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 000١ يكتنلا ةراك مهزلو يوصتلا هبترلا و ولحاو قوقول لبس نينولا هدابعب كنسي الا

 .ثياذلا ريا وصاوهلا فو نيلعاملا نطاعنل ةورق و ثيم الل "همر ل ادع مش سو ةالصلاو
 نصلخمء للا اءربعو هناَسَت قعبللا ىوَصَت نر نلل يبل او حو او دئاشرل مهسوم ولزر

 اوكرشيمواضوعالوارجا كلذ ياو ذخاي مو نصوم ا ةمامل ةحجصتلا اولزيو نيلاهل

 اوزاهن لاه مزلا هزهة اه ةجولار اسر اضخالو انبعاردطب لوارحامبر ةرابم

 رينسلل كو بيل دلع ةيدذلان اصغ' نصيف دعم زم اكو بيصبر غو املا انه نم
 ركيطاو قومم اا ويب ذم بصح شيم حاس ش صل اف بيطخرريحوتلارباني نم

 مضاف ماببج الم ةوطس الو ديال ةمول هينا لو مكألا داوجبامرلا اورهاحو

 اوسع او ت ” اعاطل ان هلل اوصلخاو ل اهدا ل نبا ١كم و يلا اونها و

 رتل رض رصنلا زي زعب وزار بصلاب اوصاوتو كا اوصاوتو تاح اصلا اوارعو

 ىتكامول اخ مو نكأ فريرباطا لرب اعنا يرشلانيمالرتف دعب اما

 فتنة عش (ع اهلا كوعاطلا ايو تسمو ب عقوو الس ضحلاربلاو يفولار يؤم او
 عت ريارتلاو تايتخلا ةيسولا ع نيلبقم سانا يل عب لقد فلاو نيتبامد
 0 كلام موق هببسشت م فامنن ارو لأ زلال هر بروس 009

 ولالا ام نا ياعلاصغن بكي م نر ارياع هيا نا تر ساق ةضنكأ 0
 لسبطورلا ةىئالا ابرنسب دقو لياسص ساينعدَج دام ال لام لا نارك ألو 5

 يمه و فينم ال اعلا عسدتبانسعاو فيلا يرام حاصن ةمدخ ب الرلاو جاباهدسا 0
 دنت لو دئدسم نو در ىس تا مو ن ايلارر) مب ايف هيرو ن املا وام

 باسل نم هّرطس امديع ع لط او لوقا ام ني يظملا هاب مقاغرّقس عيحرشنلا الا
 راقتل بو اسر ىن كمرظنلادصنو فاستعإلا ل سس اكيد فاضننالا نيعبرطتي نا

 . انرلا ركع مطلا هرمون الركب لك لويسعب اص ف وقوم هنا حرار ةركئب ةوك
 _ قحلا كرازون ناو لاق نإ ليت يرطب ن أو ةّضابلا ةرخؤلاثهعْمْس احدن املا

 4 اعل عصر نر يلو هيعرب امريج ليغ دلاو يزيل اص ةاس تاغ كاعرلار يح ا إل
 نول امرت نسف فوري تشم ةروزلاو نواعم صن او لوسسلا حياه تبل هّئااطو لوقاام
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 فو ف وهيلمصلاو هيلَمنلا ةلوالا فلاخن كلاب اه شلا هيلا ازاوسيل فرط رو

 منصب حا مخ مستر الو قاسمإلا ادا ةربعنع عوز يئرتل الحلا ابطا رمد ان

 2و ذعار صخح مير تعج يف يفيلانوا كلان ' فالاغرين نظن هنيشَو رمز رابط االو
 لل ترو لب يلع ح اوبن لو ريلا دس( مل ىثت النابع امم ضتوملاو انهحرع هازل |
 تدع امنة رق هلع ينلاوهو متعلم او لا ىّمبسر مرا لح عَسرَو

 يل توران مزهلا تددج اطو ناخب راه نا يف اك تالا ابرظا نع ناهي رص

 تييرصو هلارلا هزه بمحو هلكت ا يذؤل تاجرا خوضو قع ضاع ملوالا كل 0 , ىلع

 للقلا ريو ليلعلا اهس ايتو مر عا ةرووا, عراك عل ردا جئ ةهلاممل 7

 نو ىفاصنإ نعل سح تررعيد دوسري اع ددلا اهناهص لينال او تارخلإب ةيصولامكبع
 فوحترت قلخ لاو داسلا ق4 لمحو "اياعصو فائكل اوم تاهوإلاو قل وش عديعب

 كك 2م كدصّمو أو بايو ياسو فو كو انسهمرل لاو لراإلك دامعلو ىكأ

 لاصق و سلصفو مهروم لج انشر رقو لوز الودعرنكى جى نماراسو لاحناو اطذف نع وطن

 عجز طار اوجوسلو ةم قطا لوقاخ همرع جور ضعبل هَّكَسو ةعاخو

 ىلطنام بار ميجا عرب مبانك اك ل مرر اركز لسرلاليداعو ممركو مكل] ١

 رس وجون نعامعيداهب تابع نالاقو بالا عاش بيملاابحاد خبرا
 الشطب نا ماعلا طرتسس ”رول يبعشلا ل او هلئا بام ل ل

 لا 220 28 ةرع وسل اىطعاو معمار جا هاك امس إل لاعتو هلبي
 (7ةلاطن طهرت ساتان توت رق اسس اولزن يذلا طقق) تره

 اولمح حما قلي نام نوفيضتراخ قا ضضسس ان لاو نر يقرازل ى ا هدناوم

 أكو ليطاعلاب 2 هللا لا اسي قال اف غل ويطلع لاصم ولمعان

 ل كلمو ؛ واكل العون ا هنو دلع ئادبلقم بامو ىكى لطن ا لامي ط د ش

 فلئشو هز 'ىملارور م عالملاهج اثركذو امس رام ليو اين حصر 4

 لوثوملو َةبالك و راطع هزات ميهتلا وزال يس دع ل ا

 2 ومنو َمَض ا ةضينخ يلى طَلاروَعْنو نون ىف دحو ا
 نودع عج ا نازوكرل هن اخ او ةفينحونال ارو رجلا نيعلارزعت وف 00 2



 هلل ن ارا هرالو ماعلا الهر جاي نازوجحدلو ىف اكلاربانكة اناح نمش زاخو
 ظ |  راوتتي وبكل لصالا القات كوّفلا ةصالخقو نر وبوا تامر مرعوب وا ضياؤلا و

 دنعو رج ايجيول ينحل وزغلاو جة رَلدَلاو تاذالاو همفلاو ناقل دعتكت اعاطلا ىلع
 دلت مس ثللاودا و هسفل ا ضدوناو (صعو ريصنو ىثذ اننا ذخ| هبد زوجه نيدط ل ضا
 شوجي لسا ارب صتخي ةعاط لكن ا اهنال عنه فرات هيدي ىزز رص
 ناس سل نا ىلاعت هدلال اك لثول ا نعوَّصن ةررقو ةعاط اسوأ نص نال اهرلعر بجسم
 هورامابرم ثرر احا كلاذ ليغ اوتححا و ةزلصلا و وصلك خرجا را نوجكد لو يسامالا

 اورق الورك هيلع و رزا يلصدللا لو تعمس ست ن نراببع نع هرم روحا
 ثب قاعه اقر هاوس إو هذ اولطت الو هنعاوض الو هباولكانالو إلا
 تال عيقزط نو ابي طنصم نس قانرلاربعو ةبديسس يل! ناو عانس ع غبا هبوهإ
 نع عن زميغرزازبلا هارب ام اينمو يل طسلاو يكول ياعي وناو ديم ناديعوإور
 الذ ةاقلاث رحم ووادولا هاو ل ثدح ايمو هو عوفر وعن ضادرع
 لاق نعرلاعت ءرراىع تماصلا ن ةدابعنع ةشلعن ن دوو ن عة رابعن كراجولا
 لاعتسِل تقف اوف لجل فرهاغ ثاَولا ةفصلال ها ساس انتفع
 كقطنزاتور'تيلاض لان نعمك لح هرز اليم ىنلات لاي هدلال سس يئس آلم يرو
 و د اني جيل اقو كردتشا ل احلاو ةاجام نه هكهرو اهلضافرأ لضاقوط هللا

 بولا ةيطع سرح هحامن نر اماينم و ضقت سس دوازوب هجوحإو هاجر

 تلو اسوث ىلا فه اذن ارنا لح تلع لاق هلع أن هدل اى بعت ىلا نع
 اين اهتدو فلا ان نناوقت ذخا اس دخن الاف ردع احن اليم ىنملل قا

 هللالور لاقلاو هسا نع ةيبر, نب "يشيد ناجئالا بس ي ىقير سلا قاورام
 اينو ول هيليزسيل ةيطظنع هرجوو ههتفلا ع راج لالا هملكأي نزلا اقم مير دلع
 "كلل افمبهرلاواك اولا اهو ادمؤرر نصبح ندا شدح ص كرمريلا ةاورام

 ةىلين داعش م نئلاطد ناوكذ و ىلا نونا نول ن ورود وق تدعم
 لاق شامل اهل وضتام هللا لونا تلو هع الع هدل ىي ةريرر ا! نعد نع

 فجصاغا زهر ىنراعما اورج اهتوؤرم نانع ناش ددبح لئيم ارثزو واح وج ا 3 3 2 1 «رار 2 0 5 ٌ 4 8
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 يدلل لاتعاهتعمب 2 ناكاناو قداقمإاةنلغو ريا هللا

 رتو عيمارعرا ناصن ضرامت اذاو نيذاكح جتدن اف ىلا ث دحاجساو اضعب ارزطعب

 ةوجةنالث بلا ثدح نعهباح نقالق ان كروكأ ن باعاو هن ارك نافل د مو
 وغض او بحأو فضلا قحن فاننا مرلوع| ذخازاخن لاشكاون اكمل ناامقرحا

 مسقلو ىلرعل'لاقو اريلع عيل ذه اخ از اجت ةضح هب تسل ةبقرلا نا تلاثلاو
 هلوق ينععوانباح[ ضم لاقو رجزلاب ملعتلا وع خل دي يفرلاغ ةرجالازخازاوجتا
 دو رفملل# هب مير ازاينعن هلل 11 بانك ارجاديلع مبدا ام قحنا مول كيدنطوادص
 تابت اهنا. ضرتعاو ةروزطا ثد ابحال ب هزجسيئرا مرطعب و بيتل كيف
 ”هبح اول ل مج ثسدح الا امنا“ عضل يقرا ىزلا تلق دودرموهو لاقحألا)

 لس (رثال ةحاب لادن رطفاوع يشلاو عطقةبحابرلا عن ءزوكرللا ل شراشالاو
 سيروم ا ثراضي) ضمن لات و كّشالر بعل طنا ارط اذ اف ياك
 تشن هتان ردوس ل امتالف همجي اهب مومن ماب
 ناو كيرلا لكضل ار وجو فكواعلا لاو هللا ررعولا هشو احس وعلا

 0 طا ضبنم وشما يرينا ساملايف سيل هنال نزولا هضم رن لدي

 ىفييلا كلئا يلاعت هدلا نععْيلَسلا كرار: يف نال بحإو إلا اضعن ميهسب
 تان امل يع ناجيتلا يوادطلا سعوا ظاحلا مامالا دنت: لوقا | اصخام

 اوبا«امؤلا هحرراش اكو ابن اج ا نم ةلدالا هيناركراو ىانلا عم هب انك اباب
 6-3 نب انتعلا ننس انثةلوولا ةاص ل كوو فاّسسضرلا صن نيالضملا

 ذخر الانر وو زنا متميلعه ردا يصدر لو الاَعهْنا هنعمرلا ىيرصاعلا
 9 دسسس كد ميرصإل اب ناوالا ميم يله دلا ينصينلا لور هرأفلاق لا هاذا ع
 صاد ل اف هزلاغ كح !ىاهللات الك نا امر ع طاع هللا يي 2

 ذخانوا اجا كئازاغ قت ى ل هللا خا هيب وك امرنع ىلاعت هللا ىض

 لاجتيكاو نازول ادلع ناز الا ةمهإ كه ارك اب تبث ديف لاق لج نازال ادع
 تنقذ ىو قكواصيل المج اتم الجر ناولو لاقو ك كاك تلال

 نلت لمت زو لمغي نادي ام لمني نايل رهاتسا هنااا حب زحل



 نوعان نورعاسملا |مزمش قيال كل زوما اعاتاهولا نال هلْط أ ةراعالاف

 دصتي مل لاق ادع ايلا رناو نإتلاءلمت لع ابرذ سوك ىلا لمجلا نك لوالا سا زلاو
 هللا ضرما امن وزميل مت وع ودرج نعت نمو لاق نايا نزلا لا "رة اجج لا,
 سبت و هرلعاضرف هب يدوسل هلل هلم اخ اهزول ماحب, لع كلازذ هل دع ان
 هبثب اعوا © الو ٠ ناتي تناك اواش قو ١ ةرشن نم كمل هلم لحي ع وار
 ملل لوس نكاكوس دّقام انركو اج مكيف لواشير ل خر اميسو او زياح كل اق كلا
 يف ايي كلاذ داضتالو ةحاسإل نير يذلا نم بلا ئه لكم ككيرزلا فص

 ةيفاركاب رامملاو ثا مولع هدلا همر رو فن ناو ةفسسح يلا لوقملك انهو
 ةلطاب ةراحولاف (نه لاَ 'زلواهمكو ةياربرلاغ هنارص اك ةيحصل مدعو زاوخ ادلع
 هع اطب تيلو هرئل بليعي لال امعرلانم ي'اهير حوا مر نصدلوسم دام او
 ملفنلو نازول اخ ارجلا نع ضم هلت هركز اطالب اقم هزعبج ل سلب ناوتلا ارب داري

 هل وق نال ليلكا مولا نه ملك ضَق انا مزلالاو لات هللا ه ضعف ١ ابو

 لمّ هوخيو نازرلا لمثل امدطم لاعرلا نم ةبقرلا ادع امير حجول ارترمؤعو ١
 لياقال ماعم تايحاولار لا ةالّصلاو موصلاو ف اكتعألاو قمعلاو يا حضي |
 يانتلا اعد لو لرنح انا ضالو ُيِسَيْنْلا سالاينم ين د علاط ازهار اك

 نادرا ايعل لعل انكم زل اصرتس عجل او قيش يلا هر لع ناعم اولا نسب

 دحاز اوم رعب جاما رصد عم وا و وركن متلو ارمله قولا كو اتنملاو
 ولم ةيِقرك ع اظن ىبل الرع ةرئع) ل خو ناس واكل عا ين ايس اي اردع لام ا
 تاك اول عل اا رزضازوك للا كاّماو بو هط اص واس أر ان صاهوكو

 كبلز نول لاذ همس اسوا قررت ع ضوكه هزع عولعو! ناقة ةيفقرلا

 رجال من اف تاعاطلا م امههرنكو ملمتلاو نار هال فول باورلاو هِبَِرلا هنم دإل ا
 هونك. "و ةفيض يا هنولثلا انس بهن انهو هنم ى كل ام لا ذا

 ابي ضني ةع اطل كن الصالا ةابرثالوقامطت ادق امد ر ياسو رخو
 الو نينار ماا وللا يلع هلوَسل ان رع [لعر | جسول ازوكس ال مل
 ظ لوتنلاو رعررتسو از رةعاط لف ىلعراتيالا تال طبي رصف هزم هاو انا
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 ةلايا بس ةياردلا سريال < هجم الورياحل هربت عمل ثدح كراون ى هرفاطملا

 نمو هل ٍفهزلاو كالو اطع لاق انلومدو انِوَقل ثم ات هللا هجر بما ضو

 نرخ ملل ناهلعا# 8 بنت لالرتسولاك لاطا سىنحلاو مشل او ىوواطد

 اهتيقيصوللاو ىف اهلا نعر ماوع رعاك ةببح او نك ناو“ هع اطوه لمثل ك حيا
 ةيلهارتمم طراو هرئلال لاؤلان كت عقو تلصم يتم برا نام ملاهحولاو
 يف انكهتله او رغإا ةْس طشلؤلالا هلمف عت اواو ألا ةينال هو لعانلا
 لحج, دع جر اناكف للم ا نيم ”ماكرلا ءارا عميارفاك والا ناو ىتحو الا
 و هنالملا انتحر سه زوو هانم تام عيمب ل ص رج شارل هنن
 تاع اطلازبنخ دل امج امر اكتس( عب ةلصابحو يحتمل بما جاشم عب
 - : اهولو هّصرا عرسي اح و ةوكو تازال الوا ةصأو 2077

 ساهي بطلا تفصل يد ىوارتلل لي فاته زل ةبركر مهتم ايزل نارولار
 نفط زال مهوب 2و المك رلعو كنان ف نر الا جرصل'ث ييففلو عي نضلا

 هنعزراوملامعقالطاى انسولؤ هئايبرم يك ج شلاوّسن لنا هلال نم اَسْضوت
 َن يو امر لن ىعشتس| فنرضاتملا شعب نال نمىَتملا 5 ا

 0 انخا تايدلو ةصالخلانةيهارلا ب انك, ْءئغلاق
 الن اذ ١ (زع تمجم هّئالشب قف تاكوايتمرلا هرب تقلا ال
 ىقْضرمْياو ناطيلسلا ليز كر ملا هاهنا و نامل لعتر ع علا دخ
 ةهحاكو نعل ممن ءاض نع ار لكلا نكس معرف ٌفاسرلا لا 2 7
 اوزوم ل. جاانمو هاوانف تائه اق مولا لاقو قالا لضالبلو قيحلا
 لا رن اى امت هللا ةمر عكس اريك 7 يعم نادل يلعن دعى ا ةراعوناء ص

 هما اضل غنت لاقامرخ م مامملا ةلؤل دلولاباب رحت ىضت 'ظ
 وتفلاو معلوم ارثولاو تا زال حنا ميلع رول اذضا زويل اه لاق بح
 ”رعامالا الو أو نال اهعراصتلا الو مسايبرلا نو و تا راف هيلا

 0 اجتوكاو: قاد اوكي انيباشم ضمن و ممفلاو نارام لعتو
 وشل لع ن إلا ارح ءيِضَن ءانسولاىخت ةشيرلارومالاو قاتلا ويظل ىبلا



 المو نامل ملخسا اصوكا نوعين 2 كوع او مامن زاوكادع نو هعل 000 7

 مالو لاف ثحةراق ءولارعرك كردعزإ/و هزل ةرّفمللاس للا نم ب اى ع 9

 نزال اربوصب ميلا ييش لاق نايل هقفلاو نيل جلا ةامإلاو ازال

 نازرث# اك تاع اطلا دعالو لافي 2 دلنو عراصولا راع اره هّملاو

 هاو ةمامرلاو ماعلا هزاوح علل هّمعلاو نإ علملعلو و امزلاو
 اكهو قولا ل كو ننام ةماعالاو ماو وو اتا (ناع لوو

 وع ”ى لات ظوول 'مرضعند ةماقدلارصعد النو ساحل اردو قسط ان تسرع

 للتو نازإلاو ةمامإلاو معْغلاو نول | ا تاو ناصبلا
 راجولدبز ايلا ىو اغلا 01 ةموسملا ةولخا د هب ٍ سبك لايف ردع
 لهو هرجرلا بيرل يا زوكي دل ظعولاو سررلاو هفل نعلم 000

 22 طحم اذ لاق ىفاتلأمامرلا ا هلو ةوزومع ” ادق بط ةنسرملا

 خاب ديم اقر لاق ع عتوم دع نو امو ىلمضملا مدل الاكو نايل دع

 نب ةيطملا اوكل رز عل از او تار لامدعت ىلعراهتيولا نوهرستم ا عك
 ملا غلاب عدو عطنا ام اهز و نرلا يوما مغ ةيقيرلاعم لاا تيب
 مل الل ةحاكا عبر صا ولم اولْفَمْح لف ةرعارل نياعل ال' ناصررلاو
 بييطتي )ار روب طش مرتب نيب م ناو الاقارب انلّمخ لاصملا تاطععند لع اضل
 فكن ز ولو مول اوفستما مل كارل رول و (امالا الاخ د ا امضرأو ماعلل بل
 منو ف الط اب هنن ملغندع ةراعدلا ناك ومحد يسال اقو شام ا

 ىسالاوولا ملك كمنرتذو ه/رميرظلا لوالي ل ضملا ن'ل وت ينعالوملا

 تالي ع وول لمصملا خ ةصولخلا ان لاو ملم تاخيضاقن عيل زبر شلال منو
 0 نافحا ةمامالاو نانا يعز خاب مالا الو تزووال لككمولو رلصلا
 رجا نوكولو هل بيطي تق دلك هل اوم هتجاح عيل يتيفعررطر تر
 تن امل مدع ارغ اهي نضل تالق جاين هنااا د ما
 هاش اكل عاورهرخا هتصوربتت ارم عو بهؤكاو ةيامبل ا مالك ضاطر

 مايو الج لم ول اسك طعص يخش (ئبمم ناك ناو هن اخ
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 رههزم عطرت لاو كال ةماقرلاو ةمامرلاو نازإلاو خم يعل ع نررم ابيع حرصت
 كاكاز عجيل تلق مكر ملك هد ِعاهونيو مطل نزلكل صل تلت ن اخ دلو لوق ىالخ
 فكوتَلاو لاق اهوكو ةماعؤلاو كازولاو ملول لع وكي ل هناب تا

 كن اذ او خل ادع طعام لوقداو ملعتلا اوستساف نول املقل هز وص دع مويلا
 اندق ايكَلوَمل ساّسضا هن (ضاظلاذ زوم او مامالا فالك لصْملا لوق ىمعست
 قعر اهرز' نا ىلع مج او ناغ يفاق هئبتو ىلا موولا ل وقر رلكل رن امو

 اهلزبع مدر عي نةتيلعام احول كوكي خي تلقن اف ةلطاب هقملاءلعت
 ياعراق ليل اذ عج بح اص لكن انزلا معَ يخلع هقئل ايد اع
 هلو تعي هنان باجي هزلبك لاق همن لح /ى ان "رم ناو هول زم ع ارجإلا
 باحت طيف ام فلذوه لَك نقب ماع انيص كوك ن نكح كك نا
 تاف نيضاَشا ملك ضيم وركز مز اف هسيظلاو ريزإزلاو هيناحناكك داتعلا
 اوبك ثول اق م١ هزه (طف املطم ل كد عذاب اشم .ر عشا زلال وق تلق

 يول اراد ان هئاط منيل ارز اين يحل ادلع كورس لب هلق واكد ام
 هلاع اب ةبسشمولو حدحال كمغو كزاَرلاْس فءاوقواشع سابك ىحلا

 صا امو يلعلا هل اقام ابو وذعو ناغ ىض هور امقو اصوصن نونمالا

 مالا نا لف ني زص ابو به طا ريل اوهاسس ىه قط اء ننللاو رس! ررلا يلع

 يا“ هوو ماك ومما لعام ىالؤع يعم ا نييئلبلا لك نسم ىنجتلا | ٠
 ”نمماعإل و ريلع وزاعا نمد هجاح د رزف ام لع غاصرلا هاك هتشلايلعت

 ماو ٌِدابلاملاّفام دعاسايق طن مش ناو هوا هفولخ مي تاززلاو ١
 ف دهنيرشلا ةموا يتسم قيال يوفر بظغام لزع هحضويام سايس اك را
 (ن/ منام لياعنو بولا ىوزل بوولا جوهر هكا لات بص ى اًنارع
 تاوزلا نزولا ديَعَت ناف سر عيوش املا نعل فس ال ةعامإلاو كازولاّن ا
 قررا هب عصير اطمولاو عرلاو سينا ةراذلا عولطو تفوؤك رك لاو
 الو جبل ل فتش ةرلصا ]واو ملص ةدعب هل ونحو رظتني تكد لو مسك ل ودوو

 غو سوفا ونين هلل فتأماو هل ةماعلا ةيذاو ريلع م اصلان يطق يفرق



 يف لصي امبيسي. لال لكيفعمصلاو هونت مدعو وردلل اننلاو ةملاطم املس ني
 كوم اّميامو تملا ارعت 'بلط نيالا غيرت ريلا اياه ماشا اًملرلإ ارو هم

 (يأعلا هفبرعإلاو فاما عضولاندن اكو تك ارش سدح انج امد قرار حلا عنرل هميلا
 تلق اخت نيو اوراس ولاد نسأع م ل هلا انسخ ايتكادجلا 5
 وين او لراد لوقا كلش عربا عرس لام 'نلو دان عسب توصل ان اف رهاط هيرعور
 ضال اطعام لاضالاو لذا وصف تال 12 ةيِضرْلا نومالا شل ناؤونلا

 كرا معرف | لاَ 'نع زجر لاط اخر طن اعتم او نوح لاكن ايعلا
 0 رسم 0 ا: ءراكلا غاضو لاحا تلح عوام ار ظذو لاما تبق حرف كيك لن
 28 لوملا و زمللا لوف ل عي علل ممول لاق لاو ض هينا نور سالب و

 ذاهب راسم نمير خاتطا بكام وقو د2 مدع اجت زارعبإع ظ
 سائلا ةلعو هلم َهلَق زماد ره اس ام اخ 'بؤحا نومّيَش'ان اح ينقلاق

 كيال تان ايبرع يداه انو اهنا لادا غ تايطع مهن اكد مز
 انوضملعس ' بت كون اون اكو ئداعمو ماس اعل" ونيمي ةورص طر سكيس

 لأ اصر ىجولام ائدل وضرب يمل قل دعاضيعو نارولا تارهؤ نم

 ةبسعاودام لقوى امعب ظن انج ال ْغَسْساو هلك كان بهزف يلا اماو كاولا

 6 مدعم ١ بار ملوش مولف لنا ممسك مص اه تاذ اهكيادل لوعوَس الو
 َسلَبُكدَف ماكحرلا اولاقو مسضصءهولرو قلد هز اوك اوصاف تِإَولا ىهزل

 دكا وصولا نامز غ تاءاج لنج كاان ايكرت لا تاميزلا فولتخ
 نت [ىو مظفر سو نكيدل اضن قفص يتحو عدها نترك ' نام فو

 ف ظل

 .يليلاذلك ما ةمحْدلاى !كلاتربؤلانخ اها كولو ((مرهلز وك [نن ار
 ةامولا ناو ولدان ملون نم أو نارلا ملعت ص اذ ئيمبلا افا ناضل 0
 كالي انحب امو قولا مد انسدفام در اَنْم تاننا ةجاحو وَلا عئابجب اعود
 يمس اور ملال ايلا ول ار وجك اون تصحي لكي لج اَعيرلاو للعتلا 2
 شرا وقصوا ميعمالو 000 ااا ةوصح

 و"



 ىوتشو لاك ثحاهر غو يزازبلاذ هب هريصانك ةدسافلا تااعالا 2 كوه ل
 بالاربجيو قام ببنت ناو يملا يب تياففا تل اال نا خان ادلع
 ةلعم ةرمماول ا انسي نا ةلمجلاو ىريعلاو موس لا ةواحلا بيو ابرياوا ىلع

 منوع اكيولا اوزوح حب راسو هيراهورلا يعزل ف د ها هرقو مدت ورايح
 فص اَوضا ةدارك كو ريو يحم لا وعو اونواو عم لاذ بضان١ نإّولا
 ىم ميرا امامنا ىبلرص الا امها ةففاح ا لاق نب اف هك 'و معا م'لشئارعا

 كاش ملك ى كن وءطاتإ) ١ مناع يلاوظو كلاثلا نزولا يسيل نرخاتملاو

 ماظن انوليام ع ةلارولسراصو ءانسدق اح تطمن مهو جبسم نعلم
 عوضه ةمامرلاو تاوؤلاو هعمل و ةازإ لتس كرات ارايعو ةيلعلا نا كل

 اماهاعام كور اساء ملعب وهما هن اومن لاى سلا عاشماو ٍ

 هلي راكيرل تح لاذ ةكصلاكهانتصامو عر عجّل ةروزضرل

 :لعلو ىصتبت امرلا ةمحرلاى ام هم جرمأو عام مفثو لعررسفولوءراذع
 ابكلاز ابكي غغم اكو لاق حيعلزلا نعواسّوام لع اولا ملعن ىلع اوك
 اجت منول د وكول مهامولاو نانال' عر اومّسولاو اسامي خريم يلع ىلع
 ا ءولصلا ذآ ةماقرلو ناؤل' دولا كال هك مدر يجوب لخ فاع
 داع راسا ؟ و حرا ل صعر م امال صح اي تونا 'ضهود هماكأو نارا

 العشر ابهى اون 'دع سئل زاعول هنإل روك, تاعاطلا راسو اي وزفلاو ب

 اطال م (مألا علان تاع اطلا دعر الا ىلا عن بلا هعوالو

 راجروكس ينصت اعلام امركم هئدقبلا لع موسإلا نكر ((مولا ىض اَتلاو
 0 م لّضمل ايبا ملا نان لبألا مولا ل الع ىلح الهه ن رولا م لغت ىلع

 كوم ىرئارخت اهنا الدلع درا انضم اك تعقزرزل ' ةصرر كر تان هنن

 برظ هبرة ةرمزلا ف 52700 جا ماعلا تزولاو (افالل وكر انناعزن

 تااط شيلا دلع ل ياخ ير حلاة مواولاك مزشعن مالكي ام كك

 ع تاعاطلا عر اسر بحس قطا تامر مرزاك قد
 اهعتسلاراجنولاو تسلل اهنا نعل ىلا رو طخ كلر وزظ ارك وفط 'يفمترسل



 لافدق تلك ن اف هلت زي لوس ل لوحا نلخا امو نابص ل بوصل ةذلصل اواع

 ةساكا تب - : ملص حامل _رزعلا نع تاكد اجت اس صدر لول او هامات

 72 رلمم لا ه2 فايا نع لوسنم الاسر 2 ةلمردلا ةمرلملا لاه تا

 هنع جبل العر سراج اس اذا ةنءاحلا صن لوقاو لاو بح هاكر !صاص لع
 ركل 2و عاجل سمن تاما و ١ وجمل نعد تراه مالمو < ١١

 هون ”كرلو يا ا رضي هاكر ءرلوتل مجمل الع صق رف وفا ازا

 لا 'تزاع لاع [ن طر لا نع ت4 كراج( شا العم اخ م تسال

 0 هدر عوج ىد هيعمل ئيوضم امو طرحلا يد لاك عنا لا انكر
 يلع اوت ن رن عاما هلم صم ول علا نال تيم ا مم اح وضم نول
 2 و ازاذ عاكا تيما لَم مع دع لاما قم ىو وجدل تاعاللا
 تزاط اناوانسع'قانئا.- وح مك اكادخ ةراحولا نور ه١ رّشأب دري هن
 لعل عاملا هاوث قو أر مولاى تن ةراورزا تلطبأل ريال رض اسم ا ىعرتتأ
 َةَمْمْنلا ناركوو مرا ن 7 نام ىضاق مالك سس ارو يصل '
 ةعازذادعزوك راوهؤ راكسولاب ناقل اركلمول نول اعل اذ ترسم وف
 هلورسيتلا راح ا فا كزلان رص لكنت اطيم اه قاف لاق نإ 97
 ةَمْننلا عهد لاق طوبم ا ابو اهنا دو هر ةراعلاوق هلسم عمن
 انهن ور رع جب ار اهاماو زو دالك ٠ قلرطا لب ضوملا قنطد اهدحج سئل
 تلق لايك ملك واول همعن هل تولت جار مولان ”هرطولا تاب
 مّصَءعلكو ميرا ا ناهض ام هقفاوقراع لا كرار يعز ارم صم طيز
 .ةداظلا تحج ني 2 ق عفو لكلا صن ىرجلا هرايعلاو لشؤعأب و وٍهِصن م
 داق علو باغ ىارر ادع اماعث' قمنا عينم ا ند ى ا حيبسولا نع

 مكولعم ردا ىف اًنذاو كلام اره ومو اهمنأت ىو ريحاو هفضل ابفم
 أمر اهوكو دم انناتكةراعولاو قار الاه ض وكام هنالك عونا لايعالاو

 كراخيا اراصرن فلتخاابو ايفلاو انهول ا نارالا نور ةراح لارض عنك
 ةبأتسلا نا اناروتولا جاو .ةمائرلاو ناؤولا» ةعامول اك ازرولا تو ممل

