حل كل اكو ة يعمل ”تيبلا» 1|

 اهزطتو رانا ردللا بالا غادتكد دل ل حنو فع متجاتملا تويداؤول |

 . مزلي ل الغتم اللرككاس عرعاو] ميتيلو )قو كاتسبلا ناكتلاذ ليت

 و »مح

 دعارح (تسلا نكس ١١| امم
 هبلاطن او ةرلا

 صوملا

 ممرلاذا توناحلا عيمبرحوللا

 .. ةميع هللاد الو اريد



 ةدوصقد ةرك”رحوملا مط !ذا
 جينل اقحرح الدف

 هسه |! دار اك لا وارج انما
 حبل“ مسن ارلا مس ايكيا
 0 ل
 الب عع ري نوال ارح تملا عاذ ١
 ميول ؟لاهرونشلا فريم طر

 هدد نر
 عج نبل

 لاس ن اتنكو بيدالا ةرحا
 ثبواع ةلذ اقلا رحاو ىصلا

 د

 نولي لا 6
 9 قى اهل سئئولارج ||

 هل ةرمالازم 5 0 ,

 0 : ملوي

 ا ١ عديب) تابوا سانلا تمن ايبا تبا ناكاوس ثيد مز شعب
 ا | ييصتسف ب سبي منالر جا تسملا ىا عرييع ل لامال نارك طل ور ارّهاو١

 ابا قتلملا ىف لش ورنا هابشسا ّمميف قرذحتتستت بل جملا ةرجتالا تنرايأ ذا
 7 ةرطةرجلاتسملا ,اينصل | رساجتب ا تسرجلالا ما ذ) حورس نزع
 إف تم مرد 5 وضوح جرهتمللا تلداكشد] يضلا تحرج جلف
 اأن حسم طلخا وازجبلاتسملا سذعلاب قراجمالا يف غراء بع لصفلا

 ادن | وكيك نكو رجتال لع مجري تناول هرم هذال لع بتارلا يابا
 :1| 21ج ةرجلاتسملا نيالا طرغأ دارجلاتسحأ ىوتضلا هيلعو ضال ف
 ا .اذكو احرص [ىبجرلا طريزتي مادو قضاه. مجيرجتالا ندذااب
 , | جلاطنباك ن5 دج رة علاجا ون وسلا ىتو ىقلا

 ما قانتالآو ىكرض ىلالاتختالك يعور كد <: يصو كم مالصالع راها ثدال
 لة دح يقوجلا تسال حصل رماؤ حولا اور وتلا ضال:
 0 نر 202 واو حجر ةرجتال(ىسبسحسا وار ورت نبا رجحت ل
 0 ”ناذ لام تعطر اع ةئطنا 5١ ضقولامق مجريالار ونت
 4 داصولا ىنالض اكو موجرلا ملذ عجل قضنا هنا لرهسا

 نال ةلعتم .روكنال ئ متحد طن أ وأ تملا س7 صقو ا متيلا_ىرتشا
 /| ممل نم لوصفلا غد[ ىحواكتدراولا و>لوا ءوجرلا طورش
 2 واح ل ناكدد| ىلا لى ىف تتلو بسب الا رجح
 "| ثنيجوازلا دحا تيما هاع د ئم إب باتوا ةرجسا و :يباليم

 000 اء الل لم قسم ينقلك بيطاارجلا ١ بهياو بطلا 0# حب حر تس لي جو جربها
 نا 1 لا 1

 ءركسد كلا اسيل زيكسللا ل نم بلجن فقول ما ل
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 دأ 41 مع نكس :
 ١ اضح بج ونال اعلا تنال راجت ث د > سرا تبرلكب

 | اةحجوبابماذ ةراججاض الب ضااطا ضيع زو تالريهتسلل
 مأأ حل ةيح هناهنسرعو داتا ءاذاه طرشي لوغو رجلا سل
 ١ بصاخلا نإ غ اوصم نيو مياجلاب ا بصا فض وكب هذان
 || مط كلا مذ ل بيعت كركك ل رجحت وكلا بوصيخ رجس
 : /119/اهرطم اذهو نقولا بلح درو مضعب للة وام قدصتت

00 



 هيون هانعد اكل ةرجتالان ىكترجاو تلو صتاورظانلا ا .

 مدا اجا هيفا دديالل لعامل لااضرا نهدي َعفارقد ١
 دز دا لذرجتاك لبا م١ 0 | دجرجلاتسللا باغولو ||
 همة راج عاطل تح >اريخب منوم ىجاولو حلا حلاتنم ل |,

 تطج كورولا ت داح م راصد دو ىوعإل باد نمقيارادلا

 تااملكالد 0 ورجاتسملا باغو ةدملا ١

 ,حاصطنا ىلا ميحانلو لمه تلا ماو !.هج وكس ورارلل رهن
 كداّوثو ومرتاح يضل ىقامانخل ضاقلا كن دادعجن 5-5 0 1

 قرنا رهن زا وي نالعاكر شإ عب شالا و اضب اداري ا
 دو قلاهربلا اطسخم ةرساذ ونال تناك عجيب ميكر جحاك ع ددملا «

 نقلا مسي نييعلا عسب اكريعجلا وهنا تسرجا ا بيب رجتالا ,

 ريما وامل رجاوب لو مولع مج جسأب وجلال سن ولو ىلا مق 3 8

 رجلك اكك«ملا بكرت دّمعاذاط١ نال اريعبلا و حنبل ليبالحو |

 م34( نالخإ ىلع ر جلا و ايفان وعم توكنالو نيؤضن وهب ١
 ريل جر اعممسا تارج اتسح ]رق 157 ةرسائلا كتل نع ى اص ١

 دق تان مماؤإ ريع ناك دق لما ,قدصو ةراجحلا دعا |[
 ملاطللا ئمدّةعلا ق و نالت شيحو كه د ىف لرشملا نعليكو

 ىاللا دتملاوهاذهو دّعلارشاب نع أغا ةعوضطلا مجودو ةىجحالاب ١

 لولا عجرم را جتا ىف دعنا قوقح حا نم ورشلاو نوت لع |
 0 ةرجال بد لى راح 200 عصتاو!

 زي رز افك ىو تف نبل انا ضان حبوا ىييل باغ كابول لكلا |
 خدم رع مان ئماْئق ءاءاعرجاتما نهي نب ودتحا ىداتفف :

 افك٠د لج عو رخل ىهس ا عيجق ولات ار جرجاّسا مدجوطع

 تابجويتج -حلاتاسحو وهقداصت ماطر جلاتسح تا كدا ماي

 ََى 2 00 ئعراكا 0 ناضضولا
 جاتما عراد د ١مل جوونح

 تون يوت والكرجلاتسلا همس
 ما حعا هدد وانا يدفع رب يلو حيطاتمالا راجت:

 هنا لعن ما هوس ندي يد .ه دهب أ
- 0-6 

 سه

 جاتنملا +س م ورجاتسسلا تاع

 بريعاو لعن اء وول ع الينت

 مر اع «وس اناره تسلا |

 يعل ىداصتلاب راجالا ظ

 ا ا

1 
| 

 ا
١ 
 ظ ١

| 7 

٠ "1 " 
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 عت اد ادلارجا م (ةببرحا

 كال دو ااهاداح ىن اكارج جر |

 مقفل مزعر اعتبم نب نص /نإ لصإل
 ملوك ا دن عىيل

 1 سمو

 ذاهب ليتل ةباورج احس
 نمعل ال غوجرلا

 زو همام ةرملادع اضقلا
 هدزلبا 0

 رحال خلاتلاه نب اره انس
 ال اما ستعل و هل

 "وجيل ةمدقلا صار انس

 ر اجب سمعلابو

 ةيسسسسس

 ل د سا

 0 هركأ

 ممعلا عمت اهنر هن نب

 قتيلا عما رمل 58 ركذملا قداضملاب نزح عحمح 7

 ] "وحر ع هن ذخر قى داستملاب مراجحلا مكى دنرللا ىذ
 ١ را درا صجحارط قرابة حس هموم طري واطتسح اوس نط
 ١ دا ديلا, لو اهو راجح تاج ريع ١ عاجلا ىيانوش تو
 3 كدب وا ماحانحد ند نإىبل امك ءااتالح جان اعل

 ريد ىلادخ ملع دوّممللا لنا ث مرش كارد اكمال
 ل اكو نوحي 0 كر دلو لي ماكو 0 روق اجل ضوا اجنال

 ار ” ريا ىنانالا ى نضل مرت كاهل ازهلا
 "5 مال وانغلا ,«تسدو تسلطلا دنع دهشل م ولعم ةلحارجا
 | ١ ورجاتم ١5 وح و فاو ماما دماذل اعبل > اممايه

 1 ريس دا رمان ماب دي ارا
 واكد مو وكيل لاعس يل بم طرإيغ ىلع
 0 املج ارجل هباورجاتس | ىدهانلا
 "2 1 حال ادع وجااذ اك
 ورد ياوتنساادىرتكا 1١و ايمتلم ذخاز ءو ل الوان ذا اذه
 1 5 ١ 6و موينااهغرط نا ىرتكلل ذل بر تعتدي تططقنا

 اذ را الا بارجاتم ٠١5 تاك طقم درع وام ا

 انا يكفر ويل م دنهل هانا نمبالارجساتس ١ كلاو رجلا البال
 نأ ” ايس ثادحلا تدككي كلا تيب قران ينل سسملا يف ورجناكك ل تاك
 4 درا سوا دارا زيلاتس) تاجا س ذو
 , | ةصعكلا نعو ىضنالطللا رد سدت موز ا عيماتم اولو
 //| مق وزن ركلس ددااحارجا تاقرتملا زد نح حرتزم حطاب دنا
 ١ ملاقللال اجت :ينفت ةرالا ىف جملا وأ تسردللاءا لضفلا ىلع

 1 ١ 1 ده دج دنا لو رآه 0 ا

 ذب ة اهو( ْئم ىدهازلا ىواح ل والا مع ناجح انا دعع
 2 ين واكل د راجل

 ا تمام و تحسون برع هرق مهجر بسس
0 1 

١ 1 

 ا

( 



 نب ن اب صونزملا جالا رصال هلع ذ تغاذا لبهروكذملا بطلا 0

 ردّونا ةببلا هضم اهررص تهد تح بضلاب جوزنلا ضو بيلا ١
 م 7 2
 | نب حزيكماب رقي نع حتشلاب هةدهوادي دشابرط مضو١دبرنا
 ||| دسمسسسل ١ هدا لل منالزب دب رجعو كوشك كلل تعذب اذك مدت لاء ورع يح ْ

 ظ متي الاهلرتس ةلافتكل امرت دو 0 متويرل كذب رقي ملثا ١

 ١ مكانا د تضج را ذاع تنازل تهد ئماذ 2

 | ظ تمرؤشلا مرش ةيوالعلا داقذا؟( ورع ,١5 مع مصنولا ا

 ا ظ هةمسييسسسسيسيسسسسل برو ١ ىتقب اولذ هاركالا ب اتكةملاَّوانرش ذو قآلطلا َ

 || ١ ءاكعد نكارتر لقو بن | نحاول زيف رجم ورق اوا ىرتش اواو ب ىقتحدي دش

 ْ ظ اوك سوه< علل مجنون جلا تالعلا اهكعلازكتا صح يف
 : 00 ىف فاا ناانهاتاذأسجاز ركل باك ع اوان ىف
 ب كفل دلو دلوغ تجوز فوحاججر ىف بس دافكلاب ارق ١تلسسجؤم الكا ثننا١

 6724 اهيرهم هتسدو يبا وكت لبد ,تعاور حر خح وح تبهو يحن > نار داة رهو بصل

 رعت قرم تبهوّوح بزغا+ عوزلا وح م: سيععرإو ةروكذلا ١
 ا اىوياس ميال الشعو لازكالا ئعري وت برص لعردلق نا تبل

 : هشئوخو ةقرس هتمإا و ماكحلاب رت ددهو عهركا واهباجبرت تمّماو معتم | دنسمل دقفاطلا

 دئاننب اهئارقي تح ماهسإب لمني نانا ديز معو عاردلا نم علبع!.لرظي ناالآ تهب مهراابخأبأ
 لطإب ذخار نم مكلل ناو هلعابت سدقل رب مت ددعام مب تعق وا كلا

 نم اذونحؤلسلا ضعب ار مف دز |هلوقب ىل مي.” ل صويو مالكلا ةرجتأ

 امنع ا ملل قالا اهل بتكو كنذ
 نهاقن و مخبر ال صض داء دنهل ءوجرلا دي نلو يصر عطس ود زملا "٠
 ا و يدق م5 0 ءاكبيللا ٍ

 مسيل ع غريب تادنتسم بجوع نيسولعع عاجبه ذب مامدللا نمأس لرسم

 هؤ ايزعارب تح لوو ذ ردا بع ام سايس مكح ياخ يفرط يسب

 ريب رايح « درت اد دوب ريجز كاف مسولا و بجلب ه5 دهاس دب حلخلا ورمزفلاب ,تادنتسم
 وعي ظ 5 ننعم ة ومب دانصرلا ”دصناغ بجسولام كهذريغو ديدهلا
 ركالاحتنا ذا لزم مربي ملكا فذ حني ما لاس كنب هرمنا ١

 عدارب 2ك عنيصي روش عرض ةمال د نيت م حصر زعارج نيك ١



 كلتا /و رسالا هلل / مب عيا ظ
 فيلمك نغ م

 م00 ابار( 0-2 ا ٠

 اهلرك مرارا / يديال ظ
01010 

 1س د ساب اهيركم ف /(لار ارق ايف

 سل الاهل ل ورارج

 اهلركييكوتبا جديا

 تميس

 دوعملا نس رع رع هرئا|ذ |

 نيهجو ىلع و

 ا

ْ 

 * الا اكو ل زملا مم مصتاال ةإربلا كاللاهوا يضنب لضكع وارجوا مود دبع
 0 : : 0 مططسلا بلط ئعتكسي ا
 / 00 هتك ذنج ك5 لع عركك ثادعب اعالي
 | مز ءاوجلاو هاك لكم را دايك صا لج سطل شاد مايضر رارق) وكي

 ' 0 0 قا 961 لعاب نكت مارق
 الأ طرا رجلا ىهذ سم ىاردتلك وح هاما جرربطللا قرس خانك عصب
 أ ينك ىرد زل هن نركز اجلك طبض تاكد كو ا عرش متصلا «اركالأب
 أ ةرأسلو ينو ميبك زيدا ليا موهو ل والا درملا طيات الاف مض
 ءانأا ١لهرحلو لع ك١ ١ ناز تبهو مي وار وهدم إرباو صو
 الل لو لانصم لت نا ركل كلوز دعب حان ارز ارك "يزد دحاب
 ل رولا هزه حبسا ضرلا واضلا مدعي اتلطم هارككي" حدك يضف
 أ م١يككلاباهراد سب الحب تاكو ةما ذب عسمرئزنا اك كاوقبدسشؤتف
 الا لالاذلخلا ناكل ليدرت د لحي نم اهراد كولا واب اهيرش ريتعملا
 ارا مس كدداد حا اهي دام تورت دعب اع حجيل اند مقرسو

 ا وك كاد رصين فو ليك لا لع كا ميجارسل ١ ند
 | رن عسا ىزلاب قر الجرم كلا توهطم كرس لاوس دارك نوه ىدنضا
 أ ١ 51 هناب بلصكط اعرب رهتسملا ارك ابار صارم جكسح دسم نع
 انآ ةزقعلا نعادّمعدّةعي نارع كا ١31١ ,ضإم)ذخا اهل مقام تبغ
 نأ| و ماككلاو قالطلا لم لزرملا لطب كد قع كا تعدل زد
 :+| رمل عطس رفع كاكنلا و ,ك بكي حطجسيال و دةعل ازابجقانملا
 |١ ركل ناواوس و حسي وزن وجي لح داد يطع و مرا جنلاو لشلاو ميلا لش
 | علا نك تصص ل صزب نس نضارتالا حك ضضاخيئالوا فلل منح فاي شم
 1" كالا عرس .ضرالا توني هناذ ب زغااو ىبحأاب نى ىنداو .اككيكو

 .ادأأ يي دوترعللا نم حيكوياا و صم اس ىرضأ هدا طع للحم ىبباجعسس الل
 ءا| الط خذ قلايثوضف جورلا(سقكم معي للا ا وبعبرالف لزنلا ارلطبي
 0 قاتمااو تالطللاب ليكون ننتس هاا رْصرلا خشات و نيج كنا
 يا رلى لاعو ىلا حيرش ذاق و ةزكألك مم وصب يونا نتئثمصدقف
 | لمن تانك قتنا عفو ىلا ليس كو ىارّقف طال نم
 لأي زازجلاو الك ةرّيمللا شكك نال فالحب هاش الا اح ىا هنا

20 
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 ملوحملا نك ىلابتقلا 32200008 ننكلا نيت و ا ظ
 ىلا رابع امهم اذ هبل سولسم لراسجؤنالك ناش يوشع
 مقو لكلا هو واذ قاتعلاوا قالطلاب لكوتما لع مككاولو نيا ْ

 - . زملاب 8 -حاكولا ىاكتاامولا معن بكا بزعل ءاناتس |
 00 ا ثكاعدا_ كس محو 0 جاك

 اتا طور ءاركك عمدة عني لكما“ كو» داض بجسد نوكأ |
 577 فقص ذفن وعش لا ١5ذ تاطاّقسالا نوعا وك هاا اةرمو ا

 طالع حف تاكا مبهم ركل نا نذل جاهلا حصاحو رينا ْ
 ضر ةرسافلا طورنملا ثنكد داض بجوا ائاو هدانا هن د

 ا ةرسالا طورنللاب دود ليحل عملا الكب هن

 اذار 2١١رعو صاتحلا و تالطلاب حلاو بك داع ونت 7

 لغ ئج ىدتفا هيناطغو رءاتؤو مداح اتتملا نعم ده انهإعو | ا

 اركي ع مصيقاتعا١ 5 قالطلا ىلغت ك١ 9- كنا ىايقلالا

 3 00مم اد دع نلا : ّّ

 باج ةللص لا ىلع ع كامل الو <ليوتل
 ُِفف 2 2و كه ذ مط الف قاتعلا ١ قاالطلا احا هررككيا 1
 07 ا هديا خ ال ْ
 و .اركالا مح رصتاره 2اىتكادب <الاكولا تعا أذ
 وسلم كح دنت ماككاجنال]
 عيش امج سوتلا يحاص 6 اصزبف 2-7 0 ٌّ

 0 كاَىو هابتسالا
 | يس الث | وبلطل دنع نارهاطلا و للائو خالا اع

 ظن طق كفار تكون الذ نسل ١
 0 ا ا زصل ا تالطلا هايل لي تيشلاح "1

 ها كي 0 الثلا داب معتم تادملاو قالطا« ١

 و اذ كا م هيغع لي نلاونعءانمدقاميكذ 6
 5 نخيل وتنلا حبتادحلا ءايكك تدك ماىكتك١ 2 اهدم (س

 لوح لد هدام الامد لس ماما وجو اكو هاذه |

 قا ورعد نعاهرما د نيب ةارما تنقرسو حولهم ار دورع ْ

١ 

 مكشع

0 

: - 0 

 «انكالا عم جاوشلاب ليكوتل اي

 و

 رت ميسا ف

0 
 ا 0
 أ "0



 هّسلحور ن ليلاس 2 وزلا
 2 )ا هند قفمس

 هلمهنوتر عيب ىلع هركأ

 رمل اييكق رب نبهت

 دسك رسب اشر يبلا

 دس او عم ريال ىْضِرَقلا

 ا

 نعل اهركع ينم الههي ||

١ 

1 

١ 
 || 9 ود ذا راهن تايش 0 هاك

 ١" موزلا ١عمارك الآ حقت رع نى ظنرلا لوخب
 0 0 ص قاماكك هن عوق 0 06 دع
 ١ نوع نارك مل صيام ننال وم ععي داكن هرلاو !جرع 3

 | ىرتطا١ ' 0 7 سو الطلا 03 بد ديما 9
 1 ارمي فعن وأعرش .رتحملا اركب تويم كيتا رعت وعد

 كوبرا ميد كبرت نيعضف و ماذلا و ميم ١ وف كتلأ ورعد وو دس

 05 نيم اعشرك ,مكذاح تولت دحب سحرا هللا دب فصتئنلا
 للا ,٠ 0 حرش و زاكلا ذا خد وي

 يالا جك2ىا دانملل ىضّشلا دنع عود ىرتطلل مالطا اهركم
 07 ضلال عدا توب لس ولا دّوعلا يضضتقم نالادلاو موك
 رد اوكا ميدو تيا وصلا قدي رلا لقوا
 و كر كل ةرسالا للا راسك نسا ذ هدوتك تنل
 ١ىنلاو 2 الا نانطم للا نسرعدص لوضلاو سياج
 ملا ءرصت دعا 31ش رنات طرتملا تاوفو ىطا ,لاوهمو

 0 5 عص ئا َب و فعلا داع سلا ذا هككم قكعي هارككلاب ىرتشملا نا
 1 ا حرئارماواعم مان ربع: ا تكلا ضراوحلا دك نود لوصالأ

 18 ايست مند جس ماو لوقف ابك < ضئكادساذاعيب مساري وزللا
 "0 000 يخت ةراوتح ل صفلحولو
 د ات زعهحصفشمرلو عب : ١مم دلياوزل ا ذخا ما اذ ةراوتشا
 مدر ف تاكهولو كا جدولا ةنهعح مداد لط
 1 كنا قينايلتاعو قرح د دنعال دنع مك 00
 /) دوما فال ىدطلا و ديالا "جلا ىكهوله بمنعلا
 1 داع متو ى تلا امقف عيبا ١بهق نعضف بصغلا ىفناقرغفي
 نما نللسم نوني نما رع 2 كنتالو كسانلا ويب ذر كلا
 | اه ايلا تدق نيد رن نييطت وب يلو هن وندى دمها نيكد ةالوتم
 را هل هبا .دصنق١ وك 1م >ارهاظلاو ةردلا ىفدب نكمل
 7 1 : 1 7 قو وابا 1 لا ن ءوركذ ام العا داتعا

 لالا ايدز دي روورعدنمر طا تا رجب توماع رشي رهتمملا هاركالأب برع

1 



 بركن ذ ل لص اعشركذ اع تود عب هتعق ىريشملا رع نعطي

 مك رض ردو 0 ىرتشملا يا ممانجإ كارلو

 انرفطم تاك دساذطقععك نق دانا واين ىليزلا ركذ يهاب هي
 مركذلا نماذج ا هروع وررلكا و:دككاىف ملح و وسلا مرش

 هاك طيزس نكح ار بتحس كك روكي لهب دنهل بعرس داة ريع ١
 نم ماج نجس ىيطو قتال يكب ددها واقد اليع عرككا نس اق
 قدا ع|/دا تاككتشلاب هد دهو رع نكأ ادب ن كاهل ىمزسبللا ١
 _ عضل كش هنم |فونح هإربأاذ مولعح للاح نس غرب |ليت لاتحو كلت ١

 تابت تناكو عاج هاكر و كو دع تور وكذا دوهتلا ناك( ذا جن ا

 أمه تنتيو مآدا.ت حنت دتعطك رع مدح سريع وعد دهب
 نارك ىوتنللا هلع جال داليلسن اريعتءدصي ذا ارك |
 3 د|/ادنعاهوبا| رستم لاو سس ىإسم لد ةددا مجرم فىرءادنعملا 0

 نو ضمد اهخمارعاب تاكهلا أهرا د هعيبت تالا هوز لوخد

 ليت كالا د ثس ارب د2 مل نيح تصنف اههيرطو تولع حتعتما لبيت ١
 .ه20 كرب ىف« مب بكل عيب منيل طذ تنال
 تلا ضلك م بلط هال نيب د هيلعاجم باسم تيكددلا هجر ىصرلا

 متقب هد لهو هرجع مق ددب ع ويصف بالك منتحاؤ هنحدب يا,
 كا ذ ءاقيا هام بنالكقفقتو كف ذا عرداة وهوة رمي لنا ُ:

 تا ا هني د نعم إرباذ لسني للثلا |(

 و 9 قنابل هني نب نيبتالا عيل طم بولا ١
 ثوذاؤأ ورا سام 1
 ية فضدرزحلا ئم ىرتشماشلاو ميلا حش جدر قي سة
 قيشرم لع ىف سرد اهمال طضن وأ ربع لا نعي سنحم هاكوح وو ١
 - وثب كيمولعم معاج ىراجوهو ةبادوزيسر 0

 فرن نع علطول مخ هيل نسر وكذالا هيللاول ليباحو نبل :٠
 ببسي وسل قرلاو نيناجلا ىف تروحو قرور نصب الذل '

 ىنأعو ناري طل ارلا جاى متم فلكم نديم هال ١

 ززاكأ عن مقح عخ(طرصتي نك لروحي لو طول ك لس هند ١
 هت أجوزل نود +تم ذوو ءوتعم ىس جرم ىن لس يسن ١

0 

 مس
 .» ور 5 - 4

 ىلع ريشا ةددق هزرألا طرأ

 مب ددعف ام عفن |

 ناطلسيغ م ارك مهب

 ا/عرضو فافزلا نع اعلر عن
 62/1 هتبعلدو هتعاب نم

 1 0 م سس سس

 تن ءإب رمز هذ الع 6 ايإ ةركأ
 هل [ هنيد

 0 ا ع

 دبات هاوف ايكييضناء رب اذ
 2-6 د ازيك نا نيب
 ك0

 0 الولي «ريب امر درعلا



 سس بس

 ب

 - جب ايو دودج 2 ب سس
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 ' ١ هدي >صقناع ل يلو ل يو” لو راك و اص الالوا ممتعا لو
 ظ امو ,رعياس تا اا نب وهوو اذ موحد ارق عى وس
 أ كا ميصرطر زللا ورا را ذا هوتعم ناك ترحل يك ص حر دنع ور صا اجلا و 0 ارا يوك ضر يعصلا تالذةنسالونج هدرا تيسيو
 ' او حالا مالك ةرلات بنيد سالك صا تي تدك حيا ١2 التخا
 ؛/ لنغردلا حيِلَع ناكك وهزم لبتلام نحو مرد تيراججلا لك
 008 > حست ارتشي لو بطر كندا نب نشا حران مالكا

1 

 : : 2 ا حداكمدا عوتصلاو ىصلا و يجدر د 2 ىو ءاؤرتم ذبل : 1 كح 7 2500 ١ نا ينك ضل تلا سا
 نا انعم د درةاهواعمو دب الا واو «قانصلاو تالطااكاراص

 األ وانو صوامل نال ناذ كدا غق قدارتنلاو عيا كصو خم
 11 اى نولللا اان هيلب ا العي كلاش او ننام نك حمي واش
 واط دن د كاذ ريسياهع دحاولا ناله ضحاذ نبع التم ةرطسعلا ذا جل نها نوعي كاصارادحا ليم يني رحاط كحد كا للنخو ةرأأ وا حاسما وعول نا رعااطوهو_زطح ن١ يجري سيلا نبنعلا ل وودو جزل دصي تاو شي زلا د ثم ذاالا نع وش ااجلاجم
 >1 بز مب خنحا وا بصك اجر هيلا مف د ىبصك الفا نكي فري نيف
 1 ذا كالصار فرم دا نو وبضح مران يصل 0 و١ب حرش١ امال
 نأ ريو ناز تعض جو حاولا نضريسيلا نيا فرعب للذاام
 ا اصلا نحالطن هاما جلاجل نم رنتك عض رق رعاظ
 / ككاو ريسللا ثكي ضرعللا نا نىهورم واه مودات نمو
 أ ريو ءانصضول اىكسور منيا نسر يكل ج عض رتف/ماقحل اذه تايب ءا|| يوكن قت التل, ربتسي هلا بطر ا ت2 تاك ىتخم
 , نيكه ضان لاح و مل ساي ىع م ض و١ تعم وارض ١ اخ تلا 1| ةيقب قيني زن جمر تاك هع دعا جم ىف ا تخارطل ل
 لأ هس ريش موزع لب عيني ةاحص وج ىو جيزلاذب جك ١ ايها ماا كدا بااجني نورجلا كك بوتس كيد كذ
 لأ حزب فيك مدس نيرشعو انج حبت جحلا هلا لامع هان را يجزم رش زعات حلا ره نللا ”نيبلا ٠ .لع كه تبت يذبح
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 مهل |

 برو مادا دنعة نس نبذ ربع وأ سنحت هذ اللا نشب 58 يي -

 ْ نسل ['له اد تذغادا اذ بيد'تاا اجل ى اكن كالتت داع 00

 لنعو دعب غل يسم الدال ناجولا نع مدا بدات 7 1

 بماء اهلا عدد ف دشرلا جم ىم و طلال اعملو د ْ
 ةلنعو هجطو روتلا فتلة مسلا+ الباع ريل كد ما

 قانا, 3نارص قضي الإ ضد ىا ذب ذل و مهسلاب

 يم دانا رفيح دا ليع © مى ااا فهد نوع :

 0-5 صج نيف <
 كلر 26و كسرى وب كا ىلا اهون هود تيضعو مسفحالا ل

 0 مح ههئرهكلد ع 1

 3 و ىحالاالا|.مللا ردو الأ 2 كنعف ةلططلاو هذسلا | هامل عرق ل

 ميه 5 0 عاب ولا شاى هديك سوشلا فرب ماجحو انما ؤ ١

 "اسر هع دعي اؤهرففبي دانلل منصوهاغاو ع كرجل( جى

 42 . ير وجدا ةدال نيت ءرصي ل ناو ااه داحس هدعب هةرللا نه |

 2 درر 0 ا مسي لهن انا عدتعاس ١و ب داتا اير وطنا سلا )|

 7 ا هزهو هند مرت زوجت «واننش اص ناو ردم ىتود حمام 5

 + هكر اهدىب لاللا للا هصو وود دو اهواطدا عضااىلغتو نالدلتع '

 داهعا توتا هاّضو «لق 2ع نر موهو مرثل نهال |

 ظ امم داقعاب ريع جمع و ءرالا نهال مشادتت مان |

 0 0 د تاع "زب قرإع عصا
 : : اولا ناب اال وأ

 يع م دقن جدل يمشلا ميقا طع مدقيف كح ب يام تادف /

 ىيالإلا تي دا ىارعساة جمالمللا كذا كي حان رنا

 توتال باص ل ضن دل ادع جل ندا نع ْ 1

 _ دقو ماما لع نوع باطلا درو هبي ١مذاوه:ّةلا |
 تالي ا دون منوم ل ضلع ءلكسملا «هزهؤئياوشم ْ

 م 101 مبا مص '

 بيبو ناك دنع ىف اذ اذراتننلا نيكد نما 8

 هه ع تسال ى 2 , يأ ٍإ
 2 0 1 ديسر سلع حبس ماس ديلا ىهروتلا و ار ,وشلا 21

 يي 4 دهو محا دنع مغص ند يع اهدا دن قيح 80 ميلا عقلي

! 

 ا

 ظ ظ ١
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 ١ : ا
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 ا : ظ 1

 ! لقفل و دابر ةانلتخل واضتلا ارقتفي تددلا ببسب ١
 /  غلثمو صشنا فسلا وجم تطيب 3و ندنك ف سوبوبا
 7 لو جا فسوي و١ كلاه !ءنسإ هدا نفتح م تاذ تح عمر

 ” راى هداض ني لو قطب قح طامي 6و ماش
 أ نم نإ رج نط لالا يو ضل تالطي هم هحسالصاو مج
 ار" هدو وجت مر حاطو يتنا تملا ل و6 نع زنوك
 /7 لو ان حارا لعر اتا هم رس وحل سعص )خ١ ؤ له فسد
 أ ملشلاو دلع صالا هزحا نسالاس لطم اديني لب ميتتيف سم

 موا لد :
 ١ ١ هرجع عرج ةتاح فروا ميركل ءمجتب وصلا ضرس ربو
 لأ دل يا ضد اقصم هرج ناذ ىلا دجوثب بيجو نات ّْ ارا كو هللا حام نب لعامل مهتيلا ذر داااواو ايامك م ازخيف 0

 نا ىنح هلع كي ك١ تيبو مديبب نات سف انجام كاكاو
 . لأ رابالو مما نلا ىو ٍحصمإ وا رص اس هيللا شيب مت تس نس هرتع و
 زنا ةرامر حلال راجل اب مل ىذأيو حاوعا ىماشت ملا غري نأ طولا
 | ]جو ملاقتست كانه سشرلاو ىلا ديلا ضدادنترم دنس ىحا كلذ

 ”“ كامل 5 ا داع وم خا
 : نس 00 سمج ال مد 5- 0 0 : 4

 كأ و حدلوفدزاوجذ تت نشر مالج صال جت تندد 25
 نإ نونا ءدشر م>ع جو ماداو ولا نمد 90و حّشونو

 اناإ] صالارم وجك الا ىكأو هوب دعب دتبرلا يدار مد نينو '
 / م 1 , ريانا رزطمجلو غلا ن مدعلب (ذ ام "ا حا اس وصولك دش تبني حدا لت ل صل

 / تامل ون 3 رجب عزا و وشم تحاّا نعل لا

 انكسر: ادد تالا بم قرش مجو كوني ل ىلست نوح ظ

ِ 

 را .١ بتجلك عيطلاحجتو و تس راوحد يح خانت ميتال جلب نعحالك
 "0 ع ارك نوب لتمر وف ل غدا نمنع ١ 4 ا با لا د وهردإلا نزللاب ىنعي اكو جل )لا نعدوعسل ؟ىإن ديلا

 5 ارثزل . .

0 
0 

"١ 1 
١ 



 لاا نفس ذم ديت مرنولجلا لق تاكل ملك لوخشطملووهتا
 مالك الذ هطسريلعا يسرا رجلا نق ناكوناعا تشر لوول |

 احح للاءاوالوا رمت ةولبلا نبق هيلا لذ فدل زو مل

 8 كر قنا 0-0 1 ا

 دك دو تدوملوصالأا عر و لاحرموبط تف ؛ىلجادج |

 ىلا تت ا ىد دشيرلا محضالا تكا ةاضتقم وضراوعلا |

 ١ وليقف مدس تيتعوا حجي عحرللاس هيلا ريس مل دييتيرس رن
 9 هدأ مويه و كرم سلخ مع ولم : : .

 دا ىداتخف تاهت لاس يلالسي هناا :
1. 

] 
 هلا

 ا يي سلع ل مو د ئمذ ”لأوسأ

 مهاإلا 2 كاف بولا ما ضارالا بي دافع رهط اسما
 راقي ا اهو هنع معدد ىذا

 فسلم ”هد نغللا3 كال شتنا نعولب نهتملوأ]'
 ارسغس ظن لاس ديلا ىصوقك رض 291 لكاوسملا روص ئوهاكدشرماكوأأ
 نعل لف دارالو ىلا نصف جيجا هيلاري اك ىصولا نضال |

| 
 ل .

0 
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 ا
 نكانس دفا( اا 2 ١ جالا فس ىو لالعا امور عصي 1

 سرد اب مم كل ديلا مدن اكتحا ولا لي ل

 ١ كابا هلع و ل ضوادوهجدنع ديلا عاد ع اغأ كشرلا تاثا نأ

 ال و سوا ملعو تطلب نمي لس ثيحاضيإ ىلشملا محالصلا ىماتف |(
 طرد ل تنيالجوتلا هولجلا ورجع اهرشرم تن لبو هديت

 افللا نم نركُت ا 51م هبا نكتساكو يكد داتا نس مس |

 ضن تحآلاصو شرعي و اح تكي تاق منش كامل ١

0 
1 
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 ِ 1 8 : ١ 3 , ب ا 2 ا

 5220 0 53-5 00 لا

 مؤسلاب مالو 2 تقوس حرب و مارجلا عرابع عمدتتام نول وللا 1

 ىلا

 رتادشرلا اهم سوي قح لااا سا هلا لس ريت تهم تاذ ||
 ١ مالك ضان لاو كفا مهل يح نعمتي نهأو رهط دنعدقنو

 : وهو هوركذ عبرا ملىتانهو جراي علا ني يع :
 كاب حج سراب ك2 صن دا خد نيرفصلا تءاول هانا 11 ا

 7ليشسرم با ذ١ ماو وبظل ى كري سباك عخلا مدت خيبإق ||

 للإبل 0 ووروبحا 7 ضي الهلبو رات

1 
17 

 1 7 أ

 هلام إو را
 |! بلطو لس تمن ىذا

 ْ نصتيدول ارو



 هيصووأ ”وإ (ىعد ان عل /ذأ

 مبقت !د وجر شرا

  نيحاصلالوتواع كاف ىوتنلا

 الاول ىملو «راسمت كش اذا

 |/ متي افكر دب دهاو نكس
 ة«هسردب نفوي

 ص 7 - ,

 0| 60ياا  لل م

 حاس ديد سس نول اعل ن اول

 سيطلا نس ىو و

 هلؤا تش حس لح ىف اس تكس دعب شلات ملا مالكربتلا رع ظ

 'يماو نضال يعالاب حاط ع ةرمهن ١ تان جييإلاب شيام اما

 ١١/ ةلبو فص ا ذا جلابلا لقاحل رطل نعزسم يادبلا ىراق ىداتف نع
 1 ميطس هناورل تي هنا هيصو وأ هوبا عداذ جوزتورفاو كرتشاو

 :/ | !١١ هنا ست هسداحر ميححإ بقلم جل ذل ما دحام
 ١١ واويجا لوبي الوا ىلاوتحا سلب و ةزذان عازر جانا علب

 ل ةاسيزحا كح زاخو كحد يلع رجا ذا1ز روج ندا اربع دا ةيصو
 ١" دبات ازهؤ هانا رفا قلل لولا لع ةزشان حاوي
 وللا لورد لع ملوقم زرتحاو ضل حصل كلا تح هاتسضال
 ١ نال حلالذ مط او نسللا حرز تبي دانا عمال لوف نع

 ارنإ

2# 
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 اإل مذ نعل طارتنسا كك حلات اضّملا طلارقتفي زا تعضس بو نوط ٠
 جلا ىداتخف ترو ابل طب لع رجح كلا نم ضحي نوقع
 "ياذا ادا ميحد بقلم ضاع لاوس ئعاد وجرب وخلا بحاص
 | <حدلعر جحا 21012ىل مزحت و منذان حازرك 2 لكماعميسلا
 1 ان نحن وكلما لات لد دكل عحح ةكحنننو

 سأ] تاكولو هيلع ضم و لىضشالا دوي ملا زيدا ضقي سن و ىوتض
 :|./ :نلالل ماا نكرر ضملا تمر الف هيمن تحاكم ىضٍفاضَق
 , 0 روكي نحل صللا دودعرلا ةىوتطلا ناطرللا باك ثوح
 © ورحا ضاق نصملال اتيالو ناني ضضاتلا ىضقاا ذأ هل ثومملا

 7 م1 52ج

 كب دحا و نكسم ىوس للاهل سيل و مح بجو يشل مجولاب وراسعاو
 دلل هنياد طلكتو ئكسللا كلذ نع داع انتحل« ءكمالو تاك
 :نوددلل ل هولا ةشدح مْثب د ١151و

---- 

 نس 70 زورو اف عبااعتشي 00
 0/3١ نرعو هزف تسيل اكسس مم قوالب ىرتشب و: اهزعلا لا ننعلا ضعب نرصيو كمل ند بي مهد نو داع ىزتك نا مدكيو
 صلال ديالا ويسر هاا عح اح دجلا عاتعاالاع ويبي هدا'نكططشم
 مان دانت توددال كاع عرتع ضانها واب ااد195تكشلا ذر عطنلاو

 ع <<

0-2-0 

 يزعل نع خيب و واس كي دح نم نط اك م د هتان كنك



 سدو 2 جاف للسللا ءورض ماع وجدول ىف 55

 هيدلاء اذان ك نويدملا حش ذا ساقعو ضورعمل ناك ا وزد ليم و :

 ايهعربمر اقعو صورع هلو بارت نيرال ضال | مم لس, لول ح دعب نيزللا 151 نعون م

 يطاقلا فيجا ١ لتعاذهو تونردللا ىأ نماعو مع ضاخلا 7 ٠

 ةوو هد تاواوم ساه تاذ دوار تم

 دف ضاتقلا الدو و ورغ ورنا يخحالا ناك يؤي «)وقج ىاونو نسدللا

 لا عبسلام مقر ىو اقع ويس كو هدوقند مرج
 ا نزاجككا تدقق ملاهي مون :قابجمماارعو |

 ظ كول رمل زال وللا دس طش اد ]ا

 0 00 ناو يك نوعا بعيب ا
 ا

 ظ ظ 3 0 رك ,مجدالف عابرتسالاو لمت دقن كقانمال ا(

 ذر زو جف أ نتقالا دونر علان رحل داع فيلا

 كام وامجع نيئياورلا ىرحل اذهو نوط اننع ارا عيال هيأ ظ
2 

 ظ | ٠ ظ ع مط ورع نوح يونا هلع ضخ ذعام عي + ضارب ان

 ع اربح قاتلا لع ضن د 0 ١
 اا 020

 "| ام وسبف ندري كن ةلتنب كا زي لت: بضل /

 ا ماو + ا ما حا
 ظ د ده دير لنع صب دوىرف فرل نيكو ١

 مودع, جت هيعرش هدب عدل ىتقرلاَن ومالا
ُ 

 ١ ها 0 ودب لد ئعجصت د امم يف را

 ا م هلجور علخو جلاب ميارؤ | ١ زجر وكدشلا خدالاو كد ٍ

 ا < ماد ا يكل هفيعتح دا 5

 اضاصرحوس عاب يعل جول وب حاط نقعو عيصختوم ||

 ٠ دوج تي الواى دص ذل وكاد لسيد سوهو مولعملا

 يت م يعكس كيرا كب |
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 |  تعابةدسرشع جب نمل ثم تقلب ريش فارم | '

 ١ ظ قوز كحك م ”/لالا نوح م ولعم نع اربموتحلا نوح طلاع نع ا '

 2-0 ١ ا كلا وابذم ضيع اجب ىو نهال عقل ىف تلقوا( ظ



 ' ١ ا/مداس تاذإإف ميل نيحتضلاب طتناكابما كوطت تحساق 02+١2 ل
 ٠ ”حابدنرا لاو نيغدا تصب ىهزمرقا ابرج اهري)لا تضطتلي اعراحا خلاب سارق ادا قسارلا ١'

 "وباب صا كو مص ناو واب روز نوككطصلا داض نيه و اوه دارت مارا
 ١ روان كلذ نمجاقأ نال مدس تع ثداللانبا ( سوك نا طش ١« ١ل ١١ . حجي ا 2. ِِت
 : اكد ئزوللاب_لخةرقا امهم نا ىدنقرمسا دوك نصاتفنا يح
 ذا ىلإ عزب للف ككشم تاب اج ضاق لااقف هيلع وا ل تناك
 ١ قف كغقيتس ١ع د تارا ذو حاف مالتحالكب كلف

 1 تمنت( لاذ سالخلا ىتساو نبأ لق كانا لعد
 : دو قيقحر عن م ةولبلاب رإرضالاريزعصللا نقلي ل قفا صتعتسسا

 1| لوح تياخعاو الع حتالا باب نمانهو مالسالك ني لاو دنس
 أ وانزل ماو ضرملاب ترقا ١11 ةيرالانكو روستل اذ عريغب
 ١ ”اولزلا ىواح لشمو ىب داسلا بالا لبق ىوعللال بانك وح
 |. دريس وستت سرلاايلل وح و تس شيلا عطدإ اذ مالا هل ١ تحج ولبللاب )| را بعص بهاذالا بك رويل وأ ض مالا ريل باب تعم
 51 0 باي ىحرنا تس زمنا مالص عبس شف
 أ 23 ةائك انعكاوسلا نيح قاما ةنكانسِ ا هلوق كوت نا طب نا اعلا رد نع رطل حقن نك 22و ئاتحللا لاسخول هادا
 لال ١ فزت يكفر وكدا ست زا نارها وزر تلا ريل وقوع ل دل ىلا نيا ءملعى سل وع وب لع مبامارضع دق ه ىئعب حيطالب شمل

 دأ| مساق ولا دارقا ىبص عياقل نعمل نفرعااطلا ذكي ماب ل
 0 وجو دو حجب إتك و”تعارم حل حبضه١ ن١ للك تيللا صو

 انا حتجاو حوسقز وج“ 0 لاتح دن العد و١ تطارم ناككدلاو متع
 / "0 ار رع رلولمز سم عنا حجج( ولا رقا ٠1 رلتس يعج داع ماليال اله دمعلارح اش سا | (زز] هنم ضع نع ا دج تااذرمتيبت و هاظ بنكي الدو

1 

 48 1 غل رس

 ١ ليسرإلطو مال ب نباالجر, ىيطص ١ و مجرتملا كلن ديس نيم 1 ١
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 لس مم برت اذ ميا خنو لجبال ند نيسضي هانكيوبلب

 هب ارا طسو مزيدا ىلع ىوعلالا تجد بابا دد_رواعزيس
 درولا كالألاصا دب طلو معلا و ىجعلا لب مدخل وت لنو ٠
 اادىب هب طخ لاوط عدس تح ةررطم مب دككملازتل 6 ليش نوح ١

 نو ذاذلا نيم حر زسمسا نتالي حتا نورس ىصالاو ننزل
 اقري_رند لك جرف تدبر تواو ارح جوت وج نبع زبسإ
 عاب وجور و ريس ىع جملا ليش تداع 2 مالوح وه يدش

 سوح للا 30 نما طوع خلا تجاور قدرتو ريس لله
 تددب سودا للثلا نحل برها كالا نخل ند حجرملاو |
 اما رتب جير جاء سل نو عرش هج والو ديس! نذا :

 و باكس و ةحاو ىق ماه فق سونشلا غلف قيقرلا ماك

 دس تاو طغد زباجلا تاذ طولا راجل لع لالو ماوس دع

 دبكة الط صو لا نعاني دارك او يتلا طب ١
 متعالا حا اعرق ا ولف هريس« صو معن فححذ هرارفاو

 ليجع ف ىل لاب رص دل اطر نار مع د١ حو لمس ||
 اعود الّدو يام هتعق ثتااو تماس صاصرء اى ةيقدنبب 1

 ذتقو هتمو كاب نطل ل عاد ش م ةاكزم دوب مداح تو
 درع لك ىوعلالا طرتشن ري نه > نعل ضيركف ١تيق توم

 كولا نوح ابس لكى اة حبعل ]وصد ليحل ليسو ض١ ١
 مولا ثم .اضاالازحاوا ات لالا نيبتمتف ليل | ىئاحاو ليصروط م6 هلع االاو_وعلللا عمل ”يوريجلا ظ 6

 مِض فالطلالو فلتللا موي تءيقربتب بصلع البد قلتملا لئتللا تت
 ماهالا .ارسلا هدد كد دخاوب الانس : تغادآف ١ ربا ,١

 اء < ذخلاوي ناذالاع نصلا كاش م اوزرولاب ا
 نلف دلوبحلا كو دانك ١ نس ةيئازراعشلا ور ١ انو طاهوا |

 عربع كلاسرس لا كللبسسم 11501 كلا نما نخر تس نيسريزعصللا ١
 ىعاوكذ وي بسك ل كاكثداذ للظى بك خلا ودانايع

 تااكأ_ كالا هس هك تدني ند تبق وانت نكن لثناو تسلا

 فني ١
 0 0 مك

 را

 دبعلا ضرقتسم | عن بيك

 ب( لع ا
 طظخاوم مفلتاو

 للعب
 قع

 1 يس ب سس سس

 ماكاو ب ذشاوي ملكرّةس اه

 حا



 ”ذالالاع همعلا باخ نيب قرف
 لاك الع ءتانهو

 . مع لطم

 ال اهدبعلا/رتسا 1من

 ب لخويا مدتشلا» للعم تتصل دجيرصلا امض

 / ةيانطلاب لع نم عابد اء طوخ دبع دارا ونح ١ لك ز مرسل نطيل ر يظل ارسا باي توم حقل قو تنا طولا يقي
 | ىلع ان الخ هازتشم ١ نجع بو وابو دبصلا عبقرم فو#
 كاان نوحوسا ل١ نوح مشا ذر !تشللا ىو تن !ىضنلا
 نأ 0171و ا وتمو
 داو هئرللا تيب سنحت ثلا نو دنهل و صرالا نيب هروح رين
 نها ايش ت5 لرجل يانج بايذ ىلا ىواظل ند ىقتن١
 لل هدي هاناادا يؤ طح وزال كأس كال واط الجم
 : |( سوح و كابس تالا تندد ىف صب عا مصبتي علاه د
 نإ] طوطح نو رككم ١ ىرالا لكلا غب ”تىلاضايتكوا للللا
 4 كل نوح ماربلا ياسو تش ىو لد انا تكاد دست يان

 د-ح

 |١ هندحيضاك كارل نىعر وشلل عرس غباوار لا ج53 خخ
 | سا 3, نونا مداح كال ف ذانغلا خفي حبس || تدع وا عنا ماتف جالا مايقل تتصلرتسا نكككهذ
 لل ا ظل ناو ز/ ال زر ىل) ببسي سلا قرد كدا زراككا حر نوع
 0 0 ودا مج جد
 رح ونهج ةز لاول ناو كاد هفضل كاع رع . : دوست | دو .نهلاوير د١ م السلا نيعرم 2 ةيلع و محال كتيب
 22ه ابرج تتلاو ومارجلا اعلا خيئالاف تعا نعبد

 ميسكن حرونالا ضنا( يدق يدان عنها رابع اكو فالك
 7 دز أ نانا ضعباو قع ١ لحي .روكبا«ت بقر مخ
 عندو عاب فكم دار ونحو دج نوتللا ىض لى قال" ثمود
 مها تو كلا هل صنم ف هللا جاع

 رعود د رش وحبل لنحو عع و جارسالا نورس كتيتعالا ال
 عاطوالاو حالو زرازجاو ععوجلو مننا عرار
 ناوهاب حسا هزعز ضرت قنا كح صا دلو تاق
 ١ مقدرا هم يحتالاو دنا )رولا هي قضم و1بط 00
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 ماا طع بتضملا تاككذا اولا !يدمإرق .راهس ا رطط مزال |[

 عيلانرات للا رابع ىف نيالا موتني نير وقتنا دق ٠ ١
 ذخلا يان ايع عرعللاسررجلا كلت 3 موو حد وبلا عرش وع
 بقاع ارتحل دونا هنيامع ىلا ناعوت دبا '
 كدرع تكا درك متعود هيج دحر قوس رت هوت اة 2 ا

 باعرس نماء دي كلا دوذح عب هو فرط كتب قيتشي ثلا 1
 دد«دنب لعل ردا اة يرو فال نر ىقباعإ شى ف
 دينك ثمل يل ليا لاص نم دنمو ظ 0

 تم تالت لع جالا امال دنعو قرلاو نوييلوزعصلا |
 ادا حيوا عل يصل اس ىاضط سرا كو حيهاج بط و نبال 0

 لع وش ئقوسب وص اخي جلب جا د نوح مل صح رخل نوح ١ث
 ماخللا له قيقكتو حماس و ننض لاجل اذار د عزاج ١
 مسبتي وزع لوداع هدا ثتيح نوم جاجا بكي لضاعلا ىصلا نا 0

/ 0 0 

 اباه رمادالا فد نحل اىضااش

 كاد دونر منح واجر نحن لا نع /

 هنم نالالولا عززاجلا 0-0 تذبح نتك
 اجاز بول قح تارلاىيلا وجو الاد نت رع تر وريصل م ضنم ١

 3 هر ا ضو مو زاجل عفوت مال رض راو الحان نتعؤنن ١

 فدا والا قيلعو نفاوللا نوم خم سعب 0

 كلاوردتسن كالا هرص ل ناماذا تزال عشت
 ثمل ومرت عطب م فتاتان ملا كارب يل
 لع انها بع اذه يعم طونصملا تلاؤصتبف تينصلاووبارلا |
 حر واهلا نم موبمللا هاك طعم كو نص 2ظ0 011 0

 را طق نجا 1

 سيده ءءارمملا ملاعب مل كلكأذا مو وم نمدارلا كتالر و ظ

 ْ مالا قل هطحام ديزاد لشن ناشد :

 0 ىنجلإجلاب حلاو ةبالو هلعرملل تيان و
 ا

5-5-2 

 هيلعر تفر هرهلإلا

 عطارم ل و عا ا ا

 فلوس رمملا ناانردعلصال |
 دقعلا ةلاهريكملث كا

 القالاز



 2 ف انا فو

0 ْ ِْ 

 ظ

 : ١ نالنقوتب لل والو ادع عصلا رع ولؤزطاةواللو ند قمل انصم| لع
 1 البار علا ناكو ضاّةركو تك وبلا ناكأ اا ضاتلاوهو):ج لا

 | ١ ل قمت جل محلا اذه ما تنكاذكه نطادوزتالاو ةزاجملل
 لآ ماكحا باك ذب نين ورتسالا اعنا لل ة صن تنك قي طع رند
 ؛ ١ تكددا جرب رجلا بحل صر اوم ىو صن أس مثكللا للاسم غرر ائصلا
 دا زقوسدةعلاذارم او كو ماكل لمعت ق ووك نما سنن تحول ميبص
 نإ تاكا ضاق هيلو نكن لل نصوم طيح دراكن أذ ىضانفلاا مزناجل ىلع

 لأ نق وبدر من ةراللا يسلتتكا ناضج ريال تح عضولا ندذ
 / كيل جاو تح ا ' جسوم ذ ناكتدا هىنضاتفلا كان د عش اجلب يع

 || نحبا عزت اجل ل نضوتب و كش مني نيرخاتملا نضج لاهو دةمننالاذ
 و _مانلل> از جلاب هارى ماى يصل مووتلاؤ ونبلا

 ةدّتحلا ندد نيك كاليشبب نك صا تحارود اس لب اضي
 اريأأ عنق وكم لاذ ند ونطد عاما ىصلا تلطولاعازنارتحا ةزاجنلا
 ل و اكن زباجتالا حتي ل زحل صاح إو ل ناكل و لس

 :رأأ رابعماءاانعا هدلعال نيو جناب مش لكن كو كح ضن ولا لسف
 انإ| قاض نيلوصنلا ماجده ركذ و روكزحلا لصتلا كاين ىف دانا
 الأ »يعز وحاز نرد و روج ىصلا نا عاب كا تف تبرحلا و عبالا
 ادإ| عوك و دق بانكو دتحا يي وزتو مجوزض و |رسو ميسم وخص هيلو لفحو
 « | ليم: هج )واربع ما داس دلو ةزاجل طخ ضق وتب ضني يصل لصف ١ ذا
 ,ا || قطولو عزاجلا الد وليل ا ىضنب نجت و رتاج ضن نأ جلاذ ميل و ةزلاجا
 نا || ٌكصتوا لام بهو وا ضوجدوا انام :تقرررحوا سلما جامعا ىصلا
 ال | نيج رثاككي اين رش وا حضتحاذ الات لاس و١ ةأرصا دنفق جيدين وأ ب
 )| لي دطع جل هاو يلو لض هام ادفع دّمع ها شحذ تعيق
 1| اريج ةناكرج ل هن ولب دعب ىصلا !هزتاجلا ناو طاب ابك
 ابا| دعب حرت اجا لضنمل تاهكذا الأ مزاجك فق وتتت حط كقعلا تقود
 1 / نكذ تعتد لومك زاجل لرشبا سروملا مرت ا لصد اىذوليلا

 , ١١ موف زهاتلا طولا بلدي منام سمو ميل طسفول لقال يرشح /| ةمبلا ريدل بتكوززناادتبالل ٍلصي دالتميف تتملا 31 ىالظلا
 ,/ يدها جف اطنا ندزب عصرق ءاضرا ءانلقاوي جصانيغ رنا
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 بجاه ولاة غانم ىذللا ابو روكرملا لسالاركذ ثيح م

 و اقلطم ب اكل أب /نوحلا|نضم عرسي عنه زج ضي نا
 او وازحل ملون لبق تاورروصلا هذه فقوتي 60١ ىلولاب ١

 كّمعلا|نضما١ »عد نم لوصف |ىمانصما لع 2 21قمنق مدعل ظ ظ
 ضاقوا صاخ لو نم 70 دالا كا رس دانأ ١

 اوس طولا دوج جريح /وال و 9!لنونمز ناموس حربا ة قطن ١
 ىالاطا الا قريع وا للتللا نفي ويل اك ةزاجملا البق نعل تاك

 انت زن امخ لل اذه باك ح تارك هدر هوو ||

 لب اول ١> ور تع "مل ولح رابع يي عسل :١
 نوي نك حصان < نهب دارلا حره ندا لص حرر اظن و هاشم لاى

 ال كن لوابسنن عزمصالا تجو نروح اعيش نزاجهلل البا سّعلا ]|
 او دوجو دارملاو!|بضولب ضميا,ت ناجل لع ضقوتب لما رمعو ونفكتيم
 ميدل لدا 05 نجد نيب مالك عقد وعلا تقود زباب كللع»

 مث فلالا ىلإ ضمجو لو ا ضعد بهن انرصعي كالد ىف
 ديفا كاتو علال نعورابع تن م تيقدرتهلا نسي“ دشتما ١
 كاللا نوعب مرح تعدو و ماهل مكي لوا ءنع عاوهام د ارا نا ظ ١

 ديال َمزاجحالل الاناق سدحلا نوكت كك والا دازللا سيل ناو مالاعلا |
 صاخرل و نم عهدص تو زيي ل نوب ناوه ورحل طرش نيه هنو /

 ىف ضنرزصلا موز لاك ضةمجاو ىف حو جحش اكماعوا ||
 ناو لقعلا اله ناكع ناجل لع نقول شل مع.النح بطر اد 1
 ايه اها 511م ست تو مل نخله زر اجهل الباك تاك /

 2 الاهربا ويل سا ورلس رابع تسر 2 بتي اك[ اخل لولاه دار ناكشدا ١

 تاعام عزا جالل لبا سسعلا سمك الهش ضاتحا حمس اسجلولاب |
 نسيناس نال مالك سيل و نيزلاةحنا نععرعارها كنب دال سيو
 ّضلاب يوزتئص نك كاد عئابعو ءانررفامدع كليا عدم حب
 توليب دود زاجل ىيصالا ناكَلَد ورخا ةاللا تجو رع ”رضحل ص باغ

 لم رخأب تجو م هللا تداكتدلاط صلات عشلاب ىنالا ماكملا ١
 ريعصلا عاجلا لب ضل كلغ انما زج يصل ةنئاجل

 مادا ناكهنل ضب رزعصلا جزاجلا دعب ناتللا عاككلا تاككاو



 بيولل راد ةيديفو

 تلون وا ملول ريع
 رص وأ
 مي
 مهبع

 ا يد

 تسادو اع (ب واسر ع
 نمم قرا 100

 هي ل

 مهلا برع اهلل وت

 ؛ ١ ناهزنال قانا ماها وج ملشم ىف سلاكللا نياطتيابوا حتما روز زعصللا
 ١١ ل نادت اكربتك مع ناكداو وللا دج ىصلا َعرراجلب نص انوقوم
 ١ نوف رك معادلع ماهللا ناوكعا كل دزكت دجوا باريئئصلل ودطف

 , | ريصلل نكي ملكا و جلل دعب َنن أجنالاب نضيف اهم ماجا كير يصل القاع ٠
 ١١ جلان هز عرمصلا وع نالةارلا نمئلانملا ماهل اج دجو١ با
 أ مكيالط ديطلو باك1/[تحاذ نيضب ريصلا وم كلهن: ” ضاق أ كحق ناككناو ىا فقوتي ملل ورنا ةناجعاق تالف نقيم
 .|اتنوةحا نم نانا ماككلا زيوت تق وتيالذ زج نمو حافلا
 1 ىل ل ريالو لا ها شح صراع ريدكملا جف نعرعاوطل ها وزى

 .رأأ اجر تك ىا د ناككذا عاج ةزاجتل؟لتر دقي نم ل ىلع
 ظ مزيجم وأ ةرّصع وأ سحانحو | عاما تخسا ول معا ةيونصملا جو شو ةرحح
 نبأ مدعل نق قت( اقاكو ناطلس كي ملا ذا بر طر ا دو ميت ل يزعص وأ
 :/|| ١نم ىبل برظل رماد الذ معلا لاح نصم لعد ىذللا نيج
 | (ةاراسنالر اد ب ىلا ناكك اكد اكذ عتيل مي هارت نكيل ويحس الو ل عم
 !/| -4 اللا هزورامصلا و تسذعتسيانولا اذ ناالسالو كحل ىييل
 || ١ضقنا و قباسلا عاما تاو. طاشلا نإ ووحالاطاب وقوف نمل بصاع
 ىو نعد وجول نتي نا جو تناك د١١ نائما جحا ةرشمشلا ةدع
 مز3 و1 نااطلس دجحو ى ١ تاككذااىا لودو قتنا ضم لع
 4 دّوعلا كال دانصما ساكو مل نهاد عدا نا نح هاناداءواطيبا

 | ظلامدعلا ستان ىزتغأ و منغ اضمالل لّوعلا كد لوبق عم
 * بصك عل همداو :ب دك ١ ورع ىف هك دهن كلا

 لو ىرتشللا كاع تتئامو نسا نيسلا,معلاب وا سرط بصن جابي سس
 7 ىذا لمع ىرقب صانع لع وجرلا نيرو ميشا درا رج
 1م مد بصاطلا دب ىو ناهز ل عدا عار »ب جلا تناك

 دن "اوبك ثان د ىف منوها 0 كاد صال نما .مصع مود

 رمال مرش د ىلا لجل صلع مود ىبمقاا ىنتصتغلا بج هيوشللا
 | ايلا ملاج نوع نحوها ىف هننهب بصانلل ثوهلا وكلا نع
 ا محا دريم ويو ءاوعد عع |.متعيق ك نيد لل و متم بصلع ن١ ىع داولو

١ 



 بصي م هش بصاسالل عملا رو ىف هوهاذ بككهولو ١
 ميت رخدي ىودهرشالا يال ضرس تمرعابو يرن حت | ٠

 مازن اي ذل غزو دند توب ونا يي نيل لل /
 0س محبب اجو بصاطلا نمض اش ثارازحلاب كللادلان ليسو بصاغلا

 اع مججمتالو ميلا حطبو و نملاي بص اذلا لع عجم ىرتشملا نغنط ناو ل
 17 بصخلا بارك ساوا تزازب صدالؤبس حو أب ناو لع نم ١

 فصاخلا نيوتن تنور ضن فرت ىّياَدرَمْلا حمالعلا ىواتنى ا

 دج يعيب ناب بوصلعملا قولا د ثا 2 فبصاخلا يصاخو /

 رسل ودل ثم نايضلا نافل وتلك نجما نيام ناك تكا
 2 7١ َمعم ىلا كال واش! ص اذا ىا هي م

 كلل تباعد - كرة شميوعرف فاس 030 بصاخللا بصنع ثنقو تناهأم

 دب ناكمإل ركب اهبيكرف ركب اهمكرم احبس دنع 2و نيفصنو غو لبن كتيب

 8 لع ارمص تمل والا ءاهل تاكو ور ىح ثحادا تورد ثفواك ظ

 دون هرظدد ر ورمل تاعو كارداسمف تصقنو ل1 ةرعاشلا ْ

 امرا مق تاصون سبر نمد حف رمملا و سرفلا مُهَف كاصقن ديم

 هذ نماطزالو 6 50خلاب سرافلا مف كاصقن ليدرن نونتد عد بوتس ممللا ©
 بصنعللا نم رطل 2 ملنلاو ميلط دمد معنم ل. و ملع دصتي لل ثيحدلولا 1

 مو بصاخلا دد فب وصععللا صلقن كاو حانصلا نع ىو رتسالا نو 0

 مدبب ىف كاصّقللا ناكاوس تاصتمملا نم: رخل ميوب عاصر عضل
 سبيد شكلا ذ تكن نا ةدهانو | تمر وعاذ مر اج تناك حم :

 س اض ؤراخد نال ول عش اور ادبع ناكذدا قس م لدمعؤ وا

 اًضقنربخ ادم تاك ذااماو رمح لع تا لوو بصملاب مسا اجا خيا

 اقبل دو اولا تف وأهورف بصاطلا ندع ءوصعللا تلو كلا حم !/

 مس زءازبلا ىف هرّرنارتهزملا الخلاذ دنع ايش بصاضعلا نم الذ 5 د كولا |

 ستعلن ذاال١ كاصمللا نفغبص نل ا كنع بوصعللا صّقن كلوا ا

 بصافلا مجرم و بصاطلا نيرضت تيب كهالل ريك 3 رزعلا لمنب

 وضنملإراجل عرعابمي هنا دحلا لع مجري اكو نال ضم و ١ نابل ىلع
 ىنمي كن او كاصتعللا نفض نما ىنتمي تاكذدا بصاغلا سى ٍ ١

 فيحو تطقضر ولا قب بطاربص وم بنا مط اكوا نفحاالصا 1

0 

 م <37

 كالو بماقل هع :

 يابا كح مح

 دلولات انو ارتعق تصقفلو

 أمن امون عب

 طق

 5-5210 سس و

 | بص اغلاديب تصور عتن

 تالجولن اهقن ري مو

 ُن امتنا ف
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 'ومصومل ا (ىر 2رع مي

 بصاعلادر و



 ا« بعاشلا عهري بيدل اماما

 كالؤتس الل ةرهدإل هع

 اهل ةرهاممردب

 ل ريع ضر او سرغو
 تح طم ١

 0 ف

 «(بسبلا لاف كلذ عقرب نا دارا

 ناكن اذ معهرب نارا ءإل

 ذي" م اهرم ارغب ىب

01 

 اهعرزو ةطئح تصع
 هل ع درلاهأ

 ْ كن نممدجاذ مسلعل -  يدنمو ىف بس داهلا لسا مرمانهت

 م ١: كا صتغملا تافط بز اضالا حينما مك: باصق نيا. عانوابزلت
 2230003 جرو تل لذ بييعلا لان مت نطو مسيعف عرتخ ماج
 مولع جد ناجح اس نال١ نع بصاخلا) اربي ايو "حرصف ىم
 , ١ ”(وةراجل نّوع كورد رحالها و تحاصر امصع قالغشم الذ ةدعم
 1 منوال اهتم ١ ة لح نيعا لتس ةرجحأب تلاطم كاش نيد يوما تمم ا
 اذ ىبزل ناكك ذا هذ لم بصنعللا نم ورع وري ونضللا غل وون ونيك كدناد
 0 ١ ور خان كاسل ١ تاداذ ضال ننهدرب 20 ا بئاؤئلا
 1 1 ا ا ممابهتح وس تاطيرح_ وسب
 نع اكو كو دب تهد ريدصو كدندو رع حبعفش |ببع رجا نح_ىحذ
 1 0000 ضيحنإاو 2 9 رع 2 ملح جراج <09 ن زا سيينا
 د ماض حهارضي كثيح ترا عوقورغلد د و ,فرصحر طم ووش خب رتب
 ؟رأ درلاو ولاجرسا م مارب مع حرم ةءرس لع وا يب نحو هبت هد
 ظ نيوتن نصرت ف تصتغد نا لقد رس رجس وأ اني مش ل ١ نمضي هادا و
 مانا كنس قاهر و راما هر راو يتلا يف لدمو بصخحلا نوم

 م/| حّيشاس حلادب ندزكاميي كلو نااطيطلاو فقسللا ليع١ب حرم اكلم نكن
 0 | فساد البجرم نا ول رع كد ىف مرر جا ماوكلا نحر داهلا ىف
 )| ارجع خرم بجوز 6 اكد صنف ب تل مدا هرملاب حارا راد طمني
 , مايد د قنا واني عييعراو ىف لوب ىعهلحبضالاو كا عوف
 /”ازل بحا صاع مجرما ف نإ واذا بحلاصل نبا تاكرجس اص

 ' . بصنعلا ساو تق كبارا - حالا فالق وربنا قننا .٠
 عجاف ومارزب مع محلس ىف فد نهع رجال نكس تيحانجا ضم
 4 - تودي مسعف واقوإ نه نع صح َءارع دب زل تع د ةزما جس
 "5 الهال وكانو ترصتصسا 71 دود لير هر زو قررت مج وا(و هننح كذا

 ( بوضع لارين ١ اذ١و سارتختالأ ةلاورسو اخ ورج ارم نمطم و ندرك اهتم

 نا النك كحد و ميكو ىكع مدان م زكا و ما لإ قح ب صاطلا حصفب
 4 محو قّشدللا نخ دار عر, زر و هياط يع واعظم وا |سيييشول نط 9
 ١ فبسصالاو نوسزئارصع و مجلس حيع إلا ءاذس نددلو املا
 ١ / ماةووواتنهلاو يف دعا لتس وز لزطلا وشو ىلطتملا ثزغو
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 مدنا زا د ملط بصطللا نوح حرم |زبلا هن مب كمل نايم عراجانب ا '

 مجحرحأ د ورع ؟رزب لحد ليب ل حج جسمها نمضي «عراجلانب كلذ نم ١
 ديرودد نمتداؤ او دهب ةزكرا لاب نطورهاسو ةرزلا نع ورع :١

 مرتو عرف دجو نحو خويك دلو ل حنو تعا زن نعي ناوي
 هان ارا ا ١ جزل ونو ئضص كابو سبك دعرزر تدسا دكواباد

 جل د ازكو نول بسد لوا جرحا ناو نيا ّضاسو اجرا ذا
 قتاددو اهلع ميال و باواللا انج م دا عرضا ول نعي باد ١
 ميسرن انبلا و تصالاعقلا الا لثسملا |: زا عبصنمللا ىناب غمسرلا ةمالعلا لعب

 دام رعأ مب دق وبلا طخ وا هتان وضو و دبا جرجلاتس !تؤلاحؤ باس ١

 ىاد تزداط قزل ىو ون ماكوهنس ده الج الل ظل قرح

 هواك مق ع سطد طاح ملزم مرا د لإ انللا لوصو نه ورع ورحل

 تحي لد لوي حط سده للا ياا مشار رن طم كا ني رب

 لحم نذا ننعم لد ءدهو ةرعدعم دير كل فراج جن مبا دم

 اتجاة, هزي و نيلوصنلا وحاججر ا علا ىف ىرجت (بضعلاو جات 0

 تر اهها مرش طم صا ذل نزع راح عده نمل وق ب ضعلا تح ىرويتلا
 مضت نر ايطار يلالد اجلا حجرا ءدهاداو مساك حالصلل

 تاضفم ا مهضوْضَقْم النت ناو ئماطال ضنا وطنا كح

 اصياجمدهوندعا ىريللا عانق واريع ذهول قالا ءنسب 7
 رجاتس نهد مال جا ىراقالس و لانب عربا نع وادم ائقالا
 ن) نظل هاماد بهججائ انو 2 وحاطا,لمج و اسر ا ذكور ١1د

 را ريطبا هج ىو ل تسيل رمال تاكو كانو ليلا سام هده ا
 صخررع كاطلسلا رمان حمد ملاذا ىعاضوب ناد نع ىرطح مطخشا ىح

 1م« صرعللا وقال بم تعيق نصا تيب مده مرطد بنك ع دججد حان

 بلاير »افا ىلا
 : /ايقلا جا لام« اشرنا يبا :

 لاي | ب_ىك امتملا 2 ”هالعوبجرال رس واءراال جم نضو الملا تبججالا اءاش كو أب

 ناضفملانيىطت ىبرطو لاتملك تا وذ ئهرسص ططيراطل ننام

 احط نيطسص اعنا اذه كولي مومت دا.هئاطح معرادلا موعت كا

 فقول ماج م١ 5 رجالا لتلك شكو ممد١ ماه رماعام ناك 1

 وم ب دل

 اماسنافبادرعر زو دجو

 الاثم اهحذ ان دوب

 دال

 لهر مسسو) ثون اه قرتح
 ١ تون اكمح ارم سهل ل هرار

0 
 مك

 او م

 5 00 ا

 فيول اذن اهمدهل [ذا
 4 اجىاع رمح |



 ؛ ١ قيلباع رعت دعب ط6 نضناال تدلع سد مزلادكووربتيوصم
 .٠ | لكذب عصا قيرعتملا ننطيي مل 3 نلمتملا نوط حزد ها ىغ ب تحهشلا ا ا مبلا أ زمتنو مساح دحر ف نطو قسرا تطل هر ماق قتل اص. كقسشممد اه ةلدرب قلهت

 | نيلوصملا ىت لاتحو -لالدلاو ببستيلا نح تانناضطللا لولا نحس دامشا أ
 3 ك1 قدا رعاس رايطن طقسا هرسدق ىف حيل اوتغا,نوكب تاس ها
 ؛ | فا ةورف ناوللا بتكو ضنا عربي حا ءالصا طوقسل اركمأ ف نكو
 دايما 1 :وحرنمللا وليد ١ نوع ةرابع بضعلا عطانا سانجا 2و لي حفر

 أ ايل وضم ربع نسلم ب كاضطالستب جوع كاس نفط حض نكي 2 -بصععلا فرعا
 | للم نا نع مكي حوا عماد وضم يدع رووا ا ع

 ]|| نعت علاط يحس غلا وللا نع راى ونم “0٠ وايصاغ ندوب ىكمل مسسمماس
 أ ىضتاذلا- اص حلال ىبح ناريبكاريسلا فون يضي تمانمتسولو ٠ هلام عاضوتح الاجر سبح

 " جرا حلا ذا ىلإ يبس لك وسد ينو نص نا ا نعلن لا ىبحولو سهنإل
 9 يت و ئطالروقنللا ف كه د حيهم رف و هزم تاهجتضلت قحكآلخاو
 | ١ نطل تكل يحلا علا جلاص ص و للجرر حبا د بلت فض وذي دل
 أ النوت قحزنخلاو لو لت و 056 حلاص حلا 10ه نح تصد
 ناا| نهض نوجا نعانه حت كنا ىنشإلل لدا نرسل و نينا“
 نأ ,/نضوح كاسدا سن عز قيسن نادإلا حصر ىنجلاىفد انه
 ةدأ خلان زنا رتخ نمرللا ماظن عددا غىف و ةرصلا ىف .كذانكو عنيد 6
 ,نأ . تباع نيل ولع مالم تاس نطمح هز رك دع خيح
 د[ ماؤلاؤ بعذ ىداع لوصف نمضم غينا ءذاتما اكو ديجادبع
 م| . كاودزهخا زج وضتقم ل مم 1و نيؤوسطلا ماج متم وتاناهصلا
 الإ | اصججم اهلا و حيلة التت للا ىف العن كمت مق هاه اء نتللسم ديقت

 /|“ دي لزليقاك نادم نازل, نوه امج قليوحاكو لكل هيدا ا
 داو لها رش عرعر جقالو حدا هود را نيرا ةسرعاتجم ف خي رسوب عسكر ىف سيخ حسبو روح يرتاح بص [رزلادصطس ا وروبزكل وكم تالله تك تل | طحين وولابعر زف جعرازملا مه ديالو تبل جرن يراديؤل #2 (عاطف قس اهعرر لأ كاه«2اهو سمبل خضم ات يحبك دانه هليببراصو هنع كأم لب لولخسرل ةدعبريع ضر.
 فولط اذ نذ ابابعرم نمل خوفو مان لدن رحب ذاابو يس خاجررك العب ةثوقوم صر عدو
 ١ واو ةرلا تبلو قرش يرق و)طلانلا حاحا هحددجاب رز و هرتدجت فكول ارز علال كح معلتن

 امم 3
1 

 مسا مكر

 تل هل

 -_- نأ

1 1 
0 



 نق ْش جوالو الد ذا تو دي مهن با نيبورنيب هكر مضر يسشعنلا ١

 نجل دع ثدرم وي لس رطل وكت نوع نع عصرا تاس ١

لب ديز كلح ى راج نضر ىطنح رز لم ١
 شم ج وااو ةدالا

 اهنروجزلا عرب م اجلا فيات دير دي ريو طر دي حو مريم تبنو ١

 مر دا حان رعجص من اند مملق كامل ىبإ ول ولقب ىصانملا |(
 .. سم انا نصرتلكر ادلاز غكذ طل او ءرسزللا شلح مل شيك كدا ل

 دل الاجار عا جر ناس هد ويك صلب ورع مدينه نق ولاب رضدال لقوا

 م كلل و فعرالا تصافن نا طرا ناصتغن,ديبضت ص نلف بص ذو بف عيا ١

 الل الذ تنسو كمعؤعرلا غرز ىتججلا ىلو نساوصنللا مماج غاكتعار زم ١
 بحاصريخي تاب حبش و سننب سلقي ىلإ ناؤ ملقب بص اخاارماي

 م وهتفردبلاد ازياع هاطعا اش ناو ملقب ومايف تبعا حاط نا ضرما ||
 ىو حنه فنمضرم زر دذبمروغو مرضيو ملل ١ قحرل عيلعرسبب ةروادبم

١ 
/ 
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 بعل نوم بم صا لوالأو ذب لح ملعمي هانا كسار منح ىا نعو

 دنتجو ماج ديس فىكو نصرا كو سدؤمرراصتخاب العلا ئكذو 7

 لة ماجاى نحرك ى كي مودا ل نم“الو نصرتالك روم ئم ثدا

 روب زطا ضيرتاكا جنم عوجلادب ليبي دج ااطس إل طانللا لي سوست لا دال

 مار داع رز ةرجساب وا عراطمل ىختصع ماطر كا لو سل وقد لتس نع
 لع أبو داتمللا وهاس يصد اىن رادع مل داعاعع «ءلحيرف ساكو كلو ١

 نيل اولا جوة يصل )لوا معرارملا ىس ل واتن قاب ولطلب هجو ١١
 ئلاطل ملا نورتلا نم انكه لاوس نلاذ ءرازالا طل عدي اعلا

 حصخلاب اهبع رماه جكباس ديد لوارملع داتعم ءرازمابل قل ١ فقولاوا .||
 لنصل ىغار دعاس عف دورش ذاريطب نّيعارمحرزما ذاع ة دولا |

 ١١ باجل عار ةا_ نر زر ةوجاب وا جرانطل نم مسح بلال ةدا بعير زللا «>
 | نايلملا حتكول صخابولا عصخلاب بججاطملا نا حصافلاو طانلق ناو 1

 ١ مبلاطمد تلا بحلاصو غيازأل سيل واضقو نكرالاتناكول قولا طوملا

 و دبب كد لكا,لنعتس | و تمولعم ةده ىف اررعرمزمو لي لم د هند رطحا كسه

 ناللإ رح يلا نحال و مات ثداند لمن لاهتساو مه ىزم ةدع

 لعوخ ماؤها هاططح ان قجرمالا ضن 2مل قحال ندد نهى |

 سيب نيزمادبعر ني كنالؤتسالل ةطعح يرق ى حولعم ضر حسم ننريتك

 لجرل (مكس ركدموكو صر و

 هيلحث نو (زيرذا (يعر ُر
 بد اصلا لوتها سرح |

 دكا



 0 ا

 مث ذا الب سلع صر | عر ين
 فرعلا مخل

 ظ

 ١ ل ورعب ىعاصعب ؟رازلا بالاطيد ورع ما ارلغتسا وبر عا, مجساصرما
 ١ "زا ءادرا وا ناضنأ العلا ماستقا تح فرع يبرشلا فكي
 10و عسر برت نيج ح تسجل هيلع عرازلل عمال تت
 | نرعلاوجعيرزلا نجرتلا ةدحس جبر نصار ةخج تم نكرم | يدون
 ا رزلا تسوبرلا هيل ند :راريطج عزرا ؟لزم نوح ندا تيسر ف
 1 نيباروف درت سا ريزعب ”صنح نر ون نللا رنا هر ايزض ىوتشلا
 ا ايلا ردكلا فمات رتدبرتك عرزلا نم ضرعلا هلعاس قدر هفرعلا
 لأ < لطا١يىنتق١ ناذزرمالاربسعي ن طارينحب رحل نكرما عرين ولو
 / |: ير حوحو يداها وىدالف نيلوصره١ معاج مز ابعل و١ | زنا ني) وصف حاله. رجع وا صلل بج وقول قالو | ضل تح رجلا هيلع هورازلل جراح الكو رع كابر ودا ئاضدا

 اا ع سلاف رع وهاد اع درلاوا تاللالا بحي نحاالب يع ضيا
 | كعب نيزسر اولا عرج تيا باج نضال كو تن زعم م
 | انكحو لع لتمرجاو نيزب نمنح دصن هيلع و راكظ هلك / ةرنرلاو عازم تحتك باوك با وج علا ةزع نجس
 ادا ضصزالا نداكل بق و ةعر ازمه( نوكتض هكر خب وضيااك

 | رهانات وها بارع صح نيرنالا بيرل عر لا لغ تهدف ىإ ةعررازعا.مضويو مسنعنب عر نال ح امم ناكخحادبعيازلا ةطحح
 1 ةجودعاعرر هاد ١ محرما تض هاج مولان جعل انا نك
 زا البونع نجرارجا نم ناذ جوا لعوا لو وا اكرم مصل
 ا جدلا /لان رجلاتسلل احر زي دق واهب هزي لودتم ذ١
 ىو بج نه الا ناك ةراعم ضرتالك تداك داو محملا ليغ ا
 | .-/وا محرر تددعا ٠ك وا اهبعرم زر مج اد صحلكوا حصل
 وول | نإ لصاحو قتلا ند حلات < اع ىو رزفتسم ا١اذهدعد
 ,راأ الي ومع ما ميرا مرا نى والأ + تالثوا تي جدائسلا ّّى
 أ . باوج 23213 وضهلاو وجرسوا كانت نع ةيرقلا قرع دلع ىرج .|| اموالك ير ةصح و عر الا جيمي حبابي تيت ال نع
 ١ نانو قدصيب مك لدا ةريزلا واصلا توك د باتا
 , ١( اقزخم ىف ركن للا دبع اذ هس نكي » لع جتمرجلاو يدب

<0 



 ةمعبازم .روكم دا ثدلانملا لولا لما فلاخيالطعرازللا جوع ٠
 زعل عر !رزعا .مض دب هداك دلاب لالخ اذ اهدا اءبحلصناككذا

 اهذخل ائءا ةرمازلا ندا عة تبق تمكم هانا طنب اببعر الو ١

 اوعي جحاص داى ولاا ةيبرقلا لدنك ضرع عرب اللا محو وع ١
 ًانعمز/ كب اغا نك وهو ل هلك« نزل اذابصانس ؟رمازلا نكت مسطب |

 ضوبملا ا رتياءا لصرالا بحلاصل مولعم مق نهضرعة سرا ىف
 انازو ضاونو كللح هادقعا وات وأ بصخلا جوعا عز هناا

 تالانما ىرنع و ىضاقلا لات معرمازلا ند سرئازبلا فلا
 محلنا كلذ لها نزع مولعه ءاصلا حصخو عاريا ةدصمأأ |

 اذا ةداصلا هل طش ور وع لأ هدحل نقف ناو ان | دل ةس ا لاح

 دخلا ارم ناكواهدعب وأ جعارؤل ١ىق سناب رز هناي رقي ل ّز

 ناصقن هلعو لرش. و ابصلع نممكت غن هذ نم داي و معبرم انس |

 يح و رجول عل نصرا جكس تحلب حب واتباع سن ولازكو نضركأ

 ليواتب حبو اب أببعرزم هند“ جعيرزنح وكت“ كو جلت سما اح رمزن واهم أ

 لالؤتسالا ةرصملا نارها ةرزحننلل ا بصنع قلاع نيد يو ىوتلا ةراجتاا|)
 الهدا يرطب هنه كح ذن درع راجل" جو لع كسا اذ لجأ بح

 نكس ٠66 ةراجحاا طع حيتعأ ني يكسللا ن١ ةيطحذلا ةعراازهف رئت وأ
 علا عانس ثا ”فملاوهو ننساك رونا دال ب هاتي[

 ترطب .

 دمللا نكس 5٠001 لالطتمالا دعللاو ميتيلا للامد ضقولا خيالك ||
 ةونللا نع ةراجتلكب انكي هانم د ممل وادع, ٠اواتب لالاضتسالل

 ىفو ضد اس راجت نيبض باب لق يوشلا صرخ غللاقو كيتو |
 تالغتسالثدصللا ئكآسو ماهل لزحا دو كاش ل نان ىغدا هايشمالا

 قطا طع متيلا كا اذكو كللق بجلو رجنالكو قدصد لب صغعلا ١

 وأ مصخل هرم بخ قولا ىنالأ نيلوصعلا لّوعورتنا بشفب ١
 دمع عرارحاهدحلو فرع ناكل ضخ هذ بكى ا اكل رجتلأ

 2ر5 ولو ١بحاغ تاهكوسعا ممجعاي لوو ورجال والاو هولصم

 نيرحلاتللا دنع |, ملتح رجلا مري نقولا نصرا ءرسزرولاهادا فاعستالا |١
 رجح اكأ ذا الغدا رع كح ذاع خهاطلاو ىونا ١
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 ةيييشسس دس سفقفو
 نم لد ديئملال صاج ار هراع
 م دا الب هرمغ صر | عد ْس

- 

 لكلاره ا بك

 تول اى سكر ئلادها نك

 مدرِلِب ا ل لوسس لروما
 هحا

 0 0 ا را

 عد ميت سب خلكم ةنوح امل
 اج !متسانررلا (ريعتس

 مسصدح

 ؛ ١ رجاكميالؤ له كلل قاس طل راض كه داك شوا«

 ١١ قصرا 8. نس ددلا حرصاطلاذ نقولا عش اوه عيني ميلوقل نقولا نا
 ١ اهدا و اهلكح ضرع تدك ا بصخلا جوطعول ون ذ) الد نمنع
 اهدنا ناذالكو فرع اكد صال غلف رعلاربشعا جعار اب
 فتصقتننا نانن>«كوابجرلا بلم رجلا يلع و عراردل لكجرا فلان ر اجيال
 ,/ ١ ناو فرع تاذاذقد تناك او لع سالف الاو تكصتملا لعد
 2ع وا متي ثاح تاكؤانك و حتا رجا ذاك ورّّسعا منا

 ؛ زوم موس جزا سس هبل ممالك تيب اطل جزم ير اذه
 يل عر وا .لطتسا)واببلع عريب نر زم عضو لنه كلج :يرتاج نالاختسالا
 ال نعال ججلاب ااطن كاره تسلاق رجا 6و ةراجلا البن ةزس ا .مصنعنم
 | اضرا عري وا دلضلل ةدحس راد نكسول و تكلل حنو هروج لا ةرالا
 ا جاى جوواتذلا مماج تلا بحرا تتسم ١ ين نحال ختس الث ةرعم
 0 3 تكس نيب نير كاللح تزحاح جسس
 دا ١ ذر اق 5مل كرت لع جرجا 0و كالغتس الد ةزحم جو رجلا ”و
 ” | تيد, تاناحوا تيب تاناؤطلا والا غلا با» لبصنغلا ىف جيرداهنلا
 | | الؤتسا ال طح ناككدا و رجتاك دلع بج« 2 دحا ريكس يكرس
 / | ليِقركذو اويل يصح د ابو ىقشنا فللالا لبو ات نكس هنن ال
 1 ١ 1نكرشلا دحا دوو تيرهاط مالمتلك خخ حوا تف ىفو صداح
 4 كويل ةصحرجلا لالي حتا اجب ربحا ص ةبيطب تكرتلا ادي نكس
 | ني كت تطلارا لا ناك الؤتسال» ةزصسر الا تاكتلاو فه ذ
 7| نوم سل والك كب حملا نكسللا مل وذ نوح ندا هورزيكسالا قح
 ا ١ كدا وكوني رد كمت مول ذأ حلهكأ يسطع يكل شمل
 | مادارا وكم مانما تع حطمتو صتمالكعن هو دوعقلاو ثوحدللا

 ِ ظ يوحالح لبس ةزيلاللا تدار اجلا نيس ىماقا خيباهلا قلتم 0
 / الاجل الوتس اذا نم لعح صحوت متي و نينعلاب تيبب دكرتشم :أم
 ١ ١/ ديشر مج اولي تح رجلا 6و مراجلا كد كبد ةلحءارم ىلا
 ١) 2 ناز ل نيل هتس ١ ةدح صصح حلم ةرجلا+ كلك ء مل اند
 , ١ . نيجنالاب لالطلا نزل دعم ريب الاس عراججاك نوح يلي و م
 ١ متيلا عصح رض دمزلي خه طا ذاب جاب جسا خلاب و ميسي تيب

 اذ

 ظ 7



 ملغش اطيرشلا لتس اولاد معز رد باتجلا كسا هيللول رجالا نوم

 . ماقاحل نورزحلات لا ىذا ا, متيلا تصجات م رجلا محزلد عراجلالب .

 كيلا نم مياة رجلا ىف لحد (شيناجعادساو ل كيصخقولاب

 مضوليعا نتا طا م 1
 تال للطع و | عريعو طلو قدمك عصل ن5 ضد ابزو دير.

 ميلاطمر وجزمللا ىقولارظأن ليد ريو رجل وقراجل تودين

  ,كهذل حا توئادجد مث جزا هرشلا هاشم عرجساو ديب

 وعسر انما ذا.للطع وا هاذ وشما تو صم هزعلا ,ضانم بي 1

 )التم الاادصح و | متي كاس وا انطق و بوصنعملا نوكت نتا 3 . 1

 ثسالنبرشلا نب جلا وسلا ىف طشحو وق علا نعول َّ
 ةرا يفي هناذعتنا عواد )ضن هرردللا ٌيطاح غلاة خم 1

 اهانوتسال وتدل مجحإر هنا ةرهاظر وكالات كا نا م سلا 5

 دحاوابكس نيرملاب ثالث ةونحا نيب كلر اد وس ابلطعوا |

/ : 

١ 

1 
1 

١ 0 

 مدزلب هرب تون اكارطع اذ

 ,مةراجلا  لالطتمالل ةدعم تسللو نانا كون رجا كو رجع دوى منحه |!
 رردلا ظل مهاب هب ىنحلا تصلح هانكس ةدسنعهرجلا -زلب بط ا

 نيت(: ولولا مارنقسم ١و ىلدلا نكس رطل ةبادلا بوكرك .ضاننلا إن
 اصاو وتم ا بصطلا ممانعو ريؤشلا طب كلو ف الث ايكو بصصملاب ||!

 هز اللادسح وأ ميت لس واق و نيك نااكأتت ويصحريلعا لل ع وا |,

 دوسري واعحررا د ىف لس دفعوا فكاللم نو اتي نكسا 21 ١

 راد ميج اونكس تيزعلاب و نييمبتي نيب كت شم ل الاغتسال |.

 مصطإلللا ةرجسا مهعزللد برع عرجسا >ىو نيىشيلا مصخل اجل البد ةدده ا

 نيا اهلا دي ءاونكس غريمصل ال وق اكد ذ ممن دسم ةدملا تييعتيلا |

 . كعرم ا «ضقولابىدلح ميلا لاح هدا جتك مسوزمل جسو هاليقف .|
 وكلم وا دة علب واتب نكس ا ذا لا سوتملا لماما بردان |
 اهداس هاثعسب ودلالصلا حياشو دائم اصطل )اتم الل دىإلل عجا,م 5 /

 . تيتارعاو ديزل لاذ تس الا ليعا فق وىف جرلاجررا دز سس
 ( قرت مج والو نيتاملا هذا ودب بيطالابا.لساكى ديد لس تكشم

 هانكس رد اء ه صح شح جرجا سزلت حلبه اج سا نما شاول مضديبملو ٠

 اعدحا ملكسا نقولا بصعلا باتكوم ءاشبالطز مبا

| 2-3 

 ويح د بوس

 ا

 "كرحإب

 متيلاتصح ةرحال_

 ئقرإ] دو ريكدتسل رحمك
 هرش امم زل م لعل

 11 ا

1 
| 
1 

 م
/ 

| 1 

 ا ا
 1 ا

00 3 
 01 ا



 عيلعم رو ابي اثلا مدس
 رشم

 مهرلب ا (ْمكسو ار ا١ ضخ

 مرعا

 ردا
 ربع :وصعل هوت (و امو

 سعف ىلا

 يس ة سس
 اا ااا ا ا

 عوبنلا نس ةدال ارو

 ملهاب فئولاو |متبلار 3ك

 0 عيالك جافدعانترو
 ش ساؤلاوا انبلا ممتنع اكر ب هو
 موصعقم ا صر نإ مهد نم غي 3

 أ يرو تورش يودي رت كونا طر ارد

 1 ذر ضير هر ةرادرجتلا انجل لع ىا لاب بصانحارما

7 2 

 وج

١ 
 ا

 ' ىك هنا ذلالطتس الل وا نيكسللا وقوم ناككوسزحخالا ت ذا نودي لطلاب
 1( جفاو يملا صلو للاسملاروصو حز الا ىف لح و اضرا رجتالا هع
 11 سم ياتف لع دقي نمت عزعاكو لج لاري نوط معا
 ْ همزلي للود وجل كو يابا الب طولا د ضقولإ ضان مزكسا عاج
 "اا انزل فو دال ةمللات رشد 7مل هانكس ةدعاتللا رجلا ضقولا مج
 "7 ىطناكونا لاله رك رجل ريب فق لاما د نكس ١51 ضقولا طوع
 ل و را هيلع ثلا ل نينرطلاتلا مساع و كسلا وع
 ايرلا ملعق و -الكعلا ىديا تعضخولل بنايص نكت لوا لالطسسالل دعم

 * لبر او ةجوزنلا كلف جرس اجلا زيا بصنع تجس هرم ع نكس حجم
 0 زل ل لالنتس الل دعس تسي) و ةزجسا اكو راجل الد ينس ةدلع
 9 0 وردا نك وان داع رحلتك مل ةرجسل
 ل وصح تن نآو العا هدداو عروب زا تملا ىف ةرجسا مع زطينال اتسم الل
 ارادة رزحلا لصنب ناصقنلا ناك كاصتملا نمنبصاخلا دنع
 | نمنع وا : واط يع رص اهل | مجرم و بصاضلا نيف نيب لالا ريك

 قوما ديف تجوز مس ىكس لحجم خي لس جرن ازب دحل ليع جري اكو نيا
 2/0 زحوت لب كرش نيعوا ع لجرلا تاء يح رجا الو ةراجا تعدب
 ' دكت راد ةرجسا ذنح ود يل مج ورزلا نع وا ”كرتل | نحسرلادجلا :ةرجا
 : ةرجحالاو هبات جو نلاو (عشاجيلا نيالمجوزلا نحال لجبلا

 ل نوحو تلات «ون ىف ةراهجتالا نسر رسازجلا ذلة ومباتح الكتل زلت
 "/ «ويلا سيلا لح حلا رجساذ حلات راحو متنيلا وأ ضقوف رداد نكس
 "أ نصرا بصنع نفح اسس زل تجو ن ححيلا حلها وتنللا اياصو يرمز
 أ عداد مدس يني باجل ج طابرحدب ماا هعقب ضل 1| نامرالح ضرتالك تدق نساك ىسالعلا ونبالا مههَق و سرنع ٠٠2ه خب و
 / اجووإلا نهود و لوقل تنتمي > يو كد لقب موي هدا مولا قفم
 1 فالتخا الل ىف تكنو بصطلاو ٍظلا باب دس هنو ناذ
 8 ْ و فاتصل نمو نك هدبا مر دوعسللا ىنإ ىواتخ نمرباوحذخلا 8

 ١ ركزكأ ع سبط وا ابصع نبيع جرا تاب يي. نيم و اتت ٌمابع

0 
 )أ

 || و 0

0 



 مس نأ صوبال هنأ اك لاقوضمالا د يق ئم كت مهّقلا تصل

 ضمد ىف )رس وع ءانلا غاب ابلا لاس قفءااذهو عقلا يطب 9 هب

 يس سب ا

 داما ناب انوك١ باوجن 82 0 3

 شاهوو هير تانانصلا يونا تم تيتالاللاو انا نافل 7 هوه

 ىرجحاهلاد كد رظتلاما 5 معصقركلا دوغ ىفنالو دهصتنام ىو رود ه4

 ىوكذلل وجد الاى كلاس هاطقنا ماع رتطل لوفي نيعلا سؤ فداك

 ترحل وسال اويل
 ناتو ىلا ل 305 صلو ىضرككا لم اهرطو يادسلا رشف دهتخلا ]|
 بحاصل نأ 0 1
 ةاولاوإ لش رباك عونك ا ظنو تعجز حملا كانت تانيلانلرثكا /

 2 اهب كدا دادكم عادلا لدلقي تالف زكا هولا عقول

 توسزكاهتمقولر دل كبكك؟١.بسإر جرحا نكي لد لصد سدو ىف |
 ى 0 هنييب قزعي نا كيو _تلق_رزلا تمقب ككقب كله ظظردمق |

 000 له ىف كه ]لمح كاب بصطلا جاسحو حاشا

 2 وصقحراّتخسا صم وح ىصطالا كا هرّتعحذصُم ند دب عودصلا|

 ثا نااذج ى ىرحتالكو طك وه كلضا ىلع ن ولامع قناىالاو 1

 5 الاسلاو الصلا كعلَوادبّني و نيصالا ورحل ححاتبلمل ا

 ىليزلا قرحلا نص وملاظ يقرع ىذا سل ىلا لاق قحط قرعد ىييل |:
 ظ ليلماَدو 45 اصل تيد اكن اجلا تحوهو ماظل ١وببو و بح اص خفصي ظ

 ضنا ا ككءلعةيقاب ضر الا نالو مكحرما لك ق زيا هي سكاف |
 تول ضلال بجنون شاهد دجنو الو ممشَح مح موصطح الو. هوك سعأا ١

 مامطلاب نمنع ف هن حطت ١ذ كك ايكا سطل هدر و رف غش وو ش

 بضرشلا ثيرالو ابطال ءاتبلاعمق تدار زاامكذ مم م

 ديزني 4ك رمثعاج اس دوعسلا جاوا سقف امل مب ىش هل

 ْ دب رو عرش جو و لب ل مكس نوح كد ذا حدو ورع مكلا ذورعو ١

 2 يروا 0 ردة
 ا ريعان اسك ذ لع نارا يللا وكأف نوع ةاش جذ نمو باب قصفلاو ةيداهللا | ١

 1 ١ ٠ 7-5 ايخإ : و دا كاضتملا هزعو هذ ا ع ثاو دس



 ارْغو ةريعص ع /

 مطر | هر : -

 اهتمكرسرل ماع احنا مط
 هلزصطغعو مع 5

 هلال

 4 طعس موعمو حتسبانملا رات الا مركلا موضي نا نكت فرم

 , ١ هتعىور و ضيحىىإ نعي ورلار عا ظوس,اذها دي مصقا داانكو
 + ١ بصعلا كمر وشلا ىف ماثع عرقا حار والاول غال واهذخلاش نا
 كم امس رع وا ملق و هرهل كونت رجس د م بصغعا ذل هيو بس
 5 ارتمق هرعابمبحاصل و ددزل رس وب نملا مرسلا (نموكت لب تكر داو تنبض
 ..ماشمثالو ل ؟دارلا ملاج قداللا ريزعسل اا بصانعلا مزلي و من ببيت
 | مطر اف تكر داذ ركع طابهس خف قييحص لاك بصتع ول و عا هدداو
 . | انرالاذ دنع لذخلا لع ل ليسس الو لاتلا مع ملال بح اصلخ
 ل كّسالحتبست ناخد هات ملو حلات بمنع ولو مطرال اصبت ترراص
 ٠ بوصنعملا لج درت نا غبن د درت و تتبن ناو كلا ىلع درت امس

 ' اراردصل طوسبملا بصنعييب داب زلا غيل ذسملا صو منئالاضيلا نع
 <لاتلا و نيلوصفلا ىف ملثم و بد ب ؤ ري داع صق هددامحر سيلا ىإ
 . | دعوا لظ راجشاعطخ ورخا مركألا دمي لج. سىس وحأق لفضل اراطص
 ظ 00 مزلب ا
 | ضاع ونص اجبر نحت قولو [عامس ازين ١ نضام رند بحي

 ١ اهو داع اكو 0 , ملا
 ويطل ريع فلتت | ال حهتول ا نعني نانا سوكر اجا مطعق ضيا

 ,نأ مك بح اص ندد دعبف اك ممعَف |مخيبام حصر | ها
 أ كلي ,مصطو مالا لا عوطتمل ارا كب الك مف د اش نا سايل
 أ جير كلك ئحف رور الا خس اش ل يتلا
 را ١١و ات ىف ثااوجا م مصرح مرد و مح ولعتمملا
 / اس اهتيالك بهو تاكد و لان ع !ذكمب سادقتلالا عت لك سسسم
 ٠ ميكا مدح تاكولفوقا هلع ىو اوس مع وتفجر و بع والطعم

 0 تنل ماوبصر اجتنالات ودب والثحائلا شبانلا س | ام
 |١ تاطذ تيتمّيلا تيباع ضف ىب ٠ راَعالث أه ساجتنالك دعو
 7 ناوراءالثىب و تياقا مف مط و +عوطتملار اجشنالا لوغ دانت
 , | زله عولم رخو تنداك داو بح واتم اهتمق لأ ضن واكسحأ اس
 ا او ناتاسوب و تيلاق اهل نقبل مدعو امنع فد الم
 ا طاملا طهى الذارهكسم | ىاتخا واوس راك و عوف مابعد تناك



 ويعم حل © هملاتق هالة رتعف تائدلمجلابروطلو فاضغصلا لتعم ؛زياوو ْ

 أى اق تعيق كاذ ىفت و مركار جت فالضص ا حوصطعرتميق يعدم زال ١
 هس الخ أذا ل حتك 2 راموح رو نحزتك مالا لص !١

 بع كاع عدد ديزي وطوا أ د الصم حيماعف ماّولااذه تايب ىف

 جر اس هس برجل طاش لد بصنعللا يدرب هع ىف فصتوورذ |
 هدر هدلعابرو ب فرص ىذا بحال جنح درب نوح منتماو هرعل موكا ١

 تااءاوس ىا اقلطم بوصلعلادياورن سبات حتما رطخشمل ثيحورعلا
 كما مالكم الرظلاو دال اكل صنم وا ىسللا و نعي اك صن"
 لثعو سطل يحرر انها و شا اب ”بلطلا دعب كاوا ظ 7

 دق بوصطعلا نيعلا نامركو تس داهلا ىف اكصلاو عرعو س ونت ىف 04
 2 اًيشاىذزللا ناكل ةررعسل | تاكتداذ لا /تءاواد حوش كله |[
 ١ تاكمدلاو لشملا درمارعي 220 بصلعلا تاك رستم حلا 1

 نئيلا مه طخ ١ش نكارانللاب كلان لبصا ناكك ذب, ةءرعسلا |(

 ' ١ عماملا شباك وراظتلااش كو يصصنعلا تو بصاعلا ناك /

 . تداكك ىف لم ىلصعا اش كدا بص اضل ري كك وصال نا 0

 بوصنعمللا ضرع نا 7 بصع ثيحتمق هاظعاأش ناو وصخ 4

 بوصنعلل كاكراوسن يداها ذ علا تناكمدا و سيحل اتلاج هنأ"

 مل والك ح يصنع تعم سصطالا ىف تشان حشا ب طال نا تس
 تناكهزا الك موجولا لك نالوا !دنم كاع نحل اية و بوصل |
 ثالث تارارطحدهلا2 ل بصنعلا ةزإب حبو ئجات ا عوضا راب ١
 عماج موصل موي بضعلا داكم حّدذخلا دارنا وا ىصرم !

 توتير و بنع سرع ني وحال ورع و ليدل تاك دااهد م١ تسلوصفلا /

 باؤذ نيفصنا ا,هكح ىت راجوب,و ىرشللا جولا_,دطقو ضرا ىف ىلة "١

 ثم ذاالإب ضنا وكذا ىنارطل اى عيبا ورع فرحت ويس ناي زص دبل :١
 فكيراجاتمع لاطو هوحإ صحو ا محلا فل | ١

 قويه يسولللا | عصحنوم ب فردا حمر عمل حب هولا ىح صح عرب
 2 0 ماع قا كامرا 5 وب :اارظلا مقرر كحال ! ١
 مل 0 كويراااثكو حداولا اك عرحلا بحلاص نياوملا الخ ىداتضلا ١

 ىلا كلاب 2 نييكاكلتللا طلغملا بي وب ريا اك تع ونصح جكس ليتم ١١
/ 

١ 
١ 
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 نا ام لتم هيلعاودتعاذ نصت لول برائتملا ىددعلاو تورنوملاو 0 ١
 ' ١ تواضتالب قاومالا ذلتم ل دج وياه لقمملاب هَل و عكعىدتعا ىلا فلرعت و

 أ لإ عيسللاب|ردان لصخت حيلشللا نع مصل جي نيش عوصم
 ١" ؟ندالاو ءاردااكنت واذن عدو رع زكأقبل حالا نعبجزك /غنيحب / يع وصمم .روكررتو وا مو توك فرم لا ودل و مش 6 لصا
 ضرعَس ةءروسلو تزود وا اح لك صطلا نهر د شب و رصللا
 ' 6رجيزخكذو - دا عاوس تايددعلاو تانوروللو تالرككأ ومب اماما رافت ب ام ىراقلاو ريا 10 ىىع خخنالا اا ند رنين كو اديتم لكم وكسسيل بصطعلا بانك ١ م ]| مرش ف سيلا وبا مالمتلا د صركذ وأ هع و سم ولاعلا و فصيلللا اور وجلاكبر اتتنلا ىددعاا كو لشحو زف وصلا يب خعي ةزصم

 ٍ قيرو دهلا عرب د براقتم ىددعا 6ك اشعال تاوذ وما براك ب اوزوملاد تاليكا تايلك 9 لو شمل و ىزتككاو للاتمالآت ١و ذ وح با مالا ىف تلاه عئسيلا تامت كا ةركككلاو
 0 نوح ون كفر اعلا عقم اماذ جشم الشم رمل رتلا مالسلاو ةالصلا ا 1 لع لوو صائما هلدزم وهلالذحلو ىنجا لك ح يذل | غو دهاو سمج (لك ئئلار
 ذل را لاحلو لمرحلا بحلاص وم اوفو ىداتفللا عاعف مد١نك تعبك ةلالاو قير ور 00 ل ير انكو لح ملا و ساو ج شل)١ 21 د ابيحلا
 | ؤو مهلا تاو ئمبعلا ثا ثيللا ىبإ يقفل ا الا تادايرل فوبعلاو نطقلاو ”ارلا
 آل كالا» يقدا اذكر نائم يضملاو حيال عوازل ١ ””اعاط نيتلاو لزعو
 5 ديره صاصرلاوزحضلاو ساىلاو مسرجلاو تاتو فاراتخا ىلا 0ك 0 انك ارو (| ؤولشم عاولا ميحجو ثيتلاو لرطو قوصلاو نلعتقلاو جيونلا 2 00

 ثرعصااو
 | مضوم د ىلثس ديل لتس ارلك تسب ايلا نيحايرلاومسولاوانؤلو 2 مسن بانيو( ش1

 نمد اتا انا - 1 0 ها .:نيلاو :
 3 وك 5 و23 ىحؤن م اورم قف ,امللا احاو ىف رخحا ىلكد . 1 0

 ىو فسوي ىلإ وةفيحوإ دنع عقلا تاوذ نم هنا طيحلا بحاص 0-2 00
 احات وانتي“ ص لاواثّقلاو لحزعسلاو تامرلاو لم دعانا اكقل اور طراد نانرلإ

 ١" نكي التيح!ططتخا ذا نين ويوم لكو ميقلا تا واد نم نكت ىف“ جطبلاو
 : ْ تاوذ نوعريصي و10 (توكي كا نوح دحلا و ابك رخ هيب يرّقلا
 ظ 0 جا قاد هبط طل ا ذكو ميلا تاوذ نمنيقرسلا ومقلا
 ْ ”201تارمد اهككدولملا و ميصلاو مدالأو ىراوبلا وممطللو طصسبلاو

1 

1 

0 



 تاوذ نعبتلله بصّطلاو لوقبلاو جطرلا تيجلاب لاو ةبالاو ١
 ساد رحاب رمل حاذا.صاقتسيا كا بج سل زنوج أنبل ءمؤلا |!

 و اسلازبويضا.كالاهتسا كاع حتملاب موعامف ترنف و كك قا
 تاوذ نم باتا و لع وع ١ ىدارتن ١ لوصف نم امو ضرفلا 1

 تلا ىوعدللا نم يَ ليتم نئبلا ىدهازلا ىواح_ تس حّضو ملا |١
 لا 1مبق جرح تم ثم عزل دسانلا عيبلا نتي حش ١
 مزمار دص روت زرهطلا ةعتي كاشمالا تاو نوح ةوبصللا لزضلاب |
 نوروملاو ليككأ ىا خالتلا ماسقال هزه حمح مازعأ تكسا جرم ١

 ىلقت سبيل تان ور وللا نيمار بكن ا مسالم براقتللا ىددصلاو
 د اللا ىِل لد اذ أ عوط دلو يقناكملا تا وذ نه |

 نتلاب تبناه (توكباس لب وسلا دنع ترن واسلام ف ضولاب |

 نك و تدانتدزو نكي مال كاي اغا جرد زنق ىشداازه |
 ,دقلا و ويه اكفلتخا وح بمنصلاب فات كاع ا وامل

 ونصماى او ونصر عاى ا ”عصللاب ىلجذت أحط ١لتح نوكتاا |
 تقرعا دا لوب ده د لوكو ولالا ورمي داو جار اك ضخ 67

 زاد بوما ذه نم واسس لاقيه لك تاعورسإلا تح تنرعاذه
 "ينل |.هضل ١ لصف دق و تواؤت هله نوكا لمد كايا ١ث بط ازكي ||“

 الب تاوسالا غيالتملا ل دوب سذالا جحا /ورقلا تاوذوو
 ركداسو ميلا تاوذ نف ندذكسيلامو سس وهه مدّسي تداغت |

 ؟ورذللا تااذع ضتق جورب ١ ذرعا جاونحلا و حيككا نم
 فلتا نم دحلا و لزرع نم مش سابك بوكا ليم تواؤتن ”ىاللا ّْ

 بود ن حوأ بوشلا ند ئم حث نيطب بولا ندذ نماعارد

 مب دتعب توافتا سب نكي ملاذا ثرنطلا كدا نوم ىينرخحا
 بو اكن مد با ونا ةرعلع لس مشا تءاككذا لاق لو |

 يع واجن اانا ثيب توافت> «ثيحاربسرخسا بوتان
 بوراك لقد ىح ويد اوا يطرلا شيحىمىارسب دتعيات وانت

 انضرااتء اذ انركي برهوم ؟ار دلك لقياك اذكنام |
 اليكم ىشلا كه*دد 5و ىجوصخح اعل تح ودائتلا مدعلطادللا ني ْ

0 

 لا اح نس  ببتبااام

 ”ويسرلاللييرلاو نبا ازرو رشم
0 

 ىبهتل اسكن

 فتككيدق 5 تروياع+مالىا
 ن1 ولان دا تيب تواغت مس

 نهال اله لطم نبع اغا زاك شاذ خان منصلاب ىضلتخيالو ددعلادوا تبزرولاوا لكك عا شبه 0 وا اذ نا ذوخ هللا و ساخلا

 ,مههبم جست ايل اهم دحاو لك



 اللا

 00 تتحسس

 معلا

 علا اود عومفو املا

 ه0 سس
 ىه« نمكر سلا

 ىلثم تررلا

 1 ” لييطيملا حد ولا تاككزل ه!راقتماي دعو ان ورنوموا
 ”رانتملا ىددعلا تكماذ كذاع داما حدر نا كعو تى وازتال دوجول

 8 ”ةنملاد داللا تالق وٌركذ ديلا تالتلا تارزتلا نعود جدا وسف

 7 0015 نا ع دل توات عمان درروجالو الكعوب براتعمللا

 ا ْ ونا صنصااو ع وازع لح ريع فلا و ىم دلا وك 100

 تملي بداناداذا تكرار انك تمد>
 ملا ثمحح
 1 1 00 و - او
 ' قَ د تلت ا نيف ريازجسا تيب توا نت الدحل ور دق لج

 ةلا] نوما 5] هدب ىمدلا تهد تسطر ضم ال اللوم

 0 وباصل ذه 2نعرلل تلف نوباصلا نا ,لصاحا عت داعلا
 أ ند نسا ناكدلاب اوسللا ليلاناكوكيحرطحالاز د منس فا توكدق

 ١ ى هد باع مسا يتلا انآ ذهل لثم نضيدححلو
 اأو نا نم ”رمسريصلا ىوأت د وعما واتؤ وع اما

 للاو يداعلا نع هاذ ركذاعامهسب هزم قيؤونلا نكي نجرق مولا

 أ نجا قاشم تون سارع لنجم يل ريما رخل اذهزتغاذ الا
 م  فروبدبإ فرنو هتعا ضيق مولع جراب طم هولا

 0س دير. ميسا خث عدي اس مثرو نباح تاسع مرا ضحى تّوملا
 1 حامض دنا ةرجحاا نه ملا وا و قرسولا وعرب فصئا» يدع
 راوتطاك قايد 00 كد دم بروج نع عاب وكرر و

 7 ةذخلا جوس د سا كرتتلا تأوذ نوع
 ما . جوالي هلع هه .ىرونو 1 او ةيرع ل خا
 مبدل عدلا مواجع مزلب لص هم اكل عب ناك ىورط

 1 تح يرح وسليم وقال رجذخلا موب امماسو تيتبرَهلا ىَقمْزلد

 0[ . طاوله ن حل باودر ليبزل تاك جانو سب رنا جالا

 ملا و هدو رع ضرك وري تيب ىف صنح وو بعمر رانكتسنأ واحلا
 ةنض د. رض زل تعش نضرب ىعش هج و تودب نلتا
 ظ بصعاي است داهلا هلع ىضاكمتيلا تداول نم نيقرسلا

 ' دس اطر دا مولسعأ تير



 0 دب ولا < ؛
 عننا”( اذل ناد اذه بوصعغلا نا لاق بوصتمملار اهب اجلاذا | ١
 تاورطتم لاَ رمد ”ويَلا كلذ ىف منيب, بص اطل ١ لوف لوشلا لف ١
 ركألا لاق اذه بوصنمللا كانو بوتس بصا خلا احب زارا بضع ١
 بوضتمملا نيعيف | فلتخاولاو تلا بصاخطل لروشلاذ نمنع منال ١
 مهلا نمت ار اتت حاسم بصاخلا لَو ثوغلاذ ,تءفوا تفصو| |!

 ضار ىف مي]ت مولعم «ولعق ينزل ناك ذا |مئو لمس بصتعلا غنيا,
 و قرش مجوالبا ضن ربارشو خا مهلا ة+تصخن ض١

 ةنيب حته بم رطانق يلع دب لن صم ئح باذزرضت ىدلاردق كا

 نطتلا هرب زل ا ممزلب و ىبرشللا قبطلاب امج وم ىضقم و دي م:
 ريشا ئعأسولتعس إرم رد5 ير نع دب ينم + دوا |٠١2١ يد قبس "0 لا

 27//د عنو قوش مج والو دين نالاالد ريشا ورع ابو دمر بانو ||

 قت در ]مخ بلاطو يبل رحب ملو ديب ذ رصف املي سس /نيبعلاا ||:
 نيب لل ةشم ناصح ىب جسمه ري ندد ل حبو قتيل عملا و |
 رثع در ملاك ورظ اع وهو هي سول محد صحلا بم مك ورع و كد زن +
 قب و ل متن لخ هت سدخ معاالل هنمح منش هتبز»زو ب ونمتنتل ار اره أذ
 دعب دعتعح م مقورخ نيمن مز دي سو كلج وح يا ننع |

 ىف هس مبلط ثيحشللذ ل ىلد ؟بنت هذ لل حبو ارش وكن اع تدوش |

 دبزل ناكك ذهني مس معد دولا نعود قام ظظ نسف بون |١

 نعتقرضا مشع زرزح رمل وهو اتسب ا طبد و ورع لان هه م

 دال ل به لا نع بضم مف هدهد كا دبس د سو تاتسملا ||

 ارى هنا هيسورحا مركت حير اهدا زصم كاري مابيك
 هد اق ثيحاايكل ىارلا لع كاهضلا سوك بف م ١تفلتاف ٠

 افلا نهض هنم تلو تاش ول ثيم وكذملا مركلا نما يق ىجارلا |
 تيلوصفلا عماجو تانانصلا اونا ىف حداملا لوصتلا ضاكتاد

 ثادا ثوب مادا ةرعاع ثرحووءاهذخلو دب دنع ىو

 اا و نالث ل تمهكت ندا لع عماد قلطصب ريدا نيا ةرهد اهضصد جرم |

 نيصنورع هدي ثيب كر مشم فب غب اسم دلاتعللا ىواتف نحالقز

 مل دل ع

 متفصوأ .تعفملا نيع ىف 5039
 ميكس بف افلا] و رلاو متودو |

 دهقلان ارب ىا جبر شت
 ازكه ررَم بتصعلا

 ا دز ريععلا ع دولا عاب

 ناصخلا عافتنالا نس مون
 ركشنح تبوني دكا

 هةصخ ريق مدرلي

 هاد ره طير هرما
 نعمت اننبيف اهطبزد

 رخل امكن يرق عملا هائلا
 تفللاام مص

 لب ةكرجكملا ةرقبلالع ثيرح
 صم هظيرطس نو |

 تحوي جرو كيج ل يساع



 امن انزإ هللطعس

 مكر لتقف ةفرسب ء#ا

 0-لا 7*7

 ا

 قحرمد ىعسول

 ذأ ىدؤسلا ليع عا متلارككو يسصل وهو راوازكه انا بك جوع :

 ؛ ١ ليف كاد ببسب تتاءو تطرق قرش هج والو ليدز وبيع هكر
 ذ١ اتم قرب رطل مقا لج لس هاو اهم كت ضد ىفعي
 |١ هلاعملا نه لتي تض نادناش نعوم هسا مك هلع عشا ذ
 ”( تعدي ريتش وريال و فرش هدجو نو دب روت ذللا وللا لتقف
 سس قل نردذ مراسيل لسكس نزلا ىاسللا نوحاوصتت نا

 1| رولا نضاتلا دوجيو مه حسايس مكحل دع ورع يع كدر كتف رحنالا
 ءادأأ رج رفض دب )قنا نا تس رنعو دلع تيكتشلا ل و حسب
 هز .ةزجرلا لانك ككتاا لعرب وجر نع ها مرلا نماطلبم كلذ ببسب

 دلل 00010 اع

 هر| 2ظش5ظش070 ىلا ذا اذهو نبش بتككاى جلنسلاو ىواتنملا

 5 م 00
 ان رطل دو ذخلاو نا موللؤلم ىاسلا تاسع مح دنس نضل ز لحب

 هاد مولعجو :تلاعسن الها نكيص عاسلا لع ناانخياشم نع عريعو
 نأ كلل وخال: اضص محد دولا رس لع قراسا 3 داذا١ ؟دوللا ةذ نع

 /ر عال ان ندورعم نا ططسللا اكمل يبخل مغ معامل رك و نيبلسملا
 نإ الووظلان ان ورعم نكمل ث او ناهحلا ىاسلا ليتم هتياعس ببسب
 4| ىوتنهلا و كاء اذه ىف در ذهل ةجسالاك تلق نادك
 انا | ناك و ::عانكح 6 "كاطع خالل لع كاوطلا بوجود ويلا

 ؛ | 'ندل دلع ع كترإر افصلا ساما ىإ نعل ئاونلا فر وكذللا
 / | صعاب 5ث واؤ ىداتهاهامج هتنإ ىقملا فرو ديلا او
 لا | شوا لوو ناسا لع نانض قى حس خب كاطلسلا مل يس اذا
 | ماجن انام ىف نجل قط ىوتنلاو دن اقالخ فس ويوجد
 | بصنملا ىف نيماثللا ليصفللا نيم ةريبخذ ىلانللا كلاونل ةنايصو

 . نميوا كاطلما ىلا تت هي ذوي نمي :ناطلس لإ كس يأ
 ١ مزتارةو مطب نتن ااطلسل ٌكلاقوا هيب ختم اله ق يضل اي
 ظ "2 ةاعسللا ناطلسشا مغول و نضنال اس مطقا ::كدجو هنا
 ١ اهتر دنع تو حريجب جس ول مم ذك و نمض ةراعسلا نهتم.

