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 ققندي ةقلديو ميرلا نقلا هلدا /

 راع اجا وقاد وطب هلاوإلاعا رسولا كد يل يبد ناارلاخ يلا هوم لاقنلادبعلا
 نيمصعلاعفنل نحصتنلا 0 عفار هلدديلا وسار 0

 ىلا نارا هست 3 نديم ديفتسإل هحانج حض اغلا
 وم 2 داو كشر نمت هلذا نم م هولعلا
 اللاب ب علا رهان ديس مدا(
 | ىل 1 رد 46 دي ري خ ظ
 اكول عشازهف دعبتدب 010777 ةةماسنلا ظ
 0 99 د ملالعإ وصف ةيمورحالا ظافلا |
 افصال داع يهتنلاديل ماتو )و للاعتودداحش نا
 يح كالو ىف نماعلل نيس: يلادل لانطةاونفلإف
 8 ديس ةقضخاو )»سلا ن دعمو ةقبرطلاو تحولا مس
 منان نحس جعلا ذي, فرامل يدل ومد
 ع العوج ع داعاو دناكجب هللا عفنا

 ”مالا ا ةياجتلاب هر دق كلذ طع هنا ]
 "تاي ع اجلا توصلا ىاظفلل اوم '

 كلا )دااهخاوفا لا اهلوا جحا
 ظ 3 ع نسق ةلاتسلاب فاد ظ
 ظ 0 را ضو ايم ظتنم عماسلا يصيال ثربجبأ
 م 2 ديد ظفالاؤعجأ
 4 ا ادصقين ا ا عضولابدأ ,ارطأا

 11مل دنإف فدخل ملا تاقئاد] فدقلادصو عساسلا
 يي مسالاوةقعماةيعض مم |

 2 اك اضع ذا دبا ارث( قدي ” ودلتم 1يق سمو افرع وولشم
 0 _ 001 (ةلهلاعبؤغمةمز

 | ةلقداو رك ماو فلا وما داةعبوا مبعالومر
- 

 وأ



 ًاطفلديا عاق ديرتيعق رصيف (!ة دير اهعامجا تم عضولاو
 فلذلاوفاقلاوإا داو اداو ىازلاجعإ مش توص هنو
 اذ رواج املا ن1 فلآ ف ورح دعب عمو عطاو ةزمهلاو
 | مرئشلاوديو سفالاتكةركرت ةنال كم دنا (!ةجيطع
 عقدين دفا ةنال حيطم هنا عاقمب يلع دصت وعزف
 لق دصيو دي ما يف )هنأ ع ماسلا نود عمال دنع
 | ةرافاظوالاأ نهب دصق )كلا نذل دوضتقم هنا عإق جن

 بصتالاو ةراتعلاو ة>كنالاظفللا هلو قي عمق طاح |
 بكإلدل وق ”راعبخب 9 ويىذلالاودلامسودقعلاو

 يل ادحاو و ةدورسملادارعلا و ورعب كتادوفملا
 ىرنللاب ةنمانفتسيإلا بيرت ارذياةج ل[ وعفا |
 | هكوقن ضف بكمال نوكددل ةيوكولا ةويافلا يضل اذا
 ادع كىجرللاو هلداويعكاضالا كارد يفللا م ديفملا
 دام هز ع فقول ئدادسألاوقطاننا ناورحاكيديقتلاو
 حعلومجل وانّيوف )لاو طل معلا و ديوماق
 وذل فت دعوضولابهل وقت خص و هن ذوخو عض اقر
 / ىزكحل ةايحةراه القمل د ضملاو وعدل الفعل
 /كراو رقع سو جدا ملل كتل شع الكمر دج اب

 | لؤ ومب بطلا ضيعبةاد عدم وصقيلل)_ ةزاس
 كد يلا جاتحااهنع بكر تي هازجا نمو) بدل بكر مان أو
 ىاعرلاعفامارلاب> سف الاناهنعاربعم مدلكلا هازجا
 | نم دير ةهجو مالكا رجاىا همحش اقف لجو
 كاهدادتو مهلا )هبال نزح يعيج دل اهعررو
 انه صرخإمملا مازال نب يعد هفلاخ دا هسواعماسدأ زل

 رواد د وهو مس ا ث>ثلا هن ومو تكسا نكفلخ |
 ماتا دنوعوإ عن رانعو مدد دي وخوف ةاناوض

 اخى مو بزا/ماو بزذمك ع اضم و بضكضاماضيا |



 00 م فوادي 3| ةئديوسو
 اعؤؤلان صن 509 كوخ دلاب صتخ فرحوا منو خت

 ءازجا تيا افو منيؤعلباج 0

 ١ د ١وهجنوسا ناعمدل «اهف كل ْ 0

 0 ا سيارت مالا ة ممله بق مسا
 اداة فوم تد,اذاهإلبا 1

0 8 
 1 اوضد نم تدل ك0 هبحضفتللوكخاؤأ

 ديرفحيب تررمدلل وق ديزملا دلا ةرسككضفنلا ظ
 تقرا ز ةدوكس بويدوعيو ف: ,:: 1١ تخرسكب كلذ فرعبو
 كلا أ ؟باهنع > ضتلم طخ در افتو ظفللافمسذلارغا

 ننزجو نهسمو صوتو ديوضإلابطبضلاونع ظ
 صدا وفلل لوخد ,واهؤأ يبوس 3 لوخملزاهسا4خم

 فلألا لوفدل كساد مايقلاو|درارخ هلوإإ
 ا رز ماضي هلوإؤ ضغنلل فو حاوضد راها داو ؟ماللاو

 ْ صاح اج نوعيو هيعضفتلا ف عاوخول مما لولا فول
 هيو ممالا كاق حي كاتنث اجرا مسالا تامفع دام

 3 هلو لع ىولخدت ع ىكناو نيون وضفخلا اه
 لوطل عسطلا بيتل كعو ضفنلا فورد ماللاو فلثلا]
 ةديفلا واول, تامذلعلا يا 6 هد ظ
 انااا ةاضوب للابد اهضعمب نأ ١عشا عجلاقل 5
 ماللاو فل ا اا ظ
 ظ ةيوالاظوحشلا فورت انتل وعلا عا

 اهلامن وو ىلا وادتبالا٠هناعم نمو مرسكب نم
 فوكو ةصبلاو ةفوكلا كاةرصبلا نت تلا هلا شمواه 7

 | لاو لوالاف نموها مهد ع ضقنلا فورح د وخدل 9 ىخدل ن

 عيتعا

 دوم اسم ديراب ووو و مج وونبلا نتجت: نع

6 

 هياشاو



 ىولازعهسلا تصر مز4 اهنياعم نيد نعد ةيئاثلإو |
 ا هيلع نعلوخمل ماسوقلات
 نعمل و هيدعيعلوخرل سالبجلاو جبل دعت ىدعص
 بي دو هدعيؤ لوضدل سان وكلا: يوكل دل وخةيئرطلا
 ا مساج دتقل كل بئغاشحتلا"هناعمنمواللا ١
 ىخ يوم ااهنياعم ىو ةدجوملا اد دع بيا وخدل |
 | صون اكلاو هذع دابا ِلوخرل مسا ىداولاف يداولاب تأ[

 فكل لوخرل مسا دبلا: ىديلالجب نون هيض ١هن)عم
 :فللخات خان لالا شالا اهتلاعم سيو مدلل اد هيذعأ

 نميلاو قالا ٍةفب سلا فورحد هيلع يللا ل وخدل مسا
 صضخضو اولا ةثدلن دو هي سقم جمال وخدل مسفلا | | فد تور باف ور ىيسقلاف ورحو ىيلايعمةزممملا | ٠

 ىبعالخونو ةرحولا ياو ىوطلاو ساووحبرعاظ |
 ماشلا >تلاددب مسا هدا وكضلاويعو هددايوخيماظلا
 ارااجصاو وداي نما بلغم جلا طب صو قوف
 ايضا حتو نلعت'ارإ هكدااحوخ هز عج دقو
 مسالا مست نم قعد ةافلا داعفلا اداجذلا خويك ولاد
 ءوماق درب ضالل عاش ىو ة فرحا دقي قرح او
 0 زرلنلعف قبو ١قذ وقيدتوغ حاضملا
 يعم اه ال اوسالا, و صت دهن اذ ةيمسالا جك فدلخب

 ظ يووم دلل بج 1 ْ
 | لودرل عاضماه فل ومرف | وقر فوسو وقسموف
 ظ مالا 5 ىيكتلا ةتوههعفوسونسلا
 | ىلالا ل وحدو نب وسلا ضم! نم مسْدلا ذب فرعيام يا | ملل ل د ةعمجصيدلام هناي ف عب حلاو كلون
 | اىذلا دووم صيالام ءضضلا فورعو ماللاو
 ثناتلالتو فونوماورىؤ نيإهفلاذب فرعجمىا|



 يلعؤ ل دطمفلا الدلو مس الا لءلدل هتحلصمدعف ةنككسلا
 ١ وو( حو 00000 دوو” 0

 م ا يب بالا بة طهابةطقنلا مدع 220 3 م دعواهتوف نذطقن :ةطقن !نلاة مدل عو وزغس ا نمةطقن
 اوحإ. غو يونعم هنالوقيمعفطصا داع
 الاوت دارا وديا اكعواجبنخ' 6ةقيقح الا داخاوا
 انيّقوم ناك ادعبلا وفول اعصنمو |ابوف مست
 جنيلاومغلااو تماس الا انعزكذابدالاو بكودأ] بق
 1 داون يون“ ..ن تا وشاف وم خاب صب يذلا
 وهز هل عدزا ع جعتمق ةذعتم آما ىلا فراتخألا
 ماابي خال |ماهقاعت ا

 ظ نما اا 00 اااواماع ١
 .ةلارعافلا كل ها ايرينا مايتم ىلا 9 املا
 يراودساب وتقل با ساما ومو بالونتقلاا لوعفمل ا اليردئاف تااروخو عفرلل
 | ةيضتقتاملاوين )دو اوقلأ لوخري داما ود صا وارتيذلاوض
 ظ هنعوات ترتسادا "اوس ةفاضألاو ةيلوعتلا و ةطانلاو
 | موز تحاتي 0 0 ءأوسو
 دو !نوددل هامعأا نا يد 1 تار
 |نالح 0 فنصلاْلوَقَو ا لإ

 |: نول ران كنا حارا | وح دل تلا نأ يعي نا عي
 | رجب د”تاعم كافل ودي وابني وفا ظ 0 كان يرعب بذا خواتاح هلال هدي و
 ظ ولأ ستعمل 2 ؛ و بعذاو
 ظ ا مهضلا يوتءاكي ولا وص دردهتلاو
 | تي و يبون ىرابترم وع هاو يعل |يشخانليف



 ةدقموفبن ,وصمقفلاو تحاور دقم ةميذب ناكفرم

 55 هلوقيدااوعاز بو ةروقم ة سكب ةضوفخوعرلاو
 ل قت نإيظفللا باعذلا ةيقسل 5 دي ظ

 هوفر ةرؤعو يفرم عضم إف بردي / ب ضموخ
 نل ْيِلَوَمَيو متنا هئاماعلاو ا ةعاظ 5 ةضأ
 نال يوصنم عناض ساعت ناد صو فرحنا اح ورك