 ل

ُ 



 ةراعولاب االيسو َناَسولاَهَنسنل' كال هنإن لعرفاموتسب تعلو هيلعر اجتمع جب
 نعم فوقوو ضاتملان عجب وو مع ةراشإلا 'هعص رع نس (زلي لهن ١ انلعو
 نير يصلاوهو لوعال اى ع عقب دنا رج نو جيلا رهو به: ليارهاط وهرمإلا
 لامر مولا نعل السم طتسي نككو هعمل بتر كؤللو وعام ا نع عش هنادح
 هولا هز عماظ حولا ضيدو برخ ادا ةماع لاح هيلا مولسولا يح
 بقلاو الغ كاوا نا ص اك حو فاهت هقلا هىجير للبن رشا هركذ ام لصاحح
 / .ولْيذلاناو هقفلا ل باوهو لاك تم يناناينصلا عاج ف عده رم
 نامتىتتاك ع امنا ع يضر لهن خ مامإذ) نا نع ضعاف خام ا ةرابع دي ف
 راجت اوه مدع هانلك ام سَ تلق لما لولا دوي لدحو يل هناب
 ٌريكلاو ةبزيلا صاص كنا رص صو رماعم فون اعلا ضورعلا دع
 اودع اذ ةراهدلاب اكمل اع اوصن هاعو ةياقولا ومات او عن أد
 نتاوؤلأو ةمامؤلاو هّمنلاملعت اهلا ينس اميشمنو تاعاطلا م تول ملعت
 -لورل وق 'نص انهو اهمعو كما ضم انلقن ام هللا تاع اكةماقالاو
 يلع ص داي صاضوهزسةعاط لك غاماع سيلوراَويف ا امنا غم ادقام اخ
 لون انك مل اتاورا نعاس انا اّيصولاو َعرورفلا ةاعهرض رهو امع
 ضو عم املطم عملا ةنولَملا نمل بهذ ن لع اوضد تح لوصول اع
 ةعوسم ا َيورضل اء نرثاز اوهلع واسس خالى ستار ىلع ةلرلا
 راحل جو زجلاو تاق دوط د لمحل غوسس همك نيالا متل اع
 موضنابم ع عزم هيفام قالا راي ئرار! هنالك ةرردوضة مامر عفا
 ضن َس فى الرضا وكن أولا يزعل هيف تح ناو هعنمت ناانلق
 اور هجر سلف طمس ةراعنوول ادن نسارتنلا ن يلع هلا بس ضمن عسا
 و اسال اراض بهو انع ع ورم ا عل ان ملئ لع هلك يقل نا
 راتلل هبىداامدعان جا دعاعتولا زبك لاق طرعان لانو لوتسكا
 ناهزولاىدزززعهجارر نمل هنعاضعا ام تاغ ضان يوكن هلم اليا قولي لا مولعلا اص راو تان ات ةراككمورل/ى صحن ضع اطال



 اا( زك يزاول رزع نيف مارإلا ا و
 ىلا ة روضلا عزو وزفلا اماو هذ مولكلا تاعرّيف كب كا

 را 'يعارزلالامؤلا هعراش لاك لالا ف دحر نا لجأ و ركو كلاس
 هول رايولالا نوه لل سان ادعزمجاماىولا بون ن المج أب يا هب

 تتبلام نول هيربشسا ام هآَيع صهرميَعَح هعاطلا'ىلعرؤل اهرب
 تال ةرالالد ىت لاما مث مصوت ناو تاك ادبي اول دعم لاك ا
 ةزه - ام تالعوتا يكواهقرلا نوولارضلا ل تلا ةس ام دابجما ل١ ةعاحا
 هل كلم ةمعلا تم هزخا أم ةرإلا مول فان ال 'ئ لارا تعب كَراَملا
 تلعّو قحولا هيب لمكأ رف ىنيمر كلا ئولف هرمكو هر ارهارون

 ضجر كلنا اه ىف مزعل أم ةعل 1
 راجتسولا الو ةناهرملا َةمحْرلال وق صنم لق ثككاشمس ادق ربدتق
 مدرع لاب انا نست تلقن اذ تاعاطتاواس و زلاو دع
 _|ك ب عرس د عدد اجي هالو هزمض قع ميلك ب صو سيل عر ايسر لا

 فل لس احجسال الي نم سلف صولا ع لاعشالا ةسوتفاو بضل ارلاط ىلع اما تلق
 اساور جيس ل نر دزني اذ هولا لين دع ص ازاو سايل هسانلا لي قامو هب انس ١
 قاعاررا برت للور وماما نوعي نول ررظ مردف لان هللا هرمز عمو ل ام ىلع
 بحي سكن عور وحلا تيار اصلاو ةربيعللا لوضنلا هانمام ةحر ضف هنع طقسوبو
 6 اضمن ه ضمن شلل اضتنو كد ا امين بقزلا !ريلائلا
 هيلع زمنا ضع يلا ارك نا درو املا عار الادب ىف رع هان ننعرصا
 رف خد فلاخمدقامع تاس )ا نيوقح ام وف تي ابعلا نيكو لام بيل ازا نهرب نلاياذ
 نا هينا عقم مالكم هيلا يزعل ثلا كوخ ةييرل نئلفنلا مان كوام
 " اطا ١ عصرا يلو )000 ناف /هتاوال اناىثطت

 مشسلاو ة اكن ال ةضح ةيلاد غ لنا تاداملا نوعا مراعي ارا صقل
 ةيكمور از لاو نالا ةاقو ناطحات قام اك هضح هين درر ةرافللاو

 ظ هن لول باهت ازيا ىوصوو ةعاطسسمل ا طارت كم نام هناك 4 امزم

 لرد



 لفئفاع ماوزل لاو يبرم انيلؤؤنرلا تس 'ار/ سلا, ىاوطلاو فوتو تع دب 2
 ةنيربلا كرة يوإو تدَعلاو لجل هلع ةيبلاطا ةراصلا ّي كرك هباشلا : الا يفشل را
 بيهم رلالاف توما تقول ميلا وهلا طرشلاو لع جاع وب ان فراغ و 1
 هلفع صم يب يان لعب لم كيان و عاما ةلخ دس د ملاها 2 رومقمملا نال
 كقتسيئالتول اىفوم سخان هدغالعغل لش ام لاما ما هنشفارقكدب دصيو
 نفنلا باعت ١ارس دوعن ا كول لاوضالا م لاح هينييلاف ريال تانلاهلا هيض
 راع ىتول'ىش اكد هّناراعم تيقن اين. ول لاعم هن انصر املط وسلا ةرامالا
 ورث كتر اخالص ١ بي ازدالعفس لمت هئاز يااعل تبصتنا اننا هش

 همس ا لوصح جلع هب انسلا كي ليرلاو للك ان اشو تيراغلا عله ايلا
 نيه امسدلاب نييربشلاب اليتوفنلا باعت !مثعل غةملا لح تريلر كالا دب

 تن ةلع سول نورك يع هبانلان اء انمد امم لغّصو لوكا ا

 تلاع هيوم ا هينربلا تزرايملا هب اين ارك يعود ل اعهتبسولا نلبس هباّنلا
 - وصانع روظ !رراعر اوتسولا ناو ىزاباب نيراجسالا ايو ىرك 2
 هِض تيعو امد ٌيوزفللر احتمل ار اح" راو تل | ورمل عيت تلرورضلا ا
 قبطا اهبرلو هيذ ةروط الايد باسل اوضنم مال ةيدفشاروصلا لن ىررعلا
 اتسم 1 از را انكر ايحن از هع ند جبس ل ورع اصيلال هن يلع هي الا

 هلم بإن لع ن اوك سس يلو اييبرط ضايع دار كرر احتوت ازوكء لف رع
 امه ينل صولا دي ارا لاك |وبتسا طلو جي ب انيس الاب احيرعت عريعل
 اموصوا هردع معلم لمت باتت لعبتي نا هل ن(نولا تاروطلا حربا _زاوح ىا
 ممل اره ار عر# زولاو تارلا ةورلتكح راشلا لاق اه معوا هقدصروا

 شعب شبك يت لو لعمل طولا َن !يرراط قزإطرلا اغاناحاهب يعي

 لع ع ولسلاب هي هس ماعن هدئا هي اصولرقا دما نعرشرلاو سن ئئاهقرم :ء
 نإ ذا ملت ! لال ارظراش لاقو ىلا رست يا هئمال نان ال١ كرما ةر
 ةمطح ا يملا نأ اهلا لوو نالوتنولا ارم امرت يفشل رايك ام ماسالا
 2 الكر ىلاخو 1غ و ةكريصلاف هيي لوصول تالوهنو ذو رهن او ءدلصلت 4



 هدلادصقامو هيعس نيل هع يعي يسم رلا ناش ردل نيل او ات هلوتل دل وما
 اصةينربل ارم رمل زو موت لاط ال بز انل ةعئرسنوك 0ع امرع ص الع

 همك هياز وه ارك سلا سدد لاطارت و ةنلاو باستا صو اتلا ادم قاب _

 رلدلركلو يونس مالا هك امك هنع سوبر تم اوه ىلا كي لمن امو كان هيلا
 مروة عنا اينع ليما نم علمه تقول امل انا هيواتف ىضنر يقي ارا

 22 0 2-نا هعجإف ترراهالاو تارالا ليف ! نا مالعلا ركام

 باث اد ممو اذ اذا ام ف كلوب هذ هارويشم نا ايركز ىفاَعلا
 دموليم صال لسا هالصلا م يلكم لوق اماو رباك ل امو 26 اونواهل هنا
 صم سناف بؤتلاق هرتال تبول نعوم قص ز ررحا نشرح 'ىاضنالو
 لقهامسعمرلا امال مصبو نابحاسح زار تالمول' م هرضل هراوث لعو قرروا
 هرينعل ل مغلا ع مب فونب نا ىب قؤرطال مناراعا يرو عربا غان / معا او ةنلا
 دص نممكحر مذ ممالك الط ال ةرؤل هناي مك تيان رول ع مهنل ىلعفي وا

 0ذلط ا هاظزو كل تكل مقبول ل 'ىفشي و يظمحلا هئدابع نم اشيزمجلانرلا سص'ابس

 نك مدا كيغل ا ون ل معو هوب د اذ اف قتلو ضولا ب قفل هنا ضي
 الوتسور دهر نعايوسسلا هزات ال باول هرع كال هّئمز ل طول ادومدرل
 هيو اون لمص أماو لات لق كنس يسم همرلعلاه عينات لو بلا قارا
 عصي تمهلئانلإ هدمت لولا هن كن سروو كنا لإ ع 2م هرثعا
 8 اهي/ئام قرزف ول ادي ىلا 2 هما لفانل منو ابكي إ اون ناضل 'قعبكر لا

 طيتفنا :ليد يو دعت لاق شح 7من ديو نع لف نيو نشل لوقرلعررر لالخ
 قولين لمتنا نعى فل هي طقس لكن نعول نوفو ميني امترضال مزيت مج
 و ارح امرت نوعا ه هنأ ببسب ولت ام هن نال هانبمو ملاذ لاغ

 ىتل' شيراحرلا ران هينينو ها بشل اهبل لعبج ماو ةَسلا كل امثرلا عمر تعم
 ل ارعئاساس لشن نا 1 21 اعمل

 9 ابعلا مدرب اعلباز 2 رولر 21 ىاكهلا هد اعيرافار عجل امنرلا نع اثْْماَس

 م ةعفنو ٌراابومْس لاو لوك نادال عيطأو بولا 4 دكت را فن اص الأ

 زان
 و

 -_ظ



 راب 9 ا ديني هلت / ةراسفلاه بدر تورد لال اسك ملاعب لتحت سعلا نم
 2 ولاا وينر "كيه نواب انك  هركرال نلاك كلو رولا للاكل

 لسبب اوك ونس لا رع اسك رس او يلط ا ةيصولام هرق دلع ارتب ل يسسيصواول
 0 ىسلادنعت اولا ةهضارك

 راض ازاوص م ئذل ازع ىاغس ة رمال هنال_ر وكال ةارتهل ىسْمْم نان ّممصولا
 يلع عما داب لولا نائم ه انصرف ام عرفعر عالق م7 ببر ارعلا ىاف “ 0 اًرولادع

 ةراسملا نا لع َعرورسش ادلع وضم نع ادلع دب ئ لاو كالا ًمعاطلا
 2 بنها رايّتْخرل/س هه نإ هوعشرلا ةررتسم ا بحلق وول
 د فاحت ةماعلا اررهارا ةلورّصرل مث /اف لوتنلا تصمد انسرق اه د
 1001 كوتطال خرا كى كيو نإَولا اضم امبومورلا ًميع ار نوملان او
 ا مل اش ظعا لم اهررنا عم ةعاهزلاو نزول اعز لك ب
 هزاومر لك وكمل رلاررط ام الردف | دلل ١'تآ : م اسما هكا امم املا ضل

 طلو عربون ثلا كلل ام نايل يضدامول نونا هتممس ام حرام
 دوو ةرصالا فلأن اهو 1 اك شربلا تادايملا+ ' ةرحأ لوري باتلا

 ندا ليتل نع تلا" اع ندتسمس الم يلغلاب ضن لقا
 لا بدلا شلاردعلاٍش ل 1 مهافم نا اوضصقو لع ةىصإو
 2 ام همم هن املا و املا ضع اسمر حاصرع رول العيش ام
 ص اشرمل واح كو هو ابعابمن ث هاما تاي لامر ساعو هييالا ىعروك دل

 لملابإم ناي ار اهفكركو اعلا انهت ةدابخ نوكتيتحابس الب للت هلل ضالمالا
 لكم ضايع ان اماوضو مله َءَضلا د ١ام سفن كلاي در اًملاف اعن هيروين
 هنو رورو رد الاف ملوع دل هل 201 ف سن كونام فرد لين از تانيا 0

 ماو هركو ل ل ئه اور مدلاواهفامذلا وز ابوي ةزماو اهمصب اي اسنر لل روم اك
 اجرا يال اولا لمآ اسال ممانسملا ةدوصتملا عمن صحت هل “وال ناك
 ايهم نال ذا ل اهلل ةلص موتر ايلف لاهاي عت وا ب لاذ ١ تلم ناغ
 اك فاشل 2 وفر در بادو وول انهض ميميرفل الوايلا ااصو عب شرما ةرهازل



 لعزوكن قشر هنيعازا اما راقلا يعلم اذا فن لطابف املا ةرقواع لهل هلام

 ته ل اللوُمْص لم زل تك هنأ ديصن وكم لن ى سلوق تلع ولا درا نو و 00 و

 يود نيم لملاك يدا زاجل انعم ملصلا ةرزسا مععليلع نيرو
 لشي ملى ضوملا كل هن نان ماعولو هوس عرئذو دن لق ئامس را ىو ان امنه
 هولا سوم ' تدعو تدل سقوف اهويفر امر لنا لبرج مو ىوا اع كلا
 كو انس وِ اضاع هكانم ءانعمالو شرا نام ذعر الروض لع سرا
 نييوبلا ةمشساع رف يعل ةمالمل اون "ملال نا زغ اي ملف عبو كلادع
 كا كار م ملعتايعانا تع( ضو لعرب ذل لوقا هصنو قبلا هنمزتاعا
 كاملا لصلو ةيمولا همر ىنسمول ل !ا تحن اه د املاك رعرصاية درا: اولا
 دج هلع مو رغو تو ءطأب هدا ةراحأولاد للا لغم !نه نال هتان
 ٌتورفال كاع ىفعد رفا تاس اعل ة هاو هليسسم ليس انك هقدامنحلا ن
 00 ملا هسأر مر) عع ملولسسكلا نيرو يا را و هع دعب اوتسوك اخ

 21, يرو هانم وز هزارج. اسفاذ ناَولا بهز

 ةيرل اني انسخ ظنك رقو ةانيشرا ام دوم ادقاع رم صن ابرز
 ' اص عبأل هشضسلك مو ل ٍكراوللر وسل عد طعهتش اه ىرحرا طعم يلا

 دلل لع اسس غ ةروورض هلو ةرررضلل ء در احا اا تهرح اتم ا هزاحاامن لامعا

 فوه برقوا قلص متر نونو يصار 2 ةيجلاولولا اياصو هوت ل نرزوج لن
 كافل جزل اضداىنممالو ارز تسولف ا ةيصولا اما سبي نزولا ايش دنع
 ٍشفائر حمل لعد ىلو لطاب كلازو نعل ه اق د ع دءاصتمهبشس مز نإ كول

 ءايصول اد زره كلورو ملا ارا ترن و فامضرملا طرا طا ةكيطر 320021
 بيكا كولمان مارح اي اصو شو ةيزازلاو يعد اطرحنأو دص فا دع ناو
 رمشر إن ولو هلطاب ةصولال وهو ا عوام تاس ول يكب كمثل نارتلا ارقي في ا
 ٍُو ”سرظلاو امدع اًضياد رو ليبجو ادعم ملف لا سيال عزلع اروع ير
 ل ١ اعلا وهل سعت ارك ةلط اب علل فارالار ةصولاو كوّن مَ | عسر ترك
 هذه الو ولو روحي احا نيكيدزال شو لاق ٍضضوُمِإا فلطرلا هنّعلا ع ازعو
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 نر انس يرش, ملت ثيل نيلا وذ علا ولها يزيل كات اباصوينو قتيلا
 نا تاماوادتوم ضير ف يصوأ حرك لطب فقول بإن زل هاج كو طقو ليال اررقم
 ىنلا دعنا منو نت ومملاو نآلخرل او تكرابتو سي روس غن كاذو كلذ مدلل عمج
 ةرهم هملعت (ثللك امرأ لس عو مهوررلا كنك اتا تابديرو محير كر ردع دوام
 يدعم صولا تير لذ لها لن اكن ا هلو عب ايترحا تاماذاو كلا ما ُسْرْحَون
 الو قطان ةيصولا هيه باعا المادح“ ةيصولا هزه لضنو ابا نراعلا عاصتو كولا
 لا لامن هدل' ضد از دعى رجب كولا امن حن ففرلا ىومم ا مير ولو اًمّكو ولا يصد
 من اطنت[لاريفو بط [. يول اذ ينس ومق زرع نارولا لود راع ىصو ١ منا اص
 هرجع اَولا اعمل هلام نم ارك اساله ن ال ىدوا اذا طاضرتام جه نال
 دا زوكرلو ةضضإلا ملم منال الو ا اًييعم راَقلا ناك وص زوال ملا ةصولاف
 ةروزهللور ازذ نزل ملفلوع اهيز قش اوس اناكث أو داير شاع اط رع هرهرا
 بمرنأ مك ىلاتدلو رو اف فوطارورت ديع الاد عار وجب ل وعل اللا ةرووعال و
 يلع ام صولا هز الطي تع ركل وقنا هزه ليو ظن اف اصتاد متر ام
 روتملالح ةارفلا الع ان دل ميلعتلا ولع ايف توزطول زا هال افخر اجصتسولا تالطل
 ت اعاطلا لك ب اهبل كل طيب هكصم ا همن الا وتم لا تاء اع ةيرودو مهام
 هده ناري تناو ةءامؤل او تاوؤلاو مدهش اك رخال وذل هر عضم ص اهولا
 تملا واخ قولا هز لولا خفال ذ ام ايتضولا بعاصل دقن ض مغ لولا
 هد راع ,لوؤلا ىوف'نمو راصبالا ىو دع مك طلو ا ايبعم ه) يكرم ا نولي
 عم صولا هي ناللبس كرشلا ارو تاف فواتزلا دلو هيحباولاولا ةرابعاضيا
 زاوؤود لولا عايش هصولا نالطد لعج عجب فيلغ علا دع ةرهلااوكب رفا
 ىل يذك اريل لير اولا "الطد دع ف سوه اخو صا همز اك علا عش اغلا
 يف ملام رونا ةيصولا نالطب عملا نا تبثف يرخال لا نيرعا هشتسي
 عر اعبسوإ 'يا دوبي رضطب ل اتو .لوق ن يرتوك ام عض ايار طرب و ىابتضلا
 قال امن كزل اناث راحت الاب بح ٌبحرنحاه حو سر ظن هيذو دان هو هرم
 هانبرواموررللا بتم اعزؤت نع ةانلَمن ا فلا عرف احجسولا نع قامت اوم حلصولعج



 1 لص سمعك ناغ عيصتنلاو سايتحرلاو عضجملا !تايرا انور ىلا عورشلا ثوتطا نع

 ٠ 3 ةلذلابغ ميل اع اججتيلا شعناحلا شدته ا لوق لع بلا هذه نحن ام
 ' كاملا ُهِلَو " :ءاس م ارك هقو هناَغَرَباَملا لوقف دري تلغ فددلا دولا

 ش زايد ا نادال سل اكنرماناءلقاكبن ا عر صورت احكذع
 | فرو عنواظو الامر دعبلا اح دعبي هفالخكر لوتق ون نسسروتملا يضم ىلع
 1 ةمامهول اَسولظنملا ىم ميل داو كاس هير ريتال لوا لس

 7 روصس ام لالرل 'لمو 4 ءهافص عليل ولا الرشد

 | 2 ىرح ا وهو غاشولا رح « ىرلالعاعز .لاراخ راهو

 لاير لازامو ى ننال منع لمع اس د اعزلا نو لوقا هحرت عمنا لاو
 00000. اول لعاماعلا سرح امد سونو هنولعنس و تار تاوط اع يل لاو ولا
 ظ وك لائزل ل مِشَسلاو طيلقلا نموا دلوض ازرع هزمند ام ميلان اعدم مزراع
 اهصنمنعل انع عزله لق ل عند فو لاف امرغا ل١ يلع َةاط ملا الكرلو دعاس
 ةملا 7 ْلَعل ع اهلا ةررشرلو اقوزسر ًّ مءارع ص ىثالر لَ روح - رز وكرلو

 تلا مز ده املا رت ىررع هس نع اين ول ىراعتلاو ىلارخ ا سس
 زاوكأ مين 'هينعتلدلعملا نع كرش اهو هوما لمس نومه رس ءاع ايكاو كتيزعلا

 3 | ع وتل هضهظل التزام اهولاو ةلرشلا ةورتيزع ميلا
 امتار اص نودع طن ام عم ايسر ةلشلاز خيم ن را عة تحت تلا نك
 تلق هزتس ام لك 7 اسرفام دع هنا صا ملقتلاو مال عب قله مغ

 فقروطو ت ارتخاء لدارتكار اصيالاو هل اجخلا دع اوّعبط اقر معلا موه ظ
 .بىلطلا روس ادع ةراشرف معلا هامل عشت / م اصنالا سلا هرض ظ

 بك رس عينلا شوك تلا تالطم تامل هزرو طنا يكتم فلا نام 1
 . ةفسمجو !بهزكر حا مولا بزمن ا كو كن اذ عك تع ضرر د لسع كقن
 تاداصلال ومو عى (ثاضرز مس ءروبرشملاو تنام ميولأ بحت ثاو م 00

 ' حي ةفرصلاكاهينعلوعود تلو بر اكو زلا» ةدولتلاو ةدلضلاكة ضحم ا دينو
 لدينا لمه ةلباقم كولا لالا نومشورزل موبلاسانلا ن اانا و

0 ١ 

 مو 0



 بوم اننا لراس | رصد قو لمعي ملوا لح اوس لالا تلا "للضو عيا هلا قكر مملا رو 0
 ةرامصلا#تكنرشع از اامذ 2 رمل اراض اروو يتينرشل'س ظكل اقو ن اغا ىطمحلاو زخول !و هل باوقؤلا اضل
 نك مل بليز اون كوي لا دهقسلا نان اف لما ب ثعالا هاهنا هيغل لوما يو
 را اناء اطَت اَسابو اش ناو هرم هلف بلك ملا رضملا تاك او هرحاوش
 اع ىونرل يزل صلخا اذا قلع اذ زو مارال هر الا ملك رفا انما هل
 س1 ملبس سمعتتب مع ذم اعدل عيت قل مقلرلا لولو انزع سيعمل اك ٌررلاو
 -_ ل قناه ا ام كيسوحارل ثا ايزمىشيعب وزع فرحمل نع او ةدقلاب تار "كرو

 لاخر يذلا عراك متي اذ 07 يار هل بنر ناك اذ اد ءانمدق اي عيجتلا ْ
 انام طف سنن هل م ل مرلالو هل تالا لباخولوركمو ١و "هزل عيد بلت "لع اس عالا لاما
 هللا موفر نم .او يروا عك حو ىاف ةصولاو ةاجرلا تعدد  ةسنشا كتم صق
 بج قاب د عن ويّمدو بيرلو ظع ا نمار نورول انمعي را رعب بضالطا بهم

 ناموا هاتر ةرل اعمرج لو مي ددلور اند نسما اك ذر مرت

 هلم, ميري هارثو تامّسلاو دابعلا (ظر نضل عامو تالوزرلمو حاضاأو ت رانك م هتمز
 ارضا مسار يذاك الر دل يحصرد لو هروثرلأ تامرملا هزه لالا يلب الو ةروكزإلا أ[اصولا

 ثمواهرلا عاج ترص هومر غ روصو عمي قرلا نام ريكو هاو هنارح
 رامتوا ليسبسو' دك اني واراد "نمسك وو وسل صن شر قصب ىؤيرلو هدد درسا ا

 مرار ميلرا فحم لشسوا زاخر ير و امسملقو ارت فام انوا رانم عخرووا ضرع ظ
 0 نزلا نص دكار نجر تسبول تلق اللا اوت لوصوو هيلا وعم سوكر 1
 امض فوط اصدَمف دن ايدل رش امالا ةلقو-نانكاو قولا وهطو نحن قفل راين |

 كي وات هسا ل نافوعم كل وص دبل الا احا فرت ن القوام وسر لاو
 جو هبا اضن اطرص ليل ولو ام ف اخ نيقيلا انتنار م عجز ارعةرصملا سلادع

 ريم انوبيد لو انئاهرطوم نوك ةيبلا هز لوول انه بسبسلعأو هيا
 تارا نمر كنطاد امس تاعانشلا لسير ذام ىلع ةوايز انا مولا هزه2و هله قرط
 1010 د ةولاو بنر ولا ضر ردع لاح ا توام ارجو
 اب وو طار تناك شح ة ولا ؛زهناخ جاتا مروا زيفو ترم اقلا يالا لاوم١



 رويل 0 شنو لكالاو 2 0 0-0 توك اعاهرا وطقوم راما بذل لكولاو مسرع ماسيع وال أرسم مامي دل' بيج 2 ش - 0 هك 2 2 م سولوا ْ مارد العسيري اه عخو يكشم او سر ولان وّمهو رلؤتلاإلا ابوجرم نوبر ملطاغ ةحبلا هس سس
 عراهتضرلاو نازي رذإ ضقرلو ططملاو نيوهتلا لِعمْس ' هيعيسوملا لاول مد ثوعار ام تكلازوكو هيبرح و تسوللاو علمساب هنو اسرق حن كن ع

 ضياع ت انيخلا نت ضن و كيان تاغ باشل !تاوبهس مج ' مغ انعل و درا ناس : 1 - 9 0 0
 كلاود البلا اوما رو كلا اج نّميتلا هرم ار عع د تفل نوم انتو تامرم ا
 لف لكنع تايرمملا ةندوملا اًنساءاس نصّقرصلا عئانل مالك الد ارسل اوضمو ارلعاذ لع

 ١ كرضإلو اعزاوَض نمو متلابف بعرلا نزعو دابكأ قلرطلاتمطت موت مهن أف تور هلا عب

 ايضا رهامرايث وو مهحابص متع موازم تَ ذولو ملاح هاد ادم اوس اذا مناع
 طبولو هيلعلا تالا فصوول 'دوئرلو هسايرلا قاّمحلاو هب الا فر اعلا حني معاه اق
 ١ ضالزعلالامخولاب ةينخا تاوردشلا ممر وافر هاف مرتع امس فولي هيونسلا الا هيماك
 - 61/, كرسَقا نعوم الا انل مالك الو هن اطشلا تاعزنلا و هنن افنل ضال نرلاوماوغ
 |' دله عمانمالكل ماعلا كلما تاز مايرلاو قوثلاو اضن نمد يصوو ملت رشص نم قانا
 مسوي اضقو هينرلا انرلا بصل َةسركزلا ىلا اوَع نزلا مايللا هعمل 'ماوعلا
 "كونسول عار انغلا ززتلاو نارا هن مءامتحاو مالكه م ةيدرلا ةميئشلا
 || راج ملطع اع علطم هلل ان دحين متم د صقن انسنو دهادوه ام كنار نعد
 ساررامٍز مو تالرلا نم هيركعوصاام تاقورلاض وب ع ومو ا اكو مالاهم ا دع

 بلع ةرايز ماعطلاو زم ايورس اير واسس اييشس ارضا هجن سايس رولا ةسض هيد
 اسس اك مور لا تاقو ولا يوت مث لصك ام كوس ن ملح اءاطح ا نم هنولو انام

 ةوقالو لوعراو لثخ دره مها امرطز امن للاى ضع م ازيأو تالا همر عم عارتخ اخ
 | ص و 3 ١

 1 لدتا و يرق كررص ء تلاعو كذ ئااصولا تيرختماقانو ميول علا ند انول)

 درر معد يمي يسبح الو دع(لارصتو دع اش يملا هر ان ءافط 'و ار رع
 1 2 و كرطارط'و او اليا فَمَع مذلاو ّجّسلاو نوطلار عزم ١ ' رض يقوله كللا لكنا ى زا دارا هش تا -

 ١١ تارلاو عطانا لسسلاب حلالا زهر ين تاه اية رات 0 يصيّرعولا

 ايد

 ني ا ا انيك ل ا ا

 : 7 ل , 5 / انابيب 2

0 ! ْ 6 

5 2 

 كك ص حبجج رس يوجد جا ب تست



 2 ا ىو ملف ظ

 دومنلا امس اوورلا ئقو ارم ابهلظعا ر كلف 0 0

 يونر لور شر الهون يعرفو !لدهري نرلوا جس راو الف صن نالوا نارا ةووقس ١
 هل وم مون هفاضلاو مئلل ا زانت ا تلازم ةيصولانمد هرزرن غور نفل عر ومابي

 لاح زخم : ثانوادل عسر للاعو' مجورل شارع ولي نه ةورورروم ل داطغا 7

 ا ةصولأو نقولاو تاس عب ةزهزكو ان بت يكس ناو ا اوا ملمس مدر 'لاعر 1

 الاس هقوأيرلا (هطح له ر كرز او نإولا ةزرّلا, صاع وهو جر رهزع زم زوار 3

 طا عاف تلو حر هيئانلطاجن) تالالاذانناو ناسلا بسلا اناس ١
 مرام ابزم اهيا اه > نعوم ءلئم هلل اني رت وو مف ريكو ف١ انئاذم ةقصم ئص |
 راو ع ةامسوزر هل ىليين فو لاف فيحابرلا ثعابت تتلاعب 3

 بل يادار ا لهدا عسر هير انك اصمرا ميلك امنه للا علك زعبل
 تزامنا(” هلا لهطيف هولا د رلوا ىلطعلا مسانيد مو كدا مولا

 سمرا يل صم مساوت ناو ررلرلعزب نطو ةراصصلل ”ةوقَو هل ةرع هلمجل اوان مط 1
 2 هناو

 درك ان هيلن هرارشو هرورزان لعل هراثا اهذ لي ئامترملا هزض عرعر مثرقا ةعاط

 ىر اهركز يل عينا هِلاس نم دلاس تملأ اها فول از كلو رولا هيصخ ال

 تسيل يطعم ليو ةدايعل عدرشسلاو ماقال ' ارزواخ انف يانا ظاقيا ةاسملا

 دخأ مش ملصتلا يميل او جس لاو ليطرسلاو تالا قل يعل اذ ةراصلالُس َمِلسَو 1

 دوال رلا ةداسعلا حي 111111111 | يظطملاهر ل ايس ائاطعال لاا
ككرلو واحس ان إب رولان م سدس ولو مسلسولا بحال 227 ١

 الص ' تاون ب اه

 كللازو َملراو لاو نايل هيلفع ذامرسد وههتس م بؤتلا لوصرر لاش 37 هان ال /ا م ظ

 كضوتالدث لمان تامر للا ضن ن |يتصوملك نير ررظ ا يضكن ا نم لا نلعنو المع

 ظ رالسرلا هر مشل ثلا اجا ضني هديب ذو نع ةذصب حاملا ارو

 ةل احن ورزق ينصرتو لالا عنان نصت لا تقي "ان ز سر 'ى نرد كح نغني اكس



 ا تاشلا راك غو مالك عاطل الو مالم ركن تال دارك هير صلات زارعلاو ةيصفلاب لانس :
 5 د ا نمو لصم محلات هللا اضفن كرورل ردا مامالل كلا لحب اراو
 ! لاق نخرلاعتراىضر لش سس كراع نع ا احّرمن ابتلي همم ارلا ذاع م لدح الك
 ٠ ملازم اهو مفاولطت ولد دسك اوكار رماولك اولد إلا ١ اهرقا ورك اظن الويلاذ
 ١ الو رنولجمت حرذلا ماذا ديوعتفي روق ناب ناشد عل اورو 'لاذ 0ك يعبد همس نعرلع
 | جرو الامام حا نول ويش ه ان مروس نس لجهسس ب اور نم هانمع دوار ول 'كزرمو مولع
 1 فينبافل ن ةلرولاركذ م ا 00 قو

 | دوالي املا عشب تاانقولارلا ا ار 000 ةاسعراأم

 ١ ةاضوعالن با نونو اره شل ةبالولل يرش ةيشساح ىتبطو ولا نامثا يوم اد
 هلال تحال ارث زها ةارتلا«ةءابجتولا عجيالد هصنام بدلا مل لالا حبنيتجلا

 ' الف لامال عر اوازا ىراتلا نااماعل ا لاع ضو هلا ةك) الا م ال سد حى عمن َح

 0 ةدرّررلا درج ل بعر اجلا أر ةاصرارعل ا لصن ام !و تهاولا 4 ىوياف ملون

 باك سس هذورع ها ملعلاول اهتسوك ان لعن [ساورع ١ لا صدح امللّمن

 اتلامر اهنتسي اد ةقدصلاو قتعلا تما لا كيب املضم ارنزوح مق طئافل'مامزل

رد لمصي انو قعر اعرطت هل اهرذهأ نإّملا ةرفاماو مع هل
 ١ ما ع لعل ا

نرغ املا شيم امد لوقتارف تلق ناف وب 2
 ١ دال نا كيف إلا توام 20 لع 

 ١ يركز امس اذ از انعذ ايههّمر نعلراو حن يقارهلا ذأ ل لور جتخل

 | ضان هقخو رق ان اتكسر 5 داتا محا كراقنا لاق لضرب ل صر عمرك

عدنع نااتملا خا نر مز حا يح انااما ١ اع اعرد ضعلر ار سمير كا
 نتوا

نا هقوفام بان وعنا ظشسوا ملخيتعلا هد عن ارز >
 | الف م

يضرم 5 0 هرما يرام ترسم قام سئاَعحٍإ و١ كرائلا از
 

 00 رصد طو ايون هوقو“ فصنلادا يلدا تامل نيام 'عهرأو ناَولارزم ا

مئازععم امر بزخا لإ عادل كَق رثاتلدت 2 ميلا اتوا لدم
 0 ل اي

 | داب صشيب ملا لع رولا حا زماح ا 0 اورو انوتم انتا

2 
2 
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 0013 5 01 كم د لت هيوصد ويسوي جدا نييعتوت<