1 



 مط نااطلس اا لجر بس ولو ةللانل ىف طي هو ىئاسلل ىلا ٠
 نعام غص] ءادحستتو حاداوا ارينكة كاع ند الذل تان ايو ْ

 بغا لب م ةاناوا بياطلا تالؤ لاح عدنع اة واتس
 بابس الك عزرل لاك ذخلاد نم تاطلسلا ناكجداذ لعاب ٠١
 كاولاقاهخاب ذاك اك ذا نامل بج وما ييعس كلذ اك ١

 فه ذ خا بستم والفن( وكت لهنا 32 ةامواة داض أك ١
 تاكد ذ ىف ب ذاكوهو يلظو ا درك هنا ل اة ولو تاه نيو
 , فالمل نا نال سل ١ ننع كو نحةدعلا وعشنا! نءاص

 ل م
 تعادلا ذخأ اعمل لاح ريطلا كلذ كاك( ذا عع ديعوا

 كلتا ىواتن يد ماضضالا 2م ىلا ئض دف منكي

 اصنت هدلب عر هرلاججلا نم نيكل ذخلا» ىاللا ساكس نع |

 يك عزنا اهريظن نوطد رغد بدجك لوا ىلاعكا نطلاءىنعام

 الجيد لس ١31 ىسايسللا كفل نوع لبس بوو عراابخلاب علا ثح

 وتل |جبحتا بقر يع لحل تراكم مدل بضلابءٍشاعو ا(

 نم تيد ليه رش قاع هلع توت يح هذ نج |
 ىو جلا ىف قررنا كل اع تب د بلحت مك اعوا هاك

 قحرطب كلها دنعاكش كاتو ىء اننا: يالكرضناة لمعلا
 ككاذملا نمضد عزب وا هس سكت :لعوكشللا بضطرداقب اذ

 5000 بر ةياهسب ىبح ئح كى! بقو كلكم شرما ْ

 قفت ١ ليم انه نكت ىلاسلا نمد ضلت هند ىيبلاصاذ ىجسللا

 درا بضب هدع لا تاكو للة بر -كئسع يؤ تاضلاب

 ليا ز هيبل| نضمن كتي ضرر دان هع تدوللا كايا ننجح >4(
 ىدجوهو 0 واق ميخج ند نحب اخت هلع د هع عانس تلا
 ها وصا تال لا ومال زي جاعسللا نيدنتب حرملا كاز دانكتالاج
 ر تيلاطلسلاةنر نزلا تلا ةلالدلا حمم ىواحل ىف تفرقنا ذك

 اللا نع مدقلا كهاحب هتسخلاز لهدا طتيتالاء.:لماللوا 1|

 ظ , 1 منن وي ©

 72970 ل

 تااطنا 00 . ظ
 "2 دبي اسلانالول يمنع اج خجلي باطل سال وجلد ةيبماجواةديجاسرف

 . ىكللا هنمذخلاو هيلإ صخ قا الزل شا ئيحلوا قالؤلا شلاىرتشا

 ىشلادوب

 نس اهلارمخا يذلا نمي

 ٍبضلاَس هيلع وكذل تم

 0| | نلقاعااكعيوع هدف
 | ىلكاكلا

 ١ ناطلسلا عاتك ل الرلا موق اذ ||

 ةمأثا ماكن غي نه اذ ىبوب 0



 كتف رلار دئؤع عقل ا

 ءلماالو رقشلا و

 راوف ا ةعفتلاى راع

 ةعغس بم نطعا | ةل اهيح

 لنا ا ارم اح

 هلورب عه اقح طّوس ل
 ىكصاد عيبإ 5

 عن كلا دحر ١و١
 رح اوك و 1 2 / وهج

 مب

 52206 مما طعرلا ريل 270 مات
 ول امد دقتنا لح ربل ولا بصخع صانيوو بابا
 ْ ! دهم هاءالذ تالا مدعاما ل رجلا ”لوهلع كا ضال دادتنالا

 كلنا برم |ىايود ل الؤرجتالك مدعلا» ١و هداج ىئاطخا

 : 7 خصلفخالا هند باك دات انكي
 يار قص الم قو انبو انضرا ىكع تبر اجو 3 ند ا اديس
 15 ثباحذخا سيرلةوس عار ع ابا ذا فار اد عسب لسعر رتو لنه

 ..| اضاورعو كين نيببوكرتشمر ا دواسات كرت قباب رارغج
 7 4 هادا حم مولح تب اهتم خولعملا خت وزر وحكي رع رتشاقانبو

 || يرجو 2اس مورد ايلا نيب ضوبّمح هيلا ام
 ,نإ . حب صفشللاب ويليلا 3تلاورعج درسوا .غصبق دعب ىد اف تعض و
 .أ اح ورجعو نوعا لاح مولصم وتلا تناكرخس وق كاد لى
 ,نأ 1١5١و لس معورردلا خانك صنشلاولم نقلا ماجد صفشللا
 ! اهب مدن نلللا قدرا م نرجع رشا > تدك

 لإ تح مولصم نقد يدرب نحر ىلا نحمس حا وعلو يالا منو
 1 قرش لح و وب ياروح ب يلا داع تلطو عاملا
 هر ودص حم ت سم ه١ ذخح ١« اك رسل نا
 ٠ 2 د ىرطشلا غزي يعتالو 7 يعج جصح عب اانا

 3 الا تاريح لو مرر اقع قس من <
 | .سرشاعات لالا مهب دكت حب فرشلا «لدتج وبرر تل منش نما
 "ا | نزح تادرع اج ضرا يعطف درماد حبس مج بجيت موس ور

 0 تاتخا تعافانبع صحب ابكت نءمغ ناو ثالاد تاونحاو

 1 بللعنم مولمم نقب املا« تح ممصحأ رع

 ظ 22د عملا نوكتو نذل لبو ئرطلا مهوب ايل
 7( اهنتشاعورسدقب تحطشللاو جنابيتإ ميمدحلا وك رتل واصننتلا
 1 ب رطل و هب مص مام دحلاوك رسل نوكو سونمت كلاللا 6
 / 5 روش .ةزباشالا 1 1 ااا سجا اع مزمل ا نع

 0 عرس لل تلت وموالعلا بشور والا للَو هيدى# تشتام
 نا د هنأ ةتجاؤو داك ابل قرشا »6١م وا ةلاصا

 0و ظ



 و ٠و7 .٠ - مص . ,٠ 00 0 ب 000 3 ا

 ربت ب لعب ديول | ىرشقل ىف اكيرتوولو صمام ذا ثلبرشيرادالو اكترس لرشالاب لولا وا ْ
 ١ 6 هئانيغّودس دحار لحجر لم لرام دتمنا كلذ نانو سرنا .ة وجو ا سارالو ا ا

 ”وزلو عفش مف
 0 لهحلا نمار ه تصح لحل وأب - ارا ١

 مفصلا كرفت ر نطقللا تخايإز ىيرطلا تكنو 1 دامب فا ةففرولا

 | ياو روع راسا ظالما لتقنب ىتنوناتنب عجل للا ١ ا
 دار ل ناك غال /اهح ...١ 1 اييجط راج اا نللان اكي و دوا رسطنل تتسلل
 كاتض نقلا ىفاضداهركذ ورازلب دع مديف طبل ىرعطتالا نام
 ىباوعتالا نكو تمتلا بلطق ار اجاهلو ارادرادل كرت ا ظ

 عرشالا و لوف دست نجت يمان ال |
 تى ثالث ؛اجولاذ هاو شتالكومل تال حسد ملو للطا وا ىلا

 راه ابك ىرتتللا مو ةيرعبطلا نعلت د عابر اؤوبار وا الثا

 ابو لستم اتححلا در ىف ماتو طلاب فضلا و صنشملاب هلابتعصم ناك |“
 روم ع د حم ىلا واعجاب هتس دز ايري ع تسب قصالاه تب دين ناك ّْ

 3 نااركم عمؤكلا ذخ ١ 6 لشن: دانا مابين رك ةعنشب نقلا لذ عزخاورمل لبو 7
 هتصقشالاو الش 2 ,لعماواءىرتتلللعأر مج متبلا نام هجمنشلا فلا لقتل ||
 . كتىعولوو العلا روشالا عت ا متريقبص الا واذتم تاكو تع.

 قلنا يتيلاِب تقلا ىو داشعخنحلا» لع ؛|شلا ىف سنشملا بلطب اب 1:
 تصحب بابنه دب ل نمي بكر ينم ولع اد تاع باسم

 ٠ متشدد دانه تلاق عال اللا نهم ولعج :ررركت نحاس ةمولسملا 72-2

 مانيلا ةممطال 02 قلروحلل قانا نين ال اهلا نجلا قماش نو طيش
 او ينل نيبدحر طع تفهم عفش قال 1

 مكس هم هنو حبو + بيصن | دحلا ايت قوق وه نجر ىف 1

 مااا و لبد رصاتلا ميك وراك تو3ئانبلا 1-3 - هاعلال

 اا دانمل -ةصالم مفعم راد كرت اج بس هرم ١

 7 5 .ةصئشلاب صيبا اظل دخلا لد بن ماقخ فق هنا لق ديول
 مععسل يكسب الاثلا ىص رعغشلا ««ى عسي (ينضلاوانبلاو ون بوق ل همضشوبفلا

 8 ىركمكلب ىرغلا ماو هديالوالتمنشت تاني ئانو#ةنبابهولاىئو نك لع

 كي جر ىف بس جريل تبدو. الوانبلا بسبب ىلا اتبجلاب عفط لعا ْ

 ا دا ككسل تسلا ماقال فقدك قيد ىلا جر ارم مقالا سار. د



 . ءداوك ال ئقول ال عمل وس
 فقع

 تدت222---5--2-

 + كلا رش وفك

 2 طاقس ال !:ءفئ طقس

 هلبق )ل عيملا دعب

 ا ا

 ةمع شار ارلا ف ىرتي كمل ول مذ

 دخاي نأ مْمْعل ا داراول امي

 نعبر يو ضعنلا

 ان عم وللا تصح جرحا وابو عاج دز نيب كر تشم ضرا ةماعلا

 ام نضر دجم است غر كرت دا جل لل جمسصلا و لكككا حوتيسي هناك

 1 / بصك مل سطس نو صنت سلا لالا ظحلا دري قم وجمل فقولا

 ا قرجدالم ني ! مرش ناوججك8 فقالا فير صنختت «ندرتجلا ىفو

 / 1 سس قزتع ةتوخاوردإل تاك وس وتلا ىف ملثمو صنشلا

 ان كيبل وورد كلذ نم مويصاد نع >ترضحلا خزف ضي فق و فورا
 ا: ببنت لجنس نو ندد تفشل ل هنآ ديبرن نيو كلذ طعما
 ان ف ةدعلاو ىرتشلل منش وسو عيملاب معا ذا عنؤشلا زر من

 الأ كطبو كلذ ملىسب) للم ةعنطشمللاب حيبجلا دخلا ننالأ د لما ميعرشت حني, ىدل
 | ضالخطقف ميالادمب املس الطم و جحا ةملاق منت تمن
 دأأ اوس لعب و حتا, وجو تلت اطاّعسأ تحاكم دمت حصا مست

 ١ «يحاكب حبجلب رذعيتل» تكسرت ام ارعد وا طوقسماب لع اصاة سناب
 "نأ لله وفشل ازلادلا ف ىرتشملا ىنب ١01 |هنو هس حهتن ١ ماس: الكرم د ىف

 . ظ 5 باي وم مح هللا للام موشلا ىفا/ هد لن بنتالما غرماذ

 انا نوبول نييع ولم ىسز علا و نبا +عق ه نعلاب وزطلا ذخلاد و منطملا

 | لسى وا تبل ىلا ىملق ٌكرتشملا وفشل فلو ا ىسرلعبو ىرتنتمللا

 نأ حم ارو ةعفشللاب ميلا كلق جيلاب ييزنلع تيمحو ىيبجا تمانجم
 نأ ءاهكشلا نح ميقبلا يكلي لو ىعرشلا وب كدا لع داو نفلا
 1 ظ ريو مسجل 1 00 ديزل ل١مهذ
 كناري لص ضعبلا زلرتر 0 ضع ذذسأي انا دإ,ا |١١ عيزضلاا 1
 سس ذ لس يلف ضعبلا زهر و ضعملا دخلاب كنا مزشلا داءاولو بك

 || نوجا مجول و هللع - ؤصلا قدرطتبب ررزط رمد هنلال ىرتنتملا ثحرتالأ
 ا || نيالا نيب ممتد و مصارعتال مب حاط عسي و مص (وععبل بيضداىنعشللا
 لللقاساغإ ضال وا طاح نيعينتلادحا ناكولاذك و مس 9 دهدع مع
 عش تلعب فصنملا يس هرا يباسح ايم فصنلا قمنشلا عادل

 ٠ يكسو نيل حا حلا راك كو از جس 0 هند وكك لكك ف ططقضد هي
 ب قمار حب وحك جدحلا هطول و ىبعفشا تنطر فصنلا هم دسحلاو
 لا لىيل ولرتي وا ايككا زخلاب نارختالل و فصنملا بط مح حطب

1 

0 



 مالا 0 نشل »ج7 اكلاوسلا وصخ وذا ضير انقل فصنلا ططلا» نإ
 موت كىرتشالا ىلإ وصد ليس ىرتشملل لاق الا ١
 تسكن 61 قتلا هيي نه كن ضنا ميت بطن الميصلاىف |

 كغ ىف درسا ذاذ ىليزلا حر ىضتقم نككرتمز طل اطقم هظش
 نايتؤلاراتخنا هم ىف تتكو اصوعس ؤيا هد ضررها" دج و ابنت |
 بلاط د جب ئوعبلا للرعتو ضعملا طخحا داراول درا دارلا ن ارهاظلا |

 3 ٍ . هينبح ع هظلهتإل 3 ٠

 امهئانيالف تصف طمس ادتبا ضعبلا بلطولأم ١ دابرتسالاو ةبشاوملا ا

 اسم دج العلا لوقدنع ترتكو روكذملا جذل نم ئلبزلا عكف ]و
 ا ميلاطر تنال ىفو مص ء عفش لع وبم عضال بلطول هن ازعأو ليلا ||
 يئن اهدحإ ب يصن ميشا بلطو نينا منابل١وادحاو ىرتشملا فاككذاو |,
 م مزطج لاق عن حصا رك مسن لك ن وكب اله نجلا و نال سيل هادا عم اأو
 ولف داهغ الك بلطو :بئلاولا فطدعب ناككذااهاع اوت اذه |

 رمال وفور قالط وع مرصع راقو روت... لجي وب تلق زل ياللا لع مزعحب ل ةو تلاعب” كو فصنالا ف بلع
 نر اب يغمر طن خلطم تعش اع اددلي  يلطي: ل ١.جويح ارش ن١ ئج لي زلا نعسلطلا ناب ا ثلا س دمام |

 رو يو برر تر, 31 لس حيك نزبلا تونا نس دالانع انكذاسديايوب هويت[:
 ضارشن عير طهطا تسسلم صج

 ,ملظول م وعر دي م ان لكلا تلطن نا تلطب لص نير وكزالا نيبلطلا ىرتو لع دعب اهبلطي ماق نالأو تاون ||:

 ري انا/رق تكذب م تيذ متع هّوسي ا بططينال حاد كغ حش ولا بلط دطرتب مننا لعبت و منن اهني ةعنتت
 اهلد سدي دوريا انهو رول / اغا رلدالا ١ دي ىذوا ساقخدنلع ريرغتلا بط 2 لرتوإ اهئ ينلاباعلا نجف |
 سس يك زلاو ميل افي الكيان # ناجل مرش مدسطر ماهم زري ننال شما وللا بلم داعم اب
 02 ول سيطر رالعمي هدرالإ ف وال اءد لصف نم الشلل '

 نحس شربنا !«ميعإر د15 ةباونا بلط يع ىا هلع دابنالا كلر |,
 نينا بج زا هيبلطلا راني اواي يلط مذياطنلب ميللاب طيش الطي ل ||
 مسلط ةنيكإل 2 ماو قتال عش ةرابمل مئلاخرردللا ةلابع زرقا لطبي امك لك |
 7 بلطوسو لوف ميلاب لع تيحالوألا تام ثالث بلطي مضشلا نا |
 (زالب يل هيمدار شالو تعنش تللعب اول حر وابم ىإ ةبشاوه |

 درت هد ةيئالب شل ص واهو رردلا امو اهرعو عادلا اك

 اليل دحل ناس نكي مل ناو بلطلا بحب زاتسرملا لا ديلا فادي
 يو ارجل ناجل ل دنع ضل نم كيلو تن طياد دصنشللا طتست



 مسششلاث كس اذ

 2 يا 100

 لفتال
 يزتكملا عي! ام هتمنع

 نكلاو

 م

 ظ ْ زا نع رايتضحاك اك ى تشل ف دصضو) هن ودب صيف دا رجالا طرشي
 ْ ىرتشادنعوا هد ةيءاقحلاول مالا دنع الطي نا ةضاشللا عذكو
 ' ١ رم لسياو رقت يلطو دامس بلل يس وساق ملا دعوا اًقلاعم
 10 دوجلا هزهدحا جوس د.ك نوم نكي امر دقي حب انج

 ا الهرش دابتال نوكأ انج «بط ذا
 لا لجو ول لوهدحا دنع دامجتالا ع صاطشد مرا .د وهدنرع
 ! 03 والحلا م ذ1نيبلطلا ماقم عاد و هاك اولا كطدنع
 لهو حموصتحو ديل بطي و صال ادلع بلطيم نا الاثنا
 ١ لاما الهو يبرق قاي الخس ملدا عريات اب حصري ةدس ل
  نمتش هر وتلا ىف موف هال ىرتشللا ليس ل ثح طرشي اغا
 ريدان ىدىض اتا قب واىصاّرملاب دنيحااب دلير ت ارتسماب

 - تكلهرا دا 6-0 ف لال ىفاام عوار لع .ببشلا سني
 يملا مما و ىرعتسالا ليجد للام 0-- 2
 قاع دو عشااهدر عن الك تىحا صو رم بتل نبا تاع تتكس

 عال ادا مؤشلا ذل ىبم يومنا وأ تف ىف تك هددا رجر ٌشاَدرملا حالعلا
 3 . معوضالل بلطذلرت م عاودسمب كلو الغدا ءلعررود صفشلا بلط

 “| ١15ج ز ما عج هت طب الع رش نع الك نيج لاو
 ١ ] ريو بعدل ماا شوه ملا, منيف اامو نيل والا نيبلطظلا دعب مزحسأ

 ا ةلاؤو سا وا طولا قفاد هيو ىئاككاو ةيادبلا نعررالا 000

 قذي لق و حرش ىف ى الملا الة وعلا نمل جوشسو هذا فرغ كذاك
 ضال د جن قتلا فاك تلطب ىذ عالم ارش حلا نا د لوب
 مالكاطو هينا ر را2319)ذضاب ممارإل نضال هضم :ىض داكن

 نيج لعد حطم مالكم يضتقياع ف الخ وهو مل والك داهعا الحلا
 ظ كين و مالك زور < لرفع ىونشلا كاب لاين و صجإف
 1 <راوولا نتم .'و هلع تمور زمصللا دلع هحرش ىو ماواتكئ

 / | . هانا كاعرلا نعت مل الر طل ىو نطألاو عج لاو كاد
 محلا ةنادلا يوصن وح كا خرا يحد لاو هب ب عقدا

 ْ 0 اهو 7 ,ايضملا 9 صلو طع ياش ل ع جا



 ”زخ اد صح قف ىبانالا لوح يزل دم وا موهاع تضل ان ظ
 ئاطظنو ناءزلار يزل ةراوردار عا ظن الخ م١ وتم نارزخ»ب و ىقشنا

 الو ا ميز كا وربنا ناككويادطلا قام لكشا دقفلاقم

 ؛ اج نمومريلع تدهاطت ةفرشكككئابز ىفنر الا دصتقو رك

 اع دع[ نول صحم تكمأ ئعرمامورحسلا الئ امطو
 لل داك رجالا حض ارطلا للترم دحل لكك ىلا و حويل ىسانملا

 معلما هصخلل م واساذا موضللا ىوؤص ججاةيداو يا باجااذه 0|[

1 - 

 3 حج ف ىرتطملا ىع 1

 بياطلا ورع هنزن تيب -كرتشمر ادب مس قيتللا ىف كذاك عاجلا
 2 رت وزحا نوعا بنو تصح طبر واح مم نع ثدرتالا قدام ٠عونحلاو

 "017 - دوني ( كوم ع.

 واهس ةسواسللاب ليت جداول

 لب) ىرطلا جوج الج لل حزب ويلا بالطو بيلانلا ورع صحب
 لطلا طور غايؤوتسم بلط ورع دان + يتق اهم. ف ضعف و كالذدل
 ني اطيللل ناكوأ ب رح لاطقسم همم دج مل ثيحر فعل كك
 بياطالا نا(إط نا تح اطللا -م قلاب ضقيااغ ميبإلا

 بلط ورحل د١ عد اللاب ضال حرت وي إلا بلطي « نا حيتع 1

 2 ه6:

 موس

 بلط د 2رزعصل ىإ ىب سس ىلا عيش نوع أدب هلل ضف ةصضشتلا
 عشا صولا صال[ زو شنو ىرطملا هجر يزعصا ممنشتلا

 ١صق#م بدا ءادجلو بالام امنا ول ىف هاشم حوضد و رزعصلل 1
 عفشللا تبج وادا نش هرتس لأ ماحالل ماطصلا مادا و

 من صو ع دلل حو من هيلا وبا ءلجبع هنباىصوو ىاوهو قوقح
 اان د١1 تعنت لعوب ع الوط حد حلا هل نكي كاف ىضاقلا ٠

 وا ماككلا درر خلا سخشلاو ةولبل ارنا دل تغلق هثلمدا |
 كج إو ةليطلاو نات 3س و شوج لوا حامل حصنشملا بلع
 كرزالو» ىحدحلا دل كاك( ذا ران وة سنملا !ىجبلط لوضي كا
 ذخلاوحد) نوكيا «رينمصلا١ :ليول قح تاطب نداكت#اعم ةىاعتما
 لغو :متملا نا 4 ل فس ود ىناو حطلطلحول لو اذهو
 رعصلا مخلل عانمع, نحو صودا دوخي رساذا ةصضنتسل املس فال

 ه0

 ةمواسملاب وفشل !لطرت
 3 اح اوا أاعس

 . ثوب 3 بلطو بياعلارضحاذ |

 ةمفلاملطب بالا



 ةعفإ ره هل ميتيلا غلب ذا

 مهلا يم مولا راطورمود

 5 هكاانو 1 5

 ةنيب تسرق لل اردت
 عشا

 دع كتل كاز
 ىسيلطلا

- 
 2-2-0-0 اساس

 و زم تعبت اينارعخ
رهط م

زم اا 
نئا ه

 ' مه

 1 للسما ا 00 0 ظ

 مال سوو ل رات ا نرش " :

اعذخلد وكت يطصلا مب اق فس وي ىلإو مفينحولا لنع مست مص
 ظ 

 اوس 0 ل وت ص وطما فايا ملبسو مقل

 رغد لكر ا ملسن ى فالك إضمل!ىلحر عى ا اضعلا سلك تاك

١ 
 1 الروك كايف 1
 35 0 داهم زص منن 1 ىرتما جب ةئؤشلا

 85 0و اوم م ولعم
 هل 00 ل هانب واط رابع ”هولعم

 /لا| ىام ا نيقللا لذتع صنشساب ميتنإل ميملا تالعو مييللاب هلع روت ىحولا
 دز لس منهو نان د صولا لي اوبنطي خ اة _لصالا ديد
 ياتو يع ىرتطمملا قا قف ىذا ىف ىزنشمملا 1 000 ب

 11 9 ا وأشرف نيس و يلوي مشل

 لأ مح او يت ١ تيب نوكت حبو .هاوعد اع 0
 >2 كرد ىلا فرتطللاو ممعشل ١ نلتخس ا كو

 حل مشتل اذ انهرب او نائل الد ركتم هانا ترب ىرتشملا قدص
 ءائسلا وزر و ملا ص وا و فالعلا يول عرش حول ح >تترب نال
 اتالتخارن وك ملا دقنب دّصتلا ةدداذ حعلع لوقا كوتلا ىف
 339-5 و حلبا مهضالتنحاض مب دوهنم ريع ناكول 5١ ىرتطللا
 اا عدوتللاو ةطوشعرتازللا نيك دّستلا

 اهرزع وهو ةرعرش ةتسياوف هدب ميو اجلإع اجل الص
 ربط ذا خال مارا وجل محنضد دضتالا هل تبع لنبع تسلب ابكت

 را دعب كليو مموصخبط ةككللا زازا ضاق يعرج زماجلا
 نإ. لتبني يرشللا هلا داتا و يرق بلظو ةٍشاؤم نلطايهطاد
 ْ] ا قصالهر اجلابلو تصيب كالمنزجر ا ف بسرماونجل هيسش اة

 انما زعماهنع راعتسال نضال يضا شق شع عراب تعيب ىهذحا
 ١ كلذ لب رشا هوبا ونيل جس ؤشب ا ملط د ندالأ دب ىو قا تعيب

 ريب وا لقاب تحس اىرط مع امض نلا» تعيب بما مدهش لبق من تأ

 ا
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 لبس لعبا » باب نعي وس حمفشتلا ها زئككوا فلا تق عم وا
 العدو يللا كلارا صنت لنا ل ما رهادلاب تخت بماله
 فالعلا تالا حرش فو كاولعدا ن المسا ملاعاللا نوكتا ١

 وصلاورثراو ىرلاو مركلا حدف لوم العر اعل بانه داطلو |١

 تنل (؟وخلم نوعها خانم ورهسلا جرحد لمسلاا ه 2 قدرط نكي ملثا 5

 كلنهو كين تيب 7 بك شع راد 2 لت رزنارادعلا :يعبتبالا هند 0

 0 |ماولجب سو دنزنا بكر ش دوما يصد دانه تعا فتم
 ىأ تيتو خد 'ئك شح رشا دوج عمرا جلل سطس جزع راب رم طتبل ظ ظ

 روب مر

 ١ ىصوصخ يمد نيح قيرطلاو برتلاىوس مينا ىحىا مح

 اذذانةيالا وكما و ئفسلا هش ىرخالم 5 توك نا

 داك وان وادا هوا ىم دولو قصالم مساج تطاير سادت ىاَع ا

 ابعبرسو رجلا بعيب سو كبي كل ىف اه ضد ماج رم ولعم مادو سرس 1:

 امقسلا وركز ىنحبا نحاس |ميبيضن ورع و ب ل عاب انب وانرما كبل ىنحالا
 ملعوط دب ديشلاو طنطا! قضالللا الل ككطو فشلا نعش ١

 ر اول معن ميلا كلت نما هديب قا ورانا دنع مالا ى ين يلا |
 خلا شف . ]وأ ماجيت كلذ لليرف ةموصنحو كالي بلط اهلل م

 سس اهل تبتياغأ 0 اا صوم لكك تلح كبل ظ
 َّ ككل 0 تيحلا يلطدَق ساذج كاكأ ذا فشلا قح

 ا م ”صؤطتلا بلطي إلا دانا كالو ذيتا ظ ١

 ههللقلا - بساثك_ نطل ىف لذع و هشنا ل عم
 فلو سصاّوو نيطلاب هن سو نع دير لم تداحا ذا اجو سس

 عمه شر ولا داحلا دبابو نورس قلاب تاسولعج ضار و تانارعا ||

 يي 9 سلا لبا هو تاساطلاو ضاحي وع يرصد ظ

 بانك كلذ ل جم ل دبتت ل صنم و بدكم ل داعللاو ا |!
 دلو ديب نيب ىعرشلا كلاب < ”كرتشم مشغل هبا ةراد

 امم تنيك انب امر داو كيب ىو ”زه ولم صدم
 تارك نم تصح رصذي ام من د نمور ونش ل 7

 مصؤانبلا مرح نيح ورشت لبو ملا ده ديب ل بلطو اىنئلكو

0 
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 داللاب نيت ا, ةمنكل |

 ا! ير كار ارا تعب |ذذ١
 باجل يفش

 2 0 اذا

 ىهار إل نم منمح ةيش هل
 تناسارفلاو

 انذاذلاب ارز وف لب نمي

 هيقلابلط هير 2



 اهبف مبيصلو الإ عرذ نإ
 (مدفلالاو

 لع َلهكلا ماريا ىتو

 0ردد فايعإ

 ميمسلارييكلاو د بلطاذ ا ا ع 2
 بابي هتصاك عفشمب ن ارو

 عقل راما اهلا هلا

 يالا

 01 ظ مدا ثودد دامو لنزع ىبب ثييحو يدفن مخ وتل مدهتالاو اج

 ان م وللسكأ وامل تالأ ضدت و مدس الا9ا بجاه ضم غلانسإلا رخو ورغ
 :ا] يمض ءاوزيججب حلا بادب راق بجو تمت عرس وتلا
 ذأ هيو يح نلاو قب سرطو هز ضن! هو >بيضد و ناذ ميس متي
 ما عاما كاطد نيررتلا تصون ه نفض 9 يك بح شما بيصح راب
 ل بك فلو ىعو م ماتا مزع هن س وكذب ل تاما اجو قاسم

 دا تايالا سى ونا مم رسولا . 3ان حميع ند >و نوايعا لع لَمْ

 "1 . سو كلايخالكو ماتنالا : تدلل ١ توك كلا نيطجر اش ةغصانح تييرللا و
 0 فراغ بحل ةرسلاف + نا مس سكوب راو

 ءانلإ باث ار هلوا تيللا لع اما سمجو

 الأ دميسدللا اهيطقا كلو تداض مالستنيدللا توك ن نكااوطرم

 انلل ءلنق تاج نايف بمض ىف متوسق مط ورشس روع نا تاييعالا مش
 حا أ داموك تك رلل نيرللا ناضالعا ىف اف تلا لع ناو ندا تبعد
 ذأ لع نحاض نمص نان الكو تدض اهكاط ورسم تايضلا نا عدحا 2

 | موججلا طتبب نحنا و ىد1111 ىلا تعص كتل بع رسي حدا

 ١ ص و زم هب داوضتغي ك5 تدض مجرم ١ كتل 6 قيد لو تكس وا

 الا اتعلم بو امانا توك 2 ياتمالا نوص جيسفلا باك ع

 / ظ قي مميش ا د١ و ندد دعتس عاج ب درء شم شط حبق

 (| هلع داكئلل ١ حولا لع تصع انت رو >كلا صصخلاو وهو

 1 ْ نأ كد هبلطغر رذملا هجر اع ةمك ا منتمم زحام زعجب قتلو
 | كارزكاوذ باج من مند تك فهذا بالم عصح يضر هآذملا
 اك ذا نوم لكعن ا رداجاا ل ثيح كلذ
 1 مسالا ركنا دلحا بلطي 5 حءمسهلا دعب بسصنب

 "1 ظ 0 هتللب 0 ضعبلا مهَمن ١ ناو 0--

 ١ نحرك ىف لشحو ىقدتنا يصل وهو كحال باطبتال مننا
 تيبعرطمل الحلا تدر طم كرش يستالل لبا ريع ساد سس
 000000 كير كلعق ورغد كيب م

 < كنوعفإات اثم ةرساضيلا ورع ىكسيو تصح بسك مرم

 ْ ْ رج روكدلل جالا حعاربص كاياشي حبو كرش همجسو كو نب

١ 



 5 وي ل دم : ت2 4 : كك دل ظ
 0 ا مضي وحوش بص ل لل
 0 . ١بهتتنباهدحا هزنيو اقدح يي وعن حطتنلالو ركل ركذاه) ول

 0 ٠ جام | لوح نع معامس نيا ىورعو بيا ويلا رهاظ غش عريطب ورسم
 ظ ْ دن ا دم 5 2 منيا ١ هددها ضع وأى ذعت بطش جيش ديا

 دق هلا بضقنب اهدحلا دز يكل كج كاما اقل مارعطب ةاداببلا ؛

 يعل, ١" تا 21 نينإل و دهون ىف ةايابللا نوغو لطصي حلادأا
 ' اا ادامر نهاد جول نرحل واراد اكك حلا و١ سنجل ىفإ|
 0 حاف و رادلا ىح ضد اط اذه نكس كابا ناهتوااهود وأ|

 تدان حلاو ضرما نحط داطلا هزه جدلا ؟سزي وا ىرحتلك فداطلا

 0 500 نحت ايإحلااهدح) للطن او ل ل اج ىرتحالك عداطلا
 1 رح ”.اامملا يلط ناو نيك ىصاقلا ناذ ىحالك ىباو كاعزلا ثيحاأ.

 ذلاو ربي الا نا يحد نعى تركلا ىورس جلا ثيح حا

 ا مادلا نه ازص نكس العز ذ١ ضرتءاورماد اتينا
 0 نهر زيا ْ ق اده ىكس ناطعرادلاو ماهل وا ضرنالا نه ورم زم رضنالك وأإ؛
 ثا و ماجاء ضاري ايار ثا وعجاوبو ماهلذخاد يحك ويا دلا :

 ' ظ اب انام ع ق تار وا نوغ تلئس ىوتنلا مشا ديو ىوجساذلا ىنةايابلل ضمتسملا
 | 7 روج اما نم صح رجا تسمي مصنا هلا علاسللا "نهي تسزش عوج ١

 ا 8 ْ كل د اويبل ضال رعجلاةسسملا وأ كللاذا ىيعادوزل وباسل ادرءساقع ا:

 روج اتم ا هك |.ت نا جينان اتتما ىف دانا جلارؤحلا هدانا ام
 0 دال مدقم اهدمتالثدا سجوللا ىع اطر ثاو م نار 2 ١

 ملصاحو نيكدددا جر لسحب هتيارام سيتا دل اد اجر وم نلاللو

 عدلا ديا قدس طع نوكياز كلذ للا ندا كلا عهجلاتسملاوا نيرجلاتسملا ديابع نأ
 اينضارت إن اواوكرحا متع عم منا 2 2ضأممس ليعكددا ىنعم مري فالطصص هاري نم بهذ نجما عياش ||
 "1 ص رييعئس  ءاياملا ىف ماو حاظ ن عمال ققاوعورمو سا عالدولوةاياسمملا ||
 اا © ةددنملا ىماتنلا نعالقن الملا ضعب طخ تاو كال ىف |

 | 1 - نيلج نيب كرتشم مح رجالا ملا لاوج ذي رصوهد اع تاراجتالا ىف
 : ممم دلل ايامه اح نهذب ّح و ثالاثئ وم تصح ادا نججأ

 نيسنكأبو



 ا

 نجلا خلت مولعم متم ف لس حلما تت هدا ورحل نيموجلاتسملا ٠ ١
 . | ىملابلا وعقود كديبزن تيب _ك قس جمس دبه شجاكجباق

 | ضارداباعؤن دحا وك ذ خا وو ةرح اع ايه ىتح امشي مشل

 ال رلع مالا ونند و تعلاطتسا دق لين لكل جلا و باتكأ كة

 ! ىضتقع م صقنخت مهير١ تاومدعب داق و ارساكا :.

 اي رطل اكلم اترعلا لعادنع جدطاب حبل ىوعدوهكةشس

 ! ةاطمنلو نبقي رغص لات ناكتا ل نيملا ىتن' ازهحعج تاع ظ

 , || ىضاذا و ورح و انهم ىنجاوكتوم مصن مش ليبرم دبر فص نم
 |, يات تناك شرحت رتإ كاد دال ليبرت بلا جبع هبيصنم ميج يكمنعتشي

 ٠ ولص نوم نيلجم تيب تكميم ريصللا عمل ىف و مما هدد وزب اج | .
 م دلت ارلارملاو قيضرلا سقي الو مشل اجدحا بلطا ذا دحلاو

 متتارملا انبج تناكأ ذا ركرتلا ا وعا و مامتلادننع :

 ا, بك ضجرلاب ناك6ذ١ انصرع وال وطي ه ىنصا لاب الك مستقل د حاولا ب ذا حر كري الا ءابا الل تضتليالو ادحلا بلاعب |
 |رزئلاب سرا ةونحا يح م لازجلا ىف لشعو رص الاخ صامل اب. حطذ مضل مات ب مهم دحلاد كب يصين لواهومشت ا موق |..
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 أ نحل ريعو سارع مون) نعل ولت ةدحل و ملا عومريعس نيلقاع

 أ حيعص حمض مونإ توم دججد نير وج زللا نيل زيها وهشتذا مث ىنحا
 مهم نانا ىدا مع صخاع لك ف رصت و رمهتهالاس و ممعت ىف معرس |

 ل يلوم د نكت قمفالبج تعق و جيبشلا نا تاعزيبو ل ناسرماشلا اهلا
 : 3 وفلل ناب فارتعا ماس الاؤع مادق لأ ا ضنك ع . سم نع

 أ ىدحا داما طرماوا ماد اومستق ا مبادل نعؤوالحل ١ تن

 / تبتكر وف ءتنيب ينغتإل عسي طو ءانب نا عز الضخ انب يحال مق
 الأ "اكن اهرسلو داش كرغلا امتقا ىسرقملا حمالعلا نكراتنحلا هرمىف

 صوم ضف تملا و نيت لانه يفلط ىوع د نالت >4
 | تاسو نيس وام ةعاججطع ( نع دليبزل كامكادا اذ بس ومع
 "| لغعنالا تيدا اوداعجو مم تمير نراتاوعلاقت تن رعد نع
 ظ /ودال رجم وحسم اس عرج :ىلهب تاك( ذا أذ لس تابوا 2| للاب عسرقرملا ةمتلا ب فانك وجت ولا تسرك عاج ثحورع
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 يا ميردق نهذ ئم هانم ؛ اللا ل زي ريبكء أى علاط نماملا نم مولعملا مم ]

 جفا بى دج 5 لزني مم اهلا دحا ىادانحا دريلعص حل ملاطملا

 اعذحا ىيطرف ال مضنيبو يا ملاط لا اهدا لطم ولعحاماضا منيو

 رولا صح رمش ليد رو نصت هدد ا يسحر وهزم ادللا كبرت جس كي مراحل |:
 درصىسملاب مصاخ ثح دىن أعين او ريبككا ماطلا ىرج سر وكذملا :

 عع كاد مطر اعيو اه دج تصح زك فتن وة مسال حبات ندد 1
 هل ناعما منعو كهذ ال نين باح له عرش جو لسعر باكشلا |

 داراذ نضرا همم ىسمل واتبع واارعب و اا وا ةانق ناكأ ذاب

 أهل برشلالضرا كذ مع تاكا وروسيا لنضال د:ىسقلا اكرشلا ضمد ١

 اها تاكولو يشل لع مانقلا ورينا طرت ضرتالا توق ثنا ئدنال

 نمذلهرلا طرح ىضإرالا و توصلا وات ىض قرضتم نيصرتالاراباوأ
 1 ىساناجرل طرا مرك ا اذه ت2 ورظن حمدا نيب ميككزاونلا غو يشل
١ 

 تع سيفه ومي هيلا قوس نا دارو طياذل جرت | رشلادحا ىرتشاا أ"
 لرشالا ىلا ف قوس تا دارا اذ هنح ومنع رش الثلا اهرشلاو ىرككا واه

 ناكأ ذلا عوعنم ندا سل نكتمل اصاخ عرج قوسين نا داما ثاورمنم ميلف |

 بيشللا ممم غني تملا حملا نم نحن دربهلااذبب تم عرتشملا طراد برش[
 رراظلاة اورخا لاا سار ماظ ظن عكل نس كذا ماع لوقللا نببجل فر وفا
 اوجص دوام ش ممشالنيعلاوارئيرلا ورمل ول مانتهلا ىف يضدب دإركا نا |
 نال مشعل حبا ةريزع كد ذ كالئاارر صا يني د البلا و زيا و مايلمشيالا مناي |

 واراإابل +قرطتم نارا تاكو ضاهلبق نافايرتلا دج لامنتن: قبال |[
 .ديزجا ال نجي كاب ت ويه هاداجا عي وزمإت تعض ددصتم تمس |

 ١ سيف لاول قا ناساو صاخ ١ ا برشلا ىنفن ميت اكشلا نوب هم عزنا ١

 جا هاب ١ ءامومب مكوسدبر كلا الاد 2 كتلاى اا راد نهد برش تداكأ ذاذ +كتشملا ضتالاإ

 | ى رجا بي كل ىيل ب صاع جيل ول ريشملا سرك ثدذ رت ئه ١ /0لارلا ع ابعزعارايلدب طئاكا
 ًاغاابعلوسلا مللسملاو لصنخل ارى عوارجحا لائاوشلرتشملا ىركا ١
 اذ ينشب ممس نا دعاوتلا نج)غدعنلا لومنف ماطلا نما هن |
 تمم بتال باك واف تيار درع الب ب١واسللا تنكما ثيحتنيإج |

 متمسو واط سب رجم حلاطلا نك درا بحلم كزاوملا تالاتخم
 س لصلع ؛ اااه ل زغياضورف شاء قا طريق ع وةسنرادوع ْ

 ا



 ههيويسو سمسم

 هوس و فلا تئراح
 علاطلا ءام

 عباصا
 و

 / اس نو دره ذك نامل اطلا وامبصإ ىسد طاربق لك اذا ثالد نععصلل
 رز( صياصإ روك 6 مداطلا نكد ذك لاننا ملاطلا و نكذكمسقمرحا
 / <بيصم ناك دار كنكبب و ثااثللا نسربكا نلتاانكو نذل وب أصا نئئح

 فال يشل نم وص لكن وك الاشم لل 30 ملاطللا ٠ نحت نلت مئاطلا
 . تساعذخا داو نما الا نم حما اف اذكبد لد نس حسا
 ]| ةيدحوف ثارحلب الا كددذ نكيالورتسوسصا كلت ذزاي ل و« مهاطعلا
 ْ ولة س اعلا اذ ناويا0 والام ئساط بيدا
 : د جنو تادسلاو لعبا |ىضن ىض را رمالا وجرريف ءابللا باكص١ نيعب
 ا دهبرك دهرد ماو لنا وزنك هنالاكلا ن والا ا هدف

 داو 100 وبرتلا مايا ولاا وأ هوك رمل و يمر مسفي كنا

0 7 
 ذأ نكت ل هنك كن اككذا مالنا يللا اخ ىف نكد كمل اكس نلعب هرءنل تفاح
 رانا خادما منيا هذخ كل توك فلام ثتشلا لة رصتس
 أ هلا تخداح تراصرص واذا يقبع ري تيح كد لطسبلا فى
 "ا امسي 00 ةياس ال ذل هن لزغي ضير انهم انضورف | متساطس يم حاط يا روصو ندذكأ بع تبجاذ نما ذة ئاتكديمُب

 5 1 وال دحا نيؤصد ذب و لب شرما درضحا ىف هاطالا

 ظ قرح ادخىلا روكذللا ةكاسلا نم تصح مضر كد د

 طم ىلع ةاجغم ثلادحلا لو كداد ىف ماريج اع رخال ثيح
 1١ 00 يا ا
 وسجل ناك ذا لس حروصاس لاله تيه تعضلولا بتكو
 1 ملح 23 مانع لل اذا ءحح ضي ”مرامدق دامب حلا + بعض

 زر راحل للصم لزنم برقي مماطو ا بيح سم ضورط ل جنى مب هت
 اراد طسب نلاذي لضال لإ بقا و >ئسع |اعا رتحا لاح نوح

 ٍ 9 ,تلآوهور زملامدقلا ذخلي نار وكذلا لجرلا لزق حيو لعسم
 ١ 0 1 ا ب اوطلا
 1 لأ وهو تحرق ذاب ناروكذللا 00
 00 و ١ نحمي حالو مجزعإإلو مجعركعنذلا ماو
 1 ا نمزكا ١ هالي دمتم كل نيريصي ف افالم طسب فالدخحل



 تدكتك مدوطعد لرب مده قاري ىدقل اعنضولا نااعدقح

 _ ثرالأ قطب مني وش قدير مالنا ذ/اهد سس اهيجفعلاله
 مولا ةدعو تل ميسا بتست نصاقلا نياوبلططو مهرس وعلي نوع |
 لم اغدعب بيمن إك منعت حتي تمشى بيق مافو مل ا

 د دعو تولالع 0 : 1و نبوي بيلا باتش بعنرومشأ .

 وا لكو بضو مضوص | بياع راو موعمو مميضبا ىراعماوتث رولا :

 لع ور وا لو المو متنا نوجا ويعلو بانا محتل ني :

 قاب نع كح بصل رولا ل حلا نإ قرطلا و بلاط مف ناككذارمتي 5

 لحلو ءاب ناب [شالا اهني وخ تاريح بلصا ناكول م ]شن |اكشلا فال |
 أرلصا 2 ١ عاقجع ثلا ماريا ثاريملا زكر ع ىف بصح '

 رولا مايل شل برش عج ذو ماج رحلاو تامداب ثاريلاا.نيعرجلا شلا 1
 اناس اهب حلال رولا فاك واكل كل رن نر ملا ءاغتإ |

 واب موش وجت تمض ادام بعام ناكرش ارنا كسر مصلا نونو [ذ
 كلا لهل اضيإ مجبشلاب مى وجع 0 و تازيملاو تاسلاب ||

 نايفاياما ثرنولا كودب متئقرت ع فرو هانا "موتو اذبل 'ء

 للاجالاب نسلا مَع و حراج ابنال ججيشلاب تعش وع الذ تازيملابوا

 نم 1 مالا حر انت لوح اق رن وك ندا ل اونملا ىف كا

 ١و ولا نيشملابججرشلام وا بابكو رطولا تيقابضم

0 ١ 

 قولا حاصم ندوب و ورمل ةحاسلا قت مست مس فقول ارظظان لبر
 هدو م7211 نؤمن ةمحلاسلا ممستل .وكت لب مستقلا اع ىلدلا]

 كا.هيرر | د ئم تيب ناكن اع ااهتحاسف توب نكاد نمت
 اى حلال ١1ىاومرك ني ىف ةِيفالا تويبلا و كير ديب ىف ري

 اطل كو ض وتلا واهب رس ورملا وسمو اهلا هتس ا ىف |«ماوتسال ن ينؤضم هن وك
 نيلجرلاى اعووو ةم < ىرزصل ا ريخن تراصف كازو عدرا 0

 وكلا عك جلا نا ىف يش وست اساور سرب عا

 8 ا. عطرا يصم سوانا( »لعبا نوي فس 7

 عر

 يجب

 دلال

 س__موقا الذال هلصاولذ 5 [ثاريجلااهلصا بكرشللا تناكأ ذا اره دولا نم

 صن زرولاد موال معيب مكر ضاع معاج قسم اتيملا ةهثأ

 ب

 نددب هته وكتأل نزولا
 نريولا

 عي عمت نو

 دابلا جهات 5و

 ايلا

 ديب يدلراد نم تيب وذ
 اهم اس قحو



 ل يي جوس <

 ىعد ام اهسيتسال ابرق ذ اهي

 ميفقلاوف طلؤلا

 تناىداكأ بصل ادا 2 الا

 يمال شلل رسب نم بسم 4
 هدم ١ .رولاب د جرحك نالا رح

 ايا
 ١ئوعد

000 

 مم
 3330-0“ ااا

 ئ ايراع م دقم نوتملا

 ىو (تقلا

 2 ا
 ميضلاو كح ى سع ةرميطأ ء |

 ازد ديور تيد طش حلاو نزع نضاّرالاب نيطصن ظقلال افتار بو

 ١١ اذاض متقتأ دحا بطوإ7 الا - تل ١ٍلط ذاو فص انس امهنسب
 ١ "١ ىفورادتس تايبإ ةرتستاشا نيوز تاك ذا خئابان واع عصنقو

 ' امالكواليسغتىوعراا بات انع دق وق أر زنا دحلاو تسبح د
 ! | وع نا رادوساهح دحإ ع د١ اذاامو ص ,مجاف ءانسلا نس أعم

 عنب فاق ليد رواج لأج قا ناك قواطع هبحاصدي قوئاج ميه

 3 يحتم ريتا. بض مقلب اهدقد ئدذىلع ةيعرش
 ئد١ مانتتسالأب نيوساتّسلا دحارقا جملا تمام ئررردللا 5

 ِشس قعر. ما تاككقو ,.حاص نيو اصلا هاطعب كانعرنو مسلي ططلنلا
 . ىرو دولا و :نككاو ونس ف ل مورا ريت ل قلص نيس الكب سطل
 رب ىف ١ نادي رشا ارم صلا حشو اق ولا رابع ءاهرعخو عال و تسائولاو

 71 1 مبحاصلد ىف 5و تحمد كغ 2١ مانيلا نيىس اف ملا دحا

 ١ يللا قرصر الف مكلا طف ىرب ,نالاولاة بك (قرصتالاطلغ
 1 انئضاةكواتذو طوسملا فد ضئانتلا موعد شت المنا قس ادا »ل5
 0 2 انورا رقاق مسالا لهن لهرتعا اهنا نكملا حاورم مجو اذ هدب وباع

 1 /”ماحجج ناش وبالف لذ ىف الضلال سأتلا قححم ان امم مقح
 1 ةخائوعدوت :تاكلم وو اره ىم واب رردلا فلم ربنا لب وخلع
 000 وخد لا درو ١ "األ نصلي ياذا داع

 اا 020 مبلغا >> سلو

 ع ءادالوب موج لسا رص ثحافت د ميل شاب
 دا رجا لوو اع سلاف دسم انتم الكب قا وامس ٠ا هن نموا قلاسو
 لور نبا ططيؤام ثلاوا قِفولا دينيا رض حما تفايلا غانا جرن ىف مدا
 ارجم ينم ررص> هد داعل دي و كرا يإورع نوما قاسو
 0 ةلكشلا اوما مز جاما وسم كونللا باصحا حماد زك نما

 هارسجالك يتاح موج اد ىو تن لخ مدح ندوثللا يي
 مدتم مويا قطب لو مولا (نىلا + نار باق ئع
 حل نداذ لو تك ماكنا وسرعان كلور ىو تننللا ىنلا جاع
 ىوتذلا كابل ةعوطوم نوتالا صداه مال منالواؤ عصخحنك

 اهنا مستقا ورغد بزل نيب ندخل نطو ثحربضم مك ب سرا



 معرب مس لل هود لن مانت يريد لو ىلا توبادجب مسْقلا ضقنو كالي 0

 7 تناك ا ىتحا ن ملا ف نيلعرمظا ذا بل سذ 1

 معلا ذا هيما ولا ىضارماب تاتو لعكا لنع للطب صان 0
 ١ كاس اضع 5 ما مالاو ىناككا ىف صم نححتحلا انصب اهبحدكا ىضصارتلاب ,

 هكا بداعش و صال صو نحارب ممسصلا ىف بمعلا ىوعد ِ

 2 حلاذ نياعرظح وو ب وتلا طم قاع مدع ب بيس لأ ماسالل ١
 اهدجد خم ىف الات مصالأ ذيزصا لاب تعقوو) و تالطب ملا ١

 هب و ىل غن ١3 واه نع ءانع دف اىرئمملا ميصلاو فالثلل تن ظ
 (مرنا |رمارص اتيتفا حبس و حورطملا باعصا دك تبون يما 1
 -لداها اهز :ااوج اش نىالبيمضلا ضمن و ككل ب ئىوعلللا ندد 3 موسيك 4

 اماوارجكك وانت الأم رضي ملا ذامال ذيج اصح ديبسوت حح ظ و

 ٠ اوعدرصن ل( ند لع نادرا درس ارب لك وانتيسالكج رق اذا
 توم حسم يستقل نوح ١ واتذ ةءئىورّقنالا هلقنا[كواتنلا دقو ركذام ؤ

 صوص ءبيضدعدحل ءاب م 3 ارادا سانا دااهد مغطس ماتا ضاق 5

 5 ا دا طي

 هنصصح اهثادع عالم مس 0

 رح 0 ١01 4 عد هيو ل ماج« ناو ١ جاع تيرصتو صح ٍإ

 دخلا ص / ماش كلو م هاناو 1 ١-5252

 0 ل هيك يا اسد ىت داو نحنا قم و نيش 1

 اًمكا ود 0 "ل بكب ّْ

 عصرتو ضق انّدلا ىرت اةرمفاسصعم ادن درر هزه حا نحل احلا
 ىفع تلاد مالا هت ماع ا هج وزن نم تملتخس ذا هيارملا ثا 0

 ثلا واج حضن مال حم نالت اعط جب ورملا ناس هذ دعب

 العماد شم للا 0 مضطانتن ترراص

 ا ل ينالو ؟اقينالاج دزطنب جوزملا تن( سنك اكاغاو

 للملا ره قدرت ااوفع هن تق تلا يس ان قرط بع ناك
 ١ضقانن كن كد هاوعد م مد نم كورك 0 عروطح ردح

 ازمار كلة ناد ماوعدوعتلاو هد تيس نا ضتقم كرف تيدرط
 0 او كرر شم ارا اهنف كاهرب ىواتقالا

 لذ ئبعلاب بضل دسلا ارا م مسيضد عرس و يح صلع دعو 1
 طعس ورزنا :عاتللا ضع عا طحلاذ نعل كاك ذا ندد
 :تترتو و وس ذاق لق ان الكب ١ عارعا مدعأل او 2 دام



 ل
 ” دعما

 لل مد يعادل نالوا

 رتب نيعارو
 هل

 ماضعب

 | ١ كطبانمقب تااكناذ يوتا تخلو نال ضحلاذ نينع رب طولو
 ئ 000 المص[ ذ جعبت ضان اب تمق وو واق انتا
 الخ ا ىنصّقن بجود 6 ملو -ل داهلا

 ةلاىوعد يت 0 نا كم تلا كلج هاوعد
 ال ا ةصخلا عدا“ 5 .داختللل نبلعلاو

 || محل ع داو واضا هيض و روتلاف 000 دلاللو ىلا عنف
 ؛ | .اوقا كاكرةواطلغ هبحلاص بيغدف مع هايم هب صك نوم دا
 ل بيلا نوع ل وكم وارصخل ارضا وأ كحاهرببق قدص(+ برق موا

 امموهتضررزلا مصل سطحي نياك مفجع دعا نراك لم تتناكو

 بإ] اهدللو اطدراَق مدربا عصح ناو قشحااملا نينعل ارعدا ثيح هادا
 نا ةاوهدوع هب ني ذو لاا د ني ارو وك كح ذ نعم هدا

 نإ  عجاتشد وفمللا ىح از رح وامتد ظمانه كدهند

 مل رعد ) وا قولا ماعم هسدايو 1 تي
 رم] الزل عدمت انف صدر ام ضو انتملا نوكأ سلا نه
 وعد مد جايوبلا» رقى دصب يضل و طلخلاىع د11 اهو
 رز و 000 هللءاموهو ءاىشأاب كوم ليعو لا تاهرسو
 حما سلاو بلان هيما اق دخلا ثكك
 1 سو ليتم مفص ان يزوق و ثييب دارت ىف“ حيباقريبك

 ٍْ 0 متع ممك و 1دملاو 5 دوكلاب مفلتخع
 نيجامجا فص لد -درلاةرجاو ضالا نادل ئم اعارمد

 كنود كد ذيستف نيرموب لإ نيش لا ىراظ اذ نم اكد رو

 00 دكذالا ن4 حاط ثيح إم نينقولل + -حهصم
 5 درا تح نيعلالا لا تم ىف ديل نم

 0 اما ع 2 تلا بصل نم منحنا
 نزين َق نمل ضعبلا لجن هلولدصن وهوى اذ شو ثيعب
 تميت ماو تمد, تطداكك وا ب روصو اج حضن نمو ّىتعلا
 ١> كالع ا 1 ردا طع هيفا ثول الو
 ١ لولامالا نوم يصل وتلا حيصشال سا رطتالا باى نيس عار
 ؛أ لبو روع رخال و ءطسحللا نعام( ىاياىشتاذ



 د ذهن دنع يلااوب هنيعملا يحمل دامللاباهتتكأ ةنياجتيستلا ٠
 اسهي نانا لع مينا تلاعر دلل اب ةروصلا يح مل دامملاراشعا
 نيتارعاو دير نيب كرتشمر 12سم يعمل ذرب ةضلصتم دياوف ١
 ديزي ريلانب حطم رن بصدو موو ةيعرش شا هوو ذانالثا ١١

 دعو موشرندعدالو جحر توب مدلع م عارم ملدب امهلع درس كنا ١7

 نه ذا يزد ع! ردللاب أ ضرس كو ضجرالا نهم صو ع نكد تلا كاتإمملا ١
 ما رو عاضر جالا يّصلا تك لا نحتسيا ها, داتا لو مسالا ١

 اهلا دتحلا دار اناني اطص تيب د حل ف وايش ١و دار اذ عاج نيب 1

 مساق جرالأ نع نضوج روكك نارا دارا و قار دانبللا ضو عكي نا
 ؛لمابدرراللا بيعت خلا نجلا ةديعزللا ناكينالو نورتى ماانبلا ضوعحسك

 صح

 دل رشم بإلا» يقر وج الذ ارد جا رارالا معن ةكرشلا و دلرتشللا |,
 انونيب دلاةظم ترطورعو ديزن نيب تاكا نو سيرا تعدرد |
 ثدحامب رصده دو تيقن ند وأ را دالا هند نارع نينض 1

 ةمقؤازك مضيالاو رطءزوول 0 هيام ظ

 مم ا
 لمثل غنا و تعض دن دار اخ ورع و ديرب نيب دل تس ؛اه حيبيسم
 قدسْؤحاو تنب عدد تامه عمم ما د ديزل هوس / ٠

 خالل تيبلا ثمحكب كا لع ةيعرطم حدس دل اضارع و١تفاوتذ تيك
 ايتو تالا قيراطب بكرا ثم املك صحراطخد تربل مال سةيقدو
 الاد ةلح مل وتخاءلاءمب]ك نومك قابلا تربل كرش هتيبلا ضنا
 ص نهد انهى يل بط رش مجسو تروحي ىلا ضف تنبلا ديرت
 ملاذا ندا ين ىشلا جولا ونص تالا تهدد اهمتقا ثيح
 دك شمر تغللا حتقتال” يعصر د طب اسس يح ح١ نصقبلاماحركا حا رقل اب
 تايط ريتك مي تخل عم نوكسلاب كرت يضر الف اد تنحل و ديدن تيب
 دلتصح غدر جون وا تصح ىرجا كش كااجا اه لاقخ ؛ل شن ١و وسلاب

 نإ ضال ىرعاب ليم د صح لع أدع رادا| 1 ءدحو انملكن كسروا

 تلا صعل ةدعم ةصغم ف بمس عنف الا جس ل نوحارججو الا تخ

 كلل اقوعحوم يلا كتلدالا> ضاتلل درْذَح ١2103 عا,لللا مانجا

 5 نب ارث نوم ع واحس مضخة وج نإ ور وج صيع دار واتسب ضاخحو

 مس م ع

 انودب عيستلاو وناررئا زمنا
 د زعل ادذ ال /مئاضر

 اييسرلارو اضل ١ هدتلا

 !ةدقل انني
 صاقلارإ ءيَسلااَست اراد
 مكاللك نم مج ول اير |



 ملباّول ا ةرمعم ار مسفو

 كونلا درو يو

 كفنوورري عد

 سب كري كارارلا هسْفو
 هفقو هب

 تاسست سس

 ؟لياجرلا سيقول درست

 فقولا ش فقولا ممسك

 ليدرط اذ فكواكك عدرا ا وأ ثعباسارغع راض طعون ١

 ' ١ قعود 0001011101089 ”لقشم
 اااه ة صقل عريب ل ”عاجو درزن تمي كر شم لو تبرزلاام مضوي يريد

 1 أ نماكو رطل هل اةىى اخر شمللا جوابا خس سيضم مف حب نيد رو
 1 مهصلا سلا واسرالللو ماج يسقي التناك كدا » ديزاد وسن لص كده نب
 1 .(| رتلادج دحل هك: يق سيال مش ول للك ثاكأ ذااذب و نيعصلا جاكرملاو
 يزازلاو تحرش اتوا علا :؟رحيشف ناكتدلا 1 نحع عصوم

 ارجاع ضد موس مطحب طبر عاج“ نكون تي جملا

 ا١ىدمد مسيصتسلا لك هنت ا(و ع ممتلي( حصر د نئابنا زر ثىدب

 ب اهتمام مضت ةرئاؤجبي ملح دبس ملا تلا يلاط باصإلو

 5 دانس 0 مدت ءاروه ول ذل جيلا بلاط با ال ضعي

 حاتم ئازؤاو قو ذراطل برلا بويع رو
 وول رح صم و .ظح كه )و هدد ءبيصلمب اك هنعمل

 ملم سارع عبس 0 رنم دالار وكدا اح مص
 '| نصب نمهرلا علقو ايد رن نعي ال رشم تقرا كس عطل هولا
 حلاو ارقا و سطل ئح_زطقولا بسم مق فقول اذ ند و
 ْ دلتتالتعنشللاو رم 2 واحلا ءاهدعب ءبصنسال 4 04
 ٍ / دزبابسم عا ءجولاب مسعل وردد لا «باوياض

 د ابرد داءمرمتيقولا مجو و مو نان تيبكر تشم

 1 يارالاو كالا تصح نما رن رفا و ضقوللا صحب ىسق نقولا رط أن
 || فضول صم 0 ةىف ها هدم يصب كوننا و صال داك
 1 تجعل نع فو بيَض نو جبع د كب 2ام
  موعب» و جملا ورحالا عدن عرص
 رولز وجو بوصم 5ع اإل معمل ع است

 نك مب رع ع ع

 2 كسشجاش تلد رس مطخاو“ هب رسذ وح بيدها كد

 "تقلا دبا يضم -7 هيي و ضال باق وهو يتسلل تمد
 ١ | مهاويل ناخذ نر ةوساو نيد به عم لهادي و



 مري 0  هنوناكأ ذارحانق نم ؤقولا يقر ملهم نياةمالعلا لس ١
 اناكداو بيسات لز وك رض اذ فقولكل ناك ابنك -ىلصم

 ذل لتعورررنا مساعدا هد بصي ل طارخالا يد حل ورح ١
 * امو اساهتقي كان ائماولا داءاونو 0 فتاعسلا |

 : ها يع < ىملاىف و كامبش وكان ىحمىصو عتشا || 0 ا ا

 همي دوت هاد لاما ذخلا ايسر ا
 ظ هارد كرش بيم نع طقوب سيدا هزطعب ىرتش ضقولا

 فقرا عجب عمن هام مزلي الزر وهت(ىكحلاب اكد و زياجس ناو ||
 لوقو وفاربن١١نقو ريصينالو ل كال هارتشس امو فقد فقولا ةصحو 1

 اف ندا د اوهااعمملا ناكتد اذرلوهل كانه فقه نق ولا تصحو
 را تناكك ذا هن 1 اصاحووكعلاب ناككدلاو دوام ىدقت غني |!"
 له قس إىل باق اء وانتو قت نقولا تصحو نلاجءنتضاولا نع أ

 اق و ريصرالذ ندد ىف هنح ئش د جوي ملا ءالكو طرت فقول تدال
 رصت 2 نه عدول الط تسح كرتشسا ولاعما١ جاتا سن 5 رج 1

 ارنيزعرا نم ءانكن معلب اقم .عارللا تءاكولا وو لن اذه نككو انتقد
 كاوا ئلوحآ 1 ق الذ نسخ و ةدوجلاك ضصو لدا قع, تناك |"
 رح( ضو أ 2دجل تام انضر ١نقو ىاصبم ىف اهدا جر تيار أ
 ميصنر مور ل لا بيض الرفيو وكذا نمزاكاى شت م بتجتك المل شق رهام |
 مم مر نوزقسلا بلطاد عاني + كو ىزحا ميلر مهما داك |
 اا بقلا البف هوللا نيمو كار نيل كوقب فقالامسق ('

 رمع هب قرا او غاز هرلعن تول كالو رنا كلا نقكت |
 ١هرحإ_لطو كرت رادللا تهدولا ٠٠0 بدصكو كلاد رن وج

 ح١ ناداه نكما نا ضاتن 0و رحال[ داو ضنا ميش |:
 يك رضي لرسك الا متينه و خت اجي واهرحا ام ىض ىشو كالا |

 ”لرغشعر اد بسمربنا ضرك ابك مدت جه دالو ضارخا د
 ١ سيب |رادجلاء قا ورن ارز مصاول شتا مغص نيورع هديدرن تيب
 ورع م ضحو جرح بازل و نينزر مّصح يع قاب مدلل ىو نيمّصللا

 كل يسم اهنرحالو متفا لير لدريو تالا الو تنامزلا دق ع اجلا الاططللا ! سبي |
 رقا/' تصح



 دمر مش نئرل مش ال

 لعم ليلقلاءذ_,لطل ار[ ل فنال
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 + حو

 دوس دب دبع
 71111 ه جفت

 نمرلاه دع ع ايه اةعبر |

 نيىتقم ا نيبطر اى عاش

 سرفكار دّقردع

 رو زعولابلا لا ءتيطملا ايش نمو موقيملا بالا غم تالا

 د 0 ورونا لوو تكد حبس

 ايزارسل 3م ةيرش حدس ى رل يشعلا دع لابلا قي بيستلا طش
 _ ”ءاطجداكك نا هو لمص اجي در واخ طلسملا و من ميد
 أ انوصددنعو ردك وابكصن < 23 5 نم 07000 نو لبو

 ١. 0كمرفص كي اجب صح ةرالسح حكنهو ريزلو فص نمو 26
 ارض فريح جدنزب فرك فرص نكمل ثان ىلا ىف طرتنيب لهدا
 نأ ظ اة حو سس خد رولا فاسد( و ئكعا كلا هلع فحص يىتعلا ف

 0 هب راواو تن يد نوح جاه اع طقاو ليد نم فوؤوح

 بيرتك عضد (أم قرش هو توجب كلت 0
 0 ذل كال تداعب ع جنيب كر شم

 ىد حج رشق (لعاهزإف يعيب مالا بسبع عزا
 | درلا, تنعتملا بيج الامم فب نت :-(ى للا حباتملا

 5 روع عدن خي ناجم ا ها 'وياتلا

 ىلإ | قءاونو يتحد 2 - ماهل واعر لد بعاهجو ديبزن ثيب
 رورو مادخل وجل تا ةىلابل عزو »جاع هصح عايل
 قناع انهو كن ملا درعا هيل مرج 2 وذ

 تح هللعو فضحت بو موال جيس ل125 ىر دعا
 3 ركنا: تنربعللا 1 مجهر اهرنعو هنوبجلاو
 ليعانبأ هنعو 0 دسلاو ينعم >ب هربوا بحلاص
 3 ام ضصاطو و "ديا نمتالا زم وىئنشا ممتن انو 2كالاعلا

 حلولا بكور اعحارللا ف جضتالطالاب واياكم سورلا دلع
 جاو ّمدشلاو تملا ى هورلا ددع عادلا عجنرما | +هيحوب١ لاق
 ,ادؤ إس ترايدللا نما م هنماوملتخل ١١١ قبطلاو ماكنا
 0 اها تفاوت و در كلم ئاشات
 كف رطنالا نع حدا برجا رح هك وا تيب زجل لاعلان
 هلاك من 1 0 ناكك 0
 ْ ولا امراح!تبباه اه نإ ضال تاك

 ظ ظ
 رح

1 

1 



١ 
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 ١ مسج ىداهنا لوصو نع باع ىاكمدصلل نص امنا منعت مص 27
 'ءدهارح عد اور ارلاوىستا 2 ا/ادفلخو ل صودا ميو دال وا وة جون نعالج تا ذا
 ١ عب ةلشلاو + 7 ةجوزال كادوا ةءاصوالب ميسا هرمنا طقف

 ىصضضقم رااوعد هصت يفر ستاو ب تعدم شجر ظ
 تت انج

 اهبتق|موقنعب ثارص نجر هلا دلقاخ برتتوح وسلا(
 | متبل سات م هبيبصد رطخالك نوع ىل عطا ءاونعب ايتو

 لع هارعشا ذا نك و لطلاب ظلاو لا تداكب كح عتب

 ظ متن ذ نوما ىرعدنع تيل ىوعجبزرتحاورتنا ثراول][

  3665-22-2 0 0ل
 | رعااوق ني درهط ن١ سصاخم م[ وح ن2 متر ولا سيت لس بانه
 يذلا لس نيدهلاب_ غيم كولا يلو ثرروحلا حزب حجل تيد

 ةيادبلا ضو نك نيالا ضد نع ةرخ ودا جوك يضلل دع

 ىشعلا تدر السكري وا لطي يدرب كولا يضا١ ذا

 رئاللكو نصالا ندذ نالللا ع منا/رئاظ ا رطلا تذل الهو اذ

 نعد نوع روح ميسفلا هدالو ادا شبك لاب كزصلا قلصت اطرحلا
 تىمىوب ذا 06 ضب يقلل درس مشع يح سيلا تحسد

 ضنا عجاج ننال لاح روما د5 نددهلاب قيام كولا
 ظ ثالالاب ةيصو وا نددرملخ + 6 ىف مي داع مموقح ندا ىف يلا

 "يطمع ل سعنفابوا ملف 2 تداولا نس جرازب هزي يتلا نمد حا ثدراو والسر فللاجوا

 فر تاي ف ارتطلا 7 درو ل م ا

 ا ل ب تيد تلا لو لذا عاكخئارإلاو تدلل لنيل
 قت كرا نجت كرا كاكتدلاو كتل ىلانجا ئمايطريصي (نضاتملا

 مجم 2 مسح و نباللا خا يش ل نعي كا ضاق ئماولاسو

 يس جيميل ضاق كب 5و وكس | مل والا لًووهو حصا /ساتملاىئز ]'
 7 00 نض ه١كاب مو موحو يصعب ؟نماصلاى ب

 0 حجل زعا» نم تاائمللا ١ يستفاو كله داولعت كاذ تهد بن

و مصصح,_ م نيل ١ وصفي كا هي( -ملا تدر ولا ظ
 1 ميس سرلل : اولازك

 ودرمريصلا تداكبيضلا نمدرك بَصلا تقواهاظ نيدلا نكي
 نيحبواشلجلاب عصو ركرتلا رول ازكو يرالاوضتي كالال ١

 انو قص نومك ىبرللا ل زن ةيصولا لاذ ثايعا نوح



 ملم

 .1ىنصتخت ل تيدا علق شر ولا مَ مي زحلا ناجل قت رصخ ةارب طوع علامك تيم ا لعام ضو
 ملاوحريصت و نك تببم ا

 ننال يي ع

 تيم ا دعب (رم ل مشل :ليكا
 ل حاسد
 دوك | م مف م دل اء

 م90 ا

 ةسيعؤ رارلا'ىىتقا
 همت الييولا

 صرف بي اغل ازمه ذا

 ىضر

 من (.يئر امس ان غل او لفط
 فروت و عل

 بحيو6 ( اهي ارب وحت
 اهيلع ىالا

 7 قراجالك ل وار از وار اذه نكسنرزحص 7 فلز واهدع

 اءأأ اسراتملا ةرخ تتكر وا ١يا ىورتننالا ىواتنبؤؤ ومي لحو ١ نجا مخ اككو حادرلا مص عاووسب لاو ىشلا ةللحس
 1 ووك نال علا حرب تيللا تيد شر لا صعبت نص ذا ذك
 نأ .عمكرلا ن2 و دع نيرا حقتني -ااوحربص | بنا تيل رج الس
 ااه سا هيينعو حرتازجلا ىف اسم كتثيدا مودك يصح لش قد
 ا« هاتف ناعزيب كرة عاج حج ىرط نيد نيزجرل تاك
 ملأ تيدا يت و من35 جرذع عر زملا ممتعلا نموكت ليي ضبا حت
 ,رأ نق مرارا حضم حجج رصالا نحول لطلاب صبه تيدا همس نأ تلا باوك فعلا ىم رجب 2و رتازغ 6| قرالاو دحمل و اكس | 5 تح تيرا و زارطا ىتفلا تكبح حض ومشت لأن مان وجبال
 1 [مصوصلا بامرحاوادرد 4 هت احب 4
 تحي كنه بع هريسق اذ عا جو خه تيب كشر د
 بنل سي ورع عروبزملا "بضل وكت حنا نبح زاجل >6 نبع جالك
 نإ ضاشامارخج مويلؤتك يلا تروا مضاذا ديال وع جاف رح
 1 ا د سوت متر ولاد
 .كادذ قضاها زا جلاب وا ة ولنا وصلا زاجل ور زعضلا ىلدوا
 نبأ تيب عشا مق غ -مهلا تةعلوا لا ىداظف ورنا
 نزعل نضر 602مل ع ضق واف بياع كلير موف اكو كرما
 تح اذه ن وكلا هبيصن عار م ىف ارط تح اا غاب حاد
 / 1كرتلل كسلا قسري إو تدق ضر تق راء وصب يتلا كاتب
 م لف بصح فركوس :ولبد السا ستتقا قلاب و حط سنا درا در شعل كنربتعي لاك ذ دعب هعرمزر مب هبيصنس
 ١ دريدا: وجدتم تلا وج تالا كلا زاجل قود تصعإلا اجو

 ١ عرج لامعا و تدك م يصح حله رزع ةريحصر ادا
 ثوبإ بم لنص تسحر نسب ناهز نك نكس ف ناجحا مح خا دانحا
 | 2 جووتللا عرح ملت جوج بجي هر كدا جو لع
 .الوراضعب از هراضعب اذه نكس ةالحاورا ذو >بعر بجو املا

 مح

 ماو

 ا



ّ 

 الّتي امْةءمضلا اعدحا بلطولو لامع »تب زنى لخلا دنلو

 ىتنا يضل تم كدا فلتخلول جحا طلبكم ايلا بلا كاطع ١
 يضع مبلغ ءمدحلو ربجح ل ىتعلا هيو عرج الأ فو اوك فو |

 اكرر مرعمو ل سقلا ئع داتا لصطملا نم عدلاتياكت أ
 ١و زن ارفاوأ جم ءببصن مصب: بلل مقص نم ورعد ندر تمد إ»

 او مندل ادذلل دين باج[ مماهدمب بيمن اكونعتني مق ١
 و طش ورقبلاو حتإلا و مغلى دحل واسنج تناك ذاتكرتلا ناانماعصا

 تلا مخ جلا حاول ارادلاو دن ورملاو يورمملا باتلاوريعتسلا
 مصالح بمب مب طاضلا ناذرختالك باو يشل |عدحا بلطاذإ |
 كيرى داو لس نازل شلش و متهلا تجوال يصف نوه ل

 ءبيصداءمسلكذ خاو أمس هامش او نيدصن ملا ثحارادقمورعو |
 ورغ هاطينس الاجفان و اطل غ ورعب و اش >بيضد نم ك١ لبن ىدا م |(

 ارجل قصي اليف بزي جك ق دصن: (خ نه ديزل ةدييب ال كتير
 "رشمبيقلا لحال ةريخصر ا دو حس يع و يؤتللا ريض كاب عرص أ

 501! ريوتشلا كل تجاتحلو |هتياب ا ضعب مدنجا ةارحاو للجيم ثيدب
 .١ولط ظلم نان دلع تفرح مسوق رملا ىادلا ةارملا تتش جاهلا [
 دزلت ورلادالارجوف نا ةارملا لي رنو للملا فرصم ىلا نع رهزيوإلا| نوم ١
 وس رماعرغ كمت وت قمرات عونا فشلا اولا
 !تيساهدحا قف تحرر نيكرش نيب راد مهد تل كذاب

 واع رادلا كاك ناك رامز راما سب نتا كو زحتالا هاو
 مرج و مسي ثاانبلا بداطلا ناكبستلا اَميالوشوا ماه

 موسق لوصف ئم شاطسإ ملا نملانإلا ؤ قطنااهفضذخلاب [/
 ىف مدا ذا ملرتشملا ممتلا نم يسال و بالكو صولا ١

 مجول نجا عوبالاو مق وربجت كى ضلا لقحا ناؤتاولااهدحا [:

 اى. جريل لوفوبمو هنحدينالأيتس ءابتمالا مالك حاس ق سال وفاه
 ٠ انساك نع انكرزناانإلا تقواجلا مقبض الو ضاقرماب ول قفنا
 ابو لع هع و + نسل | نبا لعن وسان طارما للا يصرح

 0 را ولن اكبمَق ذو الك ختم تنذالأن اقدم دحيم لوقب ||

 ثذابوا كلبرشللا ئم نايكي ريعتلا ناك هتف ااعذضخعا

 م
 شيفا نايا مرتب ار

 "ةياب 05

 فلا كا ىلا يسر

 ل 0 0

 هله وعد اب هيدتسال اير
 ةعهكالا قرصا

 كاو مدا اذاكلريكلا
 ةزاهعلا اعنرخ



 0 00 ذل نحالا غر وكت علما لصا هانا وخلو 1
 1 ١ لع, جاص ربل مصريؤب لطسلا مدمج اذ !لاقعاف مدنا مدع |اذ ارهسلاو

 م | نذأب 0طن ومما تش ناولعلا ىذل
 وبرارر انبلا تق وانبلا بهيقب الكو ىنعناه عجحرم كرش حا ءازسانإ
 دخابح ءازتنالك جاذسلا بحلاص جوانا ميم
 0 تبون نجلا دخلو هنأ رمتصب مده 7 ب د
 | انبحخلا ئباحهقنو يغا صقل ولعلا يحل صراو تس ا اقح
 حنس لوهغ مدتملا داما مالك الط رهلاظو ضيا را ددجل راسخ
 ملا | واط داك ةردرهذ ماََّحايم و ا ته هدو ستغنالأ م | جرعه ادد و

 7 اماجيرنو تاياجضارا طعوس تح 0 5250-00

 ددبأ كلحا وداكج انعم هبيصن جرحا ديراب سم صحف

 0 00 ةدجاع عصي بم كدب نوصري تعلو هيِقبو
 / كلا ندا يسسلا هتللرنو للعم نيرءاد وا نيصر اللعولحللا

 ”مل| 5 - سعال تزباج تيرارلاوا نصر تاكا! )كخ وع هببيضد ماعلحاو لك ضو يف ار ارالاعصح عبك ال
 8 رمل وردا دز نييصرتال و | نيرا دحلا نومي يسم مجاض اقلارعدحا كاف يك هب فر الب ره او

 لا سان كورلا داك ص تلا مسد ”ميحولا كةربحاصىإو

2 
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 لام ,هابحاصللةو تدحل نر | الو ةرحا ورم اد 00[ كو

 59 نافاس كشلا نم ضال الو مج: مططكإ/ تاوص صال ا 3
 رطبا انت ضر ا تج 0 را رب اهتم ةدرإلا تاما 0 عمك رب هس عا 7

 . عا مونملاء!.ل هاوس وعش 0 روج زملا حما ديو ورامتلا
 . .ةجو نولي هروكدملا ةعرزملا عار تيوضلاكي روبل عرقا لما مأق نع هر اج د عر ال ممرفلاروي ال سيل 1000

 2! ادرس -قلعتللا متيرق تاءارع باسحو مع .رزملا لاخمدا لا رش تا 7 7
 | ميركل ملا نيس وك كاني سبات غتناكا» 6

 1 تكد رمزايل ورك دام نير وكذملا ءارزلا فينكت نم ةمرملا رخال حما
 را ١ محند درج يزكي سر كل جما : ماوس هلباو رش مهحولنرودب

 0 رمد ' .احنو لحل ن تو وصار نم ةمولعم ضار دكسم دش قنمدب عيبطاق ظ : 52آة اجل ناك ذاا ووو اةداجغملا كرما ارجل كرقفلا هع



 تامارنعلا ميمج عفميب و فدقولا يجب لا,لعاس فدي مخه ةمولعم ندا ١

 . يمل لها ماق نالأو ل ؤالا كم عديباس بس ضارالاب +تفطعتملا ١
 وارد نع مولسح:ملبح دال ىرشمجوالم عالي نوفاك قوما
 يسلم معالل كذا ثكدب كلذو ةرقل لع ني در اول الع هضرحممنا |

 “لب نينطاّملا نم د فينعملا لت فضلا منومو هذ رشلا لاقل |

 خط س ضخ امدح اتوب مسفنا ل اءتغع رقى سم مدعي 1

 مثالا ىترش هو الاب ءنوضلك ةيرقلا لها ماقف رقلا توب قيل ١
 2 ضراوعلا نجوت انهلع لسجل نا لاهو تويبلا كالت نعطرءاوع
 كد دعب تدحمب لاذ ذا ة دوجوم كءاكالو ضراوعلا رك رتفد

 فونطاق نييحذل ناكأ ذا انو جس غد بتي. ند ذ مم سيل لزم
 نم كا. ىلعاه ناعم ءاهإرق ىىم عرق غل دل العا قشمديا
 لاهم ننالاو ةسرقلا ىلاها ٌئوسا_دل المال انفك قلتم تااحارطعلا أ

 لى ممم كسلا لا قرش جو الد نيم (نونملكت َةومرملا رقلا
 ةيرتلا اها ونسي لزم سرعم ىنفنالا اظيضجب قلعتمملا تاحارغلا مف دو مرش ||,

 هى ىئكسل ١ اممهزل الورك اع, ييعذل 7 ظ .

 لج ناكك ذا مو جسم مهن وتل قشع جب نانكأ سا هجو ىنفناالا ظططحب ةقلطتملا |
 .امارع قروبزلا يرق اىلع درتو |هلرق نم سقى كلالم ا لو قسد غل نكس ||

 تم امارعلا نمور وكذا لجرلا بوني” (]ي ضنالاو تادبنالاب:قلعتم ان
 ب كلد نمي دحا مزلب ال ا تاند ةلصالا *وقيضنالاب هقلعتملا |:

 الفطن اكأف معلسالو كاناد فمنك ملا ذاذ مسنسو ئالاد مفر عرشلا مكلص |[
 نيصّل تاكا و ثااملا د وما 5كتللمل الع تشل اهمالا ١

 ؟يصلاواسنملا كد غمد الو سارلا نوعان الس ورلا ددعل يعم تادبالا |

 كد اند ذبح عار وت بجو امد نكاد ما ضعتينالملا .

 روج ملا سرها غلانلاس نكي مل عو واو غار رحت حلما اذه -

 يلا سير م دب كاكتاادبالا نيس خيب ةقلعتملا تاعارطلا نه زلال ١
 لل روبؤسللا وا تف كانط نضاّق ندرللا رنجبج ماما ك اق سوجرملا 1

 ىلع كد درسه مطعم اقف كاطا للا ممول حرف لها ٌريسقلا بانك ٠
 نازطمجوبا ميقفلا لاق وس ورلاددع لع رسقي مضل ارو ئلالعالر دق ||

 كالللا نوما, )لد لعق النيص ةسارعلا تناك ١

 ممم

 صراوع ذخ ' مس فلااهال سيب
 ل
 اها رسما
 ديجي نا ةيرفلامهال سيل

 ىلع مخير نساء نب

 اهيلادوحلا

 ن اك ابرع لات اهارع يف

 لرد عفو رب ليو
 دلما

 وتقل ف (ذكاسس نيو م

 نفنإلا تسارع همززبإل
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 نايبملاو 1

 ل
 غرك منو

 م“ معثز ىلع

 ا
 لرصض تاهارجلا| جوعشق كوت نم

 دوم امو

 ا اة يااا

 صكامو تاربال /صخع ام ناس ىف

 كت امايعلا م كل لد إلا

 رلأ] تارعتسللا نوعاهريزع و منئاعربلا حتما ف < عرس ترب رنحسلا تملا ن ةيعرتكا

 : الم نضيعتي نيالا ىورلا دع لعرسقت تادبالأ نيس تاهو

 0 ميلا« م .<نايصلاواشللا ليلا 2 500 ىعارلا مل مل وه

 يتلا او وداذياتتلا و رطينلا مش راحو ضووك ولا
 ' ') 000 و هايتس مطجلول ولا و يدفن اىواتذو

 نأ دش هسارغابو ىرخحلا رق لها |. محارم قعصب عرس
 : 0 فشلا جا

 1 الأم ع ضال كل: ب اصا اجرح نان دز ضب اذاسوابع
 ( لأ اع نأكث اورشصلاوا فكولل عف دملو جيو رش سف وأ فكو

 ١ ةسرمل حارا مي - عز دىبهشم مءاصا ا ممقلا نغالدب عوطغم
 : 00 را طال ساو رصط د مولع بنك

 ' م مل وه داى ع معطلك وع ممم زخ ”الك
 0 زورلاب سافل نع مسف د وح نكت 00 0
 : 13 7 راجحو| ذأ سن ئعو عفيف هم عع ا محب سرر حج ا

 | ريتا سنا ندد نك ملا واو ساكو يس منال اذعااسمج" ملا

 0 دل 2 لا واب ملاها ممىلا ضارنال يجمع اامالامدج اعمق دزالمالا
 الزب مارحت 0 اكلملا واننا رطل ضل

 مدر نو دترفلاب نيرككسلا ىب ورا دد يع (للل د مسف كتالذالا نيت
 اللا "ىخ حرقلا ذل تميبل ممسورم و سورلا من : وماراح عا الها
 اسير لفضل. نيككسللا مترا درا مغ بج! كنب نصت
 | هب قيفااذكم ل ضرعتبنال منال اس بصالا و اال يع كاد نوم جلا لو

 | ّ : >6 وجل وبكل غم نيإيسملا نيب. عيسق طوف ومددلا ولاق يح
 العا لوالاجت ىرك دانك, االاظإ دز ننتالا تاكا دع ثصح

 ' 1 هناط ىداهلا ىدنفا لفى لاو وحيل ريع حسا نص نرخ أددحا
 ةركلافب جمازعلا مضن كلا لوف بلا فم لاوس تع بك
 0 يسمو كالمالام لياع تاس" هند حسم

 نود طمف اهب نيدطاتل) لى ورا لع وهام ماكو اهب نيينطا ق١ وضاك
 0 نعمل نعلق اذا عاةرعات لاذ كايبصللاو شئ الاع وسمع

 موج .جبتف اوف نزيك نكسر 8 دالاس اف ا مئاكآلا 0



 طيلة لأ مدع + رن وتيالف نادرعلاو داركككاو نايرتلا توب حست ١
 بكزؤطلاب مايولا و ياصرصلاو ضراوعلاكرككم ماد كالولسلا /

 ملف مم اكنخ دجسوبال نالريعشل اكباودلا فلعالا مدنعا ًْ

 هب كوعوتيأ سة رجا ضنا مملة هدو (مولفتضتنالو نوع مالا

 اومرجا ذا قرا ذك و |ساجو ا اليل ععف ادع مدعو ! لتقل نم |:
 هاشملا ئمؤلاولا ء«ذضلال تانكو منعاببضداغةددق تودي

 اصلا واللا تود مخ لاجلا حقل اللها ىس هراغ ة نوي رسمي

 نتارلصاحي و معا ماعسوهو داتعا هلعهوك دانهلا ههاوا فوت محالاسالأ ْ

 منج ذوي لبد موال ءارابتع اب لمنس نحو ناكر ىرقلا نسوي امنا
 اولا ارامل نوم د أر كالاو بارا دل السا بل نكي لسنا
 ىعو.مهبطخلا ريما و نبتل اكل ابشع مزم دوي ناكتاوأ/
 نكد مهب لطم ملي و تاراّمع مل نك مول مالك العالكر دو
 نكد ذإ كذب ىعصخخليزلتسين المس ورل اوال المال نيصختل موق |:
 نيصخل امحسلا و ثسلا وكذا ورم ااه لأ نيصخل مهاردلا وع ذا:

 تيل نامزلااذلب غلى ررملا لع دراولا تاسارنعلا بلاغ دال ف سو ىلا |
 بلاغنان ثاودعو رظ درج ما او كالدبا ظططذتالو كال ما ظفحلا|

 ليي مذ ديامو ةركاسع لام ولزنع تاراع و ماج اورلاولا فرراصم

 ثم ,شاوحو ماوغعوسرم عراك عار دامبه دينمو نيت رعرتس كيف ب

 تدف ددع ع دزكك ند مفب ةداملا ىرحرَو وةردجلا نايعا ||,

 ناكني ةيلسرلا تاءلاسلاب بشل حبر ادم ومس ةرانتو حرضفلاا ||
 صاح نع نسود دعاس نموا مها هسدن والم نادؤ كل ا

 حصا سايعا هيشا مح تومي كرك وأيبصوا ةارصا وا الحرم تاكاوسلا

 الا صنم ا, >وهلافارومبا كلا نيزالاحرشلا ةينيزككسلا لاججلا ١
 م

 لوب, و حالا للوشا غسيل نوع اللا اللا كوخ لد حا وجب |

 37 ا

0 
8 51 1 

 مس م, 4

 يم

 ل لغوو نحدلاو بطملا 0 تعم 9 ريتسلا 0 نتلاكءرهدادعام ْ

 ه 17 ل ١ 2 ٠ 5 ا 1

 ٠ ا معو 0 ءانريوها اكو لص مهلا مكابس حب اميبجدل الحلا

 رق لاو اذهل ضم ىلا

 نادال ص لان ةروكذملا تاارنعلا هب نر يال صجمدا



 || نارعاطلاو نعال ببنللاب حييت انيزملك ىسي اس ناعم دكالتاكال» 2 ظ ا
 ؛١ الينوطوهان ا تاعرلاتللاو تاصازلاو للنفلاة يرجح وع دن وباع
 ل( قتال لقا نس ير ذضسن اكو ازعل عطقم صا مكرعل تاجا
 .. | بكرا ضرا ىرعلانععج لا تاكا همسي جلا كسل جنس وبا سو

 هلكاذر منك وردا محلب أخ مشا وعد ىمع هر نع صوصللاو .

 لك ذ لارا >ذلا نم حتساكف مولع ب ترسو طع احيان ذخوب
 متاع 20 ااماو ا ناب نمط كد نازعدملو اال ثيغ
 هذ ناوبر و ننرتعال نيل وقلا دجلاب لههلا بسك لاذ حلظ درج
 ت(ررزلا ضلك وهل نازطنصا رك لق و كل الانالليعو | سورا لي ملك
 اوان لعيوب هركذ اك هتحلك وبر ابالي عا مداح و“”كوا شهال الكرد طع

 0 000 الاسر ذي ىرلوصا زاب طاسويد طرح رتل
 : ه ف لعادملاو بيزتلا تاءاس ل عوا تزل كتم د
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 ءامامك زج اذن دذبلاو صضصرخلا و .٠ 500007 انكر 1

 ا طابا كح ذا نياجريطف تك ترللاتالظاك د ادعاسو٠ | ١
 كقفرادلا ور ف اهيركذ يعيب طةعبسلا وصلا تظن تنكر ووقا ١
 "كاماملاك تالي ةدهلو يمه لعاذك ضااذكر كيو ضر

 ٠ تسلط راض سوال 1 سقس اذكالو ا شب عر ذيلاو

 ا.مجارف صيرتالا الطيب و ,شالشلا عصمجو ساهل تركك وو |
 ةبرصخل و لع هرم و ذب و ضر | ةعبدا أيراوصا ةعبسلاروصلا ره
 اىلزحا نم ايلا و دلحلاو ند مجرم نميرعب نال سم ٌىبسلا هزه
 ازكو ذي لأ[ حبس نئمزكاىواممقاملاو دحلا و نوما .بضعب ناكوأ

 لاقدَق و ندد محن ابب لعن مله نينتتا نعرتكا تيب ةعر ازملا تناكول /

 للعو تعبسلا مجولأ نك دعب مص الل هني كو نيلوصفلا معاج
 قبلا والحلا نسم نبيع عر املج ضر الجم نجا ولان,
 ضارجلا هذع هرينبلا برل جرام رسله عرار هتك كرجرملاو

 نا ناك انك ادحلاو تاكا ذا وجب كى كن هاعو حعد رتب ١
 راهنف نوت١ ناك ذا وجت ادحلاو خرازملا كاكا ذنوج رجس لكك ارتب |

 يلا ناكأ دا نكش رن ويالرحا نجي ا دحلا د نعدخيلا تاكا
 ورقبالاو كاد ماو نصر لك كانا هركذ تلا ةدوصلا نأ تينشتا نوح

 جو ترا وا تالت كرتنأ 2 ايوا انتو تلال اق |

 ملصملا ؤٌفِعرَم و تدض <دح و دذبلاوا رحو ّصبلا ضعبلا ||
 دذبلا ناكوذاس جرس انا وصال نس و وصلملا عاج ىهنيالثلا |

 رقبلاو لحلول ضرمالا ربل وا ثا علا و هامل ضر هدحاول

 رم اما انب ثلا ذ هدجو و رصجارش هيدسالككا ماو تالت مل او اثم |
 نم اهب لموأ دحورقمل١وا لمحو ديلا ناكأ ذات ١ طباضلا نم ا

 مئالدوا نينا نمّقابلا كاك ذاازك5 نوحي لرحا نه ةابلا واعدحا
 نت اكوا امهم قابلا واهدحل نم ميرا ضعم نآكأ ذاامةدنكو |

 قو ممالك ىف طباع كدزل الدامس ابا وابهّصعب مم دحلو لك
 رتحا رلإ ةعرر مهرج | ضان ثددذ نم ةروص نيل وصلا مماج غرك

 معلم كدنكجراخلاو نانص|ممتيرنيملاو عرشب و مسفنب ابعر ندع |[
 يزل بر ليغ وما ىلا سيئ هللا ب كنس | نيب مرو دضت ذر |
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 شبالرذبلاو| عب ار هلاو ثل كن ّوسلاو
 تاكل صر الاو رواول #



 ”(ا وسما 2000 رجا لماع ليه ب د طل شمل شل شرج

 2 نيالا ةروصلا ذهؤفر وتلا نتمْخاضيا كاددركذو 1 طبع

 1 طنا بهج اباعدا ضلع وا مسر للا ورحا نمرقبلاو اهلا دحنو
 "1 ايجراكو دلي كسا علا ضر الكض ند ةراعا ىاج عرار را
 ١ ماها وعاوبج انو نعال نسا ط عد راجل يصمم التنبا راع
 “) وصلا ةؤجازتم نارعااطتكو لما تن ضل اضن ضد رجا
 3 قبلا و 7 زحل وعز راك و دولا ونجإ لا سوك مياس

 ا ا( طاب انمندزإ سرا زلت ذ نقر كزال 9لا دوجلاس
 1 ا و نعال >2 وكي كدا و نع ناكأ حا وجيل هب  مسارملا لل

 1 الاطر ئستياجلا داك شمؤبلا : ثاكأ ذا الذم ماكل 0-7 م ورنا

 0 نكوز ويك رتحلا نع اسإلا هدحلا و نوحد لكنا ناكل خل نوكيا

 ؛ 5 ا [مرك وزهر ماوفك نك دانك و نمسا نما ن ناككذا

 7 نوعدانم دة[ ىكذ ات سيل تس رمازجلا ىف روكرللا يابعلا
 ارا زنك نيب عراردلا_دتنا 215مل ج و رص الو ني وصنلا
 لم تاككأ نمانوبرتع سرازجلا حس 2 حملاف كذا كال نينا م
 1 يب لارض روصل ١ طول ما ىلع مالكا تاس حش دج
 6 تنس نت يب و تا ذو صوعلا وح اج نوع

 اجر نم اهواك و زراج يآ ببر نوح هاكر كيلا 1

 ةيزسمعلا ا مام زازجا ركذ نكرمجلاو
 | ياو ايلا رحتالا ئعورم غلا ورا و ضال »بلاج حى كامو

 ل 3 ماج داكوحلاو ىالع ندر غالالك ار ننال د كادزوج ١

 1 1ذازوجاح نااطباطلا نانئي الغ ةلحل طاطا انك
 / مدعو اذ ركام مح اكرم ناك ذا وك |ىمعرحا وىأ نوح تك

 21 ناين م رجلا اهدحلا نمنح تناك هاوس و مهلا يان
 ١ ضال نا هيد حن دكت دف ضال بحل صلع ليما الرش
 ( ادن ذل تاج ناصنا م ع نع رش كالو
 نإ تالئارصا باو در رو نس هلكت اكول
 وا. ص حطب اضل لسللا نامل طم مل هند مادا يعط عربا!

 أ ديرما ايما بوري رع ذعر يزل هدا ان عسا
 ظ حب :



 موا . يك هه تف اود كليو ديس لس دس
 داي ع لا ظ
 عر ازملا( نوكيا سكك لع دع غر اشملا جرجا و ولو ترس انتم ران

 "سد تل كيران يا
 رطل ذ مدل ولأ تيعتجو ماه دانوو لعادساو لع ةدعىف

 لا كاد نوتملا نماجروعو يوسملاو زنككاو قيتلدلا ناكل يشوه
 مسححيات-الللا 07 وب اطارةشلا نياللاو ىوتشفلا هيلعو ةرملاركذالب بحت نبا ىلا أ ١

 دامو ت لا ميرا كارو كلذ عر ازطلا ترض و ضرنالا بحل صخر هلا |
 در سدقم جرا وا )اجت ح رجا رخحالالو كس ان هن ك2 ليلا بر :

 بيرل

 جامل رن نيل ن الحا قرنع شاسع د|زرجاوا رمت >ريؤابع

 خام شم ةرئازبلا غركذ وراوقا 2 ماما(
 تسر 0س هدم مسا فالك ة// واط متو ردا تايبالابا هزار صك وعو 23 تحج متل |
 أ ظ 06 واهوادتلاو مداهت وانتم قو نال ىو فوك  ةرذلا:

 11 جاع ئوسلاو ناذ كذورج لل ما أ 0

 ىوتنهلا ءلعاسضلاهت ىقخ يل لاني شمللا غم طرت نا مج ا باريكأ ١
 ةفرضوملا اه وكل بتل هللعأ م لد دينالي وتلا وج كو شيح نك ين
 :حرنا زل سالك رض | [هونصولا ضالتخلاب >0 كا كبهزملا ىقنم |
 منا ثواطع هوز وجنب ءاتسزك و نيلوصفلا ومابي و ماتا

 ملا ملاك ةرشلا تايبالبب مصفر ولعمان دال تع مازحا تّدوألا

 ةيرلا ذا ضدالب جل بصح تمم د ول وان دال غر لاهل نعول نيالا >6 1
 موق نككروتا لا عللا ضالخ م دابر: وار رود و ملتي ل حلولا |

 هزم عرين تقو 0 وادإرلا ناكبل يعن ءنسملا لوا لع أ وزي وج

 نب ومزحلاتلاو ىلا الرا الاو ةيرقلا كانى زنك ]

 يالا نجوصا سدح راسا مص ديد وص |
 هل ىلإ دالاس اربي و درا 25 جاتك هذ ل حرص سنبل “انها

 ||| 2 كعيشو عادت 2 يتسن نراهم لس بص حسبو كفا نجر بر ©
 | هرس ان (هنر دي وذ | ,ادلع نص عربا و سنو مرقببابعر زيدا لع ورمل ةعمازع ١



 روان ف ابلاو دع او نر
 ةدصس (و

 ثا سر لاو دح او سراههلا
 مك5ك

 عب لباعلا فلتحا (١ ايم

 0 0 ط وركلار دوف ضر ا ام

 عرملع صر | عاد نفد

 هءاال

 عامنا ىيلودذبلا جاه: عراشلو دست ال ,طالعف ناك
 - لم فض حت حرجأ ساما لعو دهرتشللا شنها ةرجا نيالا بر

 ةد)لسملا نمزظنللل زري. داعل ازبار مانم فتم ١١
 مولان هن يل وضفللا رماج لشحو ةرسافلا تاؤمهكنلا نم تيرطصلاو
 امى و طلح زر فدانا اهو عسص ةرسانهلا تازؤرصملا ؤنرالتلا

 كره ذورط حمطض ندمان جراد عقب لك تعم أمر زيلورم)
 طاو قب اح جا ورجل هلع هذيلا برل مراد ةرساذ معررارلا بع
 و موق دنع خرازملا نحر وتلا ىفاذ ” وب يمسلا لع داني اللعو
 || انما كعورجل نّصمو محرما و ذي يب زن صدا ذا اهو لمس عج ف
 || سيو ا ضو جرش وج, ل حصجحو مم واعم رع عضال 2
 ظ اا دارا نم مصحخدخلا نع واكو 7

 /| تسحطدلا لو ص ع ع مازلا و دحلاو نجاإاو لحلو نم
 ليز ص دحر غرس لت ةىجما لا ل سيل و جر افلح مل طصورشنملا
 "تاس نيبزن حلافقلاعرمزم تجيذخلاو ليي لاروع لص تحرر ازنعار نب وانعرا
 ظ ةنينالو تالا كل تطرش ضرتخاأ ب محجر ١ث و جرا صد
 | حبر جاك :دادز كني لال نبي عمنمرتلك بر ثلوتفلا سموكي جزل
 نضرالا تجرخلا و حما عشا اربع م طبع ماها, ب واذكر 3 حجر
 تكجذىجزاك بر 23و جرا فصن ل تطيرش يال ذا عرين
 5 دادز ركبي نالوتسمي محول بح اصل ثوقلا تناك اناا كلل
 انتساب و يضل نال ردا ذ نال اد دنلع نانا تبزالو رجالا
 | 5 تيلإا ىلا نكد تاب ةنيببلا لاقل هم و زمضالا نكي كجصنعملا
 وردا حش نهتخلا كوك داوزلا تبتعارزلال ؟ىازخلا نيب ىصقي
 را ىواو هلع ضي يكل امملو ؟يازملا تيب ادبيو حرا زل دارتو
 رداء نوال جوضم نوم عراارملا م اح تق ةنيبلا ماتا
 ' توانيبإلا ضاتدو كحل وعلا ىف لتمو ةديزم لاسم +يتو

 ضرالا دهم رق ضارلا لجن ضر ان لسع عالى د١ دئبملل
 / هللح ماروطب يعز جرا و مب نح نا حرفا غمضرعط او معا زل
 ١ ماما حاصل صدا ثم مبرلا د فوتسلا ءي/رما نمشللللا
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 للمضي حلات للم ديب رن رعا راب ةاطنمح عموما فيرنا ورغ رف
 مدي سما 20202

 فصلنلاب عرقا لات ذ ىرجنذرعلا ناكمداذ ضرما هك تحام ١
 الادمع مازللا رحل نوري وتلا لش  الاع كاللال بجو موب هتلغم اب وا
 موقأ +8 حصل ارا وا نوع يداهلا ىف لشعو وا تذلارررراوجحنوع ١

 ورعابب زن د١ مس للسما نه رتحبصغلا باك انحدتو ١
 نظيلا مارطللو ذب فرم دين طر و ضنا ىف عر زم ا حش دار قو اشير ١
 دلطاي عر ازملا لزق نيفصن |,عيب وب فما سور هك ذمار ذبلا ةلغ نس[
 للعجف وشل هما مس” لع حرججول ورذبلا بحال رادو /

 كيوم يما نئغ يري اهوا ةامس نازفق ةدحلال ايش نا

 51٠2 لسع رتنا قابلا فيصنصو ناظوملا مازال خر وا ندب سذبلا
 عر: ضرتلا بر تام ؟مْزلا' تبنو ور جاتييص عراد ديب |

 مصحزخل رولا و رمههسب حح ؟رازخادب غضا د لزخت لص لقبا
 دير ضداذا ناسا ريد ى دنجررلا وقتلللاو روتلا ناهس
 رادو ورجل جرا عبرس و ءذبب ضرتالاو رع رزين طع ورجل نظم د منير |

 2و ة/نل تبل و درزن لع هضرحلا و ميعرشسلا سرازملا نوكت ناد ديزل |:
 بسوق لك جالو عرسان معرءازللا نه(: وكت و رو نع ديب ب 1

 يوزن غدد مسمن يآ نصرا تسجل يدش رول هيلع و دذبملا
 اشور ورع حججإل جلاب يزل شيال هد عر ايل رع عذب و نصرا |

 5-5 يس عسب ا ل بو ضرتالا ورع سنا حد وب عرنعو قيس ئخالاصا !!'
 قضاو بدشتللا نح *رم نباح ب ينم ضورتاكا غل للجد ملاذا ةريازملا ند |
 بحر نكح ناك داو مسد سم تربح نئعرر قبلا تأكثنا عمينعو |

 "مالا ةىسلا لل حيصنللا نس حصالخلا طب قع كد بني ضال أ
 ايم حاسما سا ساس تسدد يتب يطلب بس رازبلا ىف لشمو

 نينييلا كلل و نيثللاب بيز حلاو زوو ١٠كزمن عادل و
 سلا نمحداتعملا ضر لمع صضا ذا ةيازللا نيب سيرا جيتساالأ عالمصا
 نم مثل نعد لزم «ىزلا اع قيح سيعصلا معرازملا قانيعد
 يي مدا ااه مس سوتما معرازعف كتب هر« معلا ب صول 7

 داصتل الوش و ءرحاركملب لورق هدب سبب اربع, ذم ناي عربرعل طرا
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0000# 

 د دبا اسر طك ذ ا اهتنت
 ةلطاو ردي عمر

 2  .هضولا

 تل

 عبرا ءضرال بر تاماذ ١

 . سعرالا

 لعمر افلا نوكط تك
 ضر إل بر

 ضرالا غري | ذا عد املا
 اسكس

 : ١لازلاو نيتلا, ب ذنسملا
 كر عل 9 3 ١ تسلا طق 1

 الواجب انساه سك كك. شا
 قحناصرغا نجر هيولا يجنن بذس د

 سا نع تبدو هذ
 " وططلا بيدنشلاو



 كفل وم او ابطح ىرش
 ةيعل

 ا

 مهيدنا طق ال نادارا نم
 هلمت عنك انو فعل (ب

 مّ

 اس سس بيبي ' | 1 حبو الا 1 --

 -جوه توج 0 - -

 دعم

 - 0 ص د وم >> دم

 9 ب 0 يب _ اج ل يي

 دز رب ري اس ه1

 «عر ارم مطر وخد

 58 ب5

 0 اا
 ديزل لطلاو ةرسلاف ةعرارلا (نموكت هنو اخ صحو اهلاقسلائاواببعبمزخكو
 ّْ نام لعع ىلا وساد دلاو داصال طا داو ا مع جرجا وول و

 الاوز ةالكدعد ,نوكت 00 نس كال حا ورهاره ضد مال اذن ح داك

 ان كا كول ادن وكان قعر غ اذا دقعلا|ىيتنا دعب ناعم دتملا
 / نيضي كذ كل هيلع طرش نمهكي تاريع ندوعجو سادو عررلا دصح

 نا | علا د_فيالاياسلا عل جالا ذه له ش اذا ةفينحمو) نعو عادلا مصحح
 ! هلع تهكناطيتشي لا ذا نك دظينالن ار داونلا ف ف سوت ىوإ نعي
 0 بجيالصللا ئاطح ىزتش اون أك ومر و ضرحلا بج عيازملا مرلاطرش ثاو

 | ولو ىضرعلا مج سزان هيام طش ذا هعرتشمللا لزنم طل لج نا وهابلاا ىلع
 | يع ئسهقرلا حمل قكادتعدض للملا هيمان ذا يل وش
 نإ ىضرعلا ما هيلع طش اعاسلا لع هلك اذه نا باس تس لج هى نبا
 نا :دؤججلا وهاز ىنيرسلا ال[ىسخ عاملا تلا كلو

 7 |نعجفتم 1١ ذ] ناككن ا حضغلا نياك رك ىلا ماع عبتلا نعو
 ظ ميد عمتي النا دارا نيحورهاظ ضرعهنم لوي لكس نه
 3 ىلاؤرع حال لع داصامل( سموك ذل ضوملا ةمغ نع :>/و ضرحلاب

 ظ 0000 42 ا و عرتحا
 ملت حالا سا دالار> ولا حلا ن اريزحلا ة رحل ذا ثيابا طل للتو
 اطل حباعلا لع لل +خلأ عزها لرش اذا اذ هالئتلآوانمانص تاك
 /! ( مشان اكتا دنع رقعلا دض ضال بحل ص اع « »0 ىمايش

 كانه نعمة ز قا الورشلا نع عارلا كفا حبصو نم
 بيوتا نتج جص دب و لياحلا لع جلا طاتتشا عك رييصلا
 د اسعل قبض اسفل ىضتقيالااررنمللا لهل مدعو يكلم و
 . هانح دما سيصتلا فالتخا مو لاك عدمل ىلولا تالف

 اير لع ورعلل سسإرصل لسا خل حنصر اهبزن ضد١ ا اهي سس ءستف
 و مولعح ره ليد شن ليعاريشس هرطصنحح مر وج نملا ضر لج ورع
 ! ديزل ابنا و ورجل صير تكن غرمرلا يح جرخياح نا هيعاقفاوت
 نزلا ىلارطعللا عع نع سولحم «زجالع ماسه دعب عيدك عرار

 ١١ قيجزحزالاو راجت لل عرع الغ و ةيعرش ١2قاسم ةروجزملا هللا ىف
 ردا



ٍ 

 ”لمجلا صال رخو لنوم وجر ملا ةدملاىف َضلاوَملخلا تكردا

 و طغالل تناك يح رعي وص ةعرارملانوكتانإا ليوا مهسيونيل امل ٠١
 ريع لولا بتكو الذ ا علا] رع نحول هني نه ييْسسلا
 مريد كاع +رءازملاا بعزم الخس وانصر دوج حلاذه
 زظنيو لالا ام هك تطرش معررازمح نص فضلا ب جيلا لع
 -لعاعلاو معرءازملا ترد ؟؛ىازملا ىح,نبلا تاكثا

 ع ارا حيع مقلع حم الحا مللا تناكهدلاو نيتجمل هتنالأ جالك |
 مداوذشر خب ا عر زم قير لج درا دا ثور ناب

 ' نرع صال تلاع م رتاج اس نخل نما فاح نيل
 | ١> انيبسوس روجر تعب دلرتظمللا عيل ف بس ةعررازللا ١

 طاا هيلع ل زن م مضر تقو ضال يع [ عن هس ان |

 رف ذا مل صان نيب ( تيك رض وتل نيم نيل تبف ٠
 هيطسج تبل و عون نسرتلا ترو صرتالا ئنح ؟يزللا عيازملا |

 مدت الابر تيب و »تيب وبقت كلر دآ و ينل رز
 سيدو لز ولا ىو مييصبس اال ق دصسأت |ممبيضد
 ببر, قهسد تجل نا و بيصم وج يضؤلاب قدصتيب كدا ساحل ١

 بهذ ناضل مق نانا كاكتاذ موو ضنتالا
 عزل وأ ءولصتس تاكىنجا هاقس تاو ةيلعىغ الواو 1

 ماب مداح اتت ارش جاع ضال برسو تيعبرازلات يب ١

 ليصدحا قسالبوا طلاء, تج تامتماذ ةهعرمازلا وع[
 دياوفانه فت معيمارملا وس ثالاثللا يسرب قاس كرشملا ١

- 
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 ضر | امس حلالي لش و ىواتضلا نوم ريع امم نيسححا 6

 ,سذبلا اعبتامنسبنيتلا( توكب انو بتل نجحت لدا هرقب ١
 نتيتلا ضيرعتملناو قلما عشب ىف اللات باب 7

 كقمب ءاؤ هال نبلا برك حقد نللامت امن
 تاويبلا رهاظو تمام علل باد نملعدقو

 ىنامبتف نلاثلل مج اقريعو ةعبشلاردصو لاو 1١

 . لع بوسا هربا هاعر زف ةبوس ور عودب زن تهب هكرتشم

 مم

 (هتروهمهءلتبكلا
 هلص اى

 4 7ر ىلا ىا



700 

 قع عءازبنل وع نم
 صال

 رعاو سرذرلا ن اك |ذ ١ (مُي
 عا نبق ابلاو

 1 يا
 انواؤلب اءربى مار دب عد ل

 لطدرريدع و «ل 2 هن اك

 ارثلا صح

 اهنفيومومن عاقل تشب ديرب عابحرزيلور هل يدبو مصرا

 ١ةءابعلن مم حملا ريدل عحالملا لشع.

