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 ليلو باقالو تسع دلااودها, د مانا طخ ٠
 ٠ هلي ملبو نسطان كنييعربا ناو زيكو
 رع مارق دار بوغبا يعو ديوب دلهتلا توجب رسئئاغوادح ا
 كطاقبد احتل الوز ل ني مضر ذل شوكي لوا ا ريصفم
 ظ تالف دا وز العزب ميو اذليبويا ايتدامج
 ظ لنا ونقرايبسحلالو ئد نريد ليلو دوا مام لل

 1  ركياف نيعل لدا لراب



 و هيلع مولسلاو ةولصلاو هيلول دا 0
 دفق دعو ضعججا ةعاشاو ديحصو كللالع
 احهتآفقو ىلصلل ةيدم حشولحلا باكل اذه نقو

 تاملتتت نع تريح ةوجللدبملا طملانم

  تيلسالو رمرااولو هلْْعَو للْذَت هللا ةرحر
 هلدب نموع هماق هعمساس دعاول ند نق

 و اشو عبا مسرب هلا كل ذي رج

 سا امويل او. فلاو ت'نامو
 تمص 2 ىف



 ع
 3 دتعيعيت !رتلادقل :
 0 4 + نديم داَسيلاهظسو :داعتلاكْنم ؛؟دابعلالعجسكزلا هلال

 0 قادوا واكو ؤوغا تلعب

 قولصقلعزلٍرعاندنسهقلخ اضف ىلع هات ولضا

 0 لع ناز قناة باهصاو هيا ولون :جاوغلاو يوك
 لقىباحلا بحهاربا نر نييعزب اغلا هير ةعس ىلا_هنفلا لوقيف

 ا هيفا لاملاَةَع مى ,هنيزسوأجش إلاه هيدي

 فاو نصل يحك نيطاقلاونيدتبلا تيجْواامرلا

 ..ةقاواويج الل وتونيباطلل البهي ءاياسسمالا افق ديك راما د

 | . وتحف اغلا هياكل نمد ام لغيلع اعلا اوه رز | ىعبس

 *“ الو انقلاب ادتفاو ينو كرجل نجت درك سلال باول
 :1ة9لاقفدنلا لور كب منامك جياع سناره
 . كليزل ءاعكطجاولَعإ يعج داهام اهلاوي لوس لع مالستلاد
 هافانا تسال كج اهلل مؤوةدانتسالا
 اعةبجاد اهتالةولصلا] الئ محا ىلع ليصعتلاب عاونالا مها اموت

 اياد اي مهلك أمن 50 نال رقاد غل



 هيبلاطو,ظعلارب ىوتلابمعلهِبَس هس اه عمم ذخر انةاعْش

 ٠ قتلا لئاسامفلاو ةبقير اختم آهلبصَعَو ياا 3

 مو 6

 تنفس سافل ةيلاو يلم 0 6

 يسلق ةموضلا نيلابَدبَتلاَءَ كف تيار
 ناجضاق كءاتفو ةريختلاو طَقنلْلاَو ةيوسكلا 0 :

 هئطقنإ ىذلا كك ترسو هبِتسَور بغفلاو يكل يع

 هريغنع هيو كتتيامى1ىذتبلاة ينَعوُم اتنيامد هدب 1
 رت 7 7

 هلضفء ار َلْيَعأَم لعجتن الامال الافدتلاسااناوىادتتا[كسأو

 اهرتسى اتوتَكنيفاتلاب ابنى ا [ةكمو هتاذل ىا هقول

 ةلاورءاضغيتاةقاقضسابد هاضفنىاةاضتناهشخاولالعت>

 ددسلل ىفةلاَوَهَو دانا اهجدجوتمكابلاديدتسبى تاَتَسإلَو

 داشلاو را ادئهالا 5 !ةبالولاهسوراطخلا مدعو باوصلا نيدتلاويفب

 ١ فر عمبلطب طة ادطخماعا قفل هبط خ هئأفتسال 5

 ةنبائاهيزكاب ةعوطقةضورنمد ْ ةضيق ئلضلا3 ١ لصلا

 ثا افيرطل ىلطلاّةتسلاو ناتلابى1ب تكل ضير ة فم

 نجا اوى ىوس مول لرفع مةلصلالع يلا نع

 عويس
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 ٍس خو ام 007

 اهناوةولصلاومف ا اههلوتق# التاء نسدهنمملا

 بيوجولاىمتقيوهو رب
! 

جتناق هاويوق اكد اهتاقد فاعور اها دلو
 بنك ن

طموا نيعش اخ: والا و هتإا اوبوف ليفو سماق اولص
 انفلانيلي

 ةلصوع و ىطس .ولاءلصلاءت اولصلاىلعاومو اوى اولقفاَح عوف

 قلو اهرشةداب زل معتلاطعباٌهميمَحِم كلذ بعل بقو رصعل
 | © ةتءامفؤولاغشدلا :فكتفو اهنوكاوتعل اهلا نظمه اه 5

 سَحَون 20000000 ظ
 قالت اوسلا 3َلهاهلو نو توحبصُت

 ةواصاهبد ايلا تافوإل (ش ةذهؤدنإاوضشك انو رهظت 'نيحفاّدنعو و

 كلا هل ناضل ودع كلت .لهدإل بقنا سابع ننانعكوّامىلع سجل

 قاصْنومصتو 5 الازد هنو نوت هند انهالت :و.علاقدنا

 بنعو هاوفو هللا ءاصنو رهظت نحو صعلا ئلصا تشع رفا
 ضاع ضرالاو تاولمتتلا رجلا هلو هوقو نوم نيحم كهل ور لقت

 212000 57 اع ْ ٠
 هول نا ضدالاو تاومشلا لهل نب دهلك و يزيملا يما انعيو انهنيب راكلا 770جم

 - اًوفَفاَتكاعيم دوما ىلع شن اكىلصلاّن ا اكاعتدل قنا 004 57

 0000 عجايز رواتب ودا اهماصفكا

 ظ 5 فا مالسالاىب لاقمن اوي سعلاو مال تارة هبل باع

 ا 5 لج شابا اهلا ولا اليا

 أ ةداهس

 اول 31



 نرز سواد تبمربخ ا هع سنا سال كنة داهشرتحيم لقال هلا ت1داهس
 1 هيف 6 هنلازلاهلاالن ىلع تطعن[ ناو رق ناو هيلع تلظ ع اماذلكو

 - 22121 زنياو يائاهشاقا كاتو ةواصلا اقام سجل سدحاو ٌةداهشلا

 2بلاءاطتساو "ةسيباختيبلا جوذعبإ ناضمر راش وصف دب هلا

 دنع عطنا هلو علولاءاضلا مدل لع نيل فت حال يس

 ةيعرشلا ناوللاوةّيلصالا ميول نع با بضاف أ :أجاتاوداالعو مشل وهل ١

 ةولبقلا اموالك دنع دل مزلع العوق لل مَيلالَتو

 نيلاداع ةولصلا م:هلوفورهاظلاد اتعاب بلقلا قو دوحول مال عينت

 ناكل هدف هر ْسوَسَزلماقآدتقةولشلاى هبا ف

 وقاتل كانا( مطوق سب طقيتو اه اويزماق اب مونتي يبل

 لاعتمللا نهضزفإ”لنبم تاولص وسخ جره لع ها قوافل

 _ةةبانإو ينسب نايتالاو هفابتبٌممّوَسو حآ هربت ابعاع

 0ةخو ديف ايطلا نحوس نيكول نا بنو نهتفوقيلصو

 :ءقياانلغاوشلا موديلا هجو بلقلاداضحاب ْنهِعوضخىا

 يقي شذ اهل تغب و مدعاف ادهع هللا واعمل ناكل

 ثاسور علا نيبو انا ييو بعل نيرا دل السلاو مئلسلإلع لوقو

 يو كيا ةياكدعي نقلا د لذي ناول ناقلات كيلا الالي -



 تغلبت لهتجل اذافدهتج ناك دم غول سيو كنيبىاذ اهتمي كام

 كد نال علا ذبحنم ربجصريغو هو ثيرعل نيوسيلف اوال فلاي

 ةيدلا هيث فن ككل ولي دلك ركابها نياق ط سب وفضل
 ةقرلاناف ةمالاٌعاجاانآو ههيوجو راهب اوهواداقتعا كاما فماو

 ناو زعذانمالو بوريك ربع هيض قلع هللا لوس َنْْيتْعَفل دف

 معا تلولضلا لجون يع المرتل هج ءاججاو جاجا كلذ
 . ةيلشلال ف ىاآهإبق طيش نا قلل ةأن لصلاة يضف ٌثوش َتلعام لعب

 اهلعييدتناإل اطاصلا حمتإلا اع يدارلاء ليش ىفعي ليش عج

 ةضيو وتجي مو طشلا غل شيم هضم وم نصا مرت

 تاميالاو طب ذل وس. نود ئلقلا ووصول امادعد بدار اف ىانلا و عم

 لجو ىئانجاوو ةولضلا مرج نوكاماذههبدإلاو ئلوجناكذاو

 ؛لكزاووهتلا ويس بجو هس كن لب هس اضل سنتالاءانه
 اتسافنوكباع دج لاو اهثد اعاب جيش ناقل وهزواضلاةّيصئاذع

 ه[كنإوقلضفلا 4 هلعن,ت انإبانحاهيدزيوة تس جاتسوات

 هكرتيوهيسلابوهس بجبإلو ةيهيزنت ةنصدإ كد هدو رايرواضلا نوكي

 نقده اكإلف ةنسلاة برنو دوعيو بداوجتباداواوهس

 ةفسلا هني يضتَيإمانهاهدارلاو بلا فن كارلو اه



 0 2 ا ع سوس ف سس هس ل قسط د 3

 نوجه ايو مزوملا يه وهو بحاو كليو هبزنتلا "يهز وهو

 . لاهل قولاطتا ذل اناعؤقاضلا دسفياماهيدارلاو ىهتل ل حوحو قيم
 اهياامسو ءوضولاوالسغلا بج اما تدخل ىو اهتلا نسق اههبع
 *ةلبقلا لابفتساو: وعلو ةيفيقح ا ةسامّيلانمت- اهلا ةبلك

 ىيسوة بانج نيل استغالاة تدان سرس اهطناا تاو تلا تقؤولاو

 رو سس يساوستاسمال

 يباع ةملقلا ةيوأ امململ اممالا دوجولا نع رغصالا ثلحل ا بجود

و اهمدعدنعو وضولاءلامتعمل اهمال اعتس نول !]
 ًفدوحولا مدع

 رجم وص هيما اولا اهتلحا مدع :واٌوملْعلا

 كولهانمو باداؤ سو ضن ةوضولاو لاستغإلانندحاو لكل ىا

 اك زكاة بزق ترف اطار كورولا لهلف بج بجاو وضوللالو ل سغلل وسبل

 داوولشلا زا دنع شرما وضع هونت عفاف :دهو ديقففو

 ئاوطلل "«وضولاوهو ببحاَوو نصملنتيوا يالا ةاىمسو اواو انج

 قعد ظفاسلاو ةوضولاراع و ضولاو مالا اذإهوذلل ءوضولاوهوتلوآكمو

 دانا ل عبو تزكلو ةبيغلاد غب و ضولاو ل الكم اضونين اناتوتزولا

 ىوانف اياها لسفل/قطولاوزواظلار يق ةهقيفلا |عينوشلا

 سانيا رايات يلاعتمتل لافاسمهفاكد عزام ةنمالاو ناسونماق

 ري رو
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 6-2-2 اة نونا اوةولصلال]» ١ ابقلامتد سااناىاتقاذا امقاذا

 ”قفادنعو فولو اناطاقتبنااهدنعاه حو ةئاَسِرأ دال

 هجولا ف املا الة ياعلا جشألا زكطنبإ ناوب وضاع لبس ا ئزحجب

 كم لاي مشوا باول اب

 اوهساور فعلا عازل ل ضن هموعو سله لابو انلا فو بلانك

 هي كليا تجادل اوهو ىلا واع ىشلاد إما ثلا ' 7 بلا لسور

 ابو بصنلاب ف نيعللال ا ةاراو سرا لاباس
 ظ ذوو شلاهانرك دامي سقلاو راو اعل او كه وجو لع نلطع ب ملالبقف
 كر معدل ونس انيميصخلاو ايزي فخرا الع مسلاةبشلا

 . لقرار انلانماب تالا يولاقفءالااهكي قَد

 الجرد غلا ضفاف بالري م افلون اج اسرثلا 51 قعود انعكهلاو
 رف يكب دوخام ةبدللا ملح واعلانماموهو نيعلاسك ىسازعلا نين ”انكورهزل

 يلو فس رويال( هجول يهل انك ان

 نسل لوو اولاصسبم اكن ادهم ع كلبة يحك

 لو صوفا وناق اتحاد هبه مس يو لف
 لانج اوبل داما قسشبلا قالب اميلي هنغ ةاناوزل

 ًاطَفْساَلن :ة نمو قفبوو هلا كوامفلا د عمدا مورو جاعم

 ازمع



 نه 2 ةيفلااك

 أ هن امل /

 . هلى سالو هاسع بجبال اهم اوس اما مهبل هت مح امس

 1 دامإيوقسهنعو عسل ,اهناحيتسا يفي ف سويف زعو هجيلا موسي

 0م ىلا نم ةتيضو لقتني بح بجاحلاو براشل اكمل لسعلاضرتلَمَت

 كاشلاواساذلاو اضن عْشاعم الار ماولو ةفنحف نع ةباور اضياوهيو

 بجبال ب "اهلا يوميا قددتغت امل سنع بجيل بجلديو

 . ةئايق معبرا ونس ةعُط ذا دهجوم لاعبي ٌلاطن اوهلبلخت اذنحم -

 ت17 1بلس ءامفعانإفَةِعلل فالخهتغامطوت 3

 يف ص ملاكا ءلاقو تدنن ائاََ اهو ةيصاتلارالث الشم سادلا

 ليالا# اًنفقحرفوزرعش ضعبوإو هنسء دج :دناهمُي ضْملاوفاشلال او

 اع يملا او دبش بف وزال ملون هتلعاوويشلاف

 ْمْطِئَوطاَبسْلا تعول اف ظل ااتتلاو

رلاألق سة بوو يسال انيبلا
 القت اياو ىلا زمع صعذو زماظل اوزلاو عي

مار وسسنإو شلاق انك نظن فو نبا وصانع قنضويا شاذ
 ح

 هياصا ثلثوأ نما: الا عسر التناوسيو الاى هديب نيل اكسو نيعبصاوا 8
0 

ل#_ فخ اع سو 147 مالح
ال وهو تطوير نكي ناكو

 اسئل كم

اوهل سيرت ءلوا لاسر هلغيف 0
 00 يول ادا نوجبلضو جيس قل

ا ؛وضولا اضع ضع فل ققوإو تدارك ظ
 هدوجيال اضعه



 قنربلا زال خاوضعدأ. مامن وجب انجل ق دن اجاهوضع نبأ ماهو

 ليِشاَحْدَحا لالالا تاما انعودوضولانالخب دحاو هزاع
 كرا |ملخيا لق نيل تقف وضولا نس داتا اعد يالفالاد

 ص كحاطقيتساادالاقملالا ف يريصصلا فانا اغلت ِْيرلا جلال

 نيت ا ىمايالناف انلث اهلسع ىتحمانال |قودي ىف سون ٠

 لا بونت نس النبل مهلسّتع مخ فلكو علل يامل ضقمتضلاب فن درلاو ٠

 ءانالاذخائنالسغلاة سلك يهطلا هلا امهنال و ضولا لقاءععيطعبو

 1 اكل أو كَل طظ21111101001011011111015
 م

 6 كعتور نلقي قس كسلا بياصا لخّبالو بغصئنوعهابتال 3

 لمغبوءانالا  ىنملا خيير هب قح ضعبب اهيضعب هباصإلا كلزبرو ملاك

 1 ”«لوفلةوضوااءرتبإ 3 اهدنا سو ةساحت هبل عام اذا الهو ىرسلا

 ْ/ 7-0 لدحا طقمين بلعملهتل لامك يفند و بعمان سرك ل نوصوالف
 رك
 همر

 . كابا را بو هيا دق سال الكنج فديلعملل امرك
 ياي بمرب ايبا او هظعلاهتلإ كبسة لوقي ناسا لطنلورالا تيا ٠

 ليلو نبيل لود وعتلا رعب خجلا جاامتنإ ست و شفا لبق
 لاو ذة مم ريضي هتلاالا هلال ت ادهشاوا ملل نهلاو هتلارلا مادا إلف

 لفنان يسلق ور [ضتسالل زئوقلا نشك[ هرم م ىمساانا

 ضد



 ءاينتسإلا ريق ةيهشعبلاةدجاهف مقاولائالئهلااطايتحاءاضعال ناس

 ْ نمو باش تنين كتف جيجسير ضعي اقوا

 وضوالالخو اها ةيمستلا وأو مسلا ف نهعو هليقاوت مم امهاسعي

 ىلعاما عت ورنا ٌفاستسالا وة ضمفلاولكألا رانا رصعورش

 تس 2 ضو ياعم ديذ نبةلالبع ثيدحام هسا قرا نيلي دج ينام :نظاولا

 سو اربطلا كرو تافزعثلتب نار ساو شيت ىشيتساو ضم ضو

 لئاجتامةلحاو ]كل لخ' ايانلث  شنتساو اثق ءاضوت مالسل بلغنا

 7 | الضال ضلال كئاضباة نس يبجاحلاو بماشلا تكعامزلا اما لاضنأو
 يا جسالا نه سينجتلا ىلع دوياصالاو ةيمللا ليلزتكد [4نو

 هتيحخبناكم ورانا در ىللاى ا اهلبلخو اضيا ضدللال كة يللا نمل زنك ا

 تتم زاجتباود وب هساهلبلخر زجوةفينح ادعو فسويولا لوفد
 تناكنافاهتح ٌةرشبلا دالة فيشكت ناكا ذا ذهو ف سويد لوف طوسبإلاو

 قالا يايا ةريظلا اك هنا مزق شب نا ةفيفخ

 نعانسلا صا قهر ال دحاوء ام تاقدالا نعباو تلونلاعممويظاو لمَ

 ةوسلا نيلشن مدعو خ ةلدإلاو ةلجاو ةزيصس,نام تشع مووضو تاكح فراغ
 وصب عباصاب هيفكل سو »الل ل خمابداباهبسالا ةيفيكح شلال اهانركم

 3 ويصتإلاو صلب عباصا فلي, لكؤمدس/ ملقمواع هيرو اهيضيىاوباضالا



 وانا: ئيهيلك طب دعابيد [قاجو تاعوفرم هبنباتسوهنباهل سمو
 ساراوناجوا|مهعسكو سالو ناجع هبَنكوضب 2ء افلا | يزيوا[هذب

 عدلا تقاليد ةلبوةباق# ![طاببسارهاطظ عسير لك

 'ةئاشيا الامال ةق قبس مادو لا يمال ]نب مةقناعفاتاسبتلا

 اهيذوروشُي نوب انام اباشسسلااهلئانو د هشتلا نع ليحيتلاول

 ههيل اىاولدا ذلك تساضانذالاصسو اهو ةرط لاكن ىلا صم

 .  قائاعبتسال د هصقلاو (مزالآمأ هيكل اذه ف نلو رعي ذل ةقتنلا

 راسب !ولاوي نينذالا عسب 40 داموجشلاو هيلع مالكلا انو وسار قو ناكهجو 7

 ديانات !دبالفاهسمن ا اتاوذع تك وضم تاكلابةماقل سيولد '

 ستيلا ا هلو هيأ ذقلا خانلاعباصالا ىهطب ةبقرلاهسيو اليدح '

 رهو فلا ةجاحالف ةبقابوياصالا وهظىعولاةلبلانالدبلا

 لاقوة ّدسالء د دان سيل ن اطضاق كو انفئلاق ةدس سباب دة :را هس ىاوه

 قانلق يعتق هكرن هدو وفنان اقالئالئخادنعو توه طع

 1اعواهِلاع نود ثيداحلا ضع ىمىداعت ىدر نو عضالاوهو نسم ناواع

 تءاضيتا ايم طل مجاتلا,بلع هلوقل نبلجتلاونبربلا 3 اضياةتس هباصإلا

 ءاناوصو دع هس ليال نوكأ اووباصالا يلح للي 'وضولاهبساف ٠

 فدان بج ]بل علا ببي عباصالا3 اللبلاب الا لصرلا ذات
 نيلجرلا ٠



 نومي هلجو صلح مايل شتت كرسلا هير صنخب لاذع للتخذا نلجترا

 2 ىوراد ةنسْتلتلا أ لسلارالترا كرسي هاجر صن ميو غنا لست

 هنادردإلا اصلا هللا اشد دوا ذه اقوم ءاًضَون هللالع من 1

 هناوؤيتزم 2 1211110111

 راعتدايزلا ريواضهال ةتس ناك هلاوحا بلاغا نلئاًتلث اشتاق

 لاس زم لالا ةرلا كسلا لوصخل نع بلقلاِة يي [هطٍةرورضلالا ثلذلا
 ةدس ةيناغلا لبو ةليضفلا قاهنودفلاثلاوةتسةبن ةشانلو ضو

 ةثلافاوةيناذلا نورنا فق الاودايتخيلا وكانك لان اكاةئلاثلاو
 متسةيلاءاهيلصعإت اذ تسوم ىذلا ثيلثتلاذال ةذساههاكلك

 ظلتلا لصين به سيو ب بلقلا اهليوة بس ل بوو بيع !اوه[ضيا

 اناا وضولاتيونو ماذرحلا ةقتبؤ: دوف ةذس بلا ناسللااب

 كال ضوغن باو تس ةوضولا ٌةياظفل قف موكدلاَبَنتَز الو هعيلا لس ]

 بيري كل ذلكب تزلا تونغ نوم حلل عود ولاهو نيلعلا

 اق كلوعوضع1لسغيذا ىو كالائلاو داموا نالطاا

 .(ظاولاضياةنسو اوملالالتع ادنع عباشلا نين اهني اصفيالو

 اوضولاب ةولصلا ٌبَهآَكَيَ اريتدوضواب اداىاضباداامأو اهيلعم ضلع

 مطق هيف نال لمهمري تفوؤ قر لعب حاساإوملا انا تفولالوخدلبف



١ 3 2 

 دق يوجلاذلا دا رهن ةاهتصوا جا جواهر طيس ناطيشلاهّبَط ظ

 لبقتيالفاج «ءاسيولاما ةلبشلا نيا اهيوتم سس الامن نم جام

 كاز ءاهتسالاة لاحاهر يدشن اءااهلابقتساف اهربك سالف للا

 طقغتلاو البا ئاحاتآَو اهببا لجل ماكر يه كوسا

 ىااجرفس سلجبْن أب دالا[ؤ ء نتسالا سلجا دان خه كورك
 وليد ال ةفبظناو ةغلابس تام ةدنعتم يو هيلج ياعم -

 ةاقؤح موصاسفتف لخارلالا بلا في ايكيا جئت اذ 7 قاس -59
 يسفتلاب لصيال/ن افرظن هيفو كلذ. ىنتسالاة لاحت يزل ن ائقبنب

 منوضلادسيامامااهناكع ميلا جنك يتأمل خاو ئش 9

 عضاسغتناو ةصالخلاو هكون وكب(لقو ةدفحلا شؤم الا لصوا انا ١

 ناكذاو ام ابل سضلاو فيظنتلا "هفلابما نكد وب : جالا لعب ةسايبلا

 تالا ايلا ابدا نوكاقاورايهتسالا هنس+ تيرارف لابد ظ

 ةتسماسعفرعتألا لق واهلا نليملو اهيحزم تدو اجا اا اهجف

 ناو رشلاوءانّرلق ليلرلاوْت جاو[ عف عزل زق تاكاناو ٠
 ةئرجعلا اهلسفف, لا دقو لع جنصلل ةذواههلا ةسساجنلا تدار 0

 قح ةساوبلا جزى اةاسغيذا وكرم لسعو ٌبدالاو اعاجاّضْرو

 َنِعَواَيََسإلال قباب ] سعب ةانئالاوهدوصنلا نال هفظنيو ُهَّشْب

 راتغآوه ظ



 ئ 9 ظ

 .اهقموليماقنالا ل صحاو دحاور جي ييتساوإو ىقاتفك لدا زكراتكلاوه
 1: اممم نكمل ءاقنالا مب وراحت ةنالثب ينس اولوان للعسل

 نرهنمو كا د ريغوا عبسو الت نس نونسم ددع سلا ىاءقنسبلو
 9 2 1 1 4 0 رق 53 ْ 4 ٠

 ع قنّبع نيرهلبورشسعلا طر ش نم يطول طن م هيمو ثلغلا رت

 قحماسغيف ميامى ضوفس نار يصصلاو خل لعقلا 3و تلئلاليلخبالا 0

 لكؤ اكتئاب لفيف ايون نوي ماالا طم اهبلقثوت» ٠
 لة نب هوه قحلذاونلا دعس ل ضو ةي سريعة ساجم

 أ: نع اهبئوربال ثلذوانيعبصاو ا بصا ئطابب لسغيو ةّيبوفنمل
 تياراجالاب"اهتسإلاىاذكف كلذ لجتلاكةورماو عاتممسإلا نع هيف 17 2 'هاأ'[و ءالغ'و ( < 3 1

 نمنسلاةماقاىلبالعفاشلا دلع هبفني ق جيمس ران دع نونسم دلع

 لقال غالي داجالابءاهتسالا ةّيفيكو ناحوضاق كو اتف ويم نأ
 لقالابل جل البقيءاشقلا و ثيعلا ناكما كلفلابسدب وائل
 كي عي ل 1 ؛ 3 ١ ا
 قال لبقاولف ناتكلس» اسيصخديصلا نال ثلثلاب لبقيو قائلا رو

 دل وب د نك 1 يل ل : هلا ٠

 نانذالاىءاتشاوذجيل لعفلاملعتتةالاوءاعشلا ئ كادي ج٠
 5 3 : , سو 1

 قعيدوصتلا ل صح ةجووعلعنيلب طم لاذهوةصالك ىلا اهلك 59
 لاببو ءاربتسةسب ىدلاوهو تاوطخاطخ ام ىب ينس واقببتو ءاثنالا

 اهيدوناجضاقىواتفئازكضيشلاقةلاببامىومءاعشلا 5 ماىتسالاو ٠

 ا
#7 

 تك



 3 ل قويتسلانم نموا زغم ناك غس راما تشلايتساناو

 يوسف بالا نيو د درابلاو ماب ويتسملا باول اون ةليبال تاون ناالا

 فخم لنأو ةيلكلا, لهتسلاء انا اكوزبل”وفيذا ليف لسغلا دعب قرح اب

 7 بس هتسلا مارح لع هند ليب ءاهنتسالا عضوم ىاهففج هنن

 نينكألافيفلاف متم ا | عد نيح هتريوعرتسينا بارالا نيو ناكمإلا

 هلوقلبدالافؤاح ةرعرضريغل ةولغلا ةموعلات كول اناقو ةمور فلنا

 ةوضولارد[شاببى | ىو بذا بادالا مكه نبوي | قحادتلا مالا هلع

 ' يتازلانالاقمعناىور ال هيلعبصيواه وصول قفين ابهريظم الو فل

 كلب قانبالوهو مداؤلا عر سائإل كرولا زعو حاب ىوضو قةعْتْسأإ لاعللااطوع هريغام ٠
 لص سكس كب

 هش عرنا يور ال فيلو م ا نودي ة تحف سفن نيطب ناكأ دا بدالا 2

 ةلبقلا|بفسسضوتلا سل جبنا بادالا يره لاهو مضولا هلع ب صمن أك
 هندي زرارع .ندل هيتس ا وضوم ىوس ءاضعالاقابىاءاّضعالارئاس لسغينع ١

 قع سولج نود بادالا بوذا ااموهو سلا جلاب بخما د انزع اه

 اكشواىبراو ماب دبع هعضبهد ناوالن برب ةَورعإ سجنا فتم ذاكم

 بدال انو هسا إلا ةورعلع ل غلا ةلاح كيوضياناو هني ةلمذثْعب
 ل رتعرهشب ناو :ءونانلا كاوعرلاب بابل ملعب هضولا اناث .ايالذ

 ملال ءلالذ ادهش اوفي ءوضع لكل ضلع ئه ناخوضاق كداتفؤلا وضع

 ليضاو



 ف ايبا وضع لك سع ل نعاوقنيناوهاوسرو هدبعااعذا ذهشأَو
 ءابالعجئذلا هللرملاويمسارعلونضنبحلاصلا فاشل نهو رآثآلا

 وجل ققَساةهلاةضمضلادنعف ]كون ماكو ]وهل

 0 0 هلع تع ارتهللاوا اننا لعب ذاهظاال

 ظ 0 0

 جو نيب ويواجو ققيترميل ا هجولالسنعد نعود انلا ةحبلمؤجتنالو
 دوستالو كئادلو انوع نتميز اود نوهند جرو قلل جيف وكل

 ىطعإ هلو كلس ع دنعو كئالعادوجم ةوسن, وبئر

 انكم عنال م مللا دس لارنلا ريشا بشاب نراك

 كانلالعىرشيو ىرعش مزمل س 'زلا عسصرنع و كر طك و الويل امنس

 لعل زناو كتجبئشغنميلافا كآطرلال طال و كشر عط تحلو

 نوع لوقلاذوعتساتال نم قلعج اهلا يزالا وكاد قائاك

 هناوانالزتبز نرسل ديري كيرف

 1 هاب نايف نقي تبرهن لجل سغزنع لاكلالاو لالغالا وسؤال

ل اتيباريللضدناذعربو مقر اقل وزندو ظ
 هلع ةلايانبف كب

شًالعو !طوفغباشدو 3 لول انعس
نا قار اسومونتول ةءاحيوالو

 ضم

لبن انه دالاورفلا 5 ءالل عزم ةضيمطلاو مي ضمةيىا
 ةضضنلاه فق الاج

> 



 ١ اخايزاؤسو ىهلملاةلجرامهالوملا ةيبهفلائ الاد عصي ىآوضتسيو

 ا فاول ةلاذائم الكسلان يوتوب لجبل ءاهييدحاوأل

 قوه ]سو لعمال ملال وسر مدي تاءاهنعهضمةشياعتلاق

 ى اداب بادال يو |نذاكامو ها يبا نب تاكودماعطو

 دقفدلاوسلاكب كاتس ىلا وعلاوجور سكايب وز اوتار
 ةابهلا من جرشلا ف انركءاليضالاوملو نغسل مور /دالاو يول ةع ظ

 لضفإ نزولاو نال الادوع]بكاتسو واف ميلر ابعت ةلاذا ةدايرل 2 3-5

 ' زههتم هناهتئإوف نمور صنخا ظل ارش ةلوطنولباواونوتييزل مْكارإلا

 كابيزيو ةكيطخلاطكبو ةككالالل ةحيتين اطيل ممل او ل

 3 . لاهل ثلطو اغلا و ناسا ]بيو فاو لملا د هزيراشلا

 مذا ذك هاو ناس ومنع طومان باطس دكني صايم 2-4

 فؤعبتقواناو ةينكل لاق دوضولادلعيو ةولضلاد ا مايقلاو مونلازمماشلاو
 ضبا لبق كاوستانارافشلاو ةليسيولاو قهيبلا جا ةانكؤ دف ونيل
 وءاقنزللالساكةضمخلل ةضاخ ةّنس هن اداه ىءاهتنلاةفغ3و 3و

 .ةاكلالهووييناك انس ةضمئلاةلاحةنسلان دو مالسولا يشن طوسبمو

 كلاقوبصالاب كاتيا هضم كاوس ل نمل ناىاال كوسه[

 هباصالاموقيالع ل اوسم ماديالاو ةيقسلاىييوشنل ؛لنعنطر قل علافطسلا ظ

 ماله ٠ يق 6
0 ١ 

0 



  لوطوعهحىزلا نانسالا ضع ةمالوطال اضرغ كاني هدوجيو دنع كاوسل اماقم

 ةاهنرسب زل العلا نضزمولابداسيو للاي ررضلا احلة شح سلعلاال فلا

 لسيواهتاطأو اهيطابو نادسال جظمعلا ليوا هنؤسسبالاةغىلفتلا سؤالا

يو هزعغلضلادنعوف كاينسالا لعد بيو اًمساي تاكا كاوتسلا
 05 ىلا الاد

 ش١ قكررسامهي ةغلارلأ ةياذكا قلاقو ةامنتسالاو ةضيقلاو ذا

 ا انيس وي رنكلع بدول للف فةملو هيض از هاا

 33 ياو مولاي داس واذ ال ةيينجلا هيلا امبانصتوككازلا

خو كعرغل يهدد : ردو مالسإلازييش وهو رهصعب لاق آن ةضمعلا
 مل ا

 لاقو رفلا الفحم ملاريثلك (جديهخلامرصلالاقو ىلا: هنيه

 ل اضيدا تدل بلو ل يجيطتساة ضشلا حق اللا

 مقفرب افصيد وم سنلا ءالابْنبقاتقسنالا ةةقئاتل املاو

 اوس ورب امههقضيو اهنا اخو

 ةلدعو نرالاذواجين اهبف ةغلابلاو نر ءال لبنا قاضنتسال

 كوانففلاقتسلاننعاهيتك بذا يعن ةيعبصا !لخدتدا

 فسويو ا ئعو نيندإلا امص هيض خر انباهصا نعلق ناجوطاق

 فييعبصالخرأ مالشلاكعهناكور را ةوخائلاوهو كلذ لعب ناكمتا

  لليذا بادالان مق اه خصل لوخالا يلي هنا او وذ اولا هينا يع

 ”اسي

 0! ”جيلفعلاو لا



 م ةالس

 ةمئاحك زب نا بارإلا لا

 عاطف فقوابهتخ داما ل خربالاقصْاكدإو غابسإلقةدغلاساعساوالاكنا

 1:1 عبسالالصمب عياد عامل ةشانلااناوض عت
 تقنع نبل كور اموعأاو تارا لسير عطلت 3ك اَرتم نيس ئيدبلا» .

  قورسإلن|بذدا نو كري كاوذ , ومكه اولسوي 1 !نعزاملسوا و

 لبةركمافلسالاو دبسائال بالا كزدنال و ادلل 5 هككئدا غيني داهبال موج

 بالو اقكملو قلم اننا ىاةيْترَع وتلا ذاكوافاناكناو لح
 ١ كو |و كس دوضولافو أل سمن همالصلا ءّيبلا نعود الق ]زبن
 ٌثبكلاانهاملاتق ةروووتم رج م ريع نادل لمع

 3 داضلاز هيلا ةَفضراجوي فض ع ٌتنلولوع لاق ف رساوضولاو والاف دعساب

 برقي لا هبل نا باءالان بوي ناجءافلابو ةموسكمو ةحوتفمز لا

 ىوكيلزهاطظافنلا وير قييب رب هاظربعرطاقتلانويتوانخآلا جلا
 توكبلابناذ ءوضولا عبثا بادال نق ثلفلانم نملك نيقيبؤا لع
 : 1 وجو هربا

 ندي تولعجل هللا اننا قد اوزالحقوا دوضولا ماما هما نع لوقينابادالا

 7 اهناسقا او صاعلا ٍت سود اقنع يبرطتلا م ئلعجاو ةيوتلاريثللىا نينوتلا

 قياس كلام يلع كنا حلا لاك دابعمولعجاو

 هلع
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 : موبار 1

 ظ اكعذادهتنإو كتيصعب نب كنعاطولا هجراف كبل بونناوديغملا كلم

 ءانلزنا انا ة روس وضولانم عضل العب اة نا بارالآ نيو كللوَسو كلبع

 كبونذمل هللخ ءوضولاشأ ق اهاف نما كور املاغلذوا نينا م
 اماق هضعبوو اولا حفب»هوضَق لعق برت نأ بامالا نيو دنس ئي

 فتاك بلان امضرلع كورال ةصالخل فاذكةلرقلالبقتسا عاقوا

 - ىفصعلو كلاوربو /لوادو كئافشبْئفشارههللا هبش بقع وقرو هاعفي
 ١ فعضاد | ءاهاس كل هيو[ ضم ؛اعلاووا اولا خفي لهولائهئظنجاى 1 57

 ظ لو فعط نوم لكل كلكم اع اخ نمو

 عضولال ضف بشع ذهول هاف بدلا ياهنيولعالو نيم هيَ

 اق دهزكاناواماق مزمز ءامبرش ههالشلاع قبلا نال مزمز امير

 ةاووننسلةوش رف امافركلحا نر بالم شلاتنإع هلوتلف نيذهالعام

 ونفيدزالال بطر اهيذل منغ هيزنتة هزه هاكلا ذه دا لع اباعلا

 ىلإ وارسل صخب و اًمشادب سشيبالو اًماق ب شلابسايالو ةِساًنعلا ىو اتنلا و

 قةلخم تلافتبانءانعلللاذلك مدقنامريعف اعاق برقا :دنع صلو
 5 ما ددع ع
7 

 وقل

 ٠
 "ب

 بربح



 ظ 1:
 ىذوتلا»ار هنعْطَفاهيفلاثفف اق قلب نب بش مةدزلا لوسي ا

 شاعزع ءكيئلاهنع بنوك يق [أ تعاطقاذإو صح ةيزحالاة و

 اوف ذوُنب ا كلعم مهدلل لوسي! سلاقو اًماق ب نف ةجَن ابونا

 وضولاو املصناناتاإلاوبو ية عشا 'وىلمرتلا»او مايفنحو

 "اتيباسؤم امدهالتتالع هيوقل نيتعإولو ةلفانهيبقع سينا بسلا ضيةىبس

 ةّنبلاد تجوالاةهجوو باني اهيلعالبقما تعكر صفوت م موطو نهب

 بودنلال عف ند ةامولا كلن ذال ل صيالدئاف هورامت قو ة صولا بولمن الا

 مهوقو موب عررون و ضولاوعأوضولا م؛هلوتلوضولالعء اسود ب اوال يو

 0 لل بادب اولوةمقلا» |[ وويل دل جيوضولاد لج

 - باوصتسا[ ضب بالا: نمو هد تقولك ني نا رمل نا هلاح ني ةولعمد ةءاص

 هيلاءال/اصبابجب ةصالخلل فو نبعلاي اًمذهاعتو وضوا>ارا هبل ظ

 / ظف ل لب 7 اهل نقيتسبل بام ابدبل اوهجولادودحت اجو

 لا عج/ وهيثم وك ملبوا هب قى 34 ا 0 قبل :ورلوا معاق هائلا ناسامآف عطاقنلائصياش

 ا --- 20711[ د
 لابقسسا كيذا مقرف هنال ةجاحلا اضف تفو ٌباوضلاد اوهيس عفو اوتبسالا م ديوب يي كا ' مت سبا م 0 ١

 عجل مصب هو
 د6 1 ةلقنبب

 ني

 ا ونش خو هال لوس دههلعنانكلا اقر عا نيو قرازيلاهاور

 ,نافؤقشلاولوبلاتفو اهيابقتس هلا ماو ناو اهنتسالا قولا 1206ب رجوع ا

 1 نالمأ سو

 نفل
 نس تبا
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 طئافل رايلي ام كما ك هل اهالطول الا واول ئذال اوس عض علل

 ٍإ ضال اضنار خمار ان زاب اضباوليو افي ت سالو ةايقلاو واقرا

 نوازل قلاع [نيمهملاوا ءاشلالايغجونلا هلت ل مدا وإباولاقو

 ماو مهلة اغلاوالوبلاب لقشر هايانلكت ادا نعوض ايلعا
 بعوجر لكل لوبلاب جزل ةانتكك ل بقتسلاداواكتمزلا تاب نسي زمظع نامل

 هناا زا لضفا والاب اهقتسالاو ماه اف دحا دنع هم وع تفلبإلو شاشنأل
 0 0ا ز ] ]ز] ]ز] ] ] ]ز]ز ]7
 5 مهللا دفئ ينلاة ساخن نكمل اناواوقيلييقتلاو زل ابككرالو ءاجالب نينا

 7-1 ظ ذوجيالل ب نشكل وهي مههربلا مق يرش تاكنا اهاومت موه عينا وشال

 هيرو هنليئولاذا ةهسامجلاةءاهط كر تك دوب ماجمنال الصاحاز نع شكلا

 فما اهتسرل نجم[ ةكَس زم ل وَ 'ازتلالاق فئكرْع ساهتلادا

 اكمال ةيدلو نايزالأالهيلا دعوت اقجمزل (هعوجام هلا اهنطش

 قيل هيويتسالالاو (هساؤنوليءاضسالل ةزوعلا تنك ماو ناخوطاق لاف 2 ٠
 قيمي تيولف/ال خا او ءانالا قوت افرككعا كال ولون + و ظ

 قارب يتسننال ه هلوقإظعبدقبالو ثعسبل اعلب هيتس هيمو ظ

 ناسنإالادازو نحل دازبب اه يتسالا وع ىكياداو نجل نب.آكادحا ار اهناف ءاظعبالو

 هث امو هيونكر فلا ئحبالو نجلا دان ىلع اسايف تاودلا نلعب عا

 "2 مد لعغ ام

 ' جل ردد 7 1

 ١ ىو !ش ١



 1 ! 7 ١

 8 ': يي

 | اهففلاةلزخفد اواو احماض مر بخسل وتنال
 ظ بند كلالعبا تسال واذ جاما ميجامسنال رزجالاو ى:ل

 ذو ةيريهظلا وو سابلا روك نمقلاب , يقسو ةماويلا هماج

 ”اقذلا دل ذال هبزجينكلو ءايراينولا نهيب هتساول غر اهلا ارو

 ةاقرشلم بشغلاو دامرتاو لمرلاو بارلاووئاو ام لاب يتسو لثفحرفو ظ ا

 ةقزلا وتس متسول وو بنهب يوقد يفلاو نطتلاو ا

 "لاصرت اغلاق ببلد ازعتبال نأ ورقفلا ثريويدنا كوم هبرل امجوخيو نطقلاو

 7 ةلابلاولا لاو ىاذقت ١ طقمرإو داس ا كلذكو دو هقلجلا ور صواهفنانم

 كعنرانإو وهف أك لاو املابعامتنالا عنمولا ىَدويفزنَقّتسطانملاو ةنازيلا

 تان شلتلات م قهتسااصطلاو هَبلَعةدإرْر لاك نونسلا لح لا زواضإل
 مك

 | 03 صلال الفيبر و ةور طوف ياو كير هلع

 72 طلال صحت اةنمزكمل اذا اءىركيلودلاف بعتلاو نفل نور قتقيو يلا ْ
  ةقوللب وضَو ىاةدانضغ ّ اضعامسميالذاو نئاجيوع فاثلاو مهلا لاطا ةّيشوا

 تج حروجسوت

 يطع يي كونا ير ىلا

 0 ثم عج“ ”حضصقلا ىفح

 59 : ءانابدهحو بضيالذإو اودوطولاوض ايي ايتسر نا عسر

 ظ كبضينعم الا بدو اسيراعتهيجيلع مالا ليبلغ دنع
 ىانييعل مجاز جاحتو نتفشلاتكتاباب انيدش ضان هيو طفلا

 »0 ريس
 ذه[ هيننجاعو اهينفشراعتبقيواوتحد ره 59 98 |ئرطا

 9 مب بالخإلا

 ندحسص_ عصا
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 ظ ادبي بولا باعتسا ب جول هتوطوحوذدجيل تآقولوةعقبكا
 50 اصفحو اوفا 2 , ةليدجءامصسملا ثيلدَيو نيميلابطاغمإلاا ضيا

 يتسلل يسيل هزتسيامدفالف اسيل

 ىاغهيع هبعاذ مسكات كراج وعلقت ا

 ينم ناد نر ةلكيولقلا عام طالعة ضد
 ال هجم سيال مهياالا حاوابالاهّمطوباوضولا ئعزعو ةيساجوا ةٌرمادل

 جين النبيل اذا ةضيرل اذ ود (هيتسالا هنع طقس و امهئظو دل لحب

 قذالجإلا عوطقيور اهتسدل هلع طقستو اهيقوت ٌفْخاو آكل
 فلج ناديلاونالجرلاتعطق ناو هلّشع هباصا كثنمّلكأ او ٌعْساهْيِ

 75 لج مل نا زاونلا عوبج ىو عيلضلو ئضولا طقس شعب لاق هيف هباشلا

 دنع !.: لف اء ايالاب فصي فسوي نإ هنعو اهرنعؤ سيال مخي و اولضواهنكي

 ضقتنا وا ىتيموا ناب ةنسلاهجو اع ناكذ ا عيتسا اذ قطو او سيرهم ا

 انعم احلا ناك اذاواملا ماني اههسورناجدلاب اها والف

 000 الوخددإلا لااذاءدلف 0 7 ل

 مرعسلا ءال !!هذاساويلا مظفح دهتجالاو 1 هس اميؤسيكنلا

 كبذوعا3 امهّل اهلل امس اعط دنع وتو ب امس لم

 دانا ئيشيوادنا مساهم هوبا كابطاو ثقل: 3

 ٍِ ءانكرسا بائكلا مص

 ع« تالا
 خرط مي م
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 ١ ١١ ةكبدجقمالظوا عدقوا ويش تخبوابوا ببعد ضوحوا هن طشرلعيا

جبرا قوي بيلا هاجد لود 3 بيو موسم نولي
 ىيملادلوب 

ليعو هبلج نيوشوبو مئاقوجو هزروعششلو
 07 مسيلالع 

 سطع ناي اسطاع تينسالو مالا دالو
 كٌربالو هبلفب هتلارهيوه

و تانفتالا لبو هنن جنامقلادلو ةجاخالا هني وع ظني داس
 ا فل

 اة
»> 

 كيوْرع 54 ء ليطدا امسافة هندبب تعيالوةجاشل مضنيالو طقم هالو

ا حجم عفاذاف ةريورضلإلا د وعلا ظ
بقال لج كرذغ لوق

 

وسة لاو أذنب. تعد ساد فوم
 0 اا ن

 7 فيتعكلد لقوى دانفل ون كاهن طلاوا تاوّرلا ئبوا اقم ا نيبوا لبيع ؤصيوا

 مله ؤو لجزلا اكو اونبتسيإلا قللاو تاروظمل عشت تار :ورضلان اف زورضلا ملع

 ام اوذاظعإلا طعبب ة ير هزل ىرخفلا زءاهطلاوم تك قاس اميطلا له كلذ

 ليكوو بسو ايس لاستطركءاضعال يبذلها لَ اهلا
 و 000 : ثوكاحارلا جلا مكمل م لا جورخاهيمدايشاةلع هبالا هم لجبالامةدألا

 ١ ٠ كَل هعضومنغءلاصقنااباءاجبلاب اسفل بحي مناف ئوهينساًلصاحتؤلا

 : [تو ةحااب دحانيديقباعاجإ قلاببجيامتالسغلادلعآميذ نيو ةوهشس جفلاوا

 قلع يطوف دوا ليقن وش لميوا بضل سولف ةوهش نع تعبنا فذ 56

 ابا جلاخللا ىضعلانع عزب نائانلاماشللافالحانرنع لسغلا بجبالزاعا

 | تيم



 كرك( دو والخال عاد اف لوو ونلئاو عاشلافلكملامعا
 ظ اكل ملاضفإل حاب ةلافبسإو لالا اةواخان ردع لسعلا

 اناعفلا ةاهضر يبلالاو طش نع دوج فسروا لاقدضنلت#

 ليضلا بلكي رقيقا جبول درس وهف كسوس نما انقل
 نعرضفتالف لاف رظنم يروعس فسويىالامالخاهرنع

 لاسإ مانو لوبيالالبق ل سنعود وهل ك2

 فيلا ّقحُو هلوفواع كوتفلاوهلافالخ اهدلعي ا شهلا ةداغا بجيلة

 العلا لمادا لاب اع ضي دياي ضمد
 يللا مسسيسللل

 ا
 ضو

 7 17 ! هنا ىلع جرناةيوشل ايش ار 5

00 0 

 ااتخللذواجاذا مهلشإع هلوتلرأ ئيفلكلا دب لوعفلاو لعافلا اع لسعلابجَي

 قاب اوعفلالع سايلابف لاو لوعفبلم بوحياتاو فلا بجو ناش
 تلو التم عمايل بغسل نبوة كمواد اطايتحا بقل

 لويرملاملسْعلاَدبلعبعرلاب اني لعاكتملاذا ناموا هس بو اقلط دب

 بحي هلم عمال ةيقيسلا 3 عادا ف ايبسمولرككم هتلر وصقل

 نم عامدلاب سافناو ينل انشغال اذوب وجولا هلع يضفلاو لشلا
- 

 ني لطفا



 .- -. ..»ستس

 مالتخالا وهوا هلو وبو ا هشإ هشام دجوف همانمقاويو 7

 نإ ةبدقتلا »لكي عوالو مالتحالا كتي اتي ااًناهجوا ةتسيلعةلاكسلا ا 52 جيش

 هناوانمدز| نقيتن |مالتحلا ل اثنافكات روأ !١ الم هولوا اح انتم هنوف

 ' 3 نال اعاجاك لثلاث الادلة لسقلاةيلعقايلبو اتي مزوكو كشو اقم

 ظ ظ 35 تربلاة راحو اءارملاب 3 قرشا ئداوديلعإ هت ئلاجورخ ببس مالتحال |

 ليقلا يه]8ك سيو[ كاتيما خس حقبت قاس ]يلق اىزلاكسبف

 فسوب بار نع ةلاماةهّق هيلع لسغالف قذممن ا نقب نآو اشيا اعامجا

 ْ " كالا بج اهانعو سبق ا وهو ثدألاوباو بوت ( انهتلخاخادبو ءزاتحيإا كا "ملاذا

 . لك كراع انكر نمل :لاتحإاا بس مونلاو لامقحالا زب مرق | طوحاوم»

 قبس ناو كوتنلا هيلع هنا عمامل ف فكي رول فلصلاو هيو احا هن العيال

 غل منام لسوف وللا لق ل رك ذاكذ نبل خو البليتحآق دبي

 000 ىلمدز ب كل خد اشتمل ظ
 ا

 0 ءااماف منايا 1

 مونلاق اهزغتس بس( اوطضإلاناللسغأ/ يلعف قم للبلاى اهنا نقش

 دل اميىلا ةروكدم ل بصغتل لجتتلارمجَو هيب عز رم مالاتجولا بسسوه ىلا

 نولفاغاهنع سانااواهموقو ثا ةئسلا ةهذلغل هو نسم لاق جربو
 ,سانلو



 . ماقحا وز سفلا بوجي دهر هاظلانأ هلمضاع خيفلا 3: لكل اكشاي :

كلاازلو اعاجاديلع سالف الاب دجيول د مالتحإل اركان !نوينسنم جيولو
: 

 ””راصو 4 ذع 1 تساي تلاقلتاذإ وصلا نيرا هبع اشراف هشه علو كلنحا نا

 لقفز ت ار اذإعنلات لتحا اذا لم نم:زلالع له قيل نيوتيلا
 ب

 ليقو يامن لازمعب قيد يوداع خيال احد اطايتحا ل سلاهبلع بيرم

 "بيتنا فاعب 1 01 00 رجلا عصا ذالاو اافالاو تحيةيقلشسس تاكا

 ةرهايشزخادبو اهلكلاوحالا ى لسغلااهمزلنال ل خالا جلا نماهتنن عجول ادا

 هنم جحر مانو |لوبيلال بقل ستغاوانحاوا هباجولو ليهيشلالا احلا ناولخلا

 دفو فسويوال فواخر يد ةفيحو !دنعابن ال سفلاهيلع بجو ككل اوت

 اداتمذجو ناو مانلا السلا هبلعف ايما جون زعلان هانمزق دف

 الخ مالتحالاةظي ايل ارخالاوركتلا نال يعمل ذل اننالهيلَعَرتصَ

 افتالحلت ليف الع نماذج 11مل ظقيتسانآوموا

 ا ةيعيلاما اطايتحا ل سخي تجف وكدنبالىأمالتحيلا ركب

 اهتموا لتاضالإو طولا تجد امن 3

 52 ةلحاوة عقيق عقيفليسياهتنم نول: 110111115

 "2 ار ةثلازما ايفر ْمصآَنعَوآَو لج انف اظياغيطَبا يلا ناكر هيضعلاقو

 اوقفت عوازل رام دونلا قنا :ايوجوم تلاق و وى !داطابخإلاو
10 

 ني كال

 ايإيإ

 ف ني

2 



 اه تفتعاهيع للا بجو تلزن اذاف كزتتملا دا اذعيو اهيلع لسغال هنا

 ناازنالاو عاليا لادقنلا نلع رسال اهجرولا نما لصوو فلا نواب
 ش كادر تآصايديعتفل ا: ننال بلُدَّرول لدغلا بجو هنمكلَّحْن اف

 جول طش لخيلا جالا حوزلا نال ظن هيضو اولاقاذكلسغلا لبق عامل

 كي 9 كسبنا عفا لصفنا وعمان جورداو للا

 هنالااينع ماني حوزح اب لسغلا بوحو ئعنل تمص لسع يع ئم ظ

 ”[ضاب ةلصقب د ئاال باطلا جوتعب ةفشح ا ة)اوث دوحول لسغلااهيلع2ٌ غلابا

 ا ظ هش دال غلاب يلا ناكل نانو نو ضو وانك
 لسعلا يحوم قو عبصالاة ل زنمرك شل ضل و سلكلا رعب راورلاف
 امو تنوير علاوي لبنا محال لاب

 زوي ادوجول لسغلاعيافتا| قم كد ناكا قمصنم زف لأب ةديغوا بفخا»
 بوسع داع أو ع ءاهيفتلالفالاو ٠

 او للاب ىلا ملتحي هيلو ابها جوؤم خداع لفل
 لافالا نع هتوني اذ اطمعلاٌدؤل ل سعلا بجبال ةوهيشلاو فلا هجووعال
 ا بي وطي ارنوب اب زلال تملا باطفإ ع اعاس وف
 . » 5 - !ةفابيمياسلاب نة

1 

 ىائتعإلاو



 و نربلاويجاشي|سغلا قب جاولا دال وصولا هود لضلا 3 فاغتسالاو

 22 سيلوةهجا ول انبمن اله ناس دل هج لرنع اوضولا قودنصذنالاو ضلال خاد

 0 ا كنانه ىانيكلتت تطرطرعنلا تالة لاجراوةههبوما هيف

 7  تدبلاونمادلا نيعنلار اننا نوري ىلا رانش للا, الالاصيا ضيفياذلو عاجالاب

 كاع هلوقؤا|لسفلاز وجال نان لا ءالا لص, لواءئيرعشلاناكول

 ”؟مالاذه ”١ جيوتيوجوا ليلاس ةغلادلاهاعر قطاف ابلجبةنكدأو
 ١ سدلضلي يان, جفت ىذناتكى ادسنس وقل لو وتلا

 ايش صا با لضلا امنع دو وي ضونا

 ظ 5 5 انف ضلسا ل "لماذا هنا لوسي اب كلف تلاقاهنإ لست نير

 م نيضيفت د قبح تاق يلعن نا لبكي ال راقف نجلا لسع

 . كيضووادد االاق ةبانجلاةضيلاهضقنافة باوراق ملا دا

 يلا تزواحزإ اداهبإو هذ لسع بجبدن امص قابلا ولك قواها

 ةلهافو غاشلاالتخا اههصاقع بش لا الالاصبا بوجوئ زبن | وشنو

هيطصاذلو يه تلاوهاهياونب اهيلعىسيلو
 كروكدلا كلاش هلا فهو ربعو '

 لاصي ايس امرا الو اة ورطسما اذا يا ماو ثيحلا

 ”*”لاضااالاداصبا بدبي لان فلعل افنا اهي انثاىلاءاملا

لجلا ئببئرقلاى اكاد لاا هقحوز يور ضال يون ,وهشم ناك او
 



 ”ةويولعلا ا غفيا1معردضأ اذال جتلاا طبعت اق ركاوءاهتفلا ةيعق زو
 ٠ ضوصضافريغ زدنا هتني نجيو در بلاطفإلعيوس 5

 الما عتاتاتإلاءانا] صا ض هاذ و بعلاكييمجبسا# نايل كوجفتلط و يا

 1و تومان اروب مقا

 ' ةورضلاه عل فح رعت ار نافاس ليه صلا 0

 0100 سسسولا ١ ع

 ظ الا بتال ابن اسرع تانشغاألإم لمس عيصقلاوهو كلغ أ

 3 هاهرصرلا قلل( ندرة يشف لعبا“ ارلا ناك اكاد واقل ةغب طلو
 | طفلا. قثزاءا|/لاضيا ا ةبتنلكت كلذ ةرموز 10017 1000

 يعل نال وصولا, ّنظلا ةرلغ هيفربتعلاوآَدسسص ناك 122 3نلكلس

 اوسلو َلْصو «ذفمنا اهلي عبلغ ذاو فلن نآكبلا هلخريال الان اهنط

 211111111110 داضلا 0
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 ءانفل اكسو نجلا 5 لاق ءاهتبواصلء الا نوفنونغءابشالا هال نالا# ٠

 الوز ورضلل وضرب نابلاوعابقباد ان مللاع نيطلاو اهنديوع ُخاسؤبْنا
 0 اللا ةيظزلا اهلج عما معي الا مز فن ”ةاصال:انالاؤه

 .: خلان رمل ىلا هلوصفم ال ازين كلل ذويج

 يعالج ظيذاكن او هةوضوو ةاسعز وبال 1! لاسبا ضبا كاكا
 ع 00006 اود دام هنو وةْسلا ل خاتواءارلالاصباو كلها

 يف ذل ةيفبتحتسا 1 ياارب 7 ىانملاناو

 000 ا 0

 اغير وسوم سب
 سرشب البلف ئشلا كلذ ناكول: مى قانا ةبانجلا جيميل 3

 دن لأ ذة طمعا ءاقم وفيما نيو ندبلا يجب عسا ضانبفإل ة را ار
 . نا ءاطاتلا تاق مالك للا لبا ذا تسلا هدو ع
 . كولو طوحا ذه ةصيالا لني لصلاة جوز ذا
 اقوي سبل داو : 1 وايسات ئاشتتساالا ل دضيصملا
 جملا د عورة دو نكد ءرمص رعب اضف ناكذاتصام

 ل 3

 نريلا نم ١١ امه 23 /
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 اهافقكو
 :ؤابصلا ضوكه لعضو قيال سغلا سوهو ندبلازم

 مسار وسيالدئا نسح ا كروهياِعَرل ارهاظؤ يهمل وهج سيارلا عمم“ أن انيس ءاربع ف ادا

 ليندا يي عضو 97 ايهلستالا جاتحب ثييحب با ولعيادأمل علم اما ناكا ادا
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 ليام هلع وبالف ايئاثاوهل للا اتحبال ثيحب حويل اركولع م اولا ابنا 0

 دي 1 1 لرب بسسس ْ

 تسير ةساحن نر باع تذجو نا كلئناكنا هنرد نع وخيول اك :فيقح اة ساولا ظ

 ملا نانلت نمالهبانبزع الات معنا دتتفيلو تلت هن لي آسوه سارع مالا

 نسرلاب ليل يفورسالاب ف سررلاب فما اب"لبي ل مو هسجرناسو هسار وعم ظ

 ا لسفلاوةوضولا يق ثاكمداماجب مو سنو عب ةلاوهورسبالاب ”منمالارزث ظ ظ

 8 5 فيليب ناكذا ةيلجيلسفيت هبفلستغاىنلا اعلاه نوعي دافإلاوةتشارلأ لك ظ
 يبدل

 مسخ رياء وضولا وماكان تفيالداو 1013 3بالةأوءالا وفاق هما ظ

 كللديناودب سائإلف ءَسْمن يناكناو:فوشكمهتريوعن النا لبغلات قد كاش كلل كابقلا 1

 *ةعل لس ةنساسغلا كالي د ايقتلا 5 نرملاةال ايواء و ةغلاسداضعا

 ملامح وعلى اثلت اج 1 بال عضومو لستعبااو دسويل نع ةراوربوالا بحاول ىسبلو
 رب 6 20/1

 بي امو كاعو للاب ندين فلا ككو لااا ا
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 لابي نلعو

 ابللاعكتاوهام نانو
 ظ - ذي لا

 ب يصعلا ل دحاانعن والدعاة !ءنروعلا كوس اور 12

 لسغيل هزيلاروجبرلبْطو هب سابال ل يقو ربثكلا نود للقلا نامل "نقيل ضو

 لسغل 0
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 ماعد لور سعوا مداذسج لفم[يهص ُتْيبلاناك انا عاملة جور َورعَو 8 2

 د نيرا م 0 ا

 . ةقتس[سياو وشلل هبا وقال رج بج رضي مل كلادع 7 م 2
 دعاه ةنس لي لانققاوونو لوين جببلا ةَتنلاامآ ودول كلفنا ا

 جيب قايفلانايبلا بريق ودبل يملا انوا داكن اانا كيسا ذا بنج

 ََس 2-0 تالا ىماق ةوااكمللاء انسان ائسوريبلا 5 ىذلائالخ امي

 لكفلالوصحدوصتلاذالةفلثلا نجلا فالحل ليه ةبانقلا» م جرب جزم كلذ ميج

 بوث! لصحيال وبلا ذا هيل الواد صق نعمنوكينرفالف لصحإقو يروم مل

 00 0 ع وو 7

 بس (ىدلأ نم 000 ا هنو سحب اشعا 5 0 هنو
 . سات ةجتراو هاد :رعمالعلا مةقندفو كللأوأَن يلاسلا» ميا راض 2 ظ

 فس. نا تلاوه بجو وه كلامدنعواندنع بود نم هنا وصولا 2ع
 نسما لعتعبإ عيطدجع ذل غلا ولاني ] صنولق حارس زعبل
 1 )| سل اي يلعت عبو نسعي رثكال

 ل اضياَو ْ نياق ةوهلاك فجل ويد نالانعبا بطيسمنا سالو ييعلا

 ةماوخرل ل ضلا ةيو دم الا ستغالا وايت م]ديلا دنع لسفلااذآو عاقل
 نوفود يريا# 9 3



 .اه]لاذا دقلة ليو ةماههلكت للعيون ةنبدلالوخيوةنادزمئوقوو

 سياتي لسانا امتد ناب شلو ف ادا زينو ظ

 نحرلا لحالانبئا[هتملحاو و ضيحو اجود لاهم ًاعّمجا اذارعلاو:ىزللرحإو ظ ظ ئ

 ميما لفل لبف هبلعولضلا ذ والحد تنلالسعوم : هية انا لغسل ظ

 نيورمتلاو ماهل نباوكد ةبافكوؤوتا لدا هالوك اذلهتالاةلعرع

 نلهومنقرقوزساا ذا 200 قرر يقسو مرتان نامل ل

 بنجادازقاملانا طبل مو ةجيش زل يش وسجل (نسشاقلطم ول
 "روز  تلسايلامفالخيملسالادعن ةيقابالب انهللنوإ ليش هَنِلَعَبيَنآ [مصقلا ل7 أ

 دايقاب سبل ضيعلاب فاصتلاذال للا هلع بيل يح شيما طن اذ 1

 ني ةنافوضيملاهلا لانج عوق هاك قتلا ةبوحيو طوصالا اخ ماقلاف

 . قابلا و تعبد لح ا ذا ضاحك تعطقناقح نخل ءاشنناو كلدشنعا
 عاد

 < هماجيو لهانواعتو مانيا ا بنجلابسائالو ايالئلصلا تقول لاستطالا خا اذا بنحلاو -

 وصولا خس نللو اًضونيوا لشعبنا الص
 ا

 2ع

 0 امد داو يلي ئلسغي ةكرشلا لمولأب يل يو لحاو انا نا :الاو لجل

 ظ
 عائد

مابا ليال ة دس اهحوولع برش :اليفوهب سالف كمل و برب بوالكأت انين ٠
 

 دبل اعل اذبالم”هلوتل نذل ءاسفنلاو ضئاهلاو نهللز وعيدلو
 لطفا سننلاو

 لفوا نإ للارصئية بالا نو دام نأ باتا فينا د وعالي عي



 َلْضمَءاَعَرلاَوَهْش 51 اعل َصَقَكَعَربن فلا دصئبالهَعاَقلا

 2 97 ءاعزلا نبني عاموحو وخا ىلا ف ةنسحابنزلاقاننانتس
 0 ا الانا ؟هسرحو ا هتلر ال افف

 | ذهني تدبال فلق ءالا 0 ابا وس 1 6 04 ا
 * نجر دال ىأ

 نودامةئاةذوجداف شاك وق انوا امرلعز ا قدهازلا وو ةواصطلار ابنحا

 هبيط'انود رقيق 0 بحاصهءائبخ ازلاوفواض بالا 771 م قاعايالا نو هامز 9 | ١ راخدلا "سمو

 ادا يصار وراق هادم 1 ١

 2 كرالإتبمن هلا ذِي فل او نقب سيلا انوع فري ماطر

 35 ناو اشلو بجو افلا عملو نصمم |بعكوأنع

 ظ ىلا امر هر بغوزاببفلا عت اذ اوائراق بطعبال نال نفلا ١

 أ ةيانصن معاذ قوام ودوم نامل لل يك ياك /

 جو ىيشمانهو لولا م وو رايق نّسملاو نومي لها انصئاصُم عطقو

 0 هاوار نال هس رس هش الن إذلا نانو وحالالاو ركل ل فولع

 هي امال نا تيل ساو ناعوت قابوس اريعصلا

 "فلا تعيش هنال .يلانالخ فسوب فار نعاهو ضو ةداسولاوزنيرلالع

 يا !مامالا كو ضابيبا ضاع بنك م هوركلا لبق اذلو

 ابزاز الع عضوا ةفيمقلا تال نانا



 ةيسلا 733: ده 3ع د
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 , 65 ف 14 ْ

 ٍ ظ 2000001 بونللا اسيرل هنإل دن سوبو|لوقب

 103 .. ةظراخرلا ملا نسر لفنلاو ضئادبو بيبا ىا ل وججالوباتلل
 نم هتماوتل كل ذوطو راسو حول انذبا ةتأدبفامزكالو

 . سوس هود رح[ [ضبا عزو الو ره اطيلا نعل مال مكهلوقو

 لبديشرسلو صالخاك روس عزلاوع بلزاك تداهم ءانب اذهل 55د

 زوجا ىل موكل تمد وجيل كلذ كه حلا ةدحلو زيا تناول ظ

 عبده ماطرع هئالاضا ثرى ضال لو ىرلخبإل نمملل وتم :

 دورشمك وبحر بغو ا ةِزَرْشس ريغ فالغلاذ ناكاذا الغل ابْدْسِال اذ اوح

 عمتلاوعو سالو و هليل نوحي الأ ار شم ناك او ضعب ولا هضعب

 دب كععملا اذع يونا عما هيلع تذلالجم وحنا غلاوطيملا وة لاق

 4/1013 ىالغلاس ىحا نب لاى اةلكيرخاو دوالاو طوحالا اوهةيارهلا

 نع ذنوب وادب ناتالفةتيتستلا كرام ,لئاحد عيا ظ

 بحاصر ايتخاوهو انذجاشم 4 ضع 5 بحاصر ايتخاوهو ةياوسو

 جوال لمعلا قدي سانام ءا الدو ستايل !ة]وتبوتلهَّنال هب ارهملا

 9 ةوسرم كفيت يعيب

 علذما طعب هو مب حر يهينلابعرما قون الا طفح جيب همها 3

 ظ 1 1 0 وا الند لاسم ا
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 دس -

قصلاوهو هبلا عوفر ِفَقلاومادم ا مالك ال ةز بقاع
 . .. ةلابلعفروكبالهنا

 ا هلجنقفإل سلا ناف مدعو هفاللارتس كد ثالويلا حعلارانملا

 هوب لفإوقيضلا هكا عفر الحال م اهيطإلب مقاتل ىتمز ناوجرهوياهو 3 ا

 | : دلو ليقف ن . هلاريسفتا و تسووغو ترا[ ضداوابو

 ظ نحأَنآوةفيح ادع وليؤله نا | مصإلاو ٠ةصالخل اون ابانيولخضيإل اهينال

 1 نيزك اةخارادحاخ رتل امورطدش تالدب تابالو زم ىوحوا !بفتلاك !1

 . ةيقنإلر ]5 جايالو اغلا اظ فحق نائلأ إف مصللارخ أ
 نعود هقد هي سعاد ب كاَبآ عاجواباظفحن اب عظرعى ادا
 ةءارهل اوى دوجيال هنا عصقلاو اقيبو إلا ىتمرناسابالمناةفنحوا

 ظ "يتلا »و ةارواعاجل ثدحلا كول وذو نو فورس اال

 نع 2 ايي ضعب نمل موه مالكلفلا نال وبدلا ذو يل[ ل بغل بنل لبجالاو

 بنجلا دارا ادا لككأس تل نع نزفلا ى طايتحإلاو ٌيلاع ل ةسلاريغو ْ

 وطاف مرايتيو لا ةفواتي لفي خي شا لل
 هوراملعشسلاء املا ب شو هنيدضامأر إو لتس ومؤسس نال سعير

 فار دور هت! ليفو بوشسل ىلع لوك الالم هبةّيلَلل ةساوقتلا ةلاذال

 لابتتكالاببطاختلامال عْنسم صيالاهيروس نول ضئاانخلائ زا اذهو

 بير لا عاناو ايس ىاكصئال عاين نزلا هاتي
 نراربلو



 اي ا
 وأ ريغ 3 0

 'ج ١ ل 3 : 50 40 ظ

 1 / 0 3 / نى“ 15 107 3 كل ' مو أ أ 320

 هعبصا واللا ى أ جزا لوحروكيو نامتمالا ضعت نال شر فياسعن ار لحل او
 ا

 3 ٠ 8

 . «/طبفو ظعتلا كن نندشابل اك: هللارامشا نسوان تلا سس هيضتإخ
 نح ن 4

 جرم لا 1 2 ' 0

 هيج ملا امسا يوان لا نيس ام ناكولو كلا طاب ولي لغعبإ
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 .٠ شاه بعل نوجيالالكوأ ادرار قا زر ضلاو نيئة وفلمذاكول الوب سائال

 ويب ثيرغباههسلا لوخ دود وبيل تمل هل اسدلاهتسلاو
 تسد, بنطاوضتاحل دههسلا لال نامه نلؤلاىا وتعلو سوا ولحم

 .اليجفلا ليلالانقتجرفو.رونعلل لوط مان وجم وف الالاقو

 يشل محايل جور رجلا
 .عوراقببملةيالولصيال كو ةريرضلل نقلا حسني تاو ٠
 | |ضاذعو مانلاو لسشغلاو جزيلا 3 ءاعؤلاوركذلاو نقلا كاف وي

 لستغلاو جرا قيال ةصالخملا ىو هنعرهاط عسل "الا نولماقلا#

 تاالعمفنؤ دف ناوا هج: اذار لانا ماتيلا فو افرحائرحالا ءاتلاو
 ةفوضكمةنروع تناكاذالتيالادآو ميشو ىلا ذكور تزل اوه

 ظ ظ ا داجطاقىواتف قو ةموعلا ىوشلمدحا ءاللاكو |لستفت انهما
 ناب سيال لهاط ماعاد اكو زموهلا:ؤ ىشاماحا ف نكمل و

 ةوصوفر

 سائاللنسابالفهتوصومربالو هسفن ىءازف ناف كلذ آليا ناو نا

 قلاع الكل اذع كلذ مامي ىفاسو كلاذب هتوص عفر او لياهيلاو ميبنلا

١ 



 دصقلاعرشلا ودصتلاد خللا ةوهوشتلا3 ابصنك كتدلاءاش نا
 اهتفرعما بال شو ورتلاو صوصخم هجيو او 5و ديعصلاا 1

  ظررضو هولا ةيرض نايف هنآراقااههيلع مع نقع
 ١ ناتبرضمتلاهئلشإع هاونل نقف نققرلاىلا نايل عي نيعإررلا

 : مياة فص يا هتروصو يتكرم نيعامزلل ةيرضو :نلل ةيرضو هحولا رض ا

 سنجر موه م ولعوسدالاوؤ عملي ضيا ثونسلا جول ادع 429 ا

 لوول ليفو نيترسو ا ةسرْسالا أب ابهلحا ماهيب الاممي دي سانيم 7 جف «هسداضر زن اه شبس يتساتسو 220:
 1 7 قبب اهييسو باغ: مر انتبل مسوي نعال او ليصنع يكرم

 ا * وه وملابوساو يسلاومل عسواهضفتو حا ة يرض د.
 ”ييلا هيب حظ كسلا لب هب اصاوي هياط مسي يقرا باصرأ اصالا 2 2

 نمي عبر ذارطاب يسب فك ياس 0 لاذ اصالا سو مام 0
 ره

 كربلا بطعن ثا ماهي .هاظواع قدسي ماهل طاري ةستلا لا 0
0 
 عيضاب م سولوزاج عاصتلو نك لعب عسيولو طوحالاو ههاله ءااذك 1

 , عيص نؤيد تارلاذ شل هسالاكو وجيل يعبصاا 2 و

 ”ةيباهب عمنا لبقشدحانهييبضول جبل ةاجنشيشا# 37ج
 زم با علوم ا دوب 7

 يوراماظ3



 عتطوسلاب

 انيعمابلفةوهينلا بتلك انبارهصا نع زهاظلاةيلورلاك عَ
 . وضولا ف كري التل عضاوم ومدي وسيول البلف 02

 ةلورْنا بتلك ةماعؤ ,ىكدلا نباص عايز

 اشعر تولدت رسب عسا قال ةقينح ىلا نك ئسح ا أ

 قوس رف قرن للا ارجزبدبلازبماهجولا زب عيت لقا 7

 وبا راو مم 31 2ع ةياورلاوذه -وزميولدا دار ناووقع ب, لل

 000 ؛ ىازعبيو بحي :ورلا كتف بحال عتاصالاَلبَلَع

 | هب انللا (قلاقو ةميرهصلا هاهنا والا بوز !انن خوي ناب ظ :

 0 ظ _ قعفولفاغدنع شان نباعصانعوئا عل وسم 3

/ 

0 
2 !| 5 

0 2 9 

 عمر 67

 رح :

 رون نع كو رو د وجيال نينيعلا وو نيبجاهلا تح مسئولو ةصوالخلا 8

 نيتفرلا نم نيربل )ا عوطقموه نم نيو هيزيال مسّمالب هين ظل دول ظ

اط ضكاهليشاقاو ئئرلا ةلجئمهنال اول عيطوم مدني بناذا
 ظ مخ

 ١ وغلا انعل ل ٍِ اتجا زفزلافالخاندنع [هتودز وجوهنا

لان تا ةتينلاوه1صئلاو رست وهو
 ظ هيديو هع لق

 ب عع ا
بالو ٌةساهيطلا ندد : امل تصالو أ اهدزم ع دوصقم

 ةتارش

  اذاطش:هللطادلو و مهملات اهيوخو تباري 0

.- 



 مر

 يللا ايلاف كانه[ :ساهلالاجاتسملاظم اةتط ولعب
 بلاغاهم الادوجو نتن ىمزيشلا كلذ نآكوآ/ام دقو جك ثم

 نافل ذل دوجبي|ةيرنتراهنطظرلع ظهرا ظ
 اع فها ءاسيو نبيئبلطبف موب" ءاجالاب“ ”اللبلطلابجو

 ميلاف لو نيو سة انوع :امعيمللا ةوُطْحَوَ العم باب 37

 ابلطل بوحي ةبلطؤب هكر اخ اذا ع انعم كا 0
 ' يعتاد[ يفمَدَعو لطلابوجو فالف متاع تائب ننال ظ :

 تان 1 ءازرلات اولثغلا 3 ناكوا ءامنامودخ نمد خير لو اهتظ اعل م

 اولا, كواقلا 3 1 نونا ثجاول أراب زيشلاى عفوا لكس تاتا
 زوحيدإو ىلطلا بج لنعن فو قباشللاو الخ بلّطلا بم لانعر

 نيو بلطامرعيالاتامااتيالع ماو دخيرلف عك لوقل هل يتلا

 لايزازرع هز :دومو مناهبس اكتمل (قحؤ دجوا مل تسال لوقت
 : اهوزيو نطل ةبلعلنعءالا ماعبل لع ناسا ربخاولو بلط هقحُك

 0 نهر يرلاف ةنجلدعلادحولاربخ نال فالوب ميلان اج .٠
 - علل اء بلا ةسفينيتل لنا لصاخ افا هلاعتسا نع ع 0

 َناَوَحال واه فيفح, لال[ جتسا نع علأورهاط هندو ليعصلاو 3

 «ملا لاجتسابو اك تيلابواءوضولا بسب نضل دايز فاح اذا ضيرلا 00 1

 ذي 2

 ظ .ءآئس وا
 نورا



  فرعيو يتلا اج كلذ ببس ضم ا نم“ بلاك اطنإق اَحوأ
 نس يايا 200100000 9 41 ب102 و 1

 بط لوقيوا ةببريوا زمام نع نظل ةاياغب اًمإكلذ
 2تايدياعلا ئئ : اة :

 7 ب

 لاقفجتون|ههبسإلا كو طشيتلادعر ضوى شل هاليوع
 دج مُمحَضْرْجدبوا هسيزلاىاةقكعوا جب لَسجَِمِإَعَت 2.

 بلا ضولا لسع بجيالو وميت هئأف لالا دف مماهيفشو ميجا

 تاكد اك لدكو ان دنع تيتلاو ل غلا نيبوحأل هئال ةبالحازجا

 النت ال وتب ةحارجاهرذلاى عوايل كوتضولا اضع اراع
 ةحارجلتاكذأو ىعاشللافالخانلنغ عيرجلال جاله مئلاع معلا :

 اةمعاراندبلاخ كاد زكام ءوضوءاضعاو ا هنا لقا غارق . ٠ هن
 ظ 0 ْى : 0

 ٠ عارضيملتأ حو تشي هقلا ل غي هن ان عيصص كوطولا

 0 او ئشباهذشي ةفونكمةحاجلاوع وسما تضي ناكل
 ظ ”خلابلغبارع  تناكولقحدرعلابربعتلْيِم رضولاءاضعا ذك او

 ظ ا ناكءاوسوتيتلا ل حابيديلبجر نلكولو دجوو ديدبوه سان تحاملا

 0 ظ فلل تق بقو اسال سكك قو اجيرجو ا ًييرصةحابلل' اضعالا ئِفْركالا

 ظ عملا اكولو اجبرجوضع لك مك نيملامومِتلا حاسال رح »اهضعولا و أ

 هوم ضم بوابل تنين ةسيععصلاكلا رجلا نع هتظدبلغتةقا دقت
 ل لسعات ا

 ند

 هيل يستقل



 ورجل نيم ذا مانذلا قلع وتاب [ ملا والخ ليلح قارنعممتي

 ليعمل جت 3 :توكل ابلة او ضلاظاذقتح اغا

 كاطقوا] لطاسم حنو رصلل نم جتحادأو !ءابلاغراخلا» ىلا رشيت وعل

 16 اريل ذعمجي ارح ا كرحا ةبزع ل هيمو نموا فسلا ليرصرتع

 ظ نيو راب كاوهاذه ليماتلاوآ ااًبيرتت اقم !ليطاوحت ءاملا نيو منيب

 هنوني لها توص عمسيي نأ با : '
 0 لاقوبتيلاو بي

 2 نواه مدع مصالاد ليلو نهج يتعاذ همام وال نكد نحل 57
 ظ نعال :لاقاقلا هزت ءاشوتوءارلا ىلا بهذول !ثح ناكول تسوين 1 ١

 ظ نزنت مر دعم طن. اهازوجت لرعيوهي وصب 1

 نوريشعو هنرا علا و ئالا ةعبد يلا عارذ ذكئ ا منجم اذ ثالاةفلغ

 افاق ةنئزعم نال ين نايس تس هيلع ناضو اعبص ٠

 بجو يدعي رقلاوا ضل زم جس اوس لاونالا عيجياع عسر تل ليدل 1
 نيكل نزف ىرلهالو ةس اهطلاءالا لحيالامةداداوهك ا ببسلا نال جورخلا لع ظ

 هثاثا فالي اقءامف اسلاومىاهعمتاكا نو ةريؤماثو ثالحلا مهن

 ٠ 500 اكجرلةقولاكءالا لت كلو: كيوت طصورتيو هسه هون
 اااه اتونعشاف نسوي ىالافالحر جو ةطينحو ولع ةولضلا كلت ةداعا

 ل ضووافوماب بع هعضودا هسفنبهعضو ناك ذا امزو نالثلد
0 

 ماري 0

4 

 نأثد 3
 2 ظ ذا



 .اضياذالق ال عمنا د يضئ افاذتاهمّئسذ اجاويالوجكوماريغب

 بز زر كيليزرياعوشمما هع عاقل حيوا و مظولعم انا دلل تاكولو
 ظ فالك اعامحا همتزجيل قبس وهيووطومو ادبوكم اكاد قموا

 دامتلحافوا بلا روهو قيوم فيوا يان وهو دهم نايوا 17

 قازكءاجولاب هبت نيراوي مالنا ولم نال عمن فيا

 ناضنالهاججيجت ةدجقرل تفوأ حيت عيل 1ث ذا ةصالقل

 رك لتاناوءاوس جيو تقول ليوم ةيارهل كا أل

 لعفام«ازجاٌا امكانهُي |١ نطياإلو ءاعيذإو وهون بن فءالاو صو

 اناتاه فسو هلى ل نعودباهدولو يب بنجوار هن طشوعن ٍيولاَذَيَم

 ىالُس نال رمتلاهلز ومال ءامدقيفر ١ عمناكتام ناتياعر

  هلساذاهيطعيمتاةنظ بلاغ ناكاذ ا ءاناهقيفد نم بلطي نررق
 ؤ 504 كة 5-5
 ا الف جرحاذاو تقوا 7 الاميزلت ىلع اف لكسب 31 قص لسن البقمي ناو

 هيلعتوطعاف ةولسلا دب لس مقصو هلكسس ناري ايوتتاذ! اذه

 52 ميك خلقا ىطعأو والاعراس

 ,ىروو دامك

 م اهدعبالم واسع لب لاكسي ريا نيصِفمَمَت ناو ةد اإل كاد

 .وغلا مانع بلطلا مزال نال هلك عسولا ذوب ةفيح زن ظ

 ءالأ هنف هي ازعب ذاكمذ هلو فيد يف ماعم الو كارلو ظ

 يا
 ا



 م « 2

1 26 

 م م
507 

 ءاماهق هتبثرهيمعيال ناك ونيل ققرفض ماتو ليغ او نلوم

 لاماعمتاكذنآو يي مش ا ا

 0| عناق عضوا كذا ةماب

 نتح اقابغبةعابناعرداق هناكَ هلة وباب مي عابامبلا
0 

 تت لضيالامرتحافلا ناتو فكل كافر ويا .٠ ظ

 كد ايلا ضورعلا ف ةيرتلقعايموفلا عوتت ٠ 3|! علا 3هرد فصنولع

 "| ١ نحن جيتا ةفيحو لا ناج وضاق 0-0 اهيولشالاو 3

 ش كاسيام عيبيذالبقو بم لباهرد ىواسبامهيبيذإب نفل يعض رزتابج# ب

 2الآ روب ضوم ف ناكاذأ ف سلا ناضل صحف نع جملا عفوا ردد فقفوالقالاو ةبانجلاى انيهلبو ”وضولا 3 ثضيو راب ارد
 رميت |[ ررلذاو ةهيبنلا كلانال ءاللاةقيقر سل سي تامل مالا
 ةيرصال ضال زعبإل وصوِمَف اكن او هنلا بلاغلا نال نحال صم
 داتخوهاذهو ةداعلو بمال نال ان ناقل قاكبلطلا لبق كلذ
 :طعلا ]وهو انالاسار صضدلفٍهَفف كرب ١م زمام ةعمزجد
 زوم زك اهرتإوتلأ ا انش ىلطلى اءافّتبتسالاو ازهدلا لجالكا

 ىلع#,”اقلإو بنل عجتتام] د وعيال ب شال ءافشما

 | لوتس
١ 

/ 



 ظ 4

 . انديعرمتلادل م اهلسو ضال بكم لو ءالا لاجتسا

 _ اندنعئجتلا ةطساوبمل اجنس [ اعقل توبقلا ىطاشلل 6

قسولبوابزوءامدب طلسم هيف فلسا ليما كن 17 هلال"
 ,يصي

 انآو عجيرلاوب مط هجو ىلع هنهنوا قطب وكع يعي يولع م

لية انسرو"اقتسالا تالا م متو ول ذم رمل
 8 الملا عما

 فلل حمو بجنلا اءلاقتللذ :هقيثدارخل تسي بلع بيل ه

ال أكتعت كلذ ىخيوا قس قجتن لاقت ا
 تق ض

 وضم لولوكَصو رت كقولا توت نتن 0 ظ|
 كي كسوقالتعو هلع ى

جواعلاق الخل تقول تق تاخر أو ايوجوفتسس و ظ
 ع ٍ 

فداو قصأ حار غشامللاقفبون قة دويو ةواضلادإا اذا
 * هيطع هع

 يورو نال لاقول ظني ظل قمت [لاعاوعجاو عا: ةويمادلبلا

ا اتي اعيلع سعرا كيلاني "ووو اءاضواوح
 1 يؤ اج

فواوى ا تآفنأو هربغ ةحابا نودءاللا ةَحاراب: لولا
 و'' تا

ام ننال لغات اتسال اهيل
 "ت

ف يتلا ثدهلا»لوزيولف هنبوهطاف كوكسوناِ يتب
 هبل ضي

 لضفإلا كت حلق امهتاو نيفين كشلاا ره لو اوزيلرّمتلا ٍ
 "الينا

و وصولا ملقت نمدئالونع ناو زلامالع وصولا
 ىاصووُيثول

 مصل



 - ب - -

 نعول سكعول الكت عص زولصلا كلتداعأو كوابل ابد اص 0

 ةكجق فيت قت يإنوسالارامدجرل :هدامحدح ب تي معلا
 كنه ةضبف كولكموضنعتياو رقت اورويرالب ذاتيا اور

 فو وركم دنع هه كو رةمونعاسح ا ةياع عوام داقو دام
 ناقلاباتكقياءر زر ويب ءاضوب الاتحالادنع ؛لاةباور

 ةيزحترل فه اوغام قط املأ فاقع نس يوعاوم .
 | ني 3 اها ءابوهورتل نيبال درت نبح وسو فنان هزم ممل 71 *
 ةئواضوت وح َلَعت ليس ادي هتف لولَومضدنْ مول 0

 مال. تلاو هفلضاإلع ىلا ن ادوعسؤبا نير هب لسغلا اسم سنبل
 رص, ؤهطر امو هنن لاقرمت ذي لاق ادائ املا ةليطللاق 0 0 4 ١

 "اهيل هل يروا شويري سو ودع هزماضوت 5
 هجين الع ءودوضولااب نوجالث هّيقمءامنال ىتفلا,ملعم جينا نع

 ولا ناوج مل ةئالخإل ةيرشسالا ون بالا نيرتلا لي العام مهن
 دل بذل ميمكالا دجيول نيف راس السا ارسا هعمرسيل يطا هيرو دهسا الاتسراتل ا

57 

 0207 ا

 ”ىلَصلا هبال رولضلادارانااينآث واضحا نانا ظ تسال دهني سجون لحد لوس اجالدم 0
 .اهئامل هانت ناكولو اهل ولي رو هواش الوئيتلا .لا*ئيمل طش

 زروشعلا



 ١ 1 . ايلا ظيلاررمتلا تقود امل نع علا ىف مدعل ضيا هشول وصلا ظ

 ظ ٠ْ ظ ظ ةآروغو بي ئتبوا دنقلا تل شوت رنلاَعبَو ! زكر وللا

 ا هس كالو ةبزول صلازوخيال اناكلرت زي قيتع انآ ملعرنع نراقلا ةإشلا

 ١ 0 اهيئلقعي ةدوصتمةبرقلوا اهل كون سيتا ف وجال ةولضلاّْ ا

 ا 1

3 37 

 ييصخمترفلا اف لوشيو نيرعصلا ستيلا عرق ةراهطلا نووي متلو ةدابعلازعن
 حا ذيمامنإل هماقالاماناذإلاو اءابقلا ةرايدوا هذه جوز ادا ييسللا

 ىكابثلفعباب ايل ومر هاذا

 0 3 ةداحإأ ؟ضتاهئافذ نرقلا قل وفقك نجاتت حطو لكأس لب ةدوضْقِمرَع

 ا . 0 2 اقل ترمي حو ةداعلاز (هيتل تعول نكت

 | ةةرايطلا ودب |متضح ا 12 ١ ل 0
 7 ا ونال اال اهملا 'بولب | هتيصلالسإلا اهلا ّيبتو

 ظ 0 ا نان ابتلا
00 

>» 

 5 ا ا 53

 ةاهلل ناطنل ميسو اطر از نمركقالو 0-7 :

 0 ادق م ةيوتالا دا تيا اىداوحادْذ انحلا ةولصلوتيولا 1

 دوك اهنا فرحيو انع و ءسوةولصلا ديوب ابغا واتإتن و

 بوسيل هيدر هجم دبع/نوسمول رداوتلآٌق و لوالاو :الاييتلاو

 ,ةيااعيالوعيو امهلحن 3 َلَخَد ةءاهطلاّوتْ تن ةل زغب نالديزوارقلا

 الخلال عه يشف مار يع هعضقو إب قو املاهضو ناك اق قضو



 اماو قافنالابليعيال ومايغبميخم املا يضكلف ناك اوماركوو 1

 كرما ناخلاعوهلا] نم اشم نك انما اونئسشاز اعل[ ئه

 . نافتالا زويل لاق عب ووهنمو نسوي اونعدل اهانعيتول صْؤش ا

 ئذعاشئايايبلطت لعب بولا نايرعلا اريشّمال عيا اوهرو

 ليف رتتول دوم لاقت ! يف نعود الا ضالخب زر ةباغ 1 2 : :

 نوحي اهدنغت ارك ىلا ى الخلا لعو و7 لاراعيالوهرن 0
 ْ هَل دع نو هير قد نوعبال دل ناقد فس دون قأ ل نعو

 ظ رة ماقد روصلاب عاهل هلو كل ءالل نالخب / ري 0

 3 ” كيدهم طال اقوا يمس طع ة وسلك كلل عل
 5 لتس وعال هنا يملا هم اعطملا» بايفلاو ةنو 0

 ءاهنوكمدع نع ىزجيات رولان ال ىسويف او ةفينحفإ

 ”عوولا عا او زوابقل اخوي نات يقسرو دو ل كد هالي انسالا موب

 زيدا اهارنأا تؤيد دوس عيذالا»ا 790ج ٠
 تقود: ةةواَصلاهقيال قحريخانلا ىطريالن سان اجاصرمد

 نوحيازلو قئابلا انولخا لثع احتق قولا ل وخير لون تول ورم

 ك1: طولاو الن غلاتك اهناعم ناكولو دلفي نع
 هليل عتساذا شعله ذاوولم هن نواه اياك

 ملا وا نا



 فرم جرا ل اهطلا يقلب مودعل كدتج احب لوضنل وقل
 اش داب لضيق هنأ سيتا ذآ مربعو ا يهشلا 3 سب ىلا

 9 اصلا ق ناكذ اذ هديعيإل ثسوبوبالاقث امتنع جرحا

 ةممن جراخ . وسلا 3ك افتالابدبعبالهنادزيقلا ع ضوم (نوبحت ناكول

 ٠ لاجيدلد نين منوم ناعادا يتلا كى اق صاللا قد

 1 عه صبالرصلل ف ناك ةيناب ىف صيةفينحوبا لاقرصللا باخ اكنا

 ظ 27 تقفاوم ىعذسوبؤ!قاغو هش مها علت هيلاري لطم

 ءاقزلا طوق دلل وصولا ضوطماذإ .[ذل اس لاود اعدلا

 ا قالا ة وة فيحو اددخم ايا يلازم سوبا هوا عمق ادا ليج

 العلا لسيالوتالا قال عاوعججاو ذيج #لسبال اذ اكد ةءامهطالب تجالم

 لئاقللصيالا ز آو ُميَسوه و ىقصيال “عملا لوى فيو هر ءامرلا

 صك. كفل ااجثاوح ا يديوبونا نيو ةولصللاو نيانمريثللا ازعلاناللئاقوهو

 | فقول كلَ لجاو قف اقتاو كلام / ةموهو ئوك ادلع ءامالاب

 ونادي .اهيئاسريع هتبالب افقاوىا قفا ءامالابآبآ[ يقصي هنوكلاح ا
 د مهيلاب ليف دكت هنبورشوأ ةئازلا توف نذ اوما إال سلو

 2٠ واطفال هبل طنوس طفلا ام ىلا قركواميلا سا

 .ةلطيوق اهل صوتوا محا يل اسال



 ال هيلع سيلاسب ابان اعمرحيرل نابنيطواو ضل ىا ضمو أ هْسروأ
 . 8 عاقولصا د ارّيفلا و ةبوامس واوعلا نهال ةجابربع

 - هديا 2غ 00082 7 تا ل 7

 يزاول سنجاب :ورملا ذ هيو

 لولا ىا لذ عيت اهني لج ولاو يشعل قعد عونا هيرب

 نو رعلاو نسالك أ 207 5 32

 فجلاو دمونخيل نيطلاعظيرشرلا عاونا نم[ ب هيشا . | هوو نيغلا نوكسوبمل
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 28 ا ابو بعلب قحز وجيك امرذنيو باقلاريغبزوجيالزجاد 0
 + تاهل اخو ةطنلاو بحال اكنجدالا ونتج سلام نتع 2
 0 غد ازيد ةطتجلاكور انلاب ليم هلي اماهويو ساعت ورفقلاو 2

 نكول اذالر انياب مرتي م تاتاشلا اونا وا عجزيخيو هكاوفلا نمي يعطالاب

 يدفع هةحرابغ# شالا وهلعناكناو رابعاولع

 ذويجال لغو ءوهيشملا يجو ةياعر اكو لدم غايب هتلا احا ىو ةنح

 راضالا اهل ةورضلا لاح نوحي فسوب فالنعاماة د غلاب
 ييسر رمت نلا نفصل نيك نيب نيجي نم فان
 ليلابابنم ىش ُئ .ءاعناطرتشيال د اضالا سجل عا ضرالاواع مضي
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 ' اهلعر نيل امل وصلع دي ضوولو سبل نع (رينباورل اكلحاؤعاذمو

 ةدنجف ا نعز اجو هليب ئلعسولو عي عاكيرآور انعام هيما لع 7

 ني دلني" .. اني: زيطلا 0ايام قسوبى نال الحرم غيياولاةلح قو

 ْ بهزلا نيو لا نمو لكلام |لاحلا وو ةشفلابهزلا

 مافراتلا3قايزتي قنا كن ضر الحفل

 بالاك 0ص
 هزل ديعصلاظ فلانا |عونيم هضفلا» بعل ثالو

 ىقسرزعملا نولخجب ياسا امهيلع ىلطيال امهناف ضدال دبس هجو '

 ىلع سسلجوإو فِي ل تال يا
 اًقاطم وح لا نجلا متل ام تثدحيرلاهوميوا ءفم 0

 ناكناهرمتلاز وحن صرنعو ضرزلا:ارحا م هئال قولوا ئدءاوس 32 ظ

 00 دلع ةىهتلاقب : قيكيلبرلالعازهوالتاإلاو او اًقْوقلم

 كافه لكوطعأت علام اصول جدلا فديلعم 'ابنعال ىذا رجا

 را "هينا هيونرابفب تول ثولو الذ الاو وجد انع هيلع اكو [قوقرم ْ

 هاا با ملاوي اعلمي داب ا
 ”لادعلا كيت مهش هنعإٍن م دقحو باصا:تارغلاذاثاف لا تّبحو ١ بك |
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 .. خا اباتزجف ناد وجبالدسوبفادلغو دجرلو ار خآ اك لجو داوس
 5 ايدام دعرنعال ةورضلا نع ن اه سوال د سيلد ابل نال

 ظ يسن تدم كلف ااقلطس بنانا "د بار نوما 1 لا

 انفناكئا اًءامج ناكماو ضرالا» أرجانم سيل دزالدر ومب لَ 1 ءامنأك

 مال مث لاقو ىضوالا سنجزم هنال نوم |هلدلا قيساف ضال اجا
 ءاملافبوذيازل وى ال يراصينالن وج رع عوقلا نشرت هب معجم
 ظ داما قرت الضال اجل دنوكم رش لوسي لال دا

 0 يشل ةنبةزوتلاو اال[ [ظند اوبل نانوضانوةصالخلابحاصيي

 : املع بلغناف ملل ةلزنملمهلمد رت ادنضرا هوان وكسو' ايلادك

 ىفالافال ختاما ماج بآل, بلع ناقلات ذولا

 يافع با سوبا: يدش كاسل لد نس
 أقاجار ارت لج ملم دس وديونْلَباَو طمدباصا رفا مايا !ةيلغوصو .