 ال . . - تفلت هكر و. وست: ناقل ةوبيتاسس خسبا»: كوسم

 مخ[ ا "يقل مس مر هاا لم سا



 لص ارل فلا * ويف فاهيرل فحم و هيشلاولاولاو هن اًرادلاو كلا مك درتي 3
31 2 

 لشرمو للص يسب لو لاو هل فرش وربص كلذ يلي اسكان تس نااار دعا 1
 رمكرلا ثداح نم مرن ام م تكلان كرف 00 1

 بلاد اسم تاضو ناةرصقل وقن فرقإللا نئيزن تبن ناله نايعزؤ الكتل ظ

 انلام هال ارلاقاهلك 0 'اهتلاالو لحترل من اد نع نويت مهرلملا نينو 2 0

 مصاف قولا نط ديلا ةمرلعلا ىعدئنام تلق ناف ورغم يوفر لامر ظ

 ني ى نم ايس اهون ار لعب ةيدفلا سا طاو دهام لا ماع كر نر انافؤيتماهوخوةارلادع |
 مروح لورا راشم تلق ةمالطلو تكلا: ممر لاقطح' انسسامد اعود هامل مشو ظ

 ديف نيلاملو يدعو افلا ساضلاو يانيلاو ل لاثنين ازاي نايلي أ

 لص وإن يشم ارم اول نب فيلا لع نريضل اسما ةدزرل ذ نول هر اسفل ْ

 ة امكارمابو قي نمنع اره سلع مول ايذملكالو تافصل كلت ضصتنا قلوطعت ١
الف قلم ا لقوم منو بيلا اطعو

 ان لاقل ةلصلايخعم هنتر وت 
 ينالو فاصرلا طرح

 ىرامل' فيسات لهو ه١اشقاسر امش ا ف فممح لا فو ئيبهنلا طفل اعد ف اَهل)ةلصل

 تاولاائكوولا اما ”.ارلا تك لاق ثح تريح اءقيطل الح ريش الاى ئلارعيلا ا

 تدل تاتا ا تا ةشاقلا ةيرظإلا َةاَو دع يراك تاكصلاو 3

 مضاوملا هرزه 2 ترامعلا ل صن نيك خ ةقوقوم ىف اهتنكو سرزطماو بوجي

 باو قرضملاو تقلا منو اذ قرركشاو فقالا إبب اث توكنا طرشسو ةصوصخلا
 كقرتإلا» نقلا ال لكم 'ذ رع اغا وتو تر املا ممر سمي تاما 'نرعرصلا

 ماسك َعلا دققنم تيل طف لات ههنا ةحاطرلعم ياعاضااطولا هزهاغاد |

 لاكارم هنيعام اسف هل ءوك ت اعلا هزره باوثنا قمل اوان وإولا طرس ازاولا مصملا |

و رف ما ةنلا تو (رصووضو © لطامر اعبر ١
 اكل اغانينا صلما هر امفا

 نع ةزشلاز/ةمولعلا منو هصرترخ هركذ اك ايكرزاج نم امشي م ذاتسالا يريسناح

 طرود رح مل يالي م ارا ةززحإامؤياصلا نال قياما لا اا ا
 ابيل من كرع ل زاعأ لاه ضإي ون نال م قيصولو در | ول



 ظ هنااا خضار رولا ةمالاعل اركز ريف هجوذل اضع نمل هصو لك مد قرصالو
 ١ 7 تيرا اة[ انها ٌمقرصلاو -لصلاو رجالا بوش هرذ َجْغظولاضام
 1 امو ممولعم ضيق ازا يدلل طااشلا 5 او مكلعح نع اعبامو قرت

 00007 هو قرصلا ةبياَس انلعأو هيل نيب ام ةصحهنم دريس ال اخ لاعو ا

 [ ةظعرر [نوكيالو سس اهسبانرم هيف ديول منال ابا اين دلال وحؤل نقولا نا ثقرلا
 0 . ةمرلعلاىوآّنو الل اهاطإلاد رحل ش زوخاملا ناهزبق لافد ةفرصلا ف

 0 . ةدلابسكيزرل نول باق لاي كال ىسلامابرنمو ملم محا 0
 ظ . ةرلو مرخلا ع ىنعن ير نل' صك قالا صصن ارّوغلا لوق للا 0

 7 لم واع لكو_دزانل اه فلاحا بولا ظغلو هظنل ناقض ن نام وعلو خال
 ٍ .نالوأو الواعراناةْعل ذ بلا ةفل تمزذ 2 هتفلو رباطخ نتنر اعدع
 () كامو عيل هوكو فَيبَع دابعوا 2 امصوا ةالصرع قو نمنا
 | تلقزاؤ قول ىافن هفل او ضقولا باكر همخو رعلاسحاص ضنا ةراملا ةرهرقن
 0 تادطبل للملا هروح صام تان سير ادا ا ملت
 ١| ةظاكر اعلا فدلجتم عم بردا نا ةافانمدل تلو" قلا هبخسارن ام كراقلل ةصولا
 0 00 ' رع ريا هس . انش ىجيرملا قاعم نول ةررملا ةاَولادْض
 - عسط لوط وروما < ةلملا أما هانم اك روزفلت يزد اننا هانسَسم اهددعنل الجر اهو
 ١ ركديبلو ناجم ا نست بانك مل حملا زهر لالا هله ضب رص ال

 - اي ةةدصرونخ ام هيسانامركذو ترق ارعاضعدررقو ركز اصاوخ ةاولارع عرعر اع

 اقوال سولغ نم نونزوكلاو ةيسدلاو ثرئاعتاو اهدقلاو ماعلا ةزخ إب كزلازراملعإ يروم

ل ناضل الع عازاجو ربو مترصو َءلص,منوزخاباغا
 ” يل يتلف ادم ةرجاد

 0 00 اا هلاررامصم عطنا انركو اهعيوتسصن كرش نمر هسا نط رع يف
 8 1 500 <« دباد لو قرصتو لسكى بكو ئقو امر 0 ا

 ا باو الطور 4 "الا يطيب ب دب وم همم مرو راحة قرص هرخارغ نواف ريان

 0 5 اَتاَضئاْضَسا صدلاو مل توكيد لجل ان 1 يسرع ازك

 ٍْ 3 2 عر سعب ا اصخاموا ملاعترلو ةراحولا ركز ىف اقوالاءاصنرت دع ودراو

 2 ملاح



|3 
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 الرآ

 داس اورق يان هدن هز وكف طرش او ادمن لكن سلطرلا بيو نا ارفض ناو ةالدئصلاو ٠

 21 ب 0 5 0 3 5 1 : 7 8 1 2

 ةرايزو لومنلا ركب هي املاو جول هانم الك بمثال بانو عندو الكل نيس مل ناو ب سلا تلا"

 ةرراسصلا فالس رابح وكول ريف درو ضزلامو ةرويزطلل ةراحرلاز وجيز لعين قلك س لامف عرتقلا
١ 

 يعم اىفاصتنا بسب ةررولاو ءدزصلا قير طِعلا ذيحا رابح نرخ تملا لوق نار رحش ةديفظنلا : ظ مالا مطرح رلاو همس ولم !يرلاب ةمحنص يل لان هلل ةصلاخ عملا ”ةوارعلا نكد ةرطالاصئايندلا_

 "امالي عدل باقتا ةلاقم ل ةضورام رولا قدام كوكا ةاضصتملاقانرا انكوربلا لاخانمزمب ١
 باهتا اكو ةدابعل اومن مرسلو بجاول سيل نافاّنقو هبهمايقو ينعم ةظرمر وضح نيذاثلاد | |

 توسل ارد ةراجرلاز وه وزيعرحونول نازل اريل جاو سيلانيعم ىنزهش ةرون يلتهم |
 تالا ةدوصقم لق نوكراس لوالا تاعون ةوطإل ل نافايل هزيسردارزناثيمحنكل ةرابعارما |١
 فصوبالا يرسم نال_لع فزيت انه زوجي لذ اهتوكتو 2و عيستتلاو ةورلتلاو نسصلأ ةدلصلاك |

 لوالا عونا داو ملص كوكنام يناثلا موضوط لدا هب اسنرلا دارو لاهتددد ضولؤلاو ةدابعلا ١
 يطا اشي ةبرق نومي داعتمرن هيف هنملا دعو اذا هن فال دلر امضوخيو ةماعالا ميعنلا# |
 عننل اهون نول شي لالي لارزه ا اهرزوحب"ل كوميتم او دلو "هلو هنوكق سي قلو الالا# |
 اذاف لس ايريوكث رح نم ةرززملل يلا زحا زاوع غادر لإ مذ لاا وقح نوحاشطا م ةرقالا |

 . تاللاب ةروصتتملا ةرابمل ادع قرا زا وح هع نكا بهز م طيبا تفع كلا, تق
 هذ سامو ملحة الابعلا لعورلاززنان الصح او ةلبست ارزنوكث يحمد اسول يعاد ١

 ري ىشنلا باهت كود١ داو بسكل اب لاغتشالانعمزل هي اهكد "مب ةلصاما ميختدابعفلا
 عب ةدوختسم ةيفنكأ تكن الاؤو 2 راحتك وكس مرو ّءاصئام قا ثنرايعلاك ود |

 يوي يجس اباد يفلان ناي معن ردا عا اقل طا يزال
 :رازلا ءاحرع 0-2 9 ام خو فواوطلا جرش ظو عم دةَفَحر ضش اةيازحو |

 ساجال تقفل تبخاو هصنو ةرفاركا نع هاسرق ارك مالت شلاةلاس ام انصرف
 هع ارا هنالث نا لذ بر ةعض اررع ترو اهي هسغنل ةربقمد ةسىدمىإ 1 رو كاس ١ لاس نان خخ اواو زوبج مرج لاقو وكي ول مرض لا همولعمةرمم

 و

 بع مرو

 تةقلاب فقل و

 ماضل اقو هسنكي نطو مورا هذا عرفرزاع لعن نط لحي افلا قطا لمضو متو ةمععن ١ ا د دلع اعلم او هقالزعاو ايس اب يش ريل نب موتيد نما ير عرر و 1 ين انام
 بوب ازيا اقل اججول فايع انف لاتو رفا الفلا و وحر انيعم اعلان اكن ا



 7 را لن نار ةيدارتجا تناك نايالاو دل ايرث تزن الف ةلاجالاو ةنسلاو ب انك نم ١ ا دا ساه زخم تاكا هيبيّمغلا لباسا ناتو ةرووم ةدغانهزه نا بول انتهنع
 | ةكاوم تن ءازاف ارتفرلارظين الف تايّتمم انك صن الب قد !ن ادلع !نا اوصف هيلا أ تنتارلؤ دام فلاخ ناو هيلع املا تلم نا ملاعدل ىفشو هر لمجلارزوكي ريع (سكلاو ' للوصول فاو نارظ ل اد زل ليغ اليلد كس ناذ اطواق ندا هضم ٍ 1100 ندع تثأر دوج تار تاوالاو ليلرلا يلا طمزلر مغاشسا مزل
 أ" دمي نيو سلا تاخر رلو طابنتسال ايلع ارد قدا) نو رلقم هلاشماو يددح ان معاذ
 ةناوسز اوكا مدح مينم رمال نبا انّسم انزع نا اؤرض اعتب تنوفا مر

 ١ يتاناف لا هنو)زيول نزول ىنس دحام قواتنا عمد نايس لام لاق لوصولل فلا
 1[ صراف يشسوردررع نزولا راعلاعتوا ةصالخا يد اينحضلف قال هباسم عزام

 |[ (ثييعم املا ن اكن إو زوكي المنا اءؤردو طم ا نع ةنباخرت تالا انو جرم

 0 لري ه نال هَتْرَعل ىرالا ملصلو ةهرصولا عزب ل ىعمال لود تاكو رصتنو فلو (زاهوو
 | -ةرحلاب نارولانا ةب ةيارررلا يرسم ةميرشلا حان لاقد هعيرو ةلطا صو قربا
 ١ انرلل قراقلا عنبر ةءايرلا رسم ىنيملا لاقو كاقللالو تمل ال بارثل خسر

 انباصم| دوما نإ !راخاره يداه اتخ اامنيئملن تارا اىطملماو بخ الاو

 رظنلاوطق عمئاورلا فعند فض تاَئتلااماعلاه نع عرشم ه نقل اياك هذ الخلا ىضذ

 لحي كرايم ا هلاق ل انلوسم زل نكا# همالكو ايلزتعم فرهإتلا يو وم كولن ع

 ىف كر اف هل از نعل صحت ةمحم)ادش كزنتن زول عضصوم نىك( ض ادع
 ىو

 00و ادع دوح) 0 لا بعتلا هل هلا هلب اهم رمز !نولت دلوع | تويطار .؛ | ا
 ظ ناكم 2 لؤك يف اموال نعاببعب ىرق اذا ف اعلا هزوق دوت لو ل
ع ايامك » تدار سام قزما ني را

 تال باهت يي ةدياخال ذارصلاذ

نك حالو بمتلا هش ناوتالو هيلا باونل ا لوصو هرم لع
 ةعبذلا عل نعم انركو اك ا

 ذا هرصؤل يروه لب ةحصركلاطالعإ ةارعلا ةشو باونلا [ج عونه ا رجب او
 . اهلاف

 0 وزو ةيضلا ب هيرو لامن هون وول طيب تمن اول قوايرلا 2 ع
 ' | دابمدبا ةيلاعيتراَكلا ةين تنايلزا هل ساو اه احا كيذو باكو نمو ىناعت هلل ا

0 
 ع -. ين



 كالي وأ ةزعلاو ىذلد بتل اطعاو ةاملا ركل هيف كول زوجيال ةرعالاب لضتالا ل سان اعز كام نا "|
 دصال دج لق ام /قلا زلوم جاما دل بتل لصين يف اه ةديدوصلا يلا عروق بات قراتل يما اك. ١

 نهم[ هوا نوعي هيلااناو هدلان ا اينرذا علل "ليسو اسك ميظعلان ولا اولعج ل ناجزلا انه
 فلافل وبال كزغتلا ل سس كدزا تكل زل كرا هل اًاعم سولو هلوثو مناحم' يبت خس ورام |
 رع نمانزو عصف) ترام عراك ن نم انف امو انض سدتملع امك وانضواصورنوانوتم انتسب مرن . ١
 لاطورر ولو يصرول هناف اندإ ةدرحلا ةوالمل ل“ ه دع يمدح لتنمو عاطل انامل اسس |[
 نتاع بانا دال اّمحبول ل اط' عفر هلإبب طخيالو دانسو ا هيلا هلوصو نط ى فك باوتلا ةلباعم الا |
 ضارة اظوه اكروصكي بمتلا سؤصخ دلعي لاش د هلإبب ليالو هانسَف ارك ”يلاهلوصو |

 مطانهروو رز لياسولا دع ةرلا نرغاملا روك نا مق هنول مسنجر ايف شدا واني اس
 ليل ارزيلاو نائين نما اممم امنازع هدرا ةئلالعراجتتلل ندل ا ةروطوا هر اعم ١

 كلون أب ة نقلا غاب اج قو مارلا تيسر مّيكت وكلب ةرتقرنعولو تلا عضحب وكمال. |
 هيدا مل باوتلاعيب هيف بلا هنضروزحئ الو ةماهلا عراد انرتاك عمانيين
 ككاو الس اًعفلل و 'اهعلل يطمن لاقولام لتس وزد ١ن امز غض ولان مشساك تقلا عمر |
 رمل عارة صولا زوج ضيفصلا ل وتلا ه جو ده نافاظلاو مولا بان نعالرر طع لا |
 بالا عير ةربآلا هبش ا, لوهان نع ريلربلا يقول هيداظوحلطا نار يتمل لوقا هبحوو أ

 يمال مناميف هن ةينقلا بحاص هواذاو هناغرتانلا هب عصاخ ادور طر رمز ١
 دس م دابسؤلا يح ضم غايوو ضيقا هلل ضي ز ابا لعمع ترمى او
 2 مأ صولات هركواطب هني ىلو ةصولاكه نا اناط ف نونا ةروئزطا هزه ةيضملاةراعرع

 لاذ ةلءامب لعل بطن يدنا دوصقم تارزبع اهلاد قرنا خوضو جر وبرج يتب اينوزير
 “هل مناعاناَشلا لاداب ىرصتلائ فلا دوصّتمو ةصولا كلير اء ناينلا وس فو
 دصهئولت هلام ةلب مع هل ع اًولا_راؤ ن ملط نجلا 1 00 ١

 ةاصعب نرلا_ليح خرا لاس هت صنول ةحدجو ىيظويو هانمروايكة صولاكل ظنوا ا هل ةصولا كلطرو ى 520 . 21 2 بج طقالا نول هلا
 ا 2 ةيدلعلا ةمبالا سد ِعتْمَتِو ةدم دس غ نشا كلك ةكرطز تاق ا

 لو وتعمل استلام هز الاق ثم هانرئذامو خيل اع بارا هيو هللا
 مر حسد هنن دنع نتاتادلل كهقانع اري زمنا زك هلو رزرا
 متن هنوف انام وبا شوه |مبؤتلااطعو ةلملاب قماب مذا ىرمالا ةاصلاىنطن ينعم



 ١ و جرا ةبس(2رلا طن ةزوجب م زو كوايتملا رك اكتم اير وصتم هنال هب سنانسيبو نمل

 ١ يس متين كرنالع هدنا ل وس نم اخو لاق حاضوام هس استحال نخدامدّعن مع صو طاح اذ
 ١ ريزب قاَرك ىو ةلوملم ةفسجب هللا مثلك اول هين نا هتمول يلي لت ”هنوملم هْيصانرلا

 انك ]نركذو ف١ ةمايتسلا ون ىلع مدل ىلص هللا لكك هو يل لظين هبحو يابو ازرع 1 ا يا 27 3 1 7 ١
 "ناب لعوروراطاغيزللا ثيمحب ةلالدتس( كلت زوم فكيكذا دارثولا نم الحر نا ليا ثحبخ
 | اهنطيزاركاكر'نخىللز اوك ل ون نكد بلا نود لادالا ارم ودهم ا ةبقرلااع رجا رز
 | ملوش ب (ئكااءا اناعيرم كيل رب ىسايعلاد عراجصالا هيلو باسل زم لولو فيك اسلا هيلع
 . هباولكتولو نإؤلا اق ملم ) ةولصل ادلع هلوتكن ةنسلا اماو هليل اع ين ايا اورج وزو لا
 | رمل ملادع هّمعابل'ةلامل ايو ةشلابال'ل ملل ب ونال نايع اسما ةمولا ناز عاجلا اماو
 | لم ةلعلا نان سهلا اماو ةرابحا الف بانالق هيشئح اهيث دصوت لو مزعلاو دصتل ان ابنع
 - ةمل العز وك ال امرلع ةراحدلا زوكرفاهكغ هضح ةنسدب ةداع ابوك مكصلاو ةردصلا
 ١| مكولو لا ىبلغ ه دوو سولو لطاب مهرعللا سو بلوتلا عيب انه ةراصرلا اًضنا لاو
  يثانه ةعفنم او ضوعب ةعفنم ا كيلَح ىذ عيس تسيل ادن اهسوزو مل تلاد تي ئسدف

 ا

 بو

 | كرر له ةبقاوب يعهد إم دغ اقبل كاهطمن /ىطملا ثال بناغت هزل ةلعهائر
 035 هم 0 00 6 08 3 2غ . 2

 . ىرظلكل نع ةلوّمنللا ةلوالا فم اركز او لامع عي هل طمد مول كراعلان دلو َةاولا

 كاعتوولا م نعماوصم ةعاطو ةرابع كوك فلن ةدوزرلا هنر أر ومزلا ثول او نا

 ' ةقعاور عر هنم ىملام !ىه انما ترحم كال هالصلا_ى لحل اقروو هلو

 . فم الث اما 00 00 0 6 7 2

 طم اق ل است باسعلا نعاظونح اركراتو باقسدن يحس ايدعاف نويت
 ا

 لرخهعو 2 اهنهرنا همر هركذ اه َدص الع شبام
 1 يتم هاسام عيب رصوضو

 ظ صامل ماعطلا ذاذع [ ةيصولا نالطبب ىوئرلال وق َتلَح ناخ طاق هزن إي ع

 لم تالق ب زوج اب١ عم لعمج يف .'نجرمناط فئاخم ةيولوا هوم ون
 ١ | الل

 | اضاع ركوب وسلا نتمؤ تيرملا ل جوش اهقرغو ةيريرظلاو ةازلارغ ايقاع

 | يانا ؤ نعجن ديتم فطلب لوتلا ناب هعزييوتلا باص اهنب نقوو علا ثا

:5 0 
59 
 ا

2 

ْ 03 3 
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 تود دييعل نام نمر "ل ورنع مم اقم لوطن ىليلكدل لحي ا ' هلورشس زوجا لولا دع َ

 ةفاس ا لوليريشتو ةمميرظلا ثلاد ةناخار ارك طفلا اينعولا هيش كوسم ماس 1

 مكمل ناد ين الفال د وصلني كيش مامطلا نيو ناغ مهل اسرع اويسيولل ا
امالطم كالطمل ايلملا دودو اهرعبل قبلا نات خ ءوع)ا اور اول تملا 1

 نار يح م 

تيل لها ىس ماعطلا سة ايلا ذانع ا هركو لاق تع (مرلاخ لال ملا ر تلا جد ا
 

 عامنا دع واو ةمهتس هيرو ريادي شن 5

 تار حسو هم ت'ماعطلمرصضو تطال هال عاتبجزارىنانكل اقهدناستنا |

 هما مايل مميش ول مامط سس دعار ا ير قزلاو تيم ا 1

اكو و فوعمور نزلو مالا دو قزم هلا هنسع ملغ شي امام ف امامط_ متعه لال |
 م

بم تي ام عفدل اذا قا ناونمضيف نذإ) نيورنسمي تزل ناللكالا ظ
 - دامو يك الاط

 ير رار ان ةيسب الو ؟هلصلاملا تعشرا بالا, سارع حك تلقا ا

 فك الملا اجلا تطويع ار ف سسلذ سما نه دكا تعلن
يلكل تلي ّمصولان الطر فارلو

2 ليات فن روي امرس
 اننا 00

 را تابلا

 هبشزملا ةروكير علت

قنرلو ا هذ لص ظنا
لا عر اتا عمر الو ملو

 معءامزلإو تاوؤل'و ل اوف اعاط

 اوتو ملل
اخلا سم ادرك

 اهكوتْئلاو لس ع اص 
 ا تا

به وللا زئكلاو ليل اك عروجلا تاويل ازهر وسو
 ثرعل ملمس رمل , توكل ضعلو 

عمل شمام لا مهاعو ةروزؤلار لان ١ تاز هتلارلعم ةضاعلاو تاير ْ
 ه

رين اعني 7
اكأم اليت: لن ام

مو نسل ١ناوزرغ ميز ن
 ْن و

لا هص نسما طعام ! صئابئف افانامتب عا 0
 الخاد ةلوصر تس

عالي لم بهاء ارصا اوه يزلا ون
 فلاع ١انألوعن نا "لضاف ئعالطم ل قاعل 

غران كرر 'لوكاو ءدكل 957
ليشطيرلاو ميلاو ةوركد اك ع اطل 

 

ع مكوزأم !هول كاز ونكو فاكيتشولا ةرلصلاد صلو دايإلاو وب
 هبمنزم هادشي اود

 ارطمدرد مىتس ايف اوسخ ١ .ةروص اهب نس
حر اع اهوبلعكو اهو هثو

 اقع د

بر) نيكو لامبالا همر دعبزاهشملا تالا :عترام |
 ةدامز ى

سامدي عبرا لوتنف تايمر ظ
 ٍ اوبطات تاطاع ضيق هاندر

 أك



 - لمفلاخ ةنلا ةاهرلا لا ةراع اندر «[سابع نمدانمدق اكاهزاع زاوم محي 0
 اا فنعم ةتاءاطلار باسو وزفلاو يو ةماقالاو تانال اخ مزار ١ مهن جلا دصعاو ةروزطلإ دلعم ميعتذا ل عدزاوج نم ح ورخاتل هبت الو ار قرص تع فا
 7١ لوعب نا هفضل قم ليزك ليم م

 | كانتامل عجراو رخال هزموه تاعاطلاءاسيإع [تلطمنوكانادمتعلو "كرا قلح هبا

 0 ا ادت لص
 نول ور الع مزيل ذا ميا رح طي ربذ كاي توك ززص نانا ةرارعر ها هلو
 ٠ اكذلامأ ناقشت نادع ضان لسا ىضحاعلطمزطجأ نع انما بقري ' فم اهي
 9و دسك نازحأت مره مز نذل نزح املا بهزم ىكيمرلكل ديلا ضار ةعوزم هل

 مزكوضمل مزه هم نعرض مكن نمر نظام اما نم هبه رانا هاند هب
 اونو هين كرؤعلا ال ةاغملا قلاطم هزَحإب اما لاب سومام ا ةزحابام تان ةليط اق طخشيقو ضن
 سل كلم حوف قر او ضل ام ريض هقافنا طرت شب زر ةَمْسْسلا ريازلا جريل ا

 _ ”رتكب ملاع وع ادب' ص لاا درسين ١ ثيل نو الوار وعلا تاك انيعماييمو' صول ' نافارح
 |" ماكعولا زف تلضدل كاد خر ارهتلأ عيواو رزلا عوج ع اهو ركذ تلا ماكنحألا سدر

 5 20 دةتملو بولا ور يدعسجج موافقا قرط ذا ار ولا هن اهنا
كول اهنطمور رار كرر اولز نك و صو اتلام ىلع اًملطم هلم لع ءضي ناكو هررع

 ا ١ : 

 | "ضاوي ساروا يمسه تحل كاطلا فنون ارم ظذاف ضبَعلا كَ ةراحإلا لد
 | تأ كليظل ةبربشس وكيع هرركراموسكع دعى بلا زو سترلا نابو مال حولا ءرص فالحكم
 | رت منان تاعاطتاراسيلع اوعتلا اهزوعو راو هوشتس | يفرصح اطدصقتد ملينا
 | يي داس زجل ةدعاو ةرورنلا تسي ذا ةرهرطل اب لهعسلا مرتي رشا ةيطخت
 | 7 دعاسات مز هانلعن ام فور وا صل لذ صو لكبح راشلمت نول
 ١ كيك لهل رلانو ةطلارانصدعر ل ,زئاطو نالأت اقول ب رساب مروضد درر مهنا
 || م اه لاقوو مع اط أ اوم ملقا اًمِرَعْنل | اضَما نمرر زل لل معلا | هّمعْلا

 || بان له ارض هب رعي صرع عرفنلا حالو امل تاعاطلا لك اخرجت انج
 ]| ادي اناء اعوان تاضم نع طر رح تسنو جرت هس اعاطلا لك طع لاا

 ١ هكارغاسأب انسعاضنلان يه ازعانتر ّقن لظ كرلعانر إب لوقن كنان نع ةماصلا

 ١ كغ هز طلعات رعاك ةزاصلاب وصلا اجر[ تلا هزاوحركر ضنرع قلاورابسلا هزه
 ا ص ظ

1 



 الع ماس نيرا لات بقمة دلملا دعوت نس عراد قع ذلا ضلال مصدر ضيقا ١
 ةدامالا ناوؤلاو ملعتسلا نّييلعاوصمامولا تاعارطلا ْضاوَسسسِي لاسم 'ناياعتل قاع لاعئتلضنت

 عاج دا طعم أن عري نضملاوب نموها هرب امش ةماّق او ليلا ظ حي ) ةيعا ةروزصه ضار | ١
 ملعتل الور وولاه تدل كرر ذلا هزر2تءاك المدلل نع ابا تسل حادي داكيالو هنخ هع ١

 لو هلع صب ام ربع ةباناب ةهقدنم لعاعلا نه روز نار دج ل اىهتركا وزوج م دوخو
 يف اهعزدّول'اكهدلا دعاوضتاو لع اجو ز طخ معدع اومْمَتنزغ زلال ادب زم وسر دلع

 يفر لمسو يلب هحر وللا نعيصتملا لوا هان اما عسر اانا هاني كرولا /

 ةريزل رح ارزرع ةيلاطا ةداصلا ضيع دبايسلا ناس و انفواصو رو انوتم ب حزوا

 اا

 ريل

3 

 ٠

 1 سول 0

 23 تس |
 و2

 ها
000 

 لاق رص ١ ا
 'لوعتربغ
 و ةوضرلا |



 ظ 4 ا نرآذام تان قرضلا ستان :اروزظو كى مهم نالا تلك ناف مولع سود رط | سن
 اه نلف لامكو) اجرا ناو مسعاو لاعفرل هزه لع اوعبط ادد وزهر ل ضف ١ كر انمكو ىعام ١ ماراوهقم ًاخولارركس لو مذ ندا قزر ا ماع هزرخ لى عيوصكال و صل وَمْنلا سوسن ١امو

 ١" نوفل هوإراع تا ثيولا ل رو دوو هولي ا شح انسح هوو هونراعتو توباش دلما دامس 11 ف 0 3 ّ» 2 . 7 م ها 6 ا -
 ١ قااخام ا ذوكو اعسنا نميدزلاو عاحالوجو عانصسلا طرزوه مزن يمول ن سكش زن انس /

 - لع لالا يتيوغتسنللمتولا هع اسلي نول ) ماف كانا ماعسل هونت سايقلا
 3 كزلو الو! ّيوم وه هرم اا فعلا اوُملَمَح 'دقو ماع .و صاف نيمثؤ فعلا نا هلو[ تلك
 ١ تيافواش تيا فم شايك كلو هكتس الم تعمورف مولا ولا اماو يحي هن وص ةوحك

 0 7 00 ٠ -
 ' لاق عل ن اف صاخا لولا نم دسم ولا فعل لم هونكو عانس نع هترثذأم ساح هلع : 1 4 - 0 :

 ب ودا

 2 22ب

 [" تركو ىزلإوعلا مولا قولا دلل" نأ كولو ضنلا نش (شمسخ اصول هلت شعلان اول اند كو مع شلاءاكمألا 'هبارتبش او اررفضلا هر ذا ايزو ليد يدك ماقالو ضو در مد هاّصلا ' قلاغبو ف اعلا لعا هن في كو مرح ا عزقاو انش امل هدا عفم توام دلما غنام م
 || كياومحناررتواتلنك اركّنم هورعو املعلا ةنراع الت سرنا ضعب همرامت امال
 هللا لور نول نمولغلا عاجلا لل عجل 'لمامتسل | اناس( انصتسس ل'انزوجان (عيرزا
 كردلا ةوولملل اسما خزي (لّئام ةيغح دعت هم !ر لاق امرحالا ل الضخم ١ هيا لورد كيال هلوف ف ثرردزم ةفصلا كبل م احسلاور يكل نون لاهل ةدد الع
 ا ةاجح نوئنالالاو هنم ارت ن وليف تل لوطا ١ حو دع ددن الجنس رن دعو همر هك وكت لورا صل نمر ووك يع ني مامن لعبا لكلب ل دل ن لماع سيرسل لا نع
 ١ شوا نيوأع/ ثكاذول نذذلا شل اهتسلا نر نم دعو ياس ايزونر كلر وظلت اهو ٠ والسمات نمت ظن[ فلم كبة رإر زا حد اوذم امو من 'هكر لا ”دجج احل او احا نول (بلك املا ف اكهسانل اني علكارك
 ٠ ةهااهر عر فيم واوكاق اك صنل' فاي لاذ نوتباا فعلا تامرع تب اغلا
 أ وم - . 5 هس 7 باري لب زلا ندا اروواركذو هزعد ألا بايخ لع وضد اك ونزل ذكي زارت

 لوقدتعةرس (ئلا ةراحرلا
 ١ قل اثلار ى ادار )ا حد قملات ١ اشم نميلاق نسل ومل تسيل هرفدام لقنا
 " كيرلا ووك ملا ووو! ميصيول لسولل ان احن ناك او "لم املا ثول س اننا لماع
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 ١ يهين الا اوت در ص افيو لك ليد نيج ناو ذل
0000 

 دلو

 | فتاكازرإلا ةجن وت

 كوكل: رج سلو »ل يو يجوب ٠ خل < اج 0 مهم "دنا ”سنح

 2 دع

 5 0 مونت ا



 اسير باسبهدرو هئالطن فكما هسا صوص اهفدعل ل معك رَمسو فعلا ادن ذه فوطوع يلا 3

 لوقي نال اول روس اجزم ايس اوشن ملا مولوليتلا ةروزعلال هل ىزتلا تن نييك ن تالا 0
 لانلادطماعتارم_لعن اممم الز وبحث لذا ءئسفلاو يملا هل لويوتح السم اديل د لصي فلا ن 0