 / الدلو كرتشم ا ينرذبلا:ت(ءا) ولا ةتانقاانعل وسلاما
 - دين دا ذا اهي خيلعتلا سرني ما هدحل نسذبلا ناكأ م

  سيااسةرذلا ىف لع جاب ابر الطبول رت تنالاو عرس
 || اطالع جرا كلذ تعحاذاو ند اوي صل لعرب حيو كددوردل

 .رر| نصللا لعوإ تربي و يصل رئت جرخي مل ندا حيا اش ىينناكو
 | وتل شرردربجي لعب و يتلا حش ريجي الدر لجلا برح#
 0 عوج( تحس «(لط رشا طايع نعمان عراو معبر ازطلا نم
 تا .لرجااء ضرك و دحلاو نحر ديلا تاكا هيه راج ىف 5

 يذلا بحاصل ةرنلا و رسلاذ ةعرازمللا ( ضن وكي ليحوتحا تعرضبللاو
 ام| نيتاورس حادملا ىف كد وَقأ ضرتالأ جرجا و حساس حتت جرجا هلعو
 هلعورتدللا نحلاص) جرن جاور ىف ديلا ردصلا نول جركذو
 00 جياذل جاور ىو حبلا ىلا حتخ جاو ضرتا ل حس رجا
 ١ طروهك لا مهو ل لرش دسم هند ٠ «ريصي و ريزلا حيد درر هلع
 / هجرلاوه ىلا و زحلا نا ككو رلاب الان تداوه ضرقلا ف
 002 حنممالا ل بطر حبهو لوعملا هيلع توتللا ياوحعجحو ثروالا
 ١ حجسرجلا نع سرخلاسرلا حوحو جراح شح طريح شالا عت
 كرش ذب 5 ماب هرناو حيضفلاب قدصتي و ضضرخالكو
 أ "ترو صعد حولا طل هربا مجو لو تدانلاج١ حاوخحا وحجر ان

 نوكأ زت6 2١ تبن و قرن صحوكو مؤح تحال ثدك حب سنعمل احر ىف
 ا هن/ جل” كذا ارطإلا حم تح شم مفد هليعو يهز علا
 - قفالتو محر ازا نموبارلا حرت ىف جزازبلا ىف ب مرح« بصاغ

 فا مجرض ماع 1 آ
 اريك مق موح رطب تال وقدراتجلا درو حوكذ زازا ىذا و
 . 1رئابكو |راغصا دالوا كرت و لج تاسعا هريغو ميلر انتل ىف عك
 لري شم جرا ولا وعيرت زن و رادتكا ثدر خل درع حرس و دبع ماكاو ”ةارحا و
 9 دواعش الا لابعق ملكد كوالاو داتعلاوهاكرشلانضءاىوا
 نم كوففنم و دح او تيب تالغلا(ت وعي و ثيوعر مو
 ١ نامهتب وجاك ضنقناو ىوتفلا َصَصاو نص تراص ل جت ذ



 مسو1غ صولا نذاوا)راكول نيقابلا ذاب مس تاتش ذب نعاوعيمزم ١
 در شر ذب وا ضنا رطب عننا و كبش لهل )راضصول توا ٠١

 5 عالي طرا ديدن د11 هي مس نتا تيعيد زل خلان تادلالب

 لاةدزللتن عرازلا سيل 22 وك ناب غرفج لع ملغ و مدبب انك ة دعوا وعرا تييورق
 اك ضر ؟يزلااو د صحو ا هوز - صحح عرازمواجلا مو راحل جرم 1

 ب ل نر نعستجر الل مرق نضر الا يق ب سيح ءلفن (ثمد قرع و ١
 ١ لك ذر ما سيل لبزو يرن مج و06 هانم اكو ديب ب حالا تدب ديد لس 1:

 7| ذو 0 رمل ىنضرسلا طرح لا نعل قنب لفل رشم ؛ اوي لتس مزتشو مهامنا
 ] 10 كهذاه رفا متيب نآكرتشع نب و نجر نيل جيل ناك انو ومس

 ً 0 تكوراس رع (ملراد . : 0-2 تم
 ١ ع 77200 هوسةدمزواهتجرعر كذحلا هر ذب عيناك وعر تل لعةعاجج |
 عر ازا (نموكت بم نييجرللل هاب و علال درس (ىوكم محامو 1
 "ليما والا تناكتيح ور ودل درلا مو بع ةعوكرملا [“

 0 اعيد يح (تكميداو ملعاوقنتنا ىزلا رو حيدح ةعرارخل هتيلجيلا نع ىنابلاو 7

 ا ةسراغلاز 2 ومماسازعابيسرضمل لجرءالا ةسولصملا اهنحربا تعضد ةلما ىف سس عا
 ١ توفضم امس سازعلا (نموكب كلل يع جسولعم لس دال رضو
 1 ْ العم دلجر عانوا و رشا ىلع صيد حسرلانعللا (ندكت لت
 َ لع أ سلازعا ني هللا عومردالا سيرغي نا ليع حسولصم عللسح ارا لج
 أ || ىف لتمو رنازناجأ هيب «ت وكسر اهتلاو ىلازطنالا تس حصا ثنا

 ا أ ا ا 1 مرءمزج كوالا تاع 2(ىسل هنا كك نياهداض هجوو 8

 | < جاع مالكلا مات تايس و روق ضضولا نم حريز جمولعم 1
 || ظ ٠١ ةاقاسملا بما 23 حاف ةلئسلا

 0| ا 10 ناويدصع ماش لاطعسب رو طاقحروبزلا كا 1 ا و الا د يي ءادهخرؤفد لاجمل
 5 مشل افزع رح ب كهذ نع لى لم لع حجمرجا كاوحفني دا جعل |
 ٠ |١ وتلا لاول ماع دا االاو عرج نا معيس ١ ىدعلا ل 1

 1 قتلو مضلا مضحب مقيزالا/:ركك شالا شحته تاك ل رجا الف
 ا ظ ْ ا ثم نكي ننال عملا نم عصح م اقحس !مدعلا+ا وربنا جالا 8
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 ه2 ييرعلا ةاقاس

 مها عقتولا مركب قاس
 ا
 يول ال

 رص ىلع نا اسما متن

 لاح ال توتي
 قرولا

00 
 تدرل ومب اهةلمل نوااوجملا

 ء هروسل

 رعتلالع ناقل ارو
 دوغ اكيمعمال ىئر م

 ف مدصلاو

 1 0 اج دفان كيرشلا ةاتاسعبإب
 راجل وأ هانا صادق ع عرج راظاذهو ودا لعرلا ءىقفاو

 ١ نيؤراج لكس رع جس خا رحل الو مياكرشن كيبو حتيسب

 را نعد فيرجن حرا ف ىراللا جلاب ا هيلع ظل لنجل
 حاف نم مب انك ريع نجم نأ لع اناس دب زل عسف نذ
 نقولا ص >وعح ندد :ىسرللو لعرظت لقابلا و ضلال
 ادي مع سلا توكال# نقولا ليع قح اند نبنع «كهنذد غب

 2 هعحاع داش دانا مدا سرا جلا بها كسر تنحل إرسدللا ةمالوو

 بل اإل كل دكر رجلا سايز نانا ستيلا وا قولا موك شحا م

 "0 -يجراجاا قررا ةضاللذ مو فلا نهم موب لا ب لعق اسي هرينتكو لع
 لأ ردع نهد مالك ىلا 30من داض ءدان اناس
 “|| وهتك وازع خلوي ع ونت سارعزم اشم كاتس سوا
 1و تن كو نازح ويل -تالد ماج دودلا ماس ل قررو ىوسب

  اقاسورجاوو : لها يو فرج تاتسبلا نكرلا وييج مح هت

 لخاو توزللا ناابطق ليبرن ملطف ضضولا ران نوحرح زا كبرت
 1م فرعنو انتقل ميج تلي لا ند و هذولا ىلط !وابترو
 ها ا رجل ندوتك ل سوكت اهنا عار كرس حو حدو كبد مسطنل
 :/ | بنك عزل رواة ىمصلل بع قولا رملو ل كابضتفلا نوكت لبو
 : عع ثحرع .ولسح رك صلاضم نيع ملا موركلاو رهتبلا ضد ةاماسلا كنال منن

 قس فا لذمب و رعاظوه 4 قب تسيل كابلقفلاو يع قتلملا فاك
 ىلا ىمدالوتباهيزتلاب هال و|ىرغلا دا زميل ةيضاشدا
 ىنلا مد امريشملاب دارملا ناككنالو ىلا تسول اه هرينعو ةلطرلا لوانتيف
 ه«تيارلقف نا مرماتنطارم لا ظل ناو فاصنصلا ورحل ءرعو

 »لل عسا هلا مجلات + ىاسع رولا تم مد زنوج 2 ازبلا نقفالوقنم
 . نمسا جبال حضرنا 2ك ماضي ٠٠و نينا زوي الوحي له ح
 نزعل ا ومكذاب فالكل وربنا نال را ىلا لامك ”نء[اج لع
 عب كاسللا صحي 2 ان فا صزمصالا نم وؤنو كاف رهأ دنع
 2اتاسللا لقع نم ةدوصمللا ىف تناك تحال نتكريشللا نجا

 / ازجا نع تلح لرنوج الذ قرمولا وا شذا« هجرتعدوصتملا نداكوفادا

|) 
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 مشان |
 ناينقهلاو كاصخالا نهارك نا ل ييلو زازا خلاب ةولا

 ةعؤلتمل كاصناك مزح الور دتغلا:وطل قيدرحللاو ملعدللو ٠
 نوم فما وعم كو هلال را ىلا نع هاى داتا

 اواسللا تداكشرحلا اا اب ف نا كلش هلا اراب مارقلا ٠
 انتوا ولاهنت دج ع طق د مجال قر ىلا ليجا ت ولأ 5-0 ىلع

 للسمع ١ناهلعدتملا دورنو تدع وراهتالا بحل صلاهكذع ١

 ماّواسحو ندري رجا ونفت هئقدك سارع هانضرا مكبر اجم ناتدسيف |

 عاملا لقيا لت يدر: لع و كدزل حرش نع صحت ل انالا ندم 1 ١
 2 رييساح طخ الن ري وارهاب ثدو د لهد رجلا حب نس عراجتالا | ]

 لص هدلع امن لو ىرط جو تددبد لجبال ةزالادجب مزمل ته
 كاتسيؤ لس “رج ططمذ لعب ز سا من ضتالا لو كن ملى

 و لدن جان ىف راجأ ريعو بو توتنزن نإ الع ليشسم مولعش ْ

 ين قم بزل سلا نم ءولصم نجا مولع ةرمؤ مافاس
 تويز رجح اجري ملو ةرللا تضقناو ةرملا ىف ىكارغا قحييشللا
 مربي ماو تل سيل ضر خوك صم جحرنرمي لوى نعد ةعالو

 ك»زا طشاولو مضادل ل5 دج حشمرجا لورا /
 هندالز اجل ب عرتلاتي لو عرلا نذت تا حت را وسمو ١
 ةيرقلا جيح نان عوتيأ او طشلا اذ م ضم دوصتتكت اوضب نقيس لا
 حمال 3 ةرلا ثاانتنعرنحلات ناو طش ايعامهسب تداك را كلت |

 هاضتقمو ربنا لماما زوج كبل اسما ىف لح ةعبطعررلال ولا قا
 ناو دنت نا جاماعمللا ملتح ةعلع ,جليقىث رلى جحر هنأ

 ىل ءبتسيلف هع فضي |اذ هو ةدالاا هنا دعب هجورخ عب انت
 مناخ شا ح ضقولا سارعت قاسلا بز ليعاذا ان

 بيب لو ردا ف كككد ورخركي فق ولا ظان و عرملا را ىف
 فتككو «تنسب حبت لم عرالا انضتضا ليسشرع | هننا ةيعرش ةدديسب
 ليف ماهل ١ىيزح در ا دا طالع داقاسملا

 سا ١و سناك نعم دقت اءاءلقن هدممالا معامل طشلا

 اذا اذهو اذهرمب عصالخل ةجات مارب عام لع تسجل
 " رحاناذ جدال ىف لغعف بعياه بوضللا ةردأ زيا يش تجرحلا

 ْش مي

 هئنإل تدابالاؤلا

 كلرتبكر

 قر زعلا نير ريام ذه | هل
 لرد انو د ءلهجب ةري
 هلهت الب اعن دود

 لدي م اهذ رمكسقق اسفل رسب

 هيئرع

 ©8112 لا 0

 يُ هلو شرب اه لانس

 *اق نا

 طرت احط للاؤر غلا جورط ترو

 ركنا



ّ 
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 . "وامس رجلاب حعولعم دع فقول ىضإر) ضقو الحاد نم ديبرنرجاتسا
 تعقل ١ انو, سجن كل نوع اننا مدت لل ناكندا لشم رجا ل 6 نك وق جن هين فقول رَمْلا عمت لبر» تادتعو لا تزن ري م ةرقلاف ةدملا ١ رجالا دن تضقناز نييك ءاقاسو راجل يور. 7 ادع رمل تر ربا ذأ رادلا ةرىضصارتالاب اهلا سارح لع دانا سا منجد ا يبس

 بكور رىيىيسرجلالدنهتدا طل بلم لو لاو تاتاملاةله
 كيرتوذوي ثلاوهشرو نع ردات ىف تاسئا هر تس م ولعم زج ينيلاو ةدم ا تضخ (ُع يعاد ااا ط قانا حمانا هوس وضدروتلا فاين . ةسلاف زا ترب ذو

 ةمللل :ىتتحسو نذر لص علا لرد مح هيلع مايفحا يروا دارو عرب
 ْ ركن او هلع موقت نا شروف حعاعلا تاس ناو ىو طولا رك م - افعل
 ينزل زغ تزن زيا ذا هو مرج وتلا ىف لو رد ضرتالا صح ناص ولك ةدمل ايف داعم ا تس اد

 اهذنا را هنيتالا كلل ليدزمو جلاس جود يال اهتنا حت !ملعاسلا همام اوموقي نا
 داش جرانللو ةاقاسملا ةلعتضقنا١ذ 1+ كد ل سيل ل اهلك
 اليل مكي ورزق وبي حرج الاب حمد نا حما مدا فرضت
 رجا وم 0 مناور اق تاك حيعادسلاو
 / نوكيوزقلا حبي يح مج ناك جاع حيعاش كل حسا عطار اينطلاى ةاقاسملا
 انو بسب وهريو وجلد ءادسللاو روع ى لشجورهنإرحاك حوفدم - ليرطلا واما مص دلاردال ثبت ذاذجلاب مالو ننال فون لع أمه

 لم دكر دم جي اةاسلا دمع تقو سازعلا ع تاكا لال هاب ةلردم ةئلاكن اكاذا اللا ماجا هاا سالب ورع نسر هى رمل ماتسد نضر لير رس وجا د سل
 - ىذرل هنو ينل ا مطتن ا سرح لخلل او ىتيهاإ جلا ةهق متيم نحالا «اقام ا فار رسو ملا روج زحلا نقاب رع رك و اننا. جي ورع لجن لواتنتنا 221/8 اقام ا رّمع تو

 ١ تربينا دق ىا- ىدح عرقلا تاك نأ[ حير سوم ملا ةاقاسملاو
 1 طلح ملا رنا كو بط اجا ب بما ىلا تاك ع ازا كبكتك
 . ملطعلا رجال سال ىنإلط عجل لش انتا لق نش او نال

 تائزاجاقبوهو ءىزلا مد ذا! اذ جاعازكو صال مقبض ٠
 معرازطاك مل وقج دال 0 ذا زج لل رداو دصتسا
 وها ىلع ترعى لماعللا ناصولشل فاك صالاو
 ظ 5 لسع قتاعع تقع كاو توك ةدادزلاو وملادح

 2 حف



 مور رج ءاو لما ملا منال لاعلا لمعسبسب سفن ىف كيرالا ١
 صال اجا شم ورنا تياو تغلط ذا دانا دح نمعراثالا ١

 "مرد دوج كاتب ضرما نال وجلاتس اذا اه امص, جرمازنلا و
 ,» اًقاسو اجلا عاملا راي اعاقة ادد ب حمولسحةنع

 اال ملال قيس هجسود نصرتالا راجل ييض هادا ءسسييكك 7
 دقعامسدحلا الك اك ءاقاسللا ضتنالج راج( وص ١ ذ٠”ول الو
 نا تحمد اذا سلوقب ءادرلا ىراو هع بحجتو طعادسإو ةلحلع
 تامل ادت ءزبضد نا! ىلإ الل كول راجشالاو رش هوب ضرالا ١

 الاوت كج جملاف ياخ اءاعلا توك ناب ىرشدذسال |
 اها دج جر اجلال تاىهداو لاوس ىفص عراجخالا نم ةؤدا لى داتففو ٌْ

 ىراق نال .كادللا ععخ مدع راجخلا عم دعم مزليالو ككجوإو |
 ض١ ذا قرين 1لتر اجلا تخش 1| مف ىكن ا ديبلا ٠

 خود« العلا بنريرزعل نمكت ج راجت نت جراج زيبضنت ةءاجاسملا |
 مغر اذ ضرتاات دك عاجلا وررط ئه نا قرفلا مجو وو مسالك نوم 5
 تارإضا اذ ملستلا ص منام راع ثلا وارجولا كلي. تلوغشم يع.(

 الرش. ةاتاسملا دمع دقت ىاكاذلاو جراجالا محتمل نكت|.ةائلاسملا ظ ١

 نر اجمال قع مدقتول قح سارعلا ليع ل هتشملا نضرتالا ىف َعراجتالا حسصل
 احاو ملستالا حصص نمر 22 ردتا(رججا ل احلم سارنعللا ن أكأ ذل أ بعمل 1

 م دع عرض الذال صأ رجا تسرع ئسو رجا تسلا نم يف ا قا ادقع
 داضرإخ اذ اهنجره اظ اجت مانغ انلا ىقب قبال َعراجمالا بعص
 ارز امص ةاَقاسملا دع ناكوثاعا انلق ال ءلصا نكح ه1 اسملا دمع
 ة1تاملادقعالاباتن وا ةاتاسملا ةدهف تلا جرت ملا ذا دانا هيلع
 رعتخي لاى اّقإلا طغتضي مال ع راجح د تع زيف« مندا ط طي ى لاذ

 زاب! قعد /عراطلا ويلا نا اهنح يزرك لشعا لو دججالك ذ
 2 ارجا لحرو ديا هك كادتإ ءاثملا مراجل نا ع

 اغا ىف رجولا تاع ضرتلغ مقلاسإ ضلال عاش انجب تا

 26 مصب رطل هذ دامح قس نك تولاب نط ناوماقاسلادةعنا
 ليال نكي و نب اذا مكس الاى و ىلا يدها وه للعب سلرق ناب ىلا

 موا رثكتانحادلا خطبت وتوم جا .رسننت إد 23 |سملاو قراجتلا ةدم

 م1

 جفن ةراح الح ئناذا

 هاقاسلا

 قلو ياخد اعلا نام(
 ةناسلا همت

 ”راجال رن مرع نم مللي ا

 ةافاملا

 تولاب اق ىلارقعإطري 10-00

 «قعنمو
 ى



 ١ ا بسام ل9 ا
 ورسمت (قلدحا تاداذا

 راد ادلى سال أ |

 ا
 ملاطعة اناسلات نايا ا

 دها

 ميرشلا :اقاس قنا

 تالكملوا اور

 معر ارلا

١ 
 ا
 ا
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 يكب ىالطبلاب نوتملا عرصت زو انيالؤ اهح ىاقب ناسكجم لا نا
 . تام ناذ الطلاب م محّرصم دعب قتاللاوربوعتلا فدا تازلو
 م وقتي ادا تاس ناو غاذلا نكد او همت سو موتفن لهساعلا
 ؛| | ١نياب نومك حا واعجد هورس مقالا عشر هنكتنلاو ناك اسال
 | ةرع تضما ذل ملا تحس عادلا ىف تورس اس ايطن و حوت ناكتلا و
 اهدصخحم كال اك عجة سيرهال ادد تحض راجح
 ركوتللا نتف توللاب نإ طلادو هسا مراحل هر ان ركذ
 1 رتحا نارعاطلا واني تكا كن وللا ناك( ذا اى صجشو
 دّملإ ونا نّصذ تك ١١ دئب ناكولادا عقلا نو رمجص ناككذا |
 جنط حلا ضج علق تنامواهزن رجم تولا ناكأذامم
 رياء رازللا فا واق كلاو بت ايد” (واهكال صا ل تسال
 ركل خالف نراك ف حلا سلا برك وانهم ىنضالا تنس ضر كجم

 ,ررعل لترا يووم ناد يفوت د طرتسي و مان همت ك١
 للاةانذو تولاب زماان ه لو( كلفنا ور مدل 538
 ملعورتنا بارك ىقنالو كسر رذيإلا لبو تااعرط وانصر ننطارملا ف
 ,رايتخلاب انستا نراك بر هج نحاس ورطم نكرم نو هنداد ىلب زل
 رهع كاككتاورّبنا اوخلا نددب كاد ترولا كا نحن هذ دجو لو
 | ريمي ويحتل او مدس منسم نك :لاحالا
 ف تيار مح الصا هي ةزمالا زمو بحب تدوملا ناك متنا ترسل ف
 3 0 حتي ؟يزلاو ضربا بر تحلق نم ومقام ماج

 رجاالو ارش لع اه م رس تيب و هب مسقيع د طري د ال جا
 لذ لشمو رنا سلا نمّقب امو دوعلا ضقت و نصرالا هيلع
 رونا نوبات ن١ ءارّتخلا ةاقاسللا وك عر زان تاكد و الهو
 زمدغا رز ١نه كااط و رنارك وا نالطسو اه بع مازال و حرش و
 رانا هرعو حطت و شمشم ع جنسس اعف سد فلل مر“ اذه
 ثابتا كلل يبل كرس كس نو ضر ا ف رشا جواب
 . عن مصح عري ز قاض هو ومع: صح مسحت دنه و ورع و دب
 ويزرع 0الاسملا نكت لزوم درة نرغاهسا دهس ب نجم وترحل رع
 رخلاو عيخلا ضدوو ضالة خا ميكس دق جمال وررما رجا

2 



 راجتما نالامككمردقب مراذلو لع نا لرجل الو زج ملةاقاسسدككرشملا ٠١
 غل قو ولا الرجل بحيالو مصيب كل يذلا مهلا لع كشم ١

 يدل اريحا ةمالعلا كييشلا ةاقاسزءاوج دج ةذادقو ونا ٠
 ىاتحلا و عدا( عنا >رراتنللا ف للملا حصد لوقا ءاواتنيفا

 ل نيكس ينملا نيب معرازللا كلاب دو تر وصاح نهستكو ا

 ىئمم نا حنا ىفا؟قرفلا و تيرا ورلا مضا ىف يضتامبسر ذب و ضرما |(
 لسرهنا ىكسلاب معرازملا ىو رشم يسمي لع حارسا ناسملا ى ةمابحالا |
 مهولمعال ع ىفاع هيلع اسف بع مركساوعالت هنزل اكاد اهي 0

 ةاقاسملا روك بزجر وزملا سرك سل رعف كيك شريط رع عضم موطعح ةزجا | ١
 ينالوقنعالل عمل اروطل حمالملا ند زب ىذا ورش ري صحب قسوبرزملا

 افا ىيزطلا وحن نيد ري شل تارت ثح:جلسملا ذه وها ىرغلا |:
 دعت اءاسم اعلا مرمر ضع غدار لسنين اوان اهركذ |

 "للا ظن غو مرر ا ددنك بلل و واشنلا َعراجلا نازي انما وكذا
 ١ ببدجإ_ميضد لع نييك شالا حا قاس دك تض يلا عش اح جر اريل |

 ناك نبهذح نإرداظلاو من عا شلال نمن مصل هزتالان نازل ||
 ةاماسلإ زي هيلع لوعللاو |هدنع هاشملا رن ويمد ةءاجل ةاقاسملا نال |

 تار ب 2ص نسر امل واشملا ىف ةاتاسلا نوقف همه نم ةعرءارللاو

 (قكمسو هب تقطن | اه رنع مضارب تبل جك ىتات رمل نعم فلوملا

 لاف كش كب شالا #1 كد

 قاض دحل ول لكسارطلا نداكؤلانكو مصس# نجا( عافا سماء ا مقتل

 ازكذ نيبحلاصلا دن مصق ياشملا عاجل تاكو اش هن عض طع رحل |
 مسكر غلا ةاقاسم هتإلااو امر ةاتاسملا ىف ب تضل تنالعاقاسم
 -اعاسلا نا ميكا اوسلا رح اتاننا صا طيشلا نئمءأشلا مر اجا نا

 كهذ صن رطل نيلرجتا اخ كلير شملا را ججتسس | ثم متل مهمج تعول
 تناكك ذو َنرْمْلا نم صح الع امامها تم ١ رضا 21سم كال
 عر جؤتم ارو لءاعلا نوي اعلا و قاسملا نمب ”بكرتشر لا جتا
 ردع عمن بكرتشم ةزقلا قت لدرجلا سس الو لرغشللا ةيوملا
 نئاجرتلا نك دمى الضم تك تملا هراق كح دقو اله اءقكم ظ

 : اناا تح ء اضتقم و ل قلع ةاقاسللا ة.ىوسفلا نأب بسجل ره,
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 ٠ يلضرحاو ىنجح/اعدحلا فود ةشسحزخلا كاد اكاد |1

 لأ . م توتيعرش اما سو راجل حجار اتا سللا ىف رتل تمحو حس هج ظ

 ||| وجعل 304 زقللا نع مولعم زج ةدالا طرئكرملا ىلازعل عصح

 ١ نراكن لو نراجج#ا نوعم نا« ثح هزم لوو مم وار ممغت طرا اريل
 ؛ ١ ماعلا باج ىلع ةراجتلا نكل اذ ١ هانم دما هاقاسلا ناجم

 ! ١ ٍبرلرصبلا ضال حسا صالا زر و (ريتسلا لا تيسا الرتب“ «
 حا سحاا 1 لاو ع ركرفما
 1| اذياتتلا ىئركذ مسا لعرمدتف فالكل ا تقلا واثسللا اجلا نه
 ذآ ل2 نخل عندا ذا صن اس ةاهاسللا نمسا ل حصا ىف
 ماك بنخلا كلا دإلا كاكا سنان وجا لحما سس حيزخلا فص / 4 دولو روز و طلح ول لنلعز يوي 02 فسد ىإ طلع مكي نيلجر
 لرد قرئاوللا مدع عض اول مدعطر داب اوهام وعارلل
 ليج كل اع نا كريما 'ايول واول مدع ليفي 3 0-3

 دراما كذابو هوولجا#دالبرشللا قاسم كا تسش وان اقام تيعتن
 الأ ةصباو صاششإ يش ءاءاؤ سرا نك شالا دحا داماك عكا
 | ةطير> جيلا اقاسللا كلا طاح و ىاتحلا م توا ترتناعا
 3 مهم دعو وسلا عع لست ١ صح مدلل و1 هيرطب اكل نداكاوس

 | ضاع طرلا و اَترملا ىكذ ف كلرطملا ف للعلا كب شال اهقتيسسا
 ظ ظ نيدلعلا بر ههدهلو لضعلا نهر متغاف لولعم  اللعامو لوتنأل

 ان ني ولا فض و ىنا سارع عم ةيرماجتبم وطعم نياسب نموه صح قبس
  انمع ولع رجب ححوطصح لح زعم ولحن وح اما سمو ديب نوجا ل

 | لدعاّواس وعدم بعوتمتد جاع ورع عر وب نمار وجل ا درت وجا

 / برت مد ل وورعتمامو تطرفنا يح مام ىف لزرع يح سس رحال
 ااا وكت ىلا نمقاسب نا فضول خان ل نذلاي للواتس زعل لع
 دا| ,ىكذالا تقول لج جوكذملا ثلا توك ر) نيس لصالة
 || هكتب رسل ل لولا ثدذ ١ثلاو « عري اسد نا قاس امو *نلابشولا را ازا ملل 3 ازعل لع حد لو قفاسي ناش اناا ل تنداي لل تسيح
 , . 319 ءاعم هرلا مف د الماصللا سما نوم نر ازبلا لاق
 / | ١ لع حئعرجلا مالو حبلا كلل م03 نرحا ما ملف كلبا لعا



 فوق دعب ء داي زب منار اتتنلاو يحال ىف لشسو زوون والا للماسلا
 حا[ذو اللرجلا لو جلياما غلاب وق ىو ل 301 حاملا لع لتس رجا حسان

 اضمن ليعو ريزعلا لاح ىيتكشللا ناجي وهذا مدلا ثايال 1

 فانا حماد ىئرطلا كله لو ل وانتي مل ل 3دتحلا ننال هيلا 7
 فلاؤرما غر / بع نه ناو ضن كح نيخلا سور عوه و لعالم

 كلم ناو ل315( بالا ييغلا بحلصا ني لوترمارز |
 الاي نينيد نا حيؤفلا برلغ ل قالارسا نم فدا ملرعا نبه ليع نم ||

 ملقنو مسأ5 ةمالحل | قفا برين نوال لع وجيل مط ثا خالو
 نحرا ىف لس تريك بع نوح حا رحال سبت وو بتنك ة دع نع
 ةرسارعلاو ديرب رجا ود ب ضم مساج سارطل لاح فق هز حراج |

 هدا امرجافاش نمقاسي ناب اهرظان لَم نمل نو ذا ورتاذاسم
 ىلازعاا لع هاقاس همعاردلا هع مالو مروجأو تلج يقول ةلحورع نع :

 _مل نوذ اموهاهبسح َرخلا نم حسولعم صحت مروب ملا ةرللا ىف ملعق اسما

 اقاملاو راجت وكت لزد تيقيعرشس هانا سمو راجل اذن نعقفاسي اد ل
 هدوتسزبر ا كتبا لع شم تاعسادبجل ناناذا هيام بج مح 5

 وكل بره حس ولعم ةدح ىف ةيعرش ةاقاسم سارع ف صنع ارعقاش معو |
 ليعاننا مالهكأ مدقت_لِوَقا يطل للا ملفت صح ةاماسملا [
 ىيزحنالا نوح مضر الحا نصر! تيب ةانسحم هسواشبللا امام[
 نيصرتالا باىتصا نح نول نوه ناهس ساغ فرعنالر |هتعا ةانسملاطعف |||
 ىرخالائىس خرا !عادحا تيطرل تيب ةانس حال كاف [

 حنمنللا نيله رحب وبا مامنالا مكانا ما صال كتبا ةادسلا قكو ١

 قى ماتعالو هادسللا تعجب يطسلا نصرا ىف شت الل ناككنا /
 نيرا بحل صلت نسا ىف كفه ١ ناك ءانسملا ىلا ءاخا كلاسما أب

 متعلم مرا جتنالا ناكلرق ةانسملا ىف نوضه١ ناككذاو ديمي عمايلملا ١
 2 1ك هاما ى جت ىلغسلا صرمالأ تداكشداو شيخ ارطالا .

 صاطط لسا عالا يعط تم نا نوضاق امنيات هسا بلي عا سوة انسملا :اإ)
 و مصل باك وم يرن ازببلا ىف لش و باوصاكب طعاهساو بر كذا ١

 نامتغض ىفةتبانلا نات ايع دا|ءخيب ع حمامملا حيض نساهم 1!
 دارت نا ءندلالل» جدخ حا مضومىف نا الربو سرااغلا

 روع 4 011 1

 أيعريضرا نيب نيت اسم
 دابا

5 

 راما سيكا

 «راوجا ايعدا مسرب

0 

 ل مل

 00 نذا هن ائكاسمو ام داس

 هتفصَو ةتئادلا



 | ١ ةسولعم ةرخ مولسملا ساطعارخ ديب قاسااذاامم لسنا امني 0207
 لله وجدا,ترائك الا ووع قاس

 عيت ال يفعل

 كون ةاق ا اراطتإل
 ضاع |

 110 ر  ا

 ١ ابيليو ساره م1
0 

 اة

 مم سمسم

 نأ ى زيلع ليتم عينج لسسرزنا مكم سبيل نأ ىدملا نمارإرقا ٠

للا ةلاح تضتنا و ةحولصم عر نم ممعحب سعر نا قاسم
 4 2 اًقاس

 ذ|| »يلع واسر وبزملا ساضلا ضب حسولصم صحو رع عداذ
ا لمجد راسل ته ىتاف ميكا ورع وع د وكت نم

 1 ًايسيع خ

 57“ كلود 7 وصول هريزاهككو 0

 00 ءاوعد ممتن طجيزعلا يتلا جالا عج قاس و نيزنارج اتم
 | هيلع را عقال هنرا كوصففا ماسلا حصل | زيارتي تال
 || ىوكب واصف د نهب مركلا ب حجيل يس مخرجا دلل نا ةشيبلا

 | رآأ :رسار غصن ول يبزن نحارغصد تدوجاو لنه كلع ىفئاديطرا ممراجس
 ,لإ نص: رجا مم مكح الد صصم عج ملو ىلاضن ا ليما بق أسد مرت
 / قيوتما و ندنب ناظم ندا ملوس اطل ١ نضام ءاتأس و نكت نس
 لأ ركام زمرا حنس نجا هل لع لخارج لايع تسل ركك تمم "أ 0001و تسمع ونمت اناس ركيراجحا تاك تولع بفنل يرش نإ لعتم او رسل فص الع لع عراجتلأ رح ىف وجال مصطنع رك
 ولا .اهلطم ”* يعكر بع ءاضللا ةاقاسغ رمال ولا نيببخو نحرؤن ءلو
 ,از| نلاتنلا دماسلا رجا نا ساهر زنا نعازنا انس دمام ئاشلاو
 ار | اهب تمر لن دنع هرعاعانه ركب ةرجلاو للا لباسم لع
 5 / حماسلا تيبو ايزي عرج او هداض دنع وجال« مزلي ىحرقع
 1 ١ اااه 0 نينا لعلا جا, لع ىصس هاش حد لوه و لوكأ
 ليديز ممول, اخ الع ةيعرط اقسم لطع بد طال تداع
 1 ُ قراج بع عكا ََى حمو هت طنا ت وع اضل جيت <
 |١ لع حموممة رسم فقولا لكان ئمرمعاّقاسهو مه أجوجا نو ْفعو
 ض 5 معولاعم لس مرككا سا زعاوع حجل ١ عاجل شلرتف ىخرشملا حولا
 | راء رج مدد ضقدلا حبالك 2م ثلا نوكتلةاكأاصا ا( الهنا ضي حنت ملعب ل عايح السا هطعاولجن ملم روب خا هرملا
 7 مطول داهم مركلا 0 وصال 223 ايزل ليتنا ءمتلاب داملا
 9ك م تااكنا ظرلل ىوس ع ااا ماتعالراتلا
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 م94 تاكا ومازلا ىنةدايزنظطضللو ماعلا تاجساالا لص ارم |١
 مما ماعلا وج الذكار الا تقدالاه رع بهدي لذاك. ||

 نم صحم ءاعلا ول اعمر وللا جس مدرج لينصفلا ىداتفىفو
 ًّس نموه« اعدحا لا تل لق حاتغ شك وعسل ما 3“ مالرطلا |

 و رعلا من دؤ حس ولعج ضرما ديزل ناكأ ذا اهنو ومص جرن ازبلا ىف راشمو
 ”سولعح لح ف متل ارا تسال ثعح_بح ا اما نف سرطي ثارملنذاو آل

 فصلا نما بزل تعتفصتلا بيسان ١
 جوا لععرللا ى سارع ضرمتالا ىف رع سيرف سرفر ظن ورجل حتا

 بهل | ورووغس»ا عصر كذا جوا دع تاقكا سيكل يس وكمل
 يرو حتت 1 طش ممولملا داابرزحو جريل عر ازعوي اىهغن وتر وبرملا تضل |

 00 دلل ىزعي نع ممولعم ةرسانصر ا بجرم ىلا مف دل جر ماكل يف

 اجا مجيب توكتر اهلا و ىلاوالا نسبه علا» نا ايعا سا رطل بنو ميلا ١
 اهداضي قرص ملا بم ترصتض بكا نحرتكي لشعو رنا ١
 ”أصوتعر ازملا تعاضيا سري فل شح و ض قولا تحير زحل مدس ||

 : : تالف الع مالكا ىفوتم !كقو | جرغ وف اتتسملاوررسدلاة قاسى سر اضخا |

 ”تاولا لب تضئ اذا اصف ذا ورحنا ذلة دقو ةرللا تضقنا| ذا اءركذي لوما حاخ ىف أ

 لعشل فرك ناو ابككيو جوبشسلا مق ضصن مرغلاش نا ضرتالا بر ريكي ةرلا تضقفنا

 ْ تل151|جد سال حرصطلا مارب كهذ نايبورب علاش ال

 لع | عونتماسرغ ضقولا ضر! ىف سرني هاب ننزل ها ضق ورانا: 1:

 ترف رج هند نصي ملو نانالللا قولا رجلا كلل مل ئمكي نا |:
 ندد نول بو تيس ةدلع هذعلعءاعوساسإ ع ضرتلف دين ا

 عيال وتب ناار يحز بطلا ثلا نيعوت مؤ قفا دقو ند 1|
 مرغمدو لع حرجا سان لع و نصرت حليت وا عرش ثكتذ
 8 3 فر ا صوضكب هيمو نانا ب مرصاك

 ا 0 ا نرلاريزحنجشلا لدا قضحنوو مث ىرنسل انا .مجإرض ثقولا 1
 ةرناه ردا ب صمسدعل داسلاناكأذاو لاةواما ١ع عض احو 1

 راثطإ ماو سزولا فصال انياو ىوتنلا صقاوىبمو ضرتالا ل ىسرزعلا وىخل] توكي نا ىخبنس ||
 ماض المعن طارش اب تيضولاك ..”ةتولعمةرساكار د0 سبيل ات نيصملا ةدذلا بط مدصباهداضب اظل



 00 ةيويراشإ سو بسلا |

 ' نه مالكلا لصاح ورنا زنا. نا علا ملبتإلا سارع ضدولاك
 ر خنا ديفي سر اشملا ف ةرملاركذب منع نانا جرت كا لكسسملا
 ١١ لارا ف انكو ناعربلا نعؤ العلا قتلملا عرش فاسو د دب دنت ف وش
 "1 عياخا اهني ةاخانم الذ اجعل رحت ةرملاركنبب ديبيقسلا سداع نم
 1 ةسيراطملا ملئ نا تالق ناذ نع مب عصر تب عورمكملا دلع دمأ
 "0 رولا نتمؤ عصر ءاهسا,م | ضتمت اة اسملا باك اح وركذ
 ١ سلط ب رمل ء| طع وتفنرو انا ملا ىف اشم سل ةرملا كيب ناب
 ١ تق ولإر >«أم حطرل اكوع ورظلا لع ه١ةاسملا ىف الرشبل سل ردا وكذ
 انأل بتنا داع تق وجالعلا لود لما رتشلال مق والاحلا للعازإ و مولعم
 "أ سارع خدولو نأ ذ دج وسلا كتم زب لوا نا كان يعل يارا
 (| لل داعب ناكر ابره صين نا ىلع ملا ولت ملص ا ف
 ١ 00 ايا نا ىنيصانرو وريزنا مولع مكى لاوعا ارك
 "ا دلا حجر اناا تناوأ تضاب ذل جملا كلج ع ذهفلا خيال
 " ناك( ذل اس ضالخرب حمل رولا ركذ طرتضي د يلا
 كي وارحا أعم هدب وا ماعلا اذ حذو طعنا با عصيت لغل ثههذ غلب مل
 اذ نر والاب اطرغا ني ةدلل ركذ نوكيفابمرضيلا نير ايلا دول كحك
 نأ ١ بوصل طش ما نحةرملا كذب محرم نحل رنيطمل موال ديب وح
 ل رسؤيل اصر. ل تباىللا خد خللا و َمِناضراتتملا ناسا را هي هيو
 | انس سرغفاتقو لتقوبملو نافصن امْمِس جمال ناطع سارع اهي
 ُ ماك ءوضلكي ن مدر ولا دارا هاوس ترسو نيعو هنع ضادلا تاع مع
 2 مش تلا ايت طرا تاك اذ د
 مخمل نا وارهطعصي حلا منجرالا يوت و ملق فلك ع بيضد ىف محواح و

0 

 د

 فص دعس اعلا ناك تدحول ذااطش نمكنم هرملا 5 مدح ا هداض

 ' قاكياالو شرا قب نيبو تيب تحلى لاو ل صم طين
 " درت جرابعلا زنك ميغا نالتضف بيض ملعب ىلكي ليد ليككأ حق
 0 تانال سيارضلا ا 3 . 5 ثصح 0

  ناذ نع: لولا هيلع معبتو لعرلا للا ةاع ضةلضيوبمو ضادللا
 ١ تاك 15! اعرادسع ع ملكسلا نواس رلار نطل ساق سد حست

 اغلا



 نصرا م دول يزور وتلا يناس ىنحو يالا فضماا مشتابدلسففلا
 ىنخلاو ركنا ةيبزسلا و شيلا نروكتو ىريإل  مولعم ةدماضيب
 رجل ؛سيزعلا م ويد سرس مفوحلالا و منصرنالا عنب نصرمالا بحر سرعلاو ١

 اهب قزولا نإ ضرتالا بل نب» سبط اول جرف بنا ماع قلتم ١
 راصرَو دن ٠ جالا ناارجس ,حوابانهدا لنا وللعرق تالق |:

 نان ملادفنم كولا سلا ضيتلا تصئااورتشم لساعلا ||
 رصيف طنب رد جحا ,حلاص داك. مجا صرعان ضرمالا ىف عيضإ]

 اذااماربنا للا جاورتمق هيلع_يِذ قول اباه تسمو اضبأق ا
 قيال كاملا ضرتالا ف ضد زتشسلالا«رذلا ركذ سدحح داسشفلا تاكأأ
 الاطر اض جرا ل ف صنب ضال وجا تسمو هبت ا هرعت لمح[
 اذلاذ عر ازملا قع ناكو/فبباب عر زيلاضر) محل ا ذخا اذا
 خيو نوت” حنس عجل هيلع ورنا بر جراشل ناب 'وحبمرفأ

 ع مازملاب ميظسا سيرا ملا لكم ندا و ران نكس هزجب للا قسأ
 لحنا تحا.,ءياه مقالا بانى ه وركذ مزلكو ماتا باهجسأ/
 سر اغلا سارع ناكاشيح و الات راينا ىلارطلا أ ىل» كنعرملا لت :
 صال مره ملغ لاذ هعتعرازلا ىناكئجرتلا حنس رجلا سرح ن١ نبأ
 ابككو وجرملا +يللاو اوكا بالغا تقدما و ملال نهر محك ىف
 ا عرعأاب ليد زنوج ولا ليدز نجر | ذي سرع جرس ى جس |
 ىف ىبزعا دارا جاتحلل ّطلا معاج و من يك ليدل سس ارطعلا ١
 ناكناو مرا هتك ذ ضار ا ورم مضااللا ضرماإ] ١
 مق معركه و ندوكُو للابهشرعا ل كاق ليو لسا علل س.ارغلا ؛
 ”راغلاوبز نذع نمسارطبا بطفل شب ل دا هسسرلعا لاق ناو ساضلا]|
 نااعا,نرغا لاق ولو ميبملا حم ولقب نخلي نا ضمانا بلو |,
 لوو عارطتناكر ١ةرلو 291م تنير احا و ىحرضفلا |
 ضرتالا برل ل فلا ىيرملابلا تسر نع ىيسارزعتناكنصرتالا بحلاصأ
 مفاجالع سرع ولو جنيب« سرااطلا هلله وغلالو سارضلا ميكس ىف |
 لاقنلم داذوا احر كاي سرر اضلاو تعلطو هلات ريق ص ء
 لو )سيرا حك تاهو داس نع ا ٍ ١ ظ

-* 

 رياود
 اان ريزلاضراب سسابعل ا ع

 مودي وا

 مع

 معاذ ملكا مإى ١
 ملكر) نم

 , ماوالج
 مهلع



 ثذالانع عقر غر ضر ًَ

 سلات

 لضخ دذالا

 َ طل

 للسعي نا يطل نو انحف

 ١' يضاولعا اذه تمل لعب لاروع ىبر انا حجرلل تاكو
 0 000 زيا و حملا نع متم ملمع ل ناو جل ١تننا بحلاصل

 ' ١ ملة )انكو بيها ابكي ال اهبرط للاتلا يق هيلع واس مال ىرع
 | وبا.ّممَق معد سراغلل ىف اه ادرس وانهسرعو تاشدا اج

 ظ ” ديول نانا انيس < حصا تم بي داعا ملك
 ١ و مسرد انو مصحح ول لمجو انزع ىنوطي ناورعل تذاذ خكم ىف

 4 لو روج زاا ند الآ يع هرجحرللا كنالك نيد ىن نيدرسو خباش اهص ورمع
 6 يحل دوه حلا نم +داكولا و ليك ود ثنذ 65 ننال جن” روك[ ددذ ل
 0ك ل نع باب نى الملل يوتا 12 راحل اكس اللا

 اددلاو لوف تكرح. زناجمالكو لالا نيب كرتض جلا رابع
 .لاأ نال حم نال دوقملا نموكوللاو نكتوا تتكش هذ تس
 »|| رم عيرتح عبرا ىلا جلع نادالأ دوما لاهل تحمس نياك
 ”ابااصو »ا ورهاظ وقأ ةرملاركذ عدصل عرسلاذ روب لملا ةسرماطملا و -راعلا
 دان ء'وتيك نلا كيمو ذاط و وجلا ملدا تروكلال ةروصلا ءزهؤ ةرذلاب

 ادا ل )تحل كي ناب ادّمع ناكو اماادرع انا تاكا ذهول ون
 ألا[ ور والتم نينصم نيب جمال نا حيعازك | ,ف سرلعاو نهىضرا
 رك و معرما ار راتاتادتماما 0 دلالة اهل نالةوجرلا ل سمر حتي(

 //1 نجا: نوم جم رمالأها |هتفص ع مازملا كلا هريطو ةزازبلا ىف ركذ
 مانجا تلا لقمان | مطلع نم جس زنك سنع و ذعلالج يضت الو كم جب

 اسي فالتالا سورلل دحل نين ابل نعم سرا بل ج١ تاسملا
 | «ربجرلا نو انو ؟رجرلا نع ضرتالاب حاصل سيل امس لك ؤبعتر نا
 ا اق اسما نذق ناو ةحي اماما ١كلق نأ هدعب سطل لق ماعلا

 رانا ءياجرا ىف بس حما تف طم مظ اذه لام عدد حلا ول موجب الذ

 نأ طع اسارع جروب زملا ضرمالأ ةيسررغيب نا لجبل اظن نذا فقد ف
 /1| ااصا اسارابم لجرلا سعد كاليتق رظانللا تاعمت ”مولهم صح

 ام هد ي و ئقولا مط ضم لا كاى!بس ضد ناديدريو نع ظل اطونو
 لا لالا مالك اكن الكت فأن حجنيك هذ ل لبن ضقولل اصم

 ارا كسلا دشم هني ساي دق



 لاق انه نكذ بسانلا تيارو نإ فلا دعب بانككز حا فلوملا نكي ل
 اك الملا زعيم تعال علا ماعلا لول ا ظنحب تيارا عو تكة ار جرس فلولا :٠
 تع ىلاؤس باوحئ داصلا ماؤلا يوص عود ع سائداعلا ىدنؤا | /

 بالا بكي ثناونلا نيب مق و فالتضحال كسملاو محالفلا تيب قرغلا
 تارامتم نااللا نا لنا جتك يئن جل 0

 ماعرف خالل قا خس نع عر ابعد بكسل حل هتك و ضع
١ 

| 

 يي

 توذاللا ضرالل رستملا كاكف ب كليا عوضا دكسملا .نك
 ,امبج تيار ابي هكسمتي هكسس ار اص مريول .عحاص نه ملأ
 :مث حالنا الاماو ثجرءهنالو اَبنالو كِلَع الف موضتالا ا !كحو ||(
 لولا ل فولف ثروت ءانت د كتف موتنا يك و اهب غارطل لبق
 قحرئشملاا.ممضتنا م ديزلا فجل محالخش ١ اجو الح عر
 مب 9 ضجرتالا ريش نإ ضرمالا بحاصل ويب ضرالا ىماهدوجو ىلإ ظ 7

 قطا نيحالغلا فرع ىرجدق من كسلا قح قالوا رحئعادي نأ!
 ىنعمربب ريو ىدشسو | جكسح وا تحالف نعترف مهدحا لوط كسلا لع ةحالطل أ
 م ”موضتح حلال وادع جذر قورهزملا ضر | ىف ث رطل قا عسا وهو دحر

 رعب مل ضرحتلا بزل وسن الف أببحر يزن ضرتالاورخ يستف رول محئالذلا نخ رض نأ
 ”ةاقاا,ن ومالا فلوق ارنا عا هدداورهاظب ني وملا نمي قرفلاو ثانذأل

: َ 0 
 ترمس زيارته عد الذ ردابحاوعاكبرككا اب دإللا تاكت اذ ضار
 طر عأ كس ضن ىف موقش راع فصو وبل ارتسمدمّفَس ىا ؟ ىزرلل ضيرمالأ 1 /

 المصب ىاكث اد كلذ را درككا امه داملات اد ثترءوتكو .انيالف ْ ١

 اذارسيكا وراس كك و ١نبلا لشح ىاككإ سكب سوهاّقلاو ب ا يكل
 سأ دكا وسير م2 نقملا لو تنوع ناكتداكك نمل قن بارت نم بارد

 ثاناا صملا ىف حريبلا ىداتنلا رزان لال ميج ”مهشتسا لو
 م زنئ وهو ز وا ضرتالا فو كد لب راةرسكلا فق و صن اس ضعوا ثح |:

 ىف سبك بارت ,ادرككاو ءانركذرقو ضرتالا فو تدببانبلا ففوإ|
 ىسرارتلا كلؤو حين الدلع غيض ور | كننالكء نو سرطي م ضينالا ١

 ليوا ىف السلا حمالصلا لاو ربنا :ابلا نوكسسو فاوكيرلكساسبك
 5 زو تن

١ 

 يزعم ملل فلا نيم نو صندأ ىرروشالا لع صرش نم مويا باك ]|
 دارك نا مزااجسارلاجتنا وا نب نافذ تحب اجر ضر اى راع وول
 أ

 ا

 ١
 ١

2+١ 

 لة زلال ل ةوسيالف
 ..[اسمريب زل ناكأ ذ 6

 محلا
 حاس ارللا نال ةموَقَس اما اوف 1 7 و 7, آ

 رادوللا7 بارما هه كو

 دسقرملاو ىو يَملاو

0 



 و ديلا نستحت
 2 ت جر

 بسلطم
 عحلدجأا ف

 انآ 'ءنيلا نع لوح القنا ءانكو تزن |لقن مال تلا قحس زن ماوع عم د

 ! ١ ,داذمو_ق زجل لام يعملو لاعب كدذ نكي ملا ىخك راها ىركوأ
 * ١ ضيا وح اكةنإرذ الأ عولعجحل ذل وانو رس اذكو وحياك ىكسملا سب نا
 اركاب ] وس وقتسرإع كسلا ناؤكص ”وت»و ىف الحلا ملاك زنا سرك
 ظ اا ا طلاد تاون 10111111
 ا ارا ور ططسل|نضارالأ ف نوكت لول نيمحلاب كسلا نككضييارب درك
 ' ابك قلاب اننا سر 1 (نوكت ل لاتبلا
 ظ | كو كس نعل امرا مدجل اع معاج اأو
 : ١ث نكد نوع د كاتس م أ و ىنعشللا كحل نرجو
 ظ طرا لوصا نمت اعرم دزملا ضعب و- مارال ى تلا ع )تلا نءايعالا

 ظ 3 تيس ارم اكو ثرمَض 9 ؟يامجا ذك تلال مما ذرب ىب ةاجريع د
 نإ نبع ئع ثا - كسعا يسن رجوو فصو دجال سؤتم انا يعإ اهزوك
 10 باربع مي ملدأس | تصر نحر عضرتال مم َيحَدَهلاِم مل

 ١

 ْ لمباذكو ماداعارميزكاستسا ملف جإ دارزحو رع نوح و | الشم جرحا ئم

 :ودت هلو ئسماب ماو نا راب تناك نا مع ثرونذ حوده
 2 احا او قايصاس راى 520 نبا لنيك ل. نائاناجمشبالا مصرأ

 /ش لف رملقلا قح بني لوقبىدحازلا |ىواحلا ئع فلولا لهن و نمل
 نع ح ءايولو نينسم ثالئاف فقول اف تكلا وزيد اطل لا نوال نس
 1 واح تمل طق ضر اييخحالاب الرو 9التخا سلا ىفو شاج امص إرم
 ا لوح لدن تاع ىونعملارم لا نس وم | تاينالك ب دارنا ىدهازلا
 : ثبإلا ىارماوركلا ىف طضشمالو عرازبلا لو نهؤطعل ديرو مهسب مك

 ال ل 'ضارتكأ كاتيح ا .ماقرع درت ىلإ ضا|رنالا ف صفشملا بكب اذا لوقب
 دال امضانبو ملم اصع بع ماج سانملا ااا مغ دو لالا تيب ماعلا وراح
 / 0 هات, .ميبف ضال نه تعيب در جيلا يانا

 / ادار مابه ىئابن طن لو ا ث
 ذآ 0 تاي اما بدارلاذرترن دا ىق/الاةوتعئشسلا

 را ىف دجواوركل ا اذرو ى ع |اسولمم ناككذ)
 را كه غرجاتسللا .تايقوياب وج واكد سو تتاول اضنااننامر

 ا كايت ت عطا كو ءادصلا ع تدك ماريو مضي امو سلطت لاس نع



0 

 كلذب ءاحشو نهذ ماي نا كن نيل كيا علا هناا 1
 دقو كدجنع يلا تزداطل تم عرجا مهيب ماداسسإرقلا تح ,

 تارا دولا اونا تاتيجائواعدلا بانكراوإو حرزطلا ىف وكذ ظ

 ناسواذكو انكرءاوركو مكر اوركوراطعلا ادرك و مايل سا درك وه ]إب
 ف تثياع را دل ىخبدقوا.مجإف ميلا كصفف اهب انكتيغيك 5

 ظ كل وع و ىالئالا وا تبج كوكي و قش لامر ارقلا محو لبع َت وامل ْ

 ىنكساج نعىرتشما لجرعسينجتلا ىف لا ئكسا,رعفلا يمس اذ وا |
 رجا ناب اجا نبخانمو مولعم للا ايكرس رفحا لجر توداح ملأ
 كامل ىسسل عع حج نأ كدذ دبدربطت منسم : تزد
 ةءساك جا حاص 5 ٌئرتلملا رع صحا املا ع هام :

 هي .عرضتنا لسد وتعايش لا ١
 ااسنمالو كت ديع جالا و منابع يوإقلا طشب ءانولف رضرلاب هرم ايلا ل تم اذا ام تلا كفك ىكو ناكذىف اى
 6 ا 00 65 <

 سف الن شحات العلا صوير يدا 51
 2*0 نعونو ضخ زمر اليا ىكسلا» سلا هيل اذرب ناكأذاكألا

 نيم ةرجاب هيتس «,يخاملد ةركتسلل ا نضيرالا؛ 20 رضا وابل ظ

 اع 4 هده! تسدشو حسب اريهلا هن وللا بيضاو رولا كم .ىفآإ ١
 توراذل بحااصل ن كانجوسنجل انام ماني و تار 6 ١

 يارفه احت ىقب كالا تزئالو كاد نان فكي نا ١

 ا عاف داي حا نوح تلج جشع ظ
 يل اوال اع مالم جرجاب ديلا ى ذ نس مرا أذ نجح وبر نال :

 نطلب نا حملا جاب دإملاو ديلا دل و نقول ادا نعيضاملا ا
 يو رجة ايزل ىىلب مارا كله د نوعاجلا >ناكك ذارجاتس مب /

 اىاضربتلا جوجلالل 00مل يي ١

 تزاعكس حمس نال //رصعرتشملا لع حاكما مزيكا رغم ىرتشملا فاحت 9



 ١ نجاتسساغاو مودم عوه لبان امر ىف دجوي ناالقاذزر,نكو رثكالا
 ؛ ١ لول وحال و حا نبخب لتعم ةرجحا نم تاب دلل بحاص
 ! اه )جر رجلاعسي ناويرو دصمملاب ىسرخا مست قبو مظمح لعل دسداب الأ
 ظ تءرورطلا معرعوأ عراب لولا ل ناي والط توئاحو اراد ئعئقولا

 زر ىعمترجأد نجا نم مدعو نقولا صاح اس مدع دنع ملام ئم
 1 ىف كهدب هوجرلا د صم ع مام ثعرجاتسملا ىهنع |مهج تسرحوا عمق نكي
 ءنأا نا مزلب قلم و تسمى رجالا تس عاتق وأ ملوصحرنع ضقولا لام
 اإ] ميلع م الكل نعد ةالو ا لبنح ب حي ناو ىضاقلا نادأب كدذ سمك
 د برجا تسلل اكلم تسيمل ةءاهلا هزح كا كشنالو مج ضقولا باف
 )كولا لعمل نيدرجاتسملا مقفنا اعو فقرلا لاعأهتالل جعيات تقدع
 ,ااأ مع محب موي «ثيرطلا ن(نيرللا كنز مسيسال وجاه :رات عسب هصيالت
 نإ ورظاملا ناداب خا جم تسني هضم مول طر جاتسملاه|ءااذا
 ,/) لد دحا ل مخدول ع ح ضب اًملل ناكأ# انإل نيرلا كن ريصم
 || ثبوت ق9 ؟ وجلا ,فادإ) ىيل و نح تعولا عرج ران! ندا
 نأ اولا بى ايس اخ ذاالب نعني د وا نك ضب املا تم ذخا الو
 ا اسرغككن كلو سولت منعيسانللا اننا رن ىفاريثكاذم عقيو تتدسااش نا
 ٠ .ذاي قدس ةوشرملا ىف يك ةداي م بط لانا تمت دنع عمي
 :مأ لع دربني م ظانلا تلا الب إرس صم ميمجد ملا بحاصعرقييف خدللاب
 1 | ناو ضادلا ىا تال مكس ان ا وك صرلا ند ىف لىصتالعأ منن

 دنعأمل ورم اطلا ىف مضادملا منت ل ىلل اهو جماع دصالا كصف بك
 أ | ارجل و دياورالا نيدلا تعئشرلا ربي بالف تتتنا

 ردا وحاله غم قبيإف مداءاعرهتمرءاص مال يع عضوا «واك وأد حا
 1 سانل حلا اذ 9 علاسللا لهانركذ ناو مظهاا ليها هدأ ضو

 تيملاعلا بر ههرهلو جول ١ جاما ,جأرب نعشككأ عما وانلم َعهاظ
 | لكت تك ىريعو فاقوا تادج نعب هكر متم م ولع حرج ضاراف

 1 رمح نالت لا ليث س مب قلاصتملا ىلا ريوعا ميتا نضوغمل دير
 / ديزاكت تا هما شع م وعرشللا مجولا بادو حم ولم مسح تار نملك

 || تف ةرضاءمطارلا تلج نم سوس ضخ | كس دم جبل هانا وبزملا
 1 ا ملا ضاق ء«راظط هدر زب ندعو وماوارملا ضمك لع خال



 هيب رج« بي رفالا نص فو يت ضموا ىف فرصفن نيم دال دوعسلا و لسسو
 4 3 004 هج 5 اولا دما ضركض ضال بحااص نانارييخب ىنيجا م وا نانا نباو نيالاريم |

 ثاذ ادلب يرتد |(, "عر تعا زخلينل ضرتلابحا صلو ضوه تان ايلا ١
 اضرإل دصاص 04,62 ىمطروتللا هك هد ذل بح ان حلا اصوفيو فرصتملا ١١

 هيلا لا ص »2# 32-2 0 لاب نع (ري لي همز 2 حج ضوعملا لي وع ضرتالا لو* 2ك يرتلابحلص ناناالد وو ١
 < "نم رصلا حلاصل اق ءاواتن ىف ل مل وعدالب قت 3

 34. ند اريغب تباالا فرص قحضوفو يسم صر نمت حجم ن

 7 نيس ثالئالطعولدال .ىريزل جز جوبا, مكسا العنب رئحلا اا, مطعي نا سرا رحاص
 ىو قبب كر للا سيل نو كك رضا غلاه نأ نس ل ا
 تنس يصر وو 0 ”/ماانابطيسا 020300350- ا يشم ظل ا

 نو فلعل 0 اطقس ابد ضركتملا ايدو ىوعدللا بانك ثم ىو ١تذلا صاع نص وح طق )ب حطاب ١

 2 امل دم 0 هلي تمد ونور ارقلا تحل تس نيس لع سرها جرت فرح حج
 كرر يس اني ديذ كريا ىف ىراوع ملا ضامتلا ايدينا نيتفملا ازختج ذك ميئاط نس ||

 ترارع ةيريلارفارالا تبع ١ كوي زازلانمملخاا تذاج١الادتسواججتلوا ميز وجي«ايلعملا |
 اباعرلا دب اور تيرشلاا نه ناد لذ ملط لاذ هنع دوعسل ا وبا مالس لاذ :

 ملت راد اهالم تريلا نجا نوكت عا حدلاطجطللا ناد هيك راك
 رو راسل هكرصل ىف ن اك ند ىحزيوقن لى يطا هم نصرا فرص ناك ىماىاو ل ناطلسلا |
 را قح سلوخت ال ١ هل سيل ردي اواو فلكم ناكول ةخحضرتلا حلاص ندداب ضل نصت

 بنا تر نإ مجحارزع ه دولا كا نهدي اطلس نعاس موك
 ارز وطير زيك رح ا دعب ضد ىلع درا وسي حم لع ج شوب صار ى بس ١
 سبيلا و نيس ماع لهن ضم و فقول حلبا هلع اح وعم ديب و منك

 وباع واثبإلا و ىسبككأ رم دعحك ظ
 اى دع تشيب مارا دما ىنح مل كا مس فدا ط رعزم نت ؟اوالاصأ ١

 3كنلا عيجاذ يفض هىف سر ابواب 2
 ابدل وييلو خوك ذل اةدلا تضم لو حم واع عرج أب بمول ةدس هزل 1

 جيو الصار اراك دنع سل |راجج مي واتسبلا وىسبككلا وبمو 8 دل ْ
 مل ناوروكذالا جون الع اببعرزر نيكو بكسم دش نول نا معزي ١
 أى دو تبتيل] هيث قرت مج ورمزحب لا روس نوح ونسمع و ا دكا هنو ل نكي ١

 ادرك دوج واع قو س1 دس )ول هات عز ةبعاو وذ

 , دّماس حو اربع زم و سلوق دإراو نت« تاسبت انامزن ايهترح داررعر زو تلا إيست و نصرمالا بحلاص ٍ

 بيانثط ل ريئلالا
 ةاطللا

2 1 
 بلل

 م 8  ةيمهس

 نم رطل قو ضرارح احلا

 هلتيئيإل ابعررسراصو
 درب ةكضركم

 مث د



 نذ ابر داصلا غافلارخملا
 تود لوتملا

 ةرعغ

 1 اكل ١ همم صاج صمم عسا سمسا

 ركلارماراهسم/ سبب
 ف ا انيئعاو دش ايل

 مقرن

 ثلا نودب نيضر اضيق:
 ه800 يونملا

 ةزاحاطعفرتوم ايلا
 ىدعلا ةزاج العال ترق خان
 * تالا رولا او اضيا قأيسد

 ظ دنا نمزج لل نجس! ضارنالا ذي بلعا اف كلا دنس ادرك
 1 امريعاك عملا عما هرأجا ىرتكو ضرتلك ب كدي توكلوا ساو
 "0 ناكل درك كو ووابناكو ترون ماد نوي جازت و ءانريق
 ١ ركس دوبل ناكأذا امد سحمان هاتنو ثروت <ملاةانيع
 7 | ياجلاو 'هلرعلا لوع نقولا طرت قد صووررجل انبع رض فو فراق

 | مور كذالا لزفلا حيد دنتملا نعمل ءرذ ناك جب تارك عزي كالو
 ١ ورميت نمر داصلا ةارقلارجعي لبو العم صلو غلا اللا نجج
 |١ نجا بح اص نااار يطبريحللا الا علل ضي وضت كاك برك مريع نود
 رثشاوإ قدا لذو ىلواتنهلا صورجلاىامأدبع ,ةرقن حطني لو لعاب
 رق تدض تساند نحانكأ تحلم جم ولع ضر ف بس معا هساوئداعلا
 . (ماقلا سار غو ضرالا ركسم دش راج عرج و صد دج سراج ولعح
 "| و ىرنا جواب لبق فكمملا ينإ نعئيلتلاب ديب رن ثللعو نحن اهب

 " ا ىرإلا فقولا حطضرالك بعام ناغح ديب 25د دم ةدس امرك نضع
 ”” ارز نونضراحد < غلا جرن حبل جما نال ضرااعح الب رمل ىف

 1 1 انردقطكدب زل اههح اسح نا تبعا عرش جوالب جروب زملا ضرتلأ

 "منيب ماضنضاو لير أزل نع عدد شرد سر ضار سم مل ندا و هيب
 / ضو م داع محلا يو ثدذ ماسي لإ عش جو تودب

 “و عليي نكح |, عزم مول سيل كد ىف راج ادهسإ نعد مخك ف نكس .دذتح ناك
 ١" ىلإ نكولا باك اوا ثح نيرلل |ريزح شل نط ةمالع لت مئفا
 0020 حعإبتللا ارسل سوك كتف اجبارت تاكا و كحد دنا كاملا
 0 :مقدزر| ني -كسم دنس ري زل ناك ذا ليسا صال حيصلو

 /ا) مضرما دين مدن - خا ئقدطراؤ كس دْضماّضيا وول و "خس

 "| نيتنسؤك كن مو ضياّقملا قلالج ابل دب ضر ذخا ورمل
 "0 لاجلالو انو ]وتم لم ثلا نولب لك كد در دصو
 طرا درمو وري ثح نجم | دا >رتسا كبر ديرو عتب مج والو طع

 "الات ادراج ترق موطأ, طخ سس غن بجيت نهال خبض
 "| نمار ةرططر طلع حرصلا ليعو بعاهسكسم دشس ىو ب فقد
 ُ لسان عع و غإف ىرشعلا زاجل ديزل يكسم دظتم نع مايل
 7١ تقول ضان راجل عا ذوقوجرموب نما ةارطلا وكب لسرف فتقولا



 عاسدنم نع ورجل دي ؤرطاذل امس عندج يشعل جراج الروب لا
 مولع موجب قولا لوتس مز اجل و ضضارخلاب رخلس ضقو ضارإ طخ

 تاب اللصتم ضانتالا دا درتساو اعلا نع ووجرلا تقال بيرن كيو ٠
 نم نمزتكأ واس دشملا ناو ىتحاذ يلع ميطرزملا ضوعلا ٠
 سس ون ول سر جزل ةلطلا و لاعتب عبو كنددسيا لض |

 تاو جروح صياد صرحا ارباح مانت حبك مشع مول وم هعررع
 يونا و زهتلا تجلاتحا و تر دو هانا كاطعتض تيسولعمإ
 تعذب ناس ريس لع دير 2 نوح كد لاب سب ”زعرر,زملا تلطعش و"

 و ارز جد واب انقرجد وانج ري هأمرعرسزم نما جزل يا مج صملا
 امبلعاد صرع روكي ملاح نوعا يدلا نما ضال ندد ذى فص
 2 بعر نم حدعو تدي ىف نمؤقولا فل صاح لام مدخل

 رس اذ عدد نكد ديس وجاب ؟لبقتسم دعا هرااججتبسأ
 رجا مس ةدم نييعوحعم نجر, نم يزول ليع تف وتملا

 < :اتلا ةرجا اّسا اشكل ىضاَق ىدلل تطورا نمتسولعم |
 تدرج ندرجلاى سلا نمىلوتلا ثاداو ةدايزلا مداح زا ريوصب

 نوكدوعلربزلا )اريج حلا نيوش و بازتلا+ بيكو دعي ملا |
 نىك اءنيانبلاو ىلإ طلاب و كساب معربصملا اهيؤرقلا حاملا
 ١ نمو صع حج حزم مج هب بنك و اهلل اكلم غل نبي و ناس رخام“

 مولع ميكسسارعري يل ناك لاهو اسس داس رشا جولاب مونت دجب
 ولج زحإر ىف هكسم دس هني - سس ضرا ىف تملا جولاب مق
 مل سارطل ١ فص عاب و ورجل عموضرملا ىضإرنالأ ركسنم دلس نع عوف

 , ارزهلاا,ميعوكتلارناجل و عزرا نم مودم نبا صرشااباعيب |

 فكخو حق ضاع قصالع سرب معلم مذا معن ل ىرطلا

 ايل ةاهرجاف بعرزملا ضار ميد كس دنس جرش كاقال
 لش حلا صاج بيل سر راج ( وكت د تبجا ثم
 ككذب و_]وتا نهد ىلإ ذا نضال رج و حتا رجلا اديكسم
 اك ضقو نيرا ىف مكس د لس ضلا قيعامسا ض١ قفا

 تاعغسا,مم عرش دع سود محار يتخا تداولس ثم'لث ١
 [ا

 | أ[

 عدجرل ادار مم يلومملا نراب عض

 : توّيلادىبا,ج ووضع .ييح حب ةيعرش رج لانب بكور وكذملا

 لضخ او سعيت ضوعلا ناب الاوحد
 كلو هل س سل

 كو/وزما اهر ا "هلظحت رع د ردت

 ام نقع رصر فرمان وذو

 سارطلاو انيضرانسسكو ٠
 ايسصانبلاو

 ٠ صوص ل يل

 ٌعرفر هسارع فصل عاب

 نت و اباهتلش ددم نع
 صر الا رع ركتملا

0 



 اهلشب دانا ثقه طتس
 كليك ير

 غ1 م

 الب سلال كم اد ءاص
 تاذال | عرم

 5 0 تمس

 ابرءاصاو ةلطود انو راكد هرجع

 ينام نسمي ويا وزب
 كاقلاوع نيك

 هّمج وزلرك ارجع 7-7
 رطل ناو | اي

 ا

 ايرثعلا ناو

 ممسمعتسا

 ا
 ارلا ذحاو ضر ل |

 1 م لليل
 .٠ فمهلي 2

 ى-

 فوض اف مكس دظممل جرم ف سر وكذا فقولا بط نراصتنملا

 , 2 لشمبو موتا طلال بقا ار وكذملا الرقاب هقحطصتقس بنك تكس
 : ١ اسم لس تاطورصملا تعلق اد ل يعامس ١ زخشلا موجملا جا
 . | فرص ودب أر تملا. يذ سرخ كسم دلتسا نول هرمامبت و فنق و فجرا
 4 فهموا لحان والطا عهزرالأبر وبزملا سطل ارك ملو ثتدادالا
 ,7 حيَصلا نعرجلا ؤ+ مص اور بوت ذ لن وك بز ءاهانصمو
 نيالا موركلا ورلا جي الاس رغب رسرجلا تسلل نوحي تيل ىف و مت سابع و
 1 00 ا ءفوقولا

 ١" ملقإرزح»ب ضقواريريَمو تناك علل لكيا ذا وز رطل ضح
 اذااحا |ههند عراه مارق. قحاتيو مل نكي ملا ذا اذ هو تاواءطصم

 ىف نذ“لك دوجول ايار ىعاعرا لل و سرطلا هزم حك هلو تاك

 |اانو 3س نقولا كايكاكو لو دنع فضخولا نيبو نينا ٠٠ش
 ,رأ| تن الاف ”علرزلل جهل صرخ علطعم خلس ضرا ماج ض قول اك
 رأ لا عرلبلبمض ريل تعارمزسوا.بسبكوهحالصا واير ديزل ضققولا
 | فقولا طونو لوتلاتاجهح تاونس تم ملكك هذ ديز لمضف
 ْ امك دكذ ليل ا. عرش جو تح ليا بع ليرن ند مر ديرو نع

 | مجود ود كابول ثمرجاي عريس فت نضرءارقلا قحرل تن ضيح

 )1 ةروايّتعتامو تجو زل نما كللح هانا جوه 2 فرقا جذيلس

 ..| طور ادالو يي<ردع دريلقلا سوك ل برم عيبلو نهذ انما
 م] شعاب لعد تقوي بات راجت رض ص غابت ش نط دضمملا
 0| ىلارغو مكسغدضتما هجرس اف حلا لجو كرما هت زيك تتح كرا تلج
 رد | ساهل حوش كيب زل متكسم ىذتح تح ندرس ودرملا معا لحل غرض

 ل / صدف قوتالو كهذ ( غب لبض ءرتاجلاو فقولا لوتم ىذا 'ظ
 0 تبول سينا عر هيلا نود بيت. ا تيا بحلاص ند ذاع ءارظلا

 1 امكبلوعل حفوقومللا ضف فلانا ءابض فصيب جح نوابى

 00 ا اا نايك سس وتس وشل حييسا نا موعيللا ضر عذا ثالث ولو ممالك نم ذوحا دوه
 | غلب ري وعكس مم ا ىضلل و ني جكسعدشس انتاج
 لا مل نرغب تي شالا نسزثكا كدزم نيب ميرحا داذا_ صممي نا

 ا



 لص عرش مجوالو مرح دا نمسك دبب مب فكما و دئإزلا تع عزي ثم
 0 راد تصح ذا رصتسم ا بس اي داك ث حويل كه دوره شل 1

 تصقان وا عذباو ةرداز ضقولا يلا صني ضدي لف تكسصدشم ١ ٠
 دل ١2د اذه قف يرض هسة عزي نعد رت

 ىفوتماو َعمولصح ةوجلاب حمولعح ةلح تعيب زن جارت ىفو اي كحسم ١
 ىخا لم وكرالا رظانلا نسو را تجرج اتم ١و ةرللا يانج عضنمم دل

 ىباسلاى جات سلا ل نإ كدا كالكو صمولصم رج اي تمول عه ١
 بجو: رؤكرالا ورع مح عا جدع ا,ْمح واو مكس سحاب سودزملا 7

 بهز جاع ركسللا نقو مه عج بح اة ى دل سدص للص ٠

 وتدل كرجل مامن بهذ لع حدس مانب نين مكح ندنا شئ
 5 بكسالا وك مدح هر كذا ضقولا حد جب ليبنح تفخ قياو

 كح وح لك ئبعرتنا(ىرشللا صقوس مقا وري لل (ضوكبو كذا
 ناكتيحرر وبزملا دكصللاب للجد لب دعصمدع خد وحيبحلا
 لضنت ندا بيبرنالظ كلئساالو زكا كف ناك يح بيك رك اه للدملا

  نووويلل عجم »عب مالى شلا ستقوم تاور كدا ئنملل
 منج رهن زنا! هسح بانل بهذ قنا لبو تع ملح رك
 (ن وكت كسلا ا كا مصخش »ا ةرّيسملا ميجكتمع ثداد الفان

 ع 777[ ضوكتاا عروب رطل عر نما مولا فصارت قف خداع ١
 اكو ابرح ومايا ىذا حجرا هاا لداطلسلا عيجارفل :١

 ىف فكما ل ناس قبح ارمعرم زو ءجلا رحى دود ىاصو باوتلاب 1
 ١ ضو علل وقيل رنا ممل ىف كولا! نرصم نهد ١

 ناو سل وفا دحل لع نفني الا نلان محا ذا قحالصا ١
 تبريمالا نوعا ردع و قيال وريوشال اك ض7 قلل تاك
 ميار ضالة هزم سرّ ا لضصلا و يللا يف ئاهملا سهنلل ىف ١

 مهما و يوتشا ىف لشمو يفي بوا هلع نتي لادا عواايسانإ ١

1 

| 

 ا
 ْ ا

 ' ج6

0 

 ١

 هكسلافنو ىف

 نوكت ل ةلب اتكارلع كسلا

 مظوتول اذار لاي



 ٠ : ك0

 فاقو لف ج أرقلا يحيال
 هلب انهن ارنع

 عاشلاةحيبوإ نسا يكد
 ملانواثورن

00 

 00 هكسل ابحاصااء إو

 بلفثوا الوتر اضوف
 مك دزارلعر راقلا رمرإب

 م

 ١ مهذجوضطتقم لع كج يل حييل نم ككل اذ هوا هريعو زياقولاو
 اهو نووتللا ىف عولظنا هزم 00م شحر وكذا لين بفك
 :/ دس وااياتك لال الآ ءاطما ضاق حج هيرلا وورما ذا و مدام.
 / . | كارلا قف للا كالا هس هسلاور كذللا خيط هطورب يق حاملا وا
 ,| ىب ميلا ضر كا وس عاب كلر نتا قفا دقو ىداعا يلعو

 ظ 101 هر
 1 ا بصيانم ةماحلا ضارتال لع زكشمملا ثد١ تودب فقد ىكارا

 صيالبجاو(م صه )ب حينذل كح رو واؤم ناي ل ناورروكذملا
 ريتال ند ذا اوسأ هوغو دجلا للا ضاقواو ةيلها لك فاقول ياء للا
 "5 تابجو ا موجا نرص واهيل حاط نال لب نايل ما نه ذى

 / 111 اسال اا
 زب جيشا فلا دحرشفلا بك جلد سداو كذا م لاذ. و عريب ىف وه نم
 ديبزل ناكأ 2ااهنو لس حن باكا ئماعا/و:سككنكم ماذنماب
 أ "خا نركبو ريرعل هع غرطض اتوا ورا تيف ةيرماج ةعرن زعل ركسم دم
 تح قبح خا ةىنا كل كل ةرمدصو نانا اركب و كال اررعل ايعرش
 مش يح تعر ل ع ىاكتللا عم ىذا نودي سدص كلو 'ءازمالا حمصب
 .رإ| كذب ٍتكو تعش ىوعرلا دعب مط شايف وتسح بهذ حا ةذاوم ا يرش
 | ككذو رك عتح ترحب ولا عرش رت وت دعب .جوفعج جن بف ب
 /قءوبزطلا بي كيدمان ةيعرشلا طيارشا ب وتسح بهن م قفاوم
 / ملازه نا قبال كاوا ذرعا موصتقم لوقا اهش تو ححب
 ليزل نكاككالاهو لم جو اتف فقولا دوجول اين بهل حّىداوعرمع

 نوح رجا وني ماج خاحس ىقو نجر | ىف ركسم لضم ندونحا و
 كن كاوضخالا تام حد ولعه جرجا جم ولعم ةرلح نق اان
 ١ كولا ضرا مضدو!ءهصحو عراب يسخن لبو ديرو نعال ةرلا
 ل ثبروكك وكرم و ران ا ضو كشملا رجلا ب اربع زم ثمل
 لس حخالس ىو هوزض إما مكس لتس ديدن كاهكذدا اه سس خد
 ناز الا لوتس ,ضونف الص انا رع نع تاي رلا يثنا "واننا يف
 ١" ىفىارالل تملا عرجا زا داو عار زلا لعرب داقلا ندد لذ للهنالأ
 ' هنااعإكذ ةمزكراعد م ١ نان وزل و نقولا جلصملا ىم لذ



0 

 أ

 م
 روكذللا نعدوطتملاو عذب ةربعالو ثرروتالض قولا ضارا يا ٍ

 امالوسلاولاة نورا يال عج نبوته ذو 0 راتبك ريع ||

 كسرشم ديزل ناك 1و اسك تامدب وياج نايس و تارجوتتتدا
 معلم ود نما دج دونما نضصوكو نييأ نتعتادو نق و ضراؤ

 يللا هفوحانّداو نللاذ توك ابهر علا نوحتيفحلالا جوع
 و جولس نقد نصرا ْْض كس دش ديزل ناهكذلا هيف جسم حنبل ظ

 حبصع مخ نبا نعوم وبرملا محا نع تا ساهزم نباوتججورننع تامل |

 ع محب ساو وهما جو للا بح اطيدرارق مّسع ضقولا ا ضونفف ٠
 فل ىلن. ةرج ١م دو نضراالا جعارعزن فاعل نذاو |نيالاهعاطارق
 ميل حل راداو تعا نزلا لع اداة اهو 1

 زواوع . نوقللا يزول( دق ول ياعم ظح ن لل | 1

 5 ميو دعت ابو تواضع دب 'ء
 دب رواه ارك ملونعنسم نقد ضر َى ئرشلا جولاباءاقاسارع فانا ل

 تالا و ثاثالا ثمد مدحوأبمب فرمهلاو ضيالأب صاصتختالر وكلا

 وم ينضب ”لوعشتم

 عراجحلا مصن و تانالان ود عذحتو لاك د روكدلل يل ع رشلا ظ ١

 مدعم سنية كَ ن اكأ اا اهو اسس مصصحبص,

 نب ا تعنبا نعدب ن تام <مملاب روح سارغتصبرالا اهساود ىو
 دعي اخس ضال قش لب فقول يلا ملعام مض دالعو معامل ىلع

 لج يسارع تمضرتلاب قحا نانبالا ”وككرسنعلا نوح ّنيتحالا جو ١

 08 ضلام ضر ) ىف دك دشم ىلخحو الاصا دلو نع تنام ١
 معارز ماع داق وهو اةعاسسىف ءل كذاو تيل ذا نبال ىرئاهتيلا ١

 طواف تيل ىلا داةونجتال جوا ذا ةءوصلا نهريظبو 1

 تت نول نع ايمو أر وك متن اهم نحن هولا عنع واي ظ

 باللي تخالاذ با مالم كبل نجر طع تي لتجد 1

 مالدي (وااشلا غر يزهر كسملا دشمف لصف مالا
 ثم سولل باس ضرنالا ىف ناك دنا حصفت ع ةددسسا د |

 ا ا ءولصلا ئجء »هذ ىف ىار

0 

 ضوففرع باو ماذع نبا ام

 اجصتأض رالا لونم ا

 هسسحيسسسسسس-سب

 كن اناو روكذ دال وا نع تام
 ' تبرجزت ضر اوف سارع هلو

 . ل وكذ لا نمإل
 طّمفا

 نب َةللإ قحاعيل ا ابا
7 

 دامت اهييضوف دلو نعال تام
 مكي تيل هاذ
 ؟همههوُ دلو نعإل تام

 عةلىبحال

 هنرءزه ةامادكز

 اواءاشلا



 اهبذ ةكس ردكم نع تاداذا
 ددقؤع هتئرول نول سارع

 مصور

 نانو ار وكذ تشريد 6 ري والا كاكا نالوا قحاحا كسلا

 ٠ "بده قفوللا بس هدداو ىطاخبزي الامان سبتكاد /

 ظ 1(ةلج نمو كرت فالنحو تخحا دالوا و ماكت حا نيعو مل خا نيعو ا

 ١ يقرا ذكو لم ب ارقلا ناله م نري نمزاذ سارعوا نيقرسوا
 ' ١ئالط هاركاإ ان دنع ناجو قتال عرش ةمىالعلا لاق سالو

 ١" نيو ث ولا جقلاب تيرس برر سككأب تي رسلا عين سالانللا يالا
 10 ب مطتني ملك اشد, ىوسلا + ميجر ما ىدنجرمللا و ميفالبل شملا
 | كرم ءاؤشن كاوا سجط تاكد و ثفلسلا نوم حهاركرنع نه يرلا

 11 ىف تاناوإموكذ تش دو رس رككحو ملاكولم ن وكي مصيرنا ج فيينا
 . يلل ف شر اءءاب تك هسا مصرى داهلا ىردنطا ليعذلاولا موجمملا
 ظ "كازو ديف ردالو با طنا ف نكي ملل و سارع جرت ف تناك ألا

 قح كلاب ل تيتو عازل لات |.لعجسو اها واسو اهزنرح اغلا:
 ١” اهو كذب تنفن لعد ىباو نيلاذ كسلا دم هلع رببعملا اضل
 ل نامدوبالو_رككرل ىمت/اباوتفا ى اادجلا ثحادحلا تيبس

 .ىاتفا مدعاماو_خنأ وذ تغدحلا رش ريالف قلثملا كاكاو
 واتا اللا ثررا عا سايق متببلا تم دنع ماقال نس أب
 ١ اهلجها نه. ريسلا سلا و 0 ال بولا ف تراكم
 || ناز تعا, 2لا نعم نسل اسملاو درج قعح كسلا نرداكو
 ١" قولة يسا تقرتس اذ ت دهاجو] متقتع اذا دبع ةإرحا ترش
 أ اجو ابلغ ببسب كالا اهلا ازمال الواط تاماذا
 ظ .توقيساو كت رحو ار تكسح دلتس نع لجمال ةرما داك 9
 كه نم تراصو نذل تاهات |. اذ ىرش قرط جكسم

 ١ نه تنب نعو جو م نوع تاع حجر, نجي هددلا حر للا ولا حبس

 د نال جعبات :فوق وم ضضاراو مل :انب وو سنع مني نصا يكس
 مها حبات نم كلا مضت ترش رت ححو كذب تي نف
 / ”/وا هرمواضزو ا تنبللو دحاو لردذ نم حجحوزملا
 وددحا ومس مالا د سازعلل جل اطل نصرلالأ -كسمو "1 اهلا و رسل ميحا محا مم تموفرملا تبا ثرتف دحب ركذ نلت
 للجو نقازلا طير بصح يعن مف وش ولا ضارمالأ |حاو تبلل قابلا

 درجبلا

 ها |
0 

 ا



 لبا ماحتاصاخن سئ الماسي قد لجن ةءقيممسا يشم موجبلا |

 ميحلاصن الاب مدس عى ص اذ ضإرا نم لاس طق ىف فرحت
 محوؤرملا ىضارالا ىف ماجر اهن نقال تما تخحا ملو بتررتملا ضدو 1
 |عؤوتملا يب) فضحت ىف تناك دال نه نق جارت >1 أب لاعتم ]1

 هداطل مارح نطل ىض | الك ليم مرل منعا! يه ( :روكت زل( نا واهي
 . ثرؤتل للا تبذل ةئلاطلسلا ضارتالا بج ثريوتنال ْ

 رواها ميلا اهرعا عمتددلا مهد  حادولسلا ضوم نما. مف ديا ١و
 تن اطتدعلا ضد زج ليعمل تيب مضي رباب لن لعوب ىانعلاو ١ اثبحا نما .ئامأساواهباضلل ظحتود 000 0
 9 ا ةفارقوموتا ش

 ىن دست دينا ةدّلبو تبأو نبا ةعاشلاب بقر وعويف ]

 فقو نضضإللا بكس د شم لو ثدانا >0 نعتمام جسق 0 يرؤتالأم ابو اقف تبالالا لا قتناب ضاخ جراي ضر |
 : تاملجر,ى وصوم ودام | نما هبجوي ثا وتلا تابهفافأ]

 ضضمب قاس ل رعو فقد فكما ذم فلو ماو نيشنب ثع ١
 در واط ههاب ضان قف عاظتخ السلا ضرتالا هوتملا ريض نيرتالا ٌْ

 ضا' مكسم دش ل نيت عطوم فو ىل اضلاتلت سمبل و كد

 ىكذ لن اب نفاذ حال جاب ان 7 نعتاف 6

 0 رع اسست وص 0

 ملص, طع كا عضوأ للا قبا مث وحر عض ديب داما ممازتلا معمل ١
 ككذ حان ١مثعمزلب ضحملا دود مل وأ :ريخل تحجحو ولاه او ْش

 دز مزليو مطر ني دله واقباد سمعت ملت هحو ئحدحال |

 ١رضحدو كال نيد الوغش ضر« ضعب نائكذااء فال ١
 كانك ىلا نارك ت راكوا مسجل واهيل رفا جوف اخرا ١

 "يكنس حاشا باها برع دق رف يك رك ذ قرض اك اذ ١
 ىلاجتنا تيل تاككذ١ هناا يعم فلولا ىجووتف فقولا
 "تأيوازكو هدجرتن سول حقتشت فو ضررا ى < 000

 بيكاذد نم مضاد نهذباضيا حيمس ا(

 ال ةيئاطلس اىضارالا
 د (شلاظحالو ثروت

 و١



 00-0 للأم

 دش ةقملس ةمالياس
 ىمارإل لي

 كدب سجس بح داي تامل معضدرع 3 وطضلا ةضحل :

 | 00 تناكولاه الكب نات 7 تاير |, اصسو ىف قى
 ف بارا ذ وزان ارم دكو مجارع اك ل والا و تانسملاك
 مل هرجوم اب قحا تاكركذ شا تيل ناكول ههنا ولوملا مالك

 ور ماطلسح | ضان -و تالا هيلع ط ص ملا وهو عرنع ئم
 انو عرلخ نوح فحل" يد طبل نا يع نبال ملغ ريثما بهجوم
 فىربلا نبض«( لع تملا هخاي ئخب ابل جوتف نعطي مل تاهول

 كلا اهانعم عيسرءاذوا ميكرت جلكدباطلآ و مباطماب ندذ ىو
 ىدذ َاتكاع عرجاوه هزخحاياح تاكفب مىجوتلا هيد بك ىئذلا

 ِ | ةتاوحاد تببلاذ ضرالا نع. عم ةرجماوهوارىساب ىض كلصلا١
 ا ل 2 ىصايوناو ١7نياوك الكوب اطااب نكك

 ظ وك ححش ىف ركذ ىالعلا ثبارم / م ىبيجلاوا مل يجومللا نيب

 || تنبه رعت لو ىبا حيفتست للاقف ك نك ذو عارشلل باب نم
 ., ا . ايحاصا مي 2 ل 28 ناو ٌمصح

 ,| نضتو و ىلا ضارتلا نحاس ثْششم ىفو درا نمل ساعتلا
 تمانبإلاة وداعا سنا لجن ناردتت ليف مارد مفلك ولج
 |١ درو نىهوبا من خنللا خلا 0000 0

 اا وادا تا نف انت نك كى نا اععلاب نالح ارعتلا
 امة, وياطل ورم دق رمادة ع ىلاذ ضرع ممل سيل +: ويف
 ئيقرو يزاول ركذ دق واذ بهرزنلا ضرتلا تذضاب و تانبلا
 4 58 تيقب سلا مالاصنالأ إثم نيع حى ناسدو ىواَتو فصنو
 | | ةييتنفلا سكك دج ونالبيارعاهرتكا ةيكرت اظاانلاب عيناتملا
 ”نلاظلسللا ارالا ىف نيرجنلا تنال ضال سما وا يع تيدم أ ناك

 00 نا تدرأذ فيلا هلا ضاائجلا مفلانكرن وتمالذ
 فراء ب تقوم جرس ل اهب عاد دعب تبرع جر ابحب | هن دب م
 مالسالا خش معو ى اد وتكمد دجو ده تيوصو تيتنللاب
 اجل لو درحح و ءددائعلا نزلا قمم ىدامأ ههالبع

 اون نا نلت ف ضار ارب ةتلصتلا "نصوم ١
 2 و0

 |( مك هب



 منال مككسلا تخالاو دجوي لن اذ بان حالف دجوت مناف
 مسرد نحالوعريعل سيل و تال د بح وي مل ثا ميبالؤدجوت ٠١
 مج نبا نع ةارملا تان زال تنس الا ل |
 لال ول جوت ال ىنذلا تاما ذا اقفال طحسلا ضرالا ٠

 ٍة_ اككتلا ثذاب ىبجلال صح نع ءرطوا دب شلا تاعاذا !٠
 بلظلا قح لريال باطلا قحزحتالا كيش كح اكن ريملا ضارتلا ١

 نيس ثالث ضل حط ضو دشملا ل نم باغ ذا ينس ىنحالا
 واوهاطلا وحل نم براغلا بيبرقل ضرنالا يجون هير يح ايما ١
 نيم ث الثا لطعا ذا مالى الوفا تول لتس اذه سل وئبجنال ١

 نيبالل حقتننن حب لريال >/امكتللا رجوي نا حق نبا نعت اعو
١ 

 اهنحاملى اللرءاغصلا ضارا زكتملا جوا ذاب رق قايا ناجم :
 بحاص ن ذا نم ضيدوطعتلا تحن يسر عال ةولبلا دعب
 نرضدي اند 0 دعتلم يسم ى مس وريصلا دخن ضنا 1 مسجلا دا ننوكت ا دنع نين ناش داو ها 1

 م اتالعلا ب قفا فلان اذ هو ظن قايس) اا نذالا ظ
 ثادا صرتالا لع بترتملا ىراهتلاو دولا ذا نا نمجيعمسأ

 قكير اهلا اضف ا شلادحا ذا سالمبتف فضلا |

 دالا١ذا قادياصح فرد ةعرزم فانتا ةعربزملا ضيوغت ىف ١
 نا نصرالا بحلاصل ف مارد مماو ذحأو ميشاوم عربنا رع

 ىرقلا لها صعب تاذرصتس ىلا بكوريا حارا ىلا نم معني
 ١م هاقب طاب او لدي نأ ساما ضمد اءااذ١ عارم سلع نم

 مر دم د ناد نا ضرالا بحاصلىسيل واربجج كلذ مسيل مماو لا

 ا وجاطلا قحط سيالمسرلا ورشمعلا نخاب كه ذب مل ن ذايو '

 كيلا ميعزلا ناب ابا. جرم ث دحلا تع رمزا ف ىصتملا باغ

 نيل كالا نوح دمحلو دوي لانبلا ككذ متر مل ضرصتملا رحم |

 نمل لدا مجوب ىضارتالا الع يكتمل ذ ىف ونملا ثععدشمللا تحمل نم ا

 ىقاطلسلا مالا دورول مثيةلوا مدغلل تاخد مجود نا لوسل و ديد 0

 ملويق نم تنبلا تعئتماو نب نئعدشملا ل نمتاءاذا نكذب"
 اليماب للخلاي نا بالوا تيوب قملاوحا بلطو العض ع دعب ١
 فهن مدخول قا هلا نمل هجوي لب دذزكتملا مزليالوباطلا ٠
 ظ

١ 

| 

١ 



 أ ١ ى ىل ١ ةتنيال د م شتم ١1 ١ ئينالاددعب فقل قحرل نم نا
 اذا ١ تااذا دوحوم تلا . ملا ان لزم ككذ (تيكبالو هذعب

 | نكت يفت نصورعلا هذ كوارع 6 تبا دعب تبرم
 :|| و ةدوجوم دا او زا 2ا يلق لقتني ةدوجوح تبلا
 ا" ىايحلاذ ىنجتالا حزن سوك حلب 231 20 لوقتنين «تعنتما
 ها ايحارنلا ىم حقت: زضرالا حملا هدا هيل وا ل جوش نا كتل
 // وباطلقحارماثبلل_:روكي ال ووباطلاب (ض وكي تنسي شمع ال نكا ناجم

 هلأ اع ري خيرا بحل صحي وااطللا+ :جالا لحنا تنحل نيرر| ظ

 لأ ىلا جير تلا نداكأ ذل اينو ان زل جلا أ تنبدل لتس ندتلا سدع 7 نيعم
 :لأ 7( مي ئاو ذضنالاق حا دعب نمل الو تبل سيل ةارما ناك
 نا ١ ضضرالا_رحلاص مج ولو ا وس ىنرجاالاو ىيزوع "١0و دجو نااناوع

 !ردلا صر جرد نبا نع جارملا تتناهرحا ور وو رونو درب نمل اههليع
 أ ارنب ذا محك سباك املا صرنا ناب ىعشب تف كوصفط صفا ب0
 )1 رزللا ل نس تام ذل ونإاطللا قحولا دالؤا/ يل لنا هدداو معدع دنع
 11 نار( ال دما أ باكو نصل دا ىريمل ند تمذ ىو

 1 | ىئواودحلا لخاو ا ميولو دضشللا ذخلاو نيرللا ىف ءاانا لوقت

 ارنا ليمامللا جايتصتالاو ىلا بحل صف ىرح حرق دلال رمحلاص الأ اماطعاول حرق فلو )النام ننحلي نيالا بلاط نيدللا
 ملا و2 تضمن ؤردس تع مله ذخاو رفا نما
 نا اميصسيف مجدا ضوف ١١ |لاو ديطابسالا نم اهيل ذ ضالة ل
 ادا ضر هرشعل !ن خا ىف تاذالأ ميا شم مل تذاي من منك موق
 نأ نلاجام ايسر وو وناطلا قح نبإالا نبال سيب قاسم امضوضملا
 دا نال" يه ملا دشملا كانا ىف نب لأكل نب اول عج ثيح
 ها مث ذخوبتال لانها دارللا وانا يميل لل تنتاك ىف لح ما ثقي
 ار| ومس خالات تاطشمول ريسالا و عصا خر يعم وبا 1171 اة حلاة تان اة تالفوباططلا
 ل كوؤئرصدبب ن وكت كلا صيالو را وجاطللاب رؤلا يجمل خش >/
 ١ | .ارادقمربزب هدو ورغاهاعدا بنز فض تعم قبغال ربل له
 | سلا نس قرع ثم وكب تلا ريع تم د »الت حلا صو مارد نعم
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 ضوء زال مصو طّمساول ضرا ىف وباطلا قحل ىذلإر مصل مصيال

 أدخل نع عشماذ ملثم مدرب كير تس ليغ ضرنالا نم تصحو يذلا دحا

 ذخأي هىنجتالا صف داس مق ن١ كيابل سيل ىبج الوفا ذاذ |
 و ميعزلا و ابسلا تذاريطب مضيع ساب حر لذ اذا ضرئالا |

 و عاردلا تءادادعم حدرلا ئمذخاي قابسلان معمر مارلصح /

 1 تام اذا هواه هيلا ضوفلا

 ال طعاول فق ورا وتس دانا عابس |طيو :الول ضر
 طلو ا لاح ال ةوباطلا ليثم نع شحن ناصقنبل |

 اس ضوعا ذاصاقلا ّمعررزع_دار علا هيا بو اللا ليتم,

 مطصرا حجر لط عدوان 037 ضدونتللا ورح لود 1
 ض0[ غابسلا صوغد نإ حف نبا ىعت اءو تاوس ثالإ|
 هعرزلا عابسلا ح يكو محو 13 1 ناجم ال حمتنت نان 1

 باطلا شح اا لمص كلا ىعابسلا سا رشحلاذ ناصنب لولا |
 رجا لتس لجتسيد نا م ونإلذ فقد ا كوء) ىف نهاد تاكك ذو

 جامع منسم ئينالت ليدز معرس يع الا فلع دال تعال
 امس كل وال ضل بح اصل م نصت وا طعبطي كال ءالا |:

 . ريس جيل ١ ووباطالا حطم لع هدأ زب حجو زروا مبا
 : هدو الو ديم كدت ىنم "١١كم مدقت وق

 حتما ةدادزب انه هاب قطي تكلا ناهز اطلس )مال
 >ذاواطلاب فحصت ىو فقو ضرا هدد تكرر حما تفوب اطلا

 قفا هم ةصصلا نعت اىجاذخلا» كاط والف نبا ثدحا ١
 ممزلاي دأب خريم يرق ىف ىادانبب ل نع يعامل يشمل لش ]
 مدح ؟يض) ذا ركرشلاب نوحاطلاةازلو مهتما مصجحإرم لكما جا |[
 ىبنجإلامهطد أم مهر ن١ ضخالا كلور سيلف ىنج الم تصح ١

 قى يش بيصتسق حا كينان قاسم وقا'هذخابو ١
 نضوحاطلا تيب قرعر كا ىضلا سضديام خدا ذا دشملا

 رصملا عر م ورضي ناريزعصلا صول سيل حم اتف دنسلاو
 رزصلا لجلال ةعرز ضوقب صولل وهن هنو نكد لاه ىدجال ١١

 تك



 ؛ ادرنو واههنيب دكرتشم ةعربز مور مينحا هديزل هواتف ثم دوعسلاوبا

 دلأ وسند حلا حتت تنام وى ابسللا مسرلا تطعاووجاط اب تعري زم

 2 تدداالب فماهي يشل «ضطلا اذ حو اواطاابضوعب

 /؛ )طع اذا تعنتماذاء لع تصحسوكتملا نضيرعت نيتنب نعد ن تاع
 1١ حجر كب رض داع مهد واهذخا ورع دارو ىبنجنالاركبل ريكملا

 لا موب شاد نم ايس لا ضرا لاما مرفأ ىراقنملا نأ يي موحبرأ كد ورعا سيف تنس ستجنحم نيل عيلخمو تكس لح
 أ رد رد حقتنيال# يتسلل اذه لل ناب باي ناالأريطلا نم
 | 003 ١ نكي حا 30 لزيز تالا سيل ذل تعنتما تاو
 :ألنه,_داستم زخلا ور را والد جرب تام ععامهاو هانم دّماك

 نرللجال“ داصحري نم لقن ىدنذا مجرلا دبع دزه نم معضل / را لاب لا نماوزخلاو ان ٠٠مثرسولذ ند ذي نرمتلاو ةعبصلا -
 وبلا لقب و ليلا داصقل قرتح اذ سايد صومالا
 ١ىضديو >ياكرشبا تورصتني تب نع ل١ تاما 31 صو لام ار يردن يندب ك1 رنيم اديس رجم ١ و معماعلالو معاببا“ لو مج ماكو ار معي هصماالو ونامل ب ١ 2/1 م) تدهجحو ةراجنالا مجول يعوه ديرب وكت ايزل طيب تادج» را والا تيبلاهتبقر تنداكو ةيججارخح الو جب سنع ضير نكت ملاذ »| | لع وص زيرو ةردازلا يكن ضيا ١رجب زعل نلولا كدا هضادل : | د,ملو عض“ نم اس حلا نجد طخ زءا نخل, دلا طش ٠ تاردق نا عا مب قتا كيم هيا و ركذ تدصقام )| رضا ا[ سه ىدنا دوعسلاوبا كان دزيوجب نونبر ادقمالاح عحول | رضع زا تقو ىابنسلا نك ءاربجذ زجل عر دقي ؟ وج من ورع نمحزالارجاذخاي ناديبزل حبه رصحو | عرزط وتعلم نر | متو عر رماىدنضا مجان بع د وكذا اصل نعيببزب نمش علا ذخا
 مل ةوزلل نكد ركتملا مج ون زها ندب ل يزل نسا يتضح او ضر متدوح دع يطا 2 نيرا ل نس يللا سذ ديا وداطلاب تنبأ يعدل بججوي تنب ل ناك نبال ني ل ناو دحا لدي وزن اهي

 ا

/ / 

 يب 1

 داتحا و ريللا ىن بج ضان يهل ذكور وجس جا «يضدالاو عاب يتلا
 اا 1

2 



 نكي لنا تاماذا دشلا مل نم دوعسلاوبآ زلطاب ىف كلذريغوا ١
 5 مل ناذ بال ميخالف كتل ناز متنبل جوي نبا ثباالو 4

 غل رسيل و سالف نكت لنا يبالف نكمل نانا ةنكاسلا مخالف ١
 ناءاضتقم وقا تانصورعم ىشملا تاو 4
 دصتلا 9 واط عرب انا كش لخلالا قحبرلاو تنال زن. كنالآثبا | ا

 كاذب ديَصتلا مدعو طقض ممالك نع ازتحسا بال تالا توكل ْ /

 ردا نيرا دهن عما اذا جعادماو قالاظالا ديني تخئالا / ُّي

 مدع كرش بيصتد دخلا نا رخال هرضلل ضوفوا
 ييسلوقا تانصورصم نونسزسفحالا نحل حلجيال ويلا نكي كولا ١
 اللا - جسم انزل نماتف مع بلاء دّقوال ا

 بهذاذاتاضورعم وباطلاب نك قدخلب حطم بصل ا

 بحاص و وواطلا عكس نسم تاالثإ ل طع ورمحا دإب 2ك دشملا مل نم

 انهيار خال طغالأ نيب ,وباطلاب ملاطعالا تعب منع ضرما
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 يظاب نه اهزخاي لبق كسلا ىف كان ادع رز ضئتلا
 نكون الوا نكي جتيشل ايم طيبين ينو 1 ١

 ماقال اوبال قشحسم مكانا نينا يمت ١
 ئئتسم اذ لوق] تاضورمعم ةولبلا دوب نيس نعال اهذخا آلا

 جما هسنا وجم اتق ننس ثالث حلطمعتداب ركسملا قح طوقس نم :

 امادقما م دحا لمعت لس و يسن تب ٌضرئالا شما لن | 5١5١

 ١ ضينعت نوي /سيببلا ص ورلغ ضخ بتلك كف ذا نو ديا ظ

 دخا مل ريع ةلوا نعتادما 2 7 وصلا له هت اًضَوْرَمي ١

 اهاجورن نيحا«متخ”ل ورع 0 دن ليصع ١ ذا تان ورم ايزح متصح ظ

 لرتتام كنيس عمتك تخاالا اة ما ادا اا

 تيا لطم اللعتو ضرب حاصل وداطلا مه >نئماعنتمان ْ |ظ

 يوما سر واصلا

 ناكنا ناكم وتلا ذ ١و بلا لها تاصوّرعم عونم نال
 ذخو تاكا كو د »د سخالا ىادوجوم مسرلا ظ

 هنا بحاصو لوق نار قضلاانمدق م فا تانصورعس ذولا قشم |

1 

1111 

 || ا اهنئاريغصتا

 درمغلل ضر | ىطعاو



 ثالئالر ١ داو

 ضيقا صر الا

 رك

 ا
 ا
1 

6 
 ١

 ا اب رنا يرانا رس ١١ تاضصورصعم الفال و ذيب ة داع يرد تم
 ” ١ مسار زلاب نيس ثالث ةورطملاا».ب فرحت و ضيرتلا بحل صن ذا
 ا يك ؟اليعاورنم راج ذر نم ضيرتالا بح ا صلرصلا دو
 1 ضر حاصلا وامه فرصا سباظلاهاراودل والليل ةوورطملا تاعو

 أرتدي ماجا عمعااو نعد: رالف دي دج طلاب
 را 0 ١ اناناس | علا ضرت#ا بحار ناز عصاه لوقا

 خلا لا ري فال انج ماو رلشم مقباسللا للاسملا قانا مدقتو
 الأ او داراو :خلس ضر ٌمكسم دشع مل و لاا سيل صا ق ليعامسا
 0 نبع ند صولا و نعمل موصل ضمت الا بحلاص تدب ديد ضيم وفن
 اناا /كيلا نبا لا بدن نس ضلس نمرا ركسم دنس للاقشنا دعب ىدنغا
 ئ صاقلا د اء نصرت |!بحاص ن اداب ورجل كال صا قالا ىحد ضف 3
 ملأ صسراب وعلمت ذا وصلا نه و ند ذل هرعتس ا هذا :دزراو
 | يور كهذ اسس ل ابدل !يلبست ناد إءاو ينس : مست ةوللا دج
 ار | متل بضا نسر قب رورزعال» ضدوقملا ناكل اهي اذه ناعاطلإل ما
 | امه يزلانكي ل هدب زل ضحس نيرا جكس دمع ادا بلغ
 نأ نزلا وكرت ع ضيع ملا ذر زحل |.مضيونت اذ الط قنا دج أ جحا صد|ر او
 ارمأل كنا جو ]وقا تاضوررعم ند ذ ضرم ال( بح صم سبل نيزرس ثداالق
 نأ هنن رمال ضسولو قحاعت ساعي نما لل 2111 الا مطلع كاح ىف
 الأ لضناروب اعتدت ولازكو ريو ذصم منال مفر كادي ل هزل عك

 /اوأأ لكرالا حاصل سس وار, فرت ل نينم ثبالث نعلق ؛املا
 ملا ثارت نع حشارذ عالج دكرتلا تنيك اريعل .٠ نم ومال نكتملا
 بأ دعيوراهتملا حللت 1ذ) جما هدلاو دش نم تح طتقسيلا/ يلم
 |١ ضموقدا حتا حريم ناب وره درزن نع اولا معرزملا ضيدونمت
 أ نساك ااات انضوِرَمَم نك ذ لسيل ركبك « داي زاب ا ضوغي ما معن
 || ضال ضي ونت | ضرتلا بحاصل نسل باخ و حاررنلا ىف هاخادنتملا مل
 ذا| ضن الاب ذل سنجر | ىف ,ةكسح دم نعورجل ليد ل زو تانعورعم
 دا ذخا مل تبا ضراملا لانو 1 بن لاح ةنردر جالا اذا
 نبل ءاعءارزلا دؤللا ل نمل سا تلاط ورح شحللا نوح مضيع
 ألا تان رم | نعال د وقته صرنا ب حا صل سيب نيتناسس وا ةنس

 2 اا
| 
 7 ل



 مل مباع اذا |هدد١و اييرقرحاكداغصلا ضرا ئنتسيب لوقا 1

 تاكا ا وياطلاب علل ضمونملا ىرراهتلل دحا ليكوت الب دشملا ب

 نمتانضورعم رشكاوا نينس ثالث عبيفلا /
 ول 1 ظ تاماا دشملا مل

 اطلاي وتلا نس يلط عمرا ضرنالا بحاص جوع رك ذ ل والم |
 5 > اين 99 يعلا رصف داما عف دا ذاذ نيس تسرورهحب
 ركذ را والب دشللا ل نم تداماذدا تاضورصح ذختالا مل ناك رح

 ةماعلا ٌمحاّملا ىصو ىلع ضرتالا بحاص ندد ذ ضرغد قصاق فاض |,
 صولا دا نضل زم وررجل هج وجيل معذ نجد ب ذا وأهل نضحا نع ىنإاق |
 ىضااذخاي و ٌمصاخلا لاع نم وباطلا ئنمسورصو داع خدي ناب

 ثايب ينزل دلال نم ضوف 11 تانمورعم هذ ملذ صال |(
 الد وشو تأدو نبقي ل ضوجد ضرتلا بحاصن الب غشا |
 اضويرحح كلذ مل سيل ليد ن تم نضوعل ذا ترس و دارا و دلو أ

 ممن وأ ناز لولا ضرتالا طبعت لو ديون مازغلا ةرموصم اذا
 حقتست | [معر ملا تانصورلعم ديب دبل مزتلل طلال نموكي لول عاما

 نعدشللا حان | ذا! تاطورعم نيالا نبا 2 قتست نب لا
 ايكو أ لملعص ثيابك نامكوس وجاط لان اين شسبا ل شتت نباإ|
 الاه ةرياذ م وَما تاضورصم شيش حل وا عارم ةرعم تاكا وسو

 مات نكت ملا در يعصلا )ا حقتنت انا نا وهو عوتياع د ميشلا |(
 تجاّتحا ناو ميلا لّمتنَت اما يع ,بشف تيل ةرصملا# لجل

 مما لتتنت [ىمذل | ضرع ا حعأ هساو جعار زل ةرعل اكمل ||
 مكسدشم ى رجل ىلا دهن دل والب تاما ذأ تاضورصم ايسملا ١
 دلي مر د فرصتي ءرعل دما ضرمالا بحا ص ض وع و ؟يزلا تنس و

 دز رضا ذا تاضورصم ريرجل للشملا ةرجاب عيل شل د1 11 نصرا لاب ١
 وول .يسو ضرنالا بحا ص رعمالب خس ضر بكس م دشم نع ورهف |
 عارقلا ل دب مكس ف ضرتلا بحا صن لسا نع هاب |

 داراو دل والاب هرعت م مذا الد ل دبلا ملت لاك رعذخاف ١

 وكسإاوإ تاضورحم ند د مل د باقل هذ دبل لب ربتعم سيئ ١١
 أسهندفارادقم نا لع دب نل دو دحلا ضرتالا ىراهتلا مجو اذ

 ايد

 عاا



 م

 ا
 ا

 ١ دارا نيزخلا لعدن ام فلا تعايب مسمع نزلا جو طعاك
 ١١ كن يوبال هلا ىسإل تاع وعم ادد ليم ريزعلا ةذالا يجو
 ' ىف ملا و لسلا نضرالا مكيسم دم فود, اطل لإ بال 201 نم
 ١ (حطوو نطودخلال نمزكراذا تامورعم مالل ةبالث كد
 ظ يتلا مجو |!( حر عال مميجوتب روحا ضرت آب حلا ضو علب سعف
 ١" نرسم جرا ٠و ؟سزر و متو كس بجسومب مرج لولا ضرالا
 ا" ملا كاع شلك عامعدي كول فزع دب لكتملا ركب عاق
 ظ اييورحم نب جاَملا بسك نر د ركب سل لزعل ادب انوكي مل تن 1
 / مجاصاب مهجن ميك ضرا ضيتالا تناكورصا 3 نعدشنملا ل نم تاماذإ|
 ١: عيطو صامل زب مت نيينسم مسن ىنحس و امرك ربا. سرغن وب اطلاد ورجل
 ١ تان وعش ل ضرم ل بحلاص عيا بع ساحل ملقا رج فلكو ضصورنالا
 1 "ممج برع الكل ارد ةدالإ-اح بجو ن نع تأماذا دشللا مل ككنم
 عسا ضم تاراعرزا أذ مر تانمورعم للا ومس 0 ريعلا
 | نورداط تقي يك ظانلا ثم بيتعم من اكو ساتنحلا سدلا
 ظ يل ايو ءداوابتكأرل دم تارلبعمب تاخر كو تارابعلا

 ل ايزل... مشات ظ
 اا درتكا مصيذ لكون الو انلطم وعل هوزتكا ىذلا معي ذي
 دأ| كاك وع دواارسملاك ”يقحي حولا "اس بحاص جااذلا كا رطرش ثم
 يؤ رسلا/راصط مكسات نت هددا بكى م باكب نحوح هن الو
 واب رح نبض واد دوم ميايح ذ ضمنا نيب ىلاتكلا ف قرطالو
 دارلو ملحب اًنَكااَّونوا ننرلا ماطو قتل وو قالطإلا يل طتوا
 ماكر سابهتبا للا سكك تقكدددا جرم كرا ك0 هاملعب
 ١" | لال تكمل يزيعس مل ىبانككأ نهم ىسيملا ال ذه و كزمار هصيصخغ جوت نو د 2 و لأبن ايف اكى ١ تمالك ذم اريع املعلا لطم نالو محياب ذ ممحاعط

 .! | عورب هدارزعل لا امو عوت لووك دحب.ذ لقت الذ مس ول اساوري نعلاو
 ىف وايل ارسا (س وكنا ىددوسىللا ني الرتضد حشو نأ د يسن اك
 / اعذو عادم قالطإ ضتّصم ولا ميسلا نار تعي لنا فإنما

 || !طتصمسملا اش وش لسالا ىف ددلي جفا ب و طارتشس مدع
 / ١ 2 طوسلا ف كوكو ككل د نصل داقتع ا مدع ممحخلان



 نزلا حب ذ لك و دمي[ ىسش وسبع ىف توك عاش اكرتي ال ١
 ل( لبجاك قالطا والذل تقم والو تار ثل ا كاتاوساة لطم ٠
 بأ مب جوزتيالو , ”:> امين النا ثوالأو ه١واتذ ةىشاترتلا كذاك ا

 تءدايع هدجللو“ اهتالكإبو هيداو'مأعلا نب لامك تمدح إو خدر 3

 ةرمسات ةمالهلا | انما درس دي لع مالا ودالبضاو مالا 1
 اصلا ثم ىراضنملاو دوممللا نيد باد نيحو مااا ٍتاورللاس#

 هلا مسا نلاورقتعا ناباتككا لها إب ذالك يالا بجو

 ا ذا وحن الذ قرض ىرعاصمللا ك١ دون يا صملاو حي دومملاب | /

 (ريمطعبو ىاندو تعج ذ متت منعسج كا عن نا ماي يناضل 1
 ع4 مب صملاو ةدومملا تعج م بحال باشاالو مزطمريزعتالا [,
 حضلا خو نزهاطا هحه ا طولاو درك ىف ص نورك رينا دحاو |

 الل جواب ليطول تح حلا لم ناهاطرزكلاو لاطناهكلوا
 . قلامائنلا فكصن ىف ناضصاق كذب عصام الص ترن اج صو

 "عيلان تلمح ا مالسلا وتالصلا ميل ل وّمل نالئاحا 2و طلو ا بولا بيصت ٠
 ايد عوركلاو ءاطلا سكب ورنا لانو دبلك تام و دارطللو كيهسلا ||

 باثلاو ةرارملاو موفسملا مدللا و ةدؤلاو صلو جرطلا م ةاشملا نم 1

 9 7 لوب معمب طم دقو ركذلا و 1
 ه 2 لابولا يضف ميسئوس ٠ انحفءاشثيكذاماذا ه1
 5 ُكادو ناعم مث لاذو تين مان ءانف 5

 ؟نفيذ ورحرمتجب 0 مرحي ولايسلا نمعاللا ن١ ه1 وا, نرطنا تكور وأ

 والعن ملاش ناوا.معف ا نا ولت مقيقعلا :/ئ م مضدامتيعصالا ١
 دااا ذا دنس ضال دنعو ماي ميس رولا لعق اذا ةأش جذي نا ١
 منال اش حلا جلل ئعو تين اش مالاعلا نوع و. مان دولا تعقب نا ١

 نعوم شب مالطا نوع 2.ذول وزتكا مالضا ا بوهو دوولاب مولا ةشنالا ]إر

 نيسطلو نسطل نع نع اطعمه يبول نتا( اجت ال راجل ١
 نعمل نحينتلاو تالا: دل نود هدد نوك وابكا شبك ظ

 - ”يز ماهولا جرسلا نال ”وبكلمفت ىيكو ا كح ضرك قيغعلا ىف لم

 أقلطب

 ب

 ناهاطر الاوربي |
 نالالح

 ةاكل انس ارت موركملا
 ايشاعبس 00
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 ١ ولو يض لاك رش مد قارا نال ب ويعلا نستتيلسلا 2. الاديذ نوكيالو
 | رسول عباسلا مير ادا” اججبنع ضلوا وباسل موي ملط حاملا موي مدق
 ا . »مكي ور ولا اضعا م الس /واؤت |, لعع ا

 نتارّدس لاو يضارككأب ىسلا ىيالعلا لوصف ىف هينا قدنصو عبو
 دامه ريع >لول نع ماسلا مويا ىف مع ميو بد < حعبصملا ىف
 - قعدقؤ اش حر الل نعو اناس مالخلا تعقح وعلا مالو
 / 1 دنع لوي و ١س تعب امدجب ماالسلا ميلع مسن نبع

 7 ارش وهدا هللجواطمبا رزضعو ترسم ياماما
 ١ م ا

 ١ مالح وس فر ادع ةعيرطملا مرتس
 0 / وراصخاب 000 0 باركوظو (ه هاجر يضاخللا ار نبا

 | تسع نومك ذو 6: مابا صعس ىف قرا معدوصّملا ضاع راصتقا

 ' "ا ايم ىرجيالف ةولجلا لل ةد>لا مات دمنا ربذوو للا حلاك حانمن
 ١ دججرشلا واط زنع /انث ا /مدصا ملل 201و سيب ماسلا مويلأ ى ىناصذو
 | ااا موب عب لا نمر وري وكيلا د ربت هإركلا تفو
 ةعي ننا نسي و رت كحيص نم يب للا تبسحاليل دل وول و نيش
 0 ا 50 لاب ينحل ماىحا كا كح و منع فج ملو» 00
 1 ىلا لوا طللاربطم زج و دو ولا قالاخحا م ةدالكجوانتولا وو
 ل١ ١ ايعهبدا حرم دطعاذ مالسللا ديلاع رخل ءطبحرم حبات نعتم داسيا مين

 / ١ 220 نعنرسيو نكي 0 ءاراتعركلالو ا
 ال( . و ةرحلا و حيحشملا نينا نعو ةاحلا وزن 506 نحو ناتي وتسسم نات ان
 7 نك مهل اربككهدداودسلا مس يلا حوف نا ىسد و نات نت املا حالا

 ا | تسكنيوابههد نمد ولوملا سارع“العل عركرو دررو يدل ن الد قة ضع كيلو
 " وا ةياربح لل ديو نكت ةقيظعال حجب: د وا ةكيسن دول ولل مودذللا يمس
 | | ققعلاهها بحيالاهيع حلالا تاق لمسك يلع هدا للص نأ نسح وهو
 1 . تيدلاولا قوقع ثع هدداب ذوجدرّرتا قرقملا هدد بحاال جاور ىو
 ١ اةيوسوس -لوعللا و قدوم هاب و نيت شدا نسح ماو
 دا  دكو دقءادمه نيلاعلا بر هدد دول واس, صو ملا لع و ردح يحس دج

8 



 تس داطتسا ا هساع مع لاس رك وجحلن الوش ب انتكاته فلولا
 كت تيبحاذ باكا زحا ١ ضجه ريكا بنا كد وان بع وسمر 1

 مالطا دب مكانها( موكل يبطل ثدندالا لكك ١
 م ديرشلا قي هوس اخ ]1
 ٍإ مولعم برش قحام) بكربا موو دن كلل ىف يراج تم ولععر اداب 7

 تان ضرعلا و ثوطالا سول ضورطو ترش هاش ىلع المس واح عفاط نكس
 تاس زادت نعد رد داك سبل نانصطو حيد زن هكربل ىرجب ضل ١

 ميركل لل ناك رز ليبسلا يصرف سوو تلا جرم نع
 ايتيداعا ند رت لدرس والاصا برش جو اكو يدرب ككح هاذا تعجبت

 لس من رت ]هذ د لزم اعرش كلذ تو دج نق مجعاناكا# |:

 ناسا يدم ثم اجلا ىلا ىرج مولمم برن قحابج حم نصرا ٠
 مران ىركب نا الكيد ز يديد زن فيرا موحس ىرجخف

 حجرل ناك الو مارت مسد ع مراكش قسوم كاد لىسه لن 6

 مكر افريل ىرح ؟انا نضرتلك برس دارو ساهم حالو ضرما
 رجا ذل هيو برشلا نمريوش حلا حطع درتي وك اكذ مل نكي مل ١
 ماج را فرقتسي خب مصرا فرقتسي /ءارجا مصرا الل ديل ظ

 را 0 رس كركك» ببسب فات والا ى دهتش
 رضمجوبا قطا كد جعامسلا و نع اك رجا نحب ديك ىنصد لع ا

 0 ةرراذل را ١ ىدعتت مسد را قس لنج كم حجر ١
 فرق (ءارجا مرا ف ؛3١ل ىرجحا نا موجود لع ةلشسمملا |
 يقشيلا 0 نحاكش د١ وانمانص اك ماج ضرءا نرشتسس او ضرما ١

 و كسلا مراج للا مدد نا عر اج زكر لا كرصَتب م مصرا ىف
 لع دارس لكل زاى. هله تكتل نس اض : داك عني لو ماكل

 تاو نضن مل ىدهت تح يلا مدقتي م ناو لالا طئاخل ًُ
 00 خاايعناط وبه را جزطر و١ دوعص طرا تناك |:

 بال حضملا نم داع حانسللا وطود سوي وانحاض ناكعباجضم الا

 ليسم نيلوصفلا ىف ملثم واهلا عوف مات تاناهضنا اا
 رهن اوبل مضار ادلع مشن مو مني برت ىف عاجيصتخا ذأ اهو 3

 بمصرطلا نمريؤشسلاوقوتلللا ىكشسللاو مهنط رار دش منيب وسي

 عاوس

 ا اسي سعل

 لجر هرملع علاطل ف ضرو ل
 ن اك اكد اهب

 وص حج حس مس

 ذو ام ا ءارجا عي هل سبإ
 لعمرقل |وقمبو مصر”

 هم دق

 هصر الاء لاعح)ذ ااه
 فلباو هراحرطر ار اىدعتن

 هعر س



 ْ ١
 مهركلاب أ

 كي 2

0 - 7 ١ 

 / | لحمي اهدكركسلان اك
 نيحاوطلار (رالريلورسرث ظ

0 ُ 

 وعلا ظ
 كع ام دثو ىف التكاليف 0

6 
 محو ده و

 ايدات قسريومقب

 ك0

 مفعل ىزلا ىدتلارح
 تقولا اهل ارو نو

 ن ا( روس

 اديب نورا ف مدر نم ىيسللا نصعد نيناسب ةامىرك دعم

 ١ ىلعولذ 2 رلازبلا ىناكمداقتلا تاسرلا ؤ ميفيكلا رمت ملاذا اذهو ]وقا
 : مده بخ ّقح فق ناتسبل ناكأ زاهد مس مدت ىلع ىدقلا قبب
 | ١ نكيالو نما, مانو د يحل وط حطست/ا نم لع وتم مرش يي نعم
 : | ايزلا مددت نس يشب نوه صنم طق ور اظن و ركسللا 6 كلاتسبالا قس
 | باجر ملا نتالكو يرقلا نمانكيتلا فرعين ا(صرا عم الب تال ل
 - تاو ليدريوركسللا ف نداتسبالا نتف وزطلاذ دونجر عيب نيحاوطللا
 " اميدةركشلاب قسلا ناكت حالو قرن ميو لوني هلع هع
 | منويك نكذف ضراللا ونعو سدت مرق قس وكذللا جالا الع
 را | دلو بج( موجللا ملا بابسوول قشسدبب ىغملا ىداهلا دحرّصنفلا بتك
 ' ؟ناانف اخ طم تاور و ى وعد ةروص بَوَصُك قفوللا تاس

 هنا يرصنلا ىف عرب وم( فض و فرح مللت مرشلا عاحو
 توئرصتس مت نحو مدقرنأ ملع ديلا مكحكأورعدب و دودس ريع وص

 ها ريانة تياقلث نمد. بأ مرصلا نات دبحو و تادرللا رشق نم ميش
 :// قداصام دحا شدا .خاواب هد و ّةيصاملا دوبحو 5(
 نأ ديب ىَش كو مدقلا فلاب هد لنو ةلس نيب ىشع و ىنح مم اغا

 ا ا سر دب
 دا تاو ناموا يدق تح ضرحكتش ا دجو يح هن هدد دلل ”بلصتجا
 مدح وه هدب حا 2ن هما د وجو معابسنالو مي حلت
 ا عدم مت تان ةة ص تضر طلع و ىلح وح ثدو داع ك5 مح

 ا ١سا ول تيع ىف تالا وزانت )1 مصالطل غلاة قبس! مدل
 ا( 2 اىكم واع دا ثللات ند يو اعدحا ديد وام جدا ىف تمكتتا
 شال ا اذحا وانك ماناضرما نعشا حوهوا حلاو نيحارش وان اربح واسس
 ظ فص ه-ةدحوإ دنعف قبس ١ |هدحا 2ك اد واذا واخر وع ملوأ

 1 وتلاورحجلاو > يمازبلا لم وربما اعرات عبس (ضّقد حسد امر
 دا جواس يحلي داهريغدرر لاو قيتاملا و مهب شل |مدص و

 ظ لل مترا سببا كلذ ابيع اللا رارجا ١ ىعتمي_ دا تمو ديب دع
 . ىذلا نحو ميدقلاو نوجلادلو نككذ مل سين بج كدذ
 م7 مدة قبي حداولا فا ةنرك تضل اذه ارو مارش طفل

 اوه

 آ 0

 0 ع



 جديسلاب كالللا ىوع درملغ تمر تامابارجلالا قحلطصرا١ تنيو دو
 يواعا ماس هيداو عيلعو ىلبزلا نايرسلصل م ضّفي ول داعلا
 تاما ميبت رطلصللاب طوس راب ماما نرد ىلا |١
 مادغن م تملاعل اروغالأب قاستياو عك ب ماهل حغم |١
 1 فصول مادا تاذممل وذ فن ايزل > نانا مف و ١6 أاعرش 1
 تي 2 2 هدا مامالا ره و تا وللا يح باب , نوم عازشحلاب انف ا

 نم اويزحا ئد اعلا ءاوةزبا ف ورعم تان نحال كحل دب

 بازيحو] جر ضي اذ ججمل ناك 2 امى بقاع لاحلا < 2

 مقح تن ورا و ضرتالا بحاصركا و كللد فا فلتخاذ لبر راد
 ٠2 نما ءارجتا حبيل نحمل نا حملا عدالا ع و لص وشلل ها
 كللركو اللا بحلاصْم حولا حو مغللا ناسا اجلا اتاك |

 ادهضر ١2 ىرك ناكر ابعد ماالأ وصلا كامن نكت لذا

 كون كس م وصلا ناك د حشر تما ذه نجاحبلا 4

 20 هورهنا انا لحس ا ضو رطب بلا ىوعد هنو سونتلا رشف أن
 /وماتر هه بواج وتكمو ىوعدلا ةروص تنس م روب

 جلصاو 2و بدعي تو طخ كالا ١

 متلسلا تخاف تت ريل بن بوتلل جاتو كن د زوم عجم اذ ظ
 انللسم املا و نيورطالا نمالصا خيرات لع عدا لو ىدال كذب

 حسن نوح مملع دما وتس ةياؤالف م مراد ذ نابي روكذن 1
 اكيااؤا ناار و حرئازبلاو صال عا مذ نو م سسرشعو

 سعرا قبس نأ حصاشلو رجلا طم خكي ات مرقس لأب ىنضقيب
 دعاس كا لس, - 2 ئانصداو ىواهلا >وصعلت لسمو لوكتأ

 ا وز اشت دجو ع وافد ماذ ثودحلب : ,
 نقلا باّ_كألا دنتسم دال نصي و ىصاوللا إس زوكوهتكو وتسع
 ار قيسالصا ضرا ل ىج اضراو هزم دجحرم ليف هني تحوز ساو

 ازال تين ىوتملاو- مداحا,ماب دهاش كدد حكت 426 7

 تيم نع مدّقلاو ثدور عسب > و عاعاو 0|

 "اص معن و ث دمنا عرب ع ص بلاعاا قرط ةئيتكمل ىواطل ل5 ظ

 0ع

 الايه ارب نبوُع عرشعإل

 فورعس تب نقب
 رو ب ازيددار هل

 ) ٠ .؟ افلحر

5 

 سود برئ ء وعر

 ضرا

 ضع اخرا اذإ
 انعران: قبس الل

 ثودب مدعب و كدرولا ةديب

 ذ كيت
 فالخ



 ةديب ييحشيف ف لدحإلا
 وعل م / مرّيلاو | ثوره

 محل ذا
 هع اهروب

 ىلع انيب فس ثاو) سيل

 مهنا اةقاح

 مأأ ًانعوكذ اع ضلولا دانا دوو دعاوملل قضاوملا ناب عيلع ءانبلا ف ثددحلا

 تئاوتض دم اوكي ئم حني حديبلاةةشيبلا اماقاو ىدق ا
 منا مدتقلاب ىعدملا ل طا نهي لوتملا مبازم اء لاقو ضقنلا الو
 : ىدادزبللا اغني شلل تانيبلا ميجرتنع قتلا عرش ةىالعلا ركذو
 ظ ش٠ سيتا ءاذ ورينا ثورددل عدس تعول وا ٠نبلاؤ مدقلا حسب ثنا
 : 1 نول" لاق مالسلاو نقلا دهن عرمتعملا سكك نمر ملقن

 اراده ىر وضرفللا ىدنطا بايهولا درع موحرملا نمىوتف تراس قا
 ناك ذا اهتم وفصم ,ل الل: ل لأ ىداجرشع مان ضر وع جف

 ١ ضياذو >و دسع ,كعاحو نفس مولعم نم ثح دسم مولعح وا لجيبس
 ميدتقللا نحرنلا نم مولع نيت اسب ىصارا ب فس روكذللا حيببسملا اه
 أ ١ كيبل ىرجت ارم ويزملاربلا باص! ع داو يعيش تاكسلت بجسوم
 _ مق نأ ثوع دي عموبزملا تيتاسبلا باعصاو ف دس و ث دحر وجزملا

 7/١ يوب زخارجلا باصا منميو شو دلل خب لع مدقلا تنسب مدقت لع
 ١) حيسبلاا» نع اذ نماببدع رقت ىحل | نيتاسبلا باح تصر اعم نم
 دا -سو وتود ج يسب لع مدقلا مضيب دفن بوك لو ار وم رمل

 0 00 ا مشد ءرك ذ ىف مضر اعملا ئعىهلا
 ١ نمر مدقق ملا جوملا نيرسوب زملا تييعدملا دب تكذ قسي
 سا اسكينلا ب اكن مالكت ند د 2 ماجا داو ثنالا ما و كاسر ىدق
 ّْ طنب دّمتب لوملا مجان ركذ و ملقا وش هدحلا حاسب ضران لع

 درج فالخخالا ناككالا !مووهاذا ضاللل نا و ةنسسح ةرئاف
 5 ماتا كذا الاى رم اتيكذ كو هب ش داحوا ملة ىلا نهاد ندا
 خل هاع د ؤازك نم ثموقح ها ىكم تالا نص نا حر د١ ناب
 نك | مزجا رعاكم ات قبمالا وجرتىف الزخم ناك جنم نم هك
 ؛ |! اصب تويب مفاحب ابغى رح يبكى م ىف لس بشن ٍشككا حريك ىف ب
  ىفهكادزلا يدق نم وكذا تويبلا حرعا ,ثع قدسي سورا ىشم د

 | معؤتسي انوع واكو مرا رش الث ساد ةح ىوتسكس مطور وبما مزمل
 وب ) للك يبي فاح وسلا حلها نمابجرم كد ريو ىرتمللا حم اعلا

 ١ ١ىرط جو نودبب عادلا لحب وات ملصحي ءانب سوج زحام

 ١ ”لزلو نو موتهامييطت واتس لحب قصد و عماعلار عشان فو



 ىف سم دلع دقاق هدكذ اريل ابر كف لجبل ىل نه
 ىئبم ميداس مطاببو ضدهم لكل توتيِرَق نوب كرتنتس مدلشر
 باوصانسلكد اههصإر) بطب ىهتذحم ضم نيتبرفلا نساك ض عاهل

 ل5 نمىرشلا جولاب مب فصتمور وكذملا مقعجلع ريد وضاو نيَتبّرملا ظ

 مّمحذخل نم مليان صدا حما ون ١وداراو رلصا ئع وسلا او ريحت "31

 فِي الزر مللت جداا دنس مما وزيري نا روكذللاءاذا نس ١
 راها الاديلاو ذ نلكيالو ةعطا5 دج فرشملاو ديلا ضو نيكل :| ١١

 22 فلا باوحا نير منصوب ليجد هربد مضو عم كاد ل دره يب دلما 1
 مدخلا قبو كهذؤ منجا منيو مدقلا ىو و رشياتلا 1,

 ددبمل نايا وااو سس ملعلا ناهس سدا و ركذ احلا نط تح سد ليع
 ,ادكر ف يدق هوياذ نماثلا.ملاىركباهراد قداعتكب
 مكربعض )ىلع >0 حف نم هشاو ضيا دينة ضد برا

 ىف قحاط سس اللا نعضان امال ناكتبحا رن كذا سل سب 1
 , ابجا مدحلا ضد١-كربلا لكتب نين مزلي الو نككذ اح زلن ال كربلا

 تطبإ ام يسللا يحلاص حا رفا وج طقس حبو ةيعرش هديب ىدل كلذ نساهم حمس للسسملا مقرب نود ءارجتالا حج نحب اهم

 لاسر حاطب لاب حطب «حسسملا َميِقرع ل ناكتد اونيكس تحال
 ماسلا شح واللا ةسنا لاب يور عالة هاج سر, نس حيض للا |
 وب للا بطال وحن اجو مولع براء محول حم صرا ىف سس 1
 علحو روب زا بشلل طجالاوجاذ قرشا جولاج جدن يلقن تق:

 .ةراجتالا | نوكيارإع سفن نصرا ىلإ برشا قوسيئورل رتل تو نبا
 ذم لكلب حرصا« عدحو برتنملا ةراجل هختنال وتين زل ج ريع وكذا
 ةورصاط حبلا نس ياطير تشن خم أ مغ وزمحلللا و”سربازبلا
 و1 لكذ نحارضا وا مود برش لاجل حرصالا ةءلجحت للا برشا عي

 قف ور ياسا تسنسجسر لانس
 كلذ ١ورززوج لنا نما جري و: حارب وبا ىذلاتساورغصجوبلا

 رفا دحا لها در ندالكو ءزئانمتاو ضوراحمالب نيد قلو تاسزلا |

 لرراج نجم تاك ذاع مجسم جعامسا و ركذع مالص الع تاسالأ : |

 اى مححطم مقملا نود ؛ا الارجح قحمل ناكر حسبما نجومح

 ها

 2 ات

 هةر ف رصتلاو ديلا ع 7

 ميدقباهسو ةمطاق
 رمروو مم

 داهم ١ ةكرب سيلقت

 ؟برلا راج همت إل

 ةدهو



 ل ل ل ل ل

 أحتن حيسل ايف بللالغرب

 .ادوصقد إل

 هرحو بكلا عيب وك. |

 ضر لودي

 صو بللئرتكا اذ امي /

 ضمنلا ظ

 00 ا 11100 ا

 لط اب ال ضّسلإا

 ىاو وريف وي سوف 1
 مددعملا سب لري ذ م اكول د

 دحا نام 11 جو لك نع
 دَجو نحو اوكا وحب ١

 اهبنخاو ناوجياورلا ا
 ا مازع خللا ضع 1

 هندعلا ب سبل

 . وكلف 0
 الطاب

 اه لس

 بلد ص اكارممل ارعركا و |

 حش س ىَم را

 : نزلا

 نيد لا برتلا ن ميجا نوع الرطعجوبا يقلل ١ لاو مل ضرما عم ظ

 لحي وزياجو بكن رالا عم وجا وا معاج اذا رنوجينالءاكلرجاتسم اولها
 تا ديبعل قارطا نا ىربالا ضضاراللاىبت ميبلا بشل
 . مولعم برت يحي نل ناكني لررتا١ دوصعم نحكي اكو اعبن
 زا عرسزملا ميلا نيك )ل عض توجد ةعدحو بتل ا ءايور بس نم

 2| اور ةدحوو لجمأب صرالا امس بولا ميس مانو م
 | وهو ىرحا زي ل واللا تع بضم ننال .4ترايتخا وهو

 كرش الجر برتللا نحنا و ملا بلا ىراذجب سرا
 نأ يعاظ ل نعراريطب كيلا يت سرح لا ىف نصرء اريح أب رش
 ا كاع جره نوع ناطرشو واب ناذؤوس اد عرن وجا« ورلا
 ١ ضربا فحاص لع نوكب مرح تأربلك تحادا ورثا ةيدومحلادس

 . بذللا وأب ع بطلا ىرتشالا ضرمو ضرتلا توب اثواب ماو

 ١ ضل اول شلاب بشل لع مل ل والا ىرتشملا نال حوالأجهابلا
 اسك وزعت ولي ول نا ىرتالا د وجوببايي قنا عسب بطلا عيب نك
 ا كو مثالا معنا او لا تتوانى واو وين اج

 ١ | ضيهلاب وجا دوجوعايتس رت ملا نا ذ تقو ىوباتو تحي اعدل
 | تدعو مع هدا نضر حلاق ىو اجلا الم ىلع منا( عسب لوي الذ
 ,ز (| مين. وح برشللا زر لوالأ ميلا يح سوك كلا بيو قكشس بوح انه
 : 29 وك لتاكثا و عدحو برم ميب نال حطاب 4 عحاكذساذ
 | يكدقو اتت ههامرجر )ثلا مج ذا ب ويرأ درس غزو سرا ولا
 و دسانلا ويلا عض ح ناىلف تارلبلا ضعب يب رطللا ميبب ةداصما
 تأ بج وقعبفلا دب لاب دا ىضعبتقلاب كككمي ارسل ناىيرب مسجلا
 لضبقو دبعب برملا ءاج حجر صالا ضركذا ضده كيوي و نوب
 ودا6مقتع زاجل ميبإل الل برطلا نكي ملول وقت عز اج ظتسعا و دبعلا
 ظ ترافل يسرنا رظتعر وحي ال ضيق و مدوأ ةشيعادبع ىرتشا
 مصانع ولمس مجدي دل رتمأ ١» ىرج اسد افلا ميلا
 اقلب دال 3 لع فرصو نعجملاا ايلف ىرورطلا ىرككا الا رجلا ماتححا
 ظ حعووجرلا ىركىنإلا يب يوحد نعضعبلاىبإو ١/> نع ىولحم
 . قرات وكن حو عرج زضاتلا ثالأب ناكيحقفنا ميشال

 2 هم ١ : ا
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 عا محو اكتساب وعو ناتشاىاو سايل ىركح صف ئعتسادهللا ل ظ

 ل اكرزهتلا عرس دحاو اك الربجيإل ا ضو ىلا بج بقع انيس امل هلع لع ءىكذ

 ١ قضت ا ىلع هدجرلاب منع صضدي كو صاح نري رصلا نم 0
 متن وللا تح تصحب ؟وجرلاو سلس نللا مارجحو هواة اماب ناكذا ٌْ

 ١ كاقددد مم مزحا ثيحت ساده ىةلاتخلا يجامل ْ 0
  82صاكراهتلا نايب ن مصعب حلاقوص برم يدلك ورا ىرتا ىركح يضع تح

 صاخرز وهم ابو قام ىف ةدحلاو حرق يلع وا اه ودا عضل رجلا
 مصعللاوو ماعر ع عشا وو سلا ناكداو فشلا ب يتسن
 نييجنرالأ نو دنا اك وصاخوبم حامل و دال اكانا

 نضوعب نامه لقا ام مصأو ماعوو تيحبرت اك اك ١و صاخر وف ْ

 ىلا زنكلا عرشوف ورنا ١ش حبوا ىو حدها ى)س الا ١
 . لعاعا هالاعا نريد ككل جه يعل مولع شرت شل ارجل جنرعمو |

 لعلضر اىركلا واه ١ اوس تعالي فس وح اجرب ضر ني واجلا ذا ىح مغينح ىلإ دن عملا
 ١ ضر ائركازو اهاذا رو انتج ينال خلا ع عوا لل ملوا سرها ىركداةو ىركأ 1

 مولا هلع طقم
 ١ لقسلىلا جا ىلل نا ملو مرا قرزن الليل ما نه ح ضو اسيل مصرا ١

 اا ب كوز بعدا ليس جلو وول
 ,ضواال حبست ىابتعأو مطولا ثد مرا تمت مالدال اجلس ١

 حرا ىرس مس ضر نورا واج تاؤرل وهب قبس نايع 30

 و 1  مراجاجر" -هوكز اجلا داوي تناوب نذل ىرتلا ا |!