 فلالاثريكيو از ربو ا ديون ليه ناذ هباضونسد امالو أر جد
 ايطاتحل ارضع ن امكقو هيوّيتو نانجلا لعب كريو هفطحيو نيعلاب
 ١ 3 مولودا جادا زتمذ هاطلا باق 0 سلا دعم صئس

 هرب كاربت لاف هجولا قو مش هيدوءانديلع ناغلا نر نيطلاب ا

 قا وبكللكبذاو ضباب كايلي ذالل !ٍ
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 ] 0 هيو مرومم دب مع

 ا اال مذاوكو صرت ذوي كهل الضب يف

 ا سلو

 2 ظ تالا زيلعدا هيلع ذاماوسإلاازل مايو

 الاول ف اكذص ععنبنباء تلا ىدحاوة فتح ىالتع نك لوارانع

 ٍ صو نونلا مِضوْدلا م كتالاب ةتلطلا در اضغلإن رتل والو

 2/ تونس .. اهو ةرايعلا طب فا ضرالا نجي غل ع هعوتول بازل ماتا
 نابل هلا موب تار وجال كنالابانللم ناك. اشلالع |
 و ةليزح ا قائد وجيه ناثر ابعيلطلا اسنعلا راع ا ةيلغة اناا -:

 17 استعن اكاد ع زا هتيتولو نتا تدلل اواعامون. و

 ْ ..اًماهوظكورعشلاو يلا ةيودالانههشوييل عجل لاخلا بالا 5
 كي لمار دابغ هيلع ركل اوتيل ذ اجامل ةنيزتكال لا كم 3

 دان م دامرل !متتناورهتلاب نهرا كلاا,كطلاو ابنئشدضناكأتاو ظ

 "الداون وجابلاغيلرتلاناكتوا باشلابدايتلاو ملا هاتخا ناو زوال

 ةذينكدساخ ضر هدلا تباصاذاو بلاغلا للا نزل د وعالم

 اهرئابهنو بلاغلادابتعاباهيتضوانجريكعم | سنمشلاب تتح قو

 تلا يل اهنا هللا يع وللا تاجا ديلا

 700ج تير ١

 4 نال



١ 

5559950000 

 2| انناهحاَنعى مرو حشلا ىةقيقعو اهي وهم لعل ةلراورلاهاظد

 يلجتلائاَد ناؤاو نساك ننااهاقر ةّداش ةياور عنو انضئازوحيدنا

 هديؤلمعتسل ناله مضوي 0 را

 ناّينلا ةفصعاءاوس تدلل ةبانمل م قمتلاو هريغ نود وساع

 ابوسحل عسل انبرظتلاوجو ةلحاو دوضولامزبلغ يلو اغلا هبلع
 هنانوازبقنلاول3 انابيب لسة مدل عاب زبه

 هال جسلاقيرهقلل جنا نارها ( دمكدل ةماكلا ةمرفلا 7120و

 هنالق ولاول ل ناب وسم انآداةدانحلا

 توفلا فون ليت لعبور نسال ةمجاحالو توفل اخيالف عنب

 0 هربغو قولا نرإ اني ذدج كاكل قر 1 راه

 فق ةدضولاب عضم ا ئضوتلل تذحا ذاك وحش ى وانقتخا لع

 هلابأدنال ةيئلاقل دوال ٍلافو فتح لوفد قيوّميتديعلا اص :
 يابنوحلا نادم مامالا فذ اومامالانلتخمت كامرا

 هللا طوتملابيق دو لضل سف ضراع هثعأ ناي «ذاموبدذل 279

 ايووامائالالاو اقافنا د لابد اهبل نوح ث لحام 'لاب عرشول 1

 دفا ورع هزع هتظولع لوي ناكول قح لعوك كرتذالا 3 كسا ذا
 ' اي ميتديعلا ةولصن فو ىا تقولا جور ئ اخ أ اذكو اغامجا مي

 ١ تلا 0
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 "ثيل اهيغ فولاذ عب لضقتالو تقولا يور ل ظنت اههنال فالخاإلا

 ليعلا ئاضالعامك اًيولَصْلاذ اسف ةوضولا بست قولا ورح

 لاقو تقولا حرجا ناموا ا ةرانجلاو

 رعبا انخياش لاةلقو ٌكرهازلا لاقوة واصلا توفير 3

 م تجوب اولا ةواتقولا 2
 ناؤح عسي ذاولعبلق نافطلتخاورطلاب تلتف ناسا ال 0

 م اطانالم ديل ناو يارا يجنام ايلول تو ولا ور جرنو امهاط انام

 2مل ذتجودواوإلاذ اوت هايتك «أفءاجإلا ناوطتت هولا زج اواخلا

 00 نقيينتربولا نع جمل د دعب م تقولا ءتلانودت ناطايتحالاف ٠

 ؛ كبر ناري جز اًضوتن لي شال ةعجلا توم فاخول اذلو

 نوهملا سومو او ليغ اناني لاو ليل اههتوننال امال

 كيني كاك لا عتساولعقمدقلاو ءالادوجورنعر عسل لوخُرإوا

 نعرجتلا انعربتعي زوجي امنا تلا نويل مدهوح مهكعلب عيشلا كر تعم

 . ساكت ال خيو نويصلا سمو فلخيإ اال توعلا نوتكاملحوا ةئيقح املا ل عتسا

 لخازض حول سو ةرانجّمتول عرق ا هتوف ى اني ةدابع سيل ئيسلا

 امالخرينلا ةداعأ همزلبالاهتوم ف ايوعو وصولا عل في نازبف
 ةتحودازاو هنير هداجماطيذا اذوب جة

 . ريوس ل ظ 1 8



 ديل ءاسملار وفن اهقاليتتلا هل وت لات راع هلو الكا ظ
 0 ماساروهل هزويتيت ! وجر املاماعيءاعولف ىاءاعذ أو ١

 1 0 ووو املا ١

 معرنعبينلاب اهعانتراو ئلَصلا نإ اوجوتمئءاوساهذا ب ائحلا ْ

 ضقنبامنابب تلايسو وصولا صقنب نط نلا ضمقسن وامل |

 نالهنرءاهلمل ى اكلان انرقاماو هتيوررتعملاعتسالع دفئا !

 . متاذا ثليملاو اهل خل نايا امدح رينا دالشعلاهيلعزم
 هيلا لب كلذ دعم ناكول د هوي ضنا ةوضول ن واربع ءام لجو ظ ظ ظ

 . ءامىاءاماود جلف لاعتملومبدإلمادادلانسا نو لبرّهتلا هل د اج ظ ظ

 كب صجتالا هدرا عتسا قفل ربتعل اوه دنال لكما يمل اينما

 ظ 39 لو كتل هانا لامةنعاضاوعب اهلل ظ

 قاتتاوهنولص ال تتر اهط اقرت ةولصلا

 ترضدلاهتساوعتوععرقلا شو | داما روس رمل ابولسلا ا

 1 لو ةدوجومربعد ملا وس ياك راءزع هزينح ىاانعهتالص

 ادعجا |صحب بانو اهواي «.مال ةولدضلا التام 70
 نير كلب وص يب عجا نام ةولضلا كنق هبئوعوتلاو متل 0

 - اهزحارارياصيناناقرفتمات اكولو ةلح عا ةلطاك نمل ميلا

 ملحد

 تر اهيلقاملا# انا يؤ ماضي لاك دع [كيمللاذاش ناذوضولا ْ ظ

- 



 . لاا ض وب د تواصولعى ضير وثّرملا اسماك الاب ءلحو
 وصوت زلب هانع نال جيجا موكل رمل ٌةيِنبآَمآَ اهليعبو

 يعن دداضوتي ةوطمثد | حاروسكك فوه ئئدلعو ميلا نود

 هيف ؛نونلا وجيل رايب نال ديعبالو ومي نسوي ذ ارنعو

 اياسملا نو اياسوهاذاؤ ءوخجوفنتءامدنآ طف با سيتلاب صل رول موفي

 ”طتالصمنل الوا نوما سو تاق اجءاوس هن الص تاس

 :لسواءامدزأ كش نآو ى ام هنا هنظواع بلغ ناولقلا هل ]و هيتس

 الذاهتواصواعى متل ب وطشيؤل افدّرتلا ار طكاٌنآَنقَلا و وتسا

 ْش لبقتسواضوتي امو كالا ننام زم جف دان كشلاب علف ملم

 ياسو نظولو د اعالابحتاذكو اذ ”الاواهريجنكا نولصلا

 ظلال هنام كلاب اوال نيثرلا نارصولا امامنا حرت 27

 001 نالها سقنيال م تلاعب عوضوسابزاذلز واسأل

 1 هناوع دبل لتس اكان نإ دادلا وضل ضن مدنا رهاظلا |

 دبي اير اع وولف
 2 مضلل كلو واع نمتفانومرغ كاداق

 وعن ناو نصقتنب سيو ابر ىخالا ىلطل ليلا فروعتو
 مامالإكيو ةثكلاب لوسي فرعلاهئشا ناوإل بنل كل صيمخت

 وسوم او ءوضولا هنمز وج بشللا عوضوم ا ؛اللانا لضفلا نر



 ناو ً القال اتلطم نتن اذه » ىلهف بشلاه نم عابدال هوصولل

 الرومي ضتتبااد رلالاح امان ناكو ادب عيدلوعي دف ءالابو لاب

 نكت 7” باول هرتضقتيالا صال الأو ضْقسب هئا ةئيزح ا اوع

 سنوي اًورع ئومباما لوني بع نس وضولا عال ولو رتلا اعملوا

 ”لدبإل نننا ناكول اكررض,بو زلنا ِ ءوضولاهعمدزلم الاص_كلوحوا

 تيفو لسغأ , لس دج يع مدعو ا نعضوا ضل ىشللا عيطتسبالو باريذا ٌْ

 اب اانغي اسدعم سي اد ابعيرل تكة هنا ىلع

 -يزلسضب ترحل داعب هئامقكب مجود ىلا لهو ابهب انج
 نع ف علاعمنرلوضولا قيال هك .ءالا ناك ا ذآ ثيل ديد

 اها رقإلا ليسوع ةعئلاقاو وضوللاااهدحا يدا ءاناواك 2
 هيلع بكر ثاح الجال منو انيحلاظلغ نال ةعزلا لفن ماعم

 ني همندوجبالم ثرح ا قحٌىع ايامياعيل علل !اسعب ءالسوعنا 5

 رف ثيحلا نورة ىلع الاكل ترض هنيمدنع ذعر هلق ثرملا

 7 هتارثل ”لبقرهنرذا زوجي فس ىردعو بولو ةالعرب هنع بحابب وسبل

 هءدعملاة]ننمب :نوليت دنع بجاو اهلا عفر صال ةعللا لاء إلا كلذ رص
 هامل لل هوايا ينل ئانكدم نونا:

 ضقتنيإو للا 0 ”اهدحالو#

 سارع

 ا
1 
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 ا
 نص مود عم اك ىلا ىحئءاملا نال بازيلا موتي 50
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 يمررهطتلا يا اطر وو وسخ ب اقلط ولاء ظ
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 ظ هلع ىزلوواةفاميلع كتبك » َى اةعين اكو فسوف ارنع

 قنلاة رس .ا كم نال ثرحملا نم ةرلعال مينو الا كلذ بوثلا ايم اانتك

 4 + د اهثيدحلا فالعمل نودي لونتال

 ل او ينحل اَدََع ه]عت زوم

 لاعشسإلعزداقلا ماع دنعوه اهدنعو يلع قولان انبذ وجال نزيعنص نلا

 اذاعات الخلال هوعانلكنيعض# ”ةراهط واكف دنع رلاكالا
 اد ا(ريئاقلاةءاص نال دوبل تضانعيوذ وجب اهدنع نيم اك اوما

 اقلاع لعام اهالص مالشلاو مقيلصإلع ولاا مالَص:ءاصؤيا نا هلو

 0 اللاند نوما هزلَخ

ح ارك: لع عاج لامي
ر داضلانواسوو احلا خفر ع

 يمر

 لاك ةرآما يعتالا اهييغذو قاد اهميسالا ع شاقم قتلا وع عش

 فذلاوهوٌّوَت ا امداتصالارازعالاهنممارئاسازآك

و الجيكاعلازو م كلذ نسحي كذلاكرأتلل ةولسقلاربز ىهبامةء إد سدح ال
 عسل ى

 0 دوجولذاجابهلاحلثيوعهدئب ىقإلاورزعلا بح اسوا م ماولو

 0 ”انتفالاث حارا هللا لئاللا هع ياو

 ةاهطلا: ويوم ذايب اس . | فك اكدقلاءاشنااهكتسو

2« 



 ”اهنرعلا تسب ابؤهو ئلطمء ام فبل اٌلاذا,لسغلاو وضولاى ا
 ىاءامتلاءالىسهبلا نغ+انلقجإوماطو بق ملكا زجاج يع وم
اءامو "جانبا ويعلم دابا ل ًايورطملا

 ١ : تابال

 ةنهباعلعءابلاناكساو ةزهلاصقب حد دز يع
 جاها دكالاةايلابابلعنتتس ان ابر يوك فلابة دوره 1 ١

 يول لسغلاوا وضولابو قجوب عشلا بحار وتو تناكةءيزحاقلطم . 1

 | . ةءاهطلانوحنالوة سلا ءايشالا ومو ةييقج,املجرإ ئلشلا ةد/ءارنع 0
 ( ظ ويويدتكب انعلاهناذ نيبرتاك حاتحب اموري هيل ا 1

 ءامو هبي انتل دافلاءابوةعطو سب ابيدلاآسرل اك ئ

 52 ملل ةيادتيكزلاءاللاك فلئتشاو كل نونو ءاتيقلاءداب ايثار بلا
 دياشت عيرصتالابنلا ا ابر طوحإلا اهوا ليو وول ىرتت

 )000 اوهرابنيلخ ممزملابو مقل

 هلو طبت عوتنلا دصعلا نم جوي ابوه جبن ا
 7 اين لما لعافتد :ناك'ا ناَمأ سبع ناكاذا اذه |اهودبوسب

 هل اماسي درملاو نذعآلاءامو خو ولا ءامأذ) ناب هئالهب رم ةءاهطلا يري
 13 اثونلا» يت ابين سقم الرا نع جرم هيرح 727
 لعمار تقلا لكلا ذآو داهذالا قاس يناءاع[ءاهطلازؤجمال 1

 ىولا 4 2-0

 ده 7

 / دب

 م



 . هنلازعةَنَيبشع اهاولاةلنانرج وحبو بر شراك ل هوت بلا

 ظ 2120011111000
 ئهشلاو لعل اوخم نع هير نتخاو اف انجاب عب« دج نجا عجل زي وح م
 'نكاسد5

 8م يو ىو

 -2ررمعلابو يات الامان يلا رربصعلاو وساق املاء هلئ امنا اور صعلاب ٠
 ل اثلاو_راوهشالا اكصعلاي صعاب .: ,ناطرشم ١

 سيلا السلات هس م[ سعْنآ نونو ا لازم زموسد هين

 13 ةلاعوشتو جيشلاو تييزلاك حبوا يتلا بدبي موغد *ت 3

 لزنالم علاه ضعت ةموككلاءاشسالاك اهنو لسفلا كلذ[ 0

 حى ةمالورطدو ليم د لغو اعلاعيت ةساهيلا» اوجالو كولا اهرئازجا ظ

 نوَصر ةيلخالىلطلا: لطبخ ةيقيقفلا دس ةسايضلاة لاذ انوميدلةناثلا
 ةقح ١

 كفواهئاصوا وانا از رما واللا آءابطعلا 5

 ظ ليشاارلا اكهحيرواهعطواهئلىاة اص اصَواَرَحإَتْش ارضع 3

 * نون انصر 21000017

 ان ولما! ارحل رج اهلا ةيلغلا انا طم نع .الاوا

 ثتييو املا 2 اع ملا ا 0

: 
 سرر ووك 0 0

 كد 6 تعج ىوعس»

6 

 حمل بم



 علا نوب ىلطم ا »املا مع وركش طل اذملا ءدعرذع نايك اهرسليسب
 ا يي اسوس ند ا باجل د اطل نمل يلا تولمأم اذهل ا '

 ليلقلا نان تلا علملاو نوتلان ةربعال 8
 فيصوإلا نرغب كنز دعا نم

: 

 ّيطانلا سبانجأ قركيو دب ل سغلاو ؟وضولا نوبت اقنقسرن وكوت

 5 ىلا كرو دوال ةبلاغالاةق دراتولاد|ليسلاءاهدوضوتلا
 ولتكن بزب وطولاذ اج هتف ونهر أود وساقحء ال3 و جا: 0 ظ

 تمالامدب# وضولاز وجب دوسافءالا حم اذا صفح عآدي روا دعا

 |. ةجوتقرسل زرار لال قه اذااهوضد هالقابلاو 52 ظ
 ةقرلاد ابو ىرتعلان كدر وطف ة نول ةقتولو ب 5

 ' ءانلذاا 6 لاما ضنا يطول, نانيضاقإ غشا عالم
 ”انالفرلا و هيئوض .لازاجء الفقر هنعلو نال ضنا بول لاحم

 خيرر وا باب انااا اعواضعتمل طبحلاةلدد متناهلع
 5 َبلكَلامميْوَصولاَناَجدِ سانلا ادني ادنيىاجتاعتبام كيطبوا

 51711 نول يول ذكر هتف ئع جرحا ناب ءام الع ةَبلَعَوملا

 5 نوجيالزيخلابانيخءالاراصناو هبتوضولاذاجتنالاكهتقستيقب
 2 | تير دنا] صنعت حشقواباوضلا
 تري اا له تسي نافية هنعمل رمال

 مها روسو
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 رباع اءئولر يفت ءاوس ررطم ى]موهطو رهاط وهي كلذ وجو ا ةاجاي:دوشوا

 كك كالا اىالطللالجولعو كل: اذ الخ نباهصانتل يو ريغن ا ْ

 ٌةئانل انانصعالا فتوي ةييرواروطواو الأ نولرفنا 'داكوونقلا رش

 هيلعيلعازارلاب هيديهرسم لااا عتوبواشلملا لوط

 "نا ني رشم انشتسالا انه [يقمكلذ (ايسسل« الصيت ىرلم !ءوالا نول نون

 و دهطو هزول يقام ةوشولا فوجي هنا ةيانقلا ركل اميصرلا نك :
 قى رلاءاب هش ربتعملا نإ ارم مذقت امواعء اندم 422 الا عفو دج بدعم ظ :

 ,ةامةاهنلطوع بلغوا رزطم »املا نوكو نب ورب يقيد

 دحوواوح تملا ى نيقيلا هل طم ّنلظلابلغ إل ٌرم يزعل ”تزاج

 7 ء|نى [ضوتت وتيهنات هب ةسامملا عوموب نقش دن ملول يلق ات ءام

 0 نقيم ناكو يماسيطلاو اصالانإإ < مينبالو لسغبو ليلقلاءايلا

 'قناقوب هيلو يلق اما يح وأم ايو ءاشلا

 007ا| جملا اماظتنسالو لشخيو دبر اضوتي هناث هز

 ياجلاءامل ولآ مس اهلا لصالا نول يلا عوض لجا

 رسال نسما ملا رغلو فلا اسجل عود بمذيكالا

 كررودأم ا نادر جرح يرقتشالاب !ههئالدعجبسو د نول م

 هنهويلم لغسا لجو 00 اذا لاقهنا رع نع

52 
3 27 



 اذااللىهفاصوالحارّبخترولا ذاوؤوضو ن اجد اهضونب بقلا ناكم نم ىا
 مموشداج نؤنيوتيرد بناجو اريل شيع وفم سانا ملح

 200 علما علال انلخيرظلاوع 1
 ير 71

 ىاهنويخير ازال نفل فس هكمم سالي 00

 كعذيالفةءابطلا امال ىف سوى انع ٌكورع كلن هدىا اوه هيرو اعط

 ْ 2 هلال ةهفيبلا اليك« املا لزاونلاة رو قلنللا

 | ١ ةكل(ج نابةفيجلا قاليالكذلاءاهل ةبلغلا تناك انا ئئجن ةزيجلا "ةدلبزإ

 ١ يات لسا اوشيلا است اكول تيا مس

 ٠
 ٠
 ١

 ! ذا لمملاءاماذجو عون او كهل دارتخا اذهيو نوبي الاثءاملا تحت يشن
 ىاكاموة سايل ماعييغو تبعهم ع ذاع خله 4 000

 لا خادم هلنرولاارهاط الاف برلنملا ادع نئكرلو ابيلع كيال ال
 هفصنيواهلكمام ا ناك ما بريل نع ةذعلا تاماذااتأ بلاغلا كانعا
 . وة لولو وسن بيلا سكري كلاما كاره علا الب ذل وا

 2 نيالا اًسْنامْبلاغلل اءاعا رهاطوم كلزك يدل نادك الاد
 1 رهاطوفيذ عب هطفبوولآ افتسم ىلا امادرطما ناك بيلا بقث نسوان قنا
 لابتحولة سايب ةطلانص عنخ ماعلا لد انتل نك ةاساهقلا ياو ان

 بتئام] اسجل عفوت يالا نمدنا
/// 

 20 28 لادا

00 



 . ىسخشنلا نمل ئاشلا كلو ىاوهي ةس اجي وفكالعواوطَسلا عيجيلعتناكذا

 ملكا سخن بلاغ نتاومهيلعتنإت رولا ةياسادق الا

 تك املا ارا نارا دنا اتحداك حد نو صتل اوبل اهل

 لمعلا راكم ل ارتبت حق انلاباد قولا ف ع ئنيونلا ءاضوتيذا عني ايعضاك

 3 الاهل يطع روم نامل هني تلاع دجلا

 ايون نمر احلاءالأ كلما نإو لمتتسم او لا لموت نام ىو نمنح نويل |

 هبا وضولاز وحي ناكاكأو اجناكهنمّكس ىدلا نامل /لفسا,نايرجؤمد

 ءمجلاقن حلاق ابياجمنوكق كارا نايدج ىلا ةيراي يلا ءاتك

 0 مما اا ضعبلاقرابداج سادلا عيا يزف دابوف كعب بهن نإ : ا

 2ييلاءاملا هاج يف ْنالطقنر ههنا. فضكيو زي يضر فاش

 طلوال فرعنا  ناكزإ لاو قوررلخا الامر وغم )لالا د اجو هئيشالكب تاكو

 دنع انابيلا نيب لين الاذائاهيلع الاكبر اسر: ملفي ظ

 أمئارثاهنم هك ,ؤءاسج نطبلاة تن اتعاط اذامااي ةوقبإلا

 ناك هر ةيجلالعر ولا ماكل لبن مالها, ىةهتيد تل مكذوب
 ءابررشلاللعاى ارالعا نيل كو رآللاو املاعللد سها لكطوامززنلا3

 هان هلّيسو ستاك حاطلا, الايد اىاارحأت رهاظ

 احسن اسناو اضوتول هددع فراج اءالل ٌةيلعبر رعت لكاولاىا

3 



 ا 1 |
 وي اال لوهان ة ئاذلاءاسوالانيذا ةسا يللي اهلريرلاذا 1

 كلام اندنعز ألا اكاد ارا النغك ننال" ١

 هيث راو هيث ةساؤتلا توب تيب شع كل ذخ ولاا
 ْ لتامين 1 6-5 اثلطف هيلا طبزاغخا 3 لاخي ّْ | م / < هو ْ

 ناك كج ااه دجاج لتلك 27/0

 72. كضتالمدا يمه ءنونلثوةتسدناوجتلا مالف افلم 23: ا

 2 عيراردن لبيد ضدالانرتغلا دي بيصيالذا ليقو ئزهلاب هشرأ نفكتال ا

 "هج . طرت سوح سابك علا (نالابسال دحوم ياسا 04. 0
 :؛ ش نامز لك ربتعبل صد هيض لك نرتب هزل رجلا 3م هلا - 7 .ء 0

 ١ كك وكلا ةنشلاب ضوم اذا فلا منيظ هد لَ هس

 01 يكرم ةساوهلا تناكا ندا 'ارقااه رولا ذامشة سايل فموي ديبالا ظ

 .غةلنل نام تنويع ةساوهلا تاك اذ ا باوصلاو تلا هفش قو
 ايابلع جيا ضجبوعيورزعجا رزيدلاابتعاشو بتاكل م نلمتس ظ 7 0 58

 هيلا ئ اكريغص ضوحر ارقم ةس ايلا لوج اع سيت هيكل اريج اولا 0
 ةكلس حر غص ضوشلاو نولا كيسي لس ىلا نوللا ولا اوني وزعالذا

 كلبلوعلاكر اياك ةداعجو هيفاوعت تكد 2 ماش اصعلو (موداف وست

 مر ازد
4 
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 ظ اانايلاقتال 22111010 نقيتماهم انبذيرلا نايا

 . نوفل مقاول اوائل عا نجع جيل كلشلاب شال نم ستي

 لا ا 1 1
 ليتل بف عوفولا عضومئمابناث ماو عو ملا هتلادُع نيطقشم العاضف

 ريعيلل وش كيرتلا نع نال نوجيال نسون الو تولعاولاقالما نوبي له
 موعلزوماولاق يرام جاشموايولغب يفد الئ اعياش ل هشلاءال ظ

 اذا م سانيىا سايقلا كلا جلوس الا كل لنم عومو ةفلك وألا ظ

 هلقلطعو ياني ب اس لوفواعناجكن يكض وحزم نووي اذوفص لاجتلا

 ' 7 ت6 "اكلنا ءاضوتيذإٍ الو بك ضوحن ملغ ا نطل[ انج ظ

 "د : 5 لتخلاييب لمتسلا الإ اكول سا اجلا لائم لا ضصرحلاناووعمانب

 ,ج هيث ضالاو ةليا ايلا وطوحلاو لمت اءاضوتي الجل سلاف 3

 بير تنام زا وجامع ةساهئلا) ناك بلا ب :راوحلاىكىا 8

 - ةيرمةساويلا كولد ءرمغص ضوحر قب انعييجالاءاضونيناذوجي ال

 فاولنعلا عج - ناهبشلانعىورو يو اا وك

 َن نقدا تنام عقلا انابيلا نول ايو

 للمال لاهشيإو ضو نكمل يذلا ل !لوصاكا ابتشال ضعبز هضعب صلخ الءام ا ظ

ول هتسالوضوان 52 امج صلال الك 07
 تالا د

 / يرش 1



 00 ااقيو (رنضلا 5 وع

> 

 1 م

7 3 
 عامنا رعتمان نا انااا نول صاب بضل ا 7 انك

 39 عبله شعارا هادطااضوو لكك تعي تجولا

 َرئاكْرْعَج' اند ادجو هيجراعو رع قءاضؤيولاضيإةَكلاانكو الذ ألاد ماج

 ' نجل اواو ارا هرجع ةبومسمُك اذ ةةنكاسو وعم ناغ و ةلحوتش رمح

 ظ ع نخ اهانعم ةيسنر داو هلك مار قث د ”دامااهدعب بتكيئلاءاعلا وة جوش

 9 ويلي انانإل ؟هضولاذوعحبو انا كيرقب كنب اجب بز طلال دناكنا

 . نوآيت صضررل هامل كر تيالذ اكناو هتك ئم ضعي ار ضب صل

 ظ راو ايلا ماو ضولاذ جيو نعجالاءاذل جسوم رد
 ؤضولاز وهيك بريل اراب ويفوت انا هجووعؤ جلا ومكو املع اوت صوح م

 شظ5 ولانوييولءاملا ك رقي اكلي لاب كل تبدل اع اه انكويللاناكاداتأ

 ءاناءابرزب هس اليلق ذاكناو موتر زمقل ادار 7-7

 قتل اءبالصتن مايد هنم مضوم كبف همر ١ و !ضوخلاو اد زوم

 بالا تونا ةساجب بلاك تع اماهلغس" ُق رفح

 باو ىيحب نامت لاق ناسدابقتلا لفس ا ئىزلاءاملا :ىاربءاضوبد 1

 ضعب ملاعب (ىملخ داو لمجال صنم دنولكم الإ يشن تالت راك
 لاق« سنيئليلقءاملجتسلاءاملاوا ةساؤجلا عوقد نول

 نبكلازبع



 ظ ءانا امانا سضتي إل كءانل اوم طفح ىباو كرما. ا بادزلا لدع

 لمع هبوكل ريا الضم املا ناكولو ى! ناك إو متع ]شعل بلا تح

 كقاتغ املا ناكاذأ ماو انلف امل ايوا رسمت لوقوع كوتؤلاو شعت

 ملور شع قد ذع نوكأ الادضيالم ىنيولا وهيك دعو فَ 0

 فالح ن وجت والا مضل نولي ياس ؤع لم عقب لصف

 قاوم وحاناياداليعفتلا لاير ثكلا افلا يب
 لسفلا عقرب الادب رضع قرشع نود او فتن التم لاذاكذاف 3

 2 ىحملا عك_ققسملا قووحل ارينا ضوخ اى ا اوعو لاا لاو دش الل صنس اكن او

 2 مز  هتاعاعب نااار يات دج بقنا ليلو مكاو ام

 ري حلفلاَد ءاملاكبقلا كراع اذ جيلا قءالاكبفغلا و ءاقواربلا

 ل ترةورااةتاحدنع ستيت أس اهمدتن اصاوا بطل اه , و

 ”الزن نما ذو مليلقلاءاملازيورفكبفنلا ئامن ايف لبا تك ىرلا

 اموعءاملا ب نييضتلا فر هيع ناعما فن قام ري ١املوزتالو ىا

 هيمو ذك جلا قلل امنا اضوتولو وخد م انما طوح ان

 < اناا

 عمي تففو ناو عصرا بلا ذاك بلا عءاوضيذاجءالاذ

قتلا ى وتل ئضولا وعيال شع قرششع نو دوعدو
 اهوار ويك الا ب

نع قل شع لا تمره املا تاكا تا ٍ ١
 ىلا ذاب فتالو هتفبإ_طنبالر 



 سي 7 / 8

 بقثلا كل صح تول انا اولوقح ل لادع اهلا غرست ىلاثرلاضا

 لاذ امن ذك وسب بنل امنا ذاسهتموت ارلاذايوادنم لف كلاربو

  قعطباووءالاالع نام املا هيج ينتبرشع ئراشع نلف ارملا كك

 لو مالو سجال علا ضالم شع قرلسع ناتو نبا ه جت

 افثوفالنم عبس (عبسر اضل زن ىالقسْن عاق ل شع نايك موح ا واما ولو

 'اهياسماص كل ندعو لّندأ اناني اولا فر يتعملا نال سيتي بف ةسايجملا

 ظ ان ءالتماو ساكو ف اجرا ضوحب وحارتص اقدار جالت انت ان ناماك

 دجى ابيك كأ جب سبل تنانين الل ىيتل وهاي ,/ +
 . سن ناكم نم لخد ناباملانأر (جلاو يجول كولد فراخ عب اذس لح لح |ستلا
 ظ لبقوقجاورهاط نام ن طمس يني ينس ةس اهلا, لاه

 عاق ءجتيالةساهلاب لصتا مر شعاك ل تعياص قح سايل هلاضنا
 ف وبالأخباجربجرطو هؤاهضتدقر بخس ضوحبنا جالا لخدن فعند

 6 رمق للسلع كلذ نوم تمول هيناالاهنمعنيولاب يال ون ارب
 ٠ سةر هبولنيلتدت إنو تن اغهيتي اذ
 أ ”/ي ناجي جورخاو بباجوم ل وحرلا دري وطب اول رول ووحوب ا ا ىةدحإو

 ليبشلا,لصلار ارتحا مهجن! لون أى اوعي ضوح اى نامل جيلنا

 هلل لخير قص ضوع ةسادعلاب غب م عتيل كراجماو ايداجر بج هنال
 ىباجا* ا

0 



 ظ هيف د زلاشع نعفدو ناسا هرؤ# ا مونول حا بناجام زيعو بناجا»

 لمس انا هاظلانالوضرلان بي منوداف جيا اجيرا نموحلا ناكذا
 شلل اضوحلان اكنإ او اجل اكن وكان جرت هلو حروب داشم رق تسال

 نيكول هِْسْرقتس لجتسلا املا نالذ وجيال براك عرازمكا كلذ
 عضوم وال وخرلاوضومئء اعني ناالا هل اعتسا,َراكيِف فاجلاك
 ءالل ناو يسخن اهمج اس ناك دارا اع نكو رابح نال حقا

 باجزمواراجزم ةرهاظةكرحو املا ك ءا ثني ناك هجن نم ىااهنه جري

 ذقن جو الع ترش اب نيعتسير ملا ىاوهو عءايتعاب نيعلإكلت ويلا

 اقتل ةق خل رقتسيال لمعت لاءاملانارهالظل نال زد هوضول هيا
 لاقواهي وضولانوبمال ةنشلا فيم ءاملا ع د وبلا لىءالل ون

 مقتل لها ملأ راسل ةروقلاة هتاف نيرلاخ امال اوضان

 هجور تاو ا لجتسملاو الل يطا هير كل لم تعدل امو مدداربع

 كارلو ئئعلاو ضضوحلا3 ٌفضولا نوح هتوومو ءاما ةزكل ىاهترثكل هت عاس:م

 ديع لطالما !'ىجيالكلهتسللاو املا عي طياعتول نأ

 5 مينينا وجيل هل اهتساياعرلف اذا |يتإلو ولطمد امدئالن وييوضعلا اع طا قئاقك

 داتا سراويل اهكلاذك

 وضوح كاجو دا 1حو دايس نإل طافت بط نموضعلا راهو
 ١

/ 

 ”, ديور



 لبقلا كاذواضوتفبف وح اماما هاو هنّ كار

 كلذ مّةجااناو داجءامنمءاضؤن انزل وضوز اسربالا كل نمهيغفأ

 كجاكزل هي عضوم ا كلنااكا نم لج ير مضوماك مز اىذلاءاملا

 1 ةفاسام املا يدذاكادازالا ٌوطو ن اجرك دنم اضوتف لعوامل
 ةفاسلا كاّيراددمو لمى اق عك»ةلابلق ةائانسلا تئاكولكى !تكقناو

: 0 

 | اهات عفوا قاقبا 1131 نأ ناب ماجلا,ام فيسوب اع حلا

 اقمار, ين اوت دوب قومه هيَ لج ., لوا اذا وح اجونارلتزرلام

 : اك هب قوبل ادام امدام ممضج لاق لوعلا له ناس نورععملا

 لاحلاك اعل ادايزع ابركدامناو و ةلاخلا كلت ءارحو ةسوصخ لاح لولا

 امر هلم نوعي س |. لاو ىنموح اى لا بوبيالا نم كبي ءاملاذاما داام

 نافوط اثر ابتحاوهالضو انعب ضب ئرلب اًجالتمى دلل كبك اوم
 بولا ند كرين لو نود تفياوث ارا انكاسد املا ناحولْؤ حكم (ةذلا د

 .. اكل اهئاوص لاق نمويركاملانب كوب داقعالا بلعو ضوح ا ينير اد

 ٌككفاتغولا كوم ءاوس ل ايو ع كاهل اقل زثع سوي فادلع كا هلع
 لتداول رشلاركد لاقي زور ضلا ل جال لوا بوبشالا نمءاملا لوط ٠

 كازا عر ينال اة بطل مالا نصوح هني ث دحلان ا

 ا ظ ظ

5 ١ 



 نوكيا رع ةفيلح اذدع مرح استي ةقيئح ة سان ةيبواع سلا
 نعزي نع ثاحلا لزب عامكتس اص عضوح ادام انالا سن وتلا
 لاغياّنأىاتفلاروكرلاو | عردغ لتس صبالانال ّطمو عفاطناةاملا

 داتا يممول لول عامان ئزتغرللءانرلا قولي ثر ىملاوابنجلا

 ال مبويانايبقلاوا 7 الخد اول وصار ف الخاوركوت ددوإو رو ضل

 ظ "اتقبل اس نايبقلا قاع قذف حسا «مدبالع حارلاذا ست

 فم انقفحوتواكرووإف لاخيالاب وزب ثرحر بزب قفز انللااَماوْث رح

 بئر هعمن ان اب .ةرصاطابي ريع مانإللا: ةءليوبملا ل عدإوا 102

 ىكلشلا ل صحا زي 4 ةلسادب ايذادغتاو» اناكلؤباوضوتلازاح

 الهنا اجبءاضوتولو ل ايت الو هزملا لجالى ان[ نئيساو ضو

 ةحاؤ هني ناهاملش عا رطل سفن اذا ماجا ضو هر الاب 03

 لفيأب د نبا كما ناو يؤصل موسوقيو هاما اذأعلا مقتو

 هس ضونملا لياولو اير ماسلا عراب ومين بويل !الا مكمل

 ث اقتالاب عسل روج ذي ةتربدش ٌيفحاخ ءداو اهسل اة يشب وأب انالا

 ”اقيفاوشوراعتس“ ال بعال نكون وي ال نارصنغنورشلاو
 2ذ014 نايب أ ابو اندلح
 ماشا, لةامقلإع جدلا نع ةيراولار انرابكاةنسا دابا

 يرو يي

 يمد ء/ 1 ١

 < ى درب دم

 5 00 يا “١ هس



 عا شنتلا#

 1[ حض < 0

 5900 اتخاموشضولا بجوم ثدح لكم نقلا بالا عمولوق

 كاذلما/ ابل ابطواع امهسسبل | ا طرصللاو اش اميسا اكلسغلا بجولأ

 كو ماك ة ءايرطلا نوكأ رشا ةلماكة انطراع اهل در ثدخااذا

 44 اهطركا مم نفخ وسبل هبل لسع ولى ئاخ سلاسل وال ثرع هت

 الاناكن ام ثوحلا ل نعل اانالبؤجولاملعضسلا دل ناجح ث ريحا

 3 وإلا دير طبل مازال باعت وج شب 1 ع هلأ الجال نينا انهار ة ليلو اهذيزيسس اع

 | ليتم كلذ لنزع ةنال ال ثرحلا بقع اسالو, بلل ةءوكرلا لا لواكا
 لاو لسبلا تقودلو اهلا نم ةلا نبل يكلم اسعلا ةءايرطب

 رضعلا وإلا ادوار قولي عيا ردع قلق

 لزوهبكررظلا نو ىاننالو علا نؤو ئمال صعلان فد نمةزلاءالتب اك ٠

 كاثءاسن النام ن املا بويلا نيرصعلا تئر ههنا انس نأكل مايلا ْ

 صولا 1لان/بت هيف سبلو هيجل سعوا هنار !موبلاانصعلا تقر

 | , شلال مقتاانرنعابملعوسلا د اذاج ثلجي ذالين ةءايطلا لكل
 3 ةلما/اهنوكو ع كيرشلا نافون اهلا واح ثددلا تفر ةلماكةرارطلا وك

 - لسانا اضوتاذإ اذ دل ار وسبل تنم
 ذهلا قاياداف كلل لست لكل سعب نيل ايل اهيل كذحا

 دل
 تدع



| 

 يه لسسيصمل يي“ 2

 ل

 نولينامينايانددعين وحي هنع وسلا دا زوهيإل هذاف ثدحآذ
 ثاكاز انف رلخب ثدحل القاع ةاماكة سا هطواع[وبلم خلا

 انزع 0ع ةجضرما للا يلا يل

 كم ذعلا بحانض ٌثءابطوم ةضفانلا اهلا اهطلاد رش 'لادداخ

 نوايا ثم مذلا كولا ملا ع هض ايلول

 ىسائنلاى نيعبرا نوع | نيفاة ماتاو تع ئوتداماتاةثلت

 تدولقناو !لوبلا وربك ابحاصكاه انعم امو لماكوتفا

 110 رمال ولا رحل ذل بدلوا ياللا ئلبلا ىؤاطتساب 1

 كانط[ ئيسالا مدس ٌئشيابنمررظي نا لبق خلا تبلور تدان

 "اعل زءاهطب توقف ماك ابلوع نلت اهل اماما

 العيبللا دعب ترحانا لمزن نو تقولاق عش ئاشاهتمروااملعبم ا ,

 م. الطلاليللل للا نيقخو زل امان دع جز ليو اندنعاهر ع سع

 00 1 تس ءاضوتولا للاي لع بجوال عسلاز يتلا

 للر هيفخراع مسكو,ل دبر اساسعب فاول نحال عب لحا 3

ولا مارد امو نعي ءبنجإوث هيفخو بو ءاضؤنإو املا نول
 / 'ان وض

 يلح

 ل دلع ردوا انوار
 انبعو او اضوكحذ اياكللا ددائيع 7

 نو

 1 البيارات قلعت نجلا نال عسل هاد ومالع



 الكدلا ئلاجتلا كعب اهناسنلاو يق مل ةلدال انا .قاتاوس تاللوس
 ّ !اههتطاب نود اهنالعاى ا اهبرظيلع عاما مسلمي عوام

 نطاب مس نايل زلال اكول لاثرنامضملغؤع كرا انيافسا
 ىو انا, دةيلتلالءهللا لوسرم بار نك وهاظاموا

 هالغأن ندا نخلالئسا ناكل ةباوس اق رم اينطان نود 5

 باطخل ير كمال عي اضالاب (طوطخمسلا نوكل نا بوتس
 5 لو اطول هش عه عب اصار انا :ىهيفخإاع مس هنا

 قيل لم نَسحا شالك اهدمو تكلا يوياصل ضدااعتتمالا

 ٠ اهريخو ةصاللال اى لك ديلا ميمي مسكنا
 نجوا اف ليجلاب.ادابتعا انك اه اشلاىلا زينو مباصال
 1 لاكن ةلحاو زم نولياد | انكي بؤس ءكلد

 كذا از يوب ا ل امال كيلا ب اصانم اسر لوط عباس اشلث

 هيدي ونيولَ ليلا عاصاربتعلاذ تكلا اهلاقاكإلر (:كاوغ
 نضل لوُصحب اس وب اصلا ساس ىلا اجت اهاستملا لبا

 مب اصاكلئب مسولآ كو اضيان اجاني عامي لعوبشول رك
 انلاخم نوليه نلكَو ايل ام اضن ن وجي ةدو لم ربئاعنصت ةعوضوم

 ةيديوشي ذا نونيلا يدور

 الط
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 ناشلا ىلا اهم وديتك#ي امير هيدي وباصأك !هينخ ملتمراع

 ظ يب يال سيكس هسوآوةاجا عذب د عءاصإل حيتك نو

 0-2 5 راو سبل [عببل نوحي لادن اضرلا لوضأ. قاحيو

 ال لاعتسااوحةنسلاة ماقول الا ريغ .ىةراتل دآم اماقتم "جما قوز 1 ش 1

 01000 اكاضرالا هلع نسانيؤلاب نمتلاب يتلا ذأ

 طاب سعن ا تيسلاو اهنيباموب ةباب لاء ءانفيالانؤلينارلا * ٠

 ةصقلا وصخ مجز وحي هيقلرحاظبو هول ثراونلا د نال هنؤلتكل

 سو |يرقعلاليفسو هبتخاطإع تسي ءةقسالاخاا

اع يسكر هنال هىيس زوال يللا ل ىجمئاابناوح
 عسلا ليو

 .ةلبوهسوواضونول ايلي ومونتاج هن النلالع وهو

 ئ نازل ةلبلا الم ريس مر مل لازعب هينلإع تيل ارت:

 لضفناووضعل اياعل اساس لجتسلا اذا اةاعتسربك لنهلا ري

 يي سلع دزنكع بقبة أب ,هيفخ سومه سامو +هنغ

 وو سعحم و 5

 اتقول سلا ةيدإل املا عضاخم كو هيفج مليون

 ها : لاسيما 3 ينم اعل "!هبلحر كلخإ

سم ا نعي شوا وصول كلذ هني لابو هنلع هيلع 3 |
 ناكلو ي
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 مج يل ع
 د

200111111 
 .٠ لله يفنتنماكادباصادآ1:آ,فيلخ مدنا سلس بونبمت ٍ
 ١ هنعكينلا نات ملكك لنئىفاشللافولخبونيملذاو مسما نعبونب
 اندئعمي يال ودان يالا نضع قف عسلاو || عضولاب يش

 . يلام ةينبلاىلا جاتسانلسغلا نعّدلع سلا نرلىاةنالانب
 ماش قموحم هندم ا مدملا السبا سمو ادني اع بعام م هيمصرخ ظ
 الوفاه فول انرثع ايلا لع ياذا مانئيسكتا يلو موي اقلب 0
 ما أم اسنموختف مسلا»الئبامقرل اسددكوفهز تئولاحاربتعلا 3

 0 هيبيلج لدعو امههخزن مول كاوا ليلو اموبهسمدت ناكالا ظني 0

 ١ ماةلبلو موب سلع رق ناكآوئريفلا زم ةييختر اصدنال ف ١

 7 0 ءبوسم 5 تتنالبت
 يرد ومواد هيك نيا وع نسبا ب مدسرلاو

 ماتت سوما 00 اهجربعئبد
 2 هب اولا تسي 406 /(24 ناكر ا نصؤلارارقم فخلا ىلا تاذن غلب لا

 ْ ا از وت يفلت و

 ندلا نسوان وحب فدل نذل فحل ارك مّريعلاو مالا
0000111113210 

 هب

 دي



 فاد اهتعاالع ل يهجشتلا بحاض وْ ْمْسْدولاةا ا كيلع م

 ظ هفاغلا دوا اجلا مدع باننا انف نعول عشا ةتضؤم أو 1

 نم سوبا الاصنام لوصالا دل انجي اه ةارلقت لونا ل اوهحيلحم

 000 هبجالعيدلاز احل ارش نول يشب حل يابو نخل

 اهفويولا سبل سوو يس

 ظ 3 ةيدوت نيا عسا 5بلس |

 ”منيلجتادحا لصترلاب اهلج اخو |اييباع مسا يسم ظ

 “ نفاع الالعتسلاداعافمالع عيننالع ميمو زنق لج

 عة عاهعزم عاقل هن عضتقنازوهيالدقومر ل 1 ْ
 هافخناكولوىاذ اكن او يزوجلا انومرخاطغيسلا انومتالو ئزلارغلع ١

 نيكي يف نخرع عسل وييتالا '| "و نينحل الع اس انف انيئزغمري 1

 اباصاساضرعو ءالوط عباصا لئن الذم ئرلل وما هزم ملفت ٍَّ 5

 د الاوهو:باورلاه اظن راو اصائمنسحلا ةياعر دو لبا |

الرنع نزل ءلااونب اصول ضارعلا
 تبا هللعذ كناري اض

نك ير !ندعولاثلثلار وهلم
 ناجكلز ني لاق را

جلا ولو وقع ليلقلاة العم اشيلاورئزلآ افالخ هيلع سلا 1
 



 1 ظ
 ااعاجنلا افلا لصولا غوباصالا كو ٌليلق وناصأ كن نود اي

 يو نيعطوم كو ادلم هضوم ادي عصري لجاو طن ىرا ذا“ ّْ
 لش نوكوثاملا نال تسلا اجلا [1نبعض :معبصاوا هبصارلق رجالا ظ ْ ظ
 دال ينل ناكل جالا قش هشال اصل 0 ظ

 يشل اوزيل! اناوج هني جي شح كلا قكيقتلا ١ ا يوئوايلمتلاىلحائ ةظلغم' كس ا دفبصنرلو ناكول ا ظ
 . نااعرسم أتوا ردبظدلانم وست تاني ضل ا ١ كاما وب اصول موه لا اقلب تشيودحأو فنار هراصا ا 1 ْ كلر توضو هثاملا وبصل سلا نوبجالثا كب املا ديلا 3 ا ا بحات جاو نيعيصارملذ احلا ومص لك رمل ناك عرفلا ١ ظ مازولا يداي روع ايهم يوضع 9 1 ظ ! ٌ

 سالت مودل زعل هياصولا دلع اكان 0 ظ ظ بدلاء ّقاههريغانم هباصا فثرللقم ير ماهيال اهظولو 0
 . (ئرل اوط ناكل و وو دصا ملك لبتعي م َ ادضومك ناك

 لذ نم لقا هنم خفنياهمارقمىا هحاتفناو مجاصا ثلثملف ام
 1 ءديعنلايط نولونلا ناوج منيال يللا
 4 ىرول ناشلا ا هنادلا نيل ا زرحسى نر ئتفن اول ملا نكو هلم ئه

 19 هني

 -<- هسهانث

 ١ نا

 ا :



 ١ ناناانقلاهب لادا ونلانقق: ان الينلا ني هقو

 0 5 عسلاناج نع ضيا يلوا فدا هلا رب

 0 ٠ *انفال سللابرملا ناكني وك زكي ةلاحرتعلاذل
 بعاكى ومال فشار ةسّإل :زمال بعكلا هلائوع ناكانا نزل

 هل لاقي ايوذاخيضاق كو انفو بغا الغيسللاذ اجاناو لير شبونبل

 ايش

 ضو نفالو تفعل نم فكرال ملقلا شسإن امنا تووراَجهيسرافلاب ' *

 ازكو ءاعيجبولوتو هنلع يسن از اج يعيصاواوبصاميئالا ملا

 وتشعر ناوح لشي ى شيلة الامل قيذلا نفاع

 يصار لممالا هيمدقوام وكم كربال اعمى اولايقوا دوولشسم

 عانس املس كلا لاذ يوحي عسل احيعصاوا

 فنا نمهعضصوم نم هلَقلا ف هيفح فل
 تاستلائ نقلا اربع

لقف هناكم نع مرقلا نضعم عناناواعادسإ ءويسم هس ليسا جعل
 فدر

 بلعلانول عسل مقتنا ىزلا بتعئعيقعلازكا جرحا !هنآ ةيينح ىلا وع

ي حياد لا وضعباهد للك مل لا هن
 انداصاذل ينج

 فا دوس جم ىضقسنادعمداتعملا ولام ملغ لاحب

ل تالا متلك حسن اهنعزباير كو وغلا هعناتم
 ىضقتنا فل

 لفل كيفك دل تاو هيو الا 5 قالا وول
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 | هضم كب نااضباةئاررلا ضعبائو مرذلا فش حور ضقت لبفو
 ]|  مسلاضقببالا,عباصاكوس ملتلاهظنم وباصافلثرارقم مقلق

 | اعلا لاو جاشلا صح زخادرو رم نعةباوملوقلا| زعم كاوعيو

 5 انكاقموسلا ل َق 1 انهسلا صم اذقم نال ع اشلازكامرلعو

 , اضاخكا املا ل خدم هييفإع يسم لحجر لفعولامللا رع ىبال ةولَصلا

 . الازووهيس ضقت ضوهكالثبااعيمزتلا ىلجا ويجلس ءالل 5
 امهددحا فكل تباولا كن وجبال لسحلاو مسا دستعلاببدهجا ةالالن
 .. الجج يسلاو غلاي [عماج نوكيولئل هيلح/لسفيناميلع بيب
 هاا طومؤ ما نخل مذ هيدت ملم نال خا بفعنمهرقع جحا
 ىلا هلم موتلا بضوم نعى فخلا نع هدف يودص جزرلام عسب نادل
 ليكرو ةصلونل ىو اومالهو فخلا نس انتلاَزحلءاكائاَسلا لأ

 بعل نو عضومك ملل ملص تاكنا ايو انفلا نم هضاولا محب
 يل داكولازكو عزغلا مدخل ىهسم ضقتنب لل خديو فخلا بفعزم جك
 يي هضوا داو نملاناسلل جيب زحينفعلا هنتر ملا هيا ااعساع نخل

 تليف نتا قرما ىف نع مسلارإ وضومارع بقحلا هظرارقهشنف 00 أ يي مايسو بس ممل

 [١ 2 ذاكاجا وزع وتفنبرب لل اجريغاموا قع م فخ ا ةناطبو حوتش
 ١ ١ نيود :

 خومبخو ىعاح ا



 ظ مولا, نلاريخ دوزض حولا شجون دوزؤجحت اعالجوغلا 94 ظ

 ةيمحنلا انكي اصا ثلترادقمورظم حا مسملا ناس طفتلابد 3

 ”اطيو حوتنمئتذ دف فخ سم ا نبرّيش نعيزتالا ةولص مخ برافو :1

 ىثما ذا نايت او مسلاز اج فخلا ارحم ىضفتتولاجريغوا دق حم دخلا

 ما | ةعساو ةماعلاو هيما زويا نجا هزلي خالق ميال فن

 000 اةورحن ايه ىلع 0س اذ هيب

 نسل ءاموهو وهو انيديلا ل مغرب ىبذ :افقلإلعالمهنم اهوا

 قم يبس ابحلالع انوجيوك لذ نيغوازبطلاو ادريلالحالوابلا

 'انسارلا ا احس ده ظعلالعاشبام ظ

 د ديعاس غلا دعب تلق ناو للا فن ريما نرهييملا ةمالا عاجاب

 باهل الطبخ تلقوا وسل اول

 ايا هانا مطولا اور امام سع

 1 "ناب هنختاهلينع ميال ذاصن وجمع دبا وع سلايل و

 00 املذعهدضي ن اكن او اجلا

 0 مضيالو لسعلاهسضي ناكن او متاح ءاملسغلا مزلب اح“:

 ىعوسلاو نانا ظنلاذه ةيبجلا هون عسب هالو ةيبجلانقلام
 /عو

 اهيضلجتلالعي سل العال لسغلالع مدّقولاذانوجياما يبل 0

0 

 2 هيعمل 0 َ / ألا اور



 0 ظ 1

 ٌدقاكلو لسخلا لع مدقيالااكأ ام سماء لضحا دال ضي ناك ظ
 وضل ملعلاهومضوةيببلا و عيسلا ماد ىجيالو ةعتلا سفنؤعهسلايع ١

 , سائلا ازحظمصنا خش يملا بحاصايالاناعيبلاقجهملا# ْ ١

 ةقريلالعيسلار وبي ل سغلااهتضاناهنانونظيى ا نول اعهنع 3

 عسبلاءارندثاو كلذ سس لجل فئو اع عسل رض مدعوم ظ 1 ظ
 م انوا ةيتيوا د اعناجوضيالا بلع م سلاّن!لاح او ةيبجا اع |

 . ٠ تول مدلاو كدب العم ء.كلتالع قبلا نال زوحيال سلط نام ام (ش أ
 ' ويلات عامولا ل سلا طقسر فو دحالا بي تننالةضرفلا الن |

 ظ نع سما ناو ريوهو ضحبلا ل لع لرش ةريبجل عسا باع يسال ظ ٠

 ناجاجثكلع مس اناولاق مدان رحاومالسال عنك طعنو ف نا
 ننال هوس ناكولونئاكلاةرويصم ةيادهلابحاسصلامديلاو
 دير ئتحاتوحر اناك,ءاكليعد لك ينل لذا ميما 3 وحج نيل وحاو تسلب ةريبجا سايد دوميال فا

 رب رحب اجمد رج اويجج تم سسبلو هضوم ةحاإلا تناك ب“
 ةريبجل ل عيبسلا هانا عرسحم ةحرجل قم ةريبجلا لعجهبلع
 حاولا نس كيذا نوكيناّلبال ةباصعلاو ةريبجلانال حلا هضاوملاعبت

 لواط وب ناادادئازلولع عسملازاوجيلا ٍمىرطلا تقف
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 الو اجا وح املسيو اح وعيش كلذ وتضيال ناكذاو ةلح رجلا

 جيتلاةناصفلا ةراصعو ةريلا ةَحارل سماقنام هيج ىرو

 وجت انوك للا ا تءاهونو ةيبجلااعهسلا م كلجارحلاو

 عش جو هبل ىزخاب ناكواذ تقود تقوتبالو ةك

 ىلفوسلاولضلازب اعيبج كهثالث اح عضل ل شو اهيلغ

 مف عسي نا نىبيال ثلح مم اهدحو يصل ع نلطا ننس

 عسل لذ اج أح املاح لن لل ناف عملاو للاي 4 مج نوكمنإل

 ىاابنودوا نمللا هكانم التل ىدحا عولقم ناكل , نفخلالع

 لتنلا صوم فعول ضم جلعنعلا : امون لدغ ّناث نهللان ود '

 قرط بامان ذخإ|مةيفخ سنة جاو

 ةلئمارلاو ايف او عيسي «زثكاو اواوباضاكلثر اردن لعولظتلا

 ىااياسضيوياصاكلثرادف ةعوطقلا مقلوب نول
 وحلو عولتفملا هول الشع بدو ناشلا4 نويل انا

 العايزلار ارالمم عمن اس اهبلع سوبسلا لحل ا عوسلا

 ؟يالئل ةيبوصلا لل |( لسع بحو حولا لشع بح هغيو
 نوولا ىلحا نسوياصالا عولتتمناكناو , عمدلاو لدغلا نب

 : راو تخلااغيدب ملفلا نع كبلَع ل اخ درفح ضو ايلا



 .. قاعوسلا ونرى نا امدتلا مقبامكا لوسعل الع نحلاوع يسلاوق 9
 2| عطللتر التم بلع ويسلا كان نوكلاسن خلا نمرمقلا رف ىزئاوادت نلارارقم
 ١ ظ ارم عننلا مقبول ناوى ارإ او وصور فلا رارؤملاعسملا دوجول قي

 | )لك يسلازوبيولذ نشل »تلاد كالا ضونولعمياصا ذل
 نضفلاز اتمنا صاحلاو كقلانع لاخر ضعبو اعساو خلا ناكاذا

 هزه اوناف ناو ناج اقلاع ممانب فو ناف خا نسال مدثلانمرب نع ظ
 نرحا مهؤخ سلو ةرييجالع عصوءاضون لج 0# 001 |
 ١ ....الامفامامةةمامط حال يفخاو ةيبجا لع عسب ءاضوس ت 1 ا
 ا ظ ظ
 1 و لا ئ»انققحرتو ىاىيسالاج شق مكوه صق أن ةءا طع نيفخح لا 1

 | ا يويلاو ولو ا اكواوزلا دب لعجت هن ئوادلبخ كف اتْشلاناكاذا

 ناوةبورضلا يتيم :نايملناابوجو اولا ىو مانا ٠
 اشويو ةويؤخةريؤب اويعتسي د سفنب 'وضولا نحن ميدو هي ةئاقشلا ناك

 2- ىقساد نذل 59

 ةناعاصو منو انيعتسول ناو اضرنع ابوجوو ةلينح فب ادنعاب | نقيسا
 ل يسوع هيلا ماازعيعم الانس دست.

 <-_ تلع بح هاوحيذادهجون نمدحوو هس اويلا نع لزيكالعما تمم

 ١ هلش طوني نلت نلملل وئعادال نعال سونع نام اعنسإل



 - هاعتشات ذاك امنع مل ابانضو مكضديئم ديول ناف ليغ ةردقبا 1

 عسللااثاو دجو لك نمر علا ىتغل فالحب و جتولصت زاحف“ 1

 اةيونعو دوبل خلل بتل نسبا معهو بموجوججبراوجالع |

 وشما بالج نوليو اال خا اددع د وجيرإو انومرحالو انجسال 3

 هاربا لجسم ايا بعكأ أوم مرقلا ىشسامزاجلا 1

 نابل انما ريلعيسلا وبما وبر لةْنلالتاخ 1

ين محق مادا بونلا نشب طلاق ل اقول 5 ظ
 اناا نام درضبا نا وام

 نيني بنك ض جند ةنامتلل بكل ولان اتش ننس ©
 ال هسا داملانانريوجلا فشنيال زعبل دل ةئاملاذافشبال ةءلا ا

 فو انفائ اذكملقلاىاءاملان اذ اجيال عم غلا مفاد ا

لاقاقوتنلأ يعد نسوي وتيؤع ىاهبلخو نانيرطاق 0
 : د ةيينلا و 

 انئمويلا طعوس وجمالها كويل رع ا ىاماوعمل للاروب اغسل

 ىلع هباولدتس اف هنعُّتعنم ثكام تاعفورا؛ داوعل لاقو «لسييغ نم ظ

 هال ولم شاى كدي نويل بروج هوب

 امي ايري فلل لزحا صو فيض مدعرنع لمع 2ظ200112

كادرعاضم عر دهم شن نع ناكااف دعا زازا :وملقن ُ
 تعاسرب بءاب

نسحا اهتجاوعيو ةبصول لاك اشمو ىبتلا نال رعي 2 0 اذا
 ”ةددل
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 ْ نايمول دس يامون انفااع سلات انوجنو نضل لاقل
 ظ مريلة مذونصتملاوضدنال ةف ان اهلهم وبه سلات
 هيلا وبا يسجيبدارملا اذ اولحلا ةامالا سسييشركو ق كرهارلا لاق

 . ةحبالا قزيضافيلإاثو نسايزكلاو عبو هرلاراجلاورعشلاو ل ارو
 ىك ب.” [كلاناو نظبملاربيو نْطْبملالشنلا ديكو لتنمو ىيئقؤلاو ني 0

 ع نسل بوح ا ا نيلي قف ثلا ناما سنيك ولغ لد ويل >
 ا ابحت ةىلطي لبى زهلا مدل عي اماتجوصنم
 صصشلا طع ىوبصلا نس ل نعام لزغلابدزلانارلعأ اواضياهبعو

 3 نطتلاازخ فوهامل سا سبابركلا نا اضيامولعلا نيودرلع
 لوعملاب جوةوخعو مندبالاو ناكلال هذال 5 ماشوحام هبا وسل
 هنايغاع وس نك تدمإل لزؤلا ننوصام تحيل خب عجلان

 اطسوارا غني رلحذ ايل نا هز نه ليصفتلا هزي ىرهنأاضنفمد '

 يس زو نى نسي نأ( كمان ناكان اذالاواقافتا هيلغيسملا نجي
 ول هنارلع ئ انثإلاب نوجيالف كلذكىكرمل نان نولخ و همزفكاد
 ]| هلال رلائيطب بدق الذ داجلل زول نيوهام تحي ها وخد مدعزس

 1 داكار خبال اياعلزغلا نس نيريلا لع لوجبملا هلنمنتمامناف 27
 1 نكيزب نيبعلك ىميئلا هيجل تسال هلع سلا نوط ليسا

| 



/ 
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 كا نلضلا وعول انتزاقاكو نون لبق علا ا ْ

 3 ظ
3 

2 

3 

 ا .

 لميحي قولد ذاذلو ضقنبال بذل رفئم حتلاذأ يح ماو كاهصطاو أذ د ظ

 هع 3

 6 8 سَ باو سوسن

 نعزجاعوهو اهوطكول نا ارعطق ىةيئائإلذا هيا
 مي ل

 ظ 3 لاق نمؤياشملا نمو يتلا نض ييلججلل ظحرلو « ما ,نيللا لمع

 ظ ظ ا تي 3 راحل ل انلابلوقلاوح مضولا ناب وطي كزلاو ىبتنا عض لالا و هشسلصرب

 ل اواي هبوط لبيد السبل ظل ريانا

 تاغ ارهعزننا ناخيولا كود ءاضعاةعبراوإف
 2 دربلا يم يلح

زل اكو عادا ققحاياع فخ العيس الو يتيهناف
 هاك دقو ةوفلا كن نن

هجضئانلا وضل ونت اوني اصف جلاد
 لعل ايبزااع ةضتف ان

اوضولل ةاف انلاٌلإول اىاذاعناة ضن انلا
 0 ايليبتلا نما ه

 كورلا وطماغلاو لوبا ملاوالشلا م عشا عوعما

 عضوا هناييعلا ستعيش راو ليال سجين افلا

ادمان فالح دالي حل قرد انكمقتنال
 نفث اننيع ليج 

لااقاو حملا نم تجبرحسا نا ةانتتنل اراغا ذو
 506 ةش

 هلام[ الجيران قو عض مندل لذا تسلا لب ضنا



 هل
 41 اهب 4

37 
 3 يطتارصْفلا نم 1 رح ناواعربفو ئالخالو

 ا نانا لصق اناعربدم مين اهبل طتناولا عم تالا
 ! | ١ وب اجئركرواطادتخا 4 طولا, يلع بجيد مقا

 نيف ةدباناهتءاهطذاا هنأت (ناخؤااءاضوتيدااهل وسو ادن

 ابناةيري بلاغلاوهربُلا 8 قلانوكلي انف ناك كشلاب ل اىزئال

 جول صالخلا قد الف الاد ءاضقن نموا (عورتس ناك اليو ريذلا»

 3 انكم بلع وضم أل جولتماوهت لعالا نيل هنأءلعب عسا
 7 وضولاهرلعت انيعشولاةيلهدحانمجخاذا !كصخلو دودلا

 ظ ناؤؤضولاه لحم (نيايبسلا قت دج و ةيوط ولم ؟انستتسال
 . ال محملا نيون ذولا نمو |ضلا سدونللا رح ناد يلا نالخجب تلق
 اهنلقل ضف ابني بلاني عاني ماطر نان
 نلكول امج د ةئقحلااخأ نام اهي السلا يوف ملعم
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 ممول ان طوحالاو و ضولا اهلاخدإ ضقنبال ]بارع
 هلخرد قخنال "كو يقخابالؤلا نلجم اميرك# 76 انةلبلادوجو

 انوفا ضف 5220000 اماو جماح د نر طلعو

 كاواجيماح هر ط ناو نا امن حلب موصل لسفي لسفيانكو ئطبلا

 ظ اهافالح ا نع, لع وضوال داعت هلراح ا نعلق
 السلا ا ايضا رفا ءالخيكت نيغزنم نانيوض رك دو

 نسون اف



 ه3 هع

 هجوم ل خللا ملا نار رحاظلاوعجو طقم جمذسون
 .نلوضقتنيال فنالا نم مود رعب داعم نذالا طف! ناز اق اننا ضف ان

 5 اعاني كل ذاع شتلة اوذ 'رلا نمداعنا

 هليلخا تاون دحا ناد ناجوضاق كداتف ىازآم ايا لجن فنال

 نامل وطقلا كل ذا هذ ناحاو لوبا جور انوش

 ناكاذابجيد ناطيشلاهّ يب نن اذ لست اندر شا ايالف لوبلا هلم ظ

 الدو هيلي ششخ اا ”ةواصلا هيو[ صيامزث هبال لعبا

حل لعل اال اعبلا عينا ني هوضو ضي
 ناو ير

 ضقتناةبليرابنوكلاحاب شن ووو تحط ااهيسجا دنيا تنازع د

الثحب نهتلاكضقتنيال ةبطر نكنزل ناو ووضو
 مارلا ق بتعب امة 

 لجارإانرطلالتبا ناو جْرْسُع نيعرب نفنحاول انام انةبيوزحن اف

 دعن تطفس ناو ماهل ضيق تنير هيه اظلا للملا نإ لفل ةزاقولا نق

 لعق ةسبازاتنامداو تنال اكناابفزطلاشما

 .تل زوو اهو إل اهروثستخم يلا ءنطتلاوهور اشلا نر

 10 مس ا وعم اناتطئسانااقلطم نللارسا

 'ندامدام جباخلا كو! لخاللا عزل فرك  اكءاوسرإف

 يهرب ىضقتلا وذم الحاد جانملا جاك

 ع



00 

 نو

 ض1 لة صفع ضقت كك هزل نغم جوانلل جلا نال انتا : ع ٠ | ككريتعلاوعو لخارلا علام جورخلاب نقبتلل فضيل واول عمانسلا 0

 لفل نإو ىاالاو ةوضولا قش ضن اوشحلا جابوا ىا هجر ايل للبلا 1 تا سس لا ١ 5 ١
 كف ناكي عنى ذلاازه ليلطالاوشحلاقامكمتشلي :زليولف هجر انا

 ,١ .نالطركوبم الاول ليصفتللعاندنعاشيا ةءاهطلا ضاقت ظ ظ اببجويك نيليبتساريغنم جمالا شيلاام يايبسشلا لها نمجياخلا
 5 أ وئلريدشلادعتل نفاجوح وملف امكن دوكلاموئاشلل | 43

 3 يعد تضامعم تي اكنانر ولا لس نارام هلا. 58 ؟ىنيؤكي لئاس بآلام دوضولا ضتئيرزسالشللع < 3
 وااو اماهط علان ناكماونس ءوطولا وضتنماذ قيلطتبإلا ذل ارمأ 1

 نين دمر ملام اعطلاءاقول ئسملانعو دوس اءاكإفصوم 5
 داوي انوا هانا ناو بالو

 اقول هزل يونس ملا زاطلا نمل ويجملا اك نسج هناوب
 00 لمع وم ماس
 نيو ضولا قتيل (قلُن ئىقلا تاكا مفلا لب دان ليلق متت
 4 ل نيسونوب لاذو وبما صوكصما سلا نيل زن ءاوسر ومو عن

 وللا ل
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 . .ةساجا اتالم هنا هلو ةنعألاب سني منال ضقت جلا
 فسوبو |لوئيلالامدو |ويطلاو نضقانريفيوهدو ليلف هي لصتيامو

 كرة الفلا لاذكدعمؤصيو هكايعبؤلبلا حان اح
 دالاس نوبل سال نمذود اواو عل وكام
 الكعاو ئازبلايواس نا قات ىضفتلنسئزلا نما د الئاس ناكنا الع

 ناو ضقن ازيلال لئاشلا بلغ او اقاقتتا ضقنبال الع
 فاك كلذارمّو فصر]قاناكذ اذ عمون صان اكئابابواسم اذ
 ناناثا فولاذ ملا وعصناو هنانسا نمد اكو نمت

 ماس يتعاؤ ديت ادوس منال زلال اول اقافت نسق اةلع
 كف كاملذاو ضفتنيةفينحف!لوقؤعذولئاسن اكنادوملا عاونا
 ةدهلانا وياك ةاجلج ننزل اتا اميز فاس أمك

 قال احا ذولا موقت ننام سب
 اعط ذاذ لئلا ملا كوس عيغو اماعطع قنا نوبل نموا

 تيمنا اًرفم ويلقي 10 ايدبضلا نارتو

 يدها, ولف ورمل اتذابوساو لادا مظلي لاءالموحوا

 ملكي عي ذايبنغلاوحو ببتلا دخلا ناد قعلاق طق

 و اهماببساملاء اككدلا ف اضالصالانال عصالارعوالذالاو نضل
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 :وكمر انا ااذا اكل (ذاداخعالا ىادنا بسلا ذامغاربضتو
 دعبل وفر ةكرحلاو برطضالاى ناريبهلاو وأن إي ييلا ئئسننلا
 هعضيو مل اما بنتلاد اضض ا يسفتوح ايو اهبرواًتلاث اذكى قيطتالاه

 . انالخلفإلاء تن هسفني لسانا رلو اليس نااّمإف ندبلازم جزحذا

 ولكل ةومضو متل نمت متو ةيطقلا ف ىسنل الشلل عدا وتل هز
 وقل يلوب ليسالو قيام يبس حجي اماديت طفلا ملقا بدا او ال ئاس
 .٠ يلائم وو لان تسال تعاوهم لصالاعيعم الاسكا

 ةرنبلاو قرد ةلحاو وهو اهو ةونلإ كبل ةطفنلئانسلاةاتزنماهنمم ل...
 ابا مدري تاو جادا ذنبا صلا مامي لف

 ناو ءوشولا ضن جاوا نعال عا اتقن صاداسل
 عزو الانف سفنب زساذاامر هيا لهو قتنبال جرج اسس نع سي»

 صعلاب جزحا ادن ةدبادهلا قو ليرملابحاص ءاينخاوعيولاسعرصعلا:
 نمتانلا نال يشل يشنو سلا ءانبكو هرااهحلاإلاق هجوالتدلاو ضقت
 5 او ريغ ْهَنعَس ريع نعي سن ل لايك حرجا س :رزعئنلا هند 5

 مهضيلاةواللاس نووي عيضووشلاو يلوم عالع اذا دم الزأ - هب
 ى اويلي هضومملا دعوي ناكم نو اخو حادا اضم انالث ةئاسزيإلانا اما

 : ئواليسعلا وا ودولا ئبيهطت بي ريت ا[حوضول كل ذوب
 ايلا" ل امرا

 ظ

 - هعور هيووااد
2 



 فال بصتنإجاموهملاستخالا انعؤيهطت بييوضوملامتلا عج. 3
 قالا ةيبضعىلالاسن اءالثالاودوضولا نتن جمالا نذالامامصم 7
 جالس نعل عسانا دهرضقنيال ذو ايق لع نذالا عا ممل ضابو 1
 هوو قتلا و ضووتارتل قلاواونو در مسش ع  اعربغما ةانطقب ل

 :لا ديلعمضراردوسيرلو هك دول لالكب نامذا لظنيديوافرسو ئه رلع ١
 ليسا هناا ”عيورخيتعلا نال نقيا لفؤاووضقفل سلاش.
 نهخري ناكمارظنيمزائ مد فالى و ديول لئاسسلامو سو هنالاالوله سف ا
 4 لِنسلعا وسو يلعْ ابو اضايبلالاناكداب (ملاغئانلا 09

 ص هادا يونس داو كلذ مدع عيوب شب هنا ليس ع ١

 اهنمو رينا هلضنبهنالبسنالاط نحنا سوت كيم انة نمت |

 ىلع ملاكإ/ول انو هيلع ةوضو الك مللا هش امرلع كلو اش فيو -
 «ضناوس انما ضعللاقون اجوضاقملاقلئاسسيلذنالل الخلا . 1 3

 ار اب يسد سب اسس يبل 5|

 اعيعارب لبس كو حلا ئدالذالاو ئشولا ضن ضو ألا ديال 8

 دقالاسو [مولعم هع ضوم ناك ن الاقن نانسإلا يبؤم جيضاذا مل

 و بلاغلالا ظن افاد عنب ناو عنيد 1
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 اهكاامنم رايس دبي ناماذا لالا اقمئا اضن عيورام

 كارولص]كتقول ءوضولاب رخل لومي عءاضملعذ زلال

 ركبت ةيؤص هذبز سام وكذا ئاخافالداذعالا بلوصا ها اسك

 4 عاب يشل كمال لاو يشل يب كلذ هزولو لع بعاص

 هس نما عزم جرح املكلب «؟اجوالا نب نيكو دهرلا نيرو الور 1 يلا

 لعتفان نانا هومو ىدشلاو اراٌوتشلاواننالاءانيعلا نم نائاوس

 علال كونفلاكد وجم نودب نااذا امئالئ ديدصمنال صالا

 ١ ايوا لاب ايام جب ملال نوكسم هريعلا نول فيو
 ع عقلحا صا حعرتلا ةلعج اسدنال را انا اذهو نكسالو نييالكا
 سهو ناكل ةزههلاب ءاقريالىذلا رجلا

 . لطب اذاتبالفناو !ميالئاعزدب نماذكو ةضاتشملا ودلال ا موع

 *“ . نيرو شولا كاذبا نوكضي نواصدصإكت فول نؤضيتي + طب

 5 _ يشل ةمعب قو ةونمو لطب تول ع رجحان اك لف اونلاو ضئيإفلانم ءاشام
 شوو رتل فوجد قا لصل وفل ودول ئ ائيتسا,مملع امو

 لنا يبل ةولصيلا ظنلاب عطببولو واصلا ظن ام ةثوطو طبيا ميش يد
 + هاتّوخ قخابءابطو ورث ىسمشلا هلطت نيح ةضاوتسلت ءاضوخناد

 ل هب | يسع

 ااادحسا

 دي '

4 



 3000110 مالنعطقت تكولا ورح ضني | ا
 ا 2

 لصيرلو َلوخد لمح موكل سولو فسويوادلعدستاهتابف. | د

 32 : ا : 0 هي. “نءا ١ ظ

 تن اضهتا ناابقد ضو مىادنعال 7 و فسوبف)للع ىطقتنيك رح /
«< 6 

 "ضفتي لوضتلالجورملو جيرلل لبق نعلط]وسشلا عيلان
 ةسايتلالبقتد كج رينا يل وسمو ضئونعالةثالثلا ٠

 يا بة ةارطلا ناد مك هنم نارا 0 :

 تطيع ةساجع دلال ول هقالأ مدلاكل ىؤم٠ ا

 ةولصلاءا و البق (ناثى فتي سبيلا هنا مناف بلغوا 2

 لاجمل كلذهياضاكنلا بونل !!ناكولو دايم لسلوك )ع

 ازعرا شيال نادل ناج ةىلبصلا مؤ ازعلا لف اناني للشعول

 و ةزم ةولص تفوق داسب نا قبال لتدو ىوئلللراتلاوه

 نوليذازم جرب جولاعن جوزحلانعموضوتلامانا سصلا بعاض 5

 فانذلا مد عل ةلماكلا رسايرطلا وم ةولّصلا هنك«دنال ماعبخاص

 ةنفتإلا شاه نولي نم جتنا كيح جير 1 ةازبل 1

 تالجمتلا جب عيت اقوا ءاما جالب تفاعتيال تر و رفناذا

ىو ضئانلا و 2/1 بينج ىلعْس هن 0 |
 - كوكس 

 تّدتحااذإ ضمانات الخ يع بخاصن واكل دست او علت اا هلو... ب

 2 هلا روضلا د

 ا ١

 سس رشم



 اهْح ويف / لع بحابصه ب بر اصلفو لئاسوه ليد ص اماهنم جزع
 1 الاض ةلئاس نكملئرلا هيلا لاس سمن

 يحرج اير اش ةلحاو هحرتال ةدؤعتم وزو قرمدجلا نال

 دي الاسم داحإلب اطبكونولت افريإل اجرا نبل نباريغتضيد

 (ابحاصده بد اصر اسر ا نم جيميل نااار امساك

 الابر اذلت او لصو نضقني ل يسياحيترل كلا الانس ءاضوتئ ىلع
 ىو نم ثرحلا جوزح هب ل ستي وسبل مارلا ترلخلارحاص

 دبات اىزلا ثرخاوالا ةاماكةولص تقود ديل عوضمب ولا
 در ةتدعب ءاقبلا :4 مزعل بحاص يرغا رهو هي هنمدجعب
 ةمولو ولص تقول هسلجوب مادا ىذع كك اص

 منكمال ناب نوكي اتا“ ءارّساو 7 نت نإ بحاص دن ءالع ئابوفت

 الصقور ندب بأ ىلا ذل ياني قي ظ
 اكل فنملاءجرع ثرحلاب تقولا باعيتسا توبثلا كطزتشيمو حا

 "< ؤولاوطمي ناب هزم ةاههطلاب تقولا لاعيتسا لالا ىلمتشم ْ
 قنيفاذر معاقل | كيلا : نيب يمدد ثرحلاكلندجمب لب
 هنولبا زنا سكس ] نرحل .خعلا حاصءاضوت اذا ةرم تقد لك

 ركاؤضولاب لعن لاس هطقنم عدؤتباىذلا ثيحلا سةوخضم ملا

7 



 يك

- 7 

. 

3 

10 ١ 
 و 24 5

 | يي

 ١ ليغلو فو ليرؤعلا كلذ هتيبلئوضولا نال وصولا نال هقفلا ماكحا
 دالعالا نمروضو مرلا هطقن ١ نام هإ وقر ءام تقول ىدداضقتنيالا ماد

 تافولتنملا ماعلا ىلارظنل بم بحاض نوكيا ننال اكان
 ميعتنال ايعبال ءاطتنالا مادو عاطتنالا وع قصر اصقب لف ناك

 ناليشلإإةولضلاو ؛وضولا ئعب اناكولا كود اتصالا: ةءاببوتص

 ء اضونولا نكد امول علا اهلي اصرمو ذعمدنال «|طقنؤلا سو

 ً ءافوهوو اال سنع ا(نعا مرعلاندل نالسلاى عغصو القنا

 [اطقند 2 ءاطئنال الغي سو نالي لعد اًضيهن ناقةادإلا كو

 ى.ماذغا قون ةولصوؤص خال د اعاىاثلا تقولا ب اعيساب ئىن

 ظ يتلا هنا قام ديزي ىا ردت ال جيو قاكلا ا نكه نم ملعلا

 مهنا نم ة ىلا ةاهجلا ىاكلإ طلاب ةاشللا امد فاتك م فام تطقنش

 ممل دماجلا مدلا سةنعتجص دق انه هب درللاو ننيطناورلا هوم لسا

 اونلاوع جرح هتبللا ةرزرج يزل مللاوهو ئلعلان إلهة عضو شيش

 هاف للاى ترف ناو لئاشلا كا وغلا مازولا لاو

 نانهلانمدابللا و عنو دِلاو نالبتسلل ءاوصو ضقتنإ كتونوركت

 لبق قلن كيه شمامناكذاب لنيبكذاكئا,امدءالاتما,ٌوبضعلا ضمان

 همام ناك ناب بغص ناكناوزوضولامضّوتن ضقتناوضعلا نم جوله سفن



 ممل د
00 

 ت الثا قحوضعلاه لم ةدحاولا تقمانائلعلااّمأ ضقنتياإل كا ذنود
 مانا طيصولا قش مرلا نمل اس تفس تطقسوا ثيحب تناك مد

 | © تابالاماهضفتبال_رذملا كن لسيول تئشول ثيحباليلقالا رسم 0١ 1 '"ئلادأا“ 5 ه م1 و <
 متلاانماو ضقنيال م دوالدماو ضم انام افاعيومبو ثيغاَجلاو ضوه

 نيكل تازلا ولي ال كرلاليلتلاتلاوا نوليشلا ”ةومد] ىسل كزلاليلقلا

 يافلان ةلاوعو نسوي رنع اسي نولي الاث لحام مدح ا, لك

 هبرلغت دو شكوى ا ناودب اقل ؟اوج نيل بولا باصا اذاف

 ايل ةعقنلاخاكول هذال سيال للا الا ىو الااكو بغل

 +... كوالا لع هيج (عضاوع الا ناك اذا. وضولل وفنان مولا ذك

 58 مانلاطقسل ىوشلا كلذ لأول تيب يخيل تتسم اقف, عز تعم لا
 5 قليلا ةةداوقل طقسا وشلا لل هالو للاحباب نسراصما
 لقسنإا.ذاول ىو نيا دنس مانو ل نايل قدءاضوتيلم مان هلت
 5 ناكا دامنإل ضفتي هلا ىو ئيطلا نعو بعزل حاط نضال

 * زج قيازيبطلاب اويو بجو لكاوم كساَمتلا لاوز لحو خلاني

 امللاجمانول ومال اوعيو | وجريغو ترىدقل اوةيارعلا دج ءاصراتخم

 ناولدلا] نهي ل هزيال امو نضرالا نم وسقم لوزان لئن
 1 ,ييمصصت ساعنلإ لال ىاواخلا لاق ثري ىسيلدن بهز ل هاظ



1 
 - نائافرلا اقول يلق موي نال ثرجم عييلدل ارهاظلاو [ىويلضم

 نينا :رح غور ناكاواث دحام ههنا باع غيالذاك

 وصوالو ادعانوا اح انلدزو ا (علراس ا اماقد وال مان فاقول

 2205م1 دلاج مانفع ةوضوأإبجال هللتعماو هناترعما وا هيلع
 حامل جلاب ناو هلاقم تحسي طضا اان هين هني وح

 ؟اعشابا لاق ”ياشلا انيبئالتخا يف رجالا هيض غ مان رولَصلا

 انإىنوكس قولمعلا جب اهامازولَصلائلاوحالا لهو ىاثدحن وكالات

 عير اوعبو اثاحن وليه نا به لادا لاؤقحوقلاّلاَم هيلا

 فببئزوال بهذل !هابظ هضالالا ل اثم يبارلكلا همر اش

 ١ نانا دنا د حلاو اكزدلا مدعوم ةيادهلا د ةواشلا جبان :ىلتملا

 هيما هاج ين نعمدطب اعف سلا نونسلا كيش الع ظ

 وساسازملااجرتس اةياند وحول ثدحرهيإلاو اترحنوتلا الهبيجنم

 (زيعاقمان ناز شلات نبق هئيفح ماثوةولَضلا حمام ئلدَسلا ف ناك

 2105 امدادوعتلا اليهم هترتمديعوا اعدم

يذ لع هن اعصاووا نينلاخلا ايوْنسهنوك
 هوم سال ه

لع هيب زوال عاق مانول هريختلامىئالا اص دص كو
 ى

 ..انلوضوا هيلع ذسونوبالات ههجوؤع بسلا هبسراسو هيف



 نباح مانولع ل اوصذ اان اجوط اف ف دان قكألا اص

 فكس اوشا هناي هو عبانإب بنمو هبي يعوسلج
 ط راهينسولاءاق نعي ةعتل مشل هيلع سول يعمل
 ماني اف ةضؤلالا فو اذلق امل هيركرروع هسء|لىل دله "هن و ول
 0١١ دووم همس تملا عي
 يلا لإني نفق ان نيمو :انلا طئساناك سيإلاب هيلا ئئصلبو
 لمع هان! ةفينح لا نعو اوضولا هيلع نسال لع طئسامرعب
 لنا ناو ضفتي انسي نعم همقنتبال ضالب عمال ةراصا

 ليتاسيال | نمل صغم لبنان ارئا رت نعم ديلعؤوصوالف طوتشلا]
 سلخ طي تالف اهلين نا ليف بتنا ناو هك ضو قش هيما

 انبيلع مون نان ظني نابع 2 نننلخ مان ناد جفإةياو لع اكوتشلا د
 ةالعتم نمل نينا قءاوضمو نضقتتيال ونسال دلاسوا دوعشلا لاح
 نيالا (بكأمنايولوامكت مدعل ضقت طوبحلا ةلاح كلذ ناك اع
 هوا تهت ضو طوبا ةلاحاق ك !نينلاحلا هد هوو ضقت ضفنبال جرشلا قدا

 ” ديدين ناالضداوهاذعب تيوس

 هينبل العجول اًماووَكٌملا ادد ةلىقملا نب لليل ب اوف اديذكيلع
 ةءَصلاةللهز ها ظنتنلاةلعف هذ ل عمدطب هش, د هيلعإع



 > اهقسيالاا وقادر . ذي هلااروب لَ الاوز هئاوضو نتي نم افا اهنا سقلا

 اكل قولو ى ا ناوئوضولل نضمن اهني]لنونجلاو/انغال انلواوتسالاو
 انها اث لكلا ذكو ينالذج هبت هيا مالا ةدلمونلاةييانوك

 دع هكحازهذلإلا 2ظ018 دسانسزابس ماا ١١

 فلافام مقنلا ئهقح يعقلاو وصولا نمت قال لهل باج عب
 راينحا سيكا كزخنلل سكة تيم صعب اقل حدا دياي

 ن اكءاوساعيجْلَصلاو وضولا ضصتان دوويسدو عوكرت تاذء وصل

 ملاوتل كلن ابسانوا للا ئهناب الاعوليايا لماع تهل

 كلاملاقو (عيجةئلشلاو وولد عبلف د يقوم ةولصلاو كمْ

 يقال ل نك كوسا لاوهو اوضولا قبالة دحاوؤاشناو
1 

 0 0 كروم نما ةن انجلاةواص ئهفمف ناو لي سوالسم كورلا ثيدحما

 ا ياووالا '
 ١ ا ياو .نادا» < ةقلطمتواصو دو ثيدح ا تدل د اثدلا وك ههؤضو ص قسإل زوالثلا

 ومو وتلا نيس ةوالاتلا زر سرع كو يشل ذكى نا ماكو
 زوالا لورق مال اعط هضقان ةماللا جيس ري هلأ كرايم

 :ولشلا نع هجخالورتلا هيلع انممكالس نط دوعسو ءو/ت اذ

 هي ءولضلا ىلا نتتشرلارملا داع عبمتلل دجساذانكييخاناءاعدنعم تعدل

 1 7-5 و هدلطم ةولصى درو ثيرحلا نال اثرا قود هؤضو



 الو هترلص ترض عني ضةولصلا مان نإ اوبك ثا
 كلاقود اتنماوهوت صولا لاك لاقل صال ك ركد هئوطو ضقت

 نير ملا يالا ةام 55011111

 ًالسولازظوملانخانكالاو ةولقلاو سنتا قولا ضفنتنب طقتني حوا نعد

 ةولضلار_فئالمانلا هيقضنا نيّيلوصالانم هرعب سل اوضالا3

 . ههنمأوو ”صالخملا باص ماتخا كنا لقالوهر انهار وضولاالو ٠

 لش لمادا: لان نال ماوشم ضقت ضمقننيال هنولصك ّىبَقلا

 هلا ناكل ةل ننس د نوكأ ةولضلا ضتنبالا كو عامجالاب وصولا ضفني
 اذهدو ترام اهلاد ف انالاد شرطي ام رضع لاك دينها هنمقلا و بسلا

 مودل موبسنوكرول 0 ا الا
 عرس

 أم
 ب

 4 توبوا ,اراسعلا/ وهج هباهذح
 جا تلاد قالا ال شاوحب شع لاو لو ارح

 قيال طهي لافد نومي سل
 ههه انيإ 2 .٠
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 هثوصومدب
 للبر اووصر لالا: ةمتش

 راو ايدل دل لص [غومسم نوال وبل لح حو بسال لش
 ايضلاو :لملاذو وضولا نضقنرإلٌمسَبلاعربعم ةايناق اما كوتفلا

 ىقتتلا نول ؛وضولاوسنبالا و عومسلا الكليلي ب نال ةول لا دسم ظ

 ىد/ذ



 :نودرلا هوي نزين نازل عي اببودوفملاوةهقفتلا دس ١

 لانو يلاو لجتلائبسولل ةشق ان ةشحافلا وش ايلا ذكم هناريج

 ءااهيطبهنطب وشن ن وسور يل انالخ ثسويو اد حفال بع كم اب
 ٠ كطيتاوابما ةفججملئاحيطاءافيي ساو ليو .