 احر نلو) بصاندا و مؤ ةاظ 3 جف هبصن ةمدحعو
 ةرعاط ةّئندصنةئالع تبوصت د هوب و عقم

 ٍِ ىرإ روب بعذاب فوت كال بصانلاو ف
 ةمرجذمدلع ومو 0
 دب ةدالعو دددوادوغبو 5 ماجاواطفل خا

 هل اعلا ةريفكو ابا هل ىاجلا د ىضاخ ةرصاطف
 ل مع نارتو لوقت
 ريتال فراذين)ماعناوو نئدااهيوهظ نم عضمفلألا
 كولر هنو ة دقمةوضب عوفر عاصم لكني
 ناوي لعافودرتلا درلاةْي اماعلاورذعتلا
 ظ 10 هن م رزعاؤووهو
 ىقئاضمنل فل شحأ نلف لوقت ودل ةعقاولا ةأ2! زج
 ةبصن ةنالجو لاب بوصنم عاضمعف شخاو بصنو
 وذم يهلاور وتلا عجروهط نم عض فلالاللع ةردقم ةعن
 ىلعةءدقم ةن هبصن ةمدلعويشخلاب بوصنموهوذب

 و ترف تر ,منيوقتوىؤفلااسيوهفن عصئلولا

 دم ةداعزابه نرخ داوم ا هاصن ع وات
 ينعاد قم هج ةمالعو الاب ى وري ساجر م

 0 تاكأذاا حس رنمتلااهيوهظ نم 2
 تر موانذ ترا واتف حيو طذو نص تس اك ذا
 ها الع ةردقمههض همن ى م العو رائأ وقت كنان



 ةرقم 2 ديصد ةمرلعب صلو نيكل اراقئلدل ةفوزحلا
 نازااف لوعكة نلإ ةفو نجلا فلل طعةردقم كورة مامون وكلا اهند ةفدخلا لذ
 انلاواعاذ خاقلا ف ئاقلا“ يرصالانتمالل ةكرفلا وهل ى
 ةيينزمهنم ديا عة يدقم ةض عفر ةمدلع يفر“
 دكر صال اواو ةدوجوم ايلا تاافاآا نع كينسللا

 او اعدل ةزورملا ايلاطعةردقم
 ًاهبشيةعضرجوا يف بعل الا >او ناكشق ا هن فعن ذكرا وتلا

 يما, نعت ةكرملا هير دقت فل دل نآالا ةيفردقم بلعذلاذ ىاوبالاهل ام وسكم ١9و فل اكىفلا ضخ ناك تح غيض ىعاطن كارعنلا ينوولوكاجحت درك ما ايا اواولا
 اتناهن والا ةشامدك لااهنردقت بادجي خالتو
 قولان !اقتنألا نو لا وحل ةثولت يجبرعملاج عفا و مسذل أ نم لكؤذلنا يظن ملط ون شم و اي سك اهن وك ىلا تافنلا الو اظفالايفلالا الاهل واجدسوإ|قناوركولوا
 ناو باالاوص غفل صنلا نيو يصنلإل ا هفرانبو ةشيلللا
 سوة وا: بارعالا عاونا يستاهل قتنلالاوحالا دال
 اديزلوقيوضاعفلاو مسذلإ بصنو ذر ةعيراإمفلاو 1 ليال ع ان يالا 3192و
 :٠ حووبزبترعوخ مسدلا قف ضفخ و إل وفي ناجي نأد

 | جونرلا ةعبددلا ءاسقالا يوكل اداث د ند لمستللت 0 ا
 ننزب ترودو مهم لاو ادب نتي ىكصالاو نيز لج
 اذ نم ةنعلا لاىخذللو راهم مزحدل ى)اهيف مزجدلو
 / - 1 7اس مح صف ع كالا
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 9 يا ةيسرر# 2 بألا اسثإلا هزه ناؤصاخاو [امنالإف ٠0 8/اه.اضفح ظ

 عفرلانأ 0 زغاو ايضا ناييصتخلاب ملل رو

 ابى موتا وأو هداوممدلاايهذ درتشي بصنلاو
 ذرأركةيثل ذم دلك ئ مو افتسن) ذو | عملا ىصتسخ مزجلاو
 صخوامهنيب كك رتشم هيا ك]عتل امن ذلا وه عذلا حيصتلو |
 اهنعقتو مزجابلاعقالصخو مولا هنعؤنو ضفنلابممذلا |
 وبدل تام داعب و ضفخلاو بصنلاو هفررلا م لكل ءصقنلا
 ماقاكادالعأف من تابهلوقباهبقعدلا نلف هتف رعم
 «ندزم هغرلل مرا مونغ)و بصنلاو فناء ١ فاعلا

 نول قلل يواولاولصالإلعترضلا تا ظ
 اهنوواولاب واهتلاصدل ةيضتا مدقف 20
 اهنالىفدالأب كالواهتنب وهف تعبشا] ذا ة يضف انعواشنت
 ف ياه عض نونلاب متخونيللاودل ا يثواولا تخا

 نامالعلا هذعزمةدحاو كو هزوكس ىنعةنغلاي ةزعلا
 دالؤم الع نوكتنةىضلا ااناهن متت عضاوم هعيرألا
 كل نالداوس دولا سالي لوذلا ماوه شعبا
 قدلاطاو لجو دس تاو كش او اديه

 توا يراسالاو اجرا :اجوخير ك1 ناياوس
 سضئاتركلا عجدالاو ,ارلاو يرازعلاودونهلات 0
 يع ةدايناا نضل و 51| ماسفاةتسوعوهدؤم ءانب هيف
 ”رلا قاآ تونصو ونصر عشر غ صدأ
 نتاجات م 0 0 نعصقناب
 0 100 مشدا| حبتب

 و لوس 3 5 0 0 0 ا
 ايد الو من كنتو 20



 عم اوم هوعبو ألا. تن :لا عج كالثلاهضولا ةيضلاب
 جقاديق ديقتو تادنهلا تالتجوخت نيتديزل كل افلالاب

 3 .اعونكا هيدقوافس :تدبطصا

 وادعو ماتا
 واو نايرضبوخ نقال ان اهيا ءام يد !انوكملو
 جاضلا ف طنش ةضاخلا انك نوبرتيوخ
 روس ١ شخيو بينو خخ كال ذ نم يس لصتب( يذلا

 قفار دعو :مفرالةمدع 6
 |اكدل 0 وسوف ا و «اركخملا
 ١بلاو واو وا اولا ةداب وعافنا عمةبفدفملا

20 0 
 | وزلوجو 2 وحاو كوباانج ١ اايوذو كوكو

 ظ ا 1 ةيضخاع ةيانواولابعفرتف لا
 1 كلْزكا اه 2 د . كلتا ؛ييغل ايف ايرفل ةؤاضم كم 5 ةدرؤص
 1 ٠ ل يي ولام نهلاطقساو

 |اهمدلا ةيش ون لاة معن وكن ىلالا ماو ةلكت
 ا كا حيزلاذ ناريزلا اجي ةملا

 ١ عن وكف نونلاام )و ةيضلايعةياين فلألا ةعف_ ظ

05 86 

 ظ راد ياو ةياعا# نأيضتو 06
 ظ | :يناتقلاب بوعتو نوبزيمو نم كاولاوسو

7 

 ٠  0كلور ةبدلعو ا |

 اذ رئفلام دق ةكودلاف نجع ايلا اقل امر وعلا | ْ

 ظ سأل 1 ْ



 نوااهنذل ةسللاب تلو اهنعراسقن :الفلةلاباهبقساوؤصالا ظ
 نونلاف ذب منو تان ياش اللوم
  اهصدقوض ايما ١مدلملاهزسنم]كلواهف ة ها شلل عمل
 لولا وضا 5+ تان بصنلا ةمدلعتوكتت ةقفلا انا
  لاثلا وضوملا قفلاو ههاحبع واجب ارو دفلا 3
 ظ ةاملادو ىدسؤلا و دونهلاو هعيزلا تنير ىذئوس كلل ع

 2 بان ْن وع عقرلات دعو م قام نر

 3ة.لا :اهسالاو مزال ة مانعة ضال بارع
 رتانوراباف ا و تناو وفر عفرلا تامرلعؤ ؛ةمرقتمل
 هينفع انفو 1؟بوبصت ةمالعو تيار ار نايوصنم
 52 ١١ىاو لاماذودلافو امتار وغ نم دلل ذ حبلا
 لات تاروسلاهلءاقلضي نم اسل| تلا عج صنلا ةملع
 ياس آدبصن ةمالعو قل طم]ومفمْة و ةبلوعفم

 تايغ ةشتلاؤ صنلل ةمدلع نوكتف ايلا ماو ةوكفلا
 ظ ليا ةبصنةسلعو تلا بوصن نويزلاف ند دؤلا
 و ثم هنذل ةوقفلا نع ةياناصرعبامىوسكي ااهلبقام

 أ ا تداوب تسيب درو عب ا 8 0 ظ

 ظ مياياعر مبا ,وتملااهلّقاميوسكلا هيلا ةبصن ةمدلعو
 ينم دمت ةنرك يل قطو بالم ععطنل ةعقفلا نع
 بدلا خا ةرؤل 0 مجول فضئاشلاغم جا
 ظ ايخألاو ضنا ةمالعو وكن ثونلافنحاماكفورلاب
 اضعف |لامبا مدقتو نودلا تاشباههت لا سلا
 و جيرو ل عنت لو طعفي نوع 6ع عا

 نوع ةبطاخلا ةشنوملا ضو وا
 2 وراق نجلاهسنةىدعو لب ةبوصنم هذه

 ٍ يقتل و:يلاو كا تامدلع تدل غفل وةقفلا



 0-0 هذه ناكل تيلاو ةدكلا تخا ظ اهنادةوتفلاب دواهتنباهزاللالا:ىئثوؤصلا اهنال ةمكلاب

 تادووغ 0 فمنالا جوملا عسل ردو وضاوم ثا ضفخلا ةىداعنوكتف ةركل مف

 0 دل عشب عسي يدل وبات وق
 نال نايبعنكيإلا ذات ىنهلاب تر موزع افصنمالانوكبن و
 جلل ةملع نوف ْن ,يمفالام اودع فصلا يجع
 ناضل نإتعل رتل سجل الاؤاوألا عب اونو
 هنوف الام ىذو كيفو كيجو ياو د كلاب ت ثمر روك
 نعي !ياهضفخ ةردلعو ةدهولل) ١لاقض موف |[

 هاللنإ نيزلاب ,. تر موا هلطمة الإ لش ةمسكلا
 ديلان ديزلا» تررموغ م تلاكو زل ثااشلا ةرسكلا| عتبان اسرعلا+ ىسكألاهذق١س عوتفلا هيا "هضفخأ| ةمالعو ةدحولا “لاب ت مضض نيتهلاو ندبدلاو