 نواب ركلا ةلوم عرب ال تعم طرا زواجي ملام مكرشا يحصلا غي نسا ظ ظ

 0 . يح ذلاو خرمازبلا ىف لشج ورتبئارملا |ىجاج عالصا ىلا اوجاتحا ١51 ىالاتخاالا

 000 محا اذا زان رعت مكس ةءص الل قدرطلا هاو جساربلا ةمداّقواهرعو

 ريع كس يخص ائاتبرطلا تاليا دا حبت حجر را داوضل ا ذاذ الاجا مملع مل وا عالاصاخرحالصا ل
 ىلا عيتحا اذا هزئان ٠ يوب باد ؛اردأس هلا ل ةجاح اال بحلاص الا ىلا وطبق رنا
 مك اللص ١ ع مخ و دافربلا فال هلكت يلع

 ااقرهلاس ارمف داراو مجرما ىرككإ زن واج نعو اللا عك اح مطر ا
 ملص لأوو نععرشلا توم لاوزل نهد لماع اع مالم« 3

 03 هوم ىرككا باو غلب مح نوبرتسن ىرذ هيلعاظعا اما ىونو نكذ

 صا1لر هلا سسارقلعواعاجا ىرككأ منوه نع ضرع, داوملا فالق خرق



 بسدلارهن نيب قزل ايف . 7 ا
 اهاتحااذا خاسو //م سو

 حبك ركل ىلإ
 لب زهتنلاو

 ١ قزها الصاخو عاس والا ىكع لع مثو ع قوف نم يخل يتجملا

 ,| اسوا ىجخت لرزتا (ةةيرق فصار ىركلا زي وا يق يح عضريال نا خي
 ماتحاو لطسا ىلا هالاعا نح تالا نم معاج تويبماسسوا هيث بصري
 كفمتالا العا زععب توزلكت ريعالأ ماس وا ىرجخحتخا ماض حيزا الا
 كنك دع 9[ مإس وا ل للا 0ىين لبو فرش جو تدب | 60 لوو خب ماسوا زد مم ىيين ىلا ليخالا تدم سل زل
 نأ ماس والارتب حولا ورانيا درع ياس هلع تسيب عدا ناتج روق ضن
 ١ ىركا دل جات ذا ماس والام نا ثيح نم برت رب ناك
 اشجان وللا تع مص ال حجر ىل دز وجل لد ماعلا نمي نعش ١و
 . نك ويحي بجي ىادالا حب نحتملا حصولك نزكهو مثم حيطس اوه نم
 ريدا ا لب تالا حصن وح ليش نم عيبمج كيلاشيو نوما ف لجل
 را خاسواارجا ق عاتي م فلك زكا ناكيجلا لعا ىف تاكنف
 اجى ماتك نال فلك مها حالا نوكيا نه و مح نعخود مرا عي
 الذي لق ام كو درملارخا وه و ىلا تم وراد دحام حاس وأ
 نوح نجر ا حشا اطار ملا تح جاتك ١ ضرنالا بحلاص نحاذ برش ١ك
 يب ربل نوج يس لل بجلات م قريب مل مجرم يالا حح دا ذا ىرعجملا لوعأ
 . ١نيالخلا د قيسب و جنوللا مسح مف 2 مطر ىرككأ واج طاذ نجر دعب
 ا يش و نع مضرترخلا الحرب نصر لواجالك معربجلا لونا تم عروب نحوي:
 ١ ميلا تحال ذلك 2ك وكم وجال عسا ىف ص نقاذكهو دعب نعال

 57 فبحاصوااذلا اصيل مرا لبق ا هى شا 2 مات بيتلا بح اص نا

 ١ لمناك6ئو ص رضطسو بهذي صر دب اسللا عاتي ماس والأ
 ١ جا عزاك حي زتلل ىلا مهتحلاذ عاب تاخر لع طق اسم ل
 ايد خارجا حلها نو د عر وكذا طيشاسملا باكا عروكذل ارنا 20 رعن ةن وم لوك نو ركدللا طيفانلا ماس وا نسمي
 ا ه1 ضمد ثادحا ١١0 ةروصا دج إؤ و ناكل دب يضلل
 الها بلاطيو موقرلاربهلا حلها نا ريب وكذا يح فطيس
 مخ طع م) مورد حيصرنرلا نعاعدسب رش حلا اطيقاسحلا ٌباعص ايبا
 ني دلا!اعدحيرقطلا كى شالا رجولاب كهند م وسل هدد ديلا” كك لبد
 اى دطعب ىو حلاوه ثم بمرشيي توعد عمدشع ديبي ف هسبكوفع



 ىف هريبكلارنملا كد نمدصا يما ف ىرقلا كللتل ىرجج لفسا مج ئم |

 ,د ام جلاعلا ىرقلا ىلاهاركيفريبككار بلا واع بقي نينسلا ضعب
 تيكر |رااوقسيف صال مجرب ليا املا تريل دل تشمل اريببككا زا ١

 )يداك حالا للاهل ىرج يركأ أسهبللا قب ملال نا

 لفسالا نعولا ىغلا كاهادعرطلا اع ككؤ .حصح ءادج

 ميد نع عوترالا جوا ليغ وب زللا كسلا تدولعنتي مناي نيلطعتم ١
 ميد رشلا فلان داو مدق اع كري وقس ىدقلا تاو ناسزلا

 ىرضل 10 هااوضلكص تا حوا ال[ لاهل جرا
 مضار اها تالا ىرخلا كلا هس رحال وليزرتحا للعلا

 خذلان دب ئلرتشمل اريبككأ يهل ١ نطحااب ليا وركسد نا مل سلو
 فمك اللا حيعاشلا وركسد نجع 0 كلا يبس اك انضرو

 قرد شل نبل لعصملا احلا عك دا« و وريح مملع دارحا مبا

 فرن مالت لاءزللا ىدق تعداد نولعتي داكن معوسا

 رلجيغ د ذ واهشلا تاذا تدب كرتشللاربلا طاب ىف |

 يالها لن اء ةيعالاد رشا لصف ننس زيلع حض وا عرش
 مهعوكسلاب اعلا نقال ذاو عملا اجلا اعاد ركسللا ئع ٠

 أ
| 

 نادي ركسللا نومي الك ليلا جا عنس حف >4 جهلا تع ندر نلف
 قح مادي نط مهنعارلا حنعس "4ك قيس قبح كرت اىمئلا
 ١هدلاو ةربصملا بتككا ف بهتدللا ةببا ميتجلح دب عصا كأ ووري
 تنحكو نعؤع مضى شم غم جماح جيلا موحيملا ىوأتف

 للزحسللا عروحلا لدنك كب مل نا ءلصا حى. رح للروس نبع تيت دل حجم
 مالا ؟أ ١ ميج سيحل لحل ا حيرلا ىلا هالاغ سوك ملا رهلا ىف برن قمح

 اواش داالكسللا حرم حلها وقلطير غاووالجاننصرا نم جراما ١١
 كلافايسيلفر وج طلارلا عبر حافسلا سرها حله تاكتداو
 ١ دبي ب لئعسللا يرصلا قلها نعول ءاج مسح الصلال

 لمس اها منع هدا عر دوعسم نبا درهما و ورب يح نفسا! هاب

 ١ د رمبىسملا قش در, صوصنح ة.ليعرل نطل كلل لب قفاور وا

 تت مات نيدهتالا نصر نع مزيان تيرخحا تالا ليف عرج >6

 العأ (طكددلاو علعو ىطد ْنلا ضاككوو حلا حلها بع ةأرحارمملا

 2ءاال

 اهركي نإ الل اعرال ىسد
 هن اك ناد لمس ياهنإاعرمرا

 مدت تلعفي

 رهلاب ةررعال
 ميىقلا عشا نلانلا
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 سب 22

 هد لللعم
 قم داو! دديرب
 رح |] كولور ع

 " تاك روك ناك و كول نسجل تاوحؤو قارخعاب ناكأف كاك تاوهؤ قاري :اكأؤ لوف
 مسفنب قرع ١ ناكأم ىا

 صبرا ى محد

 وحلب تاوم
 دحا نئع

 1ْ ىاطعلا عيت و نياتستتل اركذو قتتلملاو يادهبل اكنوتملا ىروكذملا وغانهو
 1 مزي مادا مقيد نلشملا سكس نا مالم 2 نم قتلا عطف
 | ترودو لكركسيو ركسالباوعفتين لوا يلطصي ملاذا ىأرررنا مايالأب
 أ يريد اع رس حان حالا حج ليعرصعلا صف مزز ند ذب تفناك نينيو
 1 منن عيال حلها ةرمدذ ىبسجت نا مزور ولا عيتجاوتسالا حا
 : ر نا حمالملل يمّتفلا ىواتنعلا نإ تملار ةرثاؤاماتىجل ١قامح

 أ مف تن ا لص حا بسلا سالعلا ىواتذؤد كاي ضاتنلا ىتكا
 | كلا نيحلاو نجراب ىدم ادا كوع رع نا قشع دى درب
 نأ رونا ور انككل كلم تنناهكى ا ورع ظل اوخو محابس |ىا ادب سميص الا
 اطال رانا ميقب و دحام هرسيإف نا<اايلو 0
 | تاهكؤاو مالسلادع اج هدح يجو مدقتمابباو اكل

 كلا خم كنك لكل ,سفنوا ند زو حاب لأ ضاحي دصق
 ها ماماهز وجي تك 20د لعو نيدسللا موعن ومرت تتر ولووه
 | كا تبا ءامشنملا كلمالا ضالخ ىيبالو ميج هياط صيصخت
 ها | ىلا عإ د مانا عفن انتل هزه انا هيضن قيس وانهم عيل
 م | دج وج تم هاهرزع فالذ وسبلاو صيصخل أب مهلعا هني وفتحي لف
 :| جو داتا اصر ؤسلا مرعلوورضح وا قازغ اب قاع
 ١ نمىلسلا موعل اح ارم ناككم نا كاتي دق وقكبسملا أمتلك نع
 0 لاما حقب وا هر ةضح نار 3 ىدللاو لكللللا ىف لوح د ىانيال
 بأ اطنا- كوك ر زفه ادا و دحتالب كلم راع مس بعنتتللا تسلا
 :| || -وةيسح ىوطح ضارخاك ليتل وزرارحتلك لي كلما نال
 ) -ياطلسا بهم و نواة واانزص مع سما قش ةىضال !باغاواببص
 ثوم كام زا مد ثحح ىحابل ضررا ليكم بباب ينك اللحاء ضحب و
 ,| متلمجوحاب ماد لبك تح د>ىف واللا ناهنكو لبق نع وا سطل ادب
 ,| اهرلعو ىتولاو َياجالاو[شلاو با نيحاّضوَمخْي حج دير أ بم
 | كتمدحلا نع ماها “0و صراخ لو ن0 مال, جرعرتلا تدركه نوح

 1( ١ سارتساو لويادلا مصاول ديلا ىبسب ركل حد درك اذه و السلا
 / || نكذ تءدحا جلع لوتسي كل دحال حي الئانن أمين هلا تلد

00 



 ع4 2 نورماب ياس ماملاوزلا ده حصا ىف ثدحي ناالو رش ءوسمإل 1
 اللا ىف موحد لق نيىلسمل ا موعلرمنل ١ كلذ ناكتداو تول ١

 انو ىاتمؤلا ىاكاىكءراصدقف اب ماوخد دعبداما“:كولطا ىوكلأو :

 | لقنام هانلقام مضوي و لاطا تيب نحال مسالا باععحا لع يك داك |

 يد احل ص يوح طاوس مظع حيبج ريس نح حبني ريبكم م جلس ل وقلب | قتطم علوا |
 تييابو ضارمارلم بشي صاحلاب رنملا ند ذ مس دق داو رمي 7

 نوح برش ضارنالاو عرقا دلل سيل اريك ةلخى وك ىرضو ؟ىازه ١
 ليعسو املا جبلم هج وس يلع ليعىضارنالا كلتش و يهمل طلع
 نكي وا عرنع و لالا ثيبو فاق وا تابجرد نكش ءازكهو اتق
 ضار ءاطنراو لهمتل يملا كلاهردي ببلاو ديالأ ,ثحوسلا

 تولي أدس ءلطسو ىف ميحان لك هانعب ناسزلا ميدق نمو مع ||
 لك ب ولعجو دكملا بيلاودلا/دق ا ئوك ضان هراجتكو |
 عضجادسلا اج طع اذا فيح يدك دعس تابع أ
 ع نإ ضارتلأ الت لها نعدحا دارا 1١١ حبه عال دسلاب ال ٌ

 بنالو هبضد تعذب نكيتيل لا ركسارسوبلا كند ىجداجف
 فاسملاوا ميغا » لصحولو نينو ل لوك مطرءا ىلا اللامي ذ خاب |

 . 0 مثعوتيو كلذ لس واعارود لقوا مبالود نار ود مدعب دزط

 ابو نموكي 0 غللاح نا دحام ني 2نرسوجا دان وتفااعرش |
 ديادؤ ضا ريكو 3 حاب اصاخا؟ اتش اكتم وكي كاع تي هرسحأ دحا ||

 . اهرثلا نسدحلاب كد درا اوس لل ضربالا ف ىش ثادحا ممسدحال [|

 كلي كاك شلا ضمدو كرتشل ارجل نطدئ متاوانبلا دال ضي لوا ]|
 ١ورضتنملوااروريتدا وساهرشمللا عيشبانصرتالا كتشملا ىلا ففرللا
 .ايالود وا ىلع يصيب نا طاكرشلا دحا هاما! 9١١١ فالخكاذهو

 رمد وجو دنعالأا كلذ نم منعك ان ربل كحال مقص الام مل ضر | ىف

 تاكا رع 6و منسس نع ؛اكطلرختي ناب لها تحدح اب واىنملاب ٠

 ,ىلانللا ميجنييب اناء« شل هريس وكي ةدلاككو كه حق ىرجب

 2نز263 55 دف ر وكذا رطل دوجعو دنعانلا ككل د ثاادحا وستعف

 ححداذا مطعرنبوهو ورم نم يفس وجاد نا برطلا تاي
 اضرار ايحاذ فوم ةك وكالكل ىعصخلاب اىبلها ملم ىون رع قمع



 1 اعلاوجمطعلا هر 1 م

 تلا وت /م سحر ىلو

 يسسسس

 م 2
 داما ةييستو

 سطاو علاطلا مرهه ذا
 مجيهسبل اطف مار اكا نافسح

 هه الصإ

7 

 تاب ةفاقشب املا قشب
 ركسلاواططشلا قرتح
 ىرحا ذاوهّنناد

 فقشنبلااورخ
 و ب لاب
 أ

0 

 01 ا ل
 9 "رس بقسم نم مودال

 من د ارمعد

 , >[وضوم ىف ورح قود نمارس ابل ىركو نمل ١ ىف برنس ال ىئكب مل متيم
 ىزؤلا اذه ناكذدا لاك مظعلا ىلا كلو ئمارماا املا تايوتا رككع

 ناطلملا مني و كهذ لس ماس ىلا ديرب |/يص رمح هاب صيد ت دال
 وماعلا قحرظعلا ىلا ءاس دنال صنع نادحا لكك ازكو ككذ نع
 خالك هامللا ىريذركك١ ئيواط وبزاز ل١ در +ساىلا ىعدحاو

 | نوعجو وحس و +لجد حسم ماظعلار انهما كموعلا لطي لو
 | كءاطلا بضدورنر.او رباود قس دحلاو ليكم دحلال كولن تسي
 دأ| ضير 6ث رطب مجرم طالما ومعيرشملا دانت وب+لاسلاو جلارلاو
 ١ سئ را وللا للا ثحرلحلا ميعلاذ حاتم نانو وشما نائما سلا
 ملا ىمب رطل قيما دكرقملا متشكو ملعلا بباورتت اوس ميك ساكو ىذللاو
 1 جرو احر ديزيرادولانبللا حبإق دام كرب مس منعهم مالا
 هنأ تيطشس لحل مسقني وورعرلا دزيانبحا موت عئاطخل ىرجتف اكيرش تكا
 ظ 733 عز ضاد دارك ديري هركيرادل رزخالاو ورا دحلا
 مااطا سب نيب ى سلو جد نرد معاقل تكربلا نس مب ىلا
 :تانوور عال رز كلذ ىف يلو منكم بلل دامشلاو بطلان كربلا و
 را| باقفلانس د قلنا نك رتتم نك ذركك وسيد لزرت كك دج يصب لك
 دا | ولاطنملجر و يزف ىاككدانو لس صج يضاذلا موف لع مالكا ممشلا
 يااا ىرجي الار اصو مماطلا مدرزف ورعرادج يصل ماس ككرتشس له
 اءاأ ورع بلطورا الا ضج برحو كلل د نحر رزخنو اى اظيتح و ورغ را ذ
 ,// . تمع حرنازلا فل خل 22 كذا باع ير حاطاا تالصأ من
 - ضارتلا كلالل ضاررالا ضب بدزحو قا مو نصرا نى برشنما
 ريت ءا» ىف اسس ضار جرا نو دل عزل صاب رمل بابا ججاطم
 وذ حانحلا عر نال او نانا 2 رطل ضقو عر لسع و يسيح عرش تيب
 هارت قشور بنو تاونس ثالذ عرسها وارجعارز. معر ملا باعجا
 رعوكتلا ما روكا ةرحلا ف وج زحل ذلاج ممضط ارم وبزحلا حرضلا
 ىف برطلا نم جعرزملا مصح نونعكد رجالا أرز تم درعب ملا
 ١ رضع كور يطارد ف 25 خت مهله نان عع للقلللا
 مس ىوبضللا هراعو حربخالا حا ور ىف رن ذإريخب ري بيرس نوح قيس نوح
 06 يلطابهولا يور مص لل حك ئىجاو منابع و



 * سم ارمامو ضب مضضو « نماضب ساريا فرب قاسوك
 ضارا قس مرد صاع ياا نحر دو نع ىرجي مدرس ىف لس ٠١

 بكار متوحاط يصادلا ىلد و ضراعم الب ىرش دق قحب ةرييكان ويبو ١
 اىدحاريجيو صولا ,اىاهيح بد تابازسو دحاو ١» جاهلا لع

 الق مضراممالب تاسعززلا مِدَك نم دداحوتفما »ور وجرح خي :

 دباب هجحاصرماب نيب يما دحا دسب ةنوحاطلارجاتسمر اصفر |
 :رارغل جبر ماب «راصو دج ةيصاملا ئاذارادنعا ليقف يرش مجوأ ١

 روكذالا ذسلا ببسب ايلك رض رق وح باح درضتنو مدل ىف ءبصو ١7
 دس نءامهحلاصو ”متوحااعلا رجلا ةسم عنص نمو ديد ريو ,اكادلقو

 مدّكاع مده قسدنكد مب كرم شلا يدرطاابر :كذللا بازمملا را
 تخرجي ,اذل'٠لا ىركتااقكرب رغد دبل ناكك ذا هيد سس مرا
 رجتلاال هالعا ئماذلا يدر ماتح ١ امهيباطلا كرتشم مولعم حلاط نم 3

 اهدنا اه ا انضا شم مط وطا وفا مهاجرا دع عييت نوكت لب
 ١ سرس حالا قصه ارحالل ورشات مدحلال عايل تكرس وام ناك ذا ؛

 نو وزيزحلاب مرنعلا ابش ل«ثوغل صصخلر داع تطلك تاب |,

 كانو لق قررت 92136 دّقاع نفت كالخلا نيصخل جلا ع

 هنسح باج مدا ىرفو نيتاسي قسير هم الس شيح حبي لاجمل أ

 ثح موف ححٍ حس حيات جرباج رم ليع نين بجلذرتلا الا ماتحلاو /

 تم ناله العا نسلق ل دب لاقسا نحملاقي نابل فكك مننا هاهعا ٠
 نعزالخ هللا للا جاني ما 0 وطوم حض ىلا لكلا بيج م ند ام | ل

 مالا ىلع حقب مادرمالا اذ مار الا وصوع للا لضسلا بكج نوع حا ||

 ضر ىرذكا زن و اجا كه ندا ذرمؤللا عاظنو جت ىلا توجاتحلا مت 7

 قب دفعا حرا وباع ىركللا جلا دتحامدعل بن وللا تع تعئرم
 ةركرىلا نعوم ذاع جرخي ذم لج كريما لزخي املا ناكأ ال اسوهو عينه
 ترا ملاىهنسب -ضلككأ مضت كو رجلا لج الا للصا ماتحس اورخحا حبجرم

 بحاص ناب فرحلا عرج 5 ءانرماد د معوقو هيو مهدككذل ضرعت
 شلاق حرتعممل ءعاجىب زن مصل مركب ئعد ائلا

 املا دحل دإرأ رشم موبي بسك ممنحإ ما قسيد نداسزملا ميل نم

 ابماوبسل ىرتحا ل نصر ) ىلا تاضجنالاد موقرملا ربزلا ع, سيصن قوسيب نا

 أ
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 عصي افلابج اع مزلي امي
 هد عملا يذك

 مهلا كوس نال يمل

 0 امن بكاىواهل 1
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 ق اًهكجربخ اديب نب

 سسك ميز ضضعفل دك |
 اهفرتلر ا كسرخ الا

 دص |

 ! ١ ناك جي اكرلا جيقبا صرت نال ل سيل قد برش حج وجزملارهنلا تم
 | | ينعتاة زن راد ديزل ناكك 21ج سلي زلا ىف مش قتلملاو مولا
 |١ اسوراااللا طّقاسح هص دزني يد حولا زي ساد لحاد قد ذه ان
 '1 ١ احرك دا عيكريبلا تالا نمو ناحزلا مرق ثم اقل لب
 | تا ) ند حتوم( وكت حنو كككذ تعجبزن رمت و طيطاسللا حااسوا نمح
 ١س جرا قس احر ىنوس نك طئيواسلا باعحا مق و دلع
 | نجرا ملا ذضن ورضواالا حنحدف هلع نت واكس فت ضرنالأ فدا داتعم
 ا بعوولا صرت ب عن ح لد و30١١ نا عراجسرعزسو منصيرزع تح ماج
 .دأأ نرجوا فلا رراوجؤ و د رك يلعن انضم |بمطن للحرلا تاو
 نأ وتو عر ضي و عراجزيراب رك بفشا موو كرا قيس نخ جيس
 بلا| رتلالجبطا | رلع مدمني ما حبال طنا دل سب مايبس اق كد لع
 كل دز نامكذلاهو سم تاناهضا 1 از نح يدع للداحلا طياطاك نم
 | هكريىلا محم ,ادلا فرط مادام اهضياذ ري عراد ىف هاسكي
 | نيدبرا العديد ات ةرس تس عرش قنرطعج مضخم زو نيرصشح غو رغد
 || ' ' رححالو هرسالا يعد لد و دسم مده سن ماطلاى و لضصراممالاب ممم
 أ ملعيردّقارجاو تش تال وب للا دين دب دا ةرملا هذه تخرضاذل
 أ مزه تنعسو كال دركي ورغ و ل ن١ | مع دسع مرا دي نبط ىلا محاطا داع نيس
 للا] ورع نرتب يحبك ١ وع ميسا لون د للسيل حمض كده ذب نيد لد هدا
 رئا عاملا :حوتإللا ةرذلا تسرب كوعنللا مع او ككديروكدلل

 لإ نيوكبا نواوللا ننس
 /ل| ىرلست و جاردلا تما ولسس البس هر تعدين تادتس 00و سس
 0 لواتيرعا فهد قاووساردو 9 وابسفلخ ملون سلا 3 دا حض تاع

 ا ْ + وججلا نيرللل بحلصدب ع رحالة صح ل قتناو فمن 0 مايحلاح

 ]| بع هنيدفوتتيب مح اجرا كيلوا. .سبحرل نلاع زن فقونا نمرتصحلع
 :(| تيرولس _اجبتحذب ددزل ناكك ذا ايدام ميك عز قبعاعدك دع
 قث تكلل نيد نيد مزح دمر دخلا ضبا نيد مهم ذب ريرجل وب ممارس اللا تس

 ا! رش ج والود لد ب ثمح لانكا كك ذ ىف تكراشم عر ديب ديو ب
 // دحاورك يداك دريد عال نام: هيؤسر غن تك كك ذووبل سس لم

 0 دير ظ



 نعرخوي و در | نممدقي ناري زل“ ةرجإر | نهرحوبو دإا نممدقي نادين

 مما باب نعى اسما روصغلاذك ملاوعاو ضنلع لول ماج الدإا
 ارم إب نع و ص اغلا بدأ باب مى داتفلا جتعالقن تانيادللاو
 امس ف نع حولمح ها دركب عذب هعديب زل ع ظ
 نص اعد تكراشم ور دب ريو نقلا فصن ىرتملا ركن م ديز ضف مهيب

 حالا كراش مايتم اهلحا ضشا ذا دلرششلا راك هذ

 اى ذا اهو مس ككذ ورجا موسيد رؤس ا لصف امم يضااوتتاوا اش نارا

 , :نمااضيأ دز عاب ركبت اهني ديوس وكيو ورجل ددرتشسم تحد ددرن يع
 هدا جبل تاثيعو عاردلا نما سول حما لس أول هير درذ صاخخوسا أ

 ربتحت )مرو مام مني د نم عذخا مل ناوكر عزم و دلرتشمللا مجيد نع |:
 امولعم نائيد ىذمع تاكا ذا ايدام ونيك دكر شيلا + ىكلو ,مسيعت ا
 بلاذكت الوسم تينيرللا دحا دارت عإسسملا دي مل دحاهسننج نعرمدقلا ||

 نم سولعم |,دَم ينرنل يم وجنللا كوجدللا ٍضدخ لافكلا نكقلطمزحالاو
 وهنا 200133 ضاضلتخا يت ونين كا ىا تعتد لو مامدلا
 لولا ندرللا نعو توددللا كاقو لاغكلا نكلطملا نسدلا ثا

 كهذي وبدلا ىزلل لاا لص وبدل مهن يعتلا ىفو جلاضككاب إب
 ةمبجاعرداوهو كلا منان وددملا لو للوصل( وك مخ ينيج أو
 هد ازنئريب لاق تاربتحملا نماهرطعو حرداهلاو اينما فانك ينقل ||

 طقض مد مجاب ضادلا لوف لوتهلاذ ىاوكيلتلا جب ذلك نول
 -لاذكؤلاو واتم نع فلارلع ناك ذا امذالا حداهلا ياكرشم اد نم كلذ

 رك ذل اطملظذ | ونس الا ذخلالك بالاطل ىو مالافكن عع ءيدوي فلاب اذ
 نعضونفلا لمك كاىد لظظا يسحق مل و رضطض ناو اء ىلا مقيو
 ١ذكك زلال الصقر يريعت عي عرخلاذ تييبقملا ىف ل نال شن أما

 ىوادعا عت داو دلل كّوملا امل ضرعتد لو تادايزلا مش ىف ا

 حفص ٍنو| مدل د5 لرملع نحو ندا ل نحمي مكب عم فالتخلالا ظ
 ملا زازا يف ورنا ميس عم ندرللا لع تمدوف لوضلاذ نجوا
 جارإا م حولا د رح لنعمل كا ة هته نعش عف دوجلاةتسملا مل
 0 عون نعم ماهتكأ نمرشعن وتلا نسأبيو ورنا صدا تبعجرعا ماك
 اذكو ل وفلان رهملا ثم نإ دا يطع أف رصرمطع ولع ةقضنلا تطرف مصن

 هع د
 ت..__َ -و

 رقه(  ةككلأ اهبج مع

 اجدجرف لزم كلارا
 هيدرز زللر شو لك

 مهدد اد نا نوررم نيم اذ
 هيزييل عصر كا سولا

 رشا هويدا /وقلوتلا
 ههكىناوقو_ريبلا
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 : || انلتخطو تمي ىل ني لطم وللا نسجم ذ نع للاجعذ د كانا هع 34

 ١ ار عش دصارع عادلا نسا واسم غلبمورغ نسدي رن عللادتسسا 1
 / 0 مب هع لبر ةيموجة امد
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 0 ع باتماسول تك 50000

 هموقرملا ا يعش حدابد و لاحم اهب ىدصت لو تن تدلا 1 1
 ٍ را نم لا حبصا نوم قكذالا تينسللا غرور ديزي مذ داهسع نمالصا 2

 0 00 اعل ابا تراقب سوم داك
 0 اب ادبهلا ىرلاو بنج ورينا دكلتلا حجج رعا كاكف ركل ظ

 ا نمل مرااؤ مسيو تاكا ت تو الادحل توهدللا تععالا
 نرخ الا و ضرفا عدلا وا الرعالا و حبك وأ نهرا غدحلا

 | 0 شااوعت دمار اج ناكل هى ييعتشا
 5 اهو رجلا ظن وكيل 0 "م

 نورس ناو خدلا تجب ناك, سيميب خال لق ةوهلا ليم حش 00

 ا عاملا نحإر دق ورجن اوم متمسك و ل ىاصم الاب نيس ةدع

 /ا وككذ نا ورتياص تق متم كلام ملا تلا قرش مجو تودي ندالا ل“:

 7 نكذ ع لطو مارد ةشع ضيفا اجر خلا دتكد كما رت ذم ةربغالو
 نوم ىواتنهإرها وح حض نوعدكذ تسي ذا ن ضّقتلظ دخاواكزم
 متبوعإ و ادا نماء ولعم اذا ورع نح دب كنادتما١ دااهؤاسم لاضككا

 هنأ دب راصد م وام جا طا ريل .عيطاورع اجا و مواسم نقب ارت مح
 بأ نوح زكا لوب ىضدو حبجإ وح ور رعش سس حيك ىف ورجل حدب
 قحنيتنسلا تحررت لك ىف هرج تاركا ةينحالا هدي ديرو نيتنس
 0 عش ل اممالب محب احح نلبح هدب / نم نشل نع درع وتسا
 ولا اطياز دنزب مك داو عجم ع صو لورد يد تعور تاعو
 | رشا جالب ر كا تعالوا حل نيد "كم محا صر وكذا نظل نع
 نائما صا نع مباستحا ل ا طعادلز مدام باستحا مل
 ظ || - نسا هائلا كابر قفأو ىداونلا 00



 ىلاةيداركذو مه ورك حشد ع !برلا عز لاما لمن يلا ويا
 حبَحىوا للعد مس ىناه لس وى دنعو مركت نميرتسا ١

 1 ا هو يمل دقحخا ةنحو الا -لرجخ اها ملغ
 قرد حدر ع نار رنا كنق ب ميسا ا /عارالا دا

 توجد نم ىَرشي ولان جا 0 مروا ملمع تادإرللا
 ضع ولد ىودملا تحسي حم طحت 5
 راف نيكو حهحنم ناني و 5
 اًضمعم لوقا امج ع حا 2 ؛ىيبلا باك ىح 2 "1

 و ردا و ها

 كيدز كدا وحسم 1 معلا تاضورعبؤو تلكرضما عضل

 تار كاع ىلا للا قواطع نع رش لعب ءارشج. نشب شمل
 3 ”رايقشمالا يبس كتاب سلسل: 2ىّوصو كباطلسلا 2

 بجو مزلي “اح حوتم مذ كك ذليع مبلل و فصد و مربع د

 يوصل زج: كريو حالصوب برت الا ىسبك ورمز[
 ضاّرلاب تعءلصح نحبك سلصا م1 نهءزتل هد جف
 ىت#ت١ هوجو م الكاب سا كا تاررظم د ةوجرلا مدجب مالك درو 1

 ال ناب روع انب اتفاالآو اطل سل ١رمنالكد وسو هاا دمر اننطارللا ىف نأ
 ناسا انغاشم ين اص تبر و فصضذو عع نوع يكب ةطعلا لعقأاا

 فض زيدي دمحا نسكب طعما ليت >«تداب ىرنحا ىوتف كانه نب :
 ئانمدق نكن وأ أرحالا دصد ىككذبد حاره | رس و ماكرو نزلا ابيع“

 2-5-5 اهاطلشضام ا تا دل بات ولم

 اند صرع و رصجإ ضرع ممل | قت اس دقو مت ومدونهسالا-.
 تاططلس نم نال ذب دي دج عا دورو وأ تالالا حومدج ما

 مالا تطل اذكر لعد و نال بح اذ صلب ص ههنا عربا تنام شأ| ١
 نم ايو الثس ل 5 انو اوم ماؤتعتابللا داس ”«خءااطللا 5

 0 يح ١ ص خيش دّقحب ا رد تثُصهب عملاس ضةتشا

 عطني (نلطتسلا ىلا ككالادخلا وأ 2ردى داس علسلا نيت |

 ملم وي وادلا دعب سشادتع صيدا ىراكاروكاملا دقصلاداف |
 ىطت كيلا تلا كذلذ وا ناو ىول لائخلاد رمد أ ١

/ 
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١ 0 
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20 0 008 
 علاذكو 310 سن جور ث ورنا حسا ئياز جزم راند
 واحصل ان دمج اند ال مرج ثيد ئ- لخا1١ذ١ جرا ىف

 . ىوأح دل ماوس ريث لح نعىوا دوا درما مس موريل موك
 )عاق و تقزتتم حاسم حصاد نم تانيا للا نحىدهازلا
 "1 وي و ىدرلا نحررإلل نيد أع ضرفملا ض قعر
 17 "عادت كلا يجم)و وو طحت الخ تحلماه هب ف ككاو
 ا ظ مرج ملا نرادلا مك ًّ مح ندازلا 2اثو «دالا مف دامت قالا ا(

 قحبااطلا كب وطلا ضدولو نيالا حلا نس عرب ةكلنإل
00 : ١ 
  5-ّئدال ١

  1رمال اق ١ 0



 ٠ شادرلا لذ جرم اذ حصد جاع هدرط جس ملل ناو رقط) ىلا دافيازا
 واد ملال 0 5 ممم وبوبالاةازككلتل

 ١> طعاجرعا مانا حاتغ ابعاد ىرتشملا دج وص مايبواادع
 حاج لارا ١25 ,رذل لى بعض ع هدو أو تمن نا
 31و ىلدزلا نع تدلل ئسمابسا مصقس نا لد نوددملا

 عالاطرا وإ حبجتالا تك ترجرالا حت وجات مثالا رعاة نساهبوو ١
 نانلا هير و ا كل اك كبجاك حوعب مااا حالاللا كلعبحو ا!

 ا اس ا ركم
 رطل ثهلدنويرملاقدراحإلا

 نس آيك نيادلا ملح اذ( اى

 وشر هيدا توم ات

 تو/دل ال 57 اصاصعراص مدل سنع وم كنا تمحدلل للاى نمنع ءادلا ْ

 ريرنرو 1 روما يومن قع ةمالب (طالطنسلو ١
 2 هس او هرض سس ( 1 ١ 0 .هلاطللال ءتاشإل 0 عملنا ند كسلا حر ل درإلا ىرلاو بحجة يل حرس و تاك ١

 ناك ناك انضر و 0 م هداو ا« حالا ضئوعالا
 ثا ناز ادسب اع نإ |) وديك وهم ولا

 اهمها رع حت اليسا يعرتس انهم ثددلللا نمل اعمق 5-6 را ظ

 مجوالو دز ئح تادالالب مع دارحتما تجدي ما,ليسو ركبدنع |.

 تمع ديازلا ميقورغ نيءضن دين ددرعو وركب دنع تكلف و قرش

 ”أديلاو مراعاي نطو ود جاجا د لعبت تاوشلا دعب نيدللا ١ ٠

 مش ن دوب جالا ات مسف تمت حكي دعتو مادؤتسإو جرراجلاو . ْ
 اك دعما دنع نود وهما ننال صاح - وا والم موتلا |

 ردك نع مع زطّمسا لرد نكح من لكن جلا نيت بصل تدان ١
 عمم تاكا ندد عد الا وادا ميله عب نم دتج نعرلا |

 نع مدع داززا موه محرم تا دكا نامت ودك نعهيلأ ظ

 نعال وسناب حتفملا مات نئعرلا ٍباقرتحا ةيَواسسو نسهرلا ٠
 دس مما رردصلل را ىو نئلوحا اق داما وصلا
 نبت راو انمي 2ىضف ل جرا تبائبو لا د ةارعا نكح نينرما ابحي
 رادلا تضل تسال تاي د ناري تنىضو مامرادلا

 ارا نو بد هيت متاكىضي ١ لااعر ا نانملا نبترشا سيلف
 د ذلو مابجاو اهح هائوا زال حالك تعمل عم 6

 2 | قك نر نا , لميس ا رام ادس دنع نهرو مارد نما مولعم نمل يس ورغ تدرس تادتسا ذاهب ىصأ
 ظ / 1 انا حس اراج

 هلإر يشلرل ( نفلر ادا سبر لا

 هنمص نشارلا نم ٠

 هيو نمد نعلرلا

 بهملان ص

 دق افاع عطري ال نارا هل

 ل و كل م يس : 5

 هلا

 ملمس مسن

 0 م سلا تس اس حس صح ل

 ع هيض سس ايل ميم م

 ما

 ا
 ا
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 ٍ ا /
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 ا
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 الو يدل طقسي ننرلا قرمس ذا
 يد ايزل اعىصت

 ائصوو ااروو نهرلا مّن ازا
 'درقمإ ليلا سؤ وسي ارئع

#2 

 حم داو يدناق وتس ا اذا
 نيدلا دري سئرلارزوو

 لوفلاث نه رلا وعن اذ
 هناك سعرا

 موف زززا "للا حرش نججرلا متو د نها ردق منت رج حولا

 عقتناكو ظفحنو ريضفتالو نعد دالب نمرترملا طتلع نمح ئظرلا قرر ذا |ئو لس بجيب سل اماونمفص مهمل مصيب مل ميم اذح ثنا اريل
 بمد ادزلا نمي ملا نينصم لو نددلا طقس لسع مدلل ىلع دز
 ايف سفن لججر دنع تنكر هاما ني ا
 هولا دو مساجنادتما ورق تس بق ثىئرتسعو يح
 ووضح مق تراجع ح قصلا حهأبا حلا ن ابيع دنع بيش
 شتر نهرا مس ىلا كتفك و دقو صال ئح ا قسو ئغصم )نو
 ' والم دق نّترملا دنع ىهرلا صقتنا ناو حر ازبلا ةمالاة ضن بسنت
 سعسلا مجارتتب ناضقنلا فالك عندي نيدللا نمارس اذصو
 .لضاذ زعبي (نيوعمررا وا ور نعر ولد معاد ةرورعاج اع
 ارّونو فض وتيعر دب نهارلا كتفي عع مق تراص حن سوسلا
 قددكو نيالا 10 توهم حو عل ١ نوح عديم ليك ها( ءأبرا َمثالث
 كادتما١ذا| يف لستر مدربا نضرا نيإللا ىج غب معي ورفلا ىح
 دنع نهرو مولسحاحجاالا يا اللا نوعا ىولعم ا خابم درت نيد
 ملم دواجالا حيحرت تالا / دقو راي احس نهر كد دلع
 ١ىددو نمد مط عاو رع دا مدع بلطو يبد دن
 كه لذ زنكلا مط ذيل ل3 من وج هال 4 هاذوتسا
 " ١منهارلا درتسا نعارلا ال ميج لص نيد انضض دعب نقرلا
 | تّقو نما يؤوّمسمرءاص نا مل جلاب نين ماك د دلل ١ تعم هاطق
 ١ در نجا نيم ا دوضا فرنسا لالا ن ىف قمرا سل! ضرسنلا
 ١١ ىواتو ىف لتعو نااوصاا تس شماشملا ذب جرن ازبلا ىف لشم و ىتاننا
 ا ظ مدحت نوب تيترللا دنع تحد فاذا نها ىف ١س ور زاككأ
 . نييدلاه فلاي حنو وللا تملا تنيق هظنففل ع يصقتو
 يول ردا ناكر حل داو ذيك خد زؤر ديمي نعمللا غق ؤ نيرلا لو لوتفلاو نيدلا لع هبازلا نينا ننعم اكو
 ركؤملا دب بميعلا و يللا انعلتنحا نيعرللا ذ ضركملا بنج

 نجل او ضالاب نها دوب نحارلا ةداك لا هرزعو منال نيام
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 ظ 2غخ6آآ يك جرلو ا دارت و ننال ى واسيا نقلا تاكتناف ديا يزعم ظ

 | طوع تالا قاكدن اليا بير وعل افرلوق ولو ؤاَينالا داز ربنا ثيدللا طوشس درا 1

 0| 00 يابالوس مل ءاسموع علل ىلا نعإإلا كوول تمو تت رلا كاتو فلا ا طعاقنقا
 0 ددقؤ الكالاءوص لو 2 تامصلا ةداب ب ىدأ م0نهارلا نهسينااأ نت لرهلاف |

 || كصاعرلا ب عقد يؤلا بدلا فلولا الع حاط ناوهو ئتانه بف رت اصنع ربت
 0١ تقاس هيريرا اتفاق نمد نع ديالا ىمين نعال |
 ْ ْ دانا نمل اوز عن رمي نيح حرز ننال فلانعرحو كذرع نهرعي مل ناو زاكبلا ىذا |

 سلاررّيرع ' مم3ن ماو هني ىلا نو الأ عايصاجت ملا ذا نهد نعوم 7
 "مص اك ناهربلاب ىكذ >: ا تيح من باج تملبام طلاب ٠ ظ
 نىصوانإهروشلا م,ابع وريتارزحا ورر 0 وراصب «؟سوتبز | 1

 قككا منغ عيش ور دال ىن لش و اقل طم ناهبالب 1اب)اعوعدبب ل
 ا ناراتحلا ةمىؤرتن ررحى ذلاو 4
 000 مع موجز تدوس يضاإلذ نه ماها فرحا مامالا |

 ا« رساللا نمو تق ئه الأب نوهصم ني وصلا وهو تاهيلاب .

 اذا نهرا زل بلط لل ارتي اغلا حاس لتس جلاس مس طالب شما مكوا
 نبأ عذا ميو مفسنلا عرش قاتلا نعرر للا لع تيتماحؤإو بهذ

 ىكنب جوا محلا ىو'تنولا انك واعميعو_جاترتاادىلتسا ٠

 الحنا له عرلا ب فاه ها >ق وال ضلا شبل عت .
 ىيفمد جحا جملا نعزولوملا حقن وربنا قحا يال مل ةوبحرلا وادحلاو
 ىؤتشللاو همر اريل ع دملا و جلس ا ير نمان ذاع وص تكع
 انرزءاما و كاد بهذم ده ناب ىداّوملل بحاص جي صحو رردلاو

 كل لا وربنا لع نا كالا و عر ديد نيدلل | نسوق و ق دصند
 ْ 5 7 ١هلطم ناهرالب كارلا ماوعد حبت و كاعد نا قيال اريىنشلا ءابعف ٠

 ؟«نلادر نير |ىعو ( ذا لكك ذ ؤ.ئهارلا يزكو جاوهرلا تيحلادد نبرطلا د١١ ائو حسم
 لبسي نهارا : و ني لا تود درلا مدع غر تيمي, نهارلل نوفل : 2< ْ

 يل لاطلو نونصم مالت ىلا نود درلا مدع مديعب نهارلل لوهلا 1

 ىرقن لاو مياديلا ىرراتى هاتؤ و مطاط الا مش سملاو نه
 لو حبق ان هرلا نم يلشلا تاوواتن و اعمارنا عبس ممد١ هاهرمعو ٍ

 مماَقا تمل دب لب لح ولو موس حبت ن هارد نهرا سند يي نهبترملا ١



 ةعذف هالهرتملا حمالصلا ىلاَدَد لان | رنا ذاععابب

 الو نعال ١ ى نق لقا سانيا ةلظتسم للاسر اكسل
 بي د دع دقو ايلي لو نعرلا درت ئانشتخا ١١1

 ! مللعن تعب سارق هوما ناب باك دم لاتفاربو علل
 . نهار حوهلاذ نهرلا در انئلتخا رند ملوعب دار دا ماعم

 . هرل| وا نلتحا١ىيع حك دق نك كاقزبنا نكرم 00 تلإاب
 ١ اوحرصدتو كارلا خف ثالتختا( ب ما رعللا مالك قايس ننال البلا و
 "هيب ىف ردامارخأ و نيترملا نيد ىف تيب دولا تلزم ثهيرلا نأب
 قى ل2031نكس لا داما كاما ىدا نيس لك د ابو
 لكك عله نست يلا ١نشتسا ىع دا نثرشاؤ و دعب وأ ىوكسملا رايح

 نقلا ركاله نمنملا ع اولا جارصملا مالك را عن و كابا ملغم
 و هد يللاكث يكس رانال »تدع نمي لن ح وعلا تان نهال ركنا و لع

 ىو عزا كيرحاح زها كيور كج >/حو رناسا رحكرنحأ م ليع تينرلا ذر ا وعد ْ ق دمعي
 ١ىكو نال نع ؤتنيو قد صرنركم تياللاب ندعم نضل كك(
 2( نعلا اوم عن تدر ان لاذ جنون عتسيل» تاناهاك ب
 واكو ىداتلاب عوق ميجينرىكررتا ثيح نوحا مسح عولعجسو
 وجو دا نهج رطلا ناك نصر رع طربا ويح كل جارصملا ماله ضر كيو
 "موق نم دازلاهالا بسلم الاب مدسجب الف وتلا(: وكن اغا دنع نعل
 ١ دِقلك لجن ق دلصملا جو يوحنا ديالا ن«نسدلا/دقمع
 اةانمس كح نوضم لاو يدا ى الفاء نوطم ن١ قح تانامالا
 : م كف هذعان ويدعم رعإلا نم ني اللر دقراصع تيااقع تلد
 "ىلطعق دلو نام ملامح نداىوو يسمو دولاب بريت
 ىدلا وس ثا ما يع ه مغ دا1511ىاو رشيد نس ؛ تال فسن و
 قدص لذ طقفدرلا ىذا وا درلا دجد نهارا دنع كله
 الزنا نحوس كهف ثيك درا حف ءلعانوئكح تاىرتوكك
 - فقدصر لؤ من نع ناضل ها ىعجد اضاذ داككيلع ه دريد ١ ذاذ
 نملك اح ا دصر رتاط مياسلاوا "محد دولا در يدا تال.

 ا هم < ح.. يب

 مك يح 062 2 ع

 دي اتت ع ن1

 ءهل ا



 ىواتؤؤ ىذلاو مضن نع نارضلااوعدب يدان نكت افرح ارامل ابر يلعأ نوم
 ماركو توق نييعلا درء دا١ اذ نمت ملا نع سمن ةياربملا ىرماق
 ناتي عمه درى لل وهلا نول( بحت لوح وها له نمهارلا
 مدعو لسع منها وغلا جب تانوئصللا «تانامالك ناشاذه
 ملاخراتتلا وجل تبا نع زلال مالك رمل لات ح وريتنا يملا 1
 لوما رود او هاذه ومكتب اى ,اتةىفانعرا لذمواغرعو 1
 اينو لذ نا 23د نقي نك لوقمملا وهو ضيكلوتلالا اجا ا

 -ي نإ زوما دئاز ناك اذ نم للا يعدد نع نلا نافذا
 ١مل و لوما سوك وعم رنا ىلا نقل :دادزلا نفع

 اذ جحماتذنهإرلا لنع هدجب رألببلاو 2لاوا طقفورلا ىغدااوس 17
 راتخغارمدلا عر, اتحلا دم صفا دبلا اع عر تعت ل وللا رسياه
 ١تهر كرش نيدب ورغ دنع حوجسملا عي د هدر نقرر )هد سس
 وديركب دعانا نود زطارادلا دن نقرب كال د دجب اليسا عرش 0
 لو 03!يدحي لنوو ثوالا نعرلا كنواكو قرض جو الو ور غن ذا “١

 هدا ردااوحركمك'يازعار ىدتنا زل ١ ىوااتط اس لاووفل يذلا ريتعي ظ

 مس 520( اربطب لالا و لو نجل ليلاس دجد حا دنع نهم 1
 مسح لاتل) روك ني د كوالا طرح حلا هيا دانه نوال
 ىواتض وزين ) نهرلا نو د دعما عي ميجا داكن علا عيب ضالذك.
 لوو واف ل والك نرلا تشاو حبضامسا جما مالعلا ظ

 رعب حرش نيدبا ملل سما يعش انشر ركرو ورغ دنع ديد منها
 رونا ذا( < سكئ وس نهر لكو ١ ع دح نهرلا وك لدا سلتك ١7

 فتيدبلاسوبحم لكريم ى ام وقار نوكي لاح ورد انج ما نوحي اه بساب نح
 ىنكذ فص )اذه مازهر وكر مصن نا 21 مدحل وك
 نخب انو يبو رع نم ماس دين وابا اهم سماك نبا ملاق |
 راها ترخغاو ميبل اد رتورعل نقلا هد رس درب نا زنا ليع شحذ نينعريف ١

 لما جزا كولا يح حر ودرلا عيملا توك لبط لع تاتسبلا |
 وكي ىتحاذ نع ريذ نقب 0 ا تا ئ

 . فصاو بالو ٌررئلاو داوفاكرهولإ غو نعبد هحبكتجر كذا عيبلا ١١
 ىواالو طلو عرازلا ذب ل والأب عراب يل نرعر رهو نهآرلل ٠

 ا أ
 ١

 ان ملا هبت 79
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 0 وا يا
 , معو سح اه نبعد هلع ياذا

 6 7 7-2 هدع دد نمهلاب عبرابلا

 قم نمل ا دز نأ عبيلا
 8 ١ر »9

 روج سعه صحسسم

 تسضاولا ةلرتمر زبد خول عي

 21 رجلا حز ايناركب ةلاحلا و تس كتم ار ذا نع ةمولعم ةرجاب مسالا نم ناعم شعب ب وطعم ةلح روب لا مادا كدر تح جي اورج نرجع عاح نمترلا هل الرغم داو ب
 تنهنرم ا نس شلارلارجاشسسا

 ىج ااا

 وكن ان سر
 ملت ال اهن ىهاتسم

 مرجإل

 رلعبمدماو حاولا م مالو عملا تتباذ سعه و رجاتسال تهل

 - هددا و تارهتعللا نوم ريح و ريوشللا نتا دو اهرعو ىدهازلا
 قحاذ نينع ذه مارال عوح مولمس نفت ا معوحأ :اج لج ىف

 ؛ ١ دهعىّرضشمللا تلال )نولا يضوكذي ملو ميما كلطاو ملا نصطصو
 ١ 00 هل نيس دهم لااا
 2 تضحو س حافلا نيغلأب : ماهاو حعرش مميب نكذ غرر ساو
 1 بل جا د, بلطو نيو مابللا صحا 1
 || "تبني ناك ذا ميبلا نال ولع بلا حتت و كهذا باك
 مآ تقو نبزللاب وابكا اح نا العشب نهرىوبف ذهل كلو شحاذ
 ُ ديزل ناكك ذااهجت هذ از عاوحركب تعع دعازلا ىوالل اهوسلا

 | كح ف تيضجزالا معراج سا وعل ناتلماح ناتمولعم صراا نوح

 ] 1 ب ا توام يرام الحبص
 دماج تما ورحل ار للا كرش ورونالا فته زبارص ا« حىعرلا
 لا | راكع بستم لرجا لع اذ تمجرحلا نم نعرلار جات ١ نهارك لسجل الاعب
 "| دهب -اياوس قفط لع جتا نع بقتال راجل مصالي ور
 ان ىلطولا ماما[ نضل حس لنا غي كلاخرلبلك مارا للا ىرتشملا نعرف
 دل[ ماتعا م اضباّقتو واهو ب ولحح - متد نسا نيحورا د [ابنيعع كيرالا
 / زلت اه ةرح تضم وا هصيَص و ةراجنالا صح طمارش معى بشمملا تس
 | نيرلا نمنعرلارجاتس ١1ذا نهارلا و نهرمان دنعرخا“ ”(لاقذ وجتالا
 أ كذب زا ورتفا وباع حرئالا نعمحرلا يدل حن مترتزنا رجالا بتال
 : | قياراصلا هلالاق دقف بااوللاسأو وشما ءاواتن ضال و سزرمغ
 :ءا| يفك حاد دب مكنالائام رتل د نكت كاذب كاتحلا طارش اها و
 لأ تراها ىلا ةاري وطول كلت ”الاوطمل + بكت ل اا نكت ب بع أ
 2 لل وع ميسإلا كسا سم نوع را ناكني لاو د نيبد
 ريع اللا قل توبنا اى ١ نا ىىتساعر حيعرلا زثل حتت و
 ١ يعور وبلا ةراجتالا دل عسو يرش أ الينا نيئونفلا ميتا ى جك

 تأ منهرلا جل زخم نع ءاذو عسا نماهراد تعاي ةإماى سوعا

 بلا



 ا ظ 20 2 دال. < نولصم عرج اي الصم نحال ذا راهرحا كت عت لجل 1

 هولا حبو روج ملا ”تهارلل عرجالا نوككإنو لةرجتلك نأ
 2 ئم نمهل| تهب مرا رج محا تجرلا ح ”لادنلاو عصالتنو -لثسملاو

 هلا بحر دهحتو مامالا دنع ب قدصتتو نمل ملضعلل اة نهال عز اجل ال١
 فتهارلاماي 8 نادك لعاهدرموا دخلا ب قدصتي بصاضلا# |

 اوونا عم من ل نحنا لاح و جنكزب نهارلل رجتالكو نها حصب |

 0 6 :دام دعي ىرةشملا مما ذ١ نعرلا َءلزغم لزغملا

 : نسءاقو حيانلا عي( 0 3:1 فذ الطف دينا ت١

 0 او قرش ثددب رتل لا ل نس ا ١ تقولا

 سل يعل يجسد مثلك نم ند و نهيلاوس بحي حب ت0 ذل هاب هتما ذا تق نمديدلا اضتق

 9 2 ًُي راوورتحرخ ادتما سدد رع دنع مرا د للدرس نقرا 50
 لاقو هاد6دنع نهر رجا الدال عدا حسبو نك نق الا كانيد كطمأ تاور 8

 5 دطو ع 0 ”يحو دبر نما. صف +هولجم جلاب جم ولمم ة لد دبر تضر طا ورع
 خم ىو ازهم سنج ئخ نكم ملدا ضد داع يح عام مصن»لو

 0100-20 ا مقترسنج نهاد ناو ساشا 6
 الب نرشملارحر ا/نهارلاو نترماوهلطاب ايراجالا ريتا كابول 1 ظ

 هلطب 22 اهييعن نانترللو كاطاب ةراجنال تاك هسرملا تالضب 0 اورجا ناو ميش انلل غلاة هد جك نهرل ىف يعي نا |
 طولك كو < ١ يضففلا ثم تداعلا سو ربنا نهرلا
 5 راجح للعب نل تبت لو زوجي /تيرلا تدذارئعب نهإرلا

 نظرلا نهيثرملارح انااا محبما نهار 0 ارادلا |!تعزملا رجاتسا ذا امي ظ

 نيرالغي 00 1 مو اواذس م ,لإنبلا ةماى ىف ا ظ
 باشا ل عا 9-2-5 0 ا ْ ١

 مي احل مرن اومخلا ل ا نصرت لاك مح نهارلإ ع ان عجيل تبر اولو عشا
 فلس رص اتسمرن# 200 ا و الظطيو عر اجحبا تبين متم ا 1

 ىواىللا لان اهيرستي ب | نهارلا نعاهرجلا ءاسزعبفو عباد ججررلا نهينول و تهرلا
 نشر 2 ىف 3 2000 / جدلا ذخارو علف هوه نا نئترلل توي و ةراجخاا هكنإل

 000 تيدا جنواينز موس 0 يبو ١
 تعهازلا ءاض يرن ثم |ر اع م ايس اي ايعرش انقر نم ملا دتسس.|



 منا ملين ل | !نعلرل|ىزن 06

 هرم اف لس | حاب رذ ١ نهارلا
 دال

4 
22 

 قص اقلال املا عشب مل نشلر

 ١ رع وريطو وجل كداكى وتفلاراتخارعو تملا حيس نع وعملا

  تالزمدب لكذو ةلذع تفلتو مل اراب ركبمم روب ملا زحملا
 0 انهتمّق اركب نينعي نا وردي ريو ىرش هجح والو نمرملا نم
 |١ يسو نهرلا ءاي اذا نهارلاو نبتت لكذ ورجل ليد هدنع نشر
 1 راو نعرشمملا نض اش ناو ئعارلا نمطاش نا ىازلحل نع رللف
 | نال نم ميلا تامل ياسا اذهو نقلا داو مسج از اجحا اش
 || ىورتنا قيفخا حمى انكو ىواتشلا دازخ نهر تح فرضوم
 ٠ نتج راو نهارلا سيخ كا ىجا مضلتتا نا ثغيرل او ىالعلا لأ
 || زن ءانور عقلا توكتو تال موي تم فلتملا ىا مضي
 أ نوي مالزعرتلا موي متمقر, تعض نمت لا ليغ منا ةصأس ا د
 | قحوتم ناب ىليزلا صدق ربا ليزر قنلسلا نصبعلاب
 ١ كال ءنجؤف زل نايطلا قحح زر ىنجالاكك هاما لع نب رملا
 مكطدلاو قع رع وبتخ مالا رةعف امض نم ملا و ىنصج ازعل فاتن
 الراو زي لو رع ثم منوها لالا يارا مبا ذا اهو عسس
 ١ ىدالادي ريو زاجل > حو ثلا تن ذأ (ْئسك ببي كان ذو دمر
 ١ لعب ل ثيح جيو كلل ايم ميلا ؛ هذ ىحاتلا لارسعالا مفر
 ملأ ترعب ماهعرتشملا رعب ملوومتسد 00 لا ثنرم ا

 | ضو بو هع دب ف ناسملع نارابحاب ود
 2| راجل تجر نهارلا وس, ضع رو رعادماو يونتتلا ىف ايمييبلا
 / اهرا جسد ناذ لت اذهضوا ترس نتاج تيرم
 1 ةراورشملاذ 2 و نيم نا واتهرمرمُمم راصو كن
 | !داانهو مع في الدال حرموا نها كف ىلارجص
 ١ ملشمو ىالامل ريتا :رش ىف اذك 0/6 نبأ نحر ا لعب مل ارشسا

 ١ صال نارها هرف تربتك_ل قا ليسبلا قفا و نيو قتلا
 | عزاب زو امىع مدعو تع غلب تضل لع ثيب قرف ال ا

 / _ واوزوجابو ترهمع رش قب نيلوصققلا ماج :ىسينجلا
 ٠ مليم ورضحلا همم نرلا نمر ملا وابا ذا (لسسرمرن | عجول ولا ف 14 ' رتل دم باهصلاوهو نيلو ندب تي جة لل كارتر ' "يراه ظ واللا ءال هاجر ينخر فس رف للع و اهرنع جاذأع



 ديريو مْشرو تعيس يرملا تاع تسع ا الو نهارلا تذا تعد 1

 كذ ل بث علا نع ورشا نب عشر و ّمحرولا تدل اءادانهإلا|

 نا« زاجل ع ضرشوم تعال نهالا حو ظ
 5 اجا ناذ نهملا يا عفر ْ
 07 رايح نم ىرةشمل ارب امك روث عدرعبو لطي نا |
 عرف ئاتسملا داش« |متعم نا نهارللو كعب َجرأجالا 2

 نايس ضيا نزل اعيان اني ىالاعلل قتلللا 8
 هارتسد نا درو نه ىيداو نبترملا اجت سو ايومذارغل 1

 مي د ا «اقاو كربشملا تال ٠ْ

 عرتضالادو هفرو رخل اما هنأ بيرل

 نورا عض ديد نلقي مصيب تم ملا كمر بلط نهر
 0 نهرا رم نأ لاحللو تثيبرخحأ الع ىرخا ثيعدلو

 00000 بس نيد نهارلل نيل خب ب نيهترملا ةنيدللا

 سم نشرلا حال قب د نوت حب تملا نوال

 نكسا ذا نآرملا هب !س ىالاعللىونمتلا عع منيد نقي ىح مالا
 مبااطي م قو حمولعم م لادختس الل ةرعمل اغلا منوهرملارادلا

 م بيم يو ناري اف دك ةرساملتم رجا نهارلا
 ل واتزوكسلا لت بصعلا نم انس حم تنس ا ح ىرطل لما
 م فحل تين ازيلا راجل اكن هرلا راد نس رمل كسك قع ١

 م ىوتاد جيلا َءابحلا هزه نح بملا هوصقمو تاقرمتملا
 نهر عيشلا ل لاو ارجا بجوال نوع واتب ىكسلا تن ا/,

 ماه ما دا ثيدب ورك ل نع دي أمم تمزق سس و ثان و لتعلع ظ

 امر م رجلصوفت ربل نها سيو لس اساور اي ]
 لوطشملا عيب نهر ال لج لشملا عي , ةجبرا غالا نهرلا لضمسلا |

 طنب قت تاما سنع, زاج فب نصت عينه دهر ال راَج
 قرش هانم |لطض لا جرش غاذك شهر ال ماج ريرحلا سيخ هز وجو ظ 0

 اننكسا ع ال هدعوش الن ملا انك َن اجالا زعم هو مضر اد
 .لقشم: ءايق ظل صو نب ملا اهنكسم كلاما انهرولا[جاللامزتلم ]

 عبو

 ن ذأرلب نهرلا عباد نيرلاو
 نفث ارل

 لع نجترل اريح نعنإردل سبل
 ةايقا دمع نلرلا وخر

 ةيدزرملاد ادلإ قكتس مذا ننس لا
 م رمسدلنإل

 يع رم (ملانقر

 نقثرل لن عيمإ ١ لبق ام
 مجرور |
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 عاجال اهنصرو ارا داعتس. ا
 معلاكرإلا

 0 يسم

 راكل نفت قس اذاامب

 نوهرلا عيزناجسد ”لولذول اجو صل ذل ةدعلا عب عكي ثعبلا لو
 7١ ىالعلا حسوؤتلم يلاكةافخنالاو رش النلاة ع ة الاخ اذ ضع
 لضشرورلاوه د نيقرسلا وسب احول وو ة سلال و ذل نم
 زبمالاع ناك حيرلا اشك نصرتالا ةهوليب ملال مفتنم مما
 ةّيإقلا تاعردزملا» تيقرسود ءلصقو روعي ل مشم | اجراتس دمق عر حصصعبا ضان لولا -- بجو
 ١ تجرد لل عبسملاب طن ديض»_لوقا كاتبا نا طوصا
 ل ل تايم كسلا نضرتال' كس مددب م, ثلا يبخل نجم نافذ
 ”" مرتع مهر فقد رادع دصرم جادا نوح غلسم مل حجم غل
 |١ +3 ص جرح وج زحلا نعرلا سوي لف مس م ادتسا تدب
 .. || تقيل اعتبر روج نا لصرملاو ىحجتالا م تسيح وه نضرلا ذا غد
 !(| مشسا فلحبف ثدحالد ا تصدها مهجر ان واط عركذ نو جاع ىبيل
 '/ لب ل ىِضل ىنرلا نتالزييغ معو ا ىلقم ع ئد لو حل جلال
 / راسا ذا 61 مز الن عرلا و -ةرقحح مكبر وص ال محال ف فصو
 لس ىلا سابو مضوّقم ناهرف حدس ١ ناد تمت رملا نكت و
 ,نمراتم ١و جاردلا ثمأىول معا تلم ورؤن مدن ن تادتم ١١ذااهف
 درس ماكي رحم قخ دير زن باغ ورشي بد عرفنا ءزجر وارا > مسعا
 | روج )دز عيب ىص رمى و نبق م ممسي >وتسيملا راد عج
 اد سولو نعل ا ىف ل سدرط دولا باه نطل
 زا كمل ئجربالا اجيال لاح عقاب نعرل نانو دما ل لضم رعتسم
 | كحك دهرف مهريلايخ راهتسا صنت ىف عادلا ى 15 قمه و رقزنا كس
 نبال ماريعسسملا ل لعب و نعل د جنرومملا سبع ندلا
 (٠ , ملا هيناهالو نيرا نصت طفريعملا ريو" بحد عومحرلأ مسن.
 _ كح يسبح انا ك ساهرا اربسب نإ مل د
 || ترارولل كابر اوس نعاضا جرا ىرا بهو ديد
 - عهلا كلفد كلا ىلا يمس د نعرلا صالخ زر وتسسللا بلاطي
 - بع مدار. مجريو نحرلا نخلي و نكمل لل تيردحلا فل نارملو
 , انه رل تولع جمس متتجو ,ن نمريب زب ياعم ذل امو لس ميعتسملا
 /| حتا( لح 23ج ا ىلا نع مارتما نيب دنع اه ور لع
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 ست رودي ور نع تضل ضع قس و ثيردللا ضع ور )و 7

 طقس تيدا) وانس نعمل مج ةىيو اؤزمشل ةصغت الو هن ١
 ةبجحو الل بك<و ماقد قرة 1

 واش .ريرإا نم طرطسأ» حس ريخسلل اجو لع ريعملا
 1 رج سوس ل ملكا

 نييرملا نع تممرللا بولا الهو تداهم ارميعملا :٠
 كه نإ نهلا بولا تم ىلإ لام بجسو و من دا | ضوتسم اص ظ
 دس د ضف طر ونال نعنسدلا طمس نالرتسسملا ظفر ١

 لاو ويضل ادق نكد ككوانرزصم داكن اك أ ددتاا كك ند
 ١5 مسج ىلا نما مور موتا و يوتا ملتمو_تتاتاس |!

 هن رك اع | سرب حصول ىم جرا ص ولعص معتم ا رع تسكير ساىتسا ١
 متم[ لط ورع روس دالة ضسو ادا نم مولعم ماس

 طال ىكزبب ذاو ملك مل لبو هنس اعز ساو لب رن نع 1“
 ايباد جنسس د نطمح عاما يشمل يذا لبو نعرلا نمح .> وان ىفاك |“

 انزقرل تولصح حتما ايد شرم اعا حاف د١١ ذ |ريصملا ف اسس تكتل #بم
 كلتخا نا نوهاؤأول ةتبلاكو قالظ جي رن ىيذاو ورؤلرع ظ 1
 7 راها جرا ع هلع امووا ناك واما - رجس و ريل 1

 -اهفرصللا نم أ نشن ”ا نال» لي طتتسل يحسم ا كن اب اطعم
 0 مرو نييعملا ف رارتخا غلوعلا |
 فتلتخا ١5١٠ جص+ ادنبلا ىراق ى واتم ئع نالوملا ىو :

 ١ىلتتن رلى دا حراسلاب ءانتنالا ذرروتسملاو سيعملا
 _ لوقلا بل قالب سما ىداو صوص ح هبا دبقم أ
 داو عربا ١ تنص خخ انكي ة/اعالا حصا ىف مل لوتلا نالريسملا نق |:

 فرا دل رظملا نمو عيغو ريونشلا ناك اج مانا نلت م
 2و ورع نعد نات لاا. بص كيتا تم فرعا كالحلا

1 
 نيح' رهرلال خا نالاورمعرب سب و عر جوملا ةهدملا تضمو -.ولمم ||

 ليلو هداورتم اوولف ءدسفد نرلا زر لجالا اد مل لير ١

 ١م
/ 

١ 

 د

 ةرموؤهل مادا نم ولصعا علب : ع نكت نع از هرمل :حمولعمللا

 عسا

 الل ردولود ةرم ةحتم ا ةراعا
 9 رس الا بلطرل هرم اتضعي

 اسس .٠

 ىريحملاعي ريتك ا ئلتخ |
 كوتلاف قازطالا» ديصتل

 هنبيجريعلا

 هرب شرلاو لال



 ااا

 اخالمع
 اهي اخ ا ءكك رى ارقونيثلا

 ا لل
 قنا نيب اماعرطاه رشم جو +ادتسا يد ١ ةرغلا كح امرك اذ هيركن متر >

 0 نشوملا ناكأ ذارهاظال كه ىم قابلا رد اكذب 0 اسال ُُ

 عوع نظم نهرلا و حسراحلا |طلوه ثقرملا ةداكوكنا نعيرلل
 بما كارظناضتادماف نعت تا جاك ا

 | و 0 00 0

 - لاوسلا قرص الملل نونا ناهاظلأال 2

 1 ادراملا كا ذا نميرمللا وعلا كار ل9١ انا قداسلا)
 1 نعا “كل ا احا , نهارا كاد .نا ىع داو ايات تبدع 0

 || تقواحتو مراعلا يلط إمي ماو اهلا نا ناو اقز2 جهتونا يي
 "0 00 تقرلانىدو نيؤترملا تحلم درسنا لك يو وجالس

 | عم حت نعرلاب حجااطملا اويل حاد مخ ب ا ىواتف يدل يلوم
 وج انا الاعسم تاو تضما ذاذ ةرملا ا

 متسبب ,مظربل هراعتم اول مام علا !ىفام ,نئانك الو اعلا ايات ذيج نفذ ادد كدي تب
 سبا مشمللا مهر ما ا>عأ تلو 00 مضسملا حهرط اضيارز املاح ليعاوسا عني قوات
 أ نيج انو نملك رماه بضع ب سمان انه تهرلا تنال ميرم ىلا ىو ايزل | لصا تيوتا

 م اا را ا نهر لجر ىف لسم حان ماعلا

1 

 ارب انواالع رك[ يوت الا حا نيت لا ىنع مدرك
 نأ ا دونكو نيللاو دولا و شالك نهيرلا را نإ نص

 لأ ىيدللاو رولا ىف يم ربت حصالا عم نهر يوه ورككم نيس اوت
 أ ل سان حلا حصل اننا ىوااتضلا ميت ععالعل | كت دامضرخ و
 8 “كيان تالف أمد نهرا حملا رن نهلا «(تيعم
 | ل تادايولا جيبي قححاقفارضا يفرم الا يع تعج ملا
 ا رازلا ابعد مسالا وطرحلاو اولا فاك ذاب 9

 1 ' نهرلا نم نارشلا نم داشلا هلع نازك نه لات
 ا هع انام ناككذا نهيللا شن اذكو ةرثلاو نبللا#

 ٌْ الاه معاد "ب وانعم لك ضاقلا تدايمعاب داضلا
 اكل 3 تا طرح, يفد + 1 ١ هيل نا

 ١ : د



 ر عني زرنا نهارلل الو نيجرلل ىسشو شاظد مييلاب ثالاملا تعجن ١
 ائلارطغ اورتن نهرلاب ءاضتن اللا وسل م الادر جور الو ضال
 اذزنحو اهمال باب نم اذه كاالأنا 3س اهيلع ناضالف ضاق . ١ مح )رج بعل فلطتو هرهلا نجس ناو حنا لا نقف َنهكتملا
 فج نانو ناوللل نا ىست لاق نبترملا تح تيعلا |
8 

 تارك وهلا و تبدا نس صح قش توم نصوبزد هلع نسا
 7562و انا حس او ساق نص الهلا ناو هو امتع نذ هاش

 0 فلم نهنيرعلا جيزي فرك حيك
 ريم هو ناك و ىذم فم لو نجر ق4 سيل كلاذؤ |,

 فوم كو افلا يصاب تناك5107] د١سملا نىعاؤهمحو |
 ناو نكذ نيترلل ناك ارلا كلم نع( نسل جينتال |/

 دانملا نعزيصتحو | طفح هلم نا ذا يصانقلا سما نينعب تاك
 نيب قارب حلاسللا ذه ىنج جيزي حصالا اذه ليمضأ
 تدلي ىل زل نا جدع كان وول مس تيعرلا واع ماتا

 هىلع قل عاهو مات ور اتنغ ددلا اكاد وصقم نومعلا 1

 تنذا لمه وعملا ماركا رمت نترملا ؛لباذ) اهو للعم لإ
 الع فيذح (نوعبم موك زع ذم حس مدافن اؤقن و قد برقي انا نمترللا تميت عزم ثلا تككرمتس او نضال كك املا ثم
 مما عين آملا داماث ماكم فريال بل + نهارلا ناطود انملا

 هرج بص كي تع انهر ارزق (تمكنل ١ههسيسبب عمايل حالا ||
 فمي برا نهارا ن م داسنملا نجلا ليع فينح اذا شن بس
 تبدب ورظرخع عاذح لي رب نقر اذا هد جسمدقتاءالقنوب | اوحيص م مزنعلان هرم تت (ت وكي حافلا تداطاب نسترملا سابع تأكس 1:

 يزط زال نس بلطو تر د صحا مث نصنخيو ورع معنص وم هيلع ل
 دق كى جرم تيد در لل لين زةرتميق تناك وادب لنص خا

 وأ ىريرلا وصتخيؤ نهرا انس تدق لكم ند ببر
 تور جسرا ن اهرزعو ةادملا هر 16 1

9.9 

 مَ

 -. يئود اتاو'داوريص الل زو ىن مال ل نئانرك» ئءنعال ردم 0 7

 ما

 روم

 لس 7 م شلا هر عبي سي
 ايان نهارلاول رض اقل

2 ]| 
 روعلا موك ا ةرهع نمييرما عاب
 ىف كا كلاملانم ثر ( اي
 . نمضل م

 م اخ لعد همن الك نمضي
 هرعنت# نهلرل ا



 ا ا

 د

 عمل شارلا عيب سودا
 دخل

0 
 من الرعع لهتتل اق سلرلا

 ا 0 ا سسمملا

 سبر م ا نافنارلارارق ارب
 ' شلرلا سرق

 عدي لو نهلرلا سيرد اىعد ١
 هن اهل ريان ال ضتتلا

 فتمدلا» ادا نيم منسمأو ىرضشلا مجرلاب ىضاقلا سيح ةيرسسحلا ذأ
 تشم مجسو (لمىلبد دك تم ْمافوو نيللاب نّجرملا نعزلا ميسو

 / ١ طع ريالرتال مسطنب نعرلا ميسي نا ىلا مسح يرن ماعلا بهدم

 ظ ىروعنلا تاب ريكو راحل بحلصو ناك اة حرصو كد 3

 ىلا زعادنذاو ىالاجلل مفتر او لفن هايس كح حا اذ اهبل قلع
 1 1 ا يا 2 ذا نعرلا كغ
 اذ لاةمموزل مدعل بهلاكنضسلا حم يم مجسينا نهد و من بيري
 / | نعارلارر ارقاللع دوبل نيشولو جما ةدداوضويح تاهرف ىيكدسا
 1| ”لوقي مامالا ناك ضبنلا ةنلاع معو سدس ملو نيت رملا ضبقب
 ؛ | داهلاهف لضو م ىنازبلا ىوع د نما طرت صا قي كلو مر أئحصي
 اقدام ذا ضضرسلا ب حضي ملم, ضييملاب فرتعاو عراد تعي
 || ىو'تفارها وج نهر نع مرارقاب لخيوب نصار لاو ضّيها ع
 9 هم فرص نهارلاو مراد عر لج ىساشلا ايلا ىعأرصو
 :| -/ما ا ضوصم ناكا نعارلا شرم و و نهترملا فلتخا شتم مث
 1 000 نعارلا ,, ارق يع حشيسلا نمت رملا 0

 | بف تااكأسرهاظر حبت” نعرلاد اسف ىوع دو نهرلا موجب
 راهلادب تناهنيلا نا ىلع حج هرلاب عيارضاب هلع محامل ع6
 «وا منعنا عر حجمقي ضرسسلا عم نعل ا نسم رملا يدا تاو ىنتن)
 : ١و مرثالب سل نوعلا درج نالحبتيال طققف نهرا يدا
 ( سيل مالنمرلا ل نعارلا ةتسب ىتن ال نعرلا نبترللا لح

 "| . ةؤثنرم 2 ىنازب اىطوشوه و١ رحا ماىنايا ننلع بس نهارلا يارقاجعوا
 "يدل هدمت ١ ذا مشيبلا معتق الانا ملقا نمتملاو نهم ىف الاتخا
 ,. | ىوعرالا عش | راهب ا درر مهمالب نهارلارس ارق وأ بتل
 ١) انوراو ءاوعد غضا ركن لتبيللا تقلا ةلا#ا ضكرف تنال
 2| ير نعهراذا|هءؤ بس ةداّسلا وصل ارش ىوعللا عع تاذ
 مأأ ١ يعش انهزم لع مادتسا قرش ( يدب ورمت نع تي ماج



 | حم نهإلا ناك يحجي. نيكو رسعم و هو لي رسامفسعا مالم ظ

 منعا .ؤيتن مرح عمر أذ د رع كلل لبد كيدز ثقبم و قب نسي و 1 ورط خارتسا ىنر تيدبب ركب سعارط تل يب ز نفك ذل اهو لحس
 د باجل ازرار وبزملا نعلا نمل بف مج تسعي دج يعد ١

 اره رد ىلا هيلع عرسسم يال كر دكزملا نعل زوي
 أ ٠ اليعاوانمهر حس ثم بداالعلا نخاذ جيضكاربورخحالا | ١
 مس( ّيو هاك يرملاب كنه كانها »ارض حاتانهرانعلا حك ٠
 هالو عر نيحح ل 6 نعرلاب نهإر عع نان الا كلهاذا 0
 جتحلا نعل لسيد رو نصتللاب كالي حا تحرلا باقرحا ذك 1 . تريهاربا مينا كا تيدا يجي لاهل لن او فصتلاب |
 ىوتس :وهرلا با اور ى نا ليىتحا و كانا يه له نا 1

 ,ضرن 231 دسا ىلاوقا عشا 2 سملا ىف وكت جبيل وزعلا
 نملا بما ياورد اثلاو نس ويرجا >0 قالاو
 ىفو شالا حارق هجم ىكذ ين ع حصخلا نم عريس

 اذاني وسم نجرلا باك ىذا يحصلاو عدلان اتتلا |"
 حرم حشو اذزلا نما تمنح ورع تسوس نادت 6
 حبات حم عصحور طلع كك ؤج كنز نهراهرعدورغ /

 اي حرم تنوهرملا حصاللل ليبرن واب مل تماطل و مشيعس ماد ىف مل
 وول ول نهارلا عمب كضنيالو وع 2١لءاعم سس افلا تعبلا (|)

 ىف ىوعكن علا سو «يكارعد دساؤ حض و جاب ع - : 2 حق نللا نهرب >0 مل جدري د وتل قتتح هيلع عرب عنصو 1
 ًةرسانلا تاذركملا نع (:رلوصنلا اك اراك ماكسنالا 7
 نبل و اعمار حشا رجل كذ١نك مطاقاز وازع ب تحصصو ٌ

 درا ل نعل از!( ار للا لا حصص نا ىلا سن تح
 سبعباملا لصتس ا ىاداىلا ماررلاب سلا 1ببلا دافتسلا ًُ
 قجا .ر.ترملاو نودد نوع زارلا تام عخرلا ىفانكتعرلا ||
 تاملاو اهلل اح ك0 اكرسانلا نهرلاوةاينطرءاح ف اكمب ||

 سياق قرلا سبح نم :ل سانت انتواضباَمت١ذا ىدع

ْ 

 وا يناهر سمع مجرم يذلا ثمر يدق موتا سراب ىش

| 
1 

١ 
 ٍ ظ عم ؟

 | ا | 15سم
 || نب ايلاردعنفلر و هاخا لغتك

 نمولا مهي رياند

 ا أمارعا رعت و انهن د ليشكل ظ تسد ازهر صال س ذه

1 

 ا

 لل يب بلا
 بس اف عامل ا نهر

 ه« سكتت نهلرلا دس و



 / كل نهرل اب نينرملا نعارلا تبوم سدو ضد ام نهارا لا ىدوبّيحم
 قبسا 31١ ءارسائلا عملا ثمدلا ىللاذ) انها مزهلا ءاس نموا

 1 - نّيرلا سل مضبقرسلا صو انعم ثيدلا كارب ادس اذ نهر جٌثيدلا
 ؛امزعلا ياس نحمل وا نبت يملا ماو تباسلا نىلاانيتس ال مسبح

 / | نقلا ف الخ ببسل ا است اكح ترلاب املا متدعل نهارلا توم دم
 نأ رلا ١ثهو نهرلا لبا ع رتصتف نهارلا نالقححالل! تدل او تب اسلا
 ١١ مدّمت معلا نهرلا فالغتبع ععيقلمل مل باقملاتنتفْئقباس تقلا

 م" كد ع نككف |دج سفن دإ#لا كذدهو نهرلا ئه رن از سانا نيل
 || 51 داو وقر نهرلا لوا ذب ايعرل | نم حمالعلا |نيب هلار اا لوو كنس

 ”| ىواخل نر لثمو هاواتف ىفامرنحا ىلا هيلع ناك بجي نفرلاو زييسائتسلا

 | ىطتمع_م قا توعمل اوزكساتسملا سب جدو نم عيبلا تعرهازلا

 نكمل ه داس لج قبول حارس اناس قعل فتان حا اضقانم ممل

 نأ لكل د 6٠زو تدل »مادبا نعرلا ناكولو هسبح قت نمل

- 

 ةبل| تنكمصا جاو رلارهاظج ذي ام نئكو مسحصملا ليعرارصا مساك سس نجر
 وهما ئملا سبحسو عصعللا تحن رما لّقث ىخقن ا نهارلا

 لإ ضمأء ملش_ جرب هإرلا ىالإر صا < تن وكرأل ممحالا عمم

 لأ ىش ىرتلقال نس انلا لشلا قف نا ىرنالارصملاوبف مشع 1ذ ان

 نأ ةصخلا تعفتر ]نقف ضقت ال لوقف امم ربنا نت ايس ١ ال
 ران كقملا١ قبب ةصمطلا قبل مسبح لى يبا ضقنلا لق حادي
 نأ راقي لد ىكواصيا ضقت ابل سقت ةاؤحوهو لساافلا

 ءا| قم لسان ادقعلا كنا طولا مسيح ملوغقللا مدع شعرا

 د | تعبو ضيتفلاب كلي ار لاذ ميلا نا ماككنلا ضجبو ريوصعلاب
 ,| تعروملا واقبل نقلا ضبع حبب حب ورشا نوعه خف
 ١ نجر تحاك ذا نان دن كوب حبل نك لقملا الولد هجحو

 دا ,مضّقن لق سبح روك ه عافت راو نزولا ىضقن لود مسبح

 : | نانا تنل قال 3 ىو يصصلاب جنملاستلا مايتل طالب
 ١) رع لذه عئقلاب تيوزصم هزتع نعرلا ثلاثا بصملا نيم

 ادإإ مناص وهو دس نما نعرلا ذك ىكنكو حاصلا نهرلا ذك

52 

 ب



 ذ كلود ميصعلا نعل ىف رع ساروا تمل ازحلوا قو
 اناا زاربتسالا سل ضتنللاب نري! ارش تيتا رس اغلا نعرلا ١
 هيعبترترالو بجااولل رت نيب وهاد ضقنالب لشضمعلا قل ]/

 ١ىاماو ةسحس رم م ثداك مائيض ١١و ,ئس امذع بكى 1
 عدلان بلع تين رملا بحول نارها يؤم تعمانلتن 1:

 (ق وعملا سبحدر يا يضالب نسانلا سهما اقبابوهائارعاصالا ١ ١ نال ارارصا وكل قحبالل حمل توهرالا سبح اذا ما سيطتإ
 هيلع ند عيصمللا عار رص) سل ىسطل ىضنف فحم يلا لسصل 1

 |مازه كيتخ ضمعملا قيسو سيعلا نبض ميصمما حلإنا ٠
 كارت 15012 وسع كسا ودانلل نطررتق ىاطربخ
 راع دنع ترو ملمس و عار الا نعاس واعمانلبح رع نمي ١
 ورطو كد زب نم الكت اح حور خدي يسم يبرر ممول عملا ناد 1
 رادلا ىووس لد لري ملوابباب ىال صحا «ثعد نكّرشرو 2 ا

 حا ىلا حيقب نوم نهرالاب قحا نوترحلا ور رشررو توكت لدا
 يو لقال 9و نهارلا توع نعرلا حط الست داوم |
 لو ع لازبلا حرصا م سلا كنعاتهر قسو 8١لحا توم ظ ّآ

 اثيدءءلاعو نهارا تام ىصاللل ميصاملا نمو لاخر اتنملا
 ب قحل ئح للاورخ رش روف ىقينا نعرطاب قجلا نجلا ةرينتك

 ةنحسم لد هيلع مل كال مي داوطوتسيل وح ءابرضطلا يق نم
 عب ههاواج زعل مضاف قدما رادلا رع نمت حنصو تكاذ
 توب هللح حسا سولصم ا سرك ري نابع كيد ب ترا الا هو لمس
 «تيب د لب لاح“ روع مدلعم حجاملا نم نصبفو حادتحا
 5 تاسو حتما حت نيالا نهرلا ىب ججتلا ل لح لع
 تالاهلز نتماذ نهرلا مل دلوع نيرو كحل مس ىو ئعع
 نها ضوذوزم١ حطب دل دل هزلايالكواادكألا كهاع || كيوم نا حلات فالحل عبط ذو نب مب هع لاء كلن ١ بول مالدكألا للثب ه كاطع اح نا نيرا اق جمالا نع | )اجاب نهلا نم م سلم ب تم 86 د تروثت معرب عبحاو كب صرح ١ عيبا نوف د1الد جاي ميلا تدوطب ل اص نهرلا
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 خس/ م او سن !رل ا تي نفلرلا لطري ال
 اممسإ ع 14 ١ ص :

 سبر ا مدر و ردع انه ر نس

 انكر امي د كايعا ل
 27 حي نشلرل و



 د

 . .نيديزل ناك ذو سس اعاده وزنا انما نها عطب نهال حا
 ١ جور ظيدلع معرف فقو ضرا ىف ثلا هلا مق ةسوطسراد دساف «انبلا نهر

 نعي الاه نسيكرملا تاماذا

ْ 
٠ 

 . قساؤو طذسلاف توك عاردلا نما لمس نلبس ثم تارت
 ١ سانا نهر نابارحرص رقي علا حل هجاء نعإلا

 قطاف يلا, ثلا | نككو نالاعبلا حقوعرلا لل مدعو زرلاجريع
  ىسانلا نعرلا مي ضوبشملاو نسل نالطاب نك كاش
 ل 000 ا تالا ب قلعت
 .ادقعنس وكلا نهرلا محط 55 ننال الصا, نائؤصلا ب ىلعتي

 , لعصو نكك لة مس نيس ,تمدسلاهلاو يللا طلاع جلاكالاطا
 0 نيمالاع 3 حاتللاو 6ئ تك كا نهرلادادمغدا طرسو داسملا

 كجللا والام نهرلا داك صوم مكى م نهرلا م وحط ررهو

 | دوجو ىعرلا نقعد )اوك اوراس ضرب لو م١١86 وكم ب

 ”| ىو راوطل طرط مارد الل دانا جل نككو داقعمالا الش
 اد لاو ةعنيزال نو فطم ب حبباقملا نكمل 0اس نقلا نكت نصوح نك
 3 صيام باد نمرردلا هعمل الا يش قانغسلل مرانزلا شانك الصا
 هن[ تعرلا دجوب مو كس وةضر و نعم ىلا تاما داو (لسراهر

 .ا| ١ تك ىف نهالا بت نط بد عك ىف متعو ضد حدو تك ف ثهلرل ارجو
 7 ىدرطنالا و6٠ مامن موح تر ساذج ليهارلا نحط رولا ض متو 9

 لإ ىو عمان يل نهرو ع رابع ضم و ىوطلا د صرح نع
 نأ "لالطو نجرطلا تاع ع لا ىط د واهرد تنال ىواسي 0

 نا *ديحبتيفاناصراص اند سريإلو ناشططلانعالا 0222
 |١ تركت نح تيعبس تمدد سو نير “لا حم خرز نع ضربت

 ١ بقت تاثامالا فاه نم حميدو١ نمىووصراطرح تيا 20200000
 ٍ كد نكن هرلا نم ينال ىف بيدنا الا عابكولاو 01 طمس ولاعب ناريبعتلا مي اللا

5 
/ 

 ا , 00 : تسون الل نافل ىف م

 7 حس اب نيش داما كالا نال نو ميجج ىصاللو يعرب يحمس عر ووربو

  كيزانا كتم ١١01.5 لس ىلا خيتو نوم ى_ىضصم لثشارلا سيغو

 اره كه دلع نانع نهرو عاردللا نما مطعما سو عع. عبر بنصر نهر يدب

 ابا | تلا نوك حصص حل يس عر نهر ؟ ايش انصراو ملحم : :

 دنا مصات عراف هلا حبحب اج ركب هبل ١ كاصحر جرحا



 وا ؟رزا ريو ضرتلا هله د لنهر لاا قولوا رابعو حيا لطف ب ٠
 ا حتر رالو نعإلا ذمتك حنحرب و ناجل لع شوا ري

 02000000 حنحرب نهرلا ىفو كذلابالا ميلا ةيرقلاو ظ
 مروا تا بيوك رص حدو كن عت دب مج نهرلا ١

 نهارلا كلى.لوطضشسم ضرالا 6 نا مز حبب لول مالا
 |ذا منهارلا هب سس زار 2ةاشلا سمو فد لوطشملا ترسو 1

 ردم ٌزدِص تب نعو رفسلا دع قو بيان حبوزب و ما تع تنئاه ظ
 بس نا ضاقلا ليز نهي | نت نيح مديب د حا نيزملا تبعد ١١

 مم ىالعلا يونشلا حرش ةسلاو مسبرتملا ني دان ول نهرلا عيبس
 ناب مهررمصو هاد نعارلا تاء ن اذ تمهرلا ىف نورها

 ضال بسضد ىصو ل نكي مل ناذ معاق سمسا يضل مس صنت يس
 ارابكولذ اراغبص تشن س وول اذهو ماع عت نال سبب عما وأصول ظ

 ىولاتف ىفو سينا قهوجح صيد مهلع ناكذ لالا ف تيل انما
 بكيوالاذ ثدراولا ناكأ ذا صولا بصي اقل ثيدلا ديشترم

 فس ملم باغ تلاثرا و وايصو لح ما ماصرلا خش ||

 نعيرام كيهد مولع لجبحا ىلا محولسم مصار دورطنطير نادت
 كلذ لت مرج السما نير ملر اد فصتم عرخ عسر وجزملا ثيدللاب
 م طضب نم مولع صن لد زب قا تي للا ١ وو «رعرلا نّمع ١١
 وطنم تذ١ ثعلب نهز دع ىقدصو صوقرلادادلا ف ماشا
 هللص) نت رملا ور قمح سرا علا اذ هز وجي دزو مشع عزاجلا ”و
 حلا نم سدا ححصنلا ىف كن بي ىسللو تح حسبو
 ثجس مولا اسوقس نق تنصرملا غ نيهارلا كسا ذا ءاهيصنو
 حس نوكأ و جراججاو عيبب اك سفما رجعي ذر نم للا قصر سي

 ١ ن فركلا ناد نوت «اهوك و سارخالاو مكدصلاو حبملاو !|
 تدلا نهارلا ضفاذاو نبلل و محط "والصأ نبت ىلا تح أ

 ضملام ويو_وقأ ىقننا نه) ىلا تاز ن ضن ى بلل قح حبو ١
 لوم تعاد دلا ىاكلرقملا ىلا ب ضااسدرءو تيدلااضقبإ |

 ىلا قاتلا ماي وال ىو ثيحس نبصللاو بيياضلا نعايصو |

 ووصل ل لل

 لافصنع تادإذا نهلارلاين

 تاكا ذ ارصرل عن يف اكد

 ايياغ_ك راولا

 مح وشال ا نشلارل ارق ١١
 قتىء«د ارفال وكر /

 عسررم ا



 ا ا د ع

 سبا لسالام ركا نهنر يدب
 لع يدب ميلا

 ميقا

 لاه ودولا نهر بهي
 متيلا

 سيصل دلع مل ام نمتر بر
 ي«ولا ف الكب

 : ا
/ 000 

7 1 
1 

1 ] 

 ا

 ظ نير تمق غلب م ويوا "احا ضتقبرعوي لهالجوم ثدإ | ناو

 للم مجارملذ عرال نجت نونح ال لعن وأ لتتم تعرلا ميلستت ري

 «تميبب ميبلا مما ثبا لأم بالا وبا ددمل نه ذا اه

 ١ ودل لب -ف للبت نم ىصو ميتيملل نيكر و منن ٠١ يزل نشرلا نركز >يبا لبق نم ىصو متي نيكر| وسفن

 مدس ان مال وجام باب ىف ادا 2 كاد د تل يع

 راجيزصلا لع نيبو مسن لع تدين بال ىإ ته رول

 نكذكو رادتملا الاي ملام تيم شيب د مياضي النل ولا فو نم

 ماج مولر قع ما تيناكت اك ذل اهو نس عطنرلا ىف لشي رنا خدي نبيع عدسصص# نيا نصلح
 عش ادتس| تيوب ملعتيعرشنلا ىصولا معا تنهب م كح ىف

 تعرلا مصل نضر وج رخل ترم أ نيب رن لست و للي ين |ىبلعت ثم
 لططل ار لع تلد نفعنا باللو مه بج روعول]

 |١ ٠ تالا و | صولا نهر ولو هيلا نح روت ككتكولاو

 1 اذا عسا زيوجوز كي ”«سايقلا ى مسن ثيرب ميلا للام

 : | فرض نم عيان ىسايقلاب لا مبا يرجى ا مو
 :ا | لكسملاو نِضو ئسلازتتكا مرتو ملثم ميل ١ تأ ىف صولا
 | | ايضورنع تتناك ذا ايو مس ايصوالا بدا ىف َءاصم

 م ١ تاشواربم لب ىتيلل برج» / د تنهرط ميلا انباع
 م | ىف اخ ركز اخبر طعس نعرلا موكيت ملا ينشف ثم نصرلا
 ١ | م يشي ىالسل ١ انو نعرلا حصن نم ايصوالاب د١
 / | نميري سىؤصلا عرذ و دنع ملام نهر باالل ىا ملو رولا
 | حصل لجاى ا ه|جالبكو بالا طع ىا لعر مصل ىا ل

 ١ | بالف _كعانكو جرس كله كلل اذ صوان الاخ
 /  نماتتكا مج فض ر وول ماكر شن نمط تح نهر

 ان | لحم اكو مالى صولا فالك: لفط لام خفي
 ١ )جد زلا مسا و ميسلو نهر ىف دّمعلا فرط ليتنالد
 مثسا ليشلو سول عم فار د ورط تدب ب تالزتم 31١١م سس
 فو ضراف ايا لريش 0 كلد ىلع ءدنع تعر اع دمب



 -_ عع نود هلعواينس_الرت لو تيل ضد ل كاين تاس لس رايسو 20
 لماحتدس اه عدزلا نهنر ءاس علا عيقب نم نوظهرلاب ىتحا ور اتددكي لزم عالج رجا
 5 لّمام جرت هيض! ماعم لسانا نيهرلاحماسو

 ىريرظلا طورن قد هابم ١ ذل سمر قالا نها حج تبل 17
 ]رح حراس لاب موو نوي كار 2 لص ؟يزلا جس

 ىاسو درجت عر ءاشم نهر هصي الر دال و ؟ىيبلا ١
 نا ديف ضالا نود كاكج كلل ضر ؟ سس د وجت (١ نمد )
 0 نجح عجز هُم مفلح نوه رع سينام حصن ( نهرا نال ٌْ

 اعيلي ينل كاد ظ نوكل ل ئهر اع لمد لعقد حاس عليو أ نا تلا
 درع 12م مامحلال ن اكول ذا ندا »عا فج أس نهرلا

 لاه بس ا رنه نع نجلا قنا انو حسد ازا تغرصأك
 # تيارا ير يا د2 كذبا راع وجبلا ني سو نهارلا ماترد مكدمل معو ملل
 فرار د يسب سس... اوجد اهيرعجخ كاك ح تارص) ضير 00 اقبل تزل ا اهادعا بواب .٠١ سس نايم اتالم يطب رتعالا ها داذ ثعحملوا
 نيمملاقشااذاا# 2 ضال ءراي حالا ضارب مع سد ىضف ذا اكاد
 ما تبع 'صاقلا عاد جنو هدلع حرر د رخضالا يع نر ذالمكو

 خاج ىوعو اطضتللا ناو جاك مزعانر د لعب ج ضلع
 ضاقؤماب ناكاو لطاحببسل ص ناك ذا هيلععحس”اكعا 1
 .ل بورت علي زل ناك ذ١ أنو سس نوهبرلا نيمو ١ىماتو |
 وها للو نمرللا طقس لف ب زن مضيق ها وط نهاللاورع حيد حجر, ىكفف كيب زن كيع ىقثرم ساو عاد نئممولعم |

 هس

 تعز داو ا ب رلطال ناك نيرا لغس بالاطلا ضبمد 3 | ىوظ نعال ند حجر ىضقف لالا بحس ا صنع نهر
 ,رطتلا لكعمل) ليسو لل ء حتما ىمذضحا امد 6 ممل خلا م ؟وطتلا 0 | ثلا نمجرالا يع ناكئعرلا كده رح نضاد حاز 1

 ,تءائانكم يلع 22017 2 حير نم ىرتزسا جر كذكو هلع وكلا كاطع
 0 انور ضصيملا حّيواانضّقم 2 ديو م 9 ٠ 0 كساء نما اصعب ناشا ءربتذ لبعلا ضيم و معبر د قلاب 4

 صرتشل الخال لملم لع نمل درس نرعللا مهاب لع ناك اذ سيبو

 غر

 هنو رع ند ادهنذب عرش امو مرد نا حجر وعن جرم اكل مهر نضعاد نا



 نافئرلاعدو/ 11 نسما
 نمي

 5 ههسسجسلا ...ة ف

 تفرلا نعثر |ؤا سرترملاه
20000 

 لو فاك ب ف نكببولو
 مص ل 9الا دب ىلا ءداعال ا

 رض اددع نملرلا سررم لا نهر
 لوا طب نهئارلا نو [

 لا انلاومو

 ” اه اوع دارو ر ردع نمير
 مع علب لع وقلر

 6 وعد عيسلإل

 (نولادا نيرمملا ةءو سي زنوج الاس و تصر زوحيب ا هنو سنو حرم
 لحرلا ردع كللهو نهارلا نم تذا ودب لج نع نمرلا

 عير ورصيب نرلل سيو فحجرتبل مديق لكنمت للا نفع لن
 نول | هع اكن 0و نلت سكر ليضع و رح را عاو رسما جلو
 أ ءدرحلا ةومهول وضوم لكي و تاانانعلا ءاونا نم نمل وصف
 9-3 دولا منا ذا نمير نكي يضيف الرمي دولاب
 نعول ارجو نا نجرلل ىو نعرلانكق وجسوناكو راهو
 ملضفلا للَض خضصالاط مريعب ن١ لسا و مده سس نا ل سمو

 ' يطب رخحلا لحم نارع نوعرلا نهرا اذ نمل ذر جس ىسانلاا
 ١ ايةه للا( وكم حجما لتع ةكلهو نهارا ندا
 | | منه ناو نعرلا نهري نا نتررلل ساو حبت عمق نهضند
 || | نانا نعترلا حطي نا ل والا نهارا ناك هارلا نذا ريض
 /| تا نارازطلاب لالا نعهارلاذ ل والا دن ىلا ءدرعبو

 كا | تع لق ثكرملا نفض ناز نواثلل١ نططاشر ناو لالا
 ” | نع تاكرأصو لق" تانضلاي 099 نمرلا ككعو نهر عانط
 ١ ١' يرسل نصند واذا نب ملا دب ىف كلهو مسمن كلم

 <> نهال حعسو نقلا تجي ملا رنع نهر نانا( توك فاثلا

 اذ | ١ مشيرةلجدو نضام ل واج جلع نانا نم ملا مجرم و قاتم كانع
 21 ن6 نهارلا و واي قالا لمع والا نسم لا نجر وف و
 ١] تجمل م هس
 ١ دل عزه تعرف نهرلا لو تهارلا لامر امتسا لول
 .| نيرلاؤ حس ما حضهاف خداع ىومارطلا رشف
 | نوباصراق ولا نعإللا ذاب را رنع نعرلا نعرء1ذ)
 «, | سعو حوال ىف ب حرصا# خد بنيت لول نسما حطعسيو نفنملا
 "3 هزرع نهرراو هارد درغ سسجإ نارّس 151 كس اننا
 "7 ايزهتنمصصا ورانا »عاج اليسا رع شانه عراد كلند
 , | ةمااس توهم راللا كا ىو ركن تنال مأق هتيرد نم
 | | تصعب رع نمر دعاها س أ هرم نين حم ذ ىف نيدب
 ر || ضبفلا نثق سمرزع موك ب كرزعن هعرلا (نموك لزصر ادا لشن

 اه



 ا عاتناو ناىراوإال طر ضبعلا نا تلا صو رطل مس عزل لج ا

 | ورش ل عرادلا ليدز نهر بوك لد١0 نوه مم ىالعلا ٠
 |١ مص ناخد جوها لعو كك لع نهرا نع عجم

 ا هز رم ملا: نك داعا تزن زجل قاذ عدكتملا د ظ / ١ وع د مكد ”«و ل ص١ نم زل جرطعر كب ندع نهب نك 0

 ظ حتت عمذ نهرلا ى ذا ناوانيذع تاع حيف ضصلا عم
 ا : : ١ وامان يعور ط نحل د م تناولت لشس عادم 7 َ
 ١ ورع لزرع ليدز نحو سوح فه خجأ كلا العتوم عاملا ب ظ

 ' دش لولجرنع نهرا عيبا وكن نير لكك ماه عنك طرفف جو دعلا ٠

 ا
١ 

0 - 

 0١١0 كلعيلعزمراعطو 22 ىااممواذا كوك ١ك ككر جرملا عيوننا( نم لف اجا
 أ 62 «عيس هلقور مروا: رنعا وعضو 20 نعزي دع عرهرلا نرخلاو نهامأب ٠
 دك اهثرمل نه 1ىا ناد 0و ذ دعا ضب ا مطبق نعزلا ٠

 "ا ' ١ىوحرم ىلع مكث دعلا ننئا تن ني ملاو نهاملا يا
 أ م دملا ول نمترملا نهاللا رك اذ الحا ىلا مذ دوف نطو
 لع نهرلا مس ىا مسبب كلعلاو نرحل رع ١ أ عررتعوا

 أ نياكه تالف هبل ن«لكوتلا ىا يدا نوح
 َ 2,000 ١ جزم الملا زذحو كمساعد كوه حانت
 ١ مد ع 0-01

 ١ تم نيا صلع» صيف نكسب اررع كدر ببرج: بسس
 1 نتمنا ىمم صياصا ضبان هببسس تكسو عريب ره
 ١ ١ ادركت اوف دوملا بح ال ارتي كن ىف عالاز صض
 1 مراح مبا مطب >/و حبا تيا حصف ثمر وخلا ىف

 -_ قباع حقو ع6 ح صيعم عطف مص ١ وانصر حجو
 يدك ل صنيرلف بع لصرإلا قبادوتم ك3 و حضقلا >5 حجب ماصالا نم
 عيصالا صالا عيد ثاثر عاطل حصا م نم حبصنم 5 هيلع
 نوملند ١وارشان للا نيم ادموا حجبت دنح شعل هو
 نىمىهههو دال, شعم م.لحءاولا 0 م١ د

 مم لاوشملا مباصا يقباماو -خ كا لزمألا هزه



 د سلال
 ةقمط تورتحاف ةرئكاد ان دقو

 صصص «٠ راج

 3 د اف لقيا اولا
 كملاى دعت و هتيب

 نمي

 0 عرفيلا ١ لو الشع لق عنا اران

 5ظ2ظ5 حب مت دياكن اككراز مصنخ نم قبام
 يحج ول 00

 / عموكحافف تحاو ملا شع نلت

 | توري ع لو تاذام لاا ندإب لدع
 )| رارقاحورتملاو توتملا ا م ءلثملاو

 7 يع يمانع حعوككل ل

 ْ م الا قا نأ 0و :> تاكذا

 اجا للشف كحاو مكي ١ حضرتم نع ملت )1 0

 ١ معدلات بتصا ضيفلا ني < ف ككاو ] ب
 انك تاك داو عب 6 يوم وما

 تيئادللا 53 نكو واع اهبل اذه و تلك حنو
 ن ديف نس راتهادر قلطا اذه ثأي ؛ اختو
 قلوبو رغد عطرورخ مراجيرا و ف رن لاب يا شح مقبط ني زل
 انو ذاوارلع ةدعبمف ىف ةيجرلا باشح 8 تح

 3 2 قر روج ملا اغسل ىقرك سانا ةلهوتم

 تزمابضاغو مقمطلا تفرح اواّبقر اذ باذخالاىلا

 عادت نلعب |رخ كال د نعع عراجح هاهنا لحب حمشمالا
 ىوتلا ةمهلا ١5١ نت عس لها ىواتن ىف و م بن كه ذ

 حلا ى لاهنتو كسب قرح س وتنلا لج لاح بطل نم

 ةاهلاؤ لثحو 56 نم علاش اتنن نضطر صحاذ عربع تيبب
 كنعىوي ولا ا دات ى وك تااناكا | ؟اودا نم

 10 وكلا نع هولا حتما اذ حلاو و عيسا
 ملفت ضر ىف نايف ل الجر ناولو ىربكلا ىف هاني
 بحاص ري واذ ىرذح ا ضر/ا للا يصل ضرنالا كلتو
 لك ذ بياجملا ,مكرا فراج العا اذ ىرخح الا ضرالا
 لح قرح انما هزه حاسم كتاب طرح لعلاو نطقلا
 م صرع ممول قو ئطعمل١ انه

 بجاولا رينا 4 حتي تمار انا بحااص نان



 +930 0 كيلا نم ةءازلا يأ ب هيقتي حابملاو ممالسلا ضصوب ديقتيالا
 سس ااا و نيلي نحس ةارعا ىف حس ران طا ددلاو هابشسالا زرلشمو ٠

 0| جعلان سل لطب تبرع ١ عسر اتيرا كو انجح تشلاذ ارعلا.هضن ىطب تيوب
 أ اهتلئاع تنم» فم رئالو يطل ةارملا ملقاع نعضت بف امج ورم ثا ذ١ الاد سنس
 ا هرهلا خرا ديد ا داء نك عبي م , اد دمام واع املا

 ْ ,ك 9 -- 20 ترع>لو 0 هيب

 رلكفسنةرضلا يامن حدلا رشح ف ضااهد لق عطلاو ثريا تاتناو ||
 0 جل غن مصاف دول ارادقلا بد سد

 دا واو سب ار عاتيم «تامّمسا إما ملَقاع َعطلا نضضو عيعو
 تمت ايانجلا نم موت ل ن ذا تاذاجورش اذا الد لعف ظ

 - ملال شلا ىف ميض ثححال ىذا تافرسل لوقا ةارعا بصف
 علقن ادم الجربرض 2 عار عر بطال طلسم اسم لا مف تعلانسشعس ١ اننحتن

 ||| بع توج برزت توشالا نب مزلياؤ حانسا نس نيس اقسم

 ١ 0 اطنح ناك ناو نسلاب حوسلا صاسهتفلا بلاط لف ارى ناكشح

 1 يصر ل يم مسمع
 أ هيدا ص ملا عيفيكن يسي لوا مك همداو حضفل تمس مق
 أ دربللاب درت حقو واى وس د5 لبقف تعلق ا ذا ىسلاه

 ١ ريل ناطر «بسباض نحل معمر لاق تسكن ايرغلا ىلا

 ا ا ٠ كيلا مالكر رنا ىفي ب و ىعمجلا ف و سوشسلا بح اص_خهن صمللا ([/

 1 ىتجما عجارو هلل روش حرش وعى لا ملا تعج إنك |

 ا نوعها انج ع ىتم م] ىاتحلا هرىف فتك خن ندا ؤ رالف ْ

 | تو طوسلملاو ةرخنللا ىلا عوزعو تي اددملا حرش نيش

 ظ 1 نحوها دع جعو حقت الاساب اوحبرصو ةرهوللل بحلاصو ىليزلا ٠
 ١ 1 رددلا ور ارتخنالاو قتلملا و يو دا رصختو حادا فق ثودالا .

 ٠ | لكدماو د مو ىروطلا لمنواهرو ٠

 1 , ساتخا ىبي كاك ما ىىندمللا ىعمضعب لقنو نتياورم ٠
 ظ 5 ب و وس هر عال د سلا

 "لسا سل جر طقسا حجل ءارحأ ىلا لع لج ىف يس لعاهساو اماشحاا دربملاب

 2 يال رام ا : 4
 ريرلا مدرب 000 نينس طّمسا نام لع ميداعلا عريب ارب صو



 الاول جرلا نيب صاصقال

 ركع عبو ةزملا نانس ننساك
 مسرلا

 رخ تنبت وح

 ايف علقف هسرص عاقب هرما
 ميدلا مه زل عرع

 نرس ميد قرم اولا نس ميد تنلاكو جالا ئه لح

 راح بور وعاحلا لاء ى تيرلا بج حض ل نبع

 | ميد لجرلا لع ريل اهر ادم اسوأ نس 2 دلجيلا لكلب ايلعلا
 :ر> كوست وأ مهدد عام ىنحو] لبإ) نم ىضتح هر كيو |ربينس
 ذا للا نم نعي نك ىف د هحبرشو يوشلا ىف و لعاهماو
 أ ىبالا نع ىنخح عرهوج لبجرلا يد فمضد ةإرملا نيس حسد
 ا السلا و ةالصلا هلع لول مرد حيامزهحوا أراتيد (:زوسح وا

 1 . نيو ارحول متيارشع فضل عد ليتل نيم سفح نس لكى ظ
 “1 ١نلزع دروالو درفلا باب نمريفو ست دبع ول متميق ضع
 :أ)  تسدبع ىت اكو سيخ ورحب فر الح و ةلماو حجم قرط

 | 2م" نوم مخ اعرن قو فلولا لوف_وقا سنتا زل كاوحالاك
 | . للجحرلا نس حيد ناكك ذاك اللا ىنس عيد مدت ىا

 أ ةدحاو نس ب نكةلرملا ف نينسلا يد (نوكججلا
 < كحل ”نتسا رثل دوغلا باي عم يفو لهو جبل! ف

 :لل|  ”حانلل تناك ثا و ىح اضل كسلا نه بجسازلا ن١
 | لح ديف ىضللا ثودداع الطلاب جالا دا عاتب ادع
 || حبجرلا نيب صاصن ””ىرودّهلا كم َجابعو نسالاض
 ,لا| لص د ارا ف حصا ىعو تستنا ىضنللا ثمداؤو ةاملاو
 2| لص مساز ىرخسا ةارحا نمار حار باصا ةارعا ذم
 ' حدها شع وبر نس لكن بحي نم ادبادسا نع
 | ارهاب رك تس دلا شع وبر نس للك بج ظهر دقاحو
 أ قرولا نمو سانيد فلا بهنااذ' جياع بالا ئم دلو
 2| جرى جس جملا كاع هماو مجرد ضااكا عع مضلل ىذ
 |, نيرا نهد مل نيعو مب اصا عجول هس مب رحا عا
 . ام ادعس الان دح وانتا م ضحا سرر وح )؟نغف

 >تباصا مجول مدا لاب الجر مرحاولو ىواتنهلا مساج ىف
 وفلان ضان م ضح انس ؟زتار وعاطلاو نسلا نعو
 صا صفلا وسو اعف 7 لالاذ لح تاائرمالا



 متين حلاسلا روصو تينَصلاو ىدوازلا ىواطلو 50 ظ
 نم حو هو مالا شع فصضر سلا تيدو ىواتطلا |!
 ماوس ههاو سد فود لالا ل انرد روس وا جبالا ا :

 لعب كنض اىىلاهر لع شل عما برطح جس ىف جس لك
 مياصا نوح مبصا ليك ىف حصص مي مضتني ؟ ثراه ليد عباصا ظ

 ضد درر 323---22

 لسعا ههاو 2 للا شش فض ةرئكزلا ىيللا اصا نس عبصا ظ

 عب اصا نم عب ١ سى د تأوي دلا نعروسلا# لال
 0 هلمو ( مرتااهرتس ل جيلاو ثيديلا

 أير ودامو ىضنلا دو حشاد ]

 سرت جرم وان وؤوم دتح يك دا جر لع تع كلذ ىوس |
 كارخنن مص اء لاوس نص تدان لا نست نطل ىو

 د - كيتا ا حيتعالللا نمىشام :

 2 دي (تبلصا د ىلا ٍ

 سال ند حاف تلط ثيح بذيل تشل نجد ١

 كوب مبصالا حدو ,وطملا حا
 ا معا ءاوسرداو 32 |

 بهذ تيعو كلش 3 هداك دو جبد لطقا

 قفا نود سونا ىف ةخنسو لاجل حبق قتل اهونض
 ىلا عوبا معذ د نيس عوض نع ىص ىف حس ليعرلا دخل لشع. |“

 ىلطتش ىايا كليا كل ننلع نكن كيلا لبعل كياح
 لاق هيب ليا ىلع بهن مسالا نبكي ظ

 ( اقف اال نع عنص للعقد ملاكم حد ل هىبصلا
 عرش ةجو لمع كب عرانطحاب كيادل بلال ما
 0 تنك نو ىفا كوكو دبر قراضحا منزلكم

 ماضل نثإلنصلا ثلا نونو راجح نم هس ريالا
 فقدت, لال ١ك اهو سس حمل ههاو نالربصل ١ ماك نم

 لال

 ا 007 - صضامصرم ولم 2 أ

2 

 5 فصاهرلا نس ةي د
 معيرلا

 ىثو ةيدت دع عصارك

 رع ا فصن ةارل ا عبسص

 ةلمرلادم 201111 لن ذ

 (ينو دامو نشنلا

 مع هككزص اغلا كبش
 ريدلاوت عوطقملا

2 

 ا
 ةناصسإ

 ليال كر 2ع
 الاف هتلتّقثدح ا

 تاهص



 7770105 5هرجد

 بجول حراكارص اصرلاب لجو لا
 ص اصقلا

 صاصقلارج ون ىلا:ةلالا

 جك رطصلاو دنهل ع تازضالل نو تلتقط دحا حماس الا نع

 اقل ما كمحساو تاتقف جعاهجواءمحلاص تبلاصاو تججيزسو

 رطل لوا رراتححلا درع تبتكر وقأ تملا باب ئم

 ٌمصاصرلا تيبرو تدرءواؤ هرب لحرلا ١ هن طسا يزعص عم مل

 ارؤتسالودو متسيبف ١ّلع يحرق نب ل حرم ف لس من
 ١ ىرواذ لعطبالو لحل مكر ا ىبنإزخج اع صا نم م

 هتراد نونطي دونما ل داماك نيالا تحبرجسو

 ظ ملقا ءعالو ملح حس هزه اطو لبر تصورا نم
 ' يزعل هذ لبس لع لا رطل كنب ىذا قو ضن بيل د
 محيرجحو تب و تباضان نو حراج مصاص بارع ند لن
 ل اضاجبز نم صاصئ_غ ١١ولط شرس و نع نط زرع تداغو

 ا يو جل املا عديبلاب كهذ هلع تغام نيب ركدملا
 / | مجم نلعلا ميدرتلا مكحى نالاوعرش
 2| تحود 2ك ىف شا حواب كدر ئنم صتصشو فرهذ لل
 / 0 تاذضخات ىكنب حصاموكتا ساد
 4 .ليملا وضم تبدل هر لينجسا 59 وجنالا م هنا لنوعلانص

 ل | كو صك 2افو لكشلا ف صاصشملا عكع بتنك حدا لَو
 ِ مك صورت لوسر' للاىو ىضنمل اب ىضنمل ١ تا | رمممل
 !باتيرو ميسم ءرما حيت نم هام نوعا اشبرملا 6
 ها | "موا كللللا كم با ىزللا ليبزجح كدد لع رومالا ج>كو
 151 صاروا بجو ىلا جل 3ىاو بروضكاب زعادهاو
 و حرلا و نيكسلاو ضيسلاك محراب بلاب حجتشلا حبصح
 ب 2ذول ند نحرعو) مالا تناك ادب دحر مسلا

 004 اعاذا . جر كعْنذا 1رويش - 1و دوعلاو

 000 0 رب رضوا حسه
 حيي مص ذ١ مضافلاو بهزنلاو صاصرلاو حبشلاو
 ٠ هر د ىلا حجم هاعروا دو د مخ بضع طب قش وا
 2  تاطط ات رنا لتتم وريد نح تاؤ صح موا مه

 ام

| 3 

01 
 اا (|
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9 
 0 جرلاو نيكسلاو فيسلا كل دحلاب متقرهناءلعلا صول نع

 ل زئيام هلا نيل ابانشالا دير دلل. ثرم ناك ميو انظنالاو ةرجتالاو سنا ورضا و |

 يماتلاف ١ نشد ةبزلاو دارال بة عمو ضيسلاك عضوا لقي نااوس ١
 مهم ديرو حط طرتشسالو الما الحلا ثم بلاغلا ناكأوس كيذ ٠
 ديد انلزن او مك هدا لاى حتقدل مضو مال ع اورلا مهاظف و

 صاصرلا ورغصل اك دي دال بشي املك اكو نب دش ىااب هيلو
 جلاب لتول ىحح ص سوا منسي ناكاوس عضفلاو بهزدلاو !