 بلاقمبلاغعلا ببشلارئأف قلما حور حارب باغي ةلاحلا نهد نال

 < دورا طلخا

 أدب رخاب هيفا ولا خاب نانئاهسشُماَسئشالاوا كالا ىتماتاف ١
 ظ 0 4 ر.س هيفاننا وان انو نعفشما ماسالا

 م اامأو ملل

 535 7 مم رائداودرس  فانثو ليوا ةوبرشب ناكءاوس انزع وصولا صقسال ةثالا رس سمار[ وث اشلا

 ب دوا ةريسسنال ١ تاكا تدرجات كلاملاقو اقلطمة رم نلكرلاءاوضتني قطاشلا لاذ
 ظ مهوادرسإ نعش ىاعنلا"ولَخولو جرشلا اف سس لئاللاو ورشي

 مداعا ايجي الر اضوتامدجبدافطالقواماوا ديجي تبل

 هعبستدلو ظلوا عشلا نقلا )سنع دالة هييلع الر مالا ةوضولا

 يلع ةءارط عقوبات وسلاوو لسغلا ند ع
 ضال ثرحملا نسر ندبة

 زرت هضعا قصعب اك نايولا ل جاع هل |مزبرر كحل هني ؤلك ل كلب ظ

 لجني غوايش ةديبلع مسلاو الضلامبوئاعاجرشتلارق 2

 او ظ
 ظ

 اخ يأ

 , لكلا ب وج ىب هلاإ نا سام
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 كافل دووضولابكا وش شيئاسدادلت ال كلذ تحن ٠
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 )5 ١ ف نئيتو وضولا ف كشننمر كغلاب ل ونبال نيقيلا دال هيلع شواذ

 ١  قضولاهيلعتالمأ كلذ لعبءاضوتزهكشرو ثوان نقيث ىا ثرحما

 اءاما عله هئانضعا نضعب لس هوضولا ل الخاك كش نمواخلق ال

 205 اهسعهييلعت كشلابلونمالف مقيم نار ادلع لغم

 ملام بفك شابرشغ مزليالو كشر ٌكئليف وضولاماناعب كلذ
 دارت ناعما ذك مشع جم رو ماننلا نال ماع دعب فيت ظ
 ظ كي حاذلاءاضنل سلجم اع ضير عون الم اءاضغ ل هك شر
 ١ وضمير دا نقيتولو هيلا لاق وضولا هبت لما هاته
 ظ لزاونلا ورب يوككء وضولا ا معا يبو ضخ ىو شو هوطولا" اصعان
 لونواءاموجاح اعبال هولا رعنلاب رينبو رسال حلا لضي ذا
 كتابا كمفكبيم تاطمبنلا ناكن او هوضولا داعا هلاذعرعام لا ناكنا
 هلو سرا هز عسب قينيو ثدحا رع الاهلي
 نان ١ ١ ىطتلابئشتيواةسوسولل اهظع» اونا داداملاب٠

 زهلظيلغ ةساج نيون ىلا اريبرصولع هسا ريحا ساونا هل
 نيرنالا هيج هو ةرركلا(ق :لئيلغلا ساتان ةفيف ةلساخو
 سني كلو حونسلا مالاو سيلا كوسه ل/ؤن الاموي ىلا لوبلاو

 هن از عييزيزملال ايل( ءاساذاو معافا بال
 رع



2 

 يا ظ
 هاهنا ديفا تافري نشل عضال يلعَموتا ساخن ايطالا اذه ظ

 ةيمسنلاب سعال ادوجلكئ بالام موح ارو هرشييبالا املا ى ند ظ

 هي داانآ بلغ ساروا كائن انان انلوار سحاذلاواقحواة فتح

 بانلءاوالس عنابي ىسانلالالكسيا ةقيتحت يشل بني كلذ ١

 وهولككزلا ذه 111
 قملاقنولزلاب ميال ةيشلا و دئاطوةيادعلا بحاصيربتخ

 هول اذوحضالد انو املا جرشل ! كوانقفحرفو يعور إرسال

 ما فطواو جد انادناف هراجا نكم هدر وقؤعياز ذا هج

 1 انباصصا نع اراد هاظؤم هاج بدول ماو نيعلا ىسمؤنال راح ١

 فإ نع عرو اهلل سخي دنا مدقتاه:غاشملائاع نلعو مطيال هذ

 ةولّصلاو ب عافننإل ام دعي وجيد بذا انرطيدنا "ياوولاه اربع ئ

 ورحل اىذ هيج ؟ة”وهو ثور وهب ثامواملا اما او ميلر يع وهو رو

 ةلغيلط دام سجن اهلف ليفلاو بلا عن يجيد وهو قش

 وسرد

 للك طبلاو ءحاحإلا# سود اجا لوب اهيبع انو ءايرغفلا هيلع
 1 امكلذ هشاامواكب اش والا

 لهو هبل بام لوبكى بف ةيفخلا ايها انام (عامجا ةلئيلغ



 لوئوهورهاط هم ليكي ام ل عش ليل نع اّمأو نسوي فاو جونا لع

 امور ولا تجوعحو كر شلإو د ويطل نم كيال انو كلام

 اهانرئملا فيل ف ادشنلا ةرارر وعدا ا ةننفح هسا ديال

 رو ئجالا كونوا ظيلغ سات نا اههذعاكؤ و تسويق او جهلا رع

 هليوسب كوسجشلاد مالا رسشا يصصو ره اطوها ص زنعو دنع” لنيلغ

 ههحورجدنع ةظلغم زنع ةننضمزا نانيضاقلا ضّقلاةماجتوو .

 هلك ةبامدورؤعب ناواطادالك لاق د نتصلا] ووو بارهلا بجاض
 ةياواس قلد لو ثالخل ل يصنت مز هاب ميمو ديلا ذيالا هارد

 6 دقو سف هاك ؤ يامل + امان ضد نع رهاطد مل لكقيالا مكر ذا

 1 ا اهاظوت 0مل لو اًناو

 ننتحإلا مٌكعنل كوليلا موعد .ورطللر هاطماوبكا وبلا دانعب ىلا ُئ

 ةداعلا نول نسحاوعيو بولا نود“ انال.يردعجوباد قفل لاو دنع
 ندر لل طيامئءخاماو بابنلا الج اوقف قدور ضال نال اي
 دابا للدوانرنعرداطف اهوخيوذوالاو لوملاو ةحاجالا وسر ويطلا

 اهب مولا مدج سلا اهمانّش الع عاجلا عوخنو ةسوفصعلاو
 ماطر ولك نفيالا الا عتدولو انف ا هوكدا ل (ضباهؤزح ناكولو
 مقلط نرد ثحاليلق ناكادأهلسفيال نهرلا وتود ةسافلا عباد

0 



 زلال ويو نايا كاتفؤو يشلا نر كدر ظن هوو ىولنلا موغل

 0” افلاوب خلتولو بوثلاو "املا )نشير هظا نسج ةسانلاو

 فةحاجتلا نب تعقشانا ةاظربلا ذلك دوز شلل يعد مدريد لو ةلعنخلا

 هسفالع املا ةايطرابرما نم تعقو انا | خلا از او سفيأل "فقر اذاذاخلا

 سك فئالا اواوآصئاهزوكأ ة سخي يبل, يللا لوطا ىالمالل

جا نم عيمضرلا ة دعم اى ن ولا معني سلتا و اغلا خفو :يزولا ظ
 زدهاط للا ءاز

 اهدنعوةعياموا ةلماجتناكءا سة سيم اشم اتجزا وا عوردُع

 ءانمنمتجحؤلاّماو للاب ظن ةسسفئتم ةامماح لاء دشن ةوياملا كا

 لعتسلاءاملااتا !ذ هلع ىيلا نبل ئالخلاذابرتسا طق الحالات 0

 نادنعم هع دايذاربئسملا ةباورتى خوإ ردع ةلييلغتنساع نيف 42
 وهدلجك دعوانا حفانغابامر وهو ةثيئح ساب ى سك نسون ٠

 :جلفن خابر زطمايطارةتطتيطرح طا ا تبوس “٠

يداشإله ىلا نعورثول د نال فوتفلادرلغمةباورلا زهحاظوحو
 

 دانس يول ءزعوريولو حاط اه دنع نزف
 ةاوعتساو نيغوضعئمؤخا رضع د ئاالوتاملا ميرعلا نكمل قاب

 اةدععتاعتس هنوكابب كلذ ني زم الو ارم نوكمدع لع ]دم انجي

 تحب ليزا لكو | عتسلل,املارثزملا ريغ ئ رطل افالخ هيو ْ



 هبجيولع ندبلاى لعتتساواةءينالبولاو ثرحضي نمد عنساااناك

 نايولراعتدتلاى ابنت امرا عئساب شم كاةدابعلا كا يالا

 . نسزه ساب لوسي ص وهف“ وش ولا اعاوضولاكث رجرع اوبس

 لف لابو كا عتسمرب بال يخلو تسوي فإو جقاذنغ نيالا

 وأعنسء الا ميال درتللو اريخلا لعتك د تيدالب ثرحصوعر لستغاو ا ءاضوت

 لائاداراوتنيساتاماةييزقلا تب مرعل تزل ا ميلي كاد نامقاوودع

 3 "تير يرطنلا يوصل ةوضولاؤ هضلعتساكذلاوضهلا ئعوا لست نزلا

 نانصضوضعلاوعلاد اداري هقلاو نام !”ةلسي احدا عتسرصمال نيعبلا 50

 1 لهتسإانااعز شح البلا ىلهتساانادإ ويقرب شلا لادزل الوتس
 ُ لضيو زيلا "هنن ومناكدإو يات يمدالهنافلثم بوث اكأ نرنلاريعاد

 | »2010 وام اعطلا ل بد ديدي كفو لامدرو ٠

 :دعو ا دصتملاو النبل التلع تدع انكم يلع عرفتي وارعنسم

 عيال يسالني مسلم الاواني واوا تول امد

 ِّ 2 يفلت راض ولاد يمال يتددوجو مرعل اجاب ثنهاه د يؤ كرلانا

 ئارتخاللدانولا يهني لخد اانا ننيلاوا روما فاخيوضاف وات ركوة ضاخ

 قةيلخر او بدإلا زو لجتسم ضرال عي ءالاذ سيال هس انياوتلكيلو
 ياو مات خنااذابنحلااز اود اعتسميصنال ن وكلا جاطنإل فرم يل

53 
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 لسفلالب درع انو 3 ثريا نجلا لخدا او يضل ناخيضاقلاث

 اذا هتسر يصب قلل الخد ناوراوتسو جال كلا نود هببمالا اطال

جب سؤ ابئسل زارع دانالا كدب ىصلا لخدا ظ
 اوهبدوضول ىلاد و

٠. 

 ب - 95 . مم د تايسنيلا

 رح د1 جب 22 تعا لي سرس يي اي ت2 5 - د دوك

 ظ ذخلوإو دّرتلل لجو الن لخمداولا هيي معرضلا> اعنسصمال يللا بلطل

 ديل ذسويو اراقمرتعدنع دات يرعال طلاب مالا نبا

 نادهسا هيررلا هيربروبلائ لسانا ةساوظلا بنمو هصالخا

 نس دج هر كل دي رلوةس ا

 ُ الشمام ير شمالا مادونا ذو لولا هيج هدلع

 تكانإو [هاطّدان اف لمتغلاذ اوان سييولملا عمال
 كشر

 قيصلا هيباضوترلاد اذ هن اج اضن ناو ءانظوثيال نا يوسف

ه قلتخ ا يوان ارضون نار عنو بص نك الخ ناوابوان
 ىو اعلا

زف كون هن الق اعنالاذ اياجتس رص دنار 52
 طنا او ةوبتعم وب 

ًانؤايس هبطلاسنا اتا انا اسشالم انالا ك بلحلاز اسنع نم
 كشاف 

 + :اةكاوصم دمر ىوكواعدم الأ ضوحا الهلع
 ,كوديلع ل غب « لامه سشنال

ء ايلابوب عافتنإلاز وحبو ل جلا هال ب 7
 يللا عاقسونيطلا]ب ىح كرا

باها امك اهقلتالعراتل طافت :هبدباها ل كو
 كطالاو عطلت: عبد ب 

 [شبو ارشد وبل هعنةءلقنا تاجير طاذإ وللا ا

 نو
 ىذا ف

 د تش. كو تا اي دا 7 انس



 ١" كا عشلاتركدودتم )لكى الاد منيع س اجل يانا الجال الومحدا
 | كل هس ةييتلاب حا ذا ناوبجاهب حرص عسنلا ضعناقو ىاربيبسالا جرش
 ب لوكم دعو اليا اوكاتم نانا اوسردزنخلا ىوس هنأ ارح ا ويس د وشو اجو

 ز ١ دلفميزمهمواذا قنوالا احرصفلال قاّك اموتس انه مالكلا لفن لمورألا

 ا | ,طالانج وبوسنا/ اهإ/ةّيناقاشلؤ هس هنالءالا لشيء لا قرف
 نجوبهانود اباه مالا هيلع مالا انمّف دقوا لاب ناجح ْ

 انعشوا هير دانا هلطعو نيل معو لاب رطب الو بطارلج م

 ةيوسرمرلعنكيميلا ناره طابدم اي آمال مز يلو اعجزاحاذلو اءابوصو
 ..ةئيبل سآسو لع دللالصدللا لوسرم حامل لاك سنع اباهذلا ابعزع كورال
 ات اورو اسلاوواب اجيإ

 ؟!مافشنالاوهعيبز وحي رصاطهبطعو عاشلاب اسك غابذلابررطيملتعلا راح

 قفين ملقا يال يدخل يل سنبل نع نا تخلع

 بلدا بلعتو ادسنس رملعدالقابة لع وو تاصتلام اذ نع كورس

 : نرحاطر طعون اسال نس كلك ايفمالا نعتةرايزعلاهقولص تاناج

 دانا ار رجالا ري نعت بهذلا !رهاظاعاتاطم هعمتواشلان 0

 عيبها يتلا ناكساو رم كب كا يسال عسل كوورعّرتلا م دقيإع

 0 ومدي فهو ذا رس ى ا بوسشم تاكو كاس نون مث فلاو ةلحومءاب

١ 

 بيل



 يوقع هلال نم رخال ةوززوكا باسل هجش دق ب (ىهببسا|

 يما كولر ةغابدلا رعب ستين إل ل سئ لامدب ةولسقلا نوجيالة شيلا ك كوبر

 «ةولّصلا تو احرهاط شب مب عباس دنا لعناو محلا مماذلث ل سغلا طبت

 لضئإلا هزه اطوشبوا سون ينس نون لك ماَككش ناو لسع ندل ناو

 ةمايطلازيضالا للعت انيناج لسعر ناوكتلا لوز ل سون ١

 اجو رفح اوعي بر ضولع للجلا نعد اسنلاو نتنلا هنمياهودوةععابلاو

 رااز ةيريعلا وا ةنبل مفعل + ل :زعل ةيودل برها ايديا يقم
 ظ /اق ةيفيقحلا لغاز لع ءاللارباصاولو اهوُطيوظّرلاو لاو تشنلاو

 داسغلالخيغ راجل حزب ئاوحم يح ماسح دوعإللتباك '

؟لتلالعجىا بيزتتلاءاتالب هيددالانءئشرلاعنساريغ سنع تنل ل دوب و
 

 ركق لاى هئاقلابواىسهشلا د عيطوىا سيمغتلاب د الا ئدا عجوة رلع

 مع انزلالجهباصاول ناو ا هاطاعونذمرصنو ءايثسالل ليه تاب وطيس هزتف

 . نثعم:كلبلابوعلاضمدوجن ياعم ند اتيامداسجيمدوعك جف نعت امك

 كولا: ىلا تابوطقلا كارب رهداط:ولز له نال انج دووبال باو

 اذاالا كل: للكئاصا كفن يدب اصا اداب وثلا ها ذكودز

 داعش ثراغت تسخين اذا بلا ذل ماما باصات فيو ندي راف

 ابطال سني وع نائياداس لي اسم اوه نم لك اهو اه

 م 6577-

 أوعو |



 اسجد وعيا 'ليبلا ىرررظالانا ناجوضاق كءانق داوم دوعلا نللكو دوعل رع

 1: دنا ةلذامشل د نوقع حاط انقلاب اف ابوك ويد

 07 رارمذ ليلج بسالب دوعبال ل ئارلانالاسدوعيالاورظللل را و

 نمابيئام حزن ناكواهنواس ميا حزن ةلسامخ ليلا ولان او تاك

 اوفصعواةءافاريد تعب ناو راو شبوااراسعملا سات هيدلاف اهل ةسانطناملا

 هنارشاانعيورماد نيئلثلا الو نوبر شع اهنم حزني دادقم ا سومو هاموا

1 

)] 

 ظ . نورشعلاناولدنو نعيم جابيعاض عمات خاف ليلا تن امك اهئ لاك

 اموهو طشسولاولولاوهريزعلاو لا يسسالا ئيرطب نوثلغلاو باميلا بط
 ( .امئابؤادوتسوا ةجاحدوا:ىاجابت تنامناو ل لتعلا حا نب اعاص

 .. الهلا لا .فقلا ابل كدوضو ل نوجر هن فتفلا ْ
 كب ليلك دعيت !ىنا يرحل نبتسم ىودقلا لاو انيررظا لودر ظاوهدو

 ناب هو اولُذ نوعبر ا اهنم جيني يبل ق تنامأدأ ”هحاحزلا 3 َلاممنا -

 ١ ةيييموس ببر يسالا [هيرطب نو..جلاو باجيال
 * ةمافتامو مزمز ئوفو (يذيز ناةيرساإ نعكو الن املا وبس جز ظ

 * تاهل يخت مزايا كو محشي ناابرماو حنا ساتعابا

 علاج س زا نالء الاه بصدولو اوكا بصي ناو (ًيحربزنكلاوا

 ٌْ تيجيال الا هير ا اعلا وسن سيل رورو اوما بلل ذك
 ا » <
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 ظ
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 ا
 ذاجءاشون نا از هومو عوذولاب ت لحامزاواة ساي هرلعذاكدنا 8

 اسم وئسالفو ديت عع بس تدل

 'ذاهل ىلع سيزاخاو بلا كوس ناويحكو جشلا كن الدخالا كد

 ماجا اتهاطوموس ناكنارظنيميز افدز املا باصا د فو اح حي

 هلا>الاطايتح ادنمءاّضؤئيال نو ءاملا ستي ال ة سال ىلع ا

 ”تررهاذا ةرافلا ئاولاق اكمل اغ ناكامزلا كلذ دع صولا تال

 ةرعنا م وح ل ذعار مل وبلا ةرلغلا تسجيلا تطقمش وما

 حرللا وجو ررطالاو وموسر ونار إل حزني اش موس ناكئ او

 ىضاقرماتخا اهلع بصل ىاءانادف باصاءاوس سخي وسام ١ ٠

 اول ررشعامنم راب اجوركم وس ناكن او جرشلا وال فقحيو ناخ

 ايا كشم سوس نان او اط اددحا اةصالخلاو انااا ينيسسلا د اوجوحنو

 1 لدولو ىواتفلا ى د سوي اع ىورازكمب كنملا سضريل ان ارك

 /داروبجحتحسفنول اهي ضاولا ناويح ا يفننا ناردؤ الخ وريع نع

 تينا الل ءاذادشي ام ناك ا لعن ىكو ادا ناوبحلا هلل خصةاوس اللام

[/افابدعاودجوناوءام اوي ةساهيلاد اشننال ىو راقلا سادارم
 

اوداغ امفتتيولو تعتو ئماهتا ثورءدب الدسم
 اشو م ويزول ص

 "ؤ لكاءاسعف؟ليللاو مويلاكلاوؤ اههمْوَضْفدَم !طاكاذا



 حدا
 ف 05

 :نلثئاصإو داعا نيمسفنوا نوفتنا تاكن إو سوللم ا نامز ئاهجام
 2 لكاولسعو نوكدلا نار ابزم ىيوضون وذ امو ارسلان مانا

' 

 لسيلو شت ةداعا,ملعىسلالا قو حخ ان ياحُو امرباصا ام

 تن ا ةعاتسلاكات تقيواهنالا حال تفتر مانا وقت حوش

 ةفينح ديلو هوا كرب تعوم يشفدا فتنس شيب تناطوا
 غافتنالاو أطايح اررزع وجت دبابتول ع هاظ ببسرثبلا ى ارنوكذا
 بلاغلار اتعاب ثواثلاب تلتف ةّدلال وطلع ددؤيسفنلا'وا
 تتفق تجر ناو زغلادا لالارج نمل كن اترجمدأ رع تو اذا
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 ١ ةيطغااب)يسل تاولغلادابانال جاما كفر انا .ساركبلا, نيا
 توقو ناوي نوداونعريلقلا عفت بي حابذلاو اهل غبت ثاولاو
 اهل يبو توقو نوح تجر خاف بلحلا تقدنينللا ىناترعبلاداوعبلا لأ

 هذي. كعنع ةدرموهدو يبل فتيل اشيا نال تنك فا
 ف دونب قاوإلا رب اس قا معوذ كورد بلح ا نامز نيخ تت د ناد
 كلذؤرعبتنااهتداعم نال بلح نامذ كاما ةوِرّصلا نال عصالا
 اذاةرعبلا جا نعىربو هديغ كل ذكالو ريسعهنعنارتحاللاو تفولا

 هيو كولبلا موهل سسانلاكتسيولام كيبل, اسلاك سفترل ةسسبايتناك
 ٠ لف انلا فاكس نا يذكلادح ناهصو كلذكت سبل ةدلورلاناىل ةءاشا

 ياروح



 لذات نا ردع نعد انيترعبو ازعبئمولد لكوليالن اليف و ريمصلاوعو
 قثإن حب حاشلا ريب فالتخا سبايا: رسكتماوة بطلا ودام ادجو
 دب معلاو كتل ئسابلاوةسلزلايبىا كوس وضع ينتلاب بز
 ةكلا انام ثإ اولاد يلا ةمورنصلا عت ةيارهلل بحاصر اتخ
 ةرشلاهنو ريتعندنالع عيش اؤكوداحالا ذكور انيلاو لل
 تاولغلد ابك حلا عوتمورمن طغحدل عنبر ورط هي ناكذا كوالا ةاعلا

 . يغنون ا رقس هيلا ناججالا مماطلة ةليزيملا ول

 ءانالاذل يوه انب ءاطلاؤ لقا ةلئوذملا نكامالاو تويبلاراباكر تحتم

 ميجا نا هبلع ديه نا غيني ىذلاوهاذهو ليلتلا بيؤعوكتال |
 ”انايوزو (يلصناك ادا ثورلاو هيئعهامىل إذن مور صلاب نول رتس

 هنالاهت امد فيول يلا قووغو ,وؤصعلاو ماا وزو ناوبلكل بلا

 ”الهشا ةجاجللا رس مقو ناو فاشل اذالخانبهزماذ هور حاط
 اذكوحاجيلا لت ذامزو الا ابا "ةجاجبلا يد هي |طياما نك لظيلغ

 420 هيل لي الاماهر د ةاذكو ةمورضلل نيرا دا وبو شاقشلا
 دملاقو مل ئنامغ 422 انيوهوريامالس ا اررئ اهل نع اطراف

 ًابسئرمز نا نسوي ىفاو حيا نعكرربر ضع لاقدر هاطا دلك

 . لقداو الادني ينضم اذادلا بونلا ليال ةففنك ساجر يطل



 "دل تاساويلا فاسكهبيغيولام نكت الا دسؤمالوزيذيفتلا ةرم اولا ع

 الانع (نعاهتوصناعتل كيلاءارلادسفيدلو دنع اهثوص ناكمال ]قناو او نوالا

 نال بلا دول لكؤي اّباهديغواةرقب وا ةاس ابق تلاب ناو شكا ا

 ماطر ريكرنعالا كل ننعريملا نوص نآيو واللا قروظنالةسالا د نخ

 سلب اكريبلا ءامجيزني ةلحاوز طق ىلوريبلا 4ك رخبوا مد ترو ناو لذع

 تخول دتسا غ دس[ ىلع تضف اول ديلا وم عيزنابثبج يخبل فم
 سخن عتسلاءاملا نارلق ناو يبل .ضتيال بلا قف سج نمط اقتن

 كثر لحدا بنج هفد ناو حول اح ا ذه هنعنرغلا ى ذا ةربورضلل

 ةاورك جوبا اق وضولاو(لسغلاونرول اول دبل طل اه شلخدوأ بلا

 لهتشلار ا عتساصء الا تاؤالمنإّو اب هنال اولاق سخمداملاو بنحربجتلا

 را ,تبانج عوف ثدعلا هنعل نيران سخي و هو:اضعالا ةرٍتيىالم وسع

 4 ةساجخج وتيم ان ىشنتتساو ضيفا اذا ةبانجلا نم برمي اهرخحا مناور ىلاقد 5

 لاق بانجلل نع هجر نشلاءازفي نادل روحي ةياوّرلا ط عج عم تلا ءالا

 لالا ينو اعهتسالا حمل يطعدالء املازالر هاطلبجيرلا نا هنعو يزعل

 لبجزلا نسوبوبالاقو عمالاوهو وهنا دنع تاباوزلا نفل هو ور شلل

 ف هئاثم موقداموا ىصلا لزتشي فسوب ادا نال ماطر ام او بنج

 فخ ثدح دهب لزيولو املاث ع لجترلا رطب لذ لجوبول و وضعلا زا ههط



 نييلزع هجورط للا نارهاطارهدلد علاق ناكاكهنتةيرشلل هنا ١ ١

 ةساطيرووا هندي ولع نكملاذا هلك اذه تينا مزعل ةبرث هي ةقولروالمالباو ١ ١

 سيور ع ضتسنايواةيقتسة ساهم دبونزاةندنؤعناكداوقيتح |١

 ناك اع بجلاكفت ضيحلا ءاطتنا دعب نا/ن ا ضئاحلاتعتوولو ءاجالابم الا |

 ارعكىر,ل قف ةححإو ةساف سفك قيبلا 3 تعتوولد نر يع رصاطلافو او 3 | ١

 ناو حاولا كوبر دل 2 نونلثوااولد نورشنع حزاب منراملا لاقدنا نوبل

 كايا كسلا نؤسخنوا اولدنوعبرا حني (مجةعتاولاتزماقلا تناك ١

 نامل يلاوامحنب ضع تامافلا تناكادارةباجبلا[كصستالا هيف لع ١ ١

 اهلا وولد نوعبرا حني ةجاحرلا ةيهكتانرملاشلا اتناك المنغوتلللا ١

 أساس ةوكيئ الا نسوي لوعزم ستءاوعف يقتل ا ذكال ل يف ظ ]

 انيديبلاتنامناوةتيقدل ىنالخالد هوغو جاجبالا زمانه ينفلاقلا

 حينلاالتبا نو املا نار ن امام ادقماوجرخ الطعن نيل )
2 
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 : دما مووا# 7 7 » ّ

 | قيل ةرياح م .لااريم ناكام لقي فيكأونئتخا النام ظ

 وضعة ريحا ح ءاملا تف قضى دشن داؤطفف ادا يوغا ١ ١

 اذا عفان عقورموهو سه لاو ةنيحف اوف سويداؤعيقؤ رح

 ناالاقن افلام عزف املابةساسبلا لها نب ل دعا ديا
 4 و ١ 6-0 04 ٍإ

 قلم. هسا ذعتككلال كل ذيب الشاول دنلا تقولا كلذابزءام ٠
2 

 5 ىإ
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 اذغ 2-1 ظ .
 | | انامانهزنيلاقهنا رص عمرو عصالاوهىاكلا كم ديازهلا ئمياق

١ 

/ 

 ١ | ةلهدطغيرابائداملا ةرفكوعانب كلالبب اجااماو لد ةافلفلاولد 1
 / 1 ىلعئانبوهو ىفكيولدذائاماهينم حينا ذادناجدإ نع كورللو طولسما 5ك ' ٠

 ' ظ اليلارابابلاكرانتعا ىااؤهيوةيانللاازاربعءاملاةآقل ةفوكلاد ارا 3

 , | ةيرثع ةرافلعوتوب حربا الار طوحا نيللعلا ل وتر اشعاو سس انلا ٍواعرسإ
 ١ ةركملا علنا ذكو ليكلوهو لاو سكابدا.يرلا ير اعل وطنوفلثدا اولد
 ا ظ القد جزن هطوم لكى اذى اك بلاةرابطلاعبتوقنسأ قو ادهجط

 : ناكولدلا تضم الامال قحرلا لصو انا لهلا حرب وجو ىو بجوام ا

 ناخيطاذركدوقدازبلاركداهعباوتد كيلا هربا و لفللاحت ظ |
 ظ م راوهوأ [يرطف [هاطم لا يسي نع دوا لسد القمّؤباداهلا ظ : 00

 هي هنصن نس ثلا مع ئالناف وزو دباوج اوجينولو طوس كلوز

 ظ نينا لئن مد مل نا سنبلا م تومواضي |قنانإلاوكد يهقلاةل نم. ظ
 يجرب انولاو باب للاد ضوعبلاى ا ئبلاك هم تاما ذا هيظالو دام ظ ظ

 , اهبقلا, شاملا كل نهناشانو ىلعلاو سن انخلاو بس اقعلاءاهعاوا ا

 هني ايبوت و وودا هال تاياذا ءالاك ىشصيامتومازكو تاثبخ تراذيح ا
 فئتامناوةيئاملا ةبحاو ناليرسلاو قانا عجنضلاو كمشلاك, هال
 ٠ نفيد ناو كسلا انا ليصفتء طة ير شالو ةهطالا سءاملا ع

 ىلا

 سقشادانذس نببنشش اجب ن - سدج نبوي وسيما «محمو 5 , 4 :ةسيييقيسي ميصحالا 2 حل سم بس ل لج صوص هوس ل رحبوا بيضا يو سيو سب ياس # بنر باس دنس ب 55 0-3



 . ططاتلااوملتخال قف وو يضع تامادا ءلفضلااماو د الحالب

 : هاك نادل كلا سته إلع عثلاو فسصللال نالوا لسنيدنوكد ظ

 ةمالانولهيو مهلا يعتناوعم عسفيا لبق ائاكلا قواه وعلا | ١
 كربلا ليو ءاوس اكربلاو يمهلا ءلفضلا ةياذهلا كود لاى نشيعبالا

 بيلا الائهونمو آوت نوكيامئ الا ثدعلا مدعو ملادوحوللسي ؛

 0 كو والا هير طلاب, ام طبع كو عملا ئ هيلع تما داءالادضب 0

 جر سضالءانا تانادا هم لككيالافءالاك شيعيامه عيش ىباهيسالا اي

 - يو 9 لدم نع كٌسوهوز ادا كلن بشوايهناو نؤيسفنوا تيسفنو ا >

 هيف |هحبامو هعمارعواشبا لارقحاو ءادل ابارك ميلا ءازجالا طالتشال ا

 لزيلئاس مدكربلا عافدلل نايول ى.يهنلاةودلواننورإيماجل لوا ِ

 ابهثناكناو سفتالا انا ارز هدؤل تربة يحتمي نايا ظ

 لباس هداج ةيبكتالادا كجهة د صلال ومو سهبم» ١

 ةيتيتحملب ىسلاريام دل سينا ملع عصالاو عصالا يمي اعؤس ظ

 ةةرلالو مىاكلاو يارعلانعمّلقناهلعد الاي سشيعبإل ىومدلا نا 9 ٠ ٠١

  ةقتالءالادسفتاهنائلئاسمدابلنولكشيحب يا ةسكت ااا
 ايبنوكيىالاوهىالل عذضلا كبل ةيغلوكدبلا عافشلاك

 ةزهل, لكس توحي ظ هنالك كيلار يس هعباصا 5 ٠

 مراسل 14

 ءاملا



 '| سوسماعطلاهبتيفعئلطيلفو باشلا بش ل وئباماربدإلاوو

 1 تااثدجوااهمياحواابنجواالسم اذا ءاوس ئانتالارهاطومدإلا

 ظ 76 فام رذناعينم ع دق سيو لاما تاذحرإ ويد ني هاط

 | هلبثو | لدع ىوس سب اذ ىنإلا بهذو هثىُمّيبر د ًدرامدعبولو

 ) 0 هيلا والو ا لوم اثدلاخ فسوب ى او

 ظ سالاروساماورطاطب مر مع ب اعلا دوت او تبلاولبذلا

 ظ أ ئدناّصلالاقانأرلالب ىلا ئاهرلد ثان اناسويد ادد يا نعت

 ظ بتحا لا: باوراك ليحل لب لل ريع راو اهل جريل وسل" اءامز

 هس ولشمو هر اور ئودزع:ملذلا اور عدو هديغب» اضوتي نا 24

 ويلا هلو 1 لك ةاناربز نشل مزروع ةياورئوراجلا

 ب عاما ملاوعو حك ر حاط :ولاباتكياومعوةاوداك

 هالك البر هاليوم اهنلنعاماو هش فيحلال تمار اا ذعاكنال
 نور 10 لا مج قهرا نزعاطنوك دبولا .ولأ

 .. قلانئالع و افنالاب سخي مابا اس داسو سزطخلاو بلا روسو
 | ناك بللارطرجاووفاشلاو لفلا كلام افلح رس نمل وتل

 | 2 نكسايروسواهوونيهاشلاو كئابلاورةضلاكربطلا عابسر وسو 1

 ةراشلاو هك ولاو بدعلاو هيا انما عموم و تاشعل ص توسلا35

 5 يبي" '

 تاركا
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 000 ا
 (وقح ةوانيلاب ةجاجيلالّيقو دينغن ةعزكدبر شاذ هريغ هوجو للع هن

 تمحيص اخاهئامو افلعو اس اسو ناك ئئتناكن انة وبح تناول ْ

 لاعيشالاقءاحروسلة عزك ففاييلسس تقاير اهراتس لصالا |
 تاجروسؤ ةهالولذاعبرع هسا ىلا لنفدل تناكنا هزلسالا |

 ةساج ىقلوخالاننالا لس تابوا اهراس لل ضو كالا ١

 ف تاؤوتس لبالللاوذوركمنيخهلا موس نا نسوي ا نعوابسفن

 نسصحمتو لكي ناني ننريوذلالعفانلا ترطب ةسافلا زعل تلك ذا عيل 1

 دنع ارسجيو سلو هوركموهي انف تسحبو ةغاس كمناو ذاب غب اذيث

 وراها وسو ءاملا يغب سيهظتلاعمانبر يل افالخ فس وي او عيبا

 ليقود ترابط كش ل يمد يم كولن ٌنانادتا فزأ لغو

 ”يهاطلا«الادبعو اناهلس”/ لسع هيلع بجولالاو الارز رب وزط

 كيرسلا ةرعاج ولد ناتا نا كالا لغبلا يقتو كوكلابئضونلا

 الا ةريعلا ندل سيل سك روض ةلمسوما تاكل قتيلا حشو ا

 دقوك حاط وس ن كام ىؤسةربعمو بلك فرعو تيما تناكذااذكو ' ظ

 فاقوراسق رعد ه وراك ؤسامو نس د فرغم ندد وسان كلاذك

 ماجلعبلا'ذلوى نلت ئرع ازا دب ثّولم هنونؤ ادن بو ققضن ذا ناي



 3 ال الثع 200 ان ا

 0 لاطع |ةنلتمدنع تاياءرلا نال و هانا

 "ا باعولاكرهاط هئرعنا كدب كدودقلا كد اذكهن لاخي نيمامالا

 ةورقللن دبلاو بوثلاىاوفعزعسونال لغو تيمنا كياورلا ضعنؤئ و
 نانألانبلوزهتاط هزار يوصل ةرورشلاو ة فيش ناك ارزدعب اكو

 10م ب اطول ا

 ه "لعلب سلاربغل ويعمل وو جقلاوحو لؤيرل نكد يصاط نا

 ا هعرلا ,وساطم 0 لنلاو 1 ا اا ل

 نول نثحإف ازرذك قعر ثيحب تناكولو ى ا ىطنعاناو ةؤلسقلا نازح

 ينادي شوداك اودب وضولاو زيا اكد عمئلضلا :ركتوز ١ ١ ل

 «ناتنهلابنا عصالاو لشعر يغ مهب قرة هيومان ليردلت هلا
 0 زا وسطا هاعنلا ول مزن نطو يضل راء ظ

 مولبفلا ن اوه هني ال كولشلاو سلا وسلا يت نديلاوانوثلا

 نعناع ونيلاقدنا نسوي فا نع كهرو شنق ناو انا

 ”ةا فطقؤلترنورط ق كشلا ناو ئصلاو ةيفخ لس اجي سجد
 "نيرو نلبلاوا بوغلا باصانآو متن لف د اعلنت حاظوعرلب

 ظ 0 عيبه انعام نضلا

 لسلارو“

0 



 هنودوا هال مدكوكَع تاالاذا هلظيلغلا هسا نا ةواضلازاوح ظ راج .قر ا سالو لأم كنا ةنقيززكا 1

 ىلو ىلا تناإو لسفن ن ابني نال لخاوك لامن عانكو لف ناذ ١

 نالاوابونلانا قح باددلاك مققتاملع:الا,لق نرلقا سايل تناك ظ

 '  ادباصا لسير لو دل ملف بلف!ةظيلغلا ة سائلا ني دشبا صا! انا

 النيلواتباصا لا ةسازفلا كلنومما اس اعلا كتب تعج لامر ادم

 لا ياصلازاوجئ لسا لاكلن تعنم عراللا لف نفل عوهم ا جنا

 ةدايزاهثباصا مدور تو ئم هيونل عدلا جفانع كير قو ءاجالاب

 [ هقنلملاةىوتنلا ىئاتدوهعبشلا تار العر علتناصو هعزو

 دموي لهاا بوسنم يشل ./نايل يشارك قاع
 ماكتب هيفلا لاق ب اصالا ل وصال ل خاروعو فلك نمر لا فكك نزع ذم

 كالاتثمملنو ةلبي اموهو ف رولا مج لاما نزىلابر وق نان رنعلا

 عوقو ةتيلماووملعلاكذسجملاو مرجلا ثا'دى ارسل ةشنازفلا

 اهلمربالقلا ةتيقرلا ةس اهلا ىوكال اومعلاءليسبلاب وقيد
 لا تاذزو فيلا يحن هوو ديالا لالاو وبلا

 هلك نزع اوه ىسنخ نعهر بوثلاى اهراصا ناواواحم ةعيقرلا و

 لام لم نيرثكاراص حك لن دهب ظ بنام ةباصالا تقول



 ميول

 كلددعيدان ناو ٌولَصلا 'راوح اويونمي راف هباصإل !تثاى نع ,ضعبلا

 عئانلالوقلاب ى اهب وةولصلا نب جديو ةولشصلا نم 1و سنعل ,رطعت :لاكو

/ل نسرشلا ةولصلاتقوود سأل أعلا ةحاس نال دخوي
 ١ هنقصامد للا 

 اهلل باصاناو تقولا كل هئاملا,ملقلا مدعلنئاجط انوا لجم

 1 ةكسق هين لجرلا لضداوا البلا نعله هس برنو لاخلا فلا

 ى انا فانا ضتخ أوم ”رلادا ةدضلا ناعتدزملا ند ةريخما سلا

 ظ تاكا انةيسصلاببصا منا بوثلاواي_.لاسم تاباشضخلا نم هر

 :نملجإلا لا مرام ما ترلع ثلظوروكاملا:انطسولا نم]ك] لح مث سْضلا
 سنها تانطخلاو سيلا نه#ذلا نم كولا بلا ةسملا نم بوذلاو
 يف نال ليلا ةموسللا نم نسل! قشولع ىا قنا

 ىللإلل وضعي رهدلا نيللجلا بشت امواهؤاتبرضيال هلاعذ

 قاف هام دست نام وصلى !بوثلإ طيار لاقركو

 لاقاننكو عبسفلا نول نم مل انما ىا ضصيباللا“ الادني زيسوء لون
 ءارلاهث دوي مادام ارهاطذ وارالذ اشي دليلا بانمخئ ناخوفاق

 يغب لاب ةسوكملان ريشا لسع ولك | لسنع ناد ء انححلانولب نولملا
 كاملا را نول اوبن لا داروطناراغ انور نوب اضوو

 . اناؤؤهللالعجاذاذاٌنسهشلاكا ىلا نضل ريهطتاك فسوبف نغ
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 نريوذسوفريفداملادبجو لعل نحرلاولعيفءامل' هب لعّبصف ٠ 9 5170 ئءاأ[أ صب فه
 نعلا او طبي تام كنا نكل عم ايس نع لعند ال

 انهتنال جم ةريزيزلاىركدو فسعيى!لونوع كوتفلاو ريل مالح
 ناجءالالجلالشب 3 هيلجر السعود اضن رطل حر هيفا

 نّطس بون لصحرت ود الاول اساوهو لسعأ !ضولاّن و ماوصو

 هت اطبولا تفنف عجمدلا لذ نعلق ساخن هن اهظؤ دياصا
 سلال ذ هني عرلل لف نيىغك ن يعضوللاد اتعاب ىرؤيلا اش
 ىبالنعو نيسون سئ ةرارللا هم ةناطنلا نذل لحرانع والا زاوج
 ”حطوغلا اك سهلا لفن ولو لحاو بوث اس اهالونيالثسوب
 برضم؛بوثلا ناكنا لقوم اا" هدا نكن رضيال حالا دح هحولاىلا

 لكل وشو بلاى فسويى !لوفبذك ودنا ىلوالاو تءاذثإل أب هلم الإ

 يولبلا بوثلا نلا'داو اّعاو ايوئريَّص برضتملا نال بلا هع

 ىلع لولبلا ة واظن ىا هيوادذ ترو ىسبانرهاطب ون ,..ذيلا

 نحب ناكل صعلاب شب هنمليسي ثيحب ابطرءريسال نا ورهاطلا

 هلا صصالاو نش جباشلا فلتخا طاقتيالو يش دم سال ممعول

 سجل اناعي لولبم ادلع امل اب لولبللا لولبلا نسدإملاو اسبح يسدال

 4غ ستة ىلنلاه ف ةرظف لوبلاب لولبلا ى لول رهاطلت اف ل وبلا“



 ٠ نولاهةساهلاغ ل يهاطلا بونلا قرظيولادادإملا ذو حشلا 5 »انقتحام
 ا اناانميا نسايلاصاطلابوثلا نزلو تب كاذؤم وشم ,رظواث وا

 ,صغوليال أوى اوتبولمر ترق ءاملاب اطلس نضج |راحلعس
 ظ ضب ءاسباب الاول ولبس بوذلاّ ول ذك, نسخت هلا
 . لتر ئرعن سم شاز ىلع مانا ذا ذك ةساؤبلا ناعديف رهن ملام بوذا

 هلسج ئرعلاب هلالتبارعب شال اللب بعدل ن ادناه قرع نو شافلا بكت
 ال دبلل الباف سكب لبلواعوشمو هيل ل شعا ذااذكو جبسبج_هيتيال

 تلقائيا لنضاددج نب لع شا هيجي ونجت

  تولادجو دوساو هبلج لاب نكتب ظ
 لس تنادى اج رالي عتابا لول 31
 انماط اًنبط ضرالا تءاص اما كلذ هيج ةسائبلا اييعروبظروعل

 امدتولصنوجيال و راج سمت يم هاجم قعلا كل نابلصاخ هلجرمللب
 تظزر ل رعت لس لجرتريخزلاى لاف وع نام كف ناكناادياضيول

 :ناجؤوا ىولا منجي ضيبا يسووهوا يييفب اهيدممعقجاف علإسكي
 مادا صبرا تكلا زاهد املا لاصراؤئ نلكتي نا بجيل فنال اليا اولا

 اضيازملا هلا مااا اىلال اياك ناتي نا بجي اكمل صيامي : قل ْ
 هن ذا نهد لجتلا ّيصازالسغلاو وضولا نحاسا,لحةلسم اة هد 0



 اهنالميئسلءامزلا نول هيلع ضمالثدن دام رحت امويدغواسئذلت

 يول رعت زمويخ او ان امل هيوم الث هنن اومعيضاا ذك
 ةساوبلا]حيوعيونوبمالالوسولادعب مزعبانم املا نم تام نالت

 اذار ميلعو نمو الف دنا نم :خ مثل استخالا دنع د اذا ىءاملالخدناو

 ناكانئك طول تا اهل ناكناءئانسلا نعول يداغالا
 ةعباماما ةساوملا خانم اهجاكو بس ان اس نوي وصولا بجؤياه ا

 كافلمواهق هفترام تارا ةجفلا دلو هوان طتشإال سلف
 نرلاول عنتراراجلاب ةلوصومةجتلانطا نكاو ةذالاو رح ناكئ اللا
 تهل ىاصءاضوتت ,لصتسويع جفن دئام يذلا نم ب ناكيالا

 ىاؤسولا لاحم الا ل صيو لول ورمل او موضو راجح هنزل رجلا كل ذاقوث

 ولو هاظلال سب ىوماموهو نطابدئغامنإل لاجل رع اميل ى ا هت

 ًأشعالاكلّاعءاملارإما بجيل ونظر لقوا هيفا دنت ةولح ]جا ءانضقت

 الاقمنائاوسرهاطوه ةانلاط ليس كرلاءاملا آخ ى كلذ مونرو

 ىهئنؤلوا 44 افامل قو دج ناو اميل كوو ثول نقم

 طيح قال بسانموهو نوجا نيدن ل عالا زر حاطوهطنتللا قال اقوي

 عسب ة/ؤتماهناف مخلل يام وبكتو ةفيفلل ةسازطلا اًماوطوحالاوهو

 ”8ت!عيطو ةرايتلا عابطلاب دنئفدتسي ىالا الا ىشحافلا كلاب ةولَصلازاوج



0 

يوناكم ةنيلح و نعال فسويدا نعتبطتلا ذهن
 قاف /نعا

 ؤهو هرلاب بتعب اع نعكورمو عاسذاك «طذب سدت دانيا

لا الك امارة بارعملاك صو اضرا ةفينحو ا نع ورم
 هبز

 هه لنيكف :عاشلا نلتخا غم هامححالا نسريفكى ملا ماما
 هتباصاىذلا بوثلا هيجب ون يبت رميضعب ل اقف ميرلارابثعا

 مها ةتئاصاكزلا ولا ؟عنرمربتعبطعب لاق ةلساوجيلا كلت

 ناك إو ونلا ئربتعلاوهلي ذل ويبذل د هضوم اكل ناك

 ويردب اود/سا اذهب نيلئاقلا راكم كل ونزم اكوا اًصنحد

 ببن 0[ روكا سلق داكن قبلا م اسلا بولا ثلثا

 .وه لّواللوقلاو ةوعلارثس اموهو ةولدشلا هن زوم

 , طرغلاا !ييبتما ناك يغض باشا بوغلاوبموهور اتم ا
 ويشرر جلا فب وس مجم عسا الاه ةساهلتلاو هم كهاثلا

 قافاوّصح لزولابةسانب موكل عشلااهرتو ةاس ايلا

 قعونزطبدا تجي سلكي دغنبرسكلاب سنه اى
 <[ ليني وللا عيوزتشلا ل تولسي نا ديرز مى اوقشلا ف

 تلافن هلوفلهشا سي ىازلان اكلاو دنؤبو هندب ئعدؤ املا

 كانت
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 . نابلهطت بجو بوغلار هلت بجوااو فطت كبايثو |:

 انتا تول ئاهنم نولمقلا مزلااهتال ةتماوالابناكلاو ||

 عدلا زب ل نبا هتلاتا نجيم دجديزلاا هباظلاوت كاد ١
 مااا يوم. بود ابلاو لعلامو دريك لا

 راتابارتلا ران وحي ذكو موضو لخ اىدب اىهيلازا نكيروداط !

 طلتائاينم هضوم كاد واعر ذاملف وصقل قدي باقلالا |١
 لدا مةهيوإمط اشلا وس عطلت ميلا دوضمو نيكلا

 تانلاب نلسلاو سال رطوخدلا ذو ميلا مرتحام رائلا

 ل بالا عش موكا باسا ذأ اكودوسق الودع
 اهيعيرو لاق ةساخيزواسلا دي باصاد اهنا لم نككورسو انلث

 " اهلا[ زياممدعديلع بلاغلا نال ف اسلإ ميم بارقلإب

 لئن وييوقجررطت رنا دال سيلوبارتلاباهلاقنف تاعئاللم
 اذااذلهلجواذاكلالعباباش بييالمثواثإلل دوبي" |

 مجاعل سال امهريغماهوبرجلاو للا نمدوخوانحلا نما |
 "تلاهوسانالاقدنا فسويىبانع اهووثوتلاوترزعلاك

 0 0 وتلا دسويوالونواعى اماعوررطب ةاغلاسلال يسوع لابو ا

 ا" زك ك للبر رظياسيا ةفينحف ال نعو لي يىماق كاع



 :| فاه ناو لسغلابالا:طيال ل يعدنعو ةرطتناكا ذا

 | تمدبالفارجوخيد حلاو لوبلاكسج فخ ا تباضاق لا ةساوغلا

 ؛| قاعوبا(امالاوطاتلان اكو اسبيايو ا ناكابطزم ئازتاللاب لسغلا

 , | */مانمف لاقمنالضنلا نيرو ركيوبا[مالا ميشا نعركحب نتلا
 :١ | شعائزلولمرلارابشلالعوش اناةَنقَرلا ةسا لاول

 فضا دنع اشْا طي نرالابهرهسسو نحو لهتلاب لبتلاوا بازلا
 نالها ذعخوبا ةيقفلا ىررسةذيحو انعرضنلا نيرو كرم اكىا'زكهم
 ' ١ شاشيافسويؤارعو ييتلاوهو ىسجتتلا مالا ىسنلا لاق دنع
 نازل طرتشبال ف .وبابا ىامناوللا ةفينحى اع هايوسكزلا كلذ
 هوا لبتلاوا بارتلاب نس اامد يلب ةفينحوبالرتشا اكد

 نا ىوتفلل ر (ىنيلا نا لصاححلاو ملل تا ئ راصاوها كر رطب اتكك
 اهينشن مرج تان ةسامجتلا تناك اوس كارلا رطيروخبو فح ا
 3 ةبطر وخيو بازتلاب ب ..عيسلا قّيرلاك اهريغب مرج تاذ د تاءاصوا

 اينلازان وجيازكو ةيلكلاب كلدب اهراولق لوصحل هلسبايوا تناك

 جر دوعوفيب تدلو,زظلاب وا كح اب ة لفك ةسازلا لااا
 مومو لكل ىدزاف كهلو تح ااّما صعب دمعي كاذك | كرلاو

 كهلاو ناح ابر رطب تسي مرجا عم ةساسج هن إصا ا ذأ ح
 ا



 اهل يملا ناني اعلق يل افا لخ فس ديد امنانينح ب دلع

 للاب يهخبو فخلا سايطتئ امل وفىلا هجم رؤيا طيح كرك ورشا 1

 ثاورالاب .اصاؤ جركلاو ىولبلا < وك ٌئإسامل ىرلاب تح لاو كحلو ١

 هيككس يدان هدا زياتاتا شايق 9

 شب سيل حاضتنالا كل ئنرطلاد5مىيال تيحب سبالا سؤر لفه 7 |
 اكدقلاومع سوجراان لاقت كل نئع سابع نبا لكسر مو سسيؤلا

 ليفت كل هيلعينتنا دال نيو نهد 0

 اانا كةلاسغلا حاضتناو هب جرن قول وق تطيل ظ |

 د#روقاومتناشبسان اوه سفيالءالائرقنلا ةفاؤم هظيال نانالبلك |

 ْ بيابودساف ثلاثلاو ىافلاو لالاداح نملة لاسنعو نسشيرذك 1

 'نياق نكد وفع هنعئ اتحبلا كيرلا يكل د نمل ساغلا ابني 1

 كيلا كامب ىنلا نم بوثبإرطميف ينل ك ةسالا لب نك لااّماو

 ةمدلا لوهان كدا ةضياع دن واذ 0

 انرطعةلئآغبكع ساس يلا ءالعاراسسايذالاناميديلع ١

 هز امى / ادرس ج أو رئت اّسلل امال امرك لاو كلامولنعو ]

 ةلردلاعيقحو كلا لاثالح كداب اندنع اسباب ريطي نك رن عرجاط

 ٌملاب دعب جراخلا يما عيال لش الاب يس لولابولو رسل



 ١ ا كراس ودب طي بقثلا ]وبلا واير ن الص و

  تحلابهباصااذا يلا نعوضعلإ,طياذكو نواصل مندل هنالاققد

 , | كيكاؤدلسم 18 كرلاب مطبال نربلا آنا جى نع ىو وو كر هلاو
 أ[ هماهخا دنال ةيامزلا ذه جت ةباردملا بحاص مالك نيرهاظلاو
 | | ناءدعبكيرلا نادايلد وب جإلاوهامربخ'اتدتداعوارليلد
 07 00 بولا نإ الزاي دراعو كانا فوق ىاوازا ناكر

 ١ فوضنلالاناكدتئرلا# 0 _ 0

 .| ةلازا وحانكو ىشردنالكزيلانررطيال نامل م
 - ترتكانر سلف ههبرحلا ببصااكىسفلابةلخب قة ساوعلا
 | اذااّماو ّتاملع نإ م الخدتب هر 8 روعي اكدقير هيبزات

 تان يرمي ا كر زم ولك اقف ةساخب بوثلا بنصا
 |[ لاوزك ماتحب ناب وشب امال اررنعلاءزدتم اهم ةييرم
 تضيال ثمل كا طء افي ائ موو نوباضل اك“ انامل

 | ولولا رابع ةلاع

 أ الو نيت لّتمو اشلث كعب لسعب ليفو عصالاوهم هلعب
 مط دئ ديا ذدظولع غب قحاب اسي بلساوتتلا
 كاملا اهلا ثلا افلا جيدين عراه ملاذا ذهم

 هوطإمالا 02 ٠



 ةيئراربغنسببونل ل سعاذاليؤورعطلا 'نآهدوئوشييامالا
 يار لضو قت اًملالوووهاكمظية غلاما صعو ارم

 هناا لقدللع كوتلاو رملي صعب تتم ثلث ل سفتتولام
 ش 0 اًممةعاف ثلثلاا اولطعجن لن ظلا بلع 1

 ةرخت قلو معلا يرش بتكال (ىشلخلاا/ركما نيل

 |( بسب سامبا ئعوزباورلا

 ”التخيلاذهراع جزجيو اولا هاي هصلاو لمرشبب وسبل صعلا
 ,لئابسس لك مصعلا مك لئلاوارصعريغنم ئّظلا ةبلع ل ارشلا نم

 ديو نعاكورس اهنم ىشااتريقلل ريغصلاهماجلاو لولاك تركو
 ىاذِجحْس هه بجواعءاماّبصو مارحلا كن نتا! ناب نجلا

 داندللعءاللاتصرمَهل ابجازمحرخ يح ئطبلاور فلا ءريوجارم

 ف فسويوبالاقووصينملولو ىاول ناو زانالل ٍةسارههمب اجي

 هيلي ارماو رازالالع الايض نايا ياو قا مضآوضوم

 لاقادلو ةءوعلاةسؤررور ضل هج لعؤيمل ناو نسحاوهثراذالا ئون .

 بهزلا ماظدنا مكقترئواضيان سوي ل ومولع رص علاطرش قتلا

 ةدعإو رم مر شتت ديوث لوبلا باصاولو انياوقشلل ىو ىرعلكلا ازغ



 |٠ ةازاهاظريعئاضيانسويو لوف ازهو ملي معو راجت

 رضيت ترم كلما سغباضبا تسوبوبالاقو :باعلاوهيو لصالا ركود

 بيع ةساهتلاىااراسيمئااضيإ ةياولاه اظريع اك لص نعوم لل
 ' | دقورهطي بونلا اف طقم ةيئاشلاةةلارصعنو تام ثلث ليلا
 : | ازعبنير معلا طش هشوم لك ىتض لوصول ةاير مربع كلل ذآدام لقت

 ' |ءالا ليسال كا ذاع صعول لاح بوثلار يصر حر معلا ىطولابي نأ بحي
 '  هيحاصيرمعولقعدتف اطودئوف ضطس]( ىينعي حلاو ططالبو
 | طئازطقيدنمكوفاوهزمو صعولو ط قيالوهرصعول راصؤح

 :وهام لكم لكنا ىوتالا ىصخيشلا نود هبحاصولا لشاب مهي
 عقلا هل اتا صغ بخ ئماهترماهطنر كرت لئارس رو هعسو اك

 كو هؤاس هتناطب ثح ثيللاها كءاتفاكد لاق هس: عنلد ا ظ
 هئئاطبو اه فوج لخط سايرألا وس هتن اطبق اذا ئاشلا 1 ٠

 ديلان مادو نشا ]ضن سجد اهدقو زنك اربع ىو افلا ه شافو ظ
 + نسا ,ركلاصعمل اتي لهناالا: :ءةاباود انولت نخلا املا دوام

 58 ؟“ ينل عع ارم انطاب و رداظءالاناب جدري شار يطاق
 هل هن اهتسامو جيوتي لندن كفل بالا نع ىو



 ' هبلخ# الا كلذ بصِض نق وهو ارتحت هقشسيناريغؤم هيلجس نحت :

 كازمم أ ضي نا مل نيفخلا ة ناطبولا كلذ لفن لور مر خ ديفخب سسبلو

 اعبن لخاطر * اتصالا« امنم يخول امثال هءاطمئاإلثخ ا

 داكنال قتالي و ىولبلاموعوةرور لل ءاهيتسالاهضول
 داجج ءامناتسالاءامىاءاملا باصاو اذ تم ىنتسلا ٌخ ىادّرخ

 اعبن هي نانللاو لجيل هنن انهيفرمإلا وسن وج هتئاغل و

 كدوري نش انا وفعال اسبلا 1| قرروا ء تسال دن

 انياب يصالاوماولاب باتكل اذه وساق[ ليلو اههيورو

 ىو ميلا ةليلوا ابهكرش ااهناغ بكل ةّياعو

 قييبالدا طشب نلكف ياغالو م صعيب مر همي هيلع ءاملا

 ةهلئساولع لالذتسالا ثادملا معا نو ءلنم ٌشادض ةاساويلل

 كيواوىكحيال لت د اررلع ارسابو لاكسلاهلهب ةلقراتل 1

تب لخاو ,اابطسةساج ربوع
 ىا نييَملا و ةمرع ليلا كا

 ذخإي قلاب لسع اذامءالا ٍتِصانأكتساوملا ماعبمالا

 1 ليلل عن نزلا نانو نمل كرولا ىرعلا

 0-0 ئاشريع شادس (ئبلل قسال ناب ليتم لكلاو

 خس صم

 مَ



 ه7

106 
 00م

 بيزطسبال بلص هناي نيل حايتحا دوغ ماير اوتم :ماثلل
 حاتحيالو اناني اس ةرطر داساهلا تناك ناو ةسافلا

 ' | ةلاشيتلا عشا ابو بع نساحاك اذا اذه اش ىلا

 ان فيدو بزر عحلاناكأداو تاما تسلا دخلا

 ظ :تفشي لال هنم لطاقنلا عطني تحك رةيااب مال نثبت

 / .دنعررطي لك بحدُيو اخرا هناف كلذ هي اّسوا ةساملا
 1 كنار نع ظننا انزلت نام الع انيافنسوي متفا

 2 شور رع حالو ا ىرحلاتباصا٠نا لراونلا ىو رول اوالخ
 رهط حوت ىا يدق جالاو ا ف نحلا كلاد ناكن ا اح

 اس نيل بريل دزال تفجيول وا ففج ءاوس انللسنعلاب
 لرالث ةس اتا برشتب ثيحب ع ةتسابع اةيدجذنا/ ناد

 كاوا ضيا يلا ةركوو طاقتلا طقني حت 2 ا
 ملئندف ىو رهطرت هنا هب 1 ىلا اوقيامرارنماعتسلا جالاوائزخا

 ىلا هن لمرملا بحاصابرتشلو كلبك اقم ئاق ثلذلا
 ل ذاع اهي اهلل سانا وعددا

 , لسحب !تلارملا ارك د طاش ولا ةهدلا جوملا

 0 97:4 ةاهظلاب كي ذأ لجو ”وملا لحما لضب م

 رجوأاو ظ

ْ 0 

ّ 



 لي نادل هترسانهطب ,ةحصال وكامل« انزشالا هذ تحدحا دجو ناو
 هقول خيو نولماوا ينل خاشما فكه يلعو دما ًحالا
 سنو اب هوو نيكستلا/ت الامان يبدحلا نيرعيامىاذيذحلا

 لو امالخن سوي ىادنعر هش تح كثر هاطلاء ام ابدوب مث | '
 لاهعنسالا قحئئ اما ةولعقلا لجل ثدلخلاةلئافر ظنا ' |٠

 عوطقلا كلذ سخينيال هنا الخوذ هررغءوا عناب هبة ذاب
 تخت سدا نا ضرالا ىسخرتلا مالا سنن نع طبخ كو

 ءاوسر هت ارض هسا لاا نقيب ولو ةرما ويلا ةئاصادع
 ديراولو متل كوسم ملقو عقت لوا سيشل اريلع هقو

 هيو تام ثلث |ل ادلع تن نا دق ظف ال جاعاه رأت
 هادا ايام بينا ناموا

 خلاف تنتج اذا ىصح انكم اضيا يلع ةولعشلا تاج باخ عيدجهن فا اقلا ببابك سانا
 لصفر يغضرالل ئالخ ال تماك ذاا شر ها هذا بهذ
 تيو هدف تت لسا ولا تنايولو ركل |راذم جاف رزع

 . مهملاررق نما ولبن تعجيل نككو لا سلق خم لقا زق لك
 مندل . .لقذب]فامدوهس و ضومف ةسا رجلا تئاك ولو ةواضلا: وجبال

 عوصُف



مآلار * نم لفادكسلف نحيو
 ا فرركد اءاضيا وجيك ازكف رك

 ١ شينطلاو ليئغلاومنو ةشلشلا نيالا ارسلي لشنلا ازا كوالا"

 ..الهمادام قرا اف تينيامرئاسا كو سب ايلاىدلعلاوهو

 انجل ا: مطي مناف ارذع لصفئردل ضرالالع اًاقر وكلما
 ةساوبلاوئا بهذ ادااهيودبواىمقلاب كح ءاوس اةاطم

 فاه راع (صرإل ملينا امّنالةربعو يسورن :الاوزكم

  ليثلاائلاباناد اجلا لاقدنا لضنلا بريئ ل نغركوو كل,
 هلا ليلا ابا [سارإعجتب ىو ليثلادنع تيانلانإملاىا

 ظ 11و يرسل ارز وردا ذل ىلنلا
 كاطولان ب هارؤ امن لاخب انهمابزت ىذلا ليش مطلق
 ىعروهجلاو تام ثلث ف انجلاٌرث كددلا عوضو لوش كتبح

 اشو ممذاكانا ّجالاورجلااذكو كوتفلا هرلعو لقال ٠
 اضويلادف اهلل نالا تاهادو ئاذحح اب رهطي نصمالا 5 ميم
 . اهو ضدالاواع ةعوطومةجالاوراكا تالا اتاو
 ماهطاق تال ذن نكن ناكمىلا ناك نم لوو لثدت تيب
 هةكللاازكو ضر الب ! ابدعي مدعل نمل« رفطتالو للا ون

 ئازجلا زعناملع ةءاصلا تن اح سضتاو ةشيورطم تناهأ نا

 م

 م
 م وددت



 - ناييطاقكواتف البز حاوضوم ئركدو نعرالا/ش الا باهتد

 ترف: لوقو لقتن لإ جا تاكنااهرساب لئاسلا نهركد د
 تنالذاو ىنيرالاك الا فاه ف انجل ره قلي لس اجمل

 نيدهتلو انلثغلانإلا ملت ةبانتلاةسااررظالول

 , نايا اللطاتل هيا كلب يات رم لك

 ًلتخلنال سمج رزم لاخلا نيطلاف اسي رعوخا ناكو الخ

 ليثو ءامإإ ةريعلال مو ييعضلا له متي رهاطلاب سّعللا
 نا/امقتافرهاطللا جب اين تلا يبت ماسالا
 ورق دياب نا شفر اقفل نشمي يجب انور 6 عهاط

 اههريغوا سلكلاوا نوللا اهلم لعجحا نا ىلا نيلفلاو مرسلا

 شازيتملادااذههو ب انلابة ساهل !اونل' محاط نولي يف

رؤعلا شح اولو معلا دعن هيف ه اطالع اولا
 ظ ثوزلاواة

 ارض وقوذا انكم ةملنلا# ناجل تان رامز اهنيك نو ١"
 نوال داضم ميم عقول بزغشاو بللاذو تؤم

 مدلج يدع طة اهعشلاو 0000-1 كولا

 دايؤل يبي سلا نيعلار هطنؤل طز ا هلو اف ينون ال
 ا« يضف ةيلللاب نبغلا كلث ل لش دم لوم لع ىوتفتاو ان



 ظ

 ' مامن عقول ىقلاا (ةناكودلحراصااا_ خالى ظقرقح

 ٠ فسوبفالوئراعولا عييعم قش اوفو نسي دا رييهقلا» 1

 فتدخل نع لصفنل بلا لكونها كدب حم
 دنطابالوهاظرهطي اما ناك زم لكذ 208
 4 املاك ىلوتي الاد كلذدع هنمةعطت تعفوولوهح

 تلا دا هنطابخلا لسن [نملا برشت زول ليرملا وك اك

 ثوقتال قاسم اواجولا ليلعو هنطابامينب لسغلاب رهاظؤع
 ١ طاش هنن جزخالااقلابهامخ سايق ًالماحم وكر ولنم
 نتتسْؤَح:واقلازاوجهنمبال اانا بؤر شالا كل ارم باصاف
 « اير ابنم جذل لاق ةرثدعلا تيمنا لك.و لوب شاملا كلذ ادن
 هنوب فات ةلاوهاذهويا الاء فت اهيزنا ديوب هظن !ابوف باصا
 اكو انفك 402 5-5 |! ناككعاونسن كرللاوب ايرتفلازخا

 . للرسم امؤلابا نا اقف ناجل وب هريغو كرا نيبو ورط ناؤنصأف
 هبوولنصلا' راوج نيو بولا لفي رجرد مر غكا سشاشولا كلضاق

 . هّتاوهودلالاؤ راه دنيا دابتخا نسل ضنلا ابيك نعركدز
 ١ طا الا خف ةوؤلا ىا يتق تلاوخع دشتي سيلا جس نا ذا
 انسي نوثلا يهب اصول هوم ى بوث انص بك لابن كلصاف شاش
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 ئ مالا وزيد لسا داجرم و ول ناو اير اجو «لكأسم املا كلذ ناكئاوس 0

 لزم نعوساب ]لا رضنوبا لمس قو كلاب لازيالنيقيلا نول والاوه ان
 ئِشابُو رم دبيعبو ا ئشابنم ليسيكدلاءالا كلذ نيد ص ةئادلا س

 ذالاقاهشرسوامجوب تع دو تابولو ىاتناكناو هالّيع ئضياللاف ل
 ممل كلانا ةزيجيولا ف هوانضي ا ةفنال ارنع به نوط ادتو تقج /

 ادا بون بلصاف تاطق تعنت اف كساخلا ء املا ئةسذحلابؤيطلتلا ١

 هي يلب ناالار اع بجيال ىر زتلاؤاعم موبالاقر جمد لا رق نسرفكا ف
 متلاو ءاسع ضعى يحين ع صن لاق و ةسامعلا نول بوشلا كا ١

 0 انشإرعش دعهودحاوآض ولو مّرتتاَل لونا اونمم 1من

 || فاو رزهلا رعجوبا درقنلا لخا درو هاط نال ةولصلا تالا ذاب

 ا ىإزعكورمو عيهتملاوهو جبافللا نماجييعو اغلا ساقلاوباو
 ا ةصللخا دبو نسخجدنال هب ةفلسقلا نوجيالدلا ةزاشنةباوز ةفيلح /

 / اننااوفنولسبكف اسجاإرلادا كلاش ميعشرنبلو يع
 ا 1 لاه ساخيلالحب اهاصتإل ه زبور سكريعُبلا ةز جاب ركل /

 | 22502000 و طلردغطلب ملتبالادج يعل يعاب هفندتورولنكة قلو
 ايفا ,ةلاو قبلا ناوبحل ةزجاذكو اقلطم ليإلا | هلو نيجيشلاو ' 1

 ظ سوو فص عامهالءاوبكتاوبحإل إم دايز [طاهيعوفلاو ١"
 ٌ 7و 1 1 1



 - هلضافظراذقم الذ اءانلا ناسا راج قو اذا لصضفلا اهو كا
 0700ه وميت لا نم سبا امن الكس ىا

 احا دال ناس ١ كد سسعبم ليلقلا عوقد نع لح اداغ و اعيد

 رةعلتلاقباك تف كرلاو ةر اطابا:اوزلارهاظوه كال رمتتاو هاذا

 2 نال عج اسءانلا دحر عذقلا لكوسالو عوبدم غلا باكو لخ

 مهل زوو كان الاد الاحلاك ذي | هيئاصام درع هح اول ىو

 اهوا ةّيحمانونس عبو اصناو كنا ةلساخم ادا دحو

 اتاودسفنب سجنا اتلطم هتولصت وج اس روس ىلا
 نوييولذالاو كلكم ةلغامة سامع رهاظولغ رول ةافدلخما
 ةساخب هنذب ا هبات ودسنب ك سمسالاّيص]جولاكرّواص
 العقلة نياةيزس ذلك تدخلت وم
 وخيال مافى صامل نا سن هرؤسانم ءوخيو بلكلاو نج

 ييىعجولل >|نااِماَكن اًياوع رهدنا اهلتةساشلا ياعيال دز يب |

 5 عربا نال نكأ نيعلاسجولا ع لييضاددستس

 ليو غال هتولصنوغ ناوي يعل اونا اسامي
 5 2 لد نوعا ولضؤنو الخ رزطلا تح تس ناو دن يضلل

 21 زبه وركمدز لاب ثولتلاو اوووراما يقيس زال كلن لعنت اهيا



 ناارخاوضونئرلةماهيإلدب اصاام ارنم بامبو لكان ا

 ولسلل ئىوناحوضعلا كلذ ىا اباسفين ال بفوتضم مكين اوضع تنم

 ةيووتير اس اايراس و

 550001 .ىسلالعمو هثلاذ ا نوؤيسي ىرللاو

 هيمو“

 ا ”املاباسعولوءاىئتسالاوضومىاو اقئام_امجما يزل عساك ا

 5 لسغلاناكناو ةدهاكويغ نم ديرب ميماتف ثدألاوبا هرّوفلا لا
 وءامابؤنسا!نا لجتلا هيف قالي ال لب زخم نا: نجالا ىاهب د لْضُفا 0

 2 2 مكلا هضولاو ان منيان رست له | عئسالا نوني البق ملل ددعب نم حح
 2000000 او ست هنأ عصالاو غافلا هيف فلتخاالما عراب رقكزلا مول
 دوما الخ تقول البار ف تلضاوت اقع عزاز
 لاس طابا تنوفا نال اهنتسال اليعن ناءبلعذ ا راو ضوم
 فلو لضي كلا املا هع جني خت وع لع يل دنم جزعال

 .ايعبالمبا محالاو خم ةساوملال حلل خلر دول ضدنا
 لوا وسبلرق ناماذا الو هتظراع بلغدو كلر تق كرام
 زوالا يلح مولع هوما فيح ردن قول

 بت كلا ناكللاىاطيرلار اكو الخ ا ىاضستلاو اخ ترو



 ١ نقلا قال ةوللا# لخىار اهلا كا لوقساف ليطصالاكت اولا

 هيون اند افدحا ىلع طقو لو باز مهبل 43 لوتساو نادجلاوا

ؤلاما جام اغا كلذ قدا سل هناث هثدبوا
 ظ كافر وكدللو ةسا

 مضلل تسال نان( قالو ساو سجل انا اهريغون(ئطاق

 بلك ةيلاهيلاهيفاتكلذوخو م ياكل اذكو د نوفل دعو

 لج هضوم نيطلاكلنىلعدم 8 وشو بطر بط عو نس

 هببلعلا لج لاضناب هضولا كل ند بنل مزق ستي دلفلا

 ْ >ايسالا لع باكل ئيذم انركللاذكم
 كر ثلا ناكن او "م4 انيوكو دف و لح دصالاو نيعلا سم بلكلا

 0000 باء ناجل هيلين
 ايناوضعزخلان ا بلل ضال ناجل هاظلابى اجلال

 فاكءاوس كشلاب ىسع لقال ولرابلاد فلولا نسي هبغوا

 1 00000 تلبطع انابو | هبعلتلا لاح اييعإر كلذ

 .كأفيطل بضغلا لاحد دباعل نلبس وتجي بلل لاح ليفان
 هم كلما امل سغي بنعلا دونانعلكا| ذ اوابلعلا روقنع ]كا اذا بلهلا ا

 ايات لعفياذكو انلث دغولو نم ءانالا ل سغي اكد ب اعابر_.ةفتلائلث
 ظ بلكلاءولو نمل سفب هناف ةثلنلا نع ااتاو اند نع هو دوقنعلا سب

 رييمام#



 . ةلحوةرمءاى اب تس اعبس سكي ىا بازتلاب نهي خا اعبس دب اعل هباصااسو
 جرفلافليلتلا هيقتو رجاو ينهاشلادنعاب بيبو كلام نعاس نك
 صقل عمّرلا كلذ لاسو مثلا دنم رح ى ا هاجر ىداف بتعلال جر ضعولو

 فسويفاد جف لوقلااذهو ىتنسال هو مآل ظيالو ليسن صعلاو

 ”اهتلاو لئ سبر صطعلا نتدلول نمر يو لفرع قودي اجل الانف

 تاعك لا مم اد اضول َّجحوريهطت نامالو أسك نولي هني مدل شار هظفا

 لينال حتراص_ حنو ةرانلاتعوو نا ةصالخلا 4 لاق ربطبال هنا

 ةءافلا نعم ولو حابيال ةاذلانئييشقن داو لآ ضلال تفس افلا, ئمراذا

 رازاوهيزإل قا تعق يعبي 0
 راع كلل واما 1 مرة ث ديصعلا بلكلا :لوولا كو وولانزكو

 ناو يطيال لك[ جراصل لاذ يضعان الهم ئرنا هظي الدنا

 ايِملاْغم امدح ضهور الاءاللا وا كولّشلا/ لاب لجتلاء اضف

 «ءرالاواكولّشلاهباصا امنع هع سيل ذيع ةفإلاو كلا

 لئاتلا ل نمل اتتانهلكل ةلازدل تس هنا ناذهاط هد
 قسلك لئاَسلا ع ملل! نم قورعلاو 'قويبامو سئئوهوللاب

 درمواتجلارابتخاك جوفشملا م الاوهام سلا الس 9

 4 ف قيل وبفإ نفور هاط ئورعلاو كي الا ءاضنالاو

 ثامر
/ 



 0 ”..اللا روم هى ه6 ١ ب 4

 ةدفصارشم بى كذ تنال ة شاعت ا ىعرسو بوثلا نود لولا" و

 طي ابهانوركو سبني بقا مد هباصا مايو ينقل و ركن

 انامل سد نأ نلقاه زول قل دعا و ش

 (وبيل مدهنم حبو قشانا لاي : اضع تار ولاقاممملا3

 هيل كدا / ' ١ ب و / 78 |١

 اذافوزملإلا نك رهاطرمت هز اناممهيغو خيول نا ياكم جب

 اقئلاؤلاقو ىبتنارلاولطم ذو سيبوسيل مذله دش كلا ملق
 .. كوحت نام دليهيتلاواعيكادلعو ليهيش لج لماحوهو اصول

 تجيولا )لو هبؤاضتم مادام اكحرهاطديهقلامو ةولدتولص
 حاصلا قو ءامزلا تانك سوهوهنعلضفنا انا اتاهنعيالع

 عجب قابفلا بون ئيصاماحوجو تصة/لسا رخا هرضومئ لمقتلملا
 هشفن كسي نقلا كاكا ن امز انهّداهاسْت ارتالص تر اج
 . كحاهتات نارا ة انت كستسلا يغاف كسفسبال ناكا نادل
 نلبنعلا اذاب نم ةاش يي اصْم صا ذا سخر ضعب عت

 نتراضاهتالهتولص تز اهاهعسك اا هبا صم جولع: داسئلاو

 1 لصور نال ل ضاولاذكو نايا قلق بدلا ابا
 , |” كسوراف ةعبوىتصولو ضراللا زكوئنشلاو نبللا نيالا رو

 ا داب نيل |/ذع ارد ةاغيوب لم اهينال هتاص تن اجو انلا عب ا 705 ٠ , و“ برو 9 ٠١ وب ب 7 4

 1 كذلامّزلا ةصالقلاو سرّفتلا سبتعي ئ نب سياكائشب سلف رئاس

 أ
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 ن د دوما ْ ٠

 كا هتدولو دنع هول نالذاف تموبص ا هيعبو تضف لع

 لشغ,اوسةلساف اهيولصم ةىالولا نعد ايحرات ل ١ ررملاو

 لتس ناكر يلع صيالازاو لاح باع سجد نال ل سجن ملدا
 لسغلا لش تلا قاف لسعول نلوذك -راثبوصب دئابحتلع ناب

 2000 2ماثذئحاهّي واصف ل شو هئسارف قاكن ا امأف نسحي

 ىلسولوح | سغلابريطيال هن امره اكل ان اراسلا از هونويعلا فوكو
 لاجا«لع سخمدنال ةلسافد# 2107 7 هو

 فسويابا عب بوقعيلاق افولاارسداونئركوو تاننم ارئاسشك
 ساق نإ جدن مقرا سول ال >

 اوهارهيور هطيالو هيف هتولصن وجمال موا ءسجوب ا لاقو

 و ميه ا وهو اضيا سوبا نع ةياوّدلا
 هلا زول هتولصت وح امداهر انغصك ا 4ةلايقلا احلاب اهُيضراص

 ةيورا راك دعبول سولو اةسانلا احاول مجال هب1كمو وا

 انين ارتب 00 اهندعب نع كصفنا ةساخ اهردا هنْواَص ”ىطال لو ازو

 ظلي لاس ابةنصالس فهن دحو هقفح جانا بون

 !هملابلو ماَتاة ثلث اصل يعب نحو ا ب بقل : بوثلاك ادى نايا

 ير املا قبلان



 كمل ذاع الابل قةدوجولا فاك |مهل ان رلح غض ادنع

دادي سبل خا هشومات نكاد ناعو و ةيرخدلو هت بولا 3
 

 طاخيز لس ةشافنار ىهل بون كاذب صام يجلي ذئُ

 فيلتلا ول اهعيؤصدس [هيلادب ليزيام دجيرل نسو ئ افئالاب اذ هو

 ةب ءانضوتيامديعولا ناامئالخب اذهودعيرلو مسولإمدتب
 . اهتتوصياهدنعو ةفثحف دنع ىقصيال يحوي ريتيامالو
 ليف قيهرت نام لنيل انا :اسلاةهذيِع

 كاءامدعم سلو هيغيوزواسلا نياق زد الفالاو بلاغعلار 1

 نانحلا ئخنشطعلاف ان بوهومءام عمن اكوا ليزمويهاموا

 كلاثولااوعزلمإل هناف# من وماعزلت وبدا سفنواعلبقتسي امهوا

 هرييلو بولاب# شالا تناك 2 اهبواصين اد نوجيوةلساويلا

 ىو /هاط بوثلا مزن لقا ذاكذلاىظني يعير بوعي سبام ]
 . ةايرع] سك اش ناو هيؤلصءاشنا فسويىلاو حقالنع راب اب

 ' انايرغةولقلاز لانج عاب راد ثلثو أ [رهاطديعبر نانو
 اجرام رثعدنعو ف الخدلا هيرب لا ماط موني يذلا تا
 مرلاقمبو جب بولا عيناك هلو انا عاصي نارا : ىجيالد

 2# ريصناو فلا ,رطح افلام ليالاو ل رثولخلا ةيكرلاو

 ب ةاذاو انزال بيع

ْ 

١ 



 .. هسالبءاعإ نورهتلا او عوب 11111

 يكمل نع نحاعلا ضبا اكد عوكر نم ضفحاد د د لعجبو ظ

 ةعاجاوناكئ اوارنعهللاوجر عاناو سامع نع كورسا كد وختم و

 ىقصا ذا ارولا هس نيتلعا جوت ص اف نيد غابتمانادح نول | ١
 :رلسقلاةدعتباككعنب ررضج لاق دعقي نيكك كل زككراعلا
 فادي لعو لهي ةريختلا 4 لاقو ضيرلادوعفواعاسانم

 شيول زكر عما ةظيلضل روعي يدب عقيد ها ْ

 ةلظمةليلئ راهن وق صءارسارنو رشلاةدايزلواةيفبإلا
 لاق نلاف لاخي ىتطلاوه هلحو < لا

 "دو وكر ىف صف ةرظلائاَما_رابنلا و هامتا ءاىزلاو دوغنلا

 ءاوس و« نجا امانا صناو ةراظلا تسر اشعاالهناكلابم
 الديد عاقل هولا دام امدا دهس إم ]

 العات ءاهيالاوهو لؤالاو قنص دجو نوح ل 1

 نال كوبي الى صو سن يب اعم اناا دوما الشفا

 ىلصعلو اهنام [دق سنخلا نالاذا دال اوطرش نايل ةساهط

 ظني داعنام ةساخب تن اطب ىا ر ْلُق دنطابئو نطس كيش لع
 ةساخضلاتنالازا هنولصن وجبال افك اطنخ رطبلا'» نالذا

 بيج هر (عهسيع 8 ِ

 لا
 2و
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 وع

 مب 8 2 3 - تس < -

 ميم يي بو - -ِ- خ- 2 - ا ةييحلل كرا -- مية مح يح

 ع

 7 0 ل

 د 0

 . - 1 راس 0-10 222-22

 كج هك
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 ١ هتالصن اجاطيمتإولناودحاو بف دال دمابق مضومتخ
 اهنبريظيال ثيحبةس اهلا نوكيادا وشب نكن يبون احا هلال
 | دهس سيلا نضرالالع طسبل ف الأمير الو ةساهلا نول
 رهط يسداعاكاوس هتولصل سف عن املساخ سحب ذيع
 نيحئد وحج د اعا فسويوبالاقو لمنور ليحمل نعى عبولو ا

 ٠ وضومناكناو هتالصر تال رهاطٌوشإ ع ىسفلاوعدجس هت لع ١

 نعكولقفاسغيدفناوهتهيجوضومو [هاطهءضكسو هبمنت
 فنالا مضوم نال هتولصن وحي هفنااع دج هل لاق دن ةنيشحف

 ىلعراصتقالا ن وجال اهدنع اف اههافالح عمذلا دق نسلق ا

 دئااضيا ةفسح وا ئعاباوسئد ههيجل ىسعالب د م ىبسلا 3 قرالأ

 دوههتلامدعكراصة ساهل اعإلا هييولا ل دوههتسلاّنول نبال
 ىاوضوم اءاسو سكب دفنا مضوماداك ناو عم الاف ياهلا هو ْ

 ف :هيجلالعر انهتدالاّول ئ الخيل ب هن الصز اجاهاطابرتاب
 جضومو ذنالا هطيدولو اهيعررصتف هاف اد انتالان اجد ووتلا

 قمح يدل ىسمن كيو دب هلاصتناضيرلف مل دق نم لقا نفل
 ناله تولص تز اجنينبكتلاو ايذكلا وضوم ساهيل تناما ندا

 النعماتسوه لب ضرفب سبل دوججتلا ى نينبلولاو نيبلا عضد

 يزن
 اا ا



 ب روصو ناو
 لاول سشيربعوهو 80 يمال امعضوم ةماهيطط تتبول ف أ

| 

 نيذكا منوم ةساذج ومةواضلا) اوجياءر عب ه«لهنويعلاُك

 فيللاوبا هيقنلااهزكاو موهشس يعد ا ةذاش باور نيثكتلاو

 ةواص: ومال هيإس وضوم سلا وي ناكذ ا لاقيذناوصضلاو
 0 3سلا تناك نااه لإ كن يدلو
 اريل اونيو حا لص حلاو ذك باليل مضون ير

 لن 0و دج هم يهتتلا و ١
 ناكن او هريعىلا|بضنمد ا لجو ام سلق ناكذا ةولصِإ وحمل

 اما ايعضونف ناكان ادت واضل وحال أسم هايم لق كدجا هضوم

 اههيتللول نيمدتلا ذحا قنوزملا نزل هلم نوحي دز افاههضرولا انا

 م دقزم كيسي مجيلف جبال ةمز آفامدق لكت ناكذاد

 ىانؤكرْؤك ؟ايوهو نيتلكاو نيذيلا ف ءاتمزو املي وو هل

اطكخ نيف اطذ ابوثاك نا ذا حل جلا هني ((ةاضينعات ١
 لقاء 

 اوريو ااسوبلمذناكا ناوني دئان اللالعراز 'نوجولو رهرللإرلؤ | |

 نام دول اتقان او بضم بوتلاو هشدف تك كلو ئاكوا

 هبلعذكمكا مانو سئل عا هلع هنناذت لقت زهاط

 زاد تناجنكسءاداادقمى انكم كوي امناطقم كليا



 نوسولفىاالف انك كدهيامد دقن ككملب نيولاداغ كاالاو اقافنا 0

 كلزوعانإكتٌويرلام وضد يضل اق ونسو.ىادنعازهو دتولص 01
 ناونام/لق |مببلعو ةولصلا ئايلعن لجكا هفرسنانكو لاحم

 تكيولنافتّويمل ناد اقافتاهتواصت دش انك اهيعنكتا 0

 ن/ىدؤيام لق كما اقانتا لسنتول نك كة قناه التم ظ 0

 هيجل ق كسونو!ل وفر | يلا دضدنعال ف سويوادنعلست |١

 دكا ذاد م قمل ناو ثور سل هدا اكفانتف ف لاق طوحادتال ا(
 ةنيساولاكلث تن امانا هّتولص تن اجرسئشواعهب ايون

 "اضع م شامت لصتيي لو هن ام,ىقم ثقلت ابزنم ل صيعول دباب 7
 قنكو نن فول ةخار ى بسلا باتكلا قف ىا لفن فالتخا قو هد ل 0 ظ

 ماهر هانم رايوهرةرجدلاو ةنبللاناطابز اع سانملاتناكاذا' 220322 |0١
 ٠  1وكول إلا لمد اثم رجلا ناو هتولضدسفت القصير اق ظ 0-1

 ”طليخولالعواصو التف شخ دس ائيلا تكحا ان ناشلا مدع 0

 ينافي زفر نا نكمىا عطقلا لبثي ثيحب شذا لظلغ ناكدا هتاف . 000 ١

 دلفالاو اررلغ ةولتتقنلا نوبي ممل هجولاو ةس اهغتلامييف كلا ءاجولا ظ ظ
 انافلامحولاقبوثلاّ النمو لوالا هجولاى ديلا ةلزغماهتول ش ا
 يصْع نيلطباهشررفذ لسن ايوا ةهدطس انساه ضرالا تباصا ناو ا ظ

 2 ٠

١ 



 هناف بوثلالا ذه سلو موللاكب لص لئاحرنال ذ اجديلعق سف
1 
5 

 ان

 ؟اتلاب ارث ولو هيلع وللا الوحل ابر اس اخ لع شمول ظ

 كنار فاول ثيضا قيقا راق باقلا نادال ةطيولو 1

 دليلق نكرل نام ىاالاو هرياعةولّشلا وعال ةةس | ةنيإم
 قامو وت ئاسالا ايا دجوبول يصف نكح ارتكماكل
 انشئ اكن اث ةسايلا ةساقلالع شرما بوثلا(لكو هيلع
 اه ذليادفئلع ةساتلا ذاجي دنس دجوتوا داتغام فشب

 مله بألا لع ناكوإو تراجالاو هيلع ةولصلا نوال إم
 دزلا ناثلاهجولاوعواتصو بلقف ةساخج ءابلا نوكسو مهل
 مسقيذاكاظيلغ لادا اذه دتءاصن خت ةساخ هيلع سبب
 الغ ناكناو نوال فسوي و بالا قو ةدبإلا لن ايدن ال نيفضن دمج

 لإ يرانا اك اولخلا ةئالوسس سمس, ابو خياشملا معي خادب 1

 الا نمد الل نينوكذل اذه ىؤهلا وو رهاظلا زمنا لعبت هيدا

 فعال وكر اتا لمحلا كيرلا ايوهو ليغ بهم داكدألا اك

 بلع سلي ىئواعةد |ىهسلا كا واصلا ط سولو بّرطلا'“ءا ظن منال

 قي طلا سب ايلا بوثلا قلو ةابطمالسج ضراإعوسلحوا

 ناك ان وأد هم قو امر قه هسا بوطرلا تذاف بهم ىسخ



 / 0 و

 مبا 1و هع
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 1 سوت شس نم طاقتي وصلا بوذلاصعول لاح ةبوطرلانيثكات
 . مالكلا ملقتدقد ى.2بولف كلذكس ناكل نكرر نإ ١نإو ىاالاو

 ا أت نايول قاولخ اة الا سش َلاَقَو نسوا كةيلَع

 | هغاليصي هيل تبت ةيلغةتيتاشالا وقول ل احب ةبوللا

 / |, كيبمدئالا شوركم كاللا ذطو لذ الاءاسيقسلاو

 / (' ليلال تبت ط مرصع لاحب ناكاذادتال 021 [تلا نس ناعلا
 7 الارياف كامو ورم الذ لو هيلع طولا نع

 قش هنرطاقنيال قنات را نع كلا بوشلارمعاذا عضل
 | لتي داكن ماطدجو ىلا للبلاو ٌءهاطربلق رصعول

 ١ هلت ة تقلا طرتشيالم دبلن ل سس قي ىلا رصغيل انس ب
 ١ ىضعلا ل خداول تحن انرجلاكتصلا ماقم موتي موالمعلا تا زن 0

 2 كافل راء طبالو ويم سك تاناَجأ ثلث نسّصملا :

 لوس ل و ىرلع ثصيوا راح
 - هينا لح تيد الانسان لكي ليلبت يلاشلا

 أدل "2 يس | مصالا قتلا لانو
 الضلالة فقه اطويالو لاق تيَحهيئاريشيام
 ظ مثمافرط وسن مسد بوننلاو» ئرط سخن هساخ ليزر

» 
 ب

 ١

 و
"١" + 



 ٠ ظ 1قطع نك طع نودبو ديف م جي 17 3

 يما لشي رلائرظلاوشا ذات ريلا5و بوغلا كلذ من صامداغ

 بهزو شيول لاحت طن ءاطنخ الع ردا لاول طوحالاوهورألا وتلا

 راش و 1 رام أ تاعجتبعولاايا 50 ا” هاط قابلا ضع 7
 قل هل |جوام ١

 م 43 فاودإز انابدتقيذا غيل اىتلادملا ل اصدامرلث تلافي ا

 يووتلطا قلائل راما ى دس [يلاعا اريل انااتوىلوالا] وصلا اهينع | '

 0 توب بصم د : اعول الا نيل

 1 لب خرا نولو طم ةسا لا غفيرا لاو ةعب

 6 دا ساعحن[ىيال/لق داحر ني ىشم دعب 0 0 اادإ ظ

 : "ام ؤوتلا قراخممةمرتلا هعسوتغ عدا طور لجيل |

 روج همي ةلّرخار لح سمج ةلاسع هناراعسولام نيب نسال مالا و

 1 كرتغاب لال قحيالدنال تيكر ناداور جرللا/لقوعدإو ناو أ

 000 لسا غلو ليال اوكي ةنيعشلاد جوانا رهاظدنأ عضال ابرعبتلاا 0

 يتاح ةبولصال منال ىلا دجوي ىزلال يو 01

 ىشسالناْلاو لك كوي لضعب (يلصاتأكنآَف ثول دجي ارنا ْ

 ١ تساهيل ناهي مهظيولانضيدار صو هباصاوا يلا 3
 ' ناننإورهاطقابلاو 0000 .ناكذأ ( هنا "تل ورذل

 اف

 هي لسا



 ا
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 دويل ع

 0 00*51 رس هلق امان
 ْ ف يالها بحاص اق ةقسشفلا بار: ىتولَصل دكا فلا ضعب

 ليال الاَةّمزلا لها بايام لدنال كتالاهتا ضال ىيبقلا
 ظ

 :|  لهاتكزلا جاببتلا 3 ىاضلا: جالو كدا اذهف نال اال سان
 اينلزبركداذكه قيد مدا نلالاوبإ وبلا هف نولجتس هتال سر

 ١ ل دنافعت شالا الا ةولصوع فلق لوو ياهلا حسك
 لاول لضم ئانم فريش اذلئ وضم بولا ببَوصع
 دلل جاببزلا ناكولا هوي ءا لا وفضي قحاسفي نا هلم ئ كوالا نا
 لطلاب روض نات رخاطوع انا نولكيالو ضفنمال روكو
 رولي لسع نا سبرتخلا نحدب عوبدلا ول ينقل 3و اذا نر صعلاو
 .ةيلاجل او وتيدوا دم هيد يوت قولو دنا اوبر شيالع
 وز يول مانتدعب نول ضي : سلا والا لعام هند

 را 27 آرتم رول بتلا التو بع لاو نانقل نام اذ نومي ءرداط :

 32 | ادع رفة هترانااسبايواابو 537
 محول رك رلارانل ل ضي ناييلغلا ةلاجييخو رطبا ليو رانا ظ

 204 دسم ناو رج تساي كلت نوي نال
 انلثوطت نسويوبلات هانا تنيطوآو ترهطة شعم احلا

 لس ظ 75

1 ١ 

  7نيا

 - ريشا

١| 



 فدلاقادبإ 1 ك1 ملا كوم زجل فيو ءام اب

 1 ض دارو ايطاواستجلس» تاو وتبورسبتفا . |

 || يلا والقيم اهبل يطيال ا ضاربت تنكر فطلشالا |١
 | تورو لاو نابل سي نلا55ارا لق 5 ولع ا

 ) ْ ا«اوغبؤجلللشنولو !/ماقلا لع: دادادضاغلالا يب ظ

 | هن ة:ةبيمدس اهيل ازور 0 2 هاف رشا رهط” 6

 | در لكويرلا نإ ,رهاطرعلا لوحي قلل كا امو انيللا ٌةشب اجي 0 'ٍ

 ناهز لها مو سانلنلتخا,لاقةتس تاالولو رس زئخرح 0

 )000 0 رخل ا ةزتلات بايد فارما
 "1 2 هلم اهسنول قبالجلا توا كيولقلا جشو ل لد خلاق 1

 لونا تون :ليلحرف و تعتو ةكبت نسح ا نعازقت ١

 . قووهللا كو اهطرتغتيدلا_للؤتتاط ل72

 سفرال ىطهوخوا طاسبوا بونوفرطواعؤ نس قتلا
 موشلاوهدبوإ خال زار نر ظلحا كغ اوس تا اج

 سواه علا ثرطلاوفلاو هاما اس سال ن ألا ا امئالخ

 قضصعإو تراجإلاو د ىجيالاطتكرع كلتا ماثتضو
 ' لع ةعاجد من اهةساخئاهت توارد كراع



 ٠ ةزأ

 اسم | ربيعي

 ع

 ماثولو ةود_حانح اشم "2 [ش رثكاو طولا( قل امن ئحدادئا

 دوج هلشوا ذاب لوجو هاثح يلح كوة سافل اع

 | هلة سايعلا تولوا 1211011100

1 
 ل

0 
١ 

 ١ هيلعافسان اولادك ايو نم نولمن هلا ويلا لراس ظ
 لحم ذاجاب,ملعماقو امرت ناو نوجيالا م, قصو ا سحب
 ةلبزلا واص ةطّصالو ةاعن املس اك اسخن نو جاابسد بوت
 دوزولشلاؤ ةرتس ضرتفيامىا وعلا رتسوهيشلاثلا طشلاامأ
 ظ نازي لعو ةركيلا وة نم ورستلا تحلم لج !ندنلا | لظنلاز وجي

 ظ ا نيمار اشعال قو روعاضي يل 200

 | قه دش زمإل عت يمان :روكدل ولن ةريوعلانلل' وعلا نس
 احدت [١ سن قم فسوتواو مدسحف أدع ماو ايش نبع زنع كسور خزن

 كرت روحوا شفا ببجلا ]ولحم تاكا آد لاق ناجي لونلالاب
 اخونا ياعين لا وهأ ىررولص إسنا هش روع

 ضار ستر وقلا قاس عج باسل معنو ىءاثفلا 4

 نيوز |ضعب ىااولاق قحرع نع ءاشه ”ياورعواطوش

 نين وتم تدي نيك يا لور ب قضلا لأ
 نقلا لبفاهرو ةلسافات راسم هنروغاكر ههنجا ظنون نيرو ح

 527 ًُ ظ 0 ؛



 مت قولو ريل وف لهل عجتصالا ا م عاطل وعون |

 داق قاطو هاو ظنك تيان رعات 0
 لونا جيرانه اجت ول ضر وبيوت ليما قو دعب
 ةروعلاة بو سنون ثتلا ب روحو ناكول ا: حياشلا ضعب هب قفاكزلا

 سقدولضلل بج هل د اهوخو ةروّصلا ذه ئةولدقلا تاراج !َ

 ”لعتيفزلاو الشام ةموتس رولا داب باحد كيك ١

 رخل ولا نقبو ضيا ل فسا نمو اقاقح مضلل نلهتب تلا.
 قالز/وعب تيبلامت افارتكوارمجيالا وع :كلاةلوفل ءسوعاشل/

 ”التخا ئيسدتلا كينيا سدؤولاء تدخلا ظن دوةولشلا زخ |
 الشمال لجعل لاق يوجب تسيل عضال نايل قركدو ال

 ذا اناهل 4 لاقو نهم تاريقفلااصوصخاريهدرنوهظم تاقزفل

 ىتق لاو اغا ناسك واش نمدقلاو 10 507

 كوع اذ ةموعبا تنيلاههنا يضقلار ابتسم لاو نمو

 ايرثاو طيح ىان الاوز يدها بحاصر انحيو مالا راح

 ى ةروع هلو ةروعب سبل هنطب نال يق املافالخ هنطابد كلر هلفرم

 . هال ريغاك يورو ثلفلا ناعما عع اوّل هاظتق اهل عوعاَهّيَ

 «ءانخو:ءىعباتسلاويعإرَضْنا ةفينح ىف ] نعفاوَر هقول عيال ١

 يوكل
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 ظ ٍلءالاَلَفلأَو اههجءاخإل ةولَصلا ى وعم | نعد و دايئتعالا 4

 | اع تالا لادبازرورزطل معاي اوه: ايدن هاطفهد
 1 نيله ثيلا ناوي هيفا لاقدتم اساس نع لذاتلاىا

 ١ ةقلعق رو كولوعو ة وعش داهتولصة وس لسرتسلاءء

 قتحذاث دولا اههعلذتامال علام جيتا ون امانا
 داتفوهأةيوتَعلاوصوزولضلاز اوجونب [مشسرحاو هير نشكاو
 لستسلا نوه هريغر ةبادعملا بحا صرخت لاو ديهتلا ردص
 اهي[ ضف كالا همن ايمانا جرشلا اى تحملي ةلاو روع
 وهو لَجإ المع رد ملحاو ل كر بنج يقع لاقوة حاووضع
 لاوج وزيره درعم نينا رواه حيو كالا نفكلا حرت

 اا 3



 اقاقتادبعرلورلا سى اكليل فاق سن ل ناكاورقعم

 ينك لكلا اقم مات يكميزناو فك تال ونح ليلقلا هل
 نصللايوو ام ئآنلكأ سويوبا لاو هنود ام فولذم ماكحال
 عيال اموؤ ناتيامرنصنلائاشللادنعو صل اويميالا

 مالو فقيم ليلقب 2 سي هنال عنيةيامراكو رئي سينام. |
 ايلطم: الا نسرهلفلاو نطبلا رحل ةبادلا سلستر تسل رعاك.