 تلق ناف سوهزلا ىلا او ولرلو عض ىرلا لماعتدإ ةفولاخ ا ياعم او مطل م نامزلا ميناس ٠
 املا عاولَضنرَو هر وو هلك هو ارصارع صال تنال سو زلا زار قتلا ئاق نو ان تولوا دلت
 ء. ركل ل اةيوبرلا ةَسسلا اشيا اول قرات ىفرلا لان حز رت ةلسم ١
 ل املي راصو قد ةالصل ل عوز منن وزوار زواج ارضع نوح /

 سلس ةداصلا لنمو تاياوولا رع عصئاوو حاز صيرل سلعلاب وا تزول اليك"
 وص اغا يوكن دّزملا نالكوابن نكلو حلاو لاترغب تلق نوار تعيلاقم اضن ووباضلاو تلا
 ايرضمدو لل 20030 ةالصل د هز 2 تاكأم اهو ةصصخملا هيلا اسكان كواتلا طض 5

 اواشلا طض نول تكاذ ذا انامدع 0 تزولا ايطععنو لكلاب ينعم صصخخ اح كوزوم 3

 اان زوم لاك امراصو فولا تلف لاإر ناين لام 1

 سئس هيض ش انه ثراسمل ىتاكر رابصمى ان سلا كاسل طضوهو ثررح لا صا
 ١ دامه هتلل لد اترك ل يرمل فلازم فعلا دامي 101111 ناو هلاق ام فوم ينعم لا : ١

لراوزاش نداش عزو ال الم ا راسم ه شك هززا ماي دج ةطرحا
 ك

 هن اف ةفئاح ئارولا زعرور اراصملاب ع ل جامل لشاغنل الوصول نو ويدل اخرلم 7

 سلال كولا يتسم م فيان نان افا يار مش زو ا

 مسلسل هع ىلا اعدم قرا ص وصنلا متو انركذايرمتلال وااساو |

 توك تازاح فولا نال علا نم كوقارغلا ناريزلا خطط كور يف الطعم كب لما نا ١

ج ىفلاو لا لايل بانا تاو ئووخلا جحا ان ايز را نراه انا 1
 ه

وا لوبا ذو ا. !اًهس مس اهو ىرر !لطاب رعد وك نإرمكدل هنو 1
 تاو انهت 

 ل ىكزل ماض عملا هز قو ةمر ثار ردكم زارا كالارن لوقلا سس ١
 الامَسو ةلسن نونلا و عب م فطعلل لاو 0! نيرو فوزظلل عسب ء وس فلا نويل نام انت 0

 وسلا عا ا ةِسْعلا اوهلاو رمت لا يزط ارلاو ةدساغلار وفعلا هئلاف غو ل

 ىلضصلا رست كر ءاضنلاءايص ملم غامر ذو ردا ا ان مالم نعال و ةنيعلا ع رمل |



 لل تاير يلايلدج اهلي بكا نضل انتل داني وعلاوة انج عمركذلاب توصلا عندو دج
 رميا ى انا نوي كلذ ةمرح جرالا بهار نساماعلا كداتف ياا عر نقال وامل عندو

 . مامبكوريزو ماسي امل اردورمنس يات هللا ا لوري تيل انا لولاه اوعلو 39 2: ظ
 . يماكلؤطابرع فراعلا كسك دقو بعللاداننلا يوسدسسيلا 7 هيومان 2 1
 "بكا اجراكولا انور ولو تاما هذيك اهو ذل'ل وصبر موك 00 هما 0

 ١ ليقول قوس ارم قسب مورو هد ابلاعم ءل لابو وومصرملا نع انحرم الرق هورسعاو سانل
 ياهل ذولا هيو ريكس أن دوتع اول ل لماع لالح صين مث ناس عت
 ملمس ررو داع هدد يرمز الزر سس نيزنلا لأن لاذ ادع كال ضعبلاانن ا تاكولد
 ' هعنماامو يات هلرقو روكتلا يرابعن لدعوات هلرمسر كلا ذو لدا وفاته هلا ئتانض

 ٠ (السلانا مير دام اقم تعول سانا ثلا كو ننسوم تيرترنو يان ل وريد
 6 انايضازا كوعاعب بذل لاق رارورإب منيو لق ايزعدلا لوطف ابدا د وع اسي ابد
 | ةم العاناباانصوارا اولاق ل ذل ياتونلا مذ كيتو ثداحالاو تا لملء زعل
تيصن نوفي ارناف كك ع هيض سلا تلت ناف نت وريم "ل انارعاا و

 : اياضولاء زج 

 ١ تلطول رو كل لإ توضيب او اكل تلو دنس وب وشن اور اهمها اصلا

 ١ او قولابولا كو دبس نو و كيرالا ارمرزعمم شرولا قرص اوفو 20ار عر شهار
 ] م هاشن هيَصلاَذاو اماو لاح ترلعرّوف ولا أما روكا ىحاص هب ءو ”هسَقل'ٌص فاو غ

 . ةلمرظلاف كد ىزإ ارارحأو لومل' ف صفت ارا ةاصول 3 الطن يعد اوضومإ يم

 ١ للا تلازو تارا ةرق عر اجسلاه بشي هنأ يدلعم هحيضب يعامل هتنل العوج وزو
 | فلا, ماك ن اسحاق ةمالعللاقدقو اهخيعم ناصر الاد ذيب لولاك [نيرق < هي
 ١١ كال فيمضلال وتلا له ع ان فور تعن د ععيولف ع عاضزلل قرع لبص عوم لالا
 | وتل عرسال هلاوذا سرت قررد نجس وقوا اضن نلاذج ملا ا زوجي رن 'ىفولا سس
 7 هنررعو ىوت أمو لم امّسلا ملخرظ امو قر رلاوهأسو نع الا لؤبعاو فءاربس رمل

 | كاناتسوهاواتف طيمساكمورولالاتو زو كد كن ف الضو ساخر لوا

 ] ١ ئيلارا حن اضم هنا ديل مولو جرن رهان ال فرعغلإ مك ثإرَتملا

 ١ هع ى ب اكس ااصض رد إل انتملا وقتي فيصغلا لوصل امر اززم قو ويمص



 اعلمك طرسلا لييمطاو َءاسعدلا ثولودال ىناعن هزلا مثربا ةناركعلا هلورلا نيطردسو اهتكو ىرنا 3
 هل اين الرماة اولا هركز اكد عن قضت فيعصلا لمع نانؤه سوبا امص يم ١ هشاؤمو ارو ءزخ قضي حاضرا ةناوضرم اكد كح سل هفدلكم حان اف بهل اع ريل اب ١
 مرصرت ك) هل ط زوجه اشو ادع همي واض كربلا همرزوكه لف اك هل نيم رع ورق نك ١

 نإ وعلا نوح سن وغن فدان امر نعد هي مكعول زل ةمالا لل ةريالا ها اعل ةجاما " تلو هد دحر ارع لاس ل لباسسلان ل (ندلا ع ”هن الح رشح نإ هع هب شلال هع ١١ هلزجننا انباع طلاو ضل عشنو اي رعسلا وحيا تعم بكل لبر لوملا ترا هع دن
 مضل رم يل زوج هوو ليد ادطصول هني سيخ هكزلا فلصلل هر لم زو منك نمط" و سف هوزانو) فوك ا مق هترر ستيريو تمرس يللا, سمج يعزل د ا اي ضاعن ١
 ريل العاص هيزياعاو ترا بح اص هب سام اماو يف ةلاكأ هزه سر اخو ىبعنو اهلو
 را او وق ككل ردو نكس النمر ف نس دلا عرج بع اصل همس هعيشو هلق قب مالطا ةساطع بك لعدم ولا اص طيار ئ قسطا ١" !0/)انيرقايك دلع اق بهما ىسكل هتنلازم هرم هازل ل عراجتلاة حرم نول الع يشل ١

 راو

 مذ 7

 وأ



 2 "ا + 03 3 2 3-

 مك 0 ّخ

/ 5 2 1 0 
 ْ هاكر اميل هر ينو مت هب تزود هياعتسا عدد ومنذ
 77 ئيبانلا لاك كرسو نرلارزح هلا ىللم ةيالعو 0 ىاسَب بحاصو مهلطلا

 ٠ وي مثل هبرنمتو مرام دحر ئئادإف لامرلكدع ةرالطولا رق مخل سيزور تكا ارث لولا
 ' نال ع انا نرلطنمم هيظانم تكدر تفط اههعامسرعب طقس تكل وبسس نص ون
 1 لطول كانو لم لل هزاوكى نينا هن ةضول كلطو ءر وصب سل امم ت اعاطل قاووكر

 1 انل بهو اسره الب انرولق 2 ل ابيل لطابلا نطل ار < هترولا لوو لم الاد يباتيلا
 .فورظ كلانس ناديازكو ءضضععو هباَمكي اي هللا تر ذحاف اولا تن اننا ةميشلم لا
 تؤكد وكلب ةمورلا د ناشلا ارباب صحتو هلا اينملارذوطلارل) السم هون عطا ادرس
 اا ايت اوكزلا ان ملكوت راو لاك رع هلو زعلا هن اكون واخ الع عت هللا
 . ماوشوت) ضرلالل هلْخ' هنكلو أ ءانهي انيشولو ياهلا نين اهستا ويشمل اها -
 ١ ليام ىن الع نم اطلعت اكو طوعا سا ماعلب هناا نرسم ازداد هبالا ب إثم
 ١ هلئرلواشرلا للام مام ردع يم ىلع اوي نادع لاا هززخاذ ىطعرل' اهنلا مكة نكن اك

 أ مو لوف ومجدي هتصقو هاعدل اهيل م عيزنو لحدع زان ههايلطماغ هؤضوت او
 ١| اوناكو اح هيلانم مهاينر مع نمت لمت افلح تسيؤ الب هدو لنه انرلاوتفم
 1 هللا حار َيف كيلا سانلا بح اناكولو و ادله نه اين ولو كللعولو قكازت أرَسف نللارلا نم
 0 . باكا اوتو نذلأ اثم هولا خا زا او كام لاق مو دل نا ملال لج هامات

 ١ 1 ١ نإ 'هتانلا نلزناام نت نال اناا لاقو هوم لو ساشن هنيشل
 : 6 هالصلا لكيلا كورا مزعلبو "فلا مزمل كلوا ىبادلا لع اندل ءاسام ىب

 1 ملكلاقو كزمّريلاو روارولا هاو را ان ماي مايل مد اتكُف هلع عوس م

 | هلا 0 (ىاب اهبوحاب ماسلا ني يالا هيكض اع فنك لت نام مدلل او راصلا
 ا رم يك هب هلا فس ام املع ف تن (دلسلاو او ةزلصل [ك عيل او لم طل ذو ىلعشولا ها
 ضن اهطرسأ كرماجأب ةماسلا عىل كان هزلا مولا نيلا

 ١ 1 الشو ءالصلار يلع افو ةحام

 ا - فيطلاالل همس ول حلا نع ىرل 58 ثرحك دل ماعل اعتب عزرالش

 ١ .كتدروتاب ئيماق تايعلاز ادام ةفيعم ةفيعص حراررظو تافول و ماعن لفلم تنك ثاف
 8 | رستم" اهضوغيدن اشم لوو سمر الار خلل اذ ملا حكت نن "نار ىله امنع

 ملف

 ا



 ريدل ودمج هترابعب لْرَملو هللا هو نتا بلطاخ ثيلاي باستكالا جق ا امو نمركولا علا هنا ١١
 نا شيطادا ليط اعلا قرصاومتو انس لاق رَّسفابغ هنم رجزلاو بنل زري سانا نع ةرحا هب ١
 مولر وبت نل ةر ين وعرب هلك لسمك قزر امص اوّصضنأو ةرلصلا اوم اه اي هللا ب امتكن وهني شزلا |

 تانك ولَس يزلاناشف يعكر ذ عه ةرغولا ناو اود (نرلا قرا تايولو ضد مورو ضوعا

 ل) ضعنل اق ىؤبزلاو هنم لوثكا لس شو روس ل راح وعر محامو هيفا لمعلا ئاعتس هدما |
 اوراق يسع جسل باسل لها! يلاعتهملا لوتل ثددسول ةمقالفل ملل زر لعبإك ةريصبلا ١
 لع كرب لمعش م (ضاعلا عبكملع ارامل اخ لايف من نيكي كزنا امو ليوا ةزيؤلا ١
 . بالا مكولتمو لافش لك اج تكي لشم نوي ندا يشيع لف نيكد ا يئاع هتني لو ١
 هضاملم“ ءاقلههاانقفو و'اصاو لفل هظع نزع اخ تيان هكستو' تدر دعخخرا ١
 _ + ضحتلا ملظعلا هدد ازغمتس ل سحلب شمال لاروركهن ا هيناعمرسدتووو ولت لعاناعاو ١
 الا لاقم دلوع سعال ازا ةبج ةيصولن لك ةمجاهريزف ةمرع و ءزوزعمب ١

 مك. دلو ىوس ل فال رهو ركام و ىئل ةبحابس و ارد طولا َةرلَصلاو و تنل نك/كاو |
 ةلولدولو لوّضلاو باحوما ايزيكو احشلا قياب هوس دلة را ثول نم

 ردم ناالا دان ول ىنصوفل ثلا زوو عصي وبق ال ىقملا
 هر 7 1 0 3 ٠

 تال مرصخك نفس اوا هشرو (نئيرنغ

 همو رضا

 وول ةرطفلا لع ةمرّتم
 نا اما امن هلئا همر ةقسه رايه مع يو ىلا مامولا نع ةبرعظلا 8

 0-0 رو ياست ناب يؤاولو ةرصلان ورا ئنلا أ و حال ا هنوندعن ليو هوو رجا [ي رفا ريح رم و ريس سدس تدبجرمل كات علا اخ شمل [عرقو يي يتصولا
 و 2س ان لكلا ها ةلطإ يد ةرقورت لخبضدوا ورق نيطيوا اذن ن2

 م( مل ( تضل سبب هدب تاو ارك ةيسمولا بيرت ةيزيكل كرام ومساعد ١
 721غ هللا "انستا هسايتعول ةعدترهلا قوت نان ارمرهاشراّيلا داما ق وقم |

 حاد بج / تسنح نيكل ك ةراغكو بنكي لنا شوفلا ج ايو زم هلع سامو هلاع ناك
ءلقول دضإو حج اًمكوا ةددمتم فا اهكع فو يكد او مشعل راك ا

 ةروكذ للا ت م امتلا يصب 

لو مهل اميدفنوروزسل ارو كاع ارض صم سد رعلا ةاعاموم ابزرم ىتميدعن اكن ١
 ينك ةالص

 د

7 

 أ
1 

7 

/ 
ُ 
1 
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 ا



 ارق

 ا ْ

 - لب ةلصحلاو ةلع

 و اوس كل



 0 اللص 0 اركو م( تلح ضر وصخ اين موتو ل تصح :

 هين كوس هلوتام ماعلا زاك ان ةصولاو هنا نعم اسرقام ص هزماتو اينو

 لامر يعلو ئذدل (يزئاي شراهتسلان ابرج ىواّعلا باج هزلعو ا ارعَملا و اننعالا
 انو نم رفاعبإ امعلاو ااعلاك عون صتخم ال ةيصو هزههو طورشمل أك فومملاو :
 انام ني لمتنا نر .زتلا ىفام لك ريدتف ةصولا هزه نولطم يرحم هنع 1 1

 هنتقهن ّت بلا نزلا لكبال نذللا ةيلاح صحار سوسلا "ايت اصيالا ص
 تكف اافص ةّتر ولاول ىواتملا عمن عين يلوصععلا حماج ررلصاخ ضعلار ون فو
 انف ايان إو سيلْنلاب نوننتسبالو اًمف لا انناكول اكو لضفا ةصولا
 لوك از أو ١ ةكمسص ىلا .ارنخاض سلا شو فوا صولا ف نئظشن ايدو 7

 0 0 فرلا َةمكيوفصملا (مالائعو ةصولا تور مد فالا ةعا دعأو
 بي رووا ماخدل غرف سيف يلع لحي اول اماه فل نم لضفا ةصولا

 ل ىو ىرل ىلا ايري هن اريصو مزه | نسر هنيي|يددو سوهو

 ةانعونااوعرتو هلاشو هاب 1 اكد تصوال اقف هنصصب منور عل
 وضتو ةنقلا لاق رم لدشف ال ليم هورس نا عياسلل وزحاب نا هل لكل ه

 ”هصاخا يّيادف وهل عفراد لياسملا عا م بارصلاب هبشسولا
 سو لحما أما هب ديرو انك كذوهللو ار ارث ( ماموفل تعوا نولوتم ةماعلاد
 م درتي ناك اهتاّصّفو اهتإهث تاوف لع (رزدو قارنا لاذ سانلا معو
 ن ايدل يعت كرت يسعنا ناخُي هلك مصلاو تإ ركل الع هظفاوف ال

 ىو نابكسب اننعا رش ولا ناك ان تاصبتلا مغ ةقلمن اف خا تاع ,لكو ٠

 راع افنسد هرلغو ٠ هع تولمإلا هلاب تس يضا ابفو تاءاصلاو تالصنا
 اهفوريزاحا |. نرلا طقس ملو دل نع ًةاسم ةيصولا ال زوكيول هّسصو ملا

 ىنرل ثلا نانا 44 ةهلطاب ةصول اذ مدر ال عركو رع تولهد ك١ ا
 ةيلطد ىغل اا دل ن ارماظناو تلقوا نبي ايتيك ناكن أو ذاع تؤلصلاب 0

 ننس عوج ثلثلا قب ن ناكر اذ و كررر ذل عرظنا ضوزملا آل ناغلا
 كورللمصنك هناكو شامان اط لوَملا نق دغو وتلادا ماو كد و



 5 .افادنا م ةرراف يفعشاف هلة يصد ا) عدزل اك تكلاذ كاولورلا ”هترول 'ىايلف

 زيا اك لاببضدنم هياطعاناح علا يلا لاس ازضلاو لاب للوصول م
 , اًركو راع مضر دصن دع ق رمت نكاس مزعاع ةوتعلا عناكب قرت لاقولو ضو
 وت را زو ضيود ىلإ ئع تكا تاج ارت دع دلام سعب فدصتب ناب ذا سلع
 . تواتغلا حاملا مو احح دل ناضل ضن . هاو هل قل ان مرح ع
 ينو زاصدحو ملف قرصتخ م١ ةرشعيف لاقولو كوتنلا د كرام معيعإ ا فص
 تلد و نوط ا اتصف كيرلا اهيررم صارلي نار ابصوز كلت تصوا اميري ةبرميرلغلا
 0 ارو زوابذام سماع يري يصون فيحان اهني ئوقولا ريك اذ ه وهتك

 6 كك 1 1 1 11 0170 رك

0 0 1 ٍ 

 الب ٌتراولاابس تولت ناو لع نوم هول اهطقزاج مح (ىصلا ةررئ ىف
 0 ازا ايديا هتلعاناهو يلامس هللااّسنا هير توانزلاذ مر د لاق اصيبا

 ٠ ولا لقولعم نصل ن وكل اّمحْر اطاشع 'ىصلا|ب اقزوتحلا مال ةدلصلا ةددزعل ىا
 ' اذا ةيبتهضداقتت رسما ابحام اصب اهتبمرب ىاالولعم نكن ناو ا اولا

 0 اصلا هرب ىو
 | ا ماو اعورف انتمي! تكتم هين اهنجروكزحا نا اعط كقرقا يرش اق: ولصلان
 |[ 2و لامر ركل هل نمو ظتو هيلو هنع ترمس نا زوك . وصلا رعت ضول ل 0 كن /'

 أ( هيجتوتس م يقلل ههفدزدأ ايش فولا يتسم اش تكرتي ولو الاخ باص دا
 | . ينل لامزموعسول هنا ولا دي درا صلو اَسلاو عي ىص انكهو ص ال همر ع دهنم

 2 رض هضلاناو ”زوكيول جاب ثرإلا ثبرتف ىلا“ ةبح يا اذا اولاقام هرظنو

 ئ هاذ ناويزجكيةفينعوبا لاقرتضالعز هع 2ا#الابدا هننب حباب اماشيراولا
 ورك ئيراولاىضّدول هضو دارعلا ندب ةنيسالءناو ةيقض ' يرو لاع
 2 معلايطَمَي نوط ميرولا اراب تملا نعال ا هج طوعس وبما ىفو اه الكف دنزح
 0 رقاق ربل هوه تنس ولا بالكاد يتاذف طا هير نمو هضم

 1 3 » انيقامركم انه هران تلا ثنا 2

 | 2 تيلاهرريبشت تلق ناو لعاتيلف لعاملا ىدعوقو قم جعلاو لال شملان
 (00 دلما ٌتلَجرابح ينبح اماْضَيَوَل نسل ا او تزل ن ادهمل تري اج

 هيلو



 000 او لام لكم هوادا بجي نملاخالاو هحو وكن مول لك, صاع هبتسل هج زانت هعلاو
 200 ابلوصو ارد بجإللا اف دابعلا وعم هفولخر ارت 57 لاء رولو هدابعه نول تيل مولا زي ذلو ةيصولال ٠ بجي دل ام ار نعدقل ازكى سل أو
 البر اصر يملا ن لال ب ف وسم اط ل كولن زل عمتي لادا ممالك هاسدقامتاظىضتست رزتكروا ثراول' السم ى نرخ ان 'ىضم مزلك سعر مه تلقا منيل ماع هبحو لف ا هيبتسنلا

 بالا داكوب نال مسن لام امداد اينما متطلل امان عفدلابراصو تيل هل ٠
 ثاولاوا از رصي ملامونكمول لاتددقو متريهقح باويتس الاد بابي لأيرلَس دم نول 0 لامن ىرلاو ةرلصر'ماصّيدف عااعاب دايلكو رلوقاماو ةملك /بابرّتسلاو 20١

 نادل رسما غ يوكو هذا افحوام دوك تعرز املس عدلا نوك زل ريال كيلاعلا
 علل نفس يوت ذاب كيج لام ضوادلام نس تزغالا ليم نم دال منال ولب ١ دنيا اند نارا سلا اميمرلو ولصا لسثولا مغيام ةيضترأ ضو سارا ماوعلا ىضعب ل
 دحا لكن اكو مز غم لكرت و همدزلب لوتيد ناكه ناانصع اسفل غدت
 وسن رولا هرتمارر نا طورت اننا كر الو ملعا ى امن ههنا هأنصر فارم يس لا ظن
 بهو كولو نع انك ط اقم ول لاحا انه ارتعلا اوبر عناب كّرلكو ضرل لوتنو 1 ٠

 وا نإبررورلا لعن وطال يع بحي هنا ملعا ن لمص مت كال م سد هحاط لل مغ 0
 اب يور ن ا دك صاولاذ تاوذ تامجاو هلع ن اكاذ و كرتلاب ةيصو اهنول تم ا هل ||

 ولك تلا ةيّمب كريو رددلا ماو لصأب يا ناذ |ذع تنل قضت منا أس يب
 دنع جالا ىند اس وصوب نا بج تانك ب نا رقاطلاو تولق ارح سانا ا مهو مراحل ناين هيلع هنن هيلع ب حو ام تكرتب ادن ميما هنتوا
 يحابراكناونرلا عاصر ناك عون لت ل يصوا يئزحا قدياغ لمان لح
 ةساضرتانلا لمح ىو اهتعو هين اخضر ايضا لا ىعو فول صيف" ل صم ال برا
 ضن !رزعف قصبلابهلامذخاو مانا هل امض حاد ةفوكلاب هلايخةيصرالعلعع
 كى مللي نامزوا تاكمو' زون وصلا ةياصولاو تخت ولو عيبا اصوارلك
 يف اه لوح ايلحاو بطشم رخل وتو هيلاى قا ايد يوما ف سون فالوقت
 صاخب جباكه صصْخَت نإ نب اواحن 'مامزلا ايزثرظنو اههاوسام تود ةص اخ ة فوك
 ىقمسل بلع اماعانز قراري هررعل نزاول هز آن ماعلا نزولا دعدروارا



 آ ْ 5 6 اعرىا 3 سرزيف ارسؤمو اهو درع . مهسو ارمشومرب معح اهلرول اوت رك حد ضو ظ

 ا جلل ويكون دمج م ىلع هج را هماو ودم أو عصر

 ١ تار ةصو ديؤنش لضولا ىقوارلدرا هر امو تلقا صنفم ها ةبوسمس عن ارح هرص ين

 00 اسك تعح لاق ناو ليدل ازنددل يتلا تاكو هكر لع اماعاصوريمب اهركو تبااوكو

 1 سائلا فوانعلاغ هصوهم ةزئملا تل تأ امش ىف لوا هلاقام غن ةصاف كلر

 1 م2 ةصوذغنوا تع َسعن ن ااه 3 لجل قضواولث هصئان لاق ثم

 1 . رتادسر و لئيرل هليحركيعت د حز كالو هفسحى لوف غ يسال ع نايصو

 ١" كللو لمركز لع لف كولذ اغ ارنغ سس انلاو هفشحى !لوقلعىوتنلات ا 207

 ظ 0-55 كاوناد اير ىلع هللا ضو ل مرلأم يعرج هلو مكرلامت

 كري كير ديك 201بهر 2 ن دار يلع قصي سد ءاررزلاو خو هنغ ع
 دو ورضاك مدس اا هل و (لكب لوحة دل لا لاس هز كعستك و ذه
 7 لدول ع هيلاو او متبلا هولا نسبحا هب هتشا ادلع هروردقو ميل سانا فعاوملا 27
 أ لول نيالا كر صو لنا طيس دن وصال منال | 210سم هع امن هج نو وسلا هطنع توام بع واط مامرلا
 أ( ارا اش يسن ندناسل رع هلزنا يذلا لور فس ياض ةالصو ادد
 ا" 2 تيدا هلاَصإ هلاىلكر لرخ لادك حو ضرالاُسسنيو هنم كرمي توسلاد اه

 أ" عقدا قف عداما اد اموتف سززاو نيَقساتسرشسبام اد و كله لمك
 و 0 (لفلا بول لعلا اش ءامسملا هننزغب رؤم)اىسائنل ىىل اهزمتلا ةلاسلا
 ئ 0 ا مكانا ةمشر اهترهوف لشبرلاو امتار ةيعول من
 ١ ةصتقيتعلا هبل. د طئاضرح تب كر ةغالرلاقوطع هيد ارتد العام هن
 - تالفنر لف كرصنو [رفمض !١ نور ىوصنلا عمج تددكتا اعنف, فرز ث
 7 و ا تلا هقفلا لا م اهعطعم نابل لانا
 ةيلطاب اوتو 0 ل رهف مانع اقام ول داف قات ا'اولاقو
 7 وادع اَييَصَح ةيعززلاو ةرلصولا ل اسما كلت قّسح ماما أف هلل
 0 ٠١ قاف يسيل لوزا روع رلع امد  قاضنالا نإ ةلسحدس
 ظ 00 ش 7 2 هن شرم هلرصاعم ىشلو قملوث يصل امامازا



 لع  هئم ثاكاه لغةيداعب ةءاروسحدل نوك شا اما |
 أ 4 57 هشسمهنع :ملارصو هول ويح هل وكن ااماو 3

 كواشإب هناهن ىصتناولو هناوعل هام ينكو نلغلا ةروس هنع تيتا ام دوصى له ١
 هل ضعوا كاتييلشنلا ١ اولد سانيسفلا هيلا لوي مانالا ةوسز هعماس) ديصاو قيط وهاب كسي نا قيوتلا فو

 رولا الوم ) هسكأم روصو هتروصام تاس للا امرر فو لولا يضرب ئلولات و ١
 رات ا رادع دال بحاصو اًمداس ره لا صم تنم يو ليصل ا ريدا قابلا

 يا اهتولاهطنمنح لا تس رايزلا اتيسسولا حايزبح هيدإلا فيلالا نار زعو همئاعلا |
 لهاا زك امل لها دس فل ةردصلاط نك وعلا هيرب ين رنا هدلائح كن ١
 تنام قيعاد ءانشلا مروكن عب الأ واوا هع ام نس ناةلخال د الولا "|

 ةزرطط اا اولا للغنم اذلبلان سلا جسام عيراو هاير مسؤ شن بيطب (مسالا
 دعى كرر لا يلام هتفضروافنلا افا :كسسام ساو ونقل اوك سطنب
 ىسإ ميرال ايفر غاز كس اسس ناوكالا عوض (السس دورعلا تانيام ناار لع
 نس هن وصخاميسلاق سعه نم تا زولا رو وابص تاني دررولا تاضو وتحت
 هرج روك ؤلم سولار وص مو هوت وممن ىاعلا راكبا راض! ىلح

 نمل فا نلا يدان رو انعم قيدلا بوش قاد لاق ارح نيران نا
 مان اوددق يجن ةيبصنلا هت انصم الس نسدراو ميراضم ٌوشتالاماسم ةيميزلالارحروال لفت نصي تردزاام طفلا ىثكول هنرامم فراوع

 د يليس د اّسسالا دصاقلل لاضو الا رو 'ىوز ةرهك تع اهيراغو ناعطا 1
 اي الو تعرالو نوفل هاو ا دعه روس ةعوتم اع اصف ثراحاتلارال مولا
 ياو قولا بلا باقل جرو رف داما وخلاروعد تامزابادن لد تالاتم
 بلاسلا لي سس هوم انيلعَسو شارّوو نازالا هعامس تى وتششو تالا 1 هتاويولع متي فور تزلا بورن هتدلاتير هام مهام نام يماغ .٠ صضإزلابو ىريزي ير لادإم ةرطاتضم اخ كس اصزم قر تلف ءلتتل اردنا
 عن لولاومه اس طر عرس ردك هعم اه هازال وفن جل يعؤلا عطانا



 | اهترهوف ننكر سس اظنلاو هاسيكا ةسيعلا معلا

 | ١ ضل قتلا م يلح ىسكو لباسه اريح الذم مناع ارباكلمارلال ادع يَرشلا جرصو
 | هع هنعلوصه لمان هرولو قيغتلاو قضزلا لود هل تناد دوز هع ساعي اذ نم

 ١ اطول فلرملا طخ و١ ديعكخل ملكا هدا عز عياس تاتا جيانتو تكللت قلعتم
 |" ١ مكاونب فدترر اموييراعصو دب انكم اكتحا اخف موصننم يرسل له ماقع عب يذلاددبرم
 |" 26 كشناف صاتملامر/عفرو زويقلامل)ت ثاو هباطخ زيدل مرمإ) ارم نعيم انسولا
 7 مساح لاك نيل اعدل ةمحر لسا سلع دا َءالملا و رانملا لاعراصو هللا رص

 | ١ :د'اةنضل ءلطاعتف داما نيلاعونإلا ناسحاب مل عن لاو نيهتبرملا شرارلا

 |" 2همزوكزاامو هلعرزخ١ام يفلوم د هللف وتلا ب هاما بالاك دعت وتحاق
 ١ ١" يكفو هلارلا داكن ماهي قن!َنل قهدلابب هت لو قاس اريلاي قبس ل تح
 7 الف دملدملا ٍقاعرلا' حرا ابرينصوتيراناو ةهرلام قرا هب هنن اس اي او نزلوا
 .١ انقفوو لولا املا ءاقداو ليج طل هللا هاذ ٍباعلا ناد نعأملا عمردوطلذا عمي
 " 2 ك240 ضلاخ هدلاو نملك ل عسو هولالص عنز ام هاب ةاضرمد هبي املا هاناو
 تاق (انداوشسر كوتفلا :ناماب ىلتبل يحس ٌبولررح انباشبب هوقو داس
 ١ ثهمفشلار ص شارع يصل زرارح دعكش ناضمر رشف انو بلا زفنلا
 ١" تزقاربحاورزلو لي باملالاىوذ ماصبل ناكف تايّرل اهظع'نم يلا

 | ١ < كلارا املا نابئكعو نكمل كرك ميريل ا ماقناليعاموزسو ةالصر
 . الظن ئوتكلا معباتو دايهول انا رابط الاملا للك رلاز هرفي يح
 7١ مظلعامو راثو ضاخولارشش حافام همرر قدا فوض 1مل راولا مدس لكن يدلا
 ا ١ . زئازلا يرق فرط نط تحرش ال يئاذ رماءا راند ضالو ميز غال هيعول انسب ا

 ره, رامسابلا ضورلا لنه تعاس فرط
 4ىلاهرو رو تكانب يشيل واو تو

 ! ظ

 | كاتفااتاوز كاتنحالا و هاناّسَحف تاررطعاو تن دما اتفتلم كلا
 3 00 اق 2-67 تنمف نو نينفا انحو ناَضاْصن تابع امرت

 )ىلا رح قيرباملا هالصمع) دس انلا# تيرا لصف ضور لا رداب
 أ) 2 كوكك هدم ىزلا عدن تافّتسو هفزع ث لرانلا هع نسا رظنلا تلعان



 هكمل ل ملإ ضخ ارغ ديل اراد ثاشلا دهن ريزلاءقعلا وه اذاف نطل 2
 شبر! بههازم نع نابتتلىفتسل ليلقلا لو تايبلا عونا ليلعلا اَمْسو تنارلا ]1

 ايرتبمشملالولل يروم ا بان ولا نع لاخلا لاسيلا هزه وهام تطاتاط خخ تانلا |
 داق ا عسل ظ