 صاصر وأ رفص حرم دو + ض١ ذا م”صاصا هيلع بك أم

 ىف جيجل رابتعا ماعالا نع ىداطل ا ىوورسو رهو مالك لا |
 ءادبلا ف هجسو 47اارهو نيبهملا د نصا لاق وهو ني دلال
 لعو تاق رملا ماس فقالا حصشلا ذم قايم «هرنعو
 ديال ىنمج م |ربنال لع صاصرلا بق دسبلاب لتشلاف لك
 فاطلا اور. عرب صتقيال حرج لادا نككرب صتقيف حجج و
 اراطص مروا ىف اتت ندف يس 5

 ىولاو مكاو مسا راذصالا 9 صحو زر و حا و مواراوكا ارابكو ظ

 ري تددسح  ضفقلاةجوزو ماو ضار لهركذلل هاو اعدجايلع
 رثلسب دول اراركلا ةكرولل ريك دوقلارابككو وتلا ىف لات ”روجا كم١ « 2و ار بكل بق |

 اقم - لبييح الؤرزؤصللا نعالج يبككا تاكا ذ١ كاد اذصلا
 متتالرؤصلار بك حضريربكا ىف وتسيو رداللا فد سينا نعصلا 17

 لامتحجاو عبار هلاوهو ىزجتيال ببسب موثل ىروب ”قجو ||!
 جوز ؟لحلو لكك تطنف دشن صل نمؤلصلاو وفعلا
 رازئص و رابككيل وا لو حتت نحو قتلللا فو عينا ساكتكا
 اهلا نال اتصالا ركل حبق ,لتاذ نم صاصشالا ىاجنكف
 , 6 ىكاوككا عموظنمىف و تاربتعملا نسر يتكيف لذعو
 لادم ريغصلا ريكي نااماّ نم «ليرككا ىف وعسي نا ضايحو
 زم لو تت دي ىدع حيرجسو مم ل ابا اع رخل حجتض حجر ىف
 ةجوزمورر مص ثب) نع ناهد نع تاء قيس ارض بحاص

 لمرطصلا ةريحو ىطصالا ليغ اصولاب مالا تعداذ او. |
 برك 28 نكت ىلا هسولاب ملع كلذ تبطو تاتا 7

 هحرجو ٌرسع ارهع رح !لجو



 اييْنِج ارميكلا ناكا ذا اهذ
 سعمصلا نع

 . محرج نا منح صتقا يللا ري دج تق نمو ىتلملا ف لاك
  بلاغف و كلذ ظنا حلا يلع الد خب لت كاكا و
 ورِج ءوليزلا صخورانصملا نبكوبف دوه ١دابككو تقتنملا
 / جرالو ) ناكتداذ رغطصلا نه ىبجلاب نار يبكك ١ ناك( ذااع
 ياخ زن دحيو) نع كلذ لذ 2 ورجش اكمل أس ىف ال ئكك مسللع
 | 0 زوبر اكن ا 8كنع نان ايد اذالخ
 2 يتلا كباس >وبؤللا ىصوصنح نمو اجلا فاك رضينح نإ

 9 | الاء ا لاح ءاحذلاو جورملا ق طاتج نافذ حئالعو أس صز

 247 حسد ١ لاوسلا ف ىنلا_وقاىفولا ماوس مهو اهرنع ىف
 || صاصلا بجو لد داو سرج لجو ثيخرملا ليد نحب
 أ ب رضا اهو نو للاغاو 6 وأ لح: صرجلاو ساق اننا
 بأ حرج حيصوك لو رحل ر ونجم ب رص 4١21و حلو نيب نطلب
 /| ىحموع ور دلل ىف حرش ابتعا ص كا ك١ اننا مدقت و
 |١ اان قا وءارلا ف ىو مضخهاو بعنزالاو صاصرلا
 رز 2 ىلا توش بلسم اداو او رثاراظ وها ع ف الخلع

 !لبأ ىتتساو ررالا »لاسم نيس ىو راطصللا ةبىلجد حبش مابك
 11 رزصلا نعاس نجار يبتكا ناك. ١م ىلدزلللاعبتت وشل ىف ازبه
 لأ بضلاب عجوز لوشملا شرس و ناك لاء حمشم سوعب اذهو
 زا ميبزجلا انه جيعوزلا ناد اهرينع حجو نوح |غص نبا
 4 دولا حجعو زدا سبل ما ند د نضتقعود سصملا تب>كأ نع

 :| ؟دهدك لعا كاةر واط ىذا يو ريمصلا زوج حبق
 الهى زلا خم ايع نكذ مت تدك حينا ضل كيفلا
 0 د ضي لل هيرلا ناكرتن]رزرصلا : هب لل زهر طم
 0 رعسبككن 6 ن١ 4+3 ىف و مضضم اء ىاتسهلا فض كيرعلا بم
 | (رسعاؤتق ناب ايبجا تاكثاو ءاهجحكأج هوهلا ق وتس ايا

 ا علا ف كدا ل ىيل يبو ص نييبنجا تيب شل ششسم
 اثأأ | مر نيج ااريرككا تاكا موق الع ىاتحلا هس ىف تبتكو
 را ييزعص يي 6م كبعلا فاكداب تانملا ف ىف ىضصلا
 ١١ صاصملا ف وتس كا ىدجالل ننال دهع تقف ىيبلجساو

 - واع
 م



 نينو ايفوتسيف باريغصلا تدك هداالا ءاوبتالأب موت
 كلللا ببسلا تال طوسبللا ئع القان حالا ىف لات

 حالا موهو حبارضلا ميف ببسلا ناؤ هذ نخ اس نالثك |
 مخمو حلمللاو وصلا ان فرهاظ و رض ماتو ىدركلا ! 1

 ىنجالاب دا نا لص نع قاتلا نعافنا هانم صاع
 لور لج لك ولذ جبارتلا الك للا ىف كير ناكنم ك|

 هقول ترا وك نايبنج-ا |وريطص ملاح ياو ريبكنعمبا
 ىزجي الاه ىهو مل وصال يارقلا ببسلا نالصضاصتملا ريبككف

 لعلو 45 زكر يعاممل تبتيف صاصفخلا وه هام, تبني كانك
 صال تنيرالو :خعم اذ كلما فال « دارفاب عوايتسا
 سيل طصلاو صا ترها الطي وامتك ماع ه دإرزخاب لص يبسب |

 مشيا كابررش عم بالا ميذوتسيْرم با ل ناك طع) نع
 جزين مريمص نب و مجو ن نعموتة ف انتكو لوتقملا دبعلا ىف [|غ
 ميجوزلا حمض ام ماشلاب مدام ناك صاصتقلا ججوزللو [:
 نجوزلا نعدصحاو لكك ميار قلاب صاصتلا تى ليله[
 ك0 باك م وب ١س ا ارخا وأ عئاخراتتنلا ف وأي
 ناماطخ وا نع حملا نوع نانا نيعود عل تسلا 1

 قوتسي نامل رصلا ىل هريبكا نلررشلا ناك تاك |[:
 209 عب ريوصل ١ رضع و كلللا م مضن عصح حدا ميج
 ملفد مصج ذي وسن مصل اي صو سيل اع وا تاريبككا ناكثآو
 ىف وتس نا لاباريبككا ناك اارع تقلا ناكناو طقف 1

 كرتشم دبع ليتق ناب يبنجسا كاكاو واجتلاب صاصتقلا |:
 , ثم! نج الل ىيل يبكطحالاو ىزغص هيد محا تييبنج-ا تيب |,

 ؟يفوتسات ب ريعصللا ( وكر حدا اجاب صارعلا وتس
 قوس كا ل قيح ىإ 0 لعن اج وانس اريرككا ناكشاو ير

 رمصلا وكي دل: حال الوز لعد رحصملا ةولد نتف ١
 فما سات وربنا اذ ونجتو) اهوتعمر يبكك ١ ندد ناكأ ذل "رمال زو يع و ريرككا ممر يعصلا ببيصد با ىوتسيم ب١ 1
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 ردن ىزجلا ح4 عبقرلا نانا ص ثحلاو لك 0 كتح ىلع و قو



 . قىكب ند صاصفلا وب
 مهد( ارق ىلع كرما

 لاه

 ٠ موزلل بلل >0 1 حق راو م صتبقي كا ١

 ظ ينجو ترعحرت بكت اجلا نيت لصفلا

  ليلفتو ثرنالا ف ته رشلا معد للملا ف ييرشللاب
 اثوود واصلا ه١ لا ا لا

 ىدحلال/ تح اهرغ كلم نوثلا موجب نلاء): محخرت الف

 نيكو اج هاو مجدا تفرصاتلا ىزما مرض م لذ هشتسا

 / نرد تن واذاو دعارع ةارما حق صخت نوع حسم

 ظ رولا ئم تفلح لوتقللا كلا حافنم خيعبر تب متسبب
 7 :وزلا نخ ىصنحت نمار زؤص١ى حم لان وو اضئ ابا سسو رن

 ص ةينار كرما جوزلل زوج محبف حءصع ق تاتق ىذا
 َ اددادلز وه حله ومار مذا طل حجب قمتم

 0 00 -ملح ىأ لاس نالولا هود حتت ص اصول
 0 اوورتنارانصلا وهب حق دولاب 0 دررككا ىف اك

 تان اةالاة وب حت نال ارم ره صل وخلا
 ٌْ دود اموو ىضملا فريغصلا بال صارو نيس ١ بالذ

 امه! ضر اذ لع ت ارم نخبن نمضاصلا ىدسلو ىلنملا
 / يلاذرلا لورا - لا اكو ةجورلاو :ورلا دوخج
 لاا تح اد ضاع نحب نا صاصتلاانتسا جامو
 5 اك هدا ضر ارز ع حتتقدا 08٠ عسل نم صاصقلا
 هاو لدا ننكو ةجو لاو جوزض١ مش

 ظ 1 ور ناكاجعلا حت

 اذ نغاجتاع مان لجو قا لل حسا ىواتض حىعتداوااشل

 : | و ىدل ىاذ هلع تشاو لخقف طيسللاب صو جحر

 ماو باو اهسرراؤص داكواو مجح ون لوَشللو برشا +
 اصل يلم بالك كب ريو كعمل و يم وب نللا مسي ”كذو مى
 3 وباللا س0 رانصلا رك الا ستجمع

 و 0 ١ ذا دبا رطل دكر نوح مالا ثارتالو كلذ

 7 اخ 0 اجل 00 و ير
 1 جو انو طنا انا 0 فاهلاذعملا و_جانزلا خلا« ئكهامتم



 وعر ور ا ا م دلو صلو اىرل اذ الح قكديدا حر مطنحموإ نانع كلل نكت 3

 اهرلو زن نب ثسزمالرل ولام تنام رح تك نم ثنا لولا ىلاساو مداربلا ا ١
 هفلى سا لوز و يملا صاصرلا يجسلو +دال ناك صاصفلا تس وك وما

 ىلليزلا ل 5قيضوتألاب و هك هدا ضيارن لع تريم نكي نوم ١
 دييلو بالاك لام ىف فرصا ل نم رصلا 'يلوريرتكا ناك و

 ككل ب امل جالولا تناصاوس نباص واجإب ريزعصلا ملبي نا لبقريسككار يؤ وتسيلا ٠
 او مال اكل املا ف فصتم | دع نقال او تاك ناو جب انقلاب وا |
 نينجا ركلاك ليال وصلا نهي يبجا نيكلا ناك اذ فالذل-ىلعف |:

 _ٍ ءاهيتسالا_يبككاكللىف اشلا لاس مريزحصلا قليب تح لجالإب
 افيخكر سك ةيرولاريعمارسيلا 2 صاضقلا اذيّتسا جثررولا ىضعبل سيملو تءايانيإل نم عابر لكلا ىف

 1 صامتلا انتساب قكري نا مسددحال ه3 سيملو اوعمتعىتح )رابكأ داك ||
 تامتلاافيتسا قيلزنلا هبا 2 بو راك كراكو اراطص تروا تناكلو صاضتلا |||
 ىنو فيبحى) لطف ىانصلا رود حتو صاصتااذيتتسس ا 1,
 90 اتراذصلا) ْ يح ىرل> ىسبمل ىفاشلاو يجلاص لوو اللا

 م ا ضد سس !هراووسدملاو كلا ا ليفي دأ]
 ماشوف ةعاج ترام متسبو بو علب تلا حاكتكا نم هابس>ل) فكرنا علا ىف
 اياسوالا ضصلا محام ل١ حيالو ل و حاسم الا ارت ذسخ حييبس يع

 ت2 جولا عاباشمللا لركت >خاهتتك ب ع ىلا واللا حتسب ن قيغصلاو |

 مم امال /[ةقتح ل 1ككا ىلع مش ولا نرسم لما تبي شم رولا |[:
 اك ذا أم ضالخت نطصلا وجد حبق فاضت اييببكا ثراولل |
 حاوحالا3 اى ١ نحال عسب ىف رككي رطل ن٠ نما
 را كر تسولادها تاكاذا قحريفب ار عارح البحر برص لبحر ىف 3س ظ وفعلا
 0 لك نع تماسو محرر سي. أ مضتكو نيعللا عري طع ثيكسب

 00 ةاكرلا سيشلا لولا حنسإللاب هطعركقام تننو ربل |
 ظ تدطاح ابك رو نع حورجا تام ايجات ون |

 0 ص اب ارلا دعئعقب ”ليرف ىرخ ا عرب ىف مسياغ ماو
 اكليل 0 ىكيووااائيتس | رولا بل حرك عسياللا ضخ ملاح

 ا تحير كنب حض« لجالا جار ابك حا تيح م رص قبح '

 عنا عاروعتج او يملا ىف كات ىبسيك دسك ةربتحلا بتككا ف
 ةدئبلا بني لسع



 ماقا اد اتا قلا نسي
 «بتلعرم اه

 مديبل ا

 ل 0 ا

 15م و 6

 الو اربع ق اومل!لشعت ال
 ا اربع

 نس اع | (طكاف هب ملا

 نا عاومجاو ملبق لاقو بياغلا عب ملام صاصّقلاب ىنضقيإل
 7| ختقلاب اعتمر اص شال مديبلا ماهل ماها 1١١ ىبكيتاقنا
 سو هو ريطع اكل ذ تبطي ملو لتقنين مم 015١ اهو سسصريتا
 نأ قيقا يلوا عزم كنب منع يع 176 ملو باو ىرش
 بيوت كلذ مل سيل جرم مهلا رضيع ىتح ملا ع ىبحبمل

 ١ دج ةيعز ]5 لقاعؤلابى قلص ىرخا نو سزاور زخالو
 | هونغ بهزز ملا ترم تباصا كوش ىذ 4

 ١" لا فاوتعاب هذ رعأغاو ناب مصل ريالات
 اموةيدلا فض ىدهذ ىف مزلبلزم لقاعلا 00

 . 0 اي يار نيا د>دردك
 ىبيدت و نيتيصحلا ى!؛سيننالاو رين ذالاو (نيياجيلاو

 ان رإا نص ايشسالا هزه نعد حاو لكىفو تيدلا املا
 2 سومو ةاكاب راهدجا فو ميدل تينيعلا ماغفشا ىو

 ن | لالا لست مالسلا يلع يعتتم لون ١ يس اعلا مج ا سقو
 / ا عتق ذلرارل تح ريما ”ةاهنصالو 10و! سبع
 ْ جرا رف اذكو عرق دم نا 7/6 ىا ل تاعلا ىلع عرفا نيل
 || يمد دوعلا باب نمريوملا 8ىالهبتتف لفاملا2
 ضاذم تبا نموا ىماحلا طل ىف ميدلاو تمايردلا نم
 هر ولا نم مرد الا مشعوا بهذا تمرماتبد فلاوا
 ردها َ بك و انعرا تاي د ال١ نر وشلا ىف هى يا

 "| (ممم أعونص بهذ ( نم ع كلش سيكمصطن بع ذ ونهع لك
 . مانجا لع اصعب حا بع حجم خ حس كرو نخككأ ىو ملتعو
 "| ميلع بي تونلا دعب ككذ ىف علا ثهاد نم تاغ
 ىركا كات عا هلاو عاّقاع لع كول طم 0

 ىنيتداع نيلاربشس حصالا ب انك ىف نه لاق
 نعرسملل ىورو ديل اوا جاد طوسلاو ا اصعلاب 0
 "د نامتقفاصعب الجر بلحم ىف ملحم جول
 4 تيك مح اه ادوص_ يف 7-2 هاىرمول نك :ركو دهلا طم
 اسريفب ؟ررصقي ناوعو سمس قياما ساتان دلا ىف

 ا



 افالخورزع تيريبكب خه يول وازجتلا قرضيالاهبىاركذ
 مول ا مينعو رد دلا مالك وم مخ ىنلا تلق سرنا كينعل
 بسال ىو ماجالاو يلع هّوالف ريزعص صح و) طوس دا اضن |

 ماكاو |.ملاذ لخح ريع دوق الذ ىلا بنتك يمك بشل والاب ١
 لجو املا بجسو ١١ ذا يضوملا دعلا ىرغصلا ىداتنلا قو ا ر

 و لقاعلا لعمال لو سنتلا نمو دامو سفنلا غلاف
 ( مود اهو لقاعلا يع دلا بجي سنا ىف نهعلا ميشما
 باٌٍقموم مصالاح معان مي د وطب ناو نول ع بجىشنلا 1

 سيلاةبجلولا للملا اس نابع د مس مازبلا رشم تايردلا ه9
 ىشنلا فو سفنلا نممداهزو 210١ نامىف بك ضلا
 لقال! عا ضنا رولا مبشس ىنو ءاتاصلا ىع ابضاطفل فد

 فلوللا نبي لوا 82تاا ىلع مردللا عج ناو اسود اهضو 7
 تاهدلا باك وا جوس وشلا فوق و ههلامبت تيد

 كرو اع تدب نوعا ار حلا رض جرس نيل 2 ظ

,/ 

 '؟

 -اظاذلا يدا ىو ياض حلانح دأب مع نجح ىلا مقححو نوبل
 ضان نيا نمو ابر ساحل ىفردلاو للاق مث عال

 نيلاشم ىف حاتم يضباكىارنع ال ءظلشملا عدل وست |

 بيكو ا مرتد اء جر صوهو لذه لل ريش ادبملا مالكو للا
 اضالئعم حر ذ و عر ازككاو مث 75 ضولا مبشس مح ندا نم تايانجلا

 اصراظيلاللا كح توضتف فضح الا اتي م0 ةرراذ اظيلطتلا ١
 رددلا هع طال رشلا ياحب ذ اكسل كنس ىكذ لع نكد :١

 - طامي ضقملا تابع ن) ىاتحلا د سىف مت سرح ىذلاو
 أري و مقباسلا رولا ةرابع نم صوئملا ناد موه
 سيلا مشو علل نا قتلو ملكا ايتخ و تا دسبلاك

 نم نال لخ تيجو رم ظيلتل صنت جباري تس (ضوكتال 1
 اربعذ د ثيبب اند سخي م ال طن ىف حدلا ضالخب صح او عض

 سا قولا نم رعد نتا عع وا بهذ ١ نه ساند فدلوا

 مل لع مزال جبالاوا بهذلا ى نم علاو ١ قررولا عقد تيب

2*2 

 لاما هيلع بحس ناس

 تاناكذ

 رجلا رس د و ناب و
 ايظا وعمو

 مهربيو ع
 رهلارسبس يد نايب ذر



 نيرون ازعيصولا لص بدي
 تاباؤ عر رقم 15( ةيدما

 م )|

 رزعلاو اد حاولا نم مونعملاو منضملاوا بهزل اولي الا ثم
 / 101 معو 0 «ارفدالا نح توكتارزم | اهني
 ايما ذاللمل حد فالض عاج سإ ضد ىللبالا نم تعض دا ذا اها
 ”رورهل ضخ حصنم دبو ماجاك لم فذا ىو ساؤإ

 نس يضخ نا ّمصاخربالا فايا اكبططتلا تشياكو لا ثح
 ١ ف نهلا ميش جد مانت ملا فو ستيلا اظضالضعتس مل جبت ليغ

 . اظاطت ملح بالإر غ نم للاب ىصقول ىحح حرا اة لجل
 ١" عمان تازانج ىو لاكشلاررزع تش در أكاد دف انكو
 ١ ترم ١5١ حجبالا ي دهلا مب فرس لا طلو نداسبلا

 دازياكما ىح مرعوللل ذ لاو اه ظطضي الف للا ررع أىاذ اهض
 ف هينا اند تا ع بجاللا قالو ضتالا عع لع مضل ىف
 اال زو بهزلا نم دلا نااوع حبلا ىفتا ىاجلار لسد

 7 تااؤ ةكرص تار ابعلا نس ىانيد فلادهلار ينس و
 , | بهاذا نمو منع 6نروكت لب لباب ضن ”دهلا مب ميد
 , | نانتالا تعض داذا اما قا ئاواطنلل ح دكتضنملاو
 | رواج ند اكتاو أ عا را ,ضدت كاب كضلنخت دعها ربط ناك
 | م اللا لحا تين ىف ايل 3 هو اس اه 1 وف لت لب
 ||! كايلل حاغو جحا رابع نك اج رصم امل صال مإ لت اقل

 رانصاحرللو جحر حتقب مما هذ لس اعامهاو اتا دضت
 مجوهأب ن» ذ تانبانع دلل نعم باوبا دج و عجور و
 | رابع زر اككأ نعر وكرملا ىاغمصلا ا لو لاضو تسلا مدعل ىئيرشللا
 007 5 ني حكصلل و اططلت وبث معاد اللا ئم مولحم

 | داهلاف كلذ حصى مش برت ا بيصجروب للا اصلا تيك لع
 ١ فرح ل21 لاوس باوجو ىاطاذلىواتن و لعامسأو
  لصلا ١ك نأكتيلااوخااهتنإلا جدل ولوع تيك مالا تناك
 - ةروجلا ياورلا هذه »عاوقاق نتن تييياورلا ىدحا لع
 /| لوا روج الةيماهلا سلق نم حصا ع تاككذا 1
 ّر | ةهكذااهلأتاث حهضلا ناككذاا بع مالكا نىك لح مصاظلا
 هند حرج« تيحا تأ ىوع ج جعاسا وقرن وحل اكن نع خصن | لكزر جات يطا ااه ىوع د اطعاساق زوجت اى( ىع ئصلا

7 
7 

 ا



 ارض ردع ع رللا تاذ لج, للكريطسصلا قح نعوا تيلاشح
 نعلاصا ذا ىصولا لات ثيح تيرشملاو عباسلا لسهملا يق ىداولا 7

 ١ يكاد ذب لع ص ناكوأ تسب هلع و١ كاكاب
 امي زنا وجي كذك نكي لناد تالت تت اع ١
 لا ههداو كذلك نكن مل ذا تيددالا تم لينا ع زا حىصلا نم 1

 م نعى ىف لس يصل! ب يم فزت نع ىف عرس ئاحك
 ونس الصفم عطصف ىعلا رد جاصا ليع مد كقب مرضصو ىبص ! ١

 ' ١ الاد لا ئعصالا تدخلك ديد تلت لعب قص حابس
 اىرطع تيلجرلا و تبدل ماصا ئح ميص| لك ىو مث "ارجل 7"

 ف 3013 محال |ىصضن و ويص عيد تح صرحا قف حصاخح الس مهاسو
 هواطخد ىملارمح دعو تروا نم نينع و تاي دلا ئح ونت نالضفحابضول

 مم طوس (ثوكو تيا كل و حالا بكي 210 قاع اوس هواطنحو ىبصلا ١
 جاانككو لولا يمس ال -)تاحلا ىاكوهلا حصص ىف اعف

 تمايانإل جاسم نمداطصلا ماهحا ١ سوادا دع (-

 ك0 ل

 ىصل لعوانكور ؤشلا فىنلاروقا_وؤحلائ دعو
 عنا نتمف لتبوربلا للا حلقاع لعد اطنح تونبجلاو

 وع لاى ابءوجو ك١ لع ميبشللا مم اكدر د ميشو 7
 مق راذصلا ماهحا ةريشورتسالا لاو ىضاظملا ماعلا 1:

 اطتجميرجلاو ىلا نصت ىرتخ نول /.مقن قل عرابعلا ٠
 الدو سينا « نس ورياك عونصملا و حاصلا ليع كذا هدو
 مشو كدا ىف يدق و ملاح ىف هت د ا
 فصضر ملي نا رجا لقاء ع ولوج رر للا نع يول
 حليت تا رر د حام نط “7و مي نع كيلو دكان شصلا
 ماى ىف يردل) كا نم راطصلا ماهكا١ ئع نلوملا لقناع 1

 م رشعلا ضضر علي مل عانطجلاب بج إلا ناككذ١ اى لع
 ١5١ اجايع عنو عليرلا تا كاوا كل حنس كللسنلا |:
 ميريل واني نمككى )ف تا علال ناجع !١ نم جلا تاك |

 ل13 بم اتز قولا تشن )اعلا نال موقد
 ىوعدالا مف د151 فاصل ا ضضلا بدا ىفد فلولا ١



 انلاهرو ةلقاعلاطوتفس وقل ا

 مهل ةلقاعإل

 راضحا حبل سيال عديبب دال نكي ل ناطور حا صل هع
 نم موب نعى دوي عون ىصملا عزل ذا قتح عوبار ص نككو و

  (ىواعدلا ةرىصلا داضحا نا يضم الا باك ىف و ملام

 كل ذ لش نم انت امرن جاسم نوم نيرنح اتمنا ضب و رن
 اذاوندذ ىلإ نم معو ملع ى دم و١١ يع كد يطصلا ناهكوس

 ش 00 نأ ضصاتقلا نوسىعدللا بلطو ىصو ىصخل نك مل

 . ةكلاريرط حاملا ىواتف ىف و نردد ىلا ضاتلا باجل اضو
 ىلا ىوعدلا نزع عضرلا لاذط لا عطحصرتشت ال1 رىصصلاو
 "صارخا بطاط جر ىف قوس تالا نمداغصلاماكحا
 تما متاح ناكو بينعلا ببسبا تينج شلال اح جرح ءإرسا
 لاذ مابي قاعلا ىلع ءلساكع يد بح بف حعاس دج
 ْ اجلا يعش دا مف تاعطا, حملا ناو ىايتختلت ف

 : انج ميطف تقاع ماشيه تلفلا ناو التاَوراص مال ةرائككا ىلعو

 | ١ ساكو ةرح ةارحا نعبد بح بما ف مينا تي ورسام ةرطلاو
 1 س را شع فضد عرع بج و١ تيدا ينج كفل تيس وجو ١
 ١ لاه حد بج ىا رلماكح دف تأف ايح هحضل 1! ناذّرديىف
 / يد ىجذرعغ سوا اها يه د١ ىلتا مكبر اصلا لع
 نزل 6َملخ ضمب ىابتسا ىنلا نسنطلاو كاهل
 - حع سلق زنالانيو راح الظن زه ميج مالا
 ل ادخاك مز6 حرص و عا« تاع نح نزح ون وى] برانهلا
 حج واع يا مزه د وكدملا عز ازجا ما>١ نحزن ودو

 ناو لد ىاللا ,كذ ؟أنناح نا( تامل طوعسد لوعلا
 . قم دعو ىلا جبللعل كالا فتلنم ما تنال

 ىذا نب الويك رحو ينص ورك حلاو جك

 اك ساكت <

00 08 

 2-5 جحد

 | و تيترابعلا نيب قولا لصحلقف لاللا تبوا لاح
 | | ىكرلاب توبعلي نابع ثيلا١ ىإ ىوا تف نعطرجملا ف كد
 / أ|ىرس موك وا نينس عسل ثمبا ىبص جرو ةارصا مهب تدرف
 | | نجلا لقاعال ا ض عجبا قطا افا هع بهذا
 الهال تايانج و وانينعرلا تيار ير عذد هاكجيو



 2 ل لوم مالركب ىإ ندع مرللاو لي هدايطال ,تيع تيهزذ امسحي وص
 ا ْ تاك انو صامل برعلل لقاسلا اذاورصاتتلا جدع :؛ كداع 17

 كو ىصلار ارفاب يع لو عتيبلا» حلق ع لع بكي وأ ح ىصلا
 ا تكا جاسم نعر اصلا ماك ا كيش ) ىثس نءايبصلا داش

 لوحيض م. عنسأ 0 -١تاعنال “ماع ىف داو اطنحوهو نيض ٠١

 رضع ) لاتخجوعو برغل ىف تاج أحلا و تورخان تيتو مهاشلا ٠
 ١ جب سعد ول ذه ليهو ملتح مص الل ىف ونجا تيعسرملا مانا قطو ١

 ١ ظ ببسلا ىك نب تاف ىص ا هدد ىجو ضرتاا عاب رض نس ةارها
 ٠١ ملقاع نحت >*إ و ببرحلا نم نكي مل نإ ىبعللا حد برراضلا ىنك ١

3 
 »ا

5 

[ 

 ا ف ىكرهاللا ىفاح داش ا فلتف ىيع كلمىف ظصاوك
 ١ انت جت يصح العلا ريوشسلا حرش جو تادادلبل نع بسنتلا
 ا نت ءضغلإاو ىلا علم ننالا ضتنمرصا تلا نق زامل
 1 دلل 2 و26 يحو تت كلة لتف جلا د ةورككلا نحو لك
 "1 ةلقاعا اداب حاله يدا نص وقا ىبت١ كال تيوا١ لا ىف جدلا ذ لق

 0 ادهش ايزنل يوب جرابعركننذ ءاواتؤ نموضاوح مدح ىكنب قزح ١
 ١ اور حما او كفا حلا لع لل سدو مالا وتل ونص اوملا

 ١ توو تالِسبق تلقا ىذ مم نك مل حالو مم حتاتفلا تتاحكنا ١
 | )ش تم ناكاذا رح« املا نيكاذ ١و ميصع تاكئحاب ظ

 ١ 3 عا وع ملاذااحا كوبرا لها ٠

 اى
 || 3 4 .ءعرد دى

 || ةلكاعلا نس ةيرئازخ ون ل31 ميرا نخوت هاهريعو كانغسلا نععيبانر تلا

َ 
١ 

 ا 4١ نينسكال ور لك ناز ايرلا لع هداج ني ضم نيو نينس ث الث ىف 1

 ْ ٍ ٌ 1 مرد ل ليست ونس ثالث ىف بدلا عييت نمل حلاو ١
 ا مممرؤوا  كثوقر د"0تح لكى لحاو لكئ حن وي الوب راوا

1 

 ظ
 ميلا مموكذ جيتا مشت م ناذ حارهلا ىف اكد وهو

/ 

٠ 

 لالا قمح نا نع اان حج ؟مللا بسند جلابضل١ بنتا
 اوطفح براق حو مهتس نأ باوجانه خاشملا
 فيبح نوم بلابل بررق) واع لع ١ باكيا نكمأف ماشا
 كّشنالو مج شدا ١ وعين من مت ال رخل تح يام) يسند

١ 
 ا

" 

1 
 ل
 ١

| 1 / 
 ' ا
 ا
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 نوصل تتييالو مبا شو عيياط مم اكول اهأ د اصمت ثاكاراصمالأ لها نا
 ميارالا مجإ عم ىف كلو طرصانلا نا ضاشملا حو ميامي
 وو قادر ارغمجوباو ثيطهاوبا داو مصتأع حادملا حش
 || هو ماشا ا وعن مال رجلا ملقاعال نا ىاتيعملا نسل ريبظ
 | (| سيكلقاو جنا نبلا ف لاهي وهو منيب امنت تمهصاست
 0 اويرد ا تلقا تاودردأأ نم نا يوكرص ا تتتي نيم ققاعسأ
 -ءانصلاو تااوجدلاب سمورصا تتييا اكد نطعبل مضعب ؛ءلنصملاو
 1 نامل انهى نحو الره هاش صادخملا ناجع نجود سنا
 موركلا دحا و لكيت و ضصمحبل مهطعب سانا ضنبو نشل حط ذل
 سو تتر نبا 25 للا تسبق للا نموت اا
 0[ئولاطا تبب ىف بح كو داره اضف ل لقا عال نحو 2

 كتان“ وب داكو قريع مل نكت مل ناو مضماح جنا نبلا حاس ١
 تس لع بجو نحو ىونفلا رع و ياو رهاظرو كاذلا بسب )ا
 مالوتوتا جعلها و مخالكى ع يع« تف قو اء اذه رع نم نهود" "0

 انخشن ناك حوا كلا تب ىئادبوجو ًُ ّى زماشلل حمالاملا
 ل رزاق نم تاكا ذا ناظم فتك «مزر اخف !ننىز ىف الق ما ىلا ل15 نافل الاس نضال
 مكرد) حر و تعو لقأ,مهراسعلا» نال تونس لوا
 ١بىلعاىاسا عن ها لَك لادا تيبو تع لاو مس نوم
 نيتض مب نورصا تن «ن كت ايمو اولا تااديبدللا ىف ب وتكم
 يب نحو ولت سبل | حشو حاتم ىف مزن لاح ىف بكي نا
 مواكثك | تسب نم يدا عم رجل ٠و بررعل !ثسىا ل ةلقاع
 ا , زا ناجل بند كنك ن كيالاو ىلا او طوبطم و |١ د وجح وع
 !| شترءالب ؤن خو موانع تبجد ثيرح نها تار دقو
 عار 205 تح كا متددحاو ليكشمح لخح ودان او نينسم
 زن و نيف لاء ىف تبج د و قاع ل نكت ماذاا قبو
 جا ورشات منسى ى دوي نا نط انها نع يججا ف ضم
 , | . ىباكنيسحاذهو تالئ ىلا باص اق و حب, اول
 |١ ماو لا بك عا اوما نحرك فتيل نقف ظفح نح
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 هد

 واو لاقو يشل جرش ىف ىالصلا هانطبراو ىرزنا نيس ثالث ى الإ

 شالا عدس لكىف ى دوب وق نال دج لكشس ذه رك نارا :٠"
 وك ندا مزلب ننس ثالث ىف دارللا ناكل جرو مارد

 دارملا ناك ةاواعرد شع يش ١و١ ار دعس هلع بججاولا ١
 نوال تافاذاو تدلا فن ىف عع عرم ئممساكف |!
 لو لذا كلريصملا نيعتف لخوض ركو قاج) نحو ف |
 عمم ثول ىف 0112 ىف | وجو وع اولا نسر يتنك نوع ) 5
 ىذنللا كاب نادل اذ ىف بص ل قو هم حاكم عاذ 00

 نم ننس ثالث ماعلا بح لناتاعاككذلا “| ١
 اللا تيل قح ال نللا نهال ناسا ياككنلا مدي ا

 مدا تيجو و لالا تب نقف 15153 كتبا ما.نحنعف
 ةلرتا نيس ثالث هلع كفن ىتلاكراص لاى وش ىلع |

 ماع ان مامحا اذه مغ اذ عياد مر تم أضل موي نم
 ا١حالجر بزعل قف حس ميت يع هدر هلو عرار ل قبس /

 فض مرطب نما هوص كنب بهنذهرعرسيع ىدجا لع
 ونمع لكى لاكمي د بكد رونتتلا فات ره بيتية دلا

/ 
١ 

 :ىلوفاح--3

 اووضرصذ (2معو تل لي براط برصد صفن بهذ : !٠
 هذه نمدحاو لك ءاضرا ميفوربتا عوام طتن١بلصو ٠

 حي د يع ودوق ل ارنا حدلا شضم حجو هلا يسال
 نلف اني الف هنن بهذ ىزااوضملانكذ حد ىا حلما
 فاوملا مالكا م ىضنا ١ جيد سن نيعلا ىف بجاولا ٠

 ثرح حلالا «صاضملا يحس عروصلا نه ىف م>لطس ف
 -م13نمىلاو ةوضالد رش بهازلا تاكوارع برطاا ناك
 :نكورتفلا نى داهو دولا باج ىف صرشو يوتا ل5
 مهياي حمجني مخدر يثع )5 وأ هوض لا ززف تبوض نيع
 رازتا صاسشت ا تهلقولو هاه ارم تسع جب اتونو بطر قصف
 تاقنف ادع طا رام اهني تبرط همأ ف سرنا لش احلا

 كروت نبأ سرمد ىرشلا ىوتللا سعرا مز امايع |
 قضم هادحا ىو ميلا تينيعلا ىف تنك رمل عبر ىرشلا ١

 ريملاحب د « املا نبع قد



 بايخال ارمي انها تلاكاذا
 ”يدلاو دوقلا سب ميلع ىنىبل

 طوف دوتلارلر

 نالزجرلا عيد نم صنلا لع ضطالاو ىنفملا ف ةارملا ةيدو حدا
 - © اداصعملار عامك لقا ٠.محنشفو لجرلا لانج صتش افلح

 انببلاف اذكاربب ارابتعا ارا نجل ارض ظ| ىف اكو ىضنملا ذضتتخااب
 اشم البال ثم هرم وتس ضو تب دل عبر انرع لب اذه لمن
 ّمضملا نحرعر د اب وخخو نافلاؤا بهذا ] تعا, اني توجو

 نينا طمس علج ب اصاف اذع بيطقن الجر بزعل جر ىف عم
 تنورملا لجرلا لطاذا يكل أع صزجب اذ ىف الغلا انس 1 نم
 ١ توطلا ل ونرنعرصتقي ادع ناكثحصاصقلا 7 اضل وم

 يول غصن نس لك فف يدا درا نو كوسلاب نسلا قعرشلا
 ا ميخاو ةئلاو مضل تبع عرد مراح ىضو) بالا تس ىسخح

 ٌرهاظ ونا انا تايانإلل نس رنا ىف و نبع د ريوشلا نيس
 حس لان خا والا نيب ريع لع يللا نأ بيوض اذه
 . .ناباؤح صوتو نواتمم جامل نا لاوسلا ف روكذللا نام
 تكريت ىيصرالاوانتغ دوغلو رت سئل حتا ١ بجو
 نو ىفاشه نالت اهلا انضر جلا نضحا ىو ىف
 مين زلاو ضاصملا نيب ىلولار ايل تبثا ثيح ,يلوقرحا

 زئلاالع حانلل ىف مياوحص ناو اذ هوة /وا تامل ضر اوس
 ١ نظل اك,/ و دا اجه اد ف كهنذكع | عاطل نرضككلا
 يلا اجر مطولا هز ةرينك(صرح ورط تمس
 هي ل1 نخل اش نا لد هوو, سايل تبش الش هطاقلا

 نام دررغشلا حرش ىف و بيعملا ىف ءورروصا للاى طم ل راين
 تواط دى دامت ىلا قرط كاربإس و وسلا فالع
 بيلا نذخأ نيب ملع مجاز ببعع طاّقااو برانصلا
 وهو مصر ااع ابا ديل لوا مضورلتا زك 72 اكضش يرو
 بجوجر ع نوازلح < 4 نع ىضنلل ١ تود اهي نهلا مبش ىأ
 مطر اال الع لاذ صا صقلا بجرم وقف ص سهول
 لالا بجيوم ناابانبهز ملا 0 0ت-س نع ىب لل ارك و
 ظ مسا رتع كلا سكك ه تجب ىضا نعو صمرامرازذل الد وفلا

 ظ 2

 ا

 دح عا رانا عدوا هه اوت هت ل ل

 تحل ديك 0س
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 ١ امانيح مالمو ةالصلا ريع لاتفاجين تاكو ج ماج كلل 2 267
 ١ نم ذا نط بانجو لالا تاكول نك تفلا مما باركسيلا

 ||| : ١نيمسأ د جلاب ل كرا نحل لع نيلئيشلا دحا ل بجيو 1

 ا 7س سلو واضلا فو نىيناات عادات ناب كجامناو ٠٠

 امااذه رد باه ىضحو | لئلا نعى وس لكى ف مطب .

 ١ ةلداو نسلاب سلا صاصشملا ميطف اريك مراو اطضنخ ناك
 <( ما حبولتللا ضونح ىكاداذكرتا و هاذ كذاع تنتقل رن 1

 ١)

 | 9 دوزلارججتوم لذ ىضنملا ثمود !وولو دهلا ىفاذ نع نا | :

 ا لبت جورج اونع مهي اطع مترا 2جبس حرجا ذا ساعا تكدس او نكما ثيحح
 ْ كرك امو ٌرحاركا نعرتوم ثم سي اذو جحاردل ئع وح حجم را ذيل نع ع ور لا 1

 | 7 ردا دن برز اجمل سري حزم حلا تااح غانم آ ل
 || حض حرج لج ايل والا وا سرب لا [عول ت دوعسملا نع |
 | ناو حصو تر وسلا يع ى الع نا وساومعلا ناجح |!
 ا فلو طعلا تاكشداف تاءو ىننلا لل ئرسناددوتلا ['

ْ 
 ٠
ْ 
ْ 

 ىتنالو جلاب ضار» ث سي امو بحارالل وطلب وا اسلم ||
 | ثمره اءورك نب ل ورجارتل ةزفلاب داكداو تامل لع
 ١ تاسارفلاو ىكدتدارحر عفيبح ىإ كزءرضحلا هعرحابتم
 ظ تبل صا ضدالا لطمسد حولا ال جس >0 ىفو صاصولا بس

 ا فسره ىإ لكاعو له مال تاتا كاف علابكو |
 ١ حسا ىلا لع شوو طعلا رصد صك هاه ليعود هلاا١5 ١

 + ا ظ كالذ ثحعرس نا طخ ناككذا١ناف دع متملا ناك
 ْ ظ ل ظفلاب ناكاوس مطاقلا لك تاكو اجالاب فعلا وص

 ْ ا : كلى ناو كدي حو ايهح ثد نعام دركذ وحال وا ش)

 "1 هد مل وو ١ىورح !رطلوا حا نإل ظفلبوطعلا اكد ىنفللا |
 ظ ىف ناك نا مي ادا نعوؤمل | ” حا مح اج ؤرطعلا تاكا م اًضرا صانع لص |

 ظ لاذ اها عييت نف رىهلالاح نس 0 ]
 ْ كلسل نم موفد يدعي شالا ذراص ناب نال كاح ف ىاكتداو |] ٠
 ضعف ضر بتو مح عريتوطصلا دن« اح ثان نم

 تعوم دوج جوع ج سوسو رميت يع موييعس سبل ب - روحو ميج حيمم لع ا سم يحمل عدد ع سبع دعو

 د0 ل ل م ل 7
 ظ

 ا ظ



 ٠ 5 7 ع هلوق سبق زل ا 9 ا ظ

 نع رفع راوقو مي انى 0
 ههاولا 1

 . طقم لوالاطحل انعاذ|
 ص (هضفلا

 ! اقافثا كروت ديرلا
 كك دلك كوني عون 2و وروما تونا:
 روحو رجع اربالا صحو

 وم

 لع قرطناو مقا ىورقنا ١صنح» حادبلا تايانجنساوس

 ملك زي« ناك و ل واعلا تعر دا كد طقس كالتلا
 مهم ذخود نلت و )الا نعاطرغس الف كالللا ئم
 رثصلا ورمل جستن جام ركزي لو جارنجل ظظضلب تاكتراو
 , اللفو زعل هي اهراع و مضيبحىإ لامع فاعلا لع حدالاو
 ارم تدع امو محارإل نعوا انجل نع توطع لوك

 . تفعل وقو نيل نع تولع لع للا كو نب ماما لف
 ' ىراسلا ليي حاطلل اطل نا ضل نع وأ "محافل نع
 -< مازحا و عملا فالخب انجح مس حفلا ذ عيغو أح
 ١2 ١ اهنح تدع ىويامو كلوت هزع مام ىراسلا ليت
 نعاوفج_.روكن جيادل نعت وطع ؟ طلضمللا واخ ورجلا اى
 تيزفعاائاذاو ملا حانلل ترس 0-0 حرب
 .٠ مسد ثوهلمو هرملا نع وانهم ثم دك امو حخ اريل نع
 تارا لهن رص تم شم ككاو مرو ناك يك نكف
 ارد والرش « مكي ثح تدعم و لقي حلا ذا! ىفالك.
 - حارإلل كعوفملاب دارس ماك شاملا 3 انهالا نيب قرا“
 كر وتللاو جانا لاكىنغللا لو تنفر وبجج وم نعوفعللا ١ كوخ د
 اراجرلاب قحريطبا>عاالاجر خيش حجر ف لس مالك ووجع
 ضعبافع من ىترشلا مجوب ثلالذ هيلع بَتو ديب لمح نم
 .رلو مونعبصادلا طغس قبو ل نيت ريالا لوتسقللا ايوا
 اطًمسو مدبلج الا نم,تصخح هن رسولا نم ىّقب
 ىر 3 تدل وح تصح ابلاو عومعو رادحا لصب وتتعب
 صحاو + جت ىف كلذ م دوملا بج وام باب ئم
 قالو زاد ولا لادسل ورنا قح اسال ى احلا
 وفعو ضمارفلا نم هاش |١قانعنا ثتروذ ةيدلاو اهريغو
 دوجول ح ورجل ندعو صد مكي حسو رجلا توم حبذا والا
 كوول ىصم نعى وتآ ىنع مايص١ قست ج نا بما
 ١ ىرعازلا ىواخ لان 9 ني اكو وكلا طقس
 ل وَصْلا لوافعا ذا ]هت جسم يانا نيزعلارما امكن نم

 تحك



 «ىضفعب صاصملا طمس لد ص اسقعلا ىغارع ل21قلا نع

 م واين زاوعمجو لكتاتلا توب دفلا طقسيو ضان
 قب نو ونعود دحا ريص وةاح بو ليل قرف و كاع نع 0

 آريراريوس لكلام يع نينسم تن الز ىف ميلا نع مصح
 موقا مدا ملتمو ىضنلا (تمحىداهم وعلا باي عوم ؤ ||

 مدلا نم اهلا ت١ نوم مىجلا حشو راتخاك فرواحو

 اككطعلحال لوب ىسل ناب مسأو عحالضلا هدر لقاعلا ليع 3 1

 ىرسل فقام ماب جلا حرت لع تيس اح يي انعدا١ هد سو
 مرد تباهاوهو لاو لاح ىلا اقل ١ ىلع نا نعم شككا |!

 52 ىاتخلا دس ىف هاذ رح اهو عا وماورو ]|

 مطلصو ا !لملت تلا لح ا نعد ما اهع :بتتنرصن ||

. 

 ظ اخ ناك عع و قطا! هاج ىف © ع رع صصق ن١ مل تك مل د

 ىلعرلا ىذا قاتل اب و صر وارق صا ا ل نا عراعو

 لعخا بضوجب ىف لأ واعز ثم تاايلارإلا لوا ىفاك 2

 شا ماديه به ذو علي كنف يس دع ئرسلا عدد
 مي د نم براطلا اريإ م ] اعط ربتعللا هاركال اب بروزصم ا 2

 امتلأ روكي ف ضل موب كذاع تس ذ ١ لبو روم زملا عزي ا

 عوجرلا ل ند نبد هاك تما ذا غد يضل يحصر ل وب رملا |

 عوارياوا موودم عقارعإ هاركدكا رابعا هاو ثعارعإ اع

 ىف لذمو ءاركألا تئالاعلل سوت حرش اسوا سنن ليتك
 رمصاعلا نودللا نم حدلا كلا بسرالو حتاندمل ع زينا 1

 بحي و لالا ةاكر باب نم علعو ريوتللا بؤ بع ضمه 1
 اعلي ن برص ١ ذا اهو لحس ب لا ضضم ب يالا لع 1

 ا.مصمف ىرسيللا رد ىلصمم ع لعمسب ىح دعب ١ نوع /

 اعلا هد مطفي ليي ىن نم نقي دوو رس رلا حصفم نع |
 تراهم دولا ىتللا ىف كاد ره بئس لا يصصمئىه ١

 57 ناكل 1 حا كش /
 ىلا ديب تناك ناو ليصفملا نم للا رطش صتقبف ]ا

 ها لع لح 2ىبجج ١ لج ىف جس ررنا , طقم صرب ١١

 ععال

 مولا انرنععافع اذا

 راتاقلارابز

 رحا نع لولاافع |ذا امي

 نيلئاقلا ٠

 هبدلا نعارب لا هيلا
 ١ ارك 60

 | ةفصنعلا ثويدلا نم رسل

 حسرلا ثءيكرسلا هرب عطَو
 كىرسالا هني مطقتاريع 5

 م



 تتلاف ترهل ةاما وح ظ ١
 ”كادح |

 انينجت لاف ةاداىلع جاص

 هاككم ةيرس هما (ذ ااه
 ي> هسبح و لاى

2 

 فض لَداع :ىيضت لسا حتس ديب لارا ركذ

 م
/ 

1 

 ١ تيلانإج تتلاذ برطلاب و ا مونحو اهب ضد اراو ورق

 أ ىذا نمو جرش ىف ووقا فد +ارينت ل حرلا م د نسم
 |: لع ماصاذ) ىلاىلا لدايع تبي ثلا ( ليما انت دلاو
 . ضم بزعل باى حا 5١ و نم لا تينجج تثقل اذ ةاصحا
 رداص9ضوهو فيوخلاب اموعىف كا قضلا جو لّوعاو
 ل1 وعضو اهب د داصل ١ ضوخاب اس وم حايصخارو ميل ١ بسشد رشم
 ىأأ ملعرعاص ول ناو نىك لت اف ريبكد ع حاصول مابانعم)
 لأ والا ى عال مهاانع مواد يلا بكام تاف دماغ
 25 ا صصلاب قاتلا ىفو لا بوشملا فوحلاب تام
 زل نم تاء ماا عافلل لوعلاو اصلا للاب وشملا
 | قفاذهج دعو نيوحاا نم تاما عنسيلا ايل والا ىفعو
 أ تاو و نيم عبص نم تتملاذ ا ةارملا لع حاص
 | كيج سرك لاذ حمام الع ميلك مرول نوكأ نع ةالسحا
 از | ليدز تسب صرصالا الح د ٠ذا اهني يس أصنام جل باسر
 . عراجلإرط نا تظع بالمننالالل معتم اوف سو متبسغ ىف
 1 0 او سلاح يضخ وع
 1 ىف تام ىح رس بخ مكمل معاك ل ت١ ةورَق اذ
 لإ © تيد تضم اديب ل نا تو دش سد تع( سبشل
 ', | يها ن لاو بك هذ رولا عزب قبع 69 ريد دي نم نعم
 |[ لنعىش ”ح.ماغلاو ىلا ناص باب وم بصخلا ءىم
 ل | تسردكف سوكشلا بط قياعب لاو قح نب ىلا ولا
 رب | اوس ىبحح ت١ حدو للالاك شا كاد نهض هربوا
 ,| نحب فقلت رن ىب باصاذ نجار ادرج وشو بر
 / | برها 72 ثم ىف ناصلاب قفتا ليقف انه فيركق ىياسلا
 نا لد د١ بصي هلع وكشلا تاء وال لثاّعف
 "2 ةداملاىضفت *«تياعض يدان هنف توللا ناي ىكتملا
 ْ "روع يال تم ىدرهازل] ى والف لقد نا
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 ظ 52 بتملاورطأبملا مقجحا | ذاو ىالملا ىف لشعوجيتَسلا نعز اضل 0

 ١ هاما تعرشع ممساتلا مرعاتل ىف يشابملا ىلا مك فينضا 1
 ل: ىعاسلا نود ىو | ىلاولا فلتاام نفك قحريؤب ماكثرا ذا حال صاح را

 ىضتناك /هشلا تحكى فملا(ثى د لاء واونكغ نه رش اوعا
 اهو اضا ب لاخلا تاللالاو) وصعلا فال ايلا توملا ىلا

 ! هايس الا ةرعاق نع جرا ذو ىءاسلا تض)زإخ ملا
 | ارجز ىاهها فالخوع تورحاتملا ب قفا يكرم
 نطعلجر ل1١ ايف كس لماههاو قحبريزطب > اعسلا نع أ

 بي رقع تان لا بضرخسلاا هب حجرجسو مِلْعلاو سهتلاب ومع ظ

 نذارطب عبعوا مسفت ىبصلا برو ىبح ىلا ١نيكس خد هد ظ

 ٠ ى نا قاتلا لصد نم حتا ايم مانا نضال خادلا
 مل ملنرب تقف جمال نيكس ضد نعو ةيدلا بجو
 مدخلا 0 , ىس مادا لع نيك

 وا ا هما  00ذا أف ىس ىننمل ١ليع تي انلل ىف ١ مقلانبب ارغ ديب د حرج
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 دسدمعلا 2 اان ه>لب جبع عوقي نأ انه هو ور تنل

 ' فد عدلا تم نيتويقلا تيب تواذتلا مدقق صح

 ا صلغملا نم للا حجات موه ممرككل يسن لضو ةره ول
 لع ارق جعاهماولرمي ثا ىلا يو دالاو بيبطلا خجساو /
1 1 

 نعش سارلاوا هجولا ىئ تناك نا مسرجلاب محانجلا تا ل

 رضع ججاجتلاو ححارج ىّس اهرنعىف تناكتراو تن
 ٠ ل دع معوكح مش اهنضعب و ىصملاب ر نقم شرا لاهضعت
  | 0محارج مهد فيدال لا مولعم شرا ل حالا نع ىتساو
 ودعو يدا تلت اكو نبل اوإ سارلا فوجحلا حض

 هزه و سارلا ن نوكيا اجا راجعاب جاتا ُ

 ا 0000 0 هلا هلال طا طبل
 ا

 : 0 ددسساسلل ل

 ماا بضو وعن( ذا

 درجزع (مصإل

ن ص رنالا اههق اذا تتاي/
 0" م للا شع فض



 : َمهولك مم منو 0 5

 كلدعلا

 اي نوبهىف دالاقح كلى سوس تاج اطل

 4 م «ريثب#

 | ىف بلع وساع كرتخ صامت كو صاصتقلا تف ادع
 وقل ود امو ص اصلا بوجو حاورلارهاظ نك لوس
 سوكر ينقل ف اوطلتخحا م ١مل محراذس هيلع مبسمك حمس
 ىواطلا كلك ر نعم نب طع رض ضنالا هنو مجالا ل دعلا
 ميو موقي مث 20! ذه «( نسمع يداك ولم موقد نا جرسنمت
 ٠ مير تاك تاو يدلا شك شد بي التسة هولا حقك ضع شر ناك اواو نيباح تاون كاظم مالا اذه
 ] 3 ناوهىنركلا لاىو حدا رضع مج نكي يفلازع

 فضلارم ىذ لقب سف مصضولا نم _ تلا دهر الهم
 أهرنعو مياقللاوريوشلا ىناك ل قالاوع مي ىنضملا و سدلا شمع
 هةر لوقا عجارعملا ف و تكة رع نع ىالعلا ملفو
 ١نعاظفك نم لكل و ماد ننملا تبإ ثاىوّرش الثلا
 لوقمهتسب ان | عصالخلل نعرما ار لا ف ل15 تنك
 ولا مصوم هم 6 ى ١ سارو جو ان ول ىنجرتكأ
 وتب يفي نوح عرس و ا | 8ع فولو ب ينم خ
 واكو زب ةرعوبجلو كرهت ار سدا ماى الصمح ىواذعلا
 . هلام ارو نيععو ب نفي نقاتيعرمللا كاكو لاقو ىشيزلا
 والوهم وهو غر وا ساماو) مجولاب تنءاءاوس ىا
 امكن رزالاو نإ حارا ىقباذا هاكاذهو قاتلا فهرس
 نكرارعي ن١ ىلا نعت |سرملق مزلاب لوح لاعو هيلع ىتنال
 لكذو حدا ف تاو 9 للعلا موك نفسو ى
 ائمواوا لو سف ىواوطلا جرش ىف ثا سوشملا حرش ف
 تلف الخال ملعاو ة١وادملا و بيبطملا ةرجسلاب لالا جرت
 .نيعا مالا نوع رظأ) مساق ححالملا وصحت ىف و ايهيب

 ١ تم ويحلا ف ل15 تركك( رييعو كسلا و فينو
 / كعب نا ىسكسي اق واس اق نش هيلع بحكعال
 ١ حلا رجا كهو بيبطلا عرج جشم لسع موكح
  ىرظيرو اكسل انه اش ماو كاووررلا تنم

 ا تسع

 يللا
- 0 



 ١ ضادا ونا طخ ىلا تعوج ف اضيا لاقورتنا اغلا _
 ١ اوادملا برانصلا ليغف بسكلا نع ا عينعرب
 تاّض ورب تاطتغو ىرسا ذو اي نا ىلا تقضنلاو
  1تم فورصيملا كبك تا رماظلاا وادي د تع تنجو

 «ن يكسب ايد زن حرج ا جرم ىف ىلم مءاهماو سينا كلا
 فل ماةف بستكا نعرجو_ىلا .عو عرف اخت« 

 ممطنلا سوك لبر ة١و١لملاو قاضتنالاب اجو سو حرا
 ابحر سل, ند بح اهم و 0 تيا ةاوارللو

 نعرحو يللا ره ا ١ : ةاوادلا د عقفطلا حرا لع بك

 ب

 ف لدحو ت اايانكل باك ل وا ئح ىوداتنلا رهاوج |
 تاوهاظ مقا دعالفن دوفلا باب ىف يىشلامش |

 ل

 حو رج دع ىغَس نأ ىفو ه١ دارملا سنع معضم اب دارملا ا لع : ٠
 صاظلاو اربي ندا ىلا ةوسكو به و عامل نحاسقف ١

| 

 ل
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 بستك نم ىف قف حو جلا ناك ذ١ اهو اذه نا 6

 يب للك اع ل تاكولف بسككا نوع جن وقد قب
 | دا طف لع عقفللا هاذا جه ودادارلاى وس محاد |
 لجر ىف جس مجاولف عءا ل لا ريعلعو دعوا اقف ناك |

 بحاص لزم و نيج اع عوص١ ص عباايصالجر برع

 لقاها لع طن ب د ميفو سيلا زديبش هذ نويل
 لاعلا مبا عاو تءايانطل نمدردلا ذ لاورش بي |

 طوسلاواصعل اكنهلا ىف ىىكام ضب !ادصق لتكوهو |
 نف نيريبتلا نطور لاب بطلا ىاو ىضصلا_ دلو
 لل م عرزعلاذ الخ م فيح ىإ لع انرا لهدا بح

 ناد ىوالب مفاعل ا لع كطاطمت د وَ انتكاو نإ

 اطال ىلا نايبانس دق لوا غض هيوتتنلا ىف 1 ظ
 الحر بو لجر سا ذا أهيرمم مج ف اضاءة املاو
 بحلاصل زم و حرجو مطعب للع نيكس قتحر زب ضح|
 بالا نيل با نع ند د نم تاحىح شاف
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 ظ درت ناو رض بينت كلذ ل لو يلع ىئرشلا توشلارج ,ثجرحتقي نا
 (كالصّرِقت تام حح شا بجاص ل زف حراج ىئبد مط
 .لهقي نادهاذللا جاتجالو ةيلامم تباشل اك نيسبلاب تباشلا
 ةد اشلا ئعئ العلل رس قو ُ تس زرازر تح ارجج ئم تاه
 ل( ١3 ناففيسلاب ماتق ماا دبش تلاحر اتنعاد تقلا ىف
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 | :اطخالاو ناو صاصتلاب ىضيو لقبت اكس وا ادع
 هلأ |ره لت ىد لال 015 ناو تلَماسلا ىلع حللاب ىعي
 طرح »تاىلا لام ىف للاب ىخييو حبش اطنحوا
 | مس لو ان الف تلت لات لجم تايانلل ثم فاغربلا
 انآ اتاتلام ى ترد للمبح | نا نكس ١ لاىاططحالو اره
 را ثسوا لاى متلتقف فيسل البان الذ تبر ان ١ ل اى لبحر
 1 00 ا ام

 ]0 1 كس كااو نم ضف اهازو:_لوقا بسب لتتلا باب ى
 ظ عديت واكل وم ام ع اش عدوكم
 | لاب ماوقو بسلقلاب نيون ملا نتلموعب لكلا
 | تأ لاب بضل)وهو مليل لب ف عن نككو اع فقمت
 وبؤ ,ب تاءْاو اره ملت غا١و سمول لاو ةداع
 2 أملا نمي ترعلا ىلا حبات تكا را طوحا

 ا, | لادجوصحو و رص اند ظل ظو يانج قا ال نا دو ال | لملو نهلا كذب لام عج تاب ىارضالا ثك ثيح
 برعلا ىفو منيب رلاب لوب الو ف 27 لع مالك حكت
 / اء ئالخ ىكزلارو ندد ن اكول ؤ 1 داعتللت انلا لالا
 انما رد املا تسلب ب نكىوظو اللص لشن نكن ١ذا
 : | بطلاوفو ملال د دوج دنهل ا لحم لا مأذ مياسملا لزم
 3 | ىمب خلا ةيشماح ةباهسملا يطل لاق انو روكدملا الاب
 1 5 صاخه نا نايل تاذ نعدانم لقام
 لالا 0و وبقي مل حشيسبل اب محب المل ح00/|ب لتقل توب
 , | نحت مالورنع تد/ا لاق درق اولام الخ هرصتا ل
 َ بقا اءرم قم اطل و ي دهلا لايق نعاضاعم تعج



 نسل ى ور رجلا فو مينانراتحبلا ماى دالا لعل جتف
 وا ةيداحان الفتق مقاول ةفينح ا نع دايرن تبل ١

 ىلتقيو ىذ نع بقيم تائقخ منع تدر لاق فيس

 لاقرتلئقف فرسلاب ان الف تيك ل اة اذا ضسوبر نعوم ١

 ل. سشااارع لوقن جحاطخاذه
 مدوجلا ارح هلو الذ رجلا او عاها سه فلو طع تاغ ١

 ص

 جروكر لا رمل

 فلوملا لقنا عريض ناسا طوتماو ىلا
 6 امادنع مصاصات ىف جمناو عيئاخاتّشلا نع
 ىلا |يايت ضم قرتح اذ ةارملا ترب يف اليل صاقلا تسان

 «نمكلد ىرق و عت هه١ا ضف اه نذخ نم شو ادلع !ٍ
- 

 اهب ساو حو ةامملا مزلي الركذ ام لاهل ثيح بييلالسإ يو ! 55 ملا مزلي لم مانا لعب ناد نم تنام حا نم إل
 1 نم يحل واتح زمطسرلا ني ثان لان قفا دقو ا

 تروافاهجالصا لي مهّيررختق دنب نيب ل جر ىف حس
 2 فازكتقرخا الحر ابو نامل تباصا و تجح غار تكرك.
 .لت اتلارقاو !رعرملاتف مار وكرملا لجعل الع اتسلا ىلو
 2مل سقما د (كك بط دهن ١طيولا تبني ملواطخح لق زيا

 ىكذ أم لاهل ضيح ىن برت لوتقملا تن سول لساتلا كاع |
 ىع داو اطنحلل تق“ |لت1تارقا١ دا ناؤصاى ىلاقامل

 لورقملا شر وو تاتا كاع ف تدل اذ للا حتيصلا لو
 لقامللا حصف ف اكو جدال بج وملا لتقل حصى انك

 نم ناسف تادارطلا قانكو حمال تدانادت نا
 ماو مالمابا نيش ط وسم نعال قن عرإلاو تاضاا بلع
 . انإلف كتف ملل قف لتقب مت ا تمايانلل كمون هدانا
 - ىودع كنق كاقوا ال زجلا وللا ىف ابوت تاكازك لاقف
 ملا ىف ميدللا زلت حتفلاب ب ارقارشم تاظفللا ن1نبم
 فثلوملا ل13 ملف” نم جملا ينم دولاب تي لنا
 ماشا ىداؤ ت درو ىوعد ةروص بع تك مهددا جحر
 ركذ لوو اعرخرملاب لعلا ىوعرللا كح حرروصام ملال

 رتب دالدح احنص

 ده ولع

 ظ دم ولئع داو اطخلتتلارقا
 0 لافىف منامك
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 ةمم اه نيب نةقدنب تجزخ
 فض اميالو الحر تلتفف

 قكوعرلا ميشإل
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 باب واج هوغت نيل قح ىوعدلا جر مطلع <تبس مورمضد

 ا قس رااح مس توك هدا مر امن لبيع نددحاو سع لك ند ' || حرام لع وعرشملا ا. مججوب مسيما عماتاو برانصلا نييعت اطرضف راج, عرذلاب لعلا ىوعرالا مح طيرش تاان كو امل ١ ممتد الاف يعم سرح و ىلع دفع ع ردا ناد ىتإقلا اوعي لو كلنق مصاصرلا اهم ىلا َقدنبلا نا ىوحرلا يصف
 ١ حوتفلا تشيلاكع باول ما ماع تنقل ىووع ىئيستنت و ١ لع تشل تنيو مةنيب حقت ,تلتقف تق لنب تجرنح ىذا وه نا حديب مدح ولع اوماقا اذا لله ىأبرخ مملكألاو م دحل لنع رن ونيع_2.دراوبلا يون وه لانع قح 0 لا و و وط ثم حد و مامالبحر تلتتق مادحا ق ديب 0 اعود تي رحإلا نم جرب اف دحا خدر اود رغد ” جدراوب معاج غلشس مماشلا بآب ق ,اواتف 2.3ناق ثح
 ' وا عاق لالا حتت الع تيسبلا و تلح بحاص نعال ىتن >< . اكوعرللا ذامزنع ىوعرالا قتنتاو لع متن حليت 6 لع

 تمس ساعىوعدلل !دمحاو ىعرملا يعاد ولومى وكدلا
 تال 00 و ا ى,اوعد

 . مها عجل لدا ناو ماع عرملاب لعلا ىوعدلا حصص رش
 مل لحتحو ىوعدللا تحص اهجرييع و هيدر, اوبس لتق ع اوكرتشا
 لو هاع دم تبني قدح ى دا مبلل ملع لببتست حشيسب نم
 ١ موتا طعاملا# (ليطلاعلا بير هدد نيل والا لابص اذن لع
 , 2 لذبلا ىواتفلا نع سداسلا بابلا اعرض تيباىسو
 الاب باصان عاج ترب نم رموس حير نحول نا مصاحب ريرطضتلا نع
 انالؤ ناب ارت ىححبتتم ن الغ موس انهناب نادهاش درو

  تاذؤصتملا قصب ”«ريعص جسم ربنا مملا بم نإ | ره
 . ريلو نذ ا سكب لذ لكل لبر ىماورغقس يق الجر لتشمل
 - لاوتسالا ءلاح ةيرزؤصلا ىلع ضلقسلا طقسف ىئرش مج والو
  لجرلا داع عر زمصلا يد بتي كلذ تشاذا لص ملاتقو
 كيل عمير جع 9 8 ظ لخأب عود فضلا كشعب كى سيول يبلارمأ مهن + بدمي



 ادعصا ل لقوا جاهلا لفل زاريوقعلا بلكل اوارياسل ؛ىيرنلا 1
 بلطلبلا لورد مرعأوا عوطتو طيس نيليعتب مما و) يتلا شكا ١

 لقاع لع مادا اذت افق و نم مه ءواميسذ ٠ 010 ا تاتي واسس
 ١ سوا نعل قف راك ع /

 ىرزا ىواتق يملا ت ايانج نم نينجل محب اب ىفازكأ
 ( أو رردعو تينناهلاو نايبعلا ت يانج مياسلا كم
 انو مرن ازيلاو ى اذصلا ماكا بانة انج فداه ذا

 !| ادعلسملا تقيمش لتق ىدىف لحم 00
 : توا نم منا نع مالسنالا, سوك ل زو ىلذ صج لتئاقلا .
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 ترم لاش اه بكي مالسجا( نتي ن ل يلع صادصملا
 انك ص اره اك ف يم هللا قوق (نمو د كدا قوفح
 مجحولاب ئهلا5 بلط سلول ىعنملا مايك نيم ه ايشسالا ىف

 لخاب وا ىحتقي نا مأماللف ”ىلاو اهل نك ملاذاو ىرشلا
 مادو لاتعد غو ىتلملا ةازك نا جوطعل مل سلو حدلا

 ه اطرررو من دب ساس دعا مج حا بس اب زا عاصعبو ن
 لذ بس لمع به يف لتهلاب هاؤرطحو ىجذ !داراو [/

 حسد ميفف لذ ببس لوع باهذ تّساذا نو
 ف نا بهنزالا توتع_رلانع ىناك ضيا لس هاما
 تاج برك ورعد لين ىقجا ذا اهو جسم لك لقملا |.
 رزه م نامل مام نس مزح لك حشو هاء تت نول 1

 ١ركتو ارعرس اه ليهم ارح مجا رخال نيب رن لزغف ليلا ىف |"
 الو رب هاكسم لامك الزم اذاهتو ملازما جد طر ١١
 اهل حصا جيل ورع ل ضن قع ١ به حالصو |
 لدن تا رئبلا جمالا عجرشحا و نك لرشتف ند زن حصخ |
 ةص كو ضاعن 0و لعد للرو كب مر نو ومها دهس |

 ل ركب و ارح م وما ااطن لين نم مشن سو ماش لكس رئت نمح 1
 ماادلو تي داعم نلت «لنب رش مو ( توب تدب ١
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 صاصعلا

 ل لل
 «هز“ هل عب ذ قح ءارسد

 هيرل)

 لاو ار |نيلغرر نم
 ممر ال تايبلا

 نيك
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 ءادب ره جر كان يري
 هس تثامو هياص |

 ءاود ةامال عذد بيض ىف

 5 اهصرمد ار

 ا

 - بسلجر ةعاعلتنو
 ىويسل ب

 مصمم

 جا ئإ ,

 2 مهره ددأوث
00 

 صااد_موب امادحا هبط

 ص اسفلا

 واهو لمس 4 داو متي د ارم زب ال كذا ل المل ثيبح ببيت
 هج قلم ينزن عمو قباطف تييتسأء ورغد ني ن تاك
 1 | ا ا هولا

 | سرب لك د نم ى رس مع تحرس ار خ تباصأ
 "كرو نع نع تاهو مياصا ؟ا!دب هرم صرخ اياد بنو
 "| نو نكد ىف ضااضو وا خيو مهزلب د لس ت١ ( نوعي
 »00 ماعم هسداو نوم سزلإن اكركذ | حا تح بح ع مم لب

 ءاو د بضم ةارما تم نط حعا جرى ذ بيطفف
 درعا اهب معرف ارتب ىف اههنمنب ,تسب سس ادد ١هاالع ذأ

 تتاماذا مد مح زب بسطلا ناو زوزلا ؛او للاب انصر

 ن كك خس عربعالو نب سطر بص سوق ملا لحصمملا تح
 عاج ناكأ 5١ اهي جسم تاي ايلا نم يرو ىف تلانسلاو
 1 لإ مم ىسلاو نااسللاو ديلأب مج وذودو .رليسملا تعز

 عوض و اىلع اولنحد م حعتفتاب ناجم آو دعوت ماكل
 ٠ امراوعاا وبس و سانا اككر ماع رجح مم لك امجرجسو ىويسلاب 0

 م توسلا لع ما ضعلا ممم : باف اناولرعدالظ
 يأ عمقوااهاق ناكنا ىذخا ءورسو فت سلا جولاب مملع
 »| هاو زه جالا كلو ىعرشلا توبسلا مب اككاه ايف كاكا
 هنأ "رص عع قييعياال سلجم مرج ذإ مهول مقا 85 ناس
 | ناجحارجلل تناك ذا ةلهد ل والاوه تال اذ ىرخحارح ١
 ال | مصاللعو هارب سينأ تن ”لت13 اهم اسم ىلذ ضشاصتلا ىليع
 ءرأ ًاجالكذ 6ةلحاو رخالاو تراسل ريح نلع يسر مهرج 01

 دب | ىفد ريكا ثيم حسو ةلحا وب تاويل هرملا تناك ثالثا
 نب | جتا واصعب غلام الايسرم القول حيل اطل نعناع
 ”-اجنو مغص تع ملل امملعو صاصق الا ررع لاب نمي

 ل | راسل حرش ليع ىرهز نال ىدوعسلا فإ نير يسلا
 / اهبم ديلا عب لد تامو مبقاصتس ٍتاحارجس حرج ولو
 نقلا لع فوقولا/نهسل ميقا نسم صب نذقملا سنع و
 مر جئكزال يع صاصملاذ وع لبقالا (توكيال هر نعد

 هو 1

 كك ظ ١ ا ما 7

 ١ ُ 0 1و



 إ
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 طظفحاذراتنملا دف انئكرتينا حرازبلاو ةصالتللف ياهل ماحبرج ١
 معاتجاو :اداننك ةرابب معاج مس ندازملا كداوغلا نه ب
 ا ! تكرم دحوملا نيب ضصرالا غد اسملاب ىسلاو ,ءيلسملا رع و

 ص وتو( . ليسملا ىذ او تحري سونفملا قتقو ماكتلل ثاوعلابو 7
 ١ اك 1 0 نرلذ تن ) جب تبر ايلا اوس )
 ١ : ٌىليرلاو مس ب ايلا اثلل لد حالو بوت د5 كأول شما ا[

 رمملا جبر اح ريسم ليغ ا حال س رمش نينو قسم ل6 بناه هماو عينت 7
 .ركع لو ل تفف ار هاش م ىك لاح ح السب ميلع رس ومسللا سرع ١ ١

 ١ ذابت لتقب ىلا عر ىلذ تاذا لص ىاكا معضد
 ركذاه لج ميلع سالف زكام لتقب الآ ضد نكمل
 نصل تا جباصلاوف د باب نم مال يرشملا جولاب

 - 2 لولا نآم ف لصم ملثملاو قانا ليقرصللا جرام |
 ةماسفلاو لجو لبق ف لس سفشلا نيود اهي دوفلا باب حبش |

 رماد حرج عا سو ريف توصلا | لها نم وعسل سرق برقي
 ناذؤ ىلا مكل اف العا لعارو لتشلا كو داو معاك

 رمل برو دحنال ]وله ىلع نأ كس ف دبحو ثيح بوت
 مل تسالو ا ,لها له لتقلا يلو ىعد ار من وص ومس تيكن |,
 َ هوا مر أد مم البجر تبوح لح لجل اا حش اب و |

 ا ظ از تلال عي ع ىتصم ي 0ت1 ملا نايح كو هجن قاح هاب
 | | ماصفابصت < !ءوىراعو سس نب اطولخراف عم ليبرت عواد اهو مص
 م بسلع ةياصر مالا م5 تبعم لمح اذ نابنلا كلام لتلك ادا نككف

1 

| 

6 

. 4 ! 

 | | متلخاءاعوورامسحطو 2بيشف نزل ناصح ىس برقلاب تعصو ور وج زلااعولا |
 ١ . هناصح ررع هدعصو و تشب 3 م5 عثادبب عصاقلا مأ فلكي نير ماقق تااعو ملح ْئ

 ا هننيرف ١ نيزاريل مبيت كن ذ لنيل حلو ىرش مجد ثم نب د
 0 تاو اهرادىف ءطومم مل ضب ةارم>« ناك دا اءف حمم ندذ

 ظ
ْ 

 ا تاصاذ قرطلا ف تضكر, هاه در ازكي ملوى تالئناف 5
 أ 3- ا نينو ل ذ نم تع وأ بج ع تعض وف طمس اما

 ١ | تاصان رطل ةباو تلتلا تافنا مث بست كل 'داهل سل لاف اهب ا واد َملغبلا عحاص: © ||

 درعلونو اديس لكلا ىف تاهضالااليل وا |اسم واوا كأس تباصاو |,مسعنب باد |



 هي ا با

 حف سس ه7

 رص ابق اع
 مبارلا

 اهب ذو (اهلحسب بادن! يفت

 ناصح ضعو هل اهد تدني

 نمكل الرغ |

 6 احطلرورما اج هراه طبر

 رح | | (امهرح (ضعو

 ' ييوتلا حرش رده حتاشنملا ىأر ابجاهلا مالساو ةالمصلار يلع ممل
 داقا ذا اف فسم امملع حي اندلو جملا م انجح باب مى العدل

 مسرب ورغا تر دابلا ىف ؛أه مكب نما مقسيل تبباد نب ن
 سعب ١ ليبرن مل لاقف يبل ب اد عم مكرملا نما رنا |.ميقسيل
 ' كيب زم باد بج اهداقو محا حنت لف ىتباد نع رس ف
 ٍ ارسل اع اءّتم لصين اّمتلخداو اهله دوق داحاّةهدصو

 ركذ ببسي بماح والكب مرعو لوو تجرح مي كعزخ

 ميمع ذاع توبي لجن لب زن ساد مق رع نفك لبو
 - ماعلا قباعؤ بكإلا نمص يىشلا ةءلاو هه بيتل
 اولاسار وا افخر وا اهرب تباصا امو تياد تيطوام
 ١ .مصو لاك ِ تم لصوا اه نيس, تاو ا ارب تمدك

 تب مجوبرط بك ىف قسم بكامل تمنعأ دياقلاو قباسلا
 تاه راح دج مت ةاما لحرب قبرطلا ىف ماس قو ا فحم
 ناهد "لع يضم بكرا نا انيشتسو مع نت مشمس او نوع ”ةارملا
 انداط وكنا ل يشن فدان ذ واجر تن ناو ضن بينيك يلع
 تبلاصا ىن لكب كارلا نمو ملا يانج نم حيل
 ١ تيفن ناو تطبحوا تمنكوا ابس] مدا هديب حبادلا
 والجر فض نضيوي ا ضقوا ناو نم لاب ذ وا هجرس
 يخاع ان ىف مبارلا حصطلا نم حصالا“ اا بدذلا
 وا !لياقا صماء ححاصو ةماس ب ادلا تساكولو مدا قب
 ابجرلاي فنا 45 تنجح اه ميجا نح اهط<ن موبي بكاس وا قداس
 را ذا اه قوص ضع مي اتسلا نوم حينا اتت بءنلاو)

 - مسطنب كالفن ذو ميذ اصدر حياكو ل عضومو اصح لب
 كك لير ريلي ند اهنضال/) بزعل قو نس بجرم ناصح ضع و
 - املا تجار هو ار و روشلا و رطل ف تل او غن
 ماكرو ىراح. زحل واد مساس ىف نرااطجمرم رابجا هيلا حرج
 . | طيرلا ديد عم نإ روصو رظحلا هزم | ضمن
 / سي الع نطل ف مجالا نح ةسرن زج نفد >ككو نعم«
 ' عراكو لوضود متباد لد رم طبر ١5١1 حمس م داى



 هطرو لو ,كتقفا هجر فن دوعبا.منخ و لجر ا ماطر 7
 ثحالص اح اص نيىذت وا سارا دخلا ابظحجم نا مغ زت
 ل بريل ن ازصا رمح ا مصراوي ارجل قدمت ال شك ذ اس لاى
 مطر جيالو ل لكن ىف طبر رود ىي زل ناكأ ذ١ أهو سب
 . لبحر ىليعروتملا لجوف م ضد ىلع عوزديل لعاب مج لبتح

 ناكأ ذا ايم ل ند بسيد محا ص طع نانا ص اهاكفا
 نال لاقو ميلا يرن مدقتف خجلا مت داع نمد د لبجرل ٠١

 كيسو مهني إف لاس! نع هايد همر أذ حول ذكر ظ
 تتاموا,ىلطعو كيد 2 هما . ١

 مهتاجرلا نضر جك ايعق لجرلا نيد لدم ككل ذ نم
 0 رم ازبلا ظنك نكذ 3 كرّرسا ثيح
 . ىلا د |هثسلالا دعب ني ر ورا ري ملم ىف ضدو تايادجل
 روق زعل جر ناكا ذا اف لس جير لل ملشمو لاحلاو
 ,ميلعاو نساو معاج ل جرت أ ىلع مدقتو ب مي نمى ذوي

 فى كج عملو معني ليو سال نع بله منع منعا وبلاصو ظ
 تاو للتو | يبص ضع عح كل د ىلع يقرر نقي تاه
 لئسملاو >5 نااينصالا صحا صالع بك لان لك د نم
 بلك جمل تاكول ىليزلا لاق مع + ولبزلا نع مملا ىف
 فلذا ناو عولَتقي هنا نبل ا لهالف رع نم ىذوبر ومع
 م3 لا مدت نانا تاءضلا ,حاص لع بعايش
 لاذ موركك) بعلوكأي بلك ل وسال نع حرش ذو تاق رنا لادا طم اك ريلاع ىلس الائالا و فاالاتالا

 ليا امد ضضاغئاو نعمل بعلا لكأ تحس ظنك لذ يف ١
 بلوك قعر وتااو طناطلك م دا ىب فاك اذا ميريلع 7

 الكىف فلتملا لج كمن ظ ضعي ملا د نميصرومعلا: :١
 مالكم ماك فا مهسملا انج باب نم معا هداو سنس الانم مالكو مالكت يب ىضوملا لصحتك ى ب >”ليع ىلا ٠

 5 امر غعانهو وفعلا بلككا 2 لالا نىك ورح الاس

 مين داب الاؤ ىت 2ك فلك لم فاذام ثا مالك سما غو

 68 2 مي تت 2 5064 1

 هع #7 كس عت
 < ري _ييضصصصال

 ا ١

1 

 دع

2-0 

0 

1 

 ا

)] 
١ 

 وطن رو ا هيلع درج

 بكلحاص عرب ١ اذا
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 :اةلارال ١ ااا| 1

 فاخيأم فالخت لام و) سفن ىلتممقعا) ذا نامطلل بجيوم 1

 ليادب د امهشسالا ميف ليي الف بلعلا رك عقتف لالا فلترشم
 فتراههل بجوم ميق دايرتسالا ناذ لاملا ظطياحلاب مست
 | ممل لاق كيح حيشلا ىف لكنب حصد قو لاملاو ىضنلا
 لك حظفع] ف يف مع ستأو موركلا بع لكأب بلك
 مداخمب فلت فاخي اهي يلع ىرسا) ذا نمط ا او نضل بملا
 7 نططروقعلا سلك ارشعو رولا لك و لاملا طراحلا#
 7 الفرا مدمس لو غض ملا ذا اهنا صبت لاوعالاو نفد ال
 ىئارلام الكت ال ارح المو ىليي نلا ىف الاك نيب هفلاخ

 لزم ف داهشالا) ىدالا فلنَت اخي ىذللا روقملا بلكلا
 7 ولا مي ف ىسحالاطع مالكو لاا و ىضنملا ىف ناناغلل بج وم

 - نلائرلك ا ثهو تلق طقف للاملا فلترشم فاني ىذلا ظ
 ١ ىنصاقلا نع سطلللا (تمو دانت اب را ذى العلا عكد ال )ا
 ا نوكيا تاو ىف” اوما نال روكي الد اشم ندا عد دب /

 . مرككا داتعا ناصح داع نس تايب خس ةعوسفا ] ظ
 " اينو 0 ود ع مى انكو "1 ١

 الخل سما ىو لاق لاحاو ىضنلا د ان 7س نط رودلا ١
 درو ةررحا انه زبن | لباحلا طم احل ات اهضلا ىلع نيكالاو ١
 نيم مسن امام تلفنارود ىف قوس ,اتخاد | طبات ةطئحلك ان «روت تلفلا ١ ا
 ةطاحل لكأ و لج تسب حتحرو مصاص الاد محسيغ ىف مح اصراد هيلع ن امداللحر 0

 ١ سجتجعذ لجرل حاد د بنك حاصل ن اند لب ليعشو
 منكر يب مالت اص « عع ةنرب ت لضعاف ب ايم د١ الين لاس, |

 ياو مماذل نعالفن منان (نااظلا مالا ناودعالو ١

 نمط اًضوس ايما مح اضو ح نر اذ ٠ اتم كحد مف 1
 مداعرال و سوسن ١١نكو مبلع حدا الار يقسسد مل تاو مت نشاأم ' ا

 ىاوكا تاكاذا 2 اديبلا ىرم اذ بلحاو س7 للصملا نم "5
 تمي ملو ؟يرنو) ىعذ وا حسم للام نم ايشعتضلتأاف ىعرت 0

 كيراو راببجا يع مج تيردلل مف تايصال نحاس ١ ١"

 ماع قبو افاس تاالهع للاج ةرعمصم لأجىف ومس

 3 - اس ب ب

 هلأ

 ده لا اذا 66900 1 ةككضا ملل >< بارما 097 جيل د 000الال ل محا

 د نيا ع د

00# > 

 دوت ه«يهحاولا 05ج هدا >6

 للا



 م4 نساخجلا لجين اج قيم داو رطنالو ليج سف طدحا
 ١م ارح لايطا هام و لال بج اذح ع رق اسو غسل! فرح |

 ١ قوس ببسب ىداولا ف مق واو ل اج نمالجاحصف متني ىف
 ١ ىلا دس ليلل مم3 قباسلا مزلب لضروكذمللا لل كليف

 ليز د١ 2١ |هنف [ش# يونشل | ىف امرطم بولى شملا جولأب 1

 0000 جاب ظفملاب هررعتيو هاع ريل ليش نجا ؟ لد شيكا ١١
 أ يو ركام ببث نن ١ (ثمع دنبد ورع لا ىئارلا مق نف موسم
 ١ مدلللا ١ نضلاؤقفم» درر رتوخ ةزد نجد ء قر اذو ىلضشمجو

 ١ 0 ةشبماعو ١ ليعوبلا نا ضويت بحال تدق عبرم ىاللا اي لي
 ا مبادلا ر ايجاد دلا اوبل عب ا ع 2 ودع مو ع هللا

 م اتياو ليد من نيب, ن يؤم رك تشع سف يف سس ى العلل
 0 0 نل ر ليد نت نم يوسلا ىمص و بلط لع ىصو ممل

 ا مرو رخل 5 ١" ىتح عشملا و بطن )ركتو 32- اف مارال عب قد

 00 رخو تن فضم نين ىصولا لب سو لب شل نع لجر
 ١ 0 د تا رج نكذ صولا لب اتالاحإصم نياد ىف د كبش ندع

 || ١ تايلور عالم نحيا واجرسك لحم لع دعا صعب وج ارلا سر لتجف سس مح
 ا هتفت موق١ ميياخر اتتملا ف ملشملاو رخن بس يق حامعل
 ا ١ فتتملا ل2 ىف ى (!١ معا اب دسصتلاو ىاتخل ار دلال لاك
 ا ْ 5 امم اصقن نمضم أمه ذ ها اه ذا مططولم الزب قرب نسمع ىف د

 ىلحا مول اري ممتيلا ميج ليش هر اهلل و سونملا نآس ازكو
 | ْ كتالو لوك أم سيغ ول ى) ى وغلا ميلاعو اءتمق نمر تاه اربمي اوت

 أزأ3إ] لل: طال كلعا ثناء وعلا ذل نكن ينيعلا عا
 || 2 ةبمالعداجج نيبقيب 22لصاح ع ربنا معمكا هرع هىوتفلا ملعو عفيتحىبا شاش
 ظ ةاوكام املغو ةلوكاعا مع أوق كرحلا امتع ول لوكا يع فض معرطعو لوكاملا تيتب ق يضخ
 ظ ب ادبلا ىفامبحو لكن عه د الارتسا ككذ عدالرتعق لكن عي

 | نركب رض ده) وق تم لمد لكألا < مث عاؤ ل ككل أماو
 ظ أصفنلا :ىصتو ماسسعا نب و متعو يهدم و تلا لع مرت نعي
 متسع ورغيحىإ نع حاولا رممهاظ !ن هو اريبلا بضع لاى
 رفلا زرقا لع ىمزن) همس ل تلاد مات «و فخ اخو
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 تطال ةاورلا ىلع ريف نلوصنلا عماجو اك فب بو انا :
 )يبل تاكا ذا منذ جس نمويعلا نعى العلا عك اهو ظ 0 ظ

 عنصلا عزب كلج ثا لاو لج, بحاصىلا مدقتن ضعلا ديس ف ضعلا د اتعالج هل
 ىلع ضد نكت نام رن ىف مني ملو طبي لذ يلع نسا طبر أذ هيل

  ثمتامو معو ليحرلا لج ىلع بكرو ىعرملا لا مرسسص كلذ
 ١ توت لس عمو ليز نيفذد نتا لجرلا نيب سو كلذ
 "20 ريل تايانج ىف تلاللاو نبك كدند ل لص عرش ىكذ اع
 . عا كلم من ذا طعرج ار عزا اح برص جر ف جس | وق
 | كد لل دلع »دذ تون دج مَو براضلا نيت مججاص كي ريو
 ,نوطد نك تاصتفلا نمط نا ل سيل عرمراح جونو م برت
 رتضطيو لسع الا رل له لم عد رضيرح ىإ) دنع معلا ميج
 جي داع حرج للا كاسب مدتعلا لك منع اش ١و كاملا
 نتعابي قاع هدا مع ةاعر غل لس او دا تاي انجح نم

 0 ا 1 0 ظ | بيف ةاعرلا مزجب حبو ,تفلتاو تعرذ ملقح مالا دب نس اي ينو ظ
 اكو صو ىفد موصف غلى رداهلا لاو فنه د مم زل منح تلوانت 1 1
 ' ١ محو انت تاضول يح. عرزلا نحابي صاع داق١ذا ىناتعلا 00
 ْ | متريامو كاطل بكيك لوصف ىف ملح عزنا نمض عم ١
 1 و ب ليت ماؤل ارنخا د غريس يع تمطر احوضقتناو مر اجا ةلد ١ ' | ١ سرا ركام نم رجا زف ىف اج ماج يبن نسب ناك ١ ذاا مث لس 0 07 0 ةكيدفل د وطاو يال ير زتيلا غو جزع ا ةيؤجلا ا
 0 رق الر قلك وضل 1 هماقف ساو دحا تع د 2 ا
 ٠ بووك لحد ةءوي زن ليغ نايك لص نال حاط نكي طال < 00 لاك غقو نا 3 7١ بس مهل طقس تو نامل كاش كتاب تااغا دل ا
 حاصل اة فرشم تا ىو كرتشس دا دج ضن اهدا دار نيدلال 2

 " ضني نمو كلت رب وم كل مرر زي أم لك كال نهض 0" ١31
 مزن الوغ لا ندوهعملا ل زنم ثع مدن ذ كلش ١ تاذاب ناديا 0
 كاهاىد تضر خ كل بج لاى ولاء هزم وهو كلذ نانط 1

 نم مولا ىف و كااليرال ئع حلا عم صرب كا ثلاناح نم
 أ!

 ئ
 : ١

 | ١ نكح
 ١ ١ ا م

3 
| 



 وم لسا اجت كو رتع قولا حلا جاي هصتالاوانكك
 م رىاجرادو عاد ثمب حصان حججحرل طراحو قساقلطح

 فبلطو كول ارادىلا ل ام نب مر اظن تك فخ دى

 مط زد لذ عرش تسيب ىدل موشن ليحمل نم زلال
 - قو هارا د لع طقس ىجح أير ملصمت عر فني زم ىف

 فالتام نع لنو جا د نصح وأ رف م وق رشم اىبسم فولتت١و
 بلط ثحح بسك كنب ملعد ا,شالآو للطلا تو دع

 بلو انهو مصتعن نكي ةرم ىف مق لف من لاح انل مشسم ١

 ٌةَوبَْم رلسملاو اي دوتنم ىاص نلف لاتاه نعطد نكن ب لع
 5 كاكا تاءانإل 2 املا طءالل ثم تملا ف

 و ايت كذ اا ائاو داش“ تمد مح ضفملا لط اطجشلا

 بايب نم ناكف علقاعد رجب و١١ د وك عاشا نم نكمي

 حرانملاو رر لا ىف ملم ومنا طجرشللا سم عال امارتحالا
 صن بلطلا ضو حا طغت تاجا ن5 ءاهرعو

 لاح نا ةامعا وا اس ايم ذ وا ناك ايس ماعلا نمدحاوكى ع

 اعملا لام نا عصاخلل | كسلا باكصا نم دحاو و مرقم حملا
 ثيرصؤلا عماج ىف و ن١ اهلا لا نااناكسوازانلا بحاضو
 نامون ىدح عض 7 نم -/ ع وضو نكن نم مينا داس الو
 مثسع داس” مكيف مع وتروح وهرادلا بو يجر ساد ىلا

 دحا | الك نع بكف رظعلالا ىدرططلا ىلا ك اهل و منع نمت
 (ر اعاوا اجاب كا ىلا ا نم ص داضرا مي مبا ٠

 ىو دير كلم ميس اجراد ل جسرا مش أ ري نكلا د وعل ١

 ديد ب ليس مويس عرج ان ضولعح مح لب ن ئع ورع رجا ون
 ١تحاس طرادلا ف حولع ءلبط تلا رد اننا ىف و
 مر دّىِد )ه2 جعزم اسمن واهروت لينزن تح ور ب لطو

 أم سبا. تقف ورع مج وري طقس يح ابها. هصتقن ىجع
 محلا سد نهضت لد ءاصقش لوا بضصنب بلاط و ١ع بح
 ىلا روكا حطم ا وعو زعم دام ثيحرككس رز ملفاع
 يقرا. هضقن ارهكل اح ادي رنج تسملاورمع بلاط و 2 مرح امادلا

 ١ بطل ارعب طياخ ا طقس
 نمد (ْمالاو

 | هدسيداال

 ضخ جوملا نيرح اتمفالط
 لكل عربا او ةلياما ةلطل ١

 هفسجو لع ةطقسحرمنب

 رجول ا هلق اع ىم
 مرلا

١ 
0 0 1 

1 

/ 1 

١ 

١ 



 ١ قطقسوحا اتقن نكي ةدمؤابضقن ف ىلا جولاب ءيلعر شو ١
 "وزلا حد ليي مل قاع نفح رجاتسملاورخجحو ن صان تئلتاو ظ 2١

 قتلللاو سؤشلا ةءككن د جرح اك جملا ميد فض هو جروكذملا
 للص اذ ورع و بيز تيب )رشم اعراخو جساهرطو اراد هل

 ا لا ناش ا وعم
 اعهتس هكرشملا كللدا بسك هلع يشل تميكب ن١ نع مورو تمي طش عرج لفل عم ا -

 ليبزل فلتناو عمد يح محند ب لو كاك بد يرمع نحر لف !تييزعصند هنصخ
 داك او أمس كرت مارال تارّدموهو فن م وتس واطراح ٍ

 فض نماه) لذو د ارسنال لجن مصفر نكد مح مهي مل حا واط
 ظ دادجف ساضاودا كاد تاو 5 ىواتن ىف ون هين ولالا حمه
  0مىلا مديت !دحا ىلا لاف تلوترلع |2ححال( نمار تي

 بترووررصاو مدربا ىح مهم ملو لع لّساو مقري لول ل ىذلا ظ
  0تاذراللا ١ ميلا مدقت ماو أن ونم ناك ناو انسب طئاشل نإرَق

 ١ لمن وفر تاكما نعب طعومس اشر ١1ذ اذ صم ف يمل ناو .
 نصلح ةيوسس طل عملا طرا يف جي داو عمق نمضص هامصتالا سس

 مراواكيعو ماغا نذاضثعدب ترقىف ماعلا تنطق الطب ةماعلا قبرط ىف اريبريفيح ا '
  0*"نهسضال# هيف ىدرتف ١ ضو فلتو )جاه ىدرت يح حصني فا عم لا لها ١

  0ىف جدكلم ا ربل زضح ثيح بليك ىيرطللا رهاب للاسف ركل متم ظ
 ١ لذي مهو نم مامتالا تذ) لدو بد ىرجزملا مسالا قير

 ْ ىقبطلا ف ث دحام باب نمر الار لا حلاه ؟كمماو كلل ظ

 ٠ انطرااب ارت والرحج منو و) يدرطيف ارب رطحول لتاعلا ىدتاك

 تمدح اود ىا مس فلت نافذ ببس نال داس م نلت عتالم 1 "ا

  0ناد ناذ مامالا نذاي مل نا لاس غل نفض توم تاروكمملا 127
 ا ١ “ا و ئع و١ شط ع وا ا عوج ىدرط عب ىف مماو تاموا سهذىف

 ١ عزعوا كس تيرطؤ ارب ضتح ريناد ملاذ الخ صال ق في ب
  0راصمالا فالخب نيمال ناش ] مقوف ساندل مر ينع و اولا نع

  1ىاصخالاى ف قبرطلا بككأ ةءوررك) اب دارملا تا فرعاذ_ مو راصنالو ترطلاب دارم ا
 راصم”تو مع لو دعلا نكي ال متلىرراهصل ا وزر واؤلا ثدد ف ايغلان و د ظ

 |) اسر ورته هع ىرهازلا عضو انك ىر اولا ثمود داهلاغ

0 



 ىنواوا حياد ب تطعن قيال طاطا شرم تاي ىلا طساواذ
 سم | قبطلا لك ش س١ ذ] نمتك ائإ دكا ظل خيقو نين

 تانازصلا ءاؤداؤر سرب للصملا نم تداهلاذ. باطلا فوادلا ير ملم و قبرطالا 000 تاكا تيكن مض شم نشر اشلو تالا( كنت

 يرو طعس و زريح ىرجاو معاج لح لك نسمولعم
 فدرطالا حرخإ ودب 2 امك 6 د ايل كهذ مل ىسل ظ م ملال يقب ثم 0 مر وجرطلا كسلا ا

 ةماملاب ركم تاكا و0 ع وك و ل كغ .ايل ع ناو مانالا تذارؤب مسنعل با >ا1ذه مروم مضقنب ٠ مااطم و صن مور دل 381 تمحو لكك و سال اب زخرإلا 3 رك يس وااضلك ماعلا .
 فالك كمل وا مرح يمكأ ثمل كلل منع مل ظ ىلا مجرد تح لرسشملا ىكذلا ف فحل و مشا اهم نيت انيلو اكرش ىف اهلها ركرلمةزفانب تيما قلل قطلا تاكله تذاب ى) مه ذاب الا وا رضااهلطم ان ركذام ثاافحاب فححاا يف ركنا ةزذانلا يه د انهإع لش ويل قداطلا ىف دوعغلاو طاوس ندا
 ماحب أنتن ا زر وك و الاد مذ لحل 7س يل مال لفانلا
 الحا دال يدرك ئماععي كا ىللاولل متسرم ثيارب داون و ٠ يداك ف ثدهياع ىأب نم يع دحاب رز

 ترا ناطلسلا وا ولات ديل 2 انه سيلو نس لل
 اينو زاداذ سنع مكس فرج ةاكرلا ب انك ن م تاوللا احا للص نم حش انح حجا ىلا نع اًيدراك 3 7701 كلم لسج» ١

 عقلا سن ذأ ثمح دب ازبم مصخ مسقي و أنب ”كسلا ظ طوسو ىت لع نا مدحا لين ب ييمذ -ءاطلرود

| 
 ا

 ماا نمنح ألا ناك ١نف شرف ىشس ىلاب اهسسلا وا سيجما

 ل والا 70
 || ةلايسلاو بازهملا ءارج | هل نسل

 ْ ةكسلاو ا

 ندا الا اا تت

 فيرطل اندادح يطع اايااورب
 اعارضمل لنا هيلع سل

 اهااور الو اهمسالو را

ْ 
 ا
ْ 

0 

 | روعة ةعئرماب
 ظ مثنرو ده



 ا

 ْ كرما جر ”نعيزح وبا كاد بت كرد ل سل لبق ىئرش مج والو |

 | ١ كت لءاومتتحا ناد اهوعبس ن ١ ايده الريل َةزؤان سنع كس ف 0
 ١. مطزكاذ١ لطعالا قررطلا ننالم خيب ايو اهومتقي نا لو
 م احزلا زج َجح كسلا زهاولنح يب نا مرت ناكس اننا
 َ مل ائاو 7و د ف اصولخل يد نا مهل بيلو ع غ داع

 ه١ روان و عزذانلا خلا كسلا ىف فذ نحت از اصف سورملا١ 7
 ار نم دح الس يبل لفلم اهيل ىكسلا | نهح ئع ماشع امثرغجت ناقل رح ا/سييل

 || ١ ١ وعتجحا ناو واذا بصل ارثب اهو سغك نا كسلا كلتف مهلكاروداولواس
 أ اورحي نامل ائاو ميو د غاعوححمب كالو كهذ ىلع ىلك

 | | صنفان سغ قاقزن جسر ركرملا حصملا ثم ح داءاوسلع و دس
 | ىعرش حوالو قالا لعا يب نم نذا نمو س ىكذو 2 هزقانرع | ١ عراوولجخا مِض كزني تعولابرثب يهم دحاو ريمرشخل ء اه رود كس ةعول!ءرفح هل سبب

 | عع كس غد بيرل كك ذ نوع ىو مذ ايجى كد لسا لف أ

 | لمالك ث ذاب "ركع هك لرد سرد 3 38 1
 ا و ضنككلا نم_ئكسلاَؤر . د اءو حفس /كو لعل كسلا هام ده نابي ايملاو لكلا
 اا | تعدت ناو بد تارح كد متي لص نا بسزرايملا تلريإلاو تسر
 0 مروا ملادحإ زك لنا رشي جهل ذل لاق و تكرت -_- كس
 ّن ميرال عدكم ذاب م ا اقلطم ثادحاب م/ ذأ ارثعي ناو ذه“ / ١١ ترص نا زنوج” زذلاهلا ريعف د كطفل نوم سزازب متع رك كادحالا دركي ا

 , | ىرطلاذهلج لا ثلا باب نوم ىالعلا يوتا حرش مع 1
 . | مسلوق ثح  داهلا عادا ."الل نال مذاب كورا امم
 / | رو نوتلا ةروكزحاوعانضام نكن هد وح مط اوعججا نأو 2 2<

 1 رك سبع خشم الملا لل نلوملا ل حشا 1 0
 , | الب لمح ص خت نع ثتكدما حر قينال ىلبتشا نيرا! بح ما لاب ايم ا 81| نم عج

 , | صلاب قراها ريم نفاذ يعرف تال دب نع حتر ا با نيع ذخ انريعرم
 : | ”ةراضو نإ دلل تمب عرابب اضرا لو عسانضلاو ىنتلاد
 / ْ "اجا "ماك ذ نوع معنح ع شنلا ماكل لع تايد يلل ساسأب
 | مأمدداو ال الكو ىككذ نم ناقل معلسم تيب رطل د اكنا

 | نيعلس ةنرا> قيطلاو تاوملا باتيمنوم حو رن هكا ىداتن
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 ةمرا در انا بباد ليع مهول |ب_ب تك نا احح اص دارا ةزرمان !١

 أببلا لوصولا قباط حعبح و ا.هسبكو ارمسار لص ناذ هوس نإ
 وهو راينم الآ بيسر ننالووعنمي نا مد لحاذإ | نم

 يضلا نم ىواتنؤل را وجح ىرلل د نع صن سريرلف لوصول ببس
 نا قبرطلا باهح ”نداك ذفان سلع قد مارلا بابلا نم
 رضاوصوتي ناو باواللا ميعاولعمرس ناو الل ميد اوعتصم
 فلل 2 او نيك” فشل ووصولاب ناسدا بطع تاو 1

 نم كذب ناش بلطمعف ١نبارزو قب وا ريب اييورغح ناو
 دحلان وجي اه لهن نم خي اخريرلا كي نأب ذخاويو
 مش ةذذأن سنع جلخ د طل لس كرتشملا طلعت نا كرما

 را لااا ربلا /اتمدحاووطو رو دةرعجع |)
 ثذأ ثى ب ةلخرلا لهانموهىىلا ىاجرادج ىبصل

 ْ أر كنب را كبل بج اص رت و اهلها حقب نمالو رثع |,

 لو ريوتسلا حرش نعرساه منن بريت ساازاب هنحارفارمدي لوا تيسب

 الملل جوع عب عدم عنحل نب ١زحاالب عمادج قيصل عضوول ما

 كارتولف لفان نع ىرطف انيطنذكي كاداما ٠
 دول كرانيش راو

 د 2لا كسلا كال عما د باب ليع باورلا_ككسازككو |"
 سد 7-5 نااكرشلا نم لكك و < وع ْ

 قكملا نيمأن د الإ غي, ب اوى قاض و اهم سي دال

 سلام فانلا سلع السن ناةضاخراتتل ١ ىف وى
 ماش مصحح نيد و مسنعن عصح هند >(يكدلا +لهج نم
 ضن لن اسكس لاو ىكزكرس امل اذ كسلا بلح نوع ناو
 سم أه نا ملعب و ادحلا حش ياضطكلا ىف ملم تينا ا يش
 معصملا دعلع نعوم ه انعم تس اع نك ثا نم

 «(تمبو تسب بك تشع تناك امل عزؤ انا سيزعلا ركسلا ناذ
 عمو رك العا اهو وااريب ابحت ادح اج ن اك الها حب

 الرابح يصل ركذ ام ضو !ذااذه وا وزلاو تشاو

 تنس ا محلقاح ليل ند عني كشاف
 قو

 كيل

 نف انربع قرط تام
 بلا هبذ اوعصن نا

 مهفرل

 قرط فاميط زي نادارإ

 كاساةلخرلا بام نيزك
 ةلاد ب انولع باودلا

 ىلا ةلضنب ريل اممم اذا
2- 0 



  31ا ١

 دعد عضوت ةلخرلا ةحاسيف
 ىلبي لال لا ع قلاب

 ده ”ك

 مع كيث ناكام ناراصإ

 .. هلاه فعي مو يو ار
 معطر م هالو ارح

 برصلا نس لكل ب وصلا دس
 هومكى صوم ا نبلا

 ' ةزخدو ىلس مكاو لات ع ا صر قباء فلتاع نهض

 م اخرا حاس ىفو (:نييصوضخ معاذ توي ابن ةزفان سيغ
 روك وتايزلا رت نع محاس والاو تانلاولا اها 3
 ني ١ ىف قبلا ضراو حعاذزل نعلم ماق ركنك ىْب
 امك تحس لص يش مجسو رمى لبد قرد نملا محاسلاب
 بسك لكذ زل اإل مضراعم ئح وني و مقلع ىلاقلا قسي
 لمي لاح نريدولو ماعلا بطلع اكأم نا قصتي م
 _ ةنذانرخ مكس ىف تاكامو مفر ماحالل ناكو اذي دح
 0201| ذإ ارك صرب لحال نولي "اح الق لعق فرع مو
 و مؤ اذ رع ركس ف ١نتلام فض حا قنال ١ ليغ ى ليحل
 ا ماما: نهد عشار لاحتلال مس وين اك نا هوالارو مي لك اها

 رقبطو عاقل نيتقصالم علقو عقبط مراد ةهوب لجر ىف
 و ترق لك ذ ببسب لس + فوقو حرا ذ كاسم لهح نم
 نهاونم و نيتعرتلا عقبطلاو علاقلا نيعردوضلل اى(بش
 / اضاقل ص ال عاقل ا طياص لع تررسك: بكر و .لفكأب امنع
 مث فقول ر ظ اذ بلطو نعول طع ررط ند نب لصحو
 ريللاغف د تبرسجلل مرو كابو نين رقلا بج دسأم
 مرة مرهلا قسد نكذ الزض اننا باك لص ضقولا نع
 نيبلاررطلا نم حيلككابونعلا لس وع ١ نوو ىننأ سي
 لسلل هاشم ىتاوحو رس وشلاورحاا اهتم مليت ىوتفلاو
 العلا لةن و 1 كلا نبزال شابه لا حرش ئعالق ان ىوجلا
 او لع ىوتنفلاو نكد غالاباق هابتسالا ينس اوح 2غ ىريبلا
 ذمدارتكسا ناهملا مامالا بهل م تاريتصم نم ىيتنك ىف
 ل ذ ىف مار ابع ليتت تاداهغلا بن انك حست اضقفلا 2 جرفتس زو انصرف لوا ندايرلاو سورلاب امتع تدان
 تاةاطبلو ا دىف مبرمبزل ناككذا أهي ؤلساريمج إف
 عراجر اد ئم ونلاببلا اي ىر اقلأب ىعس لير اح ةبونعلا
 لول نم نسا انضرا برم مراد ىف عراجلو تدامزلا ميد نع
 اير يامل هلدن سكر اهنا تم نسا عسو

 اردزللا

 + 177 ا 1 .٠ 0 حر حلا 2777-2 هه 3 25-7

 دححا ةح 2-55. ذة
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 :١ طرادلا وك ثيحئراقلا قف فس تفقسم مقطر وبلا 0 04

 ا تال عسي دن ديب سو ليدل نمير دكذ ىو لكلاب ا
 ظ نيناب طاب ونعلا بس تاذ م بزي ملح ل لب كلذ 1

 ١ اهبنم منهب» شحاو رص ايكو مظعلا ن رقلا ةوالت نوه
 ا كاترق لناكا ذا >ااضقلا تاهزتم ىف انم فق | أ قفول 1م اس هساو دومسل وبا ىفملا تعالصلا كنب فا 7

 1 لاو منه /ىرتحالاب ءاتتسسالا ناهس مم جيك اب اعاد |ونخرست ١
 ا رهاظلاو ىضد دربل ةدخ طر ططيرق نااكربتعبا«ب ابحاونص نا
 0 د27 ودوضل لماذا . طياسع و ادف دي ز ياذا اذ كس مماو باجاككابشلاثا
 أ عمو مانيب ىلذؤ راج, ضر اهي و لصف امزنيب و مرات بطاح قبط ب صاخمل
 قش فمك منسم اهنكب لن تبطل ناب الدم وعرش محو ثقب
 راجل نبرة طل نب طعسيل ما لا كمل و نيز حقبط ببسب
 00 فص ميدو تؤاح ديزل ناكأ ذا1هو حسم رش بريك سنسر اجلا سيل لب

 ظ

 8 يا ل 5-7

 ةيزككل ايعوضلارس هل سيل 2 ونهار هقاط تزدادل طماحنو ف وصلا ىبع دركي دعم
 | قونلا تالعت ورع لي رع ”قاطلل ذا ده تسباطم اد فلو عراد و
 ا م ١ لبو ماتا مقاطلا ون دارس ليز نيب ىزص ثهن ذو ةقاطلا

 1 ١١ م ول يت ا 0 ريو ٠ 70 ٠

 | سيوزبتاوحابع "وجد كرا لخ قل ءاجراد اش سسدليإش ل |
 2 0 مح م,دالاا محاسلا ليعاذر شن حملا نم دمصد رج تماس يب ل ١

 أ ظ مجوالو ىاجن ذا تدب ف لش عنمل مراجع بطلع ءلبطخب
 ْ ا ممول ىسو لبطل مفر, لجرلا نيلكتر اذ دي يو ىض ١

 0 ىكذ ل وس مبا ند راجل ءوس لمص ندي طع دوعصلا نه
 ١ نما ههااطع حعوتجت ىف ه:فغ امسك عسي مككح كارئاس لعبلا_خيناالا وى - ةمفاطم ع ذا :

 اما موكاواسنلا سلك تاكا ذا تحاسلا و تارضملا ناطيحنعالقن

 ظ دس ايه كا ليز عا ذا امذ بس ىوتشلا ل عواهرسباءيبح اصر وي اهيلع فت
 ١١ . / ٠ 2 7100 3 0 ١ فزع وو

 ظ | 2١ ادلاراترع ويا مكهلاو قرشا نا لادا و أمم عت باب ليعو عراد ىف مقر بع

 هجر. ارحل هجم لاا د

 وهوا كحق حنسر اإل غلاب, ن عر رق و مياس سولبح حب اسيل



 ا

 نأ ادوعصلا نم "راج عنب هل
 هظسراك دا

 ا
 ا

 ا

1 1101 

 راج رص بهح ا ١

 ا 21 را ْ
 كر ير ا

 همي دع كن 5 ناو ا ظ
 غب 77

 ثداحلاو ديلا نيب قرف ال 0
 انيب ررنملا ناككح

 دب ]سكب 2 دارها ناش يحلو إلا هاو نيس ولو عر رة لخ
 9 < روتذم حملا نايكذ اظانه لوقا ند جوك كهل ىلع

 سودا وا الم نيبعلا زؤر يف نكسانملا ن اكول اءاالصااسلا
 تيب اجنرم ]هلك ناك د |ميو قلم لست تيعبلا سيرحل نه نس !رحاظللا ف سابعا
 سال رمص | قدحان "ا رراصو رزحالا عسل واسم عا دف تب كس

 رصلا نع رهسحر اطلب سو ع رجا يع مم احلا د مصر مش دعص ا١ذاو

 مسا لعن جرح ىرتشا لجر رض بيو كرا هل ليو ةتسز ختي قح
 نابو نيباطياجزذقي ىبح ناجى رتنتملا نخلذ نايوتسم ىءأجسزيعس
 . داراولو ىكم قانيلا لربي ”ناشالا ناكىككذ سل اولا سايل
 مج مميناك وفات متسذ ىدحروسلا دوعص :ىع ناعم نا

 ذا ملغ عقيب نك عراد ةيورعم مناك اكنلاو عني: ل ناكر ايليا د غم
 ناطر رضيوعر رضاك دنالووعصلا نع منسي >/زعسلا ليهزداك
 نم ناطيطل حيز ازيا ذم لشمو نكذ الد مينا شمه ري ا سقم نم
 مد د نيب جلاء ادب | ذا ىم اللا نع جس عراعو طال ةمئوالا
 نم ركت ماله مج الع فرحت نك ات و تاق طا طل حست و ,رؤسمللا
 ظ 2لعت نا زاجل سلا «تالماعللا غال ىها + كهذ
 م١كاذا يب معن نم منتع ائاو مو زجل لنحت حلاو م0زااجرككح
 بسا:ىف ىسوبوبا صال لكذ و نىعزاا ماظوم!)ه ناطر

 نوني ب نماسسلا تيب اونمكسي نا جم للا جوها مني نا ليارنفلا
 ىراقىواتف ىف انكانا بذا ىنلاوهو نم ايسلا تت: عنس
 مهنعو زراسللا تنال عمؤيكسللا نس ممم حا لوس فاو البلا
 نير د ذل رنا حسنك كم نا نوع < تسب ثدادسل نم
 نكد ىو حاروع يع دى نلا ناجرادلع بف شم حوداحو ةوكوف
 يو لكذ خروع مني لب يلق انا مع سو تعو ساطع ترعب ص
 نت بولت يب يضل ناكشيح ث دااطو منال تيب قرض
 كال ناكث يح ث دااللو ملفا تعب قرط كلك ذل نوع عم
 لا عنا و تجويع ماطلا قه دبر ىنلا دمحإ قفل) 22-7
 ١ تب نفح داطلو مرلا تيب قرط "نيا يح يشتمل ضضلا نم

 عبط زلال هنو سس رنا حجات |هِكاه دوبحول نبل[! بلعلا

2 7 

0 
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 ؤ

 نس -ح 0 -ع دح

7 ١ 

 ا

 ا

1 



 انبدنه ديرو لطساو هن شروع رت مد هلال باور | ؤ :
 تءكشملا َج هك ب ضشوللو طراح
 الصا كيسا نما سى لو + بص طرا لل هت نع نع ,اقسا |[ذ
 راح تايد مم لهي عرش محو ثمو دبد كلل ذ ة>نرابصراب ظ 3
 2000 مراج ربو متيبب كة طم اطراح ل تب مرش و

66 

 . اهلل (طئاص مت ناو ” نااوك

 "داخل

 بنحب ةفرع ني انا هل
 2١ هراجعيب ادهعيؤس الو ككمشلار ارا لع حطت منسي لو بيببلا بج فس
 نم مينازب كلذ نم هلم مراسيل مسهل ىلع د م <

 د ل لج جس بلاص عرج رن راع ث دج نو ود نم اطر نيل | 1

 هنعدضرلا هميعزبةربعالا 2 قرصراون ناج ماقخ و ادو ب ىكخم عدق طباح قفا طما زب /
 سعأللاو ع رلا لا ,مع لك ذ ببسد رس مأب مح تي ,

 'مياورلا 0 يل رات عرب.” كو تضراعم نم مراج ونيل ىفتنلاو
 معلا موعرملاو نحر اريل لكني بي فاو عا آ؟ىوشلا لعو 2

 اتضح سوق مرا د ةب_ جس و لعاماصمماو |.
 دناوردكذملا/ا دلل ندتسي ناريخ نم عءاجيرادط رف |
 د لاح جدم خطب ابلع يكد ساعوذج سوغل| طع س

 5 اوهلا عياد ىحرس عااعأ أر قرش مجو ىو لب ثذق 5

 نيل عب عبعالو لكذ و ةضيراعم نم واج نعله بلا
 يال قسطعلا و عا دى تلاع مهبط ب زل ناك ذا مؤ كسر 8 ٠

 اهرسئلكتو مطراعي ورغ ماقف ىرتحا مىاط نى نكون 08

 اذا ناد ملح عبط باب لك فرضت اى |, اللصتح قرش مجوالب '
 جا رسل ٍلعَءَو اطلا نرطتت اح نا لاو اهلا حا دعص [

 لمس انه َعريْتكر و د تسراادلا تيب 9 صعد و نع رق و ريرعا ضد ١
 ل مضر اهح ن»ورع , رك ذ كما تناك شح ظ !