 نتكلاهكه بوضع اف ت13 :رخاكل جلو دل نسلققلا كو

 وُهَرةظيلغلار وعلا لحاتام سون انالخ رهان عني هيعبر
 اذاؤاعياف انتل روكدلائالخلا ذهراعوفي نيّدلاو ليش .
  هلعمزاف تسوي قالا لذتاقكدنع هسا ارضلح نفك
 اكو نايايزلاى نوكذم نال ذهو كاوا افضن ولا مونيا

 مبلل/لف ىلع دازامةلئيلغلا وعلا م هنالانا قبلكم و“ ريغ

 ,ملعدينتإل اهلك اهررفيوضعربزل فل نال عمالاوهلوالاو ظ

 - ينم اريججئاشكلاوولضلا تزاجللإف اكناكولفرجلاردق
. 1 

 ىو ٠١ 0 1 ىلعت . 2000 وول 8

 قل لتيار مار وضعائييإ مةقلم اليد
 5 (لاىدتاسا اهلا بلا ووضعذميلا لكلب ةصالايعا زهزئكاو
 وه ةةهارلا نقرر ةعلاوهو ابدت ركنا ةثها نانا

١ ٠ ٠ : ' 

 ىلا -2 7 ص ,
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 هصائلخإو مف
 "7 2تح هوه 6
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 رلو هردصلا س64 1' 000١

 قلؤحتسب [َضاكَدَأ ابو رثكإ لف ةريكتناكاد ا يباشلاو

 نراه[ قشسنوضع نأ لا ذكر انام ناك ظ [در فش دعب نشك

 قورطبلا سبام لح وا عوضعهناعناو نرسل نيباماذلكد
 مرة لملعب ثاني بوشلا ناك ادا قتلا ئالا وسن رش

 نظس كا
 ”الاالااغيلعةناكولو زهاظوحو ةروعلارتس ةلَصحيال وبلا نول
 "حيو شتلا دوصحل هن الن | ني ]كتب لكتتتو ىضعلابَّضتلاَهْنا
 مسن مذا سا غال ملطولف هع هيلع سبل ميل ف <
 وصخ واضلا ناوج عني ستعم ئه سل لادللا لهي هتوع
 رقي ت لصاوةلعا نول تادائقلا قركوو دب موماالا هرتشسلا
 ه7 نكحان رح هش سبل ىذلاى؟كيزجلا بوتلالع
 د : ياا هجم 1
 لذ ننكملا ناك ئش ارتاح نسوا خخ سوس اه رعل
 ئاشلا نلعب ناك متولص د وجيال ةوانلا هب, هلي دعيت:

 'عولب ئرزتنلا هينجت بنعلا ال ضعبلار ا. تخ اوهو امدرعصأ
 نول ند نطكاول ىتحت نشكل ءاضعالل | طصا هير يحل
 نشاكاوا نزال هب وجل نال عنج اهيعست لم نبوامهيعس ها جود ثول | ا
 ا ذل ندب ندر نم ئكرول ام. عني اذ انجال ابمججأد انما“

 وول



 ٍ 4 1١

 0 هيام ظ
 1 ا م م 1 2 ذا 1 0 .٠ 3 ) ١ يح 4

 / 87 زوي ١ * ان ننأإه ٍِ : ٠ 0 ٠ ل ا ١
 ع عقمالا سر /ىعل اما اهيعيراذلث لنفلا نو 5 شلت ن الا نسوا /

 ؟ه/لزراهطيرةبتلا تخول ةةسلا تسل جتلاسةرقعات ٠
 ف 4

 اثةيلكلا لفسان يو اهيفث انف نطمل ف عاوز كلانا عام و انذبا ١

 3 : 15 7 : 5 ابيل ارتمالا و ةمزحلا ]يم ارت دقتإلا عاج اب ةموعب سلف

 قةمالاةإ نتي دتبتاكلإو لولاة اوةئيولإَو امنمكل ذتاشسكلاب

 ةفونلمىلَصلا رهو تقتعاولو نيف ٍقَتلاء اقبل لوكا ظ

 وزرع تاعواو تداجكم رت زيترعةقضاغوسانل |١
 يطب تلو ةولضلاو ةيوعوه ن اشاوطعتشكلاناون مع ادا لعبوا ١

 ١ ١ق اتمنانكالاومىاةعمدت!ناقئ انيكك كلذ ذقت .
 هتواصياكنال كل انرسيامهربخوا عوكئلاو هي تاكا مانقلاب

 :مهب ىتؤيامرادتمث امو لاو انكي انلالا عدول نأو

 تاسوضعلاك لذ شسبير لف تيوهست « ثلث رادقم كل ذود
 قلع هاو ملال كافل نو  07داس 1 9 ١ 9

 ا ةيداوصلااكإ داى روم اف دءاخ نسوي !لنعةّبولص
 كلن ينام لسا مفرموامامالامانذ ىلا [ءامإ هفووأءاسلل

 هيدؤير يعزم كر ملق ثمنا نوكدلا ولذا جاكت رويل
 اني" : هما ب
 داك ذهو فسوبو ال وقر اعلا وريث لخ نسون وا رز

ْ ' '|0! 

 طش رش هعنمب ناك اف /هعنصربخب كاد وذ لضحاذا



 فب كان زكناكمامإ انانارعائْوصْتَريَهاَة بدسم ديل سم اقاذتا
 هي 13 ناوم]اعتسا بجيب روعلا مع سام لجوواو لس ىلا

 لئارعت# لاؤوقلولا] م 5 1 اللغا وه امزتشلا

 هني وب تسياماالولوداوتلو عامل رلولا نلا# + ههفلاو نلبلا

 ةوعرؤئللب ئيطلعرلت نايرعةيشا قو هر تسلا بجو موحيو

 / ,لقولامك دال نيكول واصلا مانا نئت . يقم هلارعم 1 000
 ا

 0 ناوعيابغ هند وماي رع هيلع ف صحيا

 نعو تول | تونا ثاخاناو تنبه لصون زف | نا هيلغعي كتبوا
 دسيىبا لوف اذهرتقول ١١ توم فخيرولامر ظني هنا ”ةثالحه

 ظ فيخيرلامنخُئب بوثلا روحو وح تاك آو طا لاوفدو
 هوون[ تا صةبص دنقلا اك ناكلا ةءاهطكت قولا ترذ
 نزلا طي ةرموعلا :وخام كلضولو ةداعلاب ماقتال نال
 يلضنان يفسد ,ءلاريغب انو ةداعالاب ماقتووخو
 ةفئهصقلت ماهم إد نصت باىنا نلت لجحرلا

 ال تزال لاحت ئاضقفلا لعن امم ننعم هتملحاو
 ل 00 هلو "يطا عم
 تلصول بوث :اهيعمم انابيب نه تجر الما ةضولخلا د
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 :رانتنلا وجاني هاو ناه ذا ىش نيكي تاق ديف 0

 ىف نوف تاجر ةلغات قس ارناف نيلي ةدعاب تلضولو '

 0007 نوجال سال ةيطفن كزدوارسا امون واعدسج

 ؟لئاطوشلاات | يقم رضبال هزل نلقاك ظ

 نئيءاغلا اخيئادنف وضعنا ني ةابقلال اب: باوهو

 ةكيداكأرابعتناسضا هيلع صرب ا 2 لع بجي 2/لدم امانال> |

 راب تبكت 2كم قصول وتحرم نيع دباس دهجم 7

 نيا ايل عبلابقتساهتياهونتر ادا كي يزاول ثييب

 دل لئاحتنبعلا نيبو هنيبن اكس "نإرزلا قو اعلا 57

 1. يوموست ُُ ةعلل نيدإ نسدْرُب اذه ىف بيب اقلاك ٠

 ام ةهيلا ذا هتيم علل هج هسرفق ,ذعاَناعداكَو
 قال اوقؤعمبد طاع اهدنا ا

 كلظالاو .فالخلا هوو اهنعةباصااضيا باْحَلا نصا 1

 طالباني يق يبا مامالا يشل ناكو ب وبي اعللدبدعو وَلا

 هيت ناره امىلعم انزال لابقتسا ةماعلا نبت اغاراع
 ناحل انيك طرا يلصنل 1 [مامال نها

 21 نا 7 لوف
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 2كوا

 *- اسس
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 ديلا ايبرعم يب امدح جاهل
 ب موب :, نيب ادد لنور ناف لت

 عئللذ كييئاتنلا بؤمرلا كيت م نرصلا ا !نرشن ىلا لئاملالل“ 1

 ةراصتر و نعل تسرح ةقجلا صال نيكفلازت
 ةليقلالا ةعوتلاواع دعم عملتي اضم اصير ىلصل ىلا ثاكناد

 ايف يداه مج هيتس قلخاس رم هيحون نا تاك ظ

 ] ءاتبرت نا ةورعلا فاز يملا ى لشحي هرضجإعد /ولا نك هن دبا
 ه3 نآَضي ناوحالا لعل دلل ىلا هجتوتلا مزلب ليال هلاث
 يسير اود 110 وار نيلمتلاّنذل الا جون

0 

 كولا لاغ تعنمو «ةيصسوب وعولا

 اع ا حا ريع سدا انقلع نبع ولا ةقحفازلا لها
 . دعو >0 < امج مدار

 ٠ 02 ب نيرغلا ةح ونتاج اختاه كجتوثا نا

  هناَلاَدج الع مقر اميض ناك امل هيج [حا هويات



 ف
 سيلا

 وردت : نجا رصد ماوي رادع نم اخيرا بولو ءآرتزلا

 ناتقاك الاقل |١ ليقتس هاف نيطلا لحالاريلع تصب تاك

 كلارا :ئاصدلز هسا لازع عاطتنالا فيخيدل ل

 صا نمنمطلا نكرلا نان هوب ىذنلا وطساكا نوبألا | ؛

 6 انه صولفل كرك مادا نه جول
 انينإلعريغ ا ااهتافانل تش ذالاز افالْضب ادلع ْئَوطَع ١

 رصلا قاّماوملا كل ىضيئادأف

 ذلتدو نو نسوي انعو كو لعل ذن وجو حهإ دع ويت أ

 ْ انرلق صلو اولبس/لفليقو نيس دق لبعد يزخا زالنس

 رع اهتتللش ل خدم رعلا جراح كارلو ئصفلا زوالا هيف كري

 م [رقتساو ضر ال العر . سيو ل ظنيدنا ىلع : يكول از غ ابك

 تميس ااذآ,عوفاشللافواخ فن جإوب سل هب للئاعرفلشي نمل عوبرش لا

 رح مع لكس اس ناللا كلن لها نم نر ضحي رسل مقا هَلَع

 تارامإس هنظع بلغ امإريلطف هتف اطوددهج) لب ىاهّتِجا
 ةرامالا ملئال للان ئيلالاد الاوهام بلطى اكرر لئالّرلاو

 كذوةلشاوارناداةئاغم . جارشإل اذ قئابتبا 3 يوررلع
: , 5 4 

 ىلعر لقال لن ناو لد ,:ةلالعلفالن اكن اب تقلا لع ىذقلا 0
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 | هقوتلارما قنا ةههجك ذلة ياو اا دلت ة وفل عاجلا
 مجم ااولصوةراهشلا نم ةعامجرعةاشلا نهبشا اندنعت لإ ابيب

 . نلطتباع بك دتف دنا ا راش تر ضب سبل دلو ماقو م

 ا/ناامن واخ لعل وسلا ملدا نش اللا حروئسس نا زلوم ئسي نم

 " انااا يدا يلع بدنا ذلوحدن وعنرزن افلا واق رتع
 | اس يلعبجاولاوهام امكول هيلع داعاولت صام لعبد اطحا
 "لراس َولقتاقرعم 6 اطل كلذ نراعناردترلقو دعسوى لا
 3 ايلا يرسلها اكو ماملانباماررلع يو ولعل
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 سافانا لين وبخلاف رمتلا ولصق سرّؤلا تيب تيرلا نيهجونم 1 ١
 اه هل

3 
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 1 هوو انوع السا عّيدناه قا ديما <
 لضم ليلدلا نال راهن وا ةراظم ابل ى كل دناكئاوسرَصْلاَكوا
 نواز قفل جرو صم امانفد مجري ع هقدر ناو
 . يلع ذبذا حفل نعو لغو ةفينحم ادلع دع ةلبقلا باص ا هن لعولوكصا

 قليلا يجمنالاع يعيد صان[ نسويوب لاق زا
 تهيساوإو انتو يزطتفجبشا ئااميوةداع دلاك ةئافدلف إما
 نال وصدر مبدا داب قص ةرالا3 ى رشف عرلو ؟لدبلا لع
 :ةالاباصارنا ةرلشلا لولخ كراع اد مكرترقو هيلع نور كلا
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 ليال مل منت ةقالفسوربالقوزطو جفا هنعةولشل لتس د
 كدروخال نيعشل ع4 رولا ء نيو هاش ارنمك تأراعادج راحت

 وكميات هلعتماعالف عازلا دعب اباصالا عل
 4 | ىكصيليفو ويلف تولع هير عيوأو كرو لو جرشلا
 هنت ابو هارثلا هلع هبا و طوخحدلا و هجو كلهيجمدر ا ىا

 طئاسضاوا نانو ورق راكب داكس سام 510 كلف سارع هلاك ص

 لهلاد شل رتولص ويا لفالاو ىل'لوصخ هبولص ترجو

 دهجلا اخونا نا تالا نك“ لهالا نبل اوسلاوهو نيلي للا ىوقااب

 نناكوةولفالاو ءتولص تزراجئارقلا بصا نا هلاسي زم هايل

 هالو اى اويول نا ها ونبذ خويال ن ل! كلذ له نب سيل ةرضحب

 تالا كاز لها نس لاتسولو و دبتحليلقتى رماد وجالو ءاشدهح

 ديعنالا,بلامجوت قل يلا:هجلاريغةاشلان ا هريخا لص 32 بول 4

 كاةع/مىفصو كتم ةابتلا كك فبل لس تيرم ل هول قضا
 لذ جياع يرخح عقوف كوع ةىلمشلا ئوهو كشري هفوة رج ٠

ا تاعك عبرا ىتصانا هنا قحر تو سول ارا وش
 4 اهجونر ايل

 00 |ةجالا نال تين قاط كواتفئا لك جويل

 ةعيالةفلانلا ىهل)لّوخعا نا اهننوزماَتلنلَعْخاَو وضلداوحئماج

 د



 ا
 1 صال ىو ةولضلا يلقن دوال:
 "| عشولاتاارم تلو ناقل هيلع تربشا ذأ آل الهو دجوا لالاو

 !١ ىح بالعون كلد رعب كشرث زمول تبت اديخاررهقلاو ْش

 « | دي/,ربكناكواءاطخادتا:ءزلادعراعراو ريع نيتيبسداشرع

 0 0 لبى صلللع نارا لاموركذو ةداعالهيلعف

 1 .فنااةتاقاحلاقركرو ىلا نورك تناط هب طارتشا مدع تاجعورشلا تقو

 ا  ةمدصألا رهبات ياتو وعزسل
 : اكواد وتوك نبل نعام وكي لقبر سي لبنا هيلع

 ١ موال ابتنيرلم ار داش شا اه سف تبيلا ةولضللابوان قليلا

 0| "تر عوجه لبنا نعرمص مدل وسو او ش ارزع ضاوي
 ا | - لّقتسناابجاو هيلع ناكار نعد مجبل قجولورينتلا ىاقاقتا ةنولص

 ١ | هكا شاركو ليتل كاذب ةولصد ستنال د ةغاس تلا
 ١ تانيا عذر شياع نسبا تلو ىلا اهيلعماوثل

 (| ميلوتوالملا :داصن ناطقا ذم ولصلا 3” رت إو

 ' للا تانتلإلا ان ةولضلا اي نسا كير, ىندل ١

 2 .ملزتا :سلزقق ثكحا راسل ماو: :

 أ ابا ورسوم سا عنا لص تلح

 يي 2 ب

 19001 ا



 اد
33 

 ب
 لي < 8

 جزر هبت رحبوا هنإ]عاتآو مالطصالا رصقلا لب ضف نول ١
 الا لطم نامل ندياتتشل نال اى انئالابةتءاص تاس رسلان ١

 هيا ذم نا نلتخئدل هع مادا دحام ناك د هيسلاو رعب |

 | نلقساوماماةفاكت ان كم نوساو مام ىلا اهو هن 1

 اع راموس للان ال جذي ناو تدض تدحيول هناراعتم ظ

 نرصناذهوضوالب قنفامنا[نلظولا ذكى جسما نم جورخلاكت انس ١

 لاذكورهيملا نمجزيم ناو هتولصرسفتءاضوتمؤ نام لعب

 | 0 جويول ناو ةولضلا د سقت ثول رن لعرب ئرصناف تن هذ لما

 ١ ثار اشيثلا لصف ولعال نمفتلا لص واع مف صن أيدل رئيسا ئم

 ففضصلان ات ةعاججرا وقتا صن او”ثدحا دنا ظل

 درسنا ثدحلا عبس[ ظاقابتزواجيرتوعول وحر يسسالحنل

 هماّدق هون ناو نلخملا بهذنا اذهدسقن ا ,ةنواحيالزلعداو

 ولاا فقالا ةرتس ل نازل اهمدعو امال ةرتس ل واخر عما

 هضومر لق ةنو اجر دعا [دزشانالاىاو ضونيقلا ةزو ا آعان

 اطيح ناز ةصععلارسا د رعكلا كواولتلا جنب ت | موعومر و هس

 ةربعأا نوجا وا صولو نول رياض حا هضوما5 تعضوول
72_ 

 2 - ”يصسب



 . ةنيفسلا وا نوجيالهحورطخلا قولون اج يلطسوعيا
 ١ ةهج تيجؤصن ا نوحياطو اسداقن الا نا لابتتسالا نمد لدالث
 | فؤلاب عاج صولوترادانأك للاى لا ريت سنا دمزلتو

 77 3 : د4 ْ

 0 ابوس سووا
 ولشل»!"لاحا, ام اعهماما نلاخنم ةولصرخت ل هعامت

 " ةعاايؤقارلص ديك يهيم هورج#
 | ةلقلان اقر هظف ءاضتنلا اماق ءامالا 1س ارا اوحال / وبس رإلو
 ا ماتسذاب تولص حالصا قوبسلانكما مامالا ابيل[ ص قلاةهجلاربع

 دل يظانا ىرتنل هديت فمن ف وحوملا كيلي ينقي امن دريم لدا

 رقد هتولص مولصا هنكيدل ىخا ةهجلبعلاّنا مامدلا كريو :
 دنع 2ايقلاوهام يغرم متولص سنا قاما و همام | فلاحر لتسا با
 ل ونوال د ضامن :

 ١ نقل ارامل جاما اريعاملا ل /ىئنالا

 يئالولص تن اجالاو اهرتولصن كملف راسي نم عىرشلا تقوى ال
 قاتلا رىلاوا[ضايبا فايف ىاوهو قالا ولط اذار | ةولص زول تقولاوهد تلا طورش يب ل لا هكرتقل نود



 «امثلا اور

 .,, دات دوف دبي للاى قيطتسلا تا يباوتو بال ولاويسلا لولا عواطض اه زطاومامشلازاونلا ىا ةوفالق ستننلل ىا
 وا 0

 ينو الظل تنال ضيع دكا ضايع بج
 ريال ةجلبللا حو نول يلة ولص تقول خدي و انغلاق
 الو لولب نادك وع نياعنيرل مء هلوتل لكالا هنو الإ لع
 بوالين لاق هال ئريطتسلرلا نك ليلا
 ئالصيىا قنات رحاو اقبالا هظتري ناوحو

 نزلا لحوم اضلااعزمالا موبالق اشعل تقودب جيلا ظ

 ةبقعي ىزلا» نجا ىا ىسننلا عولط لش هتقا راو راسب
 هاصتقولَّواو همالا ءاجالاباضبلا لهو نامؤلا نهيهشسا
 نامزلز»سيشلا لاوز هرّيعي ىلا ؟نحلا كيلا آو مرفلا

 ئتلكلظراصا ذآ فإدنعارتقوحاو ماجالاباضيا لهو
 الق لاوؤلارنعع ايشولا نوئيك زل قوس ىلا رزلا نفكر
 ّيئرلظاصاَدَا ةتلثلا ةمالال ونا لهو صون سوبوباكا

 للظراصا نإ عنبلسا يارب جيف! نعو وال َقوسورَُ
 نيلتلالاوعلاتقو لحرالوريزفلات قو جحيلاباوترلس يش

 رلخ قيالو نرلفلا ةلييوتحر معلا سيال اغني 'عاشلا لاق



 وكم نيب احلام ليل لو اهيل للان جزيل لفل ليي نال
 ايفاونلالعرنلا تفوح ياهلا ةولَص ثق لاو غلا
 ] راصاالاوهوتإعلابزإ ا اوس ديلش يدك ظراصا ذا هلو
 فلا نامزلا زج ى ا سستم برثتولام اهنا حو ءاوس هانم

 7 207 0 ا اا 0 ١ ٠ نر

 تيءاذاب لل ةولص تقو لاو اما ' ذعر ىسْشلا بو عشك
 . ديقعيكزلا,نجلاى ينل يقتلان احبلابّجسشلا
 ملا نفل ئكاللا نطير وكدلا ئفشلا ىاوهو ئفشلاةيويغ

 .. ذسوبوإىالاقو جوإدنعةوفالا نوكيا” دعب يال
 ىلا اشيا مو نعي انبلسا ةياررو ه ثلا "هال لوفوهو
 ملا ليلزلاو اهدعب ىذلا ضايبلاالاهش بخ اوهر وكزلا
 الو مهلا نبا لاق امهلوتل ”يئاوملاو عنيدسا :باور تش نسال نمد
 انها ياصت تولد اهيا جرشلا اذه م يبارودنو تاور وعاش ظ
 4و ىلا قا قو اكمال وتشلا باغ
 تقووهكزلا تقولى انتولاةولص  تقوو ئانليلا علطدبتعب
 ىايئاؤلا«اشعلا زواصدعب ايزقو اهدثعر جه دنع ا لهو ءاشعلا
 بوحول وادع ثول الكا هيلع اننعلا يلقن وسام ىقصلا
 أ نبريجوطتولجروكم [هدقلا نا م«داوتل بنيت

5 

1 
/ 
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 ىلسولا ل جواعت لا ٍولممَدآءاشعلا يرن راع شولاودو :٠ 7 ب "١ 414 4 همس م
 ةتيافلا بف ةقولالصولا لع قنامل ارضن# اشعل لبق ولا
 اان ةمرصت البكا ذ عقو اا شرع حا صوفي
 توتير ولالص وعزت بوقت اعلا سول لبجرلان وح
 ديعترناك | دب اكءانعلإؤص ذل بوثلانارهظ م حا
 اىنقول نالعاواملاف الح ةنيلحج ا رلعرتولا نمد ءانعلا
 قاكانو دب سيول اههوجول بيسوي نولصلا" دال ط رشوه

 يا ا 1 4 200 هب

 لحالات ”لئئالا اهرب سلما ىبئ ىوش تدعو لا نإ كرم ا

 :رانصالع سل بتكقهتولصا نبع هانت ندلبئءاذععلا تو
 نواضياىوتنلا زهد تدر ووو انعرلا نيرا ا يهظؤفادبوءاشعلا

 شل لال قفى ةوذغلا بويع ذي اي يفلاناف دابا
 ىلا وجبت دروءاشعلاءاضقي فاق ئاولخ ا الا تشع هولا فما دو 20315 / دبو ١

 نالاخاوجؤلبفاب وجولا مدعب قفاف لاعتلا هنسلا فيس ريبكازيثلا
 امتسانش لوتنام مذ راوح مماجبدنئاعؤ هلاسيزم لستر
 لوقتامر اذا عنخاو لاكرلق يله ة لح او دخلا ةولقلا نم
 7” ف لو

 ةوضو سن ذك نيبوكل موولجيموا نوقف رلا موادي فم ظ

 قاواخلةلبكةساخلا ةراّصلاكز6لاق هب زل لحن تاعن ثلثا

ٍ 

 ./ يروا



 !1 هةعانبجا لق ضع اييلع ماما بالو هيف هتقاو ور_.ةساف هباوج

 . ناسخ ملا فلا اشبك يضاك

 اطالخ عطب قومك كيفي سلفلاوةؤلاناذكو

 0 ولادك رجدلظع هناف راب اورفسا رن وق نر

 ىلعمفاهيل صب نادنا,تّدولائ«ادبيدنااضيارانسالا حو

 ' |  يفاكولهاررظولام همالسرعب تقولا نسبي ولّشسلا ىو
 [ هج لش تسلا دجداعاهديعبو اضوتي:لاهنلم ة ره اطريغ

 ظ ريل ةولص ولم منال ءاعان ع نافسالا بَ يقرع
 اعيس ابكت اعاججا سيلا يسلا ناف" ةئلد نب رولا موت ماريو ناو

 نضلا قرهظلاب دزمالا | اندنعاضيا يش ىومولا تقول

 هلزش اذان يلشلاناودرباف راق تشان ارق شلع هلوقلا ْك

 ااا هك ظ

 | هاو وسشلا ريقي لام فلا وبال ةنسدالا لك رصعلاريخ
 1 صلال سي ناكد ال تللع نال ذل صرف ليفي : ديالو

 ':|  هلاثاوبنهلا يعن رفئال صلاتنا بعون ريما

 ْ انيغلا هي ناحالا نيب صرفلاراص قت لاوذلا لب ل اصح

 1 7 ا يم او تربعت دك



 ل ميلا انكشف وقل رغل مهيالاةئمالا ا
 اهيزحارزإ عنربعو لبن هقاوب عبي هناوانلحا نعني دنع |

 م لا ههلفا اه ينلات زهر الغ ]ديو هوفر دونغ دقن ارب وح "1

 ةالدأ ايل مف ازعتناو را اف ليل لع برغل يخنق "0

 . ننام دعزمالا ليمن عصالاوونشلا بير لامهلعارسحلا ١

اتا تست ليل كلَ امقااخهلاوَص هةر 4
 مهل 

 هذصنوا يتلا لالا" شعلان نار /0 ىتتالعشرانا االول |

 نايا ورامي عولطو اليقلا فضسدعب ا عبامول هربا 9 ظ ]

 _ ةاولف دعب الاذ دااتا ةعاججاليلتتىاكتؤيرنالَر عَ 1
 | ةيشبنالآناهنالصفالاناءيلضالاف رولا نيخاتلاآَيآو

 7 رطل هيلا بنل قطبا متل لسه

 دات اروبا ليلا رخ انت موفاذ ناهس الل م

 ضامن ورغم يق نصري ا وينو مويا

 ويس نع بروك

 تقول اني ة بس ق اسي ىلا ديدشل اريخكاتلازإ تقول لذ اذلمتلا

1 2010 0 

 :تاابو طنب ياتلاقواليلف دماتلا نوكيا هوو لياؤلعاددكلاو ١ ١

 مضاؤاتتب 10000 0 ظ

10 1 4 00 

 تاجيل رار اى تسلا رع علوي مويلا نكاد

 1 هزي 7



 واس ,!ىلعا
 ةررجحل

 ا ش 0 ١ اي

 ١ عولط 1 رمل لارغإب
0071 5 0 

 م١6

 ايلا

 صرب هالتلا

 ه8 ييطنلان ا نوخاابرب 3 مرا ثرذ ءرا حا

 ظ ظ 0
 0 يمك 20 قيم

 م2“

 بلو بورغلا نقلا ل صحب يردف بعل ريخكات نمدإرل 0010

 و 68

١ 

 سو

 ب )َك يلا ةولصر
 ع

 1 تب
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 تاور ءوليلت معا ليت دارا جت ةنسعلاورستعاا نملك

 زحل ةبوريورطللا فونمل ذاهب ققتوللل ربل افا ز[د اعلا

 نقولالبق عقبال ناط ايجابا برق لل وغلا مهارحلا ف ليغ
 ملعباس هزل سدزلا سن ةولقنا رو رتل تاقوالاتا

  كتسك[هيتاقوآه بل هى رالا لف اضيا لل
 . ةمقلا ع تئاونلاكضرفلااةزهارااذ عطار ب تلاوه

 اهننوإ نتولاو هيو ترطحتينراذجو هور كسر يغ تقع ةوالاتباس
 :روهقلا منوي عوطتلا ف زه)الاو صف ان كفؤوتالف للمال ث بجو
 ةهارلا نمد وكلا كلو شلا# كلانويقتو ع ةها كابو
 ليل ةفو ة دوب معال |ا/مور عد دعو سسريشلا عولط ل ذعاكإاي

 ءهويرصع”دلثلا ت اقوال امره ةولَصلا ئع هاف الع مرهيلا

 كالذي حوا كه ائافاضت انجي ملال بورعلا دلع همم هال

 بتللالو غلا ادذقجامولع تالا هيي رخا مور صع
 ا نوجا هلع ةروبذلا ياو رابطو فسوبق[ْنَعَقَور م لوص»ا

 اذلا قاراوجو ليلدو نه كوخ نس ىا ةعجلل وب لوذلا تف عوطتلا

 هي

 ْ 5 7 2 55 يس ١ 5 ل

 - تيرتوال :روسكةتت انالا تابجاولاا كو لماكب بس هيىجول



 م يب كير ولا

 ناههموضكمناىلالا ئلطم بولطم اردو إنتل نال طيبا نصي

 .ةرالتل سولو رانج ولم 010 ا[مموصناَلو

 سشتا كفو "وا ترمحتناكأ ادا

 يعي ضو رم ةواصح ا ضو[, نعول وزوال انج نسالك

 :ةفاث مولا دعا نم تقوف كارو نآم هاشسق ابرلعا مملعل
 مناف زقلنلا نب هريغئ الو هنفاهر وس النا لضفالا و ةرهح ديا

 اهدجذااذو تبجواكاهاارن الا هنبعال تقلا كلذ اهيرخ

 فحل نااذإو فز اندلخ دنع وصي ةذلشلا ت اقوول سارت والن تفو يع
 اهنالضفالاو عن درو العصمة اناث | اقوالان تقوى ةزانجلا

 ا ا نيل نادل" اتقولاات وو رابغ تفز

 ةنادجلاةولصو تي اونلا فعبةسّتنل بولا الرو فول [رزع و ةيظولطقف

 راف ئاوطلا قدا عورشلاب مراقلاو رونلاةالخب ذوالتلا ةرىسو هلم و

 لاقل قلطرع امان مىكذلان انقولاىأ[هو اهرنغلارب نيراو

 /لونلرنلا هس الل اءاكل وتلا تقول ذه هايدناذ يسرا

 اوما معلا واصعب امو نينعكم ىعب اين يسال لا دعب ةولضإل

 15و سمشلا قرش وحهبقلادعب ةولضلا نموعن هات ونال نست

 ولتلاراشبا برغلا وصلب (سسشلاَب ورعد عب امو برفت قحيرمعلا ١ ١



 ال ةها/لرةقوارليجتبإ نقسا مريس تعليل هئاذلال ورم
 "ل | قار طلال الع عسل مامإل يخلد وطتلا رايق زي ربدكتل
 : :رلشلاؤهر ا وناك,رد ا وجوخكو نيش لوا ذلخلال ا غلاب( نع اكورد
 هّضخ عملا موي اةماقالا نع عوطتلا ابارك امال ميرحدعب /الغلاو

 ' | ذخالاتزك الك هايف انآ اهريغيم ةصالخل بحاصو نات
 ' | لاذتسرلاضياهعورطدعبوتةولشلا املا يدل ماقال
 ' | لود كاذلاسدبابوعدمشتلاوا ةيئانلا دعكرلا كملي هنالعنا

 | . مركد لؤالاةعلولا 3 وك لعلك كردي هن رعاانا نشا بشوي
 ( ١ قسلا هلا ئلصنا كلذ هيجل وكزب زلال ءازعيو يور
 1 دولا ممول ذك قتلا ءيسل فوت صير ياريم فصلا ن لو
 ' | عوف عوطتلاةرلصو عشق ناكاناف اولا نلخوا سلق لابو
 | | هتناكذا ينعكس اتقي لبا معطتيال مامالا ختم ةبطخلاءامالا
 ' واع مطقيل تف ةعوللا نس تناكتاو اتلطمولذنوا رسم اله

 | ماضنايتحاوهو مرتلاوهتفانغرا لاق اعبر اهني ليقو ايلا
 ١ ماقال اعاني سوو يلسيرلا نسداوتلا ئزكو قدير نبل
 ' |, قلوه فنخيو ةسنو ة عيالنا فاضا ةدهتلاب ليو ةفلاشلال
 : َل زوالاب قدناملعب يل جسمنا نشل لعىف! مامالاوطانلا عواجي

 أ نإ



 ] هدجرلا نديرها خب يملا لانك د سلا لاق3ا قبلا روسي تل لامدبلاو
 اكو اتخأو اهةريخاب اعدت نيالا اونلاك كديرلو

 ان هولا هاذ موو اففخيو رئي قينو ]ديرو دوعنلالا دوعي ليفت
 ةئئاضف همزلبالل ص نعكتلا سار واعتسا ام جشلا ىءاقتخ
 لاح ؤئاعيزاونقي لضقلا بد ايوب الاقدار, ىنشن ليف د
 اع َراصلساْسبا قطتلاو أنو هلو ةولصالل تمارا ارغظت
 ناعوجبل عب وايو هيصة يسب ٠
 اكو [ةستسإلا طحلتعو فوسللا طحن ع ءوطتلا اباد
 شنوا علملا ف تاسمنالاو عاتسالاب لالالا: ةبطخلا دنع

 ل رش اج اطيب

 دوم يو جدع هال ال د مد

1 
 هود

3 
 ا 5 د ةثلثلا ايا ديف شان اه لااا طي اأس

َ 2 0 

 0 "وفل او دوا يمول ديف عشام يزاد ش ايتكإل ةمواسش |

 لعاب ارضتيال ترضوااهدسفاأ 1-7

 اهيفتي نارى لا اذن افتر الرع |عولطزعيواَتوعلاَ لبق صعلا



 ة م

 اهناذئلثلا انعام هزل تقولنا سات را متم اهاضتولو 3

 امنعباريضشال ثلا َةَئسرَْوآوَلَو|رنمتق داقاهت اش نعطتستال

 فتننليالو نينثولاو علرشلاب ع كلام ءانف هلا نمر ان لال

 صورا كرديال نا احئنادنا 'حياشلا نضج نع طيح رك مز

 ةضيأفلا ىذا ري اهل يو تسلا" شين نسحدل امدنسلا
0 

 واجن لرسم نوفيالو ديزل اطيريضيو ةقسلا جز

 ةها ةكانيلو لبا سنقل قل ةلث افلا ملعل لكيم لعزم

 سمن مانت اد عب ريضقبل كل ':لغشب ناد ار واصعب [ئاضت

 12111 1 1 ] ز ] ]ز]

 عوار هيفةدوجُو رنة عيسي وحيرإا سدح

 هاطنج ماذا طامي ل لطب تاعت جرا
 امد نزلا عار وع نيتعإما نب اوف راسي ابيع اتم صو

 اا اولاكذحا وت ىاوتهتت دز نا وياها دلعد ظ

 ضلاوهو نولصلا هن ئلطمبى تون ذة اراع# انبتياو "ناو 032

 كتانزسل ةيذجلائركدو ونال هنعزسلا 3-9 :

 قريومر داس سيري ذات ليرد اهل *قفي شي
 8 0 لا

0 4 



 رم

 شلاةعلطأ أور هاظ تناقل عديم راش
 مالا هزم 2 ىاّرولَصلا ابنَ 0013و نيجي رلق تعفرم طم

 هولا ابتلى لشلا ىضرفلاىلإ فشل العرقي نإ سول مادامل شو لصالا 3
 7طن وموجة هلالي

 هت 1 ار ذهو دافر ظن آوزولصلا لح

 العفن 2010000
 ردح واصل خا وحوووسفلا تعول بيلا يجيد
 تالاف ع رشلا ئدانذقحر قو ف انلا بتل( بياع ماكل نضر ع

 كهلان وكرت تادابعلاىثثدل عشام لعنلان وكل ضم هوهينلا

 يال ايلا دل نيعلخدتلااودبعيلولا اوما[ مافكهقلالات اصلاخ

 نوكنيصن شيالو نولضلا هش اقلطم دراي ال ةنتم ن4! ناىلصلا

 همعب نلاخم ناَتخا راسل وك اهربغ ءاةزأ وتس لفنلا كلذ

 الطيز ىمجبال عوازل لعف كانا صدا الاقل اف نسر اس

 نالتخالا نا ناضاق دات ل وكدا اماينعتنمدرول لس عّيئلا

 قولان ةينولطم يول ايلا للا نشسنلا و عيال
 انمار جواشلات ا ير زال ركدو ةللولا ىاتنلا ينو عيوازنلا

 ميتاادق هعبا نبوتيادهما بحاضر اينخا و هواري قلم كاك

 كح



 ١ .ذوييل عوافلاكاقل 54 ايطاق هيئنتصلاو جرشلا» انتئحاباع

 وانا كونيدا واي ب كاط ايتخالاو ك:لعت اين لاو ميلا ولطم

 بل مآيق يونيو[ تقولا كاذئةتملا هانا ا

 كقولخلا جور طانيتخال هولا اهياعت واحلا ني اجر اخ وكيلا

 اشار رفلقلإ قبلة ساتر جولس كونيرا[ هوس نقتل

 تيديعلاةولص ادعم ولصق[ يولا كلا ةولضو قوذولو

 ةدَهلاةواصو ةعئب ةولص كوني ارك اهنيعيف تولاَوولص ومدن

 ضيا هجرك هَيئلا لطم ليال اقاذتا نيرعتلا طرتشبى يزيل

 ةرتصاقوايطو عورشلاب مزلامةانشنفو نونا نم تابوا

 هيوم اذيبارا تيل اعّرلاوافمت ٌرولصلا ىو نانحلا

 معا قلليب3َ لير ملام نوعا لطم ينو غلا صقل
 لاب كا ذا هزالو ضولانسهطام هب عضم يبل

 اولو دييغو ظدلا ربعي حيرلو تمولا ضان كوش ن اف اريغو
 ضل نولنعتقولا نوت نال ةاعإل قالا كلن و نجآ يحلف تفولا

 ناكول ن انزهضاقركذوهظلاطاقشال ةوجلاب ما دناالا ةعجاال

 ويا داطع نر مرت كيال ناج ذبل تقولا طمزع نا !هلنع

 كَ جاءوا ضلَكونرزَو ةمولعم ةنييعمارذوكلاعاجا
 الخ 0

 نيس احم مقا يش سيسهل



 ةفف رو 7

 اقم ير اقع حبر

 نوايا ضؤلا :يتلن سويف إَدنع ضللا نعد بلل كاتب اك صام (.٠
 نلت عوطنلا نصه دنع ضل نع ذوجيالمل ندي اذالح

 .مدفار وازوتلا ةعرقلصمولو قس بميت زل ناعماش ١

 همرذ رطل خد بعت ةيك تاسعا ٠
 ئه كويز تى دبوتكلاف عشادا كوتا يدان دبكات |

 فاش ةبوتللل اضفان بصي نا ةلقانكاةلْفاَتلاَد |
 امرا مادتقالا كوببزتف احرف ةيوتكللا ف شتم نالوا فاذا

 وي, يلقن ابدتشةىل تلال انيك داعيا يشن <
 .ءايزن »واما, نفل نم هعلر نقص ناو فضلا ثحإم اهيةنيالاررطم |

 وكي هضناكا لهن عشام ةرباشم مرح ةردلتلا كويك

 جرا قسم زمنا قحط ناريمان ٠.١
 دعو تلف ىلوالا فعلا نأ ل واعر كتل كلذ لعب ىحا

 / ال



 ضبا لذ دج ةغاثو قلادتولشدعبزلا عكا سالو
 اهنيك تلمكوبولو خالة رعقلاوهو اضإع د[ نإ ديول
 رهقلاتفوؤ كنذاب ارقد لخوبزل ىزالاو ارقد لخدامخا

 لحي لا ىللاكإولإ ةينلاكا وو اغيب مصعو مويلالهوط ادا للك اذل هدا كاتس 5
 4 25 كيوان و ١ 5 ل

 مالا لاى اوت نّيتساف كوتولوارجازنال ارزقو لخدب مل يلا ندل

 ىةلتطام فولو بينوت بحاص مل ناو :عبشلاب يتلا زم
 ,ضعلاو صظلارصعلا تقوؤ كون لذا هاذ ناباعموَتتفو

 ةسصراذلائركذ اذكةكسو تقولا 8 نايا نآس انآ ة ينل ى [ىيتاعم
 امهنموحار عكف اعيراشر يمول دنا ريبلاوماجلا عر كميت نع
 ةيفولا تقر >نوكن اوكا لاقدرل قاتل ام ياتخا ننعلاو
 بم[ صلانوكملا ةءاش ا هبيرار خيل هقول نبل نول ز لن
 ف نآلان ا ةرحاو عيال غني بز بحاص نكي ل ناق بِي
 ةينلافا دبر تقدما حيض كاملا جامي جانتلل ةعسب قولا
 واس ةوحجل١ 5 57 م00 5 مم 7

 يا زاوجوولا وهمي ىزتفاف دزفنالا ة نوع ضولوحامإلا
 نهم مانا نولي نا كوني ولامن وججالب هيا دتْف انافو سلا

 . هكر راسلنالتفالا كونو ةتتتلااماَو زل موعد عيب لوا ؛ 1 0 7-7 ل ِْ م 7 3
 را

 ١

 "20: انجي لب ضردلا نيعن ىا نيكتلاو ضررا ذبل ء التقالا نك

4 
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 ان ١ |
 يلا

 ةولعقلا يعير لوالي تقلا فون ناو ةعبانملا نو ةولضلا هينا ١
 وهو نو مالدلانانيضاقركادو ضعبلا لولا لهو كل دو هير
 نيبو لشلا ئنوكيومرلاىنوكياكمادتفالا نار اننا
 لاق اما وبلصأ نا تونا ادارلخ اكو نيرعنلا نورب اضرحا

 مامالا وا صوآضيناكوتناو ناوحلا مدعر انو او ل وجر طف
 . مضعبلاةر نص كد تقالا ذت ورشا ةيزجإل النفالا ثيولو
 ناارامإلا ةولصاو دعو رش ةيعب هب بكت ماما يك تنااذا

 عيله ناو بنل مامر اظتنالا مايل ادتفالا طن هزمججول
 كل ددين يال يرطعب لابقدد حياشملا نلتخا لدن مدل ةواصف
 انيرلا ةريهظلا مد نا ويب اق ةيَرجيملا حلاو ادنفالا وص

 هب تيدتقاواامالا ولصو عورشلا تيؤن لونش ليزي نا يشب

 ماجر نذل نمعبلا كلذ فولخام جيرخلا ىطايتحولل كلا نو
 نيكل ن وهيدبدادتق لاو مامالا ةولص فونكوه ولّصَولئءامالا
 ويل ةعلل هوا صؤا يدا ةودآ والا هريخاؤ امال ٌرواص
 نولي عيل دل يي أر اننهلا و ضعبلا لئن اج مامال بتاتا
 نكلو مالابرالتقالا كون تاوث دئتولا ةمؤلتسا بف مامولا وهلا

 ىىنناد افلا نفدلا صورو

 ا



 4 0 9 34 كتي 5 ١

 007 3و 4

 . ”لئفالا "صور عوهاذات دي مامالا ىادهتا نظيروكو ماما بدار تؤإل

 ىادبزب تيدا لافو ةيندتما داليدا نسبا اشيا
 ا 59 0 ا 9 مهب بع يش ميج

 0 ةكيفم تن نول ميال نيضو عوها داك رن ءاوتمالاَقو

 . ةملابعادتقالا كول قالا و ةقاولااق امدلاوهوسبل وش

 ماهال لاق امد وب ءالتقالا كني نأ لضت الام كف ولات
 اهوفف هيرو كيرجحلا اق وركا ل[ لصممايوتقمر صل ركام للا

 قونولو [امالاذيبكل كلتقلإةيبككة نر اقم لضفعاللا خفاذنعو
 "ها شلا شل دنع اجامامالا فقم املا ن قو نيحتاتفال
 املا ةولصو عورشسلا قودولو عورشلا للعلا ضير ناد
 لاح كوهو دعو نلف كتم عسل (اردلا ىاذقنا يظر
 لصف هنال أملا ةواصّ دعيورش نحيل لعب عسي مامالا نا
 رتب لو نيب واصانمو ل صم, سيل نس ةولصاى لالا اى عل
 'ج) للا نا ظنا سانلا ءاعني اكلعفياناوةنيبال تلفت
 ناوضرولا ظنعطقسو ةاعقن اجلب مراسي يش لكك ا

 . م ةتسارطعبو ضو اهطعباد م لعواة شيفا رنها ها لعبمل
 - اطشاةتاولّصءا ضن هنِلَعَو ث وجبال ةشيرزلا و نيولو ديول
 :واصؤ النا دحا هب كذتق اولو ةدهبرو لكلا ندا ًارظا نامت مث

١ | 
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 ا ١

 اراض اص ناكاتاو ىدتقللا: :ءاص تم بطل ااكاباضة تسال

 انا ناكئاد فدتتللةاصةصنال رهفلاو غلاك راغضتس
 ضيق ذاماتقولا ذا تقولارهظ ونش شمر هظلا تقدءاقبات |
 ءانقنلاةتنبارول لعن و رانا ا لأ لعب نا ىلع كان وجي 1

 الهو دوب ميلا ةظءاضف تبون تقولاقوبجو لاقا نااك |

 , ردم شب اضقلاز جاتا محلا وكما نك اتغلاوه ١ أ
 نقولا عبرح لعب تق ملاهظالش ةباتاو اندطعهيلغيو اد ظ

 ير انضقلابههغم نانجاف كاننثدب حرم ياليت

 ”  مويلاهط كن انا اهيفءادالا ةنبءاطقلااناى ارو ةّشإ

 ويلا يت كوولوإ وب رك امو جزيول تقولا نأ نطيوهو

 سوم وصب بولا نوحي ||
 ضل[ ص سو مويلا مظكوبولو لاين ٌباوّصلاَو متئيافلاونَ ريتقولل ا

 ميقا ةريمرسول هاف و 1

 كلر ناب هدم هزفلا ناو انلملا ويم ويلا كلذ ١ نطكاذلنلا

 "مهلا ءاعنراملا ون موبلا كلنا نّيبتكا ءاعيرولامويار يلا
 هنم مظلاكزلا مويلا ىا تئوولا نبي يعناو وهاقز ءلقلاو يظن 5

 انتواصاف عشولو ضرتلا نيب: صحا ةكيزيديال كلذو

 أ



 ١ كرجل عجم تارذاَنظيهنلهه هتاولتقلانسةولَصَو |

 الم اهواض نال لبيه قلاب كول منيف ةشلا 20

 رولصُو عن ابوسلعلابْن اكول 7 وجيل ةويف !1 ابتقا ايضا كو تِحْفش

 ذل 00
 , رداتودعب قوما اان منة يفكٍأداذ يس يل ةريبسس

 دك :راصإآص لوفي ناين اهبل 1ئبوربلقب ا لضو ةويذا هابل قسلاو :

 .. .تاقفاده وسال لاو الالب 7

 كولو هعرب ناسلاإ نا لشو هريعف ةيازولا خاض زر ادخا

 فئلازعذ بلا نال هيلا ناجذاسا []تيملو بالا

 هيله لغتي ناو ننال آئوائطلا جنوح انو

 ااهقلا حر اكوام م كا نول يال

 .وفيي بكل 'ز ةايزلا دوجيو ذاق قالا هزي وهاك ربما نمز

 ناتج قرط نوفل وروما اندنع طوحالاوهن اا لاك هنع 000

 لضانل
 مل كمامالاى مهنا بلف 3 راو نسمارب جسم نإ ل

 دسم

7 42 

ينرلصانفا كيتو رو شيتا وختل تلا كان[ داما ' ١
 ظ . م

 اكللتب هلصم تبسل موي ره هنظتولثم مط بلع ذاك نابؤفيدحالا 1

 ةدوريزلانوكيماكاملاطتاتكم ريتا دن وكلاح يوني

 ظ ليانغا لصقل رول راع آو ةعاشا كنا 3دَبلرط



 بيتا لكي لاح يرلاداوىاةلالو ةرلصن رجا. دتعذم بيج :
 دنس دوور ايدام اوهازهوْنولصر وحال لماتريعس

 م الادب لتي مادلا ب هرمعلاو |علفلا سينا كوشمولا ..[
 ٌراجاسبلاو ورع تولشلا ناكبولا ىرتنال هنازلا ىلا وسوي ةولصلا || ١
 > ةولصلازاوجاالب اعف فسريوإو حواعماتمو بلا كل هنولص 7

 يدا نارقولسقلا سس ليفي ككل نيبو يري رصفيرلا املا بلا
 ام ماظن زلت هينا, ةولقلا ضلي عيه بلا تت

 ليثو انثلال لق حالا ةّيئلاب دوغ هلنعناف قيال اذولختب اوزلا ٠
 اةاررعتإ ياخ ئوهوالنم هزل الاابثد وكر لاىلا لش 2 / /

 ضو ناد ا هوم امها دجوتؤلارناكر اك راض شاف
 قير يئالغإل ايهما اظوللم لا تبان |

 ناكرالا دال ناووو حان اكرام ايتسلا ضئازلا4!. ١
 نبط علب كي رافال اها كتان بكمين 1
 وا نييللا ”لتبا لعد ساهيل الءاح نابولى حلث لذلل اف الخ 8

 لما زتتس اءاهءاقلافتقولال او وا ةروعلاو 314 ش " هي :ءاشلا لع:

 انرنعدعور شن صو اجدئارتناومتقولا ل خدو/|بقتساوإ اةارس 1

 لو رق ةديخالا ةلعتاو دوهتلاو راو مالو, الخ '
 ير ام

 1 أ

 ا

 م هيبتا سرا كايت هس تت اا 2 ابيت حب  ةشكفيشفتع 2 نعرض 971 خششرتطط 2 مسحه م. تشتم اش شا 707 022 نكن تا يمر ل اا اع ظ210أ01010101110011 ا
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 طقف ةريخيلاةلعقلا كريررا هصلإلء نبل ندير كد اجد

 0000 0 ايس وبا

 ” يع 200 ا

 00 ول تمل طاوليلدو

 ظ : بارطضالاوز و ةيئاظلاوه وتاب ل[لندعتو اضوزو نوكيدمالا

 . ةيدفتشلث '”مالاو فسويد ادلع ضو ستر لذ رت اوداضغإلا

 1111111011 اقهنادْوَعَسَب

 ةياورلا ف وهو بخ نام دبل صاتلااقو دويهلاو عد اقورظار

 قلاع شر جلا هقيقحتوةشيرلادب تبتنال لظدنا باوجلاوزؤللا
 "ولا ةولّصلا لوخر الو لاقف ل هاج اهركد رعب ضئرازل ا ليصنت 3

 ' قتل الون اذ ربو كا نع اءامجالا حاتئفال 05

 .نيبكلا ةلاو "رجاوكلال اهضفلاخبو ريكا لتاواعن فرلحالو

 تاكذإ ث سوم الذ دعوت اضياىقثاشلاا بش فلاح و ليبكمللا وا

 م اقوهييغيملادباذ ىجيال ظانلالا هزه ل حاب سيكتلا نسكب

 نيك قتاو ظمأ او[لحا هللا بكمال لاق نا ليو جوبا

 27 ,دكادلار يطا هيي هلاك كرءابشوا دكلاإلا هلاالؤ ا



 م فلا اعين لاو ولاخآو نجلا زي ك,ءاشيال قل هتافصو ١ دن
 ”ءازجادزادعل,مجتاو يلمع داقلاو تاتيفخحلماعر تدارشلاو ٠

 الو ناو ركاب رصاحوتيونظعتلافاقوصتلان ال نيب نعكللاد .٠

 رطتاو طعلا«دارعاعت ا رناثال د حاتتنا صيدا ابلاثوا ةدايذ ١
 ب . ةدرتزر اها مهشا ع ارا زر 7 "ب اتم :عوانعم نالرهلاا':4ئونك هللانلاخمو
 و هللايدانعيزا يرصبلا بهل ضلاو ىلمهغا هلا لثمالا دوس ل

 مهري 1بلائولوءادنلائحنعضوعةدذشلا لاوظتك ١
 لوحارا لاب دوعاواقلازعسا لاير ققتزارهلاوا وا .١

 الة كش عقبال هئئاءاش امو |يفعلا علا قلابة وقالو
 اهم وتلا زد هب وفيا ل رفعتلا ضحىسبل دا/ذالاوزيبدوصققلا ٠٠

 ا / هب - 20000 / +» ٠
 ولازاودعو الهنا لاقولا زك اضي فتوااجي 1
 0 0 5 د7 7 06

 12 7 7 0-0 يعاب سصورءارس 20

 مسا لكل صحب عيرشلاّْن ا عصالا يقلل ةيانأللا فو قاعت
 ةلووتنا انيغرلا د بوف او قيكلار كدا نكاككهقلاءارسا عم.

 ةراورؤطتت جقادتعاعراه همي ةدابز نيعومةكلالاق ٠

 ص ةصالخلاوركداعرا شت يسب رداظقو عئسملا ٠
 لد ١

 از
 3 1) ْ 1١

 :ء /



 ١ : -تاهتأا : 3 70 رف

 "| 5اشريصيّليقو لبطلاو هو كبرتلاب سكوجمنال ليو

 ةكيقةللهاو ب

  اتاكءاقتتكاهلعرتلا لوف ىوهانا نييئوكلاو نييزضبلا نب

3 

 : | اهيناشرانميللالاق ناذكاكلافزدؤع فولخ هو رككو
 'ٍ لاخدابرابكا هلآ لاق ئيتا صلاضنلظعت هنال اهدنع

 ' زول كللاقاو اغراشبيصيال“ لاو ابلا نب فلذا
 ا

 ْ 0 و ايم

 7 ه4 وق
 م 0

 ال اقولو م 3
 ظ

 ' | لاكواد م لوالاو اشر هنال ةتولص قتلو
 . لفلان اخر صيل ا عصالاءنعضوكاو نوزرغملا هش | ' الخ دولبلا ضع ئطنياك وخلا كتيعضلا فاعلا

 ' | دلال لاق وكدابباعياريصيمنا فول خيلاف وخلا تاكلا
 ! | قلرظن الك كوم ةينتلاى اعل كو بيقعرملل ة اكسر كد دنا
 ١ | قلخدياكركملااةتظنل ذل زلالخداولو رف كيخلاْ
 | ائاثاةلصحنا هتولصرسقتهعيشاامو ركن نهلادلقت
 | ميلؤتول لإ, مدتباةهباعراش يمبالع انتا قكدتع
 ١ ١ بضل ن اكن أ لتافم نبل لاق وك شلاهاضنقمو مابفتسا

 ' | لقجماهفتسالاو هتالص ستنال همدعو للا نساك ا[

 : ١ عبو لمجلاهرشال ةصالقويا كرينا نولي

 "ثيل |



 اد وتنال يدا لميا ضاع ب
 اعاشريصر للاهل وق نم مامالا غل بف ةتلاو وف نمط
 ف نيكماملا اوف ذعب بكمإ عا متوناوتياو ولا هظاذ

 لريكرا وعمرو خكاوةلعيو ادت ءامال يدق اقول...
 اضيا دعور شن وجال دنا صال انك ماوقنس مامالا غلف“

 هللا لو قال سيكا هلل ع يي لكل ناعر اش نيصياهاهنال ١١و

 م مامالا كريداولا ذل اشف للا قيف طقفربلاوا قف. ل
 وهوالاربكاد وق نس يطيرلو مادقلا لاح هلل لاقف عك .
 ضنا ةمرؤيلا عفو طرشلا ناله عيوش ةصيال عولتلا# ١
 اهياشريصيالا يتقي هنوكلاحتامإلا ل تضريلولةمايقلا .٠

 ةولصؤئاعماشيريصيالاةكورشم اهنأقآقتام امالاةولصت
 هس ةولصو اعرراشن يصب ل شو سداونلا ةاوركهسقن ١

 لوالو دسوي نلوم 'ل هلت لصالا ىراشاة بلاد
 مامال اريك عامل اموالك كذلا ارتكاز د
 ةيتقالاو املا ف عورشليبلكلا لهي كوت ابنك
 ىلعيزو عرس ناك اناعطاقوم أمالا ةولصّق اع اش ضي

 نوكينا لضقالاو هسفب ةولص دعيورش ةعفنا بدت



 ١ سابك نول حفإ دنعاهدعبال املأ: ةريلك ع مفلتفلا ةريلك
 || ناناضفالا كاَرليالاَكَو د سا تاناد 78
 كيلا انتشولاا خلل ايلا ةسكذعب كدتلا هك

 ١ جاتتفالاةريكتباقن سدا هال نيك مالا ؛ ان لبقرك
 هنعبو لبق كاامالا منت لهتناكقتلا اب
 زكا نزمالا ى 16 اتلخلاكوتسنات انرتظ بلافبك 3: يك

 | ايزي علا اد يكل 213 كنلامنب تود اللا َنآَرللا
 ١ كشلالوزيلابناترتلى ا لضكالا#ن اقلاع ل تدب

 أ( ةنلاتلعاقنشرئلا لعادل كا ولان |ةيديناَتلاَو
 صن هن از تاو ةافانلا فال دن ولضدوحيالماشلإلع

 '| ١ ئاغيثالاديلغردتي ن اكن ابالحوا ةقيتحمابقلَقع
 ؛ | اعاتب اديدش الاد جواهو ري كيما هضم داب زيا ماقذا

 'ك كءاتف طتترلنافائاقل صداق العملوتل دهس هكر
 | ناكواو عقاتس | عطتستولاب بسام

 ا هوطواديدسولاد يع[ تهّقشم عون مابقلا بش

 واٌهمعولع مك هيلع دق ولو ع اشاكرتدل دار
 | اهلا ضبع لولو مابقلا همزلب 1 لما
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 . يل ئمدالعاق د وهتتلاو ءويلا كا امهطتش ادا د فتي نائاق

 ةقجولل فريزر وللا نم ضفحادوهتتلا ل عجوتاَإة نإ 1

 صب 7 9 داعب نال عماوتل هاعو ادداسو دلع ىيسلا_ ئِس

 ناضرإلااعرص لاو اهب رئاهذح ان ةداسو يعي صيوإو

 لغو ب ضفحا ك دوه ل عجاو ءامإ"وواف لاو تعلطتسا
 يلع هش ترلفا نادل وو ضو ىفعملاب تعفو رضلا ماورد

 ةد اولا تاكولو؛امالاتولصا نوايو ةعصاسًأ ضمني مناف
 ةريختلاةداضبا"امالإب رقت لاو دو عتسلاو عوكلاب ولولا ضررلاةوقدجبناكنانكا شتان اجار يلعرت نيرالالع
 ايبرنا بل لجيل عواتساروعتلا سرا
 “ هساربء اهلا نكول ةداسو هك ]عبود ىتسلاو كيابل
 ناوتاتلتسالا وجإلو كان مزل الدتسد وعقل ع,لق ناد

 اهاناجئواوتلَدلا اه جوتمة حو و مالا لج عولتسا ظ
 ها ابا هطتس / نأف هيلعردقلا دنع ل ضف اء اةلتسالاو

 يامر وول قعبا دا طقس ولو ارو هدعةواَصلاَت حا صا



 "| ةليلو موبراعزدازا نال فعب ناكئاو ديلللاَةَتَعَةطَتَس
 | ىزباتلارفاطرهازعو هي جاع ار هلق تعي ووالد ١

 |١ هلتسوب ف ززعو ةرلتبال هييجاكيو دنع ى ونا فسوبولا نع ظ |

 1 اسأرانداهيجلا نع عزجملا 154 اذا قئاشلادنعاذاواضيا ظ 1 | ١

 : | ايزل نعرجتال الاه لاختولضلالمج نال ظني لعب ذوو "|
 '| دنغتر ترخا هلوفىجو كوالا او تاولع ءاضتمل امرت او سكارلاب ظ 0

 ١ ءانضتلاةمّرللت شل لقعي نبل ناوكاالا مط قستدلم ا 0

 00 دلع ءلامراضو < 25 2

0 
 ذي مالا

7 

 07 ب

 اش 3-2

 1 يلف قررا عش انف ههزلب لولي لملانةولَصلا 2
 | ةلقسلبلر مويا ولت ةجول الاس لاب امل 0 1
 . | _ تفلاقةيرقلا سن ىلا تلي شكذاو نص حب 0 / ْ
 | طقسا وتل ماغلابإ اءرلالعهييلاوه هفانلا بحاصو ةياعلا 0
 ا ةمزليإل ةولصل|ًنعيناكولو كلبلو مديؤاعو هزحجدار اذا هنع 0
 ' انو همر اغادير نايات رهو كال 'آءاضقلا أ ْ 1

 نلئولزلاو صالحا بحاص د وتحامو ةلسال ابو السل ظ
 0 لعداز اذان حفاردنعت اعانتلا بج ئلليلو ميولعةدايذلا ل ,جرسلا

 أ تيارا دعوات قاع ل

 تالا اف 1 ١
 1 ار م كاواد 5



 طوبا صو وقلي طقس سيل اج كاوفلا تدازااذأف
 اضناتسوبو | نيبو هنيلئولخل ا رمدعب دول ون ةريخألاو

 للة ينساعلإو الا دنع هيلا نياك ناري طوحا ناك سدو

 انما اندر و ءاشتلا غطت حقل وول اوزلالعب

 ناكل ون اذاذهرهظلاتقو جولان
000 

 ينيب ملال اضم م/م وعم تروا يف
 انعيزيدح

 مك سابا امل رع اناعيفءا طولا دوج ولت
 يوي ة تق ينيدت !مولعب تقو هلك إو اغالا

 ةينسا كرر اهتلابهلتعلارولودق ندا :اشعاالث

 "اضل هزلي ليلو موي نمرثكلا ل معلا لازنكا ذا تاتابنلا نم
 تودمايقلالعضبر/ءلق ناءهمزليال ليشدنغو جفا د نغ

 هزلاللجسبو هكر ناردقيالم امول تحن اكد ادوهتلاو عملا ١

 ًُئ ”ناال | نئاوعو إل دعاقئونذا يس

 ريل قركد دو اماتىوينامؤلب لنع ثاق'تالثلا مال

 وش إينيوعد يهتلا نود وكرلاو م اهلالعرفن 5

 يلام ادني دقيالذكو عرين راقي مق: ناو
 قوم هنالع افلا كوالا لعاتؤصينار لوي

٠ 
-: 



 نب ينب دك عماوت ءابالا العاق قصءاش تاء اماَئْو صاعد
 2 ءاشناواًماقئواءاش ناليكلا زكوسلو بوعتلا مزليمنا

 ءامالاوبوصا ناكل“ امال ال عاقواصنن اءاولاقولم [لعات 7

 عئليونا 3رهإلالو دو دؤويسبلا نسير فل لضم ا العاق

 0 ةجاجهتل حيف لج «ّوصيإل سكعولو الاجر هتساو اما

 عاتق دهب بامر صبا درسوا وصال
 ' اهيا واصلا نول كلذو ماكاو لمع ا لاوهو املا

 وصلا حا[ يبك وش ذر ءشر حلاو م مولصشلان» نوعا. ةمدناسآ ل
 ىارتسلج ناو ليست ةلحرج ناموا داعي لذاك سلس

 ويلا ةخاجلا ليشال دوهتلاو عيكراباسلاجواصذا
 نيل لو كل د سبعه نييالدهسو هربا ةلاجياصتانات

 "مالا رعاة سر هئاف هجر تلقتا وا دلو ن لآ نى سول يح
 15 .ادجوادإ وبس اَدَعاقك صول لاعب ناكولاتاواتلق ام

 ااؤاصيمت اف كيس ل سس الا شا ةسمواصولو كل نوكوأ

 زولتلاكذعول نوميالءاقلتسالاب ةولتلان الدهس عكر
 منا هتارمداونلائرؤععو نامرالاب نايبتال هيضام عين ثرحلل ع

 ركوام هيجبك ثرخ ادم زموعأو از لبر امهيضيؤ سي
5 

 32 7 ريورولا7 8



 .. العانس ملا نع دع ضاق تصول لا ناكولو ليصنتلا نس
 [ي

 ثحرولصلال«االبةواسقلاَنالة باد عا لبا رياعمدق ٠٠
 كعر ضي ىرلاب خعب دوعتلا هم واصلا يؤ زعولب ز وجال
 هناا هلا لابتزالغ مهنيا قلنا يلوا
 امتاق لق ادقم قي ناد مزليهئاف ماقا دا ةكلزنلا عبط لقب

 نم هريخو وبلا يب ئرفاملدا ىاذلا فلاب ليبقتلاو اذعاقئاملاو
 ىلصولو ماقلإإع/ل فيد لمؤصول ل اع ت اكول و فعبشتلا بزوصا
 كتئو بّوىآنا| داى دعت ماما ةءشيهيلعلفمال 101 1

 اياب سيل بقو ادزفن صيئالاو كل ذا كو موقي كل
 قلعت ميرا ءاعاجأ ملقئام شئ نداغاالل مابقلا كنتو

 دك ءاظتسان اد قْفَتلا دعتياءاعيزخا كاعد
 عفان عرئت مرو ةولصلا كر .ىميعلا نال ىوتنلارلعو ركذ لو

 نتا وهاب نيكل قتلا ةلاحادع ام لع ليو اشي نيكد عتي

 5 ١ ب 53 وبس ص

 و8 و 24 هالو نساك حررها 4 ىلا

 تاق وت ول 2 9
 ل

5 

 ةريفخو ار زقفاصبلو نإ تلعجو تّياَلاَوَكَرَم 00
 ني /و 7 ,

 لواء 1



 ظ لا اءاباكتون ملت رانا ذومسو وكر عامك |

 .[| ة#الارططقستال واصلا لةرلمقلاتوقتاواتقاطتسمب 1 ١
 1 راي تيداتلخ لست اشوعز نا و لوا اذا ا

 ٌْ /عاابعمذو /هيحو عسي هاف مينو ار تضويدحأ عي سلو 0
 ظ ' رعاه انالو ةولضلاإ لزوجولو قصي تلاع 76

 «رو ري

 ! كان ةويدكمتا لصاح ازاي, ريئلاوا دم وضولالع/لق نا عنا جواب شئ ا

 ظ

 |١ ةكقزتاتولقاعلا,زإاتنافناكدجو ةابناسالابةولنقلا تر [
 | 1 دمت سستم د

 0000 الب : اماه تنعي ضف ,ةقونَعدولصلريكاََ ا ظ ْ' 1 ْ

 0( 5 [ةببسيزلبالةسيففلاوعدازانتاةولَصلا ران #27 7207 1 | ظ أ ات هلو اللا: وعا تساوي هانع هي 1
 | اه [:لبتترابهوجو اود تعا لَ ةولضلااوعاضافلخ ب ا ْ ظ )2 ”لعيزم قلو اتمتلالارلالاباذعل بحمل ايظعلا الام. | ا

 14 اا لق هيهلابا لايريد كت :اصدعباو حرش ار انلا ظ 1 وعسل ١ .| نسلا]اةودالضي لبق ايعنوتلب كو. ف تاوهشااوعت ْ ظ | اسس ايدام ||
 0 ا 7 ْ 0



[ 
 1 لطول نجر سيسافتلا بابل ذك تلاوديدشلا بلا لبسه

 ةعاتاهتيدوعلادلو هدرا لعبوا ضم اهدء اننا قس |

 > | نا دعاف قوت دوهتلاو نب للعمر ناروتو 5 ّْ

 ْ - ةااناحروارنمل تنال باع ظفاح لاق اسوي ولت كذا
 ظ ناكو ةاضلو ناهرالو هند كما ابرلَكظَم اكول نسو يلا موي
 ثداحالاونلح اق اون اماضصوت وكف "ب 1 رمق هم روفلاموي

 | لاق ةواص طع متقلاؤصدأو ١ ”جشلا|افرطان /نيثكذلاق

 ل دوعفلا هطسسولن اه يبجلعوأ|ئلتسسوا
 صرب ضر لويسوولر 2 هلر اد عاف تواصلا صتق نانإو

 ا امهتولصوإ عب مايشلا علف واهءاثنا يطا

 ب اص ع درعا ]و جحا كنعما

 عا ايل انباذ اهلنع زوجي دلنعز وجيل لعاقلاب
 . اماقوارعاف دول علل علف غ كامب تولْصوطعوصنآَ
 يسع
 /ذعرش العاق عوطتلا) وجيو وحال ايدااعاهوانباز ا كءاج

 لتس اذ نوير نايا هاعفدقو اللا عاخب/ميلع

 عيتلااندبا عورتا ى ذتس ا مضعنو سذعدلا اهوا



 ئإ هصلاح باخ

 . ”ضنلاقءاكوو عقلا ةنضؤالل كا رزعالباعات يو لتلازاوج

 دقعيا:اتيذابنا سالف بعت زج ذائاذ عوطتلاّ عشا نأو نآو

 اقاقتازوهت ىلع نال د عفو اكاد وكيوالت اخيعوا'[ئغياع

 ”دعع دوعتلام ١ انتا 77 ان تذعريعت" اهتاولاما م آيلو

 فر اتخإو ةفييجتا رزع هلا اع وممت ع

 نإ اذه دوجيلاهدذعو ةصالاوحو هالو وت عل ل

 قف اتلا «فشلاقدعئولاّم| حناشلاو اىلوالا ةعللا: كرلا لعق

 010مل هكر اطواشب اعاد عوقيلا

 لفاوتلا# لعاقلا م اقلاكابتو ايتفازاوج ف الخإلب ناجم اق ءانعاق
 : مقلق اذتالابرف ةواصدوخ م قانا يوايالاب (

 خا تعجن هجن لا ءاملابت 2000-6
 لاا نايواونس هتدبا نيب وسبل رصملا جبان ناكل ةزئاج

 فايس هنو ش ناو كلامزيغا انلغلاد .ققيجشع انا

 نوحي منا فسويو نعو لع هس سبل لع نعةريخب قركذو

 جفارشع والو اهعنذ حرج زعو واه زكولب اني صل

 خت ئدنايوانو ديدسر ظلك ا ًلضارعلاذ

 ةكلااعءاملاباقب لش 1 ءرصم ا جج احن وتت ولو

 0 هَ 7



 ام دعب لزنولوض كلا دعو ضرالالع لولا, اهتي لبق ١
 | ا ضعب[ صول دوهسو عود ةتيوو سي لفلا لبق ابكاسا هنا 1

 00 دم نعاذاوارضلبقتسي د سوهإنعو قبيل بل ماظذا

 نكاضيا دوي تبلل تطل ةولصاماءاهضؤسططد نعم |
 هبشلاواترعلاوا نيرلا وخسرت قا هانركاد قانا لكيلا

 ظ - قناكوا ضلوا وبس ستبادوا هسفيؤعف احا د افايطلاما |

 ظ لصحياضي م ناكوااناجنامدجيال هي دهجو بِغبنيطلا |
 ١ ءانيالادل ناك وطنوا ضرس ةدايزبوكيلاوالوذئلابذا

 - حافالوكدماناةلبقلالبقتسة نقاوتتاللاوعزواللاب |
 2 ناو وزنبلع مديرو هت باس عنان و ناكمالامدقبف ٠ ظ

 ظ الو مموعاةيقيرسبل ةالساعا بع العم لقتال لزنول ثني
 ِ ىلعى اا يلعن ابك صااراف اهسفنب بولكلاو لوذنلا ءطالس

 أ ءانعبالاا بى هكا لزنول (جوجتبارلا تناكولا لو ميال
 ”«اناالعتصتاركلذ عيجت ىذعلا لامن دتعةداعول ءزلتالو
 يلا نا نطفحا دوهتسلا لعبت دوهتاو ولابد
 ىلعهلنعوضو ىتلعلهسولو ملقتالابلبلعاقوتصلا
 ءابا لبابوجنوكو دوهتلائل ذوو جسيوعي عسوانارل ف



 ةهحسوعتناكولوكاالاب ةعشامت/ ب لللع واصلا ّنِل

 ظ اوتيل لج هنيال اهناف هيباكر قوا ةرنكهساج

 ةباتلابلاع ذةناوتلا رزه اظطوهلوالاوم هنيلشو شل كلا

 دلتا لوهرواعلعتفََي تزال لالا ا
 نو مدقافزخالا نما ناؤعيناواحلا وكت نواصنوحال

 .٠ ٠ داجتفقاعةنادلاو لكك قش قّوصعلو ةالخلا نم مققتامياع
 يه
 قف ضرالالعاعوضولا ةاجتاولع ةولصلا/ةبشحبت) نبعنا
 تناكوا ةشحإ يما تختاري ناو رهرتلاعةولصلاك اكن نك

9 
 ةئاسة اغلا تاكا ناك ةبالالعةولقلىعف ليست
 مزلامو رول ثملاو لولا نيلي جاولاو ىلعا لا 7

 ةلاحتيلتولا ةوالتلا وهو ةنانحلا ةولصو ىرشلاب
 لئوتلاك كف تباوّدلا تل [ّماضعلا ها ننماهلكلوننلا

 سذعالبللعاستالورألا قس لسنا ةفيحف نع
 -وعرلع يعن اتعا ةنيفسلا# نيل اناصولو اهنا

 سارلانإىد دال صحيذ العنان وجال الاقو جفرا ددع
 رزعبالا كرتي نايك نك ماشلاّت ال_العالاز نيخوامايشلا

 مانيقلاو قم اكبلاخلاو بلاغا ريف سيلا ترب نايودادلو

 نا

 ا



 | ١ ٍ ظ

 ١ /تافدب شت زطوضت تاكا قلل ةطوبزلاامطَو ماسلا | 00 يبيك رستم سر هولك طرفا | 0 4 ]
 ّ كلفالكع زينث شاب ةطوبم تناكوا يدش بعضا نليول 6

 فةفوموم تناكنا حاصلا داقافتا اوجلا مدعي يملاوانعبا
 0| 00 2 هويتنا وتاةنالاذ تش اناابتال جيزخ ا دنكمانا ظ ظ 5 راو ضرال الحا هاختنال ناجم ضالار وحج و طشلا
 ٠  كارمزلب اتق لانع ةسيفسلا فواصل نولفاختءائسلا
 محو تيبلاةلرتمإرنال ترادانآك حامتفالادذعةلقلالاببقتسا
 ١ اف سنن همسي تيه ناسلب تورط يش ووو زلنا ةلغلانلاودرهيتلو ئارالعدترلق هعايصومار زو عوطتبد وح
 ا دايتؤحو ةسقوسي ناو نوعين ررمل يصد ]يت اضفلاو | ا ارضها ايتخ5لق كلان نوكيا هنن سي نريغ منول
 | ظ ىبنا هيرفي نم عمسو هانالا مسي مامن جال هنا عصالا ناولخلا ْ ٌ هلقمشلا لاى الار نيسهشلا لوف عصالامرلا وتقبل

 ١ ظ ءاقنتسالاببوئالطلاوتعلاىئطنلاب :ىةعتب امك ارهلعت |
 ظ لاو ةوايلاةروهشلا بوجوو عيلاو لعب العترمتلاو

 هلام

 1 حست

 ضر الفلا“ ديرقب نمو دسفن مم ملام نيويشلار نع خبال 4
 ا

 ا
 ا

[ 



 .. :ةتلااربخمل ةديرتولاتاعار هبت الو لقنلات اع, وجي ١

 تلثلاتاوذئازوهئاشعوررمعوربتلزههفكرالا تاوائامنا

 ظ اعلان وكلاحأبنمك مزيت لا قوهاناة كالو برعلاك

 . ةتلاغلاءياورلاوانيرخإلاوا نيلوقالا تناككاوس كا[نِجَ
 فاشل نعوذجي لاو ةلخلاشلاو ةيناشلاو ا لعب لاء ىالاوا
 ١ فلكل كامدنعو ضرلا تاعامويجضرفةعرللا
 كر ضرب تب ضعلادنعو ةدحاوةعرو مذ د دعو
 2 نكن لقال قايد لتطقا لاو جشلا ىلئال لاو دريس

 ظ ءاةيولولدنا دينيوعجو فكر متص جرش يا قرسودقلا زك

 نامنذاوهتلا دهسيو اكماع نامنا عليمن يضلاو مايل انج
 قزق ذإو بجاو نيلدالا ةءزشلا نييعت نال ايهاس
 ثلث عساس تاو ءاش ناري نيالا وهي نيلوالا

 ' بش ةمابقو كنويست كم التم تلساش ناو تويت
 | اهجةذئانلاةءاقو توكل نمر ضئاييبتلا لفة "اقلاع
 كف ةدجاو اهنا حف) نع نسح ا كرو دريس لشد هّنس
 2 * مالا نهرو ايهاساه اش ىميتلا دوج بجياييرخالا

5 

42 : 1000 
 ' اقفونعجلاوريلا بتعاون تجنن



 | ظ

 ظ ْ ظ نيام اور يتالغر اصتفالا كيالح عمايل جخ 25

 ظ تزقتلاامآاولاقف همالتس ناين عش «اقلا نس ىجرتلا لحم ظ
 لق ةدحإو با هكا ضملاف :«|قلاردقم ضو إ مناسبا ظ

 0 «اعكخرمو ةبالاكلث تناول و ى انو ة ءزذلا بنو, تضرف دعاس |
 .ولطيام لو ماقو نعت وول هظا د ةفيزحلا !لنعانسو ظنون |

 | روض دوج: ءاورلا ل اعم دحا باطحده شي امو ةءلقلا ساد يلع [
 هرزيروانتلا  رفرطت . داق تايآلئاضياهنعئاوريوهواققلتعيو ظن#
 ظ نلئرالقم ةليوط ةاكربككساو بدا فرسبو سنع ظن
 ءاؤآدااياوطارتحا هالاق امتار ارسل كو ور اههفتايا'
 .قزطدحاو نر ناتماعنم اك وتوم "عار ا

 لخرتت ناتج لف ةءزهل صحنرزع ديابس رجعنا "نرو* ضو
 دن توجيالقتا حلاو ضالا نعي هنو 1 هيف عاملا

 اوفو تنال باواوجلا راو وطياز هباثراق تس
 ىاشعبلا ]شف اهخاىلااييدب منيت نا اونم | نيللااهتءاب ظ
 نقف كاتيا ةعالا ق4 نسا دفان فصتلا كلا |

 هلاعلاودبإ توددنل د وحال رضعب لاق اضدا دش م اونلتحا

 راصق تايا ثلئراعديزيدزرلامخوتولعأ لاو ةفينحو لوف عزو



8 ْ 

 ا

 ا مصنؤلاليالا 0700
 ' | نيركفارإعلاةتزلتإل تحاولين نسبا لاك ناو
 "| اناوتم فلتر اكتلا هيلا قلنعو جف دنع اةتعت ياكل:
 : ١١ هنعنوجيواف فلاوا نيت مارفصن ولة ةدز عيد اقلا
 1 تكلا نيةعبارلاراهننعن ونالت انا ثللعيمم اتلاو

 ٍ اكد ضفحك (س"زلاةةاظءاطضورفملا عملا اوك
 ١١ ناعلاقازلوةغللا عوطومنم مويزلاوهتال ملا ءانغا
 |١ دجوسرمئالدتعرلو دليلق القى اذلرلكا سا ءأطواط

 ١| ١ تاعباقالا هس الماما[ ناغنا يزل هلادتعدل
 | بءاانقلالاتاقاناز دكجرتعائشلا نم باو امّتال هعيوإ»
 | تو دليل نالبموب هسازرءاطء اطلب ورظ نغيولذا
 . || تكلا وتتو ءامالا للون لجن اماق لب اعلام قعال نال عدكم
 , ١ تمارا وكانا لاح او كاوكو هريبككهقوولجتلا كلان
 )| عفو طفلا ةالدعورش :ص ملعل ة كسا ف َيولص ماضل
 | 2 ة[7ج1حا]جس هلجوبألو مابقلا نضحك ماسالا ةريبلك
 + ١ ايقلابلاتننالازبفغ يللا ق هس صفع يارلالا[ةورح
 / ١ ءانقاو داما ل تلا كلما اذاكواتنلا نورد عيكملا لا
 م قرتتلاوث رمد كلنلا املا دهس كيج ادلكبةعبرذ

 م



 ١ موضوبؤتاماكترع[متولصن طنا هنت ولص لسن اجت هيتلعق .
 . قرجوهو عا مدعي زمامالا كرا ةناولوةادتقال مهلعصيم ضو
 ْ لسنا ملا ةنائيت1 سوسو هدحو هلو كمال ةلعيتلا .
 ظ :ولَصلاَرشطرعل لا نودام د دايز نولاعبل كلت بحال تناكذاو ٠

 ظ هتولصإ| ضم امالا عو[دنع هج لول وحول اكان زجل |
 ظ ْ الرعب جوكر قوهو ءامالال تأ ١ ناو هيولص لص اامالاوم ظ

 ظ
 انزل الارت انا رطزلافولخانرنع عوكل كل ذكدتنلا ءازجل ىا
 ١ هفوحْف قود عاتضالا ةريبك مولا نلف هر مامالاو فاوكو
 1 وكلب ةعلولا كاتلا(منم كتل رييصتال عوكل نم سا مالا
 ا دعوت, قواك هلي نيبككلا دعب نقيولولا ذك اهباقوسس

 0 «مبيصن مز لاقو برق ا(ايقلالاوهدحملا سار (امدلا فسم ١ ١
 نترك حاقمجال عولتلائ ماسالا كردسن ا لعاغةعكتا كلتا |

 حانتفالاال عوكتلاةلحاولا ةريبلتلا كلتبىؤبولو ضعبلافالخ |
 ةنلرع يت اكمايقلالاحئافعومو طر شبت ةنين تفلوذاج ||
 ريض دلع غل عياد بعولطيامقدابةللعش وإلا |
 ةزيسالضؤىاجشلا وو« انيباماعت ب طلال ش جل ةولخ |

 وو آد 2 تت 222767767 5222 16517555550558

 - 40959595 - 2 ع

 ظ
0 
| 

 ا
 أ



١ 

| 

 : ١ ار | هةعوكمتوهل كلذ دادفمةكعرلوكتيش كنف َناَدَلا ب قر انيجلالمك

 نإ حاط فلفل يملا: بلا عيطموب وتكمن لوفاذح ١
 / ةالوا هوجو دعولرزوهرلةدحاو شقنول قحدوهتلاو ا 0