 ىئلصلاي لوف لاه ا ةّحاس  لاصنلا ةزراب تملواللو ال ئيكو لوعنلا عض !ئيواو
 لالا مسنأ سهلا انا ىهارن ا لعل اهلا نسعى كا عابس نال كالا دشلا 1

 رابع روّمعد ىلعر أىثذ سبو عاش 'مارهاتتس عمر هدلن مكز رحمن اقابل هارَمَغ او ماعلاو

 والالب سك تاك 20 او لا اوقرل ارش سريا َه كنهو نسح ع اس هللو افهينبسو

 مار اهرزلاظمنلا لاو هنود كتل ةلاهس اولد لؤؤلا اهرهاوم
 نم لولذ ا لضملاوت همس ناو رعالط ا ةهس بغا هرا تبزعؤ سايزلادبع
 رقي( ظع كلا عفو هقيانلا هس زاففرعإا ةصاخ ناد هغأبو هدساع غل 0

 هلل انه اع مسايبرلان ف هلأ اه تكلاس يع تير ةييطلاز يرسوّضنإلا
 0انإلا ب هير ماراوهرخطو هان كح سملاغاو هاعسمرع زك نسج رلا هاري

 هسا هنكى فع ىزؤل صعدت اهَسك( ماسلا نص هادو |حضصو

 لِ ارض هللات حث تاه شيم جفن كا ةلاسر
 نك ايسر غسق كزلاوو اركشمم اهلضونمل نك مو
 نراه كربرلا لسع وك كان اًسناعو انملسوجو
 كيه اًاومانَسَكاف برا 5 قرررلا نيهاّت انكر قو

 نير اع ءض ابباح ذطقكرع ان ّم لاسر
 سصضّصلا ى ممل ملا لامع

 نسم لالا قولوا رع
 ملاك كاك ءافلا لاو ذ

 توما مل ةللازمع

 فرب كتان اراسير لاك يلا ىشي مما اها ككتفأو قرفلا داسر 3

 كوم قرغو ف رار يغير نيه قصي كيور 0 1:



 م 2 شفائو اًسودل نم ارح ىك مام زَس (يول ١

 0 "ماجر املا ملاحم .
 0 ىرراعَل نون تكاكراضإلا

 |[ هللا نيز هت مراطلا هرعاسنم فصلا اشر رز ةيابيلل اص | صم دمرلع كر زلال وحك

 | ولاد كل اسم لعل هازسم» هيف دتلم يتلو لع
 ْ ا احا هل نعت الار مقار امس لن مساج 200 موس اعف السبسي

 ا 000 ٌةاَر الا نهانا حاس الاهلا يعالا هت قيل بصق نزباحلا
 7" ١ تاع تاهرزجس بلا زو ظهر اهتدهوف هلانبلا 2 واكل لاسرلا هزه يع
 ظ 5 ع ا اوزظ يت شيمافع | اوريرسأو دايقلاو قتل يمت ا اوصن يذلا بايلالا وا

 ١ 1 . نيل لسع ةرراولا تر اهرثأو ت - اولاب هوصحو لا ذه مهاب امتس ان ئنورو

 3 1 : . هللا زوفش اواَقْص هص كزيف ابع ضع او احرز اف ماوقا انعهك ف

 '" ١ ضار فلا تعس ضو رن ولازم ا ؤدهل هدلؤ مك مو رورصلا قيض نع
 0 رهف َس رو اذ الو ترش اهساافسا قسم غرفلاب تورو اهاغالم

 . ”ةباحسوض وذ لاذ ناك اذ خت عوار دما تكسر طن زيمر ضهزا كرو ام
 ايسرسو ابتحاصن ناد امثسرر هولم وبلا رن ني لد ناك ذ

 دعو ةنس رب رج ربع ليج س رفع ن افا ع ىو ليلغل مل ىَمْحِن إس ىناّىلف

 مولا ولات اتاّمنا لاوق'رلا هسا نسم هنهز هروهنع هلرواامريعرل عاسم ا
 لالضلاا) حى فازامو لاوكلا هرلعَىمَتاىرلا كرف هلاق امو ةمالا هزه هاه
 ايف وعلا لياملا مةتشش ام عمج دعم رروأو هيزم اه زهر هصخ م ن امن

 ١ ندا نوماور كامل ماتو اينرل ماطح خ عيطلاو كويرثا ليل ملو يصد اذ تاك
 ٠ ناحل ل ءثرحاام ناو خاسالا صاع نلسلاب كيقولا الا رديف مرام يد
 : 1 | تعج رك وون ناالو ربل يجد نا لكاقل سنو عانشم را فيعصو ى لو

 . تكررلع علبتولا هوششم 0 لاخر يخؤكذ عاف تسانلا نعال ظعوا ل ملاك له
 | 00 00 ا غار جف ئاهامدع عمو نا ادرك نا نما
 ١ 0 هن 2 عقسام اهذ فو ارد ارنوب تلغى لكن اّسملادرل افرلتىجرمو
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 لاوس ع احن لوضرلاب جو ا عبر لومشاب كلوممم ا ع قيوم ةيعلا تكلا
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 ل كاوا ' هير مى 'نخيرلا اهو اه قن اح ررط م ّقو ع هر اوه اراع هسحإب 1 ١
 يملا 'عيس لكي كمن مو فواح ماعويلعذلا نو ططل'ماهرلازعلا ازرض لع طرفرقو
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 ظ ةمول نور كني ذ/ ل مف
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 رميشدوضر ير ضعلارص
 ال دهنصو زوكؤئرانّ اس
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 رتإم ان للفلم ديئاولا يرسل ماو شعبا هم
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 يلا .

0 -- 
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 اهم دابع م مام 'نيلعممولسو ريولطو رلركت لس اراب ادرس و جانب
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 يب ربو يمحو ملال بانط دلع يل ىف اءلاسرلا هزه باعت ملط اثر عنام ٌ

 ا 0 دل ركل اع بلا بح ايسالطل ةيضم ارب مل هشرتم
 رئئلائاول انو قرم شهواذص الا ىوذل السلا عي مالو افكالاولا تالا

 1 0 اد تورو هاوزلا اهم 1 - لمان ضراف امل اراق تعا,
 يمض اقرر الو لاش و ثروت 2 ليزا ازعل تسع م 78 تقتنع

 7 تلفو هللا بلف ريمتملا حر "اون تمس او 0 يب امل ازف ض ايرلا ىئرت
 07002000 لؤقاقرلما سافاوعا» العدل ةمباعلا انف
 ْ ا : ل رلوصمل سس ءوج هتمعاس دو هولك مز احي اذ ىو

 + اهيرتععو نع غانملا شت ن1 ارا ساواورسو ربي لا تاجا نير هع ظ
 0 1 بام ارك 01 12 ول لا اط اطر اع تطال اينما ّئم
 ْ | ةمى'رقو ال ىك اه زوعو ابزاصود قومهلا ل ار امو اه مأيح ْنْملا

 ٌ 0 ا
 حافلا ةزرخار اشو ارو ةعب لا ةمفصلا لابرلاما ت امو مس اممدع
 ١ أ ايلف ارك مد اياطملا "دلو اف تلي اقلا لوتب لياطا يتيم
 ١" ١ تلامس انف تعرالو دعك ةنلاعلا هطاضم ثراحا تلارالف ]رادع عمل
 | تلا ماما بهازم نع نانرلأو قصخما هم هالو ا اع ا سول
 ا هما ع( رع اظ وتل 'مئتنازمكد هلام عار اد ماما مو
 فغمتدا ظداحا لو ىنبملا روم ندلأر ديرما تم ريو اظف اما

 يم مهما عيري غنام كوونلا للا جيش الذ ذاغلإ نيتك اره ازلاو
 لصف اركي !انماما بر 1و ييسر ارهاب ١ مريخ تسلا
 0 ميا قةكاطؤم مهتم فص اه يس نارا اصلح زو سارع نإ
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 تكن كر سس ل ص دعت يس لس ب وص يعي صح م

 ظ 3 .اربلا و نيطعزنوذلا درك ا نضترارسا سب
 انريبق او ريملاو ةريشلاو ةرانعلا» ضل لأ ءردنصلا م 0
 راردلاو اور وذ اصاو ]ل را حنو راوهلا نم  اوولاو صولا
 قس رولا لا لوّمسش رعب اما مرا الو اهزأ ”مراغال امالسو ةزلم
 زكى رس املا يوي رمت نم عويم اروى رولا ول ذب زلوم حل لس
 يلا ئيرافنت ع ءونصو ىفيلطل ين ادم ىفنكا نط رس لماش
 ودرس اهرباوا رّضاو اههرص اهم م. عنا قيما مم اهنظل

 ريظملا زهد اهم 2 ميول اراض ملعجي نا ماحس لاس
 ٠ وي لك ف عويس | ب د لو اف
 | ار م ءارب ا هرك ع 0 عيال

 ا” مدحلاب اناناو نوع ادمرسسو رسلااو العلا م
 1 و مرلا رم لع كارم 7
 سلط نيدب اع نراك فيزا يطل يعل فدعا
 ' اولا م لوتيلارزسلاو اسس اولا ميرا د قي
 ١ كاف درت اعاد رفح - ” ري_سضل 00 و

 ونس دا ملاعلا ب انمي ولا سم ونش هتيم
 روبارجب ضف ئرحس :  روصقلاو 0
 اهلش رسم لع | نحر 0 ا

 0 0 لاذ ىرلم اوحجتدي ' : راما اكوا



 لوو نا هر يفند الغسل لمبل نا دارا نموا جاولا لنا كا
 زوالا وص ومجرطاب اًندالاوا لمعلا رل زوكيدلا ا ظ
 _ وت كلذ شع رج ارجولا ولعن دّصو لا ىف ني ابسس المص عملا ضب
 ا لارا وكامل
 الزظورظن نم عرعولاو ١ لولا نع[ شم اهب لمجد جيل نا شمل
 نيوجاشساو مادهلا نبا اور ةءارجالا ,. الح ولا مبسو ريف فزلورل
 ام لحل رلماو مور حبا نا لحلو نوازل مالكو نم اف هلم
 رلكتناو اعاتب ام اصومتو ىوبإ ياا رف جبارين ً[سفرلاو كرا
 راش رلعل ناو ويبملا نع رويل ةريش ءلدالا صر اكس مامدقج و
 اًييولطتزءرسس اهتتمرلعلا محال امد ف١ اطامج ا نيلوُملارمجا راك
 انيس | يضنم ىف لكن م تال نبا ىروزعلا وين م انك ل واو
 رحت م لهن اضل طوب ظفإ زم تو عسي سيلا ربع سار
 'ءازنبب جيارلا لامن وتلا مارتووبلا عاتب غل تلم
 ويلا لومؤلا بآرك ب لاق ميونم تال اهلل اف ير فن يعرلاو
 اء ىلا ل ىيلف ناوهلاو ا يب ادرلا نررووت اواو لإ لس
 يمل بارا ىف رولا مامالا لافد ويبرأ ف ظن ع نم اهم شاع

 لام موز لول انفاوم لمتد ١ ءاونع نوت نان ضنك نما اغا
 رو لمادض بلا ىفر ظل ينم هوبعولاو لاوهالا نس[ شسامب لي
 اهلف وزر امم ابر اًومهاف عماد ل تشو خا ىجبابلا نكرتو حامجال



 700 ور ءلاوقرا ارب او اج ناع ارق أس
 روكيإل اج امرلاف هيرب نم يوهم نب نرهول انهنو ىجابلا لاق
 ارو نا نالا اكاد لا نيب نرالو يالا لوص ف لاق
 كل وجروح اه, امشلاو اراد هدعب لشن م كلا ب مزامنعاملاو

 0(يال ها نع ىف فو نيلوفلار سال جحر ربو ماذا ام قايسض خاوجرلا
 مزلولا لاف ناك الو اريج تبدل غالاةراشا عمل

 ريال اسمين ف اشماب لاك عمن ههرشسلا ن اويطسصن ب ادمحص نيد حسس
 هو نفع نكذب نفلالو موتي تدي نم اعراب ن الرا جزم
 متطرعم ل نفل لو ل نمسيمول ذا وها نسر ىلا, تيسمو ميسو
 ىلل ل 'انزعفلا تانسلل يم يقسإلو ياررلا ىف مجرد 0

 يا تيفال ةردقو نول اعلا ني املا مب زييلاوف ف
21011 
 ىف لس كس نمو تميزا ةرئل كم يرسل يف نيد حلا طل
 رك م ئيررلا لولا عع توزولا كام انرسساو لوضزلا غار

 بما نيردرحلا يطب اَتْلا لومرلا الو .مررتلافرل دحر يلع
 ال رانا نسوا سمار امو ردك سود ىإك
 ناو أ 2 0 هناا بسلا لما ءلورلا نع
 لالا لوضالار ياوت ىف :وردسل رم يورو | رول ىف ىوولا

 بالماس اهو نيرا سبط
 اذ 2



 زو الحلا مالا الا نسما لو ىو كلامج فاو فاصضلا

 نا وضاق نيل د ىووزملا ماسالا د عسسل مئالا سسك
 جيوزولا نزلو لوصالا ال مارزلا فلا ىلع نور صلال اف كيو

 ىلع دنع ابرد ضاالؤيلا لم الا نم ماكل نوط سمر تكك
 بام يطع نارلا ار طر طارق وشسو ىقوررف لوصا بسح
 دارا ىلع نورد علال اف اراد ىز ارلاكن يدعم زم جب زجل
 لوك صقل ىلع نورر ل رز ول مرطرطو لوض) لاب ررط اهرد رك الصا

 نئوأ بحضزللا بح اص نع لون نيرعال ل مكر اجو نيبرجو ىذ لمح
 قلك سس اًملاد لوضالاو و مر ظو مرام يدير حلا ب اىضا سر را
 نم يارد نيو صولا يول ىف و امد ئيوزعلا نم هر اليو لاما

 ٌرط ل اككزَصلا اه ميز املا ور 7 ضاحي خت ىف اذكر وق
 ادد بم امضو ىرو علان سححا ىب الن يرريملا نم رجلا باوععا
 ناو تيد رزح أ نعول ىلع تاياورلا لوب لفن رون اسد الام
 ئمرأ مهند ساشا ئنوا الضو موا انو اور معا انو لوا
 ىوملاو ىوطرلا نب زري لع يمد ايلا نيرلصملا بط راسا اند
 ناوماب ةردانلا ماورلاو ضر لام اظو ةاورلارضاطو ضرعضلاو
 ريب افولا بحاضور ال اي جاصو ز بألا ىع ةريعملا نوم ا

 ورلاو ندودرطا لاوفرلا : ىف اول النا مب اسد ممبأا بح اصر

 4 رك اموولع نورطبرل يلا ندِلَمللا قط عل الا يعل



 : ا

 1 لك. نييعلا نم ل اونم) نوري د لو نيريسلاو نول) نيب نوئرعب

 ئياصو م هلا لولا لك راف نل لولا ليي ب اك نددجيام
 كالو رك ىو اهضلارزخأ فد لاذ ىف مالكا نعل ل اسال ميس
 جابر اونو هوه مسام د صور لملف نلمح حجل فرس نا
 تلوم لاو عوزملا ىلع صوزممل اف راعلا لمسك نرريشملا لاما

 ءركا قافلرسلا لون اًيقرلا مع فوم ارش فز احب مدعو بازكا

 او ىزلا لاملاىلا ليطاو ىرمسلا و ىوبإلا عسانا مرو هدو لزلع
 اليل اجييرلريظعرم ا كد ناف يهظعلا .ةريلاو ىربلا عيضارلا
 لوقرلا زر حجارلا مانا بوو ولع يحب تلك كلا تسل اجلك

 رومجا رج [ن امر لما زيكا رب مي اه ير جرا لاو
 ناسيا َلايرشمك ةررح يع صوت ةز املا

 راجرلاوراضمرلا ورمل انر اف ارنوكدر اطرلاو هاشلاو رايح ا,لاو
 عضو لضملاوف طملا نمريلعن امس ا امم زاغلالاب قلن ت داك
 امر ولا به موق امو يجر لء جارلا نزلو م 01

 رتمالعلا هايشإلا جرش ل ثاو) نف تيارو ىهرملا لأ نمدعا

 فكك جرن نيكس راش تبزعلا تكلا نمد لا اعبلا سا بع
 للاوثر الا لمملو | |برولاوم لاول عيالطالا مرعل ىب اًسملاو

 راصررل لحراصتضرلوا ,تبَصْلا بح اصلك زا عضلا مكمل ارجل دلال وكر انهتضرل وا تيدا ١

 ءانفزلازوجرل ذا ىننحلأ حلاص اننا زئألا عيشي نيعلاو ر لاو
ْ 



 اها ع عوفطالاو نع لوما عال تكا ' هزت س

 لد ههاميلع ةرررعلا ور ورم يهل ىف ًءمالطو لاو رشم رس 1
 520 نيم "رمل تكن ع 3 اسكن يشصو خوف لوف لعن قيس فو

 مندل لمس و هرعل نم يان مل مْصاو لوا م همام ظ

 مولر فام رخا يا لضعب سوم لمس الصد

 الاعلاف خم نبا مدلك 0 ولدا ارو لع

 عاض) قرف ةدرحلا نآرعلا ةوزف ىلع اعتسملا لذ نمو
 ا نا لافتا ىر ورمل جرش رك و حب اهولا حب املا

 راوستلا وكوب سلا نافر يالا ميل بلف ارو راوجسسلا ىص

 دعب لان ينل اركان زن عورن ىلضال كا ىلع

 نا اولاث 0 رم اطمومو هول ل 2 ' ىاعهومبا

لوعلو مر اصلا نويلطلو ةعاطلا عر احبرسالا كاك اع ىونغل /
 لو

 علعراتسالا عم وهم لذ ىلع عب رب لو نزع اللا بهم لنا
 و ساب ا

 ىكسللا نارمكد سوي ىإو مهزصو ا مرسلا امم

 قا معا تيك فا تاق ١

 اف ةرورصملا نآرعلأ رم لع 2 0 .

 ا َ ولف توف او 10 َ

 بامكلاىلا ام مب اهمال ندلا حب ابنصدتو نآرولا عاضل



 . اهنرلّم الو ناذالا ىلع تكا انما نم 00
 ام السم انضر ا ةرورصلل اهرلعر اوبس ارحل ندا اس
 ءاكو بم ابا نان راع 00
 كفيطارود لوالا ماو نم اورد كر زي اولاعل بروف ان اولا

 ا وٌرلاو نوم ا
 اوتو ئيرلا مم ايس ف وعون ةروزصلاب كلذ اوللعو 34 نزلا
 مت نزع اسلام نا لال نا ول لك ليلشملا كار
 ولمنان اف ةروكمملا ةرورملا مدخل عب نر أ ورمل واعر اوبس
 زا رطب لعب ل كك عارم ارعارج انسب ورشا ل

 راصو ابر رجم ورح كرتلا نا/ك يح يلعر اجلا للا راض
 ةرقللرلا اره ال لس, اهلا ىف امن س١ صول انيس وهز يذم ىراقلا
 للك لير نم كاهن مسار يل لا ةداراوت ىلا نوم ا ًايرلاومتو
 لاك م امالا لافرَمو تل سردب ن 14 ارملارل
 ظ ملطو باوسلا واكس ارنب ركرلا لام فحيالا خا نا نام
 7 / 00 ماسولورجرلا رجول اززعا ف ريرقلا يد

 0 طرعان
 زم قل نو ة هش س انلاراصو

 0 5 0 مى لوملا ىلع ءيَررملا ع الا
 الا منال مندي ف سولجباد م اريالا لاوم ١ لكلا نسر لع

 ب
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 نادرلا» سانلا ء اهم او انغلاو لوبطلا قدد طاصلاب ُيانلا
 طمس وم لكى إذ توض١ اك يظؤلا تالزللا لم( ريغ

 ليلغلالبو ليفلا امش ق اسم ا جلاس ف بضم ا ل صانع ل ورلا
 لماع ظدامن اهرلعو ليلابرلاو تام صولا نالطبوف
 - ةرئاَملا سليط نكس اننا دابعلاو افلا ام اج | نمر مولا
 سل انا ميس احا سمح اص ىو اليشلا رج ]يما هور أ ىررسس
 نام ايون لوس دع سس كلذ نمد قامت ارم راسل اررلا

 زازا ىوانْفلا حاصل من يش راسو عسسل دص و فرلا ب انوا
 انشا ار ارك لسا ناو ميول لفل الو ايم لمت بج ا

 م كلبك متيم نبال لول مرإمهلاو ااا نض ايس ون اهل
 نازاتعخا "ع ا يسر وتسكن ف هوركوو قلذ قاع لانو هرب نما
 واسر اضلأو اهلا ف ىزلا ناوم_رزفلاو رررلا حامض د مالا

 مامرلا نم قّيب'ورلا ىدحأو دل انفو تعم لا ضزم
 يمل اسك ف لوس اود انش وسلا لول مب مركبا عم لكار
 ظ غ2 21 نإ ىو ىلا ءارزلار متم حرش سيول ىلا حب ارا تكلا ايزنع
 مس لاه ماضيالا اش كلذ تخون اك ب صا تسلم اهي
 اول اكاو ةرلرلا يس تيصرَسكف لل اور اتردد ريلا
 راسلاو ةردصلا : »لس مالكا باس ارع او ايزل مب اس

 ضكررولارقركو انف عورلا وطيب نضرلا ن اوصل أو مو
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 ا نامرب لب لولولا ىوغيب نفل ا لم نال حا
0 

 رلا يضم لاذ ناوي نلاول ا اس شلال ياو ليدل مح
 0 قزدالب نيل نمو ميت نم لكلاب رن اوض انسيفئذم
 ىفررل توني د نوف اًمكا زم ,ئيلالبن سلاف ىف ال لدوري ناطر
 بز طاوقاع 2 نم نايب عمر اند قمر ارجادد تيس اع
 بحاص است لا ةرثسل ب اظل هان يال انررل و قزلج درر رمد
 أطا 0 0 رردلاو زيطاو زل رعبا
 احنا در قاع ميلعت مب اكرظنلا نسي لقنلا و
 لاي (ىيربلا لالا نوعي خللا رسما بكلا ةعمجام ايرذ
 تكول ابرإا ضار ابرع لاا ى موبرلا وقد نيل ةرابعلا
 ا ار وعلا تا اهيل ”ئضاوما

 ا اوامر نصل نا قالو د اكسر لاس ار ردط نكرع ا
 رثكارا 0 ا كو 0
 ريل كلا هذه نا لود ب قضيبي زلات ضنا نظر
 ٠ ليال اهرب اورو مام نم تبكوع اوملط اند
 0 هانرطم اكرام سي ماو ىلغا كك نا

 اما روع | مال امم اوب قنولا ل لابس سينا
 . لي ابلا هد نيلارلع ييسر الا اي 3 0

 اهرارت



 هيرب تيضا ىذلا ىبارجي وقوف باوصلا فول ولكر املا ىف اه

 ال يداوم مب ينك ١ مقرف هررظ ىف اوبك البلا يضم نم دعا .
 قرعلا يف ىذلا ازرضنا نّيضم ا زلوم ضعب هاند راسل اردلا ىف عنو
 ال مالم ”نعن اكن ارناو نرخ 9

 يطا انبي اد ميما يك ان ارناف م

 لاا ا وحج ارم نوري و ماع ن ودب يلا لاعمال

 2 اهتاكياو ررلا ىلع ىلا يصار مراعات
 دقو ريغنلا الن ىدلعلا عنو اي ن (ىلع اكن ريف ريلا نولبام

 0 اني ضخ نع سرين ةمردعلا ىوانف ىف تا

 رع ىقلد ني نيس نام و سفن توفل تكلا
 1 كلت ل ثوبك لف تكلا

 عاب ىرلا ل“ لول ام ىردي زل لاح م ارش 0

 نءر لو ت انك م يب نارلزوكيرل ربما اسم ا نعراعلا

 ةرشصلا ناف ةرنمالد ىلا شارجر قوونلا لاف لس نيباسك
 زروك الث ىصضزم ا ى 21 نور مخاد نينعلاو

 ملت رراصو لها نع وعلا زا ىزلارهالا نرد ام رررلع

 قاحيامد لالا ضد هرزع نمو حشا زيك ناف متن ننام ري
 نولي ناد سانلا ىف ىرلاوه انززد مرسلا صولا ىلع اهب
 اةشؤ سس ١ذ١ مر ريع امد ىلا ملا نديرو رز ةطسماو
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 -2 يش ا سو وو ب ووتم --

 أ 0 ازور مارجرلا ميلسلا ريرعملا سيرشمل بحس

 ماراغااخيرساو نت سام ىلا قودي ىدلا عيب سد
 ىلا قف لالا نم ناكام نا هانعم ا يا ورل اره الق ن اكد ا لون
 اروهصل طنا مي يضل ةرففاظ ياود نسح لا نب دنع تيد ل
 را دلافكا لسيف لل اسولا عن )ف ىرهسرطلا :يدلعلا لاف هرئاتو سس ”راورلام هاط تيرؤن نم ىزعا ياو اوك ول مذ صا
 اورلامرل اورام اظظوهامبزلا رثي نا ملزوكيال رلعللا ضاعلا نا
 ملا ابرلع ىوْولا نا ىلعاوصب نارلا ةذاشلا
 كتيع اصلا لوصالابو اسل _2رلا عاورلارم الث تكو
 - ضطوهنلا يمرملا ارد... ىف اييشسسلا#ك ايذلس

 لئال لان خايشلا ابرعرج ١ لزاوزلا لل ام اهروبو رار يع _ندكلا زاهد اسس ١ رداونلا لناس ل ارك طولا رن بلا تكراول طوس اوم ت اد انرلا
 مث ام ىلوالا تاهرط للم ىلع تنك ان مما لئاسنا ملعا
 بام ١ نع تيدر لم اسود انا ةراورلارع الن سو لومصرلا
 صل احا نم اعود نسور ذر مب, دوو لما نيعلا لاعلد ىاًعنرسس' مرر ملحد ضسويو لاو عهينصولا منو بمر ا
 . كوث نولي نا ”ياورلار الث ف ميشلان ولا نحل فيصل نك

 و ١



 عل وصالاو اورلارع اظب هس يلا لك اسم ا هذ مرو لف ا
 ريؤضل عم اأو تاد ايزلاو لعوب وف قولا رون ترك دمجو ام

 اور اب تيبس امن او كلا ريسلاو ركام ابد ريفر يسلاو
 نررأوسم اما دنع سبام ىف تاعملا عاورب رم ع تدر اهيا
 باكا وع نوم لم اسوم ر داونبلا لب اسم ين ائرلا نع ةر م و.|

 را تكو ما
 تايقرلاو تاني اهراو تاينورادلاو تاين اكل اك ا هريع
 . ةرئاطظ تاياورب روحت ورم ملاهبرال :ىاورلارع ا ظربع ايل لشاغ او
 ا 2 اماو 0 0:
 رلما مج ى امدلا» سي ىدل ىلامرلا تكاسرمد اهيريعو دايز نبا
 دش مرسيط اريلاورر اولا زمر ملوحر م اعلان ناوضو
 اجرك 0 يان سايد امب ملاعلا
 كد ناك ىلامالاو رهطالا نووي اي انك يكف ءوئيلام نوعبج /
 ماولكو اؤكد مسرولا لهاو يرحل او انرتلا نم شلما ةداع
 يف الا اقع ريع ارساولاو علا رولا باوعزل تضرئ ان
 عاعمو معامس نب "اور لم ةرزعم اورب اماو ميريل لاذ نومي
 تامئاولاكو واهلا ثلا ميم لل امو اضع روصنم نبا
 27 اول ال نوزم امم نورترجل رس للاسر



 نو لطمام» يتلا بذل فا اداه
 مكر ع وعم عننوم نورك د ارج ملك و اىرياكصا باىضاور لو
 جراب طول ىب١ باوصا نم زار نيت دانا

 ناىلّى او ةعامس نب دم مس نباد ا

 ني ركد لس نب دك نسم يرعب نمد راب ر تى! نو از وجا
 نارا قت دقو راس نمر ضزلا الا ىلا بي رب_ميصلد لام
 كر يكل واو زل تر بابساو لئالدل بهما باوصا اولا
 َ « كرنقرمل ثيلاإ ميقفل لزازل بانك نع امي او
 تلال انلل تاواولاو لزاوملا عيوحيرخا انك دعب خي اشم حج
 الوز 0 لا هزص وز اسلاركو م ديرشلارررصلا
 / ع و اروع 5 7 اص ىف
 ن8 7 ؛, لوصإلا ]ئ ام الو ا اراك ناف يضم نيدلا ضر
 اههررطاو روس كنور وسما نما عاد لع ا
 1 قير املا نع .رعارج طوسمملا جرن نب ازوكبا ناولسف) طوسب
 ريكا زووم سلو هدانا وتب نورعلا ركب السنا لس
 امورك تيا ها رلا اطوسم و ضرع قاولكا ءئذلا سو

 ا ار لئسريؤصلا عماججا عام لن كرت طوس لأنك
 مرو )او ريوضلا عم البل نم ناو اق هركو لابن مريع ناجنم ان
 1 هابل ىلع ىريبا 2 ال فا هزي اذلو

1 



 لاك باّرردعلا ٌنرث درو !نضررلا حرس لم كب اذلا لمع اوسا

 واط ص رس ىف لاو يح ل ياورلا ضاطظ و لومالا اور. نمب اس
 رنا يملا ط وسم ىنركذ نا ,لصاححام قارا جب ءلئسمف عادوا
 طرح ركو رشاد ايمرح دقن دف كلغ نا طرتشم ن1 ةياورلاصالل

 صل ىلع ترزق اذا ابر ١ تفس نع نسما ىور ما ق ريضرلاو
 كلارك نعت اياورلا تبرطنماو حجب ابرز ايم معضد اهسفن
 رياور اورلارص الغ نم منجا امالا دارم نارك امن نمد لاق م

 لولا اورو ةياورلار فطن نيب نزولا مضل اد نين ىبا نع نسكلا
 تاوإنزلا»ريكلا عم احد رزضلا مم او طوسم ا لوصرلا نم رارلا ذا

 تلا راو رجب اور ايزل م سحلا ياو ايف سيمو ريك اريسلاو
 عاود رراونلا عاور نمدارلاو اورلا_ ضاطن وكري رراوللا َعاور

 رافي املا اص حرش ناف اص لحاف ةروكرملا لوصإلار ع
 ولا اود د ادرار تان نيب نزملا مدع لوتلا زصعبل ركل و نع
 يلع زل لوقا ل١ مياورلار صال نوكيرل رداونلا اور نا ين و

 مرليال مص نع سما اور هزه نإ ةريغرلاو طرح ا لوقف نا
 رداونلإ رك ف نسحا اها رّيفف لومالا ةياورل لائم نو وكنا ثم
 هبارونقرلا مرول سسحا 200 و لوصرلا تكيف رج اهاورو
 سلال وف رطنيصو ركن حج اياورلا تير ارو لوف لملوب نمع
 مقرراونلا اور نأ رم مل ماطر اليصو رعت اياورلا ضان اهيا



 داما 0 انزال ره ان نك
 را ءلمملا هرصنا تنيول نا لادم د ام اء اذ لوصالا تكف اهيلذ
 17 0 رتويت. ةزادطم عبادزلارف اطال اهيا
 3 راك ئفاولا ع ءالرلا حاشي اع فقل زب م والف هيما
 روما درو اوو ةرسعب را م مو اًعبرساو هانمدث
 امال 11 ني هونت ريكلار يلا اولاقد بم ا ف لاق ءعاربلاو انكم يزافم لك بطيسا ىساا يبرأ خلا
 0 وضرب يور ظلا قدس ارتكب الوم دلا نامل

 رك رد ال اع ابلا ن و نيا عمال عما ظل | عبار هذولا ريلي نيص» ها رفصل يا

 كافل ما بم ازو لص ال اب طوم 0
 اهركشم ارز لصرل ىلع ميم اه. رول رييضلا ماحب
 رومعلا روت هكر ةرو ارت عسا 1

 نانو ا اولا لوف نمو وصلب سم يارلارتاط تيك انس
 حازلالاف م لومالا ياو ري لن نود ساو فيض ند رع

 اورو ريوسبلا» تار ! انرلا و ممعم اك ءاور لوصرلا ّحاود لاق
 ١ دو ليلا لس ابها قالا زرزارنلا ع اور ماورلا بع
 | د انازيكو هلا تاييور [رلاو

 ِط



 فاي نوب نمبر يرتْسا_طوسمم او ه ادزعم لصصإلا نارعت طوسمم اب
 . لضالارس نايبلا حام نخر يصلا ةددحب اسف علان لاكد لوصالا تيك

 ناراقو ماتا يك رفصل عميلنا قنص الانس
 هفيلانسبسو كلا ميلكل وعملا وج يطا لصرلا ىف نصر يغصلاع م ايكا
 مل ميس. نك عسو ري اياَسكم جي نارنم بلط فلور اانا

 موي او ع'اهنتو فلا اطيل لو اهم انلومو بيات يلعن
 ل ادجوم ضب ايا نا وضعك قودزبلا لاقاك هل ئس نشد
 محو لس لون ىزارلا ىلع ن اور جل ررعس ف رقد اها هر
 موج حآضعلا ادا نورلَعي ال ان اكد انباعصا مذا وم باتتكا

 الر ئصلا مم ىلا نا راسرلا ررث نع (يبلا ءاعرفو هلا مب

 لعامل سااعوبارظح لاق ,ن.#خجسا فسيوب نبا ىاكيزم
 ل اسس ىشدنلاو (ررطعج انا رمل افث (زرياود أ والو

 لم هتسلا ابين لافد لخاونلاوريولا_ببا ذرعا ف ارك
 نبى نزلا قانا وتر يصل اب قووم ند ا نر ضيا:
 ومحل لاق لا ضون نإ لع ضل مل رنا ريكا فرد سك
 رفارف الحنا يرسل ثيكوف تنم العن نب ىلكا جاهريما
 دم نضل مر افريكلا سارق ناار الا نسوي ىلا راع تا
 ريسلاو ركام اجار كلا ند الا كلا مر ازملاو ريل عر انما
 مساق مزلعلا يفت ىو انوا مازلنا تحل لود ها ريكا



 رج نص يرض اومن رككاريسسلا ن ار كلا يملا لع رصشسلوا 0 ىنم امال امالاركو و امج ما فون افرع ضرك ا 1 اننا
 يراعي مقو رولا ر سلا نا فيلات بس ن ألو لاق مقل و
 ريل ميم نارا انه نس لاف مانا لا ملاع انزل ورتب
 زل, ا بابلا انت ىنمتلاو ارولا لهالام لاف قارعلا
 .؟ىوم تنال اوصاد طك لكس امرا لوس ىز امد ريس مز
 يظل >1 كحت بانك از فنص صمغ عيد ك/ذ ظاغن ارد لذ علض ايش ءنرجج اهز اف قاولا نود زاخبد مالا فيا
 | مزض) منا لعل ثيد اصرلا مرنم امالول لاق شان الا
 ووو رايولا ردا قدص راد ىف باوكأ اص١ كب نيك ىاعنرسلا

 لطاج أناو ارمفد نيس ف اذهب بكي نارك ما م ميل ماش
 شنغن امر اذنم نم هدو لاو باف يلا بإب ىلا لج
 لفراق اهرف السك فاول تنالا ذا انو يلعلاق يريلل ءاسالا
 جار مللاو هرنع حيارلا ىلا ظني » للالدلاب م ناو الو
 مرلع نؤرمماَرلا ياش امك نازلارماوهور خرا | ىرقرلاب

 اكلاوبةريسبشلا اا 00 ا "ا ف راج هلا رف لوذ نالولو رس |
 ىلا حئرلا مس لوو 010

 6-0 ما سي وسلا عم لرزؤل دع واو تلك 1 20



 تاب فدك الج ىف لكلا دانكن هْركو ررَملا جث ىف لاق .:

 ىريلإ ارب حددعلا هايسالا عش يفد ها عاورلار هاط بسك كلا
 3 ريرشلا اهل ناهلا بانك ل وصالا لاس تكن م نارا
 ينضج ةمئالا ىمشسوم ع اجرب ع ملا لف ىف دعس بانك

 جلي نلال عام ايلا لاق ه١ يضم ا طوسب/ر وم ادعو
 نكرالال ل اك لشن ال سما طوس لئسطلا مادعلا لاق
 اراه اقيطوف ييلاركؤو ها ميلعالا لوعلدلو قيال ميللاالا

 ش موم) هرْْسا امام .٠ حرم ى رب
 ملم اصريرزعلار لاو بلارع .٠ نا ىنجسسلا طوس كيلع
 ملت اسمع اغرلا [طخاب تاج 6. ماو _بلع الار ئساالو
 (زال وسما ءاشالا ىلع عشت ىلعبلا دا عودا ءبعلا لاو
 معلا راكت ارايكلأ يذلا را ضع ملاطسو) نب رن يرمصر يلا
 رظن اراصصرب جرو ىناولكلز رعلار ع مالا سم زل لوم الا
 الحجر ثرعخو كك _طوسمبلا ىلماو نزلا ىف روحا د رن اميز لع
 نو فول نيو انلا نم اسد ن اي لكبر نزداب نجى نوصو
 سس ىزل أبرم ةريتكت اطوسبل تشاو نسي اعلا

 هدانرهاوجلو ئباصركا وسمو لضرلاب طوسبب وسور وك
 فود ربل | ىلع زعل ىودزبلاريلاورلو ناولكا ىنالا ل
 ُسيتو روك سر من ثيللا زو ىرزوسلا نرلاص انا ساو



 م ف اهللاو ىف اهلا جيرشتو و اذرح نيل لووبسمبس والاف وسما قلط
 .| نر ىو مسي ن رج نبروكن يرو يلا لاش" مخ مل ل 0 و 1 7 : 3 ١ اىلا ملا راكا م ايوص
 ْ رع نم ثيدكا مس عراذو ناس ارخ_ حاصر يجن يالا هالا ىراكمك.