 0 عك ناعما بيضرتك |
 ١ع ف ؟ عع لص افلا بطلا مب قرطابددشاشلا

 ا ضر اود نح وزع من ء سكت سهل تناك رخل عع

 هقطواد قوتي نا دي يلج ىف حس ل بس ههاو كذا

 مضل ناطر حا نأ اللعتم مراجب تجر اعد و صال عب م لع

 فعض.و وار ذو صا ذامزسبد مق كيباب هاج عغي تينباذ |

4 

 عيوب ع ةفرغلا ةوكلأ رست

 فبرطلار مب قوالب (انسلا
 هرعوز يم لا



 لا

 "0 تاي
 قع فرط ديباسكملا تن اكاذل
 داكا جرد سارو :ىطسال |

 اهل دسيرموب ال

 لببس ناو ههطجس ةيلعت هل
 داما هتس ل ادوعصلا

 ةنيلجز عييخيداهن
 تر اوكا اب ءاىت

 تقول ضر اب ىشبسي انا هل
 ثاكذا (هلقفتم اون

 درلا سونا ب

 قوف ءوضلل ةوك ذي نا هل

 لعرلا ةماى

 . ١ اوبل جلس ع مليان اطيح دحا و ككذ بسب معوض لتيش

 بم طعس لعد نأ لي يل جر ف يس م رت كاد تسلا

 ها ا ا نزعل توضيب اصتم ضرتلا تناغم

 فكليلابتلا نيروادزبب دمصطب عاج رططسا لع مفرشنم مي لق كيش لصف افا ماد ةيمذ ترتشا 1١م جس اكو ملال ا ٌ منا ون )| عتب عربع و مراسم نعرا دلل مني لج عراد تعربتلاو
 فك توجرلا عمي لبو تر ارق و ملل ش سونج خ ىردد وراد ىف لورد ىلإ وو ةطسا حت يااا عجن تاب

 ١ىاب الل محم ىكذ ىن عاج مصر اميو عاد ف ىذلا
 2[ هوعصلا للدرس و راجل تبيع دعم بوري لت ١ بسبسب

 35 ١ م ظ ١ لس تيب قس عر رمزا للا لج مالا ر ىاخل
 | 27 ضقو ىف جراج حتينج ف يس مقدر تضرلاصم نعال | منيو زذاك كس لقد ل لن جر حا تحبك ساس و
 تير كباس مظ اذ يضف ليها فق هو جراج تراوح ص الام
 / 120 ىنبي نا - ينطلضق ةرظان نيرون ل لع جلطم
 أ تولك نقولا صم ه3: ىف و لص ان مهب صعب لش بتملا

 ' لان لذ ىف طر اعي واب وبر هسا ةبرسانلا بلعرعم ملا
 | فقور خان ؟ وسن لدرو عش مج و تو دب ليهالا فقولا

 / لكذ و تضراحم نب ا يخالا فق اظن عنو تخل
 ظ فتولا مق دارا ناو جعامملو جزئازبلاو حئاتتن ام برج
 | 0 عراججماب لتس ٠5 وسب مف روما نصرت عبس كنا
 ' دو عينلا» توك ف قولا نجر) لالختسسا تناك تكذ ل ( تكي

 1 نامّلا ناكل نخلاو ؟يزلا اخ قرف كذ ملغ (نضوكتوأ جيب
 للسح فقولا نمر حزب ال نكارقفللا عفن (نمييكت مبحولا "| ان لالظتسالا نالركتع ]وكت هرجوز ١5 ويب مف عسي
 مر اجرادو عباد تيب حص اذ ,, ص طراح نيب زل كاكأ ذ١ اذ
 | ونصلل جرو مز عنصيل ةوكر مرا طرا العا ف جف ناين يبي

 دي ١



 27020202 ند ل تالصا دحض حكطننتكلو جين مق وا
 اهاد نيب مل صاف رغد درزن تيب كت شس بط جس طبي ١
 ديلي للا ٠ ضل وايه نا داراذ ةوشو تانباعرصتو تعديلا ١
 «رتساو ءيلالارمجحل 2 لمح عوكل لبطعلا للصا ناكن ابنت صمانبلاب سوي قط ٠١
 م ينال ةرتس مبيبضع هم ئبي ندا |خم دعما و لك كي كلاب تئنتعلا ١
 أ متعلا لقا« عئكرالا لبطل لصا ناكعلو انبلا نع يا “١
 ١ نانضض زيا ؟نامزلاد اسنعل ثييهلا ىلإ لوف لع انبجلاب ىجكإ سعيا 7

 ا موش و تادب لحلو مدنب | تيرراد ند ادب تاتسللاهءناو
 ١ يجلالمنطعب الاوز إو يبي كا لايعلا بح اص دارا

 (نوك نا كبال تلج ننكر ىف تاهاوبا_قطلا حلوو ىجم 3
 0 -  قصحل |ىع باول توك نلا يبني و معها فصر للا ةرخس امسي (١
 ١ فس نم دععاو لكك نكي َحيّضلا تك ىادجلل لسا اكد ا /
 لمي ايراد حصا ناكلاواثبلا ع ىلا بج اقرت سيصند ا ْ 1

 نملوصملا ف لشمو ناطق انبلاب ىتيا ميج انه طع تبقا ٠
 مجرانكاطيط ليءاس ( نمت الثلاو سداسلا ليصملا نم ا

 ىذا نيؤمركني ل حيفقملا نه نا ساوف مط نافريلا
 -(رلاذلا ىف حك كنب لكاوسالا غيبتي ملا ناو ادج ىيسحروهو

ّ 
1 

 نب أك ١ 117011 سس 0

 | طر اها أديم ىف امنا كرد ان حعاجت بت شمر اد ىف جسم وسال هلي بطلا قضا نيك 1

 || ديول ةتئماو رعس  اظاجوج عدس كاقو ىرشلا جولاد ضارتلاب متياهومتسفا []
 6 هرايحم مل زوجي "لاح ىف ىلع تيفال عالاط كاهن دات نيب ١زجامح

 ||| ظ حيو منيب طياحأ دببب جالا مهرعاي لزم نعم عيذا دلو |“
 ا ! يد اهلا كاد برك حصاصلا ض املا لسن تصج صطنلا نم ١١
 ١ ,ىمدحلا لاقواهامتقا ةرلحر تب رراد بع محضملا يم ٍ
/ 

 ظ
 ١

 ١ لحا ناككناو تاجا رح ”[قيهسيلف انني زجاحا طاح تسب .
 ضاق ناكوالطالا لزوج «ناجو ملع رو محاصى ذوي ١ ٠

 0 مق 3 1 ماجتماو بوك هان رك دام, يك ص جرو ورا اصلا ضاق لستي | ض تصح هزعنلا نم اهم لك جري ها مةيبطمآ ا نبباعرماي نا ١

| 
 | | دايو اعوزحملععطينا 22 ا عونج لع ونص ناد مديرو ؟2ذج طع ساسي وامي

 || هلم تءاعط و ب



 اال

 ةوكؤني وا ةرتتس حت نا هل
 بضخ ريلع هر ا دجواع

 هههيسس

 ص الليركلا اهثرحا عدذح

 هغودزحو ديري نا

 تلا مع مل لاقتو كدذ ثسرعني ناربرع يرشل سلو ككذ ل لاو
 ١ لع مضي نا دار اذ بتخلع اه دحال نكي ناو غن برت كلذ قشم
 نأ لذ لم تنا من مل لاّودو منيب نآرتحالل ىسلو كهدذ ملا بتخ
 تن هددا مجرب ىرر وب١سنملا دعاص ايتالط اىلا نع ىح اذ كه تش

 اهدحا در بنخ لع امم ناكا ذاأه عبو اذه نرتب ترغب هداك

 جفيوا عرس طع ذنب نا دا/اوا مح اص بتخ ع ابنخلب منا
 ١ حاصل راهو اص ن ذابالا لكذ مل توك «شيح اب اب وا هك
 ١ متم ندادالا ىكذ ل تولي لدا س ايفل نا قرغلاو 5-0-7
 لع ثعبطتنخلا عنطو ندع هانهنم ولان ١ روك ساقها انك 2 اناثالأ
 ١ )وراد جمننم لع حاطختف لكذ ىف مكر نالاي كاهرم كوش نذل
 ١ يرووما هاداهان ددعول ١ محلا ا ىف صل علنم مىوزعلا عزه و

 رو ليدز ىا د تعب حصاف طءاسف ل < فى اطرلل نم

 .| بطل عزب نادبز ديرو :وذج يعامزج دن رشم وهو
 | ككذ لريال الو ير جسوتلو ثور "6و كرش نس ند خل نمو بج
 ” ١ نااىدحا دارا نملجر نب رادبح نا خص تاق من بوني
 قكزب رنا رص ارسلك نر ذا[ كك ل موي« كاملا همي ذي
 اهيرحا داراو لوح لعامل منيب ادج سر ازبلا في ورش انكي لل ما
 رد رشم اح زر مينا كرش تالا كي لح كاين
 تاديرن دري بخ لعام مو أ ءمياد تيب حصا ذو رع هيمن تيد
 عر اجباشخا له ةردازاباتخ ١ او وعي و تاركا جو ذي
 يرن ذ اوال ذ بزل ى يل رع نم نادال كذلك رع

 "5 لج ف دب دا الل كك جرحا ؛:لنجح حداكوذو قب :

 كثردالو ىلا نيد ا دصنيب ملو ىذا ف كارا تاككذا
 ؛ ارو خارق ظفك لثحا مدا لحو ماو قر داع ثوصُو

 ىلادلا اظفع ىلا تضولإ صص١ لسحب ناكفيك تلا اذه
 2انانلتخاول و وسلا ماغى ىدفلا رح ىذ ام و مدل دح
 ءراولا حسو ثا حلا لع رح ابلكو مرتو لع مسا هدحا
 , | سرازلا فلتحو ةصالخ -لوبتيرع ازهف ىلا لها ةدابخو طوا
 رار مول نا ىلا ىازا عدن جرو نيالا رضحالا وق وق

 من

1 



6 

5 

:ىلح ةداي زل اانا مذج ظ
للرب الف لاوسل] ةرعص ىف كك 

 عدا) 

 كنب حرصو سر ازبلاو داهلا ئعىباسلا لاوسلا ىف مدتتاع ١

 0 ناكولو صنم و لهل اذه ريع انعضدوملارلقن احتيال يف
 امممدحاو لكو ميع ليي أ مّرص لح و لكى رياح كىرء )د نمي 1

 (ةذح ناكتاذر اتخلاره(ننضاءنب ىضقن ينجس لع ١
 |||( اوذجإتم نوكقح معد ذجلت ني زم نار اللف تكا اعدعس :
 | هد ايزلا مع طراخلا ثاكك ذا١ن وو ةها ضر لاى محلاص ظ 1

 شل طاللا جرس
 مدقلاة يب تضراعت | ذااذ 1 دقلا عدسب تطرراهت ١ذ1 او 1 قبهاو ططرادملا["

عو هاعر جاعحتس ثد دال ندوب 0 ١
 كتودركاو تيتو مدقلا د

 متم مىطت كرش ضاك ىرا ةيعرشلا دسسجاب مدد |"
 م دولا مديسب تطراهن ١ ذ 1 بوتك نكذ دعب ثور حميب 0 0

 ىو طوا مولا تتسم صالن وحر الا يقف تودحلو :

 | لوا ثو دلل نيب حملا نعى دارئبلا تانيا حجت [/

 ا ن١ ىف لوا ملقلا حديسب ناقيتلللا عرش ىالسن اوك 1

 ظ نقار ىاذظعو ثاك رشا فدكك ؤ طوا ثوددشل تتم و

 رحاصرعرو ثرح نا مريع عزف حاملا قبر ف ئدكل
 أ ظ

 1 ,ى00 ثلحي ء أدي نم تيب حديسبلاو حدس ها تاو ىدق با

 "دم قا نون فد وغلا رخال رت ضنا تيناكو تقيعا بنل
 "ياو رع ماسر وربنا ليبصالاب اهسقح نوككى قلاب
 وهانأ قوص" لك ذاه لعل هجم شح ض ل خوا

 تاناكت عيش ١ مسسيبلا ذارهاظلا تكاد حتسمم اهنيك |
 اره غم بنا ناك( ليع ادب >«سعجلاو ث داحم ا ١

 منيب

 لس كلذ وح ص الخلد جرن انبلا فامو دقت ثودحلل ٍ

 لوي انبلا ىف | ىابعريرص ننال انج١ىف كرز مدقلا |
 ”لاقم ثد دال تيب ١ثمبلا يلع ىف و ىيتسلالا جرش ئادانه
 ىللعاملا شفا لى و لماتف اذ داحإم ١ تش انما

 نها ةتيبء ثور حنس ميدقتب كباس قشملب ىفملا
 نم بيل ١ داح ىف ىكذ و بهزملا دشنسوعاك لاو



 ' عع طي اك رعاقدم#
 عذج ضادلو عوذج

 ظ ار يتاب ل يسر لونا ناك ىرختالا توا تاكو !هادحلاب ىنصَق 2 نا تاداّسلا بانك ىمهاواتفئ روس وهاك ص وصبر
 ١ ارز لع سرك قدر اه دحلا ةيزيصو ى رت سخي !هرحا 2 نابؤلحر مح ناكل ءرطمو مزاشلاب ىضيالؤ اء انهملا
 ىلا وقرب ضقنيالاو ؟ضلا عجم حبلا ل والا تنال ةالمصلا ل
 ١ نام ازهار وكدللا بالا ةبو الحا ا.لقن و ىختلا تاطسما«وا 1 اكرابزطق ناذ لاةناملا هككرطلا مون ايبرز لتق ا ادهتولو ' نال لو لاع 5 > انيدلا ف ضالاتخالا باب ىىعرجبلا ني "تك حالا
 ا نولوحاركذ موق 7ةلاو زن تانيبلا نحر اهتن و ؟يبرط مسلوق
 , ورا بلا باك و5 دازلا س اتكىف مدقلاو ث هدد حنس
 روي ملا 91و فال نيف ئلوملا ناوابهي انقر رع اناس
 ندا صوص وهام ازيرا يبس مدق اخرا ناذ نراك
 صوم رنرو يعو ليبزي لع ترامج_وكت لو راها ىلا جاح ١و ١ طرادلل توق نع“ ةرحاو حبتخ ملعرنبلو تاخ نا يلع نيب زل ننعررادو يبن راد تيب. لصأش طراحو سم حدرشلاو
 حزازي ضالث اعاد و مع نحب وصوم نال بح اصل ميج حالا و 12ج تع دعاه د حن لا« خيب ىادبس فد بيزتيلا.ةبشخ
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 ساد تمب حصان طراح حبس رش رامعو اوال ثمل نال ١ نهم
 / يراه حض و حا ونك باذخ ا مع لي زل و ورط ىأ د و ديب
 0 صول جباسحاو دحاو 5نجئوس لورورعد بل و ميس ريل ارا
 «ىطتي دو م نوي نم_ ع و + نقي نال يفاعرانتو
 اعدك وجعاددلاو نه اخلو ---- مطوع وره و بب نسل
 انجل شلات لع حالا و ثنالاللا ثدو دنأع ذبح وا ؟كجح لع
 كر هلا حاصل( :روكاوي ل ن١ ناو إز ركذ ثككوا
 ذل هو لا ع دنبح ءطوم ن هللا ثم دام بح أصل و
 ى رووا كارا لس ريب نإ د فيح لإ نوم وه و بن لسا ١
 ارتي تنينح ربا ناكبو م اؤضم نيب اطر الل ضهكي نا سايفلا
 ثمم ىوعاللا بادكن م حداد عا لعكس 4( لاا سحر ماكو
 ايراجو بس ىداهلا كوت ملم تبطلاو طب هل وع د باب

 مسح 00 يعويا «جوع 2-2000 توشك تتح تت سرح

 لل ةهةيسر# اه هةر "نس هع مادبا حف

 هس

<< 

 مو ١



 0 ميلك رز و عيب علاصنا سئرطلا نمي ىأدبب لسصتم مولعم
 لوا مي تلاراصتاصاص 2 مف ريكو ]وا ناضل بحاص نويل نو لا ضنا نم دج
 ا ْ ستاداقا فجر اتا ب درو لوا لام ا ؟دذككاسص اص ىحاصضو طرادل ىف كو لامن >0 ن اكان بينت لنص 4د نبح
 ظ مزاهحلا طا ىف لطفي لام 0# ن ان اذ نبجحرحاللو
 ْ تعو ور انكم مخمل جماع ملع و لوا ةاضنالا بحاصو ِش

 ظ ١ بحاص لع كامن” بحاص يس سقف يأمل 2غ فسمع با
 | تام ونيل تصوب للا هتسم؟ليع عبس عيبرتلا ناك ىذا
 2 داو ضم هر لاجح ف راك اال لو "كاصر لا بحاص
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 ا .. ثفضألم ال رشم وهو وع راد و دي ن ى) د تيب وص اذ طماحيف لس
 ١ ناهعو لحل مفس نا هل ملئسا نإ ؛ى نبح ل ورعل و هالعإ ف هونج لع ديب سلام
 ظ طباع ابيض ما ىككذ ل للص طلاب كر 6و عد نجح حفيد نا دي زن كي ل
 ناذ عد نحمس كا الاعالا بجاص دارا ناو د بدل
 || انا راحل جو الاو نكد داب طوع احل
 أ ثادار] واو اريح لضا م>كلك د لن ال عسسد نا د ارا نافذ ْ ه >اعإ زو ؛ لج لعرض الا و ؛ منج ملء سيئ |
 | ظ لاك دينك اكشدا و كك ل عسب "الع الا ىلا يطعم الك نوح هني
 اهيزمل عاومحو ماوح جعام) هاجر تيب سا دج نيع قكةمادحم ١ | كوبا قفا حس ة زحل ىفو لطراذلاب زي ا ليعالا ا بحاصا نك اعف رينا لوسلا بحاصو هى نال دج
 |مضيو حاوخ مر ناوه داراو رض ا حلوم نحوس ٠

 ولو ضلم حاصل ىملو لكذ لل ىو حا ص وح هازاه |'
 7 |ةياللعا ىف رحم راوىحور ارل الس و فا تدحا ملوح تناك

 مص لخلا بحا صم لحليب كرو امم هال ىلا لطسس ١ نم رادإلن اكثاذ يار ىلع ا ىف ملوح نعي ناطسوالا بحاص |
 نوم داع نك ذ مل سيف ضم لع لح نر ناك ناو ىذ لف
 ركزرم اه ك3 عب لزاونلا لصد نروضوللا ف لاتحت د اطيلل
 اما ايراحلاب خا الرضي نا سيئ اطس »بح اصلا

 موملاب(لفس ىلا طيح لع ا نم وذل لتس ناداراولا !



 معو زجورهود ع دكا يح اصل
 رع الاطر ىد

 لل اك دع انما

 " باع سر امن انفك
 رهظ ع

 دا, رارج انعزلائىوررتا كرش نالالب كيت كاع

 م ١ مى وى وعرللا ناووتس 1ص ىف يدانزكه امس

 نما لرب >0 نع واي أ ىلإ هسمإزلا نوعا طلوكت ثنا داراولو
 اىرعو نسلوصطملاو مداهلا ىف ملتحو عصالا> كلل '> ل ىسمل

 الو رع و يبت ىرناد تيب «نيياص اذ (ني طاح ىس
 اشار زاب حصر ح >” طر ادحلو بوكر سيلعب دل دحا نع

 ملك و طراد اج نم مق نال ل امشلاو بزر ىاد 0
 ب رتخا ب وكري للوالا يح بكر رانا ورع ديب سو رع) ةدحا و: نبطح
 ثذا سولب باتخحاب رخال ميج ع بكري ناو اطراذلل لمع
 ناد حتالا,زيبرا دج عبرت ىذ مى لص هاضرالو كيب نم

 | الو مزج صوم ؛نيإل بح اصلاد ؟كاجرتحالالو ؟يياج شع مع
 هانز هرحا دارنا تلوح عا مسب يانج انور ا.د و تست الس رحال

 لكل دارا اكو مني مفرلع وارخا انت مع جبس ندا دحا
 - دلك ناك كورن 7-1 ميتا ف ناك ال6 مني حسا عضو
 ناو بى ضي جرو لاصن ١و! مست كاستل ريل اهتم لذ
 ١ وسبرلا حاصل حض -ق زن المزحالدو عيبا عد حت« ناك
 ١ تولي لساو للاج سوك له ممبلا كاملا م طول ١ 20ه2نالا بح اص ؟وزج لع رطحا»و مس اهكلحت لك ناك تنال
 | مارس ”ماومار هاو ناعما دمك ااذهو "وكيك وارعلا
 ١ ججااهرحا ماتاونداوىل_ نصف عسل ءاقاولو جررنالا اورج
 / ١١ مل نان 2 مازلا ىف لثمو ثلانلا فلا نم حصالخح ل ضف
 حقب اذ :ةلج ملعام) نمل واما نس الا صتماعرا هل نكي

 )|| 2ك 6س ىطقيف حالا ثلا الحا ىسيللو ميتا عزا ثيب ثد
 / | نيضاارحا ىف امدح «ىلج_ملوصنلا مساج هوقا دام
 1 ثيباحو عو ذبح لع امامهم لككف فصلا ىف حالا ىذجو

 كمن جر ىراا د نيب دج ف سس ريزنا ٠مم عنو نينا
 مد نج سل نسا | عدحا ئادجو ؟هذج ملء امزم لكك وأمس
 - قنو حاص نجح ؛ازاباعضوو ,عد دبح مطر وهد ار ارح الا

 ةيزحاللا نع ”داهلا ف اكو + مصنع بح اصل سيل و لك
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 1 5 حر اجرا د تيببو سس فقو ىف راج: داكم تيبب لصاؤ طاح
 لاما نا نيا نيطياك لصتموهو زحارب فدو يف
 زرءا ىف ؟يدابح يلع بن زملارماناطو لطسو و نامل لوجان يلع
 ل يل بسه سضق نإف (_تمزطقولا يل وتس نم لك ض ؟ انتو
 لواعيبتلاراصناصاص 2 نلالأءس وف لوح يلعو عسب ل اصتنا ل ناك لاب ىضفي
 كلم اص س ب داولا ىت عاما ينحرف ساكو هالعا ف ينجحرملاع مل
 ا! هرم اكولو ضاع رجلا ةرابعو ةنحنللاو اشو
 ف طي لام 6 ناك اذ ؛2 نجح لع ضاللو تبرع لاما ً

 2 لا جحاع ىلع طيوا اضن لإ بح اص مض (زاسعملا طاخل
  لسحاص جرب نقف كمال 2 ءنسيد فلا ئعوورازكش

 اىس دحر وك ناك كو "بنل بح ا صاع كاصننالا ٠
 قباس 9 ماتت ىلا نو” وتس دج طراد لع
 وانبالاجالاح نيك مسرتملا تنال ؟نجلاب لأهتسم /؟ىلع

 ا 00 ميل لوأصوصح ربنا رحتي ؟ىذج د رال عا” ك2وا

 ىلع هعو زج نس رم تاكتالو صاح ىداعلا ةءاقد لودرطس و جو
 . داك |اهعو دج س اعزانتو مقبطب لعارالك ؟ه لجو لذسل 2 لحل ؟مذبح

 ا مر راما ابد ليس معا عابس هاو ربا نع 2 ٍ 20 ع سس
 حذر رجوتلو ورع نيح دل !تمودب ل نب لاهنت« تح رار ٠ | ظ يو ةقطح مرش ناك تسي نا دد نا ديرو كالا ىلاو ظ ورلد غب يد تبا اف سدس ا 7 ا < هب را تادزرلا ميدو تخربرغ خي ورمل 5م هولي تيب ديرزل

 | ١ 2 لاهراجءاناصعا تلرت 222 ترزاوورعوجر )كلا 1[ اصعا تن نان ياجتا دي زل ناكاذا || بل ايوب وبسم عقلا قلل يدنا اعلا ١
 أ رشمو 2ع ىف يداهلا فتلالاملاو م بوت كذا ا ىلا تم مبجالاو نكمل نا لسبع تاع جرم || اهلج ريراجاطرو 5 ورعدرا عادي وتب دير رحوي ليم وبخور طبلطد ا ١

 ظ عيبا ف ميلر تمار اصغا ةميضلا عزه بج ىرخحا ظ حعيطى راسا منابلاو معيط علب رابع و ساوصفلا ىف



 ف مابوى)

 ىرحا

 اعراب لاا و عام اٌعمل 00

 ف انقل ال اري ) اقم ميت سي
 هه قيرطعلا

 0 انكداف يلرتملا ناصنعالا ثم تعيملا عرفتب لخاي ناىرزللف
 نم متويص ير ذفت ملذ ,ذ يوك حالك ك نك ةعينع | ميج: هام س وول
 م لحا سنو رجم تع و ميف غ ىا وانكف ناصنعالا كل
 |م20ا وطن عا بجح اص حجت رضحالا بيغ ىلا تل لتح نيمس اتمملا
 ىَس جرح رضا بارك ىف د لكزك كتي مع و ليغ ئعّحاورم ىف
 قضم مطعب خيرت وا - لاخلا ع صسللا نشب ضب شت نكماولذ نيج طع ازهاولا# ,ياوه مي ضل ارعطتقر |يباذ عراجملا ملذغ
 نركما اهو مطتلاا/نشللاب لنخلا برعؤخلاب كا لضاضعب
 دؤاتنيب ن١ د والا مطتبالا مذ رطت نكي الام امو عرب عيب رضتلا
 ىلع بج ماجا ضر ىباولو ممل نار و1 طم 57
 نايا ةزالانرض ركس ف يزين قرتشا ذا اني لمس زنا مطتملا
 ساد نماتيب ذخحا وار دافجو انب ابهى ببن كسلا ى مدت
 "يلي مل فو هان ىلا رلازال معو ىرتحا بكس ىناممباب ىرخحا

 ندور امم قروب زملا َركسلا باهتح ١ لج ماخذ طوالا كسلا ىلل  مراو مو طتس و ىادف مم لب راصو ةوكرلامازلل
 ' "كيسا تلا ناب (نيلامس موفملا بابل ثا ب
 . انو ميدقلا ى ناكام مب زح تاك ل عادل با فل ب - طراملا ثم نوعي ويلا ل لذو ركسلا لها توب علمج
 ةرر 2 لج ناصسم هاو تضراوم نح وعسل و 6: ا تينا

 نامل لف كلا كهف ىبظ |عي بح ىف نلت اك دركسس
 ل داامتبو منيب قرطو لش و ركقا ىاجأب مرهف نم نفي
 1 قطَعَو مراد ى مها ديل عياد تيبلاب اب فن تادآا
 ْ تبل جفون داق رءلاو كك ذ ل نان نسكا ىلا عراد نوح
 7 ى لوح لا ذا تبهاقبرط كسلا قدا رص كنا ىابأب
 ١ برذا رشا لعنالزص مضو كسلا يركن م نكت تبا
 ٠ وسلا قبلا اولد عرضك بلا اذه عاب يمرادلا
 ١ حوا الكل لح مؤ و كسلا قدرى رحاب شدا درو
 0 | ليتم نطل ,يش ا ج اديه دملا دوج يبطل قيم
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 و قنرطلا نع عت جبل ىرتم بصيت سب دما د دع
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 ٠> يدهس ح5 هلا

 كح هم 2ع عسا و ل

 تس تت «جح*-» 4| دح
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 مور كد كسلا قداطد مراد ىاباب تيبل» هدول اماوكسلا لها قح
 نم حطب ائا كسلا قباطتم بدل ل نينالذا تبا اّيبط
 بلاير ادا ٍقناك رص ال قدرطلا عب لكما كت عراد
 ىف سيشل د1 دزمالؤ رق صحب عيباذ ا تبذاومب, ف لخيس الذ
 مزازياوداهلاف لذحو 05 2ع ”سلوصط تسبلا عيب قبرطلا
 الاعإ ذي اهب اه و منذ اذ مع ملخ د ىف ١ د بيد نل داك ١١ انف اسس
 باي حت ىبل لفسلا ءىولل ىف ابابراد نتبملو لدا
 ”-لطدلا نع عسل جروجلا سباب لس وحك كيدي كيد رو كحال
 ايم بقلب نم ثد ذ ٠و أني ذا ثلو لب كنه باب هاج
 بابا قرف تلط انب ار ليد و ليسا نبل ليها نم
 يَج الحدالا كان هرم جارح او ف ديدي ى ثلا
 يدالخرللا لها عقب ن ذا *كوابماد)١ تمد لنهب اب
 سما ردصلاركذو م بر لكذ ملى يال لت يرش جو
 لع ايو عيت نا جزءا 5١اسامللا بح اص نا سلا ءاس

 قحرلرسل مال 5 رشد مل ىيلل يدتملا بابا نىحلطعسا
 2 قلوشل حالك ىغش ىكذاذكهو مرادي اب ءاروسورلا ٠

 نمل ملا ماج انكهو هج ىف مي داو يضل بانكش
 ءاصقتسا ثهر ناو فالرخا ثلا قد <
 رول هواتف غلاة بلحج ان ركذ ا و٠ كلل
 )ىو نال صاخللاو لاك ناللا نااورخلا للصم نع

 بيس
 يح +

 - م

 ها

 ىلع المر ا روحت ل سي

 َمهموا ةلخرلا

 لق «هك و را ٠
 جوج منا 2ع نسا نككو ىوتضااو يومحملا ضالتخا للسما .-/ لمي 0 0 لإ 7

 لروما نككد نيلوضملاوماجحوي ب حرصا« سواح ظوعو |
 نفانر طوبا لع لاطلا تناعو وربما عدل كوك داو لع

 -لظلا ن١ جع ناوابح لبنك دح «نسل واصيب تالف |
 ا قدا ع لاظلا تااكث او نست 2 دهن ١

 انلاشسا اع اص درارما ف در الواه ديمي ننا مسيلف ١
 تس الادلاو ويارا ىف داهم دعنا طن ن١ىلع ١

 ناراو نفان نع رح د ىفىاد يدر كاكأ دام لس

 لقمل

 وه

 لع رو



 اا

 مبا نموه ارو باب يف هل
 لوالا

 م. بيعسسا دجحسب مح دعس دم

 عر كلا رفا باب يد هل

 قاقر نرطا باب تف ءل

 ث اك اه فيك(“

 جنو ديدجنا هب اب دس هل
 |هبرقااذامرقلا

 هلجلا

 ' 2 رحا ابأب امه كافي نا يلب نب رع ايرلطسا ىف قروجرملا خلا ىف باب
 ١ لذ للم صامل ناوجت ل وتلا باب نج عا ةلخدلا طسص
 اهل ةفير نا دارا باباه زان ريع كس ىف ىاد ل لجحرم غد برنت
 كئككذ رسل نا ميصصلاو ضاوهتخا اههباب نم لس رنحا اياب
 حيل (ذؤ ل ناكرباب ىم_طعا حا اياب مفي نا دار ولو
 اهيا دنا ناك ذا اهم لس قطلاو نالورلل باب نم
 ورم ولنا لف اناا ؟/اشسلا ىف حا ١يباب ماذا لل عفش باب اهل
 ارش مج و ثو ديد مرس رف لحب ما ةدح رب فتنس اص:
 111 ال ا يهاب
 لا خدة دا ىلا زب +لطتسم ضيا زعككا لوف تك انتا
 انس ىواتنفارعا وج ىو نقدا ملتح د ع
 ١ 20'ناذارا ورهمبلاو نفانرلع قاقزب ىف راد ل 02 ىوعدلا
 ٠ اىلسا ناكتاو زوج ناىكىملعا ناكنارخا اياب عادل
 اىالخب لوالا بابل نيم نمسا رب ورملا تح ما سبا ماك و6 ناك

 د نا لورا ىلا تباترءورلا قحننال ان ذاذ قاّقزلا ناكونأم
 | مج لو باب اهلرباد يزل ناكق 5١ اه حس ناك فيكرح اياب
 ىطم و هزامان هكس ىف ابابا فو هدض ةزئانرع كس ف
 كلل لهاو يللا فون دلل س لد ل انو ةرح كر
 1 راد حجرا هاب ا'3أو ندب ىكذمل ةوس حجهف ب ن ءرعم
  يسبو ميقلا ىف رادلا كك باب نانو ةزئان هكس ايبإب
 تر منو كسلا كتل ناو تاب نا ىرتشسملا دارو زفاف يع
 يش نا لف بالا نكنب تسلا لهاا نارا ىكذ نع
 ظ بم ود هلا مايل ناكو ١١ ماعم او منال ثمر و

  دعبادحلو مرشحا ذاو حدب يرزبلل ني ملاذا نيملا عم موق
 ر ١  ناانال مو ا١ نع ناجتلا طقس ل 25 فلح نا دحاو
 )2 ١) المن نا لوالا نالؤني نا )ريش اولكرلو لوكللا نيا
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 0 لاذ ئو 0000 اميدورغباب هاج امماب جف واتؤداح عبرا اد هراجل يا ماظن يرطيفابإءل 22 نميز جيتس |ذ ماع قبال لع زان ةكس ىف ماد ديزل
 مطراوم وبل سيل واءاع قلطلا نافثيح باجل يف مللت
 وللا اف ةراب اسم ملط ءولع و تاثب نم يح اص عنمتحا و مليم | لانس ىوسرش بر

 ىيلولملا بح اصل ايدج يكل فيكذ انا فعلا يح اص فيا 5 ئ
 تجر اىلو كالاء,س سلو طق ولعب نتن الا ملك ولملا اص احا ١ سالب »>- امهم لحاو جتا لاؤس دع حسا حر فلوملا ١ ا ْ بسك و 'نإلا مهو كلي د وه هنا ل حاد عع ميكو ١ أ ظ تطال كنب لطسلا ىئبت نا ىوس ناقح ل يبطلك ١
 | فىذل كاقباناو ككم ححالاصا لعرب ا ناهد "اد الذ لطسلا ا ٍْ
 ْ ككمفلب لطسلا ينبت نا ىوس قحلا قبر ناس ولعلا ْ !آ
 + ةضسولفلا فاصولاب تلا كاتو ٌقفناام ىدو يح فاصالل كانو لفسلاانيديض ميب-لملا 0 ةوانيح كلي ىف نعل اكنسلاو كولع ةمويكسلا كلا :لتشالا تع. | ا ىلظسالبحاص عنما و كولع تبا 0 تطشنا |

 ةمايشااونننااه معد ىضافلا 2020 - ,قب جس ممإر ب ئب نا و قنا «٠ عجري نضاتالارحاج عب نا
 )ا انيلا مويانبلا وب و [وجرلا تق والانبلا تق تدق ربت م ىونشلا ملعوانبلا

 مروا عا اىبسمماو الصرمحق زدات نك ند فاو اهريغو ١ عيا وزاكلا لعئسلاو نام اقد حراز انك مصملا ١
 رتل, ادا وع ونتتاو حسب انتل لا حطلسللا بح اص كر وهاس ىقبا !

 متم 9 نا نيلوصملا ماج عرب لم ١
 م 2 اول ضاتلان 0لبو لاو :ىئب هاذه كاملا
 1111 يع ايد رصف شنب ح اهم نام يو ىيعي و تصح ؛١ د ليعربكي

 أ هلعس لغسل اص مدفن اذ ١ متر مرو لطس ىف بسن لسا تملا اس حوش لع ١
 | ميال فرطلاءاصورجي حنس روج ناذ حجب حتت تح راج يدزلو ميانبائم عنشاو ٠
 ردو رجتانبلا نع ا هدحا ميسا و هاهحروو : ه0 570 ١ ٠ ظ ريوطتل هبتكرزب يو هد بريك لحام كنب تبكي لب تادزلا ميدو نس
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 0 20 ا

 بحاص ثدى امكداص

 لسنا

 ع انيولعلاو د ثدح | اذا
 مهبل لهل ا! روب

 اغزج عمعل ناولعلا زل سبل قا ا

 ير نا ركاطلاو مف الخريرهلا جف فا يعاظو ولعلا ىذ ع

 قوفنا م بيد فوتسيد ماع اتننالا نم منين ككو بجلد
 ' لثمو ناطيلل نم مصالخ_طاقلا ضب قكذ للعم نارنمرنيف
 معبصاوذ مدهول قلو صولا عماجو و مداهلاو نلوصطلا ىف
 00 نزول حسا ذخا ىلعولعلاو ذو لذس
 سيجال مرع الذ رن ١١كم يلع ح ضل« ىفعست كلللاب يدل اقح

 ٠ اولعلا ىذ ئكملطو لمس فسلا بح اصب ١ د6١ لع لالا

 هاله اح د 0 ادار هسبك ماذ عووعانب
 كاسم ةكحانس نقوم انك جس نمر را ىدعتملا كيل
 اهو خس صبح لف هزهرعجبلا جر ابو يه م العلا اصلا باك نس ىشم
 كذا نون اد قدك عنود نطل وتد

 او وسلا بع اصرك" د نمر لمتد و لؤسلا حارم نوع

 ظ | يابس ماذا بري هذ ل كد صقر دلك

 1 0 ا 1 لسكن خت نك ملاع ذج رض
 | انالخب تلح ىبإ لع مصر -يواولملا 525 دم ثداكا وس

 1 ,لو نسي كلا داي ١ذاودعلا١ بح اص ىكذرالو ب ضيالابو اهبل
 -كالازه يغم انكر ت دعوااع هذجر لع ا حملا
 ليل دارحوم اليل د ىف كاطاو لنسلا وولده بايو ال دفاع
 . اهي ساّضولا نمئعالسلاو لاو نيلوصملا ف لثدو ماعلا
 -#و م اصوعمن ولج لئسلابرخضيانب ضولعلاوأ5 تا دحااذ)
 لف ع ارتكا بلا مره للطسلا وذ بلطو ىعرتم جوالي شم نذل
 - ناطرخلا ب انك رح نم جريل ف كام زد ركل مدسبو باحي لن
 م لولفسلا بحاصلف قحريعب صصوو معو دخن تيبس
 ١ ا جسم منا ذارطلا كد ف فرن ماكل كنب ضصاتفللا م كو

 ودع! اه ببسب ىذ ناكو :للطسلا تبلا دكا م

 2 كتمولسلاوذ د منسي نا ىوتضالراتذملا ريك تمول علا ذ
 انفي مرع جمع نأ ونقد جع نإ_لعسلا تيبلاىكأجب سز
 4 ١ ناجل وبرك ذ جمد و نسل 0م م

 -2ل

 هةكحسم حس

 ديد رام حي يلا تجتاح حج

 نبع ةجج <



 مس را وج و س واهو معو دجو_يؤسلا ىقسلاو كىذو ةراصرااىل

 كللا) إف نكس ولعلا بحاصل ناملع للفسلا بحاصل طو

 أما ا« هرحاو ليه بج 20 تيييطتتو مريح نعرجب ا لن <
 لئسلا وذ اماو ,يلاعرزعل دل حالاصا بوبحو مدمل وللا وذ
 ىدوتب معن يطلا لازب ناورككح محالصا يعمر ايجا مدعلف
 لا مط حالملا ىيذاانذ ال *لكو نايططلا بجو نككسلا

 بس هدلاو ىوحرللا اك لي )وات ىف جصصوحا» تكد محرما
 حست نأ كنه تدالا دعرل ملع لع ندبل قمسي لكسذوملا ٠

 ححاص نا ثد دبداباب يؤسلا ىف ل يطتو اترزداحنسلا|
 رعإلا ف كلا رخال كذ كانط سيما جنم وطلاب زك وهوودعلا
 « نه وصوو بالا جف نم مىنس ىلا ززكلا بح اص ئس ىاشا
 اعل سابا تن فال سل لك نب ىف) ورنا لطس مدهو
 م اقولعلا ىاد لين نتن وه فس ترب طق جس حاملا
 ودوم(! زو عاطملا ىكو خلل ميسيطتب ايي بالااصيب للعسل وذ
 تا لحر ىف جسر زلل نوع لقن مدقناو غبر ىك ذ لعنه
 دذ) ثم ديد ةلي دع تيانتضعاب اب وكرم جب صاخخل را جاط م اح طع

 مم ودان تك ذ مف براد ملط و قس دج واكو مج رمتلو راه
 5 فرك ناب دعم ناطر نم حر ملتح و فد ؟رككرصن رج

 لنه نيب وكلا قدا بكر تشم رماد, جسرا نم دا دمى ديد رنعلا
 ملاخوا لاره لير رش ةوطتالا تاو لب نوع يجسا جب ون دنس وا. ونحب
 بيلإ)إ# عرش جوالو ةوحا#ا ذا ثمو لب بداجتاا ليعرمارللا
 مكر شمر اد ف حسا #رلعو عيتفلاو ريل اكد ببتت ىك دال
 نولي حماه 75 ن ايلع اه تمس ملكو ”رعا#ج و دب نيعب
 زوج 07 فير مج تاكو لين زب نيم دذ ١ تودي أبره بناجالا

 ضن الزوج وود ومر ار زجلا نكن قفا 6 هع "جك هند م
 000 مارحو هو اكرم ناك اورام نذا رينج رع لع ف
 سبه و ريع منيب كمر اداب و لعل كاكا ىلس

 ضاوراملا ضر وايش جوالوا نم تذ١ نعدب ا ةويبراهلا ف
 قركذ د25 هلطب خيزتلابرموي ورمل عراهلا وكت لضر اداب

 تسيل

 لع يطا ييلت#ب
 يسره او

 23 نبل فساو ذ عم
1-6 

 «رم يال دي زل هولع طس

 ةكضوملاباءطالا وف رب رم رب
 توازلب

 اهحوزل اهدااهإ سيل

 دارلاو ينهالا

 ىبئاجإلا)اًمدارنوكيإل
 علك لا

 اي ذاالب هتحو لير ار ىف رم
2 



 مسيسعلا راد يت ّدر (حلا

 هنفلو | ادراكا طلال مع ا
 اىوإ

 راك (ذ «راهرادج مده
 بابك

 طراقريعتوعرظ ناب
 هيكل عدرا 0

 نم مجاو باك هه نم بصح بانك

 ١ لت ريا كاطع ىف ةراهلا ماكحا تنم داع اي 558 27 كيمف بيا كرو لبد ضرالا برب ١5 ١١ىا سعا لسى لبد مسلم يب اذا | ىني مني غانبلاب زين ناتلآ سطر نا هل و مل فض وكب عمار ينعب فحب ناو ملل نبا وك صاب عيعر اد ةمزعب تملك ةرعلا ناطرطل باق

 ١ ١ طرا الا جيت نع حرش و ريوسللا ىف ا ذكو ئضولا وس ءابشسالا ىف ا ْ دورت ركذ ىف هوس ماو مضلل خوم الع ىس "لواط َجراهلا . نيتلانووللا مخك مان“ نما لاما, ذاريؤب اهات ناو سوت وع صك
 ” حو09ليبرت م كذا ثلو لبد مطاب أ نزح داو لات )راججالا نهم ,نن راض نال دع بكس و ورع عراج نع مب صاخب نل طاح لس سس
 ١ مره” و رم معلن ككذ ببسب اموتمل كاوطل طوف قرش
 2 عراج نصب و مشسنب ىذا رارطل يزن اريك ا 2 قلاو مسلس
 ايدل اع انرشم نبل اكد ناطر مدن ا نارككبل قوش
 - نروجع وات نجا عذ نم طراد ف هولا لح د ثرحك مب ”لصتنم
 ١ نرلوصفلا قاتم و حيطلا ىعرا دجلد ليلا كانط هدا
 ١ ريتكابات قطا و مثيب مده بصاعلا نح سر ازبلا ىو عجن الا نع
 نار اجل رادج مدنا قيح !ىيركادبل وف عض هو راج ادج قل
 ا لكذ ئح ملذات عراد مده نص لجو قلاام ببسب نهولا لاحد
 بصعلا باب لولى وتدل عىالعل ١ نو ىوللل هابهشماالأ . شاوحوو ركن اصقنلا نهض ضفملا نخل انن ناو مانعا نقلا و طراشل مو منعط اش نارم اينو راجل يل سنطد اذ ائايردمتم ناجطءاح مدع نجر ذل لاسر رنا نمي كراج نب
 ' نيلاب إلاّ اقف تلا ههابو نجلا طرا ت62 ساهج سعي و
 نوت ضمان نقد اجلا در ىف هانكك واجر وحب اح

 ىلع اء اككو نيدضلا نيب ل رءشسم فق رماد و ديد ساد تمي
 0 ربان ملاف تقولو ضقدلا لاح نعم لبر عم عيبجت ثم . ل انللا متظضاو ىرهقد ليد ن بالطو طقس و فلات و نهوو بوكر

 اراطل ىلاسا داكلا تبي تارشساا ىباو ملاذا كرش

 -_ صرع

 حصاناطباحو



 فكادرب لاب جال مضل نصب يصد طياج غبي نا نكي انهيرع
 كرا ناك داب طل عمو ىوتنلارياعو سبي نكي كناكمراو
 قراها وهىطلي حرا ل فريش مشوا ود كو ىف سباك اصرادل
 الصك يبرأ دج س داونملا يف و ىطلنااى فصلم دككبشلا وع درس و

 "لربي و ءوطتسو بور نالا هانم بيغ لح او مرير اذ لوح لعام
 ريو لع اضن لاب ىضاقالا ماي ننال لطل نعرختالا مني نا

 ٠ ثنا ثبي مل ىذال نكمل مظن للنق كمبو ) نبل ئبةناو ..
  7١بكيان وحاط خخ هك هما جر لهي نعو تعق ىد وب قح لعاب
 ل يييال الاع وطتنم روكي رحال نذا الب | مر اع ىف هد حا ىطنا

 ىلا ١> فلي ا ىلا ءيزب لش لح ا كن با سفن بسيصشب طعن
 حقفنلا فصلب مجراو تننا ىفنارخالل لاو نكربج ملل لع
 اكرججز سس ميشا ب ًيمومى ءاحنلا عما دككرش عصحف

 لم طتلم صداح نوح بيرق معا و ورعو كير تيد ءكرخشم اى

 ضر وك هل عا عددز كن ذو يقتل اك ضل ١ىفارتو

 نا كدر لد سو_اهرع ثمن سنع نم ا دانح طقس رم مينو
 تب مده قلو لع ناو« طمادخ نم يصد رع يب
 راع منذ كعتمر ع اكن مال راج زخم قككذ نوح مدن ا نعل
 ضقندارا مشب ل زؤو من ءاىداتض ىف لذشسو ل وسو :رلوضعو

 اا ثك نم محلا ص مل كلا عفر حلالك ىجاو لة شم مادج
 .ثايلا ن ذاب نارالعوضقن م نطو لكتب تح مدني
 وكي كيد تاهصرخ نليرتك عيش د تويذضلا كزنم ئم ه«دنماذ

 كلللام تج : الواعد تنضرخ الح جر لو ولاء زف

 الل ورعو دن ئم لبكد نا5٠١ ١و ممن |ىتت مح تلبال

 لعب ٌريرخالا١ لراس العا نرد ليكتب كرو باي ابع بكمل اب
 انهداورع كبررو هرب وكر مرو نذ 0١ تع كد عجرم دس
 رول عون ليدو بوكر عصر نيب ن فييلكم و دن خ ١> نع ؛وجرلا
 ٍضدح عطي كه للدرك ف م ن ناو رد بيرس
 ةراعا |لىله ناك هطرا ىف عتسملا ما دلإ_خليهداو طماح

 2 ير حباتحا و ىرطلا لططتن تير وكذملا رغد كنز تيوب

 عدد

 نإ ادارربملا ةرايعو

 الي هليرع نع قطب اكنب
 عوطتموبث ض هر

 ىرعلاضص ر الارفح

 طب اكا وقوف هرييحت و

 هس سس بسسحمس

 هراهر ادح

 دريان نيم اناز اق
 لئرب ند

 ل بوكر ايرط ]لن ذا ذا
 عضرلا هل هطيلاح



 ( بابي بكرو ارادرو اسما
 مرهوكلا نزاالب قدعو

 مهلك

 تس سس سلطم

 رايم اف ريا

 داب ا هراج يسر ييسس هل
 2! كسي عل نا هراح

 كي ذ ثم هاب ناو جر تعخرلاب ميلاطي نا ل ناكملادب ىقض رشم
 1 زوي الى د نع ملاص ناو زوج و تدلل مب تال زوال
 ١ -_لرارلا نعت ان امالا نغعريب زوجيال ءقكتل ضرالارجا ناو
 ا درب زحو ا م ناب عاج ط باح وععو نبح عضد انضقلا نم جونا تن
 ماورمو هزل ير ىتشملا بلطو ئىاد اجمل اب متن ذاب عماد
 - كدلك شرا ولاو هردلا تب وسلا تق طرش تاكأ ذا 11 نك ذل
 عرم حتا لاح لحب بادرسلا و ؟ىنيلل ضرب ماي ننا تر اولل نك
 الخ واداد اهب بكر مت كنه نمار 1 درجساتس ١ لج, ىف قسم رسسقلا
 ملة و كذ ملَق لجرلا لب رو حمض أمب عضم صو كنه ث ذأ تع ند
 رج ابا نيفوا ممصصيخلارا درجاتم ! من هننتت لقاح ليال
 ملق رس اتسملا دا, اذ جوملا مرقاو عونك وا افلغ د | اداب اب بكر وا
 عراطم ام يرجي زل ناكأ ذا أو نيس ىنعلا للم ىف عامنا ماك تبح زرع ةموضطل موي تعيق لفض ول الرضي مول معلق ملف
 "تناولي ريو كسلا برغل كاهزملا يدق نوه ورع عاج )د لس
 مالصا روب لمص حالصاو رلطسف ىلا كسلا سطس اري زن فدك
 ليس لعام ىرجم مل قد“ كك يلع بجسر نع نحو رط مجساديل جن طيعسلا
 -يسورولعلاو حنفسل اك زعسلا بر ليع صحالص | عسلا بكر د

 ىرهلل ماقم ىف !قواز مص ءارجنالا ىح ل ىزرلل ناين و قرانا لعرب كب -
 لاتح و بوما بانك نوح مسا ميصم ىلا هال ضني راجل زعس ىلع
 ١ "ج7 ئم ىرجملاو لسيملا حالص] ىف شاملا جصمملا نم عْزسَّدل ىف
 هر وضنلا حبتتخل وهو تاّقوانلا ىللو بّرمم قوانلاو بلا
 ١و دلل ءارترلا لع نصرقد و سلو دلا ىف ءاخا ابرلع كرت لا
 رو رع دارا نوع عر اجانب عار رطتسأ م لسمو ىاد دي نل ناكأ ذا ام
 بازيلا ضرما طسوام حبست تلا طس نب زل لب ميانب شم
 اهدا اوس نير اس ندلرا د ىئشملا ىو او ىف :لكذ لوب ريك
 لب يح طي نيكو مص راجلل سبيل و لك ل لذس قع ىجسيي وا رطس نري ل حسا بحلاص دار اذ ىرحت# لي ايلا أم ليس هلأ
 سمانا لا مرهوا لامسلا مىنبا ناو بازيلا فرط ىلا هدام
 محا صعنيو وجوينسسي نك ؛اذلا ةلاسا قجحال قراولأاب مططكس نا رحال

 تك

 وما 2 جس

 داما

 حا دهس” ةس|صل. هسا كح - اصلا يح ةوكحاخ .. ريذإ <

 2ث-ح | ةهعو»-
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 1 ئ < ىق رلتمو اللا ليسسم وون ئم ناحل نسص الح ءائتنالا نه

 م دهول للعسلا بحلاص نا تيتقرر و ونعلض مدقت قا خضازبلا
 توه مال سلا لب ىلع عمك نا عولعو ءامسالا ىح,ل .!ذمرلغس ٠

 ؤريباؤسلا مد 1ذ١ امض الن كككللاب جململا ؛اتتن> 6 ىحريلع |!

 ”ا صو ارح اليف انه ام ءنوكي ناساف مادنمالاو مدسملا تعب |

 'ج
 هذ اسوزل زنق فسم هل لشي مل ولع قود لفس ليز ناكا ذا اه جمس مات قسما يب |.

 ترا زرامف ماتو 2 اسوا كزغتوورعل ميدق قفترهازو طؤ ةقرشمو يطمع
 معسر (يال لزنتمايح اضل لب لو لللسلا طاح الح | و طارق
 : هل روكدملا قفترلا يع ضير اجب برن ماك تماو عئكدمللا حعطاتعلا ف |

 ىتبيو كلذ لب نلىببل ليرت ى لش مجحو (ثدد ند مف لك و ' ١
 قيرججتمم جي د دن ناكاذا ايهجس سبقت مدرع مدقلا ||
 (نرو نمت دارا جر دل تك ؛امىب رح دي زل و اهراد ضررا ىف |
 تاّشنار العاب ىه بريك كاد ف محلا امان ذا ثم دب جردلا (|
 ضقشلا ت ندا تاش ناو نياضلا ضقنلاو نيق مدض ْ “

 مياقنلا) حرش القرى يبل هابس *ىت وحى امناصقنلا تنضو
 مطار الان ت ١يلثملا نمسيل ادبللا نا مصجو وا ىس 3 حم العلل ْ

 هبدول فلاب ىضنف يوه لب هناك عريعبو ملقم اهل عسي نا ٠
 ح الصا نم ىنسساىل سمل مىصلا عزو ىف نكك بص اغ مالكا
 يسع ر !لك دب نا هل مالح ناولومضنو للا انهي ؤ تلوملا ملقن امل مام قد راك
 مسن رهز اصيل تلمح لاق ىبلا نلعب ىورملا كي اكو لجرس حربا ىف ى)
 ضرك جرو نا معلت هدااحا ضرنالا بحااصل لاقي
 : لحال انا, ثيلااويا ميقفلا ل13 تنا ملاصتو | كك لصمو
 قرطلاو ناطيلل باب نم نائص اق طئاذل ادم ددي ذكو
 نيطي ناد اراذ لجررا د ىف هوو طاح ل لح ءاملا ىر اجو

 مني حلاصو عراجر) د لوري ل! درك ذ ىلإ ل لسبسالو طلاح
 داراك مراهرا د تيطلا هوو طباشل مرشاوا لوحرلا ىه ١

 ىف ؛اهىر لواراردلا بحاص سل نيطللا ليبيو لح دن نا
 مراجرا د لوري >«" لكك ذ رنكىرالو تح الاصا و مضح د! اذ غراج ماد



 رت

 اماو صلو ع دي هلت نإ ادا
 كلا تارينت نن نإ

 داره حمفصالم ةليح دذع|
 معبد مل ةوكر شور ال/ور اك

 رس سد

 غي ذآ

 هّسعول ( عانصا هيلع

 نيب رصيف (م عنب

 انتسب هرادو ْدْح ثادارإ

 حشو موق ضر ا ىف ىرع رم

 مينق /ر |

 || ةيجم و كذاب حصاهملاعى ونضلاو جالككاب وصلا ىك ميلصكاب

 بحاص مند وا ٍلصنو لحمد مكي نا١ها رارلا بحاصل لاقي منعوهو
 ىف انكو حزاربلا ىف لثعو ناطرشل بارك ناو مص الح ماج ىادلا
 لا. نم حالص ١ نمر ادا بحلاص تما ثيم رثا ع ل داون
 نارهااظااذ كم حالاص /هوزتحرلال ١ نص ىلا وكي نا ليغ هان ربجس او
 وارغح مرارا بح اصل بحاح حالاصا لعامضرا سكي كلا بحاص
 و عياد داس | رحرحتالا نكت ىلع رارلا بح ا صرب كلا مزل الو مده
 الترّوو ؟شاارعا وهل ضان انهو ع -عفنم جال جيلا قاد
 ياك صا خطر صا حبي مالو ماعلا رطل جج نيعب صال صل
 عماد قزذكا الحر ىف قسرا از كرر تالاف هايم لا نع
 للا /يطلا ىردعتي و واللا مقسيل ساصو مراجر الإ بى ل اله حنس
 ١ || نم متع راذجل دد ءو عوج ري صر" نمك «دوكذللا يادبل
 سرع ملح ل مونحر ضرتلا تناك رح هوي معسل لبو كح ذ
 نموواتفلا ماخف لثدو ميضلا نم ب نازي نويل ىادتملاب عر نوي لو عم الأ عر راذل طاح نعرعلابي را جرا د بلدك
 ييفاجزعمب مدر عراد ىف معولاب ديب ل نلكأ د١ اهي جس مهشلا
  ناطحو ورع ناجراد نحر ١ ىلا اذ انه ىرج راصو ع ولابلا
 |. محو !هتكالطا نيب لس نموورغ بلاط وانيرب ارح ا ذ تمرر عضو
 كم ىف فصلا دا يي ىلا ذ لهاورغ بادي لذ ,تعررطلاعنسو
 نكي ملام زككذ ل نيزحاتلل اتنحلا و تءاورلارعاظ ىف اجزم ناو
 .انعنائع جرخي واانبلا صودوا :ديهلل انس تهتك ام وه هاشيب لم لح

 ىلا ءيرطى لعتي وش تا ونورا لاا نواز مرا ماطتخ كلو اداري ئلعتياو لص قحرتالا حرب انا لك ذ نع محنم_ نا راج سبيلا اتسج عراد ىف نفي نا دار ١ 03ج طعن ارنحا نع طولا ىنكذ ىلاورع باج -ىتملا نمىريبلا ايشبال
 لا ونلا نع صال طل ىف نكو بوشللا نخنازب نص ارالا راش لو د مرن ححالاصاب سؤلا نب اجرب ةبالطم قصار. لكامل قصار ال نصب برزحو نسا موف نصرا ف كرما م عابس ههاو دعملاو ابكي جر عاكو لفن نيعر يزل عقدي ننلا ل دلال مصشمي انا لذ عم دج



 أ

 نرحل لعاب ىف مهرودل مدت خاسو ) ىرجم عاب ناكل ذود لس 1
 ىلا لزني زسولاراصو متاح ىدحا تمدباو ميل قدرطف

 كلل نمر ارختدو ىب_ طا نع يب علا مرا د ف ىت الل ءاعرب

 باو نا ذلا باك لبو تع ممصح و عرب نع كالو ملم لطو

 ىرها زلا ىواملل ملنملاو معروكزملا ىرعلا مدلل باج
 ,كايحل عرعاو اةؤداح عراد ف 3 جر ف جس تطال لضم ثم

 رج نبا جت رتل ف كود١ ىك نإ ميط لحج !ج د :قوضلا يع
 اذ نسل صحو جرود لا ىلا د .ىكيتي نجرلا لاء ىاصو ىراج
 فيملا ني دشلا ىلا ثدي ناد ون اجل طماحانبن نمو
 نس لجبل نصر اهلل ليد بس و نيب ار راجل صملا انبنل نهوملا
 ةوسلا نو لله 3 نم حصا لل تلا ررطللا تاٌثزا نجس كلذ

 ىرو ا .ادلا زبزلل /مونت عراد ىئئبي ثنا دارا سبي هد راجل

 انتحاف | خ اريج صل منع عش تيرا دفا اق ده وا ناكل
 نميز يرش ىف لاس نسلوصملا نع ةد از يزعم
 بااذال زبصل ال طة ونا حرجا تس ١ لج ف حس اضل تش

 تكي نكد راي اص و باتل مق دمت زا ثردحاو
 ديرتلاقرلا جك بسس ١شحاذ انيبب ارى كنبد تايجر و
 فرج ذ نموني لدهاتيبإر م مرصم ا رو د انيلا نمموملا

 الرطضا عراد ىف ليد ثدحا 1١١ اهمحس برج ركذام كال ]
 حجو باو د لب طص الا ىف طب وانعم منقل ىف تاكو
 رز ذ ف د دي زن رادلا عقصال ١ رادجل ىا د قا تزاوح
 للاسم د خب رطل نك ذ نم منح راج حبق اح طعس اح تيب
 ىجحاصلحا حلبعح ناكر الاتح كاراد لراوملا ئمئش
 كلل ىف ءانكسم ىردّملا ىف تاكوالبطصا عراد ىف ثيادللا
 هناجر راؤضلا) ١ّنلا ويا لكلا ىرطح> ىلإ لادلا بحس اصن سرك

 مكلااهؤاوح ناكمراو متع الر الع ىلا باورملا وجحو ناك ثنا
 تيبرخو حبطص-# ىف باو الا تحد اذا # صني ناراجلط
 ملف باول باص نزع جهازا وكن ىاشطرادبح باو دل
 ميال لهتني كباورللا للهم نهال اب سيل رن >0 ئنكي “ا

 هي

 نمرلا ىرلا لب علمي

 يعغل | ةكايح بسس

 تملشسا 0
 (شنا ةئرم كارو ] نس عمي

 ٠ ص 2 : »

 كفا سيررطرب ناي |

 0 ا يي ب يي يي

 البطصا هراد قت كرحا
_- 

 ل اهكارادج باهدلا تخ
 ارح اك مِن ال اعنرواوحك
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 | ْ ا

 0 ٠

 ' كدعتلا . 1
 ١ 0 : ا 0 .٠ "همك اهلا ا

 مانا« بستملا اذه ىف دعته سيل ما 0 بيبا ىلا ببش نا -بسب 0١١
 - راع ىدخلا ننع نايطلا بجيوي اغا ببستملاو كم اهففحد ١ غاسوا ميثصنت اسواو زو لكس 0

 11| ١ ةتتس مي لقواع تعج ىسترلوصفلا ف لشمو ماع للا ايل لحام
 . ديني ت دحاذ مري هد خاسوا ؛أم مي ىرجي لفت تعاجتيب ليزي اردس الا كاميرا نونللىلعالا 0

 ,أ| عراد نم لزةي راصو ضصراالا نطابب عراد ضيسو ؛ام ىرجم مل 5 ل
 / ١ مجوالو عاهل نم تاذا ثمع دبد سرج ملا كزعستمملا رجلا لع 1 ا )

 | | ككل ذ نم مصنم معاها دايو ميرقلا ىف كلذ ل نكي مو ىعرش كاتنلالصا نمر 0072/٠ عني "|

 ير اهل ماد ىف نب رذخغ اذا اهو ىس مجري )ل ةوسد بص بصل سوي رصالا اكرم مرو 00

 ١ ىلا ناي الإ ىئرش صحو تو نباهيروك فلكي و كلذ ف ”  اهلرزنف ةمول ب هرادضدخلتا 0000
 /| كذا تلكياكر وكزالا يزن كلم ف تناك ث يح كونت كلذ الوقع بي )راج طياح 2
 | | /حاطياحارمزنف نادؤ معولاب وااريب لذا ثم و قكهساو "0
 /| ,ديطال كداطاملا طّمس ناو لع سجالاذي وك ناج بلطو ا

 / || 2س وبرملا 041 نمريونتلا ف لشمو ضد ازا قش نم وقتلم

 نسح ادن < <

 || اماحاض ئب نا ححاسلا كال نيلوصنلا ماج ىو جّمباسلا ا ْ | | + : عملا ف ماه مسن ا/لو لا عاط ع يس اذه نارظلا_لَما 0
 , ١ كلا نه سشج غبس ايتها ن١ حصاد لاق نا ورابط انو 1 | ا مددع منهي الاد لكم م صل اخر مخرصمل ءأد رعب واع ولاب وا !امومتو) ا ١
 .| رد 2 نك ماج ضاولو مح منو «رككم_صل اذ فس نا |

 || ركز اب وونملاب لتو وانيبررط عريطب زي بكب سلايل
 1 اببس. وكام تيببلا /ىزصللا تلا دقت رتل ىوتنفلا طلعو إما تع
 | و ونصلا نك جيلتكاب نتن "نع جرخي وا انبلا نهيب وا مدببلا
 | | وحجب ماكتح ابر زل منتي تاكل هم ينأ لع وتشلاو ماكاو
 , || معاج ملاك صف سرع كعفي مل ولف جرم وي نا وبني لكلا د
 وأ ١ ضمد ولو ئمص ضر قدتسيد لارجس١ مطر )ىف ءاطلا كج اول : اوصنعلا
 1/١ (اهوركساب مراج ذا مدّصت وذ راج ضرا ىلا ىدعتب مابي
 /| ١ قى ذنغاى ونفلا ثداح باوج دم لعب موتا لع متتيتساح ىلا , | ماكر تن نك ملالاو حاحا طماقطم لع دابهشسالاك نضع لو

 نياد



 00*67 «كايرلا مدقتف شا ىلا نادرسل عءاجانب تنهوا ةعولاب عراد
 ضراؤ ةرهطفارسرفحمل 22 نيا فره نادارا نجر ف لس مرت ذا ىرس لوح ادبلا
 8 ١ مدقتاءا.لقنو نجر وكذللا لالعتب قربع >«و لكذ ل للنو انهزم راح طراسزئناوهرا» 2 طلاحناباللعتم ىاج لكذ ىف مكراعيو يطل جالارعب ناد
 عوطتدوبف اللا ةيقب 2 مضار هن ذا ثع بد ليز اعف راهلا تجلتحاذ محا تسود نذاالب ةلزيؤم ادادلارمع 22 ديز نيبيكتشمرا د ف حسان تكيعاس ميف هم ريا يتلا تع
 سيل لت تسمع ملا مرسلا لع ةوججل ايي سو ضال ما الو )ا

 تمرتسا ذا كرتشملا ملادلا تعبر أع وطتم نوكيو ككذ مل
 لك نيد ةوطتموزت صال ما يطب و محا صرمل, يطب /رتعرم ىف |ج دححا قفضن اذ
 ممله رع ابل فووق ماحر ا ىو دوتاقفللا ىف ةصالثشلل نع حاسما ىيوص

 قدي ني ةلاسو ٠ رباك تدر نرجر تبرد هدا ا
 تالا ميكرادلا نىتبب من جع وه حج ري أ دحاا هان مدنا نيهابحر

 ٠ قا ذك ترباو اثبه١ ىف اعريتس وكم ي نا ممكما١ذاؤ حمتعلا ١2
 لكذكو حاس ساصو برا ذا ماهل ركن ركو يسال حقا ريبل ناك
 ,تلاب يش بلاط نا ملذ ةايلل نم تاالتما اذا ب دارءايبلا
 رادلا اذه داذمو رنا اعربتم ناكارغر د اروهطصاو مبلاطي ملاذأف
 ١|عزعم نمو متر نس عريتم توكيل نا ٠.جهتف نك ال قرص تنناكول

 كم .(انتنت* ذل صوتي ارم ضو اهلا و كاي لا ككل دبا ىلا . |
 ذيع امزح تصح مي نا ملكي منال ة ريك ماك ذا هفضالخك* 7

 رّيازل هاعربتم نولي | عنصم نكي مل ميسصلا نتف ىب ا ذاذ تصح
 مسي ملا ذاذ رترسق نكت حرناك حاس راصو بوح ذل '«.ماهلل
 ب ام نوكك اعربتم نت وكيال نإ نس ريبلا ىف نشل اعربشم تنك
 كي بطيب نا ل عاب قرضللا ىلا ين احلل بح اصر اهئبا نكست
 الضر طحالا نكمل بج ١و عني صا مي ديكر بتي ىا ابا
 تسون الا وأ ءربتم نوكيا © كح هاننو ياني لح د طرا نا نوي الري انيملارطضا اد | وا قي ام ناك اب انب ليار لص ١ امن كسى ساصف
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 ل اع 3

 1 اراجع حلول نس ناب ىيلوضملا ماج اذه نكشتسس |ثكك
 كيرذملا ل مم بتل عملا حصوتي ل ذإ طعم مال مجري ط اد نئب
 نا قّسعل او لاَ ٌماممح دخب نا ئبيف ريبكال اصرار
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 ١ ف رف هاش 11

 ىلع البلايف ليي زيبانا هل سيل

 كرتنملا طياو؟

 داكر اص ةلبط ل ان الجر
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 [رتما/ ري نا بنو جيس امم حاصر بج 0و تنير طنا ل“
 اع.مضلا نعداصلخيا ذه و كانا ىلا صدع هربجلا لع :وجرلاو
 ا رانا بارض كده , باالعص 71 نم ناجل ذه ىف كد
 تالا نا للك ل نت فنلوملا اهىكذ ىنلا مص الخلل جءابع نك
 ىلا 01 انبلا ىلا اضم نك ملاك ذك ناككذاذرلا دلا نب عما
 ١ ضاقلل ناب بكي لوو ضاق كداندتسا دكع ما« مك
 ٠ ادإلا كلب وكي اج 6 تما بر خ كب شلل ناك كاظد
 لقفرادلا تاكا تلاكأ ذا ما حصا للان متعب ميَشلا اكو

 ىف ىب من ,لعابجلا مش“ لأو ب مككرش مل كن ذا نا حملا
 كذادع ادد ؤك املا كداب ىنبي نا نيتسا نكي مل ناذ تصح

 ١ لدحر عو ما عيال نعت سلا باى (دقَت و عوطتم وزو
 ! اهبل قفا امض صم دخلا عرج منسي كنا بلاطلا تسفلا
 ماب بول قفنا اع وجر نإ هابشما/ا نع ككته انم نيو ءلنعلا نم
 ةلاتاررحلاوع انهوررنا!ثبلا تقوادإلا عمقتشالاو ضاق
 مديما اذا لفسلاى موركذ اا يصل ١١ه نكح بابهولا
 صب فرو« ذا قالا طب ىزنلاو حقلطم هاما« قر ابعو

 لئسل اىانلإا ىلا !اهدحا| يدر طخ اء اك لكذ ىو
 عيكمداو مرءصل !رارذا و تبلاو مالو ماو راردلو
 ظ ١ثللا ىف دد ريت ١2 دحا دب | تنقا تيب طر احم حس

 ,لج سب نكذب ليو هاضرتلو رح لا ثنذ١ تاو نيب ميلاح
 "7 ل :وكلال نجلا ىف ديد ني نا الحا داما تمل نيمب

 رم وا نه نب طر شمل حا كيبرشملا كن ذاب إلا ىكذ
 فرتسر ع قاط مل عراد قرصخ دي ل ناك ذه 2من
 , ابو راد تلح لها نم ىناارورعلو ملم نم لح ١ش ىلع
 ١ فشبري مراص يح وءاطاز اذ اهراد نمرظنلا نع مزجاحتلبط
 لحم جردلا سلو ورعرصو جر دلع رج نما عض شفاط نوح
 مالا ذ ادب زم مزلب كلو فقير محو ثمد لبد مرت هاي رظنللا ع سجاحمل ديز فلكتورع ماقف نبسولجو ورعاشر مو
 ] دي زل ناكأذا امو حس هذه لاما ند ذ تزلي مد بك

 يل
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 | 0 اص تاي ليسا لح عاق يبا دى و ىرع ارا مق صالمر ا د"“ ا امد رم مشا علا ٠ ا١ط 1 ١ق نيب ساد 0
 / ءاعطرو حدي وو 6 املا ميدو نم ورعراد ف كااون١ ف.ناصي !

 متم ب 0 0 ا وو |مصوعللعو نيببازيملاو مغ:
 0 ا معسل ا

 ْ 0 1 سول جال ف شم تلم هكالعس لع لغو تين
 00 مس مرر 012/072 لخوعو ابيات ثح عاتا لا دى ري ىلجا ذ١ ىاصو
 ] اذ 65د أ هيو نيز بح. كذا نعت ب ةزكذ: قي دي ناش سلول أ

 0 ؟ كوه رم 00 ذآآ 0م

 مس 1 : اني ركذ نمور عميد لو قككذ نوم ليد ليس ضن و اكرم ميسو
 ا 0 نكد ملا هك لات تعتبتسلا عقم 5ث نذل داعاو
 ا 3 آياصولا راه بر

 لفة لاتيه كرما تمس مولصح خلبم يزل ايظا نم نانق تصوا١ذااهي ىس ظ

 ءرا ؟ ف اب اب مل جشم نا مل دعب اهرع تش رو نع و مانع تتادو ميعرت حنيب ىدل عار للا ا

 نبل نم غلب جرين كرت تنل خحو كيل مصنف دل مال يملا كسام ١
ا تلاع م مرورا حك اهزراجلو ”مصولا لجلال نو

 حجل مد ىف مال

 ٌ صولا ىف نصراود مبصخ مت ثيي) نعو زق تدحا نع بيرل . ظ

 ْ 7 نعالوع فلخم مالل عااوإز ما ك2 ىف خجلا كان دا دير |

 ركذ 0بقو لرب تصوا تنبللنهكب نوت ةيعرتس تيب دل وامن |
 راما ثممعلا نبا منيو متنيبب بقت لد رش اولا للك عر اجو ا

 هيضول انكم ملوش 0 صوملا كلل لصوخلا اللا ىف كوعلا ئم ءابشالا ىف و ملا
 وشل ”ةلزردقرجلذ ب لواطت جولطم غل سرين الاس يالا ثوتملاب ١
 ١ دكذ ليسو رشراو ديبي نيح ملاح ميجا ذل نه بهو تينس |

 ا 0 : كول يع عبفشلا سوك نو ريع ال دع سمسا دع دسم تاسمت
 أ مكره د ادرس ىزلا 2.ولففا يلا زا صم كونو موب ل مصرح 2١ دزي الى نال جيولطملاو من !

 ْ | مىععل اك مون ك تانب ثالث و تجوب نع و هلاد, نبا نع لجر تاما0 15 لمس 1

 صرو ممتمالا نبكلم نهدلاو ثا تادبللا تعزفتعتما فلخو (

 || هلوصواو دصردور كر اول تقل و مب ل صواو مطرح ىف مش ىلا لاين به و ول و شد كوت حوعصرف ظ | ا 1 4 | ؛ 000 رهان ككذ انيك مل ثيح لزم دذ عج ونزل او نيتاكازجي مىلو تم 0 |
 1 نتبادل يشم اق نيت ىاوأ ا

 تملا يما اءاذ رجا اولا و منام اة انافإ

 ظ ظ 2! ءزمغتتبماوىعرل ترالاطاب هالك لدعملا

| 



 01 ا

 ةيصولا [دو ٌضيرملا ت ارم

 ولدوا يري ضرراك
 مهعلازاك

 ةيصو ثوم اووب ةسبعلا

 الر كراول اهيكضنراسهو
 ع رخرلا هلو لوك

 تاوابا هلورتوهالى صو |
 أ تك"

 رم قو تم

 شر ولا تلا ولو تبههلا كلا 3 ةروعام انر.ال يصل ىلا ”ةز اجحما فم
 ١ئيرج ةصولاو بها ىف غزاجنالا تح تيملا ءالصف أمان زجحا
 ىو ,قاتعا لتنال ام زر ححص غر اياصولا تم عيانح
 ا | ناب نم روت اننا نمربتمت رتيص وو زازض و مق و و تبهو
 | نومربتمت يح صولا يك تاركا هذه محى ١ ضوللا غقتسعلا
 ١ هنالتيص ولا مهي حك بزل اهراياصولا بل حا ةحاززم و تلملا
 2 اناولاك ىف مززطد تانخما هدهد توللا دج باها عيصولا
 يحز ءلعار ور اصو ل ع, حشر ولا قتح قلما ثلتلا نم تربتعا
 موصل لا كت وبزو م ىرب ضم كن ا ليعاو ثلا ىلع ديازلا
 'ربلافو حوم نجم والا لا. مرح قل عتب ال اهرتهلا وش سولا تحاك
 للقاؤار افضل ذم مان دحالق حالو توللا نحر سما خا تعبت
 "| ١ ركذ ناك ومادعب ىرماذ سادس نالذل ب هود كلا تيصو)
 ١ |( رتش حصول ىتوملا دعب عيطاذ ىف وم دج لوب الو حبصو
 | ١ ارنا باخر اتتصوملا ةايح وف ضيق طرشا لو م وينلا عع
 ا || تيرملولو ص وان اكز وجال مترا ول ايس ىضرملا بهو اياصولا
 ,ر ١١ هيلا باقى ع ىدهازلأ ىواح مضاقرالاو :وجرلا ل اج شم
 / |( ضالا ف تبا نوك ع ىضبم ء ىجحملا ل زاج_لوو ناهاظلا لوا
 ا | حيص ولا ماها نيوز تبيصو |. >كرسلوق هدانزا | ةيصوللا يح يف
 لا ١١| وا مرح حر 15 تاكتنا تراولا ميضاز كو انبع ءوجترلا لا وبح
 | ١١ جيلاتارإع عوججلا يضراك عز يطمح جسم تاكو تييجحوزرلا دحا
 1 ْ مازاد نم قجارالا ئح 3 ولعم ”ملاببككيب نوح ماا ايد يب

 , | ١ تابزاع تحد ام ىءاد ةيئكسلاب نم تابز اعلاىصواو تامولمملا
 ءأ با“تاولطحاو ٍمَديَمَش تخحا لو دوعلا نط سمل نحو 2 اذائ

 انا ١ نيلصولا حضو ثانا ور وكذ نرحا5 2”واو مج وز وع تاه ع

 ار |( ١ صولا ضوكت زو انبالذ نه ص ولا ينك كرت ديدن فاطحو صولا
 لا ١) ةوحاث الذ لو توخالوصوا مهد بل حروسلاب احا ميل حسبت
 4 |( ١ تنب ل تراك او صولا مل تحصن با وا بامل ناك از نيو ىضتم
 » || ١ ىف 'نركذ احر ىلا عيمللا_ركزكو منالاو بالا نمح 229 صح تحط
 »| ١١ | ايرجلاؤ لثمو جون ةكىصوا حبه نم اياصولا نم يضجسلا طرجلا



 نكسب جكس ةرقطل | ايلا |.ةنبل ارم وم لجدار تصو هيمو غل حبس قل هبلا
 مل تييياوشرو نع داع تككه ١ك وم تءولعللا اهراذ تم مولصم 1

 انيدذ نهر جالا نكسملا عج ري مك تنفظحو عر وب نما ريصوفلا وري ١
 مضل | جرح ناذ ىف ركب الل نكسمللا لسيد و ةر وجارملا مصرف بحت لف
 اهل ملول للى ا ريتا تيس تاطالا تح رادلاوا ديحلا قرا

 ردا مسقت ناظالا نم ةضرلا جوت لاو ئكسلاو تم دنا ىا
 باب نم ىنالملل و صال مرشد يوتا ئح ديحلا ٠ هاش الثا

 تاري) ةارصا غل جس اه و درالاؤ لش ءئكسلاو حالو ٌحصولا 1 1

 تصواو هلعاه مولا اباد صرع وم نم ان وح نضرح طرا جو ل |١

 روكذملا اهزجرم نم تنناسو !,خضكتو هزي ييتل | هطلاد ئمح مولعح لب 1
 نو اءملع ق دصم لو ميصولا و وار اكا حي ىل َىِِعَس ماو جرو اللا نوع

 اذكوررؤتنلا ىارقا تامه وابا هعرال بي صولا واربالا يصر«

 مساتملا عبهنملا نم حاطب اتحمل غلا ةروكذملا صولا ضال
 ةارما نع وجوبا لس نىطدللاو ناوككأ+ حصول زؤر نر شعلاو
 اقرا للكو هلا نالا كرم نم 'بهكي د١ اهدرن للا تحوا

 ةرامبتص و كام عصالا لل ىف و حطاب ككاب ابق ابمبجو :
 لعاىواتف نيعايصوالا ب د١ لو لتس ورتب حطاب اىهضكك ١

 هلل ع قاب نضككا ىدت هداب للحم طبل ولول1و فارعلا
 للعانب لدمتل ١اذهو ل قمرنا نييتلا كيطي الاد تيملا
 ب و وهو لساو) ىلإ لو 2ع ل "28 ىف ب وجوب ثول
 يوشلا ىف مب فلا لعالكاح تك عداو ججهزلا ابزضك

 مدلالص ثا5دف د ثراول ةبص وار اب حجمش تر وصلا نوع ظ
 فمراول تصوال 01 مح يحى د حيك ع د١ نا يمتع |
 قدعي حم ولعح راد نيكس لوصوملا تالا هدو + نكاد 1:
 مل صولا رو ىلا ”«صصوملا ماو فقاراردلادوهب )ص ىصوملا |؛

 رووزيكسلاو عمر لل دةص ولا باب ئمرردلا لاو هب
 صولا دال ولا ىلا جوصوملا ىا دوعب لوصوملا توهوىاتوم |

 للا لمسنا ىو رككح كح جع من انملا ف وتسيل لوصول ىلحل بجوا

 ١ كرو زا دحلان ميوا وسكك الرهاطلا ناب عنان كم 1:

ٍ 
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 تجرن نو ؤدسل ( صولا يق
 كلغلا سةرّقرلا

 اهيريم سايمورز تاسا
 اهل ان نس (ليفلت تكتصواو

 معي |

 ناو 2:ورل اع ةلرما نفك
 نوح

 كلاب هل صولا تام |
 مت رولارادلا دوت

 يوم ا
 ف



 زلت قلاازوو ءاوسب كرو

1 1 1 

 تصب تصواو اصور تكي 20
 . فلن 2و رللو عت ببجال اهل اى 0

 ملّملا

 م ا

 جوز هلو ىنبح /١ هلام عيب ى دوا
 ُثس ابلاو سدسلا هيلو

 يبح الإ

 ١ ناهيؤومو هاضر الب ىصوملا كلم ثم ادتباا.تتس ا ماصوملا شياو
 نز مسولعم صح اهل ة ارحاط سس | ريو قتسللاو يب ونشلا ىف ملشمورزنا
 او::ى.ك ام نصو ابوس ناب دب يس ىلا تصوا ممولع مراد
 .ظ و رص زل امولعم ار دق ضر نارامل دي دجربق نن و مفلنو
 فتم ع اهتجو نمل (نموكب كلل نمل نعد اهو ةالص طاّقسلا ىف ٠
 .٠ تإبزقو اياصولا نفت و ياصولا ىصولا ئيق و نعال اهون نع
 1:15 ل ةوسد لبو جوزلا قابلا ف دب ريو ةيعولا كاع ثلث
 ١ يونا و رش راوط ال واد اص ولا ب انك درع سا تنطار لا ذم لاق شم
 || تكراوا حهاتتلا مىحوملا ىوسىا ينال اكواوس ثرراورل نيل ولان نجم واايبص حت اقل نوكيوا ىابك رهو مترو عزاجساب احا
 حرم لاه رفحا ث راو مت نكنمللو لى وا تجوزل صواول ىتحم
 3 اياد فصن تصو اواهج و 201 ارلا تتاح ١ دارنا ّك لاك نا
 2 سدسو لاخلا كلن جوزلل وام فضقضب وج الل ناك ىنجالل
 ثالث هب, ثلا وع و بام ضم مبو الا طلي هند اووت - عز انمالبب كالا ثان ذحلاب ىنج الث اكل اللا تيبن كاملا
 تيب) .روكش ىمرسالا قبب سدس اوهو مات ىنجالا ذخاي ىلاملا
 عص وب صوف حواجب وز ايام ف فصل قارملا تصواولو ماذا

 ١ ديصرا عج نصنداو تارملا كح صنلا جوزهلاذلا» ميج تاكلين
 لد واناصولا نع زوّتع لنعو تيصو نب وج ئع لصق ف علاخ
 تالا صفا نواركو نوت حصا لجو وااياصو ىف
 مهول للمملاو اياصولا يحى ورنا ى واتف ميف ليصفت مايو
 دك عاصم تادهوزج >«لاح ميال ب ىص واذ نس اذهب
 صولا >رك ككل فييكش يع ولا بجوال نت ملو سيال ةجج و لب نوع
 نعس ناز وكي ثراو كلان ن اكا ذا عزياجررنع ثم ىع دالاع
 ”وزلاو جو زل اك ثمارها مرح نيضيسي ل ناك دااما كاحا عم
 ولا مج نما ع مل شيخ تاما ىلع دا [ىحوي نان وكرتاف
 1 نم يرتد كابل |.هسا دس سفح ليحل و مسكر نس طم ع
 ,لر سمسا تالجلا جرحا ذا صولا فلا جرنعءققح ايس
 شعت نم لصاو ميجاب لوصول تيكب كد دهس قبامو تاجا

١ 

 ا



 نانا اب بجوز شاك ناشاما قب تلثلا وعو :تجرا لوصول
 الرا تح رك ذو شع قنا ثح عرتع نولكت# ,لوصولا دوغن زنس فب
 الا ذ١ 1و سس م6ساو |أهرماعو ل نيا وثلاو ةرهوملل عك نبب حرص
 ىتعاو 0 موصوف ةريبكل ١ قتعا قيوصو ةريبكن اتيرماج بال
 اتمفرعتماب م عريبكلل و اهلىص وا مث مح وح صم عرائصلا
 او مجو ن هع روكزملا طرم نم تام و ةريزعصلل ار شلع امح

 نمله تيد لع و ض رق مياهلث تعيق اراد فلخو عصوفازيجملقيقش ٠
 حلا فيش ارزق ( وسع و اح موصل راد م مقو شرق ربان

 ىلا د ايلا ناث نم قرزغصلا توتو لالا لكم ثلا ى ب بو

 مأههاو صوملا ارح د3 ثرح ميصولا ىلع ارفع مدهتت واهتم زتيقب قا

 (ىبهنب وس لك ثنا لاه ئس د ىبا دتميح ىلإ نعلن ناوما هوجخؤ د

 ادرياءولحت رلكو ) اضرذ ملك ثاذ طلبي ل ثلا هداكو تاشنا ب ىصوا
 ضنا دب اءوطت اصمم واضرغ ادعس تاك تاو كوا رب قطن ىاللاب

 كرب ابجاو ايرطعب د١ وطمس ١رطعب تاكداو َكعملا ىف عا ناك ناو
 لمتلا نح عين اضراتنا رس قظملارنحا ناكتداو مسطن لع بجو ا ىذلاب
 ١ يوك ضم مدقي ناضل ذو نم قع 1801و ولا عبزلا
 ا دّقام مم مادق بجاوب ىسل اوو ضمملا لريع ت ابجاولا

 20 قت قوضح نم اياصوب ىصوا نوح حصن ئم عياده
 عزحا ناو اهم ىوق الإ ضرنملا مدنق اياصولا تح ا ناوانبح ضمارملا |

 5 تح صم ازد لكلا تويكس ناب موو اياصولا ت ءانص فلز ىحصوملا
 م دّقاد مدق كلما قاص اذان حئاؤن وت - ابجاو وأ ليعلا ىح وا

 0و مدح انهن نك عناكب دين ( بد حارهاظم اذ ىصوملا
 ةصلاو ىتملا|و عصر كلن ناكولو َن اذككا من ةوكؤلاب ميجا قى
 ثق دصلا حيف لب ىدجب معو علو خارهاظ ىف مجادباع. 8

 لثعو ,اصتخاب اياصولا نم واسم ةرضحاللا غل انك قتصلا
 قتعىتملاو ملوقد دامملام وا حورشنالاد تدوتملا نيم عدت دري 0

 «ليع تينع نط ول اباد رع قت اكجا ىصولا كاب كرصتع رك(

 لوو مكرم ن اب اى واب ولام ماتم و مقلع مدت رم اذ كما
 ذو وتلا لف كاسر اتهلا هر قييخ اح ذم حلا اذه تفصوا

 تيد

 7 1 ا

 مس
 بككلئلاق
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  اهارلاهرعب اؤلابادبي
 يدوكامبارب اه

 مع ١ ١

 لا ب ظل
 2000 ااا اا ا ااتتتُُُْْس ا بببلا

 00 بوبا ودب

 اياصولا ءيّمش |[ ام
 ان ثلكلا فاضو



 ا
1 07 

11 
7 

 ا

 . ا 5000 7 5 37 5 ة اها تببص | منك 2 ل

 3 لتمر وم زملا رثمبا نبك ص واذ تويح ذ لككأو تا تبا لو سعب“ افوصو

 هتلملا ف بهو تام م ٠ و 000 اتق 3 2 2-2 نع ضده ل ملام تم تسر وب نملارميانبا نيم تبا بصر“ احر رمل صح فقري نيس يعسر وعل

 هيلع تتلق (ب
 امو دبع كر زلالو

 2ع قرح ا اهي اصول انبب
 لص راك ةحاب ننعم

 هلو تاه بزرو صو اوال اهل كدشلا نك

 ١0 ٠ ذا :

 تم ةثرولازجلم» 22 5-4131 يجي برب ادب اهيلع كلثا مفر تع دن
 820 2 هارب و يل الا سأزس شع خرم |هيسع
 ٠ خذ .١ 1 ةاندشووس سرق لضم اك نو ]انو الل سف

 ا

 * غفل ا آ/ هطهلو .ت ينيكو اه
 اصول( ف نايس اراد يونا

 تيرازككا وينزل و ةاكزلاو عا زل لاه ثللت كاتولذ جاذم ابق

 1 وحل بنت عصولا وصد لبو ك2 فلو ديما بايو 2 : 2 ا ا 'اضولاايرع

 صان ةاصا هو مثلا سيضم جت و 25 هملاو عي لا ل نوكش ب لالا يابا نح هيث مدت مريع باص(
 رصئتول اول بمراهضو (اسا عدي
 بك ع نع تلاه مع ىننج0ا ورجل لا عيب سير زر ىص دل ذا 15 يس افا سيسفيلو اريعو ارو 70 : 7 لذ مايضر اعوشتلا رق هلام دقي ني

 ملام شات قف كنت حبو حرص للا ورع حلبف و حص ولو نيني مل 2 ىو و

 ١ رو) كك ابك ض وكت ااحا اياصولا ناجع تلتفطكا اياصولا عنتحا
 ١ مم روكل تكة وضح سيت مدقتل ا رابتعا ثااو امن متو دابعلل

 ' ربصيال محا>د اال ىدتتلا ريتعيالد د دهسا 500ى1و ١دحاو جدل

 . لع صم نا الا لضجالرب مح ناد ”كمللاه كلب ىو ارد ايم دما
 ١ "او رطك تاكتدلاذ كتساىو ةاباخغو ا اقنع ضيا نوت و | ىردتقتلا
 وا طملا مق دصو روذنلاو تالازككاك تابجاو وا :١و ةوكرلاك

 ْ كثراو تيللا البادي اًصفلا جة دصلاو موصل حلاك تاعولمن

 ايسكو ًَع اهرخاوا ىصوملا اصدق ىضمارطل ابا دس كملت

 لع ثاتملا مقل رئاؤ دابعلا قحو قتددا نحمي مش عمج امو

 1 حمك و بزصلاب 6 درم برّقلا تارج نم مج عك يمك و .٠ ميتح

 مذ كسا رج وا ميتكب دوصتقللا ةداككدلاو خ6 ةزتح١ و جمتج بملك

 مدين كثي دكا ١داصوك درطنتف 0 دوصمم .١ مضن ىف ةرحاو

 ناو تجاوب دالا قحبع صرطعلا مدقينالو وسلا حعيب را نبع مش
 مضيالاد اضم لع مق دصلاب ىصوا نداب توعص نع ىع د0 تاك
 نب لاا كده اق رقب ليضاكأ تنال ى والا ىوق *' مدتم لب
 ّضالاؤ ططنم ىتتع حصولا نإ نك ل١151ذه يعم كاسم ع
 ”'  ىدب ناكت اذ قجملا غل َءزجس حادا جالو ريب رشا« تاوملاب قلصح وا

 قا فرك ي صرملا غل قتلا ناب وب حصمت ايس اح لجع اع
 و ةاهلاو يانعلا نم كلذ عيمج اصمم ربنا اياصولا ساس ا

 نكن ىل ناو د وبحوح ثبب] ملول /خبا بيصشبب و لوا تيا ل تحك
 ملا. تاب صولا باب نمر ىغشنلا حرش ذو ةرعوجو لاذع ص تميل

 1 عم 7 رم م يدلل

 هلاك بج ال ىدو 0 20 ١



 - رهقطلا ديزل تصوا ةارما ةبسس فن5 هش مجازا بيا جازحا ده
 - يح ركن و "خر و يع تتناد م انزءالص طاسا راد سو ش عرشمب

 كانال نمرئتتو صن حجو صولا ل ىصوملا حبش و انيْلَت ئح عيصولا
 تاحاع درج ه١ دال ثيم مولعم جابح ل مدر ىف مس مح بوت
 وعادل ضر عع مل ىحالل هيك تام نا ما تسب مسن لع دهسا فق و
 3 دزه لتقدم ولاو روكذملا را ىوس اي للرتر مو و نع تام مع
 0 فقول حصو ما لع نول روب زملا ملبلا تلد طبقي حبو نكذ
 رسم 2 كارت زم يدوزاج عبكك )اه كنبوع»ا ىتجا فد مثول
 يني ا داصإلا باتك حا ته رس وسلا عع ىاللع نسدتقلاو دويبلل اذك و ريعال
 و اقنرواعاضو كذو_ظ م ى د١ 06و دكذح ددده ئزح ةرحا و ليك نوصي و قوس لكل و ان نراذ دكت راولاو وه ىار وب ملو ايم دحاو ءاطو تايبنجا در وايسسا كالنب تصوا ثالث ةوشل اس وو ىدو ديج رطل ب وسلاب تص وا حارسا زل لجسم
 ,انلث ديد حب اصل ثلا سسوس مصيف انس لاح ثراولا مسي عدد تلا دب نب يعزل حطبتوج جلا و رث يوم تود دعب
 امهحدحاو يك تلد اعسرلا حجحاصنو هاثلت ى درلا عمساصلو
 اشي صواولو 56هداو ىضيرسلا طظرحلا و رؤتلاياصو ولك
 ءانذ بوخب مم ايكل ىنملا -خ هلثرل ىدررو اطسو و كيج ان واضتنع
 دكقح ىو مجد جيل لوغي ثا'سىالاووه ىار دب ملو ب شانه
 انعقفلا نمت علاج و نعم ىدكسملا ناي جتيسملا لاي صولا كلب
 ١ راس نا 23 تالجرلا تل دصتالت ص وك صولا ضرع حبسه و
 ىدل مقتخد ,كوهو الا لا وزل رجعت د وعتف ١ قب احاوليسو
 امهم دحاو لك كتاطسرلا ىدلو ءاثلات ى درلا ىارد و كاد درجلا
 ىازلدينل ىذدل يستفز يع داك لا ى لوب ميوستلا تنال
 تبول نم ريل انت ىلا ماشاث موو ماما ىش ى دلل ىل
 ةنه جوو هكمباعو انكو مارزكسا 3- مق تنال تل دوجحوملا
 در قح طسولا١ذ نارزعسلا الل ع كانعي اك حر فاما
 ابهى درا تاه راو امص ضرعا كاش هاك نا نّماجلا نمديجل

 ركل ناكر و رطالاب مو اذ قه تح حودلصتف امزح ى درلا غرقحم
 َنتِو الا نم دحاو لمني مح ىحس لوف هن ل ىح الذ اطسرلاوه

 - 0 مس حييل 0-7

 تهت د مجم جمع

 سس مع

 يح 2 1 3 ٍ

 ااا ا ا ا تا



 امنمم دلل ىعدب دليل د ذو اهم لكك دلت ن خايف نيهلاحل لصين لو كاحأل
 رسيف ديلا كى درلا ىع دب ىدرلاودو امظم يف ل قحال ذا ىدرلا ال
 نا مايو مينا ى درلا ىدل ىدرلا ند و ديل ىذدل دبل كنت

 وكن ملي ن١ لقي انه ليك و خا مع نسح !اهدحا نيش ايلا ثيب وتلا

 اطسولاوه نينشالا نسحا بث شا لع اوه كداغلا ناك نا م5 طولا ١

 ىلع ايسر اوه ست“ ىدراذ 5 هلأرلا دا كي ايلا نانو )ش

 تمول نا لايك نا ىنوم لاح ١01ه ىلع اهم ليج لسول !ىند قح

 يوحد ببتاص مجال نع ذ وصمم تحت مستمع 2

 < > دخ

 - نسي سوس

 مهتعو

 دع 00 يب يي مذ

 10 5 دوا طكو لك هدفك در «اؤبر وا هذ نسح رعت 0

 ان مالز )لع 0اب لىصولل نسح الا نم تداخل لطم اميه دحا و يكس ا ظ
 ل51 ىف دالاب لصوللاهإه ىادرماإ نم ناشلملا طعسو ندد ل 1

 5 توك ال ليتك لن يب تسل نيم لاح او نبك تدك يعالا في ملل مع شسانسم ا
 هميالا وا لع د ىاذتحجووهييالو منيعب لو دكاوعلو ,ثيعب لعالرع |
 00 كد عاودت وسلا ئن دن تا وب# مست ا 017
 جملا لها نم نيعم حجرل ماردلا نم مولمم غلب نر سىص واذا اهو عمتئار رب سعي هرل صو 1

 ظ موا جرح دلت قلو تالغو تيب ةر اكو ح الصاصاقستا حالصلاو لوكا ادصو قب ١"

 العر نا ىصولا ز وي لو حبجرلا تيعتيو بههيعص يعول ضوكي لون اهنلت نم . ةريمل اوعم

 الص رانك دوا موصلا بانك ع ىو اتا ععاجؤ و يناس ىو

 ىواحزؤي لم ركذ وزنا عع ىلا انهم نا ىصولل زر وتك نيعم لبجرل

 ىلا قركم ند ضاق ”كو ىصولل سلو نيعتب لاق و زمر ع قدما

 ثاعزلا داشل زر, ا يفر كو ميلا وهو ىكذبل حد للك عع

 وك سوت حرت ةرودلملا مقنو ربا انهي رع و ةانهملا رو

 ناتس قى مولعم وتد ص وا لحرب ىف جس صولا ناب حبق خيلشلا

 مصولا حبفو ولأ نوم تصولا جب زك -ىو بشرسو نع تاهو ل

 كو ال ىضوا حجر بحس شد رك طضنتتو مصم لب صولا 2
 نئلا ثبا د

 هطررو نع تاعو معر زج لو طم ل حرا نم جمولصم ةصت نمي اولا

 |  ذدخاشم دن و ميصولا م ىصوللا لبق و "نلت نوع ص ولا عب ني كرس و ايف اراك ربل ٠

 | رك ححديالللم مص رالاعتب يطول قر حتح نيس لا نيهان عيسلا 5 م2 ندب
 | ١ ىضواولو وعيا عز انو ها'طرا بهورق داي لا ىو لح لبر ا« شد

 ١ تنقولا قف 3 دد اكازكو ةصولا تنك ؟نلا لح ليبال ين ارو نحر اب
 | كلم



 لب توم ضرع غل د ىصوا ١2١12 جس نع عيارلا ذل (ىيبلا نيم مصالح

 مخ رولاو كر نذخو تييم ذ 2 رو نع الق ريحا ميحال ملام

 تعحمصو ىتد :ركك لاح ثلث ئم ثنو رص لو دا وزب

 لق اياصولا نم وس عسلل ىلا ةصوووهو ىبكحل ابو ىذا رسل

 ماردلا نيم مولعم حلب. نيىتيلا نال و ناالاعلا ىصوا قر ني
 معن لنوم اذيللت نم نص ولا جرح دك جو تب بو نع تلاع ين ملاح نوم
 ممن اتحملا امك ماتي ل ن دعبل نوتتلاو دارت ذغنتو
 ل ىِّضتلع نم مكم ىف تح د تينجلل صوا5١)نكو لد زل١ لحشد

 ككل 1 لوضاا نم هايس ا مع لنفي يح لع ىل نم مدعلا نا عسا
 ملاه نوم مار دلا نرم ملسبم مالو وا ححر وحس كتللاثللا ننفلا خوه

 تدرو ١هوزااجا محو نو ثاناوروكذ د /ؤ) ئعواترع تاءو

 مل باي له - كرا نعاس وسن تللط ماتت لو ةيصوللا مالا
 توملادج أه درو عصرلا ل وصى اوم ربو قول د
 نعباهوجربصيف تولا كمدام ىلا تانعم ردي صولا ننال

 جو اياصوب مْيئكوا توللا نجم زورو بس ددحم نيتيولا عرش

 ايفو اك طر اوو بكي نع تاطو لم دخن خجع كب: ممهولمح نب

 نع عورلا ككذ دجن ثىو دي يو ةيعرش شيب ىدلا ةراوكدملا صولا
 اوزئاجا تحف دك ذ مم ىسلا لل قش مج و ثءو كبد < اهجناللا

 طوس ىف لاق 55ههداو ككل نوع ؛ وجمل رسل حوح نمت كذ

 اى يك تالا ث ىاود عصا وال ثراولل مصولا باب ثر ىيضخسلا
 كرراول ص وال مالضاو ةالصلا لع_لوه) تود كعب مش سولا
 صولا ىلا نوع خب اذدهو توم دعست ىو هزي نال“
 داتا حصولك عرشملا تيلحال رش ولا تيب لسن ملغ تثراولل
 هاد قلت مرمح نال رش رولا ىو مل ىبجالا كالا لع
 ىدنف اعرت فتاونعقتب كا مو نا لش نب توه صرح ىف
 مس م) ىذا ىالقب لع ل ديب ضل سك ىف فرحا ضقنو لام
 نتا مم سلو ,ت وح ديب هضم و ىصوملا ةايح لف مك اجا عضنداو

 صولا نال يصو ل صولا ضيفي حلو تيزاجلالا كعب !وعج
 تول دمبال اضم دال انبنال مم لربع ىصوللا توح حبو

١ 
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 مل ع ”ى لا يصر يذن

 الو مانيب / ةيصول يعن
 كلوّصلا ط در

 عني سيحب ى موا

 اههدرو عيصولا/و قم تعي
 تبوك اذوب

 اهب ةييعولا ميرولا اجا
 هتومروب_ءرئل ولع در
 كل درهأر يل اوعجر ع

 ناالا كي اول ةيصوا١

 دعل َيرؤلا اهنزمككر
 ميوع

 مما

 ةاوحف دكر لا ع ١

 الوتر يو
 عوجر



 بمببهيدمو

 2 سا و مسح دع هجن

 نجاح زم دل عب
11 
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 1717 ع

 هكرصو نميعب مر اولرُو (
 يا سامع ايكون رولا ةنيقب

 ١ عيصولا

 اك ةمريشسلل "كنا
 كرصُم ئرس ثراع ماا
 ضل طرا ضخ الا ثراولا
 ريدج وصحى لا عياتكي الث ب

 هسراوو قرقل لفلرف
0 

 امهتب ذم. اجلا توكت ندا بينو ةعريلسم رم زال ديما ناجل اين
 ام فالخ دّقملا لصاك اربع عوبحرلا ْش رولل ىكي مزال ع
 / 0 مر داصلا َجزاجتلا ركزكو ةهريلم هز ا) ت راصانب >5 توملا دعب
 ترص حولا توف كزيد عز اهحيل) ثنالو جم لم اكريضم هع رولا نوم
 حم مكرتلا (سئكلي ل2 لولا نالاةح و -ةييقح ءاذاملا يع نم
 مص فرتملا كلي ث سولا انا لل دبباقحو قيقح شرومللا توم
 7 هرداصلا عز اجتللو انالطّتيُسا واما ئجساو اهاتّسا و اطوواصيب
 ١ كوع اه ف الع: هت 5 نالللا تحالو دككال قمح ل سيل نهم

 كرمك ىصوملا هج نم ريكي ,لىصوللاذ خ ىاولا مز اجاب  مجكامو

 ١ذهلع و وبجوار تلا ىلع ثراولارب حج قبح ثر اولا ةعجج
 دعب ّْمَنَع مر ولا ت ناجاز نيلع ل كاد >و دبع ضيرملا ىتعاول
 ةيداهلا غرو زنا ل الولا نولي قح تريلا تمج نم قتعلا .ةفني توم
 ١ مديعب لبعب حوحزجم غرز قلعلا باك وه را ماكصحا نم
 حطاب ,قناعف تن رولا ق دص ناف ده ذ دعب ممتعا م حارمال
 تاق ىرطصلا/«ارقا ن لدماو تلا نم يدع ز اج موهزك ناو
 فتيعب رش اول ما ١ذ1 ضيرللا ن> م كدت اممالطاب جلسلاو

 قبرصتلا ىلا ججاحال كنج مايح طر رولا تقب ف دصو
 ة[لابلا فني ال اط كلثللا ىلع دازنا« ص ولا فالك توملا دعب
 0كوب حرر تيباللا ماظنب ع باجا دو و ىصوملا توم لوب مشاري ىلا
 نضضيرللا قا ايزت روصو رك ذك م راول تيردللاب س ارضك حس غل
 قكب 8 ضيرملا تاه مت ميط رح ثراولا مق دصف تييدجب رت ىاول
 ا قددصن للا جاتجي وا ثروملا ةايح ىف ٠ اكىذلا ىيدصتلا
 ١واتن_ذ لب ىنحاَو ركذ و دي دلل قدا ىلا حب احر ال سنتا

 لله ضرما ور تولا حبت ارماكح ا ”ةريرطملا تاركا باصولا طل
 (الم# ربِ رك وابو تيرا و ل# تدومللا حب ثراولا عر اجا ابو نيت
 توكا نجم ضيرللا ناريس معامل ذر ىقنقروسلا تيدا الع
 ةمروس -«دبهلاذ ت ولا حبق مس ولا رب ىصر وا دبع ىتعااذ)
 كو لام فد نهبرص ىدهازلا ىوادللى 5 ةيداعبحتلا كت
 / ولو ثم عراجاب سيل وكس دنال زب و26 تكس صاح رش را وو

 ْ نوعا ش



 لاك نمي وجدد الاذ ثم روقفلا ىاءاتسساف تكن تمايضساريقط لعا
 تو نردللا نع ميلع لا, ىنج الا من ويدل ىصو) لج منا لاما ا

 مل صولا لبق هازيلت نم تيص ولا جك تكسو بحر و نع ىعوملا
 حطاب تردللا هلع ىسل نرمم ثيدللا دكت ند برت عت لدرو تحولا

 هل باتكر عا وا ىالاعلل ريؤتملا عرشس مصيش نيرللا ىا مرق ىلع تهدملا سعوكألا طلس ىأ ,ليطسا داو تيصوو ملاوح ثالث ام
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 ل اهد لص مك هماو طري اماذع ةببلا بازحاذ ىالعلا مركد اه هصي

 نع تاه زك يعس لاصمْؤر قضيب لاه ميج جم ىصو!١ذ١
 ىصإ دبي للملا نم ذزنتو هن لن كك ذ او زييججمل نس و5 ك2
 "رتل لع قفني ىصوملا لومي نالالا ةيصولا رع مل جلل نخب
 22 لرتولا زن. مقطلا ركؤو دلت ةيصولاو كليزَقلل زهاب سيل
 ال فرصلاب حالا يع حت >3 ل وك له دنع و ماصم لع
 بي رم زمرجلا بحاصان لوب قفا نخل وقبو مالكا يعشن
 طرح ضرفتس ١ذ١ توملا نجم ضيرملا ثر ستم دنللاب صولا
 © بري نعصلا نيرك نس وي ذم د ونهملا "شى عب مح قصح مارد
 ” يط عجرم ىصد 111 اهني مص اياصولا غري داهلا د ىكنب حرص
 ثاتذخا م0 برك جكلا يكف نيعو ثرد لو لاح كاتب تيم ولحم
 مح لذ معاو دنحا 2 9 دج نيدللا نوم حج شحا وو تيحلا
 2 اما 2س نارا <ائ نع حالا ر وصخ 5 اك سدللا

 تلاد ّى كت اه مم" شن لال ىنحالو داره و يد زي ٠٠ دا ول تصصوا

 فن )ف ممل اميص وازيسكب مل و دكر تولخو تنزي كلا مدار نع

 ترص ىلجتالو رث رول وصال و دبر تالاللا ند ةونحالا حصول
 رس ولا ماجا لع ْث ىاولا حصح ذل نق وتبو ىهجالا مصحح وم

 "0 ايح ذر مج ناجل ربتعت >ءو حطبا و نيج ل ناو ناجاوزاجا نا
 لن واوم حيو نم ديا لكذ دوب موجرلا م ناكقنح صوملا
 نصر داكواو ساد ليب زل ناكأ 21٠5 حبس لب وج ءرمو تيصد
 درع مارق هش ارعلا موزلو انضلا لاح سلانع ىاصو توملا نحر

 تكيككللا و >6و | نح دحسا و نه عيوكذللا عماد وابو مقشم و فلك
 عيل روك للزو ككاذ نم تلو ضحرملا غر نه مستقل ىق ١ تحت
 نجمزي عيبلاب روي رش رولا ميقب ةزاجحاب هك ني وبيع ىعر ارق الد
 تاكا و بش رولا اضربالا جفين ىفإ كاع لي وج ال ث اول تاوملا
 رولا نم عيملا سفن تاداو زلا نعّتص اااطمل ىو مقالا لم:
 ىضلاوهو تىملا فرم غر يعي مل ىلا عاجلا ىنخ نم هيي«
 ىرتشملا ثراولاريخي ةاباحنوا نينع ميِح تاكا ذا نككن وج ©لنع د
 -_ جاهلا قل تيزتكوا ةاباحلا تلق كلتما معتق مائاو حشا تعب
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 وا نمت نم تيد ضبقب ولو ثراولل توملا نجم ر ارد الااماو
 تءاريتعملا ىف ب عم وحأ# مث ولا مق دست نا 24 طاف عع
 تراط دز ىص و٠1151 ىس مكرباعبب هاو حاط ساتتملا ىف ملثم
 دو تبر و نحو انبع تام مم اردلا نم مولعم ملبع عرذو ما ىقىلا
 دايس لا وكنت كا طيح ل ل ةيعرلا جك

 اذ جسامرثو ماوا عدم واوسطن ياك تع و مخل جوني نحت“ نر ون املا ظ

 ىق تعو اياص ولا بانك نم ىالعلل ري وتنلا جرش رز راو بش اككال 1 |

 مجاسلا حرش ىف و ريع ثراولإ زعل ةيحولا و تان تعال قنزردلا

 تاطالم اكىاارزفاو قرا مج را ث الا ئه مناملاو بتليزمل ديس

 موقا ريض مقيقحت ماو دلل ولا ماو ريدللا و بك امك ا# اصان وا تّقن اك
 تا تولا صم ىفر ارقالا كاذ تدب اط سارفالا فالتع اذه و
 مالك م نان ىبنج- تاك ناو ةبصوللا يح ىف ىبَم ثرراول تاك
 انملعرلو مال ورضا هع الاؤاو ىارقالا بانك ث مقريقر ما لجع

 كل ىو صولا ها ابق م ببسبر |[ضالا تف و ثا ككآل الها تسيل
 نق دقو ككل لها نوم جروللا نوب ىفو تروللا دمب اخ ىلا ف انعم

 حروص اه ىبدبإ طل ١ ىداتف نع حجل اذه غ فلوملا ا

 ىلا رت دلوتسلوي مت وح نجم ظل تيصو ذروا ص ؤلجص

 هيعم ةراوتسلل ارضا لو تاء رشم ذ هه نيد علب ع ا ضتع زن جي مل
 ماينهنت تيتا و مك ههلاو جيمري اكذما را بسلك ال ما
 تعفرد يهاب لك هماو ١ ىىىح سل عشا زعحض جءىجبحلا
 مح تنكاو نام بايطعا هةرو لاوسلا نى ئم شنان مون
 3 هملاو يعن ياا 5 مقيقرلا يحردلللا مدع ع ةرلوتسملا

 0 يب تش جم بابشلا خمالعلا بفكو

 ارو يا 22211111111 قتاوئسالل ,لرقملا لها
 رتذا بالو عاب توملا ضد ضم غر سس ىلا تم الاعلا مج
 م اردلا نم هولعم نب ضراو مركو ناد وح حمولعم خصح

 متج ونزل ىصو)و سود ملا نقلا مهد ميلا َمِهَف فص سود

 س وج ملا لطرم تمم تاه و ضر تاو حرككا وهو نأ دلل تيقبب
 سك مل ةبصع مع نبا ئع ور وب لملا تح و ب نع مايا 2 الث دعب

 فالك عرلو ما/متيصولا يهت

 يدب (هلد ارق ام
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 فكل س ةسسإ او ةاباعل 'نفنت
 مامن لس

 هلو هلا كلك دع (يىصوا
 لف دررش ل ادو دكر

 ىوع ولا ع ىلا
 مسهع

 ظ ١ نم بلا و ةاباعلا دفنت للبت مسا الو ةاباحلا الو ٌةروب زملا صولا
 دعاذطدب ز ىص واذا فد بينيت قروجزملا ةيصولاو شلظلا

 كيل تع دا كج هب خر لام اضيامسلو كرس ئع تاد ملام كلب
 تملا لاه نم ىددنم سبيل اللاق مك ذ حبجرملا ىكئاف غوتسلل ل املا نا
 لد ةيعشلا ةنيبلاب مهوؤي اعدم تابثنا عاهل د رتو ع
 اصح نوكبال نوي دملاو بص ائعلاو 5 عدوملاو من برزت كذ مل وس

 دلو حيل لاا دداي ارظم ىلاملا ملَبق ىلا ناككذا مل ىصولل

 ىكك اله لاما عيد ور ىانلا تاق ناف ميصو وا شاد ثكذ خا

 ىصاقلا لعجا ذاو اىكح ىاص ىت ت تيملا لام ئممىدنع ىسلو

 حض ياوا نم حداع ملع ىت لذا ليب واه كاثي مل ىخقي اصنح

 جوبطلا طمالات و تسلوصولا غر لتسو نيزعلا ومحو لصف نو ضمدانملا
 مى, د فلا نجر ل م ىجرر عبارلا حصملا نىه ىوع ذلا ب اك كوع

 يلق ىو عيد فال مع دوتساوا مكرق مصاخلا سز 2ث تلااكوا

 و , نإ ود حادا بحاص نا هدا حجر ماّواذ م ةوطا ديب غر امنع

 لوقي مك لاذادرفم لجرلاو حجرتا نه حش ىزللا !ررع ل ىصوا
 | تح حم وصح !ميي وص اهلا لسع مل تيم وا نالف تادا ىرس د١ <
 ىللاذا لج ىلا ام 5ا١1نركَذ ىنلا اذنه ىصوو) ثراو ضخم
 تمكنا ىبل و كم الص لانا عريب زر نم حلاق نالد للاخلاب لضم
 | حب رب ىق انيعنك د١ جك راصو ىمدالامكحرراص ئس تيزلا كاد
 بصتش م15 دروع ل وقي رح اصو بياطلا نالذو نم هارتشا عا
 .ثالثب ىطقي مج ولا ١ كه خر اهصخىص ىلا لعجااؤاو ىدأل امدخ
 ميرطلا مصلح بصتني كمل ىوملا نا اذ ركذ ده هون ىدل اون ورام

 د ازا ملىصوم ناكثداذ نعال ثلتلاب لىصوع لىخوللا ١5١ نك
 هذه مرخلا يصخ لصوحلاد ثراو مي تحك ناب فتمثغملا ع
 ١ فروا نالشم اولا ل ئه هزه مىك وار يصيو مادا
 ١ ابصتني ثلراولاو ثراولا نصماصح ئح شمام ١ لع دازكمل
 ١ نر ا شرلتلا ليغ دازناع لصور ١نك ىزعدل اصح

 ل 2 همي: ضاكسش مبسم اا ب
 ظ اهدااو نعمان نعول ا منإ دي تخ للاى ين: ريمصل نامك ا اه جلس

 | ف“



 نع للاىلا نفي ايل و بصتني ثا ىنض قدد وم لا اغلتم امساك
 "يدل يطارد رجا د دبات ىرشلا مجولاب ركذام توب دب عريب
 اصو سصانب ىحاقلان ريذصلا مبا لاح افلتحال بم بالا تاكو
  بضلا لص نحايص والا ب د١ ,.ظفكك و علي نع ئيالا لاح قي

 لع عروب نمايصوارع ماقاو توملا ضم دب ب ضما ذا اق سس
 ضررا نوح ام دا١ كح نيم علبع صو او تيحاقلا هداكوأ

 كلذ نير تاء و ابهيع تاّربه ىف و ,ثيفكتو لبد زن زير ةيوحولا
 ويرحل اياصولا فن ١و ةيصولا ورع لقد ايل تح تاربملا جرح هكر
 تونك و يدير بدن دالوا غلب مع دن ز ب ىصوا أح قف و ىلع
 ٍقدصر ليو ةتيبلاب ايراد ايهم د ءاياصولا درت تاّر١ صولا

 اتحاوواتز ىفو ىضدبركك حدسلاب تاهنالا طل ولكسألو تيبىحولا
 ريبيكا مماذل ىف ملثم و معطل س اهو قى دم ىصولا نا ميف لصالا
 دج رييصلا لام ف فمك رفأ يدوص ولا نإ لص لا لاق ماك

 كك ذ لع طلسم هاذ رحت تتاكد اذ نب رككم روصلا و منغ كلب
 اذن ناكثلو متعب لوق لبقيو رض قدصم اذ + شلا مج نوم
 لّصينالو ميف ق دصيال نان عشلا مموج نه ريزع اليل سمو فه نكي مل
 هقفنلاو دلرنءصيىف كلالاح كايلع تقفل ١ لاول قبلا تو جبد سوت

 اطلس الر ثدييب صولا قدص وصلا ككاو ةرملا ىق ملتح عقفن

 و لثملا دفن حقننلا نكك لل ولاما اعرش ىذملا قف قافن ل ىجع
 ريلع طلسم سيل مال ل ضفلا ىف ق دصالر كب هيلع اداب ناك

 يافنالا لصف نم اص وا ب دام متيم, ق دصي الذ فارسا ناار
 لع ر اتخ ىصو ىف سس اياصولا للاسم ئه ىاطصلا ماكحا ىف مله و
 ع ىولا لماع لو ودعم ةرح م,لع مل أد نم قفضنا نيحاق
 مب نوبلطي تالا١وماق تاديشر, تورحالا نب ىقح لاملا
 وج امالد منرلا نحب ث صولا مزلبالل بو عيوب نملا ةرملا ىف ماع
 كوب ملا ةرملا ىف قافدالا سنت ىف صولا نود نبي لهو ميعرش
 ثيرح +ك هاظلاا بنك الو ل3 ةرهل قتلا رمفن ىف دا يح
 ماب الذ عشب قداطر روكرللا كالا لعرب ود زللا ص ولا داب مل
 عرنع_خاترجلا ههادبع ئبدهح جتا ككنبب ق١ 86أب ى تن 30 مكر
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 00 لالا تسع

 هنا مثبا عولب رعي / ىعد |
 لثكا ةقفلميلع نجلا قنا

 هنيك ف دصي

 تاك اقلاو بالاو صولا ف صن باب وحى واتفلا تحت قو
 سنا للاخ فرتملاو جر اننا عع ىلع ىبصللا لاب صولا رجب مول
 عتللا فن ناك بح قائن الا ىدق ىف ,دسعب ىصولا لوف ىبقيو
 (ويمه)رحر اذ واجع كف ند ع ص ير هاظلا ب نكس الو لمَ ةدح ؤر
 ةمالعلا_, واتن يو هابثم دا ىوع د واصوتت ب د١ 8 ويب ني اك

 متيلا لع قظن ١١د صولا ىف ىلا اير اصول ب انك ل وأ نوح موج ثبس١

 هسا تسيب فدصرو ىلذ ل 08 ككلدل نمرءدقت الد لاه ئح
 ضر ذااهذ جس ررتارهاظلا قف دصر اهو عمن ق دصر و لكذ ل مخ
 اري نق مدي لك ىف مملع 'عراتذللا ىولا مرعا رجح يي مات الص املا
 .١ ثوم رولا مز اول ىف مهلع كلذ ضحى اهل ن ذ١و ا ءولعم
 ١ تفعو ينس ءزع للاذ) نس و اه لي تح ضتسملا مل اع عب /
 .كضورطملا افك مدعل ادي ا ادق ملام ىصا نم مملع تقئفنا و
 امل حبق لزم نكاد ني ا. نك الرهاظلاو ملكك ةرم غر حتما ةقفن مب

 <مالعلا اًصنا ىكنب ىفذالق د قدرك ذه لال و كك ذ ىف اهب ٠
 تبيبار و اياصولا اننا نح ماواتف ىف دوكذم وب اىثيدلا بح بشل
 ةراهمم كراع 2ااز عار ىددع ؟زلا ىواطلي انزع جاكسملا لمن
 ةلم تضم و عرش. و مولد دج يتلا ك١ صولا غدا اه حس
 مسمي مع قادلا ف لؤبتي ىلع يعدد ىصولاو خدلا رك ثالاو
 - اهلا ججارسلا ف اج جرو اياصولا نم ب نطل راسو د ست
 اضاف تنص صاتلا اهنب) ىلع م انتج صو لف لبس 25 لوك هيدا و عع و
 كم درص فلا للاد نوح جار دلا نم اى ولصم اطليح متي اب مقلعتتم
 رهااطلا ابي نك الو لالتللا صم _ىلصملاو لضحلا مط اى.اهسشن كاع
 اكذ اسمي نكت ثم دب ب اهرع مث لو نع ه انزع حافلا تاه لث' ميف
 مخ كوت اطام نم ىكذ أبم يلد ة/و انصب ند ف ق دصت للم |هلاح خرم
 نا اطباض كد و مهام حئانقل نع القن ىئنشل باك يبق زبلا ناك
 كلذ ماد رينا الذ «اد و مذ ق دعس خاؤ ملعا طلسم ناك ةىتس نك
 قفئاؤ سبا لب تك كام ىرعسل ن اكأ 5115 لم باابلااذو ىف مدقت

 لاذ قدص لنم مف باركت ارهاظلاو )2ك ةره غ لما َعقفن لع
 محاط وللا دعب نمملا مم بلطاع دجب بيال) ىع د1 ىلؤ مجنكرتيك مسمب

3 



0 

 ايصوالا بدا مس ف دص ده ملثم عقفن وهو ملع ىافن الاوا

 ىول|اكوف كاس ىتعلاو فرش ىحو ل عوتعم ىف جس عيبلا لصق مم
 جم زراللا توسك يا ل16 تنم موتعللا لع تافند ئالصبر سودا
 ”كرههظلاو لك ةاءىن ىلا نصح لكذ ع فصو م ىوزصلا

 قدا نابرتك ميعب ىلذ ىف نيك كف ىبقي لن هند بنك ٠
 ملوي اد لكن عنع ليكوي هن لكم ىحرفلا ناكل اكولا ئسليعامسا زيتا

 ويعلو ىورفت »لاو اصول ب دا ىن امكمتيلا روحا ىف مسفشب اعد نا

 اظانلا بيان اضتلا ىه# نعرجبل ىف و ىورقنالا ىف اىببعمل حل زنى
 ناولا ففولاو مص ولا ناكر انناكئحولاورزنا ملوق لوف ىف وفك
 ملا داو ىو 71م اكس هلو مياوحبرص اهل خم نوعا م لك تسب

 س وحاىف مضنب لم انا مل ز وكام لكس مربع ليك نأ كلي ىحولا
 صولا و لمعي نا مل نك حل يكولا لستم نا حبو متيلا علب تا تيلا
 لقسااياصولا نم رتب يلح نداوا قولا و مولا ملول مل ١ لم

 تكلا ميلو ماتبالا ا دوا لهع دع شا يصتو ةارحا تناك ذا امني
 تنم امولعم اطلبم الك ة رم ىف مهلع تقشنا اهنا مالا تعد اف اهدي
 ليقي* هزه جال و لبو لذ ىف ا.نكب رهاظناو ملاح نم مهاردلا

 اىلوَم حّقيالف ىكذ ىف نكره اظل داكن حك ننال
 ارهسييل دارسناو لط لفل رعت فا ىكذ يع حس كماقا ناو ميف

 فطودل ملت ىو لكلا جنا زخ نموها نا نييلا هيلع قدص
 اص وم ماكحا ف هريتقتلاو )سل نيبب نروك ام لذملا قف و
 منكتارعا ىك دب نلاالا تي مه تمتلك لوو جناح 6 ىف كوعلا تنال

 ىف ١ذك ربنا ق دك الورد ينل رضتو جن اساكا لو لع جره ا ظنا
 كانا لقب ىلتخت لذملا مقفن نا زيعت نا ككقيبنب راوقا ىدعب اح
 ريمصلا لع قير(: صولا ديب رتل ك3 1نإو ت شكو
 و لاللاجلقب توا هدداؤ و فالس اللد هيلع مس وي قب مف 2
 ديازؤلا يد 1١١ ا ملاح بسك فني و ملام لارطامو مت 0

 وفك جر سس هاوع د سضي ملاذا ق دصم ملا ١ لذملا مقفن ع
 رن (يوببق دصيم ها وهيا ترتشسا م ق سف ١هاهط ترتطا
 ١21 اه لبس مالسم 1 زجشسل حصتالا حش نيع ايبص و># ب د١ ف ا؟ثييحا

 مسك ل. سا وع ةريحرلا

 ش ' ع5

 ش6
| 

 ا ىفول اك َقْمْملا قر

 يعل كوب نا يمول

 000 يهكوتس
 أ ا
 ١ يصولا ن الر ظ سل اى مولا

 ا ناود ئكرلاو

 مور نوح

 نر

 مذلي اثر دولا ور تمي
 مديبلا مقا ناررشناطرا

 به: يس سستم نيج بيوم

 37 بمسح
 كل يامل! هلوتزبقي

 رهيظلو َملاماالو رت هي

 ب... تاكا

 دو ها

 نوي
 هلام



 ا
 ١
| 
 ' ظ 0 1

 ' عر اتا يصو فرص بيا لاسلو ةيددرصلا نشا ميلا اسم 2 عهرمالاهسبوصولا قننا 00
 0 يطب ميلا لام ىف مجمل مهار دل نم اغلبم ضن لام نوم ,تقفنل ملوهس او مسا اد ُُ 1

 ١ متيالاء.نضح# نع شنب لاذ لع دس و صح ١١ ككذ عرصرلا ا
 متقفن ف فرحام ميظنس ر وكذللا لالا ىف ؟دبحملا ءيصو ليسو 1
 بيوك كلذ ىولا +وسيل ليقق ىقرشملا مسولاب ركذام ث ويت نعد ١
 2 ىصولاىاوض بياع متيلاداد ثلا لاحللو لام نما صو من 1

 تح ريؤتن ىلع عج نا وأ لع نكرق حا نبت هنااا ؟ولطتم بستكاك
 0 ١ يصو كله تاما امو ليس ضعببفلاو عموضحلاب جل اكول باب 1
 اليمام لاى دوم مع تقطن ١و ميتيل اريلعصلا ايزبا ىلع عش تكيضع جاز ناك 0

 رظب مجريل ل كصاح ل ا+ مدعل 2 ل ءرزلا مهنا ول ل جاد للا نم <ل اد نيمو قمنا را ْ

 لصح مت ىكذ يع هدب ت لششاو لوصح لزع ملام ىف تقفن اع لابن انمتسلنيلوربكاو ١

 اه وس لن تقطن ١ ٠.لامىف عوجلا ما بي رتو تس «ب لهن 2 كلاصيع مف عومرلا هل ا
 مسطن لام نوم ىبصل ! يع صول قنا تاءاكحالا ىف د دب ثككذ دعل 1
 ديلا /مدصالاص و*ل بداىئو اييانعماو مها عجر ا ظ

 معجم داراو مسطل ل١ نم تان ك١ قدولا مق دا ىصولا ىعد)
 ناوكساالف اني د اهمسضن تاع لد الد ارش الأب ال١ كاكذ مل نيك
 بيغ طرتنتي ٍلذ تازنذ 07 رهط ئمايص ه4 ب د1 ىوعدلا د م:
 لل ذ طرتغيد ملا نيرا تارابعلا ٌرككىف و لّقنلا نم مدقتن اذ لاملا
 | اة عوح عمت اله كم ميلا ا كوصح مدع عرادللو
 | لصاحرلع ءاثعم بياع كاكاو تماوصطللا نوعري وتلا اكو ىف

 بنس ططع ص 0 قم اهلوع انه تايوتا نهاد لسان كالا
 اجل فارم بو ىك دال ةوسد لت مصمم يبا كاسل اننياشم
 محرم نلملف جس ما نتا واءاهلس والاب كد عزل ف ىرشن سلوصنلا
 تارا لد اتن ايرم1١زبىل و هيلع ميوججول ال كا لام ملول
 كمال ولاو باث تسب ىرطلا كني حمم نرتك,تياماحر تما

 حادا وجر“ دلك مسا ليع مججاو يملا ريعصللا راو معن
 مزن لع بح الئ صول ه١ كاع ل تاك انا عجرسو لاح ل تيك

 ”لاطلا هزه ى بالا ءوجر مدحف كلا . عاحر نكت حاحدلولا
 احا تاكو وى اقلام صرداو وجرب مدع لع ل دينال عروكدملا

 مح



 أ

 ثال ل اوسلا 2 عق واد صوصخح لا مبسم اب21نا لا ناالا

 املعروصلا مهند بوجو لف بالا هلزنمء ىقو مالا هر صولا

 ” ليو قرعلا) جو نم انركذ الد ال ايبنجا صولا ناكولاءاو

 ولواصم اع نوكذللا ع رابغ ٍبّمعركذ د تيلوصملا عماجؤ نا

 يي هاو ليّتساول لاح نك ح كو 5 معرب 0 واانو

 - شيد داع لي الام رح ١ ايطس و١١ دبع هرلول با ىرطو لو ىا

 ىرعّسسا خا نيا ول وجا نتك كاهل ولل يكب مل ناو مجر هرلول

 ثاب لالا ئح 2ث دجاو وا ع ولد دعب هيلع محرل ىذ ل
 نيك ء وجر نا ىلا دكدش رياذرإو ؛«ىجرالذ نسببتس ل نو موزع وا
 سابص لقط بالك ليغ بجاوب سسمل ىك ذل ند ىلكد ايرث 0 نلنع اذه
 نموكذ ناك 51١1 نت ةروصلا هذه ةيىنجالا ىص ولا لنه.
 كسا ناو مج ب 8 ناذ به لع ةيجاولا َمَقْطْملا سنبح
 لع موجو مدعل مجرم لاى دل ولل ث اك 5١١701 هلع اذ بوجحول

 اوس ىااتاطم مجريف الصا ككذ نوع يس هلع بكي «ىصوللاو

 و ديعلا# ىلع نح وا ىاعطلاو عوسكلاك مقشلا ١ سنج نوه ناك
 مماججأي ركذ نك تكدماحر فلوملا نحب اني طحاذمف تازداشل
 ىلع ميتيلا كاع ضاّقلا صو قفئاولو صن اعانعا هنتوا

 0 معولد لعب مث اطر *(ملع ىطناو ضقتتسسا مم متم جيلا

 هاون و ا حس را ا ظ
 مالوك اذك يملا ىص و ن) صاظللا ندا ريلاع عيشس اح غل رل !سيئحلا
 تسملو جاسم كيلا سرك ماقد حاف تاركذ هايم 4 ٌُ

 مل سسل صولا و بالا نحالكن ا ىف رص انصر ينا ارح نه
 نإ لع نيل دوهو ل كام الىادلا دا ولا ىلع قف اهد عوجرلا
 َ هرلا وصل اشر وجرب بياخ لاءماو ممن ىو عيللاب ديتلا
 ل ام مل ني ملا ذااه ضال لو الابر اح لا مل ناكول اشهد
 ٌمْصْظ اح نيم ١/> عبو هاو نياق شاملا رجل و الاصا
 ماك كلاس مل نكن ملل و عج ثلا نم ماع اتن وبس و ةرعاظ

 219 الص مع م هدو قازنال هو م ةمجرمالد | صوحا حعول
 امه ١ ناسحح ك1 نوح علم د مظع جبصح كداذ ا د بفن الد كالو
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 ا
 عوج لل د اهعالا طاب كرم

 ملابس قفن ا اع

 وع عم حج

 ها ارادرمهت

0 
 قافثا/!يصولا رم ان

  قدص يمول( رقرصو

 ىلع دات ال اوصولا دار
 ماولز مريهصلا

 ضاقلا

 قرا كلا دافاف جحاس١» تعي و اسلم انو عيدا ىزاكت زا يباتسعالا ف ظ

 م اهحالا ماع ناد عى ذاع و ىضلاب تيب بامادوب

 ؛ىجرلل دارس كا طارش لا مرعام دا لبعا ملثم أ قكمساو ميعرتسلا

 توا نع اصوالا بدا 00 رص ضن و نال مسك

 2 طيس حا وكو قرم و الرش دارهم ديلا نا ركو قم جينان ةر يح
 8 و تا كسأ دايشا الب ؟ىجرلا مدع ن١ تمىنداب قتنملا ف

 ا  ملثملا نه تك دارو ناي ىلا اضتعلا ىف وعانا طارتش كاب
 كلتا ملا ف نار رقت نقف تاق مهن تركذ ٌمراتحمادمىف
 طا ثلا ققاشللاو ىصولاو بج نع لك دابا ؟ جملا مدع

 2 تاب 12 اس هاا دوو طنط با ذي. دامهتس
 + ال لصلاوريط دال لع قاضدالا تداولا قه دن نم سلاضلا
 تالعد5و داش 8 ىلا ءوجرلا ف حباتحي الذ ىنج الا صولا ى ادفع:

 سا و صحت هاضتقحو ىليق لاثالاو ناسكسا لوكا لولا نا

 ازهوريكولا كزع لاب حف يوتا بحاص يد هلام رجعو
 اهزذ قس ةرزعملا تارسرخلا هذه زعتط فريز ج6 امك ساو انهتمملا ةراك

 سهلا تجاتحا ياو امملع ف صولا امم او نيعتيو ةوشل تاكاذا

 . مولع جاصولاو لاصالاب نيوتيلا ماو ةوسنملا تن ذ اذ ىرم وعلا
 كك ذ ىف وص ا راظطنب هوجرلاو كذ للع فصلا و اهريعتب ديب زل
 ف فص امل لصاح امال ثيح نيىتيلا مج و تان ن0 لع

 رد ةرجاب ملبقتسم ةرم |متصحر اههّتسا ىف بع ثئمالو ىكذ
 راكب ناهرجع :ىصللو اال نم لك ىئاطو يلا ف ضحك
 كيبتع جان ذ ١ ليع هوجرلا عيب ب سار دلا رم البد كذ ف فصو

 ىكذ رطل ءىجرلا يزن لي ريو اهعا لب تقع كاد تيمتتي» لصحو
 ا الما اعدت نوح رعد هتان و ىلع

 ىك نب صوف اما لاق وريغصل لع حرر ىطئاود و ندب كد
 لاةاون 0١ للصت نم اصول بدا حجرلا ق دص صولا قة دصو

 زاجرؤصد ١ع +تارتم *”إ صولا دارا نيو رتس ١ ن ىصذ ىو د

 ارح الا رض سدا نجل ان او ب صامل عحا ن اكدنا نهاد مل
 0١ طوحتلاوه ضصرلا ن١ نيا ريبظى د اتف ىف د ب صايد ضافلا

 ندا



 كودب جلادتم ل ل نيف و رصالا ثد بب ىدتسيو ماذل دعبل ر ذهن ١١

 ل زاونلا عورجم غ ركذ ميفد ضورقلا نص ثعاضص والا بذا عقرلا .