 1 ىلع:رج ع ضئوعجو دوههسلارسا ىلع ىلطب امكرابولعت دوما : )ا ْ ظ

 1 ”عوبرلا زوي قانا انيق 1121217537757 رز | ظ

 1 تجيك كو ولاا علاا 06 1 ١

 أ فدادارلاوهاثداكلذ تام شلال فيلق ككحا عر ذا عيل هيلع يم ١ ١ ١

 1 | اهواز نا ثلا ضنا ولا !نلوذتسلا بل صح ام 0 2 ا ١ ا

 , | دقتللديدواعيس لاركلاو نيج طسوالا توكيل سان انو ”*ةخ 0 " 
 1 ةعاجباوضربالا ثلخلاء عدي نيولذ ماسالا ايل ناار ا 1 ١ ١ ١

 , | ضالاعت هله ضو تاني طير هو ةرهتلا اغا ل ةساجلإ م |

7 
 جهرا هم حول امزولع ايا :ولع باول( ضانمتإلاط شبا مب اهي ستي سوا 3 ظ ا
١ 

  "0ا 0"
1 

 أ لجيل جان كرا عام نا 0و ]|

 ا ةميا لخ اد فنالاو نيمدقلا ف |طاو نبتبكداو نيدبلاوميجلا ا 1

 / 6-0000 ثاعدحاو (هيظعّدال ْ ا ْ ئ

 ا ١ نغاق رود يفلاو ديزلاة بل كد آر ذخريغب ناكنا كلو ءاجتلا
 ولت ] 1
 ا '



 ظ ١ ' نكما سانا ناك سوات اعبلا كرام عال قالولي دنا هئالسلاو را

 ظ ٠ ركزو يل ]1/1 هيجتون دقن ضو ناو ضل نع تموج قنا ١

 ظ هين برات رهلالقو رنية عجول"
 1 ةلهازلاةوةنيدجيل[ غوارسا ةيورروحورذعتةهبحتاغا إلا ١
 ١) ناو: ير ابال عدوهتتلا وجال العليل د لَصانْ اق ننال رك ٠
 | - ةقاوضواداةفيحدإنعرسلا بنين با صام يداديلعي .٠
 ظ درهما قحوصَوولو هفناظع هضواذا نوخيانل نويل هقنا "٠
 ظ ”تاوءاجالابهبو حيو كنفاني ولو ئقدوا .."

 | ظ ليفنالاءةميج العدو يتلا موكل نم نام يتلا ناةولوف ظ ١
 ١ هةضيعرويسدوامإبوهتلابىوب هبال ذعلا خاتا ضرعا نإ ١ ١
 ظ 2 ةالتهووهودآ للعلا دوجوبدنعدووتلااموفسل ةةاالو

 ا لب كينبدا بجاعسيلدوهتلا #نيتبارلاواورتبلا هيو ١
 1 ظ اهلنع ضنك ذ ن انقفاشلاو تزل والتمتع سوه

 ا دنعاذواجدنع هيوج هذوجيال بيرم ديدي اقتاسدييسولو ٠
 ؤ منيل ماقوولعدب نقيب تسلا تأانلو مّزقتلا ثول مالا ١

 : هدالالعاعدحا» ا ةلحاب هسرق بضرلو ليحو لو جلا
 دويدلتد حط مدقإعماقولا كن اجامئركحا هضقولو هدؤيسزوتل ف
 ح

| 

 86 ىي
١ 



 ءاوساسسلفلاو نيديلاّن ا َئْساَبَم لاك ناتياور هلت

ح اهنا لكل ل كادر ” مسجل لعق
 1 . "انرتاهلع هنعربعبوهو ئ

 .اهبا تاي رعباصاوضو نيمدقلا هضم ]لاو رغلا ف

 ا همنا عباضارلب ملقلإظ هقمر ماةلحاو

 ”ىكافنجوت هباصولا وض ةوبدإلانادس تو ولقزلا وص

 تليجتو ننام هصووم داو ربع 2 اتعالا نولرل

 . ديت نولفاطثتس انااا دل ديبتلا بجهود بتعم ريغ
 ديهتلانعدعتت لعب ناكولا ذو ذ اة واع ماجيلا بل
 200 نعول دوحالع داتنلا كن لالع هدو نى فلاريعإع

 سو ضالالعدتلم هضوولو ةصالو ا كالا داما اع

 . دروتلا ى اوه م ين اضم ادلع
 تايدتشلا نيب امإلا نعورت عر و ةدسحم لوو يكل ويل راع

 0 رعب :ءاسلعب أك نتعلم

 ظ ىلعدجس) ىادنا صال نسحلانع ىرهازل كر ءاباوجإب

 كاوهو لج هتيغنمتناوالف اد ناجي ا هيذغ
 لجاَسلا رة صيولاةولصلا ورز نوسسلا لجل كل ذو

 نويت

4 



 00-5 5 ع 517 ,ة يبول ماحد الا, للجن وصخ اوجلاو مطعللعال

 دل باد دقن وصلا ا |,
27 

 جد رإ يك 1 دارا ربحا ناجل صنت نيل ان ءانترا

 هباصا تس ورضع ؟لمذ هيروعوكر كراش يي كسل

 ٌكواعصا ءسعئبدنن إن فصل نيتب .تبوصنلا يتنبلا ءانترارانقت

 امينا قل اكر وهي رلضن ود ناو لع وميرلا سول ىدهأزلا م

 اما اه هور ماع ا/لاشن اعيد ءدطوةتماعلو دلت او نصلك 1
 ظ ظ لضائإعرعتو آر اوداا ابا او /ةرفعتماعلاةرعواهتلو اهيراذأ /

 00 يتب ثلا لضافوا مالا دوكوضو اذا هسبديوهاذلا ىأَديوت
 0-5 اشنلك6واخائ نع هدو انيعاطتبم 1
 ل

 100 ةولشلا كاش الاد دعى تقام اةرورضلا ل هدوجت ثوحال ا

 اعنا روكلا اطعبو هسا صو طرتشبو جشلا لئال كلاود وحال 7

 | نوفا كل بزل هادو لنا :
 ظ دوجتنلاف اىضرالا جاري دودج ى دجينا ةبالم نوجا ميلا

 رواد ط سولو نعال ناكاذ اوكي هآكا له مبو موو نلطقلالع 5

 توا 3لّيقو عصالاف هوه وجال هلع تق جة وتبإع ١
 رهاط ناب ىَشلا له دويمتلاداع اناني يعذر وت و



 وكي مر دع اف تاقكوا حلم نم وسما وعلا و دلجاكشممالا دكئسالبؤا

 | زف ءاطوتوخقرخطسبوا ةيتكعضى واراد افتالاب تصدي
 ةيدالا يوم امنا مادا ةراعزهسو تاقللو ا ىربللوا
 ظ هلل هكوشل اناهونعوهقزحملاا تاو سعب وكف انيفكل ات

 امال لاقف لج :ابزك :ةزحلالع مال سلا قص لت ةفينحفنعو
 نو]عتركا4 مو نم سيبلكلام اج ءامالا لآن راوحنسلاقف تناؤيإ نم

 نوجتلاف هثلاف تاق روب ف ىدربلاراع نولض:لهانن و راعت ثان

 كهل هنا لصاخلات ةقزحراعاه دوختالو ىه ينحل اراعاولَصلا
 سج:ريلامههكلايلاذداخ ضر دل اع شو انئشواع دومهتسلا

 ظ ماكنللا طوق مزالوهاتا رهاذلاب ليبقنلاو كلاباعدوهتنلا
 بادبلاذالوصو هني يحب نجع طسيولهئاف تكاربختآتأ
 | حافراطسلا السا هتاااضعاك سامرلع زج ىجينوللاو را
 تم اعنعدعفرل ناكت اق باقتلافللامأو طه دربلاوا
 ظ يطل هنو هبجو دعجف اع دع ذا نام زول هيووا
 "تالا وضومر عجب هوطو' ابغا اهنافعيآ تصبو نا

 | ياو وضاوتلالا برها هتال هليل اعدم هيلجسس
 ضعبهزلبو ل ادني حكينا نزرع

 ما



 (آ7 4/ دف 2 هتاحاتلادجو4 اةهجو ب يغب ثيجبقلا تاكو ضعبب هئازجا

 رق بيوصل ويعم هي ا ظ يور

 < ناجويسا, انه وموت“
 بىالص ١ جلت شارت ل عرج داخل ةلوالقالا وذ ىداجايفتتلالّدشيال
 5 1  زبوحد سلبا امةماعل ا ىلا ذو ذت ؛ اسنولارب ملاك شح . ظ 2 ل + هوجن وموللفسل اقترن ادم فوضلاوا

 ظ فيو ا اجلاذاز ملال يجتولو دوس د وبالف يلصلال منو
 ع ع تير ةئاذلو ارسال اال هد ويس لوحي ال 3 ةسلل اىاعو ا ميم

3 

 | تلا 0 ورقات هماسجا قفا خجسو ةنوشنل (ضعيواعارطعبرفتس

 ٠ يا 0 ا يوسع

 ثيحباولاوجلا ل نطير اغ ناك نا هيلع بوما اجةول جلا <

 رغوة مشي[ يعريع رهن لكسو سسبلابلفشبال

 ةالولاللا نوبءا رانا لعدتهجأا !ننالاقالم ابو ىيله

 حو اطياسيجتلا ولم ل اق نكد لق قام ن وجي ضرالا ةاجاوم

 ىلا نيبجأحلا ل فس ا نس [ضرعو ؟دصل للا ؟دصلا نما لوط ةامهيجلا

 وةتنددودج وجب ضير الع ل جسلا ى هين ضن ]آو نذفلا يح



 ةعئلانمئاغلا يات :تامتوانب وسبا وعضوات مق 315 ظ
 ل قوالوا ةمئابمزقتو اهسةولشلا>ا ىنولكْؤلاَةرَقَيَلا ظ

 نوكيا امعرساوهو دل ةق قدام « يطرب نسب
 دثناله تلعئو اذه تلقانارمالشالئمل وتلا نلوم 6

 .اتاووخالا تاريغلا هاوقباَمأ ايييفلادحامااةوقعكتلص كلن
 داوسرو هللا خلا لهميشتلا مدام 1 ل لاب

 12101 71000 [تداهفلاظناةئا نعل أمال
 ا نارا جاكلهوش وراقلا لجل لكاسلا لهو ةزعتا
 ةسيئرو تلطبةلعزلا سار 33و ةيئنلابةس خلاد
 فسويى او غحو إد دعا فن هتولص كلذ حو دزولصو يضف ا

 ىلا ةواصارنوكوم تجوخي هتول صلصال طب دمعات

 ةعاردتف ديك زمول ديئانوا برغل ةناانواعدعتا
 ف يتلاكدتق اذار فاسلا لئاسلا نسةيئاقلاو ةرهتلاب ها
 أ نيزك مولا ةدعتنا ولم ادتف عضال ةتئاف لص
 1 ”اجييغوهو لظتلاب رمل التت ابو ئارتقانولكيفمنلا
 ٠ مولصنإل يعي هبنف ةنقولا كدب ىرتق اول هتال ةتكيانلاب انف اندنع
 لئاسملانب :ةتلانلاءكئولارعب لتقولاك /لالتف اباعيرارييقن

 موتا



 ْ ئسروشلالق دوعتلاوةولَصلا مام عيوبصلا 2
 ا تلازى تع راا عبر سناب ةوالتلا بدلا كارلا دعت ةىالتلا

1 
 ١ تولصةرسزوالنلا نودع لمست إ رق نعقيرلولّوحالعقلا

 ةعابوعي ولف ماشلا دعب تالا ناآت 11ه تاما اان للا ||
 فلا ةيهلا ةعقووانرضيز العن عت هزيل ةوولتلا ٠.١

 تقونواه بنتا اهلك ةريخملا ةرعتلاكىلصلاا مانا لئاسللا# ٠١
 دهنتلإل دعبول ناودهفتلا,دفدعتينا هيلع عي هعان”ا
 لاعتالاةرلانخيلا ةريخالا ةدعقااعواهنسضات مالعنو ةواضتَلمتل ١

 و ارثخا نعالا همم ضلنيتغتال و سستتال مونلاةلاعتتولَملا# |٠
 هلرواماقواامانةولسقلا اذن [لاهيدعلاهدوجو ناك ٠
 وىفمدوهتسلاو عورلاوة؛لئلاو مادقلاى انهو ائانزهتتوا |

 ,ررجا ماقال ستعنال اهنا عصالاو مادلا نم نيتعت ل يشف ةلعتتلااتا
 || نضعب عيفووغم كسلا نهود ايتخلالبكتاكيولف ةدابعلا ٠.١

 | اهوصح كوالا ايست شكك مونلاةلاحتول لا لاعفا ٠.١
 ا 030 / ةكباشلاو نولفاعتلطسملا له نع سافلاو شيقلا لاَ

 .. ةولقلاجيرطا عداه زادخلانلكم السلا ىدحاوو :٠
 ىدربلديعسوب العام التوراة تع ضو هتاف وصلا عتب



 مسح سس سا وا ل.ل رابع... تازة اوبس سس“ --_

 , | نهفتلاملثدعقانته ابعث نحاناؤصلا قولا 13-
 ْ 0 017/ل ةيلكل/ةولسقلا قا انيالكاعم اص
 1 لحد غيسن او اهيضد إو وجمال "ىافثالاهنولصتت

 "| 0 ع ظ

 .| ءاضوبج عب الاقو ةلاشلاوعجو بجاو ئشالا هيلع ةوببول

 ١ ناقيإز هيلعؤبانيزد هنوكا هن هاعنب ةولشلذع جو

 | لصإل ال عجواع ىببو هتولص ل طش ,ىلسب جي ةطوتيءاوؤح

 /][ قالا قلتت لئاسس اهدنعال و نع ضاسلا لع جوزحل نونوهو
 / . ةقدقعقتج اساعد رفع
 || ةنفاماهرنعو ٌهلاحلهلهّىءالاىراذ !بتلابكرتلاانكمَدّمَشلا

 0 ا يس يا

 نار شكل عب دعلخول هثال هبدتو ةولقلا جراح هنابال هزي سنا

 ١ هج[ ىس]هتاَبتا وسلا 5121ه عصب جورحلا دوجول نالذل
 , | كللريغسامرظفةوتلماهلر واعرلذتنابدكفتلمدقَووعَتل
 | | ىلضلات اكو خهعضب هجورخ ف الذل ائيإل هريغس اه عتوقح
 سل ناكوا د هغتلا/ىلت دعقابرعب هسلر عد قوبل وو ايداع

 9و



 - دعقادرو دوت عوار لغرس د قريت
 وقل زجر توصف ةلاحلا له نمل [مكقتو دقيشتلا ملك

 ايَنانلدسأف ةلاحلا رهو ئراقلا ءامالا ثلحاو] بيتزت بحاتصوكو

 ىاةلال نهقرغا لص قوه رسل اصل عكار يلع تعلظفا ٠

  (عابزصلا تاكا ةلاخحلا نهئ دعب ةرابصووهتو ضعلا تقوم
 مطقنارزعبحاصت اكوا ةلاح ا ل هتك نع تلتف يبا لع

 ناب ةولص تقر بعوتساقح عاطقنإل زقساو ةلاحا هل هذ ةاذع |

 ىتحعاطقنالا ساو هظلا نولصنم ةلاحلل ذهنه فوكو هطقنامل
 فاز ع دنولض ترض غشعؤثالالئاسلا له فكر صعلا تقو جيزجل
 لضالال عك انبهتولص تن تئالاقو هعدضر غرم ابةولنقلا وب دجيرو

 يي دم ندقو شا دقيق هزحب ماو وكذلا

 اناابراتلاو اياعدهتتلارىق لعئامدعن شابا نيامل فل ”هسايلا

 تقتعااذ امو هلاح ا هده ةتكافءاضفؤ ةنلثلا زن تقوزشد

 تينا انياوقالعرتترلف لاخلا هات انقر فب قضت
 ضرع يفسؤبيلا ارزعهناف تاكل ٌلَيَدعت ابر نزولا نس ةسلاثل اوفو

 ضئالاركو لو | يمزق نلا دوعساإ ثيذحما تريل حنان كو ان

 كر لكسو ضْئ]ْدلا بلت اًيحاولا رم ناكر الا ل يلع [هلدعو



 ةولصتوجالد احلا ق |لافف دويعتتلاو عولصلا 3 لالتعإلا كوع

 ”هنابكاللدعالاةبزلي اذ تعال اكلت نس قسحرتنلا نغير جدإ نعال

 ول يعب نا + ملل لاف نما اهلا صولا ثغالابتولنظلاز يغب نا

 جالاخلاو لقال اوه ضْيرملا 5 ايزل افقي (نلاوص شيلا
 ةعبإللا هم تيدا ةولض للا او بجاولا كسب دلو هقول لاذأل
 هلا نبالاقرباَجف اختار لوالاوه ضزلاءارنداعابكشتمر ل

 .ةياطلاواتلاهتلا يب لل عوكل الموت كو ةيارهلا حشا
 ةيارعلا كيكو اها ع نسا رد عو فسورى دنع ضل اهلي نق

 1[ تطاول نيتسججاو ةسلجلاو لمقتل نوكين ا قيني اهجش املا نيالا
 هم دل هقيال ةولص# ٌكزجيال هللا لعمان ماع ريو

  قلإليتلا جويا نانيضاق كالام هلع ل دو دوهتساو كا
 ةرانززج يه اس جاسر روح كلام هسا وف, ولو هاذ
 مضل ضاقلا هر ترو ةيثثلا قر قهتلا بلعيو لكي ةفينعف! رع
 نك قلل الالاف اغيلب نيد ميج اكر الا لب دعت ى دحرشو

 كذا ةاذيب رف قاف اشنلاو تسويه دثعو لعو جفإ دلع ب جاو
 وهازهوضعل [«طيّوحا مي موقلا قدر وهتلاو ءولرلا بةسلإلو

 ديار ايه اساينم اكينيوا ابكت ولي حر كيو تفيلحف | دع بجاولا

 يتلا ٠ ظ
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 ) نوك



 وصلا رحنا همزل هزل لشا زك( عاهك ول وهتلا
 بل ابنجذ اط جك موعو بنشلاطوفس وح ةريتعن ثوللو
 انعاسو ىاو وأ هس 0 ااذها 00 ءالاوهر نعل اؤدراعإلا

 : از يشنارتمك ايسا هاجت ابجاولا نم نايرال ليد
 ابني ضو ةخملاي اددعواندنع بجو ابننا كان
 فرات ماجيت ةضورفملاة لا نبت

 ةوكبنا بجلا !ةلحام لكل لح مرلع بلو الا يتعلق [

 وو بجاش يركع ُُى اهرتلولقخةلحإو نيبلوذأ انندكا املا

 خال نييلوالاب كيش ثراوتلا ةانلا زل ويس ناوهلا وه ظ
 دوج مزلي الق ح بجاوب ىديل ريب خالا ى "مولع نون انضق ال
 ىلا دويرلامو لكي مقتول ومس اف ذاغاقلا ار | ايوهتتلا

 تيار ارلبق امرلعةعيتلا ةلاطاما ةزغاأل هنو غ لد للا
 وتلا ضاينمو ةبظاوملل ةروتلآلَع ةيغافلا لقت كا اهيتجتت

 مولانا ىآاببلا روس لون تلا تابالا نس اهماقم مونيا
 يطيل نةفلغلا مدا ذنغ سوهو نبا ةظاول يول
 تن ابار هوو ةعجلاو رو ايلاف مهام“ افلا ئرمتلل

 واو وسلا لف ام اهوضوريظلالاربدنف تق ضنك :ءاقلاب

 متل



 ةياعزاهاظوعوزيخالاتلوالا نيتوغتلا قرقيتلا كف اينو
 كوالا فيطتف ةريخلا ةلعتلا ةابجلو لقيتلا ةءانةرآورنقو

 تاربجاولانتكيتزعقلا قبح اهنا باوزلرهاظ عالاو دنس
 ارنضاف ةلدجلو انوكمماعت اف ةوداقلا د وبس اين لورا ةرعقل
 اكسابلح اعاعاولقحار تبلت ذااشيا ةولمقلا تيبجاو نيو
 . ةيلضلا لالا فو ان ربج هن لوهتلا كيس ايزو ؤهتلا دوس جو

 ولص 200 4 ظ

 ١ اياك يغامةظاولل يويعلات اريك اردو ابجاءوعو اهلالاكأر
 خللا ةزيبللو وضع ماما زينك انو ديالك تاريرإتلا نمد لاو
 ةلاستال جاو .ريبلكذ اف عيئاذلا ةعاكلا عوكرالا تس ويعلو
 ىلا ةيووعد ذل لا ملال اهنبو باول نعو بجلب
 لميا يعو م هكسولاكدب َلَخاو لوح رجاوةناق هلعب كذلا ضولا
 نهب ىذا نفل و يكلار خامل نقولا ثلا قتنال وتلا دوغ
 ىلاض ويلا نعد عقو | تار فلل مسا نا اكو دوه وجو

 انضزلانب هين لاق اس نيو كا نىطعو ماقال ]تاو هيهافلا
 ل/ؤ لاونضوملا نسيم عشاي بتررتلاةياعر اكو ضف يل ئش
 ليفلب ةرلشلا م جوزلاو ههشلا هابي امواع شعت قا ةولشلا
 يق نا نرابلعتا دعس قل اهككيزلو اضييا تادجاو ميلا

 و

 ل



 لختين ال جإلاذإم ءااناةئاوهت ببرلاولعابم اهيناولا مالا لتبإ نم
 يواوه وري كمر نع يكس ةيق يخلو املج نور ون هولَصلاَ 4

 نيفتصلا نهقنلاب د اعال نم فالح واصلا نم ين رتب رسلو

 دك ةييوقربو ماحالا ةريبككل يك ك اذا 1م حضلائ هاتيباهيلع دن
 ٌدارتاوهابتنا د دع هؤازتبا ريبلكلا هموفرلا نوكلضفالاوةلقش

 ةمال لاقهناه تك مانو ةيذي قررا الهلا كركدوهئاهتنادلع ظ
 فل ديمو لسا عشرايخاَّيفلاو هك دتاوفريملا ٠

 انامصالو وف لع لاثنا كاتب عاكرع نكد نيخاو ايضافو

 سلع ع امام وفل كولو ةنرب فال كل يق اعيج
 ليتيىا داني تحل جلا عفريت ةثسلاو نايحا شذ اال مما

 مصابا ط شم نا اق ىو اننقددشدا“ "يوه ةنياززاب

 ْ ناذلخ الو هيبكملا هيدي عمري فلا ةمالادنعو هير

 ظ نوك د يبكنم» لحن 3 انا انكلا[رضمدبر نا دصا نا ديدي

 ةكتؤالحدعباصا يفر هين ذاؤوخ ءاذخ ديما نط
 ء ةراعل الك يرتي لبطل لكضيال هن اك رتل لك فيل
 لاقواريعلابق لالالا داش مديت طب هكرلا ة لاحد

 افتامقافةةزلاتآو حملا لكلا تكل لعب لعيب رعب < 1



 ' الريكا ذ خاهعباصا سكر نوكيث عا هيث خيريركلا دنع
 ] سل ءاءركلجتلاكف ةمالااها نزلا قفا له ليقواهلرتسا

 قمري كربلركزتقلاو ل زال يتعلاو لتلك« ا ةفيلحفإ نع

 هات نلت ارامالاريزكر عب نت[ عرنعم خف دعامة
 ناكولوانتزبلا هم قإرتيالو ملتتدق و زاوجلا الآب ضفالا3

 ها

 نالخا ل ثعاماسر يال ىيبكلادعب ساسي وا عدني ضن ناي اَدْعا
 ةنسوعسو هني هل امش لخائناكم فلعل ورام كاان
 , | (عيجوضشلاو وضولانيبوجيدا ةتسلاىا كلا وي سوما
 1 منا ماهدإلا ىلحبو كسلا هذ عوملا:ةقكع ضيا هتيفيكد
 ملل | قعضتم علكلالع كلثلا ءباصالاطسو ةسرلالع
 كلام نعتبر وهو ود شلاؤع رق ئاشلا دعو رتل ح
 اهلرتسا هلال اذتالاب رن تح [مهكتال] ]دجاو
 اجي ةفبنحف دلع نونس ركد دف مايف لكل "هّتس هيضولا]
 ظ دءانلالاح ضن ةئاق هيث مايقةسةرلكرلعو حر دسويو
 نيب ةموقلا ئهاسرسو !ةهلنعالا علنع ز انجل ةءلصو تونقلا
  كتاهس ل وتب اقانتا نيدبعا تاريبكلابببو دوهتلاو عيبا
 كريعدلالو كدجاكتو كساءابتو اباد كذجيوتيألا
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 ت1 عدت و ةباوقل الاد خللا ةدلصيا اع انعيورما ذك
 .هتدايذ نم هنيالك ءاتن لجو ك دجاكتو هلو دعىتسلادان ا

 ةءوهيلا ثيداحاملا 5 ل لدرحل هال هب رم عيال دنع 1! ةوهطلا ثيد اسما ف ركيبزل نال هيسويال هنعتلسادأو ١

 ءاءانفلا رغب اضيالوقيو ةزانجلا ةولصؤ الا كنف ىالاو
 اننحضرالاوتاوسلا طق ف نلاقي تمت فا دام 3
 منا لق همانوق سون قادت وحاول اييكرشملا ضاناآنو 1

 ذا كرس ايلاعا تر دنا قامو يايحووتش و قؤلص
 بلعمتني”فاشلا دنع نياسلا لوا انا و ترماكلابو
 قولا هريبكلا لبق هجوتلالوقي فس وبه ! نع زياوراق# ١
 ماتقالالف ءاه نإ هجوتلا لوطا هنعويبكلادج باور ٠
 نال دنع للا لم اينادمايكعح اظن عالم د
 كلنلوئيالو ةينلال ص ىه لاق حاتتفالاسداشلا 0١

 دام !<اجلادشن )كو ابل صفي البلي وعل اوه اجلب يبكلا لضآلشلا لع ١
 ضدارشا ب اريك  اتفتسالادعب موانددق اكاضيا ةشلاويبكلاوذيإلا

 1 ةعدتلا وزويا هللابطعتساف نقلا ثهاقاذاف اكملت يحكي |
 مدعلابحاصرنع,ظلل ىررانويلا م جرشلا ىاربلعا ريت ٠
 هيغراعو زرعج نا هيقئلارابتحاوهورماولادتلاب ليعتسا ١



 ةح |" ١

 هيشولف دولَصلا لقاءا دخولا هئلانز وغال
 لتولمتادريف وزصالخلا نيت دتافلا

 "دوعن فاطم ناؤبيزهبون وعيال

 ( كاسب اثءانشلاب ى اث معمق سويف دنع اننلا
 1 ديلا ذوج اتحكلاو ةسوسولا مهلا هندي الوارد ثا

 1 اكربعلا قود قلو [ًامالاهب ىلا انك لتملا هب انها ىجح

 / | ا يو تايب ايم مبان
 حنس نال هب اي ارش سل كف ةءاولل هش 1 رعتلا كبل رج

 1 00 ماما لش رذاذ انااف نانا خشتال

 ظ تجننن اهلعب كاملا نال خبر علا تاريبك م

 هلزعوو هنء]رق لحم نال مامالا ةقرافم دعبالا جرذع

 بس رسوب ع قنيدنال بتم,

 لا ماقد ة قفار ةلاح ماسالا كرداذ«انغلاب تا

 ا ا, "بار لنامو لاحلاربغتت قا مرق سلف امامك 2

 ةووسلا تا اهيبغئوةصالخلار ايتخا اك ام ذوعتبرتا 2
 : لوف نتمل | كنيملو طتف ءورشاالنعذوعتي د سولار زع 5

 | ةصالاوهدناكفسومهلالوفىلعرصتقا لب لوو ةضنحم
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 بتكلازنلا او ىاكلاوامحورشو هناللاو ن اصضاق ىاتخا
 5 مالا هعيش رز عرولّصلا و ؟ياشلا كدا آذأو
 :لاقوتميالل تصنيو تسيل اننلابقئاباَل نقلا

 | تويم
 رمعجفإهرففل ملا نعورمالا تاع م همة شل اب ناي ايالاهنكما ١

 ةنانتالا يني د انلا ى اأمإلا كرد اذا لاقت ا ناعدنملا
 3 لنعالنسويد الدعوتب ةروتلا 5 هر داثاو

 قاما تءالاه اظدتالال 7 لرعيوهو رجلا

 ممل ةعدعباتبلاغأ كاع انام ليف انيديعلا
 همس تي امالأ نع عازيج هبل داحكّذتتلا نانا دارو قي ظ
 ثاسنالا بوجوقاونلتخا اكو خان َكَلَتَحا ددف هتوص

 ديعبلا يدلاوا ةواذلان وجي ضعب لاق خلا لاحر نغا ولع
 ا كانهح نوكيا ببالك هيلع تاصنالا بما ةضالاو ظ

 الاو مايقلاوهءانثلا حو نيتليشنلا رهو ةاقانا موكرلا نمو ة املاك رةيءاهشلاب ىاهيقاولدنا ذرات ٠ تاكتاءاشاب د اينالا رع ةناف وكلا مامالا كرما

32-0 
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 أ | ةيمءانغلاب ناول عوكل نم ئضدكسد هت بلاغ:كد ادا
 "|| قدعاجلا ةليضافك سدا حال انثلا كرشيو ماناللاهباتبو
 : | والا رحل 3 مالا كرمدااذ [كل اودع  ةلعكلا كلت
 !(| ءانيللاكشولاو ىنشيشااذاايكاسدا هنظواع بلغنا

 | .اذاال والا لاينر يتلا ةايضف د جلاد
 | نيؤبامؤ]قل ةكساشلل ينك شيال هناف ذهب اشاا هكسدا
 الإ لج مامالا كرسذاااذاامنث عوككاَنَف ايالو فول لعل
 |١ ةفلضلا مسيل ٍلئازىمابال كتشا نوكيطدل بتلكو
 ..| وكلا مامالا كر [نجرلامةعلولا كتل و نم نوكالَو
 / | ىلإ هيج ذا ءضف شال عما وذل هنم ويت رادتمقوااهلا
 . | حيواتشاهوؤعتالو اوروسات نودجاس نحو ءولقلا
 م ىوتاناولاف ةريحرلا 3و دولَصلا كرد اذتف علوا مدا
 1 كتل واكل مر اَص اهلا ءامالا ن وكلاحفعب عوكل قوم
 !| /دقلءاشلا طال مةقيرلوا ميتال علف عال
 / | ايل نًازجف ةاواغما طرغ ئال ”صالاوحاذعيو ةرهتلا
 | !امرلا يزكي ا بف ماوكرلا لحي ىهتنيد ا هاند او ققذأو
 ار | لاو لوال ةزعتلا و وصو مامالا كرد ناو عولزلا لحن
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 ا . ةانئلتلان عقب لاقونانلديع سدعتيو ةييضعلاق
 ] ا دلو دولا ىزكرماشمل داب لضم كو الوالاودعتس2

 ' هاني وذوهتو كذآ تو اونلاةئال“ اذن ذعبالا ذوعنب
 1 نوعتلاوءانفلئهسو ةءلئلاب البو لكن ايو ليعنالا ٠١
 ا .. امةواغسارتال ةيلعومسالو اهل هنتاولل ةايمشلاف' ١
 ١ تا

 ظ لو: سوهوارف “دب ةعار لكل ق1 نريشلابىااستق آن ١

  ةفهازلا لال ةهبجاو انا صال نا ننكلا جا جيلا:
 ةآ امذيا نهواورسايكرتبوهتلا رج ب وجو ديلعايسو هيعو

 ١ نيالونلخ انلا نم نج(سيل ريوشلا نيب ضفلل تلننا ثارقلا ٠

 ١ دبالذعاش ات ئقفاشلل اال قل قيؤسالا هاوس ونوس

 7 ةفيحف إن عةياو د4 مدا وف ئاضبا ريوس لك نيو ةيغافلا نم ١

 ا ايقاةي مصلاو هولصلا سذعك/ق كل وا قادس ابن تسأل

 ظ
 ظ

 اذجرع ينل ذك تالا طابتحا اردد ةعكرلكل3
 دجاو اندنعؤتو حلا #هادتيوئسحلا نعذباذكلا ورلد ١
 ْ هلدالا ىتخحو لرجل ف همر هج هلذع اذ ”عماشلل اقفال (٠

 1 قماش طلبوا تابلكامبت الق مجلات املا لا
 ١ م ظ

٠ 



  ممداملا ودب نتتلهز كه نوكيا سال حت

 : تنال طوير شد ردارات انكار اي تقاحاذآَو
 هادنعملاف هحافلاد عن: موتلاةازب ادنعز سلا نآو

 ليها د انلا لاا ميج لايجار

 ١ اءاذاال ةءاذلانكف احاكإ دا هطول ادا ابرق نلت لنعيو

 "' ةَيَبشا عت ةلحااو دعك, هت اذهلاو اورد نوحي

! 

 ارت نيلاضلاا لو اهراس ل افاد اود اننا
 : مءدلوقل دنس نيباثلاو اعيوشب اضيأ مولاو نيم مامالا
 , 0 نيماثدنيمأت اقفاو ْنمدناَف اونتأف مامالا أذا
 ١١ ةكرئقلاو ماسالا كأ [هنوفايو هاند رم لقئانم هلع

 ' | هيف لضالاو ءاحدارتالّ: اشللاف الخ ايبم | توفي
 ة كاري هيفخو .رمظن [ساوعذا عمل وتل ءافحالا

 ل "ةروسرصفا,/دق دادقف ثايا ثلثوا روس ة كم افلا

 ! ليِمف نيتياوا رصف دبا هكعافلا هه! ةناذ ابوحو

 1 6و بجأولاول موزيلا ةهلكف هز الح نع وول
 ؛ لدعت نانسالا» ارو ن اكواد اصقشا الا

 : راد وكدلا دهرا حر جزجد اضم ثاناشلت

 1 رد

 م



1 
 | 0 - ةروتلاةطوح بجاولا ل بتكلازلا اكدذتلا بطسالا
 ظ :ةالاوا توسلاو نيلوالا هلانلا لا كارلا تايالآعأ
 : نود: ملا كل اجتسلا قل فيت |اهدحا كحو | غئلتولع

 زروسرارشوآواسوروسّك اوبل دعاس م ةلتفا مر
 د ايتحولاطلاجرتسلاو تولين اههبانو رتل ا نم
 ظ اكو عودا روس فلو لص« | طب لح رو ملا مدعو 4

 | . ةلةزورءانعاورععلا )وكلن طلال لوو
 ليداصتلاببرلاقو |يينضو سولو ةهرا طلوع
 ظ ئاخاذا| ةئييفر ضح ا نوكينااهثلاث زنوكااورصحلا«
 ١" دل اجزسلا ئاكةولصلمتونيالاهرلقوإ تب تقول تون
 أ نوير كيلا صو ةإّثب ىلَشلا توف قيل آف ورشا |٠

 ظ وهوتابإ َنيَتسوأ نيضوا هئسلا ف داوهو يآ نبيع اب
 ا ينلاناكورسلقف ةئاثلالا نيتشل اواع ةدايل اا غالا و طسو الا
 ا ريل ىقصب اك هئاو فاقبر بلا ى ىف صي ناهد كل شنإع 1
 ا ه انس ايواع هئاملاىلا نيتس اهل قصي نايمنآ و تائاصب ١

 ظ ىلالكرو لام نينعزلاب لقي نامدلا ةيادهللا زك لا 4.
 ظ ن اكنال يف نيتسملا نيج نيبام طاسإالانو نيعبزا



 ادأ لبق اههيبامو لاذ الاوطن اكن آو نيجيراف عاصم ىلبإلا
 / لشسىادلُْس بلا اة يوارطشونبو اههصموكالالوطرا ظني هي

 .,| ىافيراينجولاقودبوعلاوصو لصالا قالا علا يبازرار ت5
 | كل ئيروهتاةيانيضومعلا عنيت ةوعيتيا نيت يه 7

 ار 8كل13ةدحاو د ياوزؤلا ىف لقيام نو دكا كل لكما علاورصعلا
 )| توتيزلاو نيلاوء(ةنعلاىءاشب ناكمزا هعياشل عتيل نعو
 | وسلا لضنتالاوطب ةعإملل ق ىرفلاة لفي كرودتلالاقو
 ! | ءلَصْنلاطاسوابءاشعلاور معلا وظل 4 ول شفلا لاوطم
 ؛ | كابا بكدنا ضرع نغ كورال لسةفلاراصتبب ل5

ْ 

5 

0 
 أ جل

 قو لضفلاد اصنب بعل ةيزثتلاّْ امر يعشإلا ىسوم
 ا لاوطنامآَو ل ضفلا لاوعب ملا و لصفلا طس اونو رشعلا

 / | طاورلامإو يربلا وسلا ترجل روسنت لضفلالاوط 4
 | | ن]قلإحاىلا رن داصفلااماو نك ٍةروسرلا حوربلا ةروسزك
 + ليو يذلا بليد ىف نيهِلوط ل يَقو وهج هيلع اوه له
 | كا طاكدلاو سسبعيلا نإيلا نسليتقؤو ناجل لانفلام
 | | (م ليلو كلذ عيجو (مالاكوزنلاو تلا خالل قابلا وول
 | | ةئسةلاطدلا نرجو ةينانلا ىلع والا حرائر نىلصت

 العب



 وةافعو ءون تقو ايفو نال والا ةعكللا كاسد الع ةناعااعاجب /

 طوعحو زءئاثلا قم فلثو والا كتونسلاملقلاق لثة زف ةلاطول الق
 تحدت تنوافتن اق ممْووُذَوَط توافتتدلاداىالايحزم ال
 انرتعو ا نعدشاذلا فو نيئلت ل والا ايليف نورهلو تاداكلا لإ

 كوم سائل تابا لثة يناثلا نيهبراىل ولا قدا ولوا
 ىظلاهوسماآوساماتعإموررظلااتعارو هتولوالا نايبوهاتا» ١
 كوساماتعرو ىلا هاوشامو نقلا ضعنئوةولصلا يبل 1

 فييوالاةلاطا نسيالمن ونسلاة لفل لف ءاوس عضل ورا 1)
 ناّدادحادكلاقو هايل نويجاوتنينحفا دنع هلاريغ

 ةعبرا كار داوعةناعا راهتاولضلاقةيتاشلالعال وول ليي.
 بكلب ل غتشاتقواضيااهاؤساميفتقولا اذ زهلا اكل ولا

 ةعللعة بانل َدلاَطااَماَومونلابلاغتشا تقوو هناا ال
 امواتاياثلئبةلاطالاك لئتناكنا ءاجبالانةوركق لوألا ١

 ابن ذوعلا قص هعهالشبإلع هز طررإبول نيتيآواذبإ تاكناواهقوم
 ةيناثلاثورصعلاو والاكل كيبل وهيا, كوطااىهيئايفا ل
 تاياوش اناوةينكا ةرايزلا عيوةهيناذلاو تايا ثلث ولولا نال يرحل /

 ىلا, سا قتس لعمال نم ىل والا ئءز ف دلال غنا ىورام



 ؛ | عسووالالعدينانلاواو ةيشاغلا ثدح كي له ةياثلا5
 / ةعضانه تلاد الر اصفلا ندرس لاوطلموسلا متلك

 ا ةوكللاةلاطا ادن راك تناهفمن نم لق رع عبتلاو لصال

 ا]|| هشايالاددعملا ظنريغ ني لوطلا ة شحاف تءايلادا وكانا

 ١ | كسا ةناشلالع دولا ةلاطا بولا فالج تالا شو
 ؛ | .هنينعلللا نيووتسيف انيديعلاو تلق ام يديعلاو ةعدإ
 , | دلوتتقإلانييكوت ف لفاولإ ءاسوو ناتلا ا اقافنا

 / | ايفءلقيامتساكا ذاةآرومظلا ةّيبةلاطا كحل و عاصر ليطي
 | مباع #رشناوطرضب | قلا نع سون امو أ هكالشلا عتونلا نع ايورع
 / | اهراض وز كذنو ثالاوةباودلا 3 ءاجابو صياف نيعجا
 ظ / انهو علت هء] لانعرف نيا آنلف اقتدتتا ءاش ناوي

 ١ | قلنوزدانعو خاتريي وم اراب قالا ةاخلصي ها ديغب
 5 لعجياعل ديرب ليو تكرن ايروتصوامرلاقدنا

 | .ةيبكدتبا نوما قبب دلوفذ ب تت وتلا ررافمريبلا
 د | قة ليواعاوتنالا نعمت علا نونيو رول لقادنع
 / | ةساويروزالالاح كرا نااولاق جالا ضعب كا رطعبو هب
 | قلرشزتكالة لحلو ةكوأ حلو افحدإَذلنيوبام نولي ادع

 |. مز



 وضَلَو ولآ لوقلاو وكرار وب يبلكلا عوفو لوتلا الهم نم همز و
 كادي ةئقيو ب نحيت اه لقتل قناة يملأ:

 مزتلابدنيدو عزتلا ل كدعباصا وتو امد اذهعم هينفع.
 لاجوحو هاوس نيو دومه راجل َمشلادلو دلاحل اله قالا :

 ريخزم ةداعلاهيلعابلع كرسي دقيشتلاى هضولاو زيرقلا دنع هكا

 هسإ وفر الوب: جوس" ىقسو ع ظطسبو عوتالو طفل
 قحروظىوسي زرار ناك لسسالعئنلاٌنا كورال ةسكي لو | ١
 دعنقلوهسوار بوبا لماذا ناكمناو فشلا اميل صول ١

 !اهرزابفلاهباصالا التقت لابفنساو يبا فاصل اني سو ١
 جزنالودتعتلوالبلف لاو نيقع#:لاامأ اجلا ق حمال ١ ٠١
 دارت مىنمجمالواعطو ارتب, يلعابيديوضتو ار يطتل بارعناضا |

 كو[ قلوفيو ةدهازلاوكءاهرتشا كلن نالاريدشع نايا
 المرا ذا دل شلع ماوقلاء اند كلل زواقلن علاق انج ١
 لتيلر هس ناو ءانراكل نور ظعلا فور اس تام تال ايلف 2

 وهم ذلتلالعد ان ناوهاند|كلزو تاما عالة ن اكس
 ديور السلع ءاونل كمْ لَصْفاذدايزلا نتا لعفلاى ا.
 تاولضف انورلالع ةرايزلاّ !كشولونوتسلا اذا اقاتدآ ١



 صا ناو رنولا بحي اكب هللا ةايزنوواع دمنا ةَنَلافَدآَ
 نيف مدعل ةّبولَصْرآجن هيلا عينلاكوا ةدحلو هلع علا
 ' | لالخإلل نين :ءولغاّدكو را لغم اصتقالوا كرشلا كلذ هيلو
 نير دوييتلاو عولرلا يشتمل يطعم عيوب نعكورتك سلا

 ليطينا [امالاى نب لوذاش لوفوهو متولص وجبال ماّمول
 هنالفتسلا,دقبنايتالا دج مونلاب ل يدجوولغيريغو اونا
 . نعريفنتلاىامئاوةعاجيل ْنعريِفنتلا بَبسر وكول ليولقلاىا
 ظ ةياتمالع هزاز فز يبل كنان ذ انجيلا دوم ندب وراك تعا

 ةيالو ليال هد انزلاب ءويلاوهرناودجرد نيردعو هيسدرنملا
 + واعيربعب راي يبتلاو ةرزرقلا قدنسلا لق امل نع صقني نا ظ

 : | نساك 00
 , | هالوك لعن كاربت كرا يزن يذلا لجدل
 مبني ملدنال كل ذ بنسب اوريظعر ا لع وشجو ع

 ظ . ايا سارا ادني ونال ثامنا نيمو 6ك ريغ ةدانع

 + ١ لجبل ةةلقلااطا ناتو 'موقلإل عِش ملق ليل
 6[ ىللاطاولانآو دمار نا عضولاو يعدل نسانلاك ارغضا

 ١ | ةقتاووسائمبلق للاي ناربع ساعصللاب رن اجل ئجدنع



 زرونلاةباخق ةلا هلل هذه نا كشالوةءلاطال لعفب ىا دبسابولا
 راما _تحدلاود غلا ينو 1 لا اسم قلن قتال هطعجو
 زءابيظولتلابق اتيان ل يطو اجلب ّسحلا إضعاف
 ك8 ءاتادعر كا نيبدالهنب نزال و اهددع 5 دي ناربع
 َنَلدَرباعمس هن لالاح/مال]وتيءاكاق كونوا حسا قر
 ديل كبر ملا لوقيتآب دولاب ايام صل نانو هده

 اينيلَصْد او نول كلانب سوا لجل كلو انب سوا ديل كاوهانب سمرللاوا ٠
 ادا نالخات دنع عيمتلابىدتقال 3 ياو افلا قاذلا هبت ت ىلع
 كابرس ملل ولوتنض هرج نم هلا عمس مالا لاقاؤل مالسلا هيلع هأوقل

 منا ليفو اهلا قوكذ تالا قامبق ايات وصلا تاك ناودملل .
 ريال رريقتلاب قاب هن هن ع طرح اف كو ةرس ةفينحفإ دنع طق ظ

 اهات عاضياريوتلاب عيمشلادعُبقايحامالاام] دوا ةيارهلا ميعصتو
 صاطو د ةفيجفا نعئسفل هي اوربوههوةرربد نسوي ىإ لوضكا
 دقو اماوف نيغاتملا نمركر نخاو ور ملاب ىئايال هنا هنع ةياورلا

 هايل دل كلبا وي ةيادناق «رصما لوقو لا ان
 محي عه وأ مزع ةياورس كل و مامإلا حت ئرشملانا مبوب اذه

 < اؤتلب مالا نا ةفْيحلا نعالو امنعاإل تاراورلا ئم شو يلذا



 انادلوفلترعضوو اوبس باكلا نب قو ريخانو دقن ةناوو
 ١

هفسواصلا ناكتاىاد ثلا ذل دئاع ضل نوليك حارا
 |" 

 "أ مدييلو ديلا كلان زرلاناوتي ءاور نق وةياوساق اهيل ا

 *| مساق اذكافاننا عوبتل ني لادعتة موقت 3بلس

 "لال وفوهدو:موقلا كلثاق ظناعفاو4 نيل ماسح هيما
 1 ىنيلاهريلادبلازخائمنا طقتلا]3(مالاَدسا ]لوو لكلا

 ' | ىلا موا نمت انك ولصق برع لوفوهو ةموقلا كان
 | | تونتلازواف تقرر ةفلضلا لاس :انفاة إو ةقور اه
 ” (جفاالونل ممر ابيحا "اشكل وضاع ليلاب ديلا ذخاي كولا
 / كلذ ويجكل ب بواضنلا ص فحفإدنعو مللاا يف سووا و

 ١' تراهن لب نيبكتدبعلا تالق كل وثل هنم |ءادتح
 ١ | قرع نط آذآ انددعامزب نونسل 1 مدعلاق اقتآ هدب

 ' | تايفعمءابلاورازلابدلستمايبك تكلل مدس 2و
 " |منودجو كابنا مؤ, زناو روزفل"ادتباعيهوالشب نوب 23

 ؛ | مهنانعتمةدازعديكاب ةهجورالقاديتإر متي 2 ٠
 ٍُ كطعوكو و اولاب هضلو اررطعب ىو دهبي سفن و او نوفي

0000 
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 . ريدي عفط االو يلي لم هيبكر عضو له اذا ناكاؤلشلا لع[
 يرضع بعص ظيكا ربو دك نيب دههجو هضوودتك,لق |
 كا آو كيقفر هفراو كيفك ضف ترمس دامية تلاع لول 1

 منعا ماقد[ ااَمآو لاجرلا وسن انه ديل نعيرطيدعابب ٠
 ضافخبهليدفنل حوا راب عبادالثو دوهتلا و لفستناىا ١

 َنوماْنآَك ذوات ىلعالا قرت ناهس روج ةلوقتو اهيلرتساةنال
 ةروتاز يسار تربو قلل اك ووعل نيو ضف اوم داذ
 آذاق دهشنلا ئ اكديرقْؤعي كب ضب وابوتس رعي ارتلمدوالا
 5 ١ ديو سوانا دعو رك اضعا بإطضا عاشو العاق قآنطا

 5 2  كعاقح لبردنلاةينرقحع وبدا سرك ناعيسالا تالاقتنالا دلع ١ ل
 + اج ةدلاذعمت]عقرااو كمامع قحكاندبعام الا تلافاك ٠١

 ىلا ناظن زينل ادعاق وتس لولي اعفرمل آلآ يسوم

 ” كلانا :زرهل ولو نجي دوعفلا لاجل نم بدول لالا : ٠١
 اناف رج اس عب برقادوهسلا ىلا ذاكا ذا ثا طيحلا اى ذك وع 7

 روح د انتا قلاوصو بتعب ملارتم دف ةقراذا لش و ةرخلاو لي
 ,ةفلاغل حلاق شاي ميلعراصنفالا نكح اظناوحو مالم اي

 ةيباشاة بسلا اذا هئاثحتلمر تلي لعئباريلعيظاوام..



4 7 
4 

 | | ولات الالعتيديب لقعيالو دهتبالو شدقر وسقف

 / 10متر عار وفا ةيازاغب هينبكو روع دعب لب ذع مالا

 |١ ضمنا هكف تلاع ىوز اًنانلو كل لعفي امي كلسإ عمنا وراد

 1 زكاة لعنبو جرشلا قرد امو سلي لو ددب دقررو رصواع:وليقلا

 | | نفسو هناركا لاعه لاو لاوقالا نم يلوا ةعبكل كلفتها

 ١ لقاك ءولقلا لوا هل نود وتيتو حاتفتسالا اعد ةقيال ىو

 تونه ةوك والا نيكل قرا تولصنئش 3 هيدي عئرمالوةءلقلا /

 5 ْ جر لجاو كا امنع زور وهو ىتث اشلادنعو نيديعلا تايلور تولا

 7 يسم هرلاو مرشلا نيبال لاو م مديل دنعو عولكلا دنع فرم

 , | ءاشاوخ نك طب ل عج ءاحتلادنغو واصلا 5 هضزلا/ر حلا حلتسالنع

 1 عقر | ذاف اعيويعو ةفلدذسو تاورعيو ورم او ءافمقلان من طوملك ُئ

5 2 | ِ- - 2 2 

 د د 2 اه هيت .

 جت روي ل 0 - عد 9 .

0 

 ميج 525225222222 2222-2222 2 222جم يي

 ١ | قبلان ضعف هبال عاف مئاتلا نضل سا[ ىفصلا
 / | ف مئالج هباصا,عباصأ هّجوبو يعن يدلل هلجر بضنو |, رلعرسلجو

 ! | دنغو اندنع نيتدعقلا و لججلل نونملا سوادي فينك لبقلاع
 ا: | ةريخالاافوانلؤتكلوالل5 رحاووت اشلا دنعو امنع كرتون كلام
 / | . ل0 طوسَب عباصأ جربو ذك ع دّرشتلا احدي دي وطبو كلا

 | ىنبلوااضبتو قرا باصا طي قف اشلادنعماثدنع اذه جرفتلا
3 

/ 



 رسال ل ف زيثآلات خا يوان نع ةدارمشلا نعي بتي لكشقسلالا 1
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 ويصب هذ فيو يقيس ربطيو رخو ظ

 هثروطسوالاب طسولا ل ضف حياغ هناا سلم | وضيورضنحلاو

 1 وسو دسم ومس
 دههتتلام يك كلارا واقي ان ييتسي ةروككلا مفيش ااعذاعف ذا
 لنا كامل وقلاتايطلاو تراقلا هناي ا

 مالشلا ارو هللارتررو ئنلاا رنا كيلع(الشلاوهووياونس رو هلبع

 هبعل نا درشاو هزناالادلا الذ نبش” نيحلانشلا هئاار ابعىلعو انيلع

 تارابعلا تاواضلاب و دَيلوقلات ا دابعلا هيجانه ت ايفلاب دارا ياوسرو 1

 هتالبعاهاو م ىلإ افضلا لهو دبل لاثادانعلا تارئطلابو َدّيِندعلا

 هانتقحاملع دّرشتلا 5 تاناوّلا عصاوو مر تالستلاعجونلا لعو وعس نب

 هلاورامل ىوالا ةدعملا دّقيفتلا نبمدقلا2ْإع ديزيالومرشلا ا

 ىلعد ان آف ول ضلا يسوى دهفتلا نب عزف نيحن ضي اكم تالت
 ايهاسر للعم كراع قصزرللا لاق نآ يالا ضعب لاف دهلإدف

 لحلو فرج دانت ارلع نسم ا ها رارف يق نعو شل ار سيلعب
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 مجبور رس د يح حيا 3

  راتنملاةصالخل اجر اقل [قكاوىتلا اقوا [ييسميلعف

 ١ لكل العةنايناؤهلوالاو د واع صْررلاالاق ُناوبتلا مزلبدنا

 ] ريس سل الميع كزلاوه

 يعي د علت لما ور لق دينيبجتعيال لات
 نيردل ضتقمو بسال تعا نآوةولسعلا ف ضهن| نا هيدي لعل جيلا ظ

 | ودوايتحالااق رركءاط ضوذلا لهن عربكو يع كرولا نا وليمتا

 ءاؤشالتنضِب ئولضلا كلت تناك او روقلا ثيدعلا .هدفل قده حتم

 2 يي تاما ؛اقدق ناكاذا نيبلوالدجافق تع هان
 | تعتاد طوف ةلقلاوتكسيدا نيو ينأ
 ”نملا انتئمايشلا حوكس بس دقانلا قت! نآو ةئلاثلا ضيا

 ١ نا م ضلشلءيرعض زم غراوتلا كيت[ بلو طقفؤح

 ريخاتل فسوبد نعل وفك وبسل لم 5 ايهاس: افلا لا ريوشلا

 ةوارقلا ند ورمل روح ىلعابجت كال تآراو رنا رطأ قو هلم زع : عولا

 . آذآّم[بجاوالن ونس :ئانإإلعر اصتخيلاو يدق يعاره ةعورشم امي
 يق تاوزلا حلا ةنوأ باول خت نايتس ةولضلا كات تنال
 زوعتلاو فلاب قيمنا نعت ل والا :علإلا “كد تبي اكل رتلا نماابقلا 5

 جاع اس لفتارع هش لك نولملعفرل هناف ايديا ون نعي رتحا
 كالو



 ع ا

 ا
 أ

01 

 ةنسا خا ذح ن لولا وعقل « تلي يتسيارلاقكللاو
 اكس !!ارعلا شت حصل فوة لحلو زولصا,لهةلحاو لكذإل 1 و2 رطل ٍ

اؤاذ/وزفلاغلاىلاءاقا ذا فس لو لوني درت اي ةصمالهنا ظ
 ةنيقل

 دوج بوجو قف يال مالا :دععلاىراصول هناارصو

 ةيخالاةعتلا و دعقنو شاف ولأم نوبل لهتئبقيو نو فوغ

 ىلع لاو مةفندفو عزو رو غنا دنع والا" نعتلاك دعف هلم
 ايلتس كلذ تالنيدلا كارلا تال م اتلك وع وايتدعتلا قيس

 مرلعم1مٍؤصينلاإعؤصي ريحا لفل رههتتلاْ آآذأَف ل قينشيو
 فال( نو ضو" وماشلالاقو زوههل دنع اندزع ءولسقلا دس ومو,

 لوقو ببال خبال لاقور كد اذكبجيب قرواوطلالاقو مهلا ضزفناهتا
 ترك ل جرف ناريس كالت لع هلو راةكاوهو كو [ىطنا

 تداخل ع فيلق هع كو ني هصالتءإلعما فكك لف دنع
 ةدحاو رمال هنزلول 3لاقدحاو ساجد ولو ادجةريثككلذو

 0للكب 07-2 التلة ر سف درابيل

 ىلا ةبكلب ةواضل اكعيمشتلاو لحإو سل قو ولاتلار

 لج لابجي وسلة ماعرساج فانز, كيا ْ
 ,قابتسإ بلاغ ةوليشلا نالت ضقيزلم ولو نحيل فان ظ



 | ءاضتلاتةويشلخجالفءانثلل :ىجولا اكدلا عند ع نعاولرالم ذا

 اء كتل وب ةولسقلاةفصاقر اتذللو هعالستلال تيا لع ةولقلا ىو

 7 ا لاء و ربجإب الع تبلص اكد لاولعو دوجاعز صررلا!لوقبانا

 ذ١ تانغ ادعو د كاطعتلر !بدكليج لزجكا يعرب

 "  قلضللع زختسو ليجريحتللا زعلبالالعو ريارافع
 ا

 1 1 . قط انك ناهي كلاولو فن فعلا بلطيك 7 مالا اعينلابلع

 م١ معباينوللو ةللولو ل زغاانتلوقش تانبؤت ويوم
 '/ | ”قيبادعقل وقنلاى1 7 ونال تاوكرلابا وعذب ىلإ وحج و با ل موني
 : ْ كتساايوتفرساامو ٌتنلعاامو:ترخا امو تمقُ امول رفغا:لا وح

 ا, | ملل يدق يش لك عت ناو ثالا دلال سوما تناومذفملا تا ىئقرلعا

 , ١ كغ زف زعافتناالا بويل! اذغبالو ينكر ظ سن كلظذ ا
 5 ى ءاوقكمقن كولا اقلأباماوعدبو مج روفغلا تا كناؤداو

 / ١١ انترخاتلاب از عانقو هتسخوزحالاو ةاصلبثدلا ف انتاانبس

 ١ قرضا تناكلنا مج, كندل نانا بعو انتيدعه ذادعبانبولف نال

 تلد اة لا افلا نلت ىف نئلاقلا»لت اعذلاا بل ضقيدئاف كاذوخيو

  هتياماوعلبالو ضيملاهةبانجلا م اهبءاعزلا اجوح نقب تيل

 قراءات بايبال دوه نابل
 ملف ظ ظ
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 انامتولصوسفت ىلضلاطسواثلافوافحكلنونمو ألا نطعاواةنالف
 بج وعد كلما لّشلا كل ةضفان نوكلوكل لسفنال اف يخالادوعقلا دع
 وهوفاشاد كيو ايف انام جا لكلعو ارليمولاك ودب نيد حوحو
 هشام يازعلا اعجز راّرالالافولو اضيااينرتلإ ونا ءاعذلا
 سانلا الكا رسيلف غانو |لاقولو ف اهلا كر ييطو سآنلامالل
 هنافاةئعدحأو مهل عةولضلاة لوني لاقدنآغاقلهمعبْوصوَرَو

 تمنع سمم :ناشلارتكاور مالسإل ع رفح مقتلا وي ا

 ,نيورصررلالتيلفوكرحارهشتا ذالاقءرمالتباعما ثيوفلاك كورت.
 تمرس اول جل الغو دكجراعث ]راب د |يلعو

 قبلا لاقديجدبجشللا كار هويدي: 7 ْ

 ام و زولَصلا نم دْنَضِلا لرب اازازوه ١

 ةااناعن ترحل ءاوزل فلاخغاز زكر خلع جدت لو ناو وأ

 تعور ءراوقذعنل ااقولوءاطحوم ءازلاناهساتة جت و لاق
 كوقيالو ةغللاو يصومون هداه دي دشن بدل ظ

 ثراحولو هدوُرو لعل ليجد يجشلن انس اييلاعلا اوكرع .

 هابل ريغو ف واذ ناكاتاو كيوي ىا بس ءاَنَو كلذ لاقولو

 ي نوع



 ههه ده مدح يو

 دعو تعدعلا 3 3 ِح

 -_ ل ب ع مح سس سس يي بييب ااا ب هسيبسا . 3 2
 - روسي يس سجل ا 04 2 2
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 000-2 ع

 ص121 ا تك 0
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 2ظظظظشش داك اتت

 | ا ولا ئآجو امر صنبل رصنفلل شيد قعد اًشاناف ةانرئام

 "أ دعب جمالا نسا اذافدقشإلةنع هان لد قورتلحااعجيدا

 اله لويو هللة جورايلعأالتلَل ويب سيعيد هللا

' 

 كروز انيبلاوا اييملا نع ناكءاوس اوس ةولصلا نم جويل (ةامشن ىقكاَلَعلا

 كيعالسلال وي صنافدبشنلا 3 ىللا كالا ئرآكي طفتللا قرأ نك
 وهننكوالاَةَئلَعلاب ليلعب هباطخت كونو ودئاهرودتلا روق بلاي

 قل عننو عريع نودرةيولضؤ دلاجكر انشملا ضم ول ورانابلل | نم هزي نع

 هد 4ونزودقاة يو رايلع ©اتا نووي اك75لق وسب نع رشا
 .:ىلبقلا نم جوزالو يزعل والا يل لاو نينمولاو ةاكيلا نم ماسي

 . وأنا مالو 000
 قونيفارعلا ضعب إمي لاق و نق وسال السلا فيل دو والا“

 هع نب

 حو نزلا 35 قا اسجل
 تتسع

 لونوو تاريذلا هنقلثا ل ماو وتجي : هت اجلا اني
 لوم

 1 اس طايع

 ل



 5 و 17 2
 مهالاشلاعدونلا لع ةصيام بتل يمدد نع دخاوو هامل هذع ديل
 اكءاشو نوتسو ٌهئامل يو اهم نوئس مؤ لضو هاا هغلنو
 ةماناىذ1ةونبو اموغ دعم اسس كولي اذلف كلر يغ ليو نايلم
 كادر هتيم ّنع مامالات اكن آ اهني كون نموت والا ةمإشلا 3

 مويا ء اجو امرا ىلو اللا زرياستلاى دي ولي هئال مامإلا ناك اذا 1

 ةيياسلا ىونيو نيزييلستلاو هيو جب حفلا نع اباء روحو رّجئلنع#
 .رطفولوم موفلاىوثب اضيا/امالاو مرر اسي نع ناكنا ةيناثلا ىا قزحالا
 اهتفيوالاةيلستلا ليف الاصامهدونيالو يىضلاوه نيتلشلا
 وكنا سوال ئيط نمط صل قعتيو :ظفحلاووس ىونبالت درقنلااناو
 ةوكئالاحف د هذ وا كيالو ةءوجح م ضونملاهمابق ه لاح 5 بم

 ووعتلال احد دفطكا دقن ّهشرماىلا وس ناخب تو سئ رقما
 هد عوشذئيضتقمر ا كك لادو هب نم دي لع هحجواع انفو رجلا

 تتوتاالو:ةلذل ل صا هييطتقيام نم دينذا هنعب توتي هشاذغلا:

 ريغةروكدلا تالاف اه ظن ذو اجئالدبلعك للا للم ارا يعل

 قه جيرارد ءايقلا لاحديمدق نيب نوبي قبر روكا هضاؤلا
 ةينانلا يلسلا توَلْنإ ةَلَسلا قمامإلل ةتدلإو ءوضم هباضا

 تالاقتن الاب ةاعالالجالامر مهبل ثاف توصل كيلو ألا ملل ضنا



 باغارعنايلعل لكى وازأ: الشال ادا

 دانا هبا لعلو يشل شعب الكا اتلاف لافت يار

 : | رح اسوم

 1 ةينانلا عيدا ارتالا عصالاءذلحا دب لون وك دوري صر يع انعتودش

 _ ظ ,”او هيلع لاحول ايو نوني بالنقل نال كوالا روج نود

عزعاءانأد بتر ء املا لَص تادف باقر ليس
 ١ ا نعو

 د لبقلااعجو هن ع عا ءانن ناو هنيب نعداقلا لعجوف اسي

 :| كلر عجول ضر دوعساب ل وتلال اجارهلكوىلو ا ذهو ودايم
 ' هني زنا قص ليال نا احِلعْدا كت دقواص نم ايس ناطينلل

اسينع رصنيناريثك ججع هتلاتسمنلا لوسرم تيارءلثل
 ' ٍ ءاخنوور

 ا | قائل لبقتسااخج1وىغهيلع قييرل دلال ةجياوحملا بعد
 ؛ | يقلل عابضإرةضاالا نال | نع ورم كسير يللا نال جوي

 0 وويل لضم نطمر ودعوا اكمقلاناونطر

ماقنوذخانو نوذع اش ات تلاد يف صيفالا
 ان /

 | (انإلاةلباقمو ىاَدئاذِجع رولا دأ هيون نولهتب ةئاهاجل

 0 1 د و يعمم

 1 هنعاذيجن حال فنقلا وامل نم ايت لالا ثلا واصل كلذ

"| 
١ 
١ 
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 َلابقسالالهو اتلطم »و اموصملا ةجيو لا لابغتسالاو لئاح مي زكولا ذا ١
 ضجبللاقال افراح ددغو درع نيب هيئرصئالاتاطم كنا كف ضلوا ١
 ىرلازعيشلائانسدقو نطيل شع ةعادل كولا ا هئلاقجلا |
 هلاك قلت اهتاولا :ىتل وضل ضجتيكولادا ريلااغازركد |:

 رصعلاو يلا رعب ءؤلفنال لا ةولضلا و ةصالخلا#لاقرصعلاو ,١

 :وتكلرعيىااحدح ناك اف راسل ل بقسم هن الم ئدلعاق تكلا نك ||
 ككواالسلا تاز لوتنامرادتمإلا ضال وطننا موني ولت |:
 9 نع عال اتوليو مال اة لال لك ْن ابتكر اب السلا ظ 1

 ىدنمالا عقيل كاسيلع نا كورال رادقلا كلدوخت مزئكابةضيلا |
 اذا مرتولإو لال ىذاي ترس ا نالاستلا كنمو ؛ةايقلا ننزل لوفي اس 7

 . فزعوازئانبوا مفي لب يلا مو صدكدلا نم عقلطتلالا ماعلا مق | |
 1 لا بص ءوطنبالا 8س دع درست

 لوطي حرفواصيدالا وضولا ل مدا صو ةسلعما متل[ شراب.(
 ءتلشلإع هنا هئيبؤؤع كاذصك مث وطنه تيبإا بابوا[

 نان يلا صي نا دعيج لنا ىف لضفالاو هديب نتلاؤ ضن ناماثا

 اماما صلا ناكنالافو انيمي رخال نبع نم يانا نمو لغاشماغضيول |(

 و اءاينلل اعجز اضن يبوح بارلاراسببو باوهلاذاسبنع موطني | ١
 وظةلضلرعت ناياانا,نانبركوام عياد[ سش لاف | |
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 + [| هل نيكول نابءاحلابلابتتتمالا ةلصق م عيونا دا عاري خنت ليغ هيلا موفي
 ظ ىاَيَطِمتنأداتعادق درو ءاناكناف ةيوتكلا بقع فقيد اتعمدرو

 / ظ قي, يي ص كالا ناكل نعىا هال صم نع موتي هن اف تاب ىتكلادع هبا

 1 موتي هدو عقب سل |خاون ب ةيخاناكسلجفاش ناد امافدنرمو

 / لهيسلا يحاتىاسلاج يف نمو امافالد ولا اذ نم لكى ا ارحالك جوطنلالا

 1 0هيارإللا م ركواموابعجإر لعاب ذل نوصل نع فورم
 رتب ْ انعنت شايف اخ[ قلع لسد ةنيرزلا اذ |لاحنعذ.ةدلاريخلات

 ظ 7 :طاكو يع نباهيريخ ا اوج ىا ذاوهئلاعليلد زمول شمس كام و

 ظ مال/ن م بر هيزنتلا زها 1 عه !لابديرسلا ذاو ايلا 5 3 |

 / اولا ةلسلاو ضير يبا قي اب ساي, لاق منا لغير وبرغم شاف ةالا وسم
 "| ايلاقوةنسلاطقستال لع نأ وديع لول ناواع ل ديوس فضل
 .. | دقالاطق تيفو لقا ايران ةنسلاطتسنال :ضيرذلادجنرالو
 قد مىنصا ذا ملبنلعئببلا نا/تلاقامن رهرةشياعانع كران لوا
 زيلولوةواسقلاب نوير فجططاولاو او ىف ظفر م تنك افلا
 "0 ةله دس نوإكلّيفو ةنس نويل ليف تقولا حاولا «جيرفلا دج د دس

 قا هتافمزنلاو ىدتفلا ناو مامدلا حتا :روكدلا ماها
 0 "منام عقلنا ىلا ماق ناو اج بدوني الاهات

 ْ نبا ف: يبن



 والرقي ناب: بونكلا نام اا تاكمقاعوطتيتا نسحالاواضيازاج |"

 لخادلا ةظروللل  يؤضلادككع ايلا يقسو ة سوشيال سوااخاتل "١
 -+اومناييو ولنا عماعن هلي كالوشلافامتايبولًضحضلا وفا
 القالعإل نازضاف دقو "اة زطغتتا سلا ليل قو يمداعم»
 لفك جوا تع براد ظلم ل الٌةعق ايلاف
 تاذتاذام الل ءماوقل كا نولعَربلف نأ مانفنالا رع هنيود اسما

 201م3 لخدي ناطيطلا اف عاطتسارتليلف ةواضلا كوكل حل |"
 مالو البيعه نعمورااكه فدو ةيدتي ناب سالف كب "١

 0 / كا أ

 ىلوحرسيناراعالا مضعب لا قواه سار لعملم ا دلت ب وبوبنم ْ

 الهودسإل لعواتناك ظبى كليو روحو ليل ثم اب هس! واو ظ

 هتان ولارمارقعالا ةيفاولاوحواعربعو ناهنضاق ىواتف زر وكللاوه | ١
 هبدالاو هاتفو ءؤضوعنو ثلا و متعكا صّتعلا صقلا أ ءايهيتلل |'

 ميل ا
 /”ميتاو د فلي ناو هب ليو هتماصوعمعش لعجينا عماجلا# | '
 واقل لاق ةلحوبءان مةدوزم زصاعصدعو علال الا رطباباو دا ؟ !(ق هَ ِ 1002016 4 01

 ل

 لير ذل سار 2



 ا دالاضجق هاذا ]كبك مسح عش انام خان دا ريانا
 قوام لشيو استي ءاننلا ءرجنمو لبق لكو قل مكين وأ

 انو ةولَصللبقهلعف اذادوركم كلذ هيجور عآد ضرال سيال

 هت الترس ةولضلا وهو كلذ نئاكين لف ولاتا ةئيمملا كانولع

 ل ونقغدسريو لجل بذا راتلع يَ هالله وو ريذكلع
 الفنبلإل فرىااهعتر ولع اذا ةيكرلا هضولْبف ةيراللع ليلا هطو
 ؤ كلا لعف انارلا نسا مفلازل دوهعتسلا نم مق آذأ ديلا هفرس لاك

 . يتازنللا كيران مو ا ىونصلارقنزناليو هليل هناف لعام ١
 كلل[ عتا/هسولح عقار ليو ةينارطلا كرت نم هنذ ال ةعرشلا

 ليهو ايمن هفاسو هز ب عَسسو ضرالاواع هيلا وشي ناوهو
 لعل ءاعف افشل اق لاق صا لوالاوابض هيدي يصني ن اوه

 | تاز ووصل نيتيككا بشن قدالاءاعفاوانبديلا بصن
 ' | ةضادهو ٍباعتلا شارف الها قبازقآ دوهنلات ةيعاضتبقفب
 . كيذا اعرم هاتلإع ةئاف ثيويلل فلي لل اجيك ةذنا
 دنع دربي نار بلعتلا شافك بلل« اهناكواعقاو
 هبدسنتال نكلو ليان هذ دنال وكلا نم سازلا هنت ادعو يللا

 هناذتارزلا جس ةشيحفاددعُل هاوراملاف الخييهعلا ىف وللا

 هم ارضنا



 . ةتالدتلا4 اوتو مسبب نابع نم هلس راهب جلوس نأ علب 47
 ةوررصو يوضع يع هن رطل مهي ع بوثلاكارعطي
 لقوا هسا رجب تاوه قيل صن اج جنب كو للا 4
 ليتل: اف لد زهناو ود صو ع هيام اد ينباجل سرب و دقناعوادسإب 0 000277 اع ونلا لعين اوح حم نامجئاق ىواتف فو زل وج نس هفإطا

 داتهلإ للا نو دب لاسر ولا عرشلا و لاسر راو ةاجراللا ةغللا
 لانا رعب طوال مول كتاب يبل رول مدعو
 نيا روهوربس اد )وولي طم ى اخئاراب وا ةيلعا مل لم هيج بو
 مطل ادوحو ءاشلا ]شياو بكل 4 ةيدي لخنيا لا قبب طلا
 اص انخلو هاي ليف ديك ئ ديدي لخيبرل لولدتلا ٌنعر اريحا

 رص يصلاوو وايد: هراعو نائعاقراتخاو ىزازبلاو ةصالخ

 ةصاذال ومب ناكمنا ىف اونعلا ةعجفإ هيقفلا نعول دسلا ةخربلع
 هَيكؤ هيدي زخاولو ؤجتئيسوق طسولا دود تسر يغوهو ءانقلا ل
 مدقئاعبرنادآاَتآ عل دساهشي الالات لوول نامل بين اق

 نورناماكي لعججيؤلا هيمو يق الآاَمآَو سسبللا ىبايثلا نم ءريغكر اص

 هورس ماذا لسير اوامو فل نم هيروتسصملا جرحا ذأ دضعلا ل عادنع
 دال نتن لعف هالو بلتلا غش هبوْن لو هيلع ل دشلا ىدصلا ضيا
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 لوزلةهلرك تلاز ةفطنم تخمر لخياولو هارب مش بنزل لها سوفت

 كيذا ل يلف لعب لتقل وهو هيون ذكي ليو ؤسوككلااررادسا

 انااكتوناموحو نو لخديو اديئيتلادثع هفلخ لوا هيدي ام

 | الهملة ليو بالكم عف راو ليزلاو مك يشن وهو لحد

 ١ و للذتلاو هضاوتلا ماقم ةولّصلا تالا مودل قولا نوه

 لع لتلاقوا حاولا فصين يابوي يئلاوربكلاذ عود
 دنناهيلعسيلد او بوناقركلحل ايامي معلن زا ونا امتف
 ١ مسار ] اجيصياا ليو هديغدجيل ناب لعاسإلا يش هن
 ٠ /مااعربرل د ابانؤ انوا تيطغت لقطتسا ناب لسكا ل حالات
 . دوعتل لا عولخو ألا ذث س زل نشبت يلع اأو ولشلا 5

 كرئرضّنال عفيإل نا ىلالاث اىلا سابا س انالوإ وهى ةولَصلا

 ةازبلاهب ناقصين يكل طاظلا قاقاطم ار, وسان ةنّزلاذخا
 قواروؤمو ىلا نم ظفحيطو ناضيالادوهو نيكل "اذلابوكابلاسكي

 وهيه

 2 ةئيالال حا كرت ماضبا كلذئئ ال لعلاوثمؤخلا كاتم با و

 ذاجتر عقلا ىراملاراعفباىهندب عيجدب ا عشوتم لحلو بون
7 

 "7 ننيلرنالا جفا ذطققرو بي نسال كردون كا ةه اربع نم

 انسحأ



 ا .ةقو داهتف ميت اضي باولو لاول هبا ىسحا ِ
 )ا هقول: رايز دشراثالا نال 1 والاوهوراناوصيش:صالخل شه ١

 | تويز نو نسوا وع وضوي بون ميلا كيور اهل د سس ست "|

 1 اهطيرتو كر تس فطعي ثمار زمهضعدا هلئلاو وكنا ١
 ْ لملاك يزال عفا هال سرت سالب طب فيجا نمره الو ولا

 ١ ةنلاخل ور ؤوهو هسا هس: هقرب ناسا ضباب |
 يصدرض فض عن نعل ةكسجي قبو ةبوتباتسعيانأ وليو بف ةلؤنسلا ةليعلا 0 |

 ||| ذل ب وتل/ نابةعباصا هقطناواروفذل دتكدلاوه بعللاو ضلع
 0 مالح بر روصو يسلق تون
 يرلوصا نيب كبئينوا اطياولقلا راش م ايئازعيرعو طول موق
 امل ىرلاب لوا ةولشلا يقر وسلا لعفي 4 نا لع ةاقاقلإع

 رسفموكو رولرقلا ف _مزولا نع مالت ع ريل َمَتَرْصاَحْإِع هير لعَع

 ا ةملل نكمل لاحبلا لاح بوصه بلقيذا ربو مولا اعشاب
 "ا /هقريعرتالف ينكر اذفطاو عافت ا تلتحا تاب يل دوهكتلا

 ظ هوساوي ازئنياو ديف تال نيمو ا هرم ضروس لزم وإلا
 ا كعريزيال د ديوسيألا نيتياورلارظاقو نينرمةاوراوو رد

 ةدجوف ال عاف لبال تنكناؤولصت تاو ومحل عضال تل ئلعملوتل



 ١ مايو نونا سولهلة فلان سذَعْبلا هس ولج هيرو

 ينو هدوعق يحن لشن هع نال عمال ةولمقلا جمان

 |  نيتبكلوعسولللنالذاو عع آو وتيتلا هباوصا همولَشلا
 ١ زراقلإو نع مقلشلإعبيبزل هينيع ضنا ليو وضاوتلالا بقا هناا

 , ”الثوع لعلئسابح م السلع ءاونلالآ شوبير عجوب تقلي تاوو
 قوت فتلا ناودسفت يلصب تفئلاولو يبعلا ةولمصأ من اطيشلام انتي

 درسا ثحبذ ماتتدفو هتباعرول اعدها عليو ليوا درع
 انالهوة وشريط نما ايتخا كصفماونبو هبا كسم نفتبااو
 فدرل نايولا نو ةونضلا كاذإ ىا هت حال طقفآتوص رغتلان اك

 يباب اع سفم نويكمن اف شلاف نافذ حدا ناككدا ام الخ لحاو
 زتلاذ او ميواف هيلاطضلا ىا عون ثا اهقلااكاو هترهنلا كاش نا :

 مانماوهدوررلل نعو ةئاقلا نع غلبلا هع نما ذاك يورض نع دانا ا

 رن رضريعنم هعف داع نقنا هلاحس هقذينا حست او وليل هناذ
 | فقتي لف لغشوا وطه ضحي ثاكاو انآ دالل ةياعرهقعلب

 || هسائواةيبةءاشالاب اهنا قصملاينااضيا يو هسعيلو الاف

 | وليف هلادبه قرن ادااكل سنت ةنيقح | صحولو ئعمباوجدزول
 ١  ةاشباةليف تلف غلا ةّيب'جاصولو ظقف نعم ناكاذا



 ايي نفل ا لب ا

 :و ناين ع ها وناَةَتواَصقوهوماغشب ام نيغو يضل لذ

 ظ سناب هقلخ نمةماخغلا جورب ااضبا بلي الاغشل رولضا

 هضياناوليو سو وسور ورشزوسا شاتو

 تيب نارا زهو وغو ول نما عدبعو ارضاندو ا|إ امددشك

 لاا نعل ذ دعست و يلب لغشلا نم يضلل نع دعامال

 سيار لوا كس ناب دول لاب زوجياب/لقم«اقيول و فرقرحلا
 ج ةولضلافوحو ننال نزلا كزتلا حد نإ
 هل ومسانفرفكول اف نيا ّيوص ا م لاب
 ميقا ”تاواضياررايلبؤلفالاو ترض زنك لارا نيو ع لمت وص

 نيت تسرب تسب دس ظ
 مقناباذا نكد لست هتولصنافمل لقراع انمار ارقكذ امنطاعإ

 ءانذلاناذكوا ييسر ب16 < ١

 ةةواراجرسيل هتال عت 5]هلةيذآ ريوذتسلا نفل نطو ذ ولو

 ووهيبتلاو تابالة عينا كافيا الحإ او سلجيسا نرعلا كالا دعي نا

 0 سووا 3-5

 هيلا حانحيهنال لعلابى ادب سائال لدعو ثسوبوبأ لاو ةليبَحَف

 كن يوودولصلا ل اعانم سسيلدنادلو هيف 1



 و تاعدتعلا عجوت لبا هيقفلالاقد اق انتا
 بوت 1

٠ 

 ةعوصوب »و هبادصالا سوري عنا لن اقاحلا ىو اتقلاق و و حّوطتلاو

افاحل ند عا اوضه لكو زيا ثونسل دئيعلاراع هاك
 ول[ مس

 ةراشااعّرع يتلا ولصق تاويل عب اهةعيلاىااريلا جاتحا

 [ماشاريعننهبلقبارسعبو ارظفحبك اه بلقبوآ و ءاشالا ثيحشمما

 اصعوأ طْئاجاعتولقلا وهو لتي نا[ ىرلاضيا ورود هباصالاب

 هلاك للف لعانولاتاردغرزعامانلالك 216
 ذااذ ا اما معو يغب تاوطخ ههعوطأ# نا اضياواكو م ايقلا شح

 اصول اا وصال 11

 اله سنتا 10000 ناد

 لاو دست ايلاوتم تاوطخ ثلث ناكن اف ردع يغب نالذآ وأي

 , ةلرموعو دال هنييلعةولصلا ىَلَيآَّملااضيا ليو دنلوب

 نيزن>



 داتلاو ثوبا ةلضناّكوو ىجوذنلل تانلا ثبعلانسدتالا
 - تكاتف ديورولصلا 2ث كايقلالتفيالا# .لتحوب الق ةصالخإ ف هئقدوا دلنكو ظ

 فيويوبالاودب سائالاهالكو اهنفد نى بحالة د لاقووصحلا ٠
 بليد كلم ق دجو اذا واخ ل وتب و َيررناا هالك كول

 /لكيبع نمدخال الع قف سويهاو هفينحلانعكورو اها هبيارل اب عونخ ظ

 نيد وسالااولنق ار الش عرلوتل ةولضلا ى بوغلاو ةرلل ل تقب سابالو ضْعلا ظ

 *اذلا ضعبلافئىا'ياشلاىااولاَق ب رقعلاو لا ٌرولَصلا قرَتنكولو ظ

 زك وبدلا دو تييلاتمتاوطخ لفكر خلاف يجول ذلاذه
 - رولصرشت اباعوىنثث كلاما جاتحا 13513 تايلاوتستايرظشلثتك

 0 ببييسم# نيكل خدت هنولصؤلتاقولاك ظ
 رامضلاوطومرلاو ترفل الط ا هِيَبوب كب و ثمل ئبس زوون فهن ال رف ليفت

 حل صيختوا فوهل# اغزلو حابي اكرانقل اهدا امل حابيمنلأَو

 فاخا ذاانو وو ريا ةوزنوا يس 11 اله بسم

 8007 جشلا ف ةولانه ماتو ويغلوادل عد دتمؤامايض

 ةسلجلاو ةموفلا انآ بجإو كر هنال دويتو وول ونال

 هيرب قةزوتل الكوي هوم ملاو تك وم دنس واكرم نجاو كزندنال

 اذااَمأ كحل ةروسز ولو لعد اق تاماادا نيتحلملا ئلدكو ةئلو لوألا



 ظ . كالي وورقلا ةياثاة ع ةعارلا ياهلا رايولف اهريغة إذ سليل

 1 ”انل © ذوعالق والا كلف اذااكدصقريعاع متو نآَنأ دم اعدل

 0 [/اك روس, ليو ةيئاشلا قاعدين ليال نا

 لفاومذينافلا ةعاريلعمل هولا عكر وا وت ليوان وابو عقلا

00 ْ 

 ا سوعال كرررسا عبس زف نم فورم اك العو رعالشلالع دلع رب وق كا

  ىلعيوالال وطول ن طاق كوأتف ىو هاذا ةتورطاملابّرءاي لف و ةرئولا

 فسويفلاو حفإدنعو لد ذع كا ذر خلا كب هب س بال والا ى هيناثلا

 '  ةلكئانعملاقامتا]عذ (هدذعصعل اورزغلا اكن يتعب نيتييوستلا

 لفن ضمؤلا ت .اولص هيجث والا علال ع ةيناثلا علا ليون جرت

 القيس ةئلاذلا ل اغااتاوتيصا لقواو ل فنلا لك دومريعسملا ليف و ورم

 ملف وهو ملا لن ةواضلا اضيأ ليو حا وفض هال هربا اول

 نااايس عب كو سالف سبلبا بهو نيبشلا رضي ماللاو ناقل
 نيشان ارو ولَضااَش يدلني عبوس لا

 ' اذا امآدصتاذازهرطاحر اذ ىاداطباسي | ب طائش يشي عارفين

 ال نزوب هاذا هقازب هوية دصتر خيم يللا تلو.