 قد ميل ءاو هناك انرص رنج نع نسحلا ندمت بك نم
 ىاباوص |نمورلع تركن ع ءلج ض تيار اء رول, (سس عب 2و مك

 روف العباس وص نم ل ناد موسرل ىرهع اد ظروفا لح دعس
 تاراقراد وسلا ويرحل ديلا كاىفلد تلق ع'ائ المد حبلا مشسخال
 ىف ىليرلا روت اك ىف املا حمال جزم ا حيت ىنتسسا طوس نا لكل ديال ينحل جينس يلا نم باوصلا تيارد ينس لوند اهيا
 ياو ا تبكريفرترعا مال اضل تنك ناكلا ناف هايذمالا ميسا

 رسما / ا لاك ل وتب ىضاكلازغ نابيلا عاطف لمنلا لأ ند تيلعا
 ا نو اى ار ريسم ا ءرصركك

 | اة اول تاب يلا ل نإ مع
 "رز اقرار اسس دس زاير . يماابلا و انرصععبل اينما ا
 ١ عاملا | لع اك بسام هريول _ رب من

 لامير علال نا لوصرلا تسكن العلا ماع نع لوم لا ناب رلغا
 فور لو نوكن عي اهم حاملا نوع ناف ضد الل ن الن دهر
 موميلام نع نيلوملار حا ف لع ناد خير ان رعي ل نان ا ارب لد ةروؤريزنكا تنك صرب اك بلق د اهسب هدعل مهل يت تيدا
 مرمر اهي ل بصر لارف دابيجالا عل ةررعو ناالا هيلع يىلاوفت

 | ١ مباع اراكنا» بقر اهنب آن اور. لمبالا' جد نآت اجي
 كوتش



|| 
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 أ

 ل ىنزاتملا ع ريس ىلع داع اعلام >

 ار م اهبلا نبا قرت يزعلا ىف انك رئخ طوخ او بوصا قوم اع
 ىلوعلارا) نيلوعلا نازصا بان نم سيل ّيياورلا قروضا نا
 مجم نيلوصلا ف نالض الاف نيب اورلا نول اورلعر رج ار غن
 هركداكى كعلاب يب اورلا ف ف ٍلسخالاو لَم (نلا ال نعل وتنملا
 الب مامالا نم هرم رجلا حشو خب احر ا نب ىتح ا

 هوبتو نم مه نع زي اورلا فن الضالا نارردلا فر عرلبلا '
 مد احن مب لمس تسلا فركب بيجي ناك املا طلغلا (رْمو

 نولي نا بمد عمس ام لَعْمس ىوارلا ىلع شْسس زوكب ال لوو

 فالاووري معوجز ميلا تا منع صر رف لوضر
 جو ىلع احجرعا لاق نولي نإ اسم د لوالا قدرت ىلعل /رخالا

 لم امدحا واد لكمسنم نإ رجسألا جو ىعزعالاو سايتلا
 مسام نم نيدو نحس لاما ىف باوك نولي نا ايزمو عدس ال
 آم ىلعت تلق هلا عسس لك َسْنُس طاح الا رج نمد راك

 لوما رج نم قرب اورلا ىف نلمح الا نولي لوالا صولا اروع

 نييورلا نيلوملا ئالَسْعا ىلع اهم قالّالا (سب ال اًضِا دع
 توليدو نب اورلا لان نا هريؤولو رزحاو بان نم نزانولي
 لوصضالا ركن مب انك  نولمدت نيناوزلا د فاق ناز

 لللإ لوصالا تيك اوزنم لكن ولم رد لعن داونلا تكون ىزحالاو



 لوال ا مولا ث اني انتو قف قرد اجر رجح م امال ومو جار عتب مس
 ىف ال نكل ىنريحالا نيوجولا ىلكر |رهرهالاررطال ام ب اسلار صولا دعست
 - ننووبلا رصرل نولسمف لاذ ضب لع. ياورلا يف سنلص 201
 نار ساس رند ولينا عي امين اي انا اذ يار خللا
 ىوارلا لمص اذ اهث نالوالا نابرجولا اس ا هزنو لم جاوا
 ض اهدا وافر ريحا هوس ايلا فالمْالا موج نم نا لال د فد
 ناف رماولا لملرلا لولرم ف ال نال لوا رم لب هرمع لرالا

 دق اباوصرعاو لك لع عنب كاوا نيبجول رك نوكيرت لمادا
 : وبا لاق نولوب ار انربل و ميلا بسن امدح هرلع حري
 ا ازيرا اوزيشر يار قوس احيدحا هرذع حري الدود ارك مفلس

 هرذغ امر اسد رين جو قلع ولولا لأمم اك رن نولمب
 امالازع انمرفدوو نزلوقوا ن اًنياور رع لإ ا ىد نولومس
 اذا الا رلَمسءارررج جارلار يجن 'انذالاد راحل ليال م ىفاررلا
 ماب رككا ل نافعا عملا نخزجيو مقالا نع ةلوالا تصدح
 اال يلا نيلوملا نم لكس مضي انظف هذ اهبيو سل آنس
 0 امو اد ىبسلا بسبب الم | نم نيرلوصالا ضول ملعب

 ولا: عمرك خرا نع يور نال ميلا امدح | يل و دعا م
 : هرنش جر اذا رضرل ىلع اريدعا عَ مدعو ال اهيداَس

 جرلايلا بسب ردع ومر ورضا يحرض ارا مدس عم امحدع ا
 بر يبس بسم 0 18 '



 اوف قي ل لكلاب زل نع نصوغاولاما نخ ةياود ناشلار كد ودنع
 يوصرلا دعب لاسم زف رنا ال نأ ظن حيارلا رهف نولي لمد
 لوئوش اومن اذار صك ها نإ رزهوب هدياو صا ارصع لاقاك
 ا ننام رفكا انتل ا نيلوق نويلوصالا نعد من ةزارخا دعل

 ناوكمب ال نانم انس ل وضالا تسكر رك ام كل ىلوا حلات  مينض
 0 ارك ابواب ان نس ول كلذ فاني ساكن الرق يزول نولي
 نانشيدق ىلا اصي يبا نيب ضد اقرلا فو !ذارنا ءلوالا ضن اكن
 ضن اهن ناكر س ايلا ىلاف تنصر اهن ناف ب اىعلا لاما ى اف ضن اهن
 اهتعابزع اذ افابلف ةد ارنب لجل ىف ىركإ رن اف يمرتالو ناسي

 امرء لم ىف الل ايفو الاف ىلا نوه ليام الآ جلاب لمعلا ل سي
 نكوامياورلا امأر م اما نر لامار اصانر) ف رك يس أشم

 نود ,ىيطاصاف ممتد ان اك اعاف ةرهاد ءلاسنوت انباوصا
 مام الا نع لاي ان ميو اخن ها ام ةزك انما نفل م ناك ىضدلا
 اما انكم ياورد صد ميم لاقل امد ريعرلا عم م, ىف نائاور

 انرثو لوصضرلا سكر كن ع كيور :ةاورلا زيه نوكادا لوزا لوو اما
 مزلب زال لكم ءزدالا صل انت شيكت هوركذ امنا كدا كاب ذا
 اى ةرمحاوب لمعلا ينعي ال ارالانح ن اا وليف ام نولي نا ثم
 رمال اهب عيميلا بسنت ال زياد اهم ءلط ابل نم ويكتب رلعلامرعل
 كور ب روضكال ل انو ماو لذ ناوم نيدلوصالا ضل نع



 / ررلامرطرم امر ىرلاف ميلا 2200 اورلاىرحا

 ام هد اير عم امال م عاورلا وزرع ا ىف رجوالا دا نايس نيم ؤئبلملا
 ١ هيررغ رم هز عم رار ىف اوم كل اونعاو ولك او و ورم م ارك

 ٠ مانلئوزلا بولا زف ا ىقئال ع لاش هليل خو ليلد لع وجعل
 ريقام لول يب اورلا رديف ةرام ا ةعيرزلا موزلا نمار ارطا زيكا
 هت ا مامالا نا اذ لاذ رس ١١ هزيئوا طاّسحاوا ناسا
 رباع سف رلصالا نب ىلحو رعروو ط ايضا ةُّس نم اشرس اك
 ميس اور زذخاي لكح اك رب اولوسف لبلد صون نا مب اوصال لاه صرلا
 تايانجب الورم ةيطاولولا فور ءااررلا ىف واكح ال ارتي د منع
 ن الرق رلوفرلا نص ابا يف تولاغالو تلئاب دولا لاق
 /(رلاقر ورلا لسيف ونص ابا تول اام لاق سارق نكييورو رلاق
 ارلاق اياولاث لء فراك ونرط وكاس امرت ىلا ةراسا انلبو رقو صر
 رماد هل ميسو لا ز اس الافالاعاسا ىالو دارج ا نم
 مب عرول ثا اولد رعد ر صر ماو لوين زا اذاو رسّفلاى واكا

 2 ا هاب نضل ةناع تقيس ا لو:
 انسي ادزوضوالا روث ءلاسنوف الع اماول امرت | سسكاو رفد محم
 تلال ندا قي راف اطزلاع اناميأ لع أوسماو مهرس نع
 زابورطلإلا هيكل ا بش امو 7 الا سم لد ناوح

 نال الون وبي ) لوف شرحا عي اذا تلد اف هلا ,ئنارمل
 راص ظ



 ملقرل ىئيلاك ما لاؤاف نيمو ايس كوالا داس
 ققنكاو ميلا بسن نراك صان مارق اتيراص ل 590
 تدك قزركدق تلعب زون وونوإلا حي بس ازلو لح انا رلق ام ا
 مررلا نابر انا ردل ا عز احلا در ىتيشس اهيف دعت بججاو وزع
 راصرل مل شرلا ان مأ يام لاو ام ادم اب ناب ب اعصار 1

 اهو 2م نير )ارسل هدعاوت يع ننبدل لق ولا م

 ىلع رشم لوأ ىف قريبلا ّمردعلا ل م ام انصر يفر ص دلك م دلع

 ةناهرلا عراشملاو ريكا نشل ل عاب رش نعد ايسكلا
 لك ب مدل داوم نال اد ا

 لمعلاب اهئصرنوك نع هرلعم حرك
7 0 

 امض ار لملو علا مهالا نم ريو نص, با طربا ربع ارلا كلذ
 زي نيد عيلرلا عئرلا نع ناريطملا مارلا
 عم ذاق, ارعوسلس م 26 رمد صرصتلا ضر طلابي صان ال
 7 مو بلال بس هتسبس حيك رب وامل مادلا ىف بضل رضا

 منسم عيل لبلد نعني لد 1 تكرر كولا حاطة | 17
 اوصازيم 227 اهزلا عب ميجا در ازرلو والا ليلا ساو

 لاو للا ضمني ارالا لّرث نحت لر عيال ماب نيب ام الا لوب
 ارناإم لذا بضل از رت نماعنزا ف لوز ب اسال



 نات م قام كب بهما نعي اياز
 لئيدالام جيا دليط اولد م :ارماطلاف هداج ان م ىوتا

 اك زل را جس عوف مساق ماعلا لاقانساد
 ىرورل اولع_عيتلوف لاثو ضلال اتوا انهَس ت احباب ليل
 بروم ا قرزجر هالا دوم نر وضم نب نمسك :مالولا مامالا لاف
 ىلا, نب اص | نيس اهز ىف ىتزملا يل ىو سلا باسل ى ناموا
 | ماظل تاب انب اىك اروع مدرب تن النا اسس ع

 انساك ناكر او يارب زل انيرلو اوتيل قلد مري لمدن اف روز
 مليا هد اربأو رثو رهن الو اني |ىمصا نس كا توك نار هاظلا ال

 ل الاون دل ضر جرس لد ريزل امن نما 00 صا
 . ا لإ هرلص لاب و سس د وم ادع ورب اوزيم
 لوا ا تلق ىف اهلل اولا بدا ىلع مالا

 هوك آل 12 ارتسلا ءلطس وفرع اكاعوكمد ةروزمل انس
 اًمباسم ايرث هزيملا / ايم رطب ئتسكا نايت ئلا تاغاطلار بس
 . يملا و واكا نع 1 الموف فراخ ١ نهرقالا روح ست
 * نازماوو نرلاوع وراك ارسل 0م اضر ا طسب امس
 مكر اذا سازم نع م زب ل رن الا
 رقما ثداحت ولا قل 00 رو

 عري هوك نر را ثا كف 0 | نابزلا
 ,ليلر

 بج بج مولا يس ىم و ا 3



 نال يبول هر مانو م امازأ مرج لص مس نود ام مانع يلد
 اناهولاق امنال هولا امب لال احن اكول مالاسعاب ةروزصلاو
 لائز ملال نا عبس نا ,يضام نيمو إو ازيا هدطاوق ىلع ىنصرمص
 الح دوم لش لاقل اعاد ايكرص د ميو اىيفالا ذلك سعوا
 هدام اكعالا لعوب خي اًسللا نايت سمو نكد ذك ينح
 ناوي مث ةيينصولا لاق يف لاقي ال لك ازرزف لك دع سايلاب ا
 !ضرغو ذم ىروم وا نم ل مها لوق ا يوم لزم ى هي
 درو ضال ضما ذا اضولا لب اسك ثررغلاورررلا_خانصل قام

 أل اذا منح الرمز ارصا ىا لاق فيس ال بم فريك زد
 لا اذ١ اماو سولابوا هوك ار عفا ضم
 يلم مامالاب اهم ام اىقوكد ار مدا سول ىلا بصف نك

 مظلوما رج رح ا ل املا سس نارص اطل ىلا ريال نردك
 مزمز ال ميلادك ١ ُضرََي ول ا اهرب لات للامام تفر

 دوو ضرك و لا ابر لاو يلا ل اطا اماد لوصاو مرواوعيم
 ايزل ارعاوق اهي 'وزل اخ ير كاوا نم ارم يكن راوزلا ب اونا
 ل لوصرلا بكب زيمر نم فرع اك اهلك هدا اول مل مند
 ايار عارعلا نقم دنع قياما اوفا تسال اذا لاعنمت

 ايلا لس نوكم اصلا ١س يطواطو اهريلس ل اوال لت نتا
 أمل اوما نب د حد جيلا هررياوبو هع ايبن نسال سندا بتم ىلا



 1 لاوثرم اب ني اكوا ضف دن اهزم عصابى هلا ذا
 باورلا وللا ا ا باوضرلا
 بس لاو مجرما ميلاو اوبل امس
 '0 ير وع راستجارادعو لشعر
 نما دا ربان نيو ارب لوم دم
 هايم اص ايالا ئلاعنا 1 ممر زجل شد
 الا دارج ى» تيا دو 2 لوم اللد ن 40-4

 مر زويا انْ يلا امن ان هانرز اهتماصتت
 اذا 0002 / ل نال هيا نع لرعي نام وكما
 نافالو ا هاد اراب نول انا امري اوزلمحا

 لا شل ب 00
 (ز١ الا تنيك ضمويابا ركذب 0 مامرلا باعصا
 مهم | نط بوصل لوس اع 2 ابا 0

 ررلا 0
 ظ ربل ميسو ماريعلا ميل ىف ا تسلا ا :ماداد مب ان اهم
 ميسى ا اوم زم بك ا كون مدن "زر احا صسول ىزل
 هاو نزال« نسما فذ لون عي همي ضم ادب

 ناك اج نسل لوم ول رام نأ دمار
 0 001 زا 2 مسائك

 رام



 وشل م ريالا واصلا ىف لاق ى وفا مليلو ناكام ران
 م رمل م لس ىإأ لوف يس. لوث كلم زاطرلا ع
 ثوءاضو هر اهجوف شوا ناكاذ ا لّيشو ويزن نب نسسككاهرغ لوو
 ها انج يملا نايم ذا ”الورلاو رايؤا قفم اه شاع
 ىو اكاد نكرحأ يف لاقد |نيولا باكل فاريونسلا تسرق ملم
 لات زوم يار ينص ا نع لاسم ف رجوي ومد ىلا
 هوو نمسك ور لوف اظن مر رحل وير عاظنل أس فس كلل لو
 نال يم لش لاقد اكتلار ارك م نكن سرخاولا ريكالاظربكلا
 ريل سم اىنثالا رشم ىرسال وو اًعفاوم رح شسول نبا لوق
 اذااذلو رب ىذالاو انام صيبا نالولن ا و ةروزرصلا
 زول 2 الار موب لاف ماطلا ف هانلام ن اذ مارتدعا نإ

 رمتاظت ئذا آس نا امري ري فما منهج لاقد اتعاب
 مدازيلدلا ءوَرل ةرهلا نا عصالاو اها فرم الظن يما اش ناد ارت
 لورعلا## ل اوجواط هابحاضو ىزنصولا ىلا ١ذإ الضاكاو
 باوجي اوع وزن ١١١ اماد اترعا تفاد ١ذ١ الو تر وزالا مشع
 ىو عافمَس م ناب انضِابارجب امساك ثا نافرف هنلاطو
 لوم اًمَضاد والاه ذا اماو اضل لوو جف لغلاذ رهاو
 امو نصي ار ل لش امو امد ناي شور اص حر هاو
 يصار ووو زم اركي لّيش» ار اربلا نيرس ليم مالا لون



 ناكناون املا لولا يحارب اجي فلا نكي ماذا محا لوالاو
 الاد ”ملر رطب امب ا لسلدلا ىف ظري هنا ريت قاعد ادرك عملا
 ميضرلاو ومب انضزا ىواكاوف محى زلا افحنو مارالا لوث يلع ينس
 رز ئفلا ناس ليارلا هوفر اً ا نال لملدلا نعل ةربعلا نا
 مامدلا لوف ماب لورلا لاو ألم ه ابح اص لاه ذا اهذر اضن
 ريب ناب لسؤفملا مضالاوفو ثلاشلا الطير اشلار جالب
 ناضل دون ام نااطلاو ناي اط ن اضونضاقم زجر بد هرئخو
 لوهلا ]مدر ربك يوصى ملا يضم فع مارالا لوق يابس ان لوعلال مب
 نوب نأ لوف مديل ضل اوزلا معو ملاذا » رسب نمل ال نعل
 اهئ رحب يلا امان يع حيرت انصار الا اا دم
 رفطورلا نث فرهرلزما انرظ نم دو مل امريظل لبلد هرذع عمي
 تناكذلا ناذيونم اف مامالا لاق ذل ارثدعا فاو 1ذ١ م امزلا كرب
 مسانورع صو ل م ناك ن اذ اناا نان. امره نيلَسك سما
 ماجر ظإشلارزمول سي ضاذ نمد مامالا لور ىا اىباوسب دما
 راح ناكن اف لذ زف هاص اصلا ناد انرث ناوضلا ذا
 ميصاصل ومب ززحاي ,لارعلار ف اظن اضل اك ن اميز درج نادم
 ير اها رثر اسي ارنوكو لم ىلا رر از أى كف يس انا لاوح ار مل

 ىف ام لمبشوررحلا نعلم للذ وس اىنن» لل ىهع نيج انما
 تلقوا وينص ) لوب عام لر ابملا نيس اسم لاق ميار يللا



 زمور ثيركا اذا رق نعم امالا ننام ناانسدننك 1

 نا لاررقتلا نم نر الم يلكلاب ىصدملا نعجز ملام وملوح 7
 هي اصرعا ميلعدففادام ياخ ناد ليلدلا مااا
 ا من اجر (سمل سلا نعرجلاو " لف بإو

 0 امترحا نالن او َيْملا مح باع
 شيللإبا فلا هراَسحا مور لا لوف لن عا تلاولطما
 ىف (علا وفد ناهس لاسم ف لافد كلا لئاسم رت لون
 الا وت 0 |  :م لاوريولا ندو
 (رماشلاو ةرورهرل اباد مام لد وص (راوضو صول

 ظ فا اريسرلا 0 هلم اهللاو رازم ان اوان
 ضاع ان ب م م

 انام إذ قفاوند :لاعلارص اظن
 ل ل

 رطالاو فيض لو موجب ربو افلم تدرس اوفسصو اوك و
 لوثدا اهزاون واع اهيو ىلا ١ ود اسمح ا هريس ع اسميف اللا لوب
 الام ادعا لّره "ورام ١ اك ايرلا مم هرلا نان او انعدعا

 ضافي انما ل. وياقلا اوان اال نام انقل

 ماا نط يح اىبمرتد كلذ زعل لكلا لو علام طرف
 كربللزرعلا لاق مع هلا ايم اًويقاول اك لملا» جالا



 ا 98-212 ا دايز دال
 ظ رار بعموم وا اما رقد ولع هول بم نم نك

 يضئ ايسو ىلا ملط اخ ىلشرل لوتس ان
 مم لاب لويلا و لبلرلاب ٍعَر اذ الات

 ايو رت ىزلا ززئام عيلأ ران يما
 وحد بك صعب لاعم اور رواومت

 00 ا لسكو عويسم اق ل امد راش 700 7

 اهب ىبفنع ر رجلا جلا ع عم وادا رافت
 > لالاورمأ كنلانوا

 يل نانو واظن ال ليتل لا دب

 | رمال كوتاالد/ل نيخلا ابن |انيلعس سو نصوم الملا الا
 زك نايزلار لوا ليل وهل نزنإع اوبال ف 0

 فوأزي انّوشاد ءاسحنا ازناكو اولاق ام عم رطل ام

 ىو يهزم اب 0 اعلا مالهم 5-1
 اضم الفد ةران رم اصل رت ن ايار اسنان مرفع انف

 متلاسكوف ريل افرك ذ اوضوم_ لسى رفد لوو ةزايد ةزان
 نوكأ ردسسم ايان اس يعجن لن روس ىوحريسلاو

 امام تطسا قدير 0 ىف تمعن ووفر 2

 07 رقد ل ' | ٌءرع ومى لذ ام ىاط تورو ناريسسوم

 نزع ف لاغد ا ل اهون موظمملا هزم
 بام



 اوزلارثط وعل اًممالا نفل اه رك لت نا 8
 042 لوط هدم لأ ىو رد تلث " نورلس مزاعم مظرلا
 اذ ضرع اول م اوحنو موال نم كلا تف امال باو سعرا
 و لعن ع انك نرأ نم لل يع نلوم من نا دصرل لال م
 نرلك يفي ناك م امالا ماضل لاب بسم انها (اردطبلا
 0 :لراغ ناك لمادا ع ل اكرر

 8 /ايز قاما لإ 0 الدم انها
 نر اعل ل نار 200 ملا
 نال وعر اًسعالا نا نعى ا ىواحنا ىف يم اءرلواسد لاك

 نمويينيش مامالا لوب [تدالا نأ اومحد مد طرشلا لذ ىلع بم
 رفا. ع, اس اش! ناد مامالا لوفي انندالا انيلع حر ا لع
 رليلد قط ودولاو منو لصرف ير شاتضا ذداخ اوشا اغار
 ما لوى ناو تدي كالا

 ملوث لرعلال م اب اهاوّم [مالاو م اشلواغورلا مط أولو

 راظرلل لم اب سين نمو ليدل ف يذلا صارم نأ ليلو فعضلالا
 نراه زوكي نا انه لالا وااو مامالا لوب تالا يل ميم
 رلصإر ارلو ضو ىلع 0-لا اىالا نمي ارز

 بارض طلق اوصل نال هل اطخ نسناس يي ام ريشا
 مالاواع ينم هيلا وما ناف بلاغا ءلءاممب نولفم اب ريع الر



 ١ لاقو كابا نب لاق ردك نمد زيماواول ف انك لغا
 ظ ىالاو ردح اريل ناك ذا لاق آنفعلا قيد يذل نا لمبرل لي قس
 بوري اورلا ىرمحأ ىلع لوم الند ل اطم اح هس با لوب افراع
 ثول ميلا عجبا مرهف ررقسلا رعب اما بضم ار ارتَسالا لضد انباع

 ": مث فام يلع كي الد لوقا رع مالك خا اذضت هئاريلتلا أي ظ
 ملوث ناب ىلمرلار كا لس ضو انما ماينسالا مدع نممالكلا ْ

 لولد انضم لاق نيران معن ل ناو مام الا لوتعب [تقالا انيلع بج ظ
 عيه ذا نلق ئإانسولجل ص انلويب نب نارصال لال ماما" 720 7
 هوجو قطب لرسم يكف داسزجالا ل مارؤل الا راوج مدت 33 ٠
 نب اه يطا او تعي نفاد سيل لالا عن سر رصيف ام لوتس ظ

 ندا غ لوف ياكم زوجي وهلا انقر انيعاب و اذككل افاد ا
 فراقي انملا ف١ ناو مامالا لو أتندالا انيلع جي فيكم
 اوعلإ انما نا_ويصولو لا لم ايلف ال انف لف اءا نو
 مص امزملد لك اوعلطاو لاق نيأ نم اوفو م امالا ليل د ىلع

 مثل ا مب نيالا نو ,ليلد لعرب اص ليلا ران نوير
 ل ملال بتي تكا ونجد ق عا ان اف ليلبم مزمل وف نع اودع

 روم ان نكن مل سيصو رام سو ىإ لو ىلس ويلا نولو تل
 ل ياشلاو يرسل داس لوح مت ىلا يل لو لسيما فرز
 ) مضاطببضت ولا هرم ا عاَببأ مزال مولوتينام ام انيلغن

 م <
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 ناولا وحد اوجيرو ضلحل وف اورطل يع اودَمسب ل نيج انا
 ارد مب اهمبوت 'وضاول الب لملاد جبارلا ءاَسا اندم لاق
 لوك نعل ورعلا نمل دل و ىض اهلا سب لشلا نب ا َيردعلا ىوانف
 اوجيرو هيل ون ى طولا نإب *عي اشم ا نيرا اذ الا مامالا
 مل ىلا ض اهريزع كأن اهو ركحن اف ,ليلد» ىلع يستر ليل اهني
 اناوَميَوْفِيْن أر حال لكيال مامالا لوف نإ لعام كلا ض اسس الا ع

 رئاوضصو ردمرد الاوهام دارا نوكي نا ادا ىننعم رسم اا

 مك مددعلا لوق نم هانمدع املا طل او رد اهرجاب هريزكو هريس

 قفرارل لحرل رهدمرتولا وبول ا ف رمامأ بضم نيستا
 رجلا جهل ايرص اخ ان ىهعرن ا كك شرالو عاما لبلد . تح كلذ

 مليلو "فرعي وبل ولا لوسط الاوصر يلَصسلا ناذ نصا لعمان ور
 _ سدا مدل يلب سيل نق ملييلد ةزرعم عم هزات اولاق
 دابرجزلا يمت ليلد فرع عم ىززحا نازي لع ريتال مال لملدلا
 سزلاسم ةنيعم لاح اوفو سل رونو نوكم اها ليلدلا ةزرعم نرد
 قاع رهيلال» اريك ءلدرلا ١امسسس اوه نتدتسس رت ني املا نسر
 نراؤلار كك ززعا قيرفولار رجلا نا عزورعم درب اما رزرجلا الا كلذ
 بومب) نم دارطلا نوكي نا رهف ابرق ةرث اف هق قيرذعلا لملدلا نم
 مس لاذ يفور ) بيل ئيصرلاص_ضريل نا نمل واع لياعما وعم

 رظو يصزلازف رئرحلا يلا الا ئئانيرل اذ ب وزع حاد



 يعول نالر دعب انو ملا توك كأ لضان عب هاما مقيما
 ٠ يالا رو نط يللا مزلب قلطملا دارج ال يل ىلا لمص ناي
 0 واو السمر علا ف لاق لوثىاعالا عاما ليسا ةطرعس مزه الو
 نونو ان فلا للاسم وب ىف ادرج ناك اةريلتسلا ميلي قاطملا
 هائل فس قكومتو د( رجالا ىرك لوصف نصر ازعل اك مولعلا
 تت لور لهما مرلي امنا لاعلان يشد يلع ره الامي
 الا روبركا لوف لوالا» ىلا هريلقل زي راو ورحب دنس
 اروعص يللا يردي راو صر | تورك ال لهما ضعببل لون
 قاطلا رج لملرلا قرم ناوامئل دب ريلسملا نيل نمو انسدت
 نك صل ا, ورك زا اذ ن الن اد يم زلي ال ناو طر
 ىاولإب فاح ا قردطا نا يدع سلا لم ثيكرلا نعم ر تلات
 ليال ذا نير ام رف احلأ ىف كتسالو ميدل يضل روسفلا اوبطرب من اه نيرا عادلا هاب اف هكر تم م فرعا
 وس اسلي مول امزيسب ءططرماد نوكب نأ نكمالو ! كر ترج
 ترئبالن ا نونرط ندم أ ار انف اورزمما نب لإ نيل اع
 ومار 0 ثايصورلا نزهم مدرك رول اما ايمئادم
 نوي بان بحت م ادع ا نردم ضم اريد يكال نأ يرام
 | ردت نيدفشادعاقر امني اهم اوف لوصا وز
 ا 01- اعل بي امللا امم رهرللا ب اهيل روجولا



 مهاد ىف رم اورينت بهم سرر اذ اف قدا غامد يلع

 ليقوم ظل ارا دعيسم كلذ جوف نكرم امادلقيل نا لزجير
 ماو انر خلا شم هذاا ا[ ريل رين رويس ١ادد ىلا
 لوصالا ضع ب هوولاحر أ ام كالا م ارالا #ب ىحا سو
 ا لالالالا ادم زبك وزو ضو
 ض رجع رطب وت لاف لوصا نم اط اهنسسم اد اجرت م مالا لوب

 ملوص/واع اجرت ركب ذم رجا ط انوا لس و
 المها ماكع ا رْعا ار ىا زد ابسولط اعلطظم نال ا رعب ضال

 و قرغلا نم / هرعأوث ىلع يرسل قانارد او اير طرلل هانا ٠ لرب وسارت عر توترلا مضافا ١
 كلو ايس / وكر اهالا علل ل نولي نا ذى ةطانلاو
 ار صراط بص اص نع بيث نمفال ىلا ةدرئبم اء وزيلا
 از ر رف اى حملا انتو بحتزم ا بحب اص اميرروم يلا لولا
 ىرنرلاو ب بلا شقد زوجيال يذل نك الار رام ىفزلا
 لمن رن اف جيرو انب امص منيح ان رئرك د نعد (ننلاوحو
 مصل ليتل اولاقرز/ | نسم ١ نم احصرعد رفد سول با نع
 لعلام زلم ةراسا لق نا نم مال لام (ساوعمل سن نا
 ملت اولص ١ اهب ع نام رالف ب فري )و لبو املا

 الطويل بشد ”ريردولا ب رس ]و رجب مدع لرسم ءاص ضو
 راوفتو ال مارررح با مدط ال ما زحام إوهط لطم ناي اوس ا



 الا ني ريف نزذالف ئان ول العلا نسل دررلا بحاص
 نولع انال حي ءزجلازو لم لكلا ف فرنك ا ل | بيجو
 ملا اانا اهزؤتو .لارولا نم ىوارلا طالب ريحا بتانم
 لا لاوفاب صامت ع ان ضنا ىورسللا هركذ امبررظلإد لوقا اضمك
 كيلا عا رع هزملا ىفرزرحج ام داما ناو لا ذكري امص لاوقا ل
 4 ميناَسلا قيطلا ناد ةرام ا وبسلا تاّمطلا نم معلا .