 معي ال عادتس لاب ضاولو رن ابح ممتيل | لجال نادت اولىصولا ارجلاو

 انك و ناجويعصل بالا ضرقتس | ىواتطلا ماجى د اعاجا عر ارا

 نو اهركذ صولا 201 دعس لس نتا ضانقتسالاو رد ل
 نم مرات اصو دنه تتاكك او جسر ارقالا لسا وا هاش الإ

 تطوو و تطروو ىاطصلال ارزه ٠ د اكوا لع ىف ىتملا اهجوزن قت ٠

 عرش نيب ى دل لكذل لالا ثوم 0١ | ثبا ديب نش مياصول احا
 تح لام ملو نيد ركذملا اه دوا تع تنام مث ككذ نيب ن حبق
 حا مااع ا كذ ىف ناني والا م ماقخ تك «تفلخو اهب

 جد ببرتك عب زب ةربع 6و مح راعللانح مشني لئو دب ئه ياصولاب + |
 ف لا وا اوس ص ولا صو و صون اب نمر امئلار دلا ىف لاق
 سبن | د اثملل اذ الخ نيتكّرملا وب ديو ٌدياَوو ص وح لاموا ملاه
 ىص و عربص و 7 يبا لا ىغصلا لاء ىف ”ءالولاو <لاكولا نم مو

 لعجح اذا ضاّعلا صو هايثبالا ىفو خل اصلا ىلع ىصولا ن١ رصو

 ممتإؤ الدك تيلا ىكو ف الفك ايصو ف ل ١ريصنال ,ت وجر ذلع ايصو

 سينا حاع مراص ولا تن )6١5 مصمك ضال ص صوب انف ىف و

 خا اصوالا بدا ب انكىف دمع نق همنا ىف وللا حصوي ميو

 مينا مجول لشسملا ةيرض مات مزر نزف ىصولا اهم ىف الصنم بانتتكا
 الل لوو ءاصو ناتداريصرال موق تيب يتلا لص ىل مقا
 ىضاّقلا صو وا تيل ىصو كد اهأوس ارعرالا لكي ىص ل١ ١هرربعو

 ايوا عبؤاصا>ايص و ىضاتلا يصم ١ ذا 11ج ليم ل يا ل رنا

 ىدلحكو ايم قاس اد لع صيصخلا حقي ىصاقلا صو ناو طَفف
 تا ل صولا ضو هدا لعا مش ماع اصو مبصن ا د١ ١ءللع اللا
 ايلا أه يع و لسرلا يطل ءداذا امد ىعت تا وانركه و اننا صون
 اكل نس مات جا يصارع هاخا سي ماقاولاع تاّيس دقو

 وكي ك2 لع اصو ورع يصير لذو ديب ل هدعب تاع و لكي تلاد م
 ابرز, هنالك يصمملا بلاء, اسعا”ما توللا لاح ءاراتعا انضرا

 اضب ىذ ىف دجلا مل زكتتك2 لع ايطو نكي مل م ءاخا بصند تح

 عما

 اهلدالوارعرمو ةماو

 اصوارمعس اتداقا
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 ىف يهويمولاىمو

 مسباليؤصملا امو َبالولا
 هيصو يدوم هيصو م '
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 قاعتم كلا لبعرسوق
 يصومال جت

 ميثم

 01 ل سلا اولا

 ظفكأ هس طوولا عي

 دل اقعلاو ل

0 0 
 م ىف جن 6م 4-0-4

 كدقرلاب 0
 هلاك ى (يصو ىه#و |

 لجرلا نا مزل بضملا لاح تربتعاو ذ١ ل هالا طربظي ىلا ءاكضص

 تارخا كام بستنكأو دالوا ل دلو مت ل امو ه 3و1 ىلع ايصو بحت ول

 كارم بضم دمد ىصولل ثدحام لع خيالو صولا كل نوال

 لاو ءاوجبح اي توما دجن رف الخ امعرالا نكت وللا جلل ٌعبعلا
 وم دجنوا يلع دجت ملا ضوخا لغتي لف بلط مص وا راتخالا

 حثرو الاصمو جوك ماّيفلاو رث وي د انصتعك ملاضم للا عج اهو
 ىصصوافرط اس نال لاقد ىكذ ملك و هاباصو ديت و هرم نم

 لعلال نسم يآ ف إدا زل )دك صاف تاء نال وانك

 هزاع ماا اصر ا تدالتستك ل١ ىف اص هصولا صو تلا موو

 لغزو ننكتلا ىف تاكو مل تناك توللا كالع و تياكو 015 اقع
 اذيلو راتخالا قب حصه« كَ مصوخ ك2 ددالو رنا هه تلرشم

 صاظوو نتبك2لا فايص و راص كَ غمىصو تنلارخال ىحولا اقول
 : | بكيلاو قات رك ل ولا هكت تناك ثيرغ مغيبحى ) نع حاورلا
 تداراصيف توللا 2 !حريتمملا حدا عع حوم دعب كاش كا كريب ان
 ١" كلاعاراتعا بص يحايصو مصوع تكن مل نو نينك2 لا ليعايصو
 721 لانع عرالو كا# قباسلا ةروصلا ف دب ليوهو معصوم نال ترملا

 0 اع عقارك ك2 لع و مطذ كرت لوم تبا: وم

 ماقااذااي لس حعا اعتماد هر هاب كة انقبا لكى كذ ىف وه
 ساطلا من ,وىلا الص ديو اه ايل تبادو تعتسا ل اع ايصوارع ديدن

 لصملاو لما ياسا عيب برع لني ريو دب ل تاهو ىاطنص و رابك م و رت كاب

 بصك ك5 ل نم عر ولا اتت ططحاو خضم ١ىوبانتح اك ذ

 نونو بياطلا يبكي عصولا عيبرر جي اصول بدا ف لاق مغ
 توم يوصلا ورع عيب ىى صولا ةرخاللا ىف كاك ىاقملا اا
 ١تعراايصو" بدا ىف سينا مجالا عراع عيب لك ”همجاحرغ

 تاامل اظلم نم ضورصلا عيبو لاومالا ظطح كال" دذا تفيظو تال

 هنو شنب ظودح حازب نصح وزور اقمل ام ١ نوما نملا ظفح

 للا ضرعم ف ناقصا ناككالا ا ظل باب نوح عسب وكت
 الطف معتم لهم ابصوو لاعبح نزوح هررلا نصورعللا ملزما توك معيد
 قط مرو ”للاذل و حرببطملا ىو مير ملاح لكني ايصوراص عا

 د يما“ ماا
 "لل "باث 1



 مه دعو ص١20 لوف للا مجاب هو حرش ابل ١ يي 6 تيملا ىو

 ىعو حمعن ام ل امى لم نارل متبلا لاه ى امصو ىفاولا

 انشتسا ناذ به صو ئ ل الشح ىاوصلا عسب نع هاما ذا
 موتا 56 تدساو سرنا ١ا لو ف فرصتلا صو لليد لعستال بحي

 2اصوا ١ذا 1 ابشلا بك امومصن اهراتمجحلا د, ىف تدك

 مد ١6عاما ايص ور اص الزم لل عوج و ىف لاع تلت قبرطتب حر
 الد ,قفملا ةفيلح ىبإ لو لك عيِغ ىلا ككذ ف صو ناو تكنو
 نولئاغاننام ل ىف ايزع ىس اشلاو هداف اب اذدح ١ فت دوس

 طاصواولو كاكف عئانلل ف اييلع ضم نيو ىوتشلا جف اهو
 ى ثايصو امم متيصو دف وا ءربع قتعم نا شا ىلا و نيد حجر

 يرتا هج زجتتلك حيفح نيرالى عسى لجع ىص و دحا و لوك اق و وتس لك
 اهبلكت تعز ثم م اقلا متنب ١ حصح ديد اب ا١5 امو لمس

 | وص ميبل١ توك لدرت كال وتم وهو لشللا نقب معاج تعرو
 ىلا َيعرشل | تاؤوسللاب تلا ناقحلا عيب ىص ولا نر وج 6 مج

 ابرمولا نم هاب سا وح ىف ىروطل كح نيسلا لقنو اهوركذ
 6 وكؤالا كاسم تالا ناتعلا عيب لزب وجي ”6ىص وح اك بالا ثنا
 ترميه قالاطاكن ال ع وهو بح زجر ”دؤنا شلل س قفا
 جرس ا ترراضا ١ ثككو يوك لتد ةوداحل ددعس ملو معو

 تا انمار زمانسح راض ىح ولا ىف اكانتعما ب 2 عيب ىف
 مب لل جصاخلا 2م نى داعلا ىف و قفوا قاف ايزؤتلا

 اروتسم واد رح ناكأ ذا لروجي مولا قلتم نيعنصللار اقع بناكا
 ٠اامب ىسس ريتا هلا ىملصم اما تر دسم ناككذا و

 !ىراطاهط مل نا د ف ةصولعم مصخ و ايلع ىص و ماو مميتل تاك

 انيقنن حجما نعي تصل عيبا, عا لسبرع و ةتطنل» تج اتحاو

 حمتلا غيصولا نااورك و !يصواللا ب د١ ىاندك ياذل ثيدلا مج عكذ

 منع ه انما و ككذ ل زوكف ىصو ,متاذو دج قبكولاو لكو جايحيف

 مينالو تاوركمل ١ ضمن نع ض املا ىب يعي ءابش حك اياصو ىف امل

 لعج يذل ةلضشاملا حبو اضل ا بدا نع مي البلا فو سينا

 فكيلا انتم رعت نركب نا نككبإل ىض امل ١ صو ناريع بالا

 - ي“و تاااءويليلوب | كولاو عم

 د ءايكاو

 سيصل سعب صقل ي مو
 تسمع هدو فالك

 9 اهوزيوع ايصو 2

 اماعايصوراص

 ميلا صو ) ىا ثيردبب سسلوو
 و | لع سدي دراضعم
 ل ثوب دراضتق ب

 4 ملا

 بق 2 امك ارئباو
 تاعوسلا

 فا 7 3 مث ؟

 73 دو ص 137
 نم ىحب الان او

 0 مهقملا خي 2

 فقص اعمل عب
 تاسيهسفن
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 امم ناسا ج٠ هير تا 2 جو م ب عم
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 هن رسم تح خ

 ىئر طعوس"

 عوصالب رادعلا حين

 بس او /رلطا

 نكح اهب يدولا جيب
 دس اهايد وق ليث

 دي مايدور اقع ماتياك ناكأ لاهو للم مرتي نك ذا وس لبق
 كيب ؛ وسم 6و مجاحر يغ نحر اقعالا عيب ىحولا دين ريو ىئرشنلا مممصو
 لطم ايصوالا بدا ىف اىكذ كاين« بزتنتلو ا تاقع عيب ىصولا كي لوو
 . مالطب داو يتيلا ملب م نرد اضمل معتيلإر اقع ملا واب ول اذ
 معو لذ «اوعد لع نهرعو تيدلل أب هاو مف معم لملم د وجول

 زوي حاررصت لو بج جذل اذ ةولبلا دجن عراجا هنءاب ىرتشملا
 نمالا اهلاضم ال منت ىلا جا لتالا تير اتملا فنلع تاع عيب
 عاغ تناك وا بلطتم دب ىف ف وو) مح لضقيال تسد ءادعنسك مو
 رعبب ناب قتنملا نعاوحصرقو متهق فعضب عيبو) تنوعت"
 ؛افذ د ضورعلا مهم ىف نا قاتلا فنعو حرث البلا فو لطب ةوسم الد
 مل العم تج اح ال شح مالطرب ىررطلا خمالعلا فاو لطاي معيض
 نرجتالو ايلوضو ن 1611و ايل ونمو نوكن ؟كيشملا مجولا يعن اب
 نينا كلا في ال طب ١و حاطب حب اف وقوم نقع الذ هدقعل
 ميص وع بالام احىف م الولاو اهسغعو جرن ازبلا فال صاظ بج و و
 2 اهدا كوييالو ز وّيال طولا ركع ميك 7” كو كاك نا ىلإ
 جب لكي مل نا كة ني نا دقعلا بل احمل نيج ال خال دكار د0 دب
 مه افؤلب عربعالاو لادط ىكت لع تق وتيال لطاب ويف دقملا بل اح
 يا ولالا فمي عاجلا شت الو اه رينج و يل !نبلا غال ةىلبلا دج
 دنت ع و قكال مما ولا ىف ”عزراجالا درغ ١تلد 6 لعل ديب اظفلبب
 دو اناولد وكب لانه مسلا نال ىزكذ مسياطنا غصن نوك نا
 تاك ذا اهني يسم اياصولا نم ميمحرلا ىواتم أ هسداو هلهتلادلو

 فاخجزقو ضرا ىف ىرشلا مجولاب باق قامسو مركس الع ماقيل
 ميشو قحاؤ ىع ص كب كجرر ثم ممصو معابد مبا نع ممل

 ٠ اماتخفم دبي موصر راك ميببا نوك لف عيجلا ىتشملا
 ونادر وج كو يسيرا تبنعل اب هو شو ىصولا عيب زوج و ل زاؤملا
 ىضالا ناد صوف ١ ابولو ىدهازلل حيقلا نو حرام خياكو نال
 قح ميلا دهس ىرن وملا تيدلالع ىص قدا قل5 تبلعلا ضم انبب
 قيد ىدحلا تيدا ني كاقو ضيقلاب عيبلا ىرتتملا ثدمل
 درع ليك ع نوبمو ضيتفلاب عيبجلا ىرتشمللا ىكمي تلق عيبا



 نم ايضوالا بد) ىرّتشملا دب ىن اعلق عيبملا مادام زضلا تيعيابتملا
 يك ىحلص تول ئع دسانولا عيبلا ماها ىف د مك محامو مسإا لص

 عوسم ىلا حجات له عكس .فضكو ضر ىف ميتا ميتيلا نس لب
 الون |مسق نوح صيت | تحت نككذ ىلا حيات ال رنا م١ هر اقع حياتك <
 مضنب طوطحم كر اقعل اى بيل و زاج ميل | ل وقنم ىصول | عبو

 ىمءىص لا ةخحاللا ىف و اياصولا ئح حط ىكنكس مل صياد
 عج اذنلا عئاقنع عيب للكبير اكو مجا>سع ئه رزؤصل ا ضورع مس

 راقعلا ثم د لوقنملا عب ىلا فني اصواصا بدأ فد ين )

 لونا ض نم يشمل نا ىاريح الا عميالا نع الذ ىصبلا ىف كلا
 نم للضلاو اميل ا لعح نم لوف حطب ا مم ىاقعلا قي نما
 لاضخلا نصحت تييرصملا ضعب طلع نمو كاد ثيحراقعلا

 "ةجرلا ف ورتنا رت داع حجر لع كنب و مب قفا ساقصلا ع
 كثر روك كندا ٍيوا سلطلاو نيني يي ىاقعلا ع سيجانبلا

 بكيالا»و ححطشلا كح بكيام باي نم ادطا دى اقملا
 دز مداره ”م-صصعلا ثممد جدن ثا ميكا و انبلا ,جمغشس الو

 ادا ايف للم ماس هماو ايلين كاكف مل ىا رح < « حصا لا

 : انبلا لق تيلاوحانب ىف و تافحانب لي حم ولعم تصص:يتيل ناك

 سال ىرشسلا ٠مصو مصخل ءابف فقو ضررا طل ىرشللا جولاب
 صار طر وكذللا مصو دد تع لع عر رج زملا حييتيلل و |.متمف فعضب
 تفك عيبا مصرا مد بزل ا ىيصر وكما عسلا نوك نو ةءوب ملا

 _ لم اضرا مقل فعنص نقلا نولكو لبق امزعا# لقلملا نم انبلا
 بى وكم راع رادانب ف ةمولعم صح توصل ناك ايف
 ظح ىكذ ىف و لشملا نب رسطنمل اموبا هاش اذ امها تع تالا
 اىيحكحر وب لحلا علا نوكد لبو سوتتسم بالأو تيريوصللا صم و

 ثبافتراهد ةمقلا لشرب زياجع مسلفد ثم ريزعص لام بادعا عسبإو قنتترك
 ليسن راقعلا ٠١ لوتنلا ف لكان جو الالاو سلا وهو رش
 لحما وقتل - مح اتبلا و ىصولا باب نم_سوشنلا لع ىالع
 ماوعتما م) و تزد 'حانب ىف .ممولصم صح مادي ناك 2١ اهو حسم رعب

 لحرب نم جر وبزملا مصل تعابط اههفنك وار ىف مه و مليع قطنتو

 ا و

 غوسمارا.ر نسا عيب يمودل

 اهلا رم

 نس اسيل ذلاو امبلا
 داققلا

 لوونملا ثيززللاو انملا

 مضطر ُن اع |

 روئصلا هشاءانب

 | | كوملم ا كح ءكفانبلا
 لاب تعا مدارك ىف ءاتبا
 اعبي ةيدؤرملا قفل رمل
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 <مب روك متيلازغاك

 مييلدب ال امهواركو
 هيف

 عري ةظنح ملا عيب عمي
 رك وقل

 ةكماااعر ( ثدحاو ىرصت
 عك ليدوالو عيتيلا] هوب

 ىد اعلان العن ان يا
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 نبالو مشزنملا هتجادل ممرتضبق للثملا نتوع مار دلا نم مولعم نقب
 حفطلا بالام لش لوحي و مند بروتلانياج عييلا نوكي لدزت لككذ ثح مل
 معزعا اى > عرج ىف وه نا ارتاح و ماو رع و مح اكرعيب د ملص
 روت اع حقطع امو هاو بصالا يعطونا انزكو طقف دا عرج
 ناس 6و ةيهاركلا تم ةرزصلا عيب لمكص ند ىالعلا ئّتدحا ه1

 رايفلار |يتيسا و ةوسكككو قضنلاك دع ىؤصلل كبالام | ظن اروبا ناجح و
 ماو 2و حال يوصله ادهنا منع كدالام عنب لعاصيناو كذؤع و
 سؤصلا يا ع ىاجا انضرا زاجو يطل اسد مهر جف نحصلا ىاوه
 مسالا يأ ورم هزنع و خرالا الو امتتتلالا كو معلا هرج وي. ب طتفط محال
 ني عري زيا؟ يح كاوه و رهصلا) اضيخ اعنف مذ اد( برق اوه بام ني حس و اكقملالا ىج مد نا دوك ى ىو دقلا جاور ف هريعصلا
 قط عرج ذل وع متي ىلعتمل ناكل اهو 0 تبع ل بنا دم

 ةسلتخا تقفن ريؤصلا لع جاههافلا طرا ند تجرح صاح مبا
 ىيل زعل اذلو قبو لكي ملا بلاطم ديري ادري شير علب تح مانع ةدس
 ظ تورلا نا لص الا يه اركلا تاقرفتس نم ةيادبلا فو مم بريف ميلاطملا مل
 منه ل دب ال ام |رشسك لاح قر ورص نم وز و لاق مح مش الث عافن ا اطمعل !ىلع
 ١و 2714 مع قفنيو لوه نم لك ا و ,سيفن م يصل قر اجا و مصيب و
 ىرهازلا ى داخل ف امو اصطلم رنا مج ةره ناك اذ اورمتلملاو
 لها مدحا و نكت و رص ملا و دخلو بالا ل لبصش نم م ويبلا ئم
 ا نه / نا خا لعن ومر و صد ميل ىسيل و شلا و حيبلا نم متيم ناح ذب كسلا
 ىواتن انكم ةرورصلا زءاج طك ناو هرشي و لاملا نخاب ىئاقلا 2|
 اكواتؤلا نع الوقند تيار قا ضمارعلا باك بنتو يل ول و نش ريس لها
 !اهنضا3 015 ةرعزعلل ' اج ضر ناب ىسوب ىلا اقل فاو يلنملا
 ٌقتدملا حرش ىف ىادملا ىكذوخ ركذ ور زنا في ب و ناسك اب و
 مث مل ضيبالاح عيب كلي ميتيلا جيدا ند اساس نا مت نف اسس نع
 ولو صس مرسي ف راقمل ادا تالوقللا وك نئعراقملا ب صاخح
 2 فىاااذهو تلق لاق يحرر املا ىدلا ىف امل ت اخ وسملا دوج عم
  ناىكليالا#/ اذ 2. و) ما لبق نحال اصو حابلاول عوسملا, اعلا عتب
 ملل ؤ جس لع ات طك عوسكو ماعط معاش ال و اقلطم ى اقعلا عينا

 نر



 قاّقلا بصا رط اح يهص و بيع سابك سو تبلل و تيح ليع نيد

 راد ىف وشي ا لجل دلد ريو ريلغ لكن دونت و سؤصلا١ نع البكو

 ”اهكرطجساذاو راض يضم دار هور كانط مال كش

 ىدااا بوكت ىذ م ة وسد لبق ملغ لكذب احلا ىا عج

 بصس نا ىض اًقدنذ ضاحرئصلاو بيغعر ايككا حتر واو تموع

 توىكت ليك لا ىلع كح ١ ذا ءيلع ى بد اليكو فصلا ١ انج نع
 تلق تتمهارمر تيب للا نيش ى نكد انك هش سولاويج عانت
 بصباعر دقد ملا 3١ رخاشلل بصي ىف مثياد ةروتيسل مى ىنعلا نا لع
 ىلع مدقم نمللا نال م يلع ىكذي عجر ىاسجكلا رطحا ذ اذ رابكلا

 مه مدام انمعلا بدا ىف ىناولذلا بياكل نتن الط كو ثا ىملا
 نس دىصق اذا ث ىا ولا ذل جس سا وصولا ىف مل و تكلا لاسم ىف
 فتك ملو رخل نيلي سلخ تجااو اًمهلاو ةنيبلاب جكرتلا تع تملا

 ”مرغلا اذه كراش لب لوالا م ضنا معف داع مغ لاح ةكرتلا ىف
 نم نمللا ىصت اذا ث ىاولا ثدلا نيش س كذو حسك ل ودم
 نمي ا" انه شاب ىداولو ل نمضر رخام رغ احولف نارقاب تكرلا

 تصوااذا امن حس سم ىف داع ى مك مطلا اذه كراش

 اراتحم ايصو اهجو رن تماقاو اضف تينيعم عاجلا هام كثب دنع

 دل و مباب /الاببذع تباثللا اهكيدائباو ابعسب هاج افلم طيص

 تب نعد اه وزب نع لكذ لع وّريكم تتاهو ىكذ + كتلتلا فرص

 صولا م/صوحلاو جوالا نبق هرعقلا تقاسم قوف ”مبسياغ
 -رسسق سقت مهولعح راد فيصرو اتم ىلع -لقأم <52 تئاخخو

 نلوم فصلا صولا و ايف ميلع تعب لص صعب حب ىف هر ايجا

 دأب نمسو كج اراب ايام كلب شلا و مم نم

 ناكناد ميبلا صن ىحو فىكذب صولل ناد | يلح ىصاق ىدل

 ' ا وع اطل كم لكذ < رت د اح ى ربك ع ىو نم

 ايضعامل ىو مج لكن د ٍبتكو عيبلا مهجب به نح ىفح قفاو

 ىالعلل رش و م وشلا قف اذ دنع اماو مث اون اعش ح وش دعب

 نال 6ا ىاععلا سعف بياطل ا ريبكك١ ىلع ىعولا ىإ معبب لياجحو

 كندا و >اك مليانه اي زعم هد ار كرا هللد لادع فاظخجوإ

 اقم دولا حيب ةىد
 ا كراولان اى ١

 ناقل زيوع
 ريع
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 ِهَم فوحرنع راثعلا عب لري ئاهلاله

 عيبب ملذ صولا ابين روس و١
 همم كرس ول ردك

 رراولا صخر اسذلا ىف ولا لاي تداخل ضر رنا روان مال ال هتالا ءاتسمعلاو
 ا امكن 2 محو لا ذ ىر قينبحى دل دا فعلا نمريبكلا
 لو ىلا حلب مجاررو ان هنالال صام سلوق قاض هلال مصر اذ
 سامعلا عيب رل صولا ن١ ىف ارح تيمدل لا موق ىبف سدان رايملا كده نال ابياغ ىدببكا ثراولا اك | كله ف وخوا
 ار والو عاردب وا و1 ثيد تلا لع هداكذدا تاييبلا مساع :واك طاح ريبكلا ثرا ولا حو اكءداو سدرك ملل و تيم ع ثيدل
 اهدنع و كلا عينج عبس فنعم ر وصحر ابك ث رولا و ”كرملا هر
 حضلاب دنق حرالحلا ذل ن اةورتين) نيدللا ةصح ميس اكا زوجك”
 مرا الا الاصا كرملا زر ضرصتلا صوال ىسن ١ يونصح ا١وناكاذا سجال
 نورا بج ر ولا ضقت ملو صوب ىوا وا يد تيملا يع تاك
 يدل ناك نا الكب كربلا عيببي عاف صلاح ثم مص وااو دف لو
 انهرا نيدلا لع د ازئام عيب لو اج مل نا يدلل دادقمم.و اطيح
 اوزتد لبونو تأاللا يار قع. ص ىلا دعني و ممل اذ الح هردلع
 روكرللا قالا ة داي زلا ىف و اج كاب اه رار قمن اج تكرتلا ئمايشس
 نزال ىف ني 1 وقد و اص و ك١ ب دا اننا تلا يللا
 -قزعتسح كيلا تناك ذ١ ملا لص الب كربتا فكك ر ياسو َِيْغلاَو
 يرحو ١ دنع دلازلا عيب ل اك قت انت١ مص وهاوا ترردللا امهبح ىف ٠ رو نار دلو قرم نكت لادا و لوقنم و ىاقع نم اهلك اجيب ءلذ
 ما عر بص 0 نا ثع رانعصلا ماهحا ير مس م لا ا#
 مس اجو ىابلا جيب. سالو ل ركرتلا ضعب عيب مالو صولا تن قم
 نئوتفاا رش د اح ما هاذ ىّرصام ىلرخ دقن و مف لسا نءابب

 امك عال نيح عبي ندا ملف ميص وها انبم ذنعنمت هارد بكرا ف نكي للا ١
 يبي رك ىينبط ص اقل مع ىلا جاتي اكو اقافت ا دص ولاد دقب
 لوقْسس ابو ن اكولف ىاقعلا يلع كيلا ىف نك مل يح اذ سموكي ثنا
 مق نيب ملا ننغ ساه دفن و لصف عسي ص ولا , دقب
 ايل دعانب نكذ لعدم انما عيبا ةابلار در راّقعلا نم مسي
 ليغ تناذا اهو لس جما هيج هدا ورعاب حص ول اكثئءدلاو. جىفملا
 نوم ثررا ولا هاًضف و ايع رش انونت ميعرشلا ةشربلاب بزل تيد تيم

 جاع



 ع8 2 جمالا ىف كاترن بوتت لكذ ل لب تكرتلا ف كبد ؟وجرلا نب سو لام

 ثومبحرر مهن | لام نم تيبلا نمكن او دقن ١ذإ رن رولاوا صولا
 واوا صولا ضع ١ ذ١ اكو تيع ىلعتم اونوك مد كلا ىف -_
 تيبمللا تيد ىنصَق ١١١ > مازملا ىف هامل اهليام نح تملا يد

 تلاوصولا نفكا ذا ام سررت نيطكتلا ىف اهكركرلا ىف مي عجحرس
 سلوق حقي و كذ مل لن# تكي ىف عجريل ىدسملا تنفك لاه نس
 و! ريؤصللل ةوسكىرتشا )١ صولا ٠نكو نبتت ىكذ ذر تسب
 كام نم مفكو١ تملا يد ىضق و مسن لاح م ملع قفني ام
 كرم تيما ىحولا ننفكول و اعوطتنح توكذالو جرس رن ١ "سن

 رردلا ىف ملثم ايصواا 53 اهب قصف نم يوت ,لوق بص مسطن لام
 ك2 تفلخو عع بخ رم و نع و ج هن وزرع تاه ارح ذر قبس

 ايا ذب سانلل ىعط) مامط نت ىف اخلبم امن ىو انبع تّقفن ان
 جوز ن ذ ١ "لد مم زءاللا ضلا تاهغللا نع ىذ عى و ام وم

 ليم رد نلا ليك ركرلا ئح علبملا ب اصتح ا ثو دب سو عش مجوالو
 ثمح تملا رابح ىف يفنا مار ولادحا فجرت ىكذ مبل ىببل

 احبت نكلال ف تييلا كاع نم بس ني ابلا) عد نار يطب تكوينا
 ىف إب نيح ث ذا كو ص هالإد ىونحو عهشنلا |شاو ملل ق اضن الا فالح

 مساعت لاح نم ىكذ ناكر بييضد نم بسح م اذكري ولا
 اولا تافصن خص نح ىده ازلا ىواحبسف اع رت نوك
 خول دفكو قيِمْس حو تجب و ن نع اجر تاح١ذ١اه5 حس كولا مف

 ف لكذ مكتب عجرر حله يملا نطكن هزتكاب مست لا نوم
 لاء تيلا ضكا ذا تر ولا دحا مكدماو وجرال“ركك محا بكتب
 نيكي ,تطكن اذ هكرتلا ىف عج مش ىولا هد ذا يطب للملا كتفك
 جري ندا ل قو كعك شر ولا حلا اكوجج و ك تملا نضكن وح
 عدوذ عر اًينخا نال صر >6 ج15 جيشا مكر دقب زكرلا ىف

 اك نزا ىوزلت هوب ص ولات ازرصت عنق ى داتظلا وزن عملا

 |. عجرياو جاد تملا تنفك م ئبكأب ,نفكْن ١و ١ياصولا م

 مج و رلف لأمللا شكيدقب وجر لل ناو تملا نفكر نقب
 تيملا ثراولا نفك ١ كويعل ١ ىو مص الخلف ملتح و خب نازي

 تاني 007
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 اماعطربدللا ثراولا وشم
 ءحشن لام سريؤصلا موسما

 ولام | كر اولا ننا

 سعب ةلَزعلا نب

 نم يكب كر اول امنذك
 حد لكلامك
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 و ايصولاتيئ ان ذك| ذي
 ىبش او ( كرولا

 هلم هلك الو كاف

 ىلع عج_مل رثف اكآ
 أ بيس ( ىلا

 -ةروتم حاسم نم جداخراتت مج يال ىبجالاو مج رست لاح نم
 ىف عجيل من لام نم شرا ولا يع تيملا نتكولو ضكازملا نم
 دبسملوأ ثراولا نع دبا عوج ملال سيلف ث ساولا رحا سيلعب مك

 نيعم ىف و «ىبحرلا مل تاكع جريل مسمن لام نيم صولا نفكولو
 حوت ف دات اف ةدادزلا نم نفكلا ددع ىف داز, ذا قفملا
 د 1/151 ناب ىللع نو تسلق تيجاسلا ىف نك لكلا ننح نفككا
 ال رنا تالا نم اضوه و ضنلاو شم نوكي تك :ءقلاو
 رب ولان عركذ ىتغملا نييعح ىف رك ذ اح مقا اياصولا ثم حاجا
 بدق ف دارا ١51 صولا دا مسفشل اب رتشم ,توكمجحو و صولا باب ىف
 ارت سن اي رتضح نوكيش هليقد دع ف 5 د ابنلا ذاب دصعتمراص
 طيف و د اي الا نكس م اذ ننفتكا د دعت دازاذااع نالخب دضكت ثا
 زيكو كيملا شكا اخ اولا و) صولا نا نص افلو ومد ابن *
 حرم نال للا و طقم ةد اي زلا منكم د دعلا ثييح نيم لثنملا نفكمم
 6س ربتم اص نال اطتقف للملا تفكل ع د ازن اسال لكك ننعم رهن يح
 نص مق ديرقب تيجا كاد نع تنك 51 ١ذه و نقلا مدعل لكلاب
 مج حج مدقتاه وم ءىجرلا دصتو لع ,سفن يلام نح تفك نا احاو
 نتاللتحلا نمكع د ان نا ءيشب مجرسال نا ومر و بع د ى ءاتفلا
 ىلا دايزلا نيب قرطلا انهاوركذي ملو :سبتلاك ل د فذ
 َ 1 شح انيس اك نا اهلظم ؟ وجر ال نا وهاظو ددملاو ا
 ىعل مجو ملط كاملا ضكر ديد مجري لقيت تاو ىرئازببلا لوف:
 لليل دوه لب لكك ١ ذل ةربتلا ليل د ىكذ نوكوشم وه جحولاب و دام
 ثضراولاو صولا ىف ملك ده و حبات اطقف ةداايزلا غ ؛ىتسلا ىلع
 اذه م ثياولا ل ن 2115056 قدطم ل : جحر الؤ ىلجح «لامأو
 هيو تاعول ىرع ازلا ىداحل ىف الو مكر تل تاكا ذا امهر 2-4

 مجريل سفن كاد خص زحاذمل نفك تتر و قيم تفك بجسوو مل (ئس
 نالا ن ذ١الب قضن اول «وجرلارل سبل تصح .منم بييانمذا لع
 جريل ملء اع دمحا فن 1151 كر شمملا لتحت وأ :يزل ا و١ دبعلاك
 قمردارزدلا كات حاملا ن ذايب لص ١21 عج ال يبلطلا ىلع
 متر و لع نفك بجو و لوك نم دامتسي نيلوصملا ميش احس

 نا



 الب جول ا رونع لاح نم مضرصا ذا ةج وزلا نيزوكتكم ملع بك مولا

 ثالاالب اهنضكت ىشتسي ىنجالاك  يتموو ئاقلاث ذ )وا ماذا
 مال عيلطو دا حظما © رن ليع عا نع ب ىفملا عانب اقلطم
 _ م اظوهامل ع ربتم توكيق هلع بجاو وهام يعل نع ىدا١ نت
 ٌرولادحا و | صولا تيما نفكول ملوخ ثنح ىكذ ئشتسسب ىامزننا
 عي قحامتك2 ىفايجاو سيل هجوزلا تفك ال عجرس لشملا نفك
 نفككا نوكش اه وز لع بج اووه لب ثراولاوا ىولا نحن

 متيد ,اد اب [بان ول 7 ١3الد مرلع نع ايجاو رط اقسا ىف اعربتم

 ١ ده نا اضرا نيل وصملا رش اح نق سرلا ردل ركذ لقدادس

 ىولا لَم ص النلل ىف لاق هاوعد درج ””©متسبلاب تشاخإ لم
 ١/> تيلا لاه ىف ؟ىجرلا ىف حبقيال نكو َى افن لا ىف ريم

 ىلا عكذام ثا ننت بتككا نيه يكف مشع مهنا نبل
 لمع انه لَ ى نلا لاوسلا ىف فلوملا هيكذ الل فدان وسو
 ناهاكح نيلٌوو حاشملا ىف ندا ىاتملا دس ف تركذ و دولا

 ؟ ور لجل دابشلالا طارش ] ىف ىالخل عيظن وايصو *« بدا

 منتغاف مف مالكا انم لق و ميلا لع لام نم شفنا اب ىحولا
 ىلع ىل ناكأ نا صوفا قوس مالسلا كيللعو ماقللا اذهر ىح

 شضاقلاص ١ تى ديب هكرمل | تعايش تيملا تيد ىف ءابف ثيد تيما
 تمل ممم ذخ اي ةامرتعلا تاي كك ذ ؟ لن ويواياج تو قبو

 ىترللا ل, ىىولل و ليج لا ص وا لح م وحسن ١اياص و ىف و ندب

 يضاقلارحا نى ند تكن حرح اس تلا تيد  ىص ولاو.ايف نيد

 حداق مصخلاب معح ذل اي و أهرتعلا نبب ىكذ عن وب م ذءاج وز
 نتمعاوصفلا ىف للتحو مش ولاوتكرلا باسم نم بم ذا
 ميشا لام البي تاما ذا صولا قف جس هتنملا ع نيصلا س نو

 ولو البج توم ىلا نمد لو فد بتي تكن ىف يدع ناهض اللب
 دعب دولا ى اهلا مل ىف ١و اراصولا نم ج ىنح ىنص ل ام.طلخ
 نيوصوملا ف ب فل ام ىلا جراف لورا بح اصديب اوعل هإزعو
 تكافصلاو د*“كوا١ لاح الي تاغاشلا بما 2بجمسس ليد اوك اممم ناف

 امو جسمي ولا ثم مزن ىف نكد بسك تكن ىف لع تاهضاكل مم

 ق افلالافر تعب ممولا/ و

 ةسسالاعوجر او )ل

 هل س دحيم اقر مولل

 حال ملرعلا سبوع عم
 هميد
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 الراهب 2- ام ادايصول |
 هَل ف ميلع نام

 لانزلهس# تاماذا بالا

 عرمتلال« دلو |



 ” ضل نامل بالا انرغانر اد تع ولمم صحو روعسم باسل ناك ١ 2 ست با تاما ذ ار
 قلل اني بكر و اهرؤ شتر و نعوانع تام ىرتشملا ماه طبقو هزم هن تنل اء لهجم

 رول روب زلا كاملا ل دي قراجحا تش نعال ماسلا نس - م ولعح ةزج | حم ولعس ةرص ورم نح مي وبا دبح ىجسا مسايا سس ١ من بيك ت ويلا دج اهل تكف دمت لعق مل ليجمع تحف ل وب نما متل و ا
 رج ل ول مضلل و َعيؤزللاو ضانلل ىف مشن كرك شذ دلل لمت راج عييلارج وبن ايدول . "ير جو نو دب اررخع د نح عنتم اذ عرج الاب ديحلا مبلاط ةرلا

 7 ١ لييانكت لاوحا اس عيب لكي 6و طو) ضصوحلا م فصوع عمم لّْملاو مضاد لا قبرطجد رييفصالا للاهتتسا جر لو مل نال نيطلاليسيب 2 لو ل اوحارعاس و ميطاراو حاراقعو سا و دو ربع د مينا سنع 6 0 1
 3 و بالا مدع لذع باماوبا دلل اكو بالا ملم و خرياجا
 نج ىنوع ناكوو ماع نماشمو ميتيلارج رن مدحا ماش هي
 ىف بدات لكي مام اذو هك ىج ىف ناكداف مع مرح وذ حر «رجاؤاومدع ولاما مهمل حاو د وجوب معرلع ميراو انهش 4 ماع د
 للا برقا رجوللا ناك ١ رضيزح م١ لاق نكي ل نداو راج
 َُى من تير ميجيلا كاس بالاو | ىو نهر ولو ىف بوكا زباج تايفاع ا ننت 5 00 عل ه سفن ليدب مكما تع رللاديوكب لن |ليسح ايها وح نيح مسنفف تمني يد مييتيلا لامويدولاو جالا نهلرول ا كام نعر ازا صول ١ ىف 0س ضرما حكم نم ايصوالا ب ذا 20 ؛اذو لو حراتحا ا مضلل نكرقتس ناز اجج وه لالع د نعت ني مسؤنلا/و ءرهل ىتيل ا وم يعط ولا و عع نم اكو منفذ نحال مهبل قاد ىصول ١ سرني لابو نا يصودا سيل ملا معاج فو قد بكوولا مقعم ليم 0 م نس جانل ”٠ لل ظ نقللو عر مجو الو ةظ اانا كلا نو ببد ىح ١ نح ىاحلا ثم اء داق ١ ولا ضخااف ميا لص تم ميلع عوظ اذ ماو ىاتخخ ىحو و داع ماتيبال ٠ ايكو حس جراجتالا لراسح لبعد نم ايصوالا بدا ب زوج" 0 سلات هزي اج ماه حرج اذ ممارتع كاكأ ط6 نايعىغ وع ثحك
 ناهد طا نا ض سرب ىلإ نعد اذا لتس ا وج نوت ال سايتقلا

 ى د 1قيانركو ثعرلا نعي وتلا ة لان ٌءراع يمول عل نكو عري و ىبجط نزلا ح لت ف لاثمو ىو الا فرحتم تح يا 0000

2-70 -95 

 مس مح بسس
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 ىِيتلا ركذو -_ واهلا لوصنملا ىف كات بول عيبا كاس ةءاعا ل ل رسل ١ صولا ىف وص الاصفم ايصوخمك

 ىع



 صلاب و ةراعا بد دج اد فو كلو جفا رطل كنا وطب
 سيليغمملا للعو انانكسم ١ لكذ لرصمللا دنمئ ملام ةراعا از

 مل زيوجي ا طرا بحاص لاوو ىو سادلاوهو ىك د.

 ناىولاما دل لمتل ذاعس لإ عم دلل ناكل اوا لولا قراها
 ع دو ميلا ثاءرعب 2 مظفاحل قد وك الذ لذ نحل

 صولا تاورصت و مصاللل قد سرنا ىصاقلاو بأ لكم

 - تينا عضو زا :مجيلا لاه وب صولا ص افلا ب داو

 تم انما قنا حتسملا كاكا ماب لصغب ن١ ىعي تلق

 ايان نمضتت الا و لكذ لذ مر اكتك "«و ملت ”و لالا ءايدلط دوم ملغ

 تم ااًفصلاب ماعلا كاك ساانلا مهني ورب عطتني ملاعل ب انآ جراعاك

 ١١ 4 لس مهاجم هدا و لكذ موسبلف لكذ ىلع نو اك ناو ةروكذللا

 اممللا لآ مار دلا نم مه ولاعم نيد غلام تيم ولمم تع امج م نيب متل ةناك
 مها ريا و س ويزملا ملبملا ضجن جعاجلل نع ابيص و طخ اهني عع ثسالاب
 ا ربا نكياكصولا رهنبوتك نيب ريع راربالاو طل عنموكب ليف مشع
 تءدلا نكب ملاذا اح ويالو اشرنع طخ كا اكو تيملا ميتا م نع

 لف ءارجالا و طلنخاو لجاتلا 22 هدععب ابجاو ناكن اذ مزّقعد ابجاو

 ىو لكذ 42216 فس وي ىلإ لذع و انحاض (نوكبو لجو جذينح ىإ هو ق

 ىم نكلا نم ىرتشملا ١1151 مييلاب لكولاو ن "ئيصاق انماضريسب

 ,اريالا نم لكى ذايو صوفاكب يإ ف يكل و ونا لصنق ١ ١اذم

 ناسكسا لس دى) لورق نا معمم يلقن و رافصلا ماكحا 2غ مدخت اك

 ىررتا هاشم ا عيطماح لود يطب نإ سس رضا ضب كانك
 الح وم قلتملا نقب لج نم ميتيللا ل ومنم عاب ا ذإر انيملا صولا ىف حس

 منا 39 دوجلاب مطلانت ليحل ا نهم ىف 12و شحذ مولعم لجا ىلا
 نإ دا صولا مهد بريل از اج س جملا عسا نوكب قت لجتالا لولح نع

 ران ع مادا و محالللل ىف د ب © لظشمو ناجح جاد ميلا ام

 بلم ملا “وراتنألاو دردلاب ملتي ل نا جئيسنلاب ميبْلا ىحولل

 ,كيرلرلا نم لك ىف ىكذ اشحاذ حج” نكي لو م انصقناو حج 6 قولح
 ناذهتيلا نيدرح ا اذاصولا ميلا لصف نهاصو اى بدا عئانلو
 للع روع كاك قد ناك ناو نر 15 ن وك” دقملا ىلود صولا نكت ل

 0000000 لل ل ل

 هيلو ةراعابإلل عما

 ا سس
 ميار ع مولا هاربا

 رووصعصح

 لي اح افارصولا عيب



 هت تتم وش صر سن صحم

 ك0

 سميلسسسسل

 د

 2 وحاامارساوا الجا ١ ذا ولاو بالا 6 غرز داع نيكو فيج ىفإ
 1 نكي ل نو ضس وو ىج«١ذالنحا رع ناجح المعد ىبصلل بجلاو
 لاذ! نم نا ىصولا لكي لثز لح نع هر اطص دوا نع تاس مت ظ ظ نك 2 ني ايصو بضداضع ندا اياصولا نم يلا ىنوربلع لادا« ٠ ين ل | 1 لل ندا ارحم زاابتوو صخر اجزم اسوا ىرع اسلم لا 0 '| لورين تامو تمعجو زوج ع اص دارغدي لاا سس 20011 ! ٍ [ويبلا للاسم نسر انعصل ماك ] واج كاب شوج كاع لمجد ابجاو
 بيك تك وال ن6 لكأذ حام لهي ال نما باوجو «وا لك ىفوقوملا
 لح لع نو دما لول حولا ئع النعو نيينجل نبع

 اريد حلل قعوص و صد مصر ناب ىببشنلا تجسالعلا ىنا_زوتا  ىئرهولا هلك ون قوفوللا ماع هاو بول ان كذاب ىرظن جملا ىف َفيقحح ماكو 0
 تو ناملوقد يك »و دو) رح ني داذلل لع تك ولا تا) ملوش ىلا 1

 سيت ىا توخا دمباح ىلا فانعمليلع ىف ىلا ةصولا عدم تاف - رابغ اولا اضراب اولح > يعول قاودخد يرحم عصوهاوخا
 ”ننالابق لك منكن قولا تخا زيف تكلا تح معتفنس و١ تبع
 نقولا مشتت *”مزهو ماقم ستحل خماقا قنا جياص را انعالكو
 ,دهاعفف كو لقد انه >0 صو ع د رين كحل وناناكأذاو لع د ماا نبا وج ولل مص ون) نبذ وجحتىم جناب لو
 تاراتحلا دب ىف تكور حيطال رولا د اتبتيف كاصطش ١ نعمل ندا تراك لو مب عصولا و لول كثيرر ف نا واصلا ١ بنان ذم
 محي مت اذيالد 303 ىف نلتبات امز>0 واهكح توج دارلا
 72016 كذب يكل ضق وي نا دارحلاو) بو لوصول عجم و ترأب
 انزكو رْث روج توح تريح نماتيات ن اك, وال رككح هدا اه ىبظظر
 ناتتف دوغ تسلل ل 97 نمملاو رخل هي ب صو) وا ل صواول
 ى وك لع حاصولا د9٠ ن١ نكمف اذه عو حلل ال رلولل

 فز ىلا فم قالاطاتلا نيحاجشلا بس رصد نخاشم
 لك عيال نحو ميكاب ضمان انو ليغم كما جف نع *نوكذ امانا ىك نب اي قضدو جائسملا لع ىف ايزعلا ةلاس يذل

 م

 ا



لن م؟ساواهدعيبب دج بصعم ىلا حماتك كو دالول ١ لد ل١ صولا
 

 ,للشمر ذبم باوبا دج اهو امها نعفلخت تاء اهل تعص ىف

 كير نو جو لك نم اصول له مليجا مااهلو نيحاربع ىلإ

 نه مل اذل وايصو ةروبزملا امرم١ بدو ايل نيب نع لاخلا عنه
 هدم داهمت أ ىلا صول لبحر باايلا ل وا الفن مدشتو هددت
 ركذ لل ام ىف ريلع فوخم قساذ ىلا وا ول وفتح زاج ن نتف

 تمضاا هجر هانصحا جاف حطاب عص ولا نإ قصد ىف

 نإ غش التم ىسافلا له تاكل ايصو عرلع لص و صولا

 مصولانئن ىمع اقل ١ ثاول و ضد ىداتؤلا مجب اصو توك

 حنا لق ايصو# عبي عراب و جيلا تسد صولا اره ىضَقف

 قح حرك مل ناو ١زياج عنصاح يج ناك صولا ثح مر

 .اذاراتنلا ص ولا ف قست لاح اع اصو رك لصاو بان

 ىكقاا رهجاو تحرش ري ملو تشيلو تيملاّت نب مضنلا ني د ىدا

 كارل 81و ه نم ىرغ بصنيب هياص ولا نرد مج ري ناب سو

 لزاونلااياصو ىف .كذو حداهلا لاو ىن ابارك كة ضاقلل لب

 مهاربا نع ى ور ان كه ل نع متابا عر دعب ملواني دىداىصو

 ساجلا ثيهاوبا يلا كام رص الخل ىت و لهخربوصو اص ثا

لل مت نا اما ص املا لوفي نااصلا ثدلا ىف
 واسد ع

 مرحا ”لو هاربا ن اذ ياصولا نع كبجحيز وا تبدل ا نيع رك رمت

 نين ارا ماك لمح و تءاضواا »و
 رصارهو مالظؤادل ىف و

 مسيو ءايصوتالا ب دا ارك طل و و1 ىف ر وكذل ١ وه و ساحل

 عصصّقب و”! صولا نع مجري نا عدلا قي لا ذا نا قياللاف

لا وهو ميلا و حرطار ظن. واط اتح | لاملا نع هدب
 مياربا نع ك

 ىوعرلا لكك ثح رس ماو ميزا -»طس دب ده و لاص ني :١

 وهو ل دعب تشملو اني د تيملا لع ىدا صد جمعتشلا ضو

 ىصولا يقي ثم بصب املا ثنا ف اصلا ركذ و لزعلا ةلامح
 نضطلاو) تك يو بصحلا ىداددأا بصلعل ١ وأ تعرللا لع خابسلا هلع

 زاىداذاب كك  ىضصاقلا ءتانلل ىو مدطولولا انكر جرط ضاقل ا ممهتيف

 ضكعّمملا ملاضاغاو نيلح ىل لوو ع مجرخي «ىصولا مم ١ اذا

 را ل

 لالا افلتسرملا ناك ذا
 ى» اقلاعرنر
 هسضصا 7

 اه 007

 هجرك ساىل ا ممو| ||
 ميصولاص رم قر

 ىئدا اذار انجل يصولاو
 ىماقلاعباو قمل امم د

 هلزعد
- 

 ها

 هش دو ؟يدولانهسي ملاذا

 "4 اقلارجاتيل اري مو
 تباصولا

 الر. تن ل دع ةليح
 هيكل 0

1 

 اهم م
 مهم



 7 ا

 يعرل ميما (ذاىم الا
 نسلطع «هرك

 مياصولا
- 

 نيلاملاو ثلا ليع حديب لل نم مااا مصعب هاد هرب تح لانا رز ير عض املا كان ١وماتخا اني د تلا ليع ىعد) . ىو صضراحىصولا تانهمو ”ابعف تع مشل اها واعف ق | نما جرا زخاييللل ماسالا ولات راهم عشنا نهد ١ 2 ا نوع هللا لقاح حيد جك صولا متم1001 اقل تا مس يللا قس هاف ل صوع امجد ضاتلا يزد تيللا كريمل و ب ملا دااحا ترمرالا لع ديرب ل ثتداكأ ذاع حسمت ناهاظلل و لروما ضمم كاد ىوول هابشس الا عيطس احق نىك مرع د ف :نيقالمل بدا روك ذح جرك الو حا ملام عا طرحتي لوو نج ىكأ ذاىو مد اتف ىف د وكل موعادبلل ححالملاو معنا ] 1 ما نكد يتفاوت ى تملا دعو جرك فسوي وبا لائىورخا
 نانا عمك مفطحولا كاف ص ولا مج قصاقلا ىونفلا لِ غشا نخحا يو ةاص ىلا نوع حاتنلا جري "كو ميحاص هيع ادد ىذلا تيدلا رادقحف ايصو ترالا حلمك يح اقل ك١ حيك هسا حر ىاضط مذ وتب د صو اى نعد ”مياص ولا د * يل 98 حاعا١شب ثاو تاصولا نيعاجر اح و« راصوايصو اياها لاش نا كذ دجبر يداج ضاقللا مي نعني : ىدللا مق ىحابصو ع يصيب نص اولا تحاد +ليب ل تاك , نار ةراصولا نع لزب ىنص تل هداط نب ل ىبيذلو تلا لع ١و ىت دا اى فاد مم تيديخ تم و ةراصولا نع جرحه مل اى عاصولا حر نلح رخآ ياو تدلا ىف وتم قحط عتيبلا موت وا ىع نت ىلا تيمدللا نع متري ثا صضاقلا ل دوغ ثرالاوبا ضال او مياصولا ند محرك
 كاد عد نح لاللا زك ضال ثاط يؤم ثاو ىلع ثم قزح ءايح بالاك ناكو و تيبطلا ىاقم م3 صولا نا“ ىلا ١ لعوره ٠ طن ا وهد جري فس رو ور١ تمد محرك الو عرع مهح
 7 لطم داولو اصولا خوع نصاتلالا جرحك كت يجلا ع انيد ىرااد ص زا ىم اف حصه ارخا نمحجصالنلل قد ىلا ندا
 تدلل! ىف. انلا ثيدااوبا ميله كلاف جرحي تدايبع اا ثم

 م

. 

«ِ 

 د



 ي  ىيع دجعبس

 نسخ

 ا 2101
 مايبتوا ثيدلا لع حالا موقت ثنا ادا ىص اعلا لوعي نا اضرإ

 جرخأا او هاربا نافذ حاصولا ةرع ككيحرخا وا ثلا نع
 يعد 1ذ) ا صاختن ثا رخا عاكك لمحو ب اصولا نع

 فيرذل لمد ططمذ اني د ىعدا ناو ميلاءامرغ نيك انيع داني د

 ا 0 امها لعام توك طقم اثيع ىع ذا ناو مجرب حاس احاحلاو

 كباكفي ام هول ا نمي رم لج ميلا لام ى لعاذار اتا صولا ف لم ىك ذ للحاتف

 حعصخلرطسو مش و عيد فسدت لضبق نم ميلا -+وكصح نك اهي
 تثوبرل ا

 نيالا ضد مد رش ود د نوع نصبت مع رت كلب يلع ف ةساكك متي ديلا لاع

 ا: رداع نام القلم ثدي دللا نعل ق اج ١ ذل لعاب دعتو
 نبقي امل ريلع نافع 5م بق ل ته رجاا لو تبدل | نم قب
 هليعز ديرح اىدودل سايقلا اما ناسكساو سابق مىو ملع ل ةمىجارلو ندلا
 رح جار نق لكايذ رج امل امك تالا اح اتخولو لككي الذ

 اماو ملرجا النا ميَضلا ف .عحو جداعلاو نلوصنفلا ام

 غرو مز لاو د اند ىف ؟اجاتحم ول ككذ لذ حراس

 9 قالا ناسكس اهكرب ذوط اللا ىلا ,ابشم الا ينس اوح و حي ريجلا
 ل ' اولا تال لشد نصر اعبال يقل تدح 8 2 دذ ضر اعبال لول ١١لاقن و ابنه هه تشيل حل اسس
 08 ٍساَك تلا + عصاه هجتلا حه١ ىح ناؤصاَق د تت اذ

 ” وم ئُتالاعاحولل بكى ىف خا ا ىاتزلا صولا شلل 5# اقم هاو _ييصت
 رجال خب كلج للتءرجا ل جدو اشم ل لوح ىصوملا نكيملو

 ,ذ وخال اوهو حا نبلاو شان ياكاجا عج ولان اسا ملعقتم

 يفر انين املام 22 اجرح ول لوقب هريصت ٍةاىوهل هابل «ىشماوحو ح ضل ا

 1 دولوكب مار رابعه 6و ىورعملاب لكايلؤ ليقف ناكنمو حقب للا 0 ىف ال قطاوح

 ةرسجالا اود بكر و متيلا لام نم لوككي ن) ىص ولل ريصم نع و ار كو ماكل

 قى و سادهلاوهون وكب /مامعم كاقو متيلا عاوحوف بهذ اذا

 س لقب اجاتحم ةح اك ١١ ىف ورعملاب لكأي تار وجي ثا سلا
 مل كلنا لس الأ نا ىف جيان ج ضاربلا ىف ىنك درزلا بسام
 ص افلارل صرفر لن 1و ككذ مل نا صاظواجات حول ليغ لشهر جار دو

 ولو ص ولا لكي كو ىو العلا حش نع تسلوصاعالا هاج نكك موحا

 اذه ناهاظلاو شنارت رجا رست لكأزم رج ( ل نااك( ذا ١ اجاتنن

 صح لعلب # سلاطو



 نا سايقلاو ايصوالا ب داق لاق ليكتلا ملول ا نوع سارقلا لع ىئبم
 13 ا اتيلا لاوحا (توطكاي ترانا ن١ نت مسار موقت لكي اك
 واكس >6 لقا لع رجا لنك رذ 751361 قلطم كاي ال نأ س ايلا بح ىّنن | «ل دعب :لورجأ لضخ ملول واج تدع ول نكالأ ل نا وهدد خس از رب لكان مولعم حا ل داكازا اطر ف زن 1ناض بج والذ احربتح مياص ولا ف يشن >6 ييعصلا الارحرسو يب يدسألا نا وقر رز وبا لاق مدا داق ماما كرفوعو ني ادار اتنخ ا ىف دك ١ م اهذ اق 0 هزات ارقط اكن مو عك وق قمن و ّقفلا
 مهلا لاهو د وبا رتيو مامالا لو وه سااتعلا تاو ىداطلا حرر
 صو نضاضالا هاقا لج ىف سس يح حرا ريل نك نبب يف ادق و
 راظتراو ملس منو '> ححوح ف كيد( | ذه و !ربتح ع ةرشسل لكذ ل ىي) بحجج (مأ قلد ل لبو ضرما نع يللا طعاما ةردخلا تع لرانو لع ملباتقح ىف ارجا ل صر مح مقضنن نكد ذأ ل ضصرعيم ملو متي ىلع
 لاوجراوجو كاك تركك رتبت مهلا مجبلا كاءاوب رقت الو تق لص ىلا
 ١ كرز َنييَح تنلاو الوا مييعتبو ص اهلا نورين ثق جد نكذ ل نا ْ "نيرا ناك او نزح هزه تسل راسو 06 نا سنس الآ بد ىنحاملا ١ | ١ لي الزر ةتو تو كرجا«ن يح يتلا ف هناسقس !اجاتع ف ككذ 0 ١ ١" خرارلاو عيزاتطل ف ناساو ىو ضالتخا اهي لكلا هزه رخا
 مجرلا حلها نع ناذيصلق كاف نانهنص 13 حيتذ ضر اهيا مرق نضف
 عدها خام نإ ع و رتزلا 86 هماو صيصت ىف مساك جما ب حرصا#
 قفار كاع و مامالا لوفوهى نذلا ىس ينل هام توك د١ يفك - لاى ىلا نا ع حل انقل ناد ضداؤالد جادح أب دش
 و انور نعمل نيزفلا ل5 حمات منع نع لفن رح لك لوتطلا بيبا وت
 نئخيالو لبوط مالكد جب تانامالاب انكرتحاوا ف هايتسالا عت اح
 خيا عرب جتكرجاو 6 عصولاب ماعلا نع متت ١ذ١ تيلا صو تنا
 ا رحال لس ناىئص تلا ىاراتاذ ؟ريتللا ىدعرج كو مريم م«
 حب اضم تالطم «جاتحم ناك 5] اه وهازا ناسا لادا تاع نلقو زبناا/نارغرب تيتفا لق و ىوضلا معفاو ند تم عاللااذ
 ناك ناره و صال ل وا: نئحاع رشم ماصوان حيطد رجل ل رجلا <
 لعخ 1 ذاردكك شوي ذ انمتق ١ ىلع و متيلا لام ىف ةءابتلا قعر ا#

 يت
- 



 ةصولا ملوبق نييحاعربنم لعشي نا متل ١م لمف دق نوكي كلذ ئم ايش
 قالا كككي الو مسفن لزع ككي الف مل مز ال تن اك تح تملا ئم
 تلاوصو ىاذهو رهاظ قضوا صاب: ايخرلا ميدعلا ىف ءلزع
 طزغغي نا ىنبنس زاب ىف نك مسن لزع لذ ص اعلا ضواام)
 ب حصن | ئبنيف اذه لع د انا ملزع ىضاقدلو لزعب ىضاتدا لع
 متبل ملاح نم لكلا ملف اجا ناك دا ملرج تملا ىصو ثا كاتب

 ىضم ا 2.2قيقتسلا تكل ىكذ ل ضرغي كنا ضصاقللو لعد دب قيا
 هاو سنكف اجاتحم ناك اف ىضاقلا ىحو اما و اع متم سف معو شل
 دعب عتحا ذا انكو ناج لثملا رجا لل لمحو ضال ريصن نافذ

 نامل نال ده زالرط تياصو دال وجا ل ليمج يح ميهل١ نع بضملا ٠

 ميقا و ىجاب الا لعل ةءىنطملا نع عمتمع نا لذ تاعاك سنن نزع
 اماو ناجح للا جار دب ارجا ل يع و ضاقلا يضم ١5١ صول)
 ىنبم اما هولا ىع وقف زرنا موصل ىلع لرجا الع يملا ىو
 و ارلا ناو ن ١دكس ”*لأ يعوا ٠ انح دق [سايقلا وعام ميك قع

 نر مدهتاد كالي الف لكل و حبات ىنع ناكاذا ل يجا ا/
 نح لعن جاو صولا نا تاخل دقو اد هرءاك عادل
 يبيح و نموت ندا ليع ند رجا كك لاق انما |يو عصي مل مهنيا
 مجسم وبا لاو لى الو لطاب عراجالا ىيصم لاق يضاوفلتخا
 رفمج وبا ذح ا ,ب و ايصو تيك و لتصو ياحاو خضاب طضشلا
 ى اكس او الطاب ل بالاراوبتسما ناكأ ذاف بنا ثييللا باو

 نر اجنالا نالطم نارهاظلا نتكاجات ع ناكا3701 لوا ىئاقلا
 2 جام اذه توللاب حطت قراجالا تاذ بالا توم رهام
 ,١ نع ايصو لي لب ناك لس 55 5 هسماو رشا هذه يف

 اصل ناك نيم اوهو ميعرش مج بجوع متلا صاتقلا محا تبا ىلع
 -طعللا يؤ اه. ميلا وخال نابع جو للك نح اصول حلها متيلا

 -ملصج ارو نب صولا يع عرظاذ مينيلا ما ىضاقاا بصنش مفنلاو

 لا صول ١ ضراغت تئاقف ىصولا نم ترءظ بد ايزح ”و متيلل
 فكماذ لىصا ا عازب قيرش محو ثودبد مثيلا ىوحا لصاعت

 سكي كيلا ىف و خه باوك سكذل نوح عنمت لد اربج ارم وامزتف ىعم ١
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 مسن للص ايلى ضو
 //لعنوت اقل يح طرت

 عرش جو الب يضولا



 قع هرزن ب وصلص ند اكول و ميصو دوبح و عم ميتيللا لاس ف. فرعتنلا ىنضاتنلا 507 اقلافرهنيال ظ
 ؛نب لاق نم ولو وظان دوجحو عم نقولا غ فرصتد ضان كيعالاذه ففولاط انوا يدون

 الا ال ولا نوم ىَوو) ص نال وفا شلع حس داسلا ةرشهاولا م ْ
 رو لتفلا ركذ مارش و ىص ل٠ جيب ىعص ى نسج نس“ 2 اناالويصولا/ز عوم (ةدلربد 00 او 1 ل كا ريكا لا كوتور ومو
 جرحا شاب اذ ور صم اقساو تاكو مش ايزح نع ترسخ ناو ىح مع 0

 لوركا نوع زجاع فييرحص م66٠١ متفق ثااكن )و مصم عع بن وا دسصت لا
 اك ع كدع ناكاذا تيللاىيص و د قى اثرا ع 97 ظ ' 0 يع اكدت - دلولولا ىف ورنا نزع عم حج د١ يي

 . مل رحا را مح نط كاس مسرح تح قطس و هريد تنك كاع مملو سااصولل لاع مرقم ب الايمو )| 000 اس وعرتع وصد خا مادي اان بتنا نعي متاع سس مزعل خدع عمو نو اكرتحا ميلا ماكين تلك مكزعي دا نص اعلا يبني 3 1
! 

 دا وجو عم محا نيه عؤنرسو مي فرحتملا ديب يو ايصو ملعج مما ن١ مالا يمو / ْ
 امتد كك ذ مالا ىص وف سبيل لين ىعررشل مج و ثمو دبد ميب) ىح د هولا نول | ا /

 رار صدا عفا هيتس! اعبس ماو عزو يوتحا تناك ف مه اررلاواورتسئيصوسب
 حجرا نم عار رللا ىكت داد رسم ىصولا ليد يو تييللا نع جي) اجر لا ع تك نأ وهدا

 ءفدولو ين رث نيكذ ىصولل للنوم مارح ل0 حيو و عراب نح جي رثكي ثنا تملا
 ركي ماع ىكذ ل تاك درتسيد نا دارا تيطانع وجل ماد دلا صولا
 وكت نهد“ هرب لا تقف ,درتسا تاى جو -ناما كاكا تنال
 ناو ص انحاء ىف - ملاذ مم تسمع بدايخك هدرتسا ندا
 ريما مدلا هاذ كلنا وماي ملسلسو | مي ىأر فصضل . درتسا

١ 
 ناب نمر جم زنا تيا صغنش د رتسا ماك يلا لاح ىف تففش 5 5 را ع تكمل

 ل نيب لزو ىكرشلا مجولاب ىصو دايخ تاه ضلا نع لأ ١ قرّصلالف من ل 0
 بدا اسلاو تكول نكذ دعب قدم الد مد ىلوزتو
 ْ ت وج رع ضرع حداعالاب حر | سك اننا حبضم نع ايص وك
 فوم سر ورطلا حيعرشملا مس زياولو موسكو متقفن ىف يلع لام هوب ١ فرص
 كا ذي ملعب لوو حقي لبو رف ب نكي ”ىهاظلاا و ملكك ةرسؤ حاملا

 لاه لع بالا ياو قشنان ونجم وااهوتعح ىبالأ حبا دس رتل "سس
 دوعت لوح لاّقو تاطلاسلا يرالولا سوك فسد ىإ دنع داود ا نيا ب الاى اًديإلولا ا لكد) ل3 امزجي بالكيلو دوعن لع تع وا نج القالب ناو مسننو "وعل هناعلاو نولحإ اب ا

 م
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 ريل مصابا نبل ل اىو انا سا امي جد اذاو نشنلا ىف بالا ءالو

 2 واو تاطلسلا مي وا تنص ضار دنع و بالا تال ود وهداذ دنع

 كورص 15 2751 هب لم هد اكو قسم بنوك حا حاس باك ع

 ملعاؤرشم لح الاو ه3 لوا لع ايص واه حا مانا ناطلاب تاوناو

 فون صولا راض رك تلو نير وك ذالا ه230و) نع دين ل تاع
 نو بد فما صولا س مل لدو لغو فشلا ىارع (لو ديب ه2 ضع
 ثنا فرتمو ىص وأول ماواتن ةيايطلمل) ىكذ ىندا55 لبعو فشلا ىزم
 حر لا صو ١11 نط انذ١ تاهقاو ىفو لاحلا ؛هككضاب لوا صرفا

 اهتلعج لاق ماكتينا ىصو فرتللاو ,لعاز رشم زجر حمبح و
 دحا مب دضننال اهو ىلحالا نود فرصتي نا اهم سيدذ تايصو
 ايصوالاد دهس للصم ئماضص واكل ب داو بداح راتنن تييص ولا

 ليال و هدنع لالا نوكلو ىصوب سيل فراممللا حياعملا ماما ناو

 لطاعلا لوتقن و ص اكل ىف و اع و فرشملا ىا/ ثدد بد فيييب ثنا ىصولا
 غفر ١ ذا ىص ول ثدااب ىنتس د ىفه لامس جلا ىؤاوررنا ىذي

 ىصاك بص ١ذا ايد ساطي تدك لض اناا لع دمو نبد متيلا لاوها
 لكذ يلا ضونيب لو ماتياكا ٠١ه د لو١ قعامصو ريلا ىرَص ثم ةارها يلا

 .ثوك لو عع ثح كو ىك 3 هتلو ىنللا ة انها ىنضاَق حبق نيم

 جب نه جور ماها لجر ىف ئس مهد ”عثكر بع سيد وكذللا بضملا
 لش بكد جر عصلا و لذ عاصم تام ىضصلا م ,ثبا يع اصد

 /وتلاف كذب حرص اك مختل هرج نم كنب قحا بال[ صو تعي
 نوكتلم ثيحالار 2 قل1ب 7 ىبا دلل ىف لس ىصولا باي رلحا ىف

 ص مالا نيم الو| نيويتو دحا لا ناطصلاوبا صوب مل ثيح مل تيالولا

 لل ايصوالا ب دا ىف ملثم و الصفم ىصولا ب ١ب نم سرندل ناك ججل
 قاس ا مي وريحا ثبا ماّيبا لع ايع شاص ءىصاقلا ءاقا اذ) اه

 بت لك ىف وى اظنملا سس نعبقيي هديد تح مد١ دبحا ضاق و١ مزح نع
 ماطحاب ىتصم تف د بج وع طرصم و ه 3 سإ ليع ماعلا ىص اهلا مبساك

 , فو نيب اذ اث ىص ولا ةبس اع اهط نا م اتردملا مها مع زرت ن كاو ةزيب كاع

 اككقلاعبنرو مهن كيل اطل ىناقلل حبس اهلا تجيالو توك كن ىرط جو
 مالغ وىج تيل ١ كاوها نه مى نيرا لع ىرج ادع امال بس اج نا

 ١غ

 ٠ ! م وص

 تالري فرورل ممول سيد
 هلعورظ ان اىار

 | يكول ء را ضن انلا يضرك اهيل

 يش هب

 فرصل اذا يمولا ضي
 لق كلا ةقرعم نو دب

 ببصلربل ا ىداق ىرمي
 هدا د1 يدولا

 كواريهصلاىفإ يمو
 دكا ند

 مالا سرلوادكا

 هب

 انمالابس احيناونم الي



 وس رج مح هد مس

 بس اكيرعل د اغسصلاسلاذا
 سعي الد ىصولا

 "راقغت باميغصلل ن اذا
 دامفععت نزيمد

 ميل ١

 00 و لب

 هنارهط م اراد ىرر

 كبر فصلوا ىقو
 لكم ا

 ينل تيما ىرمع عد
 يري يهول ١

 هم حس

 يثولل ثول ٠
 ردالبصم ولأ
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 بدا نق انيعا لجو ناو هريغب ل دبتساو نع رتاتك'سحا ناذ
 م ممجارط ميع رلكملا ماتو قازن )لص طرح او) نه ايصوتما
 51 عالبع ىف: ئيدلا ل الحوض تااركذو ةيداهلا نم ن6 ىف و
 ه"مرلع ىنفتشا لهاؤظليل ىمص واوبسا# ك١و داراو ىاطصلاا ىبك
 بالطيب نا مل و ىص الل ناك عوبس اك كااوبلطو ”ما ىف ورعملاب
 امدو جر ف لوف هولا و عنتماول نك ذ ضع ربت كتنك باسحلاب
 لادن ةحولطم صحو باريس تاكا اااهيو لص رينا انا ىنغا
 ةرولوح ةلحشعا ئمرارللا ويمج م انحرج اذا فاس ديد لم ملا كراش. »
 نودسباري درك ةابصبف ىلا هرج ١ ىف مار الا نم مولعم ةرجاب

 ايس ام رجا نم مفدي ملوى شن مجوالو ريؤصلا ىإ ثع لاك
 محصح رجا لا بلاطوا د يشر ريعصلا علب مليزعصلا مج
 جاسع ىف و من وك نكذ ل لجو رح اتسسملا ثم ارمْصبم ىلا لادلا وص
 انباربخ ع ايدكس واراد ىرْت ١1١ اطرخلا بحعاض لراوث نم وعلل
 لو وريئعصلل رف نق ولا جدايبص للتم ا رجا بكبر صل تناك وا فق و
 نمد كوش انك و ةرطسلاللا تاراجا نم ئماشلا جحصملارطخاوإ
 رجا بجي نا كالغتس الد دعم )و ريعص تزداح وأ يعصر ار نكس
 ىحو هنن داعم ناندو هانكس ببسي نع قتل 11 املا
 تسكب حلا سع از ناذصالا ماكحا ماج داصتقنلا ناك بج ريصلا
 ميصول م لو نير جم اني مولعم نيد علبم منيل ناكأ ١ اهو بص
 روكدللا ملبلاو نروددملا بلاط ماقوا دي , نما متل لب و ىلا
 مذرب دويدار و عزب ةربع "لص بيكر عود ولا ىصبش ناائعاز
 ليف نيم ايصود#ا ب و١ ىاب ىصوا كلا تيبملا متع بريك ىص لا 4.
 لا وابني تيللا ىصد هلا تينا ثيددم ىدا اهريع وجهان نعارلا
 رخا 2 نازي مص اح تصح نيعاربي رش ,ولا لعبد ذلا دم ىص و مل نبك
 تماي زنا و امردو ىضاتقخلاو ىصولاو ب »ا تاذمهل نم بمرتكلا

 كلل حبهو اكوا ثءد تبللا لوم ناىكوس تملا ءادرتع مص اذكانا ثاراولل ٠

 كلا بقي جب ضيقتي اكو مصاخكي تيد تيللا ل نكي مل نا يطرب ىنعبتقي
 فمع ىف ون الحا نو ”ش اح باوجانه أمم ديؤتتس | هربنا
 موب. > نبق توك اال لوع نيود د لو ىص و ىاعصنللا وى ايكو ىانعص

 صد



 نعو انه ريطص ثبا و رجح و لب ئع لج تاما هد قوبستت رولا !لىصولل
 نرمع نثالا تام مخ ىصولا دب تدك رك فلخ و سؤعصللا ليف ئص د١2
 ضم نإ ى داو صولا نم - كرملا نا مببصل مالا تبلط و لما يف
 لذ موو حبي حنو ىك ذ لوع مالا رق دصن لو تيدا يعاني د

 نيدلا ركتأ و مجيد اربكق اضف يد تيدا اضق ميلا صولا ىف دطاطلا معودي دحا و انكاطلا دل 2 حريبظلا ىواتضلا نو مج :
 ملع حشمت موزع نكي حل انا يشعل كلا معض دام صولا ينص يبا ىلع
 نيحثدراولا فدححو تيدلا ت وت للع حشيبب ىصولل نكس حولو تلكد
 لا ماظن الوح ركذ م اذ ثروملا ثمر بد لع مدع كحول فلح
 روش ثرولا ركناو تللا لع اني د ىادا١ ١31 صوفا ن١ هساوض ىف
 ملف ديب صولا نكي ل ناو مولع عنيبلا عماش ىصوللف ثموملا نع
 اوهزرعوف تصوا ةارما بسس نااهعلا لبكض نم اصوالا بدا مهلجعألا
 ليقواهلام ثلث نم اط ذيؤنت ىلع اراتخم ايصوادي زب تساداو اياصوب
 ساق 1! ضمجم ىداق تتاح مث ةيعرش هيب, ى دل فذ درزن
 لذ ارا يع ساد تالا ديب يو اهّييايح نم ؟زجرخ ١ ىف ايصو
 اهرحاد ضلال ييصو نانو ىعرشلا مح ولاد هاوع د تشااذا
 صولا باب سمريوتلا ف نا شد رك حى ىإر, ثا دب نعم اب
 ازدلكك واصلا ناكولو تييلوتش اكن يمص ولا دجا حمض حطب و
 اهسدحا درب < نيا فلا ى وارد دلا ف :ىترنا دار 8١ لع

 م 12 ومينا دان 6+ امزح لكلا وف و شح الا ىو بد فرعسلاب
 ىح واق انام ثكد جحر 2 صو تش احرراتتملا ىف و ارب فيك
 و1 كوالا هاصما كدت هاياصو كف هايص د اهمرخا ول اياصوب
 نوع مح زك و صوملا مزجت ملا» ل نعت لاذ نع صرحا هداك ىند
 تع تعحر ل ومد وا جاصولا نع كلج حا ن وب ناب حاصولا
 لامني زكا و١ بناس ةر مجيص و نيب هجاكول يح ءيلا ىياصو
 ,ايصو>عل د دوس حيصو نم ايص واي ب د١ -اصولا هع نول
 . قيكولاى ار نال ق انو تاؤضملا يجف لكلا دإرضن ا ناجح حامل نييصولا د حا ليك 9 ءانهنا مسيلع و ميو لاما هن وش مات و
 بنا اضيا١هرنعر وذ نايارلا مفرصس ف 6 يتجتت كولا كا“
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 ا غب صولا ١
 لا

 0 ني
 ميرول ول ١ الو - ديب الب )ل

 0 ميز

 فيلكو | ةزيبلا ده اق ايدول
 سس دلاؤع حن رولا

 همم بيب 000[

 هباتصوا اهيبادا ىدامزمررواتصو)١

 يهم رولا

 م[ ب

 تيرصولا رها لمن ز طب

 نييل وملاك

 ضانووموا عرعر للاىمو
 نايصو اىبو

 رثالا نيبصولاره !لكو
 ليقول ١ دارمب ازاج



 ةححح جحمم

 تي 2 افق عدلا افا رتجل ١
 ىثولاو دك تبلا 1

| 

 دالوالا دجى

 راهصلا

 مقسم

 ثنيرماقل ا اهدالوال تيكا
 " جيبلا يع اهيل اج ميسإ نس ا

 ريلعصلل اها ناجاسدف وسل! ىف الل بتال اجامل باص

 ا,ملو ايجريعاعم سبيل خم ولعم قالت فصب تيمتيل ناكا ذا امد سس
 اوقع )جاكى تملا نب سوه زملا ثصنملا عيب دل دب اس بالدجو ما
 ضصورعلا وس, ثاك قفل دلل ويب دّض ائاو ىاد“رلكك 3مل وسيد لنو
 / ةللسمللا نهنكتلو صولل ىذائأو دلل ز ميال نيدلا انكتل ىلعلاو
 5 ركيتلا مصب باكا صولا ىنصاتحلا بدا ٌةرو َمَعيَق دان اذ كتم كذ ىلع

 رههصلل ميبإا نايانأو كلذ دهلل ماو ص ها ديفنتو تسدلااًصّقد

 ةفيحو ١ فقروو يلح عسل للصم طساوا ق اصول ب د١ ىفب بو
 تلاوبااىا ص ولاو ثيدلل ك2لا١ عمم, تيللا ىصول ناَقف دل ءىصولا نمي

 ةرراقلا ند ناولدلل كاك تيملا نبا نيد ارزوصللا تيدل بكذا عيب ملف

 ملا نعالقن 7ع تيعلا يؤدي يوي بو فاضخل نح ظْمك

 كلا اب ول خا ضورعلا غيب كل وهو يبالد ىصو تلا نكي موو
 نو ٠نكو تارمعللا ماجاياصو حرم باكا ص و نال. زجر ل بص و وا نيدل

 .ناكذ لّمنو اياص ولا نم ىو رتل حابب نيلومصطلا ماج نم 7
 زازا مثح و ميما نع صولا بإب حا نم يونتلا عيش ىف ىالعلا
 ىلا لولب انها لذ نإ الو ماك د صو نارعاظلاو ملم باكا رخا

 ى دقن ل عبل ىصاقللا لا سمالا وصولا وا نيل دلا شرف ردنا ضمد
 نق تاق تاسارف ديزل هد اكااهب جس 35 ماس ملاو عيصولاو) تيدا
 انام مل مما ذ تاتش اذ ثدرصا3 د9) لو ىلا جولاب فقد نبا
 حولمم مارد حىسام دعب اتعب موب١ كلاوو ى وب زحلا ديد ري مهن تح
 ناجادقف عسلا نما باع هد دسبرتو نم مالو عيسلا وبك لثو

 ترتشا ةاصا ىيجلاو َقِِح نا ىف ىكذ و جس زءازبلا ىن مك يعصمل اهارشس
 ٠ دوهاشمللا ندي كام« ماللارشمللا مقواهلاد عويمر مصلا اهدا ول تعط

 ١ عنفيو نكذ لكي مالاو مبعاو يصاب مالا ناكر ولا معيلصلا (نوككو
 عض ترمشا ةاصا انعر١١ببج و «ويبلا نمر اطصلا ماكحا تعاصبف
 ان اسس ناجم ند ود للع نمالاب وجت ند عاش ليلطصلا اهداعل
 انج وزن تلا ةاصا ريوصلل ايزه ةبهريضم ع امضلال خرتشسه توكتو

 كاتط ١كب انسب ل زله كل ١ ١ كرم ترتشسا ريئطصدل واهب و
 يكتب 17 مس 7

 0 تيري اميل مالا تلاه ىلج 0و بالا نمبر هكرتشم تاكو ن وجعي

 ' نع



 رارل َءلحاه | ز وجال بالا تالرتاج دعب اقف لاء بال امترادلا نه
 ناكأ ذااهذ قس ريلا عجب اف دءاوعريط كرتين ا رادل | ماج شباط ن ذا نقف
 اررلا نوح انلبح ضال باب ف فحصو متتيلا ىزحا جنبا يع ايصو كن
 ىبالو ل ضاقللا|.جبكر خخ بجو ع مقبلا لع تمت ون ىوع د ونس ىف
 م بثت ل كلل حس زو ةمتتبطلا كلا ئعر ود زملا وللا صد نعل
 نحيا اقباس قشم د ىفم ىفنذ ا ليع امسا مالس الا هج وسمو
 ميس و ”متسم للك ئاربج م, امص وأ نمت >تللا لل اوما نمر وح هادو
 ياو عسا دعاذق لىلوقلو ناطلس ثح امه. هيلا ل ااه ءاهساب
 رو نإ ناو ر الو صولا رفضنا ن سكت ن لا ف صولا ينم
 موج ق نوكيا 1١ ل8ظىباتيلا فاو ١نولنكاي تنل: ىرخحا
 ىلا تاردطاو قع وهلا ماوس هيدا كلاش لييعس تروفصيسس دارا
 ناكو مجمالا نكاح قركاس نا دارا صولا ئ ىبس قرط موا

 ىبانملا كاومإلا ورط اسيبب ند مم ايصوأ وضاق و رول و بالا ئدح نكت ٠ يردي ملامالا ج5 خبرتك ى كلا الا ناذلا نع ليز انوع يزعل
 ناضالد فرطلا ىف بصاا لدافانما ىرطلا نم
 عود رجاولو ىإتعلا لاق فو علا مهلاوحا ناو ركب تامل
 ليتم. مداوحا وس .توار# مو كامانا كسا ناج عني ناو لاو خرا
 علل اب حد اكول اها سانا م نس نيت ى لاقي لبق اب د انزع زيكأب و هلا
 4( ننال :ىلجلا دمي عز اجا لع ققوتيالو عدوتع ىاطبت قحافلا
 نك ىذكذ موش اماو نقوي قح تعيب الو لعل جل احل نيج
 قلها نع يو دصل مهنا لع نفي ماذ تيلعلا شحاؤب ةداكأذا
 لب ناكل 91و عبس هيلا بصف نح ايصال بد كا ينشب اوال لح
 عاوخ' ملبَع حا نص رتغس عزج تخك لاماءللو مج ف نيىتتب دعابصو
 ىو الع ممفنيو ملام ىف ىكذ طلخي تاكف موي لك ىف !عيمنغمل عاردلا
 ضورطللار ليلا باشتحا نم اهنتماو تيدي ىاغلد قبح اه سخ ىذ

 بصيت ىيذ ىولا لف ميش طنب قطا طلح مل ىيرل ماتريغار امملع
 .يارعاف لسسم منييفلا تع نايتخلا للصف اصول ب ىف عرحاك امه ارطع :داكندا ماء ىف تيييتيلل مضورطملا مقفل الحول مد
 ”ااجرع كد له نالاعل ما تك نع هضم تيزلا 0غ ثراولا ىلا ولا
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 بإ قاحا سر مولا فرص

 لكيرؤصلالام عي .ةيللد

 ع4

 ةدتيبلار ام نم ىف قلا
 هل بج

 ايصو | نب ةاضَقلا « ل اد

 يدرلا

 ميقيلا] اهراس اد يهولا

 فو قبرطلاو
 سمر

 يدولاو رجاو تاخل

 هيكل ا

 مييظلاريذ ول هلام'و

 روع رل ادع يصمولاراروا
 لي اح



بجي ”تدللاب تيا يع صولا رقا |١ سا نيخدلا ىف ركذ من بيغ
 66ه 

 تيب ميرطلا لع ماها ثا مى رطلل اوصخح توك نا نع ب جرخي ال نك

 رو واو غاولذل طوسم ىف و ا تنسب حبش ج رضا ىذا نيبولاب تتح
 نيردلاب تيللا لع ولا ىارقا لظذاطلو حداهلا فو حيباتعلاو تيما عرصوولار ارو ا

 لعراعلارارقاو تيللا طع ىارقا ال حطاب ةيصولاواتيبملاوا >> ةيسصوو / سعو | ّْ
 انعرا ىبتعم الف دف  داهخس وب هدا تعا نا و رياح لع ريطلا لق

 يصنف اضع تيدللاب عر اره مصيف ا سا وىع ولا تيكن ناك
 رق ١١ مصيف رحا معمل بتي وا مسي وسيد شر ولل إر اعا بسخ

 20 نبضع ئحايص تاكا ب د١ هدايتط ا راشعا الك ابسصم و ىاتلطم ا

 د نلالا ناالعل عارسك# نحىخضب الو ثيلا للع تيدبد عر ارق ونحو
 ىحولا باب نئمايراص ولا حرس وش تصحيف صيفاذراو ىقملان ويب حلم ْ ْ

 لل سمس اذ ىرطلا مجود ابالص !ىصولا . ع ىضاقلا ررظا ذا انو سس 6 ياثولا زمر قلارهل ا
 ىلاو مد ركل كبت رك ذا نوكب ليز ميتيلا دام ىيلعلا عنو عض مب مبلربسس !الرم | 1
 ردد ىف التسو ىصولا مع رؤنت عيلع 0 نيت ١الصا منبع ضاق بظل ريع 1

 و كلا تح ىف ديرب صوا )اهو يسسا شئ وابصو>ىث ب وو ٠ حس حمل ْ 1

 حجرل ىكذ نم حيضعام عيت ضديد و ع وم ديد موي دىطقي ماب ”دي ةىكقتطل ناصر يلا وهوا 20
 لكل شن ثرا و ل نجود ملو بكرت نخ ىك اد مكر ع درع تلاه مج تييعم د اهصوراص 0

 هازال م صولل 7ك لا نع حنص اهنا ميج و اص و هر توك لن 0 ١

 فو قف ريد ضنا همي الاقل صايل ىو مثبت ميو دح ا" كود ضق | مطعرم يل قر ظ
 اهيا حف نمايصوالا ب د١ اءاجااصوريصر ناذ ىاياصو يصور هل ىاياصو نفنوا |
 للذلا هيي لوا تح١ارجبي هركذ مدّقت نع مدع ه:ل1١ فد اع امج | ا

 عن ىلا 207 6داك شمالا للم دازلاع صنص ننال ,تييص و د لكتف ٠
 راسى لثح دكا لك ل نيعامان ىلع لذ دحا مهم دج حاولا ْ

 , اكوا ما حج وزد موح ضرع ىف كلا حجر ظل جاس حو شلاو نوتمملا 00

 انيعتام م قوه دج ممزاولب ىو زدالوا فك تاس تيما 0
 لوما طيح ماها راب مينا وسما و تير وب نملا اه دتالوا نع 7 0 0 يوقد

 نيروب زل ا اه 2“وا لع ابصو ماا وكت كواحد تلا للم اه داكوا ا

 حص الاهل و عيب "ذل ف لا < رك ذ طا هتضرءاعس جلا تيا ىسيل و
 لابو ىصو تلرا كلاقوا د زيلو مصوٍللا كيو و ظئاطلد

 تت

 قى 1 --خ :

 ير هد يح يوسوس وجع راسم هوس 2. 7 ته

 وا



 توا فوماك 2لواى ديجتن دا نوم دعب دالولا كيا كيس لاق و١
 ًييصو نمو ظانن ل١ نه ىرج ىوكيام وا نوح دعب ممزراولب
 نبذل قعر اتنلا صولا ىف 3 ل والا صقل ١ نئءاصوتلا ب ا١
 ذكَلاب تيللا «دروعرح اون ىحولا ميش شل و منن ؟رتك ىوملا عير
 ,١ نرض انو اررو وااهضرف اذ رخالابتهوا مسد دولا نم مرنعام

 ديفي الذب 2722و ضارقتالا كيك ص رطل هدا ىصرفلا>ك «ىوللا
 ملتعانصو مهلا اعدل ف رخا ىلا ارو ند 3 وطارغ اوذاحا ايس عما
 جرم و ضرفلاب عيغ لكون ملف ممابصبق ىولل نال«دوملا نط
 نم صول ١ اياطبم ول و ىصولا ضتوكر يلا رف رملا نصبق توكرف عحاب
 ىكوحفر نس صرغلا نماضصوالا ب د١ انه انكم ربا ناكك «قوللا

 ذل ىف سعي و معاصو بصي نا ضاقلل يه ابياغ كن اككذا

 و شبت مزه الدلو ضسللا دربيل اصو مهاقاأ باصولا
 هروسس عرابملا ندب ثيدلا نيللى واتخ نم مطولا خس ةلاسسملا
 رو خد ترك كه ١ تطرب للنت رح ١ نم مهتيللا كا ضر ١١ صولا
 و اتحاط ناك حشا ناذ ميلا لاه اروا صولا ىجيتاكو اش

 ف الثخال نال ىف كالا فلتخاو ضارق لل ىكي ىنحاقلا

 -رمل زنر /ىصولا جل زب جملا ميصلاو رح ىإ نع تيتياورلا
 نوب و رن وجا مسظدل ارض ميلا كء صولا ثحا ولو ئاقلا
 لو ىف متيلا ثأم صرقتتسل نا صولا ىيل ليغ نعو مدع انيد
 كلوجرا١1نااداو ىتا'بدا حجرلديخ اواو حوتددلا سحر تفيطع ىفا

 مللسف نم جطباتح مي ساب ل اننتولا ع ى د15 وهذ فذ: حمم ول
 يمجاعرهو ست خال متملا لاه صولا ىإ ضرفي الو صولا تافرصت
 تح رقي انل و لع ردا5 مال نع افلا فالذكت ص ةرزغتس ١ نع
 مقا امهر زل نناثملا حصملا نع ررد بياطلاو فكولا لاح

 مرشاح ده مل ١5١ ضارقالا نكي ان | ضاق ساو صفلا حاج هل

 د ده

 ع1

 يدوم ا

 ايصئصس نام اقم
 ناك وا كيراولا نع

 م

 لابزم ا اكزي ىماثلا
 باو يمولازالك مينا

 لاهزدارهتس رهو سيل
 مسحمل مصل |

 برا - ىره ازلائداكل و براضم نم جحو ها دج وول ل متل ةلغ تيك
 لج. نو د متتبلا لام ىف تكرشملاو ىانع الاب ىحولارهاي ىنعاقلا
 الا لمح ضمب لعب آد نا ليعرلا داؤاو سيرا كزملا نحال
 مليلو لدوع اذا ملاح تل ءاعم نع نع <ارلاب نولصتتب جا

 0 يتيالاهف جلا مزيبإل
 هيسكس ةزم اهدربع



 حت
 غفل م اننك قفار دعو, 7

 3 «ل متيلل

 ن اكلئلا ةيصعلا|علا_نرز

 كلا لالا نسإلو

 انصق ونو به ذملا ىف حالكم ابعي هل ن ناد ذل تع دنتييو ةره ل و١
 طارظملا ىو ةرساذ تاكايخ درجت كاي 3) ساس ىف مرجلاب رئاب
 ثا دعت نال الار خام رطب تت هدا سرح اهو لهو ستيلا
 و َعراكلا ع ىصرهاربجت ”ىواتذلا عج نع تسبعلا رؤد ىو
 راتجالاب رحاب نص الا ى دواخل لوتعف ظل ىئرنا متتبإلا ناك. فرصتملا
 ” ٌنهررللا دبا ثداكأ داو جس رمق اب ارها كد اش را رحاوه
 الصتباتكك تل صو وف دف تاه م صاتلل تبالامبع مط فياظو

 يللا ةرجا ىه راررلا نم جمولعم عرج مح بدال اي اصربلع و ؛لراعلا
 ساشحا مل لبوم ميلا -ماصللو ظل نم ىكذ صولا ىارام
 وعر اس ال١ باب نوح نيذ نال د بيت ميتيلا لاه ئع ىيذ

 هسيع و ؛ايص والا برا عنسيمي اق ضدلا ملكع ء و ميلا لجال

 هي ةهيالطلا# كح _ لكلا هسا
 نكببا نح وو ك2 فلخ و ثلا نبا ىغو مجاور نع اح ىجحر ةحجبس
 ب جيس دام يح اببح ايس جوزلل ,ضدب ملو ابدع عيد بالا
 مهحجمو نااوضم نع تمسالا نبال خر لو تءوبال لاح نبا رعد

 ياس ادب دم يت ضد بوككل نوي زملا كييشن ثا نه و - كلا نوم
 لا عبعملا م١ تبن اث الثا مي و نملا وق و -مكّرلا نص مج و نل١ بضم
 7 نب نوح يدلل عاف يل ال

 حارقتلف تفلتنحا ن5 يللا داك دنع اذ ١و ليصالا سموكي مع تب اًرهلا موفب
 يب دحر وعزل زي قفا نق كرما ثلا م7 او تاتا با

 تيناللللا 5 او لارهاط عمن كطبح اهني ناتخلا دعا 1

 جم ,لعو ىج اسلام ازد قر وكذا ومر و كانت تيال ثالثا و ما تنل

 مصج ح محو -_) رطل وزدلكا حج دش بلاطو ركلاقتلم هزخللا نم و رادسلا
 جبصعلا دلو ارم وك ىهث١تنب لوككا ناو ملال بال ىلس النا اوردارعال

 ماو ىضوسلا حيال سل جاور ن١ ىوتشلا لع ةونصلا ىف لجح و
 مصار لبل بحاص هللعو تارضملا در © و تيا ور قش ادرقلا ميرا وق فاو

 ديلا سف نيج تياو ب ىورفلل ذضنالاو ةيجاسلا جرش ةولعلا ف د

 دج ازنالا بحاض وجاد تحاتع نيه اهجنأ وب نطنعما غل و١



 ١ +045 7 رقي ل لال تعق او ف 15تضلتخا ذا. ارا صج نامي نص ل كرا
 ىلا ناور اد ىججت ىئبي ى لاو ئقد ىقيشال ما عصملا دلو

 ربل ١و اتناك يحصتل ١ ظظانللا نوح عيل نحدكا ولها ظلم ناذ
 ١ تو كاحرصم ينرسلا ما وراد اد عر جقا نها حل ىنا عم
 2 لوقيو ماس ,ماغاو يجكتلا ظانلا نمر ذيع وا ىاتنملاو 1 مبشس لاو
 يلا عاباوجصرقف ىلحرسلا هاوياه ىاوهاماو مياورلا ضاظ
 حض هيدا و ميلع لوعملا نكيلد جاورلاربب اظ ماو دوامي ىوتضلل ذخ الث ثاو
 ماو بال معتسو.ج و لرع تتتام ةارما ى ع يوصاع انبات معلشسو
 يس الو ملا تبل جد زل ضرط دهس قابلا تدك ىلع ىذك لاوخا د الواو
 ءاوجذ تيىكدو اقب اس لاوسلا اذه للضرب لاو امسسنتتسا العا لاوحالا داكوال

 طرد وهو محلا تنب مم لان دلول ىسس ال نا تارمملا ذاك ىيعلا ثنا,لص حام

 طا عملا دلو نا به ندلارهم اظ و ىداتنلا متميز و ونعلا ىف اى وتفلل ذهسالاب
 م اكو تملا ث ساوب كانا برقا ميصعلا دل و نال تفاتخاوا مما ت د ١
 بالو) ماو بال مع تنب تحالدلل نعم ارد ىف و طوس تيملاب املا برم |
 9 ا دق رباطو ببيب راك اخ تب وا لاخ تب و معتشب ملا تبل ملكل املا ع تنبو

 : 7 : ادب” هت ههالحر فس ىف نعد تفلتخ او منجل تادخغ ١ 2واَبحملا دل وو محاورلا ظ
 دك 3 ميم يعدم و اربي فلتخا لئلا نص احلاذ ىتبا زمن د ا ادنع ميجتلا نا 2
 جوا ضو دعب ايلا سوكش لذ حلعا ذاذ يجمل اب طواحبصملا دلو نا ظ

 يدلل مالك رنا عا قكدسا و لاوحاما د يوان ىتساالو ميصملا دإ و اوك ملا تببل
 ماو بال عتب ىف تكةماحررصمل اكتمال ثييراوح ف 5 تكا جرم جس رلا
 بكرم وا ضرشلا بح اصرلو ويصعلا دلو و معلا تنبل ىللاذا نلاخ تسب د
 ماحرالا ىود ثاسهىف مقجا م عطا راتتلا ف ورين) ماحرالا ىدذ

 تناك رظنم ماك ماحرر الا ى ود د”كو) مرعمب وحصع دالو) مصعد 02

 ةيسوسلاب متجرد تناكالاو ثاريملاب لوا مزم برق اذ هفلتخم متجرد
 ظ ضعرارفلا بعصا 2الوأو يصحلا ذالوا عم ثقت ريل حاحرالا ى هذ 2و اف
 ركزت و تاء لججرب د اب لكم ارفلا باوحا دكو) عم نون ريبصملا داكواو
 لمحل وبطل دا/وا نم ايزل محل | تبل ملك لاملاط محتشم او بس نبا
 أنبال ندوتملا ف اه ربتعملا نك تسل زنا ماحر كاك وذ دول
 فهل صم رو يلعلا بكاوكلا ف ركذ و يه نملا لقنل خعوضوملا



 تيسسسسس ل

 نيوقا جرصلا يدل

 يلازتلال ا مجدنا

 هس صو سم سس مس

 هس ميار لارهل اط تلك

 بسلا ئاورتس ناو ميارلا فلصملا دالواق لاق عاف جاو راارباظ ما ٠

 مبصملا ئم دلل الو ب ارفلا ةوفل رابعا الذ مب ف لمح فدتخا و

 كالو ا لاك دلو نم طلوا نيوبال علا دلو ثوبي الذ ا وار اظ يف

 طو) تسيل امءاذ تعب ال وعل اه 2 عبصملا نم دلوتلارابتعا مدعل مالوا
 كلل ثاثداو بالا جب ارقد طلب رطل نتا ل ماو) بال لنجل كلم

 ' 29اب اجلي و دحر رب ارتعلا ةوق اهم لك ىف ىبتعب و مالا جبارقب هد
 موال ههاورتزنا مدتتا< ةبصحلا نم رهلاوتللا ريب تاهذاو ماهل
 .تونملا ساصا م تلا ىذ امازتلا ربصم نوتملا بام ثااوركذ دق
 اتجزالا ييدتملا نم ىّودا حيرصلا ييبصتلا ناو يصلنا ابي او ركْذب نا

 را عيش ىف ك15و تارهصملا ذر يمس جرح يعم ريل ب يطا امو
 هةلردلا ججامعج انهما مع لقن ورعاك الواب د الا كاونعلاب ىلا

 لدبال عادلا للقلل ”ئعوطوم موسما نا فلولا لوقو مراده حرش
 ١ نسكو ركذياه مهزذلاب دارحلا نال املس غارروام بيجر ىع
 ىؤصلاريسلا و ريبكك١ريسلاو طوسما ىلا ل مر ورئارهاظ
 رس ليكو نسل نيو مامالا سكس ريوصلا صانإل د ريبككا حاذبلاو
 ام 0اتيحم كاك ناك ث رج ياو رلا ره اظن اب اوحصدق نيل ١

 ب+بصهع دلو ناىكوس اًياطم تكول راو ركون ومر و ىو انه اوحص

 تفلتخاو )رع باو متبك ىللل ت دك ١ اوسو صرف بحاص دو و١
 لي يولد اا دنع عصعلا رو ىردقتجب اوحرص نكك ىللافح نبا و مع تيك
 ةيقط مع نب نم لوا قف مع كبف جب ارق ىّوفا محرلا دلو تايكذا
 صنت جرت ناك دوا ”يتشتملا رجلا نبا ناط بال علا ناكا ذاام فالف
 نوكومو منيح ةلومم  عيجرتلا نم لل وا انهبارقلا موق وهو يف ىنعم.
 جرو لو) بالا تنب متحمج اذ 5 ورثارهاظ !ذ هو عبصع جحص >0

 ثنا بكس ىف نككك درسا جييج ارسال حرت ظراوك سيإ و لا رع اظ جع
 ثروت ي و تالا لَو قالطا نمر دابتخا وعوررنا قاعي مب ن وتلا
 إل دا ١ دنع اذ ياو لصالا نوكب م حالا ةوجن مت جر لا سبوتب

 نقب اراو حصالا نوكوع يجزتلا ثم دقم ب افلا ةرق حسب زل
 ملا تاور عاما 4مل جب ارقلا ةوقب حر للم هملل تفلتخا 1ذا ام

 مىهب اضلا عج 2 ال مااوحصدّيف ملا دلو ع ةبصملا دل ول هيج ل

 مرا
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 باد كاد راد دلو متاكد تيبوبال ملا دلو خالف ارغلا
 سده باقي نودالا» مصوصغ قبو لك ف كذبت ائا واول
 تونك مالا لو م دقي ىا مبصخلا دلو م جبارملا عع ممنهج بنس
 انا جوف ميو رهتصي مالا جبارقب نول دما "دكو بال ىلا وا ولا دلو ىلع
 ىعع مدقم تيوبال لال وص مالا بارق ىف ٍّيوصع موصول و
 - لج نالاخا كاع ميصملا لوددج ماوس ليعاماو ت6 حاطال 8

 ا ورلا هزه تالطارها طب جب ارولا ةوقب جار مارك ثمرا لو
 ىروما لانكا ثبا تاكتدلاو تيوب < حلال نإ ع بال ملا تنب مج
 نيم صال ج2 ناب جيشا نم ديلا عرعرمام ىضتقمو ارإم
 لشن ف اظ نب ميج: ىعتقب عزع ةءؤعك يجرلا نم ىوفا ف
 نوكأ جملا تمىو) بارغلا عوقب يجمل تأ عرب ديو روكذدلا
 خيا مزين محرلا ىاذ دلل ولع ميصملا لل د ينيب حلاق نيت اذراو حصل
 < حر ىف جس مجال و ماتف ىروصا) ان( نها بيار موغب 2 د
 مدقت فيك ك2 فاو ميصح يقنب نع د مال ما ثا نف و جرو ب ئح
 01 ١ مير ] نما عرش منج ارحا سكي اص حيارطا دج تكرم سعف بيرل

 مصعلا ١ىدبل ينال مال تف كسباذ قاجاو دحاو مصرس عيرلا مج ض'
 هلا نيم مال للا ثباذ عرج نج مث تيللا دزج م دقي حال هزه اختو
 ثراو نب ١تناك حلا واهو عبارلا شعل ثيم جبصملا ىلا١تنب و ثلاثا
 نزولا ثرراؤلا دلو مدت انباو -ممإل ىف حالا دب عاب وتتستت ل نك
 بع واشدلو اموت دتعاو بحجر الا قاووتسا اذا بيصقماوا
 مجدا حاب نيمتلا هو0موااه رعد وشلاو قتلا و دنقلا
 جب ياك ماسالا نم مدق لك د اطا ىف وتيم اغا اثرا حصل تدب
 ىعو تت 2ىلا ههنا ماسق اذ حا مسق دارعا عم مق دازوا قا«
 ةوقد ث جر دلا برقب انهم مسق لاك د ارد ا ب ب زل ملص مث تيحلا زج
 دا لول ىلع ايهم مستق لككذ ارا ويب رسرالو انث باو بص اا نسم مج جي ارت
 لقتني ممدحا دجوي مل ناذ ىكذ ا. تيملا هزج الوا جين خا مش
 بروب ضمد جعاببصعب م وارذا ميك لص اوه ه نام ملا ل
 مل د زك يبا «زج مث اذ ياو قكدصالا ضمد م ةبازهلا ةوقب مع مجردللا
 انس الو قيقشس ما كنب و تنب كدنب تن مل ن اكولذ ىكزك هدبح دزج
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 7 عااثباو مالؤ ا ساو جوز :

 ادن ابك هيو مالح |

 غطت” ااا

 - نسب يم 5 5 ع هب 0. هييسما-ا ب وس سم يعج هيا -

 نوع بح ةهيدم

 9 مست 3

 1 اج جس سي ع

 دعو سي و نجاح سيول وم دلعجل هم -- وموعد وو سج .٠ 3س

 عملا مإل

 هع حمو

 5 ادالواو محور
 تحا دالواو

 مل

 مقص خا تبورم وز

 يل

 "ركوب طدتاو جمد برق !ايءل عم ثلا انا ١ دصلاا ئحان/ ال حالا تنبل

 تكبصملا بترتك ماحرالا ىو بصر نا قيما جرش ىف حصاد
 فضلا دحاا ركزو و برق او ىفاشلا نشعلا١ نم لحا طم الث
 كمال ادام ريالا و ناثاا م ثداشلا ةركهو دبس ناو كوالا
 نعو مجو ب نع تاء الجر ىف لس نلوللا مالك عون نايس ميرنا
 نيلخو اضن مال غ) تانب ثالث و مال را عا جاو مال طا تبا

 توسلاب ةوحالا لوا نيب ياجلاو عجرللا هج و زل بطي #نتت نيزك

 م سوت مضي مال تاوحالاو ةوحالا 2الو ١ تال اوسْين كو ركرملا
 مو طالخالد ملوصاي راجعا ءاوس معانا و عروكذ حي وشاب

 مد كال ضن نما كوسا جرب فسد ١ حع ١2 ب ىو ياسا
 مالمهح ا 2الوأ ئعو مج وزب نيع تاء حجر ى لس ثيل 3 اليا

 لالخو لهل و ترب رهو مال حا 200وا نعو تانب ثالث و نبا ع و
 مهيب متم مر لا كجم قاجاو عب رثامجح و زلا هيك تن تييكتدكتس
 راو قلاره ا طوهو عك دا حر نحن زع مي وسللاب مس ورم د دع بم
 درسلا اجو مج للا ىف نك نب م رص ا# قنا يع رج حض ال
 قى ابنا مّسِي ىإم هوا 6 ههداو مسا ميس نعمشتف عد ٍصبرطا

 ميرا نيح -لاسملا بص اذالاو ميما جعبسم نم مج و لا ضف دهب
 برونو تييابت و منن ٠6 عبس لح -غ اذ قيمي دا و مجرلا جو الل
 خصم لئلا حصا مع سا ْى امبلعسكّملا سورلا دنع سما
 لهي مبس ف بوزعم دحا ودرج والا هس ادزس و !ثورشع و ياك
 تحلو هدوم حرم دخلا و لبكذ كم سع و دحلا ىقسي و عبس

 تععو ”َميِهْش تخحسا) تنب نع و مج و ب نع تام حجم ف حس شالت
 (نكدببا حر ىسون ىإ داع وكيك مق نيك -كت نلخو مال تخا كنب

 لهتدلعو ىوفأ انب ” عيقشملا ت> 7/3 تببل اين وج مارس وول

 تنبإلو مهما مهدرم) عب رثا مج وشل امهب_شع اسس نم مشت (ييهسارج

 رثس >6 ممم شالت ملت حاملا تنربلو مهسا عش مهيعَشلا تذحالا
 يعش تاءاو جو نب نع تاء ,ماكف ل وص نم جلا دنحاي
 اعابب امضي ىاجلاو وب رلا ججوزللؤ رك رك ناك مالتخاو
 ”ورال13 ١نوش علا د وعد عصا لك باصا اف ١3 وانصرف
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 رع نيعا وردات دم لو رئاخراتتلا ناو فير لوقو ىتدملا
 اناروط امان رترزنا ىوسنفلا يلع و ماح,/الا ىو د ميج رفيح ىلإ

 قس م١ كنب نرع تاء للججر ف وسم ضير ارامل تكن مم كدالا
 دت نيك كت فلنح و نعال رقص تعا تنب نعو

 اك“ 9
2 
, 
 ا

 ا

 رعج رع مس بسر وك 21 يجول 7ك

 يم م 5
 هو ميشو مىجحتف مد

٠. 2-2 
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 هج دهسا يل كيك

 : م6 تيوس
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 60 عيل م 2 230م“

 4 1 9 تاند) قيقا تن تبل و كالا قبعشلا خرا تببل

 ع 6-2 د دا يلب هقتلدلا  تاترهغ لرووهو حيزاتلا نه) بهن ع

 1 كب : ع 9 ع. نال ماعلا قاتلا بحاصلا لوو لكما نهى 1 ا | 0ع رايشم ىاكارس ين وكلا دحلاو مسا 01 (٠1 7 | هوا ام دس ورك ين د تيدا تضل ا ا ع حم يي بو سبك يح 0 ا سمس

 4 0 1 ٍ ّح ١ تخحا١ نع تام رش اكلف «ىلعلا نوم د دمل ١و لوص لا نكد فصلا اير 1 ١ ولك( [ 5 قتادتض ميم دحلا ىاتنيدج كوقبو نابيلا فل تب
 1 1 هموم هيمي ياي ستتس ا 6 00 1 ١ قاهلاو تدم اهلذ ميكن يوخ) دعو فصنلا ايل عقيقت#
 105 ب11 رح 2 2 4 ل تم صتماجر ناكها مابا تلا انعا تس اعوسنس رقا

 ايل 6 125 14 202 1 نأ روك انالاتا ثالدلا مال حالا د ةكوال مستقت بسعتحا مشت نييك نكس 116111 ع هسيايسس دس
 ركزإل نيتقيقشك اههساك قالا شالت قيقا ىدهؤلاو مخل عم
 يو نيتّستك ال بلا قيقشلا ىدسلو يقتن ل ظح حام
 تاموجر ذر ترا نوايعالا ىنبب مطوقسل تالعل 1 27910 ىهتس

 فلَخو ماو بال ملامح نب و باو ماو بال كاخ نبا و هجو يل ثعع
 نماهرط جلارتحا بكي ا جارحا دعب ركريلا متقن ؟ثيك يضت فيك كح
 بالو مهما تمس كانطلل ثببالو مسا تسنح عب رل محو زلال اموعب ثيرشمع
 فصن و موسا هيب ,ا ريتخالو موس فصن و موس يمرر دل
 ربتيزنال !”يطملا وهو نه كلوح يع موس جيرر و نداء تنح ١ نكت
 تيثو 0 ل ا « وراها ىف ددعلاو لوصف. تسلا

 و و قضعر اكعسإ رهو
 مهرس ملاح سس و

 ب



 هسه مم همس
 "حبيس

 مهخش فب تباو عع نبا لسا
 ل اف ئباذ واو سرق

 مع نمل طش حص) نك باص م)وصا مفصو معورط ددعرلتتعاب تالانح
 إن ٠ لا را دق ركذلا ليم ةرحاو حرم ف شنو كد متجا ١ازاو

 عج و زا تصح جارحا دعب مسا مش نانا تكاديل باصاىزلان

 دمي سابع ورك د دهن اتعاب الل تانما انو تنال طمس

 تببالل نزل ها كح لتم ركرإلا امع هرطل يحضن بج وازلا صحح جب ارح
 رداع وهما لك اهب سا١و فصنو حب لا نرئْسبلل و فصن و جبرا

 دعبر | مهو ىو اه دول لع ملال ةطحب مسار ١ك "© ئنيا نم

 ار مجبرمالا بات ثياب سس ورلا و ماسلا تسب و تءتنب بالا دعب
 ٌقسن نئشع ايه مج وزيلا يهتم امه و نمير اج قلبت لدا لصا نرسل
 لانا تاكا ىسمح ماك تنام ب لو كاخ ع شعت نتءئوتس

 -_لزنئَىلا جلاذإل و مبال ضد ثهرتع و عبرا الو نيتسللا سنح
 ا قادت ضقت النو تس ذو تنيتسلا ساما طالت تالاط ثالث
 , مع اممشت ا ذأو معضد تنبب لكو شع جيب اجبا طخ ايو اه و١
 ىنمحو ايار عبس كال ثمب ال و الور مارش تس جو ايلا ص رك طارتفلا
 تس ةلحاو لككو طارق انهو اطررمإرق عسنج لال بالو طارش
 ثباببا نع تاه ىت ذى سس طار ىاشعا ةعيسس و ناطاريق ميتخ ١

 يق لاح نبا دالوا نع و ىرخا هش دلع تل دبااو مقدس ع هم ها رس مس مع

 ايضا نيتملاي ر ادا بيرك تكن متقت نيك ن ويه ذلك و تكي 5-3-7
 مهنا ميرا هلا ثببا ثببال موسا متعب نهرسف تاثدلا حاط ةسدالو :

 ىوسا -2 925 لال نبا دتكو الو اوس ى ساما «رجلا تنبب تبالو
 بال مارعل لم نيغل ولع مالك مجودر_زوقا 5ع اىعس بلو

 20101 ارق ناتعل اذ ثلشلا مالا .اذدلو هداتلتلا

 اربع ورط ىلا تعصب ب ارق ليك باصا اهو حالت نع جلا ن مالا
 . انه وئاتخا نعم نوال مشي نوطملا ىف ضالتشا و د نا نكك

 00000 ١. ىف نكح ادا نطملا ىف فالاخالا مَقو

 تنبب وربع ا تهوه و نالتخا نط لو ١ع نامسقيف كاممس بالا
 0 ا فيم جراج * لذ طسمل اب اممسو رو بع

 : هي 5 -ل لل حصا + لذ ى ىس ورث ددع الامل ا بطيم
 مدصتف تس تس ناش ب 8 ,اهاو-خ تالت مالكلجي اره

 ا

 ا



]| 

3 
 مف
20 

0 

ْ 
 ١
)| 

 ا

 تنبلو بال مف دت جبرا ىلا نبال طمي نلتخا نب ل واوعدتما
 مقيِقْتس لا نبا رع تتتاد ةاسحا ف جس ارياب كراع لب نانا جلا
 ققشلا لاند نب ال بريك سقت فرك مكرت تاهلذحو قيقشس لا تنب و
 ١ راجلاهت هدا رجس يغلل ملك ناتلألا قيقا لال تمبلو ثدالثلا
 نعود ولن نع تتاح داما ف حسب سرح ىف تلا و ل وصال
 مت نيكرك2 تفلخو روكذالا لا تنب تنب نعود قيقلم ع(كلب
 ار 2م جب ارق لح ناكو ةبارظلا»و بدلا فات وتس ثيبح بست
 تنبلو فصنملا جيو زللف خبصملا دل و توك الثم اطلوا ةبصعلا دلوع
 َريقْشم رمي تنب نبا ثلع تام لج. ىف سس 5هبداو ىصنملا لا نبا
 ةدبح ثببا دلو نمع و مما رنه رشا اذ تائب ٍتنب و ثوبا يع و مسبإ
 نبارك ات لي نم كيم ثالحو ديب ةلج تنب 36و نيع و مها
 مائلث ئبالل ثالثا الو ملا كنب ثدب و ثياو ناتلشلا لو مدع تسب
 نياللو نسم والا ثبالل عشت نوع )سلا هه ووو ا حلت تلو
 أى ملاخو لاذ نع تام لجن جس دحاو تخ الو نانا ىناتلا

 - كيلا بت مضت نيك رك فالحو مالا ماى د الؤا نع و مااَقيقَش

 ذ 1 وواسااا تالاطو حاؤحالا لهل اهل هان الثا لاذ و جان
 فتيشن 6# ظحشللم ركل موس, كال دحلاو ىنمج نم معو جبارقلا

 فمي ىبإ نع هاث الانا اىبسب كلاطا جل انو «انح ركزت ناو مكتنع ١
 ادن مبا ف لييح ثاكو اوممجا ناو ٌمصالخ ناطسغم انسب كاكا
 و 52 اهجاب هوا مرد ىروضالاف تالاطلو داؤح يلو مال ماهالاك

 نيو مال وو دو بالدع نم غلوا ماو بال ىف اتاناو١ اوداك

 ار وكذا ؤداكثنارو بنك -لاذوا لاذ حرم ثااريحلاب طلوا ماو بال لاخلا

 منو عك نعت ا اطرح يتم ركل ةوتعلا غر مهب ارق توتسساو اناث و

 لس هيسلل ميجارس عرس .مالوا ماو بالاهالك لاخو حلا وا مال هالك
 قيقا يتب و هيف تخا ىنبا ثباو مج ول نع تاد لج غب
 داو نييشن 6 اظدح للم ركدلل مس متتبرك قت نيك-ك2 نلطو
 و نيش لا الح حلتم ركرال جليل و ةوتلا و برغلا غاوتسالا دنرعو
 لجو عم اللا انك لوص 3 تدخل ١ نا ؟ىرملا نارا بتعب

 يسفن فيك كن فلخ ومسح حا يارب و قص مّن نع تاء

 كى

 ل اخ تببو دلاخ نب |

 نيس ع نبا تنب و 2.5
 ملال تنب تنب
 2 - ع

 كتلبو ساو ههع لب نب |
 م ةلاك

 هلاك ذل اخ

 انلبو ْمَقِيْعتحا اب
 ميس خ١



 انباو مريصع رع تذب يفذ مجوز

 لاه تبدو مل اخ نباو جيع

520 

 بالدئا تنبو

 قيّم غاتءانب عبر
 تدك تا ترو

 انب حبداو قّيِمْس ف !ادنب
 متسع

 2722 سس سم

 تردو مفي -<ى/ نا
 هه 6 7 3

 رم 29

 لج ىف لس للا تحال نبل و نا شدلتملا ىيضسلا خرلا نبل --
 ١ حالا ثباو ,تغ نبا نع و ىبصعلا ى تنب حجو ن نع تاد
 ميارحا يكاد جررحا سجد مسقت "ويطل دقت ف ّ فلخو ءلاخ تنبو
 | عش قي موس ل الات عبرلا بجوال مشع نينا نم اهي
 .. ةبعع جنب اب وكك ”رهلا١ ضب ل ىنتسس اكو تاب ادا وكك موس تس لهنا
 من مالثوع وتوالا ثللت كافل تنب و ل انزل ثببال واملع تم دمع ىرم
 ميس رجر دج حوت ع ناس حاطل بج و دحاو بس الط نبال
 زا دّواعد وورعلا نم درعلاو وص ا نيم فصل ١ لذ ارهو

 .رلاو لاوحص © يزيل 2 وقبو تاممس حلال تمءالاو مس حان تبل
 خقرقشم عا تائب ثالث نع تنام ةاما ق للم اتسم عام
 فسد ىنإ دود رتل مشن نيك7 تئلطو بال تخا تلبس نعو

 مجزالا 24 3 فاو امجبارض ةرقل يفشل تنحالا تءادمبل اهلك كيما
 تتلامانإ كم لوصال) ف تفصل و «ىزملا درصلا ربت ح «ىكرك
 -كتلاو بال تخالل سال 2 بال حلاو قد اقم تاوزحا ثالات رع
 تانب عبرا نع تاد هجر ىف جمس ١ درس وا ضرط فياض شمل تاونحالا املك
 نمر شفت جرتكم نت طيرك بك فلطو ِتقبقْش حاحا تنب نعو قيفش خ١
 زال تانب نوم ةرحاو لكو موس رقما تخالا تدب موسما عند
 نزح نع نمت ورلا اوه نذل نجن نر ع ناهس عبرلا قيبفتملا
 كم وصلا ناي اذ يجاسلا حسو اك ىلا لع و يح هدام
 قا ةونحا عب ثع تا تيللا هد اف ورث نهر دعلاو ثوصالا
 84 لاهجس هيلا و !نيتق «مصشد نم للاى مَقيَقْم تا نرعو
 قبه تحا تاني عب ىأ و قيّقشم اب نع تنام ةارعا غر سس
 تو ىلصطلا ىِشلا زوالا حنبل برطت مستقل ضرك كح تنولنحو
 تي ع لرب نع تام لب ىف عم فانا ضصنلا َمقيقشللا تخالا
 اد ولسا ثرح بر متن نيك مكر فلاح و مالك ملاح تنب لرع و
 تبلو ند انالللانيوبال جلا نبال امجبارق نيح تلتخاد برقلا
 حارسا ىف لع م 6 ب ارطلا وعل راجعا ال و ثالللا ماكل اكل
 قيعط حإ تلنب و ”قيقشم تطحا ثبا نع تاد لجر, غن لش هر د
 نبا ورلا هن هيي سقت فيك كرت فلو قسقشم عا تبا نبا تنب دالؤأ و



 رنصاازخ ون ناوهو عع ءقتلملا ناك ىئطللاوعو كون لوو جفت نإ نع

 مفىلا فد لصا) لك باصا ا: عورمل] نم د دعلاو لوصالا ئم

 ر اللف قط تخاو قير نإ نع تاع رم 6 لمح جلسملا هنهيفف
 ىلإ مهديو تلد رمَضْتلللا تح الل و حلب ىلا ض ديب وناثلتا ققشلا
 هاما ىق جس ل ندا م+/ق بق قيقا مالا تبان ثبإ تنب د اكو عى ال و اره

 تم كر تولضو اءهيإ مع تبا قا نع د ايهيلحا تن با تبا يع تتاح

 ىوذ ىانصا ناليكذ نم تمد اهيلحا تنب با نإ انهن سبجستخل اهبت سم
 هاتان داكوا و تانبلا دالوا ره و تملا ءزج مرق ججبرما ماحربال
 لىدسانلا دارجحالا ص ورلصا م م ثوالا ىنصلا مو نكلذس ناو
 واكو مو يبا زج م وانتا ىلصلا مو تلادسائلا تادبللو
 تنصللا م ثم تل 1قدصالا و تاوحالا تااببو مال ةونح لاوس و

 تااثبو ماك ماهو كاوحاألو تحماشلا و تامخا 2و دج الج عيارلا

 ول ماهلوأ بانل تاو هوم ١وا ميبإ دبح ؛ زج الوه د”كوا مت ماهنالا
 ماهل داو وامماعا تانب و مالا ماواو مالبل ماجا و اهنداوحاو اتمالاط
 ب تارهتعللا نما ردو و مجاسلا و ىتللا ين حصا زك محلا
 مالا ننصلا نم ناتروكرملا ناتنبلاو تمل ثلا نلصللا نم اهبنحاتبب
 قتال عرش غو نجا شمل سل ثدانلا ضنصلا لع ناد ديب الث
 ثريال نا ذمار ىف وت ههاحر كر وجاسنيالا تي دللا قص م يملا ركذ
 ناو لوالك فلصلا ئمرحا كك و برق ناو قاتلا فلصلا نم دحا

 س احلا وحو الاف كمدالا مم وبارلاو نال مم ثالاتد ١ك و هج

 لقمان ناثلا لع لولا فصلا مدت ابتعاد اذه هرثا ىوتفدل
 فانص >0 نرم للص حم عيارللا يدان آحاو ثوهت يع اثنا مدقي عا

 مسعالطا ويل مم لل+رلا يطل جمالامل ! ىكذ نوف تلاسملا نه اك
 ينص ايل لس هما مرر ”فيعنض لو يو ياو يدع ميه ملطعس مون

 ثالث و ركذ جمس حاحا 6وا نع و هيوب للاخ نع تلاءلحرم

 رش مسيو دوك كسار مس ثيح حركت فلو المع ثبب) نعد ثال١
 تلب نع تام حمر جس 5 همداو تيييتن ا ظح دسم ىكزإل منح ا دالوا

 تالا ثبإ اتنب من يوك طع مش ب نس ماك ته ١ عب نم و كيوبال رع

 ثاتلا م واتا ث لو20فلصلا ثاييملاب مرج واو ىالعلا كاك مال

1 

 سا اخس

 سا(تيب و 61 تنب نبا نسا

0 
 ماهرالاءوذ فانصا

 مهب را

 ظ ميم بسر نال
 لوزلا سدح)

 مسلوق ىا ١ زي رابتعاب اذمب د سرق

 وه ان | ىوتشدل يات وسد
 ثا زوالا فسمل ١ ىابتع اب

 ىع مدّهب قهاذ الخ يف
 نال مدت وان انما

 ىوتذلل الا و لع
 نبع رم دش
 لاما

 درت
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 ةفخد تكحاسانئا

 ا

 ةلاجشر و خصل اه باو جدد
 ملا مال علاضت تاانسو مال

 تن اقرفعءاوخا تانيرنو
 لاهو اخو معتنبو

 سس سسبم

 نبانع تادلجر, زر خس ىوتفلا ظوض اخ اوها هو تابصعلا بيترتك عبارلا مم

 ثتىد خخا١ نإ نبا ع بر ع هرللاو ٍرَقيَمْم بع نعو تا نبا

 2 2كجرو ف عبس عبارلا نلصللا ئمىعو ثداشلا ننصلل١ نم موكل تمغ
 تبل برى تقد تك كم فاح والاب قئنب نع و يع تنبب نوع تلاد
 تبيرتهاناووتس ناو مك هباو الملا حل نبل د ناندتلا جلا
 لا مانا و ببالا ج .انقب طي نمل اد اتدظملاف مهبارت نيح تاتخ ١ نك
 نيد تاق ] ىببل تتديبارجر ىحسلا لاو مالك يارب طيب
 .ةيزحتلا ف ع حقو نيبباذل دحا ى ددعلا رعب ينتيام ثللل١و

 ينكاب يط التخا الو ماو بح عا لرالاب هانا تاع لانه

 سينا تالا دالوا قف توبا امرجرن جب“ س دي ىا ناو وهو جلل و
 تتادةارما هل حس ىكمدلا صر يرشد دلل ميج ارسل حرشب حا صياد

 ' ى حا اخ تائب ثا 7 2 مللخ ثباو اما قيس َوَمَ وه هان تباو عد نع
 نافل نبل و نصلما ع هنا ايري نق مال تيما ما تخ ١م,
 تارطا تانب نعركه ىف د ععص ما هسا وت تابد ىشم الو قالا نّيْشلا

 فتفلخو تمروصاد ليكأاو لاذ و هلاك د نع ومصعغ مت ننب نع و تاقيم

 ؟يطسالو تاةيقطملا مدل تاوطحاما تانب ريب متت ينج شن نيرك كر

 نعش ةارما ىف لسسجما جاع و قتلملا م م الكن ملك د يعد أ نواب

 نوح تزللحو حلاخ نإ نع د تاب نبا نبا نعو ”قينقس تنحا ىنب

 د ثباو ضالااثالا فنصلا نم قش تنح0 تنب ببن ار ىج
 كلصلا للهاو ىسانلل ىلصلا نم حلانطل باو حرا ندصلا نوه تنبلا
 عي ما#ا حّب نهدحا ترسالد ةدالولا ب ارقب مه يع لع تون سل و١

 ل١ لوملاوهو دهب ناو للوالا نصل نم دحاكاتهو بقدلاو

 ىالملا سلا ركذ نم ثود انبسب تبا تبا اش لك ء نيفلا دوخاملا

 دايعنبس# جرا برب ءاتجالارزع نمت يو تالا حرت كر
 علو قاتلا نمصلا نمدخا ثدسالف تابصعلا بيتك يارا

 منن يصاب ثداحا اكو دهب ن١ واحلا نجا كوع و

 "هر ةرتسأ يانحلا» سيل سايتخالا ف م دش ٠8 ىوتلا لءو ثداتداعم

 1 ١ و دارهاظ وها ذه جيطملا بككوكأ قد. دوخا د اوهو مجاسلا

 قدصألا خرا فدح وو نع نسل نيد نع ن خراهك سوبا ىورمو مىفملا

 ادخل



 نوح ملول زنا / قنا ميصلاوه لوالاو دو لإ عمدقس ىفاأتلا
 نم دهنالا تتاكف لص ىلا نوح برق ا بدي يمد جرا برب
 رع حدقم برقالا نأ 7 تابصمل اكمكح ناك اطّقف فنصلا ككذ
 ةاوعا عجم داهجتاو اكو رثد ثم ما كاكفئض فى ١م دوبل

 ماكلاخ تنبب نعو قيقشملا اطل ثبا نبا نباوه جو ب نع تتلاع
 نضل ماكل تسبل و فصلا جويا ركل متت تيكبك2 تدل
 تي وبال ع تبا تع تام للجر, ىف مس مم برضا ب ىكك ابل
 لادوتسا تيبحادب رت ضت فرك كَ فلذحو ملل اخ تنب نعود

 تنبلو داالللل ١ تيوبال هرجلا ثءالف !ممببارق ليح فلتخ او بزفلا

 تلبو ثوبا نع و نسوي ل >> تباوه عر و ل نع تتر ةارحا ىف جسم
 مّن يكر ك2 تفلخو تيوب الحا كابا نع و ثيوبالوخحا كا
 ١تانذا «ىزعلا نادبلا ىبتعي جوك ذ لوصالا تقص تقفنا ثيحجركك
 تار ويجلس حورش ف < ةوكودا | ممجر نه و فلعسود دا كتع
 دحا جوزلا مشع حربا نعاعرش ,مجارخا باع حججارحا دعب بكرملا
 تنبلو امس خ #ا للانللل نباو لانا با ئه دحا و لكل و امه ىشسع
 بفصنلا مل نالاهم ىشعدحا مجوزلل نال! وفادحا و مس كاذل
 نيرحالا نيل طل د لوا هكر اش اضير١ اح تبا ند اكل واجو ل توك
 فصضن مل ددع ليوا ىلا ا: ةحاو معسل اسبلاب موس هل تم اىاصف

 عر هاللا ذحاط ريع لع جينا كك ذ و معدد لع سقنح مصندو
 قع لالا توص ناو ريحا ب الاب نينغاو تيجو زلاب حمس
 دحاو لكك و طارخاذلت واطلق شع عجب را ل كح ام اريزغلا جرت

 ملاخ ءانبا بت الث نعتئن ام ةارما خس معا عم هاو طارق ضلتو
 بيوك متت فيك ك2 تفلطو عتنب ترب نع وا جوز مدحا تيوب“
 هي وسلاب مولحا نيبو ,ثيب ىاتلا نصملاو اطرف فصلا !جوزل
 تددال ثدح ممل تنب تبل ىنسس الو كاشالا ,يونحال و نا اتالملا ل يعيق
 د دع للذا انبال جت ئم للملا مصن وزو حاشح داكما نم دجنا
 تيتنب نع حتتام اما بس هلت ليع مقنم فصنما و فصن مل

 اهعرسم لامع يعارام يارا وعل اجعاالو كالا مالجلال

 0 3 لآ
 قسصتراخ نسبا سا ساو جور

 مال ةلاخ تئدو
 هلا 8 5 آذآ

 تس او ني ونال ةهع سا
 مال

 ون ل اذ ىاوه جدر
 بيع الر ع اق تنسب و ساو
 سول الرجال اخ انساو

 مسالا دجاوطارو نادل تنبل و طا يق اثلثو ناطق نتداجلا اطل انبا نم
 ول غرع ١ لاخ اش ةئالك

 مع تلب تنبو



 م -ه 2 ةوتحو :

 اتدبو قمح / ساو ن انين ١
 ا أ(

-_ 

 2 ديب سروسسص#

 باله او َمَقَسْس ها /

 امصعلال مدس احح ظ

 هعم

 خلا [صعلال بال تالا ٠

 مكب قيمكلا| 1

 بعت وح |

 لئاهمانعو بال ةونح
 مسب مك يد

 ف ابلاو ناذلثلا نينا ”:55رسقت فيك كرت تفلخو ثب|ئينب ئعو قيل خ) نباو
 تراها طااداو اميه عا رش ال ثيالا ىنب بصيص الوعو قيقشسلا حالا ثيال
 فىالعلا يق دللا نلكذبد حرص ين بصب زباذ تزل قساو ا انك:

 تيصمي 220 نبا رل 2١ قيقختلاب ىسملا ”يجاسلل هيي ىر اذيلا
 نو. هه دب بصمت موك عالطو لطم ١ وإ متحليعا ىف نحال ,متخحا

 كالا تيياخن 4 بشمال و ةوطاو) ملم نم 4« بصصملاب مزال تبا ىسلو
 ضو ّنبجاص انزال تم حسا وا لا ني تناك ذا نبالا تن بدع

 ' فش الاعنق اكاعوللا ايمي مييلصلا تيل انا ونحا اببيصعش
 ضو كوع نا للص ال" كاذ حا انيصعب الو اهل ضرف ل انرباؤ غض

 لجو جراتحلا هر ىف ماتو اهمحاب ةبهع ريد“ ثران “لا نمور
 قطا تالا لوط مكرت سقت فريق بنك خو رقيب تخا نعتمد
 احا مه عيبصع ريتر اا ةييقشلا نال بلا بال خالل و فصلا

 جلل عرش ف6 ءا هجم هيلع و عمال ضرطي لب بال 270 محال قيَمَشسلا ٠
 هسا معبتت الذ بطال ىف ,تمىوطا مميش ناكىا 517 تكساو
 نضال لاة ث ضماوخلا شكى اصرف ذخا7 قد بيصقملا
 انْ حلف رينا اعاعلاهح ىرعأ ماك ينالب قيقشم لا با“كتضخاكا
 اليكحرع تمم ناو امر, حرص نسلق ماخ ميز ثا جلسملا هزه
 ماسلا تسولظنم ةرئت ادرملا حمالعلا !.لغنو مصعب اهعاطخحادتو

 الزخاف يلا هولص وم ؛ ب الا نمل تخا ثبررالو .لاقف تارقالا فخ
 ادعو فصنلا تخلد نا نخ ميطمب نارها ول تع انج لقنو
 حرم باح ما ئعو بال ةونحا نع تاد لحرب ىف جسرا + حتس سيل

 كر وملا توه نع تلطيلا ن١ د وجوم ناك حلا كا مالا وت ميب) نع
 كل ب تاّجولو سدسلا ثري لص نكذب الا حا و !اهاظ ناك و
 مالا ةوع د و ىك ند اسنشملا ايطحار اتعاب ١ دوججوم هداك مثبت 1 تسل نوم

 نهنلا بكى اههيعريقنتلا سعب جلادملا ىف ىرخ ىزلا تركك الوا كك
 مح وب رم اطير ثا تس مايتل وا صوتنا متسسس نوح لقال تاج نااجلا
 يمل مد ثد سى لو تنس اذ هزجحوا مسبارسع نمل ن اكو تيهملا ت وم

 ثرونالو كرزيامت مكس نم وامي تاج ثناو توللام ول هدوتححو

 ترالذ هروب م ودح لاح 7 تروللا نجح تقيد ىلع هد وجو تنال
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 رفنمو ةدّدعم ةارلا تناكوا توملا تبح هذوجول شر ولارقت ناالا كشد

 الب وكاماو ىبتسا تس نم زنكأل م, تاجناو ثري ملاذ ةرعلا اضتفناب

 مدع عشت دعاوتعلاو المن لرث لف كنب اشلانحاو . د وجد تعد

 و ىس ددل لع ىنبم نهر ايحا تال ثررلا ىتحزإ نعرابحا ةرياذ
 ص لاتحال دج دي ملو نقيتلا نم ملط دب الو ماينعتني ايتو نيل

 وانغ تووكب نا نيكي رايح ع 00000 هكا ناك لس

 تاجانا ثرع م اذ دل وا بالا نم دل ولا ن ٠6١ ا اماو اه

 صح ىاقداىف غال اشدلا سابحاو بس تود تيتنس نهققال
 ةمملاق طبر ون و لل د وجوب مكل فلالسالا نم قيحح حلل
 رجعوا كاك قتاح ازا اخ دا هاا نين كتاوت ا
 رث فك ود مل ثاد اهبنج سم يح نيت ارعا وا عن ىلع ةارمللا خرعت
 نم وب ابرد ىلع ىك وثاو خ اريم سقى بل تامالع نع ئش
 اخو وعو ردشسلاو احا 6 ثاىلع ىلأ ذ ل دو ىلا تبا بيضد

 هينا لاق ورش را ل اعقل مصح رات و مكمل” ىسف

 ناو رياوصلا اجاب ميصم فق يو ثر لدلك ىف داتخلا جرش
 زيولاب تييتي ىح قوي تريالف هدع لمتك و ثرريو هد وجو لفك

 ليحاناو هدوجو فرع مالث ىوايح نيتنس لل كلو تاذ اطايتحا|

 مسعر جحاج توللا لق ١ دوجوم لمح نك توملا دهد ,ث و دح
 تاك ذا اءاذ تملا نم لهل ناكا ذا اذ هو ةرعلا ىف ىغارطلا مايقل
 تثاذؤ ىح اهني ولرو مسبا نع يع لد اح مهاو تاه ذا أ”تيللا سب نم
 الذ تاوملا دعب مث و دح لاّحال ث سال سبا تتسع ند رثيال ب تاج
 شال ب تاج نن١و توللا موي ايليكتش رو رقت انا الا ككشمل اب ع
 فى اثم ورينا توم دنع د وجوب انقل ان اك شرس ماط يش ةتس

 تملا عزه موبوحو للإبل صدف ديلا ةيجارسلا جرو عري جحا جيش
 و !ريغا عسل تولا دمب ب تاج 1101 لاكك ال حجل دوجو منع نا
 رش و دح لاتحال ث يالذ يا تس نمرثكال ب تاجا ا اماو لقا
 ولون اهلك. تارولا فرتعن ناالا ككذللاب ث سالك توملا دمد

 يكرم تفلح و باو نيتنب و جوز نع تاس ةارحا ف قب نلا»
 لع ث الث نعال مجارحا تك اح جارحا دعب هكرل تت ويل مضت

 رت

 ضر اه
 مغ ع هب ل

 0 عي
 صرح |« رر هقإ



 تا ااا

 ةرصو باماةدحو با

 مب ماما

 ن ارهاونل اف لبا سا مل
 هتمجخ سا (' هاف

 ٌهلاهو ا ةمعهلو ه را
 ةلاؤئاوا ّريهلل ترو ى

 اسصصتشلا روسو 9 211111111

 لإ ناو تاوخا رع تام
 تيكا مامر تينا مع

 نعوزن اىرجول نع تان
 بنوثملرعو حم تح |

 بإل
 (يلد طوال نا تعد

 ٌمهولود جموسم ١

 ًالّخاع سدسلا بالو موسا حينا تييتنبلا و معوسا رش اللد جو نمل ةناياحاممس
 ذى الخ فا نمو اطرقف س دسلا حلما ا هله ىف ساو تااعمس

 ىلع ميرا بهذللا الع ععجاو حيض اقف نأ ذ لع عمجادقو اس دف
 ذ لولا ناو ىضاارطلا تكيف ىك دباوحرح مم ىطحا وهو نوعلا
 بكىف د هربت ةلمسلا و عباتيي ملك !هذع قت هدا نجرب سابع نبأ لذ
 ةرجسو با نع تام ريزعص غمس صيف وما هنذابو ةروك لم ىنكس ارذلا
 اطقشب 6١ ثري بسك ات سب نح ك2 فلاحو ماما ما ةربحو ع

 لك بالا ماب برج مالا ما ما ةدطل و بالكب عب وب ب!« ةدبخل تنال
 تبا نباوه ماحرتالا ى وذ نش ورحم تاو ثع تاد حجر ع

 اجازب ار ص اصتخاكا دب ري خا لجر ابرد ضراع د2 قل واخ

 اى. صتخي لذ ىطتقماو مغ تبا حججرلا تارقا ناكىف تملا ثنا
 مج والا نم مجوب تذيي ملرزعلا ليغ بسن مل شه م لاطل و برقا موك
 ميد ورعملا مدهيو نصراعملا مني ركذ م ىعالا هاك ثيحح لست قرلشملا
 مل يسند ننال ضراصحلا عشبي ركذاح كال هناك تيح وكن اكرا مليع تباشلا
 ىلع تباذلا ميدس فورمعملا مدقيو ف وورحلا تراولا حازالف تبث

 نيررلل ارقاو ضر ارطلا بانك ثن قتلو يونشلا ة.ةلاسسملاو ملك ءاعبسشاو
 مال لال و بلل ثرم نجلا ول عسل و اب رضا ىناقابلا ماو
 نوع تكمدلا رجلا ولا حس ىف ورعملا ثن اولا مجازي الل ملل تبي مل
 وسبع حصل عإ) ثا نعو تاس تاوطحا ثالات نع تلاه

 تاو حجر اج كللتلالا لا نبا باو تيدا تاوزالا لحاف ىشسلا
 مج لاب راو با. و بيروبا و وهو ميباكرلاو ونحأ تيبلا درزن يخنا
 27 نه خ او تكلا تيعىف تصح ءىجرلا ل ناب بمجحاذ شما
 يلا جرت ل وانتناد ثلث برها ملأ نبا نم طذحاي و نل وانتناه ثنأت
 تع لحجر ىف يس“ ماصبسمداو زعتلاطلاو ملونلام ثا مهرب ىلع
 تقلطخو بان يوخا نعو + ميَعْش تنحا نيعو مدح حما جو ب نع
 ىكانهجوو جودا كم تمولعم جصتسما اينو ناتج وزلا ىكدت مكر
 لداء تيب اكو د ىكذ تليق ابءاو جمالفس و حوك غر ايزما جيس و

 لاتتنالالعاهتنيب تمت باتن مشن فيكو اهنب حتت لن كذ ىلع
 متفنو جرو رحجلاو عما نبل 2 نكذب حصامور وكذملا بطلاب ,معابلا
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 لك ذ نيس رج هزل ميرسا ملا نماديرلت مجارحا بحياد حازحاد عب كيلا

 د اوف ناد حل ناحربظم يحق اجلا فق ود دحاو مس نمل

 ف لك نجد حرص كر ٠-لا ليغ دحاو نبا بضع ىلا فقوي مال جس

 ملعو نك داككامعا ةرمعاو تنب وا يح قتلم
 كتااطلا ع >/ىوتطلا

 بضل نه فق هاذه هد ىالعل ١ نكد اكطاتحا نوقف
 مسا هيك ثح مرسا ةجنرر! فصتنملا ابلغ ين ا ىلط ندا وان كو اركز

 تنبلاب م صعريضاب/ كر هييقشلا تخالل مساجخ دلل قو قاملاو

 ىغنالو ميعس تادبلا عم تول اول محا ىلع ارلعلا باهيصا ىلإ وعل

 نيجوالا ف التخا ذ رحبلا خ لاق أ اجل لاح يككجع بال ري ضنا
 تقانام ءائتما كتل اذه نا ةارارقت ملاذا لذ اذه عيادللاةو

 تبيالفاهمل لاقتن0 تعدا م اهجوزل ىكتلاب ترق !!همال الر طنقس كنب

 مال ف همام رغطا اء تعدا ١ذ1 ذكورتنا بنسب اهلا ىاتشنالا

 ع شيب نح ديالو م اشباه رم ارضاك ناك يارب لع نهر ول ما خيال

 هأضر و حرضعابعاتّتسا نيوكالاو لذ ون وا زتسمبب مثماسملا لاقتسنالا

 كا ند تته١دقأو ماوعلاو اسنلا ممزعت امرك ذ اباثم عا قف الين دك

 ثم رعلا لع تقلع اهذ تنتكو موا 76 > اعسمماورعججلا معالك رين لراس
 ميعرت ام ناك هاهلوو طوقش عياديلا مالكره ا نا حعااذم

 ةبجاولا ةوسلكا ٍباذي نم نكي ملا«. عررُقت ىئبني اواسنملاب ىصتخيام
 تيرم ذ نيج ويل لع تيباطقس قد خس حست ولا جم

 لوم جبو ارلا جهد حجوذللو بكرت اهلحو لوا تاماعمار دب لواتام 5

 لوك كاس مسيو رح الا نحاس لك ثمل ديف كل فيك" مولعح تا دص
 فقادصاارطوم جج وذل مر و ذح او مجوزنلا ثعىد متت سو بع !

 ثعو مقحم مج و ن نع تام قيتعؤ يس جملا تقدما 9 جب و ايلا بكس نم

 فلخو تسوبال قدعمىح١ ئبا نعو قتعم ما نعو مقتعم تا

 لس جأمهاو نهتلاطلو عصملا مقتعم ىحا با نتكلم نس جك

 أن. وكلم كاع هزيب داك هريس نعو ْمقّيَمَح مل ما نوع تاء يده

 ممسم جر, تاما اون عسب خد بيرك يشم مد مها ثررخ الو عديسسلا عريب ظ

ك راد تينط وسم نيلسح ارجل تع مالس أراد غر
 -لس ما نعو بر

 عيب م لنج مل مى افلخو مالم كا راو ىف مدطوتم
 ىيرشلا ترطب

 هلتكا ا كا
 رئاؤعزلهلد ع. ورز
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 نود عضكلا تح ُُث امرا دلا فالتخا ثال ماوه دالوا ميج اهب د بذح
 نر ب نيس ام نسبة ويعط نع يئانسر اتتلا ظل سلة نيههسلا

 دز زم بكس تلخ و لزعال الن يتخ ١و خا نع تاء حص م١ ةرح : 1 مما اجر, لف وس اههمجازو ملا يف مه والو مهنا ثري كرتلا وا أ دنبلارادإو سم نببا لو مالم لا ساد ف تاما عملا نا ّىح نيسملا سملم ا توحاو كر مككا حدها تحي يكل ١ع نكت و حا صب اهدحاصتيالو ١ قحئىئالزوك لو : دراي تسد اخ) خال ثاليخا ثامبوحل ببسس ثيراادلا طاهتخا ركزكو قجو ل
 الا نينا رو لهب يالا تاع تاو ميج تسع حرب تب ةموتسملا نا
 ليصل ةرح مما تنداكث يح لحال لع ءال و >كجبت 6١ ب رعب

 نرتب لا واهرطو رردلا ة كنب حرص ا« اهرل و ليعزكو الع سأ دع دحال هال والو يرو ّفرماىم 2 3 - ذل . لا او مالا متي ره ولا ننال اتتعم باكا فنحم بالا اانا و ارو عع دحال ءالوالاو عصام ةرح معا تناك ثيبح ناو اهنرلوفعرم / نو رم ان قيننالا ليتم ركرللا ١ درو اضرط اذن لانا مصنيبب مح 0 ال ع ونحا تك الفاصال | ةرح مالا تناوب عي برك يبزن عزم ةربعاكو 16 الانا حال ,تونحاي ةصتخم جلع د 00 ا
 معو لاو تت 1
 ئسل البنود قتلا 1

 هّتهاو

 حجر تامادا ٠و يس والولا مم ىالحلا ني ءانههس ارم” بكس ىف
 تاحالاو تنبلا نود دبصعلا ملا نبال اهوالو لتعتني لنزع مص هن 1 اىّمتعا ناك م راج لو مبصع نبا نعو -َمِيَخْش تخاو تاب نع
 نرمتدلإ يقتحم حبصعو ,قعم خر اغا تيتعلا نال ىار وما مخثوثج
 تاك ناو تنحالا الو عبصم تيب اين ال قتتعملا تنب 2 مال مهاب
 ني ه"ذه مضنب مص ىيوعلا عم حبصع اهيل تبلا عم مبصع ريصد

 ثم مس يبت مضمام اتنطاددللا ىلع ىاتحلا وسمات نو وبك ٠
 تارِمالد عصع ىتحلا مبصمل ناكول حا ديزي عبعع و ىتعمللا لع
 . تام يت ثم تبا و جدت نع تتنام مادرع تفتعا ةارما ةيايببثل
 الو قنتملا حض تالا تاو ولنا عبصع ماي اجيال ثلا ريطاو ىلا
 دبعلا مال حجب قع ١10011 و ا.يتبصخ مبصع م ل امو دل ذهطيبم
 ولا حبصع دكرحو ثدانلا تعلا تاهو رخا تع ارتحالا م رثحا قتعا
 ىكذل ل نكل توحل دبصع جبصع ور وص ىف داك نا و مر خان لول
 ب( نو عرزاللا نماصخخ تزن ثيدحخل لواما نتيعلا ماقم هايقل رو ةيتعلا حبصح رت نيو تيدااده و رج نوال تملا اللب
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 مطرملاجكأ ىف اهركذ نمرا ل فاد كسلا ةرداؤلا هده ظفحاذ بما الولإ

 نم افنعلا ل وللا قتعي نا اجر رق اتعلاب ثلا لاسم تنطا نَّدو
 لع ناو كاذلا باذع نم از والاو بؤد دااريس ا هدسع حقل

 نيك له مج ببسلا ناكنرهو لهاو ناشسمو ميداون لاك

 تييرحاتنلا تك نم مع قع من وعو مكودلا عصب تاغ ىلذللا
 ثيح «/ضععلل مد اق ولاو «لكشملا لل اسما سرك نم ءاوحاعإ
 ىلا و ماظملا للعلا سابا ةوفتلو لوحالو ثرظط انف حهان ساص
 لل اسمك مب انك اولا تخدقو لاف تيملاعلا بس هدد

 هاد اعل تةضتم دداوف ردو اجالخغ انج كد نيو ارم حنس
 تبخل هرحلاب الا و ىلخ لل ى انرس اريثكا را ىكذ و نيه دقتملا يرشح

 ىلع دياوملا اهنتت*بساكأ اذه مب تناخ اهبمايشس ملك كي ١ ئم
 ماج حاب لاو لخلا باك ركذ١ ل ف١ امن هعاردق دقو "؟بالطلا

 نم قرت ام لعتس ريو لخنتنل انه عركذ بس انف فلوللا نط هركذ ىلا

 تس ىّتش دد اوو ولك اسم نما ف اهركذ ل! لداوتلا كب
 ثم نييظياصلا ههدا دابع نم عاج ذب ف كك ذريغد تمانع

 نيزعلا ين نيالؤطل خل ىإ تكدسدايؤ راما تيجانا نيس يدا
 تاولصلاب نولفتذس مرش برق يود ىف نيكس هاو ب هما انعتن و

 كارا دع جلتشم محالؤ اب مم 0 تردراولااضعلا ءاعطاو هك ساركذو

 ليىفلكت حرملا لها ماه شي دحو مد هون د م قلا للاضا جهعو فكو

 لال لل اذكألو كرش مج و تسد لبد مم وق ىلا ثويردللا نوح تس عهد جعاهلبل
 و مدتلاز ابعدد م قبسيب مل واعرشب مرلع مه ني كسيع تاحارلع مف دىلا َو

 متنا معلب ىاطامه دل بارع < ندكذ نك نب متي 5١ ثم دصتقم

 لكذ ىف مهضراحم ثم نوحني و مح نال بلط مم ىيل تادلاصلا

 مواءسالو ميزا مرتع واديرش مهدع م زنا« ع خيتتس وفد م هيد /و
 ععامت هه١ا صر ليدخل ديس ١نوج ج سد نحو نيكلاصلا هدا دايم نم

 ةومربويف اداص اه وبا نزاهو هيكو دوب هلالي اثبالل وفني |ب يلب عالصو

 ريش عاماركى زدلا مدج حج (اصوصخ مدتملا) ىف دعا
 ىقحل ا مالسالا 2 موحرملا ىددبح مهجزت نوح و خر وتننع بتكا لح ىف

 اّيرلا مط ورلا اهامس حلا تلا رن ىداهلا نجيلا دبع غشا ماجبل

0. 
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 لل أ واو روستو
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 ميلكركإل ىلو ألا تبولرم

 تاضدروروهسر ااممك كعب

 كنا هلم تالا ذه | مامارإو

 هلل لف ولا

 ىوراءابتلهج م عربنم تءاءاركو عريتك ب هانم مل كذ و ايرادبب هد نيت
 ىو اكد ندا تبا مامالاو رككسع سبا اظذا لو رتل دل ىف مغ وبا اذ اهل
 ميبح خذ دح للاق كلاي نب قع امس) نع مربع ريتك مبا ظطاشل و
 ليم ندد ىسبحلا دوسالا نا لع تقدما عر ىنالوحلا للسمىفإ هبا

 رة اجالف ب تان الزل رسموا لا قس راض نميل اب ابنت ب اانككأ
 راق ههنا لوسرارهم ناس روتتا لات معسا أه لاق هما لوس. نا هيف
 لوسراره نالرشا لاق ميسا ام لاق هددا ل وسر لول لمهتشا حلاو عب

 عفاظع يانب سها مت يكذ اى. بيج وه و! رارح رع لأ ذ درو مند كلا هدا
 يلع, لوا و ؛كدالب ئم ما دوسالل لتقف نم“ لذ ابن لاو جام

 حدي دل اّقاذ لسموبا للك اذ ه دارج نم جونطلاب ىماذ كيتا ثم
 سيلا الحد مث ,تلحار مسموب) خاناذ ممم ساحصدملا لوسر نعرف دقو

 نم كاقذ دع تكدس ىنعر باطل نير + مبم 2 راس هن يعم ماقد
 ساقلاب ب اوككا قرح اى ارلا حفم اد لاق نمإل لها نع نادك نحرل)
 ما وند ريحا حاةوه تناللا ككل شلل كاقف ب قن ثب هارب ىكد كاقف
 اويرصلا تيكا طر لكي ى ١ تعب و تيب مسلجا يح مب به ذ و ىج ع مقدتع ا
 نسم ىرع هاايمرجم حما ىف تارا يحتمي م ىلا ههرجلل لاقد
 لوك واينيالا حيقب و كين ليعو هلع نحر حيض مهارباب لمع ١ نع
 ىلا ئيمباتناو مءارقلا و ياوصلا نعد مهتما مياو ةالصلا نشف ا
 تيك إبق زال قوس ىف اتوناحرج انس !ياطيب ظ جسم نيد مود
 ' البق قرأ ذ ثم منسم ىض 95ليب ير و ابو مع انصلارها شابين ضار اطسب

 يني ببنك ذ نيم صنسالو مطراعح ل سيال لن قرش جو
 عر رش ملعب هس 0خ اذ بسب لوا تل دسكف عدي تزناح بح انؤدا>
 ضرر زل للا وح وجر ثحب ا اهو لمس تءاوللا ايا نوم يوشللا

 مهلا د5 ويل ىيصلا ممثلا ئمارادتم فيبر يعم ىلا تدانصص
 منصرللا نإذ ف ضرعلاو 3يِدَ راد قم مم قب و قرتحاذ (طبصتةس الل
 هزخ اذ ادا نم ىكذ ىف مل تالا -صرِؤ نع مزخاي مادالا نا
 هكخإي ماسالا نا فرعلا ناكشيبح نكذرل ض بيوتي نك ذل قم مادالا
 < واهلا تس داسلا ةرعاتللا نمو اتا ثعللا و هابض ل كاد
 ناصمر ىو اعدت ثمب عشقلا فق وى ام ازد و صل ام ع

 ا



 يتلا ن ذوملاو | ماحال) سل تودوا ردت ىهش ,دم قبو قرتحاذ دهس
 هزخاين ذولا و) مامال) نا هنضرحلا نك ذ ىف فرعلا تاكولو ادا د ذ |يغب
 دجري م0١ اذه مقا[ ماوس رنا ىكذ لذ لذ ىف ند ذالا عكر نم
 مث و دامو ثلهاب ديضتا ناصاطناو خي الاه ئمادلا نم هرحىبن
 قيس له_قمو حمات 25070 فالفع دام رب ماستيام رك ذ نا ىلع ىنبم
 . تقاولا ئمز ىيتجب حارهاظلاو نقولا أد نم مثلا ناك ذا ىكذ

 ىف ىوتنلا ممقاو ىو شزك لات لذ ,ثحرت ىف فرعلا ناكتاف
 مب صانح بره لفك و رل ىومالا ماشا ومش ىف اهب ناش ١نن اه ز
 نك مت_اارشلا ثر حبتص اثنا نيزحاي مال ل* لوتسللا ك١ 5 داهلاو
 ثاولا نع تس دق فا توكذت مل ةربتعم دق ل ينك قس ىزللا
 حرص اح قولا ب انقنح لوألا بابل اانا ىف ع ركذ 'لكذ الكوس
 فكّاولاضرو مهتشا اب طخاب فّقاولا نم لف فرت ماد« نا
 جطلا جرابعب لدتساو عزا نم ناكا ماع6 عاب لولا فذ اكن
 مات مردقلا قرملاريتود ئقاولا نم ين كاذل رعد مل عا هاظناو
 رئالاللا طر) ىلالغ ملعمب نا ارغ دب دعو! ذ اهو ايف سس مك (مك هاو

 4 ٠ ادد مزلي ”لد ايس جلاضلا نم ملعب نا نم نتماو ايضتساف
 ١ دعول اب افولا مسني ا امهيو ىفو ناو اهرش هلعوب ذولا مزال بينيك ويرملا دعولا دري ئت
 نير ايلضتن و حاب امر ظل ومب الا ىف بل -للاو قفوملا ماعج م هاو جونو

 ظ / ابالدعتم | لتخكو بنج ةارما لع تحبي جر ف يسم ريس اوحيف
 يام ع ٠ 2 للعتب عع الد سد م لت ىكذ ثم اهوبا صني و اههلاصم ىف ايرعلبكو
 ةيبنجالا هولا دج ,ةولخلا ححابالاو لظلل نع ءاشمالا ةمواق ل نييئر وكزملالجسلا
 كال ىنالا ماج تناهأ ذا اهدوزات خ تلطد و تبره جن ورم خذ لئالملالا مارح
 ظ كير يوزر اهنف سس رتبت حباحا وهيب داك ١5م د اهوشاربوبع
 ١ عردزللا تبلا ماىه جونو ماديزلو ايعشاكب هزت ورع نم عشب

 ”ىّهلا نما ثنا تاروكذ ملا ىلا رظنملا ىوبزملا ورجل زر محي لادرت ىاوج لو
 ددإ اح اكلت دك نرد كو مراهلا ظلارظاملا زر وجبس[ نين اجلا نم
 ر دصلاو جولاو سارلا ىلا ةوبتلا ندا ناابت دجو تحج هر ماك
 دال ظن لو مرام مح للظللا ىف نيلع حما عع دطعلا و تاسلاو
 نما نارلك ا هو ختي زل اونصاوح تسل اهنال ننغلا و تطسلاو ىبظلا

 مداح الار ظزل ابوح



 رص

 ١ ع
 ىذا ى)

 مهم يل اهإ

 بتسريب د اه ىربك ا
 ن اخ! ا اتيع ل

 ريرتك رمل مرك

 بلي مرا نحر ظني انا ل بيل امهم ةوبلا ثحا عماربسا رو امو .

 قتال ىف لسنا و قيدونلا ههاب و لم ثبإ نع ىالعلا ناك ضق

 هزعاما ويت الصمم كوسم اص5 دطدلاو ديخأ "كج هله محا هلالوسرراي كاقف جوي دامو قا اه دخإز وسلا ق لجن

 رولا فرك ذ لع ىضد 4 يكذ اى ميل ظني ال ةومزتلا ناي مل ناو عومتلا
 ىلا اعاضرم مرح نم ظليل 2 جرلا هر لس 75 عاعجسساو اهرب هزم و

 .ددصعلاو فاسلا و ر دصااو سارلاو ,مجولاربىلا ءاضرل اكتبس و)

 لقف رهرلا نع لظا صق نو جاهزا نفي 16مم ةومزتلا نما طرشبب

 وااو قس محابالاو يالا بأي نوم ضلال زم نم ار و نيشلاو
 امو زو كسلا ىرنحا ل اج ىرتشسا م اهدلوتساو حرماج سب نا ىرتش
 . امزي معي ال كنق داص 1 لَ مقوادا برنت مهل فيك داتخا اها
 نياق للا و تق ههه لاق ىذع اهدط و واح اكن نيت لا نيب عج تمرح
 عوحوب ناك ح[ىديع ساليص هما وسر لاق و فلس ديالا تيتخال
 . مايا مكؤ معو حلاو تيتخا محى ىف واد حجج الز حالا مويئاوساب

 . ,دالىربب مالا وتنام كمت غيتس رلع سياف نداتباذا#
 ٍ فصول نيع ل دام حاب الاو نطل باد نع هاي »يشل اوحو

 الؤامم دص فن يدنا ناتخا اناء تيتيرادجاك شما نفد
 - ىريصلل ىواذل ف اكىتس ريع سيلف ناتب كأم ا ملقى قو ناو! رقي
 ! ىف .مانال عيني و رش سانم ىف ثذو عماج ثذوم ف قبس ماس هاو
 يسب نم عني للذو مسار لوع رح نع دشتبل يتم وو عاج تاونص
 | نالا رث كب دربب و مثيب جاكت ول و كارلا ريرفلل سبيل مرج بري
 ظ 0 ' قوتسا نوح بج مع ذخا ثيرديعلا ب كح وه ىراخلاىف و ميلا

 داو رررلا حس ربا م تلي كادها تام ثرلط ل قال كليم ىسابل
 لاقف مكب ا ريص هما لعق اذرعع اهب حض اذ حبابي د مب مودع لص
 نقلا باشملا جاب دلاو جابي دل ١ ثم ةزعرلا سكة سانا زبن د د تجباح اهب بين وا معين صع جوتي داصدما لد/ كاتض هل .. هلييىلا تلسراو مل قالخال نم سابل هذهاز ١ تلق كانا م١ لور اي
 -ماج ئمرجاتصا) لحجر ُُغ قمم ىف بسر جح ىس ياو مث مالا حرم
 يلو باظتاو لق ادن اب اب ىميمن يعلو ىلا ةرمم تاكآ ةرع

0 



 لطقغن و تي رجولل ايرعت د مم ولعح رجا مهولصم ةرم ابرب بحللا لح ال

 سظنبب تيرجوللا لين ءوجرلا ني يو ضر ادد مجاحلا هانم يلع
 ةزرجرلع ةروكذملا راجل و ىكذ مل سيد لدن" مل ةعوفدملا رجال
 انيتسالا عابس صطلملا سوك لاارلمو عادلا ف لاق د برك
 ركذ دمد ياللا لاقو عراجالا نك ل اًنيتس ىو ناك ناف
 لع هابعسب لن وجبال و تياضال لاق و أي اك5 زو ويب عصي و وإلا تلايسك

 خطب تصعالا تادعا ايحالا نو نااه طلككا١ 2 اق رنا ىوتفلا ٠
 ,بر) ىسانلا نسب انو داس تلت |طرق يح وتطل و ىنخلاك(,موتفت
 لعد 8م اهب هملاو ضانلا عسب جراجالا داك اونا مييلاو قر اجو
 مهن عر اجت ا مال هصيال ماو ىحامللا عر اهتس ل رك انه
 م تتسم اكو ومهللاو بحط داش >0 اعتتس اك اعبر. اًهيتسس الار و دقح سنع

 ى اننعلا مب انك س اه 05 ىف البع: جونا وانطلل معك انلا و جنطملا
 ابيب اتكأل حوال واننا سنن مع :ينملا ثال نِياجرش اذ حولا
 أن زها اماما رخل عر اجا ني وج الو اًضيلا اه و قر اج ا نوم عنا ب
 ل اسذلا له ىنجل تا درطا تْنش ثنو ةيصصللا ليه جراجا انك

 ,انيتسالا ابد معفنملا ضوكتادا ايم : تاقف لع اهتج ىخ هاطرخ

 نحرلا دبعدإل ةمالعلا لحرزلا مر اجالا نتي مل اذيتسسس كار وظيحم ثد كن اذ
 جملا تالا رم ميسا 01امف ع روص اى.؟اىسلا نع ىداعلاىفنما

 ىلا ربسلملاب مارحو ١ كالحك > جه ميبشس ىك ذل اهو نيو ؟لييلاك

 جيان ماك د ءامس لاو حسم كرد لهو4عرقحلاو رحب شلا

 ميلع ضرتود كن م مرح لم «رومطالا محلا بحر طعور كذللا لولا

 اشبِلَم ف دجحو نت «لاح ودل لع ركتي ال نم مابا و ه لاح ق دصل
 متع فدرشللا عشا ه اماع مع وجح رم )و ف مدقتطذ مضرحملا رند تح
 ,قطملا ىداهل ئمحرلا نيعريقطلا مجتك همز ءاىجسهمداو هيساو مما
 درا طن تداسو هك ههارحر ىل وللا 3 ,معؤوع ماثشملا شم لد

 ىه و روبشملا ماعلا ىرر اللا ثيردلا اصم هل نحا جيتس رت يوض اه
 درا تسجعاف ليسا و مب ابتسلا ويؤرللا متجزءاوج نيع بلح ميقح 2
 , ايحالاىف لازطل) لوقب ال دسم حابحا ضنا ارءاتج اذ حابس زم الك
 ذي ىلا نعطت 1ذ١ اك اوسلا لهم ابعوجخو تاحايحلاد ارظا نا

 مه. 6

 سهلا نال ةراجا هت ال

 100 يبو“



 صه راسل هلك سرس فر

 . ىدج ياو ننامزن لها لعمب نم منملا عَق و دقو لا داحالا نمضتبال
 ىَوْذاَبقَن ْي ىبراذ الب .يرصاحم نمالملارياكك ها و كت د لاوجلاب
 ' لاو ب ابشلا ىووللا ىركو نيدراخا ت وو حقن واطوطعب هرج
 ىروذ قاورللا 0 الل يوت لن مث نكاد ىعالبلا د ىو وش قي مو
 دعتسي داض8 لات ثيحكايطلا حرش غ نلاودلا مالك هدج
 نك ءلا لب ديس دل قراوشلل عشنا عيصضولا يدايعلا تاكرخلاب
 اىعزم اس دق ابرط موشن ىف سددها دو يدا جلها نم
 وكتب نو دعتسيد و ثار و دلو قيغصتل او صق رلاب تفرش
 ببسب مزع للاكل نك د ىعقنب كاىلا ضاراونا ق هرشن بكرم
 لصاو اوس ١ يس نكذو نيككاسلا برا ميلع ا« ب ابس © نهم
 "طالما زح» حدارعا ضمب لاق ىجج صلع و لع نياهاتلا ثعابلا
 تاييعب تالا ذر جفشي لا ءاهشا ىلبخ غل نيككاسلل جوي لق منا
 عطر شم انهرا ىف ل١ ةحاباب روكا ةصم ارا ىذا دقو نخل
 ىرحاو© جيتي ادا تحا وع ىلا تلو تلقينا سك و هنا
 لف مي + شيع 4 ؟نبلل ١ تايب نيم ملاك اك اذ حنا © تسيب نادي نا
 نزلا حوا نم كت عي دحا لك لاقي لو * نيينح احا ضلسلل) نع
 ىذروررسلا ذات 6# لا «نيومج ا ميع و هللا نصر هدرا

 و هادا نم الك دق و * ب تسرب كليهاز و ف راعشا ىف راوع
 لضنالا ضنا ناو ءاسابللا بلو قيقكلا قحوه ا. مم بااوبا

 حبامشب ببلتللا و مف دبر عملا دوعق تامالا لها ءاتجا ةركفت و
 لك وس وضم ماشا و ىس ول طل او حاتم تخف مسن قر وصخ و
 مهمات >«”نيىتج ١ د دعف والا سادرطقسا حلهو ءاوصاو نومزع سا
 "نك هاو باص١و اسوديع دلال هما كوس حاح نع لذ ركذي اداب دكشاال
 لات ليم عاب يشي نق اهولع ٠٠١ يلطام رصف ىأذ ىف نداكول و
 ماوص١ و وميب جوك ثور لاوحا رفرعم قد دب اطمح ماه عك
 الي[ خيالك و تل حاحا مب نا السا لل حورس و تحب تالا و
 نط اتللاب قبح نيلص للا ندب ىلع حا إف اذا ىساننا
 يطا مده و [ىيت ص ل كو ضبع لا بقا ثحسلا ن كف
 جالا سفزملاو ضضصعملا سبل عركو حوريه < ثيل ىدنني



 هركب و ظنا ص رونتت اول 00 ياس بشلل ساب ال و لابحرل) رع ص الو

 نتا عىل امزمت لق و ضصملل ارت وروعالا لاجل اء رك

 سلع نذاو ضصمللا ىبسل ءهارك ى دّلا ىواذل نع ملا لكن و

 ىلا ال مراككا ىلإل ةءاقنلا حرش ىتسجلا ف آد و ضرما ناجح را ىتحاكا

 ودان بحاص حرص حقك مي زنتلا بها رك يزيد رمحالا ب شللا سبل

 ام الط لا ننع نم اوه و ميرال رهارك دارحا نا داف اف جسرطلاب

 رانا حيشمرا نال فو قوفحلا يعم ىف لح و للا ىف انك ,ةيقك م دنقن
 ىلا وصحملا سبل نع ىم مالسلا لع م كرفس عملا ورجال كك و

 لاو ةالصلا رباع اق نغصحملاو ىجح الا بدا سبل مكو طرا ف و
 نعي مثصللا كوالا ع ثن اطمشسلا ّىز ايءاغ ةرطلد كأيا

 ىف ا«ىجنا# سبل مرح ”ادوط جلصضمى وش مساق ةمالعلا و زنا
 راجرلا ين ربكك_عيسلا ف دعغ ىور هةر ال1 5 ف هس زاككأ ىداتن

 ملا مستقل بحل ىف ص محملا ىسباب ثا دع دارلا لف ضصعملا سبل نم

 نإ نع اج دق اقلط طع زملاو مص عملا ىبل نعىنبلا كيف هانا
 . نصعل رسل نع مك ه١ ليصل ل وري ىف انزع لاك ن١ مع تحت هدا كرر
 حرم خا قاس نب نيه شباط اتت ن طببشملا ىسبل اب اذ جرحلاو ماياو

 ارك نم 21 واتذ ىف ىدارشل 0 لقن و سابا 2 اهدا لصنعلا

 امور تزن طصرحملا ورح سبل وكي و انكم نييج ولا تعنسبستككا ب انف
 صحاملا بولا ىسيإب ساب ا” مراهكا ىإل تياقنلا حش و نات ملاىؤ

 ىردالا لل قاتلا حتنوحم لق ,يزهتلا بهاركديضي مدتت اى
 تاردتعلا لدن ضر امي 5”ىره ارا ليهو رم واحو هاتخيف

 مداح اص ملقن اذ تفعل الما نابهو تما ركذ ع : +داعسلا

 ىف لثمو عع نعلن ءرضعب حام دءاوخلا اطل ام ىرض ازلا ىع

 ىقو نعاشطلا وفر -رلاس ساو جينس ذا حاس لا قيو انما ىلا
 بلا حرتن طز اغا واننا لت معالج و ضل
 صضللا تكدس !رمل اكد دج وب ملا 31 ىواتشلا فان ىناتسي غ١
 سرنا جبيرحلا سكك نم تنال يح الواتهرا جيس الا متاضزدل و

 ذل الالي لا حلاة الرب طقس زكا بها رك اا وراتخا تيذلأو
 تر يبل نع ر حالا ىسبل زباوج نمو جج ا سبل ىف روميشملا تلاس

0 ٠ 

 صر اهيبال رعد زنا
 تارسمعلال5ل

 ١ ةكواتغلا] وقن رول
 كون اهضراعاذا

 بهل ٌرملا



 لل عيبوشسا اوصو نر د د ا م م ب بح حس يوي د ييجي تو
 1 تاوطعلا

 نلتخا اذلكه تر ابع ه.غصعملا سيلا لبد رتحالا ىبل ىلع ىكتملا 2 ىابع ةءسيبلو
 ىضاطلاو كلام و مفينحو١ ل15 ضصمملا سبل 2. وحب تناوب اعلا
 ناوجالك ملا تباجاترنا حلصو أع و لكلام الاف كك روج تقك ههنا مهجر
 ديعلا موي سبإي مالمو ”.الصلا لع داك اوكا ِلّقو تح 7 ىسسل
 لاعا ىكذ لوات امارعط وارخص وطخا بهدا جد ال يغح 33

 . نم ماكحاملا طانتسا ل نيصالا نع ل الجب شلا لتشانو ثيددل
 ا ازننتس ل6 ثيرح نس ككدنو فييرا ثري دال تهح رح >0 سببلل ياو
 كيلا و زك" حب ينك هاركلا» حتقانط كو بهزللا كن ثيح نسال
 جاتهاذادعا حر ف مطل طالبا شا لتفنا# تكلا معا حمد عا

 00ج اول جب السلا ذرى دارال عاركلا جهتين نم و نكسرحلا ةالص 2
 ةرلو نع مرح ١2 ىف ديالا و موتا ور ايتخ كو طرححلا ىف و
 كوكل فج مرحلاب حرصو مس اق ةعالعل | ىتضاو نيجولاو ريبكأ ريسللا
 نجلا بهاوم نتم ىل سنو فشلا ثيددحلاب حر ظبزجلا اد
 رج ل ىسبل مرو تااس, ىف ل البيتا لفذام مت رلابع وانها حمرطل ىلع
 ”زفلاو ماما بهذ ولبتا دلقلا 2* بجتعاللا نا عمرنا مصمملاو
 حر ماذ م راككا وب ١لقن اء الع املا بهن م وه جملا هلو لَقنام نا
 !صؤصخو دبل بطاحو 3س ور اع اتستملاو سنك انك دوب
 لوي نا مح غيجد 3 ن اكن ا جملا دال تكشا هدانتس او

  ريصو لاوعو ريع هنارص ميرككا ىنبلا كرب محلا نص فهلا ٠ لل يب بلاجم هذه و حمرا تسول يينغتلا -عاركا ملا لصري فالتخ ١>
 متي حو مم هابشس بنس ى وبل ممالعلا تيبارب مجنتس ١رينكل سو
 ازاي ىلا نم تيب و نع َبابع يفلان م ىم و ءارحه د رم ديعلا ميسجي ان« (آلسلاو ةالصلا يلع ما يهل ١ ىور ما سلا ماكتحا نم
 نوع ينم ليل هد ادا 5 دربل ا لوع نىكيدذ تحيارمحانب ا الرو ربح
 لع زظظاولاو علما لع مدقم لوما و دوا د وب اا و ري 1م سمح سبشل
 هرث اذ سرنا ر وكلا 0و اضراعتيب ملا >0 تيك نصرا ول جيجا
 معراج والاو نيهلاصلا,/وبت لم ب فلاو ملههاورم وتسلا عنصو
 ١ كورن روتنلا لع روتسلاا ركل و بطل ى واتف ىف داق قبح ارقشلا
 يح حوامل نيعا ىف مخل ١ نكذب دصتقللا هداك انا ثوقذ تالا نحت

 يك

 رع 1



 ن ها بلو اولاو بايلا لع تعلو ىزلا بلا اره بحاص اورقتحيال 1

 وضال دنع ةرذاذ مولق نال تيريزا نيلطاطل | بولقل بدالاو يضلل 1

 اروبملإ ىكت ىف نين وهلا تكدهنا ايل وا ىادب عب بدا تن ىف
 , 5 نياجرحاولو عر وبق دبع بكس ايلا متاح ور سونصح ثحان كو
 و ماذ ىون امرها نيككو ترحل ا ىلاعالا داك معىلا يجب

 اهنلا لوق لق نيه وه نوكك و ثلا لع نراك ضار جم تع نبا ناك
 رجلا نم ب زك وح ىرقتولا مج ءلدولا ف اوط دجم خا لا باقىف

 م المزود امو نيككاسلا حاانبم ف الق قدح تيسبلا لالبحا ىىذ ىل نع ا

 كج زغاالو تورم حدس مضى لذ دولا دج ىرقتولا وبجملا نيه
 زيلاروبفلا باوهص ١ عر ول ١ فظنك تك وح كر ثنا ادباهص١ لصف نق و

 فوقولاريست ث ةرذ اذ نريما مب هههاانعتن يلب الا ىئطلادبع ٠
 ىنيكابب داهلا اك طاش ركذ نوو ثداشد حته ارحا كهىوانلل
 ل افطاا ملعتو ىلعلا عسب لامع با ميلعت نينا ضم ناوعلم دا دز الع كا ملكات ىف

 ظ اهممالارجاسلاهلا 02 ني رةريالا و عالصل اها ذوصوم ثاككدساو اس7 دجاسلا ىف
 ٠ دحاو 'ّ حيزنالا نمير و دافلا و انتتييا تح 2س وانا ١وتشتسماو عنملا نم

 ظ ش ظ اوك .هصخيطع صحا داب سي دعس ,لاطتساباوقشان اهرض و

 5 ١ وساقف مح صتدد) ضرك ىإ) بح ونح الا بخ ونح لك قيد حا

 مع مت ماض ركل ىلا طوع شتا ىلع حجرل اوكار مانشعسا
 اهدلا نعي اعلا عج ؤ تا درر مثال مكر دب ل ىو ١ ابتسم از ول

 تكرمت ممفني تاومالل اءرلا هنا قعاؤعلا مما جرئ
 41 ْ , نيرللاو

 مردهعقنل تاودادل تاك مطبس نيل ١ناوزحال و 'نمارططا ادبرر تول وعي مدع نماواج

 انيخرطلع | مولا ملوؤ و مسيل له الرضا هللا مالسلاو ةالصلا ملع مرقو
 يا

 ْوَن لوصو اوفلتخاو انتم و ١ نارملا ةارط ب ١51 ب نيزوضوو ويرش فر اهلا كاف 0 ١ : ْ 0 : 0

 ظ ْ ثاؤلا ةءاق وهاد ال حصي ”ىطعب لاو تالؤإلا عارفام بان حصوا مهلا)

 ْ >2 صعب مل 3و يكس ام ايل مل ىلا ف اند 6و تيبملا جس حم ظ
 دبخلا تاداذا للاو مى ع سا ص وبلا هلا ىور لوو( خلا رهو ملا 0

 متيم و موعدي حاصر وو حراج نق دص ثالث نما لعوطتا 222
 ىف تيلش ادهن ىرج مس لا عع ها كر ىلنا هع و عدل رب
 ادهعب ب وا الزغ سرع وا ؟رثب رفح وا ا, ئرج | وا البع لع نمر



 لا هن اهون ات او 1

 اع هلا بلط عجم كنا اطل امو ىكذ جعرس اقر - دل(رشنحلا ' ا ْ 1 ١

 ريظلولع نلف ةعاط !ش ْ

 ل هج را طا ودعت 6ك صعد 000 ا تت ت7
 وع ”ش لالا تلا طويسلل ناقتالا ىف و نقلا نيم بشار ل

 وراه نلو تيت مول مطالع: بهدم و تيلل ةارتغلا با ثا رحو تزهو تملا ةءارلا
 4 ارق نع ضالاقسحلا رجح مب حنطتملا وبااظزاطلا لستر! سس مالا - مالفوف كلا

 يري يد! دءارق ا: قيعحاف مريع هنالك وس ديس رس يداي ن حارقاع ب١ ود ممل 0 جددا ثوس ان ؟تاءناز وق :حعيضوا رحارتام بارت لمج ميلا م 16 دف كاّقو تارقلا سايس باول عجا يراقيا وق
 ىرخاتيمإ رم تام اذه لوقب بجكو مودع هاحبص دامعم دايز 6 1

 - حراما روش م كاكا سرت وه نككو اطلس مؤ رعاالارقلا 00 2
  لعلذ زب اهايعتوا تيب ١١ه درر ميللا جبعككأ و ىف د سو دئتش ماه ست

 2 ”ةطحيماع ةحام) نعدحا بش .1١031910 رت اذ بعت ن١
 0 عاملا وهو للود علل هرج يظن ,لع ىنإل تاك تاعااطلا نع يلعبها بيااذا

 امتسح فرش ناك ىو فيش داب نلا ئمم اثر ىكذ ميج جكرلع هاجم
 ش ىلز لان ارح حج ) يالا توت يعم نا قرع اله فرعا اواو الصاخ
 اماو و مالو دالاصالا له خبه ىذ لم حيصعل جاهلا نه حبت
 2 10 ملف تم ظل رعب نك ذ باو مرعج مرق
 ١ كج وك ١ اد انك الص ىك بعجحأ مع تتدما صر بعك
 0 ةالصلا حق واع دلا نه تالصلاب داشا نا نيف
 1 لا 3 هجر ىف رر داورعارل يعير

 1 اوس نم نالا سالطلا معني امو ىتيبوارجج ثبال هشيدخل
 ش 6 ممالصالا ميمى ىلا ليوارفت اب بارو حم حص رج ثلا تن هنا

 حاد الخ منع ضاّتعا ال نصح مهحباذ سميت د مع د ملاو
 مم لكذ يعم ىراملل درو وادور حب وطاتضأ محدسبا# عر ٠
  تصاذخا موا بالا نكذ اهرحا ضفت وامهشب ”موستدلا لو دلو
 9اس لضخ حاب تشعل ١ ثيبب وانهنيب مقلع و لطفل ةايىف ممالك
 داماك 5 جوحا مالو جال تفشل نم و ئدحا بح و ريهعتلا
 دوك 2 ا رادداو ميبيسلاكتيبرح "تا ضعب لاجا قدرنا ”ةدصلا ى ْى

 روباسيللا عرارسلا تاس نب سوح سابعلا ىلا و ىرشل ةبط ىف اناكو ' داوللا مبا قعلاتت كيقع نس كلب انطأ نم نس دولا ضمد و 1

 لو

 هرجا

 ميلع هنب ا لصوبل |
 و



 لصخوهو نلا مالماو ةالصلا لعل نارقلا بارش ءادها ثيم دقت نم

 وهاب يقيسل ال مت ثبأ لاقو نيزيججلا نم ماهاسلا دبع نيزرعلاو لص اهيل

 _لأ5و عني ندا يضرب راطعلا تبا و منع جب ضاق تبا كات وتعدب
 بمجو لاق مت ىدتقن مم نحو لعدسللا نوع ىو ريال ى رز نبا

 تس رتاج لا ىدس يتاح ليعاساإيق ابجس اب حبب ناو جي مطحن
 اعرلايع محالا ثحو ملع تهندسدا ضر, ىع نيم اى للا بلط اكو انردلا

 تعيتا لقف لكذ لسفت مل ناذ اق ثداذ 1 دنع لابسولاب .

 ةزتح نبا لامتكأ كاتو ىرمن جلا نبا مالكرترنا ب حش دف تاغد ثلا و

 اصلا انشا ناهربلل ريب رلا تكس كل ١ طوح امل سما
 رانعلا داقبا نيم ثداداللا ١ نمرشكىف حسب اه ةوكتملا مدبلا ئنمةرداؤ

 فضلا حيلك ماسلا دوم جفورعم لال ذب فرسلا ةيظعلا ةرشكلا

 تملا ىف سوبا ةاهاضم انزس ةرثثك>تلانم كلن خووعاد تابعت نيم

 امرمو مه وعلو كاطلا معاصا ١لم مارس راكم نر الملا

 و مالعرلا لها و ن ايصلا ءاقتجا نم دسافملا نس ىكذ يع بتاتي ام

 ل وصحو ايم رح ةكانهتنا و دجاسللا م امتهاو مجاوصا فرسو موعل
 حس اربع مييبالا تايص بج يلا ىساطلا نم لكذ ىلع و اينو خاسو ا

 مزع هيلا كر مالح الكنتي حرص قت هدلا محرر ى وون ماحالل بسلا

 ه يع وا فاطغمر سن لي داككوس حسا حراس دع دان نا وجع ال ماب

 عسب ر ىف عزيز زل ا العلا اق اسلم رحال ١ ف 16 ال سا مسخ ننال

 , اوه دهب نا فكسلا رس تتاكرصن ام حاولاو مامطلا باي ئنرارسالا

 والا عرقت تااذير,تبشف نينا ءينّتْشي اء لكل كابل معقد تاولالا لج

 م. دهن نم ماورالا لعن ام و بسرعلا 5 داع رع ا6ضلسلا جس نم ليج

 ”يمالسلاو ةالاصلا لع نا ى رول كاس داو دعب أدحاو ن اولا

 الحا و <رتهل ىف تيل ول ثيإب مباح اككح علاج منع باج تيار ول ثيم عتب ا؟

 كب مكي اع نعر وب خب باج ئمراىيالا ويبد ف انضينا ورك ذاع ل نب

 تا /35ملع هيداليص هيدا لوس ر عىل ثانول مناك ناك ابع تكميل

 فيعا ىر اذعلا جرش سرنا ايل نك جلا زب تاكد و ازبشس نكن لا ساداك
 ىلطرقلا لاَ يصل موي ٌفريدالا و تارطل ب اب نم ني ديصلا ب انآ/نم

 اقتالاب موحدللا بعالاو وببللا نم مالم ع تك ىف تالا ال ١نطلا اها

 لب
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 دانا ةركنملا عبسلام

 ةريدكلا لي داتّتلا

 0 ع ع 4

 ةعفد ثاولالا مله اونرجر

 املكلكيب "
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 أشغلا يرك د



 انههيبشو دايعالاو سارعالا ىف مع حلل زن وجت تاد ىلا نم عسيد.يصاسإ
 ىلع اذللا بهن مو قارعلا لها ع رب و معدي "نحو إ بهذح
 +يض وصالا نحمل دتمساوككام به ذم نحر وبرتشاوه و عمها رك
 ْ أ للاتشلا ىف ىركي ام و تعايش ١و برطل فص نا نكب ل تيتير اجل انغ ناب ميلع 3و ل١ سيؤب و تكا ,عامس وانصح بح ابا لع باجلا ثيدح
 ١ج زج واش و هدايبصللا وساد نصو ميش ىلا نيم اككا ج25 نككسلا 0 دكرك ىلا اتصل تطال و يف السما و ةالصلا لع ىعضر لكن
 تلقو ملاعق تيبار و ىكذ ىف )ازا تفتتح ادا كلناذ ريفوصلا ٠ نم-حىهل عداء ايتعا١الو مدرك ىف تدك الو رم لا زوحالا نم
 فيول زء ذو ,هركللا فدا تع لييبا ١ حس و مهد مقدن نمار اثناىلع
 للا نجى ى ناااحاو رك < كة وصلا واط زن ىف ةارملا لم
 بلل كو ليصل ىلا كاك نا ىلا ,هركأ او نطلاو ىتح اذلا
 ركئاائاو داشش يك وكيرب لل عا ى رسال ناطتاكب بسوكتشا عع هلا مققز نم جادا جي ارح ا و ميئنتلا ءيكمع هددا خر رككو با موكا ىذللا
 لطو تااؤشل ١ ضالتنسا يف ى نا انطلا ىف تناك« رح للا يب اص
 تاكو و نوسح !ريؤ ون يزل حط و مح ينك نلاوبت بارع الا
 امو تبلإ عم يخي ”قيح توصللا مر و د1لتض 6 نعم لكذذ نو د
 4 ض هدا طرب نعى ور ليش تع ىجهح سيخ مرعش بدر عاشسا هدارا

 قر ناالا بصل ىسي١رلاكت روصو و باعت ١نغ ف صخر ما م3
 حرس مو رانا يع )دل ا برطتن فيبرتملا ثيي دلل ف دوام هلل مهيتكولا ْ ينعف نا تملا عجشحلاو ربدتحا بر دتدا لع ىضخيالو مم وأ الا ههحوبإل مهوب ١ مهوب ال موب * اويل براض محانعتت زازا هل عدد اذ بتنا ال ناويكا بداض مص اخي

 ىلا بطلا كادي اع مجول و١ لو عريصل ان اذه يعو /اتحلا
٠ 
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 ان ل رحل ١ىاىوتتلا بّشاوعا وه للا جو صوم برا زعل د 8.

 ,جدواعال منح نك لاح ري يح ندع ىبت ىاتاويل بسراط ص خخ
 : | نعرانرلا نالالثعر ثعلا ل بارما بضاحان «ياشلا حاب ىلا ١

 براض لاذ نه طل مادلا ثحال ماهلل١ بكارلا كككسما طذوس

 كتلاوشل براطع صاطالىا رجب وب الافات لوو ب رط ع داو يزل
 . كع ءط تاك تدان اظل مابا ىلا بطلا جوع يرض ناك 1 ١

 رافملا



 ذر ىهعل اذ ىك ذ لع بدوتط جب اذا تلخوس نهر افنلا نال الشمر انشا

 نو اضيا براطس ع د هدحلا بطلا خلع نياع مجوبي ايلا كوت
 طن كام ثيح انيس 0 نم ديط اهل ىف قداس قلملا نوم يه ١ ذهن
 جوبالا مرو لال دصتقي نا الا اسنج ناك ذهل دصقاحازو
 ىلا ندالتس اوه و ىضعلا 2 بداملاو تاو ىلا نداع مسك ىيصل |

 الاثم برص ثيح نا ويطل براص صاخم مدع ع موتهم لد ى نل 1 قاظلا
 ال ىا لاذ هزه ى تصانغ نوغ ”كىا ؟ياشملا محابا ىلا افلا نجع

 ىف نول ذإ نبع ىنري م اذ ءونصع ىا هب و يع ب يع ١38061 نكذ نرع ىزس
 - بحاص عريصدى دلا جواره نه لملو ,جولا ليع باصلا نع ؟ىاشلا

 ضد مز تيار دك امبك وعدم و ليككو ادهذي برغا ىلا رج سابع ثم جي ىل !لبلا
 فى م دابتج الك حها نئماالبحرب ناول ىواتشلا رهارحيف لاق الملا

 اتينا حدي د نم لوط هاله دابجج اب ايزم كا ىف و1 تاس ىف ميهذد نم
 ١ سوجاج داك ام ود حالو اى ولع تيكن ل لأ نع اهعرلع وأ ددسلا وا
 ش نكي + ى كلا ىائ نيه دتسلا م0 لاعوا انكوو ممدمرعس نوه ودون

 لا نكك حدد د رياك كح توت ىف كوع نم يسمن اذ داهتج لا حوا نم

 بي داتلا بجوتسم ما م مدعوم ٠م وشو ان للا ضرع نع يل س

 لبنا مهذدم و ْتياجب ف انهىتس او تءدللا ىف ركتملا مب اك ىال نكمل و

 بهاذملا ف التخ !١ ف بهاوملا حي زج ةامسملا مداسر د. ضويسنلا لقنو
 موا و لاك نا ىلا اج وهو به لد ىلا به لم نع لاقت كا لسصط نم

 اولد اما كاتشن لا ىلع مل جم اذهل ببسلاا توكلنا ل والا لاوح) قتل

 نحانيك مح اذز اين دلا لهاو ىركولخلا نم برق وا ترم وا رفبظو لوصخ

 -فرحم نحاي ىاع ثوك نا لوالا تالاح رل م اهدصاقم:ر وهالا نال سيق ما

 انناءز جشم بن اك قيلمح وإ ىفاش مسا ىوس ماما به نم ىف ل سيل مقغلا
 قي اهكا حمالعل ١ اننعّشس لاس الاجر نا ىتح سرارملا ف في اظولاب اب يا

 بد وتلا, رعننت ءنبلطو لوا تي.الوب اقيلهن تصف لع ل بدك قم هتك هاجر
 حيك املا ىف اد) بفيظرو نع ماهطو لب ىبع ند كاف ككبه ذمام لاقخ
 ماهلطالو مل بحال رينو ىف مطنش ث اذ تلي انحلا وا تيكلاملا فلام او

 ىماع ندالا ىلا مالمرخ لا دجالا جال خا لاقتناء ىف عضااذرإو
 اهقِؤ روك نا امهلب ان ١نيب دحيه لد فن اتنين ونت مققحي مل به نحال



 . تك تلالوت ببسي
 ل ذاك ماما ارعي نر

 مامإلا تقلي

 نيل زوو حنس
 كد موكالكا نل «وجو

 فيس انو

 رص ما ىدنع و دشا عحااذبف ضرغعل اانهغل لاقتإال اديرو بهذن ىف

 0000 اييدلا ضزع دريل ةييحشملا ماكتح كاب بعالت عال مركلا دحملا 1

 اتيَّيف نيكي نا دل والا نان وصل و يرد نصرعل لافتا الا ثوكل كنا
 َعوَوو تل >حونصو نح نار الل حالا بهادملا دلع م2 دقو به نم ثلا

 ممالك ذو ىضارل ا ملامحك وا لافتنالا لع بحي اها اذن ركرادم
 لو حلا و َميكأع ١ داك كادعب ميه اش اجا زكا 0 وكرم ىيفاشلا
 منع ملح لدصي يف مهم للعتشا دو و مضل نم اي راع تموت انا
 فياذم) ميذ مفتلاوجري شرح كار دا اوبس ريلعالاببس عع بط دع دجح و د
 0 نع ماما بهز م ىلع متنبلا نال نلنقلا مرحي هاهطت للاقتن ا« يلع

 مسا ىومس بهن ذل نم ل سيل و حييل عرب جسالا لوح سطح حميد ريا

 رح مح ناكم اما بهذم ىا لع به ْنَبل اذ ىكأم وا ىذ اش وا ىنامح

 ١ كلا وريبكريصتمت مضلا ىف حيل اذ به نملا نكوم فدا حبلا
 ناك نا دج ايننحى واطلا دوك ببسلاوهاذه لعا و ج حابه محم معن
 افلون مهلا لع ص ١تعاذ ب زحا هانإع ارق ناكعاذ ايعفاش

 ناعم حرش بانك نص و ميعففابضنح حيتعتس اذ ثم بحي ال ان زحلا
 نّووالعلا نمد لا مسمي نع فك للا ضاع ول كوت ملع ىرط ١ ١ ناكلف

 صجزح لك مدمج ال هدارم ددال نفاخ لع ثنحسال بر اكلنا ءزه وح
 الج رو دعو هلع هني صل برو صك دركي "و تلق طاش
 تحال سيم للكو هكدا رع جيتع هو بهذ د ثمود بهن نو
 ضرغل 613 لانوكب اذا تحال لاقل يستلم ناد > حمالاعو مل

 ئا ىكي و اعلا زو جاذرأ دصتقلا نع درج ب ىوب د ضرغعل الو ىئيد
 رخا] نم ىلا جب اك و بهزنملا نك ١ تقف حج صح لو عال ميقفلا منع
 ىو و جفت اء: لولا نم ماكوهاع نكذ مطغيف بهز للا اذه تف لعل
 ىلأذ اكن ل و00 اند بهزملا نم دوصقملا ل وصح حتهرجلا حقنا
 ىراذإل مييجاع حرش ةيؤيصلا مامالا ملا ةلاسرلا ةءابع تلت
 ىذا رلعلا تالف ثاوككاو حصيملاو علا مؤهلا ف اجام باب ىف
 رأيا ١هانعح ىف حو دج سملاب ىنبل صيغ نيالسملا ىداو كت الملا

 ١ دحاسم جاو رباع اوس اهلك حاحا لهب مالاسلا و 5 اصلا يلع نديم ن١
 ْى مع ضاع جلو مالسلاو الرمال لع موسع مصلح نم دش 0 مهلا



6] 
 انه مؤما ىضحاخئاو اهريعو تال وكلا نم را مام لك ثدهلل
 كلا ىلإ كو ان م ملك ةزئكك ثارككاو خصمه اب انعيلا عينع ىف هركذلاب

 ركمسلاو باضعلا كنك محي ار مل جرجحب وا تكا ميعب نم ميحعب ىناجر
 لحد و حاطب تبا مودجخاب حرصو تاطاكاب و١ ىصربتلاو مدهزجلاو

 بتفسردحلاب يحلو ثيدحلاب ّيحا هايبلع مطل ىراال نيا

 اهبع عت ها ضر سمع نبا تيا بو جعل ل الب ساند ١ ىد ١ ثم نك
 ارو دعم ناك م ر ذعب نأ دعييالاو رب ىداثيام لك ند ىف لص وهو

 عل نب محملا نع مق 3 كابتح دبا ىو راط تمهررك جر ملاح قكأي

 ؟وداوكنعلاتف مولا <: يح دجحوو جوريد هدا ليع ها ل وسي ىلا تين ١
 اراذع ىكنا لاَّعْفاب وصمم ى ددصدجح صاّيلخداث ءهلد ث ذحاذ ل اق

 مفتي لبذ مي و علك ىد دص تيكتشاا اعس والا ف ناربطعلا اون ىو

 دعقيل و يركع صل وقر وكزحا بالا نم مشو وربنا سو دعم ليص

 اضيرا و معاها يعن لذخلا ىف د دع ايس الا هله لك ندا ىف عمص تسب ىف

 م ظن اض تكافل ىذا جنن اذا و نيؤكسللا ىادا٠؟م.دح ١ ناتلع انه

 حراتد ا ىلارظماب 000 باهل كك ىف دانس 2 070 لعلا
 ا عاش ف تبا سنا هلح و ناكوذ و نوبملا ىوعح كف سحب

 درك لتفر خ  ىري ع | :هملاب قتبلا نعالقن ضي ارنا ينس نم يونا لعىالعلا
 لاو قوتنا دع ا. بطمح قارحاب ساب كو برقع و مليت و دارج قرح

 مالك و انبكو مالا دضف ليو و سوبلحا للملا مانعا وتلا يف
 اوكا لب و ةرهو ىوفش. الك نزح مساح لج ناجح و ١ هل عفن ميد

 ذل كلو يلا انو رح و ديطياك ناك زو و ىلا كه اذ
 تاويح لككو رجالا وربل ١ باود نم عب ١ تود لك حيبملاو حابصملا

 زيمر نأ ويح م6 ميم دارج كاقد نا هاضتقت زنا مجد وو ليم

 رخان ىو اتفلا رهاوج ىف و ضأن ا قارحالا ىومساهب لتق شوج ناو

 ىب دال يَ بج الاذ زوجي الع عع و باكل اك + ذولا تضف و يذوكإو دالا لست 2 _ 0 يفوت ين حاولا تا
 مع نع الضو ىلا رحل جمالعلا لاه رثا اب ذوه تاك ذا عيلع نع النعط ىذوحلا

 ارم ديف 2 ذوملا تاشخل و موق زهتلا باب م خجلا ميس احييف
 نئع الن الاخر اتشلا ىف كلا ملتق لوك تالا ويخلا ثمح ىرذ ود الاه ناي
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 انآ وإلقلا ريل عىرج كو توكدددا قس نم لككي يتبل ندنح م قلن مال

 ارم مرخملا جهازك مهاركلاب دارا ورنا, ذ عي نا هركب اطرحلا
 ىالعلا رالقو ىلسرل ارلا مالك تينا كل طامي داريامباب ف تقلط اذ )
 وجوب كت بوجوب ىبح اند يضا و  زعتتلا براب نم رب وتلا حطم
 قرحاب الا مق د ثيع ل1١ من اب ىف اشدارجج تبا مالعل !ىضامنا
 قرح حج دارج شو يق ناوج ضف و بفَكلا ىف جىابع و ناج
 او ديب ل نا نط الاب ءيزم و نمع شايلد ص حفلا لاق نك قلم
  ترح زوي نيسح ص هلا 23 بابعلا جرت ىف و نا لاج قرحلاب
 رنا قرحلاب ١> ,عافدن ا نكي ملو انضرما ااا داري اكريغصلا حدا
 ظ داو دارج ضد ول و حب امئخلا حشو سرت ةسكرملا رلهدكو

 بولطس باك ف ءريزنا ناجح مخلل اقيرطح ,خارحا نيغن نداذ حاصل اك
 وللا محرلا ربع تين حجات ثبسر دب جلل ون نتي سلك ث ح نيم وحلا
 ' لة دارإل تقف ساه ندتخ | تااناويطلا تق » قارح اذ صنم نم
 7 رئرتق هركنمهاف لتقب سابالمملك ضل لها ناقه ملتق لب وكت كمحع

 موك يبالصوبلا صح نمد لاوم ا د اضعا رك ىف دالك ب سس اب الالات نم
 نا ءهدواوض ماع داضاو ارا ١5 نهلذ ملاح طخ ا دارا دازسملا ععق

 يؤ باهر لب رقعلاو حط لق زوجرس ١ اومضتا مما ىَع يا متت وج
 ايكو رابح مي صف رنا ثيللا ىإ داتسب ىف دك دارجلا ككادكو تاس ١

 2 راسا دلع قارحا زاج مح دا اقلط قارح ١ نيقد ١١1 ما تيمامالا
 نيدو مشت دهس عا ةعسلا عزو ف د منع هت هداك ينحل
 اش قم دله الك لقو تشس دب رك تس دارإلل نم اج نللاو حام و
 دشا و اوراؤص تما واهر يحختقا مولا جوبر يلا ى عب و
 ميك لو يبس ف ىلا حاج ريؤيسملا قارث سا نعاهرش ضد) ءاهضسب

 تشمل ارم حندطر ع :شهوارإلل ف نسح نلوم تراردق و ثيعمجا
 تاوضرلاو حملا حجي ههلا نم لع ناضل دياوعحاب ميك ن١ قيبيححلا
 نيإلاولا اداتسم و نذللاو حنا ف هرسائ دارجلا ف داش ىلا هاس
 تورعللاب رحاول ما مار ربكاب حجت ناكل ىو لت فورصملاب رحال
 مصسنذ ”كلع بحجج وف ورحل ارعاكاذ ركتدلا رع نوعنتمي و تح نوطعت
 اكو توقذيلو حوطادقي فزورعملاب سما ول حا ملم ربككب حعولو كمت

 نكد



 مرح هير وا هو ةدادعالا مزسب معت و نك > قعر هصيالو موبرعي مج الع ول اكو

 رو وسل حل تورم لاتقلا

 ”ةكوابرح فاذكالو مح هد ولبس ٠5 م م لع رت و دهاجوهو ي ساب الف

 ظ 11016 سايطاب ون اتش
 قضإل وكتب ما ظلك ىللعا ذا صرح و١ بججاو ئورعلاب رعاك

 عادبلا تم مكن ال١ توكل ال ثدكدتاي منعا ,تطظ ا: لع بالغ ول ورحالاب

 تاذبلا جب حا عرب اخ يصمد بقلك وا نا ندسحا مهالعلل م لردهلا مغ '

 اوعداذ لات ميكرياع مدد يكوتلا١ نع اهمع اتصذ هيدا رب ىغ ثبا نع يسمو

 :افحا دي انرلا ىف ككَف ب ىلوشل١اونغحاو ىف و نيكشملا
 حس قارحلا نيالا ىل و جشم لاف اهصن ىف خلاب ال١ ب ىاوشسلا
 س اعش فلا خوهد قي دمم١ برا وشلا ىعق يدل دواد ىفإ كس

 ناسك وهو يرش داما مايصعلا مب ليلا تن كعافغا ىف سروهملا

 مجلاب ىصتسلت نيلااشساكاو نهدلا نوم مب يلعب ١م تيظنشلاو تليها

 0 حك ليها نومك عجرس لذ ءهاهوكو يس لاو لبسعن اك

 اًدلسلاك "م١5 باب يا ثم مرحا لكاثتماو ,يحاص حوض دوش كا ى دوب م6٠

 مكروص حا روصو تك لوو ىف لمْلو مود بلع قطملاو
 ,ثسح ١لذ كاد ماك اذه ىف ليد نماء مالا بساتي مائاسا ةءاشا

 رع 6 لوح قت لووازك و ١سّجي اك جوعوشس لاو كروص

 ١ رييفت توكل ١هطرعبزتت - ”تللطا ىتد ١هاهبا كاؤ مها قلن ريغيلف

 وصح تدسلا ىدات ههضشمو نيدهاّقت جلا لكى ذ ركذ ايم

 ب راوثللا ١ وعجا ريع ثبدح ند نيىيصصلا ف نركك ىصتلا يسم
 لوعلا هرعاسو صتملا لع دياز يدق بابك ١ليع لاد وهو
 و)_رس وجارامثل طل انغاءاوه و ججالب ىاشللا ىصق ؛ىش ىنلا
 اومحا لوو رع ظب مصعب نخاف اق قلعتلا دساطمللا فاول

 نيبال نصمتو رع نبا بهذ ميلا و صلحو ماصتتسا ىلا بهذو
 ووعد كاصيتسسالاو ىلذل لم خا وم و نينو وكك ١ ترف وهو
 ابيب يحب تا ثلاث كوع لك ا ىف وه ىووملا مر اتخا و كف

 حف جامل ظفادح تكف ورزت ١ صايع نضال ١ هاك توم مالا
 دى وو ثد داحالا ثككف صقل ١ اليؤاب رخل درو ىرانعلا

.©1١ 

 ممم ىبسلا ماحالا ب دالحا نا ظنا



 اوزحا اظل و ليسح دلع 1و رج ايزفلب د سوو اسشلا تي اور ىف تاهل ظنلب
 زحل ابملا بولطللا نا لهع ل دات ظاند 2١ هزه لكو ١ وكب ١ ظطلب و
 و من١ ىعت ليقشلا ى١نلاو مجاب وهو لل هداك ملازما ىف
 رءاصّقشم ١ اؤثاو لئلا اطحالاو داطل 'طعي ذا ىلا فوصلا
 اثار وانحم يو رظا نري وبا لاق :لئاملا) عوفحا ىح تمو

 هؤملاب ككنمل ١و اوس ا ىبعماوظ ىلا لاق عرضبلاب نجلا
 ىفاذللا نعت | ل ىداطلا 15 حلا نال ند ابلا فاككاو
 سب رلاو ىف زطلاك ماتبارب تدل رياهصاو اصوصس اشم ىلاد ىف
 نوح مبا ناكو ,دعالك الو ذخا منظاامو نمط اداك
 ىبارعلا تبا ٍبررعأو صتدلا نم حصا اذحالا ن١ لوي مدع تحت هسا صر
 تارت ا لاقو بر اشللا تلح بخس ما ىضانملا نعوقنف
 يو ىكملا نم لوا ما يع رصد و ادي دش اذح ا ب ىاش ينك دحا
 لككأ ذخ ىلع اقحالا و ىضجلل ١ لذا ىلع للبي ىصتعلا تاذ ضضرااعتت
 بيراطلا توف براحا ولد نماشسابو كف تباذ اه الكو
 الخمس فلوملا قئسو 053 هللا جر ىطويسما مالعلل

 ٠ 0 ب توحد نحو ٠ ىلا وريعلاو باد مجت ايا
 . ناسوتت لا محنطبلل عش فب و ءميطروش مجرصق دق براش الي ٠

 تببكجحاف
 ء نيدحو دحلب كا بجو اذ ٠ حرش نو نك ناطا ل دكرعلا

 ٠ نيعلاب ظحولد ايح ىطوم ٠ عككو كساب باطاللاللو ٠
 جوريع دهام بلا لوبي ىلا والا نعل جيبارتكك لع تام نع عرب اذ

 بق ئع ءابنس لا و ارك مب ١نما قبح لا عارحا تك هدا حنا تروم
 لو ظاذدل نم دضياط ثيردل الو ركذ ود تتدضا حر ىردىككا
 ل انزال ضم لا هول وم > ف يعض وهو مك نملك نلاوتفتلي
 5 اذؤر ب اكو حجنعو رجع ه٠ حل عد ليد زم ىجسل ١ ههاابح 8

 ٠  افيلعل الضؤمب نانا هه بس ١ انركو ,حاايحافذ ٠
 0 ازصنجب ثيددل تاكاداو ءاس دما مدا يسف

 داحا درو نق ه فيك الح اهلج ئح و حلاو ل حب اضن ىف رب نحت
 ' ةكرتلا ىندد نع مالسالاو ةالدصالار بط فيئرشلا مبشد مرابط جعل د

 نول



 بح دق و صوصخل ريغ قت ىلا دعب عطني ال ناعإالا نوكوحت و رفكلا نيشيو
 ه1

 تقوولا . ةوص ىحتّضولا داض ابهبم قعد ىسلا| مياعت در مالسلاا و ة اهمهلا اع |

 دحا نزعل نيركروب ١ ىص اذا قست و مالسلاو ة الصنا يدعرل ةماركرحملا
 ىانلا ف متكرلم هدا ليج يامل ١١١ ثنا ىلا ةلجر نع مكه ها رجم ةينككملا حالا

 ,لوس و هسا ثوذ ون ثدلا نا لوقد امها تال نز وعلم ناد بسس(

 ما يي نع كاد نا نم ظعا ىد7١ 2 كلاد رحال و اين دل ىف هدا معلا

 انلوسسل و لالا ضورفاإ تددسد ١ رهحرل هي سلا ماما تاكو اتا ىف
 (ًايسلاو ة الابعلا ماع ملّوعل مالسلا و ةالاصالا لعن وبا ىف د دون كا ننع

 ' مومو هانى ذود ل الا خلا لوقد تكددداو تاوهالا بسب ايحالا او ذ ون '

 ىضرباىصاركذا ١ داسللا نكس نااابرحا لق و ةرحاماو ايدل | ىف هدا مهئسل
 وباع كك و كسا نالذ موت صضنم ١ وأ بيعدا ىلا مجرب ىذبب مع فك هددا

 بلد فضي نع! + ناش ككسع نا يشا نك ذ ررقت 151 لوو قحا

 يوب ىف ثرطلا تان كدا ىف انتحالو هوجحولا نحرجون مالسلاو 5 البصل ريباع

 لكاقتمالا نح تمل قباسملا نزع ”لتجو رهاطلا يبن بش فيض رهاظ ل الخ
 ناصقنلا تمر دايراع اصلا خل ناسللا اماو ابنت بلل حالو

 ص الاحاح كادت وعض >2 تور دير "من, ماعلا ننعاصوصخ
 ميدو ظدرحا مجوب جائوشل عمالعلا لا لق د هلاقللا نم ماقملا ١ذهىف اب
 . كاف س اوصل ارا

 9 كسارة اوإج 9 ردن هنجو ٠ ازالاع ماّدحطىنلاولا <

 ٠02 باعمال نعىججتت ولف ٠ مل تالنهف نعّوطقو
 . 0 اكس ١ذهاران, يش تلماح ٠ تدخر لماحرافيكف ٠
 وهو عرش و ىونحبلاري مزجاك ره اط مالسلاو ةالصلا ربع < النضف تكا
 ته لاف زتككاع ههالص ملوب تبر يشب لا تكلم نع) ما نال عملا
 ىلا مد ىذد شلارفعج وبا كَم و كعقرادلا كك دككيطب رانا جاب

 وهذ ىب لدا تب) ىيذ لشد صحو جب شن مط ابا ن الرهاط حور رع ههاوص

 مل لاك مسشند مه نبل تما مد مكلع هدا لص ونلا اطعم ١ تيح مامنع
 كيد احتل هزه ى اناا ,سنفرل ى د م د طل اذ نم محورياع ه١ بص ىنبلا

 يعم اثدلا ميحبت واذوارصف اهركذ و ىييصلا ثيددل جك ةروكذم
 اهيلع مىجاك تناكش لب انطلاو ديكككح ا بقف و ةياطلا حرش ىف رب شد اك

 *الصيلع هالو
 ةرهناط

 وبلا و
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 ماما! تبجو عم امارا
 ل طوطلا نو انتوا

 مسالوصحلاو

 ىف لب انك
 لوصا

 ,قفلا
 ممم

 عم ىلا نح فيتو دانلا نم ىبت مالسلاو د اهصلا دلع مت الاضنف نا تم تي

 لني شح تن شل ا ,تقلخ حصا نداك نحو اربطب» ىف فار د انو ان د
 قفا رق , 5 نيكو ماب هاو ملقلا كاسل تائرعاعا ها ناكلا '

 انؤاو مديلتت اديلع بج ىنو رومهتمملا ناخدلا برش مرعب ماهعا همر
 نيقيلا تح نع اكتمل بيب رع 2ب اراه دك تبن ال ما متحرك ساانلا

 لوصولا جامد حر انهن لاق نيدلا ل وصايا مققح ام ديسَت دعب
 ىواطسبلا ع تيللاع مس اهدا ىب) ثب ها نبع ىف ماحالل لوص الا جع ىلا
 ناوجاو فلتخاو دج ارلةلازكو فالخابد ئررولا اتف كاز وكو
 م ابمالا دلع ر اتنلاو نيب خا ىلا تع بهذ بستجلا تلا ديدقت
 د اتعناب دوصحلا ىلع ماماكا ل دتس او اولا ىدالصسبلا ىنع اتلاو
 نزلا دنبجم مام ىفىبسل 31 ىوتفلا نم ؟ىنلا الرب لعل ازارجح ىلع ءابجالا
 كاف ثالا اننا ب فسكت زب م امرت ىف تيك مل حا حرص ماعالا مالو
 ككابتلا مير. ١ وسف) نيزدلا تمزالا الوب ديحوت د اكتال د امتتجالا طش
 تبا, يل مداهتجاذ مديلقت ادع بجي ّىئح دانّجج ١ نع هاوف ن انا
 ولو 2س) اظنه ربط نماوحمم تح حا نربي نعام اذ معارج ديلقت نع اداكشاو
 1١ ىكزكانهي اوبف شكلا ىف مواتفا تيت ددزجم نئعاساو تبانتب بيل ارا
 كف ححرح ل ليام معلتنا ف تف د نعاولقنب ملو باك دري مل
 ديناو حيال 'تفان نطلاو مديت انيلع ببي ضيك و ىوتمل مل لس

 رمل ىف ىو اطيب ١!هركذ ا
 يدل فانز ىف كصالا ثنا سلا والا ؟سشلا ىف ناصفان ماب اممص 9
 اينجل ىلاد مك لنح عض ملوش ل و١6 ثالث تاياى شل اذخاحلاو
 بكي اوهواهرش توام < متنللاب لالالا كاع ندتف حتمشللل ماللاو
 لت جدي نداو ,دابعلا جرح | ىلا هدا نب لل مرح نم تيك لو هيب اش
 تارطلااب دارلا و تايطلا عكا كن لو طلال ١ عازتن الا ىلع

 نا ناشمتك و اهرساب ضانلا وح ىطتقت نك ذ و اعط تاب اطتسملا
 ١" نق راطاكو رخال مالسلاو ةادصلا رع لعل منملاو معلا راضملا ف

 )اكرام كاي اما كل وانتشا عمرح يزول جا طبط اضن و مالمالا
 طاخلاكراذقتس لاب وا ىايرلاو بازل اكن دبل اب ىارط الاباعا و
 ناذ ظل انه تنت ن١ ايوا وارهاط ناكامو لك انهو قازبلاو

 ازا



 لصاكأف عانت كيب لانا و معهم اتنطالاز مي ف انملا نعلاخ قصرا
 وانت نودتتم عزلك ١ناذ نيزسملا نع جرشل فد لي اتؤالا ىف نا عد لح

 تءرحا نيب ملء هه ص هدد١ لوسر ىزحاس و مع رك نمرسيبا رايات ن١ عم

 كلل واتتملا يي دع لب ماش ررط ال دع دب موكا آو اه سياراتخا الا
 اول محن ىيضم لدح ويد اكن ال ريسعرح) متحرح تش اذ ثيدلا ىفال

 وسو ىوأدتلا ب دصق د ضمبب عطث ولو مالح, دعوت عابطلا ضب
 تساوي, ايظا طال جس امان صمالو عملي ملولو ب وغم ش

 مثلا بكا برعلاب 85 يقدس ١و بسس ىف دانع الو تنمتن ريع نم

 لم عن ههدارحرب ى ان نلل ىدرككار ديح تس تبدل جم ثبدمحا ثدل اى

 و )ارسلا نعد امرأ مهد ام, تمكهدا حر ىو املا كك رجح نبا ”هالعلا

 مهمل تي تك الا نع «ىلقذ ونتي داع يحك لاوتبد سكجاو ضرما
 اردان تعقد وا ابي نكت ملى ملب | ةيصمعمو انبي تكمدلا صم ل م
 رقشسح اهمال انها نيبك 0 نع لتن و لصرتالا لع 5 اببل) تنشب ملف
 فىروبهسلا اولا حص الح ىف د تهسارجر ممالك ى بنا مزق نع واي الا

 ىداعمت لع ج0 اه يعو ديلولا وبا ملبق وضاع قّقن تتيينا محرر

 متفقع ىف رككسع تبا ما بعككا يع تيح بطن لا اصعالا ىطام
 ترم حرج لنعو  انء ا يرحل قف نبا نع مكبسللا عحتللا حتفن جب عرعو

 نيل ارهالطلا لاق لب تاومسلا ىلع اليطفتب ىلا جتنا حبصو
 مرعب هاكح وايري مالسلاو ”هالصلا ريلع لولجلاملا ىلع ضرما ميج يصمت
 تيىتوددا حرم ى وونمل ١ لاق نكل اببب جف دو ايزماببل ا قلل نس لكلا نع

 بقيزلااضعالا ض اءادعام ضرع >ءامسا حضنفت عرب وبلا تا

 لله لس رجح نال مشي شل ىواتنلا فاو 55 ماهبس هاو سىآنا

 يللا نم حض !ررانملا عاج لاق بحجاو ىانملا نم جلعو !قسللا
 للا 0[ثىرحا لاقوركرلاو تارّمدا ىلع ؛!2ج »0 عضو نم امل

 سيخ فلا نم رح موي نا سيل و يتب فلا نم ىيحر تول هليل ذا جم ١
 ررلا جليل تقلط تاق والا لع ا ىف ىااط لاقدل مءلوف مل ندب و

 نوم حصا شرما له حسو جارعملاب و ريك” ىلع اد مصاصتخاو
 ىسيركلا نأب اننا حرحو ةبيتق تبا مب حرصا« خد بنج ىسركلا
 نما رقت ناب و قارحلا نم ضفا ماشللا ناو امسلا نم ئضما

 ى ع مس“

 ضرالام َ

 تاهت ال



 نعلاوسلا نوكيام عجسو |هسداو دعاوتلا قطف اوعو املا نكرلا نع هاون
 مل يز#او رتسلا وؤل رصن ىلا ىلا و مايالا نعو همشلاو نافل سيكل نع لاوس ا

 نحب نيب يي /عرمب امو سخنلا نع للابد نم تست ,جاوبح سداح دعهسلاو
 حرم د7 دوني! جس نح ىكذ داو مكإق ل تيب و ملصق ام رسل و
 لو نوبسكي ل نيذللا مم راب و مخل اخلع نولكوتملا نيلسشا ىده
 ضلوا لوالاوه حارا لاو اخ الث ىكذ اذا عرد اذ ديمه نع ومج لاوفا ةئالئاوركو هادا ساو نذ نمر لا ل عصاال بوك إب مهوهس) مسا مك نع هوو ص ومنملا مايالا نم حقلامو تولكوتيب مربس

 «رشناف رطاسملا ةالص باب لبق حيضلا ىف كبد حمص هونكو تقدل 0-0 ل 0 اولا نيرقد و ةالصلا ةدوسلا نيتك مو ركمونؤ ب وجو وار حا مس , 00 ا ليي مرت ىلا ىدوي جاين لك عود اذ قصت ازحا يدك طل دارا اوشن 2.ارلو
 ايس 136 ن تينا ىنالدك لاشحا ىالتخا يداي لوتس ارهاق اذمل م 1 اا

 ود وصلا نه :ىلطتلا ىونيب نا ىصلل لوق ف موصلا باتك ايكرهتي نن «طنل ىف نة ىلار اش لق و 2 قلاب زل للخت ١91 ملف ف بصعلا "00 رسوب

 05م

 ل
 يا 2 71 دءا_ ياما رايتخكت« موصلار ا ىف ناد ىف انك دنسداو بانككاب بسلا ماوعل ا ٌةِهظو ظ نك ابوي سيم كشملا ثمد م)اهداو مماوفا ىف معاج و 0 ' ل ١ىهنملا ل وي كتملا ماوعلا عفيظو عرداف ١وهاقام فصعصولا ةماسا اكل نا ةاطزمل ف ادا ضربا« امزملا 6ك بتي قبح حن ملوق ريضت ىف اشكل لاةراكااولاق طول ف ناز اتفتلادعسلا ئين ىدح اذا نت و١ تاملع ضاكلا عر افالتع امي ]دي

 سص انا -> راولاب حيتبكا اوتعدللا تايد ىف ارك مام او قدصملاو جملا رد ايت ىناعملار (يتح | ذاووشمااذا وص عالع حب واش) ىف ىايتخ كا لو تيينص اذا كاف را :
: 

 تق ب حصا وع ميج زل وا ىيداتنا ول جستم ا ىلع نبع انباعص يداتلاواجسل ادع يح لو ضنا سزحو ا تمالك شات يتلا ىف ارك حورالاب حاسما ل ىاتنعس انب اهم رو ىناخ سنن زك يح ايزه ل لحا هاج مسد ال ىلا حيرواقاب رص اليخ نبح | . نم

 اهدارح ,-عاحوبا ملا به دال اىداذ ثيدح ناكاذا ريبككا ئنرككا
 96و جدلا عفا سككسلا دقعحلا نم ديزل عوج ف عررلا ىددتلا ' لك ىف 7 نس مون الك قلك نعم: و صب مع زروج لاقي نداذ نعم روج لاقي 11 هل وزعو ا عيِطرتع ةزيحو عال «اولاق نلبي ما ثاقي انا نوب نع مسلس ا

 عدلا ىف ةب اصلا لاق بصمملا نه عدس الل مالس لا ىنخا كدداف -بصعتنتل [وىد

 هج اكو



 مص للا أ

 !ياصواّقح هاري و به دوه لع نا جالصتاو زركال بعمتلاو جاو
 مصتنىلا وجر ام ورخالا بهدا بحاصوف افطلو مهانسلا بحشملاو

 بس صاا ليع هو الا بلط ىف ١ؤداكتريلسملا 1 ثان ىككذ نوح اكو
 ؛ايحال حابم بذكك ١ هر اذ ميارككا ىف ىككللا ئنحى وتلا رهاوبح
 ييك للا فوج يف عيبلاب معي عيفشل اكشن نع ماش دلو مح

 نيمصل 116 و ناكل تاز كوفي و دربشي مص) ناش دابتساا مكي ال
 "يالاو رظهلا تح ىو تنده ١ مج جداا نم ابشن راتخت و فوجىف -

 لع ديد ال تامملا بانك ىفاشناب لاك تبا لاق © اذ طرا حص نع
 كوك ادا لامنح ال اب د 7و ميس داؤلا تارابعلا نمانجك مهوام

 ىراقلا |.موصناو) ميس راضلا غلا ىرجتالوهو انوعكنت بت اككأ
 هير نبا ظطاذل لاق عوذ أف, سرنا يسر اناا تضل ١ فرجن الوهو

 > دعلا ةاءارح تاوهصلا ديد ر657باب ف ىرداذعلا ع محرش يف

 انمل) ١ونص ١ سيل داي نا نكي ناكت لاو ةربتحم ر163 0 ىف صوص ا

 2 راولا دارعالا دال وعي الغلا ضمم ناكر و ثثث واذ الث جيلا

 د دعها لع اهب قالا د! و صوصا# باون اييذع بترس51١١ تاولصلا بيقع

 كبح رارع الكتل نوك نا لاتحال ب املا ىذ د جعحال روكذملا
 لضطلاوب١ ظفادل انغام ل3 ددعلا اذ عز هاهك:تاونت تصاطحو
 ىلع باونلا بنر ىذل ارادقحلاب قا مالرظل ضائع دم تلا حش

 من دراودارمالا لاثتحا بل أيتن الا دلع ىؤم ثاذ تيملاب من لالا

 توك ف يكف مسنج نمر يلع د !ز ١ ذا نب باوتلا ل لصخم مب ناثدم

 فقرتني نا نكم و ترا ماوصح دجد بالا نذل لب لم ةداب الا

 تاي ت2 يلعب دا كلو ملام كانغ كات اكرم كا د اي زهاب ا
 ٠ ككئادورلا مكلف اب لع وه متل ف لطم عرشع لع برس بولا توبي
 ة>ايزلا مهو رككا مع ديلا نم كاقف دعاوقل ىف ةرارقل غل ابني
 تااشاو دح لا ظعلا ناش نال اعط ةدودحلا تايودتحا ف

 املا اثم لوو مزتا بداله انييسم هنع جماشل دعي و دلع فق

 فتلذكل ىرخا يف وا ميف ل لول ىكس مق و) الشم مف ضمك ؛١ودملاب
 دجركسلا ئهليتس ا ج اودلا ا دق و” لءمكتمق اونذ مب ؛انتشالا

 ماا ىاكذ ناك ذ ركوب و ؟اقتن ل ئلنعب ملاشم اء نكذ

 وصخ درمعلا ةاعإد

 هود ءاييحال بدري جاب

 مطل عجقدو

 هنع

 (نهتكو عش و اما عر تمي
 لس ارانجلا نم

 مِمَ ىلا

0 

 بوتعسر اك ذل ور



 م ةالويلا

ٌ 
 1 ا

 ٌعر(نل نع رببعل اذ ايف
 هيئوصل )م

 "يسع تدع

 نسخ مل ميِئاوتع ابعت نات ١ بلط مم صوص د دع ارم لكك درو اذا
 كاتح * ةااوخا طف نع ىكذ اذ صونصولا د دعلا ع ةدايزلا
 ىف غلئاف مك تيعساو اهنا وقم تولهت عصا كح ىلا لو توكل نا

 مناع لوط لاوس ئىفص تا دصلا بانقكمم طولا ءادالل ىواشل
 ةرصوخ مع دبلا نك و يدم ع دب نبطل ليبتت ندكاما باول
 اذه دع متكلا نكي 7١ لكشمالو حلل اك ىلامسقنت جب مارشل

 ب هر دا هدرككلا تنال هارككاب اكو يع رك يع لل دال حا مرطلاب

 ابا تعدبلا نم اذه ناظم ىّدلأو ىزم (ركذ ىف د سيمو ص انى
 نس مارككإ ة3لاولا ثيدادتال جالا ركأ نكذب دصق ثاذ
 نم نحرالا ىف ملفلا درج عب ةري نش جهاركه وركح مس ود و
 نهج للم سف و لمرنا كك ذ ىف د سو ثيب دحل *و ركم سو د ىلع
 مع ذخا و حا ازهشم لجرلار اتخا م لحرر يعدل لحا مضوصلا

 ديو لوا ررععلا مب 2 بسك نوال ١ ما عمال 017درجلا لبت دديرحلا
 ا كوقي ابقف ٌىدُي صنعت ىف ةلدسم مقود زج حصا الو اللا
 لقتل ناو تيعضرف خو قطامللا بع رعد لع فو وتم (ئن هدد نيح قل
 اغار شنب سيل ىلازغلا دءاحاب ثنا لاق و تانسحررشع رح وكب
 هات كس رح موح لم يب نط قلعلمملا نيد بلوت دا تاك
 هادا رجشكومىذلا 2 ويطاب لوما عريف ١ نعجن سم تال
 ماع ىشد ب وب دلو حبالصا يني د رم ل سيل و عقدن زلاو
 مم اىدلك يذاع صن نم لواذ معد شدا العد تعال ا حيات ىكداح

 ىل ازهلاو نييجرظل حاحا ب أاعص | نس ريل ع سنو مع كن هدد !ىصرم ىف الا
 ىووثلا و ريز © ثباو ركاسع باو ىلسلاو حالاصلا ثبا و عم احا ىف
 ف نالا 7 نم لعضتو ىبطلاو ىجاللاو ديعلا قيق د ثباو
 هيض باق ذى فلاو ىنيدزقلا جاسلاو ةاريسنا ثيعسموا
 -لر انالل نع اضما ى يت لمْتَو قطنملا بك ىلا حول قفشمملا لسملا
 ّيضاو نيلعاذل اا نم وبف مقفد سيل ىلا نطل نا حهاجلل له ل وو
 ف لو اققلا ليسو مالسالا حجج مصعف ىلازخلا ناكدقلو تيقس اضلا
 ملا تكاع راد تلاد ثلا بهنمو -ملدبل تائلولا مقفلا

 بتلكو ص الثطل و نوج ولا و طيسولاو طيسبلا ىف مصحلو بعذملا هذ
 6-0 َُت 3



 ربح ملا3) عر اذ د اصتخ ام زنا مبتكتمم ةذرطساه ىه ائ) نيزينسسلا

 لّورهاظم مث ثري ىلإ كوورهاظب نا ءاور عفيح وا نعتلكدا
 نم اىلا انكهرب كال اذ ربك معرع و نسف و رض ل ثوره اظس مديغ
 بلو جح مهد دحاو نع رش اطل ىف ديح ون مل ن١و ب اح ] سابك مم ناك
 اوفلتخا ناذ < طخي ١دحاو الوق ورح تملا :ئراشملا ميض رك و رهاظ
 ند هرعملار ابوك لع دعا ام تيزيكتم م بكا ربك ن وهج ذخ و
 لحب نم راع دى واطكلاو ثيللا ىإ وردعجماو صفح ىب اكمام

 يرو و017 ظن امؤقفل ارظني اصل حتبلا بوج مهم دجوب مل ناو لع
 ميو طتيالو ةردهلا نع جوزخلا للا سرفي ادام دع داّوجاو

 مظعرما ماؤ مش ١و © ه١ قشخيلو حمرحو صلال هاجالا نج
 امام عب ملم دحاو ل مند لا ىتمو نس لها 646 طعس اجا
 نم مه زحم ىيإ باوصا وينج عىور رهاط رص ىإ لوقب الذل فم خا
 لم اناق احا لاق سر ١ سطل ورط لو نهخو لمس ىلاكى ايككا
 قي لذاظ الغ ان اها لع ١ ومص ١و نير ىلإ نعانشتياو ىو والا ”كوق

 عرلع لا بش اءو تاكو قيكمل لا به لم الو با رج وك هدد١ دمك 5١
 مههزذم ىِفذمو والو لاقل د وقكوه و تطاول لاجملا قيراط ايا
 -اجالا قفل لع بال هر او اضقلا باق ثم دفحلا نيمم ىف مد ارتو
 ىوتسئلا) نالرب اوجع مس نليط مملع يي الن ) ع7 311/1 مع لاب اه لك نع

 كى فينح وبا ناك عرب اذ بسنكلا با#ئمىتبم ةيافكض رف ملغلاو
 لحرلا ضنك كن ” لاق و ةدس لاسم رك سيجال اه. رشع تت هللا

 شعل اكو ثيظا ىإ دراي مر سحب بيصي لا اشرح مم نوع

 وكت لروقي درعي اكن نم تح لا ويصل ىا ىلع خ١ دل

 « ايهازرملا فكيلع انرغ نك لو ه انتج ثيجح نم كاشي دان نفك الو ٠
 ثبا نع قشيبلاو ىرادلاو منسم ىف وهلم تبل يعس جرحا اممم

 ىسز د يطتتسيا د لك ىف ىس انه اى ١ نع لاق مع قوس طر دوعسم
 ىذا فا نم لاق امنع تك هدا نحر سابع تبا نيع قسمسلا جرح آو توج

 ىف اننا مو لطويسه ظل ايتطلا با د1 نومي و بت تهل اسيب اى لك ىف
 نس ايا دب طعج نعوبرارللا جرحا تالطلا ين ايتطلا دكت نم باب
 مسام لاو ايس قالا ىف لون ”كركأو ريبج تبديعسل .تاق نا

60 ]6 

 نسرمن دمري ملاذا امي
 مهين ىلإ

 ةمباجا/ ول الع عل
 هنعز اسيب امرك نع
 ال امبر ةفيلح - >ون ان اك

 لاسم يع بري
 هس

 اهلك س اننا جوا نم

 ىم هل وتئومس

 تولع
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 5 غل

 ور أتلا عيصو بسبس ج يب

 ال الح مرحا و ) امارحؤح ١ثا تهركنيكلو مثع تلاس تاق لق دالا ىّسس
 جر ٍباطنالا برع نا مالس الا لوا جز اتدا ضو ببسس لذ اف #ننا
 وا اخا هن اع وعا لاّقف نابعشس ىلا بوكت ككصب يا رع تكس
 ميع عدس ور عاوصلا تقفتاو طرماتلا عن ارح مث ليإتلا نابعت
 موا اولعجو جتب ردا ىلا مك لع هما ليج بالا رجم ثم قعر تلا اها ىلع
 قيعقباس برعلا نلع لسللا ن ىلا يه ابدء اتا ريتا مولا عدسلا
 ملت باسح ١ طرب ملو م. قتلك سوني” نيايع اود اكمإب ل ىاهشمللا
 اي اتا التبا ىلخ لمدد اب رطضم (ئاو لادا وببظم ١وكستف مالا ثم
 اذاس/ورزملا حابصملا نم اياب وان اكاببغ ام لق فا ركذ ئسحالاو
 ءيررلا دوفحلا نم هرج زجاعلا هلبع يع © ىدقلا طولا نسيب اهرحا
 رار بج و ه عصع تال انبع لمس ىلا © مرد ماظل ىواتنعلا عفن ف
 انالوح ه سباك وعارساكدجلا 3 ريعلا ثدر و نح « رياك هو لص اذ” «ا را دص

 ماقبوص هارغ ههاوس ه ىداولا ى لوا ع تى دنذا دماح موجرملا

 بجو مهانق ةرح ىف ايحز تعج و ارب يطا ىلا شو عع دانعلا زيحرلا
 مظهر لع داع ماسيد ارلعتل | تا ذ(ماطملا ىشمد ف اتف

 سان امز غلا «ىوتفلان اما ةاناعع تيزتباآغو عقلا
 نا ئحو ه لع دهعن ام ىوسح | نم ىواتشلا عه تبا «ىولبلا لظعا

 عري و ايعنصاو الطا حس و * ارمه اجر اتيل هيا مصيحارمللا نانع جي ام
 تاضاولا نر داوقل ةماعلا عركالا وه تاقتملا سدر اتملا هلقعا اه
 ! ايمو هريتملا بح 2لا اهب ماتلي لامن هما رجيم عاالا * تاى د8 هذه ىف

 ' امك عقدا ركب او 2 ف باطل ركذي ام اريثكو «سيتشلا وا رركت امامه
 ٠ لرسالاو هاهر اصتخاوا بعقل ولع :يانلا نانع تنص ازلذ «رخ !ىخت مل

 هممط و بلاس 0 نمر تشم ١ اه كرب هاهم ارع بيط نع ح وفي اه ىلع
 تم اارابعب لاؤح 0 يصمم ى اصتخاو هل كت و ايه درعا امطاقسارو

 فصن نم ليضااجّوح همر ركملا و داعملا لوتقلملا صمد ف ذح هاو ةررخ
 هاص لا لع دااد م ماوح ام شح و داذاو عع تمذكاو ٠ ايهح حصاالا

 ايي ابكو) * ْمِحَو حم صوطص اوعللخ ميبتلا ثم هليصفو باب لك
 'كاىشاجحو ه محطم تإم رخو هاعد دب تاقشقخحكو ه حتها داوج

 لاامعمو هاقرء لع وباانا ه مصيولع تايئنح جاركساو همصموع

 يوك
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 هوراطا جت انيالغخم جوت لو قب اس ابزغشنك لوح مك*م « أهمواهولح

 تاراشا رخو ه ضيمطلا هدبعل اهرب وكان وسما طولا ابنت

 « رظانلا مشني ادا قح وح ٠ ل21 زجاعلا ا ذه دب لع اهلاومر

 ”اظاعأ ٠ عهاظلا ىكذ كح ندا ىداقتعاو ه رح الل ل ونال اكس كس

 محط مكبرو و ليلك ركف دبعل ١و ثاذ « ىهاجلا ةرارجلا

 مي.اظع نح هلابلاب جزتمحا اء مح هلل اجزم ,تعانصد د ه لينع

 ةؤصتملا مدعو هافعسملا دّملو و هلاوهالاو ميكا كارو ه«لابججللا

 ٠ نه ولا ثر ودام نكذ ريع و ه دادح سحاب هداه طاصو

 ه ملا ااّملائ ؟هباو هللا عنه رد هنن ثكو ءادرهاللا ل الكو

 ه م د امد اد لج اعلا تانجلل ٠ تدعاساذ ار داحلل نا

 هرهسلا طل يف تحزلاو ه ركقلا ميط تلعادتاب اند يدي

 ميل دك تقتض و © ان انفا تسر تملا نب نط ئح ريف كك تس لعد

 ٠ ديداوعلا لونك مرسك تعدواو «انافجا كالكشملا توبع نئع

 رراولا نسحا هدص املا تعا ئم مف تطسسدو *كلسازعلارررلا دوتقع

 تشكو « نام راكبا ىسنارع هراطن الآ مصنم ع رو تاولحو

 تلاشي وحتب فتك و * تار دن هلذق تارابعلا ميطوتب يف

 «ميباصان هرسقف ملاكعوس لنعذىر در ىسلو « تايم رع حمال

 ١ ثأآوه عب <7 ىف عاكف داوج ىرجحا و « مك دع ض عاظنلا نفس ىرج |

 "ربا ال ا ىلع ه قط اضتم دس احوا «قه اجرخغ لكرش تعد (ثقن ههباب كييع ١

 5 شع ىلع ميط فنك و نمج كما «نئسفكو ى:وعب ىقم ىف اند ه عشت

 : اظللا لحم ثاض ل ثاف ٠ تاسح الاو ونعمل اب اهككرادعي نا

تو نكي نب ىلع نتما ىذلا ساىلا كلا ْفاو © ثتداسشلاو
 « لضف

 هجسؤتا ميبشلا يجولا يبني و ه ىلاساو بلطا لنصأو نصرا نمو
 تس البح ف م د ولعل ابجح وه ٠ ميكا هج ولاصل اط رلعك نا

 تاب ء و ا ٠ ثادو صاق قكرس مملي ناو همىنلا

 ٠ مدهلا ب تل لوا © نقلا + اطط ام رذغب فاه تاسحت تك

 * يات رفغب و ء قاليس نعوممبو «تارتع نعز هاهي ثاو

 كلو ه بابحالاو للقاو ىددال والو ه٠ للع ىحرل حلو هاىدلاوو

 عجب « ميدعو لع تمي ناو ه بس انك ١١ذه مج ىلع عاطل ن اى

 كاد



 - سس سيخ مسس بة

 مه 2-1 >2 9 3

 3 اهدا ادا ثار كاش * تاتا ةيد» باعصاو لع 8 اتمام اسال دمج نيف هكذا هدإر ا ثيط بيننا
 تس تعرف 0-9 لري امنا بد هد ديلل و ا موو 0 ٠ تسلا لع مالسو نسل م ْ و هاب اعشهددا لاطا قم عم
 وعمد نا رس دي يد طاد و مياه 0 نيتإمو د الشو حساَع ها 1 مك والا بدر نعلن روس فز تان نالاو ش -ليل شع اقل ؟ريبكو مينا وه ءريرتك 7 1-1 هن "و ةرطلابو

 فملاو

 00ه

 0١ اين مام و ._. رهفلاناو عينوتلا اكو لوقا 22022 «ىجا اننادنع 220 هاهو قلل
 انريسوع مالسااو ةالصلاو ٠ تادلاصلا موب متىاللا هه دهلو بكر ولاا يرقلا برو زععى
 ايما راىداو لاللعو ه تاوطاولا تايلاو تلاءيعلا بحاص نيخ بحوتفلاةناماب ىلا عنج
 تالا راما اذيشاو نحب تلا لع و ه تاهاطلا حاجو و لاعبات اارص حترش ارم
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