 3 تب 0
 علا هيف ناكوا يلح ة وصقملاوا ليصكذد يوكل
 ب 2 ةييقلاوا 2 ماىدعم وكيت يكرللا و
 ىضنول وفل الز ٠1١ و ةيعلا وا دنزبو دمماو اعفلا ترو ذمئاوا معا اوم تيعلاو رميعلا لا ةيطانو
 اريلاو فصولا ديف ناك ارعوجإ دعلاو و:حعلأ وا نابع
 ظ د 2010و فص - منير هن اب ىو الد يمغ
 اوكسلن ا ىف فصولاوا



 وانه تدوكعلا

 ا

 | وار وايضي وغة شت يضاباصتا عياضمإعف
 ا مام ةمورص ة سيلا لاعف دل | هنهن فضت ملوح جال ةشلا ضو وبنت دايرضمالو نذل عضرمص
 دىباصخي ١ نوكسلا ( نعذبان نولا ف زماهمزب

١ 

 ع ىرترلل “تسر اصلا بارعأل اع رام لاب نم مدت
4 

 ؟ [اقيداوإص اجو ئعجاملدا -, نموقتلاةد أ ْ
 أوجوضلا ثلا تاكل ب 5 يلقب 1

 0 ديد 4 دوحسلاب دوحسلاب واو
 بع وذا 1و الو الو

 ظ 55
 ظ تاتا ل <67 ا ظ | نحب 0 0 :ولامل توجع

 ْ ٠ دارو هركسلاديزجة سل د ا
 3 يلا

 ْ املا فرحف خلاه زج ة مدع 2 همود هرج مرشحي / | مي ماعاد د 3 ظ رترلاؤنمل دما مخل ةمالعب
 .هضلاوواولاوعديزم فوزا بوك ىلا ية نا نباهخا نمأا
 ظ .تاهلعالل اج ةرككو دبا ىرب صفوزحلأ واهجعأ ! مه ءاهلش يهل فلذلارشن مم فونخاواولع|!داهلبقا
 لكوهو نولاجت ءاهعنر جل ريس

 كاججاتاب
 دج وسم وو 9 5 ني , ا

 ويس وسو ص سس سي ل يل ل ا ع - -ححسمسصسعح 9



 ىسالا عاونافدامسذلا نة تدل امفدلا م عن عاون !ةعبرأ |
 :ىرز تررمواجبو تيل وجي ءاجوخ درفلل مس دلاةث ثلا[
 رو تارنولا الرو تاونهلا تاك | سلا تزول عمجو قاجرلاب تيرمواايرا تر ىلا مرا ءاموض لكلا عجمأ
 سورا ينل عدضللا امفلالامقألا جونو تادنهلابا
 ع ضوب نعداكحذلا صعب ناك اهعيجال ةعبرألا دز عوجتوااوا0د بضر اوس ضيانو ب نيوخت عيش وحب
 5 تانصوموأاجرو جيؤ بضتوخ لا
 ترميم كلاب ضوفنتو الا جرواج بضا رعت ةقنلا
 زاب ضيإ وه وكسلا مرتو تانسؤمو لاجروهيزب
 لاني زر وج ايت ندا 9 !هلذوعجرخو [صدلاوص
 .!زلاهبصنب ناةقحأ/و تاوسهلا تيان د ,بصني

 نىابخر سومة قفل اء ضف فصطمرل يزل سدلاو |
 2 تاضل)ةمفلاوةركلاب ضفخينا هع ناهورجاسمو |

 مراد تريل و نفسر ع هرحا فن جج مزج خ الا حتعملا
 جيأقو ابب هد ىذلا و نوحسلاب مرينا ةقح الو |

 1 انجل | |امذأ] ! صدحأو جونو يسالا نم نتا ضي٠ءاون" ي
 0 هل يسذلاو نوديرااوخ [سلاركولل عججو نادينا رخ ١

 ااضألا عون ولايوذ كه كونو دكرعو كوخاوكوباصوا
 نلعفت 4تعدانلا يان ذعفب صدت سلا |اىتزلا
 نإوفت, نك اشم, اياب نوجعنع ف كوف ةاخهاراكلاب
 دما ١01 ضلاقتتاتقا نإ! نط عناد فوم انقلاب
 م اهلمصام حوتفملا ؛هايلاب ضعت صو ناوب نلاداجرم ظ | || قالا عنيف لمفلا كا دصملا الط ا سيئلاوعب
 ظ انارئوببزلاب ترمو نيديزل اسيل نياحوعبام سك
 بنو نوديزلا جوخ واو لاب هنن! تارازلا ع
 تر ناسرورام وتلا جبن ام يوسكملا:اناب ضف

 نيديزلا



 : نست نسخت دست حن هس سس حس حسم سو ع سس مو سس مسج ااا

 | قلرلاببصنت و لامد ذوكوفو الوقع داوخاو كوبااذع | ىضواولاب عترتف د نجلا :اهسولا امو ديراب كيمو نينا

 تاءلعإصاحو ل عفتناواولعفت نواعم ناو ل عفت
 نزح خا ف حلا ون ءوكسللاو ةثرلثلا تايرعا نع باعإل !ز

 ىثكتلالا فرخ انا م اًطمفخت مدلل تف نح بعمل هننع عرضا 21د /ىقمر مالا مولر ىاسكت ا ون عاج ا ممر مل اوزصألا
 ؟علشعالا نعل ولا ةزمهر يلا عفقولاةلا ف عداضما
 / بط! زخالاوعصناكنا نوكسلا يكب مدلا ةيوبسمنعي

 ا وزع جريد اوم ةيشن يض ىتسم ناك ا نونلا 0 فزد ايعو مرا تخاوزغا وضل دصس ناك لا ف زيك
 ظ بعزلاوع زوو فبضاوضن ةمطاخلا ةشيئلراوضو يف ض)
 تسااللوقف و ورع أ يري ةعد اضملا قرخاياوسملا عبئألا



 7 يماءدل نصدرتملاب عوشرم مناجلاو بص نام نونلا| ا را ياوصيو ةيوكرملا يصح يعاجلدإي ١ "كاوءل| مل إد مرعل ةيضامإل اعف غعت## روجر ركوة ىكردإ يح هعاوجوائ دئاوزا هلال 9 ةعياضم ونار يوقنو موقيو موقنو ىتقاوجعت نفخ ةيياغلن | وا موتي وبلا نيلا عوكت نا رتب قوف ةاشنلل "لاق ةنرايبف لخض موقيوض باول بوكت نا وتمت ماشتملا | | دا راو سوز بود ف خم موقيوي هسفن م ظعلا و اكغ هممت نوكت نا لش نونلاو مركاةزمكاف هلخج هىقاوضأ| ةرجو /كث90 ت نا ط رسب ةروهلا تينا فورجو تداعب أ
 , ىف إو صوم ندد عواافول عراضنل بصتتنونلا ”نككسلا :ررهلاةجوتلا نإ باد مدر اهيلعقفتلاوأ ولم يع 2ع افظل نانو بصاونلاز همزجت ماجا ميصنبف بصان ,سعإخب قح دور ع ٍسو مزاجاو ظ

 مث



 ةماعز عب بوصنم علاضم مناوشات وفن ف حالو بصنو ايكرصم در جوورجوإ متفرع م وللا هييباهنعا نغتدلو
 ةداوااةفلدل لة عتلا منن يلونقتت) نأذ نوتلا ف دح بضم
 الرمة وضم حاب بوصنم اع نمد عياضمل اول فن ينحف
 نااهووي بصانلانأ 0 ةعلهن فدا صاولاو

 اهلا اهنذل كفا تفيضاو ةيلدعتلا[ موا ومو ضم
 مويا نزين همي دن اة دز كتيج زم لذقلا ةدافاو
 بستم )زا لوزا كتيجا وقتو كامن ضوعبد
 + وال قلامدل مللاهنجوستو ارامل سعر ةىضص اب

 ادم اديمهشسس امج |

 5 مفوبص دنوكل درت
 ءااة زوما اجلا 2 رشلاذلاىأ



 ىو[ دعتلا كو مدللا
 :اوجل وو اوواولاو

 قوة تساىماو لمن مربي يذلا نلعف مرج هفادحا ولعن
 يي لقيوج نع مؤ عياضللا زيف

 اعدل لمتنا لدن
 انفي 0 ان 4 هلاعد



 دو مزجو لرش عسا ؛ودا هذعيرخ نماول عفت صو وضم ةيطرشلا ْ
 طْؤ | يوجإ عبو نوداف زح همزجة مدعوم مزجلر شلال مف ظ

 مط ذلا نإ مانو او كوكسلا همزج تا ربو زج و عيو
 مرج ريفا لعن هيك تضج ل عانق هبي اوس | ب نكوخ
 اضياموزجب ومو لي غلا باوجرجيو ب روكسلا ا
 اول ىف: يهبوبارلاد د ١و ءرخا نم لإلا فذح همزة م و نع
 00 رضا قاوجن عشا خرا ئم ديان اتا مهسملاىن
 اعتمد ١جدرإول ومفم | ومغمانواابلا قةحفم_زج ةرالعول وب ميزيبو صو الغلا اعف“ مند ربت مسا

 ضو .«ؤالا نمل خاخ صن يومها ناديا .ديانمم
 ”جلعتم و ربو اجاوب دبل ومتمانو اجو ةيفتتم !ءافلاو يك مدل دعب اناوجة يضم ايةمومتا علان

 هلت « ح3 ة نايس نحو :ينانامدب ١ ةطب ؛افالافو
 صن توم نم امو نمزج قلصتم ىورغشل اجو
 الا راوطن ١!ىأ .هاوج مزج وضوم ذ ىدمؤعلال نضات قزجوام
 ايتام .رايانمؤلت «هيصاعناام ت تانامذا كناوهلوقك مذا
 806 م مورو ملال عف تاو صالاطعطرغيفملمذ اذ

 ةدطوامألا نوزهبوع :وصو طرشلا باوج ولو ايلا نزح همز
 امجد عت دل دا ضدي

 0 7 1 ري افاست و
 اءئرم همسذلاو مدقصر غرو جملا هل وباوجا ةطبأءالا
 7 1 لا تعجل '_خوم

 ةناهلا عض اهمدلو قو عم عباس ل طرشلا بادب مزع
 مدرعوسو طزنلا مف عضو مزاميط رش ماين وفرعت
 ننكاسلا راقتندل نك ١ حونوكسلاهمز -ةمدلع ويقع
 دو وعاء رشلا ب نام يىوهنواذف وعطف ومفمةماهتاو'

 هده سي





 اان ارخا رخو ناكر جرس سا وات ديو ناو تيا تا وا 5 ناكمماوصاخلا عاف حي يوض د خمارتبلا ويطلع كلاثلاو ءاذا__كوداضلا ضدي بضصوخ وخذ حتر يذلا وعطملا قلاشدإ جبن ماقوض عا فلا عمو ةعبس ,اوسؤلا نم تاعوفرلل
 و 2-3 شا ةعبراوعبد ىف للوب!انلا هجسلا, علت اجي ناوخم

٠ 

 عوفرم مساو هو
 ةصاعم ل



 ١صتخام اظل انعذب 3 هوعبو و رانا نأ ؤ
 0 2 ا١هخلو# يي طاخللابطاخط واع 0 اماه [صغنمو ل صتم ن يق

 اولا وول )وا هبل مادو واصابطاخخل ثانولا 9 ظ
 5 3 2 ا

 ب يع 0 0 0 0
 بديع ذلا ب فيس دمر طا ةدورض اتلاف 7 :

 ٍ فاو هوم 0 نوكساب و
 م ا وسو ظ
 ,ةوشبو حتا ل ه0 فللغناكوأ

 00 ضب فقام عفيراسنا عدووم / افا تردد بدم رف عتماحا
 0 روم مما انلاا تنمو مارك ايام فاذا
 و .اذرحفلالاو لو بضب رع فل عفر

 انياو نيطاخملا ىكذلا 0
 خف ادع ضو هىكؤلا|
 والا نائم © انو - و تلانألا عج للاخ فرد لا

 | :تلادع لا نورحاوإهصت ١ قاع اغلا عيب
 طاب جاعانإلا نيا ءنسوقن ةنالو يعل يصلاومب
 طاف عايز داو كونا دج تنسم ظ قصوص بط ب٠ اج باذلل قام 7
 ا دوو: .٠ جس سس ب هريقتازاوجرتسس مري تيرط قف تسب نم نحمد بط اذ

 ى



 يما ديزالعانلا
 عون نأددل 0
 كاب انيول اوشا ضفلا» 0 0 "
 ةمدلع ماو :جعافلا جمالا نادتجلا عدن اع
 ااتتلول تكراهتداو سا فيلا

 هفياموهف كندا اماوؤصتملا ضل اطعافلا 0
 ناسا بط امئالوقوضاخاتعم اهو الا دعب ||

 لل يزماموجناالا يزماعو كناالا نضامدتقال
 و الا بن ونت بضابوونالا بطامواا

 ل ب ضطاصو علا بما هواومإلا يداه هديضالا يرض

 ناني مواكازوسورخ يضاخارلانا برضا وقت و نم
 داي يضنو بوم اصتالا ع تيفع 0 |

 لما وب زاب رضا برض سله الا
 م يايؤعان عقدا يذلا لمضفلبا وا ظ
 ميما سرا 0

 ا ةسكاسلا» تاو

١١ 



 ا قياؤذلا نءاوتدح ار يلاهتحاو ةوصاعافلاب اواروصنصن اكنارعباعوؤرمراص ولادات . | لعافلا
 م خا[ فام سلوهلوا مايضر هفلا نأ 34 ناز اضللو ا فج ممرغو هاي عزمافلا
 ؟تيوض ارد قزوا بضيوخم هي 2 قامونف أ اهوا "و5 ا ناكن اور ردو يبد قلاريقتما

 وعنا ينل الا مف نعسكسيودطسو جيش |

 ضي بركن قر ضال هبل 0 1 واخ يمعا 0 1

 10 نل لسماعف بهي ابا ءاءاوو زا ا ظ
 ا 0 تلق كلش 20
 هداف قرفدلو هلعاف مااملوعفيو لعافلا

 ةيدامنا نوما هبا رعاو هأرلا عفو يلا اة وما برر مرا دل وق وذل اند زمز ماما درجت وكي |
 8 0 قوام |
 اصفصو ىذلا لومغل أ
 ةدإ ارعأو ارا سكوداضلا ضب تبان ا
 00 يم يطا لي حعف برص
 )امل وعؤماهلا عوفر عضوموأ
 م ماع ف بطلع :'الاسكو اصلا
 احلا ةثمدألا 0 دام 0 عماتشلا رض
 م سان ل ا ووفللا . او ل ومد بم 00 ةدارعاو قوف م

 ١

١ 

 1

 ٠

ْ 

1 

 يدين

 فدنس ف ف
00 

 +٠

/ 



 مباعأو ثوف مكللراسا 7 اراك وداضلا باين رضو للعاذ سنام اوعفم اهيناؤبع 1

 اي الضر م دةيَحلا ةمدلعفلذلاو لا وو)عان مس
 ضار ءذ برض ديارعاو لاب مز صتملا :تارطود الإ كو 2 : 5 عى -

 هذر وضو مو بطني ريض ةمرخضصملا ١نلاو لو ىزإل

 ,- ناناولا هج ةمالع ةددضللا نونو ضاخاشنؤلا

 هو زماخلا و هلل اذصم ت داوطيلا نلطتس هب صتخلاب ة 6+ انمو ثا تلاع ةةاداطخو ةدوشللن واف
 سم



١ 

 :

 ارا ةمماماصت بط ةدارعاو هز 3 سام ةلدا م
 اود

 0 ”؟وددضلا ضمن نب ص قدير فيفلذلا ول عافلا نع 5 ظ
 لوم حباريع عفر اكو تابلغلا كنؤلل حيض نونلاد : 0 يمزمأ اعف باز ءاوو جول ا ان وكسو
 برراياصقمات ١ رقتووصسلاف إلا نس عاو عسألام
 كال ب زامذ كناالا ب ضاق ن إل |يداموانا دلا
 كارو رحال بضا دوا الا نص امورصالا بحامكرمالا يزيابو نيناالا بضامو نال هضامويناإلا بضاصو
 ىلا امها وا خان برمان] لوقتوال نكوزمالا
 عللإو مالم انه طعس ة و زدزلا| نام وسكمإ وألا ضم

 انف 0 ىراهلا هت نك 1ةا1اواجصلاب-ذلارعا زحل تاك
 ؟ وفرنا اا رخو ةريالا
 اوملأنكيراعلابو ؟رءاجي سيغير و رخاو بوصنملا

0 
 نالوا هلو يلا, ماقال زعةر بع ادت ذللوادتنالابعورم رصواوتص يزن اةيرنادتسم عقاولا حرصلا مسالا ]ا ثماعفلا |
 م اوصت ناذ اي حاوموصن ناوأدتبم عئاولا لو املاوسألا اوال يانا كبدي ظ

 ظ
 اير



 موصل رخو اى ب يع جوؤر يد صم ى 1
 ىلاىاغيلا 58 يي درو ١" ىعرصلاذو

 د. دلو ةرغ 01كذل نيد مرا احتبلل نوكيا ادعم
 ايايرادتإلاب عودرموبخ اق داحتبالاب 2 احتبم حيز فلا
 تاييزلان نادينا ادااوق وخيركذل جيننم نانوكي

 د ملا هد 1 كا
 سمج تا نياو اولاذمفر ةمادعد اح 0 ىتبم

 ا اضعها ناعيج نادك وكيلا وامل
 نوانو ةمئ او دتحوخب ثيل نيدؤم 0 ناتو
 1 15 نانا نادنجلاوخ و تيؤل نام

 55 تاق تارنملاو غي عج شؤم نيعوم
 تيرا رتبلاو لايق دونها ضب رسكت عج يعد لانك
 6 ادنلازرضس 30 مدان 5 ناهستوه

 انو حيز او نايت نابل او عاج دلوقوغت ا
 0 ها 0 دامضلااوتبللاو : كلذ هضطمو نوعيات
 اواَكْع نتنث»دحو خخ ناوذت

 0 د تناو ىلا ان ١قفبك ناو ظ

 يحال وج نكن ١دنيطاخ ا هوكتل مج ا 2
 بياعلإ نال يرد ةيياغلاةدؤلل عند بعلاج

 تانافلاتئنإلا وج م . تي دوياعلا ىاول يح داقفطم
 ازاي دلائل ل راو اةاضرئ اضل هنت 2

 انانلليق زج علل هاهنا كادتم تعتد

 0 م 0 بضل ا.
 مغ ىرخد تدمع ىتنم نيشان
 ْ هل د ميضلا نعام واولاب ذم دج نوعاتو 9
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 | ور تن ناوعضلا نأ نتاو اوقاف ك ناد تدان | يصاو براووخررد ىيرضماوطنإشمالاهتمذاىتبلاف | | تاجات ناو نوع ةوناو ناع ختنادذماق تناو 1 تأ
 اعهانج نمر ا ثواحإو جعل هت فقع قحاوللا
 و دلاء انو للاب وارخلاو فص غمستود د مسف |
 هللة طز 2001000
 زراف رع اةتورد رو نجاة كسب داو عاقب وخ
 ايو دز هاي يبت دلو ةل2ىسجل ةنال جفماجلل خس ذلا
 ضمد 213 ناش شاة عبرا الذ عووجفاو هس
 اكو رو ابا را اديش و ناضل فاههتف
 لوضلا و ماطورا ءلعاذ همنا هذا نايشلاد
 ىاولإ ف سيرت نو قر خيرو جاعراجلاة هي غواجؤلل ىذ عم
 3 ىبز كلوووضملحاذ تامل و لوا ناكدل موارد كارا ذو نط افافلاو ىلا ادا راسب انا يصلنا ١+ نس. د. كلوقوضفرظلاو
 ذلاوعفلا نم هوبا اق ةإجوارتبم

 لاودوبائم اهلا ١ هنجب طم ارلاو دير نعرخ عفر
 لواارتبمديزف ةصاز هب د اج ما دللوقونعأ
 نلاغااارسملا جاجو اشلاا حتبللابخةبصاذو ىانارتبم|
 دلال اوما باب ةييراجزمهلاعب>د لوذلا| .طبارداو لو ذلاا/تلارنجنروضعبف هذو ا
 733 ماسنقا 'مدرقتو ساما ومتو كادارتملا '
 1 دلااووس) ناواهرخيسو ] تاتا صنتو همنا دمسلا عر اهناذ ظ , "قولا ماسق اللا نصت ١ ثاواقنا ىخاو نإ تلاوات ا وحاد نأمآ
 ْ] قاامفألا هنهم تلك ومفم |

 ثرحملا ظ



 لوعفلا هيو[ اذا صرح صي الا هي نر نم ىذلا ث ددلل
 ةخالإ صوافو رايد هاه عنمد لما وراك ةياصو
 يت. اولي دل نمزكاىهف ال اوانص ركام يعل عؤ شع
 ىلوتسألاو ماودلا عماد الاجزاء هنعمل فاصتأل
 افلا نالرنم حط قنألا عمم اواعحد) وشعور نقوم
 مسرذلاب ةنعزيللا فاصتال ىسكبص | كتارا غجين يونا ىفيرزلابدنع لا فاصتال تك يانا
 قاصتال سدر | يزل ااديدش عربا صارخ يصل
 ا, سوك داما صر زعل اهئ بياع ةلاملا .اظلاب اراها اهو نقلا يضارتج يضل اي رللاب هنعمل
 اسلادا : نيرا م دك خاب هع فاصضندل دق
 7-0 ا ةحدلاو إب وعلا صم أسم
 د لا نعد لاو قدلطدلا نعل الاول سين نماخداراةزخأ
 شكوداملاو ماعلا او ساتلا و نلآ ىااياة يب سلو
 اىتنوقم حرامو يفامد كفا امو لا زا تع ئئاذلاو

 درع جرام وانسي كب هدا مواسل اجور عدن هولا

 جيو مادام صاالونع لاب هنع ولا لتس الجو ةءىوصملا
 ١ فرطلا نهاهتبا ل ةيفرظ هام تبعو كيلا د درتم
 ماد ةرمروقتلاو ردصماهتلض عماول فانز ةيررصمو
 ناك فصت يذلاويااهتم فنا يدك لاا د هرثمد.ز ا
 ديكدر تاو ناخب متل ااهيض امل عوج ا هتاخاو
 عانمإلاو وصوو يالا عصاوخو مالاو نكد عراضللو
 دب 06 ىضالا لع ل ع صدا ةرمإلا طفي وصاو
 : | : اوك ةواوس قي رند صقطن ض ادا عف ناك ةيارعأو“ 23



 هاهم اعقل ةدارعاواعات نك ناينمرمالا | كيف لوقت
 |[ وفتوونل و م

 +٠ افا نا نوع هيام اوائل ةدبز عمتواكلق |
 ا ادى دلما وقتل _ىماداهنمفصترول يذلاو
 7 ٠.سالانمدل ٠ هج ةواست ث نيركدلو
 ينال تاو" ايناناهتاوخامدا اوميو جاونلا صنئلشلا|
 2 ماهزئا علاق ادلا ترتواهعئ دعنا
 باو يلبلا صو نونا حي دشتو ةزيهل | ككب نا فرحا
 تلداهشت 000-2 دخت رهإلا
 ا نبى نا لوقت كيخالا# دلل حي وشيتي لعل د قوف انلا ع
7 0 0-0-0 

 3 ا 1 ئدص
 نوضاشال امكعاوزطب نادي لاهنوك 2 000

 خاشأت تلووسلادي الو لاحارعنك لوي 3
 'نا راجع ناسندل دقتام نارغع نع طب[ عادم 0011

 اههضلاولاازص عا زاواهظأفلا فرلتخال اهنلاعم فتح ظ

 ناين : اعلا جاهلا دوت ايضا داس جدل طفلا|
 نأو كلانا نمو مدقت عاخأ ريل ابهنع ىلا فاصتدلا
 دار دتس ذللك عمو عيشلاومل أت ديالا
 ناكيممو ةيفنوا“ 270 مفر ملكلا بيقعت وعبر
 ينمو نعي صالم مكر اشم ىلع .لادلا وعيد و
 سمع, فاه هدأ ديفوطدلاب تلط هوضص و 3

 ,عردلاوسو متونلا دوب زا كليوسم جدل
 ول يرداورللاىصاورراملوغ هيولاو تاذشال موق



 57 تكور دو تح تشتت

 ناثلوعنملوقيمزجعلوأ لوصغمونلاة وقد ظ

 يبل 1؟شامةهلاوو امتكرلولا ن : نجري راب لملك
 دوارتتللا_مزت اهناذ اهتاوخإو تنظر ميووساونلانمشلاشلا
 صنت ا ناو كاشلا اهل وصغم عسور تل! صتت ل وذل اهل وضم
 ةعبرألامف!ئعتعخل ذ ضرك متامدل ثيداهل ندا ىف امين )لع
 دين تتنظوض تننطظ مدد ظنا لو عقلا عوقد عجرتديفتاهّتم
 ل دولا تخوض واقر هص اركب تبسصوخم تسحق
 ققكحيف اونمةنتذ واق داصريز تكينوخت عايل
 لع ابوح فول تيار وض تصر لتلا ل وعفملا عوقو
 لاتتاوا, يصإعلا تدجو و تدجو وافرح صادف كبكخ
 متيم د يار ةلاحصالاة تالا يصتلاناديضيأهض
 دحاوواقيو نيطلا تلعجوص عج ءاقيدصأجبز تذنق)]
 ددا وعرض تعمدوسو عملو ةيسنلا لمص حديفب

 ١ ١!عانرم

 3 سالام لع سالخ اذا تعمسنا هل وق يراه كيل
 ااا ككبصت عضومؤي!وقي هجن موه نعنال
 لوقت دحاوىلاإلا يره ىباوهل ل اعذأ نذل ل وعفملا ص
 لود طي ىو لعاذو اعف تدظاقلطنميو تنظ بارع
 امناء عدت باعاؤو ناثاومئماةكطنمولو
 ةركا تا: يل تاريخ تلخص او لح نو)من تلت
 ام ننكسلا لل ايلا تنزح اهن؟رح بلس دعب اإىل
 لخمانع لاذ هناك ون اث ل ومغماصخا نيو وأ ل وعغم

 ةلثم) صم قيقا نيفيامةلما ئمو نأ #رلاد يفي
 ضاهر لخأو تنل يفكون نمو يف دادرصتل ويفي

 دلتا ركو منكن تيوس نكيم) ةقحو تاعوؤرلأ ى
 هص )ود: ضهسهمهسو نىلا بأ ئماونلا :يقب مت
 نارصت رى توعنفلوبات تفل الاوز يدلل جعاسر هن
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 0 تادنوس ايوصنم نأ ,ناةبصنو ءوفرم نأ

 ا ناس : تعنلانااوس دتومنلا
 4 هش 0 0 جيلا داضحمنلا

 ىف ذمة عب نجد لعيف عهود هتيختو هداذارو

 صتت ارحل توعنا)هسوفو نإواقيقح نحتفل
 0 .هةسخر تا فة عبتورفنسللا :امطع هيف
 2 توعاروضت عقار !اراإٍجقحلا تعنلاف لوقتاسم
 دار بالة وإةاىلا دين :ماةقيمتلاودازالا مشل
 0 ةواناعلأ: بزب ترم يمال اهلاابل
 -_- تدع لانو ,|ةاعإ تاج سدا ذلاوركتتلا

 ناريزلا اجمل عمركؤلل ةينكت يلوهتولتاعلجب |
 ناتاهلانيديزلاب تبر ع برا وهدقاعلا|
 او نداتاعندلبي بركتلا يراذلا ةيثنيف وقت

 وج اوقتو نولاعندجرو تررمو ئياععؤجر أ
 ةاملازىيز) را تاروث دولكاولا نددبزلا راح غوتلا عص
 3 000 نما عمو ندقاعلا نيربزناب ترو
 تمر|قاعلادنص تنزيو ةلق اعلا نع تاج فدوتنلا عم | جدلا هيلا ايلول قع تدبرصو”القعدلاجي
 أ ةاء . 1 اعز لما تاحرتتتلا تالا

 ْ ا ثلانو 0 نئادنعلا تابع كاب
 | اج ك1 97 0 اخ »مو لا
 ظ تررصو م:افاع ندم ١ تنإ ١و نتاع ناثإما

 تارنهلا كاج في ندا عم عج اوتو ناتافاع ان ماب
 تادنهلاب ترصد ترلقاملا تارسولا تنايو تاقاعلا
 راش دارو تولع راسن ىتااجاضبا 0 ل



 5 اذ تلقا اضب تيرم ترلقاعأ امتد ٠5
 و2

 تررمو هوبا عاةلالدبو تلصهوجا(لةلاجيىداجفيرعتلا| | عموازالا ف فمنك لوب فرايف ف وضتورتتلل توعنللا| : 000 ا ويم
 !ةاعداجر تياعو هوبا[ ف١اع)جر اج كتتتا عمو هوبا لقلا هئزب
 طنا ردا لقا جنان اجفوتلا مركزا <24 اوت واهو (ق نحب تررموا جاوا ات ىطع تلد صار 3و ندلحر عيركتتلا عمرا ماوبا عقلا نربينلا» ت مصاوب) عقلا نيد !تليواهاوداعلقلا نأدبزل] اج ولا مردما ةيحبو دعو دونالف اع[ جب تعد دوبا
 مرماه جرام تي دز
 ةاماءترم هواسودا اكو ةواما تنل واع هو دن ةاماخ ١ دع مواعوبا عاقدا نوب ترمواعوا لة لارنم تنل موا اهلا نم تاج فيركلا عمش ولا زل فوتو زاب: الاجر ترومو صوابه الاج,تنارو عزا 3|

 تيئارواهاوبا عاف انما تاجكتتلا عمو! ياوبا علها ىونهلابتيرمواجاوا(لكلا نيدنهلات | واهاوباغاَفلا نارنهلا تاج فم سلا عمشتولا ةييشتو ل ومتواموبا عل
 و نو ادق لا تاونجلا تاجفيوتلا عمن حلا عت وقتا( اة |نابترمراماوبااقوجاما
 :١ 2 اهلا تا نئكلاب ترم هو عض دادإ اعلا تارئهلا
 مزن سفلاا زو ممالك صوار) ( لف نب تررمو موه لاإا )3 اسن تاو ىصذلاب) قلن تاجر كسلا
 يلعو_.لكترا ند هولا عصامإو مج رغ عماد جارفألا

 مصلاو ال وعفك ار حمم نازؤعافلا عيتفاذا ذه هيت نوضبو عر ارا مانع تر موك هداف ||
 صندو تعا ربسسمو توهم ض ىلا ماظل يببسلا نع الا لونا هذ ز اجو اه اولا | نوم هيف احب ةهيسشملا
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 يملا ةككضاب صم و هيومن ابهيشلالكوسلا|
 مورو جاد ةنيسنلاو تناتلإ ةتوعنموب عب نحم
 مجول نسجلاوا نبعلا ؟تيضح اجبز -نلاذم كوالا اه

 ١ ئللةسإ/عمتتاوكو اهو بولاوربعلا بع
 | | :؟يوعو نما لوألا نشا ةسفياقصومةفوللف
 ظ ناو تن 3تاوخ بطاخضو) نحو اناوخت معتم -

 :للاشدإو نصمد 0 اعد ئكناد تاك
 "يوناو لو تتسرع

 3 ب

 2 انو نداودبد ناب يعطوا ةماساورجاضحينو

 دحالصو هموت هراوباهجوو ةراشدل |مكةيداداجولا
 + هاج نوجا نعي ضجرم نشك لو ضج | كيلا هبة تسألا
 ةدؤلل مزوصفت كيلا دالاذه اسّباوصيو تك تفد

 اىذ لالا, تيؤلل نشل ن0 ويب كذلل شان نسد ةّثيؤملا
 ءركوملا وجب يخذل يصدللاب ذل ومد 'بصتوارجاهيفالابد
 :افومتال ملل هفلالاديز ىذلا مسالا عبالاو َكَبْوملاو
 ىلا فيضا ١1 ىساخلاو :موظلاو كلفلاو هلحراولجرلا
 ضداىلا ناضل ة لوقت ةيوكؤملا نذل هزه مرحاو
 دكم لغو حيز م لع )ملا ا فاضاإ إ قاهمالغيو يقلع
 فاضاإف و هذه هْوغ .وازه مولع . ١ الاي !فاضللؤو

 ايت مدل غول جرلا مدع مدلل فلل هيفئيزلا عسدلا ىلا
 فيضالام ةجرد يوه ةعيزالا هذه ئرحاو ىلإ فبضا
 | ترتاناوإعال ةجرجؤ نان ضلال فاضللالا هيلا
 ةيضلاباجلك كلا فراعلل نال مقلط ةشيبحلاب مفرعملا
 دو نيدارضل لوألا قااهيتمنيو تمنتاهنىأولا
 . هبارلاو ثلا كلا هب تعب داو تمن عدا ناكل ةستمنم

 ىماخلو

 هاد صل ديه ب
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 ةف 0 ,فوماو ةاشألا عسا رسماخملاو
 ماا تاسدجو وفل دعلالمغتدلة كل ااواهب تعيرو تعنب
 دافانمدحاو ذيب دل ءملودل[ماشلاةضجف عياش
 ا فلس هان 2 هرذا نوددنم

 مل متر لا قطانركد نإ اوال

 ا ىو طمس لة نجدافانإ اوب
 ]كيب باكيديرحبلاوعة ١ ب قت ىا ةس و د ب دوو

 هز هلع ماللاب ل ذلا لوخداهضووملا قفز
 لالا اي م سياهناف بفولعي ر يخ ةركدوهف ملكك
 هدارمو د اراب ىيولاو]تلالوقتف «قاهدعمللاو

 5 110 ذو ىطولا ىاوص ف قسنل ا فطع ظ
 2011 نابل وقلا عرش مص عفطملا

 0, و أولا ةرشملا فطملا فور ياضتقن دخولا
 ظ ديزي ةيعمدلو بنر غ نيييصل يا حط

 بيقعتلا ||و بيتن نال و هم هوا
 ادب جو دي ي يب بيغ عاج وع ناماذاو وفنيزاجوخ
 عزي نالاذا ورع ديراجوضنا .ارتلأو بيوت 5 نذل ةئلتملا

 وضلطلا دعب ةحاننلا يذقلا ١ و هله ىب ب عتجمب

 ماهبذلاوا داهزلاوا ءايفلا َلالاهتخا ارك عيفذت|
 نيصل الضؤ و اودع ل, او ناو نلارعب كاملا
 ظنا ل ع موبوضعيو!اموياتيلوو

 ْ كدا دنعاهيدحا و لع تنك ذا مرعماىبز ظ

 ريل ,ىسكلاادإو هديعت هنيسلا ةضيفرعمل
 اننا ةولاعدشنوغ انعمىؤوا تيدي عا
 ا هاذ بازم اذ ا كالا مقوداوزاماو نوبات
 نئل و ورعال حيز 7 ضلال
 ل ةفلاع نهارا ضعف قديم 40 ءيضتالوض

08 



 اة

 مزود ببالاوعرسالا تاموخضةياغلا او رنا
 ميو كا ةلجد امص تك عشار
 | لطم ملا هت لوقو راج اجنوكتعضاوللا
 95 ةجودلا هزوعتنيلا قالا ىو قلت 5-7

 / ج١ ةدارل جب ضلوا اضعف داو ْ

 دبا فرت ف وس تعقىن ااوس .ل/ىقحأ
 و ورحص د مف اهن جناو فطع ع

 00 د 0
 00 تن

 |ىفورمول وتضم نضسووخ عا قول. وم |تيصن وص |
 ماقام واخ ول تتانيطملا تمزج موز |

 هفرلازامفلإ لع مفلا | ف طعيؤلو اوقتو ورعوديزب تروم ىف وار عواد تبي اوصل ؤ م رعوديؤ .اجهنراو

 ,زطملا ف ورجر اس تورد ندعقيو ةي) مزعل و
 1 ١ و ماظلاذعم 0 و
 يرعما عمق ولو ة ودلال ااودسكعورضملا
 يقاتل مومو ةسكعو ةركسل !ذعذؤ ماو
 ىلا: :اقباطترطعب جاو مب ثن يااهل
 مرملابو هداولاب قي داك دوال و عمدسكو لا
 | ناس فاكلا قب سكول وياةديكوتلا فلالابو
 موّملا 0 : ”ىبةاعوفم نال

 ياو سفن يز تيار يزابوصنم ناك ا ةيصنو و

 1 ديو تيرم تلا صوف ناكم ضن 2 3 مللكمدقلا

 ناك ا ذوبوت قو موقلاب و ةسفن

 اطار والا دمر هوفلاو أدب الكولا
 ملا ىلإ ةؤاضنلاب ناتفرعس ماكو حسفنو ١" ملأ

 ” رد



 | عّتسشرلو فراعم اهلك جمل وتلا ظاقلا ندل تعنلإو لاقألو
 8 نعل دولا كانوكيو يوبرصملا 3
 !انافلال ا اور اصرض ىلا اهنع] ىعيدل ب نيو
 ا ناب ئىلاو تاذلاوا 9 وكسب سسفتلاوم |
 نادل عاجلا عفرتاوبدارريو كلا نعصع لاير يتلا نعال |

 اقتواإ وسر واذلاتكتد ران وكي ناإ حارب اجت 9

 ةفقحلاءتشو ناجي عفترا هنو ] ةسقندي ىرااجتلقاذاذ [[
 مىقلا: :اجلقْن اف |يقاوقلل ةلماسالا عبدك ب عجاوإكم |
 مد ,رااذ افرضعملا نعامملاب تربع 9 عسا

 اكون روع ملك وقلا ا نيبو جمل

 ”اكيس هةمه عد خاظافل ايف قدك يعل ظ
 بات يجد هؤعمدهتدل مجا اويووجا هباونظ الا[

 امرا تأ تال مكوه تك« ع ظ
 لام ز وتلا ]40 داصلاب عصد]و قنعلا ولي وعيو
 ١ نعاكو ميلا نعفنلادلفازصالاو تما ةمناوعيو
 ير علان يضنلا افا وقت جارت سمج
 َق 2 » وفلا تب تاابصنلإو 1 معاك فاق ةسفن د بز

 لوقيو ناي م دوقلاب رضا ةمياوتزع عادلا | ٠
 1/0 اق يد بن ديذاجسلاوسفتلاك امجإو

 وقلب تدرم هوياهتو عج اقم جهتي ظ

 يملا يففنلام هوا هي" ةيئعجا
 ١ نيلل يوما ةىباوت فععجا وجاد علو
 نم ولعماز عدهم ١ زجو حرج ةيصيو ةعقد جةنم
 عذر نم مبأرع ةةفسإعت نئيإمف ,وامسأ نموس ١١ نيااذاوأ ي لوف

 لو عملا نم ع '*لا | ني ياوعت و مزج ضفح م بصنو
 يتلا نبلو الادوهشل فب اسقا ةعبداديع) مهلا نم
 ّْل 1 دان و سلاف اىنملاي 3 12 تس نم نسل حم يل ئشنلا

7 
 قهري



 أ يبرز تيار طلطعلا | دب تمهل شا دب زم بملف لعاف ديرو لوعفمو مف عفذ درارءاو هديب ىنئيعفن !اتضلا ل دبا ثمد ضعبو |/دعلا ل وخد ىوقتقحلا عنمو مال زمر) دب دلو هبالومغم فضرلاوإعأةوإعف عاملا ءايلو نيالواهفصنوا دلت فيضرلا تاكأ كلا نمممبلا 0.10 تير وراطمللا دبا بلاس نا ديمسو اكنمإل ل يسبف منن نمش دب زو نمل دب كوضلو جعاذ حي نو ضامإعف اج باءاو : اذبن ءاحرل | وقت ممالإف 22 ئتلال 5 !تينتاؤو ماو موتوتالطنارس تا دا نل مي ىدل الهزال نعل دب ىاطاغلا] ىب عيار اد فوظللا ونزل يشالدل اجلا قديطمولايتشا جبل اىبعهنمل دبل ماشي ناومو لاقشدلا ]دب ناانل يرحل رول ايواسم و١ كو زجل ادالذ نال ديلق داكن مذزجلا] باكا لا نميضمبلا
 7 انه

 ةههعزمبزدلا هبضتتقياميسالا وسال | ني هجوأو هيلع
 كلذودع عدم ةهمو ١بز ئمزص اح بوت ةعبرا باسحلا

 00 ص

 يبد



 هوا ةكا ناوتفوعا اوال اوإ نانكيوا ناتفرعما ما هنا
 ناتو اهظموارن ناسا جبرا
 ضد ددام اهنم الو متعة تس هزم
 زارملا ماه سماق اواو و ةعمورلا هزهفامذغ] نب دوا[ ايضا

 ١ىس الا تابوصنم ىلب تدلوطلاوةىكوم خشمالاو
 + ورسالازم كنوسنلا|امنالاتابوصنم تمدقتو

 م دبل وعفملا دارهتلاو[امجذلا بيف عصوانوصنم
 دي .نئلاطملا ةيلوعفل ا طيعبوصنملا .ىشلاواجيو تيرط
 تسال نال فاضرام تصوخ .نايرلا ىالنداب ط
 الاد هنو لوعفلا ب جمل اه تاقظلا ناذع نادم ماما
 ممقا'نلأدل ا> شت تطوف, ا ء.ىنل 1 |رويزداحو نع
 ١ ممل وخا ضعف :ئثءم لاو اد طاخرفس فس ملغ اوظ ذبل

 004 وعل ةطدايساو هةقاوان ىيبونالا موقلا
 َن 4 والشلاو ترسو ةمم لومفحا درعلاو قد كنيج

 اديز 0 و 20 م
 زا رمطتت نايا قاربز تنظوخ ةراجلا 7

 تاو ةباومقلا وو : نيخاداهنوكتوا ت لابو )
 ىن ىلا تاعوف هدو وتعال شا ةعبراوصيف بيصنللا
 انابقد ىمتم باوبأ و دبر ولد نيبلاورركوتلاةفطقلاو

 ىزلس وجيز تبرزووخ وو عسا .دكياذب|
 ١١ فدوتلاا نمو بضئاوعتد و بوصتماديزف
 صا رست ايست هيل ومفل ايا وت بولراوعو 8-5 هنا لومفمسرلاو سرغلات وابا 5

 قلاع 2117 تبرضوخت لذ مدقتامرع ع
 وسيما و ؤصفص عمت هوعصنم متلاضيا نامت

 ميو وعطر ركب لخارقر شب باز اع |
 ٠ الع



 ةضاخاض
1 

 ىداهلاو شعبا ةمالع فلولا وف 98 بمصناهعضومدهبأ

 ب بوو دبنلا دوقون < يا
 غل انك نتلايف مجلا ةمدلع هللا و بالوعفم راهلاف_ورع
 نازضتادنملا زن وقوخ تابئاؤلا تاناد)) وجر ع
 جب ةمرلع#و رشح نونلا و بلوعفلا ضااولاو_ورع
 صا رحد اهلا و الإ نا نم اترك ذ امو سك انور تاكل



 ا

 يي ا |روب ههزدو دؤم اع عمدقتي ىذلاوهو 4 :الاومداىضفتلا صنم عضومأو ناعقءاو موفر ضومؤ نانطصتلل:ولاو فاكلا عقتدلو صا وعر مضل
 هي لوعفلاعصن عضومو كهلزما يبو ةيانإف هقابإلا نمراكمو تمركاىابإ كلوقوخ هدمو كلا صولا اضيا
 . |(راوقوخب مانغا ضخا انداد ظمتلاو ١ ةكرشلا عمإكملا نص . || هج ةمواهب ل كللانو بصن عضوم يدب لوعفلإض هدجراىانانانإ ل | تيرم وا تمركا ٠نارإ وق وغت سفن 3 وا وضد عمو زمام ند يراعي حاصل :يلاو
 قاكلاو هبالوعع لازما اهاإال |ثمركاموا تم درك|ايلايو كنوق | وض اهل بطال دينو صانلا» باطخمفرح ةمىستكلا | قاكلاو هب لوعنحل ضاباذ دايإلا تعركاموا تعرب(
 داغر ركملا عضو داس ادةزنتلاةملعشلالاو مخأد

 اظل كنار ا وجونع ةل اد فرح ةددشملا نونلاو فاكناو لوف ازاو نثكلالا تدركامول تسر نكاإ كاوقرش قطا نوما وج م واسد وول ةمهع حلاو هفاكناو هب
 مركر ملا ىف ةبضلأ ىلعةمالع :اهلاو ب ليوغل ا! ضايلف هايلالا تيرا بو تصرلأ ماد ادكلوق يدع بناه كولا رفحا ط ص اتا
 /توادوا تمر ار كل اوثوشع هسافلاةو ا

 .االلوقرئاقلطم بيهلا تملا ض تكمل او تبفلا 0 داس ناو او لوم اضاف ىلا
 موا تدزكامو تدرك عا لدوقوخت بياغلل نذل 0 ياما: يوما يفوجةمدلع خو راهلأو + ل فحل ضاياف كيإل | ثيركا موا تعرلأ ط ايإ كالوقوخت يلا كلا وعض دعو داو ميلاد كالو مجاو اهلا و وعفا راب نجر تعامد 2#



 مَع ةدودللنوملأو اوذيلوعفلل رض م نمهأبا اول

 كد ءاودإو وضل اوم ام حجوا 0 يو ةبقلإو تلانألا
 0 اورمشسل 1اوةبيغلاو باطنلاو| نإ هتف :ورحاول
 ومما قلما وع بو 0

 اوس 0 هج 1 0
 ل تلو دوضحال مااحز رؤ دنيع يرو دالذ عم ةقفاد
 هلو ولأ عوتتفم عقلا نا ٠هنيعب دك فورت ]ك3 فير
 نود بصل جمب يعمىمصللاا قف او ناو نعل نلكس
 ا وهن ةفورؤةلظفت ةقفاون
 اتوا دوه تاي فورلانو علا لمنلا
 وانعم وردمومايزلا متل ةفاوم ادوعي وع يذلمصلل
 ظ 0 ةرافتما هنورحورحاوؤعمبي سودجلاو دومقلان ل هلئؤل
 1لادناوواواونعلاو يفاّقلادوعق فوردو بيلا و ميللاو راج
 ملاك يذل ميقتلا سو مايشلاو فوق يلو ذو
 | نيردتمإعفب قصنمالا لوقت بهذم) ا ىادعم ىكؤملا ؛أ |مقلاد عه صنم يونمللا مصل نارإلاقلاٍفراإ عزمت
 :ولذادوعت تدعتو ت ترالعادوعق كس جر رونن ةظنل
 ' و اعمال نمل علال ويدعتلا يثفلاو
 سطو ترافل مزالاو ىروتملا كر هزم
 صنم نام: هدام هاومبام هزات ةيف لعن بيلا
 ا | يعتلا لين وم ومريح هيف تاولاوعملا جعاادلاظفلاا

 ةيصطما



 أ ىلارفلا واط نموموو كورلا <ومتنحلاو بلا هيدر اوس ةينرطظلا
0 

 موج )لوا ةلمل ىلا سفكتع لوقا جيل يللا هيرغ
 "لصزمومو في وتلا عمدم نعد وركتلا عمتي ونسلاب ةو ديو |
 كو ئنثالا موي ةودغوا ةو دغش رووا هجمت هلا عوطولا صل
 ماهل لواوىاهلال وا يد ةودغيؤ مدهتادصلراو يومان
 ىاهيلاو ركبوا ةرعب دن جال تتش لطف يصلوا

 ,,ااذا نيو بو هنيعب مودم هب در ماذا ةيوتلاب افا ٠
 الموج دوردلجالوقتولا اق ]يللا خاو) لا حاوعبو كاذذب |
 مويلاساوعيوا> عع راىسألا سارع كنجاوا ميلا مخير حست |

 كك . ع دادغت> موا | ود هيف تشائلا كمويوعب يذلا
 موا ح بص ثلا مور ةيتعوارتعك يجاوب وذا )هللا
 ريوادباب تساور امرا: اسملبجلوقتراونلا خاين نود للا ان مفاد صو بل بصوؤطتا اوقات
 مدبلج باوا ابا اريززكادل لوقت داون اهدا ىذلا عمقتتمل ا ناعزلا
 دماوإ مولاوماولاد.دادرزإلال وقت مزمز وحد ادماو
 ات اير ةيسانمدالذ فالكم مشلا”اجيزرجو انجل قاوقت هس نمزارساوعيو“بيحف تعادلا

 مو تاتو هما نق ا عسل : دهم 9 2002
 لوقتمامار فدإموعو نارتو كفلخ تلج وقتماما حض



 رو تاجا وقت لذا فدا موعد 1... نيل مادكتلمأ
 ىي ةدردلا قوف تاج وقتىلاعلا ناكلاوهيو ةدذ دن
 ناللار مبوب ارو ندور تختم وقتاقوف دض

 ْ يميوعو |: 0 هل ماصم ديو عتب 0 عساوعبو عتتاطنم“ يورك يون وق
 | ؟يو نم ريلا]اولاباذجد باقم ياهي ا 0

 1 بق قلتو ديما يادي نحت عاوقت
 ناو تار تعاملوا ماعد هيك 5-5 ْ

 رف ني ةفب بيلا نأكل إ وانس تساجلوقت
 ديعبا طن ٍناانع رة هدب قتديعلا 0غ ظ
 « ١ نت و نيموزق :مهبجلا نال )سا ئم كلذ هناي
 ا يمس متالاوسلا هلل اخلباب |
 : 3 ١ىلتايهلانم با

 ا ب1 ديزراتيخ + ناصن)عافلا ماما ىكف

 "رفا مصل ىوقملا ص ري ف
 امافلا ئه هت نة اراوععم ىزفلاوىوغلا م
 تذلداتحل احسك نادك هرفل ا ىبع ترفل ىخ كوعفلا و

 ياا ومفموصو خلا هدد اىبع نمد اقل لحاف صولا راكلا م
 3 و , يل ع انتبملا لااا ١ ,لشارلا مدان ذهنلطيو

 0 . ىف لاب مدرجلا نم نيمو جوتاكل وعفملاو)عاؤلا نم
 متاع تصلب لا مو :سلاجونميب

 هزم هعشم نمله انو هيلا
 0 داو وذلك لامة ىمدلا نكت داو ةكال الاحلا بوك
 ل هكارفابكا/ نيرا اهودلنذ ني هال نم مجقفتلاكتذ د مالا
 هىقاوو ةفوسري ةركنو تعزل باقتنمو بوكلا مةقعشم
 د و :يزكل |:ةةفرسوعو دب لاه صو ملكا ما2 نوب

 ىقع حض اوؤنان لا دوق وق ئاقتغالا نات نفوز عيج

ٍ 



 كل

 2 مز اندصم قحلاوع|اقتنزل قالت نمو ةدماجأ مند فس
 اج رصوقهوعوريو جك شل ول موةْإقتسعةمز لح
 ف.كهلكلا 2 ىوبإلا هل قو فالك نمو ادفنم نعم صو ةفرعم
 نامت 02 دارالاو هيد اما جعةموق م انف سودا
 !جالع ةرئاولا لو صفق ءاوسوأعلاف اعفلاو كرخحا دتبملا نخب
 ما نسعرل مهني امو ضوالاو توسل 'نقالخلا هو لاهت هلق ا
 لو لصو |الا بحاص في رعت انت نموابكا, ديز ؛اجوخ
 كررلا يلا فهل فصول احلام 1١ ا صيدارداوامايق لاجي
 فكناب وهدا ميزا ف صواب ارديوداج وق كنا
 نينا افلا يصنلا مسد اوه ملا شقت اىا زيتا
 اقر عجب سصتكلوت_وخ اتاك لاو تاعذلا
 اهنا ريض اق عفاسفندج# بالو يطسركتا 23كمايأناةفتد

 احلا هبس لور يجاسفتع اقفل ةبش
 سفن تلاطوو ب ميزت ردو قرعسصت ماكلا حصاقا
 ماهوب[ هيلا ىاضملاوا فاضل انعدانسألا لون بت
 ثاداوارضامح وداعان نآ/لى دل ةاضللب ف ةيسنلاو
 ءاناوشلاٍ عقواطصفم 5[ ابهص يشل ارك نا كا ذيع
 :ءا) ولا! "ثم[ما فلاي رسما مفل اوس رشم نع شريت
 ندعست تادمو اد الغ نرشع تيرتشا كلوقوط تاوذلأ سم
 اوندن نريهنو نرشعتا جوج ص هله ورإلل ري ملغم ب2“
 دا صاهت وك ميهيصدادعلإ مساند نيعست تاذؤ صاحلا
 ١ رشوارزيفق و اتي زإطركر يثقل ع هنصو دو دعم لكل
 | ىداقلاودادعزلادعبرهتلل بصاناادذا ذر مواضرا
 | كن ماعاواباوانم م د1 ند ىماوف ثىادقموا ددعيبع] ديام
 هع اكن هسا رسمت نموولا ناو مسقلاا نوع نعرمدل ايو
 مننا موون داو يتلا بصناط و د رهلاركو لعمدقتي نا

 تلهحول الن !ىرئدلا سلاما ينعي اك فشلا لعاف نوحي ناإ |,



 يلاتاعبحو حمئ[ضاتللا مساناكم
 اضأرا فاضل نعدات بالا لوغ دلما ةهجوو نم مركأ الص الا نذل بسن زق م اين ٠تن3ان11 عا ةهموجو
 دن [جاوابا كنم مىكديز راصفلز يفاضل ل محيو هيلا
 مو! قحعسمر وجور اجتاح سوو ف ملاو تس دب فاعف
 9 ا . م١0 75 0 4 قوم دنمو عرك| كف وطعم )جا زيقتلا ف وصال

 || ىاانشتسا فورحد قلاسا الكا غول هدلولامافذاوخا
 يعم فرو اعتاب مسادال اود قافتالا» فص ماسق منال ةققحلاو قل »بلعافو درحاعت سو نيا كياودل|

 "ا توام او دال هنود تسال و تاع وادع د ذخوعبو ولا ءلهقلا نعب دورتس,ايسل اوس يدهل جد ص
 ابجوماماناجبت ملكا نوايا >اايوحو بصي 2١

 جا ةخاسجولابداحأو هلم فرك نينا ماتلابجاملاو
 اجيزالا نقلا ما لوقخ كدذوهوبرش كون مقبسي ولام
 ”اماو جانا نلإؤ سانداوإوإل ا 1ك موصااوعبو هنم نشل نالو اماث ديوك بجوم مان كلكم نيلاذملا نينه ثالوث مال ابكنوصنمارعو تتلف وع ةرمابإس عيخاعالا نلعب املا بوصن هاجد واش فرحإل اواعاذ موقلاو ض امزعف مائف
 ممم يح لا ايراوسالارم ضهد) بونت نه] نبيل سلوا مين زاج ونمو شلك لا. نيو فنعم دقت اياب ال ]3 كلك ناك و ههجسدلو يس قبس. منال بجوم هوك
 ضل نبال عرلاباد الا مولا مماينلل وقنا نجلا ىلع اب بصل اضن ار اج )ضوؤخراابوصنم ىاذع عوف رص

 هم دبل ضب هلاصتا امك ١ نضعبلا | دبل بجيد عقلا
 انوع د وينك ب زالل هريدقتو يدهس انعجوهوأر ريتوا اظل

 هوبام جدو تل قو داعأق



 اني: ءالأ اموقلابتي .امشلل ذوو انت تدل كصلل اباحي

 32 را عوقلا“ تنبأ, 00 : كتنداط عمار جنودلاو | ىملا

 لاما ارميا هوصتلازمإل نيدءلعمداوسرغو

 لعن مديون دقت وعام "بصانلإإ نويل زلاوظبم
 هنو | ىلا ناييعانبايدقم تيا هلبص نينا وب نوح

 لع مام ج ع هعم ضل اروقة جو جيو ها
 1 بملا نوكيا تيت و2 انائوصنم م نوكد نإ ارق

 ناتاريوس جتميداو د كلام ودام نأ دنع يعل الع
 ْن 2 دقتو هم ينتسب نابج صا
 ضفتي ىضبو وأ ؟ت يف همضتشلل !ماوقل اسوعوتملا

 يمينا نعنر لماف طير 02م3 نإ اولا
 أوو 2ماقب لا فلاط عد ونرمجيزف سوال |ماقاموخت لعافلا
 0 تصردل دوم زلات 0 و 37

 داك يعول بوصنسأ سيزفأ دولا تب اص وني
 | تضفخم قدهس وره دراج لمي بلطي ال 1 مامن ألن اث# ةانحم

 ايلي سوفش يزف تنال ترمب وخج فرح شتم
 اضامن' دكاغرفم ه ننيوحانشتسالا سس دوةافلم كايقرع هاوتم
 ينال 0 يشتمل كاز مامر عبان لكلا غ ةرتالا
 و واهيفصقلا ةماهضب يو نياكي ىويرفب
 يو كا درج وهن اديك صوصخا نيل فود
 فضا اندر د حسا يا دما د] وسو كو اسو

 و وطعبو دوو[ بقا هسضت تلا طع ملابو ديل
 دعب 0! بوحو, صال !نعب هقاولا "اطفي م داوم ىوتسو

 دل ارجل منك بدلا ات ملكا | بوجع مالا
 اذ ييرصت ناو لمادا م لا بويا 0

 ْ يفر يغار وت ىو ةصندو هدب 2009 0
 ضعاف 0مم لحن لفك صت اءادبر 0



 جنا يعرجاب >د الشيل هب ومهم يب سدادوجو ةيئرتتسم |
 مم هفادعنا ئصنلاب أ رعادعد بورن ديلد قع
 نإ لعلب درع ادعد هبل وعطمارعوابوجو ةيفرتتسميإع ذو
 ىفاةصلاباد 7 وأ ادب اتت كرا وبر درج هئويراوعا

 زا ناعما لعق )< نجلا يقاتل ىبايوإ امناء يع
 اتا تيناباذا دونت شد لح وااظفلاوجف تاكل
 ةرفاس ماذا الفل ةركلا صرت ال 2 حصاة ينس صفب)
 ءارازا دل م ةركتلا بصن رضا عرفس مالغدل وخامات ةفاضم
 قت فمحفرطلإ ]جدل ةتاهوبشم فاض لا وع ةدرفمة كسلا

 ىادإؤ ودب بصتاهعنومو ةفلاعاوعم يصاهسالحرو
 | فرد ورهو خرقا يل اانربصبلا نم ةفياط بص ذواهترن
 وسم ىلا بسن و فنمدلامدلوصايوعيو نيىنترغ مال ففل
 وارصاةباهيبإصف ناناعر تابت منان ةركتلاال قغأباذاا ونعم
 ىئونع بجو هاجتبالا دع عقرلا بحوةفرومبعال كخد
 ىضد طابو ]حدر اول دل يدا ىاركت كاسيكن او عببملا
 راجوكيلا ةشابم عمول تركت ناد عيل ىادالاؤ جيرمدل
 دلو اىدإذ لحردل لاعذلا يعحح تبغ نانا سو افلاو اهلاعا

 لغلق تتخواوا ين وااهسصنو لماع وجر َعفب ةزاما
 جف | هاا فرولحر وجرب طادلو ىادلا يف طال اغلالا
 هوتداهت عم ةث كلت هجوا ست ةينانلاإل نعد ركنا نال ضاعغلو
 تددوطل اف ىكذماهنم|يجوتواهعفر عمان او يذإلا
 ةرحار املا ابالطنا وو ى. دادملالاىلا عقب ماكل
 اتموؤلابدارلاوؤعلا دؤملا اونا: سحوميداهتاوخا
 ١ 0 سسيلام قباسلادل يلبى و

 4 وتكييف : اداهوارذا ده)و دوصقملا فدانا يشل هكدا وق ةهدادلابةدوستلا

 رملاوزللااناف كتم مماهتض باسل وكروت 5

 ةؤشلاو ظ



 || ىايتخالا ةلاجؤ نيون غومضل دعنا نسف ةدوصقلل) ةركلاو|
 0 ل يوم

 || اجاب نةووصولاة كلا تمو ا ومفم هنأ! عصتماسو طل |
 قوصر تاكو ةفوصوم دوست كلنكاذأ ةصاعمل
 ظ د اواو لاوعنللاموب هنن ةيع كك يعل هظعأيثيدعلا ظ | نموا هىكذمر اين ولوقبا يرجو عاوصت شئت بولاف
 ظ اضل! بخاو فاضل ةدوصقإلا وا ةركلدإ مقا زئقالا
 : ا هطادسعأب 0 ةئيعب مناضر ذا لطي تولإوكناغاب ظعاولالوق ةبوصقملا ىغع ةئدا اثم بصتلاغاوبفئوجدل كغ دل وجو ومنو
 | فرش و دثومايو 3بعلأب قينراب د لتعاولاط ارو ههحو

 انا تل ككخب يذلا توصنملاروصملا مسالاوميو لتحل لولو ل وعفا وسو جا نم ل وعفمل داب كدونم هنيمسأ
 الجار. مان هلو قرض زمان ئمرداصلا هولا جوجو هبا
 0 لا كحان وول
 ذهل ملإل : اوهمورغل و مايق ببس ناآذ بنصر داضلا 1

 قلتي ولوج ل وعفمإل لاو معافو مفي ماقدب علو هل
 ٍىصنودصم+افتباف اة وعم افا كتنصقو 1 دمااب ٍ

 رفع[ ءافوؤعف كى صق باعاودصج نيبو تلعرو
 نؤميببو هيل اضمك فورعمو هج لوعفمافتباو"
 داو مزدلاو يروتلا لمفلا نييك ذ ينقذ هن طعما شما |

 هعمل مولا هعد ٍلوعشلبا اب وغو نامل ءىصملا نب
 مناسك يذلا :ييلاداع دعب 0
 اما ام ةوصتم رفيف شيش رمل ءاج للجد امها ابحاص ئم ناجل ةلاعا) ذلاةعم
 دواؤم ابوصنمم شفاة ريشا دل ىوتحوؤجلا قر صلا
 نعول ثملا يزهر ميو يوتس ليف أملا حااص نص نابل



 بابو مورا باوبإو داعم تمدقتتحق ةنوصملا عباوتلا دل اهيواع اا ةجاح فر خا واتبل واب بقعا طتسا ١ عزرا همرد مدقتدعن اقاسو نارضاهت ارخا مسا( ونا ماجة جيزتناكوهتاهت وخل ربخو ناك ا هاد ةبشخأل زدت هرضيخلا للعام ع هفطم وبعد ةواولا معب ءهوصنلا

 ١سالإا كاضيفنملا ةناضاب اس1 تاضوفخأب سشوز مو دال خاطير نال ديلاؤو هسفئاوبكنإب ايكزلز دا ىوادبو تااىضطعلا ىإةاملاادبز تمتعت |
 يع ةوهشلا تاضيوذملا يادكلا ةطاخروو هقاولا نابل

 هتاضإلاب ىموفخيستوؤيز برص فحلاب ىو هنع ماس ةثولت
 يورو دي اميين ضرما اذ ميكا وسال ةنعتلاب لاضو زم مجرلانجراو هيلا م ةفاضاب وصوغتت ميكا مسالاو | هيلا, ضوفخ مان خيسل اي ةثالتلا تعج قوز ضافلا| زم يزيل لات: هلوقيضنصل ا داموصو فوضوعبو | ا ظفخإلا نار ىلع عرعبسلاب ضوفخت حشو ديو مليم
 1١ 0 دا فصلا رض يد طسدئا جم ك ديا يؤ نعو هقوكل ىاوخ ا دصبل نمو ضفنتل فورم ١
 ءداوواولا بد نييدإ ام قلا ف وره ضفخيام هدرإاملل يي مدللاو دس لايم فاننا بونملاب ونص بلا 0 يون
 ا رة رددتاضالاب ضف انام عا 0 يامويخم ود ذنمو نمد بي ياهو دس خرا لإ جى دوو بريواوتد هلدااثو و و ييضداشلاو
 هوما ياوعو هما (كؤلاةفاضاي موش ديزف حيز
 هلا لارز اى اب وزؤصاصضيلاوا بز معمول دع
 ناب وزخ بوثرك ىتحلا ايب ليع ةل اجل نع ىدتفي ان فاَشلا



 ينس ممونزخلاو حسم ب زخم بوث أ حاس

 ظ 0 هوئاطلاعنت كلام ناد ةذلاوم
 يا عبو صبرتو يلاداا كم ادعتلا

 ا ظ
 د١١ نو راانس جار تاعوفرلإو دهتد قف ضنا

 ا همالا ةمدقلا لعدركذان درا اى
 هدعبوندل يعهد دضو هه

 ةودلا فعتتتارشل ست
 مع لحثلإو ,داهرشع يباع

 فلو املادور تس باع

 ىياويا قحلا قفل لع
 ملل اغعطخملا

 يلا هورل
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