 ةفبدتاختمنبو ا اعبر هيف مادام هلم يح نا قلاوأم

 مس

 عقم اسلم -- دوج

 نويل َ ١



 مونيا نماتإ يزعل رفنل ابئلخلا الفني ىذلا زعابلاوهو نونلا
 جحنإب طضا ا داما هبلإطضيولا ا كد واياناو دلما
 لولا 5 نك لانا يلا همر تيوتا ليل فير طوب لاس

 ءرذا نب جوزلابلحيا قرب نا زون دب ون يطب هذخ اين فودلاو

 انهو واولاوشو لإ بكب ةحورعو ا هبوتب ةجيلاوا ميل ينوه
 هنالءولصاست تابلاوتم تام ثانى ناه دينمو رم حورس نأ

 نيقفإانوداملاانتوايففرلا ىلا, ريكا هوفر ينااضيأ جلي .نكلع
 كلذاو عدوا رف شو ةولصلا عيار رش اذا لهو ايفكارويظلنع
 هدي وضيالنأ اسيا كيثالع هنالد تواصلا شو لاما
 دولا انونسل اارعضوم لرثتلاوا دوههتساواوكرلاوا مايملا لاح
 ملل ماوي ووضولا نعرعنه للعم هضيرل اال اضل ة فص
 كرتيناو دوعتلاوا ويسرا عوكلا ناقلة نآرك وين
 دوت ىلإ كمي ثلث ٌصقني او دب تسلاو عوكل تبويستلا

 :واعت ثول انتنالا قفعورلملا ةارالندلاب تانك هليل سلا يشل ول

 ليل ءازنارعب عوار قاكيب ولعتم ل اقتنالاماندج ةعور ماب
 «دئباذينسلا نال كل نونو ايفل مانعدعب وجمل هلا وعسل وقبو عوكل

 وللا ناينالا اهل هئامشاددع مئارتناو لاقتالاءاوتبادتعركللا



 اظل المل

 ظ حبال كلا وضونفكا ةحتوم داكدال كرتذ اج [ريدحل ةاتهإرم

 ' .اظاوكوركدلاوطوريفط كاك قر امذالا لبعد لبق
 دوعتاوأةولضلا انف نبدجدطقتج نم بارغلا عبو اور ع سين ايفل

 | ١ علا نالذابفئاؤرف نايولئح هيف ةلئافال ل عمنال علل لبق دفا

 ١ بقلالغشوهدعوةلئاثلا وضح ويل ك اذ وطوال وف هليعل خد

 ظ عس هيولسومف اذا ناكدكلشلإلع دنا ىورال ةلكولذ (هآتلاككب تأ

 0 ١ قع يللا مجتلاجتلا هللازلاهلاالذ ادهش لاقرقلا كبرت ييج شح

 ا _ اهلذ ونعزاذلانممتلابذ وعني ا دفنا عوطتلل سالو نزلوا

 ١  ةقاؤاكمدنعدجلا اعهتدتلالاكبناوادانلان انجل ة را لوقو

 زو وفعلا ركد لن عتوذخلا بطي ىرققتتسيتآو]يعنلا عاوناو ةتشلا»
 ١ افالجكذ هاولءضسا ئدذتلا ؤصلا كاكاو كل ديشامو

 ظ الر وحو لاؤسلا نمر وكذلا كاز لعف»الف ىلا هاو” وفاخلا

 هلايتونمولصين اب سابك عياذلاة عاهلب عورشلا ل فشاثءالو نيل
 | 1 جر

 1 طار كل ينيب تاما داو تاسنا هجوما

 ||  ةتجويو سي ناب ل كازاسجتوا ةروصلا ةراسعب هيبتتلا زها
 1 '؟رياعما دحاا هدب |قال ةوتعم نيرو ا ىلعم نوم همادق ل

7 
00 



 3 58 اهلج نآو ملال ف افتالا د روك ىيشلاكجو ورلاكَد دريك وصرهواضن هش املا را الطوالع هس نار نايم ى م ديدارصتلالعروسبال هنا لاهل:

 .اقزكوآبندارعب ديزتلا زل كرا سيواستلالعورو اهيعدجا بف
 اف دمازقىاةيديببو نقتل وصلا سرس هس ]توق نويت

 هدا وارجو ةبوسرربواض مابي نرل ناو هئلباقي كا هلاذتغو ا
 مالفلخ تنال نا منال كب رياظ عن هيف نال هنآ عنمو | ةعوصوم روصو
 وسو . ,.كوروضلا ناكاذااذهوابل ةناها

 دل نايا ٌالصا سائ ىؤسل ,ىشلا ف اهل ةنكرلا ليز عت اًنعوطتم

 3 « أحن دي سمعوا
 : كيذا ءاضع لصانت يبت ىلارضرالأ مو اماق ناركدارظانل ظن اولا /

 هيناتا دبعنالا.ةدل كل ذوطواهسإل هوطواؤ سلا يب نيالا ذبح ظ
 .داهودي لقف نال ساز فلو ةروشنادجو تول عةرولا اب ظ

 ةداسوراعتناكا ادا ةرروصلا نار املا ةصالنحلا ىو لعرب ار عاعط خوارج

 رسلاوادان الع تالت او اهات اهي ارنا اريل اهيل عتساب ساائال ط انسب ١

 ىفشومو درر انااا صيدلوأ ديؤولص بولا عرنو [فتلاو اي وموت
 ذوكيررط تيك ةروص ولو :ئاضيع ناكولاذكو هباشر ومشت سالف

 ائروص هبؤرزاع اوكي تن تناكناداوفب دإملا لعل و ىنن ا اجريبعت هو (عدومحم]

 حلا هجر نكن نفاه اا عاين أول زوو هيأ راسي 2
00 
5 



 "ا سباوتوسذئط عجاف لوءاطل فب سضاذطلاو عتولصلاب ساو |
 جايب فلا توب ءتوللاب سانا كلا وذ تو 0

 دجاسللجب ثيحباقيقرس شو ولا ىئسلان الا ذا موج شفي ال ساوعدو ساو ش ظ

 0 ١ حل اوال  ةئباامولعم لئااحالب ضر لااع ولسنا كا و ضرالا جايلع ظ |

 ا وست اوتلاىلا بق اهل لضم “اي وبلاو : ظ ا ْ

 ْ ةوايناب سس ابوو ضرال دج نمرسيلامواعيو هعنلا عي نع اذ كلام |

 | تنزع ياخدار وسلا قدم ]نو مايو هطومك املاء آَتم ظ : |

 ' نابداطلاو موق نارلو باوغاثك ا ةقاطلاقةبوبع نوي ا
 00 هش نال بارما امرؤ ثولك ض ا

 دزني ناوزيوأ حضلا قوكذم ثحبدبفو صوسخ ناك ونكت ع .
 ب موقلا نامنبرلعا نام موقلا ع 1 1 ١

 ' فلتنللفسلاناللابموقلا نعاامالادرفنانآَو وائل اهيبنتلان» ظ
 . ملف باعك ل هابهيزنل دعا وايل توا وطلا لاقط هياشل 2
 «لدوإس نال ة باكا :باوزلارهاطو فيرا ناكل ابر همام | توطين 0 ظ ا

 "اشرس داذنالا:صزكمي لصحيكلا ؟افترالادادشمو (امالاب |

 ' | داقعاايلعوعامذإلارادقم ليفوز ابشالل هب وتيامل تو ماؤا ا
 ١ | . جو فصلا ديول ذاالا دحر فصلا غلخ موقي نا كرتةنا وو األ
 الأ

 |[ ظ 7

 3 : 503 - - 1و 28

 / هس يس ا ب يم رويس سس يبرم



- 

 لاا اذ عانينا يزد دولا امنا اننا يتلادنك
 - ميلغلانلاب) ق نقلا نن لج برجس وا هو (ايتلافزلا و دعنم ودب 0

 وعر دزنلا اناا بوز ةولضداضيلا لهي ومشي امو لعججلا
 هول عيف ئيرتتلا نيب فضلا لالخ موتي نا لتلاو ضرتفلل ع ظ

 ىزولشلاو اود ,يتتلاو كلو دوعتلاد(ايتلاى فلاي ابيوعتتلا ٠

 و :ليولا ب نطوملا ةعبس ىتصي نا نر, الع منال ةماعلا يبرط
 ظ هسا ظ

 ين مخمل داعب ذآ ةزاسويعسءاريقلا ىدولتلاوركو
 1 نزلا ةيوعو ةليزلا يو اهرمابسك لالا ةطاومتا اطياولو ةيدب نيب
 اهيطرغلام تاناويفل حِذيا ةرازهل م طوموىاةرزمل اهدافنا ١.١

 ' ايوه م زحام ةريقلا لو ماؤلا قو لاثعالل هضاوغث ىا لسوق ظ

 يويماوم قتلا ةيدملل د بعل سو ءاضيل وساق وض اولا نه دالو
 لانا ليل (هضوم لسع ذا هن كرت يوكو

 تفلاؤوك رو ضلال قصمال نايل الاو ةساثال هزي ضو رن وصى ا

 لاتفيا نسولجوضونك َدولَصْلااَماو”ثبرعلا فالطال يوطبو

 سائل ىواتنلا لافآذكو هيئتسا خال هنالاهن سائل ناجوضاق

 ئهتناا رفوف سييلو ةولشلل عا هضوم ابيع ن اكاذا ةريقملا 4 ةولقلاب - ١



 السم لقتنا نااذهر علل ىزإلا

 ةروتساكلت كوي ادني مار وس نسون ني تلكوا قلي طي نأ ليو ىواتفلا لف

 لم كخل ةياملا لقتناولا كو ىذلةروس نمو ةافلا "از ييو شزعيرشب

 ميال بع ةيالاك ادع اع رصح نااّمآو ”اكيشا مهيب ك زنو ٌءريوَسلا

 ةريوسلا نيوا ةروسسلا كلت ئم دعا ظيزاىلا لاقتنالل ليال ةعارقلا هس
 قي ذي تدق رع نملقتتا ناذ

 ةرليودصتلا معلاضيا ذه اركالف جب[ آو ةيتقلا ق وكر وعينا
 ةهااإ جة ةاصح بسام نوكرا#هاوهو اروق مواد

 ١ عي ظنقي نسرغل ,نزكتناكا نااّمآةمامالاب هني اوه خيرررف قالوا
 . لق نآ مابا ايو ربتهنالذ ةعوور شمر يع ةحاركاب ال متمان واكل
 ساكزالارئاسوة/لقلاى ةشسلا ةحياح دئازلا ليوطتلاب موفلإ )لع ىلع

 دبلة قو دوبهتساو عوكل ةيصيشتك دذسلا لا نعله

 ةءلقلاؤربلع#يرااا لاك ديعؤفلال هيي كيتو
 اانا لقت نو نونسلاادنم لقدق ذا كيذا غبن 0 6 قا ؛

 رتنامكا قنا مالا لعادل بجو هيلع فان |معوقلا جول الدعاو 3 4 1

 ا هس[ كليك نسل دف رهو ٌءرعوهام نود نازل نةئإف هيلع

 1 ناك يكمل بجلولإءل فل يقو :ولصلا + نوجباش/لق لّصو

 كافر باوق هناكم نع ماق ول كنايلا راش اء ضو ضزلا دين صك لا

 يا
 دب



 .اهنعيواصو ]ساملعب ل١ اراه وويل وسلا ةيحانر نو اسلاجوا
 97 راوق/لكم اكل اوامر, لو الاءاشعاو بول امزىجلو رظلاك دنس

 ذك ماعبكاديو مر ككلو لالا فالي تارابتالش كنوع تلا تن
 ةمامالإ سلامته متن مولع السل هيلو ةرمو,هدفلا ل عدا
 القال ]علإآةَوقوبول اعمل ادله يلع بغل ندا
 1 وحبوب وولا نيةيدابلا ن اةسيوكجو با عالالا بو نموهو دبعل
 نات اهنكيول نال زلات دوو داركلاو ناكرت اكو بريع نم امهد اكس

 قدهاسل سافل يرقتو عينيا ءاشلا لابتتسا حرفا ةساجتلا نع
 نمد الانا لهفلا يف بلاغلا ناولعكاتب انزل دل مودع 17 دقن ةاينبالارومالا
 انو دإعدلو ليعلائ انهيدقن يال لبو دع مئقخول ةحراعتلا الع هاج

 نق كلا ا فالحب دقن حإلأ ورا ةولل تز اجؤجذا جود
 ادديح نود لحاف اطل اعدل وترد اوثب مرارا ءوسافلا

 1 ' ءازقلا ىاةنآنهل ةنابجل قربا ذاواتلطم يعل يصل لش اوو هانم وام

 الزل عل نرد وة عبو ديع ا امملاو

 ا ناركو هيبؤداهيتصربس ا حس قاَحأ :انجلاريغ ةيلفبو هيج و

 5 4 بر اغاو لولب لع هلوقل لوو اا "لخلف رو زوالا لخيب

 :ولّصلاولمتيىآآ عطش هعوتخ بع ةولدقلا نعهيلق عفش, كاوآش

١ 
 راو ا 00



 ( ١ يونا نول مطفبالفالاد عسي تقول فاك اذاازه اكل اهجواغأ رد 41

 1 ءاغشي/ا نحال نايازا ريو ةولتبالعم عهدا أو ماه تقولا مَع

 0 ميلا ةعزر ماها هن هئادالاف اناكوءاسادنمو ابعت ءانكىاهكرجا

 0 كلع وبنو ناو حاتتف لا دعب طئاغلاو لوبلا فدخل ناكل

 هلق نولي نا علبة ءاسالا عمد# جل وطقيول ناو ا رعطقب هن اف حاستفالا

 :(| .١ ةكلائاالهدصوآقل32 تقدر ماتحادلاوا؟العلالاكا جلال يلا
 | 2 منار طك الذ ناو طئاجلكل احم ضاولا نيبو ىثصلا نيب

 0 ةولقلا نوللالةمارتحال سلاف هزل : تول هي هسانالف مائلللا نيبو

 1 هيدي نيبةساوّتلا تن 0ايلامن ولنا يلام الجنان لا ذتع ١5

 , دال اعبولم تلال هلونل قملا كيسين هتيباقولووايهناف

 2 اديان يذل دل[ ين: نيجبرا نقال ناكل هيلع ناموتسلا كدي

 0 هيب لومي لئاجتصل انعم وتعز اذلاذهو افيرخانيجراٌةاهداقو

 || نوت موس او هماما ةزوكرلا|صعلاكاةريشلا وع تالا يبو

 د هنافكلنريعوا ةبادوا مد |وا رج نماعو مواد وعلاوطوباولاو

 5 1 ١ هطوفك اذا لئادل مهينع,مورلا ليأتاو لئن سف نم ريورملا

 0 نابنريعش خل وادم[ صول دنا ّيمالا ةيابزلا قو مصالا وهو هروب

 | | و و وععوس

 كا 7



 ص قيس ل|

 ديان طنا بذا ناو ةلسالا# دانتي .ارزلا ف اموت ةيجورلا :

 امو ايفلائالهواه اهو يدها ىف ابا هركيىلصللا«اضعا زالاءانضعا

 . ليقفاريبكد اكن آو اتلطم :عرلا مكاري ؤصر بسلا نان اذ دههسلل اص نا
 عضوب «اروامئ رعب اوّقلاكل يق وءلدنلا طئاخنوببو هنيبريال وقله

 . ةلقلاطئاحو لوالازغضلا نيبامريتت ل فو اعإرد نيبرفكاروادؤ ليقود ينس
 علل قي يعود سلا نيب ليمنت يع نيفيز 'قركادام (ارلا نبا كيمو ١

 لا اءاعجيايزم برنو ويصااظلخ ماع ارز سلو هريس نينا ءاووقلاك

 طخواعين غرلو ديدي نيب ءاضعلا بلا ناو دينع نيبال هييبجاحرحا

 امال طخطخميل يقف زوما ل ةبوعوال لّيصو ةنشلا نع دئنجي لف اطخ

 ةوكبلاضرعرل د لوطمشي هياذكل قه مضولااجآو لاش هنيبرجزمليقو
 كيرالافوي نيودنيبوأ هدوهج هضوم ىَر نم ناداما اذ ادام الا يدونزعلا ااننبواع

 كرتذومي و موقللةرتسا نلةتب امال علا ةاغنلب رسل

 نمنيقلا ة وتقل حاف ماق ةريقلا قو هيو سورملا نما هضوماق زينتا

 لصياليدي يب زنا لخاقااف ةيلاخوضؤم ونصلا نيبو هزيبو ويلا ظ

 نر اضيع هيدي الل ماالف مسظنةمرحطقسا هنالاءوفشلا '

 ىنووا س؛ا هيث جايو ماعطلا يحب ةولقلا هيو ةولصناا يتلا

 وام يغلانالنم د قوم نون اكس ونت هيدي يبو ميا مدل لبق :



 ' ةيزا مجارتلا ةرجلوم ملح والاه زؤل كوالا كب ليدفلاو

 اد ليون اشلازعدراج :واديدي ةباصا

 انو ةولسلل امراة عاملا نيو هتفلاذ ا>قد بحاولاو|

 ةجداييلملا نقم نيديلا وقرب وانثذ ل نعاسد يلا :'واحي هولا

 . ملف و حواانناو ل قالاز ىوماو ويلي طسولابو لشمس نولصلا
 و طوحالا وهو ةينتلا يحاصلاقال ليو ب وثلا فلمن الولف

 ظ . هام ئعرلاو دعالا لات زلال نانكلا فشكيام دلق هزل عا

 أ ليم لتنال طاوس رهاب لع زاك

 ةلصلاو بيبدلو ىنث لاو ىلوا اعيبرطل ا لف املاوا دع دعورنس د نلملو 0

 . ةولص نسلتياوإ هالو
 | طقس ول طباع اياختسا نال هاد اوانازاهيوبارحا .اهطاقو غار

 لصن:ةورغلو اعد هني قوما دقو عطس نب 060
 اباجيوالعو الوقف نم نيزولشلايِ سام مضاوملا نهاقاببدارلا انشا :

 مرتسللا لاوأىا“

 ةورزئكلم نسل تاولصلا لمس ناذالاأ ل ||, اععاريخع نم ١

 . شيلصأرا ثوسكأ ةرلصكل فاوتلا ندد وديع اصيل 1
 هعامجو ةددعتم نا اوت اولصن ااا ةانئافوااهتضد ف تناياوس ةعاج.

 . ققمتق اءأش ناو مافاع ناداءاشنا وبلا وري اوارنم ىل الان
 8 اولا
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 1 وقوع قؤيسقلارتسو بول اولاقو ميلا لضوبرتلا
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 قواحو اصول ةماقالاو نانا تحسس ةيلاون تتيلصاداةماقالا

 ذا ةءاهة الط تطول كولر زي وككوتالا زد ادللو عتب
 نافل معيرملا# نروذعلا ةعامو حد سو ءاشلا ةعاج
 ثار فصوز عاج نولصته ار مل ناعيو مة ماقال او نادال
 اذ |زوص ضنح ناوصوزثلتلا اف الحان دنع هحرنالو نوبي

 * حيافارعبرلاناذا دينو رتوصام »لمي جراي انيق, 0

 زينل الا ان دنع نال (لئمطمافاماو ترم مولا نير يَجتولَفلا

 ندؤلانو "سو اشلاردعاماقإلا كفملالا كدإزف عربعاا شاف

 مكان انويبل ماهلوقل ئسانلاو لهاجلان اذا يلا 920

 عروس واحب :اع ناك او ئيقلا تاذاايدوكماب بح

 نازالا 357 قايوقلا ليو القاعن اكل هناؤا ذي اول

 تهل مر ةاقلا قام ايخالالاعمانب

 نايولاةلبتل لبقتسا جرجس و ناز لا قدلذ نوحي اتعود جا نا

 ىحدنع ةئبيدلجم لوكو هلرنوليف ثراوتلاهنالم اولا و

 م ةءافدانانالاى الفلا لعد عل [ نيو ةولشلا م لاع

 تابنومدجولا لبو هلئافلا (انننصيعملا ذاةمانلا يريرتس

 لاقوهبألالبهقاشنلع عمال هين ذا هيعبصا لعجبو انيددقلا
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 ْن نايوعو رار ة عزف لعذر كنّوصل هفرامت
 ' مايكل ّرريالو لحلب «ةفئانناؤ رت اكول نفائس رهقيو ا

 . هشاثنانا الار عاقونَد ود نا وابو س طاعلا < يش 7 ال وريشدللع

 . نازفاس دوووم انلالاةايتلرهاظت كرو

لكزز جدة وينو هنإو تيت جا ناو ظ
 

او نتن ادرهب انجلا بيس ةداالا د انينياورلا كح اقر
 2شبال

 | قالك كنود علب اكعيهرشم بس ةماقالا طنا داعين
 .. ةزللزالاةراعاةقسوال ليقون روما قوموا اقل لكم ةيانعملا

 ف تاانوّلق هلال نونو نال كا ةداعا بو
 ' ثرحلاةبسوا يلع او نجناركو ف انيسالا بجي ةماقالاو | ناذالا
 "لِقتيِن أ بجيدناد سرواٌدحا هيو رصحوا ءاشهنو بحزم

 ' يو بيتل لا دوعا وع زوم هيف مّرفولو هريعواوص الام نا ذالا

 عكيو دعا يع نكوانإلا دلو موسالاو فعالا دبعلا نام ركيقو
 هنيموا توشل ل يمغك/ ليغ ةماقالاوناذالا نع: تل

 ٠ تماقدن ردع واصلا نام لاش مناف ةماقالا قو نا دال قوتي الو

 ناذالا لكريم اتلطم ليف ماوه نالثن ا هبساالف ٌةولَصلا
 . قلو تاه وباتيناب ماقال روحي توك ابتاءلك نيب لصفينا



 اوما دقت ويا لها ج ليت فائز انهت وكلش

 ٍفعس رع ناونس انلازغنل اا غةنين|نذؤلا عر ن ضاق لاق الا

 نارا ولو دبط ذل بو مل قاتم
 يلا دوعلاوعيو ونت نويرخاتملا نوساو دحإو مدع نير يس
 لإ ندامة سويد حو مول هن اغإ بسب لال عب الع
 رماق 12اذالابيلسني نق نيو قنلا او وضاقلا و ربمالا اكذ ماعلا وماب لاطتشا

 ةزهإلا اة هاو اتعلم ادثم يؤلار يعير سنلاد|راصووليو
 تايا غل دف ةةكسب ل صفية فيحفإ د نعم بلا قآتآو اونو ليا

 ةفيلح, جن اههدعو تاوطخ كلن دق لص كايوطديا وار قو

 نازالازوجيرطوةياضمالا 5 فالذللان !هلاتاماعدنعتل هالاتاب هعمل
 ةداعال ابحي للا ىةكلثلاو ىسوبوب امر وجوارقلوحد لشد وللا

 ذب وعلاورن ةيوصتلا ةلئافلا ه,لصحيبل هن كد اص نّزاارا
 ديعونز ذولا ويتم لوتيىا بجيت قبب نائالل هناّسلاو حؤولا

 , ”ميفعلا اعلا ملول ةيؤئالو لوحإل لوني حالذلا عئبوو ةولشل وع ح

 لش 9 نوجلع ةباجالاف ترودو تف ص لوي مونلا بري نامل
 ىطظالاوحو يمست نانتلل باو مدقلاب باجما بجاولا لقوة ئجلو

 همنآو عاسبالابناثالارلغ ةلكلا عكمال سينجل اق عامجا يقسم ةماقدل قو



 0 نويعلا3 و هربوا ء«ييسانرؤم تاكا وس لّوالا بجيوتيريغ ناذالا

 : |١ ”/ةكونجوفغتسرلا ]قد متسوك سينا لضم الاف كالنلا هع راق

 2 ١ نإوتنيو هم ناذا نيرولاا تيب ناكثا ذكري ناكذا

 1( عيسايحلانملاقدتارهلسِلَءءلعدروامناذإلاببقعلوخ

 |1١ ليلا ريف تآةماقلاّجكهاودماَتن وعلا هله ترم ءالنلا

 ا قلناهترعدرلا وحمام ةعباو لالا هجللاودعَتلاو

 ! | ةريكدنعيديلا ير نضتلاب تاتو قعافشا تتستداعيلانلغو

 1 اظالفن لابو نولنقلا مفص قديلع اعلا منتزة مريبلتلا هم حانتفالا

 1 الو ريبكلاب امالارجاعيارو عيفتالو ّمضذلمع: نودب حاتنفالارييكتلا دنع

 ١ | اهسراسووخاطلا 2 كناهبس إش ىاءاذثلا اساخو (لّسلاو ءمتلاب

 , | ؟كالابكا قمت ءانشيللا عسا: ىنيماتلاارنماثو ميستلااهعبآسو ناوعتلا
 ١ | اهةناعوارزلموا ايدتتسوإؤ علا نأكماّماهعبادوءانتلا نس ةروكنلا

 |١ تقكطولا كاد نوكترتعْلاحو اهنم يريلالعيديلا نيؤملا عضو

 ١ | "ةتهويؤلا تاريثكلا اهرتع وانو نئلليشلالعأ دلو لجل سلا

 : | درهتلا لم وظومذلاو نم هنرلاو دوهشلاو عوكل دع ةولَصلا لالخ
 بو عونا نيويترتع لانو روعو يشل اَذكو ابتلاء دوعفلاو
 1 لاحول ف ننزرلاب نيتي ىذح اهتو سور ,ىييبسلا كيس

 نك



 هبال شارف فع باسات كوسا هعباصا جنم روك
 نوما ودا فاطاروباصا هيتس لال تاليه ءاريعدوعتلاو ٠
 دع رثلتلزعبنارعنولض اان سانوتوللا مي كرتئتلاول جلا ١

 هشابةول لردك ءاعآل وزعم ساتو ةريزالاةدعقلا اى دينا
 كور نع ز تسلا برام يرتعا ماتو نرش انا ريع دالاو نقلا ظانلا 1

 اكلنا: لضر مو رولضلا ةفصزا | كداكت اياوزلا ضعبل نئندار ملا

 « دام يس ثول يطستيوو بجاو ليفوتاوزلاوعاظو حر ةئس نبل تفل فاعلا
 دل .نمتؤلمل ا هن عب ل دفو ىجإو |ررذك تا عصالاو هدسور اسيودنييبنع قالت 1

 100 1/7 ىسدتس|,عيجتادصالاو بداوهامنا دنس[ .تاانرككوتلالافشالا |١
 0000000 اهمال كونا زلشلا سئؤ جزل بوجي انواع
 بجاوواهنيز نوع شفرات ادن ]مو بمازهت يدان
 ارنزفكلا جاخا/بداوبزو ةولصلا ةفصاق كد موحاتم انه كولو
 اينو نيريلا وضع كلذ هاجم تنظف «وروو نيبلكلا بع نيل

 د نيززؤفلا نع نطبلا ةاذ اجو نيعضلاءانبأاَنكورَدس وهو د هلا

 ولذا عيلفونلا ا صفا شي لثسا اف الاوط وبا صالامبجوت
 قش يجلوالو زب تنيل كلا ةنابعلا عشلاافوةدايزلا للا |

 و ا
 و :



0 
 ٠ ممدوجيالات نأ ءفيلحفا عكر تحتل نشاطي اوتار 1

 ١ ب ا |

 قاتلوا وهاجر رغد جل بؤ ذاع . ال
 ةجالعرو رغد اواو تالعولب وسر رظرج ' ]

 ١ ةلسواروتعر /ءاشناو معلا لَم برو كلاعب نادت نعي رأ" 0 ظ -

 ظ ا ٠ موياص سرا هتسا عوز ودل بخل انعتاتعإر وو ال يضسم معلا

 ظلال ضاغبرا هتاف ثيل ىفب ةبوتكلاكوس: غرو رطع واو الليلو ظ 1 ظ

 لبق يعبر و« اش علادعب نيتعكر و بلادعب نيتعكسوا رهن نيتعرو ا ظ ظ

 ارتعإر اشو كلذلأ تلعب جيرأو يفس ون انتعلا لبق مرورا ظ ْ ظ

 قتل وهن ررظلادجباضيا ودولي اتخيل أوم اطو 1 اقامت 1

 ظ االغدتلادمزحا لجن راو غل لبق تاع هيراوعظفاحنب 00
 ننس نلكوينيلسبوا ةدحاو ةماستب دار طفلادعب الا ظن دبي 2 يدك ١ 1 , ا ظ

 نم نكت نيب دعسب وت 0 1

 ,لفلارعب عبر الا له نلتخ وضع نيباوالل ناك يا التو نيباؤإلا ْ ا

 00 ١ ٠ ظ

 ا اشعل عراعبراكاشعلاورظلادعبوةصدتا هلع قر سيدنال ا ||

 نانوكولا# ٍ ْ 0) ١

 - دقت سر يينبلب اهدنعو ةفيحمإ دك ضنا درحلو انواع و ا



 و يرابر معلا لو وطننا طيح كدو كلارا نانعارلاو

 اواكوافاملعبظاويول هلل هبلعئنلا نال نحن عنرابماشعلا لبق
 هيراارع لئو مالنا عدنال هازل بقتل والو
 راش ءدلوقل هيرا ةعئلرع ااه عبو ماتالاويج لاوزلارع

 ةدسلا فسوبفادنعو عبرا اعدجصيلف عيل ءالحا صا الا
 اعد (عيراآصي نا لضفالاو ضر ولع نعت وزو تس ةعخلدعب
 _ ةكولانياعييعوا يلا تس كزنول ورد فال نم يفز
 خو اباوثلاو تاجرتنلا هنوفتنكل م ابلدتاعصالاو ذي لق
 قات او راكي لاو انب نضسولواتحاهإ,نااذه اللا
 ايعلولا ماعدت ى أرز ثيداحالا تدرو رن وعلا ةواصقا“
 ىبصوالاق هنا ر ضر, ىف عدو جيس جوة عارة رطغي اشن ىلا

 اهتبتصاذأو نيلذاغلانم بتككل حيت يطل تيآيضاذا لاق دهظالوسرم
 | داوينذ موبلا كلذ كعتيإ انس «كصاناوزبب اهلا نم تبتكك (قبررا

 كءرو نال اتيبشل هتان اة ع ا يكصا داو يتلاقلا نمتيتكاينا بلص

 بعذاب |رمؤ مل اكتدتل فيزحكم نع نتن عطلا ضال ةريقا شلع

 راخلا ةثوولاوؤلال صامل سسشلا عانتر نموا ولصق شو ةذتالاف
 تاوكر عيا ىلطلا عوطتلا نيرارلاو ليتلا ةواصو لدممإلا ير ارزلا هيرب ومما



 دو فسوبو إى اال ا قو ةفنحم ا دلكو اودع لحلو (الس دو ةلحاو ليم

 . ”كلإلا#لضفالاوطاشلادنعوتلمقل ناتكا/ليثلا نواصل طمطال
 تاعارذناملعتدايزاوجرهلازيتافوتس لئالآلاو زبر نانحإر)
 [35عوطتلاةولصو رس سوهي الا دور داددعل اتا نبلحإ اوةرياسشب

 جد نلحالا هوك ايام جلو لس تاع عيت اوعو اليل
 ىيفإ لودوحم كلامدنعو ان دنع اهواضفد يلعن ارش إرث عولتلا

 تفالخنيعبانلاو ريع متل ناوض زب | هملانمريثكو ساتعنباو يزل

 | اوتطو هلل فنان لور [شابدضام ظل تادكر جني
 ةيورؤهبراواضفرمزلي هزات دعا اذ تسويق الان الح بدك جوا دلع ٍ 1

 اقلك رزعرحإو عفش زلب ذل نادل ايفل الس تاك ناف هفش ماغدج رسول
 ركاز هولا اقافتا بفشداق مزه ريا لرب امو ئش همزإم»>
 نشل زعيق هنر الا قب عورشلا وعبر انالاب طعقف هفشلاوزلوحو ىوكلا
 رطل يطول هينارلاهدرولا عرش آنآ اههلاورصعلا سك اورلا
 اهلاضاما عقر ةمزلب افلا وأ لوول وفشاف قفل عرج همجي لوا
 ذو ال ةردتلاو ينال ارزمول جول ذل ةرخلو روسنا عرش )هناي ةماقتالاب
 . هرإلا ف عش ناوةرحإو ةولصةل زخم مال هذلالملا ايقلا دنع يفتشبالو
 , ١ لوالا ةعق كك يالا رعلتلا 2 دعت لواعيربعد تاكالتس علنا لم
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 ضو امناذ ىوالا ةرعتلاوحرت ضو كتل رق ز وريد نع كلت ةنولص تليض
 اني نبتدي ةدحلعةولص هنم نيتهأر لك "ناو ع انب لضاونلا نا يهلنع

 دتولصر قتال /قسويوباو ةطنحوباكاالاق وزعم اي زول نددت

 هاذ لنا ماين لو عاشت هزلي وكل ةولشل5
 ّتامتتنال دنيا هدجاموررتامااضفنود سن اصاواضت هيلعت

 رو هدرولا اداه نسويه إ رع مققتادالا ةلجراعزواص هفشيل

 النسل ناوةنج يراءاضت همذلياننج لولد وضا ]يتاح
 الح اذا دعجو اهلا كو تعبر هدراوفص ذمة فلاب تل
 ة/لقلا كين ا اهو. رايب نلاخم ىرتحا ةلعاوواعى يبس ادت نيب اهيع هناولا
 «عورنب ععيالذ لقخرلع ميلا نالطب جوي اسيردحا 5 والفتلاة كا,

 اماوةيفسويفادنعهيجوباطو مدان ب مؤآشف همالب الذ ئاثلا هفشللا

 "2ةواضتدمزلب ورضا الاف افلا هفشلا ف معين مضيت هاودلاواردض جوي

 3ث الو ةءوكدلا ةلشملا م1331 اننا لؤدلااث لوالاك مال لوو
// 

 ىاناف هبله وص ضعب ل خالتز انتعاب جا العا عي وال

 قابأر و هش ّى اة أنو قناه زل هنم وحلو ةروصر تع مسيل

 ىلا فةزلا كن و ةروصرفع نجت وكلا دع وكل اياعزنبلا

 كاالامتف هب نافل يجف تدعو أ 4 عبرا دستويفاد دعو ينكر

 .ل 1 نوروز
5 
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 انكر ذاع نعرازلا كاف اقاذنااينعببيعتبامتض ةئلال "اك
 انبافكملكعدنعو اعبراونعنيتنلاذلاو لول 'ئاركث كل زكه تقلا ورورلا و

 !ل لع هر دعا قلا عل نسر كلاكوعبازلاو نفل شاوةيناقنا قرد 52:
 هدوعتز اجل ذنلا ىةلعقلا عيمرز هريطْ دعت ثان او عوطتلاعتفاولو

 كليو !وةولصوةصي نا /نن ناو انناذالخ جفادذعهتولص صو

 لماملاىلا ىلطملل امرشا اقاهؤاد|همزإب العاق. امئاق اسر منا ين

 840 ركذو مال معوعاسانوذخطفسبو وجي بقََعاهَوَصَوَ
 ةراكاس لضفل يقل لوطو لك ىيعتسلألل مالا :مزل ا ريعقلا نا
 هم لا ءلاطاف نولسب ن املا نس ار التم لغش اذا وعن ت اىلكا ادع

 لافي اكقلا كا نال يتعكم ةواصعد كك نم لنمما تاعلرلا دلع لقت
 ذأ

 ااا ل

 عل شو ةءاّدلا قلع لييطم انتل لوطتال يو نر اةولصْبرم
 جير كارا نمر ضفا زو ويتلاو ركل ةزتكلع يشن دوههنلاو
 نارا انوه تتر تاسؤ انكر "هسا :دالخب كيلا ةلكولا ةتسلإث

 لئاخريخنمقصلا نلخولو رطيرلا اى موقلا عير شر وب قّصلا اظلا ناب اول حد : 175 0 7 كري 9
 ااه ذا/ناب نلمانا رىهسلا بابر دوار ضف الاوعو هتيبئاّمااب قانا
 نولنعياونا/نا جراشلر مسلوق كل ذ هنكيرل ناو وا قلل يال وضوم
 ن اكنإو ىوتن و ىرص رسم انهن الناسك لجالادجعأ 8 ا ا

 نأ ّْ 4 ١ ١

 يييج 5



 دنوكو ينور دولا ١ رطوةناوطسالا قلك لحلو وهلا
 قطا: دل امل ردو كمل ئاحيريع نم لرصلا نلخاررب ناين فاو الئاخ
 عادل عرس عوزتلا لعباس ينال ذازوكللا ركل ذهة حالك
 ءانتسالت اش ون ., 1| |ببةداف نورا ى ورش لتعم رحاب هتفلاخ
 ذو جب كتارال احرز ا رفلا هتسب لا ديفاَاو موكل هلع
 راعاذا اعواد انوجتمئاف ريل نس نال ليلا عادل
 نيدو نيد كبدي هاردي هاجر لادآو زيزتلا املا كرب
 لاو رروامدلا تابجاولاب تقول اخت ةانطلا ص ارصتحول هدعبا دو ينلفنلا ةجرسفسلا عولط ليل يمالالصا |هرحتاو تناقل

 دراو لاول بق ضذلا بامنوت ردع فلق حارءاضضق ة واتا وعو ٠١
 رجيلاقو اولاد ب ضؤلا همتتاف انا زوال حو تنافاالا اماضمك
 لاوذ مصر رريشلا عولطدعب اعدحرتتننافااذا اهنيطفيناّىلاتجا
 .انيواهلجو تن افناتقولادهوفقتالانم ا رولا قدس راو فولخالو

 ىع متقن ويلا تفريط لهو ضقت يتلا متل
 نينار سس قيَبَحو لا كاذس مامنو اعز ليو نيتعلولا

 منال الخرم الا قو تو زاملازاي لق افلا هن انوا شيتناو ٠

 اهيبدتتوا ضؤلا برقا اهريخات ل ضفال ال هز تلج ربنا نع شتم“



: 

 ا
 7 تي

 اا
 /تلمز ثامنا را 0-5 تي وو يوه

 وطن ن هناك ةديرفلارعبتلاَقبَتلآَماَو اغلا توت ثيراحدلاو تفولا لو ظ أ

 ظ دقرذلا عبار, ص تخير انهو لضفا تيبلا ف اررامعؤطنو دك هيلا و ْ ظ

 3؟لعوورام لزنلانيلضفالا سل نيبو جوزرلاادعامفونلا هيج 1 ظ

 | ١ لضفاهنييؤولاذالشإلعب فو تيا ىرتولا) نغشلا يربي نانا -- ا
 | 0711 يحلل 0 هم : 3 "0-5 0 ش

 رئسلاو بعلا د ةستاو ه ل طع ولو ةبوتكللال اهو سؤ متولصزم 0
٠ 

0 

 0 كهوطتلاضعلاقوانيوسامنوذ سلا 5 بلا تسد ضحلالاقو

 لائرفعجوباديقفلا ع فادبوشلالاقاكمسجل تيلاونصيوللا أ
  ظازسوتيبل لشمال ذ تنقل ناف هجم ذا اردعغتشياناىشخي نارا ا
 ظ ْ اهدعيجارتساللاهنم تاعلر هيرامارد تيس ديور ت تجي ارتلا ةنكولا ا

 ١ الابد «انلخل ادلع طاو كاك منال يضل 5ك وشنو
 | :ةانلفلاةتسو سس هع ماقلشلإ علاقوةبظاولا شاق زعل نب 1
 مايصايلع ضو هتل ناد عيتنبع لاقوكدعتنايجرمل ايدشنزل 1

 ظ توبا يكمن يسوي لغو [ضيا تس ةخاجباب|متماق ام همايف نسو ناضمرم ظ ١ ظ ا

 | ا ْ ْ

 | | - مةوليلالهاكدولّوحتينكا ليسوع ةّدس دي, ومهإهيلعم لضفا زم ١ ا
 ا 1 1 ظ أ ظ
 ! كيرف تيب صو سانا دإوا نمل جت ادع فلن اكككو ةعاوللب رىهسلا 5 ٠

 هيلا



 ل

 نم ناين رنا متقتامزلا ةراشا سائل ادإوا نم ءلوف ورم ابرق ةشسلا ال ةايثمعلا
 .. ايلضتوابداومل رهن ماولب تيلاؤااصالونل بال نراك

 ظ "يس اوبجسوهناملا عاجل لضفم الان نكو
 ] نيمو نع اضم اوصو ديس ري مجواع تيب ةعاججاواصول ضلال |تاوتللا كزكهو
 ا ؛ عاقل :ليصت ا انررلزك حرر يف يلا فرو يب رخال لصاشلاط دولا اقزهقاول” ”ىاجلل يا ضفا اولاث

 ظ ةتس ون ليلا ني ىونبوا عوازلا كونيان ام تاهبنلاق طاّتحالاو لدشفا
 ىلطنيبالّدسلاةادا زوج اوفلتخ الف اكسل نول ناضمرم/ايف كونوا تصولا

 47 ,فبجدالوطوعوك لذز وجال سبل قتلا ضع. لاو ٌرولَصلا ئلظمو|لشلا

 نم ليقلاو را للد نا نيتع[رواص نكن وجي قناع ل بيبان اضعبلافو

 لل توني زيخاتلا وحر ضبا لطاخ ذالا فازات رظفا |

 زوز ماظوحلب دعم فس ويد لوذى أ[ ماو ضوحو رخل ةنسذع هالص كذلا
 ىصامرعي ناو ةره اظريخ هذ اشرب نعآباوتتا قلتو انتم نع نهر لما فكما 1

 نال تافتال اب فلا ٌءدس نعم اآصام بونيولؤلا عولط ليلا جولصمس

 ديغول ةئلطم ةولض حيو ارثلا كورن او كك شلاب طقسيإل نيقبلا

 ادب دم *مانلا ضع كااولاة ةروكوللات اننا تنص فل

 وكرم لفنلاواز عفلار اتعابو كو عياشلا تف :دئادتقوو ديلا لما ل لا تحبو مكقنلوو ةءازهلا بحاصور اتخلا ضال نازصاقر اتخاوهو



 ١ امهر عورلضو ادعوا ولادعب تاكفاوساراف ولاة علاع

 ١ || ١ لشولو اكل يللا تقولوا تتسكال اعين تاو ءامعلا لعب تكرش نزار

 ١ عةقناييعقلاو زتولادعب لوما ؤرتولاواذعلا نيباملسواعلا ظ 2 |'
 انحلاكصمنالَوْمُيَم يوما نت اا ءبامااوسالغاوعبامااكتخيعلانالامام  |١
  1وجولة ةجوب اهراس لعوا ضو يعش ءةعاارصدت ناكل ورلا | |

 ' |  قدشولاةداعادبزلدلوا تس ديعياكأرلاعبت يوازتلاو اعلا ديه 1

 1 اعلا ةرعت ةيعت مرعل ميوارتلاوم|ررلص ناكئنا جفا ذنع وصلا ل عجل ْ ا ظ

 1 هالاشياهتذاعامزلباوتققع بيترتلل اعلا وقت ءوليآسآو نع /
 الا نمستاف نامنادل ما ناول' دعب توج ارزاواعىبتيواعدنعامل هبت 1

 1 ارفف خرتوبوانتولا لبد ايطقي لهزنلاو ا تاتكيو رت وا ةحجيدرن مالا 1

 (| رسامالاوءرتوب ضعت لاو انام ياشم ثلتخا لاف ةريخبالا وو | ظ

 / شوب ةكورتلا جوانلا صر طع لاو <« وارتلا نس هئاذ ابوععي
 ( | ءاتتاؤذحاتسالاامآوهب داغه لانك ىوا ستون يجان نأ كالو
 ١ | تاعإموبراقرعبواة4دزترارقنيتجو ل يبدل جواتتل
 , | هشريحوعيوراظتنالاد] او نتولاوة رين انيباذلو تاع[مشنر|رلق
 ةرقسةلذاكصوا فول عنرالاهعا او نكس نجس

 1 | اونوطينادإ/ل داعم ان نيب لها داع نقسر اظتنالالعيو
302 

 مراسم



 ناز نولا اهدا راعين اوط لفكر اولَصنو اعوببسا هير لكدج ا / 1 اع ش

 لاق تادرذع بقع تامر نإ مرتسا ناو تاعتر هيأ
 لانا زنن ريو ضني علان لاذوة يل ميسان مفك
 ,تداعا نيتوك/دولص نم لانزلل ضع ةاعفنام هو نمو ويذوب شيام
 تلي ضنالاو فصل او امال فلا هم” ىيردامنال فلك دعب ادم
 لوعلاو تاواسلا ل بيوع نيتعترل3 ذي امري قنا ةاقلا ليدعن ©
 لقوا نانو سابو لو لوطا ضيدحا نول
 وقتل ذب ميلق لغشبلكل تارياشلا نيليوهتلا ثود
 اهنعل/لل ضر رلع لهقف ةزحاو زول دال يوازن يل ضولو زولسقلا
 ضعبادلعوزفزعوإ بحزم زءييهصلاوعو جوازنلانع كلوز اجت
 ضللاوفر تارا برا نعز ويم ظفو حلو :ريلست نعلم و
 لضم لابكاو يدنا اعرييو ةصالخلل قو رك ايل فنان لك مإ عليو
 ردق :يتفك/لكس رعد عقي لولو ةدس اننا |رزه يل امةفشلا دري
 والفتح نعلتآو نس ويداو عفا دنع رحيل سن نحال جيو لوز
 اهله سالمه اف موقلاو مو كاولسا داو ضن لب اضيا عيلسزع
 2121م وكتحا كفل زها يصد يبل رفعوا ةعكي غانا
 نولصالو نورتويب مج لافو معاج زنا زياست نولصن ضعب لاق



 ينقي 0
9 

 [مواشنو ليما يملاوةعاوللب عوارتللعةدايزلا نع اذار انارتحا حا ياس

 انزازتحالاو نقي جيوازتلا لاكأ هيفا طارتالا 8 داداررنوللبىا قنا

 ارا اقلام اوس اهاعدئازلا ل فشلا

 قلق ماع نعالقن كوانفلا ةلاقوابل هاندا اشعل اك ذي اكو :

 فااع سلي اءروحو رضجنلافو إم كتي هيبَوحَي نلت وبر

 دك ذب اصيب وانيت نال ياو عجو تابع لماذ

 فور هي نايا از ةئاقتسس جوانا تاع معنا لحاوةراخل

 317]داومونلا]سكل كريب الف رزذلا مدنا عري و ةيادعلاا و موش و
 نب اشلا ليل ردلا قيتسا ليرردو هرغطملا مكرئي ناءافتؤيال ةّيخرسس ما

 تير ردا باريت يالا كرتين ,بال ليف لت ةخا ذي ثورلاو

 ماسالا عجبا اكن يول ئسو اشاد زوال صي ليف مرد لجال

 ليي واتا ضعبلاو :دعيزفلاف شعبا لسه طلخا ةرسيلع إف ضل

 نلت نم عر أ امل نعاضب قلو مولالع قشلحاههلا ليم 0

 هنا ت انو يزيل وتالع قير دعد الافرققيما ميحد جمانلا
 لت رولضلاءينلالءيواضلا كرترالهلا ةيارعلا جرط قو هل لاو

 نينا وسلاو[هدعباركا و ثهياؤا روس كرتم طلخأ نأ دررشتلاو | | ١  ” 0اذذذ قي #0“ نب هل الا ع اوف 5

 كرزلا



 ا
 ا

١ 
 ا
05 ُ 
' 
(07 
7 
| 

 ا

 نانا نومك هرتينا (سارواف اناحلالاناكوترمكتلاو سدتلاو ظ ظ

 ل ولا از بلاوي بو ديوس تلا كول
 ١ ينل عرغشي توضلا نحن اذا امال ناف ناونح// اب نان“

 : صاب كريما 2 ,وارتلا لير حاول نانهضاف لكلا نسحاوةلزف فخا هع

 رانك كلتا راما نونكلا ار اوشا نول رو ليل كلن جوانب
 ءردلا نال نا كيلا ةعارلاب جوال اريع لفنلا ةواصنالاذعو رخل اما
 ةشلثلا ورب +جيجنا عارتلا ل يسيل عن اكو نيلفتياعم كدنفلاو
 مكذاقاذتا ليبعب رزلا قو نال خا ةئاثلا ووكيل ناخناوادحا وقوة ناو وح

 دحار يم لاموماما حل صو نين موحلو دسم وإلا أول ورفعوا قال
 ا:رولا باقم َيبلاولآرآَو هس لح ب يسن فنار كام
 وهو ذو جيال آ ٌكواتنلا 0 دو ينير شن وق وجب جوازا

 يو موس وكلا ممارس لاق (نرلا

 يلب تاو ', عيراوصناو م ىبصلا الطب ملم عيوش نال كفا ةلابلا لفثلا

 ىا درع م يلب ويرالا ىزجب د رذتلا هذ ازم نوبعأر سالف ع دحر حلو

 نيريلسوع بوث «ليفدويمعل اوراحخملا وو فسولفإو جذع نيتعل/نع

 ]زن تاو م اوتالاب اهتملس ن غش اجزرتعإ/سإ, عدمت ناو

 ةرفال توعد موقلإل عقب باعومل العتاب مربرب ذتلا



 رك :

 |١  لمضزيلءاونوعارصتقي د الاء انمي ولعةولقلادب زب هناا زاير

 "0 أون دنعةءذسلا كاتيربو وف ادن ضو نر قع تيوع ان

 (( متاةةيانلانلتخا رولا ولد 108 اووس دلت اركان ا

 / لقب جوبا مي يكل ات ننرؤسوا اةعاج يللا كان نواس له ظ ّ

 هأ َنْيقإَحسليَو اقواماحمانع تذاع ادب قيلت ترتعال :

 ( || لاقنانوجيلوفدئابأمقونال ةعامجب يللا كلت في لتي زوج 0

 | ىلعامولإ ]سولو ديعيشلا صلال وضوةمئالا نعارب ةياورال هلاولا ةساشن /
 ,| لابهجروءازبؤبانص#ت جوارتلا لول فلا قايحاس نييتإ/ سم ةعبس 2235 0 ظ
 | 0 اا ظ ظ
 ا م هل نال جيواتلا لكفا لكلا« اضم يلع نّرس عاش لاقو لاقو نوبان ٠

 ١ | هعتلإلقو تواصلا بحزم ب جيجيلذ ؟افشالا هياقا وس هنو /
 0 2 تو ورا طل طل افشول نبيا اع ظ ا ١ ا

 / ضزلالصررلا ناو هتاذايوضقبت مالا مرتوبرتولاملا مالا اخو ظ 1
 : ١ . كياتلاوبرصرلا ذا1ل2شولافطو عيانتلا'ئ هعتتال لف اماما هدر : 0
 , دهيزخدول وحمل ك لذ ف هعتيالا ذوجيدنار يضلاو زن رثولا كرعتال ْ ا | ظ
 | مهحوالوا ضل صيدن اذ ماتا عش ضررلا [م1أاصام ا |||

 ؛ | جياتاولصينإملرسل تطاق تعب 0 ظ ْ ظ
 | ام : . ا /

' 3 



 4يدئافامرقر ربو : م

 ميلي كان مالا ال دعب ظقيتسام دوعنلا  ىدتتلا مانالعاج
 عاق عوار ضو يمت وني جرلامشااشن ميكو ير ؤسافي علت
 ايقداودتفاو امدلادعتواو دجال ممزوج ريوعلاو مثال لتف يذعالا
 جئيانلافدعتين ا كرتيلا طم فالخرزتلبصو لكلا دنع علا
 هيلع ولا مبلغ يواسي ناوي دلو كدتقاو ماق عوكولا مالا درا ح

 دولا وح ذاذ جوالات امدلاّداةلفلح راو ظقيتسي قع 1
 دلو مالسب تاعلرب تلئرتولاو يلعوشالاحلسفاولو ةعبار قوس
 1 لقوا يكتم إذ تسبوا ماع/ر يجف روَسلآورئاذلا او انودك.

 4م 82 ند. ةةليلخدإ كورال ةثلاثلا صالخالاوة يناثلا 8 تورال قا
 كبر, اباد وول قلي ثلثي توي م« هنلالوسر نايتلإا قه شسياحارع |(

 تيب دخاهالاوجإفدنلاثلا فو ثورداعلا اي لق ةيفاثلا قرولعالا |

 دعتوتتلاهنع نانو اغللافالخرنلاهيننو عوكل لبق ةشواقلا اق
 لئالزلاو طقف ناضمر نيريخالا نصنلا قلب ةدسلا ميج رسبلو وكلا

 كذغتونانيعتس نايل تونتلا فروا ةقلآو عل اقروا

 هللر خا لعوشر كيلع ل يوتنو كيلا بونشو كب هدو كب نرش
 كاردبف كسلا كفي نك رتنو هلخنو كل هنو كوكو كآن

 كيالعذاناباذهوفضتر كتجراوجت دنغيوش كيلاو در هشو وه



 : || نتف دل زال ةزج ىلعاب حمل تتسم يو ىملمدانكاب زجل
 / كاف تضقاهرش فو تيطعااهن ف كرابو تلون مذ ؤل نو تيده

 | 8 تكراس تيداع لعزعيدو تيلاوذم ل يالا كين تي ةروطتت
 :| نجا نيورليروصودلاودتمادّينبولعاةلاؤصو ءاشا ديزي تيلاعتو

 , | دانابةعانقو ة تسحب الاد ءدسحايدلا ق انت اان وعي تونقلا 7
 .| تتيالهتاذلئارو ٍتمايلوقيلضوانلئاعج لب ذغإ للا لوجو ظ
 , | ' اندنعزوجوزهلا# تتبومالاو ك لاهلافوانلنعةولايغةواصو |١
 | زيولاكاراصيدو فراوهطلا اقر فلا تنهيدة نيط تعين 0 0

 |, | هنالذاضمر جراخةعاحلابوايمنامل ذإلاوناضمر ىرغيئالا ةعامجب
 ١ | هيلا لضفاهيفتعاخباناييضلامدامنولا لضفالا ل ضن اشب مكر زوجي :

 | | ةالعمانب مالو تنفيرتولا و وبسلاو جوارتلاةعاجة فسكت يل ريس نا
 , ١ قل دعا هود نفيد املا تقاذارويخ وح تقبفرتقلا
 1 هدا ملا كنا نييك ونفلا : ومو تنق دلال امال هباررق تف

 1 ينصينل ولا زعبي نيرا ادحا ةوتيولو رشم ةيناثلا محلك كيما رتولا نزلا

 | ١ ةلانق ية سقيا نتن قبو ى>دا وسر دقيايوحلا هدأ
 انو لوول علا ملاك وكم هضوماك تونغلا ل6 نالانيروكلا
 ' اهيودل اقبل رضع قو زيسلا نجلاذك م عضومت اهدحا هب ةياثلا

 ل

 ينمو



١ 

 تقيزبنال فواخوالا ئدنآكشول آكل ذكرى فلو سس ا'ل ا وهو عضو

 راها ةينائلاوطوذلاط تقنلملا ريتا ة دوت نام لقب ةفامقلا ١
 ىهانتلا ناوعيو تت[ مبلل كلش ةرانسملا فل انجوهدو دفنا خلا ف كني
 ىلا عضوا قو كالا فالاخ ريكس الذ تونفلا هضوم هناواع تت

 هولا ةدانتقحر وو هجوالاو راينا تقياضباىداشلانأ ديبشلا |
 ياو هيتنلا لاق ل ما لج ةعاصلإ عئيبلالع تونقلا نا ىو سرع ١

 ور توف ثيدحوارر ةياوزلا تم لقت د فو هاعّرلا نس نمار لوشن ١
 نيل مدلكر ارم قال نازح ماظقوتسي ناب سائدا ىواتفلا ضبا ٠

 ءأ

4 

١ 

 ريع ركوب ميلا لاق متك |خيما تونئلاب مدل ارب لهاا [ملتخ 7 رشا يلع ايل دول وقوه ريخدلا'ئاصمال وس لالا ريظنلا ضنا . اذكى ديزتلا رعبا صب»ت وتلا لسنا ليمو ناينالا دول اذإؤعل دب

 ريع 0-0 0 ريببلازهطجو | الار يعصف ّ"فاغابىا ةماعلا ترجارك تف نيل ضفلا نب
 نسوبوادنعد ددنع مي ليعو عمدا وو مر كمل الاد كرا ١

/ 

| 

 2 .ذلاوا اوت نيرلا اهرب ريش بحاصل ايي هلو

 الزويد يبس طوع جطلا دقوا لعنبو دقي لا ١
 م اتنتو ةذضلاب يخونك ايباقزع فا رقلارمج نود توفل جور
 اها ضو انو ءاعد مثال :لام اوه ارلعلا "تكا لو ةيارهم ا بحاص



 . انلقاولعتل لوقو ثالاالاوبعدالارئاسوانيمانلاو ءاننلا ف اكءاذندل ||
 '[] .انحدياطضالاوء اذهل ورجل ايرتزصو لاو رلعناو يل عنلا ]حتا ظ |

 1| اتالاش ناواجر نار ايتخاوحوتذ انته هاش نار يم هه قتلا ظ

 ْ بالتخالاهبوواع ورمز ومال نم رولا ز/ئاراقتلسااننالاو ا

 0( ضربقونتوي لبال ديكرلعو لذي نسويفا دنع لبقت دعو نس ويد نب 0 2
 ظ "تارك نعو زو واش نأ و كسةاش نا لن ريع لّيفو كس سوبا 0

 ' | مجونطرزومولا تلي :ءاور اق هنعو اضيبا سويه نع ملثمو نتاءاش ناو او 0١ ا ظ
 : | تنيوإلاف تقي نعيفرتقلاو نتويف هاعذلا ةلينالا تقيريمنعو تكسب : | ظ
 ' | نسؤيوراناقو د عتيل يفتر ميلا قا نكس فقبلب ليقف جف للع ع |
 / 10 صوب تنقن جقفت ظ 1

 | اقتباس ماقزت مولا لبضرتوا ىو هربعاش ”ةليالؤاح ١ ظ
 | تاك لسا يلع نحت هنالو اليل ميشو الماظترعماول 0 ا 1 ا

 ْ الد لززادااهيفياذي سجود نيت اين قولا رسولي ' ظ
 .| اًيونوئوسللاهكلاةواصفاونلانتآتاوت توزاللااهتئانلقو 1 ١

 ظ .ةلالتسدكالا املا وصوره اييع نس ةعاجلاب العا 7 0 ا
 (ِ ١ ليانكيلا كدر ةماقاالف خد اداب نيتعكسانلا ] |(

 | ناو ةرقبلاوحل امزم هال ف «ايط فلا اسك ل يلج م وولَصلا |
 ءرثاؤلا . ظ 5 : ٠ 1 0 ١



 | رواش دجاعيب وإنك تعي عسر عانوا ا

 ] لف لذ ىسانلاقسة حبلا نيل ناو ىف ارا 1

 اهيا جرا ذلظتنش نوت ثولحدنعتللذكو ىدإ)» نول |

 ظ تير وكذ مئادلاو نيعوكونت :دك,ل/ت وسلا ةولص ندا همال لتعم 1

 0 اري ئسالوردلا جاهلا عير عالتنا مادا ءواص|نمو 0

 م اوهام اهدا اواوئحا نامل كلر نولسسسوب عداد نعز عال |

 1 تعكس أ وااامالا اوس ناوي دنعرزافططالاو

 انف عامر فو خصال وعجم ؤ معن يسونولاو ل 5 مالقلاب مي ١

 تاما عردس ا ل تلت ص أ
 ١ تليق وكيت ضالحل ضردل ولع موي ةلحاوةيطختباوراةثعوا 58

 6 هولبلعب تباع بادر للوعي املا بلقزؤاسعو نيس
 "1 / 1 ْ . كس ةنلث اسال ا رجل ةسسلاناياعاوقفتا امنسوبولانعذلتخاو

 راكب دوكرال د, . مايل سوير باشا لم ًايقشاتي اتا تاعباتنض مايا

 "طال ]ليزا ارو يول ودور سؤ يكن نا انيعشاخ

 مايا ةتلتداص نرومو مهنا ركاز مجوز لبق مهل مثدصلا

 . مالكا عجين ا نكمانا ءادّزلا بلت فص ئسحالاو جلا ىرتالدلاو

 يع رلعا درو اعتبر هدد عجل وزفم ظ
 ١ درو 06



 ' الج اثدعماوبراكيم ائيص انيس انبعانقسا زرللا لست ناكمنا 1

 . انامل نيطئاقلا نس انلعجن الو ثيغلاانئس اللا افطات اعانع ٌ ْ

 . ملا كيلا اوكئتنالام كتضلاوءاووملا نس:ئلخلا مد ابهلاو دوبل ا 1

 1 انل تنناو ؛ امشلا تاىريبن سالف اوعضلا انلارداو علا انل' تينا 1

 0 انلعومتتلالسراع اه تنكشانا كرففتسن اناره نيالا تكرم 211

 راشناهاش ناو ميدي هطرسةيئاشنا فسويدل نعاف اننا كو |/لمدح ظ

 الو زكالها رعي طحبدطو كامسلاو ناييبقلابنوبسزو نيتتسسلاب /
 ١ نق (طفنا يلع وصولالش كاع انو مرضواو وسسي انا نونلي 0 - ع ب نص ءوضولازاس فاتعساطو وتقسم نوزع ٍ 1

 | ولا لوضدو لا رمت اهو دعا دج تاتعس ارثمو ثوضولا بادا ظ ١
 ويلا ين مود اغار لهل هدم نع بولي «'لتئالاو نول شب

 لولا را رتكئو تاتعآر موم]لل ديذكيو ةولصر يخل لح داذدا
 : هله : هلا غر 1 بسمو 3

 تسلاوودرإلاةلنيخض تايب ملهنو ب وعلا دعب نيباو:الاةولصايطص 2 |

 ةذالاكاتيبمل هلا ىنب ةغلر نير ثع برغل عبو صام كو نعو 00
 ا
 ٠

 هذ « ح-ح 4 "محا

 هي موهوب لاق ما تلاد عال رباجعم رس |زئساالا انكم اَسَو

 ١ مكمل اناني نإزلامةروتلانزجاكالارومالاكةرائقسالا انقعي ' * 7320200
 ' ل د ا" لا الو ,..دروو ردح ) هب لك :؛ 0 ||
 ١ ةاطج كرس اذ هلا لقيل مة رلعمارتعكم عويلف الاب ظ ||

 ىدفالو مدقتك ناك يطعل "اضن ني كالكساو كتروقن كاروقتساو ظ

 0 : ا



"١ 

 ىلريرهيلا اذهان لعت تكن 0 بويع مولعت اورعالو لقتو
 كدرشو ىف هرزق ةافهاجاوكرالجاغ اقوارما رضاع ىتءاعو يدك

 ىشاعيو قدوم ةميرالا اذ نارلعت تكئاؤ دوف كرار
 نصا :عفمرض اف: ءاح اذكرها لخاع لاك اقواكرجا الضاع

 هتجيناؤلبوجاخوسي 2 اقديؤنمر م ناكاد فيحرم ار لئاودنع

 مل جرشنيامل عنبر دا جاو ةاجاع .و ئيرعأ ضف اكو اوت ناني نإ نب

 لاقولا مالم ني طقم عر لس اعلن ف واعيش اهبركيان قاب ةوملص
 منام ل نينعبر نير ضم له نع رجا نمسا يوت نلفت

 تااوسر ناكل داب تحل هنزل نعني اانعك/ 7 انس رشت كرز ني

 رجل نادت ؤماؤار زيدون زوز
 "راكم فار !دلعارفصو مهرشلا ويا, ةزتر سلجم حينا ني

 ليسو 0 اجيال [يسف ارث 1 نأككو اهلنا

 000 7 ةلمرشع نهلوتي وشو ةحافلا ري

 خروف نع ه دوقيف ل هس ]يع نعم وقفوا هنن هير

 ةياتلاول هدير زعوقل ألانيا اوفا دوويتلا دنت

 نتوعبسو ندع ةعل/لكقفث'ونازلاو ةشلاشلا قارن ذكلغ عشب

 ىلعدلاقرناحج كونو ميطعلا فرن اضبس وكول قاربت هت



 || وبلال ةهسا عيسرع نقلا طع نس نا كرابلا نبدي
 ١" ”لبعزعت+ :احل هاي ةولص ارزمو هه مام كلن هامل ماللا رع ْ ا

 0 داوم ةجاحملا ناكثس»:هتاالوسر لإقلاق قاب 0 / /

 0 تغسل :نيقك/ فصرت اوضولا نعبلو ءاضوتلف مدآى با / ْ ظ

 ظ ينل تر ننهي الهلل قمن الصبا 1
 |١ كروكر نجر تاجينشاسا داعش ولنا ١
 0 متل ط دو نعال ابدي تال نالها وبسم ظ 1

 ا
 7 تل معلم 2 يرو ايفل "را تشل ة لضم
 5 يعوض ومريختولضلاو انج ةريثكهشزابخالا وليل تاس
 ' |[ تاس يسوي لنا رعااعز اه

 . | ١ نييايلزراص زموا/ ناك: اقتسالاو نول ةولصو عيال لعام
0 00 | 
 :|| دَنت "ا علا ربان ايامولع مدتعم زوجا نب رب ص ,رتعوضوم يو ا
 ظ 535101010101116 ا
 1 ١ رنا ود اداه لضم يذلا نسل اقالة رش لام 1 ظ ظ
 7 انكسانا عكبةرانتلا فلل كاوا آاووولضلا سانت اطضك 1 ||

 ْ ١ يادي اير ففتلا لكلا دا 01و رفاطقببا

 ١
0 



 ١ لصلي _ قوافي يال دلو ارسانملكلدسجاو كانو يالا يسانالللا ف اشلارنعو

 مقوم لاما نال اك نبني لمنال ةراسلا نخلق ايدو

 نا طب لكلا ةوكصلا لفن أن تاهو ةرتلاقرماظو ن ]فلا دكة ويبكلاو

 تحك هررج مثلا عيولولووا نآو متل قنل كالا وس نوكيا 0
 ا : ا كلم 5 200111 ظ

 ْ يرتكب املا وسيال نو فول قم ممن نولي طرت و الملا

 ا ظ تلو سابو همت اةكولرلوحءا تاور ولات يملا دحادوجتو
|| 

 ا
 كنا ياَمخاو آل ديو ظن هلضود شت حالا نورا ظذحا د جوانا

 7 لوصحدشلاانهيوتلاذاقافتادستنالاهومس نول ذوو _

 هتولص غواصللاماتنآو شلاق هاننقحامواعا هد حاال «امتسلاو نر لاو

 ظ وايام دروس: تينت ديد دجال

 دالاقناب هتولصاقراصلاناناو ءصولإطفاونك هلكتروو كلقدقود (نلا مع
 ٠ْ ا ظ

 "|| ص ةردملا هيو حوتفمو اولا دبل لش و تيل | عسب هوا لاقوانوا ندوتؤم

 ١ نيزصحٌوأوناَك هفتزافارف ليوا نع ران اكس اوت فلام

 ١ اتي هناك 1 راتني كلذ نانا وس وص

 ةنولطصا ورمل رماة ااا زواولا نيوهام كلر وعوارانلاوا اتي
2 

 ةبيناتو الباقر ل ضح ةخوزم كلو اناكنرونعلاوةجيزلابء اعلا ةلزنيون

 قئاصاوا هجبو فبلاقمن ا باكل ةلزنجم الا عطملاةوايلها مت انضا 0١

 / هضولابيدغ نالنالافرنادتمنعواختسنيف ناقلات بيف

1 
1 
0 



 0 هد 7

 هنعريو رك 2

 . اقانلاكآ فام اوفبيريول دل ا ككل ف ةئؤالو دنا دفن كمال ث بع

 .والوأ ةتيسوبد) (لوذوعيو دحو عفا دنع خيلالا اصلا نادل فازبو

 فاو ءاوح قد ولصدفتال [2آق سوو إلك باور حاظلاوه

ةنابازلا فيز الكفل اهرحا طرت نيؤيع ل تشم وهاتت قو
 

 مهلاز«اتلاو هللا دزه م نينتلا اري وتلا ستالون اممجيزرذعلا

 ناماوثودئاوإلا نما هالكت افرح اهلوف ضلال اواي ةونلاوواولو

 ميكو دئاولا'ب ترحل ةفثلتناهلاا ناهس زابحاننت تو

 1 2 داركسلانا امتتلا 5ث افنالاب ده سفتئاعربعنم نييرحوا

 اناا عر نعتسوا 23و دع دلع هوا ضر سنت علاوتتلا متن مس لاف

 7غ عكو رو هجولا بسب توصل كبل لن نال تسول
 واذا امتار ادت مب لاقو هجولا لك شإم هس كلمال ضيا ثالثا

 توكيدذع مانتمالا كابن ككبالا منال فسوياف نعاذكو هتولصدستال هات

 دقي حدب معو هنوص قرف بطعم( أدع

 - ةيسلاداقاحلاكواتفلا اق هركورارع «انتمالاءدحل [عاوجا كاذب هتولصو

 متارسلافوا تراني ضير الاف اهنا هرج كرو نأ هضاقإلا

 هنا الوفا كيراودتوص ستور هتلر
 عال تةاطلا باجاداو قت "فتاك سن اهرنعو فسوييفا لو

 نوي ملا | 00



 | /ادجااتف بي اهوا راسي هى ضملاربخ باو هامه
 ظ اجل اقوامهتلرول تيار لاب اوجلاقوأ هنا نآ عسي بج امر

 كلان واح |عجزنع هتولص دست هللا وم ديو وحال هوساميربؤملا

 ل/راسؤ بوه ه بدن هاهو ةولشلادشالا لوما هاتي
 لوُقكالوقر يغضلا هماومل ف نيذل غم الاون اةءاككا كرو شانلا ا ]

 همالعاداراولو هتنالارلال لاتم هناا ريعمل لكم ليقف ع تاجا د
 تاو هل اناوجل اقف بيم عوف ويري خ اولو ستنال نولشلا قدا
 لاتفتصملا.لمعول ور وكلما ئالش لعمل عضال ار اقاقتا ل تشتنوعجاصرلا

 | اظن رانزخككا ارد اذن هتوكارع هدصِنر يغني دنال هتولصر كنا تزول

 كلوح ”اذ ىرتفس ارح ناربغز مس جا ذا ازهناةنيححإنعيدش

 ديلكو تكسياا ازا علال 0 اوهلوالاثينت

 ةهارمتسا يبرم ئا ديزي هئار ول اراضي لا لجن طعون

 ةوفصر سته اياوكذي تلو فنا ديري نطل فلا بلطقا

 "سلبا رانك لأ ارنا نما وربك ةيارعلل كال فلات ا ذعر ريفا اصلا هوَ

 الالات |هنافدقل اكسر سطاعلا لاقواماوأباوح كرا هتيول د نال

 هتادلجرر رحال ك اقم ةولصلا و لج سطعواو فسويف) نعتمد ان

 بييزاولو ب اجا هنال هتولصد سقت ير[ طاعلاىاولسلالاق

 هوه مسج - يريم

- - 

 هلع ا

 - هيتس يس عا يس :

 - سبل... يوسع هج كح دس سي

 بسم



 ظ انايلنصلالاقفمتلاكرجر ةواقلا نيل لخلاف خامس نضاعلالصم ا ظ

 | باول نماتنال_ الا خال ةباج | نثول سطاعلا ةوابغتنف نين 0 ا
 | ||  تاكاوس ةولّصلا 3 يعمر بل نيواعواصلا قت ناونانضاق كداتفاقاذك ظ ا ظ

 ( || هلالمتولصدسقت هماماري كوع اقيذآ نحال واصلا راش ا ةولصأف ا ا
 . . ةزتلا د صئولاتافلا رض اذا اذه سانلا مالكتموعتو عنو يلعن 1 ْ

 ا[ نااكاد الل نضال طر شو دسم كر الفلا ل صن جقلاث ود ظ ظ

 ' | العين عج وحو ريغعلا عاهل طنب اوكخا دعب عينا ظ .
 | يانا زواصر سنت ةولضلا ب لوحي ادق مال :ئامدعب يف نا لتعدتم 0
 لسنالانارهيقلاو سان فلاوفص و ليلا نول صدشت دلو قبا[ماللا نخ نأو ا ظ

 : ولو هنري نغسل وهود وثب ذخا نا مالا ةولصالو افلا ”زولص

 ليال علو لعونيرلولاعد ياماما كالا عجين لا تحال د نؤلص
 | | ويت فاما طياملا منال لقتنان اوم زعولارذع عونم مناللقلا عد عنا
 دولصر فت ملوثب مالا د خآ ناو غافلا واصدق لشد ىلاقتنالادعب
 ٠ قلاؤلفريعاإعَو فاطر |نلا معيلع شل باقوتةجاحلا لاقت زل
 كيو او! ءاجبا ذا يليها لنا مالاو قفل, لميا لنا ىودلا دل
 |  ةولقلا«زوجيمت'لئرعبدن وابد اونءدهلاك كد كح ا ةيالللقتيو
 ٠ الو ةاحلا شق ىلا ثبالاقرداظتاوحو يؤسلا اند دجب يطب لاقو



 تقوس تاو بجواز ق هاف دعب دانا

 انما عت شوهت ولج وْإصلا كانو ريا/لعوخو لعند نال ةَبوَلَص
 دوف ناسنلاب مل عبالو نينكلع هنال هن واضرست ةولصلا دنا باث

 ةلثول و حدن انساني :نكرلاد|ليلقلاوربكا نيو الو موضلا فالك

 0 4 نيمو ارا ىلا نبر سيلان عاطد فب اذَكمَ ولست مرياشل نمو سمس
 آملا سيل واصل اق[ ظانلا نيس كرو لمع /د ا حالصال
 ١  لاقوليلقوبو الما ٌدولَصلا ئرئاكشي نانكلذ نوما

 ديبراع راك دقو ريكوهه د داعوا فرعين حلت
 د فوولو كولا ليو اودي دا 5 وي ذادو لو

 تعا لوالاو ذيلالاعا نوه اب صوصخ اله نإ والو اينرسل [لع

 تونا ةقيفحف ابديلا ل غول هلاد انقر بتعيال نا طق اقركذ و

 ايلا اعلا اعبامسن :وليوارظانلا ::لغر انتعابامأ ءرتكلاودلقل مدل

 اللوق جالا تاعي ليل وس ل ظ

 27 وأ هلسح نم اههيعويطَوا ةسإم مبإصملا نهداوأور نعارعو

 رطل امذخاوا لبوذدتواصة سنت تيطواهسإز نفاس 1

 رع لم 2 .اوضعب رادسأوب يل هزي اق روطو نعل نادل اضع ني نوع

9 
 ةزلأ تاج ناو ليلق ل خدنإل هتولصو للكرول كحال ادهلاب لاذ |

ايس
الوا ؟ انا 

 ا ن

 فرغالاابس ونخاي هريؤ'
 هع نفقتدك
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 : نال كر ل رزان ا حلاو ادرتلا نم اروح هس /مواعةماوعلا هنط «وولو نع
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 ١ ىدن قبصوقماتاو رثكلعدن ال اهتولص شت يرو 0 ةصدوللا 4

 ' فيفا ا بطلاب حرية

 ١ تاوطح ثاكىثص هير نينافد انتحال رلّصلا فياض طرتشيالو

 ' فسم لجبل هولاذكومتولص د ند كأي ام فول بس

 ' | 0و قاجإلا شم لاليول ناو ىو واشلا ناصع ذانالع
 5 . هموم

 ! ا 00 سوت

 0 4 لاوتمرا راد حاو ديب تام دلانس ل حاو لكل مو توا ضشْلا

 ١ .انوضووٌءاعلا وفر قاتا مذعيبخبانالاا كل ذوو هتولضرسفت
 / ١ 2 ,/نلاوزعتلاا ماو انج انخ لتس وجو يو كرا نعيزللا عزناناو صاظف

 "0 بلا يوكن او تزيل اذ 1 لااذكو هير ضرابعتملا كان

 7 ٠ ١ انهدزارأب لذة دف حاو ديب ا صحيرلال لسفنال انين موا هم هيض

 0 )/ زجل 4ءانفاؤ كو راجل عزام ساحب هدم اعوا دهب نوت ١ ناضأولا لو ملكا

 ٠ نفك ناشلابلضفا تطقساال ليلق لعب هناعلاوا و وة شاقلا 2 نا

 ا ( كفاه اذعابتحاو لع اولادي ساؤلا

 74 ل

 هاا راكات
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 9. ظ ظ
٠ 
 ظ ا /
 ١ ةصاطدو عرايا آه تدصدتدوط و طوسب دبطواةلاريغال نه - /

  1ا ظ ابيرضطاال نادل اع راصلا نأ ةرجؤلاقر 0و يالاوا بيزاتوأ

 ةرحاولا طلال انّيوهدو هتولصد فت هاوس 201 ارَسلا اميوؤس»ل ظ ١

 ”ءايجدترل نزحوا يم ارمرضا دا ولا كاسل صعبو نايشالا برضاك
0000 2 22 

 لسن ريال ل16 ف رحب تعكر ةىاَتيلاوتم ته ثلئاورضناو 1

 نيل رص ضدي ني يصيلر اكل ضيع الذ ليل لكدنال عصالاوصو ا

 اوناثنيلتن صعب لسنموهو الع الا وي لعتلا هل زنب رقحت يرطلان اف |
 ب اهفرتآب يخون اسر) وبا ررريو ار طش هين وسن علا
 دع زرلاوت هيي عضو سم
 7 ىن عيطلاولا ا الا ءايالاباهرشراواطوسلاب ىا «لرهولو لبق اوقلل ب

 شرود تولصَرَشي كلذ هن رنوْطو يدار "اضع تيم اهبربملا

 ةقوشااجال دس البلا قصنا كانو هوم هيف

 ,لجا_نلل رح نآو متولصر شن ال ةدحلو ةةلرو نيترو عزب ماو لا لغد
 ىاليلق اهب هيلجرانل/ احنا دمعبلاقو نيريلا,انيل [مابتغا َلسسصاَعم
 ١ نع ور إاكلا لاويولا ذا وسكس لم انلابولا يغلا ديال ثيبب فقط
 ظ وسل هيلاراشاف ديسكو صلى ارآ3[- لس باج ّنارهعإاع

| 

 || كازو خم الئاولصرتتا ىلا ثلا نيتعكيماول صر ا ىلا زن ني عبضاب هوب 1
ٍْ 

 ْ ش

[ 
 ظ 0
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 ١ نبتابراسلا تتكاوتشياع نع قره لشو ليل زعمنال هتولصد شلال

 |١ * .ةكليفريمدمهدسرتوتامانقان تداهم |"
  1ظ بووك جقفاجوعبصإبو امو !ءاوحراعر تك هور نئيتيالاب تكا ' مولا ”

 ا ناني يحرتإولا الامن يقي ناوبنيو تبعا وليل بهتولصو شنو جوا 1 5 ا ا 1

 ثلثا العمفورح نيتي :بامةباتكقدا) تاو وللا كرسي منا: لظانا 0
 ا ١ :

 ١ ا ا 0مل ةفوقلاقع مهرس :رثلاو اتلتنانا ظ

  0اا ةياتقاقو نسوي لا اجا ذا ذاك هت
 ١ ادي لوح دب: قاع فناتليدانلابٍعيدير عصا َق نذانا ا

 ا ْ خيافإل عروش يرانا فسويوب|لاقو حف ادنعهتولص

 , 1 ف لاقرب مو الشبانية لدوه ف سوبا دعو الاغا
 1 بعشرات لتلعب نلارس ويس !يلظعتلا الا نبا ولو هلَجرَح

 "| 3 اب درس نو دستلا كاذلجال هتراصدسق لإ: ناسا كاذب رصف ا

 : 11ش 733 6ايررازيسوع اكب راصدفال

 0 دولا زول منولصزسشتال نامل كرا و مركب نك لحصر عخ ارعنب ظند برا
 0 ا ويس هجر سارع
 | ١ مساريواهلس السلا خصل كاز ولد اًررولو درابعلا نسج سبل اباصوصخ روما

 ا ظ هزاضالافدوإ نا قدا هيتس كؤاذ سنبل
  1ا ٠

90 
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 لها ساي انوُهِرَيس لافوكطرو ناساف انكوكل بدق ]
 ' ادا ادار قسلا لتنال ذوو يلي فلا

 ماها 35 000 نرؤلا يحفر ةبالا ب : باو اص م اق وعر ]

 داوسوت يلرعلا بيل مدح صلاة لخدرا مةقتف يت فلل لفؤلانا .١
 : دآم مددت ةعاس تكي قبو كدا ا مقل يرك لثتس امن ال هتولص ل سقت

 جريل لاقوا ىرا لما يللا لاقوأ ناعم !رهللا لاقوا يكمل ة يشل ظ
 هيتيؤتولصلا ل سفنال تانمؤلاوارإنم رار قولا راوتر ظ

 . صال تناول بالرفع متلو َكلولوََْعاَرةا اقولك كلذ
 هيلا ةيارعلا ل عجو ةراشلادسفي دل ؟اعّرلا :ىلثلل نم بل ريقتست ايزكنا
 يقاوهتلطا ذا دسنتال دنا يظالا دش هنابكسو زم هرلطيغساالا ليفان
 دضتلطيحلا بحاصر ايتخالعو مز قلعوناوأ رك لوتاتآو دست ضو لاملاب

 امودضتال ثيرهلاقوانإفلا وهام نارا لام نفل كد وسومهانعسال ١
 ثالث ”اهينطةرذعأ مهلا لاقولو واو ةقتلز يامي ربتعا|عدجا اكن
113101 

 رقة ناطر طور سا هر زف انلاؤدلوثلتلا ةمدوجو يعل“
 م00 ةولو:ىلخل إد بلطيال هنال د ننال كيتو كينج اكتبو رو ١ ؤ

 مهلا قير افراز ضو دوو( مك واةبادقتزا ٠
 م



 ةيطتتناهبقابمقو بوكو باتكو وسل نولي ولدا سمبلطتر هسا
 كارهيسسويلا رح ناو عامجالابهتولصد تال ضار مهل لصاقريع ىا هيتس

 1 نجلا كورد حقير وعو دنانير يفام نطل سان

 املا! شقالا زن يقلاوا نس شعب ذخا هي وتسويوإهتعوشل ”الآبذا ا

 املعن ضن الواربثلا لعوصو ةفارواللا بيلقت هيف نال حدا دنغر نانو : 0

 1 مذق !نيرولام زب اللي نيتك و لببتلا نيندلوكإاع زو دررثكاعوهو ظ

 .ةفافو اما لخفاح كولا داعي رطواوعو آر را ربقو نعام اة
 ارئاطتب فقع م زملازحاولو هلا مرعل حاحا ابد تقتال هلاظف اح اك 1

 نال كروي الب لةوعوا راطلا هيو هيون زو 2ناكولو ركز هنال هتولصد ستوك وا "1

 ناسا ىمكزل |! ولو ةوللا ارغب هلافتش الاسك نككو نيش 0 0- ظ ّْ ْ ٠

 ' لاو و اص لأن - نهيب وا طوب هز رولاكدسقت ناوي ظ ظ ظ

41 

 ااطرزو دش تاي ايلاوتم لامك لال ءزعتولو دحاو نر ولاا ا ظ

 ,تولصرست بارز نيو[ نوصل نس نادل وقنمل اناث ناو قاكلاو ةيازههلا3 كا ظ ا ||

 1 / ب ةكلهابهينتلا نس ال دورك منك دست عدتغن اذآَكاَدولَح قرع ْ

/ 

 ١ سس يسم ظ ١
  : 7 5 55 3 0ااا ص بس 111 ا

 ٠  1توام واصلا كا حوا رنا رعال للسر رس ور ناو ليلثوزال اي !1

 ظ 1 1 ا سس وو ملا# لعن ئيرتك

/ 

4 

0 



 ةمالشلؤ ذو كح دنا لسقتواف ةزجرل هنريولا داوم لكى هلي نثر
 تل [ميرقلالتا ذاب انج الا قركدو

 هول نيتلتق لكزناررل نابارأ امتءالتق لفن [ةدرعس

 0-00 ةلهمكا صو تالتقلا نيب تالنأو |

 ١ واوايتزواةرعبؤنبول ةجورج وسلا رول ةولسقلا ]دقالاذلو '
 ةواعا ني واصلاجقولو مدتنا وشو عزسقت تايباوتس تزعم
 ناللو وقتل طفزحكا مفورجومسو:ولدصلا قمنا مل بلاطلا ملال لأ
 تاياهنفت .توّصلا نيس غختوا طلاب وا ةةفلاب اوخ تاره هس

 سانجالا ةوكد ازكت سويف حقا دع هولص سقت هولا وضم نايل
 ريحا لاله لوقت شلاش ا هيجتوهاكد كو جفال ليع ةياوصو

 افريل وهو اهلا نبا لاقدشنالعوبج لاو اعلا بخان

 نإ نعبن ايناامآ دضتال توصلا نيستالو هاما (السال فب ]موسم

 عاتجالنامناآْنكو نزلا ناكما جعل قات السيو لاث هيا لمضم ناك

 ةارا ل وطلاق ندا بط طلال د اَتسآ و هقلحؤ ةعازنلا

 ١ لاقوا كا :لج»ل هتلدجلا لاقوا ةولَصلا قل ازيزعيل تبلل ىل اين لب

  1”ةاصتئش بان ل تللع وقل االعدلالجال عسولة ونت زيدا
 مان: ملصف وبشر ل محي مل و وه اراه قوولودتأ] ا
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 ٍةهطل نول خدضةوقييج عش ةباتسلاكاوقتروولو

 اهفلاو اضولصر سس ةوهشريغو ا وب اهجعز ماضل ل ضول و نولَصلا يع

 دسفنالو وجا مرييعي وثب هويت ةيعجرلاةنلطلا قولا قيولو“ لاق دانك

 ةوقدو لوحاللاقفذ طيشتاسهلا بوس وذ اقسصنآر [:هلاق هتولص

لضد تال [رخآلادومانمرمآق هوسوىالا كلان تائب
 هتو

 هناكفولاةسوسولا نال ةريخزلا م0137 وسا جبرة

 قانلا يون ما[ بس قولا قورحا ردا تسب ف دول وخالف قوح

 مرضا دن لتق مولا انفي سبع ىلعزسناد]ءآ دارا صلا

 ا 20160 وم ب امل لصق واع ظفلت مال هت است زول تمل

 الازع نوخريعزليقلا ل بقتسوشلا لاحوشسانلا ىلا وللا قل

 نس دعراو ةر]وزاهي من ضعبل ”وحال ضعبى ا اقحالتم نكيرلا ذا ةولئقلار بروي

 . "التل يغتشفتال «ازغلاولاءاضقلا ف دامناو يجوملان الا ذا ىسلا تواصل

 . كرادنريعايشسولشل ةهجلا هتولص وشم اذاعي توما رعواضلا جعلان

 527007 ناىلا انه اقصر نتن دن فن رف صرتي شه ناب

 . تاذوفقلا دواجتوا هيف ناكن ا دههسملا نب جون اولامتولصدسشتل >1

 | نموا داو رنقوو نيفصمدف تاةناباقسالتسابنسأونمنآك ءاؤعلاو

| 

 | | اق نو امقانيل«ولمتمم ,روعلا ف وفضلا ) :ءاعيازتلا ش

 ريل“ ِ-



/ 

 وسع

 1110بد_-د-
 نّلاملا:نبسل انناثلاتسلاق ةجوكر لجرت اولآك "جملا جو هرعلتخا

 ةحولا كل لاا |,يلاوشست 1122 قط ربو ليش عدن هنالك ل لاؤصو هصوهدكذلا

 ةواصوشت نص نيبئالاوحو تلاثلا فصلا وس واو ريولس دش ء الش

 فخرو تسول كالا نام اسوا ريولطإ لعرب اذزغل رهو
 1 : 00 اناا نهالو انحالتم مول لف ناز هلو ام افلاام

71 7 

 /1 دنسفر ا 10 ارقد ايوا انيموا مدار هنن نإ, ليلا ؤَسس ولالا ئفناخلا
 ل
 74 م مواازيناو اليف نى ءاوسيؤلصت رض وف هلبشلا وشن ذا
 تلخاالف عزنا ياعم اي حا 50

 يس عمم ورمل ظ

 1 , لولو داو افرام تلت شلاوتو انزلاذاا لهو مقلتتزت ناوكتتا لفت
 7 8/غس/ 0

 متيبوط - أ ركن دسقرب وزعت ذ شيف 22 قناكولو دشن ريس وس هزم ول خ لحد

 | كلوا تييوكاملا نمر نانسي ملتباولو كل د[ ذيدنال غضيولّناَو

 ٠ ضو نيو تا«ناواعب يف نال انتو هنولصدسس تجر وتعال َ
 وه /

 ا / هةر اولجملاوورايا ء لضعاف تن قوةيوصتتتيو نوم 2

 لوو تادجديس نال دسنتال ب تاو لش وعر ةوالدل مل
1 
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ل ناك ااعويسس ناكناو 24 نكد ومصر يع ناكنا ولسا
 ةيوزح

ح هب لص هع ناو دسفن فن دوال يم
 كد 2 ووو نرزجال فوز

 اذا اول أ ةوررضو نازي اقرتلطآآ وو ورح مد لسوق ٌىرططضا

 ا نقال بل ظن بواغكواوذ قنديل اغوضدم كيث عيتوم اب

 نيانيدليقولآدلو نكت دول ادب اذمآ ا بسو اققدانلا م نمو

 يفر لعزل لاتن كلام /اليتو ازين ضو ةللطع 2 لاف

ك نكمل توعوي لذ 5 انة رئاسلاعقعاو ودبس باوجلاي ليزر
 را

 . فقهي كرا ّيسراقلابلاقولو نه” ةرئاإل الملا دمالماس نال دش وللا

 ظ مك نكمل انآ تا وتلا ليلا 3ك قولو فواقتلا3/ر/ليمننلا لع

 ن امدسفتال هن انس|نب امو نبا ناموس زعتر أولو

 1 ا ا

 انوا انجرح اؤحاو ديب عاني جوا ءارر دولا ذآواسشنال جلا

 1 رد قتال دقتاعرع

 لقت ف ميفلا نبل لو سفت ل فقول قلع قولو ضنا بابا

 45 اللون د يرسل اعماو نولي االاد سقت فال سلولو ال ل عتملشوا

 10 را وامل

 |تيميجقياملاو لا ولا ابدت مهل ناو دشضت ليم لاءاداز ازال

1000 

 . هند

1 
 0| كش

1 
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 لرد ابعيؤرام اعامبا راج ثرح ا قبس ادا ريع مالا وبوس ٠

1 

 ب

 ا

| 
 ه1

١ 

١ 
١ 

 مم

 نرئزن[ض ون وفم ير صن ةولصلاى ةوضولا صوم مث لب نم

 ايئانيارل,نرعن] نلانر نع تولين وصو كرو ضرع يشل غنت
 0 تلا رملسوا فاعرو فتة باصا سس هرسالضنإ ل عملو :ذلثلا ال انالخ

 ١ اصلي اور افد 1هبلشلا ومحو زتول هلع يبل مةاًسوتبلل تر صتبلل
 دلو انس[ ةهيض نع. حبلل ضف اف اذيتسالاو ميول
 000 كنا احجب انساك نا ةعاو ضبا لضفا فلتفلو
 ظ اكلنا يلاهضاوملا بو اول نكمأ نا .ءوضو نافعا ريتا افاد
 أ .. متالطرماما عرفي 1 نا زعبل د اطعم اد وعي كر تفل الصمم ا هجرلآش اواو
 ْ امان اون ادتف لا روصو امن اسما ابو يب ناك ذا ععيل زيت
 ,نلقسؤوبايدتقير يعض نام افدتفلا ل حراعل لاو دزنلا/ تي زق دم

 تيك ةولضلا ى تلخر ال لاف رعت و ل جر هديب زها مث ٌةولَصلا 4

 عزمي نابددّقو ادبلا اوجه تر جوف ىر كت دلفإ كيتون
- 

 مونلابثرحا اال ترس نكرر زق امم ثردل رجب ثكم اف وذ
 :زت ليم يملا كت دب اياوا دب اه ف 5]1ناوهبتسا خانامر تلت

 أ ْ هسسصإ يب 251 58 ةنلءو 2 ٠

 أ كأردحاولو هملايا دفن باعذلا فلو دقن تالا
1 0 ِ ْ , 0 0 

 1 مس هلو ليوا مانا ابك هيف ادجاس ثدحا اذا كوت دض امس هير ١



 0 ' ئرصنال ظ ا ا
 ' (| ثمولو ضعوا" ىيسيوم د لاسوا ؟قيوول ود سفتال نور مث لا دب كوشي ناو 1

 : 3 م 4 0 583 5 ا

 : فسرعان ةعنامآس اختر اصاولان لوى واس سل ه نال تن" نسا دق ٠

 0055 دندد د دز زةزةآة 586 ظ
 + | تداكولو اانا تسلح نيس افلا ناك اذ نسوي لاذ الط ث وح 0

 , وفسللاسبنافامتجزسدبر نال سلئزيإلا دلو اراك د ولو سيال ةراغو 1 0 ا

 (١ ولاهتتلتحازااخبلعليقو ًدابعلاونم مهل يبل يقف قس نم وش ا
 ١١ ٠ | . بيهن . 1 0 ٠

 : يالا ظالاف يفتي او ابوانس نول قييزدا رافالاو تن العا قبس 2 ل

 ١ | ني دوواهاخ ا: كه قاو تانتالاب تب زوي هم ارش كانتسوو 0 ش ا ا

 ٠١ || ناواواتحرلا/لغللابجوم ناكن آان ق سول نوتجلاو ءاعال منذ: نس ثردلا ص أ
 | (| تال نم دعبأملا ثاوطولالع دقي وامز واجتناب ىرور رفع غل عفب لغتشما ظ
 / | دحوولو وصولا سس رءاسف ابواهصالا اذا صف اذلت ءاضوبادا لو ا”
 ! | ةفيضكرذغل نالثدا ته ضومولا' واعف ضوتللاعنمونر ضو |||
 | مسبيؤاءايما فور ضوغلرصتو والثالاوييدوالان اللا 79703 0

 1ع ار اعنا نإو تدسف كا ناو نضال ينصرف دعبلا ناك نا ظ

 : | /ابل [فيداديعب تاكو وون هيب اههشوريلا بعزم سوه نم
 /[| هريغ مدعاا هني قر ادسلاواعم انبا ونه عزنلا نال غلا كر ' ا
 دال تنكولوجؤ نال روع فنكو اونو 8ل/نم<يولسقلافانيامل ضعت 0

 : | ءانيسالل عداه فنكو لاذ يعل "4 زييوي لسعللاريعزرلوا عسل سال ]||

 المد 1 ا

 4 5 9 00 : ٠



 رشا

 ام . ماك تر منيا هدنلاو قيدب سا نايت ب ضال >اظف
 راب داوم ادا لج بوي ذخايإدا هل تسال نعيد عيان

 3 او هاوصلا ىو اوتيل زواختوا دهسا زم يخجولام نكسب نآدلو هيلاري رهيلارش

 تول 2 ميونانطسم اذ ونل ةولص تلطب عذب زاجفح لعميد .

 دزنلا/م شنو حيف مندل تالطبلا مدع ظالاو نائيور هتولصنالطب فو

 هع انكولولواقوبسولوقا/ 9و هس امال اص فيلشل ن وكاتب
 الاووتمامإلال الاصايل و [نييعتري نم فال تسال نيعترحاواملا مالا

 1 وو عوج ا داماوا ص اكناب

 0 هت 0م قامت داعا بكه روما
 لزتإ فال هيجي ل رجول ولو هاش دح امليعط دجويرلو طش

ذوبان: تضل ءاعا بول يدا حده ةلجح
 

 6من عساولا وهلا نال يك ةداعا ةراعا

 م. اوورتلا دوس لافي نا باول ديول هولا

 لعو نار ع بجلولا ن اف ةنحولا دريولو دويشلاوعم ةرىتلابدإسا ْ

 تانجو نمر لولا كربلا ونورا وع ضير نك ليضو يظلا وع ظ

 : نياتلاو؟انشل اوني رريسلاو نوعتلا#ت تاويل بجلد زوالا ا



 ديا كد تال ضئاةلاشإشبالو تارييبتلاو تالاقتتإلا كت[

 || متانبادةحنع بجاولارييتاتب ا هريكاتبوآى ءاعتف كاربون ا *

 أ ابين تفودكتكك وست دا لوف بجاولاكئاتأ هاه نعنل :

 : | ةولارالودلا سدعتادحا كرها واول ق تونقلاإو 0
 1 دودلاقدتسوكلبقو ينتلاوصوتاراوزل]لزطالا 2 امن بجاع اذ

 || ةتفاخواتنانئان هاا مجا د10 يدي بك نست ظ

 : | مجلاذلورنعمنال ةيريلاوتتف انما هيلعيجالذ دزتلااتاو رقي : ظ

 | | ”ةدوميتلاهيلكيجي رداوتلا طر و ةباوزلا حاط ة نشا شملاهطومو 0
 ا بجي مل امهكل مجال فة هيلع ةبجاوت تفادي ةهلا نبا لام ا

 ١ تيجو هتلار وعن ةريختل اكدوا هسفن وسامر شب او

 . | دجتيالاذلالبم عىل د احب تاور ئةريخجلابحاصمليتتلاذه ا )
 | | دجاةداعاو/اقلادعب عوكرلا ةداعا ضرب وح هبذتعمر يع ككل |||

 / د ةلعفا دون نكي دذت هين نويل هبة تعم هتيم ذاع كارب || ظ

 |١ *كلتائيلذاهدانولا ةدايذلا برب حكئاريخاتلوهيتلا دوج بجي :٠
 | "داش زطبةيلص بخ 22يكاوق ةتلاقانانع ترريتكت ||

 ١ ةوزلقلا يسال جوا تلا بلسب اهصاصتخال باسقلالا بود ا |

 راجت ظ ظ .
٠ 



 ١ ١ وجدك ريادي تفاوت فاخيامتامالا يول عصاطؤانلاو ْ

1| ١ 

 ةيافا تر | ناهجز نتف وهي رحل نم ةر سنا اداطوهتلا ةدبعخو
١ 

 ظ © شارع لن ارتناكر تا هرعبام وا ةحرلا كلتدج
 ا - ىلوالا بدكير نم هبال يتلا دعب سلجج ناةيتانل حال
 جل ريتارت هقسلا تلاناذح كولا زاب ييتو وتيقف
 وكرة هيروخو ةنسصيلاةتصارب بجوار يعجب ترش
 بجو يقوي[ ب تناحرا اهب رم تفي امي دلال, مجرما
 تنقال دل ةددتلا ءارثب ناوح ذاتيا سم اهي وكتو جاوا كرب

 هوايات ارتب بجو تار جاولا نيشلا د ربعو ا نيدبعلا تاريزكتوا | ١
 .٠ ىتلاز فز هفتلا ةةارق ترقي ناو شدا تلاومو نولشلا هيتبملا
 ياذا ةدعتلا د هين لابو زولقلا هنت لاقيدناف ىلدالا
 رولا هنسلا نوك الدانه غو وكر الا تان ن افوخو عولزلا
 7 رماظوهو بجاد والا ةدعفلا ف دهيشلا غانا عجاف تس
 قد ءيراطعو ةربجالا حاصلا ة دلو وبدر وجو ضو نزلا هبلعوةياوالا

 هلخذ للاب ناينولا نو هع جما اووجحولا نال هيف امك | 100 64 1 + 1 ا
 هدعبايريزئاتهنم زل نكولار كودك هريخلات واب دتت ف لو

 "2 ولضلادب دوجيامريدتتلا ىاوكوورتلاد وع لع تحي ةولَصلا



 هيلع بحالك ةولبقلا هب الجاسر ا نقم كل دك ناوى آو

 زك ةفاذماو ريل نيبياوزلاره اظافؤجير فيولا وويل د وع
 | مس هج ةيلعت هلت تفاذأ يرعب نانا رداونلا ورك 5

 1 وا عيدا :اذلاتفاخالريجاد تنانعؤف لوا كاد لف واخت
 آ ٠ ناووتاورجكلض طور اض تي شن روت

 يداونلاف ىزذفآر] انولَخ جفا دنعا كا تكي جب ريرقف الرا تفاخ

 ' | ةعودتتفا اذا + | امض نال تيفو
 0 يسمي 9
 1 تاتو عد اذعيو هس م نأ تفاضملا فداووريغ سيئر مَهلَق ارح

 0 ني 7-5 هولصلاو 0000 دالشفلا قرا

 0 ةلافلا غلا كرر يتلا سدس " ثردعب دعتوا7 يمال لعل

 0 11 ب وسلا 55

 4 | " مايقلاو بع ملا روحا باع بج هولسقلا يتبق ىلوالا دعما

 [ دهثتشلاو وو بجاولار يخائلا ةروص دوعتلا هيو ةروص3

 , | عكا وظفت تاو دوعقلا وصول ءادقلا ة يوصف مالتلاوا
 |١ دعاتلاةازنجمتال لعقي بف | دوعتلا لا تاككنا اناس لانا

 ١ ١ ةصالاف اغلا نبت دخلا دشيحهيلعوهشلاروجت ب وجو قو

 بدمع

 رمل ال 2 ظ



 ا نيزوديو روغن نال رايز نهبدل دلعن تال بوجولا هلع
 - اقل نانا امضالخيةرنجلا ءلوالا لفت يب كلا ذه
 لكاتب مجرررلا ذأ جتا ةوعنلابلا تهاياتا وأبا
 بقنا ثا ىكردالانيتتلا سدر كد امةغإلاو طيح بحاص

 دوعقلالاوهتالاو برقا مايقلالا توكل فساإلا لسنا "17
 هتولصاعنسمبدعتي دكهم بق ةايقلالاتايهاق بلا ١

 هكزنل وهل دهتو اابنلا ما دعبالا ركزي ماولاك# |
 فسوبدنعتياور ليصفتلا الهرش ف والا ةلعتلاوهوابجا# ٠

 * ائعاقوتسولامي ةياهراهاطقاتا كابا شماعير ادخل ٠
 قيال نيدلالاكيينلا لاق الامئاق فوتساتاودوعي

 نينعلتلا ئاامالام اذان «عالستسر عما هيبورو هصالا |
 الفامئاقىوتسا ناد سلهبلف اًماقكوتسي نا لص كمن ٠
 ظ ًابقالاراصام دعب داعولّوش وهلا نيد يسر وتو سلب

 ١ دعبداعناو دستتالاهتايوعلارهيولضتسقت ليج بها ٠
 ضلا فرت ةبانملا قلم اكئل ص الا: تدضائاق ىوتسا ام ]|

 داعولةيئتلا و: ضرب سيلا هل جيل ديف عشاملعب» ١
 ظ .  مهتلاهعيدوعيالل والا ةلعتلا سس ماّئاتدعب لعمامالا



 نزل
1 4 

 دسييوهو ىتنادعنودوعبرت اضع ك0 فق انمفلا نيتك ٠ ٍ
 فوالا ةلعقلاى دهفتإاوش ىدتقلا ركود وعلاب داشلا مدع

 .رزنلاو مال فالخب دهتيو دوعيذاهيلع ماقامدعبملل
 ادعم دعقف فوالا ةلعقلاك [نالا كردا نك عبانللا زل

 ””'الهنتلاعبتدهضتيةكاف دهختلا ى ةيوبسملا عرش لهما

 ١ ةلهواابلاونمانيلوالا تعا عاقل[ 5و دهان <
 . توسع بحد هيتلا هطومقف | ءر وص ق وا عوق تدلا

 | | ةةلاويلوالا ةنوقلاك ةروتلاوهفبجلولاربختاتموزلا وتلا
5-1 

 .. راق ف ناو بجلو كلاد نعز غلا و قاوبلا 5 هبص تعشام_ر بع
 . فو ةروساوبارمّدصوا نفد اتعدجلا هدح كك نقكانلا

 ٠ ق1 ةكالالعتلاو نهد دميتلا و ءأ ةخانلا نودةةسونلا
 نهارا 14يلعومسالانجاسوزاعاو اناقه
 . يخل ءاهدحي نيعتتول حافلا تال دككل اق بجاولا كرت
 ."اقدهيفنلاو«انغلا] حد هتلاو ةولكادابتلاو بجلول ليسوع
 موصووهيسلاديلعت ةحئافلا زكا دعبااشلا قدهشش عالثفو

 وهتنلا|نلي مروج وا دعوا دقشتول لضو كيهرتلا
 1 ىلعم لجيل لصَيأل لاقن كورلا لمتنا ةدهشلا كد ازولو

1 
7 
١ 

 ص

! 



 ' بحال انوشاربجالا نيتعلرلاقتلسكاو دهشتلا تحب ملقتدقو
 بوو رع ءا ل وبمتلا دلعيجايهاس تلسن اوءاسادقف

 لو دوعبال نا تتلاو تنفي دول بعتاقياتربوعل كك هي ا ظ

 د تورو ضف بخ "انل تاقترلا ب هيشلاروع رع بكدمكلا دّجكلا
 ا

 1 3 ١
 ا ترو رلاروع كعب دحاواؤرحد ا نأ هن هئ1ةنييحف نع ش ظ ظ

 | دل اا عو لقبول اب بحب الدقي ع لص نمل الاف نادنا امنع

 2 ١ ملعاعءا:هيلعومسإل دسويوبالاقو نيحالا 4 ةخافلا
 2 . ؟ةكانثدعبةزتلاو] تاو ةءافلائ ديعاذلتلا مكقند قو بوجفلا
 3 يا ار هنعئلامدهتملا
 .اتللارعررل ىلرلا ر تونكلا مدن "ناو اهبلع اتسم ثاملاو

 ظ 3 © كارما تايم تاونل وللا نيوجرلا دعب ديالو دال
 'و ةيزاروبوعا_ ]

 | قو وبيشلا نوعس لهي ولو اد اع اوسيطانلالامو عونول كرلا ق تنقي
 أ فركدّولاتا ا تنيرولوا تنق دهيم لو اداعوهشلاه دعو ةصالفل
 007 او عبرا دبع ير دوعي هاف ةروسلاوا ةقانلا سنا اول
 / ف لوداع ناو ل قازيوعلاب قر امال هتولصد شت دعبول
 ْ 1 مسا“ حرشل اكول ماهزلاو ناتياور دعيفكل ضافتراهت

 | ”ةهيقي صام نكي رانا نلف عرمظلا ف نيتعلرلا سار لع



03 

 ١ يروا ساناواوس عقاورمالس داو هَتلَدَه اجب
 ْ : ”لوقر] د ع يمر 1

 ىلصمناالاعاستنال هت د فئاتشب غير ا ةعججهتولصم ارم لقع

 2 320 دووم ههأا 01 سو يسس رمل 8

 ةريخدلاةلعتلانِعاس نو اعطاق توليت ع دمالس يؤم نيتعر
 "لق

 . ف دهتشو هس ال دهس ولاهةلعتلاىلادوعبة سماق هاقو هبرالا ١ فه فال بو موج جسم هكديس
 ( 7 10 الا 0 1

ص لوو نيسلاب هساغل ديف ن او ؛دعئللكيذئاتل وهشللرويسو
 1 ول

 * | ١ ”*ناةيلعو دل نعال صا هتولص تلطب رو دسوي ف او حف ادنَعإلد
 ؛/|' , هيلعو هلوثوتاعكسذتبالذنتبر ميلا هدنعةتبماسيعكرارببلأ
 | متديلعوشال مثيواولذ بدن شلات ةصالاو بجاو لان ادب
 0| فالذسيفإدنعالساذلدو متسلاب هيل صحي لوالا تالطب
 : | [ةيالاتالدسأل غريولاهلطبيإل دؤعدنعو هدنع عضولابتةيدوههتلا
 , | ءاضوتيهعفرلبف ثدهل ة قبسول هلا ئالخل ةلّئاؤزو «هلئعةزلابالا

 / | داش عدول وتو فس ويفإلاهالخندنعمشا يعيد دهئشيو
 !ب | دهالملا مالو عاخلا شعب ؤيواعالذن امو دعب و هتلر هسو
 || | ملاباظيادوه ةسنالبف هاف عبالا ف دعق ناو هيارنلا ف لاق

 "| ةساخالج او [يجاو خل ةرال ع رتلل دهسو اءاقةسبالو ةسرو دهس
 | ١ نوو كحل هعرشعكرل كلند ّضيو هناك ماَقلاساته شاع ناك

 نإ ةنزعتابوتتو دلة وويل قنا :ةعرلعع ابا ةلفاث تاتعلل

9 



 يا االله يضر لن عاما

 تك ةسالملا مايقلاا [الاكل,رنل لاتنام ىلإو بعمل كةعبزملا
 ِ 1*2 م هع

 2 قولا ميال ليفطقفريقلاو معلا آَمأ وجرب لظنلا اه اكمدعل

 اتارلا ال راتنملاوهيو ناطر طي فو ياوالا وصلا ىرصعل
 لونان لطةعبرؤ صا ليلا علو اذا مد صغر يعزم هنإولا الك ستلا لثتلا نعوم
 2 مينا جي تام ذل دهرا دعب طعن نال اق عكا يأ

 تال دهسا اسايقلاوانا. هسا وهو يعرلسب 1 ١
 هضزت شر ناستنلان ناشسالا دجوارنف اساس قتاربعةولصف

 مامالاوهسو لبق دئانلغ لاطناو عريفئاتب وا هيف مالشتلا كرش ا
 هوسال امالاهثاسن اذ هلاعتت موفلإواعو ةلاصا هيلع يتلا بجو |

 يزن تما الغررهتابجيلةاوقشو ولا
 الع اقعوهتلاب وعن مالتلارعسنأو همامال اذلاطع بالكل هبلعالو
 واصلا «ةيحمنا طوع شلاوا نلر مدت كلاس ةريخإلا لعن هعتلالاطاهنا

 تماس ناو بجاولاريخاتل وتلا دهب [ضلس مو جزيول هنا لع 1

 ددعة رواد اع ةولشلاوطف نولسابب م كاذب كير روس اد يلع
 هل لب .تدل د يسيل الا كون لب وهل دعسان كاوبتتلا رجيم مواسم أ

 اد سادس _هسسش٠*هلل || 69

-0053031 
 رم عمل حسا ع سمس 52 :

 هوس 72-2222 رة هع بتات ستاك

 ب سسينسع

 سيو معا

- 

 يي م مس رول اعل سلسل



 ١ 1
 31 ١ 3 !|

 »م 2 0 75
 ب أ
| 0 
 كول :ٍ

ال كردي اهاقوهتللل لويس ئإ !مآسامدعب
 وق

ججالادا مهلا شون نال صاح لافلام تسيرلا ما
 خلد 

 0 | 1110 زهق سك سسس ٠

 2 الما حاتتك / لعهد امايقلا

 1 0 «سسجووو عونك

ذتون ريتا اعاف ريمان اًرروكولا
 7 انك

 هطلازوعره كش ناكر سالت 'لقلاوصو بجلواريخن اترزلا

 ف ةمعافل واعي و نلخفص هالو الخبر معلا با

لا مريع بجي كلذ ذوو أبو روس 6
 ”لاطنا وت

 وب

كلما اًزلتبسال و َرسلاَةَمْدَلِب روغتا اكبجاوءادانرعو ادوسو)
 

ودآحاق جا ولدا نكيكرلابن ماس
 معقول نا

 307 اراب ير الاول كتوم د تاك اب كل ان رم يشن

 كرفاد نع علم ن ادن | همنا زو

 : اذلا رع ملهتلا همت دهن

 .الثولل هلع لش نعمل غشول لوقلا الجزع الذ آلا ور
 دالة ياش اوعكادمآم| همابهاس ةىوبسل اس ناو مالا ارض زبزرر ع

 1 دوك سلال فل اوه نقدا يعول هنا نيد اًعانك



 دعب هنوعيزوتلا وتبي هماما واس دج قياسات
 هيلع واذ همول سائر اقم دوال ل اسةنإ طيح كوادر فتم داصام

 دوايننبقحي عملا دارا .اعياعفىب انا امرؤ نم دنال مزلي هدعب و دزقم ةنال ظ 0

 مايو همام ياسا قبس َناَدَمَتللا كو هوو دان 1

 مدصدناانلقانو متنا يلعفاوهسهماما هياهيشت ريب عيزتلا
 مهلا فون ام اوديشلار وجو دماماوإتيامويسلا فنا دعب دش |
 اطسييلع ا مامالا !ةلئولو “عباس مازتلال ؟دئادتقاليمهثم . |,

 لنا ؛ ناوروقت هيلعوزسإلا ماعم ب هيلا لاقل انقلش أ
 هشالاوهو لسن هياور كو ديهشلا/دص دخل هبو'ئوسلاةولص

 مامالا السلف ىوبسلا ماقن اف ”دزفنالا وضومئدبهئ ادت قال ظ

 تول اكعبةعباتيو ملل ءامالا دج قعدت نللاوهسوؤلقو |
 رماه شفت بو هغط دنع روس نككو هتولصرسقنال هباثيا نامدض

 م زاتفلم د عبماعسي هدرفنا نالبعبات:ا انا هعوكرو هتأفو

 ض هلجيطوهيلع بو ةبخاوا حما اعف ام :ثداعامزلبو منعباتم |:

 هيائيرب در هتسابارملا اقل قلادعكولا د يق دقن اكذأَو هنولص ثددشو 1

 "ناو هنولص ت ددنع هعب ات ناو' عزم نأ نتوجه اق مامالا ١

 'عف اأو شلاش: لجال د هيسوبشناروهس او مالا ةىوبسللا هل هبال 5



١ 

 مامالا اس دع ىدتيم اهي تارت ىئلصحاهنال اناس اةولّصلا رب

تاون زج يمت ةزقالا ودل تؤلا شم اضياويشلل دع 1-2
 ديان 

 وهلال يوتا نع نناتد يس تفك نياوص ئه ث وسل الا +

 ناو مليلب هل حاببال ى وبس قتال وتلا الكر اكو

 . ةورضلمايقلان وليا املا لسلة ئبسا سا تعول مون
 لؤيسشلا ءلطت ناوظتنان اىنخا ناو اشفلا نع هّبولَصْنوُص

 قرم هلال يلهو ةخفلا و رمعلا تقولا لخبر و |رخيلا قه تولصداق
 ١ همن رزاق وا تدل بيدا ذع بحا سوهو تقول يو

 ظ . هلق دوعت دعب همالسن بو مونيا حوليالف كلذ وو هز نيب

 . عطينا عبق ءاقث اهالصا ديغشلادقور وعقل بف موقيالال ل ذنلا

 07000 01/ابراعاطمدن تيان هجن عتق

 دينتتلالفا[رالادوعت لبد دوحتو وك كلو ماع ضو |رع

 واخيالفانععغاذا ة«لقلا ىحفدتولص لوا هيعقيام ناوهبد عيال

 ناكاق هيراوا تاعإمةبلفوا |يتعكمو ةعرباةوببسن اكَنااّمار

 مهديرثتلا نمإ امال امال ةطدعب هنو هتون ابدع اًقوبس

 0 تر اج هفالتخا بجيل عتوانقلا هب نوجيامدارقم
 نوال وجم راب سا باينا دعب نورت نم قير ناوكا

 اد#

| 

0 

1 

0 

 م



 هجر دماج كل نش: فان 00
 لف هيلو زاوية ده ماهل قال ظ

 دفتر زةلقلا كادت ناببام هتولصاس بيلا دامت ةعالا ١
 من زا نيتكبظ زبد حادا نو تناظفأ ١
 اوس نايا نا امن الزعامهدعب هِنفأ ارادت نكيان مدعيا هيلع
  ةولدشلا ب:وجيام عوقد مدعب دن ءولص د سشنال ثيح يزعل ثلا
 كعب |يكانكمادت ” مرني رّزيتلا رم ماماملا "لش دعب هتاف زم

 هءلرقلاهب :نوكيلمرادقم ضيا يتعب دعبارغج ا يولو ل ٌقح يح ||

 هتولصريشت هيل عوضمو دنتلا نم نممامالا كل تق اطاعذ تعاد | ِ
 هت ديس باول وس ةديرسسا
 كردلإ ؟؟/رلاوهبدثا دفا دعب دعف انت او نب نوحدلا اوهعم والا لعكرلا |

 هناانسيا ةموبسلا حاكحا مب تاع نم ؤيش مامالا مدتغيول نم
 هباادتةالان وجيال هنا ابيدحا لئاس هدرا كالا دهن ااكوضتيامم ١

 هبحاصط خلاف هياعاتلت نينو استللانإث دوسلادحاوش لاول ١ 'ج
 ريصب تاييسوللاب وا ريدة دتطايطرمواقلا 5 | 1

 فانيسالا ايوان تكول هناف بفنلا فالايلذاللاعطاقانئاتس |

 ملقتامامّيلاث'ايموهةلاريع حا ةولصوينرلاماقن سس ريمبال ١

ْ 
 ا
 ا يعش ا
 ١

 ا

 ١
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 0 000000 -ب7

 ١! حفادتكب منال د زنلاو اقافتا ئوبرنتل ااريرلكق ائذنا ايست عريعوتشلا

 0 فب تونا ةلسيإتف زو يقلادل دعي ثيحتموبسل هَ >ً

 1 1 هماما تول ننالاداولع كوتا و هتولصد سنت مالت ظ

 8 متافةرزيشلاب هيلا ماقام دقي نال 2 مايفدعت اعيريش ةوالات ءاوهيس . | !

 ماا هتولصت ريش هعباتزملولو ةوالتلا ةرهساكهامالا هباتبو ذرب

 / ناؤءةؤلص تدنن ةعباتولو هعباتنال ةرويتلاب هلا ماقامدتف ناهد

 | ةيبلصةدجتمانالا هنو داشلا هلعتيمالاوانعيادستت ل يطدعباتيول '
 ١  1دين ةيويسلابهيلاماق ايذاكآح 12 تدضدعباتيدلناوةىوبسل هعباتي ظ ٍ 1

 ؛ ْ ؟لسب ب غلا نمد عكر امال عشكدأتآدعباةروامعب تركت وزلا ْ ظ | 1

 ١ القا وطقرنالامنو د عتيو هالو !ةروتلا اور موبسنينلا نيتعاي 4 ظ | 2

 أ | هنوف قررا نأ دل ةوخاق اهل لل وخدام 0 ا
 1 اعرق و موق هدِعأب لا ناعكس كر [رناولو جيو اولا يتلا دوس

 1 0 سلا 00

 < د

 0 د



 نكسب ةدارغلا هلم يلي ودل وم يامال الس لب هذا
 االسدنعديثشلا نم رقبتها ولا اعدلاو وللا, ناي لو 1

 َي ا ةانتلاولا ويتحمل ةولقلا ق«انغلاب مال دن ييمصلاواامال ظ

 تكسي اف هماما اليف لوالادهشتتلا نم ماذا فدا .
 تاي/ثافةفوبسل وباتت سمايل ةمالآ ءاقثآو ادجاو الت |
 ناو أيفلادري ئوبسلا ةولص ترش ةعبإلا ىدعت مانالا ظ

 وحلاوة يهتلاب تسال هعم ديتيولامدسنتالدعف كرت
 ةوضولابلاغتشالاو ثرملا ىبسواموثلاهتاكاميَبت وكيد
 هباتيوت لوا هتاذ ام ىففتي منا ملكي انام دبجيرل ثيحب“ رجيزوا

 هلالءامالا لم دعبولو ءاةيدلو ةىوبسللسكع «لع نكيا نا مامالا ظ
 وبتللاملا دمج ناووبتتلل د هسال نول اذ لواراحلامالا ف لح ||

 ا اسمن آلة هغف دعب ليهسلب عمد نيا هتواصةيولوعو ظ

 ىوسلاف الك اعبرامتواصريصال ةماقالاىوضهلثمهماماو |

 انلثاير اتصل جس لاتفاق ىواتنلاةركوو”كل ان هجنت
 ىهسامل وال تق لبتتسا يسام لقاك اء نانا لاف اعبر اماؤتص
 1ة4رنآملَو[وي لير هغولبدعب ليت ةدنماو ليو وللا اق 1

 ةرم يعدل هفوو هفراصك ا كشلائالد قل نآو ءازلارغكاهيلعو ا

3 



 || تةعاصنالعرع ةقوش ان لعلابهددلاوهام بطي اود

 0 < وقوات وورهلل جو اة عرا لاق يعي ةيتعك/تاذ ولم

  ىعونقبتلاملال قالا خل شواية هني] تاو وتل روس
 اهنا ةعكرفص هنا كلش وال ثمر علا ةولصك تاكا هن ققالابنخدرلا

 | ةيعئتسملا انتحال طاينتحا كاذةَءعميقَهعآََص هنارعَج

 "| انا هيرالا تاوزقكشول جيلا 3 لاقو ضاري لعةرئتلاو
 الارواح لم نال : 1

 :!|/'كعتي ةلضاتلاوا والا ةعّرلا وه كشلا ايم ضعوا ةعكرلا ىا /
 ا

4 

 / ْش نوالاارتاكئ العفش ولع هيت وقيرلا ناك ا دعاس لع |

 انأ لاقحإلدعترواك>ا قسيت يناثلا الامحال دعتنو اري لصنف ظ

 أو انحولاب ل يعيف لكم ةتولصرخا نال دعقيو كخا قضية ةعبارلا اتا
 | "ضاقت ةييواسلاةرنوجن داو دا لنلآ5اقل يكن هيجل

 / ةنلاخلاوا در اباوع له اثينا ةعكرلا نا هم ايقاقكشم ا ةتلاقلاو 23

 نإ قفين تناكئاو رهاطم شلات تاكا امدنيرشناوحم دعتيال

 | لاتحرتولاوجشلا قال درعا كمال عشا نعماقاذادناملقت 2 7>
 الإ ىدلةع/قتسنع مونبو ديذتإ هيو ضال اب مدوعتلاو ةثلاثابثا 1

 أ اههلاءاقولا نارمايواقرخيلاا5 كشولو”ةشاث تءاكك لتنال افحال ] ١
 هيناث ١

- 



 :يابزلا هوا ةعبالسما يشل فاهنآنتولاوا برغللا ىو ةثلاتوا ةيناث
 ا ظ ىلا :عارب تاني موقوف ديني ودعقي هناذ ثبرئماحوا هوب امانا

1 

 ٠

| 
1 

 "ا

 ا
| 

 - م < |

[ (١ 

 4 ةروي باهي ندعو ادعونو كذاك ك]اوآهتولافحالل ]1
 ْ ا

 | كالتزال دول زيواعصتواص حؤلصا د نلما نيالا ةروهتسااى ك شيولات
 لندن ترة تاكد وامام لف ةفئان كا. نا ةعارلا ||

 ماهضنر يوازي تدحلاهقسولا كت فت الدال ةدوج ةرىييساى كلا ضرع ١

 ةروهتتلا نم هن :رامدعب كشلا نايت يا ةهيتصر دمتي ودل ظ

 دالة عتلا كدرئوةدئاز انا لاقخإل اقانتاهتولص تلطب ق والا .

 ٠ اقوول اكايهاس قاتلا لبق ةيوسلبىةصلا "النا 1

 ظ نفل لو ابجاوخادال 0 اك الحلو آنح اقحكا5 نام ىهلابباو

  5ءاةنفدوجو ضو ر هل ئ الب بلاغياسديموبتلا نال ل يتلاعب

 النول ناوةروتلانم لئلا دعب كلت ول آذآ“ ةسوتلا سمات
  1مالّسنروبا ىبر ويس ن اتريسورتلاروع كا

 ناو دعنف ةر ايزيورستلا النا كاامدنغو هاّص دول ففاشلادزعبو || )
 لجو ؤحيياضمالا 5 ئالالل و دول نئتناوروهوهابتق ناصتخباداك ||
 هيلشدعنر مس ليف * اوزلا هالو عا دنع م ئاؤخا مالّسلالبض | ؛

 ظ وهرنيزيلستدعل تعم االسالا تمم روم اوووهد ةلملو |

 ١ سس



 3 1 أرلو

يؤءاعزلار ماتت[ ينعون[ قايو كلذ كورال
 اتل

 انهراعر يلو باعووتنا اود افالخ سونى با دنع هتولص تدق

لسالا نجا مالسالاءدصودن الاسم امحا
 ةيادهلا حاصل اقررها

 درثشيو عيبانبلاوليئلاو ةيفظلاي صان دريصلاوه
 مسونيتدهتلا دعب

 1 تاتو نوايا اتنوهو ولا ةلعتو ةولشلاةدعت نتاع

 "نع يقو يصلاوهايارغلا لاق :ورتلا ةلعتؤ ةدعرالاوتالقلاب

 < 8880 /ادجنار وعنا لقا فدعأ ة داش عن زير

 | و اوس هيطدالاو تالقلاب نايتالا فالتخيلاّت ماع ويانه

 0 تقذيعردالاونيتدعتلااثلل  تالسشلاب ايد وتب الذل ئارشي كت

 || ةلكاترف .لاقوورتلا ةلوفؤ ةليعرالا قاب ضعبلاق مو رتلا دعت

 ) نعول قاع هاهو فلولا عوام ةيعدالاب

 اه هزل نوع ويل يوي شلادجم رانزفره شط نزل

 ديعير [ نول |عدولو# رو ضنودب وللا طسوئدر كس نول

 "1 كوي ةورشلا دهون ارجوا مولف ناسلأتأ يوتعلا د ويهتلا

 أ هيوانصو منو '!طضم هالو ءتتلاروج4ب لطي ناوومتولصاقيدن افذسافالا

 , الذب لغتشام كلت خرآش ةولصلا> ا دي غارت

 ل

 ”ةدصومو جن نجس ا حج زيوس جا حررت

: ْ 0 

 يسرا لفات قل داعم دعدأم فاعل ةوتلوةهمانبونما



 مكيامض تن اهوا تذاع زي مج دسنتال نا يو الآ هتولص دستل ف ١

 نيب مهلا ىةؤيالل ةبرهيلاقميجتةئماشلا ديعي هخمافلا ضعب كف ظ

 اهاقولاو وتلاعب: روسو اين اد اراه حاو دع دتفاخم ا امل |

 ٍولَصلا نيدجيوبتلاه راع نم مالم وبدتلا هيزلبالا هلم ةروس “ريف ١
 الفالاو اريل داعيوبتلل رس ناف فسويباوججبادنعاف وف وما جو

 ملتلروبرجا هب كدتقاول هنا اذهواجؤ به ااصأ دجزج ال د دنعو ظ

 ناو لقال ةمورتلادجهسانا اهدنعو ديمدنعاتللسهئادتفا يس
 اقلطمد قد ذعا هوا توان فين مالت دعب ةلماقلا كون زوانسع ظ

 ال دؤمدنع هيوصو ضفتي مالشلدعب لديتمقو 7 عد نااهزنغو ْ

 كازو لصالا ةولّصلا قذف اولا كراقلا هل رع | سوا هدد

 ىقعلاو نآقلاف ظنللا كلذ لخم ىاه قم نليمل كأ ادئاكاطللو لل راق ظ

 ظفار ةيريقتم ثرشلا افشل فما تبافقنلا كل ياعم ننال هكا

 ةقمرشالضاانيعلاةبةنيئانمل تييماي اقع يتتنزتل] ظ

 افلا ؤ رقم كبل ادا ذلو باغلااذع هلو ناكمزاشلااذهءلذااداكنأ|

 لزساوبوياكا ادت جو دعبابهيلع ايو حتوم |

 ىعيائعلاو تقلا هلثم او ساسلاو قاتلا نام وحل مدل | ظ

 مدار ا ظفتلاوغ نكولو دانا ظنتلاوعموب دع د ف ىلا زيزتلا , |



 / ا : 1

 هاا
1 

 ظ

 ش أو د»ملا 5. + |[. و 57 8 3 3

 ١' وح وعتو لجو جفا دنعاضياد دا شحاف اريبغت مر قلا ظفللابآد دعي ا

 ١ نكي ناو فسد ل ةموهوكولبلا وهلة ننل عافلا ضعي لاق ا
 00000 1 8 : ا

 الخلف نيناوف نام نياق علا هبرّبختي/ كلو ثراقلا قوام ١ ا !ٍ

 ١" لنع داشلاملعببتعل اذ اهدذعإل ثسويح ادنع دست ساعلا اع ا ٠
 ١ 1 .٠

 0000 ١1من سا ش 3 ' '

 5 ارلعو علا ةقطاولادهلذع ثاذلائي لثلا دوحير اريك علا ريغت مدع ١ ١

 نبا دوم ابو اشلاات اول صنلا اله نييدتنلا ةئالادعاوض زو |

 | دؤيبلاديعس نيبو او ىدهازلايعيساو دلس نادت و لتاقم ٠
 ل كت ناكن ا ءاطنلل ناواعاوقفتل ان ىاولكلوز نمفلا نبارك امدنهملا ||

 | "نا ةرفكان ول ذكمافنع اان ناكآَ اقلطم دسنتال تاعالا )
 هنأ سوا رخال دلاقامو ن انمضاق لاق باحالا هوجو يبث عنيمال |
 || الا ني نوكيال فكن ولي هل قنول هنال طوحا تعم ّدقتملا هلافامو ب !فكنوللاو ا ظ ْ

 | اة لذلا ك1 فيوعو د اشكال ملعب اةتمانوكيض فل عالق ١ ١
 انا [ناانض اوناَتَحآَة ىهتنارذلوعجو نيك يلبسسببل اميايهاسسانلا

 |١ الود اتو حفلا ةداديباملع نيت زحلادبابعاطتلل ناك
 نال نييدتنلاة كولا نعروكذي سيلا رابزعجن كافل د لئآسسأق

 /(/ ةيبولاوهل الماك اعبالا ر ولد وعحآتم نمجولع نوعا تملاوا 0
 ا ايو _كداقتعا م لعبل ريشتلام يلا جاتحياتم كل زوو ؤلعلاو 2

 ظ : ظ
 ا
ْ : 

0 
,2 

35 

 دروبوت 3 0
 )00 دم : 8 |
| : ! : 
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3 
 ظ وهام ا

 نيمدقتمل لويولع ككذكم بلو وغحاذ نيخوااشحاف ديمي وعتامو ١
 ضعبلوثولع هر نم جاما :2بيطوهامزيمم ده فيولا يام لعبلو ١ ٠١

 1 يي امءيبخاتلا 1 ١

 نفاق يزل نيجرلل نبا نيب ناين هن نيدبلاكلاأك | |

 سو سمس
 ولا ياهدحا لادبا نوجيناوهو هنمديالا د طيس اق دازو ١

 زن رةيتاقثاقلا اع ثفالاب نائالف هتبب ااتاف هله اذذااكررخملا |
 نعبفختلا نيررإلا ناف دو جف لويوعا نك ةسوكد ل !ةعاتلالع |

 اناا دااّماء شيف نامم شييركفثءالبال ؛ازفولاآو مهلا

 نام ءرظامو از نيعالا ظلت ءزذ !انااويوم ©ءاظزيفلا ل لاذلا |

 زوضغل انام بولظنلاكبلقلالعو ا ةيهلاداشلا ناكم تلا" اكو ءلم ١

 9 ايس هه تالت |
 7 مس

 يي سوسو 1 انشا

 نرال ةهنيب نوزيمالعل نال شنالاناةلسانادغاضكورو ١

 7 لادبا باوجوى ا "هيفا سحدلا لوني ارسسما ديلا اامالئطاتلان اكو |

 ١ ساهدحالادبا زوجالودحاو جما" اريشلاو ءايلاؤ مقل ثاف ١ '



 ! ولة عزمي انيبازيم ”نكوادهتاساؤعكل جنا ق غلاك لويد
 . لثكاذاودتولصدسعلارهجو لعتلمل كنانا دعو ناو جو
 سا مس هل يقاطع ررسل
 . ماوعلاةو حيف اعابوءارقنلا ةوحو فيدل دوي ىاتفاف كءامؤخم

 هيرال لارا اجيال يا: ةؤل اقر يظر ذاوملا
 ' ”ىللانلا كاين رتاج نما هدح لاب اه

 أ ناوكعراَل دض نامل يلذتئءانب ناكنهلاداطلا ناب
 ظ ديستال علا داضلا نام ريل القلاب ى ايكااظناواعلالاذلا نام شلاح ا

 ةريانيتةقلالا ثرحلا هذه دحما لادباوهو ل شفا ذه وةهلغلا سعب د دع
 / ا ياناات طك للاي لوب ةلتسوم ذولا
 ا ذل رانكار تك قد اسلا اع« ايف ايا و لشل

 ل © داضلا نارها ممل لادلاب طحدشتال ءاظلان ملا ذلابنيفيلو ا

 اا الامال الاب ةيقاشل ل دس لاذلاواءالفلابنونضغل اريعدست

 1  داضلاناييلاءاظفلإبوا جهلا لاذلاب ىيطه د سنت هيلا اذل اب وامد ستنال

 ١| لالا ظبي ونوم دضتءالنلانامم ويلا لاذلاب ديبعلل ماََْب دشنت

 ١ اىنيزمءافناناطيجلاداسلاب لتنال لشن ال كافلا نام

 ١ . داضلإ !كوعو دنا يلا لاذلا نام زيا "الين زكاج ءاجو دسشت



 ويب ببح77ببحخحبس

 داضلا نامي وسل اءا للاب ىفوالا 31ص اهبل! رات دش نيتغل كالا
 تلَدَو سقت داقلا نام ذههلاءاظلابى تتم دست سكعلا ةيباخلاو
 كنشتال تولاالفلابولو كسفتلاذلا اممدروملاداضلاب الل دنا دولت
 اها وبن تال يللا لابو اءاقلا نانمةييلاداشلابرهفانغل تلظف 1

 كاذلابلئلسو دشتالاظلايولو دشتلاللا ناك ويلا داضلانرخخل !
 2مل 220 :.ن رويل« اللاب دسقتال داطلا قاع ريتا

 تا/يئاداضلاب هب ارعاذ دست ءاظلا ناص زيلاذ اضلابرظلا تأ ظ

 ضو دستنالو داضلا ناسيا« اظلابدتلا ل اضي نم نشتنالكأتلاا |!
 :يلاضلابةيورذاح ميج لشتد اهشلا ناكر دويل اءاظلاب تقلا ك يلع

 ضْو دستالداضلا نامزعلا« اظلاب اتللضازا دبضال لالا ١

 مالماظاورنو ست زهالاذلبوداشلا ناك هال, يه

 داضلابك ام ناَمهللاولعجو دسنت مهلاداضلابو!لاذلاناسرهعلاءاظلاب

 لادا ناب زعلاداسةلابةريعال اذاتو دسنت لادلا نام بزل ءالفلإبوا

 ليفنتلا نونو نيعلالازلابءازلالادب او "دست نلاءاظلإبو ا

 نرعترلللا صعب هلم اَهلآَسآَو“ اككدققلا ءاشي نا ةاكشل اسف ١

 قابلاهسوا هنن عطتناف لا لاتف هل ده لوتي نادرا تاب شعب ْ ظ

 ىحا هلك لا لقتبناو ادا كيف كدتيرلو ا هتادجلاقف كلوش |



 اناهياغيذ ايشلاو ءاطتن ب هوس جمب
 ١ 21 نالنا لكلا ل |ظني لاق رضع دست نا قشي ادعم هاضول :

 ! ولانا كو وقلاوهو نا فصاق لاقالفالاو كأذكارضجب كل ددذم ا

 ' ٠١ اهطودتولبصد سنتا علوه مشن طقناذهلا لاقت يلا لسا ظ
 !ٍ تنايلسا ناك عنلا فو د سنتال مسالا ئلاقف لعفلاو سال ارب ,رطع
 ' ا ةلئاز مسالا ماللا ثال دسنت قابلا كفو شيلاقف نمركشي لقب

 ا «ةطولاتااعدحو ماقلابت اذا اذعرع م بتتسيامتا ةجزلا اله نلاو
 | ”سوكدلا شعبلل الندا مضعب لاقوريقتسيولد ميا ويلا كاكا ين

 / ١ لوتبذ شيلا كوالاو دسنتالاو دسفتالاشحاف علا هيربختبول يعض
 ' دللبتظفنلا ازهر ناوطاقمييضابوتايثلاو سفنلا ءاطقنا3 دعا

 || . هيا دعطوب ربط كك/ادتبالاو هعطوبريخ نقولا هدعلا
 , || .ةفرعت مدعو نايدلاوسفنلا ءاطتنداب قولبلاءوعلاضإ ةولّصلاداش كلذ

 1| العلا طع دنعوانئالعتتاعدنعاذهورهيلاو هك ماوعلا وح ىنعمل
 ,|)  هيءادتباوتقوورلاال ذي ااوعاشحاذاريظؤعلاديقتن ادت
 ١ ١/ تاتككاوتوا يل ادعو دتلو اقوا كقولا لافماله وهال ولوتب
 ! نوجيزبقوآهذلاوقتاناركأيآو هلوتبئادشباو فقوو انج م

 ]| ..ووسزلا 7 ظ

 الا ١



--- 

 كلانا اونرؤن تاكا ياو” ادنبا ذو فو و لوسّرلا
 هزي رعاتب ارتدوا تلاقوولع فقيل ةلقمالا نسم كل ذيع

 ابسللههتلا ادا اياز ًاوناقزرينلا ركدنل اع نفور دل ئلغم هتلا دنا ظ

 ال كلذ داشلا مدع د. ع نور ةئلثشلاثهتلانارآر كتم ١
 لإ نيعتس ا اناودبع كأأ نراب ىزحا دركي ولك حأ اس ل ضو ولو م
 ءااذلطعاانا نايلصوي خوك انطع اانا "اتم اوعسسودبهتفني ك ايأأ/
 هنبشبا امو هتلارشن نوني« اجنرزهل صوب هتان اجا اوف دارشوكا مذإب
 هلرائت نون غيض اقوارعلا نم ةماعلا لوف دع دستال هتولضن اق كلذ

 لاش لاب ثمل لصو ةرورم نيا ليصل وعج بيلا نب
 كابا ةحمافلاىؤلباناوصملا: طا كفاتف لاق هينافل الواب ىلوالارخا

 تال فالالبدبعن لوشن كاي العن ني ناؤينبال نيوتش كاتادبت ١
 هتولصدسش جالا عب لوراعو نيعتش كاباو دره كابا لسبنا
 انالاءاهوخدو راع تكس ارةعوه انا لئاتلا اذه دامب زارضاطلاو
 واولّصم يشل موو اعلا نعول شم داسنلا هبط هوتي نا لقال
 نسال ولا ةرلكث ث اللاند اعكاوه يكد زذلانا كرافلا لعن اولا
 فال ا هتولصر تال لصولا انههئاسل واع كرجدنا الا 'هشاثل

 هيولص د سقت يناثلا ةلنمالثي املا نا فا كلذكت لذلا نارا قنغا .
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 ابلكةدهنال ةماعلا لومي وصلا دا اميل رين تاذب سيل ةاذام نول

 ولمن /لاووةرارالاب ةربغالفظنلا نانو ةدزر ا تانك
 تامفاللابدحادتلاوه]كئإ وا ءاخلنامئاهيابمتل ولآ واشلا 4و

 ١ ١ د منولصنو خم وخو كازئالا 4 كهريقيلعمدقيال هنا لاملإو فاقلا

 ١" فلير تولد يالا رعي اخ هد قولا دكت
 ١ ١١ هظوادهلا ناكها لاذلابدوعاَلقآقولو اهتناءاشنا كابا عمفللا
 ١ .2ابلاووجيا قع دوعا نالئتولصدسنتاللا ذل ركبابيمدنلا حانصكأش

 ١ |١ قع لسترلاىا يتنتلا حابص ولو ىلقلا تروا جينا اق انالق لاعب

 (  كيزكتناف او ةاهلا,ل جبد ودوعيتاذول ذك عيدك سوي
 |١ 2 كلطولو نيفاللا سقموع تر شاك الالم كب نيمننلااةئفاعن اك

 | موكل دج ةفلغلءاخلاب اولادنا ازلابت جنا مولاتنا
 1 نس نادال بوخيوعر# اشلا نوكسو مقلب اوه كيرا بلا
 ظ رك فؤالا ثرحنمو«اياذاوإ مقل اول غلا نموا خلال يتلا

 1 اذومناقائار .قهفيلذب هلع بيدنا هلحقرانالاءسومطاقلا

 ١. 2 .انيويل ةيادجيل نافدناسل ىلطنيال اكن اف دكرنس عيالو

 ||. ةلاتوب طة ؤرؤ ولو مترا هلع كالا تورز اذ
 ا 0 دتن امذكم داو نعوهزغاماسكيزم حوال
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 كا ذاثكسيل ية نوبل هقدجو اود نونو

 5 1 0 كم ه همه تول صن وجي ال هنعرج للا وحلا

 ميتاوهانه انه ةمهرضلا مادونابهدعنف كرورم ىرؤلل كل دياظنلتلا

4 21111111111096 
 لفواواولا غب روصم ا راببا ول[ كاوا ابلا يمول نري

 لستالدزاقاذلا قاهر لالا 3 نبعلا يفي عطيالو عطي لوو
 وصلا نإلعو هتلاربعوصوريضلاب واعر ىتبابد ملا نالعهتولص
 َنيِنحماتودشتدعد ناذر ىسلا م ديرلاذ اعود «رانالوعثم

 نابويقلارتغتيرل د قنا يتولتفلا قاكرءاقلا ناز تاو جشلا 4
 < ا'ووا ظنللا ف فلالا ةنايزبب لكل ند او قزرعلادزماو كاف

 هلل دإبل زب سان ملخدي ةدودحّرعتو وسد عبس 0

 سال نإّولاو هاي ناو يعل اربغ ناوائافتا هتولصوسشال

 ولمدة ضعوا ولاهو ولولا ة دا ارد

 قنا ىشحافربغتيوسيل هئال ل شتال نا بيو لانا باجزتجدفل
 ادن ةاناطو ماش ريا لوصا نم النا اذرحرعت

 لادلريغب تسيراولوتيلو إذ زف واءازلاواءارلاضذج هان زمام واقوا

 هثدح(ب لوصالا داركم ناار يجر يهب انلعحواءاخلاربغب نقلوا ٠



 ظ لست الابر كلا ئلخاموزم داولا ثذحنابرذكءداقتغامدلا كدي

 ظ دستالاو ئاعلا تجب كل ارارو لذ ناي يجر غلا هجوؤلع حا نال نيو

 لوصالا وا ءاهريغب:عتاولا اذ نابةيريلا ل وصا نياكي لآ دن آو اعاج

 ' || كاقلاةلذ باتكاف كور ريغان جيلا عسكاذ ناب فعلا يلو

 | اهتلااذول هناونشلا دعس[ باديعستفإ نينا مامحااملا يل

 ' (| ضفجتإايدلا طعامالا عك[ و هو كولصعهيولص دال داصلا نأكم

 ] 0 ون ل

 ' | عم زيكاالاءىيتلاوداقناتنا مع ريكو قلعلاورلا نق نعل .١ .ةدعساذاف
 1 .ناطضاقمبر ولادك نلف عب ازمارطعن لدبي ايفكودحاو_
 | لص و ىوعيو وأ نيتتلاب هتلارش ءاجا ذا ؛!ةولابنم نذل اوما اب

 ١ | ”"اصادنشتال ىلا +ئالو سمت لاق نيس ابى يسلا دشتالداضلاب

 '| دشنالداضلاتن يمحو هوائساح دسقتال انيشلا نام داسصلاب

 . | هتان اهداشلابةصَلمف دفن داقلا ناك نيتلاب امل مافن ل
 ظ . امش نر نفاد نتول كوصع ناكم كوسع نافل دلو دسنفنال

 1 مكان ددصتاماينلإ كت ددس دس دانشلا نام نينتلاب

 زَ تاكو صرب د نضال دادقلا ناك نيشلابثولطست كدا ل

 |١ ترش اددقت |ل نام انيق دسفت ابر سنام بص دست ال سنك

06 0 



 ةرروس ن ايرروص د سن ان اهصخين اكه اد اذستي دست يعل نام
 ةريونع انام ةريوصت ان لنمفت طوس تكن بارع طوص دنشال

 لاس
 مهقدسارعابقر اننا لييل د تنال متنا ناكماناسل نم شا لش

 تنال« نوزساو اكو رظن هيو ددنتال متر صنعا ثان انقل نال
 2200 »و لسنال تورتمين الم
 ل ءر قت اوهصن ام[ تاربغلاف

 دصحا ناد صاخ ل اثر فيسقلا ناكم فيلا و ءاَتَسلا الل دشن

 اعنستل د سنتا طنا اوتسو اوك ينال دسحاذ ان ساحن اف

 ايوصحاعفسل نام,اعفصنل اذكو لنرفتال د اسقلان اهني ةسانلاب
 نامماغئاصاتكو ليال اصلاخناكماسلاخآتل لست ابوسح داك
 ديشاردلإ امام نيشلإلا وسترتو سيرتم لَ ]حظنا اغئاس

 نامتلرملا نيعلاب لعق[ قولو هلع هتلاو سقس ودشنم اذوط نالماذع
 انونلاب ات ماقلاب لجن هتلا همسلااقولو اين ةغل بال د سفن الوتح
 ةليازقولو نقال اسماك ارهاظلاو جلاب الل دنفتال ناو

 كوبي ل ل فنالاربعلا كيد تلا كرت ارنو لالامفيوي لادلا لتسهيل

 ري راب لادلا نباتي داشلاب ناني ق.كحاذلو ظنا
 فقوو تاداَلااولقواوتما حيدان اقول علا ريغبالةناف ٠



 | هاقءادترلا- ايربلا رش شيره ككاوآر و يخي باعصاكملوأ ّماتلا ف قولا د عيواوو

 ظ طولت زوم دنلل تاهصا كيل ها انت ب ابابا وزير

 ظ دست الها ضب انقل ادحاواعمناإ غي اة كل هشام

 / لشاعر لو ةدلا لص بربع هبءالتبم كلاثلا كلك ةريوريمل

 شه تلو خلاه واختي هنا سجال ةماعراق ل صوم فقم أول»

 كك بلل ضفحف أو كرار بلا هتكادرع عع 2[ ةكنول ةلثعاولو دب اق

 ظ قبضت والال ناك” عاجو ل ئاقم نيرو كدنملا ا

 '| قبس ورم هزل هتولصدشتال ناثلا كاملا سيفي غواع رم

 / ظ ناقدلاوع تلون انيطاق اق كيران 2 ناسللا

 4 لسنا ماللإ سكيد] و سدو يلقن : 0 اًناواوولو

 , |  ةالئاسغلا ضنانتضاق,كدؤ نيندقتلادلغاتاو انيجاثلادنع

 ّ مسقلااعهلوسرف هلو قزف ابتان شكك ركل هداقتعا

 ١ نيدو نبيل اا

 ١١ 2 قفركفل> ضن ةزذووا هازل ةفب ل ظلي خ ةتاوك!هولاذإو
 0 يوغا واايزعراللا يكب انلذاد ا

 : ووو اهتم هدام قام هتلاالا بويل عن

 0 الاذان مدقنلا دلعر هفي كل 1ك نيو هقن اهلك قيال

 ٍِس ظ



١ 

 تلصرسفتلآنلآ نكسب رقتبلا ةتبقاو ناهتمانكانقئ كود

 نولخري لالا نام هاتلاب تولت وول ارزق كدا :ةكودإلا سكعنال
 ءاانلعجادتلكانا نام الالغام مت اذعا ىانئلخنخم قولو دس

 نط ايخاكلا نع هنولصر رال ديدشتلا كتب دب كايا ةلغأ#
 ثاتياكلا باتتن ادن لصالاو هن نلت لش

 تالا ىةلدبلانكرلو ناتب_اقتنامدسقتالن فلا عدا
 - فالدبماوابرناقتتإ ناو تاني اور فسويدإ] نو اهدنعك لذا
 ةلدببلا نيل ناو قسويف !دوتزعال اهاؤص سايمولعدسفت نقلا
 ناو النا قافتادسفت فكر اقتعاامقرسبلو اقلام
 لاقوةعلخلا ةتاعدنع شت صوو طكماقتعا ا تزول ثاك

 اتانتادسنتال هئاويعلاود ننال فسوبو الون ساضو عرش
 فاثلااًيومورر يمبلا ناهر يلو لكل ناك لعلا ل الاَلاَم
 نام وطس شلاثلا ل اثم و نسياوتلا نام ةسساكلاو هادا نام اا
 رابغلاونالالاتبو سلعلابو تعيرن اه تقلخو سكفلايو نبت
 ئاثلالصئبلايلعاف نام ييلفاغلا سماخلا لادم وموخو براؤلا ناكت

 اليتتتاواتقاوءاؤ ناكها ضل صال ففؤل اخ شت ودول فقع ١ ا هب ه 05 85 لب ٠ وال 7 1
 توللا (/دياذكوةعاشلاو اولَتف ف يزنتلابةعاتلاعَكولَسَسَتَو 1١
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تخافكوسل ايّورامإلا قرأ م الارلعانللظائوارونعو
 دلاءاعا

 انيلاعلا ب ئالاديدشتلاكرتبد ننال شل كعوناَاَجر لتنال اذا

 طموحال اوه ايددقتلا ولع دوك ليصفتلا العكد بهن كايا

 ب وخوم

 ١ كفل انهي امام (ودسقنال ماللااه/ار ارظاب ط/ةلاانده ا لذتإل

 ءاوولذ ننلاريفتن ةدكث اكم دلك "نو هيبئتتدسنتال رفا

ان لسففتلا الخلا ككل نفزلديدفتر كي
 ديدشتلابانبعف اء ةواف 

 ١ قنغاناوسوم/ل قولو دنا متم نباوسوم وول دست نارتل ابا, يع

 | .نياوسوم قول لازم ياشلا ةلّماعديلعم فسوبع/لومولع نال

 عجتؤليغتب مودع د ولاذاودسقتال داس: سيعقاةوآ ناقل
 ءالفلابرفاارلار متر طم مولد هلو ل صالا اس ملقا يلع جزع اذه

 ءاتيلا ةثلثلا رجالا لعد لادز اوعيو رخال ضاذهو فعل مدعاَدََتَت

 ءاوول كلذ حن اضاف عك امد رونلذ ضعب نا رضعب«اظلاد لادلاو
 ونشأ ي دهضتال ىفشلا لعوب الاف تايقلاذ امتايحللاو اتا ىطلا

 اع و اناكرهوجولا ل لعو دسفت سلعلاب وا تونقلامةىتشا اعط ونقلا

 .٠ ططتبلا شنب اهل ا سنو

 ا كربلا

 در مج ميج

 9 محم - د



1001111 
 ناك, نجا علت ستنال طباناص ارنب يسر طإرقلا نام تازقلا ٠

 بوطلاو ناهمروتل لاو |طباناض انام انطمان امان شما لست الا رعلط

 انين ناك اننبسدالل هسا نوط امم لن وتتس لدشق ظ
 حا صك نوال ىظنين ارم ئتنيامو د ستال طول داهتدوأ
 لن نز كذب ناك كيرلا ددشنتال توفل نام صول

 ِق و هويرو روس ظ
 -ناط تنم نام طنم | لست ءاتنفلا ناك كاظتشتلا للحج لنفت
 -ةطاخ نام دكت ا ةيد اكد ةفئاط نام ةفئات كولو دنا

 دسفتال سوطق ناكم سوق نم كزنله ناكر كره دست املا
 فاتفدسفتالولطا ناكم هلت اىقعل درت نيتلاو ناك ناقلاو
 نولخري ن إم نولي دست فئاظابيلعئ اط نام فئاتارلع
 هاء ذوَلَو هدتتدقو ددستال د اصلا ةيمعزهف ]دول دشنت

 لق ءاقوآو اضيا مهتندقو دستتالءاطلا نام ءاتلابنآقيقلا
 ] لقول انك عملا مدعل دست كاذلا نام ءاتلابكح]هتلاوه ه

 نيتلاب دتياعز سيلا نافول و دسفت لادلا نام تلوبولو تير
 ىلا ءاببا عملو ناوُلّسلا نم هن وكي تمل ننتال د اقلا نام



 ؛ | دنت الديدشتلا كتب كلو ام ول اجت دلال وما نم لعن نعاتيجاشل
 را ملا قولو ملثتدقو دست بلا ئدسدؤتلا ك1 دلو كل»ل نفل

 |١ لاللاب ةزولو دسنتداشلا ناعيا ذاظنابليلط و سدير
 ا وي ياشلا وفعلا فو لوول اك شحافلادعبلل دال امن ال ولا 1

 ١[: ناس آوولو ماقتدقمدلقتةاطلا ناك افلا الا إو

 / ١| دحلوى اتتشنالا ذلك نال دشتالا ضفئ انه تضر سانلاو

 طع ةذقول كي طعم. ليلاعلا تدل ديل اعدت
 ا, | نسخ ناو جرتنو اف ضع نام صفع ضع مغ واعز للا نوح

 ,|  ظولاكى علاربغتررل ناف عيا نشل كك لت نارو ئهنازبع مول دشنت
 1 | مؤاوهها تعنت ئلو ةاذوا١ذنا كشف تيسلئا نامت ةدنامو

 ! ١١ كبارا ةكيس لكتتسوازجو ل ذو نس كرثو معلا نساك« اجام دعب ن
 ١ ١ كو نونمؤبول ولا طالؤ ناب قعايقت او دستتال ةيئاقلاةئيد
 ةناعلارزع,ثواصلننقت د اذال كيو تودويسال ن)ؤلاههرعك | ها ا

 ةدايازلا تاكذ اندياك ةهاكداز ناو مالاوعلؤالاو دسنتالل قو

 ااسحا نيدلاولابو هنانادلا تَديعَتال اذ ناب يعل اربع نفل ظ

 5 م ناو دسقتال اميلعامجر !ءوفغ ناكل ثا ءاضوا فرط كلو اًريو

 ١ لظلم لاصرت دلعي منلاب نمأ ص نطل قالاو علان

 ذك

 يسم دجحاو د نادت هيا -

 ذا
٠ 6 2 



١ 

2 
 كلن وخبر نسل ب كو وما وق عسا ئاَمآو ]دوا عجاولف ب

 انام علا ىنيرنرقلا 2 نكولنا زك متولص دست هوس ليام

 ءاذوار وسار رجا نار نمكإف ناب نعلاغتيالو نإقلا كارول
 ناهطاق كات نسزكلا هتولصر_.:ةالف ناو اهتم ةيلا قارن

 ياخ ةلقلا ىو ةليالام وةولصلا اقتل مويا تم ا |
 فيل اًكلاراعّتولّملا تقلا اقر سانال ودوالتلا نجس كرولَصلا |

 لصفلا :؛3 يقيم او ضعبل ع نعن "يلا هندوةباهقلا ل عتب ل نئرع

 ةعكرنوةنوسلا ضعب ]ولو هان روس ة علك كفي نا لظتمالاو
 ف ةروتلاخا لقي لسا دام ليال ناييصلاو هايل كا هعكمتؤق ئابو .٠ 270 ' ده او 00
 ءاقليوطذيا قا دات آواماسف ا اجلا ةتات ةروسوا انيتعإلا خا

 هو ناول شفا ةءوسر مق ادادقم تغلبا ذا. شلثلا ناوقعلاتاياشلث ظ

 متو ديئانلازعلولا فا روس حا ةلفي نا كليم هع روس حا
 اهلّوانموا موس ط سوم والا قك مولان آو نازؤشاف دلاق هايؤلا هلا

 هلادصالأ ريشة روسو ا ابذلنا وأ طنا روس ظنون ةيافلاك و 7

 «حافيإلا ةيانس لاقتنالاالعولعوو مرض بنس لعفيال نافل الا ناك يال

 ال, لعنيال نا ىوالا نك فكادان انياب اكا ازا مككال ةلحاو ةروس نع

 اوكار نايةروسابتس وتلا نيب زنو نوسة عملو ءاذولوةرهرط



 ضكأ تايالا ب تبرع ةاغان دوغ كدت وس نا ترش اقرب

 1 ةلاطا ل والزلعتباخلةعرلةلاطا هزل فيجب لقوا سلوطا ئموننلا

 ! يفعل عربا 6اس وس كولو ما روس ثائارزيبكرنول و ةرغك

 ْ . *ال غول فوذلا 5 لعنيالنا والا ةدحاوتعإر /اقابتروتلبيدتجأو

 1 نانا لك ةياذلا ةلحاولاة علل لقتنآول رن وت اًءروسكرتي ناالا

 '| ١ ةلاحييطوذلا كوولبال د حاوربتسي جات نايا إس ةدحل وذ
 روس ةَبنآَكلا قو ولو طيحلا كاذكت اننلاو مذعلا لاحول رابتخإلا

 | ١ لكيوبزابو لفنلا# ليو دصتن يغب نوليناآلا هليلوالا فاه قدا || خوك

 ل دحام ةمن اغلا 32 ىلفلا وب فلا هلو الا و اذ عر وعانباواع

 / ١ ةونبميلانفوسانلا بزب ذوغالقالذب ]ذي هيلع | دمقلا ليانلف

 -| عسيارادب انف كحل روس توون |ةصالانلل ىو الخلا

 ظ . لق كالا دو اعدام لوني ”روسلاك لتكري نا دارا
 رااعلا !نال ىن ازبلا لاق اشيا هال ئاهوافب نإ عشب سانلا تر اروعا

 عا ذ اول ولدشلا رف ثرالا ؛نمديَلالظءاسو مة ذل نم نوه

 0 باتكا هان الا ةعكلاق منيف يشمل عاش زوما
 7 ١ ني كل ذل اف هجياةقلثراع ةؤرقلا َلكواَققو يلا ةسوس نس ئشو ظ

 1 آي همالد 00سم درتلا قد وتل ابا

 آ 5 راو 0
30 31 



0 
 ا

 زي اكلفيادا دعب عسي امل لبزلابلفاونلا3 قروةهعرلاو5 روتلا اديب ١

 يولي لمولانكةئاجااله يتلا تايايلاب تالا ١
 اعلان قيالف الا نوعتبا هر اهغسلا سعب نال تينرفلا تا
 نوزويسي هيت م شيدأ "هل :ايصئاسكلو ل رداع راعننياورلمجلا داو لثم

 اوراتخا نيا شمو يطور هك ميت هب فارلك ناك و نولفتبو ا ظ

 ةداقلا حبات جاهل داتا كم اعارع ضفة (
 بانا اةئماذ ظفحخو نم لكي عادبع ماو ةولقلا هبز وجيم ظفحاد ا لعاذ ظ

 ةداصاس | ضو يعةنسنوةياذك مو نقلا ئاس ظفحو بجو روسو |
 قظنلاوةالغلاٍدامعنيب عجيرال لتفا نوععلا ضنا ةاق و لفنلا 0

 و هبا 'سحااسبال ئيابقلا ابقار طلع امينا عسب سو نر يمملا

 3 روحو لهب ردا ادحاو:د توب نعت ونسي ذيتس ظ

 :ةاباراصعن او تسياملادتب نال بقوة لوا ةكدؤلا باجر مالس
 نيعبرا ل يؤ نإقلادكين اى واللي لراونلا# را تسياللافنالاب

 عىبسولا يخيف حونقبنا دارا ليم امو نير مةلسلا كويلو ايوب ظ ظ

 ١ ل يقلا زد لجبال بالعمر واقو زازا وق ْ

 ' ١  ماياهنلثو]فائنإفلاةبنابغتتالءل تلا ل واءاتقلا فرار لوا
 دحل هقول ملل نق نذل: نس هقفرول همالشا عدلت.



 ظ ١7

 7 اذه ديللاوبالافو علا ضعبارضسرل تقلا ةخدنعت كت“ |

 ّْ ظ تذل نولي االا هبسابالذ داصمالا ةئاو فد لله هنرقسا غل 0 ظ

 ١١ هيلجةطاذزاىيطضم# نلبس ابال:تواعدي ل يالطةيبوتكلا4 "

 0 كالو هليل هبلق لهلاو ايشلال ششي لن لمفه داايشام ةؤارلاو 1 ١

 1 لال ضنولمقلا اينو, الى فلا تاقوالا نزلا ةءلذ نعيلاقبا سو ظ 5 ا

 / - ةهللالعةولنقلا ل اقع عيتلاوركدلاو مسدغتنالع يزرع ولدنا حا ظ ١ ظ

 1 دنحا بانل نم [للاكةآ]َفلاَو لضفا عيبتلاوءاعدلا و مهدات ع 1 ا

 ١ ١ ةكاكرل ناو ةنيفحو 4 ]خيتو خي اهاط مشولاناكو ةسوعلاةذوشكك ١

 ا ولسا ةءلزلاوككاذتو ريل مكروه بسائولذ هسقن ف كلذ نافكلأاذك ظ أ |

 ! | دخدنع ءائالو فحم دنعروبقلاةلغولكوهنساويلا ضاومو لدقفلا 0

 | نكيدعنلفلاة بلس ييعْو مقفل بيلي ع ايفلاةخادلؤتبو |01 .٠-2
 / سانلالاغتشالا شون لمجهتؤل كاقلاوع الاف اقسالا بئاعلل 1 ظ

 * ٠١ تانك اي انيسانلاوهجزبلل اق طتلالعكا واهم لاعب 2 ١ ظ

 ل ١ تيل عير علابهواقتش هاهاو تيل ك القي بمر عجل ةصوللا |

 ! | ة/ظدنعمتفلاةلق نواف و ةةلذلاليق لهلا نتا اقسالاك[نؤ 0
 ١ | نتوارءاقسالا ايئادلااكالع بجبل حلو بألا كرانلا ناكوززنزذلا /
 أ |, ارنيطتلز يلق كين | مولا ليم ريلع بجيل ءارتسالا للفلل هيو غكا : 1 ْ

 ا 7 ١
 1 ل _

| ١ 



 ٍضرصولاوةينقلا_فلملا دب ساال لص تاضرال او اسالك /ٍ ! 55 ٠ لا 9 11
 .ةاقي ]جر يفلاىهانققحا راعي ان نضزم هك قلل ءانيسالا نأ

 الاف كاقلا عاتسالا هنكبدلو انف زلبوا تبديل جضبجلاو
 ,ظفتلهيو ىؤيس تاكا نا اهلففن مداقلل كراقلا اقوال زحاتلالع
 قافتشملا اكول نم لش نزلا امتسأَ هينقلاا كوك ١

 داي هلل ءلفنلا نمل سف نيزلاو اشو عتيد ولشلب |
 ةءازلايثزفلاوءزلا ةعتوءاير طلاخيرلامابلوغشم هدتعانلل |

 [هّدوص نال هنماررلفن ليل بعد محا ويلا الا سارا غت نسل شفا
 نللورئرزاءاجرهقفلاو ا نراقلا لم اللا يلعب سابالو نادلة روع ١ ب

 عنو فسويهلا دنعاتلطمودئدذع ل شغيولامووصلا شمالا ٠

 ١ والنيل وملااطةءاقلا هدكيال دا طايسلاو ايدين نلقلا 1 0
 كأذ زويل هنا ماع نا باوقلا ىلا هقريانا عمال «يلع بجي وشلب

 0 نقلب ييلتلاو جزل ميو هكرم سزعس يو الآ رفضو ةوادع '
 . كلامو كورال فيل ناك ذا همقلا شت لعتب هيبشنهنال 'كاشلا | ١

 ناتكوةويتر لق هتباحكو حمل يغشن هيو تالولب ماك ديغلا أ
 در, سريع برام او نمد لعمترانكو شيزبامولع نزل أ
 . هلو ؛ازيال يبن وصلا راصا ناو, فعتو طنا ذل نوفل هيب سأأ ||

 7 تت

 يحج

١ 



لنا: وجيالووم اط ضنا نس ديووره اطاقزحنو هيب
 تالا نق

 ه«قفلادو 'رنمممل ا ذيل |رلازعتسا» ' وحر ايخالاذغاوكنالتعو ا |

 ظ فال ياام صو قفل غل نمعلا دبور تكد ْ 1!

 نتاج ديانات زج انور ينوه ولاوباع : ًَ ٌ ١

 ها ولاول هد كمت نوم رطعتهرا |

 عييت ليلاون اطلاق ىو 9 ' ] ١
 ١ فلعل تف اخو تقلا ولاو

م راش ناجي تلق 1 أ |
 ' 

 0 1 ا وحب ايتو ١ ظ

 : .دفتنلهنس يت عفوا ذاع تت الننإلاىط ديفا لودي عازب ا

 | اةعبصمب مول اليو يقتلوا عاوشلا 1 ١
: 

 م ني الؤلااهالتولو عت ةنالارعس ناو" رولا د بسال مامالا سما 1 ا

 4 0 ظ 1 ظ

 | انا ةرلسؤ نيل مدن رعت يولع بيو ةولشلا ثقل دعب مدس ْ ظ

وانقلافاعرهناالوةءاشلاذ عب اهر تي هتولصاكرسي نيل [عجسوو ظ |
 / | ة

اعيجيو ةءاضلادفتالو نعافسيالا ماهر ج و ١ ظ ْ ظ ظ
 1 ا 

 0! . ايعسواويوقلا كنان اج دوما 1 ظ

3 

 | لوطا" افلا ا 1



 و رعيس نيلحال و ةيلغةبخجالا ب يهتصتول يبجي ىدضلاوا رئياطارم

 اهراراذ اجابك/رارعسو ارينا داو ظنلتر يعزم ظنلاوا ةهباتللاب بجمال

 دع نماللابك/ اود ابالا وجال بك/,رئعارعسو ا هالتادآو ءاميالاب ١

 نع: عة حاصر مس رف دوىتلالع م داقوهو النول شرملا ىسي |

 بيزو قلاواننفئاك صان مداعا همزليال ارب امبالا ناجموخمو مرعب

 مدنقتينآ بيو م نرلا دعب ابغا ن1 م ابنا نار هني مويا
 نابكلذ فلا ليال ماناوغجريالو هلع نوعماسلا ثصنو ىلاتلا

 الجم اسريظولو هابفاوعثروااورهسوا تارقولواواكشيحاو رؤس
 عزم ماسلا كيرلا وااو اذخا ىلاتلكَب يبو تدهس فتال ى اغلا
 امرعبول ؤحوفلارع بجي الواهررج بحي |كترتم ناك او دوبل
 طةشيوةرور مريع ساعي يخكت هلي نادلا ًءانقم ال ءارأهتدرفنلاو ا ةززسدعب
 ناريلعت ةد عسا لميلعن ولو حنيبعتلاال ةوالقلل دولا هب

 اذكو يول لهواذك يول دويل هذهّن ا قيعي ناد بلك, ديلواهد دعر وس ٠

 4و عملا لبم ثدفلو ةيقهقلاو ليقلا نم ةواشلا ل طبيا مقتبو |
 ؛كالئقاو] صم نم ارعيس ليج سو فس يول اهالخةالاوعو دلو
 تاكنافابلدوسابدعب كادتقآ ناد عب ليس ايا ةسلا رب نا لق
 ىلا عمكردان نع تلعقساز ياهل تلاع هئادئقا

5 

 ا
 ٠



 هيجل

 | تجيةلجق دبا تقرلول لكولَصلا دجال وجه ولتؤلو
 اهاذير عك ةولمقلا ئاهدلتا ذاو ديا ونقنال اكدوا او

 فانايثلااهيعكاقيملاذ ا هنعتلطئس ةولضلاريهصو ني لوا هن

 ارلر وسلا ستيالاف ثلاث نمثل اان نائافالخاثلتاث اذ |اننو تايا

 بعيرفلاب تابوا ةواسلاروهسالو كلاب عت, 4 اكتالوأ رشم

 ىلعم نلي نيس مافلابتلَيول اعاجااريريخا دا: ! "ايم فيولوارعس يولع

 اويساوتسا م نبولع بجبالوارلافالخ جحا دنع ربحا اذاارريولوارعمس م

 ظ ليوصالاوهتول قاد وبنسا ىلويامارزم لوقنوتبوال تلا سلمى ناك أو
 | ايفو نيخائلازمعب سان خارالوعفلا نب دعو ثان انتر وز يس لونبو

 ةلعإو ده تفكلعلو سله ئةنيآ ة قالت اور نول ولسا كذا

 ”نويتلات تراك رالاوا نسل لذس ولف ارشعبدعنو ا ةاوؤلاتلا عيجدعب نايفاوس

 ظ 0

 - تاعربشلخبيطوا تارتل ثلثللانابزخال عاف عشي ناكر كاوا

 ظ قا هاطّوبقحلا داخالاد هزاصنم موتي اريغاس يم تاملعشلت لو ظ

  تئادلل تيلاود يسلك ايرع دحلو ناك هبلع:ولطيام ءازجا نيبائاللا
 دو نائاننه  عاذا ءاوملاوخ تاوطح ثلث سلفا ىّسآد آنك

 ظ شم لقلت الآ و ةنحاو دهس تنكه بآ اان نعاراحو ا ةفيفحد اعرلا

 ءوح ظ "5:
« 



 وا نيتعرجوا :عجب شوا نيتقلو اه تل لكاوا نينوطخوا نوط

 تينواامالس وا ىحا ةراوزاه ديمو تيبا ةياوز سلتا ١
 باكو :دابدلاوبوشلاٌء تنال خيه سو دع تفلاهرذكياسطاع
 دقعوا تاع ب بو ا تارك مئ ولا نك صعبا نضع س لاقتنالاو 1

 نس سوادا َلاط آول رحل هل سديفايال هن اذ كل دوو ااعيبوااحاف
 ايلول هتلا رام لع بجيالاعرريهتن اتم لغشب لشي اربع
 يزكيول ةولتلا ف اهبل اذ ةولصقلا نكمل نا بوجولا زاكي الياي
 هزاع عالا وصون سويد لو فوهو زيكاو عرق ناك/اوس
 ؟ ١ توروناسلا هلل 3بتولو تيبلاك نفَسلاو ركب ف :ءكرك
 هدانتلانيدولاتلاسسلجل 3 بتولواعاجإ عاشلالع بوجولا,ءان لات

 لولا ابل ف تصوري ال ضعبلاكتعو ضعبلا دنع عماسل العر ملك ظ

 و محّتدإ طعاوكتنلاياعوكاغلا ناؤضاف كداتماكو ةيادقلااقو 1

 / عقر يتلا(, روجوب لوتلاعرس دنقل نزاع ةالَصلا

 درج منور ةولمقلا,ر /بونياالل سلول دامت دنع بوجولإ راك ٠
 ةيجلاث دافي ركيبول ناوزلقتسابب دنت: واشلَذ اقرا
 ةولشلاحماختيست قولو ةوالت ريغ ةاقتسامبّتقنلاف
 /ادجتواسا ف سلجلال دبي ناريخنةولقلا ل حض ءاصدعتملو

 ام



 . عدها كت نادل كوالا داو نيتوولاتلا نعمت ةنه دنا

 اتطقس وادتولا نم جزجؤتح ةيئاثلل دوى والا لوسيا ناونرت واللا

 . الّواةولشلاءاهالتولو صادؤالاوطقشو للمال اانا و 7

 .هيفكلزو ولا هينكالو ابن اثد سيرو ةساسدعب اها اراده ش

 ا | ةلحل هجم ةاحااف سقحاا دبرها 7

 . طه وجا سنافلاك نارعس روس وولد والا دنعطقسو

 سوفا ويوقتتبزعدجيبال تيانفاهءاق م هماما اعتز جتانأ
 | ةولشلا شلات يلاولتاادآو اقافتا دهس [امالا عاسدوسانكولو ماوي انالخ

 3 نأودوهتل اواو لا اهازءاغنن اف تاياغ ةىوباهنعب هل ةزلاو ْ ا

 نديرو تابا ثلث ىوواه دعب“لذ ناوالالقنسا امل دوي ظ 1
 ش هي وفيا ليلالتسالا ليسمع ايل دهجاذ ثا دلقنسا دوت ١

 م ةروسلاةحتنالا اقول غانا ذي ل اكتاهد وبك ديار نم

 ةروسكت تاياثلثوا نانيإ اهنموؤب ناو حا ٌمروس نم تاب كس

 ناو كا وسار, ل صوينا بنا آَمّق اقشنالاو لاس اب

 . اهبئولود ناد وإلا فلات ذل شالتلادع ]كيرلناَلَيكَو ظ .

- 

 ! ةكوسلارياورلا ه اظواعالو | ةولدشلا ئاوهد ناكءاوس خحلوءرفيدتنك

/ ١ ! 

 .٠ رعب ة واضعي القي نا مامدلل ريو اعادتلاو مايل لصويرل
 واخ ظ

/ٍ 
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 نور وماذا :.نوكراولا نيديعلاو يلوح ئاذكو اري تفاخي
 هرب زول ىلا كاز ونيول ناو ام دومجسوا واصل ردو
 ديلا نيرا ؤلاهبشي نال ةديسلا هبا اوس كوول
 ايزو نوسلاّنكل رونار ياس كر يواهدحيتى ولاة ءنأ كراكو
 ةاذإا حامل العا دقلاو ليشفتلا وتل [هضدةياوا تايم
 ها هال ةعلاراع بحي عالبلا قرءبجلو ليو ةلكوم ةنس ةعاولب واصلا
 دعاشهلدالاوى زنا ظظظه 7 ايلا
 مهتلتنكذلا غلا ضر ازعل لا عنب لإ اذعالاو جلا هه ان ركدامولع

 ديدشلارربلاونريطلاو طم اوانولغموا فالخ ب لجتلاو ديلا وطتم هنوكولثدو '

 رعنوعو مارعواناطلس مة تسال ذو, اذوب وما ةديدشلا ةلاظلاو
 .. اوواست ناوةةنسلإ هلعأ ةن ةنانالاب الو اف ار ىعاوا ىلا عيطتسنالا 5

 نافسبال نعال نرخ اى معو انامنماوواشن اف .عورذ 17

 مزسخأو مغيرالاقاوو است ناو [ًتسهربكاذ هلشلا تالا قاوو

 لبق د كل اقاوواسانا !ًمءايحلاد متل 'ءملل ىلذل نسب اوال

 سانا مدقت هلو منبع الوات ناف هبا ا لّيعو امين وعم

 ؟دئبملان ورجل نغياو روحو ريدقن ن وجبال كلامدنعو هير ع 5 ]

 4 ك/ةادودر يف ةهإكلو ىعال اتسم



 لعالادادبعلا ثالعول هور يعبلاو يالا ءويْنابَس اول بلاَوَو

 دعم تالجواع ايغدقضي علاه لالذ لاعانإلا دلورا

 0| كدؤيرلاذاذهإللا عيوبتادتفالا :ويبامتاو ةعادلو ة سلا زها ا
 || هب كانتقالاالصا نويالذر تكاد ا ىتاتآذ زللافا هقتعب ان 0

 اي ىف سا خس ملل .
 © و نييشلا ب سروايوصوايدضلا ف ذئب سو ضئاوزلا تالفك 2

 ١ سو ًاسجالا/مسجلاعت هن اب نيلئاقلا ههيْشلاة وي دؤلاو: يرلاكو
 ظ لشفي تاما ايام مكاو افلا باذعو ره عافغلالك .. 1
 : | اهتز |لونيسانكو ده)للا هم :«ادتقالا دوي ضنك سالاواتلع ا ا

 |١ «:فسوي فاد لعو ءنظعودلالخب كر الل وفيوامادجالا/المسج ا
 ١ 'كولانلا سعة سلل ادار ب سلو دلال لغاىئاقداقزظات ل هدة لنرصالتا و:
 ْ 1 ةعبف 27177707 هب هي يد 7 ضلكدل ٠ مدل لبث وحن او ا

 1 هوو ئثاشلاب/اكقإلا )وو هممحرتكه يف هلال هناب مسالا 0 1

 0 1 ناغولشلا]سفزام هنن وتغيرلا ذا ةهاكربع م ليعو اعزاللا يليق

 ١ الو يوعلا قيل اال ةؤاب لمعلا «ادنقا يصب و كدتفلا 4ك

 ا | اهفونامةر وعلا وتسسالوسرحالاب ىالاالو ئمالاب كاقلا«ادتقا
 , | الو هبنجزلعوايقلتسونولابادعلق ولام ولا, ىولاربغالو
 ا| ارغ بحاسبر ثعلا بحاضالوسدعلا بحاصب مهاطلا

 , | اف ضسولو لشتلاب ضتفلا كلم ل اجر ذعلا ادا نا

 صان 7 ١



 «ادتقا عيال ض هرتفملاب لفنتملا/ادتفا ز وجيو جااض فول ض اوم

 . ةدذنلاه6ترادز هبحاصر دن دعب لاقا نامل شانلاب سواشلا
 ثودرزالابوفلاملاب فلافل ءادتئاز رهيونالفاهنرئقلا 1

 اعد اا توا ومشال برو انلاكك فاوطلا بلساني نمل سيكا ظ

 ءانقلاييلاب اعدح ا ءاريذا صاهادس انتةلفانا قا ظنآوآ رحم
 دنا عيال تيح نيكي طسريع عورشلا دعباهادشاولام نال
 نوط يلا ةمامال كفوو ريل قضوا و سدادل ابدهو لاب اص دحا

 دتسلااضيئمءاذنفا *وجيو دنشت الاب اتفالا لكاقؤنلو اهنولص
 نم دنقلا: واوا لياغسلا نسا ضيم زل ؛

 ر روج اوحل ملك زالاو لشفلا ايد د دعه نس هإري ني ابجاو ولا كرب

 دعاقلابءاقلاوريتلابئضوتلا؛ادتقاآّهكر سالب ل سافل اا
 هتبددج تغلب كنلا بدحالاب ءاقلاىادتقاولا دلو امن لول اف الح

 خئلتماما نود اقافتان ارجل عصالاز ىلا ةحرل الستر ءاولو وكلا

 درب وبل بس |

 ماا ااكرهطسو فقتلب يبلع امالا ملقتيانا هلي نلعتنآَو
 وو ميسا كئكا دوو ةارولا كراعلا

 ديب يزين كانل النيل اتردد ينالوا

 يل



 . "الالبةزئاجهتولصْ | هحوققصب د مهلا ىقالإور ويلا راوجبوا
 قاصين | مانا ز اج مالا ةواصربع ةولتج# ىرءاقلا تالا نانو

 ةيخانوكراقلاةصانآّآو تانتالابىراقلا'زورقترالو لحي

 اوبل مدع مئراحوبانكد دقق هقفاونما مضت ولصورتيخات قمه

 قاد ئرناق فدتماولابواعءانب كفالاو ذاوفل ةباعر اكو جف إل يولع

 طقفىراقلا ةواصاعدنعو م يلحفإ دنع لكلا ةولصدنشت ْثيِحَوما

 قحمتلقلا عضوموربنعلاوكلالافالخ همام اراع ول ا.يدتتن ولو

 1 بلعسدتب ريع همالق رك آو دوس قي همام لوطا كدتقلا ناكول

 |. ىلع, كقمريغ ىدتقما بقع ن اكو حبتعلا ملقلف تعلن وجي
 . | قضم وجيمعباصا داكق هعباصا هت لوطا ههذق نكك مالا بقع.

 ١ | دحلولاةانيعاع و اريلع مّلَسس نيا عجوتصن او هني عدّ دحاو م

 ' | يالا نينطتتوتيدنا فدنوي ىف نعواامالا بقع دنع هعباصا ل عجيب .*. ||[

 | ١ نيتطالاطنوتولمال ]يت ايوراسيارعوا هقلخذحلولماقآولت ا

 ١١ قالا ةنايبقلا :كايقاتستو يضلالامس ل70 1

 ' | ةئساايضلاولاجتلا يببترتلاو«اشلامالق موتي ا ١

 يالا

 ' | تلاحولىتجاندنع ضؤفءانشلا برو مهنبباس ا ريصلا وعر ضرعال

 , | اهتولضونكرمدق عم دئنوا الاجر تارتشم ُهّيصو ادام
 ادد



 ارمارا ون اياحدلب هويلاو ناكل دحتاو ءاداو هيرب ةكرتشمةتلطم

 لولو لاقاهيلخيطغتاد دفملا تارا طرت ليلا ةواص تدص
 اذا عبسوآت اتوا اتلاطمو ستي تاريشت هيمو ةغلابامنوكا ١ ١
 ري و ديغول يبرق دال كانك كرل ولا: يسو هيلع تنال ظ

 شلاثلاودسنتالاانعتال ادعت تناكتاوتولصلا لقهتانروكف الا
 ىلا دنع طش ارعم:نلرلاءاذاو ديدن نر دقت اناا ولك فا: ١
 سفير ريتلار وللا تالا ةج]بزوللا نؤكادا هيلو ساو |

 ةكينر وللا نوكسسماكلو همالتلا ةرىسو ةذ انهإ واق تازاولا
 00 رةمزعاينبوال بتل ةيزلعابت طير ةالا ويت ناب ة متل ثيحم ٠.٠١

 نيكي, انبرمىلو:ولصايلصا دايت تاذاغغلادسفتالف ثلاث عرتلع
 0 هئايدؤيام مادا سدآشلاو الاه بدنتْول م اماباعدحا ايدتفموا ل

 دشتالف اامالا فدعب نيقحالل ا بدقنوا نيدتقل كاندي ١

 دائماو باسل مةاقبسامءاضمولااماف ييويساناما'داثائآمتلأ . |

 دل ضر جاع >الاوةماقردف تايوؤا ءاهدحا نايولوخت انما | '

 ةيعكائ وجو نابلصي نا/ادابتفلتحا كلاولم رول اغا ساْنلَو 1
 لئابل مدع وس اتلآو تا املا دسفتال ندا :ءجتيبع ةهجيلاامهنسا 1
 ااساو سول جؤلاو دددتالاه وو ةناوطسا ارب اكول وحامنب || |

 و
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 اهات الارنب فكان ةماما الا وني | اعلاو "اك اح لاو

 ْ يصر يعوهو زلزال دب ثور درمالاتاذ اهبل ضو ايثاز احدستالف دب

 ا ناني ذاؤ فاكس دنقلا ناماقلل هوما «زيملاقص

 '/ " نفقلانينابولع دئار ل ضرخالايلق ةماقلا ثود اريفم تال داذ اتكا>

 /( ١ فه تامازإلالالوصولا نكي ؤلوا باتل ناكل 597 -

 ' تال ةليخص اون ردشحبابلا نانا هنيالا نك وتل

 ءامس واةقنورررهامالا ناني يهرول 3 ئ 9
 ٍ قاع هنعال

 دامنفالخواعطئادل ناك اولا وهو ميلا لاق كاولخإلر اينخا
 ١ كو

 ١ . اهيل ايي كولآناق نم بق هنمرز لوطا شبر عامان

 !ناكتاف دعب هماذق كنلا قص:ئير و كدتتلا نيو ا
 ا نيقلابجخكياتلف

 ا نق ناكناذ كصهْنو موقياغنم ناكتراقاقلطم هنيدل اهلا بوو

 7 فس اف ةفلئاي وقيل | هني دويل جياخ ثاكنأو هنيالر وسلا

 | ١(| لصخيل هناط د حلولا النعبتمافنالاب ,لماذق نبرمت موطعلاهشنا ديل سعب

 ١ تباففسويىالاذالحاعدنعْت انشالااذزجمانتالابنلاستالادب

 0 عقل يتسد انما ىو كلذ لئلا نع الا

 ' ١١ تعيب وبيلا جك كاماذا ديبلا قاارآاةدقوءاهشلا تاذاحم
 ) ظ ش نيغادانن 3 كدت ا7زغطلفلا دجال اع لقلا سدلقلا

 ارودس

 ىلا

 7 لبشا



 2 مرئلا) ادراج ليو سكر تقاولاك هيلاري تر

 لو يسار ولصتن نر ادجراغتكلتقاو لذ وحال ئونضلا لافتا
 وجبال ثيحيولتسيواعماق اولاظام ئالجن وجي مامال لاحد يلع
 لتانإ يملا حجرات ارراعراسوتر امال لاح بعؤخمال ألد أو

 نأ يف ىددقلاو امل ب نانول دا ار اجئونشلا

 0 فكل ريا رروعلاو هني ينك قات هنيال اريص نان أث
 1 لصف "قر ىسلاكديعلالصندريبلا /وه كما نا فزع“ رلاريس

 فئباتلامىزل ىذالحال دعب اتنالامو مالا هن ىدنن وباي
 لاكش دعب توافق كولون نق ارةيلعتلا ناكيرالا
 0 زلت كاشسلا لن عوالوأ» ة/لقلاب رمي مامالا نار ءاوس تصير مقسي

 لولو كلامدي عر زعللا توف فاخا 'نااللاانلطس هح افلا تلعبانملا
 ميرسلا ىدج ب الأنم نالت لحم كالا ناوحاَبأ رج نددت اخنك ولا

 ىائباتيرارالاسةزاقلادعافمو ير غه)كاضيلابكئاعدنعو
 نايرالاىدعباتمل موزأل خيو مالا هب اناكىدتقلاه بى ا

 دوعبادا وشي (امالا ليث دوويتلاو بولا كة : هقول ىدتفلا نأ ظ

 لي دوييتلاوا عوبرا سس مالا هعرسولو ديغول كلذ نيبال 0
 هج محل ل محس 14

 م:انالبهفلاخلاولاماقولاما مالا عاتي. يفشل فانالث دلل عين
 ةلعتلا ولا آو ناجمافو هير ناوموقي هنت هنافدقفتلاةرقلا ١
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 ذاجئرلو سولو ةسمهّيهناف ديغتلا كدتفلا ني ناتو ةريخدلا

 ةيفنلاوةنسارتال معاتيواعقلاو وللا دنقلا قابس

 همي هيذنلا ىدنقلا (1البفةدعنلا ماقدعب مالا لئولآَدلوقيجلو 38

 نانا لب هرتيال هناف هلام نهي العاامالا شدحاولائ الية

 ولا ف ءلسولو الثالارم هتولص تةصديذنلا وا منع لمار و ني

 هني نركب ناو ةنماكيس الف ثالث ادعباتب تونلا كدت: اةننالتك

 ١ ابا اءانشا جيتس تروح لهنا ,

 . ةو التلا ةدغيسو ىلوالا ةعلاو قيديعلاا ديلكو تونقلا دولا !راعفيال مالا

 ١ دالول موقلادعباتيالامالاهاعف ذأ ايش جبر[ وتاب وجو
.٠ نيبكلا عساك تقلا نار يدييعلا اك لاما واعدازوا هلي

 

 نافانقاس سب اخلي مانو ةناك ةيرالا لعب اذ اهنم

 جب يحج وسوم هاا

 ناكنآو د حو كدنتلاةس ةلؤتلاب ساق ديف ناو هعمددنفلا

 تري ةيئيلاب همس اكل دق ناف هعباتداع ناف ةعبالالعد عقررل

 «اشآ دعس و دلح و همالسو هلت كلتفلاديفيالو اعيجةولص

 ابءانثلاوةايرقلا فاديا عت موتل بليا مالا اعفي هلا ا

 اضياكلتفلاماعنبال ةروشلا و عض اداف كات ةخمافلا كمال ما ظ

 ردع

 ليك



 يللا ينل دوهتلاو يكل ت ارسلي فسولاخ, لازال نع

 م لصق هوب ننلار يك (السلاو ديزنلا ةالفو
 امد عرجوا مقرب باب ابا اهواضمهمزل“: دواصكلرت
 تياوفلا نسرو ةيتئولاودتي ا تقولاةولصؤواع
 تقلا ستوبَو داينلاب طقس منال ىطاشللا الان دنعطورظن
 تي هاب ةتئاز هيلع تا لكأذ انيزياصولف تاونلا هلو
 هلنع نقولإزعموامدنعأابوةفيحيف دنع اذومومأد انمدضاو
 ران ني ]لاداعاملا وهو اتسم صولو حت راونلا سيئر
 <« ريتا شعلاو باو سعلاو اوفا ةدلص أ
 ةسانت كل هله ابزمةدحاو لكك هتتأذل للا انوهو املا مويلا

 ”تئانلازطقين الم ىناشلا مولا نمرظلارآ صواف هدنعاف وفؤاد | نو
 فاثلاويلإ لمعه نافل فص ثاو ارابو نذل رظلا ينص
 قلافاضد ست ةولص دايضيوفئلص,م ووو عباذهو سللد اسر رقت

 ةتئافلاه»دسفتقلاوهتيانلالّص ثيّدااذاخ الا مويلا و هل عم

 مك تلاكنولصلا لالخ ريكو قلو ثاخلاموبلإ, ظبم تيلص نأ
 اهدويويسحس بل

 ةئانلاوسيال هم قبام نولياراب وينمو ناينلابابيتزقلا
 ري تشو
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 | يقول ةققابتتل اطفسةينفول ماي مبني انالصول ثيحيؤنايلب عم

ك ود هيتضولا عمارْنعب هس تدولاو ةددققمتءاونلا ن ولو
 ؤ اسلا

 يلا تفو نسب دقو سواوماشعلاهت انولؤح كلذ دقت مٌديالذ

 ١ نيللي جبادنع رتولا عقب ناٌدبالذ تاع نحال هسبالا

 .(| . تلضول تقولا عاننتاةفيقخنتعلا مرسلا افتر ادعب ءاشع/ ارضي
 | ةكعنب تقولافواهال هورفلا توو بط ءاذعلا هيلع ليوا رطل

لتمو وطن هابامو عولطل ليات تو وو غلا هلطت نادل عراب
 ١ /عش

( 

 ١ تافءاذعلا# عنيت هابتاموقلطلإلا وو لشلا

 | ةتئافلاةقولو كدهازلا جشنؤ دكا لفالآو مزج توص زل لبو تعلط
 ' || . جؤيسلا تفولاولاتقولالصا يض دالاوغ غارمنكل نم تقولاةعيطدنع
 ١ اف «اتيغتشاول هنا راعاورريظلا اف هبلعاتارصعلا تفوق ر كيو تح

 0 اندئعالد ابذ ارا تحل دنع تيتا طق سبه وركلا تقولارععلا هن

 ظ لاقل يتلا طقسي ماي رظلا عسيالا, يوي يول هقفاوب دعو

 17 وحر بشلاورصعلا# عضولوبغلادعبد ظل فيو رمعلإومُي
 ' | ١ ةبعلافبتزيرغاروطقي ناباابالاقوايغ انموهو تزعرر ظلال

 ' لاطاوتي افلا. ايوعو تفولا لوا هيتقولا قتفاوإةحجانتمالا تفو



 سلفي ناو بيترتلا ئارواكدعلزلالاق صنال رخو |ىيضتقح

 امد اواعرصتفيو لاعمالاوةلقلا صعو فيقال ةييسقولا«ادالاع
 يوزع اقس تياوفلا قدور يص بيرن طقسلا ةزاكاو ةولضلا دب ذو
 لوالاو ةسرادلا نقولا وخد رتعا هنا دّاوعو ةسداشلات فو

 بيرتلاط قت ةشيدح او كيو ة يدق ناعوت تتلو قلاوح
 سوير ةواص كو نك ه يدقلاا فلتخاف انتا ةرثكلا دنع
 كد كخا ص نولصئ روحنا كلوت ملو سي عشو4 عدن
 ”ةذ دج ركيل ناكتئاوفلا نبوضالالعجو ضعبلا هيل ةفيدشل ةنياذلا
 011 كاظداع ةرثملا تلاز تحت ئاوطلا ضعت ئاققولواكوتنلا ءلعو نوال
 طفلان اول مالا وددلوهدنع زين ب اميل لهي
 ةلاولإ ففي ملامةروصلا لعل شمو بيتيرت بحاصر يصنف دوعبال
 ةواصر رعب ٌئتبوع ديرك عفردلو ارش و ةايلو موي ولضارن واصلا كر

 مرش و ايوينمنيتولص كن ناوةيقتيب هيلعاتع حويل هليل موي
 عبرا نياهيراواع اي |خلئاستاولص تكسو ذك يموي وان ايعب

 قايم ريرولو ةبتواصة دوش ادق تلالسور كه انرعلاق
 مايا جاوب تاولص سوس ن اف تلق سأل ديعب لاقيه ةولص



 زيا زلوغ اتوب نضاهسدملا
 كلب هياجاؤ حابااهلاثش فل دوغ عفاوهو ارتد اعاديزلب

 (  بصياقرلاىاهادنتم ةقلا 4 ةولصة تارت اهاضتن
 0 ؛اداعا مزليدل كل ذ دهيم ناذ ءامياو] دوعتوا ريت مدل اح ||

 | هناؤلصوكسهبل ستيلا ةتئانلااضفو واو . اللا
 /| ١ كش توولا جاء اربتصيت قولا ناكئ اال ءااربتص /

 1 لس اذاعي اعمل ىدواذ تاولص لغو ت امري هيلع ئئالف 0500
 . موص[لا دلو كلك ولاو طفلا« واصل مهبو دزل ةول |
 |١ -ضعباب عربتش صويمل 51 ف ثلثلاساهديفنت مزلياطأو عوي 0

 ةشلن طع ابق ةطنفل يشك ةولصلاتاككآو ذ اجد رولا
 | سيقفلا ارفف يروم رقفل الشم لولا عنوم ةليلو سوي ءولصارغ عوصا ظ

 ,| بعوتييؤحار[ملعفي اذه ديلا ثراولاامهفيروت ثراولاول
 ايلا انك كاذب هوم د دحلو نيتنل اهءابطعا 'وججيو تاولصصلا

 3 0 د اور 0 |١  كفادكة الد صاع كنا اطفال مراهلار 0

 |١ تالت اذار رولَصلا قي نادإر] وسو ةبناخراناخلا 1
 1 دعبالا يول يفو ءكيليقت الاو نسم اراخد ناسصقن ل جال

 تلا لبق .زواسملا ونت ]صنت لفن هنالر معلاو ريل ١
 ندع ظ ْ ا

 هد -



 ىو اسولاريسلاب ةنيتلامايارصقا :نم مايا ةثلث#قف اسم اندنع

 ناوي دسوبحإ نعمل مرلالادتعاوربلا ىلبالآو مادقالا
 ههسازلاريدقنلا عيال هنااا دعما حاصر ثلاثا
 انوع ليتر ضي فلاباعيرتقنعلفلا ةتاعو كانوا لقاك
 لآقوكوتفلا» عوف انيعرلا لاق اس نع ة بن الطفو ايجار

 وهو هياوبلبانل نحل كريتعبو ران اوهو هقفلا ءاجكى دعا

 اذاكفاسر ضبان! مايا ةئلثاةققاسم اطسواريس هيئريسانا
 مثاسبلا ايو هنيبوضومم لا باهدذل ايوان هيو صم تويبترء اذ
 يناوب يهزم جام ناعائرافي الع | و اسمريصيالف”رسولذدلا
 :لصتمتنايورصلا نعداصقنم داب كانه ناكول ةحمنم ججكاللا

 ددجوزحت بج نإعلا واجن اوان دايو لام واسمريضيالدب |
 يدا «انفامآ ]ف اسريبهب جدلا باهل ة]هئاذحبن اك
 متالؤالاواضياارززواجيربتعت كُن زم امزبب تولو هولغاض ل فاءنبو

 ةيدادتماونداضمر ايفا ةحابامقلا افلا ماكنا ز أت
 كلذ يضالاواببديعلاو د ىهلل بوجو طوس م اا ةذاثونملا
 رصقلاوناتعلر ارز ليؤ هضاو ناذ تاولنقلا نم عارالا تاوذر فم

1 

 | بلا الرو ا قوس و ادي هلا“

 هئازجا يلف زناثلا دعت نافعا ناو مامنالاوليدناقح مزنالا دنع ,



 ' | ةكذيرع ل فنلاىنبدنوكو هلل اركاب هلءاشان ناي زخلاو

 | ل نابل يسر طب ةيشاثلاز دعقنمل ناوضفلا

 |١١ نعال لايالّرش نييلوالاتحا قةرلقلا كككو لازم ةريلاو
 1 0 ابويرشعت جةماقا ىويبوا هنطو لخري قحزتل 1-4

 ا 5 45 لوخدفةماخالا بنة يال ةنطو ريغ و انفاق

 ؛[ ' انو ا فشلا احل وزيال اموبر شعم: جس ]آف | هنطو ريع كوتولك

 1 ظ ناك اواههلحل'وهتويبنولكماذلٌو ور طعةبجوانا

 5 ا ان دنعامتتريصبال كلذ واعررةس او جخالغ ناجبزا جرحا (نخغ لوي

 2( لصمل ندا ااه اسما ةيئاغلا كداتغلا ىو ةليدعننسوبوَلَو

 | ١١ ملعب ابوبعتس ناكلاذاالا ااهتمريصيال جس ضرعلصحولا مزعواع

 | ٠ ههاقالاوببمل ناو همز يمي د اذامونرشعتض لق كل سجال هن

 1 ذيحاب مارب لض العبر اراب سلا اهةداقاا هن

 ' | اولزنو ياخ ةبخا لها نمالا, يا ا هو

 ا اوراصات بم يفكياموواللاو والا نم مدا عواه ووو صوم

 | ا ةماس يبو هيب وضوملا باهذلاهوونوهدعاولخر اولواريمؤم

 ما ظ . قعويولساا ذأ يفلرار قرواعلاالئالاءايباواسساورءاصر فشلا

 /ا ١ فاسو هيب تعت مايا ةثلثرطس ديري نمر ف فاخولوةماقا

 : يبا ْ 01



 ظ :زرالاكعتلا ير نمولاةينةماقالاو اورفتلا ف ربتعلا7حيصلا#
 هيجل برجا سلا نبع هب ولاوذ حور هن يزلاو وددقل عسي

 اترم نوكيا ريب يمول هم كلل قة او هزيل همزاتساإلاو
 ةلاوزج ىضتوتلاب ثاظلبتنااورمادقو لالا كيب نيمالا ع

 بعيره لولا ك,ةايالو اياظؤل نر لحق دارجاب وطتما ال
 قدعلادبافريسالاز وزعت ويب وحق هبط للسن
 رافال و دعوت جيدا باتل لح نولمدا باك
 +: قف سوا ةمافا نم هيلغناكك لأ! لصالا:لعي هن اذ هرب
 هن لاول ةل زب ؟ايسنالا نم بسب لاؤويتلا مذاعتو ا هذؤلخ

- 

 لوي ]عا ةيزعهسحنا نويدماو دانخإلا ْ

 اوان مزجنملواميطقيانا مزعو [سوماناكانادوةماقالا ظ ظ

 ا ىلا نطيل فاذكئ ماقال هي ةيل هل ابدنال قي شقيال ثنا مزع ْ

 لغمش طوي الا [سومان كن اذكو يرعب نانا نشوب الا[ ويانا نكرة سس تالا

 ةلباون يامون تانار و اسو مقهي شلاازيب بعلاوئادا

 دعَتي ناهيلع نصفي : نمرفي ائياررتيمل ناو حالا يو 3ك مفب رمت نا ١

 تملا ادتقالا هل نيالا اذاعيلغو اطايتحل يوان سنا لع 1

 ةيلروئاطناهئاؤ هيذكة فيلر جر خخؤالو تقول الاول ا



 ع
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 !؟لغيوهاعزب ايزل ةفاضانقم وزنة
 : «داشإا يبل نال سولو

 || كاسافزتلاةتسادصاق حنو ا 04 الاةئدلاناويعذا
 0 ءاذإئبقلا ا ذاومعتيال هانا ةئاثزيق ادلصقملا اكيدقوينطلا

 ؤ ١ ”هاتلاو قلثامل واه صتمملا قي زهوثيرعلا الب هبا ميج

 قيدقو غانا ضاهإو نامي ليضو ريعلا كلغ 'رضقي هنا صاقلا

 1 اقر ماامت وللا ا .| تملا رقي ثلثئملق ااهدصقمملا :

 ! ترنججلاد افي نويل اب ديعلال احر يفتي غييماس ريقتلل ةلباق ىو اصاب / ةنصملا

 ١ . تكولإجل كل قر يتعلآ هل احر اّيعابّرشَملا نس هيلع تءاكابؤعة تالا

 ' | فايز فاسلاةولتصإبكاهلإلا ملون عسنبانرملت هنمهقييؤل ثيجباث دزع
 ' | ميلا دتقالاب انكم تقولا ئه اراسماقذلا يب يمدلاما نتعلم

 |[ ناوااتالا هزلو ص تدولا  ,هتلاب ع اسلاىاننقاولف ادتفالامّم نا
 'ك ظ رغبوا تعكس تمد ناك واصلا ز,رفنل هبال تضولا جباخهب فالف

 ْ فج لفيتماب نيتفلاادتقامزليؤ ةماقالا ةيبريفتتالا كل /ارئقالاب

 1 يتكسر افدتولصتدنطط تفولا اق دب دنقل ّىوالا ةلعثلا

 ' انافةبجنا جنو تول ئرصلعاسملا يقل ىدتفاول وذ ادتفالا لاوزل ظ ظ ١

 [ .يصالا فق[ طريغبهتولص يو ملا موتو رةسياربعار فاشل ا ونص

 : اري



 ظ موتاناذ رواضاؤنت |لوقيدد(قساالا واسلوب رلفو
 اعيرااهاشسم هرداس ميموعبو ةولص هن انتو ماس و |زس

 وأ كرتتامل تعكف ماق اذ زو اسوعدو”واص هن اف اسو

 -ج[تولارواوبوهئاصال قرتس طور ةماقأ طووااصأ نأ
 هنعلاخيزالاال هب نيعتلا ةرولوم فق فو هيزهاتوطوموأ
 هيلهاتيرلوؤلا وهوهدولومريعدلبب تاوناةلن كولا 1

 دريد نطونوا ض كاسل انها اا هاجر هكاونانلظ ١

 لاكمولاهعو يفرز قلا مزعام لو انتر طوبوا لوقف هيفلخ انوا ١
 رسال ل يقف بةماقالا و ييملودلببزقاسلا قزتول د لهاتيرل ناو
 لخبر امتبافاريت :نيي لهاا هجوالاوهد يف لتقدم

 ليئرافعورد اريفدل قبو اطدحا قهتجول تين نابةداف اقف راض ظ
 عدس هباقالا 16 ام ةهاقالا فو لئلا

 ضو املا :رطوو له أيدلالو ةللود ننلولو ادعاستماب وب

 ,ءاسعا مدعراعن وفتح او الجب مرن ضا قفة

 و هلع|قتناؤ قاصا ةرط# ناكول حد لذبب ضقتني ل صال وش انو
 هزيل كل ذ دعب هلخرول قحملاذطو هنوكادع جرح هيلعانظوتسا
 آاوهشلابالو ةماقالا "طوب نمقتنيالو ةماقالا,:ويبولاممماقالا



 ' || ضقت اير فس امنيباناملاداوكحا ةماقا نطوي ضقت ةماقالا نطو
 ْ توبشا طاغي تيل ر تل[ منعا ذم ةناقاطوهنلعء!طنولناورنتلاب

 |١ ةياورلا ماظقتماقالا نطو تونلاآذآو ءاجالا:َنلصاملا طولا

0002| 
 1 لا دست دك ةماقا نطور بصتالا, اروي تعد سج ةماقا كونو
 ْش اوم *اقاطو ال ةيزب ماقتل

 |١ ' ان لدعالاوالريوانتلا دره اهل صخر و نيترروضلا ئزيش
 + | بينلاةلاخ شفا كريلاولوزنلاةلاح| شفا اهلغت نا ىاودنجاهلاق
 | | .دنعو اندنعئاوس تلا ئ اص زسى هيطلاوؤماعلاور غلا ءنسوملا
 ١ | ١ ضخيتبناةهبطلاطاقكو فس زا يالا ؤماعلل سيل للا
 | ١ دع تقوؤانانع بلص فلن وجيل نه اسسال ةعورش ص خيو
 1 دوعيدتلثلانوعو دن دؤع اشعلاو ب رولا ةئرعب رصعل اور ظلاىوس

 ٠ فنلا/ةعبدحاوتفاوءافعلاوب للعلا ورا يبد
 0 :ةيقنوا ةمذقنلا تفوت: خائلا قصي تاب يفك نؤاايذفت 'طلاوا

 , | جفلؤزروالم كذ عك ليالاوةرخلتلا توا ياسين هنتلا
 /| 1ع ا زنريو يا سلع ريغ شيع ةعشإ :ةعلصا

 | و لقعلاو ةلسالا نيتولسقلارن اس طور شولعةلئاز بوجولا طور شاهأ

 : ىلا



 طور شواعتةلئازك ادالل قة يب سافنلاو ضيجلا نعرمارطلاو (قلبلاو
 6 ب دوجولا طوس ان اهربعوأر ايلا ني ةولضلا ياسا
 مصاب وللا
 رزه لع لت ماقالو مو الع بجمال سوك

 ا راواو دبعلارعبجالف هيجل
 ليفو نوذاكلا نود ضعبلا ىتعنا نك هيلع بجيب اهملاو سعب

 ”ٌقئنعطفسي لل هعنبال هناالاو ابذعر يجالا نيب نارجاتلل
 .طمقسيالابيزف نام ناواديعب نارا و لاغتشلار راق رجل ا: '

 ضرلاة دايز فاخل لا ني العساف هيلا ةياو رش دنع
 ءىشلإلع فيعضلار بلا ا شوابب اعلا, لا نطوا

 دجو نااههدنعو اتلطب عالاواع بال : نيعلاةيواس سالو ظ

 دعتلالع بجولذ ةيلجتتاةمدلسوسد تاو يلع بجو كياق ظ

 اعياض سي اوعي نا ليي اك رمل او دامي سدجو ناوةنيلجُتلا عولقمو

 ةعرع فلولا ديبار اذعالاةاجنم ضير تلا و ”صالالعدباهذ

 يونيو لحرف لاو طلاو وو ديمو ةعاجلو

 اعنراصولاورضحول اال, لع بجال طب اهلاولرّمنر لابزنلا الئ
 هشضءادالاعئ| اما و "جانا سبقفلاكث قولا ضر نع, ضارجلا ل

 يسن قاوفلتخاو اندنعبك لا ومتالف هئانضو ار طلال اًدالآاضبا .
 ص



 اض افوو تيمأدل كدا عضولا نا ةيادهلا بخ اصر ساتخااميصلاو

 .(| . .قاوتدوتدملاةءاقالعترقلا دلو دودحل تيم كطالب 0
 ظ هي 070 هم « 2 كج 2 , 0 ظ
 ْ اد ص قلتو كازو م اولا وكم يال ءارقفلا دفع : ا

 , || ىضاقلاءنيمالا 5 ا تلاغلا ّنارلغ ءانبد كرت ةيارعم ا بحاص نال ابا

 0 ]1 نوايآلاو دو دعنا ةنماقآو نو ماعكلا نفت و عرسان اذناش

 || طرشي دبل ناجل ساو كيسوئاوساو هاو قيتاسرهلدلب

 ؛| امئالخيرلافالخ اهليماو "فيلكا كانه نالا ارا سولا ئه ت7”
 ١ .اهولصيالو د وجيال اد اناا اهداف حافر يداك! وم اريماالل نول ذا
 | رصللا ف ةعبللةداقابن وجياناو:طلروماب هنو لاغتش الا ضيااقافتاديعلا
 / | كفر وجت نصل وةلمنعوت نيلحفإ نعزباو زل هايظ فلا الدحلو هطونك
 ' هئعؤا تعال انيعضومز وجي نسوبنما نعو يمل اوهوليف د ةعتف عطاوم

 : ١١ داادعب لوقا لصاافرمن ل امرين دواي الا ابيعش ىصوم وجال
 "ع ناف عانسفولابروقلاو (لطلاب لع بسائل ةعججاف تد دعت ولد ذعنلا

 || تنالثخالا عونه نعي لكلا ةولص تدض هابشالا عقووا ا عماولص
 1 0 ا لنا

 1 ا ا رس



 ىلإ ن ومان اقل عب قتعاق سير ول هتف تكسمنا هلل خا ده
 ارجل دوب ىاصياناينولأوالاولثتقالا دنع طقس رهط هيلع ناكو
 ٌكرارف رولي حيل تصر اف قولا ةتسنيتعلررت هننلا ةلببم ترا اذ
 اوشا |ةيز ائبتوطةس مرولفلاةصدقفالاو ايمججودلعاهتس
 ناذءانتف هيلع رام نا يظر هيب ىلا هنززاما ىتدجافلا م"
 ةيجلوةروتلا ل ظفالفن فو ْنآو ضال وسلا واصل تي
 هيلو ةاصتم ةينبالا لب هجرك اهنييزليا ن عازر صم ا ف ظاؤئوهامو

 عيدان علا زلال 'ءسودنيب تاكا دوج
 "و :ىبلإ هيلعم ذل سب نا رقع ءارذلا مساكن أو هنِلَع

 هتمزلار قو ىلا تكلا كف ناف دئهل بسرملاكوقلالخ نا 1

 اكو لود دعب هاوبانآَو همزلتال هلو لب يوزحلا كو ناو
 ناثلا و زلاونئضاقر اتخوهو همزلتال تيللاوناد لال اقو زلت

 ديعلار ]فولو ناطلسلاهل نزا نموا ثاطلتلا يزد اامالا نك
 تناك اهل موننمال ىنلا بلقنلاو زاجدعجاب لسن حان راع

 اذار هبرة ن (يضاقلل يلو اينما 000 ْ

 جف سويد | نعَو لسلاح صاد هلال دوا ايرضدب مؤيول
 سيلا اقام ناو ضاتلان وذ قسين!هطشلا حاصلا وي



 كك

 ُ بجاصو يل لحب ىلا مف

 قاصقد خلو واع سانلا فجات« دلوع نس ددخا نك مل ن افةلورتلا

الا ثوحب الرهدحادؤحو مور اجيب
 كلانه#ةرورغلل هنداب

 . ةماعلازوما سا العذال وام اهلدتئيلتل تانولو انهدال

 اتروتاكل تول ةموبا ولفي قد عقلة ماقام ناي

ممل عطل ودحر ايلعوطب دز امراض حرت ا
 لراعي 

 ٍ ةعيا لوائل ارداق ال رماقاباهرنا وجي ةاطلس تاق

 ئئاقلائ الخ 'ءدزتسالا قدا نز ةيرإ ناو هرب نلتسي نا

 1 ع تاع نيبالو فدع ررعلا ثلا
 ؛ | تقولاذلاكلاطخلا عسلكلابو:واشلا 4 نادآه ظل 3 تادالاو

 اعاججازيظلا تيوؤارتقو :واّصلا اس فال لعب يعن الارث ا

 ظ ظ تّوو لوحد لعبال اطل اوثقالالا اوزلا لص نوخيالو"

 الو ررظلا قن اسي ايزووهحو تقولا حولك لام فال صعلا

 رض 00000 اندنع 0

 | ميييغلاطلول ع دعا طخ 7 ود

 | يانا دخيل قا ج نوكيا ادع اهل رءاسال اهئدنع

 0س 9



 اهرنعر فا دنعابتبةئلإ الو اقلطما يزكوتاازرجا اصاوعاكو

 وعلا رثسو ءايقنلاو اولا هارتوكاياوو خيتي ليوظل ٠
 قلاب رلاودمالعإنملكل قناني: دايت وكر تسم

 اعدل عساك ءافعولاو ةبآةوال عىل والاو هسالسلإء َيِلإلع |
 لاقولف ف ذلا نعي ابق ظعولا ل دب تانؤلاوةينمؤللل
 اذاادجا كلان وضو هلال دلاالو هلا نمسا هل د جلا آتنا

 هنا داجول دع سطعولامنالخب فادني بطل دوعن ال |
 بطول ءايندلا مالكه بظح ا لاح كتبنا بيل هايف عنيا |

 بهذ يطول ث ازبخا مييوآسسم نوزحا «اجوا [ضاحاناك أم فنك
 كبل شغاف هماجوا اكد عتولُو نوب و لصف ءاج غدا زم ف ءاظوتف ١

 ليتعات آدنجنطخولو.فتسال ىدغتلا فلو هللا ليقتسا

 ةنليراقاو هعايإ نس احلل لولا يور تسلل ةيادجلا شن للا ليقتسا

 و نوع زا قعاّشلا دعو هاوس نانا ثسويو] ددعو مامالا ىوس

 نونلثة اور ىو هير فراك يارب كلام دزغو لحا بقدذم رص الذؤه

 اهي ن ايبقلاوىاسلاب دقعتتالف ءالتعال اجبسةعاذللت وكاد
 متفاما عن دانيرفاسلاو لرعلاب دكعئتك نسمقمو لس ارجا مهند وكل

 ةماماديتال نعت زمزلاذالخ انهم وذغملا نيدو طور 2

<< 



 هفينحملا دنع والا "نئتلإولا ةعاول اني طرتش ارزق هيلع اب

 متضؤاتيطرتشياهدذعو لاو بنس لنقتناوغتنو ااا او زول

 .٠ مهؤاقبارشي فذ دنعوة عطلت تةياهدعب او قيولثة مؤلم

 ظ تاواوحت اعلا ذالاس دللي دذتلا دق دوعقلا )

 تآوةنعجت وجال شت يولصو ,رقف تاب” ىلغا وير املشلا

 كارلا لوااواخنءاوس تزاجبئس الل نذر ظ

 بالا سحا لسبلو كولا علا لسغلاو ةعلل
 ةلاشل العم ثلاوعو لالا ثاذالاب لاغمشولا ك !نووشلا جيو
 مآراو ضال قالاو ءربنلا ىدي انيك ذلالَبقَو تىؤلا لوخد دغ
 مالكا تو دلف انلا ىلَصلاكلرن سانلاو ع بجي بلم مامالا عض
 بطيب يطاللو هيو: اك عيب تح /ثلعلا :حابيالاقوةفيلحت دنع
 ببرشلاو لقال وق طاغلا تيمنسو مالسلا دلو نإ ذل ٌةإَو
 يلام وسي الالم وهل نا تيل لآ ار لعزلو

 كحا هبو[ سوط صيدنا فالوب نعو تلعن ب هل دقو حبا نتف

 يبي في ازوو دارو لل قو ثني هن اع ثكاملاو يالا شعب

 تشولاذكو يي ضلاوصور جالو هسفناق هتلادخيريطعاذا جف
 1 اي زلازيبل تيربداظاولازاو اجا ماعلا نا ظ

 دك
0 
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 بجي رنعبلاةوولبا هناوييملا هنادلب زككيرلو كلا ةيئر دنع
 مضعب راو >بجولف ةراظلا حلم عشناىلاتاسنالا ٠

 وقل لكلا خم سالي كش اناث دجبلا ال
 . تاضنال(يلعابجة علا -بجيديعلا ل ضفا بزلا نا
 ناممنا فسويدبانعواهوحضوةلقلا ها زويل تعو يضلا ف

 ' 2 2 تااربلولعءاملا ساجد اوهتل بر ولصبو هباتكو ظني

 اولقتسن| وتلا تيس ىاثلا ثاذالا هيدي نين تف دؤللا

 ةلبقلا نولبة تير مث ننالا مسزلا نكل ةهيطالل دنع مامالا
 قو تل هيرو حشو انكم احيا يكل نونشلا وشو يول 1

 نورعلاوهاموعنيتعلممبائلصو اوماقا ةيطشلل ساامالا نقآدآَو |
 ةصايؤاملاك ربا نيس انا مر هطلا قيام امض لتي |

 وهيشلاروهنؤوا درزعلا ئه يرآولر هعلل هيلعؤبو كدا امدغم

 اعمكرداناوةع فل العوني ةينالا ىاردعي كدا د لاق
 موتلواعا الر بالا اع بيلطفلل دعصا ناو نيل ابدعي كلذ لعب

 فلاب ار بحي فيت 07 ل جلو ىماشللافولخانددع
 عبانبلا ىو فيسالب ارث نطخيةليدم اك اغيوطاباهإراساقلاوتلل ٠

 نيصوةهاكلان يش اوريو والا قرر تود هين الا ةرلشلل "و 200



 |. ياا فوتيسعلابةدابعلاملخسج نال يو سيلابنيطولتتلا ||
 !آ انور ٠ 71 .٠ الأ / 4 0 0 ١ ١

 . نصا دعالوةئهباامالا ل ضف ةنئيا ويرزق ضب 1
 : : ظ 7 1

 نادل ذب ئ ارث ةعيل كرنب ايضاعنوايمتلكئ فاشلاو 'وزئاذولخ 1 1 .٠
| 

 دزه وظاتلطب اهم لئلا ل اريلاهجوتف كلذ دع ةئؤل لل
 ٠ كينلاازلاةداعاميلعب جنا حلو ايلرداءاود وتلا

 ١ ٠١ ءهظلطبيالدو تسوتوبااقووجرف عيري ناهلادروا ةئلل
 [ و ذعيوظلاقص»ناكولذ ةعدب[فيملامتياوراقو ةعفلا4 يرام

 ؛ | بهذلان ويلات اذنا عتاب رظلطبيالليفاريل ار عضروختوزواسسلاك
 / ىلصتماقث ةبطخل م مس اجل ف نايولو هريعدددذعملا نيبتئرغلا دع

 "| ورقتليةىهلى جشنادنا نيك دلاوضتنبالو عرظ اجلا

 | ..ءاوستةعدل زم اقع اهيوريخلا ادا ينويهسلا واير فعلآ
 5 ديل ظ ١ | فلق ظلالصيالادا نيب لل ب خسو دعبوا :ىهل نفل لتنال

 »| بلح سالاراسبال ناو الاوةعاس لف ى كربلا اجل يىجإ نس مامالا
 ذ |  ءاهعطقيبترتلابحاصوهو عقلة لال دتْن او اجدؤراضول»
 هلأ دل اقر لفل لص: لله حتاق تاق دعس تقولى نالن ارا قصب

 ' |, كلؤيرطخنا نآلامرويسلاو طخ ارعطتبال ةعلإ توه فاخا
 / |[ ًاننسحالوابون ءاظيال ناب الحا كذويال ناكناو_طغبال سانلا

 يسأنل



 انياهصا :غةطجواهيقفلار كاملا اان ديو نطقتيا ناب نما انال
 ذاوجادهفواعت ذحا نا وتو طل امو اهي ائرلام لمقلاب سان اال ظ

 نوكول نأ آو رضا ىوونال نا اهتالحا نيل شس طور تسمي وتلا ظ

 1 ظ لاذ ااا اند جيا ذاامباذع ىققي نا نيالا بطن قامالا

 اخ“ ليولطتوليوةرورزغلا هيلا مقيد ا هاؤ لاخناكم ماذقلا ودجوب
 ماتا ئامتيسإل لضفلالاوط نس ةروس ولعن اتبطخلا ديب ناب لا

 ,ليالواريلصنادا لبق هل موي اونا اوزلادعي رشا و ليو ءاتشلا

 ىلع جلو ديعلاَد .ءاضخيعلاة واصل ضوقلا اوه لاوزلا لش

 طرتنيامويجابل طرتقيبو بعدا ملا زم يظلاوه دعك بلع شرقت ام
 اهرونئبسوهلبارل طرشس تسلابتاؤ:طخلالا#اداو نوح ةىهلل

 نا لم نولينالمالاو ةولشلال بمن لك كائنا فلات يبو

 ليدؤةولنملادعبابوا مالا اذوب رولا وير راح ان لاو رت

 لعالا هايل دنا عال مال والو هريك وحال طي نم و اذه
 لق  فلاْه ف ددصغارا سّيسَو كانه هلرالو انئقه واصلا لش

 ,عليالو دق ناايشامولصم اولا هجوتلا يسيتو لظفلا وللا.
 الام بزعل يطاق | عجرباللا يوسي سو ةعجب قاذلو بولا

 ملعرباو ر ولو سرجي ا صدنعو د يحم ا دنع هيررجيال طفلا مويو يونو افافثا“



 اد

 هطقيل يزن ريما نعي هلا ة يلضفالائامكق وئاذللو

 كيو :ولضلا قفل ادولفيذل لتفو قل اىلاءز ونسوي يبكلا
 لتراب ةءاشلا تقولخياذاف غتقتدقو دنعلا فاصل لفتلا
 . ناذاذاناهتعرنسانلاب مامالآآْبةهاللا تقو ميرو سلا
 قا كيدز تس تك هيدي عيوش مخل ةنيبكبر كيال
 تاو تل لق تتلسن هربت يبككل كن يب صفي تاريبلكف لذ

 اوس

 مس

 ةعلاملا اق: نق كرب و زيك منة روسو هم افلا وي 2

 « وه« ] .ةلاييعولع تاريبكت تلئاهدعبتليو نوءاةلاب1دتييهاثلا -

 ١ انرزعاخلثة عملك ذئءاوزلاق وكف ربى والا ف ةنيبلكلا

 ١ ديل نعال وصودلبه ةيثاثلاق ءلبلكلا دعب ىوالا ةءَولآو
 ١ "تم يئاغلا وو اكسل والا ربك ك لامل فهد دل فرعا قو

 ١١ ةناثلاقواعبس وإلا قداشلا] اور يبككلا عبدك امن لذيو

 ' 'لتيئايينبطخت وللا دعب بخيت يبكلادعبامف ايو [نح
 | ىضالاقرذاففلا هفدصماقحإ يذلا" سانل عي ينلكلاب ارز
 ١ ةنيطختو رسيامارزك سيبو هنسوهو افيرشتلا بكر ىنعاللا ماكحا

 أل فلنا ويل ريزتوب طاو عىجترلا بيساو ياما زم نو دع
 ال اى

 يإ

 و4

ْ 
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 لالا ويلا مدعو يمن اانمياتلانلا مويلا يل ائافويطالا |

 ثيحنارايزعقيول انالا تذيعلا ةولض كتير سوموضللبلك
 لولا نب اهولص لاوؤلا لبو لا موي ةؤاصلا نع نسانلا سوم لع
 ثواب دع ل نضئيمل ف اذلا موي نولسلا نمضلغ نب اداولاوزلا

 مك نا شلافلاوا خلا مويلاىلا دعالباعرحلادآاللرافافلاو, |

 يح ©

 ىاصل املا ِرلَأ عج ذالاح ليو عل انزل دعب تان شدلو زئاشالا
 اهاقازوجيو فما متاع, يلع ماجا عبس نامت او هس د انجلاوه“

 كارا هولشلال بم لخلل وجو الام نيعنموم دث انفوارشللاق
 هاتبايو علل دك,ديدناآلظادا ديعلل ون محول ريك اع مامالا
 دييعلل ريكو لم امالا عم عوكرلا توف ناخبا مامالا باله سنن
 هيد هربا لد علوا ويش عَ يبكلا كاتيا نسوي نعيد سوك
 ناربباكلا نقي امر نعامتس دس مامالا ةعرسآ'داودعولر ىرتكاانا:

 :«اءنلاخآتآريبلتلا ماما عبنيو هوتلا فلو وللا فارقبالف |١
 سا ناف ةعبتيال هنإف «ريبك ب سوهوتلب| مقل ل اونا ثواجذداالا

 لب ىوني ناكل اوضال انرواجئإ دعبيؤلبلا متي انا لب هريبلك ١
 فالغب مدل ى )إب نرتليوحالال انك واصلا لوحدلا :نيببك ||

 ات امامواهغافلا نعبا ان خفوالااقريبكلاوشإةيويتلا |

 ><بيول“
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 ظ .ةلقلاليعبدل درتي روعلاوةخافلادعيزتكوت 7و ذا افلا فيعنو ري

 ظ ْ كالوس كعلابَلبوَرريردخاللا "وبس انوا ذي ها عدس

 (١ دع يلصنؤضإلا ضاري ان درا ةآةاسلة از اره الئوه

 "1 اهرذاتو ريطالا نواصل ليت ترسو ةصالنلا ىاذل/اول ارضا

 ١ قاغ ادجلل "فطور انخلارلع ديعلا ةولض ءذتن دينملآِ ثلا

 | سال نلحو زانظالا]ة قرنان يقي نادرا يم تدني تناغم

 ظ ايعيرال الع ذاز امومدو ح ويالل ةعدارلا نخل انريخكاتلا ماتتسا ناو تييالو

 , | ةناعئلجيو هبراش ضقيو نانظا كدب ن الضالع ةيئتلا لاق

 '' | فعتسجوفم لغؤردلاد اف عؤبسالال اكل اسضلاب هتبقي
 , | ضعت كلل لتفعالا عوبسالاو اييجرا لسد هكرشا ف مذعالو امي

 ١ فيعلا مويمنيغل لجُرلا ل وتب ىس اًبالو دعبالا ثوعبرالاو طسوالاوفت

 : | عاتجالا ف ساانلا ضعب ءلعفي ىذلا ثدرعتلاو كن انما هللا لقت

 1 انوزتعتةسنيو وعدو ابنا عيا اهدا عاب ىدقزع شع

 | كليف ؤور كالو ابو دنم ئيخيوديل ى الع يس سيل مفر عل هاب

 , | رشكالاواندنع تس ليف ةولشلا بيتعةعبرطتلاريبلكو هاظلاؤهجو

 | | ةضيزو ةولضلانوكو هسوكدلاو هيلو ةناقالاط رغب بجو هناولع

 , ١ فاس راع بيالف يحد دنع: ]كه اذه ر فلا ديس عاج

 رس



 و

 ييلولا بقع بجبالو هيلع بجي :نهىدتف/!داالا ة[مالعالو دبعولع 3و ٠
 انيروذعل العالو دزذنل اواعالو لفاونلا بّجعال و ديعلا ةواصو لولا
 لير بج اهدتعوىَرلالهاواعالو دعبل موي ةعامجورلظلا اواصايندلا
 مزآو يلا مير ظ كلامدنعواثدلعة فرع ءؤادتباوةيوتللا قصي نم
 اهننعئ تلا اتا رخصعو ةاولص نا نوليف حمادنعرغل امون صع ظ

 مالشلارعب لوقت ناهتعصو [هلووواع لعلاو ةولصار شعواذلث نوليف

 جاور دهلدلل اوريكاة كااربكاةكتآودقلا ول اهلا لربك هّللإ كاملا

 ليلهتلال ضي فاشلا د يِعَو دعب نات ريبلتو ليلهتلال ضن انريبكتوُيَم |

 دوعي ديهسلا نم حزيولا بهو ماقيل وس دآمأ ت اريبليشلف ٠
 ال ناكناانكورصدحنو دوعلا كيل ب زبكيالو دوعبال جنو تليد
 ةهيتلا اياك ةولص كرت ةلحو ريلي اب 4دسقلاَيبلملا ىريال مامالا
 سكعلابو اريج يدقفاصريع ارر[زولرتكم اعلاذلل' نم امنع اهانفتف

 اطقساؤعش حل حا ماعم ارم ضقو اهني كزشول لآدكتكيال |٠٠

 ةيناتلاو زيك اوويرتلاروهسوزجاولو اوضوالب كر قبسؤل وز يبل 6

 .ربكتلا قس كايت ةيبلشلا مقؤولو ةيبلتلاب نيبال نويل بادب
 هلبتنالز وعساه جوبا يعم ا هال [فقؤ اعلا ةلملافورشلاو

 ١ ٠ ل 1 ا / / عر 8 : 5

 ب  : 1قو ةلبتلالاهامدقوايقلتسم مضوي ناسيالاوبال ادقش ولع

 - جي



 ظ كدت نابدارغيلا سابوراْسلا اه هجونوكيل ايلف هشؤإر

 1| ؟مؤيؤافنكذلادعبنتلتلااصاو اهيرمؤوي نا نود كيل لنغ

 ١١, ةضيرعةباصعب هايد شو ةائيعت نعت اما ذاذ هنعئيبالو

 ١ فسد قاعيدتلاسل شفي لوقو هده لطا دعو دس وفم

 ,أ| املمجلو كئاَتلِب عساو لعب ار يلغل سو داريلع ردو

 ١ | قبو قال عداببسوعل عي هبايش لونغ حاتم اريحا جرح
 | عي نوملا»نبواع و طويالو ديدح نب ئيطوا فيس نطيواع
 ١ | كرتلل ةيارهلا جشاكلملا هنيه شبتو لشي قحالن عالقلا

 ب | . دعلودرا] واو تل ادذع بج او ضئ احا سولجب وس اال ]مرا قد:
 :| قلربدارواىا حدف حولوا ري سو عووعضي نا يضس مشع

 ا كادالجروو انتو عوضونو اعبس ىااشحو !(ةلئءازن و ه] وحر وحلا

 || ىعناشلادئعواندلعدب ايش نع دو سيت نيلياو قاما ناّرلَشلا
 ( | هتروعلكرتسش باور ىواوفةظيلغلا هت وعرتست ورميت اكل سي نا | كو 2 لروما : 4 كا 1 260 07
 ان | ةقشييويواع لساغلا َتلَيدب زوخاثل ارهقلاوعو ةبكلاولا رسلان
 || ههجلب#ربو كوب ةالصا زتسال قتوروبالاقودئائتسال
 هنابلودث اني نكون امالخ اندلع ئتشتسالو ضركعالو

 اا تهوي ل . مه مفر ع "7 0

 .(١ *”ظهافؤ سال عسمو هيقبصاداواعارشليةق عدي سو هيتفشو
 1 ٠ ظ
 ٠ يعاوع ظ : 0



 را

 ظ ا 7
 كلة ضلافولابلا وجال ومد يلجر ل شع خوي الثاتكو يتلو هت
 سل سفب ئاولاةاموعاضويالف اباقعبالىنلااّما ةءلضلا ليغ

 دسب لغم ءامهيلغ ضيفي مين رع نس علا ىرادؤل بهن
 يرينا نوباضبوا نو لوو نجل تع ناش وا ياعم

 نيالادتش لع مهنى ا املا ل هد وفحننمالا هس لسغيزسيإلا

 ””لارعي هرعت مظل سغيل ههجوقلع ببليالو كلك سسيالا ل سعيك

 هئطب نيود تبكر وا هليوا مدصضقا نونو نا دعب | ناو الا
 عيادبلا و رنوضوالو هلع د يعي الو هلا | سنن جرح ن اف انيق اسم

 قو يلع لا ساو هندب لتببل حفلا« الاب لالالا قلي
 نسؤينبو جاقلاب هئل اغلاق رول ىرجاموا اما ىدّسلاء امة ثلا

 اذا ل يفو كالو عفظ نمالو ابل سني ٌئين خوي الوز وفعلا

 وزرطقلا نتككلا لامعتسا ها سنع سلو ةاخعاب شادو زلط تنال

 دكر اخ نيل بقو ههجوى اع هضويو هب هعماسو هئوشنيل

  ونازضائيلاك ان اسير ينس اودرب دك ىدععب هن وجو دقه ننأك 0

 1 ر زحل و هسا ع طونح لا لهو ب وثب فشلي ل نعاذلا
 هدو ع ضاون لع وق املا لعجيو لاَجّرلا وحي سررولاو نزطعيإلا

 ىلع :؛



 ا تالاف ع م تلال سعوث هاهدقوهناتبك و هدير هفناوهزهبجوتو

 ديكس ”هئمأتت ام و

 انس طسل
 ٠ ىلا سنانبلا بو

 375 ,ضحارلف اغلا بيرو عرولاوةنامالا ل ههاق دجوب /ناف ثيم
 0 00 ظ

 تاكازا ذل ووو د اهخر داوسكهدعب هير لوا اسم

 ىلإ 0 00 ام دع كل ووو هن طيجف

 تاهت هودي اتوب !تاماما ناتسح هنآتلا
 | نصي باوعاةشلثالجتلا قنكي نا هنسلاو «سازطا دل بوق
 ”قزحوه ف انلور ر '”اور سو“ سد سك 47 اوه «انلو ماذا

 ةفائلارال اراعزقتتي نا تحي ذيانللاو انيس ولع طبت

 تي ل عا لورق و اهلور اجو از الع ارحاتو

 باكل ب صيفنا ازال نك“ مدتلاو لا نرشلا دف انلاو ثدبلا

 22202001010 اره عتدلاو ملقلاملا

 (| ده ةبلرلا والي ةزسلاملا انيبدخل الصا ف وز ضرع هزعو
 1 هوو ريمحو ا طادسوعققافللاط سب نآنينلكلا ةفعوتسا

0 



 اهيلع
/ 

 نصيَملاَم يطل بعز دور رول اديب تجاوزوا
 الفيس اق ضم قيال بواب تلا وو لاك ظ

 :4س انشا ب ثبِحنأ الك هئاملل اون ننيميلا سمر اسيلازهجنس 1

 مطولا (يذ اوف اهرب صراع بز يفض اهرعفس لعيبي ضقت :ثللأو

 رالالا نط طرانالا تحن كلذ ئوط لموت ةلتنقملالارسأ/ قاع راخلا ١

 صر ازالا نيليمو ن انكالا نون ةقرلل سوزي م اكدئافللاو

 ناو ةغلابلاوولابلاكه قمجإ لاو عج للاو هر حلاك ه مامالاد ةقافللاو
 ليفو هءازجادحاو بطئ نكن اوةفانلو ماذا شلي هازل
 :نليايو شليانا نسحإلا ناوضاق لاق و سبونب هتيبملاو بوني بعل

 لي اقيم دولولاوطقلشلاو ن اجدخلو بن نكن او ولابلاهش

 لش ىنكلا ئديدجلو متلي لسفيالو ىننالاا/لعشلا ينل ةق> |
 دوربلاوجاتللاو لقتلا نم وجيد ضضايبلا فب دلو ساقلخولو

 رات نسعلاو عيل الجيل ريولام ملام مالعلابل ناكناو ||
 بوكر ازيإل كرب نوحي بيل ل اجيال دج لاناف ءانشلل ديالو.
 د ةعئل ور وبليلثم هس اننلا كلا نولي ناطيَيَو ةسورتملل 4|

 ةوبجث هيلي ط سوار بتعي ليف العدا ةءاي ا سيلتامة دلل دنعلا ١

 كداةتسلا شكك هلق ةثر ولآ وةتكلال قانا اقنع |



 ا ْ

 . يدب اءالبمات تآنكوديو ةئسلا شك اوجهم دوا ةيافالا ئالإو ظ

 ىتاشلادنعو مينكبدم اماسحم نتا اوم ايو كيلا

 ىلع سلال يس ضأ اننط سيئالو نسل نآخبإل لولو
 انوه اشو اانياجادبع ةكرتلا نولي نادل ثاريملا ودي :صولاد اسبللا

7-7 135 
 دنعجوزلاواع ةجوزلا نشكو هت ايحنك هتقنن هيلع بجي واع هننكت
 دل اقو ننعاضيا ةرسوم تءالن اليو ءرسعب تناك ) قسوب ىلا

 | هانفقحامولعمجوالاوهوالامكرتترل ناارثقفن هيلع سي واغ و فالاو
 خوم هثرييال نس هثفكن او هتك ىدب جرب هثربان هنفكو لو عشلاك

 0 ايس سول اريغب هبساقا

 مالسآوةنلطلإ اصلا طم افا يطانر 1و اك ه بانك وز لع

 ' | بافيغتوجيرلاببارعديتلاديبوقصلا مامادعظوو هنري كيلا
 ' | .يلعتوتتوطومالد ناعما طالتخال اهريكوا هَباداع لوح ضاحالو

 تاريبلكلاو ابكامالو ىدعالا ادعاف ثوُجولف مايقلا نكس ووقسلا

 ىفخازا ئوينبلا نع مامالا ليمناالا ءاعّرلاو طش اهتاف والا هوس
 الابن ةنامالاب نوَكآَو ءاعّدلا كرئيو تاريبلتلاب ننكي هناف قرت نا

 | ةاطالاترتولع دوله ىلل ماما ذادههل ءاسإ وضاقت مخ ثاطلستلا
 د ظ



 هنزاذلب مذ قتنا ابر وكدل ار بغل ى بلو هيلا يخوت ”ناا'را ءربعل نذاث اول:
 . ناطاشلا  ى ىقنريتو اريفل سيلفوهراصراوءاش نا ديعي اهلك مكتنانأ

 7ىإ نعزيامراثو وت اهلا لوفر هيج :ريوواوص د سوبملا دنع هنود 2
 ناوءانلوالا مدن ناطلشلاضحا د رارتعجوبا هيقتلالاق نامطاقكوتفاكو

 الواوا ضحيل ناوملفي ناىلوا 129 اولا ىضاقلاورصلا لاو رمح اخ

 مدي نالوا هتلر ثلا بحا ضع نطرشلا بجانصو ىف ل مام ضحو ىضاقلا ١ء
 للا حاضر بووضاقلا" م ميدقتلابىفواوزو صل لاو ةفيلخ ضخ اأو
 نا ايل والا بلي ىلداماو ايل والإ حو ببر وكام ا سدح ضو ذأ و
 ظءايلوالالعرسلف دولا حو ا هامإ مجمل نأ و ىفل ماما اومْقي
 ىلا ماماوةطرشلا بحاصووضماقلاو هفيلحوا ى اولا ضح داو هميدقت
 اوندتتبنااوداراوىالؤهنسادحااومَدَقَي ن «ايلوالاق اق ءايلوالاو
 ذه مهننابالا ةلوهنسدحا مققتيالو اذ اشننساوبدقي نا مكر كل نيراف

 'اوجمدعون هسا نسم الحا هيو لوو ثسوي ف إو ةفيلححا لوم ساي
 هلل صبإ نلوماشلالاقو كلام لاق دبو ن ابعت دم هلعب ىولار يع نول

 درا وهو ابمذع نا يسار يصا نالوم صارم ةداعا ئئ هلو ىفصب نأ.
 الس ع رينلااعوصيو ف دال | بيع حاتدنسال اءاعدئاؤب تلك

 دج يلو ِهسللآوِديودِي افلا بعد رتلادعبالك



هاظ انا لوتي اربع نةعبلا بقع وة اغلا
 ' لوتيلت م اعلا د

اإلا و ةتننح ايندلاو اتاني
 وو انلاتانع انفدةندحةدح

 فوتو عخأرلا ةرعلا ترءكزرنن اضمبس لوفي ليف
 تبل يئويلشلاب

 "ف طقف همي والا ةيلسل اكهيىنيل مو تلادونيال يمو موتلا وم
 707 ب مر ا

شو انتيموانتحلفغاَيآلال وفينا ةئلافلادعت اعدل ورم
 ظ اندها

 هيحافاتم هتيبحا وهلا انان اوانركدواتربلوانريقصَو انباع

 تيلااذهرقخو نامالا ولعه كوت انمهتيفوت سو مالسالا واع
0 

 ناك اي اةهجتلاو ناونمتلاو م غلاوةحاللاو حوّرلاب مخابسا
 ظ 1١ هي ائيسانال او هناسحا داع انسح كيلا اذه

 ةيتولا نميز وبيت انجل دحر ايقحر ولالا وقم لاو ىو
  هتوونسو هلوفدعب لوقي كلكم ر بع يلا ناكن او تقومء اعد سيلا

 فيو آجانلهطعجل لل لو انا هلعجّرهإلا نابال لع هقوتف ان
 دش و اينمؤلاوهلءاعدلا يرش اعئةماعفاش انلهلعجاّرللا

 ابهوجا هبرظعاو امنيزاوم هب لفت لوفي يفو لذطلاىدلاول اوعدبو
 همس يسيل ا

  لفطلابنونجلاو يفمؤلا اصب هقفللو ميهابأ ةلاذك ملعجا يالا

 . ضحي نيو ىلبلادعب قمزاعلا نود ّءاصالا نونجلابديعي ناوي

 . لخجوبوطخل اح وريبككم امالا ليولام شيال ز محا 'اريبككلا لوادنع

 ناك



 نيبوبوبا لَو ظنيال هن افايب مامالاهقيبسةريبكت دنع صاح اكس
 دعب ءاجنزم دخلات دلوني جانتفاماةريبلل هحاكا شبا ةهوبسلا بكي
 دهرنعتاريبكت كلثوم م اهلا سارا ريكي هبل ءامالا ركام

 ديو! دار وعنا رملاولب كرو ةولصلا هت اف امسدنعو ىوتنلا هيلع
 ءاعيرعنيةيلاوتنتارببكتلا نمدتاؤام ووبسماومتيبوةروصلا هله ٠

 هْعِاؤلْص فائكالارعت عكر د اذ هتولصلطبش هاو لب منال

 ناو لطتدال ف تكا العار عضولبعو هتولص تلطب اهزنالاريبلتلا ءلققي

 ىلوالاةزيبلكلا الا ةنانجلا ةولص كديللا يزدالو ضرالا زع تعم
 وتو يبل دنع علا هساتخا 'هلبحافس ميم” اوزلاهاظك
 اورلاهاظو ىتناوا ناكإ كلتا رصف اذ ئيسامإلاققيوةمالا لف
 وعر |:نملاو ةياورزث لجتلا نك هؤلاطسو »ا نؤيموقيدلا فيحان
 مدقتيةلعبساون هول حف ونص :لثوفنعب نانو: اول رهالخ
 دحاة ن أنت مه موو فوفصة ئلث هئارد فِقي وهمامالل ظدحا

 ولو هاروونو :ولتشلا فاس الكب اهحك نازل ينص شنو
 ولات ناجم امال ءاسيال افي اس هس ؛رءاوعضوت عضولا اول
 لآقو اندنعةعاجر وس هيلع ةولنقلا, ايو اًواساد قف هويتنا
 عبو مامالاور وبسم ا جر اخب تعم ول ارب سابو دجاو يئفالا



 ئاعتعضوول هليإل ةلصتم ىونيقلاو لن ييسل انئابلآو اوارعبد ولا

 ضد ةيف اشم وفاتح دوهسلا 4 موقلاو مامالاوريهسلا با

 ىلاعياصيالو ع سفن هنا هنا فراع بلغوا هربت لية ص هيلع لجو لو
 لال | لاعبوا فسصنلاو اهلك ادجي ناب لهاا ناكا اإل ا وضع

 00 ءابولعزتسيال كولعلاب قوس هذض دحوولاه لعب

 بولو طو د عبالنق نآو نااسغيالو بال احالتفاذا ةىبرط طاق

 ليتلابرصلا ىاعنوباملاوهّيبمعلاب يلونقلا حوا اعؤ ساهرا انوا

 هسه لق سس "سو, بلعواسبال ديوب ادهالتق بم «ىرطلا عاطقخ ْ

 كالزتسامتدالفدنعمت ولج راع سوو (فسون ىف الائالخ  نلعواصم

 .. هيلعاصيالو لشعإلاو ايحوزنلا يخول ااذلو هيلع صورو لسع ةكرحوا

 رعييبسو أو هيلعزاسب هيوبا دحا همبسول ناو تانو يمس ن أَو

 ناكومدشنب بقل ل ساو ا امصدحا لسا ئ الاه يلع سيال اهدحا
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 كبنابجامااراوينا بيسو الل افدلاخةلعبرالا اب اوجزم
 تالكتاوطخايجبزما ةذانجتل منسم هاسإخهلؤنل تاوطخرشع
 رق نيالا هدتواع عضم اهم قنبكاذبي ند عيني ةريبكيعبرسا هنع

 نساؤلو ةَبادلااغماجر»لدا كدي عَن جو كلدلاعزؤم
 و ظ



 ايناس ارو بك[ وهو هيدي اعءاهعيا هيدي عدحإ لج ساكنا

 ابر نما ئنيوعرسبو ةّبادلاوا ظلالعت بلا لجلي ىبطوا فس
 دليلا ءانئلو هو قنعلا نود قدعلا نب يرضؤهو بنج نود

 لف الخيشما الا ارماذق لا ويدل ب طضب نار يغننمءاسالا

 رابقلاةراثابىن و بوليكدعبب نادل امدقتَك ا ”دلخريسبلألاواندنع
 نا داما انااا هبتمانا ل انجل دخا موقبال_ لدقفاى ناو

 قت نا ييولو وشم ايل مايقلا نم ثيداحإلا ى روم اوعي
 معسن ا "ىكرلا ليم ليخا قو ناداباملا عجربالاولاق ىاصامءيلعو ادع

 د نولي ناايعبتل قبر والاد دجوالا وسو رز ذاربفب عوجتلا
 ثوعيالو تبل !هيلاريضياننو تولاب اظعتم هلام لا هنم اهيفم

 لاققزانجت كتبا لج دومس:ب| حو زعبل وابنالا ثيداحاب
 كيقلاليطلن اشو الرا كتراال ةذ انج تاو ء|وضتادل

 كتلْيمو عة هزكن لقلا تورو كلل بازم تول ضروري
 ارعضجاي ناءاسللؤبتيالَر ه شنو ؛لقيو سناك كديلاوىلوالا
 ودخل تو بويحلا شو حونلا ميو انئ امز اج يعز هاك ل
 شمو بورما قش م ارم سبيل تاسع هل ونل كل ذو خو [يرطلو

 ى عومّدلالاسرابءامبلاب سائل ةتله اهلاىوعدب عدو دودفلل



| 

 الو اييعلا عدب بذعيال هنلى امعلتنإ ع ملوتل لزنل او ةئ انما
 ا مناك آومجيواهناسنراشاواذيب بدعنلكت بلقلا نهب

: : 0 #2 
1 

 ةنانجل عابس | كرئيال سزمترلناف جيت هياتم ةعباص ةذ انما 0

 نارتم سولعل ءاوريقلاملا ةئانجل تهتناانا دبلقب_اكيو كذا
 ن ازياف هك مايقلا بود وسلجي تعضوا ذو انعالانع نون
 الارئلمانازاوللاربقلا ل ضمالاو سورضلاوةلجافل دعب دّيتموهو
 ةلاتلا اجامل مخي نا وقلاو وجر نيرالا نولي ن ابك لوكا

 ١ ةريكج وجينا ”ىفسلاو بالا, يلع بصني تريلا ارزو طوي ”مفحربفلا نس
 يلع ققسيبو ارقيب تلا وطوبو هزعزلا للان اهاتي اجويببوررلاك
 انرايد ئادراتخلا ةفانلا لاق تّيملا قتلا سشمالو يشف و ا 'نيللاب

 ١ ١ م ل ١ 1 نا ٠ 5 ٠ ا

 | ددحزيولو توباتلا ارو بيدولو اج الا اء اجا قحضرالا ةوخَرلا
 ةوجس ضرالا نايا لاما سنس توباتلا نيو طوسبم اق هلثمو

/ 5 
 ىو هبطاقءاملعلا لوى اهوراماهربع توباتلا نوكوم هّيدنوا
 فيزنلل بلال عجو تيل |ّم اياعلا ةترطلانيطنو بالا ميم شرفي نا

1 

 ١ ذاخاانئباشم», ةيساو اطيل آى و دجللا ها زنبر يصيل ,ساسبنو تّيبلا نيب
 ٌليفرلا ئعرادتمو ةوخبس نعرالا نولول د ئاعي ءاشلل توباثلا
 ويثاوداز نافةماتلاط سووا لجتلاسدصملا :ريخيرلا ىو هماق لثم لف

1 

 نفما

1 
1 
 ع
 لوف
0 

1 

 ا



 ظ ةماتلا: ضر ىوالا تاآمف ننحاوزو ةماق دادتماوتع نة لضم

 :ابقلإزقتسةلابتلا ة هجزم اهنوربتلا ى تيل ايو امم انيولغالاو

 هساللبت نبل نربتلا ل جرم دذع عضوب نابلس لينال ههضو د ذع

 مةليرعو ك[نعْصَو هتلر َسَل دعضاو لوقي جاو وناشللا فال خزي نم

 ربتعلا لب فشو ابو ننيعضاولاد دع نيبيغنالوك انقسدللال وسر

 هداقل هاكر ف ةرلا نوب ىو عوار عبلارروةيا انكلال وصح 1

 كيلاؤراك 1 نيف انالن اود اك4 و ئازما ريثلا ل خليل تناجالا نه

 «ركونبللا ىوتس وح ع ضولاالاحبونب : لام يرش سوى شنوا
 فارقلا 34 بلا هجويو قفاشللافالخلجتلا وحي بيساو لكلا لع
 ناّدنسلا عباس و ةلتعلال خو هظواعؤليالو نيالا ّقشواعتهابتلا

 ةيعفاشلا بكر ىورتلال اف ةزهلا ضرالا“ةزعي بارتلزبقلاك شرفي ١.١
 انين انباصإل» يلعن قارلو جوا ةنبلهس) تقفز عجب هبال
 الثل وحيدا بارتي ديرو ستيل تلا دنسوةلئسوا دبرْصم تح ضوي نا

 قوس توتةلبثلا زهيجزم, يلعن يلاقي ى دوق اعنبللا ىوسيو بلقب
 نلتخلمد هللا كن شريئهلو بصقلاب ساو اشم بارتلا »لعل زئيالبك 1

 ليمون او جالا ليو الليد ءليليط للا ون ابرموبنلا ضو

 بارتلاواعي ازيالو بارتلا اهيرْءضرالا ةواخردنع هب رسايل



 ىتح بسب ارز س اإل دع نعود ايزلا يور بتلا نم جيخئذلا آ ١

 ظ اخ اندنعهطسيالو ربقلا ينو بع املا س انالو انلث يلعب ارتلا 0١

 1 0٠0 ل دشيع : 17 ْ 1

 || كف عابلا ريشا علما عراردفرقنا ينس ]ا قوضالل "1
1 

 ا

 | هيف تلتلاعاا كيران هيلورشلاصيمجيوالبلقتلو 2232323237 0 0

 '( | كتنلاةيناكواطون آبل غبي ادا اريلع بتلكو سوش] بصي

 ةبقو تيم ءانب هيلع مب نا عايةفيلحملا نعر نيل عليو هذا ملا ظ

 هب اتللا يفسويوب !ةكوريلع سولج او دوطو لانك كل ذوو ا ُ ( ١ ا

 ١ |١' نياصوصح دب عني كالا راك هدرا ديه! عفان 1
 :أ كالةيتحلاديرشلاام ار اينذلا ئ نينلكلاىعديرساهل عرشلا مالح 0

 ظ داقنتعالازعؤسوكدل !ماكحإلا هب لعني رع سبلف صوسخملا باوثلا هللا دغو 1

 ' || ديل اسس لتق نم دعا هتلاودب وفل سوه للا لبس ل تف كلانا

 |١ لامببهياليتق الظزتقهنااعرعاط تلمع لسة فينحفإ لونولجرلكل ١ ظ 5

 ! || هلتقارللفاشاازهؤوةمايطلاو فيلعتلا دو كاتي اهل ؤئولعوسررولو ظ ١

 ! بيا ادهئباتفنل ةناكبسى ابد ناكّئيش قايوعبلاوا بول لها ١

 ا | جيادنعبللرارؤ:لثمريسالا ل ئفكداصا بيرل اوس لام لئتل فني ٠

 ' | ملشلاودنبابالآتقكطامل بجووالكلادنعهبعد سالت 1
 ' ([ . ةيمعلالهاوةوزرطلا عاطقو تاغببا نسرتق ند جنم كاذبه زع أ
 ا
 روتتلا» ْ ظ 0



 لاملتقب بجو 5 ىاظاولنقيمل مذ ل صاضعو ادجبلوتتلاو

 ماجا نيداعلاد يقي يوم |قلاهلتقب يجووكذلا دلو دهلربغ لتنك

 /لتقدنا كا محاليئهتبلاوع بجيولوا ةلما فلا ف بجو ؛اوسدلاك

 ىلعءاسننلاو سياكل بنكلو يوتا وَيَبعلا حودلشل ع سيب
 انا اثترالاو انقث'ىافتاب تفر نو اهلافالختفينحخ الوم

 ةمخدب و ابو اانيحةكرعلا نمل قتنيوا كادي وا مانيوا بيبو ال كأث

 نائف مواولو هلتهوهو ةولص و هيلعوطيوااهوكوا
 كلل نلف ءخنلا وما نس ناو اقافتا ثاثنراوتف فاينل سوما نم ناك
 .امائاينزلا ماب ىصوا امض فالخ ايفو نيل اذالخ كوي دنع

 فسم اوني ارزيب فالخو ليمو اق افتا اثر نولكواف لا وماب

 و ز>الار وماب ىصوااد امنع د حباوَجو اينّدلاريوماب صو اذن اابم
 انا هنا حيو نعور كم العب ]عتب وا ىرتشيوا عيسي ا ثاثتر الا نم

 ءاضقنادعب هللا اذعد ل تعي نول ناو ثترم وبك ةليلو اموياّيحهئاكى فب

 روكهلابهتلا حوش مققنانمئباذترم ريسبالف ابياضقنالبصاما بز ا

 شكلا نجم سينما دي ل تق ىتلا هب ايثو همدب ضدي لب لسغيالان
 اشمان هيلعلمنايئ اذ ليورتلاذكو ٌعالشلاو فح او وشل و ولا

 كلي نينات [ناوةفافلوساز اهنض كول ناب هيلعد ازي نَا شكوع



اشلاو كاللافول ادع دهن روم 5
 0 لئالنلاووض

 اكاةزانإل ةولصك نذال اب اال ذ انجلا سرايا

 ظ' . العالاكأ نذالابس ابل :ينلا ضعبذفو ةولصلاك هريغل ولا نانا

 ١ 1لتر ياه ائاذكهقحاوضتبلا نجر دج لعبنا
 - هئلبو ىلا بوغلا لشعشا فير انكلانمؤله دآ يل زءاهاني و
 كلذ قةتنلا تاعامريعاسابيع يقلب ة فحمل طديبوةقرجت
 | قينيالزءانكلا تلو هل ناكئاوتز اج هنير لهاملاةقكوىآَو

 "| ناديعبنمهنز ابني صنيبو هنيب يلب عماتي ان اماما
 "| ةفحئريتلب النرد ناكولاقآ د ادت الاب نييملا ذا هلك اذهءاش
 1 لنا كْنَلا نيّدلا لها ىلا /ىت ديالو ارينككالو لشعر يغب بلكذاا»

انلالعمتنكي حيو هيلع هنفكبجي مالو لامدل يلو تآمةهبلا
 / |  س

 2 ١ ساولاكس ارلظ نموا اهيبولنافلاملا تيبزو بج دي اذنك ةوبرعب

 1 مجخاصرعنولنارحآ نيكل رص ئطاولائس اتم لش نا نسانلا

 ! | كلا شنبةهقض آت يمدجويولناو هيلا د نعت هنيعب
ااعالهثريواااغ هلام م ناكاناذ لادا يجب ننكر طوعو

 غي
 ؛ ١

 أ |  نّيلاسرتفاو لجسديئازهكلا دجيورخ هلام نسايم لج ركام
 ' | تفك جيداامدعب خاتم :يحملايال كيلا قالدل نضكلاذ يس

 3 + بم ابويا دا ند حجيج + وك يقل : 5 3
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 اا
1 
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 تدار ام اجاب ارجهوز :ءلا اضن نا ثوجي اندنع يف نمل سؤنال
 ,انفتنادلوةفل خلل افولخان دنع هتجوز:يزلا دنعز والو ةةعلا
 ليقدنم تايولاكو ئداجلاو كلام افالحةدالولاب ندع تضقناول
 هيشب كطووأ ءاباوادني ا تلبقاؤ وا كعب وادلق تّدتساوا هوم

 ناواهدتسر فال د لولا آَو ىداشلل افالح لفت ةعيجتلاَ قلص
 نفذ لويوهو دا سقت ”فيلجوا نع باور قي عاما تلاوه لعلا ىف تناك
 ناك زمقنيءام امر ولاوضعاوس وشك ّيلا سعوا دجحاو كلان
 دعب كلن باولعولا كو ةيلعاولصاون اكن ا واصلا داعي وو معلا ]سيبو
 جيل دشنبال ليهاولو يلع بارتلال ابر نأ ل تقر بقلا دعو
 داسع طقس ط وسلا ون اوج الا ب عولَضلا هتراعاو هاسعطقسو

 شينيال اف نسل الضال ضي لولا ذك ظالاوهرهربقواعوفسو
 دول افالخ:نللانطقني ل اهوبذا هبصا تييولو تارت ليها امدعب
 ءاروفلل معردوا بوني زمدوكء اقاضا ل نع ينلكل ل كلذ اعد

 هنماعف متمربفلا 3 عقوولو حر ةعفشب تذخاو | ةبوصعم ضر
 تام :كدامريغلربقلا شن وجيالو حلو شب بازتلاليهلامدعب
 ايئاثريلعاوكصوو ولع“ امدجو يلع اولصو ا تق ء ام اودهعرف

 تنيلا نييوهنيبك رشملا بوئلاب وو ا يقلوتواشلا د اعتالل قو



 ان
! 

١ 

 اا

 | ١١ فواتيمافالاوثلتلا هنوني بسوا دربلاط ضمن اكن ا ثيورولا وا

 | 3ع دالافالاوهب تتلالسنعولع متفىشطعلا هيلا ط ضان اءالآآَللَه

 0 مطل دعبول وفعال هل و اندثعدحلو مكى يا نه

رب ئزنكاوا نشا نضر وع الو
 ١ لعب دكرجو رولا دنعإل ادحاة 

 ١ ١, نيل ةلطابةتيصولاف نالاؤر يلعب [ىصوأ بازغلا نيل ئاخارزيب

 ! ١١ كوربتلالاخناوءلا فية يصولان لو ءابلو الا ءاضربالا مهقتيدا هل
 تراجتز انجرلعئعدحو اشاء اصولو ةزئاجابن ا, ةسمبا ةياوز /

 كلوا وزعاجزوجواعم تادإ نس كسي نآَت يو لولا ارباطتسو

 . طحلو نولعجيو ةلحاو ةءلض,يلعوفصي نار اَجَدت اذََل تعبجا
 ف دبعلاو لل ىوتسو مانال ايام لاجل ل عير ىلو ثلخ

  روهؤلعجائاش او ءاسلاوث انانكل هن نايا ةياوزلارهاظ

 أ ١ ”ناعزتولولضالاوقحرت لحلو لئرلخ وفن نا تؤيفو الحل اتم
 ْ تنوبالتحاا نارى زعل ا قتشو ف وال لزم ىذا يب رانج

 ١ | نياسلمدلعليفارب ل عنداعتدجو ناذايتلا تومو يلسلا
 !| اتا نائيلل نكد اوسلا سلو بساشلا صفو باشاللو ناتذلا

 ' | 2سانكلا زيكو اولا ىسلاماودوهي مهن نيكولا ذا ةمالع نواب

 / | نولمال ناني براثا ضفاذكوةمالع نوايا فدعريخو'عئوالا م

 000 ا

 0 هه

 1011111: بج جم جس جب



 قتلا ديواني اصر فارزتقا كنان“
 زنكارازللا نارا يللا كوبر .ريلعياصو لفل لسع نوللعلا
 , :ةنكدلا ان اواللضو تس ليف ءاوساوداكئ او بلع ] فر ماو اولسع

 يرون ىوتشوةةحرلع راقد لفد نيلسلارباقمئ ليقف
 مانلعتاللبحتامءهس نك ةيباتك ةياتحالالصآو
 رباقم ف دن معن لاق اين دى ب اهّصلا ئلتخاو ءاجالاب
 . عقسالا نبازلثاو م اعنبَهبَعلاَقو يك م ارباقمثلبعو ياسا
 اهنا عمي ديككانابتَ ضعى د طوحالاوههودحاعر ص اررل نؤتيل
 لحوول و نسحوعدو ىجورتلالافاعرهظو ا نينجا هجو نال ابقلاى ا

 دو ضي ياور فقال او ابيلعهامبسبلعناكاناف مالسال اوي لبق
 الو بح اءادو دجوولاكر اقلاع هيلغواسيَه .يتلاوزيلع ىلصي

 بررغلاتفوئة:انلل سمحوا وب الإ ل ن اك ةايتلا ف ةمدلع ظ

 اصياةتببلاملقتليفو بوم اةَنْسون زر ١ انهل بزعم ا ةءاص منك

 ىلع عّديعلا ةواصتيَدَم ديعلا ةدلص تفك ترقحول و ةذ انجل الع
 ملغراصيل ةعجل تقوولا رخاء: ىهلل ةويص تبل يجول بطش ١ ا

 4 انناو نفد اورخاه نمد ببس:ىهل توماوفاخولات ا لفعوج

 ٌسورتس حالصوا هب قوا,اوجل تاك ا لفاونلا سلنفماةزاذجل



 قيفلارفحوةزانج الجياعر اهبتنالا زوو ل صم |لفاونلا واو

 ١ ليئُملا يىتابو بصوتي كلذزاوجنياخلا فعو كلاش ”وحبالو

 لقتل الص لتننآو هيف تامكنلا ناعما ارب اقم نود تم او
. 

م ادلب ىلا هلقث اولغ انه دو سائواف زيلينو اليم
 -ةوزا

 . اًتآاشيا شنتلاةةمؤ عايل ليفو نشلا نود اع نهتم

 أ نيغللا قسرا نوال دهجوبهخاخا نوجيالفزعذلادعب

 ةدقوف عئزورفلاىوسءاش ناو ةفزحريغلا كل ْداَمَسَوآََو 3

 1 طؤملا ماقنذ نوبل يول خاببا:ياقسةيقنا
 .' ضاخئللذ ةولاربلوا غصن ايواوسم تامىذلا تيبا دورا

 دنع فعال ئييملف لواللبيولامزا نمدلر بج زعبالو ءايشالاب

 ايوان لعجيو لوا والا ماظعمي نائل ظعلادجييرل ناب ضلا

 ١ لسع ضرما اييرقيرسيل هئيفس تامزمو ب ارتلا ما زحاحْرحالا
 انودرةلالعنمبلتلا تابثلا علض يور هلا ىىتلاو يلع زيكو
 و !ةيرشلا كرش تنام ثدحص نا ةرظو اييط ىؤرؤلو سبايلا

 دوهعلإت لةئسلا دههررلا لوو لبتجاح ا انتو ربا نعول

 (3 يلع ملت وتيو امافاه دنعباعلآواةرايزؤلا ب
 ظ ةضاغلا /لمتلالا قلبا تالئح أوم 104010 اوز و

 نلتنلل

! 



 دلو زجل مدعي ارم او رتلا دذعننيئن ساقلا سالجا ك ثلتح آو
 رلولا ناطضاوتتامقت]مآ حابنلا بييسلاووليل نعذلا لب
 وا ةؤلؤل ءلتباولاّبآ اينطب شيب قحدن رويل اروع بلخ وأمل
 ماظع ك3 ءىلوا اذه ما هنبا لاق ّىشيإللبقف ن امشالا لام
 روبقلاةءايز بحسن ائيماقدلا عروتعق تدجوواذ ادومبلا
 تّيللبقتسٍل فو هلبقلالبقتسس اك اقاوعدي و اش هيو لاجل
 وبالاقت تلا قردهلشلالع هترساي اق هالللا ذل ئيفاتنسلا لوفوه
 اسائربىلالوا وسال دنقل الاعديلا هضو ثرعيول ثييللا
 و َيررنا كءاضنلا ةداعنمهئاءابحال ا ئو رعدبهَّقالا شل اقو

 "در [ىهقلا نم دحا نعالد د كلاس لع نع ديف نسال كدب دنا كش ال

 رويسلا ىوربو والا ثالخو عنو ماتا هذلئزبصنلل سولجلا وك

 تيلان كنا كيل نعم ككرجا قلاع لاق هاب ديرفتلا نفسو

 امولعتلا لها نمدف ايضلاذ اغا علك نيل لوقيالفالل اوان

 مل ماعطهئيزز دعابالا «ابرفالاو تملا اريج ايت واولاق
 وبلا ااعطلاناختاهكدنا ىزازبلا_كدولكالاكمسلعة ئكآَو
 مساوم ا 'ربتلاملا ماعطلال قت و ىبسالادعبو ثلاثلاو لالا

 [وسةوقلوتؤلل ؛قلاووالضلا و تإقلا ةلقب ةوعذلا نانضأو |



 1 ار يس سمو وب

 ع يلف تا انسحضاملا ًمقنللاماعطنتا نابل مالا جول

 . اهخينبلل اونقعنلاعضولاتييب لج ايزو ىف ةربقم فر (لعح

 232205 ىدهبالا اوديئتن انال ةعس نضرالا 2 احا

 ةربثلل ن اكان انفه بم نعد هتآد فارجو ةرش اناعح

 كامو لولا ”ىنن دام تضنو راجةةقيط تناك آو وك عساو
 أ

 | تككعياو اق اما نسكت دهس قلو احا ام

 |١ هيلعوبوهبسائالف رض هَسِنَل رخو "الافالاومليزس نا عربغل

 1 _ ٍهنبلا جاهل قال انااوط ةئييذ مال اناني كذلاو هايلّيفو

 ظ ومضر كابو ست كدت امو اهدلوتل ربتلا طالخب ابل اغةزورم

 ر| رقكادتماعوا تملا هتهيجولعبتكول راغقلا عمال إو

 | يانا انييدتلا ضغبارغو تيل دن اهسدتلاذغب نإ ىررب هماث دهع

 ظ ماللاة كل ةلعنض رحيل رجلا د قلا وسل دصو هتربجني بتليانا

 /| باذعلاة كولر تداجيرتلا# تعطواتا لاق ملاح نعلكسو

 / | لاقت نجلا تلامس كدصو قتهبجراعاب وأمه داماتاف

 ] ةنايص باب ماكل صفع هناضبكتلاو باذعلا نى تضآ

 . مثلا لكا سر صل شير عالوتل ةهبركلا ديزل لارا نعر يملا

 لسلا# ظ ظ



 هفئاتباصىااشلكوللا نافاندييسنيزيالذ زاك لسبلاو ٠
 ةءاقاوراعشالاد اشر اول شلاو علا نعو ايثدلا ثيدحْنعَو مدون

 تقوم روةرورضريغلا اهو ملا وةلاشلا نا دس و دودملا

 أ يجيباعو خيو ةولتلارغل ن ايبقلاو يناجي لاخداو ةموضفلاو ظ
 فلعلل ةجاح ا دقب ل ذلاو عيبلا حابيو دشلسابع مهيهتاو تو |١

 ةدابعو كو عون ريو يلام رعخلاداشنا نم دإرلاو بسككاو اويل
 ةطابخا لو كلذل كلؤلذعاا عطومرني ناكن اال ادد ؛اضوتلا لبو |[

 بالا[ وخيينايبملا نع هظفحة ورمل ناكاناالا وايمن
 ليا ليتم د تل ة يحن اكن او لير جاب ىهلباداكن اف تابعنا عمد |

 دءاطعالا عليه لاؤرشلا يييو ةسورط بتول نا ريلعتلا نه كولو

 لوالاوءاطعالا عالي ىلصلا ىدب نيل باقرتلا | ئرل نال

 - ك/ريمحو بلاراعإل رم اىاعإل ءدوسلا ن ا ظ

 طضا ناو ضعببهضعب كل ديو ديون طب ةخائئالط اولاد أو |
 اذلووبءازجا نس تيل اهتال فخا ىراوزلا ئومو رمل تخهئقلاف

 عئذاو هتاوطساوار سلات اب نيعلاناومومتو لحلها,
 ريصحتعطقبس ئاوساالئ يو ةعوطمومهبشخم ارو عوج تازتب |
 ناكن او لعتال نى والاوانغيا هبسن ابالف اررلعوتضيال هلك ةاقلم 1

 ال



 اهدقناكنآوء امدسب دوبل رطجبالو بويل هيف اسوم بارتلا

 اهبطاسالا نيف ةذن هضرا تاك اولا وويشلا عع كو

 «لعالب د ويس اومن نآَوهعاتمو رمح عضول تبرع نوعين | سئابالو

 . هيفوسي نا سخياببطب بطين ا ليو ى جام امادعا هجيبلف مدئرغ
 سائر ليدو تاكعلابغل ونا كودو نادل او سخي نعتدب

 ظ ةضييو فالثل نم جويل فاعكعالا كوني نا ىوالاو هبط هاني ا ب رعلا

 الا ةولَضِلار علا سولو لاب نك انالو دوو جرن يس حنس هنو

 ١ دجانلال ضف اداضيا فوم كي وسلاو ,ليامزيو لي هن اف عملا

 ظ متانمدقلا تيب ويسمي ةنيدلا مد ئينلاديسسرن اال بلا
 . هديعم ناوضاقر كرر رظعالافهلظعالا ون مقالاف مدفالاٌ ابق ديس

 ايرط ابوتسا نفر ّضالادملّمؤملا ىايوتسا فاف لضف ا مدفالا ا

 ش هعاجكنتاولا بهذي هبىدتتي اررتم نايم ا نك عدح سوما

 هقفاو عصا هماماكذلار اتكبن !لضعالاو بحت هيقفلاريعو لقا

 تاق ن اذ هعجفكئ او ةمافإ نم لضئا هعجبمج]ت ناو هّيحر سو

 ١ لضفاوهمر اكسب حا ليسو ا ناف هّيحر يس ةعاوإ ه نتا

 : عاني ئيفالا دويس اوني نا قينبوم؟بلادوسو مادا سلا ىلا
 / | ذنغلو دقملا ننزل ةيحر ويم اديس ةعاوإ كريولان ا



 . هلكروسملا بهذنالو هحو هن نول اؤسن عاج تير تكيلول

 مقتل هرزعيل نويحيبال نتؤلا باغول ةعاولا كو ةغاج
 هاداتعإروا ةعلروا حاتتالا ةريبكيو دخل تتاذ ولاة لو هدحا

 ل اعل اه دمام ناار ديلا بحنينل هع ئ ابك اهنكب
 لهصاقنلا قو ضايبإ دعب هدحو اريلسصي نا ل شفالا ف ضايبلا بابغ
 ناؤيضاقرككوىافتالاب لضف ار ابخاما ءاوسل ا دسرمدل هوانا

 اكو >ادهسملا لون نادلابررلكادا ايناز لماما ناكاذا

 دهس لجل خر آو دتماما ابر الكو علي هلصحص ناكن ا قبني
 نميز ءابو ل سي تحل الا م جزيل > آد هس ئ ريفا |
 ,ظنتبن اكان الا ابل نانا قناة واسل/ ةصيولاممثع نانا دعس ١ ؛

 ال ذلك وس قا نؤموا اماما نالئاب ذا :عاجيادب ظ
 ملفا ىةماقالا عش اذاالا ةولّصلا كلتولصام دعب جينا

 ىف عابالفتشمادتقالانا هم منار مس كيالاكل ءافععلاو

 بباهبقفلادنعر سما اسمدل ةانهلو يعل [اصَمو ديتول برزخ
 هلل تابنانيضاقدل فاو ىضجتلا دنع ممدعتخالاوتيللا ||

 نيلوراصتم ونَصلا ةيإرول آو ءادتقالا صّوحةءاسقلا ادادنع
 هكر يبا ءانفو نئادلو بنا وحد ةمرحورمورلا ةحبئملكما ٠٠



 قيود هسا« لسادلو فوفشلالقيملئ او دم نمار اوَوَح

 ١١ لعتلاناكلاومدؤ انفوروعو بني لوخوتبزل نودراكلا نر سنتا

 . ةعاججايلويل ةيبرطلا عاونولخ قلادجلاسللةعبرطد بو هنيب يلد

 تقلغاوأ تامناد هاير دابنم تاكيد كد هش كوني
 - ءاتبلجوطودضءولّصلا هدادحا توعنيدلوازو نم ةعاجب سل ناك
 ٠ تقلغاول تامئآو اكعالا يومي ةمدقتلا ماعلا هيجي تن

 | ةعتلاوالاو عاج مس نييلف ةعاخجبل تاكو دعاس ليم

 داوبجكوس ماكحولا نو تنس اها طلاو يسم را زن نول عي هع ةولقلا نم

 الاضا رويس الك سلف ةواقلل اعضوم هتيبئْذَقتآولَو ف اعدم

 اذاالا كلذ نيزثكك بالة لبللا ثلثولادييسلا سة[ سس لو
 باتكا سندي نا زوو وضولا كل ذى اد انعم ناكوا فقاولاه لورا

 . انلكملاذاو هن نوصي سانلا ءاداماهدعبو اصلا لو ئيوضوب
 ' | ةهاقاوائابه ةعامب للك ليولف بنت ؤمو ماما ديينسلل
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 عيتاو ءليالاو ل ى والا ة كيس وراع الرول نا سكي نعال

 دهس وب لح عقاولا رك وابانجالا ق علورني ةولَصلاب سائؤ

 رول

 ا يا 8

 نمي ع



 [هبمتل هلم لف ةماعلا ةقحدنال نمقصين ا ىتبنيال ةنيدلاروسولع
 ضرا بنجد كوس انا ئمسلا ئاضةليوصغم ضر كئنيم اك

 راعجوروسؤبا لجبال كركد ار بجتنؤلابهضرا دخت لجل
 ناثال/لنرانتلاواعوطونيمملا طبسودتراعؤدشربئجاو# اقبدللا

 ًانكوريلا كلذ ؤى/لاف نبل ناوالها نالاناذلنو د مامالاو ةماقألاو ظ
 . انذؤلل ماليصنو «نانتآو زرع ى وا ةدعناس تر يغسو ف ابلادلو
 /متءاتحافف ابلا عساتحا ىذلا "هى وا ةويراتخل نم ناكن اف ةآ ل الها عم

 ىرتشا ىعوساقلاوبالئسى لوا ئابلارابتحاف انوتسلاّ نة اونو

 نا كيلاوبالاقءاوسابعل اق لضفا امهتانئيسللر يمل وانوحتلا ١
 انالثا ةجارل ئوءاوس ان اكد آه لضفا ورم اعد لا اجانحر ويلان اك ١

 ةنايصانن امرا ةهإالا ملغ ةصالاو ديما باب لغوي باونلا اوس"
 بفدذلاءاهو جالو شيللاب يسم ا شنب سابالو تلا نعد ظ

 حو هيك مونمّندَل لو املس ىلل نعل ةهيززيب نسال اكمونعو
 اداان انتلبتلاادجئاضوصخ وو شوقنلا باق ني ث لكلا ةهالا

 عجرامالا ثقولا لامس لعنين ا الوجيالف ىوتلااماةهفن لامن مل 1
 ةياغلا فا زك نص هاقنلل داونتسلا ةوؤف ضاييبلا ل عجول تخ اديب ناعيا لا

 :رئاجتهرعكل/لخادةولشلا هئاخوتوةولصلا باتكسق لاس لص ١



 معب يع لع ةعاراولص ناف نزلا كلان افالخالفنءاضزو

 /هيتووا آملا بج ا هظوا ههجو ناكولا لاذ اخس امإلا عطرا [رلظ

 هجوولاءرظاداكئ آو لباحلب ةهجلولا يمن |آلآ اج ههجوملا ا

 توف اوهو هانا جون ةمجم ا اهجوم داكول آو نوال |انالا# ١ | ١

 0١ ةتقيو باكا يتلا كدبعكا ب اخ مامالئاض]د ارو نم ادجلا ل ْ

 ١ | ذاككلال ثماببلا بها نوكيا د تهجر كت نل 'ءاجارل وح نو دتقملا

 , | الصانزوخل كلآم لاق وزنها لا ون اندنعة لي اجا ةمؤقولشلا و مج

 ١" نك ىدهازالكوةرتغايدي نين لان وول دجاووقانل ادنعو |
 |  2 0 0 1دلل اتا |[ ار يسم 0

 | ْ 0ةلصص رس ةرهسو ناو وهوه يبصر تارويسلا كرودقلا جس 1

 |١ ةكفسوبدإلافالخ فاد بال ةدالتلاب اهلّيقيول آو ةوالت
 . ١ هسلانعن زل ط/وبا اكيد امال ل اقدنا ”فينحفلا نعى وامطلا كورك
 ظ ْ ْ الك لاق اردن ا.لثص نع خدي الف حابمو عجز نونسمالاو جلوب

 ١ || ليف هفاشلا بودل: نلوصحزم هتيامهانا ذا ارتكش
 0 اماهسائ يرن نس ميو ءايو اقيمتلا رز لوو هلْملا نمت

 ظ ال هورلُق ةولضلا بقع ل عني امو هو مال ويري سلف بسيف
 2[ 2 ئضتنا هوب هيلا ىذوي حابم كو ةبجاو دا ةّنساهر هدنتعب لاهل

 ىوينلاد



 ظ در ريتاج ودل نيت لب ؛ احركشلا دهس تاراعىوتسلاو

 نيون مامنريطاغل لاق مالت ا عوبلا نا تارطم ا ركد امآصأو

 هل لصادلب وطوم تيدي رك امرزحأم لا يت دهس دج ةنمؤمالو ظ

 انكلل لوعة ضر نا فيول ن اهضطاقر كد جطلا هانققحامولع
 لصين ادإرا لنفوا ضراما هبت اما ضر لو عتولشلاو دبللاو
 الو سائولف نذاٌئيينول ناودن د تسي نال ضفالاف هرعت بك
 دو وبلا سدس عفر اشاد اند ناد تؤي لحس 0 تيب ى وص

 رهاط جابيد بدعم دم هقفاملاب لاخلا لوزتل داع مامدلا لو

 ىقاصربايإبزيامهل سيلو نامسدق ةسافلااسيزف سايزكب نو

 مْ ةتف اص ةمافلا اقف ديت ججتولصاو ابرفنم حش“ حاببقلااب

 ”ىبل هيزليالف لاو ةمامالل دصتف نا ٌءروسلاب_هييدب كلتقا

 ؛واورسولووءتلا همزليذو اكيبم واكد تفاذملا هضومؤ قنا ج
 ومحو سذعنمالا تف اني ى ععفنلا هيافكءاضيا ساهنلا ل فاونئرهجلادل

 ضوعبلاو بابذلا تر لبو مونلا هبلغيو ا ثدي نم كانه تولين

 نال يول صراعل شفت نيلعنلاى ةوللا طق ءليلق لعب: جاحلادنعالا
 وسلا صر كذت طخ افلاب تف ان دامالإ يسد وويلل فلام ذاع
 مولا ضنا ت فاخديعبالوار محار ئبزلا واي تحرك ديفيالو



 اذهمالسالا  َصْحَو الا ئد|ىلعرمتقيانا) اجتقولا جبنا

 ك/يانإررلخالاو قولا حناوي ةرلقلاةتسعات لولا

 اتناول كلن زخآءطوم ىلا لقت افآيا"لق ماما اهيريغئ بجلول امد

 كادوعي تدم اماليلق انوش لعل ناكس لذ ثاوخم نع نا

 "الفالاو هقوفملا لقتل |نازنكوا هيآن اكن ا اًذكو لالا بت لا

 انهحو هباصا ةتَفلآ4َ ال لاح كى اعهثكإذ بيبى لا دوهللصو

 دبوول ناف هيغب كدتقي تفولا ةهاضو ذك اك يك ابالاهقيطبال
 ةيوشلال ف ناك الم] هحافلا لذ هناك شعب وو لو ريغيواص
 اهالق ءارصاظلا الاه لّديال [سوسلادعب ئايئاو ٌةروَسلاوُع اهباذي

 اوك عكدنا نوت وللا[ رظف يشف يئس ةوالات هبل عى لسدل ناك او

 ةعاج ا لاغتشالا تددش كحارس ناو م سولصدسْؤي لاء دو

 سيل اانولثوضولاو اثالثالت وصولا 'حالبا نيل فما تعكس هتوننالاثل
 .. باطني او طتيال ةعالل تيان تئآو عطل والا ةنيبلكلاك ادا

 ات اي نكد تقي هبءادتقالا ئ ىذعبال ةيئاطلاب ث ايالا ماما يي

 ةوعباتو كرو تتفو هس ةزو مقنلا هعباتيرلو هلم تونقلا وش
 ةهلاكردنريتالا تقلا ماق نااعكإرمانالا2َ[مدآةنواصتدض
 هتاف نصلال اونسول نيحبت 17 ]و ىنيال امكدبال لالالا وش ناو

 كرا



 اذ ]1 ااا طيش ا ا
 ظ كرارأةَيلاَ و وحر ىونبدلو وشانونتال نتي ماقانازاهازلا
 ما ةيملواروؤموااعوبسا فاتسرلا دير اقا ةرايزل ةمافالا
 ناهاظلا ريشا عزنلاو ةداغلا ئوفع هاثمودب و مابال ةحارتسا
 ١ بيوض وريؤياصمنا ءامالل يبت ه تن كلذ ضو هبدإلا
 لا ةةهولص نا اح يجيلَيَمَو نكرلا لقبر ابخالا هيلع
 جلل هيتعو ةعئانل العر مسا ناو عادل تا ابيجف ولع
 ةررؤعتلاوءانشلا ك1 ازكو رصتفي نادلف ا كني دونهتسلاو
 يعيد اريآسر ثلا ةنسمامالا ل هيولو نزولا ماقار وللا هس
 مانا هنإربظرغ تمولا هعسظوكل قتلا 4 عشت ةماقالا دات
 قفا ليلل جبت لغلاف عشولاكوطتيو ضال تونيانش ١

 دوعقلا ل ص دضاول هداج العاق امام دشارخ دعم تا ئاق عوطتلا ٠
 ةثمراكراوروعيدعتيولهنا ككل لاول وتلاناَق ءزهيرل
 لويلالاوهنينجو | لوم اذه ليو دوغبال هنا ىزازبلا نعور هللا
 ناد اقافتادوعياعبراىون نول ناو لاخ] كو عوبللرىهتسو نوع

 ءاضقلإبم يرو مسلاو عوكملا زةيولا انا بتعلق ذك د سقت دعبول
 قنبر ىليمآمأ فلجاض مالا وهو اتلطم لمد هعبال تمولا 4
 :يلصالاة سا غلا دب رتسال 'عوبدمريعة يما داجالا دجي | درعب انا



 ملام هعاض اخ اةءاصلا ئدلعنل جيو جي لا بوذلا الخ

يباق لغتشي لعل همالق هعنضي نال ففالاف ةس ايدو نك
 كعشت سس ة

 ردا ىتولَصْلاَو ط [
 ٌةداي يسال

 ىلصيد عيال  اهمكل ءانضر ال ةءاشقلا لف ماعلا كتل ف هسقنؤم

س نخب وب هرمح فِيرولا نا اك«هتلاهجول
 تلو ءاحدت ا'دح ن

 : عك هيو قرازيلا3 لذ اةعاولاب رولص هث اعبس با ئئادل نحو

 تكاوفلاءاضقب ل اغتشسالاال ل يمو وتلا بهمبجيلَتقث ونتلاةريبك

 . ةودصو و هئالاويكلا ةواصو هفعرعلا نخستلا ولا لفاوللا نحاول وا
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 اهدعبواارابتاهيربتعارعبوةرميتلاث ماو ذا زعجوبآه قل لاقو

 بو | كاز هد دصسال كلذ تورث اك ار دوهس "ل ىهتسلاب مارك ام

 كو يلع ايلرتقلا كامانا زوجتة والقلا عسيلان قلل
 دا ماسلاو ىلاتلل تسب قلوه لماعريخات نااقلطم ىراوطلاَو

 ىلصا داء ديصلا كيلارانتر كنا ذطغاذهطاواذعبسد وهلا هنكيرلا ذا
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 ٠ ماكنا نك حبات ةربعلا ايلا هلا نضولخولابةولصلا ...
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 لو: ءاهلٍه فارغ ةدهتسابهخلاثلا ديت ناباهلا ينعابّرلا ف
 ةدعتلا كي نا ارح اف ةعاربلاب ضافلا دور الفن مالض العجين

 :لعب ارو هس داسابيلا ءضيوةلسماخلاىلا يونيو ةريخملا
 قصي نا سدر سوي ىو ةغينجم ) دنعالانن هتولض بلقنتلا ادعاق

 سنا همز ليسو !لاقورَيمدنع ل طاب همزنف سا ةطريطب نتعلم
 هانيزل :«اةريغبةساهطلاباهيلصي نا ىرتولو ةساهطلاباريلصي
 :علرىلصي ناس نولو ييِشمْرليال طز لاقدانذئغة كاذلااب
 ىلصي نام دنول هلع ئشال فز لاق و اندلع مهش بزل ةنيللو
 ّىلعهتلالافول هن اتعك هدنعو اندلع اعبرا ىتصب نارمزل الث
 لاقوءاشن اهيا ئهيلصي نان اج ماما ربل ذك قصا نا
 ناوا اذك ا ئرتصي ناو لمآ تسي وُلَو دب ديلصي نأ هناي وذ

 مزلافالخ ترهطا ذا كل د ءاشق اهمزل ميو تضاخت الخ موضن

 تدفق و هباشعةلباانااريلع يب ضب و اعبس ءولَصلا اب تيس ويَو

 :واَشلاكازيواع شع هلي ار ادب برطي نادل 'هلي اذا ههتيوجق اساذكو

 مالا كل سغلاو ةولصلا ف زئدع دتجو) بزمي نادل يرلااذلو

 ىلا ةباجالاءاببد امانا ةهنيزلا كرتوعابب ب ضي نادل تانك ]|
 هلاناهكرن نعهتتنولنآو دنا داريؤب جوالل و اهاعدا ذا هشياف

 ا
 ائ



 ظ
 ظ
 ا

 هكلاوصو لاح ولع هينالعو لةنو» ظ
 <«اعت

ْ 

 ظ
 ظ

 قاخهمو 5-9-5 ا ظ

 ا ام كلاعتدتلا حصنال»لماءاطب نا نمد اريج تمن
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