 : اوصا لغو ف هددلث أ االا ىاطلطاابرجالال ها م امالا رن ئص١

 - اياوراهصوا نطو يأ ملص نا لر ترج لا ناواعأنب هرعارتم
 ةرافدومول هور 58 عروض اهل ضو نإ كئلس اوكأر يولد
 نولي ا مرام الد رن كو نيبرللا نهار لقد لاغت مام
 تملا نع اة نم لن تيد هداني اه قد ارم اد
 ا اكرز ا نيضينماّلا و ىلع ْمْسْناو لاقملاك ينفاشلا
 لسلام يال انيار وداد ل. ىف !كنل نيدلّمم ان نولي
 ىثوؤهلا ردد قدالاب رمد نسوي ىلإ سم فيصير باص إو
 برعم ال بهزملا نغ ماما مي ما نصوم د نوزفلا نم يك

 مِيهاْسلاس اسلم قلما نب لاق سفن ام مب ل | نم طنب تييأل /
 باوص او انب وص ١ نزح ا طسوالاو نامه نء) لاق ةياغ
 لعل كا ير سوي ىلا و ب سن باو نط اف ةلضو ا
 ئ قرا نييركا ماما لاّمد ئيمترل او لّيض لطم ذو رركب

 راض



 نو كا وفاشلا لو نايل احرك ل اراخا
 تادزنل ول ب ينال لاذ اهرجح امص ن انلاخي اه امر
 رهن ملا ف (ْلاز صارم اررعرخي < م اذا بهما نسّسإل رم ا

 نلوم معلن ارهرل ليال , هر. اهساث مامالا لوف نا هأ , امرك ِ

 قيرط) سهلا روج اىويش ىام لوب انف نر! نسر ايس ع
 00 ترلغالو رخاء طاتتسملا
 لنبي ليال يطل ما لاش
 سس هولفل ار اسا نع 5 7

 ا ل

 70 دل ىلا انضر رصف انف ال م ا
 درا الا رباط ارهن هر

 ةرصويلا مزلك رس لاف لاا افاللع أدب رب اهنسعم
 0 نان لاف فيصو يم زلالم ١ نم ماها 1
 واكس اياورلان مجرد مصب اىبث طاّبسا الث زلليحو لمارلا
 افلا تار احا ل ناف بضزملا نحرك ملام لاو الا
 راع وكيل ىركو ان ٌمردعلا ل 2007 ايون بزل

 تيلظول مس اننرالا دم
 قير دعلا حرص تو
 12 ا رظن ىلع حمم ىسفملا واع مددسلا يس



 ” يك اجلا يس غلب م اىرلا نا نان ىَصرلا
 ا هال اود اسلام لوا ازا يتكا (ك لعام
 ظ ميله نال م 0 ال امم ا تال ع
 ' وبار العلا م امالا نم 17 «لرن ضنا
 ظ 0 ارا قال

 0 ٠ دوسي يب

 | درك واع وترد ارسم اهزم تلو ميذخأم تح
 يح اءلاضن ىف لاو م ىونصملا نم ةرئيك كتف ام ديلعم
 راَمنال مرونرج نبال ىواىطلا لات لوقا ر راسو او
 نزع وعلا باص لوف نب ويد ه١ ىو اى سب الا
 و ظزلا لصأ نما ا كا مامالآ لون 'َيئالا
 ويلا هركذ امل اراض عاوتسلا ىلع خلو ل بتسمم ال نر اضم ر يشل ال هريع افلاحك راف يب اذ ام لمدللا
 وومز ورلا عونلا امال ذ هلا نعول نط انضم دنخ

 تنل اوس ىف يلع اكصرل اونو -
 وشل و ولو د ارعإلا مرو لاشي اهو ع
 ريف فرك نارعب ىريلا لاقت 0
 نولانأ ا ةراّسا انموت» تس انمزو ا بهذم ا ىف
 0070001 از ولاد لا هذا عدت
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 ملمجا نم ناكو اياورلا اياب واح جيلطرلاب ريلع ى امس ا نمر
 0 ورد ثكاب هرفظ نا يضحيال ذ١ ىلا نيعلطم ا زازا
 لاف لل دال فرقا هيله ل ن وسلا نم مز
 لن انف بهز ىف و رجب الل طرشس از
 ازال مود انني اهلع نع ماورلا رجول 7
 الا ١ ميلعىذلا جم اوراق دللا ئلخاو
 رشلاو رللاو روصو لاو ريكا وزى او ىو ىطلا ل ثم
 مرو او لاقم زلوم رول لل تيم

 اراب النك ماكمالاى سي يد داعلا مي بنرسسي شكك » داسيا درج قطا ين

 فيصو ا نع دز دعو قسد ىلا ىو ائاحآ ث لاق

 مالو رم ل وتر اطلب أ ضسول ىإ لودر هاطن ذوي ءاور
 انا نارعزنآرلا هر افريل مر زعو لسحلاو فز لف
 مك رفا باوج مدع ادم اا لبو )نادال

 زوي ارافرج و ىتووعوب ارماو لوث نوح امم ا يالا ص

 فاد ضحى اك ن وود مار | يلع عا ام نيدكالا لوب
 مررصول ناو يطع يعيش متر رثو ىواوظلاو يللا ىإو زيوج

 جيو اهرمجاو ردت لمان ظأ ابزو ينعم ار ظن اضن عتيل ا راو
 بل ناز كيا أ رع جرحا ىلا بريمان



 + لكلا يطع اجيال يظ 7 ارناف مفاريد ى السار خبات تيرعو

 باورلار اطر يغرم لاسم ا تنال ادن اا ضد هنا سلع امج
 زرع اور ابارجي مل نان ابرب لمب انب اح أل وصا َيفاون تن النا
 يرجي املس ا ناد مب لمي يولع نوزع ام ا ايرث حاد انب اها
 لو رخام رس ارررك فلا ناكن أو هر كن اوضوف اب ىقلو
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 ١ ولارفاز ا ا ال تان مم
 افومل نر ايرل و 0 9 ارجل ميلا صرب زغأ رطل هدنع
 ناو لوقو تلك نا هرنصو لاداكا مرا قات رشا ا ال
 عنا ل سيل رجلا لوما ناديل ما يرض ادام فما نال

 _ اقر الا نعرعلا فام هريولد رمحا نع اصر يف دحبر ملام
 ]َ .اتلازدجي ملف معاد لون ذا توزع اسما ئلص ١ ناو
 ! 0 هوجو نيرون ناي ذا مساس دسم

 يراارم ل“ كد فرعل مل نم نأ ىلع ل يلد دهان
 ٍْ النمو ىل نول ءوجارلا لها رلو اضو روف هر

 لى ف ةاحلا ل دج ملاذا رسوم بان 9
 لحب اوض نم لاق اك ىرد١ ال لول نا ىلع. ارب ايف ىف نا
 لسوولاب دب | ملم معمل نمد باتل يدرج نم اردف نم
 مهالطا لفل كلا دو ةييئؤبا بلاغلا» فورس

 ودا ذا مصمم مر لا ءلكسلا يوب دفرعم مدعو ا



 ابار لك دع اقر كدب ١ از اما بظتزملا تك رك ايلوزالا
 خوي نولي أن مانال راو ابر اهب ام ارظأ دوجول ىضتيكالد
 اوهرد ءللسم م راق رعت يلا لمعلا ا) نزف هدو امو سداح
 مالا لكوول» نزل نورعلا سيك اوفا يح اوبريت نيد انس
 و منيب نب ّحودعلا لاف لع. اهزتسب نفل كردن مل انمايزفا ىلا
 لكم او طئاوضلاو رغاوسلا نم والا لحال يسرا ري اولا
 رولان ا اًضِنا لاثد كلا هر اومرص الج يرعلا ل قنا ب امم قم ا

 قريلالَمن ها تلكال زيكا مهلا رعاوف نا بعاذم ملرالا
 وهزم لا وا باوك ف ضوروس نإ اصلع دبي / نمواعت
 ارم هنن انأ نط نالت امم ملعيل ال قرح ا ةدل, نضولد رسماعا
 قرط الا يون نال لحيال د ابرجالا لها نم نكي ل ناو عريظلا
 1 ْ مموظيل اع هركدنسم ا او يملا قي مير شلل مرقد ةفلاخد بع تضع ذداوبتيوم رد عن كلا ؛ايرتفلا لا وها نم ظحب ام لع: جاك
 هررعيورلا لها ىرل تيرع  هررك طئاوض انهامجو
 ب )ام الط مامالا لوف .. عيت ار ابصلا ب اولا لكون
 ريس لع نار لس .. رشا يلا امن عامل ا
 نكس ريف طوبى! لوف اعدل . اضعلا كد لو
 مت ملوي امباّوْضا دق ماصرالا ىوذ لاسم فد



 ىساَسلا ابي لل امالا سايل ىلإ ادعس اوجد

 نب ذا قرط ىلاذع لرمي سيك ررلام الر
 ميار اهوتوب ىااذا ميال نك ل ورعلاو عسل
 ىورخا اهيعضول» سمع 500 اج لوم لير
 رشا هرؤث وشكر اص رجا نمو جدام
 | لم ل ب كانت + قزياا:نوشا ف لولو
 وتل اذ موعل ىو اًمعل اى ع موزلاو موزلاود تير
 اجررص ره, يذلا جرالاف يّ | هاوس اظل نمي ملام
 .اهولعو ىركلا و وعم قوولذ رساوث تايبالا هزم تعم
 ميتار نار تينا حسم ام والا لاوهالا نم حيرلا ىلع دلع

ُ 
 و

 قداامبرطمالا امالار د رردف لاى كي لا 7 |

 ناجل مك ء اور زعلك مام ارسلان ئاولاومضو ئلطم ناضل ولع ى ولا ايملارعج ايرمزلو ه مديد
 رئلا رس ريع مطر نسيوض رئيلاو يع

 نر حبال مولظرلا ب نما ءوريصلا نإ لوتلا نع ينصب عصراذوإا» رحب لولا ةدايز لوصحى ا ل١ اضعلا لم يرازبلا 9730 دو اظكو ديرب ةدايزل انفعلاب ىلعتب انج فموي ا لون 20 ىوضلا ل ايش ابيل فذ لآ سب
 تنل ولع ىوضلا نا ءابسالا ىلع ربا عطس دال تنس

 ىوبشأ
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 نموه تلف تاد ايلاف اصلا سو بالف لعب ووتلا
 بجي لو للطي وعدملا تكسو ىرغرلا بانك معلا ضد اهيا

 لاقط نك زا ا ردت نتن كارتر اصيطاا
 امل ا قلق اهذ فسوي ىإ لون امى ويضلا» ىنجرما ءارإلا
 لالا بيكن ا ىلا ربحي غاب تيا ازلف :رازبلاو ميلا
 لونبز م اعرالا وذ قاض ةينسل لسيما قتلا نان
 ماحرالا ىود ُسيرول عمم ىكار زر الا راسو لاق قلك

 جيس لاق ان ىو مفي ى ا م امالا نحيي اورلاوس اوتو
 يبا درلار سم لوف ىف كلا ىف لاق د لفل ازذ حرش ف نيولا حب لس
 لوف ام عوبارل اى ونملا ميلطو مارعرالا ىوند عسي ف يصب نع
 خجم.رس ناسا سايق لك موف ناكاذ ا نا نم تملا ماع

 ىلع ءل طر سكر جا د لع اسم ال سال ىلع ن الحلا
 رانطو در مشي خب نإ ّمردعلا اهيركذ د ذيط انلا ىسانمج | ىف ام

 كرد جبالإب ملا نين ان ناويرلا يمس نا ميشلان | يولتلا نلبقر كود نيكي نبى ابلصوا ينسسلايدلا جب نارك مث
 لما زوج وس عولوارل عا مما رف مالك تار عموما لما

 ةياورلاماطظ ني ح. عام نا نمو علا ضف نام سم اهنا حوصم ا
 دقدالإ ىوركذ ال رج ال وف قنبر مل ع موم او لع وجم وو
 الار( نا لزجبا) رلّتملا نص املا نأ لل اسوا غطت ىلع ام



 ىوتتلارا ولع اوضنب نا الا ةذاشلا ياورلا ال بحزم ارم اظومتامب
 قر لاذ للا نارا نم كئاوفلا اضف فد قا اهيلع
 7 مالا هلا اهيل يصل نيف ىزعا ياور ف تنسو اورلا صاط
 ' فداك ام دعب ناكرالا ليدل ثحب ب ينم لا جرش فا
 وصلا اذكو بجاوو ١ سوه ل مف نين العلا ىف مامالا نع تاياورل
 لالا اكب وصولا يالا نوم نا تيلع تنس او لاق تسلمو

 - َ) ناود اًيففاداؤا عابرلا نعل رعل نإئيسالو نيلا ل
 7 لولو قدس وف اك لشرلا ىنعبم لوس لولا لارلاب ياردلاو
 طلو | نع تاياورلا تولخا 1١ ىسرعلا ىواكار خا ىفام
 باب نمر علا فام زا لج اونا خال. ىلوالام ءللسكوف
 نيوملا عج ا ردف ريظط لش زوالا ىزلا ىو اضل عالم د ّيرم ا
 ضال نارك رلاو لاق م لارفمال نا اد تددبو قس اذا

 فرلّرح 5700 لوا : ست ]كى اع مزدك حت نام ]

 /وبيرلا نازم اسرق و انمدق امر إلا ف ام شم الا هر اور ولو
 | ل بك دنا دز اهتم قي ل مع

 عال د موضما لا زكر اص لوالا نال مب لمتلاو ميلا
 عنو 2: ىلا مي ذخالا روكي اييحاربلا عصرام نا ىوبلا ع

 اعإلاو انو وزلا نوليو ريم وزو خاتما ناررعلا
 درك ام دعس املا موصرلاب ادا ىلعوم نار نيك ياو نع

 ماعلا
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 ايمازرَملا يكس نول شام نار يكتشف مساع العلا
 باعد ال صاع تلك ارتلإلا يلا لد سس حيرصلا ريتلاو
 معلا اهم اهبريفيوت ام نوليف ملال وصلا عنو اومملا نونم ا
 عيال معين عرس شت سل اهيل مدمن يكب يرام
 حس ابهزلا لاوس اوصف ترا تاد ايشسرغد صارنالا
 5 ال ورنوملا نوط اهصا يلع ت ثسؤذلا رب ىتفملا
 اموال الا هد اس نا ىصزم ار ع :ظوميوذلا يضرم الم
 ونت نويل ا ميل دراوت ىزل اوت لوّولا نا را يمحو لاك
 فواَفلاو نوما فام ضرافن اذ إب اوجص ذا ب لرمحملا تعم ا
 قو الاف اد ىلع ورش ى فام مَ الو نويل ف اممم اف
 ذا شال نمل فام ىيعلاورعبارزم سبا ضفد كا
 عشانا نشا امر مم اف ىوانلاو نوم ا نام صافن
 ا ىا هلا نورا ى فام ىلع م ورش ف ام مَ اكو لئاسولا
 يع قولا موسق لدم نم اضل ا لل اس ولا منش | ف ب حرص
 ىأَتسن اغا ىو افلا لو ل. ىواتفلا لوس ىفيال لاق
 بعزل نو لرصولا تك بزر اهي امد لاذ ب
 ايزل نكي ماذا اصرخ ابريلا تزلزل اه زيد وجو وم اما
 ماضل نعنع املا سك صون ىف تيالد كلا ىوتنلا بع
 نيدل مس جالا ضال لال ّسرلا لاطب | ىلع لال سس



 ا مج ل ا ل ل سم ل

 1 فاسلا وز نا لاق ن 5 يادبلا حشا فريركا
 ٠ نرالانلو لاق بفذلا تكرص اًهالف ع اسْنَأ ناد اهنا ص
 - رورملاب دارملا نفيا ع لا لوقأ انك اسم نم هزيم لو
 قا هالسرلاوز نان ار راسل اك ةرييعم ا
 نرلك دولا نزع نامل نقلوا از ان ىتسلملاو

 ريكا نقى يرفلا شم 00
 5 | لم [م نم
 ةمددرج 8 ناار لازال اسم
 رم ريال مليلد ار امرّيشا ا هاوس فد

 ,ياررلا 2 رلاد 0 5 ٌةراملاوص
 اولا هاوس يلشل» ل 2 اوللع يارعاو اناذا انك
 مل ناهض ان امرلا ىو اش ىف واول لاوفزلا لوا نا ىا
 لالا يع تنام ىو انضلا لدا ل قرن هزيم ل رم
 ررطلاوضام تيّرو» نلوثوا لوف ىلع تشاليح سم ا نم
 يطب ارلاى لع ايست و نيرل اللا .اجا رلاوهاد حوض او
 م و رّيعملا ليلا ملال تلم بعام اذا ا
 ياربلاك انرلداب لاوفرلا ارك يلا ّبككا نم صاع
 ارريعو م البلا و قسما ىف امور ا ا

 لوهرلا لع ارش حر ىلا سررت طولا اكل

 ملا



 لبلد 56 لوف لكل د نورك م امالا لو نورطويل فا
 ناالا ملوح انرقو هُرييرب لرّسس اا باوك/ا انس مامالا
 0220 نبا ّمالعلا مزلسدلا ني لاق ريع اج ىلع ان

 جم اذلو مزج تسول ى لون قعر علا نأ ل صالا هاو ان

 نوبيو راى ا نم ملاخ نمل يلد ىلع ىلغالا نت ليلد عالم ا
 ولاول لن او لور علا ةرامإ انرضو نول اككر ب لدسسا ام
 ىنشلو امازل نضر اء فو هدا ويضل عل يملا ذا هيلع

 رولا الر جزل ال١ لوال اوه 2 لوما رت اسس م
 0 1 | بح اص داع مل اذا احب هيل ىئبس و تلق كلا

 اذااماو بسم مُرلْطاو عنف نر ا[ لع ذ ١ اما لذالا كد
 لسلق اوركاول اذلو نلقاك زتلا جيم اف لدالا تنكر

 لبلاك هداه (ك لدعملار يعول مل اوبر ناك رد حرل اوللعو
 وشر جلف ام هريطل و رك هاو اًضنمىضفلا ن 20
 ةلعلا يرضون ىزلارلك نا نضر رم ا و حَرلا رصور م

 د ملعر لذ نال اي مند ضو | ىز ماك ىلع جر
 700 هلا ميلك ككاو ب مالا
 000 انف رماو عك رثد نللوف حررصو ئبصو
 0 2 اوك

 اولكر يو ثم آ جمالاو وجشلاواو



 ظ از ىف زان رهو ررظزلاوشو مص لاوصو عيصتتومتو مالا لم ريل تطال ميلحو زؤحان ابد تفل بد ىونملا ملحد لوف انفال 1 _: ايزلعلا اما تاوضم ا لوا ضد زكا ىو اولا زحآ نم لاق

 هينا حشو نلل هلا لو حالا نمركا طوحالا» يصلان م 0و جلا» ىوضلا مل زسدكا ”وويولاظ ملف نصعل نمركال ف فلالا ١ هذيلروجد ملا ىودذلا يشم اهم احب بانك ختم لاا ملالا نم اهو هجواالاوضتو بشرا وصد اناس كس
 نصي اعل 1١١ نإ خير اسما نمو اننا ىذلا» كاتس تكف
 زا زاعم المع | صرحا لاَمف ميش ىف ناربْيعم ناباما
 ن/ل وعم رخالا م ىلوا رجتتلا لاذ سس لوب دال او الو مالا
 ١ ل امم عيصالا» رس اولا لءاعم : نال يعالا لاق
 لام امأ د ب نا ولع يتلا لءاه ععالا لاث م ىف اد دعم
 ماىلع اك اهب ززولاو مسافر مالا رككا كلذ هزرضم عتتلا
 مرعلار كو د مقا رس اف اد ا رنشو حت اهب دعالا نم قدا رييك*
 رز ورملا نار يرحل ارزلا لعمر شف .قازرلا ربحت ا
 يزل از طلاب لاقى ريلا جرس فد يصل ملا صرنا نا
 هنيئانولينا ضن يهيظلاو ع رن كووزبلا ميسم امن خال ان

_ 



 نا ىعبسس لوقا اكون داب ىضعل عصرلا يلو هوي ع
 رم امز صاع, ل ضن هل داس اردلا فد كلا عما شيف 1 :ز|شلا ةياورلا جيصالا لام انرجو انزل بلاغلاب كلذ هن
 روعس رانك عاود تليذ اذا قضم اب ادآ لا وف تل
 ايدل ايد ارب قفل نا لذ اصوكد ققرالا»ا لوالاد ايصال
 ها ا يلب. دم اذاو [ث'ايا اضِا
 او تيلالا» هدنعتووفرلار اخف عجتلاوص نلاخحئفاكلا فذ وعلا صا حادبلا ف ناكاذا الا ابولاخب تيل | ىوتغلا
 احا نسم ىوتفلا طفله اذ لاذ وكد ةرززعلاو نايل ذولا هريع نوما ب ىضلالدم عل ويا ا نال يبو يسلك يلو ريرعاعءالا تان ذل لوأو زر ىوتشلا ضلك ارعدح ا نار اف اظرمللا سلما ١١ :١ ىطملار زكى وأ لاو ميتا اوزم ةرحأو لكون ركذ ن اكدحاو ظل ير اورلا نم لك يصاذا ا لك نق لمص صو تلد صل

 كو ىوتنلا عل ناكداد دل ومالا»اوهيكشل ظل يام ضرلك لوك , اًضالا نرل ىكورلاو , ىوتضلابندالا
 قويئلالطوا نيل لس صمت يع امرا نالن اف اىزنم
 © اميرلا ليم مرل ىلا لم لس يل لوا لم لمع د ىةالا و



 مالبادعا نافاس اد ف تلا ازكي ناو

 نا ١ امن نصل نيالا رفا ىلخت ا
 الئرمار 0 اطل
 نام ع | نرل يعل ىلع رلا رعت نث قرفكا ياس
 ذاك عع ل انس نب عرضا عبر يف ىنانيال ساق هلء اهم
 رلُس لوالا نم 0 انه نا لاق مع نعاعا نع ريكو لوزة نابلارظورل فلاب 1 سلاف ناك
 ارزكل ذو عنر ب 000
 0 ١ لا 6 اد ما يردعلا ميشا
 مسد الا اناناس ها
 0 اراك كشر انين اذ 9 هرما ن اىولام ا ةرحأو
 ناضط اك مَن نافرهثم عزازيل رزعإلاو مين انا ىف امدح ا
 ريدي مئحانم ناضوصافذنا اف مردعلا لايم ىوثا
 الا لب طم ارعادع ا يب يصاذار الو ويك ولع
 ناف ىزمالا يي رع سلس َىنِرال وا لوؤرلاوا طوحرلا وا
 لنا يرعاها ولان زول حن ظها 7
 4 .ىرمرلا لد 2 ام ادا ىف عرصو لازكو ابوس ةدإنرل
 الان رعالا ىوزلا نات
 روم لكس شم الرعاف نيك "رولر يحارب ناو

 الا



 2 وْ اذ ليفوا .  يعاو . اوي نال ذا الا
 ماطولا لب ىررلا ماطوا كلانا ن ولا ناكر ا
 اناا م' ف افوزلل دارو ١ ا املا ناو ب لاق

 ناهبلاو موا نالوا :ز ايدل وو ١ اذ: نايا
 حيرت لسا بني لد 7 ونمو قر اذا لنص
 مووالا الزر جولعام وم رب غزل نام

 وازع ناد لازال نميرتل تخل تارزلع ترك ال
 2 ازاكن ان نصي اهيا رع تير يظن اه نقد ضع سلا
 ام اننا ميلا نس مل انسي ظن لكذ تلفت نيون
 ان ر وكاس نرلؤف 0 ١ كلذ اهرب

 كلف جم ادصرل نأ ماذا كو لب مقردط ١ لرسم امن

 كلا يارا, اريدح أ وب 1 ام تاجر ا نم لوالا هرمثوا

 ومالا يجر رووتملا ناو مي مرده مّرعن» عير | زيوس رار
 000-20 افرع ناك اذ مزال يلع
 1 نيم نيلوملارعا ناك اذاام ثلاثا ابر اك
 مدعل لوملارع 0 اهنرع زم مزلاو نوم ا
 لاقل اذا انكم كبه الل ويصوم اهنرل نول نام

 نلضاسف ىآوزلا ضبان يلا لافانلو تا
 اذا ام عب ارلا لوا نوم ا فاد اهب لعلا» ىوشلاو يلا



 يلد شيع نول ب امصا صم لوقرطالاو ريالا ءامالا لو اصدعا نال
 قرص إذ م1 ذ١ ١م سم احا هرعب انك نابرماكمامالا لوف مهل امال
 اذا وتضلا ع اهضرلا ب تك يمربلا نم لارا وهم ديم ياورلار هال
 ” ديالا اذا نروإا بان نمرضو ءاورلارهاظل ِىَرمْلا ن 0 ناجحا

 اا اذاام ىالابلا موجرلاو 9 اورلار علان حر ص وع ميلا

 روبل حر شتم مالطعلا ع شلال جس ب لاغ يعمل نيلولادح ا
 ةرولاف ءلشملاوف رش ارزيم نا خي اسما نر ملا نا هايس الراح
 ناك اذا ام عباس سدسلا قداح حس هك انيرفو ها ٌركرلا لاقاع

 ناملا رالا نا نم و نمرو ام رس اعلا خلا نا رلا اتدحا
 باو ال ئوولل م١ تعا ناياذا امو الالب اسنرلا
 نلمص ا اربث ئدولا مند ارض اهب عب م١ نم هرييغو ىسرّولا ىو اك

 ام نان نانزرلا لمرل ّنضوا ادحا ناكاذ ١ام مسالا مث ءاياعلا

 اًوْصااذلو يل عر وخرلاب ىلو ا ور ركل يس اما رزررعل دوا ناك
 ءلارعلارع اظن اشعل دعو دوينسلا كرم لسن نيالا لو
 ممل ولم هس ىلا نريلا ف ناكر ارزلا ن اف نايزلا لاو م
 - هبط ا ارسل ندد مترك يك بلشر دل ص
 ل ميلا سمع اوف نع اودع انزل يكرر صر ينم مي دهم
 ةرورملا روصو » ن ايلا ول هزكر ل م قاطر (سلا زن ارح مدع

 - ناونلا بس ىرهازلا ىواكا ىو طل م لال
 معي



 0 | وركب ا 006 ارضا سانلا سنا

 قوم ف ارووصم هريط مير يال اب رح اي نأ قفل بيس د يغصلا
 نيالا اهرعب نيم ذاممد ىلعل راك, لسد[ صاوتل ”انعضلاا
 000 ” 2م اسف هلا ام الوارس
 لعب ءرلا نا مر اك لخاو مدا صرحا ز يلد ناكاذا ام

 00 نمىار» ناوكال جد بح
 ركن لولا الأ اذا ملكا نص لوا ب للان ىوَه ا امدح

 ل موف جدام انرمالز الاذان ىلا ف خردل ام ئلوتلال م

 47 ادا ازركو رزعؤفاب فلا ق لجل ابر ملا نوي ىزعا توج

 ا روش نيلوملا نس رعاد م

 ىا تاورلاصاطوا ارا لات لا
 انج عرصل نا ىاكاناور موب لحن أو

 تورش ف للا لزلد وضد ف اوم مويؤم ن ارسم ويزملا ناراخا
 د اربرمجا و ى واع وود ردي ىن) وللا رز درج توكسل نوطنما

 الدور ا بر ام لهرل الل
 عير م اماصو عوامل نوطنلا مرض وس ىلع زيورلا

 لوز اور ايزل ةا ناسك نصل
 درعلار ومو هزي امل 0 الار , نيرلخ اومن ام

 ةاي/زلاو اجب را ئيلَسومو ننام ةرلج يي اهب وك



 0 5 | 22 521252951598959 25 - 7-227077--“ تت ع ع سس ل - 2 ِِ 9

 بحي بوح . م جس - بس - لل يح .--

 از اًسلاوف نللحاو يلو ننس نيوسضلا نم لولا ضد اس
 0 ىو وو لعمل نع خاكرلا زفف ىدعل رزق ريالا ىَوشس ءليغد سلا نعم

 نازل وعل ىلسو هزي حول 1و١ لا قاد لم كارم نامل ممم ال ذا
 7 لطم عراشلار اكو ف ران ريعم ريع ينسكادنشسو ني الاى لع

 ٠١ رعت يع لوو دجلرررجلا رشم ف لاق لوصالا تسل رضيت ماو
 7 ريش اهتز انك يرلا لج سل ديم طقم عر شل اءالك
 فام لوالي نضل عييت نا ىدركلا مالا سنع ءابإلا

 مث ىسانلارف اسم ىف امان راسلت ا اطمجيف هادع ام راع

 الو نونا ملا لوس كلا لين تايلقعلاو ندم اهلا

 ناك مندل امن كم للا اقول م افاد "اا
 امم كا واط لكان يسوم دع يكسر املا لراس

 رسم رمال حب فد قا ل ا نملا ىلع تيد لاك لقال مد
 ا ا ءبامصلال اها ثسد اهل ) تاياطرلاو
 اري رل نايا ذا عب اوكلا لوو نزل ىا ملا ب ك[ررب ملامالى ارا

 0072 7 نم توك 27 رع ١ ارمرل 0

 0 ا دامب اياورلا ءارافيومرؤب رض رويزملاو راجع
 ميا ونوولا يسن اضرار لا ضو مفرذعو عاوصلا زمر در نرجلا
 رثيط :راربلا ء اع مو ثا 7 ير اكس نم نوير نم
 ا 2 1 ماسر اذكر يا ةزيسس بكا
 0 رك ١ هور م نا نارا قاس سسلو لوف

7 



 فرف قامتالإب هادعام رن ىعل ري تاياورلار ف ئشل ص يصخو
 اذيإر ايسلا يامن فو ارد هارعع امزعن ىلع ل ديل ايزي ناف صوصنلا

 ل للصم راع عيبسلا لام اذ اد ل قذح ب تايانج با
 لام ءربآورطاو (عيبس لش تع ى اعيد نصير ثا ىورامل ميل
 دريم رك نا م ءاسا مال ها
 ا مالا يبل عييت ساعااملو راس لا مل
 نع ءارع امر فن دليد» ركب خاوي لاي
 تلا اطر او لوتصم اندم منع اشرس! نصر رع لوتعبإ نول سس
 نالوقعمل بان نمر يياشلا لوم دباخلب تانزاورلا نم اما حشسلا
 نم فرشلل يات ناو لاو اهمردل ليياشتلا ن١ ملص اجد هنا
 هزم يتم نولوتي ما انمإأ د عم اهرورزنم حيراشلا مدلك كي نسي لمعلا لام 00 0 1 تدم
 ىاتلا راف موزرلاب عر اًيصرلا زوحيال اضعلا ب اسكن م ءايشولا < ةتازام اتيلط نااق ووفر نول سس مصرع ا 1 زاوج رولا
 نبا 0 وز مرا لدالال ىضرملارماظو
 طر اسلام رادو زعم ا ضلاخ انسي لا حيانم
 ريلا رربعلا لاقد ءانمدت م مونيماببل امل



 رف اونو روك زل 0000 000

 الو كيرلا انو امتار ") ني اه عرتس بقازم ا

 لاق ماورلار م اط قره كرف 002
 ىف هرأب ام بايزف عوار ازعلا ف تب :ءلكأاوناوعو
 زا دلل وج زل ” ربما

 ىلا ويم الر اب ل و نان رك

 يس د يل! نامت لمان

 ظ تاياورلا فرصا انلث ىف هادع امنت قش لوي الملز

 22 هاد ام نبى اعلري تالويعل اود سانا اسس فو

 هابط اسس ماورلا ىف ريملا تر ايزو رلا نارتو د ح كتل نم

 داق تارا زم سانا م قس ابا يجاسل

 منجم ارا ا هارعام فن هع لد ركل نيش صنت
 و انيك رسم ل ارو رولا نار اظل لوا ىلا
 كريرلكا 0 0 مد ليك ناضا
 ريق ف لل, لكل عكر ورزمل ااا

 ريك سلا يال ىزالاو هان ردام نفضل اضل
 علا نبأ باب ئقركذ ءاق عبد انمار 0

 ماب



 هيكل رس او مرئال بكل صا ني ىراضنلا 2
 46 رجلا تلك ريد ااصرملا لوي ناو يدم 1

 0 ميلي برص ير نزلا 0 زلسالاى ا

 00 ةارما مم كت ا

 ماك, يلكس صرنا لوس وصب لرسم | ىكىا

 دم ب وحرم يح 2 / ىلع

 هادم لاق سنو ف تايب ني :جزلا نا
 ريالا دانم لاول ركل فت ىلاولا ع اط نم بحي ام ناي ف باونا

 نورد ى اى فلا ءلزع است نازف اول تك حب زعل نلعلا دارا نم
 از م ىئب ما انسب دقو رم مرج ورضع اوللا نح اص اوقد ان نا

 ظ 1 بماملا راو حجرا ن اي
 ال مرر 2-8

 5 0 | زصررعل ليرلا ز هولا
 ظممللا اهرب, متم ١ نأد مولعلا امم اع نومي زل اغلا

 ولعل لعبت نوفد اول تحالا حرا نحسن اعا

 نار مزط ارم اظ نإ ءاضمد هلا هيل وو ضرملاكر ا

 بايلا ازرمض م هركذ امثال ل انا مدلك نع جيسي وز
 هابل عربا فارم انهو و عياش ركن مل سس انا 0
 000001 يفتر وعلا املا



 ,لّمش ام كلذ ف هدم وعل قبب الار رجلا حرشلا ةرابع
 - وه لب عما عاورلارص اط د سكن مان اذريككاربسلا ع انآ
 عا طالما ع الار لصاكا» هذ
 ىفنلا ومما نولي ن ذ رشم مزيل ال مرد نم ىلا اك رعت كاري ء ' 7” مدا ا

 ظ كلا يع هدام نور م ءْءرلرلا نعم مزلكن ال هاد ام
 ا' رشعللا اق ناك لروح ف ىزللا لل ايسد ىئاعن رق اك
 ظ ذم ىساشلا مزيكا ماو ىئايرلا نف ىلا غئاوص فلو ثوكر ربحا
 فود اهنسخ' سل وللا اعريوزلكب_ ل سس رم ا هر نغلاغ
 ٠ تباثلا/ق رعلاب تباذلا نإ ريكا رسل شتم حرصد» مزنس
 ١ طكنيحو ذو شلال ورملاةروغلا لاق نم بيرتوض» صرلا
 مولزمو .ذةعيم ذل هب وعصر يلع ضم لل اق ناك نرعلاب يب ا
 دور رإ | ىلع مرتك شف وري واع ترج العلا ناف تااياورلا
 للف ملم سلام حاط ىلع ايريس اهوكد مور شللاو وويْعلا
 اس ام اند نويطمملا را فلاخ رياح ناد هوو رولا
 ىلبا 4 هادا حرص مرن ملاذ وري الب مب ياذو
 ندد اب اءو رع ىلا عاَقملا حرس ناءمملا ماع 5

 املاغد لبث نيديلا ل م ءر اريل نسم عادلا لوف بلاغا
 طظاَضيسالاب ريتقسلا ناش منول م ىنضؤمملا طيس ١ اذا انالا
 سس لمست عسل ناف ثيدحكا ظل اهرب عقد فاذا

 هر



 ررلاو زهقيسملار لع حءاخال ىزارتح ارنا ليطو نمر ثلا نخ هزيعو
 مونرلان ا ىلا اب مصل قلاحي ملام ف رتو دلما ع يول
 زول اوال مدعم جلا نان اهرص لاخي ملاذ ه انررد اودع جي
 نائل والا جس ن نويلوصالا ه رو هزيعو ىسرطرطلا مب رصالك
 ارراذ ١ يوري امنا ميعرشسا لولا زم موؤولاراتبعاب نيك قنا
 فاسو احس او مونولان يلد جيرلا مرسم مفدندجب جيرص

 رم نونا قر سس | ام ةواعلاو نرولا غصتسم انو لاق رادي رو رمالا ميلعانل راارسعا ل عرشسلاو ف ضرعلاو
 د هلا يلمع ورد ز عن سر راما الا ف ةراعلا رجلا حرش فد هلا لونها نيلما عابطلا لسد لومعلا

 اراصاو لاح ةداعلا ساما َةرغاملا_اطملاو ه ايشسالا
 ملا اس نوماسملا ةارام خسف ميلا يمسه
 ل ام تميلا مج ولاد ند اعلار اًسعا نا لعاو نسمح

 ريع امنا ةداعلا نا و اشم الا نف ركو م ةدااعلاد لارتسسالا عل الدب حقّيمكا لاري اولا الصإ (للذ اولعس يح ةرئ
 18 اوعانول رسل فاولاك الو .تيلعوا تدزط !١ذا
 حياوارلا ف نراضال) رس روعنلا اير لح ا رلب ضم رين امد
 تدر ىريبلا نس د هلا ميلا نلت فرن ثراعتملا وه نال ءاررلا لاق بلغالا ىا بلا نوغلا لام او



 :راا راعا ىلا صهرلاب كتارا فرت ايدعي اغلا لوبا

 عانت هزم ار اصر رجلا ابر سفن ىلا ماحالا نم اريك
 نو كرم ازال وش يرسل دف ع انو قرنق ناكاب
 ركأاطل نزح انما اهوا حينا ةنرس اك ةروزصلا وُموا نارزلا لها

 دلل )نمو تفنصولا ميلعر مز امل فلا لاذ نا عم ءلارعلا
 ىلعأمب مامالا لول نونا عم نطل يغرس هاركالا نك
 هاضاازكث ىاركالا نكي ل ن اطلسلار عننا هرصطنن ناك
 مي قاد هر اسع اب رحل امض هر نس ىارلالا سك اضن
 ةرغ اقل -نولاؤ عم عاما يتعن كلذ نمد نوزحاشم ا
 اضأو يبسسملا نود رس ارم ا ىاع ن اىصلا نأ نم بضزلا
 ' 0 اهلا نمر لتس اوشا ل نايزلاد ضل ارجر ماض

 اصلا ل سيل ىصولا نا ماد نايرمم ار جالا نيل سو ْ

 اداتع بم اغلا ىينضب مؤ انهاد انن امر ل ميلا لاب ْ
 را ررررلا دس نما نإ ءداجا مدعو ئدولا» مي ْ

 نيصزم ا ل صال .ةنلاخك عم ضالالا ف نفيس دل نم
 ظن نا ىماقتلا مرغسو ره رزقسلا مدعو نارلا مدخ
 اهافو ا ن اذ رةسجو زب رسلان م عب وزرلا نم قو احا د يلعب
 3 ادع ىشنس ! نا لوف جامسردعو نر اينلار يمل ردا

 الأ | 1
 ٠ | عب

 ان |



 بر طرخشساام ضن ملاين اب اهب لوعرلار عب ايدل مدعو نانا لاب هوللحو ياورلارصاط ىددح ماعم يسب الا ايفالطب
 لوعلانا يقزم ا عايل :رابب اب امم ررطا م ليم
 اولا اذلو نصند لبث ارت اسال ةداعلا : .
 لوقو حلب خير اسم لاق ضرعلا نالطلا بت ماتوا لح لك لو
 نواب فرغم اما ممراي» نعول, بامبا دينسلاب الا تيب ل دمح
 لغو مق مرلعلا لش رسل 770 1 ب ا
 فولابز ارمسالا بلغل ىوتفلا يلعن ا لراونلا تارا نأ

 ةلطلا ا رضم ىف ان نك اوس طاولات فلل ١
 ل انكو كلا ارى و ئراطلا و قمل مالكا قمر
 لن مرعلا ىلع انونب دعم زاب نبل كَم مدع بالا ىوعد
 ماركو اكمل للا ناعم اذ امص رؤوس ف ةارلل لولا مانو مرو كيرلا نف كللل لريلا نا ةرغاّملا ناوم
 ال هوك يعزم ايست توبوزرول ءلفاعلا ةفلابلا ةركا ناب نسما ياورد ىرتُسملا رع ةروزهلل اعد ارسس كيما بلطرخ 1 !ذ١ وسلا طومسر سل ودو ىولسلا» ةروزصلا ناكل نقولا لم اهلاد :شرازملا ف اهاوف انن امز ضد اننا
 انولا عد ٍةروزصلل كير [ّسلا نبط نع وعلا مواضاو



 كسر امر ارسم ناسالا يلا ل رتل ع انصئتسالاو
 راسو الا نمي ايرارومو ثلا ل اكأ لوعدد

 نم ركز دوو نرعلاو اع ب ام لذ رو نو ال ربك 1 0
 رم اكملا ترن ذه اياك هز ةزئرك ل اس اشالا ف كلذ
 ا الا لاقل هلو كورعلل انا" رول اما نازل يعمل
 اول ضرملا رخام نال بعزم ا ع جر انرنع لأ لك

 ل ناي ىف رؤتلا ان ثرعول» اهب, لال نامزلا !هصوت
 0 ا
 بحاصيز ميلر صوضنلا لاجل ع نعام ا نم يول
 مير اكن ارز ين نام ىلحألب ادرلارهاطت كرو هزم
 ضرع ىلع ملاذ م ب المت ن نم مالح ىلع لحرس
 نرعلاتلث نا ملغ | قار اىتسسالا مف ه لاا انام امر

 لا ررلا عم لهآ لفرع رسولد ةرردعإ مم يس
 ذولا ابتاد صوهنملا ءضلاخم يلا غيوسبت لمت نيج اسما
 . ىف صرهتمملا اولا نئبلا سرح اسم لا ناف ّسلق ُثداكأ
 ل رت دفا هوما ةراملا ل ام ا



 ماكالا ف اذكو نمل ال انلالا ى 0
 لور ىلا طر تدوم نعت ناك ام ىدخ د رجب اه انب ىلا
 رصطنو ىار ل نم ينم لا نولي ناري نأ مي ادَضا خا
 اان روج ىزلا نيولا نوب زنمي تح حيرشلا,عاوتسب ةنرعمد
 !نمود اييجالا يفحلا ىف اوس ئوم را ناد هزني كيد ميل
 للاى ا عزيروم ضع طرتُسس نا نم ل ا الف امس امري ىف دوتصنم
 ارارتعا اهب نوصل ارنوطقتسم ام ايئك لا اهدر يصد الع شم
 اراد ماير فرع رس نم لرب ال للود ةوزنسملا مناك
 رزخآى ف لام اذلو رهام ذاس علل حب جلاد ءلعا
 روس ن اررل ازباهصا عتيج ترك لينتج جرلا ناول يذم ا متين
 ءرقلا فو ىنش ١ هيب شما ناني لاف نايزلا لما تاداع _ولع دمع ب اجب لئاسلا نم اريئكن ل ميلا ىدسلإب قبح قوثفلل
 نوولا ايدي و يضرم ار ا ىلع كي نا ىنم قلل الو قفل يل
 ' نم انلق امبن برص الضصو ت اياورلا ارم ل مس لقت كلا
 رلقل ام يم بيرم و مامر لا فرع نددت ىذا ئئم ا نا

 نم هررخ و م امب يَ عيولا نا نم جراربلا نع ءارس الا
 ىداولامجك د افلا بان راح اردلا ف كو ىليم ا



 هرب ل يلع مام نانا ميسو ءلحلا لهن! يع نم لمتد ىلع ىلولا
 ونون لاثن ا ىسرم ا ماعلا نع ىو سما هن ا لص الاقد
 رم الطير ام هسا ا نصت فس » مامالا لوق نم ى وتشعل لش
 , قتلا قيف ايس امتي نورا نمرفرط نم ناظم اعلارزعلا
 ” د انس لوين مدى اع اروع اراه ار زعم نم ميلا تدل ا ىف
 وانك ماكحالاو اسال اهون لح ىوتلا نسب تلذ قصريل

 انقلاب جون ام باب رعلا جد ىف لامد ولا مالا فال
 لإ احبك ولد عادلا لوفر نح وصلا بانك ةراغللاو
 نوررجولاز ف طم فر لاقت طم اريك ن اكن اد رطل ل تانسس ١
 بيض نم لوبا عناقولا نف يذلا نا قيما د مضلع كلا
 هع ةراكلا نا ىرعرتو سانلا لاوحاب ممرعمد دارجا
 ثواعن نم نانا يهاولا بح اص ار طف بانك لاك فا
 أزل لزم ١ ال نم نان ا» ضي ىإ لون ذْخا لاذ عبط
 تلئزاث ماو مردعلا : لل فو فار فز لوتس زا هع
 تلد اف نزلت يسرع نم الوفا نولي
 امد سانلا لاو او نروفلار يدر انما نم اولم امثل مب
 00 امو لماعرلا ب لعرإخ امو سس انل اب ىضدالا وت

 و



 عوض مرسل مسن انظالا فيت ل ضايع نم دوصولا و اجتلد
 ىك اطر شسول هرازم لا ىر كو و هلا رمز هن امل يمي نسى لازم م
 رزسلاررل نئيبلاو اولا جالي ىف نوي نّبلا نع اكسو امس
 نرعلا كيو نرلاراّيعاب بح امسي قتلا انجب اسوم حد
 . زارا طلو نلا ةرضلا ضال ا
 وم حل كبالا لزنم شنو نعل كب تسب اس لطيور الولعلا نا
 لمصؤتلا !ءلصن 1 ضاكلا نعرمإلا ف لاك الاوز فل يبو فار دا مل
 3 اوس لكلا نمو لعلا ل هر ورا نع وتر
 لى فرتيعي نعل اع ىنبتس ماهرلاوراللاوا لزفملاوا تيبلا مع
 نوبل نع اررلا تب أب ضد هلا لها نع روع لك د لقا
 عادرلا نع انمدَتو س انلا ةداعىاع ىوتملاو انضزا نضاهلا
 2 جرصبلا .!توزت يلا قلطملا نرصتس ىر نيل اوضايسلال
 وحر الار ملاك برشا لاخي ملام نعلاب لمعلا نم 7

 كائلااوحا نعم نمر ارجلاو لم ىض اعلاو ىيضحلا مالم كأن
 ارلاق با انسدهد لم اسود م ايز له اب لاكش س# اولاشدتو
 امولابرج موكل (نيولاب لتس اند نسوز ىإ لول كا



 ا م رز ركل مامالا بت انم نع ملا فو نس ازلا لاوحا فرعو
 0 ىلا 2 انف اينورسمب امو ولم اسم لاس نع اصلا ىلا بهي
 قعالا وع رك عم قداوعام ضررا ضرالاب اص عر اذ١ 1ولاث دم
 دربك قيال راعي ا: الا اولا ىلعالا اريل #بب
 ناك نوزع انورو عانعلا رت لاث س الا لاومأ رع | عطا

 فلأاذب انيتفاول ناب بيج و ابجاو موكل ىنصوم نع الا وزع اولد
 رزان اونا ككذ اننأ شب سيل ضر رف ماظل كوعدال
 ىلاف ازلو هلا ناورصد راطوضر كج اخر خاض ردم نالا

 لامع ل ظلا لراس نم لها اد اسم يسن ال ا ولام ريصلا لن
 نازخزلا سال رضا نصرالا نا مالكي ذا لماما
 لاو يئيطاو وج نا نار رط ف هلا بمصر م العد هرتم
 ليرجلاو .ىصاولا نب راو ملا كرت عب لول مئاظلا“

 يبكى لغو رك وعم عيل منع مزلل سس الا لاو
 كاب تبي ماملاف ىصاضو مام ناعس نيعلا ناو لما(
 مككأ ب تن م افرصاخا نر. سالا» س الا اهتم
 اىفلاث اه صإال ان ٌرءالاوا س ايملا ىلا ماء صاك

 ةريصرلا



 57 عيد ولام لست تاداهالا نم نم انسلا لضيؤلا نم تريلا
 ناتج 0 ن ريض خب, ا ئلمو كلا ,ىشاو لع

 «لب لنا لماتسا تادرلا يف ةر اولا هزصنن وزي اههاك امتد
 زروحب و ريالا مب ضد سامصلا كر جب لماعللا» باكل
 ىف درو ىرلا ىؤرلار عرضك ىنعمب لعامل ب ايلا ف ةرا املا هدم
 ناإلا 22 ىرل نائطلاز ف ىقددد نضرلا نول نائطلاْر ين
 انىضزلاادب ملا نكي م الد ميش ادراد نول هرطن كاك
 اللا اهم نان اعلا ز تف نول اند (ككباكا ف هضلا
 ان بزوج ان ريالا رش اج لالا. نضرلا نصوص رمل
 يوكو نع قزم او هر لش سيلا عيب حاشا لاو لما
 انسب نع قبل دردىذلا ىلا نر ىوردك ماعلا خانكسألا
 ظ ناضل غوف ىضرلاب غن ولازلمعا رسل انا ( سال رع سيل
 روحيرل اف ن اوطلاز رص ةرلب لها لم اًسولام فولي ! هو اولاث
 الرا هرلا اين ناك ملم اهم انرئيع اول انزل ةرتبعم يلم اهم نول
 اني اسس أو رصرشت نوجا او رامصإ يلا نر زوجيرل لع لابو
 نارضش١ نا ةرلب لق) لماع نال مالا صضككال ةرعاو ةرلب لما لانو ةرعاو ةرزي لها لماع لاذ ند ويف الص اهني



 | ١ وزر وروئتلاونم ىرحا ةرطب لقا نم ماسلا كرف صرحا وحب
 رش اف انكرسالا ىف لعاعلا نوفحب ككذلاب مصيبتي

 ربعي ال ماعلا نرعلا نا لصاا» ةرضدلا مالك كلا ايكو البلا ى
 ظ نرعلا علا يحيك مسمر ١١ ارث انا صويفملا ك2 نم مزلا ذا
 مر 11 طف لها نوع نر يرعب اذ ١و وصوم ا ىف رتيعلال صاح
 نفك كلود باورلارضاط ئلاعن أ هور ووالد لصرلا لس دنس

 عب م دووم ف راجا ٌنداملا ناهيالا ىف قل ارا ظافلالا
 ةداتيواع ةرلب لكي دوتعلاو زغافنالا لت حرش اهوكد ةراصبد
 مول اع ترع ن ور نولم اعل و مرعب داعم لا 27, اًيمدارد اراها
 ءاررمعلا مرض ناو أذ رعد ليو مركو هاو صوم كلذ
 مولع راكب انا زرلا نال نولا هامش ا ام نال ءاصسم ناب
 دعاك ” اعاو ءابرنلا هدارا ام نود زل كاذب مسوي د داع
 هس الا نيب امن لكلا نلطم نرصلا عازم لام ىونللا ز احبك 4و ملا ابرج ميعوطفص | ف اسر ينمرعلا ل اهلا هدا ام
 ٠ ناويعلا هك رادعلا فواضف» لا فر املا ىلا نصب

 ٠ اشم فلو بيعلا طل تضفاد اسير هيب جلا تنضلد او ْ 1 داع وحر واعؤلو رئانلاو ضلاكاد صصولاو قفاولا ظنا 72 ٠
 ا

 'ء و ١



 لولطإ عراك نر ليوطت ةد طن ىلا جاني ايزشل» شيع غصب اه للا هزم كواعراكل نيرا / با ماعا م هلا لدا
 مترا م رك ام ىلخ انه تكف اف لاما ل: ااع نبا عيتد لاعب ن اىعاج يوجد لوصاو خوف لكلا مج اًيصدل
 نمار لا ييلف نو ىلع ةرايزلا مار نم توا مالا ا 9 ورع 2 اررمسو كّينعام و ا. مطو تيدا 1 اميرشم امج لاس ىف ةرمضا امدعب

 0 | يلح _رضتناو ىولال « ني (يأ لل ةروي رسم حورس 0 قمل هر ورض مل لماعلالا )| باهر تا ولو لما يطال
 اورزث ل مزلا 2! اورطقذا م ( يو ايسال
 شام مصرس 2 ناسي ,-ءاشلام مد
 41 1 من أو جيمرلا صرت هس نم نيلّوملاوا نئياورلا م شام راحو ىلا مل سيلغاو يونم تال اًيط اى حيرمر ب عيسولاو مدا ءلزنب جالا لراس ىتعوبتلا ناد عاج لا ىلا وجها ىوانتلاو كحل نا ماك ولولا نم شل لد اسم“



 راش اب لعبد لسا صودا لل اًمضاوم لوا ارش نك
 اردو هلا امبالا ئزعو ليام دفن جييجرلا فرط يم نمو وجولاد لاومزلا
 اهسلء امال لام اصلا ارز نال جب مردولا ىو امش نع زك نام

 عملا الا ىرعنصلا لوصلا ريلعا وك وانك م قولا ىث

 قلو امبزلا حودصلا نب لن رّ رائمار ىلا ضال سمن قصيت لما
 زاوممر رولارّيعلا لاسم يف البنر شلا رولا لاقو ىلا زوكرل عا

 ا جوملا لول علا نم نكبر اك فاشل بهم ميك ديالا
 ٠ يتوج اىاعونم ا ميم ا مو فيل ليلا ن ور ًايفالاو اضولا

 انوش امم ناب بيلا تلم كلا انوسمسراص جوبا نوكأ منن
 زخانلمد اهمدسا نعر ترجا عج ناو 2 الل انضر طئاعا

 لوقو كعسوب ىال لاك للاي ف ناو اك ل الار ركرلا ع اضدعا

 ودار اص اعررعا جس اذا نا هدام عك رسل ضرر ال اخ دبل َ

 ملء اسم جوملا نا مي مزرولا لوعزسراميمموحو وسلا 7070
 حوف ميوبجرلاب لملاز ويح سروكسسلا 1 امنا, مرعلا لزب 24

 علال وا لس انسدق# مكن اعلا نيرا اغامتض ا لانع سنت
 عماش اه لمار ننرلا مريع يارجالا لعن نم م ا
 قررطالاو ريمه هد [نرلا 74 ىرعلا.رارللا لامي نارلا لاومالا ْ

 باوكأ ظ ا



 قراطا رشم ىلع امبالا نا لاقي نا ىرشتلر بتلا نس امنا بارك
 دابا مو ى ام لاؤمإلا م داسا اهزنم وتس راكب ناب كنار رجلا
 نيون لذ أذ تنل ةروزصل لاوتالا ل عل لف ىلا لحيولاب
 لباب ونملا تنك ب هزم نا لم ىلولبنر شسلا نع ردقنار لير يلعب
 ىإ لوب ذاب نا عييرلا فايز فضلا» زو املا اءز اما نا

 «6برنع هر مما ىذلا تح اراع لا برحو مدعل نسي
 هقرداح ا[ لوو نام لسا مم وس ترف نامل مالّمصالا

 نس نون يس » ةروزعلا خرا او اما نأ بعام اوف جلا
 مب انك يابا بحاص نانا م امالا ءركرام ليلا انس
 ٌيادبل أم ارث نع لمس 00 بائلرعر لّواولا 7 رل

 ليلك ورعان يي اذا مدل عسامبلا لد يف لاق ثيح مع

 هاو لاي ناكول لي يكس اد شاب سيلا لاس ديل
 ولد لاف دوضولا رضوان لكما راعار م اعني لاسع

 هقوزكا لشد ضال ليصل يول يدع عزب سمو ل ليس م
 رولان يلو كاكا لي ةرابقلا تيئارو كرما يشن وحال
 أم اماو لملم ا ب ( ثلا لولاوص بحتزم ا تك اع



 ا لالا سدا ميلا عبس مدا راخ لوالا لولا مهد اما
 ' 2_ءسييلع مابا عابسلا ص اص قلد داس لوقوتت ريكا ىجارلا
 8 زور رال ولاد حيرزتتلا باحتصا قط نم بهم ا خاسر ظنا

 | ويظل سو ريف ناف ةرورصلا عل وتلا !خ ضو هديلعتر زعسلا
 تمتعوا مالا : ارسم ا بلاس ىف تنس اكرر انعإلا شل

 اياز ىلع الصب يعل ايدج ا و 000 ا

 منك طيلم ن الث او متم حجر احا نال لولا ا: م كواعالا يشم وب
 اقزهلعر ورم ا لولا ىلع هر امزيلا يضر انو 0 رو الس 7
 رزلبعامص مريجالو ةروكذملا دلال ف تنس دو اكم جلال
 ١ .تاليسسلا مطار ةرطجوخب طبرلاو وللا رزعلا مد نكي دا
 تررؤتس اذ ماع اء يف نأ ملفا ثلة رهصر اكن
 7 ' ةلدارصتسعا مسرددا ئنافاعال لولا اء حر يمت ىلا

 و
٠ 

 - :.روسعج وو حج سوي 3 - روت 0 سمسم --- -__- 2-5 - حب ِ- دحدحح تح

 _- هسيسيبسسعساسو | ح

 مسلسل نسا

 د

 اراد يكول رع اساس و حسد هلا ١
 ئجمدن ىفاول الا نع حب املا تدلاغ م يعض دهاوتا 00
 مدهلا نص اك يلا ايدط َءرورصلا مم اوم ىف لاوترلا ذم لم ْ

 "مسؤولا ل ينعم نأ سلف ال#نلل كر مارلي ا نأ دلع
 . لال ومت [يؤودا ال ضسينملاب علال مسيل مامر اه طم

ًٍِ 



 ملعأ اشرس هاير ام يوتج نس رةرلخاك ةررررصلا صوم دي

 فكي قيل ازرا هانسرم ام ارا روزا جيل ناى بسد

 نماولدعرف هصْص عاور ولو نلْرْخا ووك ام راسم

 ريرلل ءايثمالا حرش ف ريظع شر فكلا نزل عيل انفالا
 اذا رثث سمن يع ىف عاورلا نم ضرعصلاب للان | الن دوك كك
 0 هريس رض نأ هرا ملغ ايماع ناكاذ١ اما ىأب ل نك

 اهلا تااياورلا سارح نص لاك كلذ ىعاعلا وجيال ا ىئارلا
 نالزوجي َعاررلا لطاز سوحو رانخالاو م وصْرْلا ممم ثرع ىزلا

 ىاىارلا ى دب هرِّيَعص ما مصل الاخ نان اد ايرلعررمت

 هوجأم حابس نرلس مافى ا لاك اك م الل حبلا نر رجلا
 فلاك الص تلق ن اف انآ متراعا]ل ةرورضلا ضوم زي نما
 قمنا املورعلا وسل يجامل نا نع ار اسس تقال
 انَسرر جك ناكن اد , [تئالا ل ىيلف رياهعاو نحول ىلع
 0 د“ نب تو ام شاب ارزمو لدالا اونرع رب

 ا تال

 هللا مد اير 1 راغأل 1 ىو لسلو تو ل
 كالو ىوص الا هد ابرج ! ىلع اعلا ل امر يب 00



 ىنلاشل هرلث ىزلا ايفر ينس امانا لالا
 لو معرس نسل ابل صنم ني نا هيلع
 | ال رتل لل فاو نق لس ا واستاف سان“ دايك

 ! 0 ل ل لرّسلاب
 لماع وصار نس ال | مزمل ولو 7 ' راع ركن سس م نم
 لاصار ع اولعن اذكو ها ذم لحج اعرل بصزملا لأ 7 ملام اع طسي اا يتسم الو ملون ا
 ردا وب نفتح جاذا الا يناشد ع نع
 منعاولع) 00 لا ضر نطوا ىجذم نأ قلاس ل لوس
 ولا بمذمولا ىداهزرج ا كد اف دم ل لعل انايحا نالما
 وسل ىذا لوث ال از ف الاب ذم لدا مس
 بانر شرعا ل اري الق ع لا فم نع يقسم م
 ربو ل هزاوجرع لفلاف _زغمل نب عدلا حوف اماد كلا هرئل ىثا
 .تالأزاو اهرلع لما لزوج تاياورلا شال لون ميلع
 راج 0 لل يمل انا

 هي



 رمد صم ا نع صراخ اسداَنا ماهزلا نبا َصَمحلا يري !زلو

 ايزو ينيدا ىذلا ا:م ل اثذ للام ءامالا لوم لس ف

 هارجالا جب لولا ىلع لاس ازصد نر رجلا ناريججلا نع
 هايجالاى عر ومي الاهم ىا ميلعر عن الاه ديلمسلا مز كوش
 ىضعضلاب كعب ال ىا :/ ضال ب ىضاولا اهنا فرف» هم فال ين
 ساهلاوب) لاقد مساق يددعلا لاق ريغلا بهدم ذو مبخاذم نم
 ل جراب لا ميل نا كا ىلع بحي ل سيرد نيد

 نالنا ملام نا ماو هرزع اجبار ناي ل ناو نيلو تملا دحإ ماي نا

 زاجارلمم نالن اد هرئرع جارلابالا عيد ركجع نا لروحي الذ ارزرك

 هرزش اجيال نايم ناو ب حب ناو هيضزم فر ويشمل ىئني نا

 راو ىوتضلا يف هرم اك هرلَعي ىذلا ماما وألا ن احح ىف ارا
 وح اهب ايتضلاو راما اماو اعام مار ايضلاو راكاد ىوبلا عاسإ

 (فلاك فر نر فيقول علا نو ملا مامالا فالك حومرم

 اكتلعد نانياود دم اعلاه د ينص ىإ رعت لضم اسا ل

 فو اورلارلخا تن اها ينف يسرنلا ضلت او ندرصولا دنس
 كذضووارملا ف المر ىّوْصلا ميلعو لمرات ةلياسما

 ٍءادبلا ىف انكم" اواو ىامبىويضلا زيرج ا ىلا يزعم جب امم انو



 - زينا نايرلا هضم صولا ىوتضلا ب احا يضيع ب ضو
 ليج هول اذ لطاب ىوبإ الا ملعنيال ادع بهز لراملا تال اوراس
 اذه هر بيع ال هزيم مائمالا هرم ام دلما نلف ىسانلااماد

 ريف نصى ا يضذم راجل والو اًئاف رام ا اماخ ريح ارض الا ل ملك
 يلو ام ها اا رولا لا لع نوليف زراازملا للم
 رلقلا نامل ياست ار ابع تزلخ ا ةاركو (مرعإل مالك هنا
 لولو ا ىرعص باور وا هرم باز ىو ١ زك لعام عنلاو

 ىو اىتلا حرنس نع زازا ىضام | لت ام كوتاو دن ضونصا
 طماسادم فال اع ن )نيب م ىوشلا ىضعد ادرك مالا نب ماا

 ء كاملا نعانل مضعس نا لو يول هرل سلو ' ا الا لاو رك عازل تس نا لو يون رول

 تاياورلا فود ١ نا هريغو طيح ا رع منملا ىف ىلا نال ىلا رسم
 يلو اذا رلعلانضالاو لل نال ول يو |ذ ١ درج اق

 هدير هرقل يوم ويحل مزح رب و فا رسال لعد هبلب نوه
 ميلك وعل نأ بجي يلا صامد رززلا ضلاق بكت ن ان ّىالعلا

 !نرقزارمالا ىد اههرذا اهزع اور ىلع ومع رازبلا ناد عزل
 اهلا هاف الاد ١ درجت ىف اهزنع سوو تعال يسانلا عازم لن
 ناطللان اف انْ ابز ف اهسالد تائر رج اررلا ض لاثو ىلا ىو |
 دف يلث ميرعضلا لاوهال ا ولان ع مين/ ىلع ٍهروُسْسمْ فص

00 



 هو اوفس الث ميهذم نمر يعمل ار ول عيشلاب الورم نورك ضم

 تلق ه١ اهريو زا دريل علا ام رسب اك ضعي و ريف
 | سيلف جار ع م رولا رم جوصرم ا لوَسلا نا اهلا تولغدقو

 العلا واش ىو يلا ىلع ناطلسلا ضي مل نا , ماك

 ولا لازم يلد دل فيعضلا من النلا ماس
 2 قارا ذنبا مملو يري نلالا عيت نع ل دعي الف
 ىوَمَبْضيِعْصْلا لولا نا نم لمَن امو 2
 باوك ان كي الامم ص صوم ىف نيد 200 ايو ,دارلا اهرلا
 “ الضو ررلا عوف نيج ا نيشس ب حرص راما اد_ار# ع هركؤ امو ىلا

 ةفافارسا نوفر 21 وسلا رسل! حنس هرارما اندر امرت ظ

 ا ررجولاصلاخ كلذ لشبب نا كان د اجبر ريلعلا
 فرماو تضج ارا و 000 مرلر ومنا امصوم

 ارمتاطو خاف | لوا مدر #متو راع رزملا اق رارؤاو اطح ع

 تافاصلا د نو ىولا مر (نئنطاو

 السحب انيس لعد سا واص
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 عأوبا دا وياما ى اان نس نو فارما نامي لوقا:


