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 نءينعم كرش قلطبو ئن يش ةلباقم ةغلوهو عيبلافف- باب“
 ام ضوعب هعننمو | نيع كيلمت عدلا اذهيوهو كار شل اوؤعم ك باقم اهدحا 17

 لو اا ىنعملاب عيبلإ زم بلرملادفعل | ىف اثلاو هلوزف هاوشلاو دسإتلا لع -
 ىقتعل ا انهي عيبلاو هلصاو داس الا دارموهازهوةارشلاوهو لباقي مو

 | ١ مدن عرلصلاو حلخلاو حاكلا جرخي اههوحند وصحن او بلكلا عييزم جميل ٠ لاجارخا هنرك خم ةيلاماناوقذ ةعفنمو | نيعسكم ديفي ةيلامةضواحمرفع مدينا
 ُ ا زووكد رهلا ٌقح لاخدالةعفضو ااناوو ثكك هو رععلا

 عفر حصلاب ينال ديفتسياماو لب عاتتسالا ىلع جمزلا طلسن عذر حلخ ا
 _و| نبع كم(لوعب اضي| ةجراخ ىلم صاصقلا اعوتسلل اطلس
 ضوز |أذآو ةضواعم تسيلف ةبمل | اماد ٌاجالاج ري ديان ابّكعفنم
 «ج/ارخ اى ياهل سنهلا ف هينمدحاو لخري لذ نوع ةضواعجومسال
 وجيل! ضرقنلا نآلا بانى ضتقيالوه ةضواعم ضنفلا نرد دقتنر
 . دياتلاه ياض قادت و ضدتقلا كامو ابِنابمادامدصرف | ام نيعىف
 . قانءالكشيملو فرعللا درفت ضننغملا هيد فصْنِب ناب اط ورسم اضنقا
 ريهضلابباري الاتهطير عم حاكنلاو جيد زلال كاذب جرخإل ط تن تكلمنا
 قر وصف لقط ملم دقتسلم دال م اظتنالاه اشالامساو العلا ا ساد
 جاجا ليف عيان ل صقاد بلا ةداشالا اع !سساب هيو ةنجو ذلا ليبعت
 ,عيبلا ىفرظنلاو (دعب فايس ةرييثس ه ربك يداحاو عيبلا سا لحاو ى اعت وق
 جو ضنعلا لبق عسل لح ىف ئاوجر همدذل مث هداسضو هتح توف الدا
 اه انعم نع اهيجرخت :يؤرع ب ارغب ترئانرقو عيبلاوف نلطت ظانلا كم
 داشيرالا امس دو فئلاحلاو ديبحلا ةلماعم ىف و اب زب ىوخللا

 اذه ىو احم اك

 هد

 هيوصلدبالع يبلا هب مدي ام لسد كيلا اعمن

 ببلا اا ةةغبصلا ل والا ضوعلاو دئاخلاوٌةْضْبِصلا بوما ةثالئِنم
 دتعر] هب ابعاب هنم ئئضلا الكرش هفمحتو عببلا داقعنا ا يإ
 فىئكلموا اذكب ده لَسرشاو ا اذلباذه لعب لك وُمِي نأب رشا برش أ +
 ١ قيطتاعمال لش نا لتعب كوقيدناب انشا: يزتشسلا ةيشنب لالا تلعن .٠ حم حديوةجيرالا ظافلالاي احجار ارا,هلوتف اذكب انه فسر كش او اذكب انه
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 دعاء ضنسشفل
 امس نسف

 ا

 اعطق هيدفعس الف كيش نف ناالتيزْسا ل 6 |ذاامّو يتلا

 جي قنا تا نعل نددت واو
 يسد باع

 ظ فلاب لكبر يدق هفلاخ ناب هم فل اخولذ ىنعملا يب < الل ف اوم
 كتعبل فص فو اةبام سمو فلاو |ةيامسمخ كراش الوقف

 بلاب كئعبلل جاو ا لولحئ و | حم فلاب لفيت سلمه سلا:
 دا ل 0 ةيا بسلا
 ىتاتنلا ناك وييفلاو باح الاربتعا اناهن ان ىدارتلا مدعي نذولإلا
 تاالا_لطابلاب كتيب مككاوما اولكانالاونم | نيزل ايم اي 4 اعنهلوفل طش
 غطيبف كسلا اطانم و طيالى غرم | ىضرلاو كن .ضارتزخ ون 4
 هكتعلل ولو لوب از باج الارفو كرااوع_لري_رهاظرما يلا
 مالك غنفم ةيامر مكب همصدو ةباهرس صن تدق كاففاشلاب
 ب”5اهناب ىعذ ارلاهلكش ساو بن تلا فنككن الطبل انه نوكشلا
 تبويتنألا ل ةاكرمالاو تيزهملا حرش يسلب د قع انفع

 ععلاكشالا لسن ف ام ىغخي الو ىهنا صلاه الان كاك اكشالا
 ققاونلاة زفل ك[د لرث | الو سرْفعل بق ناو نا يوونلادارم ناو ىف اًشلان م
 و ؤعسراالةدحاو ٌةّسفص باجي |ناذالطبلا هيويوعملا+

 جلل ]ساكو دتعهصئلارحا ق بعل اي درلإز م نيتعفص هبحوللا
 0 ةفمصلاداحن ان داقلا جول لع هس اجا قتلا بحاص
 - اذا (مذ خاكنلا ذة مث |رلا ه اهح اهح لاقل لصضفد بجوللا
 ا تلأو الا لا داق عر | لصاك داشر الار صخر ةماو ةرحح
 الن افدحاو نبال هي عص نو هنيضوحن 3 ءاطاعلا لعذيتحا
 ببارلا تحزم ونلاراتخاو بهزمرلا وف رويس اوه أ لا[ دّمعس
 انعبا مهلا نمز خلو وتلا كر و خابصلا نباو هكوخبل او فايدرلاوجشامبو ' فضبتلاو يحل "ن علا نك امفرحاعس هيد ءاطاعمل ادعت لب هذاقعنا
 *(يالابداةئزالا ف الطاو اهو و ةاصح اع بد ةزب انهلاو ءسمالملا عيب الطب

 لقننكاهمدقتو هيرتشسما افرح 4 هن ةرئات/ووستتسإو

 دا يعم ده: عا اس مدع

 ا

| 

. ٍ 1 / 

 |||" 22 مىلتس

 راهن



 _ل6 ناكه ب نر عدا نان هدافال اومماطسالا لصحي ام هب نريعيرل | ذاام

 لوف ذا تلبقظ زل مرش عم عدلان م -كيكؤيلال صفوف حاكنلا
 اهساوارىضلاب ب اج.الاي طير عم حاولاو | جي زتلا طفل نمدبال حاكنلا
 نييغنؤ روصو تلبق طفل مدعتلم زألم اظتنال ن خانالا مسار | معلا
 .نال علت قعم انفو لزق و ايل اشالاواٌؤعلا ممساب هم ةجوزلا

 تاوجىت ثكل#و كي زاش اوحنب موب 0
 قنعال6 اذا نف نمضلا عيلاو تعتن | هب اوج ى طرتشي الو ثحد
 ا ملال ازه هيف ىلياذك هعوع دع
 قو باظتملا ف اكزم باج الاى ربآلو دياوذإاز م هداشتسإو
 ككيوم تع هلوغب دقعُس الذ ب اجيال ان: بطاخلا هنال ءارشلاو بولا
 كتصتلوا كري تغب لة لذ ب طاخملا رح ا عيل ءانسا نم دبالو
 البل وبفلاو:باجيالاب عيبلا دفعني ناد حلخلا غو عفارلا م كذ صن ل
 جب دارلاو لصفلا ام | («هنيردقفعلا نعوبحا ظْنل_لاإ البو (هزيب لصف
 :لالدلال خت ل واللاب اوج نوكر نا نع ىف الا جرش هئالذ فك وطلا
 اًماو_لوبسلا نع هضارعإب رعش | اموه ل بوطلاو .ىخارتل الغ
 هع: كف ضارعالابرعشب لف ناو هب لغاشتل | نالف ىنجالا ظ فلا |
 لجال اردد ّمعلاب قلعنم ا نعزارتح | ينجالاو يضارتلا لحل اءدلا
 «ضتقاامو رقعص تلبق_لوتيف عيبلاانه تلقا فل اباذك تعب لوقلو
 ةبطخل لع مالك ىف حاكنلا ف | صحو عوشضلا دب حرص انوه بكيلت »6 0 ةلاقعب دخل لصاو داّيالاةييتْحال | قالطا

 تالطلاؤ؛انثتسالا بك[ > لم القنو_مضيالنا حلشلو | صح نا
 قالطاد (ْنع انهى والاو (صيصحت بطض اف هأرقاد م امالا يشن نع
 دقعلل م ِصتسْرُم ل ونقلاو باجعالاب عيبلا دفعني ماو يداقأو داّيالا
 0 ابةبطاخملاث راو نع نارتخاكدضتق نر ص ريغر وم

 9 هيراو ليقف لونْعلا لق باجتالاب تطوخ يذلا تامولف ٠0
 لصين اؤم تاجيالا بمعروف ف يكولا تامولو عامجال |هيذ يدرو اهلا نيب يقتضي

 لعدن لانو اءزم د ساوتةلاو تسل انكر لو تومل اب بلحن | هنال
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 ا
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 ا
 ٠
 ا
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 لا لال 9 ياسا ص ةنظما7 2002-2



 لومي بطوخ اًعيبلبت اذالكولاىف قفل ل ةنعفرلا نبا ن الع اعيب

 دئلاذارظن هيمد الذالاو عصيت ه1 ب ك1 |(نلق |

صل الخ بحول م ديانا يب بط لو بطاقتلاماظسا
 مءالكالابس 

 177 تف ءل دارا تا
 كيلا سورنم موسع لعد ديو كُل |نعينارتحار دلاو ي احلا نابع
 هيك هيلا | اماوسو |هيلع نيدلةول هلام عيب يلع هجوت نيل ق ب

ك اذاام اضد | ديب و ه]رشو هعيب عدن هن 6 يلع ادا
 ةأرلالان اك ا

 0 اذعامو 90 ع ل

 !| ىف لعل داك هيلع هركاام هيذ ديال نحر يغب هاركالام وص:
 دج اضا تمت مس

 يعلو الفرو جيلان عزازتحار هل ادبخو +ضارت نع ع يبل ان |
 0 ا ا ا
 ايل كي تيس 7

 لفحي ىتح نونعلاَن ع نعو متجوتح يملا ز عبو طقبتسي حرمان نع

 7 "ا فادتسالا بلو وخد نابت بح ددادأياظ

 كيا كيلو هديعلابمبلاطملاو لازم نيلّملاب هذخاوملام يزلتسن ع بلا
 1ك .ىاعم ىف هيفسلاو ه ب انك راق [عفد نال هنا ويلان قسما

 0 ا دو نونو مايا نعم فذ لق دل زعرور ١

 «* سانلا ناسك جور خ قلي ن االاد اي الا لع هانعم ةيرمو ميانلا
 هنو 2 ةةمار ب ابجالا علا دقعيينام هلك نين النيحد هلرصق الذاهلرابّتخا)

 0 0 , العاب ناب هلغطله تن عم وكدا يدصتلان مدقعل ان اكولو

 < 2 |٠ ينادي الث هلغطل هسه لاه يرتشاو | هسفن نم لغطدلا

 ع قلي اولي هيلا اثم ا لبافمو تِيوبقلاو باج الا/نيتنوصلا

 هيج هلومآل فشسم ظملب قا اذإام نجولا لج مامالا لان يظفللادحا|
 ع اكح_ 1 اعط الف عب لاتلن لاق اذااما ل فطل ترتشا

 6و اند مانع احم شوج ل فط كدب داع الار كعولو هرفاو بهل اقف

 هللفطل 6 خايو ولك د ِبِصتالبوصت حسن عم هلوقو هيفسلاو
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 :و رضنفلا ١و ىف هلوق هلصاك انهما ارك د نعي يخي اضيا حر خالا
 يلا وعنا ليصبا دعني تلنتلادبقلا ب حاكنو ممل

 توتْساراَعِف حن لاقف اظكب هلتعبر حيابلا كعشلا باق داب ثرتشاراوجىرخشملا نمو تعب بار4 عيابلا نم (رنم حبلا عةدهعني متن
 كتعب_لذ ف عن لاقفازكب ترتشا يركشملا حيابلا لادا
 ىوةشملإ لو خن_لاقق ازابهّبعب عيابلا ةطساولا بل اف اذا ميد
 ةراتو 2111 قطرلا ع: لالدلا  تازي اهل تررغشا
 رو الع (نطعر جل ب خبه نيولو (نم ملوك ند اب هتعضوأإك اءاجرا

 تاق اذ ان :مولعملا ضوعلا رك ذ عم به طفلب رفعتتو ىا
 لولا ظافلان م هريغيو | دبه طنفلب لبقفه فل ابازه كنمهتبهو
 كبلات فسا لاق اذان رس ظفلالى عمل اب اًراببع |ةبهال احيب رّمعت |
 تالتخال اًلسالو (ديب دف عبرا لصف دبعلا اذه قف بوثلا ازعل
 هاضتقيد فانت نيعلاى ا هتفاض 6 ةيفيّرلا ىذتقيملسلا ذا طفلا
 كيرمعاك اهانعبب ىلا ظافلال| نع ارتحالا لغفلب ةبملا دسْفنَو
 ١ كانعم نعنارتحالل هظعلب_ يسار بنو عيبلا ب دفعني الذ ككبفد اد
 دفعت احن ل مف مهار رلاهذضب اذل تمص اون لَم هييركش | ل نو لف
 مولعملا .ضوحل ار كذ عم بفم ا طفلو ظّملا ب !رانعا ةمدلا ىف اعين.
 فداء ظفل ءداعا نم مرعبو ةيانكلا عدم دْفُن ه صنت |اء ع يرص
 كلْهَك ووو تحرك لوف ىف ناكلا ل خد اب داش الا > ان | دقو يو اح ا
 ا ع سل ارصحضنت الة لثمانعضوملاق ميول ذماظ نلالا نا
 و م لشيلو ب اجعالا غ يصرف ن عضوا يد(يلا عينض .يفواايل
 وبك ص نمو فدصلاة كف راصو اذكب اذه لككضةاعو ف (بس اك
 يابدولاو فيلعت ثنيه اى طاقلا هل اق اكتيضراذكد اهوخو «تبلوت
 ممائم ماق لونقفلا ءاعدتسارتشا عيابلا لوقا لعاو رحلا د
 عوج" ة خد اكىريشسلا طنؤل عم تكيف ىذلا قعةلالدلا ف باجل
 باجبالل ب لطى ا باجيس | عب يرتشللا لوقو باجباال
 دكوالادع وو دوال ع بابلا لخمل . عم كيف توغل دم اقف مي
 ديس يسر يص 07 .يرشملا عيابلا لاةولو بلغت الون ف تلا واباعا ثلدالا

0 

 ع



 هع ابلا وكركشسملا ل فول هلثمو ةبكرلا هن (بسال هوي دن نالل تعب
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هن ,رتشا ه دعب لو قتحوتكيالل كعب ب اقغاذكب ىنم
 قفل ف نبالو 

 هيلع اكدم اقم موب امو | باجي | ناكء اوس ن فلا لح زم هب ذ؛دبملا
 نمازي هلوقو ةشالثلا ظافلالا نم لبق امور خش. ءا وب اذل, هلو قلجت
 حك ارصلاو عكد نعيؤفكب الو ةيانكلا قالا يداح ا هركذب مو انه دباو لا
 بايالا اخانلانمرمام لكن | ولع هلصاكد ايلا هّبن دقو يفكك س ءلعو ل ,

 اعبن امنا هدياغملا فطعل | ١اًضنق الزب انكي هل وقر ع يرص ل وبقلإو

 قكبلار انخا دق و باجعالا حي امص نم ثيرش َرَع ىف هريغو ىئاولا
 تن عم يا ٍةّيِنب ةيانكب دفعني اوصل زم ّرمام عيل ادهني“ بانك ه نا ماكو

 _ ينم هلسن ازكي هزم ةي انكلاو ىضرل اى لعل اراد لشاب جرم نا عتبلا
 ”الثلاظ افلالا نم لعب قلعتم اذلب هلومف انذكب ككلم ف هتلخد | اذكب
 هدبعو | بشخو !ساطرقب ةباّتكلا6 دياوزلا فو مبان ياوتكر
 بوم اربقو عيبلاب باغ ىلا بك[ ذ 6 ةيلا عم عيبلا دفعني هي انك
 ن [جوؤضرالا قعولو رض اح ببن او دفعت ١ باتكلا ةارف بقع هيلا
 ؛اىلا ف ف رجال ا مسرلر ث الو :ئحلا (يصح| نوكي نإ غبش بسلا دل «
 دان اك اهيرصاملا| ىف دبالو تالطلا ىف ْث ايس ايي عتدلا اع هوهلاو
 دتعب الؤ الاو ظف اللا ب_دغب نم هعمسب فيح نولي ن | نم ةيانك
 كه(: دخ امو انالث كيال ف لحول اكد بحاص اهلكممب ال أ دحي الذ | هب

 دايشابجم نا ءلوفاذلو دياو رلانمةيلا_ابغار يوغبل ايد انف
 دَقعْنب الف داهشالا هيلع طور شمهلا_كليكولا عيب نم نارتح اوهو
 ِارَعلا تر فوتولف ةبينلا لع عالطالا تكي الدهاشلان ال هداككلاب
 علما نكل ن انيّشل | هزقاو داقعنال|رهاظلا طيسو لايف لعلات د ناو
 نيازملاهترفوتن او داقعنالا مدعب رافالا سم زجاو بلطمل | ىف
 دان ادقو قالطلاو ىايسو ماشالاب هارشو سرخال/ع يب حجنو
 ظافلالا _آصختت ال ةي اكلا ناهذخل هلوق ىف فناكلاب هاشرسالا
 ودلاو راك ل دطدس عض يواح اح اهمحر هوا اه انالخ تولذمأا
 . كاذلاه بذا ىفعي_ل نم اياوح هيف كسا كر ابو : اذلي هس العاب و
 ايصنق هنأ نم ظفل فو.ةدئاو ةضورلادي او قت هنعماكحو
 لاب دافجتالل ب يوهو نيو عحملا باجر مج



 يستلالا قاع يسرب بوس -
 ايرتشموا ناك اعراب هطرشو دفاعلا يفانلان كورلا هتدخ ادق ل و7
 مسكقلم السا كاملا قطز. ومايكل »امتئاو د تخالا
 فاعلا رشم دال كيلا اهم دزلن نم لكن حي ال دترمكلقل ر
 ايلف ا[ نا ديبالا الو همم (نيرتسزول الو الج ومار ليس انيك
 ةلسلا»حاكن بال اع سارق الاو |لالذالل هضيرحت ل م هيف

 ْ*ءككيلازا_لالذالاءمتنالف كلقلام وزلب ف تعي هبنم لك
 ,ئ ضد يف اتسم هيد تاليلاو لالخ ناد زل بربس هزه هل اكل و
 ' نايرفعلاعمفملب قىنعلار وصبو ىدعل اوهو نوشت هيلا عراشلل
 .اههبدل صوب وا (هرصرنو | نيلسملا هعرفو |هلصارف اكلا يرعشمس
 نتعااسز و اكلا لؤفد نا ك[ؤ ىعم ىو ةل اعجب اههلسوا
 هيل يرحب _هاكرقا اذا اما هيلا بيج انكوعفعستدع

 + 1 و لا ا.هيجزم ءآرثو اوه هارتشاخ ِق راسم
 وصب قرف اظوم اكعد ملوسسم ديعثرداكراسنا او :عصلاب ىو |
 يدرراهلا 0 لان الخ هارش ىفنالك ل عدن | باححالا ع
 0 ا علا سو نوعنرط يسم

 كللدالسالا طارتش | ةلسم ازآو دياو زل! نم اهدعب امو لاحج الاسم
 ١ عويبلاو (يد| الصاو ةنضورل اى ف حيجزنالب ن جو 1 ا
 نئنوصم_ك]َعل رالسا ك/مهلاوف طرش . وداسرالا يرج لعو طارتشالا

 . مص نارملا ناك اذا(مف طارتشالا :رذ اعد ناكؤلو فيرخ باكا آملو 7تسركا
 اقفال ائيدحالو اويسنت الو (ةوصم فاك ىرتشب نا مديالف: ىذا قدرطب
 : تال بيروعتاتم سلك 00 امل اًببرحو | ادارق نهضت ثرح هوحو
 ةفاك و دعلا ضراد تازفلاب.رف سيب نا ]سوملع سإ وص ىيدقو
 هلا الصاو ةضورلار ث بهزملاو هيلع قمتم ؤرعلا هلا نا
 هركذف رييسفنل ااماو ثيرحا بتك نم يس هارش «عمدعب
 يسارع لم هن ل مسلك زيجل السلا

 دهم | يتلو 'نالع |نيبحالا
 نم ءاوُق ةررجلا نمت كنا 0 هلا - ذ (سالاد نا ف

 ْ هرياوز



7107 يقاولب راشاو (ىضولو ه دباو_ز
 هك اضبالا ل عد 

 بداح نارقلا نم تايا نصت عمر اكل فزملا باك ع يب مص جي ديدب

 هلاكل ار(هوحو (نيصنمو (لاسمرن اىلا ءارش مصب هناا كر مل هلو قند اشو

 هارت دالة و يللا يرتش نارهسل ان

 اذااتيارتخ اوهو اشإإ م هرعب يو هلا وف ىف امعرإ اس هموزلب
 هيشلك[يلاهضوُسل الف نّمعلاطرئس أدب رمو ا ااسمرن اكلا كرش

 مالسالاط رتشبب عا اعرق انا تنال اهلا راةج اتم

 برابال (هوخو ةبملاو ! ا. اةيعمركذ امو نحيعملاو 00

 باهرا !او مسملارذ اهلاككسن /ع '
 ترالا اما هلا0الان | اج الات مضل ناكرلو كت

 9 «فروملانداعل ل1م_روصُسو كري هبو 5 ,

 0 الف ححسفل | ام أو هدي ف لسبب مسن مسيل ا دبعلاو اهبتلم نأ

 ” ادفلو دوقعلا اكو ف سيو ناكاكرمالا لعب
 اًروص وانني لا د ار الا قئالطاو كال | ةمادتس | هل زم الزان نولي
 بيعب زيسعل | :ينانلأ ره اظوهو حيسبلا ببعد /ى و الاهل 6 الا ىوس
 ع :الثم نيعم بوش هوحن و !السمادبعيرفاعلاع يبي نام نشلا
 تاع انعم ان فلا لت اذا .تلاثلاع يسم اد دركسو يمسفلف (ببع
 قاتلابحا دا عيا تساند ةلضلالاتع تتسلل
 .انارذاكاًبع نفاع عانت اذ .عبرلأر ذ اموهو هيب ااسملا فيلا داع
 هضبف مع ع نسي ' (لو اذآ_ر ايا هل تر ىراشسل | ناف ضبفل |ل بق دبجلا
 0 انما مامالاءىتنارلا 2و مامالاهلاف“
 ريستلار نيو يركشمملر ايم ا طوشب إلا حابب نا سماق اعلا ع بابلا |.

 للكرش اذا ةعباسلا ةطايؤلاو هب لاك طرشلا فل م ![ةسانال

 ةنم انلإ دقعلا 2 وارسم ديعبري
 لجرعت ىازتنا هعاب بوصغم يعض اعلا نآلا ١

 يرشح ودوهد هاا معسل ا ايرتشم ا رات اوهنف
 هل نإ كف يع(, اذ | ةوساعلا حس ار( ةضت لست سأل

 ىاإب اذا رشة رد اه ادفحلا جسمنا (عاربختم هد جو دقعلال ف
 ءوص 17"

 هعان
 لا ربصلاب هددعتل رداكلا حباب بسلا لل

 دللاد اع



 سقط ليو بيتش ووتر
 لعكوا - لام سار اه دعوت اهلأل عجي نا هرخع هل ثلا غ

 ياسا ريتال 001 عطقسو ربع | لس كدا اهلا هدبع
 اكو | السم ادابعرف م اذا نفرلا + بيعت |رلااهركذ غوشع عازل
 يل نفر لول وع نيد توحد هسا هزي لسا

 . يل نيرلا هب نعت هشرراولا كامرى ا >وعيو هيف عيبا يسن د١
 0 و ١ (ىلاىطس ' العبجو | ةرجا هلع ن

 فنائءشع ةعب 1 01 ا سام
 1 لن يع اةبش
 | رقد هسا ارسال الملساء اد اسا ابيع يس

 1 0 مع 00 ميفرف اكد بعىع ةرداكلا هجم رق اعلا

 1 00 يع ١ اع كلا

 ل ل لعن هيلع ردعس م'ادغلا داني ادعب هعسد هتقرباقلعئمالام

 نو رشم ةيانياف عاس مدفاكلا ساي ىادبعلا دوعيو عيبا
 . [لسماربع تاكملا ىرتسل رفاكلاو اؤسسملاهذيعيرو كلان عب نا
 هباتكلا ع سفبو هسفئزا جب مانزوا حا ؛ نمرل و ب ةلسللاهتما كانوا

 دالواو هارتش اىذلا |[ لمجزمو دببسلادلم قلخدت لا وم| ن اف

 ى.تلاقالاعمانم يداهم لمالك لوان الن ورشعلا !موصلاهزهلو هنما

 و هلوك ىف تكاذي هديفلع سلاو نمل إف بيعلاب م هلال زوص ىول

 ةدحاو هطفلب ديفنلا ف رح ثيح داثيرالا بحاص د  ادعلا الئاز تبع

 ئجلاهو نايرخ ان ئروص 0 هرباز تروص ةرشعو ع دان
 هضؤ||ذا|هب هعوجرو ا ادا

 هناو فضوفمإ | نيع ىف ىجرلا ناوجوعاس ضرععمل ادي ف و
 دقعلاع ئد عئوجرلاو مينو حصل اوهو وصل نمل ءللثم ال ملف #
 بوصلا ١!! !(ضيا هّبم ابع نم لاس و هلق نالخدش م وعم ِكذو

 غضورلا حاصولعتيرارف اهل دتس ا |نيئالث زيا
 بث جر واع مب تننيدقو خشلارهو .طبضي دحاد ثلا :
 بابس|نادافسسف يريغلا كل اوهو |طبضي ام ىلا ةكر 1

 م جسلاو يريزفلا تكمل ديفنام مهالب ءادَسإر كلام فلسلا توحد



 سلا دوع ىث نالذما ىلا دائررالا تس ابعيىفولب ٌخاشالاو قّمعلا باقعئساو
 ايسر داكلا كم اذا د ياوزلا نملاقالاب زم اكلا تكلم كا هوجو
 هقبكلا هب انكبؤلز هتغءكلم عنر تلكه ؤخ و اكساب هوحضو ا(مههصمو |

 1 تفاعلا سا لعين لو _رف اكلة: طلسل (اعطفؤ هنع كذلا عد لسا

 1 تم اعتلال ل ون فو كالقتسالا ةبآتكلا ةد 6الولب هبلااشا امك يظالا لع

 ءاككلاناراعآو هلوليح اد حجستلاو عاجالاو نفرلاب لضخ او ةيزلا
 الف [ضعبلتخيدقو طورشب ل1 |عافنزر | هيلع بيوتي هببس
 «لائاو هلاعف رومسرق بْئؤنلاابنع يو تاليلا عافت ا بنادي
 ناو طوس لالتخال بيتا مدع,دابعابو داش الاى ىشم هيلعو

 كذإلا ب رئالاوهاذ دو ةلاذاالو اعف رى عسالن | عب نق ب اعي
 هتب اكله نع هكلم يداح ا كوكو تامهملا سس ومدملا ص ئلا
 ريظنتلا وا ةلانا ب انكلاف ليقلل تن اكن اوين فاعلاذ |(لدكهتحم
 دياو_ر لان ف ةباكلا ىف فالذلل ى اولب مس تالاو الف_رهاظلا وهو
 هلا(ةحالرماو' يو اجلا لوق فالخ همارلال ا رصن تلكهلوقو
 درج#ق ىقرلا نعل و زالرفاكلا كم نإ ّن ماهم_يظرؤ و ترنلا
 بكام ناقة رغلاو _رفاكلا جيون تالس اولام فالخب مالسالا
 لآمو نالطبلا نيعنف صخت الر صخُس نمزقنلا ل بقنالح اكنلا
 عيشما ناث هيلا رصيف تك ذلا عف د لصحب هيو لقنلا ل بقت نيميلا

 هيلع عيب (هوحو هنصع نا ياسلا نعاكلم منسم ١

 ن اف حا ءأ د | نم عمتملا_لام عس اء ل*4!نمب_ككىلا عيابلاو
 هتف بسكتساو لدعرنعععضو لثلان نب ارتشم دب.
 ةدي عفر _ٌرفاكلا ف لكو ىا هكلم ىلع _فطع ةرنزو هلوفو هيلع

 يق حار اص نمر بدلا وحب دارس او هكلم ىف مسا د دمو تح نع
 كاملا ل ةن يصيال ذا نع هدد عيريرم|«تلسا ذا دلولاما# قفعلا
 نلكياو ل بس ككسن و ةئفث ةارم دنع حضوتف هوك عيش ب
 دادرل اعل هقيقر لسا | داو اناجي هيلع عن اسل هشيوعت هنال وع

 ءي لارا اب

 هعيدب رموبالو_ل دعوي هل بس لتسب,ن ابهنعورن عذد فلك ٠
 عااذا ام|ٌنبعل | نم هفح لاطب| نم هيف ايربرملا عيب حصناو



 رولإف باحيرصر يبدل ىفنكمالو هنع كلم عمر تاعي اف كدب دم قيفدلا
 هةنوصل همك قلعملا اهاو هب اكلا با نم ب زعلان مز خوبو حشاد
 وجو تليع نوقف امك لوقو اههربكو ن (ببلاو لهاشنلا و اكهيلع ع اس
 : يكارجان امزغيو ثلداذملازنم تينا (م نع هرب عدد اكو ىلا
 روصلار موس ةسماتلا طبيطستلا هل تبثيالذ |.نم ةداعاو ةدنععادب اك اهايا هراجتساو -_مارولزملارن اعلان مننراىا صو زلم هدجاش |
 الو عفن ك[م نهرا الو بف #( نم يي و هل تشيالمن اف

 لركسريع 1 رضتالوج ةحيدنلاو وماما
 يدافلزم ا ناورجاول ةراجالا ف و
 250 دز 0 نم ٌتءاعالاة لسمو امد

000 
 نوصل عادي الا رءاعاو ارجلا ع اريالالان اخشل!ض رعت إو
 فقالطاو اهزاوج نم ذا *. الا ق الطا هاضتما امو هّيراعاو هو وا
 00 نالجسلا كانو منيب ف فلا طنلحم عادبا ءازاوجزم يىوداحملا
 فيم. كاذو ةنسفل ن عسللا : دى لاش تس الاب لسوتي دقدنا
 | ساد نال 1 ولا ظدحشلا ل6 رف
 «ريسافنلاو نصملا عقرب ا_ل قو هداج ذل يرق اول نويل نيدلازع خس مف ادقو لمّ اعاباو ىنا هدنع
 ادفرتش ااذامغا |يوتنتس اح دل ٌضِبقو همالساى جويالرف اع

 اطيل تو نخإ هاش قام ةضيقلو ضيملال بق_لس اف از اعز كاكلا
 ءكامعب قر دوخا ( موطخاو امدسشن ال لأدلا تقي ليز لل

 ”لاهلورذ اكلل تبن هن | يل ا رخلا طبسلا ىثو هيلع هع اب عدت
 نعم هبسن رانك تاخر عاطقنا السن لك ا عاوزه
 000 ا د
 نيعلارسجب عي حيال س تع بوثكل سخن ارا

 لسغلادبخرومرل نكمانا ولا سا فس جساس ال
 مر ناسا هي[ بعلا 7 7



 رد .لعلا قش نعمت انواع ساوند الوش ن1 يئسدبلادوعسم
 وفثو 10 اعلوُب معسل صانلا_لوسر حمس تازب اجو انما
 راسك م الاو يزن لاو ةدنملاو_ى هيل عبء رح هلو . و ةعت/ | ةلوم
 ا/نهرتو نفسلا ب ىلطن هناف ةشيملا لام وكس تءارا لوس(

" 0 
 علا 0

 نبا ثيح ةروكم تسيل ةلعلا ل لع ا

 بير بافصو مانعا باو انما ع تسلا خلال
 ادع فرو غلا هتتوش اتت سلاش اك نيل تست 2

 زاجل هسشي هذاا مذ اجو حلا سانا
 بانل نمسلا ةيرفنل ان لكلاب لياينلا سيتم داسغفلا

 ةمسالوسر نا ةريرهى ا نغ هربغو نابح دبا يصتوغك ةراغ ساًفلاو

 اًهفاج بنات ا فنل و ضشل نلف 0 دمع ريغ
 0 هيف فضلا نكى من هوبرتت الف ابب [ذ ن امن |و هولكو لوح امو اهونل (؛
 6 شريم لك انعم ىفو دال ظنقن ءلثم ةييرلاو ةعرل ل فاشلا
 0 9 ٍديعَت لاوزو ار يغباو هترثلبد الات لط ناكماو هرييطت نكيبال
 م م < دا (يسالك نال اما اتا اوا نيع نود كيلختل ايرهخ ا يد [طناكماك
 ا وشل امر سخلازعبطيابن .نصملا او عيبلا حبو الش القال اضسالا
 كك .<ببلا باناو بيإغلا عسب ىلوقى حف ل. اههملا هز كسنن ناالاع اج 4
 ١ ونام هذخاو همس هد عفنالاهف تلاها ل ديال عرش عيان ضوع

 ا لاس ف حقو فليل بك اعلاوف فنا طوهش الو هنعيىاموفو للاب

 5 ] ناناادبجلاو(يبعافتنالاع قتل يغصيا, أد لفغطلا قف :رل| عيب صصيق

 فجور نو و عفش م 0 لك "يضل ةدييا ركل ف ءليلفعفشام نار الا فالخم هفتعل
 17 ا عمنا طدتقتو مؤ لل |نساهريغل ل يلفو هرمثلل تقي ان وذ

 لح سم ه:مرحت او هيلا | «تالاك هب خافت الا عرشلارظح ام جارخال
 د الف ممدعلا لسعرش فرحا خهسلال فرخ هدانا

 اوس _روصلاو_مانصالاع ساو دوصنقمل نسيل نالالام [ْض اضذَع

 ضل [عضول ةضفو بهزإس سفلرهوج زمر ام كر 5
 ولو سائل هر ريزييباراح هثرحمانصالا ةليازااو فنوظحملا



 عد مانصالا

 يي

3 
 نإي مرااشاو ىلا هل اب هير هى هن دأز 46 ضار اننا دال ا راع داب زل اءاهاوُس ءاتخل اهي ناتو تا

 ١ 2ع مو رلارباو ىف شارهلا ك2 دو حاطنملاش بلا اهاو
 _- 1 هلو هتيرش ىف ننصنلام رج بو ةدابزل اباها رش عد

 عبطلا ىاكافلا نع ةضووءلادباوز ىئدلقن إك ةٌُصْعلاد .بفزلا هينا
 ؟يفزلا نيعدوصقملان ابدل لعو علا عوج ف هب عطقو هذقاو
 |دلا .  لع باحصالا ن افتا حدسلا نخةينالاس ابةيلقنو ةضفلاو
 ١ 77 وهو حونصملارصف رابتعاة يالا لغ ناو ميلا هلان يب و سس تسلا ن اكو
 بغويللاهلا فالخب ًئلاغ نامئالا |رهوج(مه نازإلا ةصْملاَ | بهذل |
 "ن داع |لجالة لالا دصّمنام ولا همر كح ا ةعنصلا دصقر ابتع | ايف
 ٌثطشلا عيب علو روطسمل | ضلاى ارظنلا زيف هبلكتم انصالااذاو
 هلفنرامز 4 اكفالاو رطل اىف جئوطشلاق ذايبل غصن اف دونلااماد
 رمااطلاٌقالطاىثلخد دقو هرذاو بوتان ع ةضورلا دباوز ىف
 بارلاو طا لع :ًاهاكهلو ان ليس امو هعيب دبث تايمدالا نبل ع فانلا
 هبافصو هلا دربك باز فصو (ميف نكي /ن أو امرعيب مصنف | دلاب
 نعامرجوخبالضوع نودب اهرلالصؤتلا ةاوهسن ال تاريلا ءلبرلو
 دزناهاتاجالا نالرحججا نا واعرشم عف انلار هاطلا عبب صصبو ةبلامل |
 ماسلا نالخلال حو جوزتلاك ةبقرلاع يب عن الذ هعفنل اى ع
 2 للطب تيالا زد عيدك ذب كلا دوغ نم هحيس ناب هيلا

 7 وح اجان اف لعين | رايملا كت مللو ةددإ امقن [لا

 تاجا بره دنع حلا رمايشيوض قلا عابولاه تالخ ا جزم ثتسيو
 هفدعار ج نسم ازبعلا كا اك ص خل ولاهو ق الا ههفهد_رارفب
 0 6 عطف نيل الاف صن هنا ا ان اذكى عو ىنع

 3 ا
 ةداجالا :ذ

 عس ع اجال االول ث د اح ا عذانملا تن ا؟ ةفاو بقر وحج تنسملا تكلي
 ةعباتلان وعلا لعرو | مةساب ههفنل اع هلام بارغتسالاه احنا هبقرلا
 ه6 لطييالك يح ةرجشلا يرتش |مث ةرتوم ريغ عم لام اذا (مف
 .فالغاعس ةرعيشلا هاوشقف تلخرلإ لكي ر/ول ناك ناد قضلا كم
 حاكنلا كلم فعضل هس .ح اكن قعارطا ذا ةبقرلا جوزلا كم



 اغاجو زلا نإ ليل دبة رجالا ضبق دعب ملسنلا بج ئءاحالا ىو
 ىلا اكل يسب هتيطروول ةجوزملا لاى 76-0

 27 ام عسرجولاع ساو جوزلا ال ةرح تن كن | غلو هما تناك هع
 4 ىتملا و هاو ءارقالاب ةدتسل|نكسمال تولعمةدم تعدت ىكللاور شالاب :دتحإلان كشف ع بك ملحم ةرهججفتبلا برأ
 فقس ىلا عو نواب آم ليسم قحو غفس واعر ضر إب مق كاع وشل هب. عقشلا بيرل لام وي نمادبا تعفن ىدلا انإو ل ىصدملا للك هدم
 فوز حو ع هفطع فقس لعد هلومف فتسوعو :دادجولعب آب قحر
 فقسوو ىقسويعقلغ هريدئت لبق ثالثلا وصل نم لوب قلعتن
 ىدسشمل ع ديصن ارجل اولعب لإ قحر ب وضن ةدارن عم بئخو ةيتلإ

 ديب انلا و عضوعل اب اهيل قابل قومها هديب ل يثمتلاو يفاخاهق الط
 داثسالاه دروا ثانبع ابو عيبلابةبش هِي دفع نا صالاو ةباوغل|زم
 مدينا ابضسفنيالد يوم تالف عببلا بش اها ءاجالابٌهَبْس ديدو انه هلصاع
 دراو نالذ ٌٌماجالا بس اماو ا هجم كولو“

 ٌخاجاوههف ةمولعم ةرم خءاجالاظ مل ع مركذ اذا اما ع يبل ظ مل جدن إك ةَدمركذ فنددلرتراجال ظنا ضضاذ ونيع بدم اهل حفتللا ١
 دعلا زوج اك بلا جاع دباتل اع ل ونفخ ا هده عيب اج او
 ؛ًانبلا قحععسو سانلا 6 نر اة جاهل ودعم نام ناو عفاش الع
 يا هم ديرو ىكسلاوءانبلاحضو ىرخشسلا هب نكسب ف فسلا ىلع
 ءاوسسمدامهل ا مّرخ) ةوحو هيلع» بلا قح عيب ىذل |فهدسل امله
 مدالا نالىا هفرغلكرعشملاءانبلا قح .ىق حيابلاةااًيبنجا أك
 ٌفقسلاربعااذاو مرهم ابهفح نيب و يرتشسلا نيب لاح ىا قرف
 مهاب سرا عم ةصقلام زغب و آلا قح هيَ ىوس هيلعهانب لب عدهلاب. ثئقسلام دا مغيالو ةلوليحا عافت اله مزغام مدؤلا داس
 اق: نخوخذ نين اموهو هئ اب صنف شير | شرال اب داردلاو هيلع ::انب طعن
 افه شالا ن ودبل: قح مق دوتس |همغقسلا | ديعا اذاف امد دهضو
 ب: (ءلاذخر مدهلا وضرف كس الام رع هدافاو مزه اب لص لا وهو صاخ . مادي [لرعيراليو يْذد مرمي خوصو الا نايحالو وسفن دارج م اديها ُتَوصةيييضلل دوبوهو :ما ديم الاب ربكم هشك] د ا الا حرش ىف هب حرصام

 ملوي



 لثساةداعا لعق هتداعا هزلي ريغلا دارج مده نم ناانلق نإ لاقي ناسي 6 كارلا دعب هرهلا ناكول وال ف'ر ارجل ةداعا الص قنلا كسا مم طبر يئخلار ادرج هزه نم نا ةضورلاو يزعلا اك بموفو ين وامل وف همرهرو ىد احل لوقت اين مس موف ايلا دعب -رهلا موصوف ءانبلا نح ومن مرع نم داشر الاه يلع ىمامو ديو زلا
 لصتتلان يرلا بحاص عيت بسلا بوصرم و ىْنا ةلوليجا ءانبلا قح :ىقو تالالا|ص فن ثا يلعد صّعنلا نشا همزلي الذ ناد ولعلاب
 لكاايلان اكن اق هريغوارادجلا ك/اماناو رعي مداهل ا نوكي نأ نيب
 كلامو هر ارجل كلامل بلعف كك ريغ ناو ةلوليعلاانبلاق ح ةمبق .٠ مايل طعتلا ةرم قو ولحلا تالاص قت شسراو راد اء داعا همؤل

 هسا 00

 يقارعلانباو نّملهلا نبا ىتسمو لول فل ءانبلا قح ةصقو هشر.اولعلا_ 7
 اعّرفو هيلع ؛تبلادعر همنقسلا مده ٌعىوص ىف :ةهق الم احعيجرتى ع وتلك

 نعقبسامل ملاكم ىرت اكوهو ةداعالا ب وجو مدع جارلانولوعسكذ

 اذاام نالخباك هصرعل | هبح اص خيلب
 رادهل ع ؛انبلاقح عين ّرمام ه ديغي ايرارتلا ةعفناعباتاوملا ناك
 تب. عيبالو فنيال حبس عيبالو رب ىتبح عيبالو صيف ففسلاوا
 حارشا ف ءاومم ا, عافتنالاادربتعي مو عفنلا ءاقتنال نم ئْس حديالفر الا
 1 لولا ءانت امو هوحبو فلا بل يسحب عافتن الاكه دص عدنا ح انجل
 ةبح اب يداح ار يبعت نمو أج إنما اكن ينجم ابد اًيرالاوهبجتو بيرللدوسالا
 رحإلاب هتلا  ابعو اًوِْو تسل ةبيدتلا نللة دار عم عح هدانا
 ب ١ ن | طباضلا ناى ع هَيْري القل عفنلا اًقتناب ل لعتلاآو ةطنح تانح

 اه در هيزلو ةبح ا باغ آن او هلم نمضيالاذلو ةلقلا فعلاوف الام
 تملا الّربلاى تبعك ب لولا حو 'ًالغلاو صخرلا نين نيب قرفالو
 نالعجلاو دودلاكع ضر الإ ب او د راغصىهو؛ثتارشلا َ ناليذلاح بسلا

 اينمدبداصبام فالخره اد اك يف عين الق تلا ويطلا اذ 0 ٌبداقعلاو

 ا



 لالا و | دهفلاكد يصلا عفْسيذلاع بسلا دلو كيب صيت قام بآو لقشلا
 جدصي ةرهل اك تارا نم ي ذوملاع ف دلو | دزفلاك | لبمل اكء لع

 داشرالا لدعديصبإل واهلا لوقى ع هريخآلا ةثالثلا ددر ولوهعيب
 نعلادو دو هتوصل بيل َدْيعلاو هن دولا وواطلاح يبضيو عفن اللوق يا

 سدس دلاحاضممالتا
 عينلا مي اليمان م هنا تكل ل
 0 .ا|اذااماو خح باج لمد ورا يع ولت كل الاى
 و درو تاي ةسازتو ىايس كرمت 0
 0 /| حصن | ىإ ضوعلا ثلاث فص
 اسد ف اضاب خسنل | ىو ه قب و هب و ضخم ةءادادت دهيم ١
 ]و ابوصغم وال اني نا يغني ناكو هل طابا الهبوب 0

 101 .وا لاح ماستر و دفمو [ينعملاو لش ني ختو ميلاخبف ءائبصس
 همصائخلا نم عاذشالا دع [ر رد 6ىيراشملا ناكن انام | نكد اخد اروصعم

 مل طوتشي نأ نام دارملا نب زخاول الدونات ل
 0 عيسل املس ىف ع عب عيادلا ْدد عيل /

0 0 
 رع عين هوك« 0 ااضاوناسلاباصحاو حادا 0
 يراشملا عمق ماو لس 2 هب نع يمل
 هنمز وب و كزبى تدب ررغلال ال 0

 1 ب و
 جيل زباج فاتح نأ قبااو ب دصعملا عين نالطب تاهبلإو
 هنكوتن تغلب بيج او نصل اء قانعالا ةعفشل اميعيد
 كله اك (مي الحب دعت ا اد يدل ' امل ا[ نمرلا
 ناكملارلعو 0 ا دقعنادقو قابالاو هبصغلا
 دد انهو 0 دعب لسا وخز يدا تابالد بسلا وأ
 ا جيبلاب نم سنروصلان م 5211
 0 هيؤمضلا عيبا نارعأ لم ثو روف ةيباشل ا اماو بحل ا وع
 الامر ىطلا'ةسسفتكد وان مب ني هما لاهقلا رش © انكلا ونامل ع ”ىرارتنا نع ى رش ملا زجئناو بوصخملا



 نود ياما نا دراد مهرب يو بوصخملاب سانيو دوصقنلا ف رفتكي
 هوقو ىداحلاثالخب هادع (هِف ملكت او !قسضلا جرخ | هنال داّرالا

 مشب ود قم ىف عيبلا يدي د (نا ى]رودقم ل غ افط عرج اب ساس بط
 ةصقواهنصي 0 سال لكر بغ بيرس يطيفال
 0 ا ا نان قنابل

 تيا سول كما كلاب حمم امنصن اكن
 فل ذكلااماو ع 0 ا[رث هعس رهردل تناكن
 ادبامتو و هاذ عس عال تا وهو
 00 ٌتءو وصزم ٌقالطات |!ثرفغلاو
 ' دارطاليوفار ضلا دوعب قونولاد اسويمكر شعيب ن (و ء ريطلاز م هريع
 ريطلابداج ةالاريبستو حيراوجماب حصتنيال ثالو دوعلاب هتداع

 غ ةلْسِمو لما هنالجربلا دم ايكب يد اهلارهست نم يأو |بياسلا

 | جتا سصخلاعنيعما وبل عيدي هزل نم للا

 00 ا اذا س يفنلا بؤلاد

 انعماذجم عب ناجع تال هديخجد يداغباولا
 عزتنل نبفسلاز م ةنيعملا :بتذللع يب ديال و هوحح و ساانوكن م
 نالخي رن احا ؤ م صلاعيبسككذاو ةنيفنتلا قست صف وكدا

 هبل عصعن_ كرارن نال ذ فذ ىو ئدحااع هيو لضوالا

 هيلا ةليعاد دانة تن لصنلا متن هدرخأ كنتم
 0 لا ل

 000 اهدار فان اىهعاتبب (نيوثتس اداراد عاياو عيبلا»

 حصالا واع عيبل عع / هو غراء يداي ِمرمم ذاع انكي
 وا ترا لقمة نولولاعيبضألا فوت ةاووو

 1 10 .ضعلو يواحلا لوقو نصيفشلا*(نننال

 . هنم ..لوصنعمل|ةإف صقل ن و لصفل اب صني اذا ين الطملا



 اهركح هتدانال «خزصملاس داش الاو وصلا هذه ملام هوا ارب
 تالتاو دعلاهبشو ءاطخماب“ ءادّتبالامهّتبترب قلعتنلايف اجل امأو
 ريعل هعر عصيالف دعلا ةسكان وعمل ابان وا طبيست نود كالا

 فوشرإ ادب ب( | نحنلعتل كرش ملت نعي وكم تال بانا قح
 ةبتلار نإ نلحتو نميرم !نجو اع موقم هيلع ىجحلاةحناليذاو

 صاصف هتبدرب قلعتملايابإل ع ب ,جصيخ ص صاعتلا قات نع نالتحلا

 تلم دتس ذا يخباسس كة اداي دلت الالعت
 قتعاذأ بعت ايازج هس غتاعتلا انف جيبا تعم عزز ل 3

 موديلا هذفبإ ناجمعب ةبقولاب تايلا قاع غيوصف جئتم 7 ل
 لقا دفلاراقحخا نادعبو جم وأرن نادعب هعابذ ا

 ديسلا نوكنديفموفو هلق أو بيتل ازع ن اضيشلا لمن تدفي نا
 تعدى اجادبعلاويسلا قنعي بي ذهنلام ال لع داع اٌرسوم
 هنعووجرلا صصيء[دئلاز اح نأ ىىصلا نم بيدنتلاى امئكبسلا

 نادسلا بح ميتيايتج ادا اد جيبلا نمت انانادنا بيض

 هلاحبابت اب دبعلام اد امجاد اجرح هلصاح ام

 كدلوج :ا كاذبا ءارفلا و7 «برهولف
 قلعتلا عاطمنان برملا فالخ د يسلاد ابتخ اب تبومت نال يداوهزب

 و عطتني قلعت |!نإ نين لبق عججر ناف عيبلاب عوحرلا م ذعتب ققحت

 1 اهْدَمْحا لام هتف ىف هلوفو دي او_نل | نم ءارئلار يح | فس دسْعتلا
 اديسللو نعال اهلوسعم نتعله تيؤرب ديالا قلعت يواملا ك9 وو نم

 ويتسلادالياكو ديا هدالياو_كالامتقرب ناحتلاينولاوتيقرلا ١
 هدالباو هى اع | نمالكن ان بكام [ىبهو ب قلحتما ةي اهل ةم 0

 لردبريغزمرينعلا قح تاو (هنسضنل عيب دب ال اك اضبا

 فاةمالارعت اموسعملا دالباذْمُسلا اد 1 خا

 اةضلاخ ا 62 هريأو_ ز نم داس سال[ هب ديف اكءكلم
 رداع نم جبل او نحل تالخب داليتسالاداع_نايلازمةشرلا

 ل داع دهحلا ديه لسا 7١

 جينيا نم طيليستدب (ًولاك كايا سال

 يديح 2 دس تي بي عسسل سس ويم ىف -ع هل ---: 5

9 

-25 



 اهوحو ةاشلاطّمتلمو هود ءادالا نعرصخحلا عانشمال ىماقلاكضراعل
 دو تالا دواد ياثرج هيئلصالااو هن سنج ريعيرف اطلاو
 النذير وم لام عابولذ ةيالداذ هزوكل هيج ناو ةيالولا يذدّمع
 لكلام نه تودصلم ظالاف حيبلا صايم نابف دّمعلا فاحت ايح
 تايديؤ هش وبلا هتونهاس كوقؤوم زعل اف ومالا س فل ُهِس

 . ةصراناتم نانا هنا قحم فاشلكنا مقفول دافحتا فكدال
 . تالطبلا هيلصولا باب هيلار انما | ءلباقمو هبالطِيايحرو | دّمعلا
 به |نبالا هذبع عاباذا (مف (هيعجرتب ناب رج و هّنطو ««اناننعا
 ًاهلوانتت هلص امد اعيو هب اهلا اذ انو | اغجار نابف تبن اعمل |
 ناب [و_دلاب م امالا هج رّمْو هل نابف هريغل هّسظ ايس عامول و
 طارتشابرعت اذا تم نام ىحهنانظوع يبا مما ميزي
 ةمذ ين وزيغلن يع قف وضف فرصت طببف ةيالؤا:5 دئاحلا نوك
 لام نيعب يكرتش واه ريغ لام نيع_ليوضفلا عاب اذ ف ريغ
 يلعيغل هن ذا بغب هتْم ذ ىف فلاب نالؤل تيرتشا لهوا ه ريغ
 هيب |نعبيعش نب مع يرح ىف و لع سإ وص ءلومل دي دج ا
 ثوووم هنا مدقلاو دو ادوباواوراذكإي بِي الإ ع بالو وه دج نع
 يصوتبلا نا ىقر ابلا ةورع شيره الف الاو نفد كاي ازاجإن |
 نبت اس هب يوتش 6 ةاش هل يرتشلار اني د هاطع | لسو مع سا
 هعيب ىف ةلوبلاب هل اعدف دانيدو ةاثسءاّجوو رانيدب اهادحا عابد
 مبدل اي_لوفلا طبوللا د يف(ثرل | قلعو هيغو دو ادوبإ هادد
 جب روز ىلع هؤ_رعغ ثيدح نع ببج ديِرِدِلل م صنم و .دود ىلع

 اَيلَصةاشلا عابمنا_ليلدب (ةلطم الكو ناين | هنا رهاظلا ن ابهتكم
 نم همزلا عوصو يكلاملا ب ذابالا ملستل اريج الب اوج اب كي اقل او
 يوضفلال يبسالذ | يبدا قيرطب يداه ا نم [مْه ىرب نأ آلا دياو زلا
 فضي و غلاب نالهل تيرتشا لولو لاح ر يغلاهم ذ اع
 تامجو رِشابلانععئرووغلي له دي ده ا اعف هتم ذ البلا
 بل بوالا طيسول ىف جدو ةضورلاو تبزعلاوو يجزتالب

 - تالا رعؤ ةارسو يلو ضغلا عيس يداج ا ربعو ٌحارلاو رو ىئبت



 . لج د غاجاو قير قاتاو تحركت ةييطتو هاد يلا

 دتحنانتمديلمضفلا ب ا ا
 رول مر تاع ولحم هلوقو وم ايفانكا فقو البف قاد

 كوكو ع يبلا صب (ءاو ىنعسلاو فو ذ حمض وعل عباد 0 |
 0 هلرتل ادعوك كفو الز اءانش ضيهلا ليغ و

 هنأ ل يم مرفو دحادخمك طي هوخب ضيع هلا هل
 0 موْعل ل |ىغقْس َناكف اظشرم م العلا هعمٌفساله نمثل
 - .ضوعلا عبار اًفُصَو ةيالو او يد نم حدلاغاو لوفي هيالو يذ
 وعرب ضو انكم ىف عيل اعاد |نولبو هب ضذاعدلا عم هنا

 جيا ينس هانا! ادا( لصف ةضد اعمل يا يي

 دشن[ )صاح او ضوعلا اسم اخ امص نيعر زلاعم هوتدنوكم يلا

 589 انج صّصْخرمم مولعمو :ركذي دب امهنالا نيعمولعم عيبإ | قضوعل /نوك
 كذأو يَرْحِللز طاب ب دمصعلاو |لتوملاك «نيسلادج غيم رشا

 اح اوالا»سحفلا تب اينلا سو ٌسمادحاو١ الاوا اش الادحاع يبو سر انرلارحابعيبلا

 شرج تو انوادمقلا تنو ان هاوس زاد يصلاو| نيعم ريغان

 وف#(ضر | حابولر الو ميج زم الح اوالا مهر دلا كمي عيبلاكزكو الذآ نايل

 ”عيبلا عصي هثرعد مو هبن اج لمرئمملا يكربشلا طرتش | نار ظناهكالماب

 يرغن ام هام نايا باذن ةاعسرخلانموسالا ا

 ما اا حت [ةوفكبل 4 ل ائرظن طرغش 55

 :(وؤَنلطا نا اذآو جيلا بق عي للان ن اك مب اج لكن م

 7 ٌتالادازدقور مهلاو نيحلا م ولعم يداحلا يلزذ قالطاةمضوث امل
 «تاسءايتشلاب2كصلا امناو هنعرارتحالا ص ِصخ هلوذ

 ا اميرتي نإ الل مامالا تفل ع يابا #م فسعمللا هل نليل"
 -ثيدت اعّنملا اعيربتعملا ده اظوهرد رس يزيسلاع
 يجن انصلاب / ذو اهطق (غرتك نود و ئج

 * عطقتتوسإ ا 70 ادع (هريغ امفرعب ناباءلب
 1 هموّصخلا اود ةموصكلا

0 | 

 م 1 طلع 1

 ريل هوك جيك ب يعرب < 6 دن



 متم ءبوق ري 1

 دل

2 

 ا إو مص حسا م
 ددقا عدا 7

 هام ا“ نيل 1 هيو 0 د”.
 "وفعل مدؤلا ةدرعم ذا رم لك ف الردفلاو نيعلا ةغرحمزب دعم لب

 ا 0 ةويخب طلتخ 0
 .نوهع:مداعت لوول لاق خيللا عصي نإ ينعم اف مواعم قلع تع
 ةكلعم ةربص نم [ًعءاص عاب ناف هب ٍلْعل وا ةل مير لق هل [ج حم همسنج نم لزب من نيعم |طلتخ يسدقلامولعم هنول ى مص نم علصل سوك |
 اضةيام تناكاذا ىتح مئاكمال ةعاشالا عسلزنو تن اعيصلا
 نآو هطسقب عيبا نم ئلت عضعب ىئلنأذان_ وْسعلا وسع ع يبسأ اف
 ولف اهرذعتل ةعاشإلا السم مالا ىلع ٌكزن و جد ةلوهيجم تناك
 الف ماع اصالاة رص ناله ريشلاح ب ابلاو نبع اًعاضالا [ضعب فل
 -ناف ثدقو عييبلا نيعرةل تع: ررخلا ولك ءَّةر عم َةِوْوَعَم لص حب
 دعب قابلاذا_رغلا 6 عبد ةيهفدعب اًءاصالا اهيعا
 ةيتلا دياوزلا "لم عاصك هلق ىف ف اولاو_مولعم ىئتسسمل ا
 ةلئسل اد( زير اف ناعاصلاو رثك ف نم او لطرلاه بلاثم حاصلا ن وع

 هبحاصماهرح | عبي نازوجب هن افزيم نو د هديغ ب ربم ام هجر
 | 0 اوزا# توجولا دعب يوارلا تالا عاب اذا نو سا ةركذ اع
 ناي عانب نيغلا_لويج وهو هريغف .تعطو ةاكزلإ موق ف هتالطب
 طسفلابة ام طالالثم نيعبرا ف ةىرهةاشب قلحتتم ءاوففلا قح

 هنردتساو مصل لازؤذلا باقر خالا يركش  اهدح ا قريثسر ث سرأ

 نم هام ةعابول و ل الطبل | ينال بم ىىذارلام الع ؤطنككي وون |
 يدق و هلوفو ىقلإ ف ه اهيثرلا فالتخال حلما اذلب عيطقلا اذه
 ل نامرإ اذ |زيع مولعم نايحل | توم ةرهصلا ى/نيع لكي طع
 + بلا با و را وو
 نيعي اكسل ز دفلام ولعم نوكين | ةمذل الت نيعمر يع شوعحلا
 :ىنصلا هزه ةيزب تحب ب اقولف_ٌررخل|قتنيل (ئثموا ناك
 ثلا واراندو م هارد ثلا واهس رف دينرمي عاب و | ابهذ

 ةمزلاق امى كمعلحل ا(نباطرغشو هل هل ريعنل سلمو
 عاباذاد بسلا يو تماند وامه ارد فلاب عاو
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 هدأ بغاو ايزيشتو افنال نادقن وا ٌدحاو زمئالا د للاب, سيلو رثنب
 انوافتن 6 ينم اس ان اخسر فرح | لك رح املاك ع تالطالا دنع جم جح
 لمح اهدحا بلغنا ةفصلا هل اهجن ماز رحت ظْملا ب سنعتل |نمدب الف

 انو اهنا نييعتلا طوتش |نا دقت بلغ ناو اسولف ناك ن او هيلع قالطالا

 عايولد طلفلو حاصملاو نيبال يعسعف» بم اسياد رق

 هنصحو دا اكدّفنلا كا ذ الاهل نك ناطلسبلاه لطب 6 دقن

 رّئلا عامازتش| نم ذتسي ديسحيبلا هرب هل سنبل

 وفق دذ ةحوعم اشيا عما زعل رعدت د وجبل لع
 7 1 كول اذ ةسزلاو ايلو نيعما كاتم غشعي رسمك
 فد ةيدصلا ونفع لاو ةُسزلا ةادْعلا ةننولعم ى فو هوشعلا 020

 نيهلاهعإو معا دن ةرحم نعات تور قتلدو سدفلا "لومي

 هذه ل عي بلاقولك مدذق ةف رجم طوتشيالع يملا لن دفتلا نول“

 لوقلا وونلارجد :نايعلاوغلو انيسلاةلب دا *
 ااهنرادا لانج ةيانلا بج اكن تنل نان ةربصلا عي
 ةرظلا؛لزج !فالئتحا ب هأر نيحوهو نرظو هوكد 0

 بئاخلاع بوف ءارجا |[ صحا قرطديند عب /بطياليل

 ذينيحن ايحلا نولب الذ هعم نبحلا فعضصلر ظا// ف يصد الف هي
 ب ت0 80-: 1
 يس تر رف ءاوتس 2

 بصب ءاص_لكر أ هل ب
 ىز اا 2 ريس يايردتسب ءا ف ممرا عملا ْ

  ةيجاحملا تاملاد أو ضيف ةمذلإ الو نيعملا#ئماضيأو و

 دئعلا_لا> نقلا" ةل مجال [تجرضت الو ةرها(ةلانءافتكان اعبصلا

 لاقاذا اذهو ررخلا هعم ىثش هجو ىلع هطبضب ليضفتلا نال
 سرا عش ةربسلا نكمل
 لوا هو ضيعبتلا نم نال #ر )ب عاصلك ةربصلا هذه نم لكعن

 2 ساس ب

 اناا ويرش
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 فن ناهي انلار وصلا ىف جدتي( |و (نيرحت م ولعف « «يتردغلا ن 6م ثردب
 غْ عصا هرشع ةؤفصلا تحرخ ناب درعلا ف افا اا
 هايدي 6 ناعت .: سحاب 6 ليطقتلاو هلا تئازنإ

 هب نواة ارو بمب كد بولا
 لصفنتلار 0 ا ان كموااذكبعبطقلاع يبو
 'ةبلشملا ف اكلا قاعد كت الثلا نم
 دحاو ل ءةصح لوب ععبإ فل ( ةكرشالو (سرع عيب الجي المرا 20ج 66/36 ثلا زميل دنس بسك ثبعادخا مح |ح فاضل
 نيد علاوععزوول فلا [هنم هنصخ هد اهرحا عانولا دلو نُغلان م
 "اول نال عاشت | ةينئتل ا يمضب (هيدبع هلوف فد دقعلا كاح ةل ويلا
 كر | كتوم جدتي هل حلا لا هضفإلا ضي لو ةهنفعلاب هي دغ
 قى ءْشلاو ةادسإلا هةدلقال امم اوزلاؤ سرت ع هنالضِصلا لس

 نيبؤنلاة كى وا قيرطبزملالاو الاد انسي يقل مضلا ذك نيدبعلا .- د
 100 ا ل ب لا
 سارنغلا ضءالاريعمق فن ااذاامهيفوالا ف لص اود اترالاٍقالطأ +
 :هتافرحاو شنب ع يامو لضءالاعي «قكقابلاو |سياخلاو نبلادا ا

 ضوعإلر نم اخ فضو هنا ى حرج اب يدم 000 دا
 ناتاعتملا هيدرلان عيب حدب الذ انعم ناك ذا ىررم هضوعبو عين ىلا 11

 اذار يح اوهف هرب إ ام ىرتش ان م ثدح او هلا نابعالاْ م 26د
 السرم يورو عضولاببوأز م اكد دركلا مقربا ني ب رهع  ءاتشنا ىف هذ هر

 ايعازسالو فاضإلا/صقتس ]م وقبالو نيعص ب ما
 روب يع ابعلا قيضترؤم الع علطت ةيورلام اقم اؤنلاقيزطب
 ا رم عيسم ان 7 ل دل رسب كم دانس ابد حار شسم

 0 اساسا الا ابنا هنعت ؟ارشل ةبنشلابا/
 نا ئ فاعل إب حوصم قر احالاو شل كوجإل نة سف خال
 دل عبو نارصول لوي ٠ ا اب .[طزغب ىغتلا
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 يع ميه
 هيلسمل 2- حصيالو هيو هيافب ى د. ؤضعملا حالص

 قتلك ارسفنرتعي نطحدا 7 عينا دهن م هيض وتل

 يراها ل وتنال 7 اننحا 79
 بال م ةوبصلاره 7+ ا راتح عساودلا اس

 دئاقملاعيبلا حذو و تاعياهلا ياسو نصساارم اظو وحمد قيقالاد
 .ةدفعلا لخداو كرات لذ نرظلاز هاش جرخ اراك دجال
 انام ى عالىوشيإلا كد اهداف مولا را رمح با عوالم ف ظلاإ ادع
 نالاغادحاى ار نوْيعلعيبلا هر رج دوُمالا طل! اذ | هنازم يانسالا
 م جهنم د فعلا جذوش ايجي لن ئلاعات فانليا
 كيا محي تربال كلا نا لاي داي طور عار الو هنم ينال ع يببلا

 نكت /لجرفسلاو خيطبلا ةربصلو ب ايلا شرج تالتخا ين (ىع
 تكد هبوثلا يهجر دحاو |« خيطبلاوباجرحا ارو لبدضعي ةيور
 دوصنملاهيور نلسي ناوصلان كولو بياغلا ع يبل ن اكد هن لايجولا

 هيو سم ربل ناوضلا بور تلم بازيلا رمل انام هئاقب ع م

 ة'اقبن السزلاهبور لعمل |هبفو « نديم عزو يوبأو ع :ِقررو ٌهفروباككلا

 لصع الذ ضوه قسوراف هآرو نم عيبسلاهيورال هحالص رسله يف
 تالا ذيك ةبورد فالك هل هلحا هيف سيلو ةمانلا ءيرعملا كوب

 يهد وبتعدلاو لحال جزم 9 نالفاص 'ءآم اه ولعن نضرالاو
 هناررج او خوطسلاو فوفسلاو ن ديبار ارلا ف كرف بنيليامي ولع
 دع نانسبلاىفواهوحرو ةىولابلاكق فانا سو احراخو

 يو راجنلالا كوصاو ناينبلا ساساة يور ىلا :جاحاو هل لياسمو
 جحا الا يوونل الا ةمالاو تسوعلاادعامو ثارطالاوهجولا كرب ربعلا

 ا وربو [ياوقداهريخومد امدقم ىرب باودلا و دبعل أك :
 اقيفصز اكن او ارح | ةيور له لجو فلن الاقيّمر ناك اهبوملاو

 هةحاصك د طبيضرتم ىلانلاوا اق هاد روت
 اتش سو فالح ا ميال ظعم فاتح اع ارم اعرب نا(
 .رفو نيماضملاد هّدجال نوطبلإو اموشو ,نالطب اةبورلا

 1 يا ب شالا



 ةراعلاذكشنلا عيبو لحالا هلامجي نالطبل# حاننلا جاتنإلن فلا ل جان
 لكل عم ريللاال [عيب عصيإل سلا لبق ةجويذملا ةاشل انو داق عمال
 لوكان هعيصضج نال | ظرمس نم ناعامالا عراك الاو نزلا اكو اهدحا الو
 نظبفالريغذلا ارم بلغيال هرم هلبتر ارفعل الاح ةيورلاوبّئعد اعاو

 تباساةيورلاةدا]ضرعل ةدملا لوطلر بغت ظعمدمغل ل هالي ابعت
 الع ةار لا ة فصلا نع ايغتم عيلان اب نان ننهةل احا هضرغلا
 :طورشلاةلوضةيورلاز نع ة دوجوملاء فضلا الي زنن_رابؤلا هل تدب

 تاىاداعد|ناو طوشلا لك ايلا تبثا لم تافاهف دمعلا
 يدب عيابلا نالئرتشمل ١ دلك عب اباركام ريجللا يراسل ادا
 كهعالطاىذاول اكهمرعلصالاو ب هاضرو ةفصلا هزه عه عالطا
 هنيمبريختلا ثونتل ءضمالاو ؤيسفلا نير ّيخ نلخاذاو ملئاف ببعلا
 ب امحا عم ةبورلاق ياس: انك الا ديف ديغل نظب دار الا بتلوقد
 “ وانا د ةريخد بلع يواحلا ك9وق ف الحب هاوسلا ل عه مدعو بغتلا
 تناصوال ارك ذ يرتشسا | تركي ن ابريفعل | ى لعد ضباسلا ةيورل اب*اننكألا
 لاو وو جف او هبيرغتس ادري / ند ويف يبست ناق دّمعلا ةلاح حيببلا
 ةياززلا ف هم رزجو يانورلا هب عش ن لاى تنا ب ويم هل ضعي
 عماجف هطارتشا  عىرحجو صتلارهاطدئ ا|ءتكقىاتنلالغ4ز
 لاو يدرواه نع هلالقان بيردتلا ةرويقللا اذآو تاصتخلا
 ىيناديلا وشم. هيلع ل ريب ميمالكو هيف لكشالرشاظ هنا يدذالا
 0 ا طارش (.ٍغتلا هب حرصي / نم ن و
 ةهنسلاو باركلاب ةيزحت اثلا ابرلا نعمت مي (مق ع ووش ناموعطمىو
 ١ قليموعطمر ين نيضوعو عيبلا يعي اغا يا ند نجح ىعهفطعوضهو
 ١ ١ | ناموعطض قف حطملاهاو هركد رم اء الاغ وبن بكرهوجريغيو
 | 2 كيوعلاب اغير كولحب ضُملاو بهذلا اهو (لاَع هد يرهوجو
 نا ادفعل از مزر يلا سلجبو طور شل |نمرم ام عمر ايجرسلجوو
 تيرهوج ارخاو ام وعطنلاعساذاازه انرْغتوا نادفاعتم ادب اكن.
 طورشلاوم عيبلا يصي اف هن < ةشالثلادحا عيب اذ اامإ و هسنجزيغر
 -نبرو اشاعب_رابما سلجم ىضباغم او لولى اع صد عب اسلا
 ةرذواريج ]سبير عيب |ذاف نيرق اعسلا نم كك لعي ناب: نيضوعلا

 رر



 !نيضوعل |اضباقنو ٌلجالإ و دفن ةحاقرتفب /دارب اكتبررل ناو عييلا يت ةكس نجع ملك ع يبو | ين سلعلاو |ةضفب بهذوا د راب
 زكإو ليج ان نو داعي اببولك(ذلكو ءاسلا بر وهو باكل ]قس لجملا
 وهو اهرحا ضبفر خان ناب نيضوعل ا: ضب َمَنلِق اواو | اف رهن
 بهذ عيبوار يعش ربعتسو اوببربل سيم وعطم عسولو ديلا
 كواستب لعلاموع ع موا ةلضافملا عم ضل ضف را بهذي

 ليعلن دسنلا هاني لاطقجلا وبشر ح هلل لا ٌصخو هد (رلا ٌغلارلالصاو ٌةعفنمزج تحض لا ا ل ا
 لصالاو سنج م اناكن ا [موق وا رابخيرساج ةيضنقو ابل ولحج
 يي لاالءبهذلابب هزل اوعيش الك ماصل |نب «دابع ثرح ل(
 اوما الوعل! متل "ور يعشل (ربعشمل االو_ وبلاء قبلإالو فرولا
 وا دانزمف هرخا يو ى ثاشلاه اور ديب اًوي نيعب اًئيع اوس ءاوسالا
 اهكهعناشلاز م[ ال ةّوبلا ظ فلز مدازتسااو |هلوق و ىدا دف دازئنسا
 ةياور ىو ءاوس طعمااد زخالا ةَدعب دان متم ةأنز رقف لبق
 امو عطمل ارحل اوان ير يلادح | عيبييف طوةشيهنارلع ثيدحم دديبا ناعا ذاخبَش ضرك وعيش فانصالااوزه تفلتخا اذان
 ءاوسينء اوس هل وفل ةلئامم او نيعب انيع م لوم د ولكل حسك ةعبرالا
 اح تاموعطماازماهادعام ةعيرالابؤح او ديب ارب هل وفل ض بإتنلاو
 لام( مطل االسم ثيرح ببرج ا ةلعل ا هن المعظلا و تارتشالا
 نقيلعتو زاعطلاىاماعطلابقلعر كهلا نا ةلالدلا جو لدعم
 نيلعلارا4لو عطل اكن انس الا متم اءاقلعم هنولىختفي قتشملاب كحل
 بلاغ (نالا ةيرهوج ءةضفلاو بهذلإف ةلعلا اماو يئازلاو قراسلاب
 قريثلا ذو اننئاهير ابعو نينلعلا ى اش | ءلص اك د ابسالارخ ابعوتو
 تنصإجالل حزم دازبالف امهم ةزخخم ملائادالاو ىلكلو بورضملا
 اذا الطالار [َسسالذ طن او اع ثيرح ا ةسماعطلا لح اخي ائسانِف ةعلرالاب تاموحطملا قاب ق اهل مر كد امو يلى اس نجزم
 لا ل اوم هموم
 هزط تلح ااذا ص ء لعساووص كلوت دو _موعاطم_فل ةيِسصْنلاب



 نيرهوج ادحا عيباذاهن اى ع ديب اًي نام ذ | بيس ضيكاو عيب فانصالا
 نيبناج از عضبقفلا طركْشاو لضائتلاز اج هدنجر يغب تايوعطملاو |
 دضف ام موعطملاو ةداع ل ولهما طاوتش ا هزلننسب هطارئتاو

 ناكالولام يوادتلاواهمكْفتاوامداتلاوا هت (يقاللابلاغ هلو انن'
 امهم دوصقم لا فلَْح صنلا بي درو قتلا ةعيرالاو (ووشمو |
 فدالا تاييفارإلا طفح 6 ه انعم ام دحاو لكب نجا
 ربعشلا ةيوعم او هود زالا»ب ىجان نب -كراشيبالاع
 هيف اكو اامهب نماف :ىبرلا هيف كدائيامب دالا تاب ا
 هلاوفلارب اينو سررلا بق ءلفنلاوتينتل ار ف د رضوي اننا
 ناسؤو حالمأو ماعطلا ةائادم لما ةييعملاو لوئنلاو
 داش طل#ةيام عافتاس نال 6 اداديس ةنحجام نبا
 فيطلاو لملاك ندبلا ةيوداو لكلعأالاو نارمعيزلاو قكطصما ا
 نوير ولصم نيم |١ادنعلا تلوكا لا نعم ىف اروهرالا
 فيللأو هّببْرل اكتم دالااهاو اهدرل ءآودلاو عدلا امد ”اذغل اف
 لخيرر و هكفل ( هنع ًانغتسإ رحم | م هذ ذحو ف يزعلا قركذ
 قم هن اف عطب / نمو ى اهون بل 6 ب ذهل اء اهلا ضوعطلل | ىن
 تيك 6! اويقل/ م م ىيسلو كديلاو «اذغلل 'لصم ءيأو
 لا ىلا ف ريس اًئيعير رعنبا يركشادئفف هين كد الث احم اد
 يذلا نيطلا الو هدير در اجوب | ةاور اى لان لكس[ اص شنم#
 2 تقلاكهتبوظر لاح كوب يزلاش بش ا عاون الو [فس لك دعب
  تلماثتلا هد وصتفمر يك لال نم ىف رالف م ركل ان اصْعا هئارطاو

 امكلجلا اذكو يوب سيلِذ_.ظعا اك قيوكزم ا تالا ىدخال داع
 . طومسلا 4س لكو يذق دإ4ل ناعن او ةضورلادي اد زو عومجتلاو
 سلالبقولهل ن اريزعلا ىو آئ داث لواننن دقو خرلا مظنعلاو هنن
 -كوغبلا_د افو صنلا لعديد ابرالط رمل اك , إبلا موعطمو يوي

 لعتسون اريغ بيطلإز ملب اللام دعي الد ولاف (رالغيو(ذ ىن
 ةكعددسلدرولاءامناةضورلاو جعالاو انايحا يو دالا|ضعبا#

 مهني الحالى عك سلا نه دو ن انكل | نه د ىف ابرالو ٍدرولاؤ رمال
 هوو جيسفنلان هد هفالخب بلكالل الن فسلاو حابصتس الل ن ادب

0 



 سولغلاو ايرالو هب هْنض لكوبال6 او يداذنلا /زنم لكك ند

 هذه نعو دوتمنلا ٌجاهر ن امزالاو|نادلبلا ضعب ىف هتّجار ناو
 ىرهوج يداشل مع اي ناالا دار وهو ل (عءزيزحل اكمل وفيزرتحا| ةلاهلا

 ةنروج ار عسى اع | داتنعا هذ ذح يونوفلا 9 انف مالا ابهينغلا

 دير انرالاضعب ىف (ئمن لعج ناو سلارهوج سس بلس الانف يادب

 م١ ا هنعر دتعاو 7 رض درحلا نسال

 ا اد الاربعو ةبلاغلا هيلا: دويملأاو ديعلا
 / ا جوعا الضبقلا طرشلا العينه ضيعلاو #ل ان نإ يدالاو

 دقعام لوم اذ درسلاض بك ْغلنالَو هضشفلل قدس 6 (نعم
 ةلارا م لتالو يق كا ض بقل 0 07

 نازرخبلا) بيلا غايد قله يمس لص و ال
 0-2 فر فولو قرغتلا بق -لكولاض بق
 فها اهدحادرغنان : او صارت ن ع اقرفتن | نامت ابار

 ل لعش هيلو قيودا ىن اك هففصلا قرع الو ضوبفمل ى دو

 لارا سل جلاد اخ باب ى هفالكانه قرفتل | ىلع هاركالارثاالن |

 اواستب اطارتش |ةيرصالاو دسعتلاه يلع بلاغلاو قبصا

 ا "ماس أح نكملسم ىو مدذنسلان باه اكح اج الإ سدح نم

 ليكلاب اًدلكم ناره ( يزن ةزانسلا عيب نع هيلعب هن -
 ةالصلا لعد قير (فلاهعزةنعما درثمتلا ل ينل

 و

 ظ ىلع( اب عم بلاغلاواةداعلا هتناكام هدمعي كس دارلاد انو
 ةياس اذن اكام دنيانا و ويقل تكلا| ديم ديلعت هنن !لصهرمع

 هدمع فعلا نييك ١" فاعلا هينرع يجب نم بلاخلاوا
 الركم نك ق دوق او هن هم. لع هن أر هالخل

 0 .٠ انلاثرح |ن او انو

 كاكاو ءاتسالا عمرضباو اب دال ماكل ةرهعق

 | تايدح تاور اجو هضكعب 2 كامو 1

 مبإ



 ل اوف ه:صوصنلا ةعلرالات اموعطياو نانوروم ٌهصْملاَو
 اًيدروالا فر ولاب قولا الو هبهزلاب ب هزلا اوعببا نوح حدلا
 أنزو هديبعو هربت بهزلاب بهزلا ىا سلس ىاشلإ هو تسول
 الإ (ضياديفو نوب ان او هسبعو ةرن ةضعلابهضفلاو نزال
 ايرادؤق دازتساواداد نضضدم ادم ل4 اركذ ىتحىدم ايدم رقلاناوالا ىدم/ابُم ريعشل ايربعُسلاو ىدُعايَدُم رباب ز بلا نا
 ة نكح ا عملا جيب وجف ةىرقلا كار ظنالو بزولاو_ديكلا ةلئاسلا لس كب شلا' يعمل نا رعشيرها ل د ىاسا|ريقفلارضورهوجلا كف ريب )ايكمرضلاب ىرملاو عطام نيعل ابو عيطيرل امربتل اب دارسلا
 ريل ةهضرلع سال ص نال الك د لا متلاب ريل هل او انو ةسللا عملا
 نب يكصلا و ربرحلماعءّضف قةءادرلاوه دوحلا ربع
 «لالاو ناه دالاو تبويب دما ]سو لع سا وص عاهعةسلبكل |نصو دوئمنلا

 انااا مو نونصتلاو رولا وحن هدرغم»ل اهيالام ف هثبب ىتح هداك (نالابولو نزويو كاي اهاهريغك ل صاو دار الام الك ىف نددوتلاد ليلاىارلاوريعسااحرشلاو نسضساو لكس تيانلاو نقثم رمان مصسلان |بيذهتلا قد لسعلاو نصسلاث وزوملا نصو »يع
 ولام نالخب هوناملظبالف لكلا هيلي هارت ل نينو اويإلت 15 ن باكيا نيضوعلارحا آن اكول و ببهذل نم سل اوك د خرفما
 هنا بارد لك (هدحاو در بشوت بارت لق ن نو زوملادحا هزاع
 تاكولو دوسا بحوهو ناوزلاو نبتل اًدَقْحوهَوْلْضُمِل ااذلو هزئا رويظلؤيز يمل ادحإف نتلاو بار تلا زمريثكا اظذكو هيئا_روظلرضب
 احلا هتيجرإ[ظن انو يو شلل هيربتع ا تاوسلا فاح ار اكا حطم للا
 نازيموه اواسد_سائيدب ا راند عابول ع ورسم ىصالاو ل كو فجمنكما ناد
 صقل مولع ئلزلا بوج وم رعيزم هولاق امس يملا هيصعلو
 0-7 !باضلاَن قع مرعل و خآق هغلبو نازيم وت اضنلا نع هلام
 مل تابإ يو ماعم اص ههه ديد بل خلا عير لام رب ةللاسلا قت دغل
 نلأو درحا دزويد ثمل اكب اكدنا لعد |نزوبوا لاكن ناكل ه غل

 هيلا يد ان لعرس ماتيو | مناع نري وي فاح اعل 2#
 ارو 010

 حرشلاو سمرجو هارد او يلونملا نع ةض و رلاو زنزعأل اق 7



 عيان احلا ق الطاهاضسا(ي انالخ ندرخانها هدهعاو ريغصلا
 ا مرج ربل ا وه (مف [ هلع هب اود هديعةسلكلادهعرإ تالة داعلا
 31 نم ايرجرغصا|ن من جسااول يايلبلاةداعربتملا موش

 هي :6 : 1 ا 1
 0 هرهعت ننولاوا ليكلا هيف بلاخل ان اره اعبر اممهلمموارهتلا
 ا صضبْمل ا عوشلاوف هل ٌدحال هذ عجرلل اوه فحل | نال لو ملعسإ ليد
 | . مل ناف مرنم با غالإوهتعا عيل ذلب ىف هم دقولف قا وحد زردلاو
 ا ةّمنلاو امم ارح |ىكبسلا هل اقوب ءايثرالا هبشاب_ربتع | (هرح | بلغي
 ْ لئلا وو اس ملع ساووص هرهعدعب ثداح لاكس_لئاقلا ققلكير
 ١ م ايطلاب يزول اوكي و زاوكلل جحالاو ل (فقلاد درت هوو ةئصفلاب
 نوطسيرتل اب و هل ناسلال يذلا نازيمل |طسسسل او ةيإئلا ف اكوفو

 ا
| 

 ءآئلاب هبوتسم'ابو فاقب نابفلاوهو ينال مهيم'اطو ليسو ؛اوب و فاقن
 ٌقلدو فرط رجلا عضوب ناو هو +[ نزولا اماو ةصلاخ هأرب برع مك
 نزوككب. أله ام 00 اتاك هاظلا هن هصوكس دئرطسو :اهلاو

 ٠ يف هيلع باىدالا كظدوحت اماو ىّينا تايوبرلاى ف هيلع_لب وعلا
 ا اكد ضف هضعبو به ذ مضعب ءانالاه ار هل سم قوما سم اذا

 هلاق اكرهاط قرفلا نالاهديلع لبو عل | ىضْتَقِن الق ساب ىف رم
 تانونرلا هب و هضو اغفلزكولكي ءىدرعد هب هبزرول ا!نالىا_ ىاوؤتل ١

 ركذ اكيواشل ا معطارتشا فهر رمت اذا دبعتلا طايح الا ع ىبم
 كوبر نم ةربص عييرلظسف لضافم اقيم ةلئامسل اب لها نا رسيأ
 فيرحو عامجال] ءاوس اتجرخن او انازج 7 قربصب كيكم

 :ج م ةررصب_ ل دكم يوبر نم ةربص خيبال رك د قباسلا
 ا فنار لبي زي ااا
 دقعلا اح ةلئاسل (معلا 0 ربل ةريصزم ليلب ىرغض
 دعبزكل م ل ىف ارمتولو ررغل اهبىغش ه جو لع

 نمد از امو س لسيما ةييِضناَهَنل ا دوجولاضيامل_لكلا ضاعن
 ةضق, ءريص عرب لطسف نوزومو مكح ا اذكر هبح اصلويف يدبكلا
 ةربصب (هر> | نم ةربص عيبإل (ز اوج سن جنه ةربصب به ذو |
 , حمل هلا ضن انت دعب نك[ ن زولال ف طفت او نيدسملا وصيف يربكزم اهيزوب ٍكرغص ةربص ع يبالو اوس انحرخ ! ذا ةيئاوم هئم



 ديكلا لقت عم بنل اة صصل طرتش اال ةربص يرتش | لمن اب
 0 ترم كلك عنو دب ناتج 201
 ىلا يسئل اب كانه ضل | دان نا بببا وح ان انه | صحو بكام
 لص اسم فير فرضنلاز او فكي الذ عيسبلا ىف ضْرصنلا زاوج
 ضااقتلا ١ ل وصح بسلا انه هتكحدو هلازكرئحح معسل اماعطغانإ
 قحطرمسلا دآ[و كراش |نامضإلا عيبا لافتنالربتعي اكطووشنلا
 فوصل نعم ةصرسسإ [نمالكن الف صم جرش ىف اكن قل! س بح

 0 ل ا 7 رم رم ل

 كليإللا|ف ترصنل |عاننم | خم وص دوجول منكَ هبئدهلنإ عيسلاو
 :يسمإل ركاقل الان جد هزم, هذه هعاب الك ن يتربصلا 9ث اي اهعرا و
 رخالاربخ او اهرادقم اهرح | لعول لب ل كى ا الهضصصو حان الو
 الكود اًيرالا لوقو هريغو ن ايبلام الك يضْسَقِب اك كدلك هقدصن
 وأ ةئراومره |مديرهار دو يو احا بل وقل ورصحاو معاند زوم
 ايف _لإكلا لاح نيس هيمان ير يداشلا عيد فروبانزو
 هس هعبب دل طرا ب اح ال لاح مويغت ناع اذا ىونرلا
 نوكا فرحا نيفصو ىف ا يلألا قع جرن اهلا ةلاحو هلاكهلاح يداستلا
 2 اهعمقاني ةكهيحءنوكى اثلا و مب تاعافشالا و ثكال' (ههتب تيب ثلا
 ظ دوجو نممرلب اال (نع حر خبال تااميلادعوجرنعمو هراخدا
 ظ مود رمتللا تاعاعسالا ركالارسرخشاللار تلا ناك ءدوجو اهدحا
 ١ 2 بناعاقتنالارثك الوسم نبللا نإف فد والا داثم نصص نيلكه لومك
 نكر 5 .اًئاخ اميلي و |( لج ن اك ءاوسو ديه تامل كلذ تاوغل هب
 رتاج نم لاكلاديوحب ام نوك ارظناو ر آل اب ههنم ككاو قع
 ظ الامال ؛اومسالا عمو لكل انبللا د اببعم ن البلح لثم نم [زنو ديزا

 ضبْفلا ل بك ع يببم ا كح باب ف ن (يْسلا حرص د فل بق ناف_رمال اضيا
 ١ مد 4 م 0

1 
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 يال لام سو هلوفو ةوكخلا عم ةبلصلا ةطنهلل فاك ولا تدافنن
 رسكب فرص ضي و زعيفلا د انلا واع هّضرعو رى اخدالا اص نعسلاز

 لا نعززئحاو نيللا ق رمال هيثاماليذل 1 + '
 يللا عيبرصبالل بي والاب ليل فصل ابألو هلع ٠عبب_زوكيإلف الاب
 قصاخف] ل عجيل | نك و نيعتمر يغ دوضعم ا نال اقلطم ؛اهابطولخم ا
 طرتشير ذا ةدي نب | نوليف ضي اد .ئسلاو نبللا زم لكلاتعل



 يبا ىقنالاو حلاو ءاه ]نم اًضلاخ نوكبن | ضعببه ضغب ن بلل | عين
 _تنحانا [!ضعل تو نبلاانماصلاخ نولي ن | ضعنب هدضعُبنمسل |
 ملعب الابن ناك اذا ضبا قدك | نعى غعي نإ خبيإ نا نصلاب

 م6 دب و بيرز و هيلع هنعديزل ارضه فقتل ك كلا هي
 احن الماك

 يور ذم عزن نا الس دك ارخني «نالاضأو 31 ئونب اههفول

 م 00 الص نع للذهب

 تاع انئنالالال 0 تانآللا ٠
 هبصتقل ار هصعل ن اكن إو هسطُرلاَو نعل |لخراسالب هتوك ل اخ 2

 , ردصعيو يداحل ل وت نم لمث | داب ابا جف تك( كل خةن هلا

 اًقدعتم هامإكي هلو ن قكيمنا| هيو ابظزلاو بنعلاو نامزلار و سنلا بضق
 تح فاجكو ىا ٌفاجيو عسوا ديقسلا هربا د نوكس اضناربصعل ا

 عوزنم هين اكناو ةتلئنلا ١ انلاب توم ئاجو ومس ذو ريعشو

 اي فاجو سصخسللاو خوخ اء ي وتلا

 و -)ولااو نوعللو با ازد ىا ايسينه دو ياو نولو
 هتسهتلا عسل فردا ل

 2 .ةعبرب زوك د اخ جالا ءّدحالصل ل ماك هذعن امو_ررصعل انه فكيف

 "فلا بح اء لكلا كل كلذ زيضعلا فز (بعملاو يواشلا

 فولو يللا و يداقل مابعرف اظلافالخ الصاو هضورلاي ث اكرر وللا

 |ذااهؤثنسو درقملاب عاج د دفلاوه فاييا_رلا اب دارنلاو نزولا
 فا اقل اوحارب اسال هلوقو نزولا  رث| هلريظب 0 3

 ليحيام_د كال اح يواسلاز بنحب يابل اح اس عيوب بِها
 0 نم الف :000-- /لاوحاؤ اب :

 ضان ل ل ظن امل عج تي

 0 ار مدس م هريعبال لشي كرسي برم

 , هد امعناكإ هدافعناو هنا او هاب طلنخ نيملا نالزصماو
 لص اووبث كلر لا قكعبٍضورعموا| ابطل اهاطت 4 انلاب

 لكب ن يللا عيبالو نّمدتلابالو هلثم دبزلا الو قيقدلا طلتخي

 0 عزنامع يب بالو 7-0 0 طندلا جيبات ا او
 ريقتبالو طرب بطدالو بيدؤبالو بنعب «<ينك عيبالو او هسنكك و هشلاد



 ظ ا < ١ مالا نا سوما دن
  اولاق فجا ذإ بطرلاضْيفِبِب الاب بطرلا عيب نعل يس دقو
 الو ن انجز | . صو ةعبرالاو ىعذاشلاو كلام هاو ر | ذا الف تك ف
 عتب نالف د اخدالا ةيصياهرحا نا عمرمل ب بطرلا ع يم عئتم ااذاو
 . ير حلاو راثقلاءه عفن قيو انح اذا عسي نعت ابد املا م هل
 يواشلاب لياهّتب .وطر لاحالص | هس عاببال ب يبل | دنم وكلا
 تبوطر_داح هلاك ن المل فافحجا/ن اب نأ و هسنج ع اببمن 6 نوتيلا اد
 ساه تناكولو تيزلا هاء ا»يد لا ةبوطرلا كو هج هس ام الد
 لخ عايالف ؛امهيفو | ن اكاصلاخ هسنحي هام هيف لخ سزوكي الو في
 بريزلازخالو بطل خعإالو هلم فلا لخالو بع لكك 2و هلشم بيب زلا
 هلْسف بطرل | دهو [ءرثواسنح هلثس ب نحلل خ عز وجيد رشل الخ
 لخير بزلا لخعيسوالض افتمول د خالل خب (هرح ل ح عيبو كى( ذل

  عبروقو ةرشاحلا وكتب («ر حي رسضن الو ةضورلاو ديرعلاو ب
 :ءلاعمو نع ملا عسالو فاقحلا لبق نجح بح عيسن وج الو (يذ اركب عطقل !تايملإو اكدعإومإ!ىضتقمز لاو بنعلال خب بطرلا
 يوادلل ني ابع هوت . امل انالخ هن امجل/ ل بقنوللاو د وهل او تاق قالو
 ن اكاًصلاخ نلكرلاذا لثمب اك بال نهدو اههنه د عيد
 هوتكو ادب ى د اذاام الخ هببطلاز م هوحو درولا هب عضد
 لاا ضب [عبربو لَو لضافتلا_ر وكف ةّيوبر تسيل ةلاخلاو مصب الف
 ب نم ءيشسهرو قسسرلاذا وسلا بكا ازذكو هنم دكت امو
 كزونامو_يللا نافج هاشب نا طؤةشيو لضافنلا عم ه سن هع يب
 نود نزولا اهرث|م لغد ليلقلاةبوطرلا ن "لاكي اهو_ممضلا الك
 هنحب يلع هنوكدعل_ر اخدالا ةئه نم حرخ ام عبس وجيالو كولا
 ناو هلثمب سىس طابيالؤ اشنو_دوشفموآ- لولبم بحو قئوسو قيئرك
 بسكلا و مسمسلانبطوف كح ا اذلو هسنجزم هربغب الو وابل افتح
 بحو ُقْغُم نبلكز لتلالدابرثاننو هيف طلخالام نو ذطلخ يذلا
 ركشكو هسْنج نم هربغنإلو هلم نم ئن عاببالف هكوشم_م حبو ىلقم



 زي شلل سغلار واهدي ان فلدخضو دقعلل كسلا( نالل سعال
 لسعلا تدفعنانلا ن 1ضفولذ بورلاْ ريل نمسلاد اه نع عمشلا
 امن صلالمن | ىف هيذ نحج ام ريظنو يف إل اكل سعب هعيب صعبمأ
 ري انطاعبح | مدعل فصولاب طبطنيال ١" الز ييصتل الدانلاهنؤ هترثئا
 سلا ذاهركذ نعانض ةلسسلارل كب لص اكد اس الا ننكادق و هيذسانلا
 !مالك ةنيضئوهركسلا وف لسل | عدل الن | نم هلصااك ه مالكه اضنق امو
 ةفيطل هداث ف ءصهلا يببتلا جي دتوف كد ولا جدزلاى فارلا
 لبست هيلاوركسلاو دين افل او د انلاب ىعصملل عل 3و سبرل اعلاف
 بإب طسمالا ف قفاشلام الكر كسلا سلا :ىدل ديشلو ةضودرلام الك
 ركز هدارفن | ىف عديطيلخ نم دحاو كة سهسلاز وعي يذلا طيلخم ا
 معن هيفراسسلا : عصو حيرصوهوسلاب طولخمل ا وللا كذ ةلّما نم
 :طبضانض [:وكهلعلا ع! عونمم ةفيطل كسلاران ناد ولاسلوت
 ىقفق هش ماسلا نالطنرهاظلاو ةعونمم سبدلار ان هضطل ةاوعدازإو

 12 د م
 زهاء مسسللو_زاوجلان اسارخزه | نعلق هنكل ق ارعلال ف دنع
 لولا اعو هلصار ان ءاننالؤسلاو ايرلا ي.اب ةِكسلا كح هريغور طق نم
 لهمش م وهو نيب ابلا نيب رئل اى جات سسدلاو_ركاسلا ةيرلسلا ة كمب
 انهن نرئلا انه ىعيوفاو نمل تؤ ءرلا باب نيضب فوغل نا! | ميلا
 د :مرطتمن او يرذالاو ىكبسلا دعوت امرك ا
 كج فو لصاران عمان ناكماسلاو ابدلا جاب يسكسل رح هوجو ىطلت نم
 فدعصني (مفرانااريث (ن نالتخا/بيزقتلا بحاصلد درت درواملاوؤاسلا
 داوجاز ا ىف ابو رلا ل 6و اقلطم نوجيدلب يا هديغل ةرب / ن ]م امال للان
 ةراكت هيلا بح اصدخر اذلو باعصالا هم اعرتو نعل
 غلا ءاما عيب وجو حصالا و عوجالاو ف اذلو جاجزل وح جنو
 بأ اب ليج عل (بالو دههشلاب ديرشلا ع يب نوكيو م مالا ءل هه لس
 الا دلوقو يوبرر يغن عمشلا ناللسعل اب عملا عب نوكو لسعلا
 تاروكدملاكاوح ارب اسالي |اهياوحا باس /ملوق نم 'امتتس | اءارعل |
 شأن عابب هر يشب نياكبنعو بطر ىف فو اا علاالا ئش [ضراتعن الن
 ١إ؟ 2 هجم تادف افجزبدْمَتب اًصورخف هنزك- لاح ى ا ًعرخ



 : طورتساباعلا :لكسم َطوضلف دحاو دفع ذلا القسروا هسمخ نود ف

 جضيالف بيبيزب هبنعلاو |س تب بطرلا عابر ناب بنعلاو بطرلا بل ولا
 ل ر غنم [ءال افلطم هناجب نم بطر اس نار لازم اهريغىف

 دروالاهب حرص اك بطرل ار سبلاد [ّضرخق يالف قاروالاب ةوتنئسمو
 هلص كد اّبءالا_,/اصتقاو هبنعلاءم رصخ اى غورلا وز ةعاحل انو

 ى اثلا ه4( نآس يلو صرصح او وسلا عنها هوب لن علاو بطرلا دع
 هدانا اكون /ن يعوطفم اناكو لك سس يع ب بعلاو لكل اواع بطرلا نول
 (ضيادباوزلا نموه و لعد ثل فل ار عسب هل وغب هدباورز لم د اال
 2 نادذوحوو افاج لم عابيؤ اناج هنم قاياورز حبل كلالع ءصخي ناب
 2 توافتر طناف و ضالاو | هْشلا اع نجيح لوولف اميسفن اباصرخإ
 ١ عابام نوكع يادلا دفعلا نالطب ن غلو ادد نيليكلا نيب عقب (مدق
 ١ كعلاببعلاو بطرلاب بطرلاع سن افاج ن]روكذ لا ب علأو هبطرلا هب
 | ىقلا نوكاضياي اوزلاز موهو سماكل اقلطم جعيالف ايارحلا نم سيل

 ظ

 - اعوطقمى ادور بعلاهبء اب يزلا ب ببزلاو بطّرلاهب عاسيزلا
 -هقلز |اضيا دياورلا نموهو سداسلا عيّملا ىعوهو محب الذ رمد لع
 هينعلاوابطرلا نم سذق حممد الف ككل اب بيببزلاوس تلا نم لك
 2 دوفعللان وكينا عباسي بيب زلادارشلإزم ةربصب_ شلاق ع
 ١ ما سخياعدقعي نإ نوحي الن هذ (عفلوي دقت قسوا يحث ود هئاع
 ١١ ىلعدازولو باحضالاو ّيداشلا هيلع ضد اكن اصْغن ىإى تتلو قايسال د از ان
 ةئففصلادرعو راج هسْح نود نم طي دوفعو /|نرقعو ةسْمكأ

 ةرعاقلار كح جمالا ى اع عن ايلا دزعرو اعطت يرشد دعب انه
 م اللعمكراشلا دادعسو اعطق حلالا ددعتب ددعس ارا ةرفملا
 وهلا ملستبقنلا لف ضياقتلاوهو_ر ماس معين ما طرش اهلو
 املصاو ةيرعحمجايارعلاو ر عجل | ىف :ةيلكل اواليك بيس زلا دا
 ةلمج نم تكيرك ئاكء لعام ىنحمب لح لكالا بح اصل درفت ام
 غهيالوسى يس يحيوإ نهم ثرح اهزاوج ةلصالاو لكلا
 فراش ناايارعلا ا صخر و .سئئلاب_ىهلاعيب نع تو داع سا وص
 صولا ءاغلا سلب ضرخماو هيلع قفنم اطر لهل  لعاي عصر
 قسو | سمج ىف ايارعلاقف صخر اضبا (لدلوروو عصرخ سرر ىنا

 .نوددا



 001001 ا! نيصحل نس دو ادم داسر ىلا مسك ل دل

 سيئد_لشلا لعمرو قسيو |ةسسمخ نو د وهو َنْمَصَلل ( يناثلا

 يداحلاحّرصو هسب اب ر خر و هصرخ نكي يوب هنا حماجع هبطرلاببنحلا

 داعانان اوبهيتتتل / لصالا [لح ةنل اهم لك ايش هضحر ءارعز | نإ

 "ف هنول ه دافنس | قو *تدشسالا ةخيصبه دارب ( تلو لعىغتسا

 ةحابلا صخبرلا نم ريضعب لعجو لما يا حوحي ءافخ حو 7

 تالخ هاينغاللاماو عسوتلا عمّيناعالءارنلاى اءبسنلابهجضموفو
 فونملام الك م مزغي كه ديب رن نم نهر قفل ابدارماو كوالا

 ناسجلصاواؤسا انلتخمو هزيغو ىدقلبلاد رغعاو قى اجرعاو
 هلصاحو باخ اناس ب سنع | فالتخ الطب أزه

 ناولصإلا ىف وااًدح او لصالا ناب او مسالا هريغ شل خام ن |
 ثيلاودكلاو بغل بل دالة بسنجإر ييوض احاول

 فالتخالس انج اى نيفمانسلاو. او نطبلا_محشو ةيلالاو فد كعلاو

 فقص| فالتخالس انج اى يف محلا مور قبلاو لبالا رك اثلاو مسالا

 عيل زعم نيلو ناض نبل كة رمت اذا [لاانذكو الادحت ان او

 رخالا نمز حتي اع اهدحاععس وج لو (ب_يصاكي و اشلارخالابهدحا|

هرحا عمن وكيف رغب ليلو ناضنبلال هوحكو نمج نم
 لاما ”فخالا..ا

 غلاوهو لصالاو مسالا د اخ الس دج نالودالاذارخال|ن م نحت اهو

 ا

 رضخالا هو يدنهر _رغص الاوه ا ناريخالاو

 نالتخالاضي | ن اسنح (ي او ل تو نوتيلا ن مها بيزكن اج
 خيطبلا ق الط, ب مسالا داح |رضيالو نير وصلا لملكة لصالا

 امكجُفل نمو نيتزلا نيورصتعمل | اع ننزلاو يدنملاو_رفصالا|ع
10 

 دباسل ناسنجن لعولا نبل عمزعمل ا نيلاماو ضضبلا نبلو ناضلا نبأق
 صعب عم [ضعب هيتحولا تلدلَو ةيشحولا عم ةّيلهالا تاناوتحلا

 اف طريعشاوريقلا, ةفلتخملابوبح ا ةقداو ثايب خم نشحولارقي را
 سانجاز وبا ودو زوج ن فدل اه د او بنعلا و بطرلاوةفلتخمار لا
 عار .تراهتلاد ريفاصعل ام ويطلا كد ىعس فو عيسح ا طل وصال, اابتعا
 هةويطلاو تايلاو_ركسللاء يداها لوقو هرشبو »لا م غلرسبلا تاناويحو
 الرانلإوعاضورعم انج («يولكت ابنل ابركسلا يب يوجع نا عديتتلل هلاف
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 وصيت كوبر دخاو مسحب ناضرعل الهو نط د تحل طبر مقيم
 ١ .ييوزرلا كد ريغ خوش هزم قرط د اين دجو دئمنا لاح او دقعلاب
  هركزإ ةوحجرم ةرعافب هن وعم اوه لسا هذهو اماايوبر ناك|ءاوس
 ذ [ مخ ىو رص يولد سنج هيورط ةسيذلا دفعلا#ل ام ادْماو
 ءلامو_مهردو ةركجدم مهردو ةوججرم نيئرطلا ةئوبر
 با رجم: مهر دو ةويعدم بنرطو كوب 'ارخالا سلا ناكاذا
 ةر كم نبذرطلا رهو ٍيوبر ريئيرخالاايثللا ناك اذادل امون يمفردب
 ًّ هذ ةوجخ يرم ببوبو هوجعدم فرطؤو بوتو ةوبحدمإ بوو
 زن دمعلا درعزولت رفع لوك ةهيلاوبسب اكرّمعلاد احن الوالا دوم هلو
 ١ 5 ممهررلاوإ مهر دلاب_ مه ددلاو دنلاب دلل |الب6 نإب رق اعتملا رمق
 < روصو نيام نَففص ةبائمر يصي هنالوعبدت نهم هيل ابد او رم اب
 يوبرلارسنجي اد (اعاق اثلا ليج ابل يي! الباف |ذا ف ةضورغم نالطبلا

1-1 
 كل د

 شئ
-- 

 ان
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 1 00 1 رلا ةلعف ٠ ولت ورطلاو ناسيا اما وترمي ل فاح اواف نيفرطلا -

 ٍّح تسي فم عامل ض عب دامت مدد درعه
 2 معلا 0 هزل ا

 نيو ا يول يد نين اهلا اكول ودم 1

 2 يود ملابسي هدييتت هع وضم نيونب بنو ره دا
 9 ةومدادير اد عيبوتلئسم نع نارتخ اوهو اًدوصقم يوبرلاس سجال ول تااثلإ
 ع خاب اذا( عيوب ابلا قابس اكبه ذ ندعم [,و بهذب [عيبو هام

 هرضبالك(ذ نان خالا نم تابح اهرحاوفو ريس عاضبرب عاص

 ١ 7 وصقمر ع تايم ا نإ الا ردنا اشو نوفر طلاو ايويدر اسنج عمجرف هن ١
 ئ سنهل (ذ عون ىا كون رخالا ىلا تذل داو بخ هشو هيو رط ىف
 .  قيفرطلإو هسنجز مر حئاء ون عم هيورطؤت ايوبد اًعو دقع ع مجاب
 ٌدمو ةوجعدمل د قعلاب | درصةمرخالاعونل|نوك ل اح «هنم فرط وا
 ظ روب 0010 دوو وب ةرججدمإ يقاحبص
 ادصقم هنولبدسقتلاو هسة طئح عاصو اضن ةطئجئاص ؤسوصلا
 نم عاصب اضم هظح ع اصوا قاعي تدم ةوجيدم عاباذ اعنارتحالا



 ةوطقمريغ (:الو خالاز م ةريسبي تاج اهرحا ئن اكن او جدي هئاف ديس ظ
 000 مدعز | ىققيرخالاز عز عونلادحاز بي عم يوالل تلوقو دفعا ا

 ا -از[س ياو هرصف نو دو دقعلطلتغةلادضف عم افلظمرِضْئازيتلا

 ا ْ يد نم دازالالسرتو ةوحتو ىفاعيعزمدرب قاكصرم يب صمنإلو 7

 ا الخلةو جرم ةدعاق وجم هلصاو دانر. العيب دو دصفتا هيل ١
 ةثدر ابرد هبامو ورجراس د هنن اكاهرجارفو|نيذرطلا يع ىل ةعص ظ

 ا عئنلان الج وثوقلا لحدقو هئدر نيسامو|ةديجنانيد قامو الس
 ا هتدارإبولو الد ىلع هئوف ولثنصملاو ةفصلا فالعالم امع ٠

 . دقعلا نالطب نرابكاضضدجو اذا يوبرلإرشجل او ىاذراكّئ عضو
 - كاثيزيفرطلاو ا (يبالدفعلافرطزم يرطب نمش نوكلاخ هيلع ل قشملا 09

 حوجول لط انهن 6 نصسلاب نيللاوأ مسه رب_مسممسلا ع يب فرطو ه دوجو
 مميسلا عييزيذ رطلا ىف لاثمو نيللان ضي نمسلإو سمس زمضةيينهزلا

 ”دقيتعا [كنيفرطلا ف ئنمضلامرثعا اله ليك لاق نبللاب نبدلاو |ممسصسلاب
 هلب اقم مءوضو [:لق قرفل اامو نانروصلاي هوقيغلاوا اهدحا ىف

 الم 0 اس
 :للاو نهرلاب,.يسمسلا“لب اقم وصوص صفضلارابعاى ارتحب ف

 ةمقع انرموص نالطبؤ ل صا/أو مرَكلا اج بل غن نمخلا ف ام لا
 [ ةرلع ناوص | لوسير اك 6:د يبع نب ةلاضف نع اسم ثيدح

 النك راع الص هه بتل تت رهاع خاج كبح نقر ريح نومك اج 0
 .< ةلظفل ىو نزويانزو بهذلاببفزلال م ةدحو عنف بهذلاب

 ّح هضرطرحا لش ||ذاد فعلا ن اهبيىعم او لصفت تح عانت م”تتايف

 .85 ولوساليلدب ةمملا بسحب اهيلعر خالا فرطلاقامئتو نيلامدع

 د |ذاننان كث(لاب ليج او الص اقتل اى ا يدوب حيز ؤنلاو اين م



 . نهر دب_هر جو ٌرم وص ه دنع_يكلاذل و ةففصلا قدرعن الوق
 بسلا لا هيلع مقالطا كيزنذ كيو ىئارلا لاف اهوحنو
 ئنارلاو ةصهل | تنقعت | || (مف حصل انهربتع اول طيسّمْنل !ن الر ظن هبؤو
 حج ةرعاقلا هزه جرخ مرع هجذ ل هبلطملا و هينععم | لع ويلا ع م
 أ هو رلع >وفعرلا تاوفدنك نوكي | قبلان ]:ةفصلا قارغتى لع
 لهتاو لطب ءناف ةوس نسمح ولع دفعلاع ةبعاقجالاةّ يملا د اسفلا
 يو احلا_لوو نا هجرس ىف صدا ننصملا ن اوفو ثح ايو
 :ديعلل هيف اللار سوا فالخخاو اي وبر اشجدقع عمج ناو
 ون ىلع لجن كييا/ذا عونلاو | دعب هلوق هدبويوبل6:يدكذلا ىا
 ؛ةلسم نا تدلع 1ك ن اع اذ او مدعن يزلا ىوي.رلار شرما كاذ بغل
  قييقلاو ىنا يواقل ع وكذ مريخ ثيرهلا قف ةدرارلاةدالقلا
  سشح سنه اب داما نال ةدالفلا"لسملهل وانس يداكل ع اع نا
 اًئيو بز اسنج زفع عمجن او ىنعمل او ىقذلا دهعللماللاو ضرعلا
 هعنوا( فرح او فوا نيفر طلا ف ضوحلارسح قالتخاو هينرط ف
 بزعءامركب نيرارلا نم بلكيو بادن_ر اد عيب جو فكمانلف تاذل

 . تدعملاو :ًايلا لمالك نال عج به ذ نزعم و بهزب_راد عيسوا
 دداامربز علا ى .يدلا فلع اذ[ ارلا د وصفم ىلا سبشل اب حبان
 ركذ دنع عينا ف قلطنق لا ظ نلالاى ف اركذ 6ن ابل يشنتساو
 ريبلا فل الا: الخ ديالو _رادلاح بف لخيب_دييلا نات ادلا عبس
 طالتخا عبنلا) ٌفْس اليإ طوشلا اذه نم دبالن او هلوخ د طرشسإلا
 تااركذاتلو عنان ريغ ءاه| ناباحرصف عيابلا »ام يوتا |هأم
 سادلاوارضرال عسى لخدب ةضفلاو به زل اءنطابلان دعما |

 لاق بهزي به'> لرعم هِبِف ام عين زوج الناب كه احرص
 فكاازاعب [ اذ ١ ء.ىوصلاؤعب لوالا لاقي نانكهو ينرابلا
 هنا تايرلا ف هضرتعاو لع | ١ نالكغل |ىنعل ىف كلاو ندعم ف
 لبواتب فنصملامزجدفو ا(قلطمابرلا باب و دسضمل ابل وهل ثا"

 ظ كدلاٌووصفمر اصب لعل ادعز ندعي | ناو نغم اه يزرانلا بالك
 دوصقمر يعوه ليج ا تءوصوو ىصيرل ا نلف نّهلا نم "جي هل اقم
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 ظ اع [مِف ةاوح هيفي تالطبلا عيب فر ثوب الض رالا ىف فول كل( ليعلاو

 ظ م. رولعكيو دوصفم ربغ هنوكى ضتقي ندع اب لهجلا نا هن ايرو ىيثن |

 ص عييتلسم ايلا باب ف علا هب تللع دق دصقلا
 ظ 3 سرت:

 03 نكيلف ل ياسلام اهوختو رخالا نم تاج اهدحاىفو ريعش
 ظ

 ظ جب عصللسمف الثمر بعشلا هتابح لوفي نا تامرملا بح اصلو ةئصنا
 ا

5- 

 ظ 8 نضمن نال ١ ال السم نال /دوحشلاع م ذ دوصفمر يخ اهركو
 ا 3 عم هناثهبه ندعم نالؤب ايس بعفتنو اهي حاصلا يمل
 ظ 56 لم انيإذ انقطمادصتلا*افتنا اذا: لعل ف ةلاح الد وصئفم هب بوعتشلا
 مي عيبال ادب باد حبب و ىان اد هلووولع هنطعرم أ ال كوفو
 بيسملا نديعس نع لكلام نكيذ ثلا هاو د اهل حدي الف ناوي
 لسرموهو ناويدم ا. يللا يب نعي إو ملع هس[ لص هبا بلوس لإ
 مرغوب انى عف (كلاد اور اكذنع سا ىدر قيرصلال معة دضع
 / نسمح ا ثيرح هدضع ماا لانو هئلاخ ةباحدلال مادحا
 ةرتسو لكلاب ةاّنلارعب نعى م[ هقييلع سا ىف صون ار يسن نع
 الما الوكام ناومحللن ا "وسو ةاشبم قد. سلكالح | ناويحلا سنسد نم مرا ناك ا وسو قمس ننس لا ثدحب يداضعلا حار يم
 لا للا ينعم ئو ربا مويعل لعغبدار اهرب وا مكيعلك
 جدنره اظوه اك غابدلال ق رلج ا اذل ول طلاو دبكلاو مانسلاو ةيلالاو
  حْصورلارباوز و نومي إف ام ف اب هنكا انه ةضورلاحبجرتو زبزعلا
 5 نيب قيرغتب عبلالطبوه انم دق كيو بدر يئس غابرلا لش دلج ا نان م
 وس ملمس 1 سرنا نبا لقن عاجالاب صاد ذايمذلو
 هيعفلام ون هتبحأ نيبو هيب هتنا قرف اهدلوو ةدلاوزبب قرف له ثيدحل
 اهرإو و ةيراج نب هِق رف هن ىلع هشبرحمو مالا عت يذمزلاستح

 8 خاطننالا ذعا نكادمادوباهادر عيبا ذدو ماه لع ساوصينلا
 الم امالا تببضر ءاوسو هرهاوشل يبل كرو ماعلا ه دانس |
 ءاسغنسناءزبمس / لوف صو ااكييسلا ف قبوغتلا كو رلولاق ح  اطقح
 يفي ن | لبق نوئجيماو غلابلا حبش اه ريغتلاو هن اضحا نعمل
 يديم | هلوذ لين رق و نيس اي ضاقلا هب جر صب هاربغر يغصلاك
 با ىف حابحلا نبا هيلا د انا اكل ط ( م آلا لمح ع مراولا ضحب



 رممهال] لم ءزج .للشمو نامزلا ضحب ىف قيرقنلا يا يدوب نال قادصلا
 عب قدرغتلاز وو نينرروصلا تو اننيرو قير هلوقو دلول !ةليجعم
 ٌلبقو مالا نبل نعي ختنس | اذ لص نكازغنلا ةيرعشسا اهدا ود ةئيمملا
 ةضورلادباوز ازكع سلا نود اهرح ا جذب قيزمئلاز وك هيايختسا
 جيذلا وعل نار يطيق د اقب عم حب ذام | '1ف دلولا حذ ةيوكبسلا م لسو
 ب يرو اهلا قالط١نا ىونوفلا يو عدو ءيقموؤهو ىّشا
 بانو جارخ ات فاكز يقل اا دوت نالعونمماهدلو و ١ م

 «نيهم ىداذلل ع ابعل ة يو انمم ىففباواز رد و
 اذا( كء كس بلو ادجو اذا اهدح |نيبو ولان يب قيررملاب نالطبلا

 مالكه اضنفا أك جص هدحاو و يفت ب
 ندهيظ دقو الذ اهو د عيب .واةينود اعسئاو طيسبلا

 | اءجوولهناو ا ا قبوْمُتلا ةرح انه

 دلولا عين اف هنو دمالا_كآلان اكمالا دوجو 0
 اصتنحالا بحاصتتس | نكلالذ [نودافدح |عمواناج عم

 زعغصلا هدلوو تاوبارك اكسكإم ىف ن اكولام ف الطالا انه نم

 0 بالا لسان

 صيخقشلتلا رش هس عوب | خشل ىلا لقيو «رفاكلام الا بو د دلولاو
 ا ؛ نأ رب كرا نان غتر دس نجلا
 تدزتتلاوهلاز الا لا قس ووصل ى ا ور ضلا قيرمللا در وكو هدجو داولا
 هتناضجزم مح طقسل ةرح هنن اكول نام كتل ديم الا همك (ةيسشح

 تافشااى وسيد 1 وج ا
 ا ول دة اقدحاعب 0

 هجدابالاك دبل دقت دنع تلد ةدجل الهوامش هةر دام
 ةدهلل نو د دج ا ف قيرقتلاز وجب املا تثأل
 جوويعتل لبد لا كادةفتساددزو | يدل اوهو 0
 مداحلادباسكي درو املا فوتما بافو با باعت إكونسلا كانت
 هر وكزيل |قيومتل اب_لطبي اذأو بدال بزقالا قبس ة سس و
 ةمشلاو ةبعلا الطبام | قيوقتلاب نالطبيالف تهدد تعال ذو



 بحاسي و خس سسلفلا عوجرلا» ةادصو محا لعب او لاب
 0 ا ' ىرعآَد مئسن اب قيرفتلاناوج هبزهلا
 عنشي ل فو كِلْعَرلا عنم دوش | بطحلاو و ىنا هم الخ جيحصلار
 ىاتسال لات ب هاولاو ةطّمللا بحاصو نعم اعوجرت قيرشتلا

 هةمزلا ف تباث سلوا قح نال ب هاولاذو د ُسلور| ف عنْس ناجم
 قح ا :بملا قد نيعلاى ا عوجرلا مؤ عن رزء لدتا ون اعجب
 لاغلاىو انت نكو ىشلع جرب رر] نم بهاولا عن اذاف نيحلاب قلعتم
 ةبضِلاو ندعلا نالطد مدعم او ععيس اب ةقوفعلا رسل قوقل نأ
 هستفن ل4 (ره قشعلا نالو قتحلا قاما در الب ةدبافلا_لوصعلف
 كرفس /رالز ةيصولا امأو هبرقب فوقولاو رخالا ةيورر نم عشب الو
 0 هتوموا|دلولاز يش الدول اش بعلو ؤف هب عوطفم دع ليف
 بحت هارلا هين ك1 :(قر] ةهِفرمت/ة هس لعواهرلو ند دمالا
 اعماعبب نوهرملا عيب اهتتحا | ذإو هّسئاضحو دلولا ديعتتب اهرماي نا
 نوهرملا مو 00 (هينيب قرغيالو طفف اقدح | لفرا
 ةروص ىف كادو ًئنضاح هنوكه نصب ىا اًمضاح هنبول لاح هرحو

 ةرروصُؤف :ىيفل بس نهي لاو نهارلا عْزُضلا ع زوو اطبااعم
 هّنام ليد اذاف ةنضاح [وكه نصب اهدحو م ؤمت_مالادلولا ذهر
 اًنادسان ملا (مسف | نو_ شكو هبإم ليق اذا رلولا ع ماضي |ت موق
 لو اذان نوضح هنوكه غصب هدحو موعد داول | نهر سوصوفو
 اذه ار نءانملا امسك ا هداج ليقاذاف م الاء مم زفالثم ةوشع
 هيلع ىرجو نيرخانلا بكن م اهريغيو تارلاى كب اوصل اوه
 مالا نا زم زيزعلاو_ر ىلا (عبتيداح او جاتلاو الن الخ داثيرالا
 ةمسقو مومنلاسرَكْذ امو نيتروصلاؤ دلو اعمر افدحوم وقت
 امرهلاندعتو نهارلاس الفالا دنع نعي نإ :ىّهل بسكن لا
 نطعطوشبو لوقو (هنمن ٍقرغتس ولو هنبد'(اضق هيلعئالاو هصخ ©
 دوس اعرل شا سميس ا /ةدشب عسب الطبو ياقيبرفتب هلوفواع
 هنالعيلا + بج ون / هيلعورخالا هرعاسو اهدحالو | نيدقاعتملل دوصقم

 هه يلا



 ذ ئ نع هيبإ نع -بيعس نب ور معز ع ةفينح اص امالا قب نم طمسوالا فى اويظلاه ]وتر طوي عيب نعى سف اسك
 هدفت ءزلا قالطاو ثيرخ ام واع ىف كام ا و. عملا ةيسيي اطنفل هادو لا

 نسل تأ دا انما
 وضم تشاوف ل تكد ئمهرق و عازت ببسي عقب دضعلا دعب
 دكذلو هادعامقثتساو بذل ن وكب طرش عي زلا صفق دفعلا

 باحصالا طبض دقو ضصونصنت (يب را
 هِضْنَقِل نا ام | طوُسلا اول (قف ميس اهوس افو طو وشنلا حا
212010111110 
 هلومب لص اكد اشر الا نرغح | [مكءو عفن الو ضي ال [طارتش او
 رف لوالاوالوادقعلاء كصي قلع: نااما ىاثلاو هبجوب_ل
 طرشلن مملابقاعش قو د[شالاو نفرلاط رشم مل ب قاعش
 طووشلاعايف 0-0 23 0 تهوس اهدا
 كروي كمبو نوكيالن ااما ىكاثلاو سمن يح صتو دفعلا دسْمنال
 :ال ايف ةسيوللا الا بك ايالن ا الاه نوكبو ا اع ان
 مْ دوصفم لوُمل فصلا زرتخ | ةنعو وغلب و دقعلا دسفل
 النو هيف فرصتيالناو ريش حر الا عيسلا ص مق الناعشلف اثلاو
 هر دهم عش نا ظوشلو جيايلاو فك هيد وسخ اف همر

 دسفملا فذحب باقسإل ل طابلا رتعلان نرخ مدقعلا ف ركذ
 الفاس فلادقحلاب ةزبغا/ نال ةدعبو اس لعلاقة قزح ءاوساعكم
 هلعلو رسلدماو تْرَحَن ا (ويوص بلقني هجو ىو هنا كح
 بلاز | ةانعم نهزل اك انه يواملا لوقو ةيلصولا نب هيلا السما
 يف طوشب نهر وا تحط فعلا ءبجويال طوس نالطبل اق نفرلاع
 نميرملا عفتني نا طوشلل هيض | نهرلا هبجوياكت درغ

 كاشير ظمس|رقو لطب 0 1 ١
 رايخطرشس ى اراد عيبلاالنهرلا ف ب حرص لو انه لسملا هزه
 هه عيل اوؤعد شا طوشب 1 قا صل لطب الف هس ايه ايس ام لع

 ظرشسالو معي ابتاذا اد دهيش او ىاعت لاق دّقحا | ءكضم نم هنال

 ٍِس



 مولعماج | ىاإضوصوملا ى اة فصلا هذ اضا زموهو بزبام لجا مولد
 نيرب نادت اذا قف اعن هلؤمل هلطسالف (ئو| ن اءاعيبم ةمزلا ةعضوعلا
 لجالااطاءاوسو دفعل |ءكصم نمز |ىنحملاو هوبتلاف يسمزجاى ا
 تاب هللعو ىف( ورلا هلاق دساف ةشسس لاب لجاتلان يك ّضقم ا
 اينرلا١اقبدعس هن ابيوزؤلاهللعو ةرملا هزه شدعبالي رشا
 مولعم نهر م ولعم ليغل ىازهر و لنآ ولعم طونشرالو هيلا
 سف: ضوبقم نهرف ىاعت تاه فعلا اصمم (خنال سل او يغ
 لئيكلاورج ار ملك يقثو هئثوتلا عماج ضرلا طعرضكلا
 لجا/ز بعت اعف لوي ان عزا رح اللامولعم هولي نفرلاو
 ليمكلا ةقرعمر بتعيو رطل[ ي<* و د اصح ان“ رفهل | هدم شل
 ىما ازف كد وهو عصول |ىعليالو بسشلاومم سالاو|ن رشاش(
 فصولاب؛َْنَلإلا ناب يف ونلا ىعفارلا هي بجو فك وقشلا
 لود ناهكيو هل ثترعي الل م ةده اثم ؛وْركال | نم ىو ا
 نيرطنف قاتل ااما م زل ا قف تبني ن اهنا امف تع صولا متل |
 طد طرضنمم (مييمالكن ءهبستو هىس | هفرعم وى | ةرهاشلا هزه
 بلدو َقدريئنويدقن_رسوملا فالخع هب يرشلا لك ا :ظانال
 وا نماضلائاطرتيسلف طباضلالدعلاسيران اهنالة ف ثلا
 ينعم هبرير | نأو نايرلا ف هب كلع اكن وتو اًعيَِمَتلاف هدنع < قوثوللا
 ”هصل صولا ن هرلا ذكي ةل ااا در وو هيب ررويشمريغذر خا
 وهو ليثكلاو نفرلا قلسم قلعتم ن متلاب يو احلا كوقو السلا
 ددبرلا_لطبربهن رحت آن زب ليمكلاو | نهرلا طرش اذا اعئاارتحا
 نملابردملا كرف اهطارتشا ةيبْنُملاََ سلا ى عيلان اديلع
 داشرالا نزح كلن م هوتي داكيالمديبْمَتل ابهنع:درتح مو يلوا
 نال انزع بعمل !نعزارتح الادب او يلازم م زلا يف امالي جالا ةذاضاو
 ككل سان ع دابرلا اذهب بؤنلا اذه كم ترتش اع ثموا
 اامعنارتحالل ع بسلا ريغ هنوكب نفرلا تفصو و حصيالف_ريشدعب
 دعب ةايا »مهرب ن |طّرَس ءاوس عصب الءناف عيبا ار هد طوس
 وهو فسغنلاز م ىربتسل نيكد قعل | ُتَنَف ناللبقوإرصنفلا
 رمعشب إك د إش الا طارتتا لاح دويل اب لحل ا طداشلاو ل تانم



 قالت ائثا د [شالاب دوصقملا نالد عشالان و درلعل ب هييلاتو لجالا دقن
 مرذعتب يار اهرزعتبو لورعلا نابعا فالتخ اب فلتخياو
 تومو | لتيكلاو | يرجشسلا نم عاةمالرهرلاواد الاد ال ييكلا
 دقعلااضما نب جيابلل ايزعا تحل ل دوغو|نيحملانهرل|ثلتلو ١
 ةعفرلانباهيلع هبن صفر ايخ هن الد وملاك عوهو طوس تاوفل موس
 كاز عيابلا 6 ىلا لصف ىف داي كالا ابع ق الطازمزخوبو

 لبدرجو نه دل ايزل ال لتي انكر يدش اخاف ناجاذ ا 1

0 

 ىو يالا هل ةبلاطس لو زخ | أك نفرل در هنكم| ثيح تبي ع

 ةادبلا الأ هنع دقو هتد اعاد دعب امنود لق ام نّلسم نب

 دال سارشكأ بيع م نادع يبن صاح نورت ل2 اا بيعلا

 1 اد د ولا بويل 90 1

 بويعلان م عيابلا ةأوب طوب عب مانا هانم لبي بلا بوصموع
 ”دللزم هساثلاو ب الم تعبر اأريعيسلا يدتشملا دب نااطيشنوا اهلج
 حّمف ناو نطأن بيعنم كرب نييبوصلا نم ىتنلع عاباذاو .

 ا ناويحريغ ةءاربل | طوشب عيسبلاو امن
 امعحاب انكو درلا «وشسملا ترو عب بلا" اسيز_ ملف

 ليرسبب ناويهملاربغ ناءيلع نط ا, بيعيو | ههلعر و حيابلا هلع ر هاظ

 0 د هرببصمنا رد زعم ريغ معي 4 نطالب نوع لع عالاماإ

 :ىلاذ اج ىف يلتعدروفو نطابو اره الك بع نمولخي ام كَمِف نايا ٠

 هبيكم ن'اويل ا لا هج و هنن كف "' هب هفزعم نليالو رف

 عير زلب النا ىلا كذالك ها نو اول لعبا 0
 بحعلاان]و هج نونا مب ند وج اكو ناوبح ا

 تالرولعملاريغرف ظلاوب ]رن هر'اهح 6 ةللخي ى ّذلا -
 هسيرفل سافازهو تاس رعو ردع جس

 دو



. 

 اةرسعمللاطو رش(, هاربلاط رش ّىاهلاوهو يملا س فل اىاعرت
 قى نازع 'اضقوهو ياحصيلوقب وضتعا نال هاضتقمل ةاف انيلا عم اه

 مم | دهب عانبملا باقق هباهز اثب:ةاربلاب هل اًمالَع عابر مع نبا نا ءاطرلا
 هبامو هّيعب كن| فلحن |رمعنإال_بلاقف نائع ىلا اهصتخ 4 ىل هين
 فل اب 1 ذ دعب هعابف دبعلا عيداو ثلكي نا إف هب 7 أد
 اذاكربي هن ركل دب: اد هيرلعنإ كا فاه الوقف هيام سمو
 بيعه ءأزبو يواح لوو را فمر ْغ ةداربل | طرش ناد هلعي_ي
 .«لعياليزل|نإويح ا بيع هيف دقن ناويحلاى ف عيانلا كعبال
 بارصالات كن كس يلو اقلطم درلا نم عنام اى ضتف ا نطابلاب
 قس ىلا اوي هناف اضيأو ريما رم عنام_ريكمن اويارفاظلا ببعلا
 ناويه للعب تيعزع ةالربلا طرشن نادقعلا ةدسعللا طورشيل/نم
 يوئوملا يرج م دلِعَو زمعلا_لطبم ناويإر يغ يف هدلعبا بعوا
 يئاكط وسل اوغلبو عدي هنا ص َرْماِب جصالاو ((يف هجو وهو هحرشب ُهِ

 أو ونا لمعي بنار: ١ ةسندق و اربع و ةضورلاو ثيزعلا
 0 دعب جس يح رمح عب 0

 اماهار بوبعلاز مهتنباحم نكي (هف ل, قلن ٠ ءييعستلا ناب
 م6 بل يرش ولولح باك نولي ال لول ابان هتن اكن تلجأ
 تاءعيبث ان نيحيحملايق ةريرب ةصقل هّمتعطوشب قيقرلا عيب خخ
 مو رلعسا وج سا لوم جصفوالولا طارخشاديلرب قتعلا طرشن
 طرش عيلاعناعاو قيما يخل ءالولا ن وك لطباو هطارتغ |حم عيب |
 كرتشان أ ما اسما مس لس لان

 يرام اد[ سنار سال تا فيما رسائل
 ةعبنو اذكوم هيطارشب تؤلم و هيدا دله ع عوصللا و وتحعلإ ١]

 طوشب هتيرحيّر قا نم اوش نارهاظلاو ير ذا بلان: بلطيلا
 يفر يرتشي اولو ىّينا(ميِس قرفلا ب جو هسرقل اارشلق تعلا

 ردات انعالاط رشيو| هباكيوا هدبديوإم يشل اهفتعي ناطرشم
 وصنلاوُبعل غعم ةيسل منمالكن الغيبلا مصدرإ ههضنمقتعقلعب ن |
 لو حسان يلا ,هلبل ةردرب ةصق ىف

٠. 0 

7 
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 م ءرشب معببي نأ



 نالطب ف يواحلم الكو هب لطس الد فعلا ناللاف'

 قيلعتلاو ههتعطرشينلعيدلاو_ٍرمرئلاو رهش دعب قانغالازم لع
 انلطم ّندعل ا طرشس ع بيل اعصيائناو ةضواعم هباَكلاو هزجا ريع هفصب
 ناطرشب هلتعب داق اذ اهرح | نع قاتعالاط رس كال دسفم ىعحا راعيابلا:ًالول|طرثس نال هربعزعقتعلا طرشب المهين نعرا
 كدج اايالخ بباطإلاو ربت ى اك عربا معي ليبزز نعي |ينعممتعن
 كرادل بع >ربالن ايزو يح قعلاو غال رشل | نا نم بكونوقل | هيلع

 "هاي دقعلا
 ف اءعيبلاى | غالين نع فتعن ناطرشب ل افاذا اما زيزعلا بوش,
 ثدا/اهبلع هب امكن أس يلو طوشل |عئؤلوملا لممجو عومجملا
 طو هلا يرتتماو ىا ”طم ل هلو بلطلاو عيستلا نماذخا ةداغو
 طرش نعي ارتحآ هيف عبس |نتعو يداح ا لوقو الا ءاو قتلا هيلع

 وف حرص /و زازنحالا ]دهل داثرالا في ون طدالث عيسلارع قنع
 07 العلو قشعلاطرش عم بايلإ ءلول| طارش ارككي ىواخ ا الو
 00 4 الطب نال ل عج ثلا
 ار اشم | نم د نا يونوقلام عزو هل ٍةَيولا بربس
 00 نكلر هاظ_نلعت فو قنعلاركذ ىلع
 ةريب ثرح نالرظن دف علا دسفم نتغئلاديعلءآبول ا طارتسإالع

 قيل تامولو طرشل داس و دقعلا تصوهو حرجرملا كرب

 يبن ويسار خسفلاو يسلا غناجالا تب عيابلا رضا هديع
 لاءطحو ننعلا هيلعطورشيملا يربتشملاو يا ةطو بف هلو قفدلا همقب

 قاعلازف همركسب ناب همنع طورشهلاق بقرلاب حاقتناو ئتعلا لق “ 9

 لق هباسلا ك(بأذإو هكلم قنحلا لبق هناءق علال ضونق ن !ةعي هلو
 كوةداج او عيبال فنعيإ قيقر ءاوش. ىلا مهلا ضرص فلطبأو نعل
 بلقن اك هر جوي ناالد هعبدب نا هل سيل دب فكر الودياو زلا نم
 هزل ع (ركن عدفنعل ناالو هدقاو يدادلا نع هدد شت عوجيلا

 لاعت س قحقعلا لكن او ره اظف هفح قتعلا انلقناانال ينعي
 هلبصحت ةبضرك هلو هطوشمب تبث هنالف حدالاوشو م ذنل (بمزتلمل اع

 واذكو 



 نا حالا لعء نب نئنعل ىلع يدكشنلا رك و نقل | ةنماسنن  ق ككذإو
 ربجيالن عي الا قححهنا(:لفن أ ام| عدابلاط اقساب طفسب الف س قح قنعلا
 بهزرل ان بلعو هباضم|و عملا وست نمر عبلاريخيل ب هيلع ىدشملا
 اهرلو| نارّىتغلا ىكعربج - والا لع ع هطاقس (ب طّقنسي قنعلان ا
 نان توما ا رعب هف اف هتسالب بك وه ناو تع شيل داليالا نال
 غ قولان الؤفل مين كيو | قتعبل سبح ل يف عاتن اا لعّرصا
 مامالل نال ناي وبلا لعن لطب ام خا وح. ىاقلا هيلع نتعيف
 تامولو ةمئلاو نيس اقل قيلعت ذيسردكز ملا وه نوت" ارجاو

 هنارسملا نقلا الا كرتشملاق عسببل هن | مدإلا هَفَمَعلف قبق
 ساو مشاووسفا قاس ادب خباب كدي

 لما عيسلاوت دصفب فصو طوشب عيبلا »و قيقرلا «ىيفب عجرلبو
 طشاهوحيوةاشلاوا ل ماح ائاطوشبةت اواو مالا عاباذا مف نوبلو
 دقعلالاصم نم ك5 نالت اممن|طرش بعل | عيباذكو نوبل نا
 ناو ةمّقلا عفلضع ةدوصفلا فاصوالاذا نقلا قلهتلا

 دٍيعلا ناطرشول ارك و طرضنبال 15 ن العيبلا صصلم

 نمالطر اذإ وب تكررت اطسرلا قاطعا تبلل
 ملا |
 نضر اامحو لأكل ملك عينك طبو ن اقر و نتج مون كك بتل كل
 امههوخو نبل عم نوبللاو | لح عم له اهلى | اًعم اعبر ن | بلو ثوبلل |
 نوبللاوا زى لا نو د لماحلا تعيب ناك هوو نبللاد ال هفلى لتس او |
 :ةبارلا هزه لعب ل فولف اطرُسالاعرش هفانئشس |نايولو نللانو د
 هن | نالطبلاةلعو _لطاب عيل ام اهكسض اهز ةاثلا ةذهوا [لمحو
 واالماح [:ولط رشبب عيبلا ت الدي مدلعم ا عم اعيمم لوبا !لعج
 ماده لعب ل ةولو عبات فصو ةّيوبللاو | هيلم اأن 6 وبا
 قف نيقيرطلا ناهوشحو نبل هده لتعب ها سلا
 هرلز ة_كإ مسم ةلخاد وش لا نا اهيهجو و حصل ا« عطفلا عويصملا
 كسل 0 كيان الحب رادجلا اذ رعب ساس ارك
 ,اهلمحو لثم لطب اولا عمن ءبلاو واولا نيب قرملا ع يايرفتس ا
 هلبآت لذ ساسالا ىنالا ل اخيال ب احصا او ىتاشلام الكو هيضئفت ةيغلاار هاب راهوشحي و المحل ثم يصن؛الا عمو ءَتاواهوشحو

 م*اووتسكو|



 واولاو اندم ريظا» ناو عم ف ةيملاياسلاب د غال د تح
 واولا ت الكي ضحك فص رومي المح عمرا المحب هس ىا لاعمال هنا
 لا 1 دب علا زلال نان
 ارطا بان ال>وصقم ءْر [ىصمعل كار اول + قوششاام
 علول اةسالملاو واولاب [لعلولرملا هدياغملا نيبقرغلا
 رارتالاو الن العوجا ويعشرانا بج زن د تعا ىعبشو ثم و هابل ب
 ا بادلا هزه لكعي اقول يف اظنل' 'اًشتسالا اماو هصف اول,
 نوبل وضل ف نبلا او لمح ان م الك ن الامع ضو اماما ةاقلامدمو |
 اعود اكدر نسا اماو ناربخا نعام هنت ز محي الف دهعلا هداضا

 "تاو اهعيسرقو اهوتسس نملم اح او نير كب ص وزعملا_رصاطم اهلا
 ارد 0 و و

 ا : ريالهزه ةلاعللو لمح ان الن الطبلاق اثلاو ايولتر نوقتسمم

 ةرخب انس ادارل | ع انيك باعك رونا ءاادااع المسا قس ا
 ىو ازباهاثتتس ا هياكف لخدتال ةعفنملا ل |عم جمال عدي اف
 ليهم ا ناب قرفدت ورح ا الخ ايلعر معلا جه ح عمن ةعفتلا نال
 نكعيئروو 3الى لا اينملا خيب نم هقانئنسان اكف مانا كج ةازعمي
 ةلزنيدتعلاباهدارتال ةعفنلاو يذمرتلا كح م هز نإ الا انلا يس
 | اعمر باخ ديزقتبدم تلاع ؛نم نكليرلف هكفن نعع
 ارهش عمنم ا المل د ةيج وادم انهراعو
 راج ل مج ةصِقو اي هنرإ ةنسوا
 م رم دتسأو .ئنلا هعاب هن |
 دياوزلاز 0 واذ الطبل رمل
 ل ناسالة ان نيلب «هيالاب_دوصني و تملع يذانه هلاوضرعتي
 اصولاف اوجرص دق نكاائررش. ذقَتسم عرض ف نبللاو تعيب اذ
 لكك تس دقو جان اكندللا او عيب صح حازب ىحجللاة يس الا ن (
 تالا ةلاعبم_ى/ةواعرش ى دتسم 001 احوفلو تعيب نإالثم ةاشلان ا ةهيجبزم [جاتنبىدوم لا ةيش املا كك بقلبلا

 د بس[ ذ واما ثدحيس الا ةاسلاع يبل اءالياح تن
 فى . 2



 لج ثزؤنال نال اًدوجوم نكيرل اه ةيعيرشل ا(ينثلاشضيالو ثلا
 امزجه عرب يو غبلاو ىضاقلا عد قو ناتسبلاز مب ةيرصولا كيادب
 ٍدسي انب ضوصمو نللاى ف ناي جاتنلا ىف عكذ امو ىّننا انه تكن إو
 صئلسفم دوجوواطرش دقفل اًدسان ارش يرتشإر ف بوصغم

 ناعماج هبوصغملا دسافلا ىرشلا كدب .ضوفملاعيبملاو 1
 هوم كريشملا  عو ةذر بصي قحربغير علا فام ىلع اليس الع
 مالو ءامرغل |!ىلعب مدقرالو ملا دا>رتسال هسبح زوكيالو ٌدرلا
 تحن ؤلتوا طفنج ىقوثش |ءاوس هزي ق'ناكئلا ةويللل ثلا ةر حا

 ىصق | همر فلن ن او صمنلا شر | هيلعذ هرب ف بيعت ناو هدب
 ةهجيم ملا كب طاخ هنال فاتلاإ!إضبقلا موب نمَّمَقلا

 هلصاو داشر ال | ابعىف بوصنعمل اب هببئشل ا قالطاو ى دب وشلا
 هبثرتلاء ادسافارش يرش دي ىلع بتركه ى ريالا نا ىضتقب
 ناك اذا اجصاخ قلاب هن (يضن او كن كو هو بصاغلادي دع
 و صنلان عت (ىرملاةيلقنام اذهو لشمل اب نمضي ثيل اناو اموقتم“

 ن امدلو ايو رلاو يددو اها احرص نلكي ددو اهلاربغ نع ةبانكلا

 ثايفلا ةضورلاو زيزحلا قالطا ىضنقمو هو هيل اب انه قثملا
 دسائلا ؛اوشلا ق يرتشيم !نمفبو والا حصالاو يل اءانه
 م داولاك لصئتنسلاو ةعنصلا معْيك لصئتما اعيبسادباو

 دياز حالا قعلمججن ا اذكو عيبلا > اش لع نا هيلع قغت |
 عيبلا  خيسلان اع اذا مِف ةهيبُسدطو يا يبل ن'رطد نكأ ةضورلا
 وحن فلا نا لاك او ىإن ملاو عملا د سو ىطاولا/ع نا آلة يراجدس لا
 نول الذ 66 و ك04 /ديفيالن الالصاد صور ال (م هطنح بحو ةيبكم د
 نوكي اغاو دل بحيف يواهلا ف الط ا مالكه اشد | ام ف الخ يبس هطو
 [مه نُملاو هالعو|ح بلا داش ةةوطوملاو ىطاولال هج إذ |ٍة يبس ءطو
 هصش د ريبالف رماسعف اذ زاكرلا] قو ريع ز 12 هنا مك رصف

 رمهللو موصوف ك[ل|لوصحؤ ادعلا نالتخابر يم ا بحيو تسلا

 ديصُ ايبخ اكلم اهلا هزه هلا ةضينح ابان ان دسفهلا طرشلاو
 دصعنال أم ةوحنو امد فلان اع اذ |منو هوتعو يوالب حاكنلا قءطولاك

 ةيداح او كرتشلا نم لع نمت ةنيرش الو هكاعالء ع _عقفاوب ةضينح ابن 6
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 ”ةزالولاموب.

 ره انا انا نكبر روي ون عضم رب شناهر هدف وا
 د اكجانهي هب امزجازآ اوبلا تال الف شالا اماو ركبن عاتمساللترلبلا

 رهم ب وجو تابانهملاو بصغلا (يومحصتلو طمقر لبر كم هبوجو
 مداذلا ف ترف و تايانلل قد اثرالا رج هيلعو ابل شراو تبن
 طيلشلا عم اجاو رس افلا حاكتلاوف ءطولا هيج س ايملاب نضر كبلا رسوم وجد نا
 رسالة ازان صييصملاحاكنلا ةيجشراب نصضدان اكبلان ال انه هعم بجو و ركرااررم عم دسافلاح اكنلا ف ساكبلا شرا بجي اعاد سوسن ءطولا لع
 مي راكب لازاف ةير اجيكربش اول عت | كيل دب مصل اعيبلا يشر الاب ةفضمَواهبلاو هيلع ى نالدعبصاب يرصملا حاكنلاو ئساهبلا_انادلذا
 دسائل| ىف اهنمضي انآ شرا نودب درلا ل نلير ف | ميرنا« بع ع علطا
 أدلكرس لاح اكنلاب لح هللا دفعلا مدعلر لبر بم هيف بجيل هاف بصغلا امأذ
 ةيبشلارحرلو اف اهرلوتس | ن اف ببئر هم اهبل شرا م هين بجر
 ئالخي ئقلاهيلعم م تسنو ةدالولام وب هنو هبلغت ابح حرخ ناك

 جوخزاو ةرغ نال صغلا ىف هلصاد داثرالا عكذ اكعيابلا وع زب عجريد
 ىاجلا هلق (عيوعهرشلا و تبحو هدا طقس نان كا هل مد الذ اتم دلولا
 ءانت ايلا كه ركذ اذآ ةرغلاو الاول مق م نيرمالال تا ير تتتسل العر
 عملا لع جربالمناايح نتااذ مسه نر| نم يرتشايلاذاولا و 20 يملا نع

 رزملا ثريوصو كالا بوصحو ًقعل | فالتخالر هما بجو بسلا
 ريصْماْسْج اكلم لاح لا هره ىف هكلع ةفيبحايا نان دسغملا طرشملاو
 ناتدصقنالام هركوامو نملان الإ ذا اهث و هوو ىدالب حاكللا ق ءطول ا
 هدر اجلاوا ىركشملان م اعرض هيمشالم هلع الد كيوم اون ةفينح ا
 عرج اكعيابلاريبلا بجو تليجو لعن ان رح ا لع بجو عيبلا داشب
 ظ ا ب اح يول
 بجو اركب ت اكن افر يلا بجو |ذاو اًملطم ةيربْصس عر دوعن ملاد نود

 تلف ماو ىلع طمس الط ركل ريس( اشم ناهس عم
 (يمهصنا نلاخوهو صنلا نك بطلاولا ضل هاعحو.انه هبامزج از[ اكلل|



 تايانولا ف داشرالا يرح رلعو ٌاعبلاش راو تدبر هم بوجو

 حاكنلا ىف ؛طولاى عس ايفل اب نه_ركبلار هم بوجو ن(ب مداخ ا كرو
 ساكبلا شير ا بج م ءاو طهعد ءطول | قع طيلشل اعم اهل و دشافلا
 . نضضن الث اهبلان ال انه معم هبجو و ليلا ريم عم رس افلا حاكيلا هي
 اكمل ا حاعتلا ف ئءألبلاتازاولذادسانلاى ازإو م يصصلا حاكتلا يشر(

 هنالبل زب حوحصلا ع يبلا فش رالاب هنرصضمرع ايلا هيلع شال ىبصاب
 هل ناي مم يدق بعولع ع لطاُم امير اعب لا اف ةبراج يرش ا
 هيف بكر / 66 بصغلا اماو دس فلا اءنئضب الوش |نودب درلا
 شرساعم هيف بجو اذلذ دس افلا حاكنلاب هلق حملا دقعلا مدعارلب بم
 هبلعو اح جرخ ناف ةيملار حد لولا اهدلوتس انف بيشويم قءاعبلا
 1 و ةدالولا_زهوب هقسق

 ةّيِقالف ايم دلو لا جرخ ناو هرك هنالعبضغلاق هلصاو دائرالابآو اع

 كفل اوعو ىف يلق اع ىلع ةرخلا تبجو ةيانج عش نا نلأ ل
 ”ىيشلا (هركذ ازآق غلاو ة دالول مود دلولا همق نم نيرمالا لقا
 جرخاذا بصاغلا نم يرش ارلو ف بصغخلاف ارك ذو نيتريوضلا
 مالا همذ رشع بكيان! انبم جرخ اذا (مفو .كدل ا ىلع عجربالن |ايح

 قطرشس اذاف نمو نك ة داير ىتحر و ؤل لبق طرشامد فضلا خرا

 ةدسزيف دفعلا ق طورشمل اك ناك يش طوشلاو | سلجم ار ا(يخ نمز
 سلجكالو سلجملا قى ياا اءااضكصن اكن امزلبد ادعم ناكنا
 صلاة ضوعل او اسلاك ام سيار ئيسعتل طصي دادقعلا سفنلد فعلا
 دفعلا نا ثيحنم ه انعم ىت هئالف طوشلاز ابخ ني ىف قوعللااماو
 دحا نم ف و طرشلار ابخ سلجم ا ف ىدلب ن | مميئرعب_رفتسمريغ
 ند زر اج او ثالثل ا ىلا طوشلار ايخ ةزم ىث ةدايرن نير ايلا
 نم او عيفشلا- هش هبام موزللا لبق دان مث ةياع عابن اكنّملا قو
 ءاوسو هياملاب (مزلب اقمو هيلا رخ آد بع ةفاض |قعاقفتاغ ةياء. ادبع ع ابن اك
 ك”احهم الا نع ناوتحالا موزلا (ل بق اء دييعتلاو (هرحالوااهيلر ايوا ناك
 ديفل مول لذ طوش ام ا دلو لايسنرتد فاطوفل |1010



 7ع يببإ صخرلا وْ

 ' هنافهرخا ال جا طرش صو يو ىلإ لوك فالخين دلبال امو ننام طبض
 لطببالئلا يفانملا4 و نل»  دج

 رح و دب نرتفم دفعلا نعجداخونعم ىلا[ ىلا عمجل عسا
 ناوهو تاموعطنلان مهرها ون احا م وضا ايراع 6

 ل ءالهلا تقو قه برغش
 كربلا ما ب 0

 :قفنل الغلا تقو قاعيكرشل اب, سابالو تالا كءاخلو
 و ا الغل | ىف منع لضنام عسب مت هلايعو
 ام سانلا ةجاحدنع ام عسب ن |ىد لاو دالغلا تق داعب
 رق رخاىلا ناسا اي ناب مليت نح هيلا جاهل مومعى هتوتلا لئمىا لس باجدرض ضيا ىعل مم رحو هني يكل علضف

 متل يل تك وع جارح طخ اكهعربل جل ن ا
 ايف لصالاو ىدابلإرضافل عيدب تو تفتورعز هلسسلا هزهد .قىغأب
 مدربا ظفلا , ىو فو جايارض اح عيدين يحب صما اثيرح
000 
 هجو رذا يدابلاموهقمالو شي . دي ومنا هج هس

 يلا جامل دوز لموفم قانون لا كيما.
 صضورلاى نمل فكس اند نابادتيا <مولف بولجمملا
 هيلع (هرعبتو نيس وذ اقلا ءذيشل اعبن يوغبلا ذ ةجامحلا مومعو

 دهعلابديقملا جاتو ةجاح اباوفتلا لب ةعاح طرشي ' و ناضسسلا

 دصقو ا جيردنلا لعل هعيدب ابا بل المل بلاقولف هدصِنن
 قعر لبخكد ٠ (وْعَك مل اسف كن آه ضنيإيب] هم قآل
 ناك اذا راح دال|ىإ اهداشر اع تع ل يف ع اشنش اولو م ير رومل |
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 مولعلا تِقو ف يرش انالو 1 منال.

 . ةحصنلا نالخب بخ هنإال تكسر نا داريا ن اهيعدذالالا#

 ماسناو هش ىد بلا ةعلست صلريلاو يداحل ل وةتوابذاع



 هج اح ابديّستل ابل الخ الا اهدح | روم اهلا عب ديِنعتل (
 ب ايد سس

 ناعا»اوس صيت مر حتى هنفا ونا شل ثلا ىف وا ناعل بل اج تل و لذ
 07 ا ا ا | يدابلا كذا ل ياسلا

 فرارلا م كد رح |طرش اعم يواحاو ذايرالاتافو موعي
 هلوفب حجب عنمل | ناجح | هشعو هنطول مد ان يع بلاجا نوكي ناوقإو
 قبلي ن اكف هلم وهعمالهن | هيج (ئ لم ل6 نما الخ بيزع
 وهلو يدابلا يوشلاة دس هبغلا, ب ىلا ديسفب داش الا
 لا ىرتش | ىتحربص|ءاوشلل دصاقفلا برغلل ضاحلا_: لوقو لإ
 داو ى رنا مارحومه جولاجرش ةئسو نا سلا صخرل (
 حس (لااوعد ةقباسلا سم ةياو_ر يف لو راع س الص ءلوفر ف اظن
 هعاتماركشا اًضيامتءكلا لععم مرح ضعب نص رهزضعب هسا قدي

 عاتلاءاهرعرسب يعلق دلبلان ع ا>راخدوك-لاخءادترا بلاجل ا
 تاسالاى قلتي ناامثر وصو ناك الكب هصحرتم هلسملا هذعاو
 ه+برتشيفم اي | ءلاسل ة لح ا اه انعم ىثو دلبلاى ا اًعانم لمكي نم
 داسلب هربخا| ءاوس مارحاوشلاتر عسل ( هتنرعمو همو وو لق هه
 5 !ماهقدص هاوسو هرب ما اماعط اننا ن اها هاوتسيو الما هعانم
 عيسالرابكرل ا اومدتال سم ثب دع نبخ نا »اضماالاو خسفلا ل يب بل احيا
 ملولو قوسلا مدقت نا دعي راي اب ةعلسلا بح (اصئاهافلتن هن
 رضاع مال اف هنم يرتشم اف هبلاجلا وتلف لغشل حرخ ن (ىقدتلا دصقب
 نإغ نا ربو ءعسلا فععبإ بيرغ عاتمارشو يداحلا لوقو
 يدلبلا بكامل ا لح بلب ديف هسيؤلا سيلاهرح أ توماهبث
 ءانتب | اذا مرحي او اقلطم هاوشلا ةيرح ىنعتش | هن اى اثلا بيلا
 معسلا كنب اوشلا مداقلا هبلكر رعاذ !اها عب ابيار يراشملا
 كاذلا“ ارتب | هلوفب داثرسال|ديلع هبن إكر ايخالو م يرك الف هب يدش
 فضعُيب ]و قوسلاو دليلا وخد دعب |رشلا ةموحى غنم |ةنا
 هبلع هتناكدلبلا بوح »لش يفلت ارحم او رك ذ اغاد(ذ ل باححالا
 علتلا يأن اعاذإ ذب (ع | هنالزركذ و اجنر احح هلؤمب دابرالا
 ' ال قوس مل وخد لش دلبلا ف مهاقلتولف دلتا

 جراخؤلتنارييهنن اع |ذاداينلل تذبإ(



 قيل سال
 بوك الاول 6س ذنمل ا نب| م ثيدح او هّضْفلا لها نم ةعاج
 كاارس دوفوعةثلضلا كلدعرهو يما ةولسلا راخعلتلا
 ء ار صنم ءاوشسل ادع هنالدل ةرصخا وألا ا عه ها قل الفذ

 2000 غلا اع صحيت ه1 مو
 نقاب وها( | ٌقلطا ثيح ءاوشلا نمردابئيلاناىف خالو
 (ًسرالا لوفو 000 ال اًيرص ]حر نعم كم تيوش ثول

 لعد نيل( يزل توبت الطب ىختقي فوغ تاديخو لمان
 اناجناهلصاو ةضورل 3 يانا اض .٠ ككل ءجخموهو لومدقر ن /لق

 حرص كاز بو فيذنأ رعسلا اوف عيد اومّدعب نا لبق ةرايخاو
 ةللش هلصاو داشر الا ءاسيو ربك اره اظل اكلا هبح اصاو يوغبلا
 ظآ017 اريخ | كد اصورعسلا صخر ىتح نيغلا اوذجيرل اذا(

 ٍديِزبناوهو شح ملا رلعغعمم رح و لى دررالا اهاكح ن لجو
 ىرزلل هريغ دخل لبإيف ةبغرل العيبلا ةضورعسلا ةحلسلا نع
 تس ناقض سما ادن ةبوه ب نهر عسسل و عنع
 فااوس ىبزرمعنبازعاضيا (ىفد | ىدج انني ناد د ابل سصحاح
 رشق او |ةعلسلاه يو انامحدان ءاونيو شعلان ع رلع س | لص

 | تادف زم قع احن ل مد انكلا ىف ايل ( . هنود امواع

 ؛كرنشملا رابخالب عيبلا اهارتش اف ناسنا هبرتع | ناف هيو (بايع

 ةاطاومةد / الا تناعاءاوس ع داشملا و بلش اتلا بلكت هطبرقتل لبعن |
 ةبصعنب تكوقلا ضخم او هسا همر عذ ايلا قلطارقوال |حيابلان م
 اضاارلاقذ ىلإ اهيخا عيب وع ع ب ابل| :يصخن ىف طوشبو شج انلا
 او ذل معبرفلا :ركخ و ةعيرخ نيضعلا هالة ءس

 دا عر راوضاه يح ا عيبوع عيبلا لون نا لاو ىيذارلا
 2 0 ا

 00 لل ا ةنيااجلا بع سنرت ص فإولا مب نر
 جرص رلع اص ولا ى زنب ال اع نان | ىشصيل اب ب اعويفر ثا
 د هقيلعتف بيطلاوبا ىضاقلاو مر لصصالا اذ طاماش ؛ 0

 لكي فانشلا ف اطارتش ادا ا( ه4(: ىلعداي تا اشم انلو تاتا

 ايلا اح هب اضارن ل "هدر 7
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 وا لكئماهل نحانم_ماشنلا تاقواةعلسلا بر تاس ناب اًكيرص (ضاررإو م ابيسالا قدولو نُملال ثم ه شم دوج والت ب هلم لعبا ماتسإل ل وغيد [ىنعف_لريزاان| نب :ءلس ف ةديخل عنان لوفي ن | روصو :ضرطففلاو ةاددعلا الرج هناو'ازيالاه يم ىعملاو نيجبكه لا ليس
 اًسْنِجعاب )سو ملعهدنا ىلص مناله يلع يد اني فاكرل إكمرحتالذ وح
 اجر ل اقف حرفلاو سنجل اذه ير تشل نم ل هن احرتو
 هاطعاف هر د للعرب نب نم سورلع ساوؤصدل اقو قر دب مذخا

 .ةءراادسحوةدريغو دز ا|دوباةأدر هنماميعام نبهر د لجر 8

 رعبلارهظ إب ي ذلا اللا نوكسو ةليميلا احا رسكب سلجلاو 5 ظ
 ضارنرعرو هل امم رش | دفع دعلم وسلا همرحزو بقلا تح
 مرج :ارشلا عءارشلاو عيبلا دععيلابهنع,ربعملاوف كاد و
 نمز ىف خسل اب يرتشللارماب نا وهو هموزل ل بق علاق ععيسلا
 هنمدوجاو | نفلا نهلق ابهلثم هعيبيل طوشلاو | سلجم أر ابخ
 0 ,ايلاوم برن (:اوسيلا ع ءارسلا و نقلا ]1

 ع (نيجتلا د يضصملا لال
 نم لع قواذاانذهوم ودزللا لبق ك4( نوكى ا َحاَسادقعلا
 فوشملاو م اتسملا ن ذاب عقو ن ف ن ذاوينعب هاوشلا و عيسلاو_مموسلا
 نيعي ناوهو رعسن_ ترحل إع هرحو جرحالف عبربلاو
 باورلاٌقلعو ثوغلاو قيل نم ايدل نشل ن انرف هبيانوزمامالا

 سنا ثيرح ك1( ة>لصالا و مصالا ف اهريهلر بعسلا همرح
 سلام نانالامف نلرعس سا لوسرا(ياولاقفالغر عسلا نأ
 ىيلطي كمر حج سيلو ير غلا ن اوجد الق او طيسابلا ضباقلا
 ْ 2و امه ريعو دوادوباو دمحا ةادر هلام الو يدب ةيالعكلا
 نكس | ثا ان هبي ان وأم امالا هيلعرعس نمو هريغو يذمزنلأ

 مَسَحلصاو داس الا هل ضرع _لاهمو عيبلا عصيد | رصالاو_ريوغبلا
 .حصالارهو ارمخو ا ازين هايا ه ذات | قمح ن مم بنعل او بطرلا جب
 دعموب 2 5 0 و راارب او ك يدها لع منو نم لذ هو يد عضوتلافلا 1
 فرط 27 م 0 >

 ةضورلا تالطال الخ ةميالا نع ةب انكلا ى د اعحو عويس اة ويمالا
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 ماَسْال بش

 ْ بعلاع يب ركح هل طولتلاب هن ركن مم ناسح ا درهلنالخلا عيبو ةهاركلا

 . هركبو هرفاو*ًايحالا نعةضورلاد باو زؤر لقنامكت يللا نم
 مارح ناك اوس وَلا ماوجرو ل الح ىلع هب تلهتش | نم ةعباتم
 مارح هنيعى لع دومعملا نفلا نإ نّمَكإ اذا انهو سلعل ؛دارثلا
 ىف امك ّييغبلاو س اكل و_رازح اك هلك هلام مرح نم ةعيابم_ن وكلا
 هتك دم رج نم [ئلسي ةيرف لخدولو راؤالا ةضدمللدياود
 ةكرلابباوز ىف لقنحباذلا ةيله |لعتتح نسر سللا ىرشم صعب
 ٌ ارجزم . :ّْ ئضقو هم ذلا قف اماعط كرتش.اولو هرقاو قوتنلانع

 ءاوس مرح هركنعوهس ناو هتماد ست ابنهلاوالالح ل اك
 رافض ضمن الوا نُملا قو ناواهدعب و |نفلاَه زهوت لبق هلك |
 «) مركب الو سبح قحي لطب عيسلا هضبف|و ارحنفلان اع ب ىلا
 »سبح نخلص اال, ىظدام عو كيك ل اكو لمجز او خيسلا
 وسلب هنيعلا سيينا لخنرفوبدا هيدي نايا مخ وم. .اق
 ك4(: ن لقاباذ ون ديرغشي م ضقُبو الجوم اين ع سين اوفو هم ف(:لان م تيبإ نوم ةنكاس تحت هاشم اهدعب ةلسيلان علا
 رفع عمجولو دحاولارقعلا ى] ةَّمفصلا قيرغت ةيلحتسحف
 لعج [- و عسل مح ا ينيب لئك طورشلا م .كّتسم نيرفعدحاو
 لكى عك زأخ اجاو: اد ادلا بلا نع يف وعل |
 دفع ع مج واج ضب الفدعملارسل ام اهو هلاحجيو حيبإلءطسنفب اهرنم
 :ب اظل خ لالحريعو يا ائغرالالحىااكاوسلب ا! حدخافو
 :ٌايس اهل ع يلا نود ةباتكلإ ف معين هرّيغ نود لح ا فحص درو
 نم فس هرحو هع روض عيل مضعب قف دقعلا حشفن او
 هطسنفب يا طسفب اهل جك هوحعو نيركي بق لش تفلت ةعيسلاتارلا

 طستقلإةروكزملارروصل 0
 ف مصل نارصالاو ءاؤشلاو عيبلان اف ن باهل اب تدصاو |! بكنخش و١ كوملا ضرم ىف عاب ضيرم و اباح مكث :سنكض وعل زم
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 "دق |قةتلاف ةقفصلا ترفتتو ةبسلاب كاف جبار طسنغلابانف 2 ى ال لا هيبشتنل ف اعلان ةاباسل اريذق يإ هلام شلت ةبسنب ضغبلا



 ل داني الضدرمل | عيب ىف ة اباحملا نم فلثلا ةبسسإي دال لوقو كف

 دارو ابعف اوشملا لماشلا دقعلاب بلاك يو انبالا هارشلاق ةاباسملا
 هللا جي كيرا ١تدرفن ثيحو ليوانلانعيذغلاعمررصخا
 ضعب تاوئلهئاضماو دفعل اخس نيب_لاىلا ل ميجرت شمر هويعو |
 فلنا دوإضبفلا ]بت اهرح |فلت تيدبع .نكرتش لزرف هِلعدومعيل ا

 م يشبع |ءسيكرتشمل اوهفلتل ابل هاج ه/ضيقلا م مف

 يراها الط هاضتنااإ ةالخ هلدابخالف انلاعو | ب ايكلهلذ الهاحهديغو
 ةعئرلا نبادلان صم رايح هثالرسوفل فعال وصلا ةزه ف راي او
 ,فالتخإو قيرمتماسفا ةشالث ةقفصلا قيرفت ن اهلك كلذ ن بو

 ترتش اك وال 6 هماو د ققبرعتو دقعلا ءادسا ىق قيرمتو_كملا
 يدبعلكعبوا فلاب اهلس لكم ذ فاذا تف ص ابوُنو ةذه كراد لَتم
 بيلا انهو ر انيدلا اذه لتعيو فلاب هس هذه يراد كر جاو انه
 ةيوصلاو اما !افاةضيوصلان ملم ن ادقعلف لم دلا ه اهيا

 اجب نوحنولل ماعلا 7 د سيما نفل ضيئو هرتعما
 و سؤنهو ورش لس اجإرأف هتنيق ا الف يناثلا ئسوصلا ىفامإ هاو نبع حين

 ةئةسوسلاعب نو دازصلا واج طبلا طاش دي هدرا

 ا م اء ٌعسملا
 عمت .ر |(ىيلع ملا ظيسسفت ةيفيلو ةح فشلا ىف كح ا املس خا ينال
 ناكة يام بوثلا قو ناتيام سادلا ة مق تناعاذاف هسوثلاو سادلا
 ٌظجار دبعلا هعفربتعت نك هو بوث نع [ئلثو سادلل انمن تلالا الث
 تيدتعلابجا نك الناطرتشيو رباع سس اسنويدرادلال شف
 يذلا دز اك دبا ركن ان اف "لاح ملا ارياج_رحالأو عيبباك مرن طا

 ال ةلاعح نيب |نايهلاعو ةرفاد ةزيغو قالدبصلا نكذقب اسما
 ةلاعجال هلوقب هطازنش ايلا (ّسالاو نكس الدقع ةسمرلب عبو هزلي
 ةكرشلا اني عر اك اقفتاول (اعنارتح |نيفلتخف هلوكو 200
 يندر لا :ر ن تل اقؤ ةريغل نينلابهلافلا طلخ ل اب ضإرْملاو



 ورفال زم

 ديما ا عييدن 6 لقي يرخالاب يتلو هو
 عض دارنا يعن ارلا تلد ع ناعجار نال
 1 | نم ىكيسلا لعل وعيو_مامالا هل (ل رشاش وهو يو ملا نع
 راح ناعم ل خاسفتالاو حسفل !فتابساى ت اهؤالتح | دارملا
 ع ا عسفلا بايمأو دافعدالاط ورش ْق اهفالتحخا دارملا لاين اي دالاو

 ظ 39 طرشسش تنئانلا نا نمماكحالاف الئح |هباولثمام ل دانتيل اشنالاو
 ؟ةقعلابلصاك ديبْهن و عيبلاداقعتال طوس ه ءامسأو احالا داقعنال
 3 هكر خمولاو | هديعب فرجا ر ايلا طوشس نبدنع. ع اولام حرش

 ظ 0 بلوقو دحاو رتعوهو اهالتتتا هفضل( قاوف اولا حا
 ظ 5. زبرسيرهو ئىلاو املواشي / ؤلتض فص >ولو حاشا

 000 1 ووعد

 ظ اع لسلام نيب ربع ىف لن | ىف 1 دحاو صوعر دس ن رفعو
 2 ارم وّلخ دل الف دحاو ضوعب هلْضال اهو العرس َقعلا ك/ذ

 2 *ن'داريغن كرش لو ةربغ ربعيو ةدرارحو ه
 دوج اذ ب ن | (هريغر نيكيبثملا دنع نيلوملاريظاف كرشبلا
 2 ضخم“ ا جادبوجب / مف لطسو ٍضوعلاز م هطسقب هيلع دفعل |
 | 0 هس لان ان اًعوْمشم ًصقشو ايون عاول اكهيلعدحاو كي
 بانل تشؤس مو .بلرع ديرشول اكو بوثلا ل و د صّفشلا ىف
 | دعم دوش (ناعوف هدر لا كباس إم ينال دي عمنا
 ٌَتُكلالزب هنالمعيت 'نقلازم هطسقبف راتخا ن اف ر ماك ضيفدر ايخ

 اذلَو لح ام ويف ضعبلاةلباقم ف كلا هزلي الف كملاةلباقم ىف
 نآربحل ام ّوغب اذكد ّرماكن ييضْفلا ل عزملا خد ُبو الخ هدم :رامملا
 الخ فلا بدعقو تمام عز غلا عزويد اربع راوي دى ل و دا د
 0 ا باكشملا حان ىف كعجرتل ان الخ انه ىدونلا هكر موه

 تاوصلاو | جصصلاره تل انلاائه نى لبسسلابل فو هعق هل كيب دنع
 قوق رخ |هنا ةرمم الا حيبرلا_لاو بي نالطبلا ى ناثلا_كوملاو
 هيلابه ذب يذلاهنا هر مو ىفاشلا هيلا عجم يزلاهناة رمو ىث اشلا

 ه اضنفم ]وقر خأ نول يونس// ل نو ىيقلاا هل #اد لقن تفشل
 حسم ف . ارح سسفنلا ىف نإ ىد ةظاخمبل نوسبوفلاهبهنتلاد |



 1 جيحضنوع دنخو . ؟بذلا »يار ةداشعمتسملا

 .ي لحكوعرزت ةرم .ةرهر رابع (نهايلارج"ا اذ الذال كباس تاينلافم
 ةّفْمصلا قيرمت اع ةونملاو يدر واهلا هبجرخو للا ةييلطب نيرإ 23
 ؟؟لِكولا يلع د ازف ةدم_ادلاغ اجا هلكو ولاهي #ا ةىتك نأ 0
 مد يك نجى اسناد طش ل ظتز قيمرط اناس اذ اهؤخ دج امال + |

 > لاو هفن انسب دوفعةمزلل انمي ةدايز انزل |ًةنجاعلا عمن هدارزلا اة جاح ريغ
 هني ايشراعتسااذاةيانلا| 0
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ِ 

 لضف اذاةثلاثلا اناس بديع يشمل د
 ماس ل

 فلا ل طر قسو | سمخ نود وفر زباهإم لهل اع ايارعلا ف داز
 ةثالئى ع طرشلار يخي داز|ذإام اضياىذتسيد هدع افلا هز فو ع هجرخي و
 _راكا ىصواولام نال ا ءارج| نم ى تشو هلا ؛ لطب ان اف مايا

 ةقفصلا قيرقت طرش نمو اعطق تثلأ يمين ل ثراوأو تلثلام
 ماع هل دس او 1 نيعاكال ايا عل امال هي الح ا وع تكليانا
 هّفالطارطسنئمئلار زنا الوهن اكن اف ]ريغ هلوفل تع عل صج ناف

 طلاب :يصلا ف ءاوسر ل اء دصقناهو مرلاءد صقب الام نا ىضَْقِن لضاك
 دصييال امل ةصتالذ |نُعلا بكل 2

 0 اهديها لذ 7 هب الكهرب دوا و طيِسسن ازور

 اكان يبو 7 ل

 ا _ قانا هم عنيا ساق دقو
 اهو ضنا لب هدحا ثنتين دفع ةيزوش 0 ااماودت
 ضبٌمل البق (هرحا ' لن ةرحاو ٌةمص هبرع |اكبفعلابددقن م

 .نا/بهزملا لع القغلاو زك الو ىق نانو حالا عملا 3
 دج ِ مارحو لالح نس عمجلا اهإمب ل وملا قعداشبالاةيسر ادلع

 | ضعر طوفسر نو نال كرتون |ذانه ةيراطوهو نقلا هل -
 ئعسفلازب كل و 042

 لاننا يرتتسلار ابجالف عيابلارب ف رخالا فلن هدية
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 هيلع انهعت تلتلب عاق تساند قعلا د سم اع مجالا هية
 هن ارضبفلال بق [ففس ِق قرح اف اراد يزس ذاو نّهلا نم همصح

 5 اذا اعئالكب تيبلإ ْملَصَن اذ ادفعب درفب نر وصي هئالميث
 دارس لقرب تطقسر عادم اذا دقعل ادي

 ” دل ال يتلا 0000 اوريلاو_راصبالان!ءمسلا اكد بعلا
 كدا ن 11 طبعت هيف ِِتِبْنِب الف دقعل
 قعةاباحلا دز ن ا( ةاعربلار ياك تلتلا زم ةربتوم توم ا ضرم
 ةشرولازح ملوكلئاالعتدارذاو ضدرلااكضارتع | الو هفئزئلا

 هنو ن غلا نمهلباقيام كرتشملاى ا دري نا بجوذ عيبملا و عب لادترا
 ”هلزيلازم جرخب ع سلا دنس امناللئسلا د دنو فصلا ٌفرعس
 دهر عسا لرش امن |م ولعمو ٌ[ضلخريْنُملإ رم هلد ًفرامو
 ديزتو هكرتلاة داير يسكرعي ادي ليف [اصفنب صقشو وتلا
 انمي اة دا سسك ل انيازيز فطاقلا :دؤز : تيس هللا

 مهامال | نع ةيلكوفو دصاو دان 1 ا فو
 ه اباهلا وقول تشن :وبلايلا_تانرلا لل ظنت نا ب(ذو نسمح ل نهب

 0 ل

 هيلث عفو هديك[ الورعاه ط كامام ب
 لا أ فنصش مصل قف مباع ةثرولازجي مد
 نملالثب يلثو جياع دل قد اورج /و نانتامدصقو
 5 ا 0
 ةناموكو افضو أَ نصت [د

 نم كدا يذلادبعلا مص ةير وليد لة يمدد يام يداسي ير

 ب موو ىملو نفلا هنصن ىف لان يسيل عم نيسخو
 يمس ف الأ ثلث ن الف يبن بوصل او ةاب الازم يدتشسا
 يئلبز عيبلا امص دين اع ةيام ىف تلا ءاباسحلا) | بش اذاوهن اثلثو نوتسو
 ٠ نوتسو ةمسب ىا شل يئلئانلثو نيلئو ةشلثو ةيام نايواساهو دبعلا
 يمارس هلةيبصو_ززخالا_-ثلئلاو هشل ع يركشتا اهو نيشتد



 ”ةوةتسامو نقال ريثلثو نيتسوهتس يواسلاربعلاك
 00 ةاياسلا م 0 0 ل

 00 بسر جس
 0-3 2 |!تلئدعب لالا هين ابا / دق اليس
 نمتفلت داةبالاجيابلا فلتا اذا ة اة اهلل يواسي يذل ادلع
 دامو كلم لفظا ظنا لح ام نالملإم يم [لغدج بجو هنيض

 كَباضيا اباه اردئاهو ثيتيام تا يا

 ةيامىواسوهو دبعلا ثلث ا معي ةاباهملا يشل توه هلام فل
 دلو ليسسد تنسب اهلا سضلاو نوالأب ع اد

 ام نايو اسببايشو دب حلا انل يم سو نيفايا شل
 5 "انو ةبامممل : ىرتكلاال نبل نيتس وة تسد 0
 قدوس ال كسلا ها ست نركاناو
 ةياهلا عيابلاهنلتا|ذاةياب نيننام يواسي يذلادبعلا هو ةباثلا

 ٠نوقيذ اضياو ااسلا را 2 ره
 يو اسوفهو دعا فكل ىف عي رق د اباسلا تفل" تا

 ناحل ةراثو نوث الثو >كلبوهو نف فلس نيشلو
 ملل د فلس شلل

 مزلو اًنلثو نينالثو ةشلبو ةيام ن ابد اسي اهو دبعلا اغلي ةسرولا
 0 و لوتس ةشسع 0 ا د

 0 0 ااا اباسلأرم ام فعرص ذو نوم
 لاو ا طقم يدثلاب
 داش الاربحو كلذ ميل قنلا وز يزعلا عاج نال يجراشو

 عيانانالتا ناو عهبنيو ةيذاهسلا فالابمفلت ؛
 دتحلاد ا اذا عفن م ةففصلا قيومت ناءاملو ىو ا قرطب يسكر
 داحتالا ردو ف ندنروصو ددغرل املصال ذاشرالا نس 0000 48
 دتاعلا ددعش ننز صفو ادت اعددعتب دفع درعّتبو كاف
 درعُسر معا اف هبوكشبف ازكي دبعلا انه كانعب دعاكلام سوقي ن

 مب ةاباحلا

 م لصافل
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 انيوتش ا دبع 1((يل نايرزتشملا كير و | يرش اًدوت ناو عيان | ددعتا
 دقو عيابلار<21ناو دقعلا حدعتف اهلتعب ل وغيف ادلب دبعلا انهزم
 كراشاو | اه دبع عاف الجر الكو ولف تكيكولا دقاع .كوق ق الطاو لخد
 دعلا ايرتشاو |اعابف نلجر ككو و | دحاو رقعل ادب امم4
 قلعنب دقعلا نال صال اعلبكولاب نوصلا فان انتعاددعتم
 لكلا عشا فرتعل اد نعت ةيسب ابنعإلا نا هفالطا بع درب نكأدب
 نونثا زع_ليكو يزكش |ولف نفرلا كلو كيكولا نود
 ناليطو يرتش ارلو هؤزخا ةصحخذخ اي ن اعيفشلا ناك هلاصغش
 نانثادكو ولو هضعب ذخ | عيفتسلاز بع: زا لاًضَعَش دحاو نع
 نلكلارخا دف ء نياي] | نم (يلع هلا دب دنع اهدبع نهرو ائحاو
 ليوا داخالرظنالو هببصن كاوفناب عطقلا هذيإ6 هند
 .نفهذن اى بق هأركذ اهىاعاذ (مَع|!لصاكانه قلطا ع | ناب ب اجو
 كشف ةيامب اذه درع كانعب الاول سيت هت داعل ةعفشلاو
 لاقف ةيام انه كدصانرتش الو انتم (هرحإ زمدفضت

 لاتحاو با الل قداطمرهغ لولا نال (يِن جدياكالاو يعن ن |
 نقلاليصفنو ىموهو ةعامج اعين ةياثلأقق : خلا بطلا ق
 لصف هاوس مث دب انهو راني دب اذه لدععبل اذك/اذو انكراذ تحبا

 ليلا نال اهزبف تلبف باق: ناب مهب عمجو | وعل | ىف ىرتشسملا
 ريال ادرعلاو_خالا ذو د ببعل ب اههرح | درر هلف باج الا كعب ترم
 هرمز خشي نا مداكليو لببفل اءسسع هفمصلاد رعت ىف
 طقف هيلا يل اب تك طر / 2 عع لاط ناف لصتلا كد خ6
 ام لصف نال ل وطلارشرالو مهفالطا دانخ ا هجم او صلف تن
 عيبلا موزلةمالكلا ل هيلع دزمعملا_ادوهو دفعلابنلعتب
 مم سنعزب_ل والاو عيبلا ىف تويم ما تاوغب نلعب صفلد اخو نبغلاعفرل عرش و زنر اج ن مش وفور (ينلا 2 ل تحد قئاوجو
 كثر جملا اي ةمالكل ا ن طرشلاب اخو سلجم اذ (خ ل1
 ببسب يإ ةضراعش رايخر سجل از اماداه تبضئاعتمان م لكل
 وانني وحل | د (سغب دست ىلا هو ><“ ةكواعف ققواةضو اعف



 ظ 0 هيتصلاء ذو سلجم ارابخ هيو تبثيف عيبلاع اونا نمالع
 1 نشتلاو ةْيلونل او راسلاو ماعطل ابماعطلا عْيبْيو دّقزلاب ذقنلا خيم

 ١ تاذةبملاو درلا ئسفو كدملاربغ لع و صتاوهو ةضواعملا
 "5 هسفلم هأرشرو اهلغطل هنم دغالو |بالاى سلو موكا

 ١ ضعبو لفطللو م .سقنلاقلاوهف تاذل كدشاداعا ولع هلفط تام

 ٍ راتخا اطل ةسلاب عاقب بتنا دقحلا للم ت6

 ا ةبسل ايم راب هنان رفعلا عضوم قراف اذاام فالي ةلر (يكل مدل فطلل هموزل
 ا يا هاا ةولور اّنخالا فالي ضعبتبالٌت |رعل | نال اهيبلا

 ا خس اوديغسلا_لهنتل مر ب هس نم لام]صا|ءاوشك
 عم سيبأ عب /!نالروحع وْ هلفط عم عب لاكىو ىلا لوف
 | نسل !مزلا| خامس |م هود لم قب هسفْيلزلا ناو
 ا 0 الا ا امديعملاو بازل س يبآو يد دومل |ةمالعلا »سوت د
 ؛ قليوب دعا محن | فيلعتلا ىو هريغو طيبسلاى دب حرصإك

 ظ ظ 22[ 1 !0:لفطلاو عوبتم دلو بالا نالياو |
 ] م ضع نك و هل ف س/صادق د يده سفعف الالاف باتا
 0 رب هيام تيدا ةردأ لال يعتد ةعوسم ل وأرطج
 لصالاو 71 ىدورتلا كدا يرد فرصس١/لفطلان اب ضر اعموه

 رلعس لص لاوس ناره نب | نع نيهيوحلا ث دح سليل ايخ ىف
 يعول قرا دايما ناعيا ل 42

 أونا/ز مالك لمد عسل ب اكم نم قوتي ىتحيوغيربلل ظ فل فد

 باوثلا “3 | ذ ريع بهل د ياعم
 ؛ 1 5 3 ا ”اناثا ذيع ةبملا[ةضواعم سبل عسا مايرد الطلاو تقرلاو

 كي 00 ةزباهلدوفحل | امو اينر (يخالكم رلا نع او حلأللو قارصلاو ح اكنل اك

 7 ن7 ب ايتو عمالف ةنعيد ولادة اعلاو ضن ادةلاتولاوةلرشل اني لازم
 ا كي دنع تيئيالو نبغل رعد ا انطوملخ درخاآو ابار اياب نيدق اهلان اليف

 8ل |ءمق نم دوخام ضفْسلأذااًعطن ىراشدسلا ةئىْمُسفى | يفشل د1 اج

| 
 "يف

 ظ كح نالريجلل الخ اهربعو ةضورلا زاك نرثلا ا دنع 0

 ناو هلارحىئالو سال | نعد بعب نيرن سلا بس
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 كن هبآارتش | قالو تاضؤاعملا دعاوق دعت سيبو نيب اجادح | نم زباج رقع إن نمماهل هداك يت الو دوج اوهو نيدب فبد عيب مالعلطبل كو كن اهولذا تاضد احلا دعاوقى لع تسيل نال ع يب |:اأنلذ
 ريك ست ىفال هل قتعلا عمو هنالعومجملاوريغصلاحوشلاو خدإك
 ال | ميالبال «ينملكو_رابجال| هس ىرع عيد ]طارت ااما عالدرلا
 دراولا د معلا ف نالةمئلا وان يعج اجام خعدنم كعرقعو ال رابخلا
 مايل رك هيلارضيالخ مددعم عم دوز ول ابر غ هنعفتمادخغ
 فلتيالقحرتاللاموزلب نكح ن امل | يهدم توقفت عفنملا ناو
 ةراجالا تزف »اوس و. ضوعتلبافم قالبلع دوغعنلان م هزج
 رابول توبت نم ىرونلا جي يدنو جامل الخ -لعبو |اةدس
 ف زمال افراجألت ةاقاسلو لهر ثدقما نود ةدع ثدقملا +

 لصياذام ير ريال يذق عسلاز مالكن المظعا| ةاقاسلاو ُمرْغلال ب خءاجالا
 ءبعدومعلاو رم امو دعم ىلع نيِفدقعلادورولجلخز جاكنلو هل
 اقتناوهو نم برض_ لب اقلطم ةهحفشسلاوه سبل ءاو جاكتلا 2

 ان اجصالو ضوعد هريغى عافت لكن كا« الوناكيلدب ةنصاخ جوزلا

 هِحاصِل لان ناو رخالاو قلو هر (خعطقن ااهرح ١ بانخ ا نان عومبلا ذب
 ليافلارايخعطقنا تكس ناو اه اج عطقن|راتخ ف -كريخ و ارتخ |:
 دّعلارس لج زم («يناربابإكبب نا قرغتلاو ىضرلا:لبإ دهنالودالا لع

 اد كزانم اين امو امافو | هدم هيدام اق اولخ ةقراسل ةدنل] ةباوزل
 ةغللإؤ الو عيشلاوف هلطب اضالام نلف رعلا برقْنلا ق عجزملاو ايهرابخ
 رمزل (ةر فز سانلا هرع اه-فرعلا ى انين ري زرخاو نضبتلا
 اهدحاحرتخ ناب نينديغصلا ةديفسلاواسارلا ف تْعَنل 6 دفعلا
 يلا نرر نم جرخع نا«ةريكلادادلا يو س اللا طسدعتشدو | نم“
 عاشالا ة تح افشلا سادلاو قوسلاو ار ىملا ىودهسسلكعز نعم
 م - وهو سعنب| ن1 نييك هلاوف اللف ىتصر هسيرظرخال|اهزحنا ىل ور ناب"

 ٍْ ىدار



 ةياور ىف نلاع بج دحر 22022 اكر ابا ٌبدح يوار

 تعيرازع فل ل را تا يدمزنلا مسح هريغو دو ادكا

 ةيشخوا ليقتسي نأ ةنيبشحتيحاص قراقي ن اء لحي او دز دج
 هلافالا !١" قريع دل 0 طلاسعب غنلاو قار (::ذع نإ

 ىّتنادورء يصبو هغلبو| .هنب | غلببرو يوبطلا ب ةكااسسل 6٠

 ١ كو اكيذلا لام امال ناديت

رؤوت ديعز ىكرذ الملاك كوه ١١ لوالاى ا دماحوب | مش
 ّْ مزج ز

 نيام رنيدالنإلع تاكا لاس. فلل لا |
 . نازح هنو رتس »احر اقر فتلا) صحي الو اني نا الاول يقال هئأو دكت
 هع نون مبا بايخ ةتولو ىيختاو لاقل
 هرايخ_لطب ةعورلانبإ هلاف جهبحاص ةهجريغلاى اه ئىضوم
 عر ظورتبلا واتا اهل 000
 ةيأرلانارر ايبا ع طقن انانخ - نا دخا ضر | مكاو اب املا وع اهركاولذ

 ايلا اوس اهركاضدحا لمحو المح ناكق رمتلا ةعافدحاو |
 ؛]انلارابح 90 ماهرلافبحج رشا داو عال

 جمالا هايم يرضولوة عم جورذم لا موشي نا الا
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 : يف ضنصللا بلع يرجاكق تلا صيصخي مو | نقلملا
 للا ةسمما فيعاونلا ارامل نرخ واصلا
 بزي (راخ ل طسري_خالامسعلا نعهتوكسل . سد
 ساملا نأ ا ةعا تاغ معمم نك ءاوس اهرخ |

 وون جر ىزلا اوهانهو عبال د ول 0 أو

 اهل ايخ الطب نم هبي >ل] نعالفت_ز علا مصنف امل نالخ

 سمي 11 ةنالف نويحو
 سلا ى اوس اولاال ل مشن لب هيد اهرح اوا ديك 1

 واب طرشلار راكي سب اينلاب ونيل اىفدياو نوذ امو هنن اهل
 تبفزما اعل ار امال تش | اليكر دتاعل /ن !نازلتايقطل 7

 تو » ايرن] لا هداج عيار لا منار (لا هيلا ل فتن نمد



 سلجم قفرافي ناةلل انا لن 0 7 اءناو لس (تيفا د قاعلا

 وملاك سب صن صصخواو هل | هش ثم ولا ض عل خسفو لو ربك /
 ا اجاو ضعبل اى  ئيضول
 ىضتقارثو يواحم ا : ضعب ىو هر نويج اك اعالاو نيف ابلا_د(يخ
 سرخ الو وثب ايلا ءطْفْئ المنا هلص اك دان الام الك
 ةباّكواةصو همم رق اثنا سوخ نمل ن اكن مسكة اردو سجل ف ارط

 ناب قم نلا ىف ناعيابتم ا ن انولو هكا اهل بصئالاو ئاتخا أسيا
 اعئانتو فزنرلا يعاتقتاوارخالائاو انترغت اهدح | ل اةواعم | اج ده
 قنايلا ل( لسا ال متست نور وصلا الل تد سي ع لاذ ع
 رف اظلا ف الخ عامتجالاماودف ةرملا تضف نارفاظم رألا' ١ و 3

 ثحزاو نسيوفور هاظلار لصالا _ففضراغن ةسنالكا اع د
 ا ال ال |شحانن دنع هاطلاب_دجلا ومر لب

 |” طيف التو طرعلاب اي ةسالكلاابلاغ_راوان 0
 ببسل. .هاةضواعملا ببسر ايامنا |ّوصو اعمبهوفوعةئطع

 لاح كالثلا نمل ق ا دغمزعل نم هادم انالثد معلا رو هطارتتا
 نوأ_لاحو نيعم عيص يف دّمعلان وك لاحو ايا ارفم قالا نا

 نسي ا اك ع احالا طرشلار يؤ لصال» ةرمل اب ي| مي نس عيصلا
 عدسات خخين اءالجرن | نيوهحصل امفيرجو عنارلا وت ةضورلاو

 هب الخال لمف تعب اب اذ 6 دجال +
 ٍءاورىفو اخالث_رايضابت ناسا هونسسم ةييري مم لا [جرخ | هءاور ىو
 ا بول ع : خير ان هيك نبلاو ةجام نب|[جرخا
 هي]مريشالاو ةدحيمو هاىلا :ل ن اح وش ليف ل جرلاو يلايل ثالث يي

 اًضماياةثالث ر ايفلاط حابب ذاق اننا دلاد رس ةتارم

 هانا او هرم لصال |نالدقعلا لطب ثالث نم ديزاو عود

 هتالخالن اعرشل يفرش :. اكو ةءارصمل | ىف وبنو ثيرغلا تالثلاذ-

 أه مزيل اح اهايلط | اذاني ةشالث رايها طاوتش | نع مابع
 مصرا رمل العز ااذلدراببلل تيم نلفهاجدا

 نااهذحأ طورثشسط هرشلار اخو 0-1
 3 قل اردقم هلوقل هبلام تا[ دتالاطسيدقلا عملت ةماياةشالث

5 
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 اهيوللصو دقعلا نم هلوقب هيلاراش |اكدتعا ابلصتم ةدهلا نوم
 1 5 دعلرايم ا طر ثول يا طرش لعد علا كةشااذ ١اهوه دقعل | نم

 | دايقلا نول,ن اك لاثل ا طوشإ زم ةداد ان اكو ىح سلا دول |

 ما هدحا| آن ايخح ا طوشمب نيدبع يرغشب || ذاف بمال انعم

 قباسلارصملا ف يواحللوق زم ةدملا يرقن عم د اننسلالا

 هلاعلاب جرخعل اةتيدقد ف سلا الو ةدملا ةسم[/البىاعاهنأالب
 ْ دايخ يف يرحم ةجاحإةثتسا دب نرد عيب جاراادعمالاشيا 0

 ظ با عبارلا عومجلا فهيم زجو نييقاعلانعمالقناعطوشلا
 اهارتشا ةسيرميك ف تسالي طوشم نان ةردإ | ف ققبي ينم ىف طويذر ظ

 ٠ رايت بتي و دياو زل | نم طرشلا انهو من هب[ ائالب_ر اينحلا طوشيب

 ا نا نوح" بكومواليكو و ااريخشمز|ناءاعياب دن اجإ هطوشس
 / : نام لوادر اهطوستنس نا
 ا !/ رهطوشنل (ن | نك ثرع | هنركأ 1 ا

 1 “2. دداعللر يذلا طرش اذ او كومان ذي دق جماح ان لي بالا يل |

 اهرحاو دعب اهر ايح لطبيو رخالا اج اب (هردخأ ث ايخ لطس 1

 مزح ن أل ض بقل بق قرفت هيو زاج دقعة ب ايلا طرشي زوجي نأ

 بايجم ا طوشب اباؤاهنبايرغش | نق سارا شار يللا طوش
 له! الز ضبقل | لبق قرغتل ادينم رح اين اما صدي الذ طّوق هل
 نمرا كيلا نم عناعناف ليجاتلان م اًبوَْع_مطع)(نللو ليجاتلا

 انالف طّمذ هل_رايغلا طرشب هضعب ىزتشر| اذا (ين اهاو هموزل
 هيلع تعيو هل ك[ل1 نوكه ب طرف شل ص اصتخ مكن الو كول
 رايه طرش ولف هتو مدعر (يلا توبث نمم زلِيف هكلم ىف هلوخدب
 ةلاحلا هره ىف تكبير سما ن اطاخل ميل تسو حبص ع يابلاو هل

 كت يرتشا اذا مف نالطبلان م يداخل اكد (ثرالا فهو قوم نول
 ٠سم نتعلا ةويملبللا بتل اقاعتن هل ايدل طرشب هيلعقتعب

 حعي هنائالا ( دنع جدي ىذلاو يو الار يع ق لذ م سيلوعيصمت
 نعم ضعوا دمعلا رجآع م عبسلا يرتشسلا كاهيو طوشلا

 0 ا ا اسس يس سومو
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 57 غطا

 0 غطا تأذأ1|]أ]|]أ]ذأ]ذ ذ 2 محاد

 هانثزرسم ضاقل ار هازلا قوص ناكل يضام اعرب عسي ىداقلا مزرل | هنم نان كهل ايولا نمز ةيسسكيلا ن | لعمان جلل وع مخست حصد "ىقايورلاو لوتملا لاف [ه ربع عرب ف همن] ايما ضاكلا شل نا خرا بدو عرس اف [سل جم اد اج نالخع توثلامذئعب عطا انهي رط هيف نالإري توبا دعب د اوه لب نساجالا فطوشلاد ابخ ْ كدجالو بيردتلا ف يداحلل عدت (ى لمى نإ يرتشسلارايخع طمني
 كاقيامرثكا ن الع عيسإاوب رزإو انوقوم ناع ةوقوم ناك ناو ساما هل مضت نيإر يما ة دم ؤسضيبلاو نبللا ن ادع اوصئدعو محاله نوبل لن ةارصملاب صيخ اد ايملب درفت ١ اذا عيابلا نبا |نركن ان لاق هجر شن و فصلا لوشتساو عيضنلا ب ابو بلطمل اف هذع هاك يدل مرضي كزتو بلك عنس ونال: وجع ل لاق ع يابلل اصلا

 ه دوصّفم نالةيرصتلا ظنا ءبلخيرم هم هيصقم لاي بلعل ل كلم نبلاانوأ عموتيابلان ابل بلعتلا يبو اد ارم نأ ت لع اذا تناو ىس [قفصلا قدرت الرقة اثلا ةيي دون هنعلا عسل ١ .ىلثأ|اواف كلم لعاضي | نبلا اف يف تورصتلا| هلز وجي هكلم قع ةاشلار ة(نلاكح هلذ تركن اى اذاو ةاشلا خم هلع دوفعم ةررصملان ل نا
 د ,. لضم اح زف قلن قلل راجل صملا لاكش اكرهظ
 داطالاهمإ ل دس اله مدال ةاصملا و ف عث ايلا ثالئلار ايخ طارتش | نا يروج ا
 م طورشملار ل! اوفو فنصملا لاكش |ن ع ل زعمب تا/ذو ةداع غب
 لن م ندد اعل | دحالط رش ن اف ّيبحباوا لكوموا دق اعزه لرش ل
 . الكور | ناكاكلام دق احلا هنود ابل م نرفىادت اعلاف يشحئالا تاه ناك 00و واسس تلي للفك واحلل تأ
 وت 'خودحجالا تاه نان يو اها لوق يصفي ايل اف لبوه ى ا ٠١
 1 يا ما ا فر نان دّفعلا
 دياوزلانم نهد ومما ويصل تدل إلك لا نون د ايلإل كم ىا
 | كوفومو ايكريشملاوا تالا طرخلاو سلجم يندايخ ني ساب /لهو
 اهرحانانن اف (هلرايكلان اع | ذ | ام غلو ترطعضوم فتم كاوا
 ناك اذا املع_كزنم تل والال وقل |لب فالخالل قو امزح هل بسك[ 6



 ا ا ىيوتشسلا ر يلا ناما ذاام لعىانلاو عبابلل_ر (يذيا

 _بلاوحال ع يصج طيس وقال درط ب ادا |ةنماع دنع قرطلا حصا

 >؟الاهدرو !يذل [ظسوتا|هتن رهنعملا فالخ تلاوقالا نمم يظال 0

 هلوق هريخ ءاهتبم يل[: لوقف نيضشللاعرت يول اك عورتا

 : د افنعمو 6 رول الآم ىاربخ نمل

 ير 01 0 ا 0 دافيد دالباذافنو نئع

 ساو يسب ةلطولا د نضيبلاو نبلاك ايلا نم ل -رصهز

 دبعلا سلو هكلم*ا6 هناليقشسم و | حب ا( نم ايآلل ل نمل ديعلا|

 نود اال لمه كيني _ر جلا نمر ىف ق انعالاو

 كتايقلوب ,ابلادا هدحو هل د يلو يتشملا فتعاواز دخ

 زيحالو دفن هزحجو 0 "د ىرتشملا م تعاداو فل هدحد

 ا هزار لاو عيابلاه مشعان ااذلو دقعلا

 الينا بح انيك ل ١

 لاو اداوم 00 هلر ايفلو عيالاداه حو ا

 , هرحو هكرتش سلا رابخ او عيابلا [لبحاو |هرحرو خب ايللراييلاو يدخشسملا

 نهدف يان دز قف عيبلاو داليتسال الآاثذو د هبسنلا ههدن

 عيابلاواهرحو هلر لي ع ا د (نينه رابلا

 عيالام 00 ابللر يلو ش1 عابوا دفن هدحو هل_رايفلاو

 ءطولا كحك( دإو هدحر يكرتشملار ايالد

 20 مر (ي2ل للم طفي لحد يل دالسسالا

 هس يداه اى اوبتس الا لع طولا لج نوت ءاوس

 . ايف لكل فوت الون أدار الاوت امس اك حارلان اهرائلاط رش

 - ٌصئاازع ةالقن اك ةَص بيلا زمن ف يطوةيرح اماو ا
 ”اوهتس )إو بايب قايس اكحوجرم ىلع برنت هنا رفاظلا نإ لح هيف انيازو

 لت هئاو( هم نإ يلع دزواو *ظولا لكن بز هل ام يو اهل ربعو
 اخادامولا يرغشملا لج هناو(ظنقم نا هيلع درو او طولا ةكرتشسملا
 دعيوبتحي ]اتش الاو هاربتسالا بع بك<وهو هدحو هلرايملا ناك

 ايصال 3 وه كلا

 ...املامرح] فنتسسا أم: ازاكناو ل[//مدعا دنس مي /



 الذل نا نايصس ها بلوق موسم بالاذهو م رلاة امض(
 نكا ناب حاعنل (نان ريع اًحوذ نوتحر عب نم ءا لت

 دار وص لس يللا حذلقالطأز صا يدسوح ا ع
 لوط مرعتلا لفل فا بريبعلتا 47 اد راما ةيبسطدعانلو

 وي ل ا ب نامل ا ةزعلادباسساةاكربظيد
 ناكاو هل عرخإلاهدعاسف ةرطس هتونول لدا ظ نغْس (ءالتناو
 انوقوم ري( | نوكرف (ميل_ر (يدلا ن اول اكو هفهب (سوثول 1 رم
 ندئاحلادحالر ايان اك اذ او بينا | نبا نم دوخ امهضعلو يس |
 نالرازجلا ل لإ ز مركالا:طون بجو ةعيسلا ماءارخإ لاذ
 ا نازتاعلاى ا |ريخ نات تكملا هل نصف فالتحالاة يبل دخالملبانلا

 يدلل عيبلا ص ةسرابا درتحيا لامن عبر عم عيبملل بكام فقد
 بفولامجيوو هل عيرلان عيابلل !ءانر نابالأو هل خيرلاف عبي لا تفو لم

 ثافباع لدي امهضءاعدت يرتشلالا كيلا بكاقنتأ «تنايضما
 اةمكللان اك ف يحس نييتلا ىلا ضقؤنبو اههدحالن احمالو عيابلا
 تي عيبا بك[ ىانفث هن ترحوو رخالا نقلاة سلا ن اكد حاول
 ربت :داباو راس نصا عماوخاذاهبانادقوو تقلا

 هئطر للا بوجوم رعو هدالباو هف انعاذ فن ناب لاق ناف هئطو
 كام ةذ داصم ريما بجد دافف النالأو ينم ب يسال هئذبانسمل
 يتلو م رعب ةبراهلاب كام نا نكل ةييبتلا بيس ٌوجدلولاو ةربغ
 هداليااو مق انعا كح ىف هل اخي عيارلا نا ىعيرغشمم هلو هنو ججالا
 بحجب الو امهر اخ نمزف هدالباو عيابلا ف انعاذونيف هيطوريمو
 ةبهو نهرو ٍطوو نتج ن مكلكمت هلوق هيلع هنن اع كطوناز يلا
 حض عيابلا نم و داض نملك ثوكلاح حب وزن نب اجاو .جبند ادب
 ' 0 ل 10
 رقعلا م تاني ع ر ابلاوا ايل هايف و
 0 ذاع 2200001111 ادغنيف
 عياملاءطو بك ذ لو علال يبق بلا #(ملا تاقتنا د دف حصسف



 لايلاانلت ناو كالحو اهئاقبتساب عاحمالؤضطفف هلوا(لر لاو
 تاب عبابلا كام ناهب نيبئيف نفل ن معني ءطولانالثؤكوم 0

 ءطولا لحن ع د اثر الار ىداح ا و بغو ال الح ناك إلا هوطواذأو ؟
 عيابلا ءطو كونو اساعد (هيلوفد لكن عم اجحالا ىف :ىصلاب

 فنصهملاحرصو يداح اك داق الطي ضتقموه (هلر (لا ناماذا

 ٍناياذل مارح عيابلا:طيانا ةيشيلعتلاق هال سول اان ابهحرشب هب
 ”كرلاوزيرعلا جنتل نفاولاوشو ىرتنا حسن ن اكن او امههل_اينولا

 ظ يو 6 د < ناضوٍصللا ةبملاو نهرلاو ظ

 سابتخ اب ثباعشال خسوف طق هلو | ((لر اب او عيابلا سم نم
 بارتجالا ضبغلاب ةبهلاو نهرلارسبو قتعلاك اكو كسلا
 هنهزم لة عفو ذينيحاههموزل مدعل (*خس اسيلف اضبقيرإ اذ | (ع
 ةىملا نالعدم اق اثلاو زم اك حصلا (مرصح| ن [جو عي | نم دوقعلا
 حبك ذو مجاو ىشباعينجرتعلاو حسْفل ا_- لل وصد م زاتسأ

 | خان | دعب الثم ىف انلاع بلا كاقعن |ن لم ولعملان مذ
 نعيش رباك اي دوق الا تعبي

 نملك : ابدقب ون اي باج الاوفو لوال/ىلعو هتف ظ

 هريعل لاقاذا(مفنتعلا لبق ك0 ردي كد فعلا ل قد وصلا
 ىمالارباسو قتعل |نم لك هيلا هباج ان اذخوعوع.كرنعقتعا
 امهر ايفل و يرش نم ار داص لئم لكن وك لاح هدعب غولذملا-

 هدالباو هَّسْنعَرب ثاييخ[..لطبب عيبلل هنم ةزاجاطقف ىدعشسلاو ا
 هضلو ( صحت رسيلف اهادعاماماو رم اك نافونوم اهل ناكاذا (مف
 ىفع يرسل ان م اهرو د صف عاصنق | ف و (اهطق مارح ةؤطور

 ٍباحش ارييكصو ضو سف نا عيابلا نم رو رض ىف هلوق دعب عاج | وق
 ا تك ا ا ل

 فشلا زه [صيعصت ع شئاردنالا ر ايخ طقس الن يذق اعلادح | نم
 دحا و عس, (ضسف عب لازم عن امافد خب الا ايخ لاطباىقتت هنال
 روزخما ءافتنالة عدمت ناكد نجلا ءعنرلاهراخ عطتب نددت اعلا
 الاعب ابل /ن م سف ء طولا تامدقم لضو يغتسل م ئببحت ىف
 1 | ىق جرم اوه سف تسيل أع ويل اوةضورلاذ

 د2 البس

 58 دوو

 تو تحض



/ 
 كطملاذ هشالارعن يووللاربخ] جحزتلار ب /ىكرذالا نا زم طْسؤتلا
 الا .بشالاعن يدون سدا عاشو ايس ناضح يسف [ن |
 تايسالا اجلا ميل الجتل ايلا ىفو ةريتسل !ةلضلاي طولا
 نقلملا با لدتسا دقو ر ايا طاقس|ى هلرثا ل14 ادع ةح بالا قو زم لطملا ىفد بك لع امو ءطولا هل الد ىلإ ةبسلاباهييلع ل اد
 ”ةرناجا الو حبابلا م اخسر سيل هن اف لعستملا نخل ا ءطو يواحلا ىلع
 أظلاو ىوخبل | نعة راج ثادحالا باب ىو, حلا ف اك ى|ىركشسلا نم
 ش جرف ئ حالبالاوه ءطولا ن ا/هيلع دربال هن ] حرشمل [فاشنصملا لان 3

 سفن ناب ىثنا هن نيب نأ اًحرد هيذ جوملا نك ال مق نوكت بسير إو
 .ضرعالى | قنخ نملك مثهلوق ىف نعى ع افطعر م اب ضرعالهلو قو
 يىا هيثهنم نذاال_ ف .خيباراي از مز قع سلا نيدقاعلا دحا
 اههنملعذ يرمش أ هنوكيرغشسلا وا عاب هنولح يابلا_ كا ناب ةراكناالو هعيب.
 تساد(مةلازارضتفم [نالكرتشملا لم َعاجا الو حيابلا م احكسكببل
 عيابلا ناب هؤط وو هريغيو عيملاب يرتشسلا خ صن ىاوندت م ةنمزال ادوئع
 هكشيلاعيالا نذا|ذاف امهم ةناجا] هيلع هتوكس عمال عبابلان ذاع م ى١
 هزه ماجا كلازذ [ئطود ةحيسلاة مالا ءطو .ى دا ذرصنف فرضنل اهل
 داتالا لون نم متن اكدلو ههقالد_ردهه ءطول اب بجي و دقعلا + هزلي
 لوقو هب جر ضنلا نعى غتسا ك(دلو ماجا عي بلا نذ ابءطولان ا
 حاضيالا + هجر صنف اضي | هسؤي قءاج ا يىراشسلا طول هن ذاو ىراخ ا
 يي اجارسبلف قلَس و كسف ىرتشسملاءطوب ع نلأد بلا نذأب دلو
 هبوث نبذ اعش اس ول اك م كلم ىف ثرضنلإ توكس هنالهصالا لع

 لوف ىلع حرشلاىف فنصملاٍض عا ةيستسح اس نك ناهضلا طقسببال
 ءطولاو عيابلا نان كيب هناب قئاج | كرتشسل ا ءطوب هن ذاو يدا ا
 طو اذا سكذ لب ا( سيلو بل 4 كزتشلا هاطب / ناو هنم حاجا
 يراك ذوق يف لا نإ دع فنصملا نم/ اب اذهو ةضورلا و زيزحلا ى اك
 .نبارلعإ دمج اهع منعم وف اغا بك ياو ىف فعمب يرتشسلا:طوب
 ناىلع ةضورلاو_زبررعلا قايل اوم و م دينيحرو هحرشم ىئنئلملا
 مكحاركذ (ئاو هطولا ىف نذالا >: م كب احرصي | ةضدرلاو نب زعل |
 هيبعو كالربصلا نعالفيف_ريغو عببل اب فرشنلا فن ذالا د

000 



 ادهوفول اه عناحن | نوكيال ف تضتلاف كرت ريا عب بلان يانا ةكغو .
 9 ذالأ د مع لصاح تكذرو ىلا اح الار دابتخالا نايا ظ

 .يانن | انه قف فالخ نيسح ىخاقلان ع سم اخح ا لسيلاابسو ظ
 ل( ارز ل هذ ؛طولا ىف نذالا الا ةسماذما ةلسملا دكر ب م 0(

 رابخ كطبيب له ءاطي اؤهطرلا ف خيول هن دارو ليتل ١ ظ

 تلسْم ءاطي هاأر اذ انف ن | بن'رم ف الخ هيو ن ذالاذ غ4 عيابلإ
 كثذالا برص اه دجو هنإةرفلاو لنإجوتالاو كو |(يهف لطن

 رخاللو|هرحو هل راب اواعم «يضنِعاو ماب انع يرتش ١ تاو ىّتنا

 رحاللو|(يلر يملا ن اكن اب أو طّعف دبعل | ئتعزاج !ذهدحبو عي باومنو#“ ٠

 3 راو ان اءاذ ااه ىفو يدالا وصلا اماطّعف ةمالاكتعرجرإ#

 لِ مدبعلا نالوه'ق تعم كام ا نراك اعم «قتعاو هدحو ربعلا يرتتتمإ
 5 ) ضش ظ
 . هكلم هّيزع ن داصرقف دج نيل ك(41ن الك لمالإعَتنا دز ا
 لي  هدحو حبابلار ايضلاو ير تشسا | (ههفتعا اذ |اموهو ةيناثلا وصلا اماو

 تب عيوم او يو الا م وكزيلاوف دبعلا قتع كيلا ن ولف عال اجاو ظ
 ظ ابك اء اذ ااموهر ثلاثلا غسوصلا هاو هينام ق أبسو ةضو راو زبزعهل

 ا ةمالاث انعا نالوه د بعل | نود ةمالاق تع (يِف كتل نوع زجكي لو خيابا
 | ةراجالا فالخب نبرق عملا دح | بدرب بت خسفلاو عينبا  عسف مر

 هنا ع مدبعلا تعد والا ثيوصلا فب باقلا هجولار مت : لق نا
 يذلا وهلب جو هن عم احسن هنوكا ةنمالا تعين تلقالهو ناجا
 ةهححخر امن مري ا مو عابصلازن باةدرو |

 .كءشملار يان اءاؤ "دلك يقتسمريغ دبعلاق تع نم مذ ناكوشلا
 ئشلابهد ادن. اءاضيا غناجالاب اًهبتسم#ئ اك يدالا توصلاو هدحو
 دقعلاد امس |لصالا نال غناجالا ثم دقف هيلا د نل ااضر اعنف
 نتعاءرضعمن نا تايرلا بح اص فك ونئامار هيضتمت اجالاو

 دلالة ملا نا عه (: نال مقتنسسمر بغزو مقنسسم ريغ [يف دبعلا
 دبعلاكر تشم 00 (نابهيلع هلالرئتس او عونمموهو حبإبلا

 نما دالا و حببم ابك [م نوه (ءار يلا ن ور ف ب[ | د وبيسسمملا
 ٌكوضاوخخالا اعلم هنوليو كح اهان نمل اماد هلع يلا ب[ دايت اهل ناك
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 يلد هنمل ان رن هيف ناي / ناو نملاوه ادهن نيضوحلارح |ناكن امن |
 ': هكلُم عيصدبعلاو ءآلالؤوخدم ئالنُع ةمالا ةلئسللا ةذهوفف٠(لا
 ام نارظف ةّصاخ هل (ْيوا ناك اذ يدكشسلا
 ٠ ةشايرلا ضرع عن 7-5 |ىتهب ضرتعاامناو
 :ٌرهاظ اضازنعاز اجا عيابلا د ايم لن اكاذ ام ىشو :ِياثلام وصلاوع
 تكامعسلا دبعاان زن اجاو ةدحوو عيابللر ايفل ن اكاذاهئاوهو دورولا

 © راي /همنابىرتدسملا تام للمس اعاو ريما نص. ىفدعي ابل
 تامهلا مالك صاحو كرش تانعا نالوغا كن لبق هتانع#
 التفاتعالا نا يناثلا مثوصلا يف
 الق تن اتعادنالت دبعلائ اها

 يمل 7 صر

 ٠.34 ظ ( نفللانعزفلا ريو دقعما ا|طباضلاو دحارلنملاو نّملاع اتج اع اننا

١ 
 اكسل

 5 ةمالاو علا نملك ى ا هس
 نعت امن او انالف ةمالا ئاداو

 ٌدْغِنب فيلق هلالم حاصل رابفل «طاوتش اب ا ح سفن لعر جرد هناالا
 عطقن /(ار_دلو فرتضن ف لس يلو قئعلا ظ

 نم ى اثلا نى« ضارخعالا اه ةوو ىقخيالو
 *اسْنينظلا ك(> و ةيلك دوُمحللا ف هاوصح نظير م | تاونب نلعسو
 لرالارعاضتو | قعت_ربرغلو |رطرشس مارا روما ٌةْسالث دحا لم
 ٠ فطعدتمد هلومث ةرح الا فضصو دفعتو هلومب دارلاوفو طوشلا|م اريل الا

 نابفرداكهن|طرشسو ا |رفاك ن ابف فسم هن ]طرشب قنفرلاي رشا اذا
 _ةلوحم طازتش اكورف اعلاو_ هما ها وش ف بربر ف اكل| نال اًءاسم
 طشبارببيكرتش ا اذان هاجر اك لح ُهَّبِم ذ [نولو هناتخو مءاهيواصخو

 ةهاشإل) ك4(دب ضلا فالتخالد ايلا تلئ سلع لاو ا صحن ان ل
 كناف نس ايبا طوشبو | رايز ا تئأببُ تا اركب نول ط وشفالا ةنمالا

 : برئ ابتعلال ةلضفار يلا نالىو اهلل ان الخ هاجر اك رايخالف الب
 ءرمالان وكر بتحمل اف انن اكن ابف ايما "د بحل ن وكط رشول ايوه نع ههعض

 نل اكمل ا يرتششسلا دصق صوصخ ال ظئالو سانلا
 تالخك ايلا تل 9شلق ٠١نابف انويك د بعلا نول

 .سوج_لاهو ايس وج د دعلا ن وكن االا قمل ة سل 6س لعلا

 صقل ارايجن 0

 رنا
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 هوجن او_راؤالا ىف ءايئتسالا اذعي. ال“ م ئ+نو كيلا لف ةدابزب فلكالا نفسي ١

يسوي نان ااه هوطو هل لحب َهّيم ذ ةعيبسلا ةنهالا نوك ١
 ةيوواد 

 العن الرايخالف سلعلاد |ةياصن هّتدوهبلاثن ايولو_وايلاثن

 ا
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 يذلا دوصفلا فصولاطرثس دبل يسمن اه

 م وشير ا ام . :وص 2

 ريك ن اصفإ| نالت وخالا وسر اله ؟هنا نانسلت“ |

 20و تاع ل 2

 عا 5-5

 ةداعلا نالخىلع بلوتو اه وكيوت انلا نالخخا طبر نإ

 يور صز هوه ليقد_ررصنت يرتصن لصاو هش م ازغ ىرتشم 2

 1 نمد اّنالا ئامو هتعمجاذا ضوح ا ف*لا ترص توق

 3 ق.اقلا ب طق ابوه .سفنب ناوبح ا لذحت ذاب "مس

 رايجا/م نا نم يداقل اعد عرو فازغلا ب 8 اهل نالخ يوغبلا
 غلاب فابااو فتان كسملا كدخإ مارح ةي ةنيزبصتلاب اضل

 ناالحي نأ دعب نيرظنلاريخي وه كلذ دعب اعانبا نيف عيببا
 المشي ناويفلو رش نماعاصواهدر |لظخع ناو [لسم | عضد

 دصقت اينمل هزئك فن الفن اتالاو ةيراجاك هريكيو - :ل ولاه نم اهازيغنو
 نبل زعالدبرتع اص دويو هيرصتلا بيعب ير خشمل ا د درين دولا ةيبرزنل

 دا غموقتالو دفعل | ذلاح عرضلا ةرناكد قو بلح لولاه ناويح
 ةأاد ةاصمو اش يراشأا نم ظدلابهصيصنخت هاصتق||«اقسر تلا

 ا الرين ماعاط عم د اه در ن اه ضايإ ةشالث_ نذل
 او ب بح دنع تاوقال/لكعاوفو تعئتم ااذاو ةطنعلا
 هراذد انسالا ٌفيعْصُم اسف [لوثمو |لّس [غمذر اهدر ناف دواد كا

 سدت دوي ثالثا | نيالا احس بال
 دفنا ةراولع لاش ا يا ضنلاب

 ةاصلاتددعُ 00 ا

 هتزح 0 اددعي اه د رعّرل ةّفمصلا تددعت نا“
 ابنا ةمارق نبال هنو اناصمال حاصلا ددعس جيرصتالت فصلا



 للا هيدا نيارماابزاظقو |هيجنفتا ءاسيا نشد ا اشلا نع
 نم درع نبل ىف درن هن | دع ل دب ثيرحارهاط ل 6 هن اف هبلا
 . هب نوهيسل ن اهص|نطااموادحاو اعاصرفعل | [لهْس اذ اه اشلا
 . نبل ىفئث تح الو ىقنا ف الك نع ثيرح ا فرص ىلا ىوجاتتيود
 مثل وكام نبل هلوقب ضرتح | هنعو نات الاو ةير اج اك كوبإالام
 بو ديلانبللا ىاهذراهضوب لن !لوكالا ن بلف حاصلا درب اهنا
 رابجاع يابلل سيلو هريغوا توق زم هرب دروع ابحارتول لنمو
 ثداحلابدقعلا دنع هنم دوجوللا طااتخالن للا در لعيرتشيا

 هتوارط ب اه ُدااَوَهَق عيابلا عه >ر كراشسللالو ىرختسلا كام ذب
 هيراجزيع ءامرسحي ايفل تبثيو ثيرم اء |لعيتا دايضو | ناهلوقو
 با هنرثآر جانسو ا يرثسلا ل بكل ةيورل اوفو »ر و( ى عسل

 . دلهعم كس ق والطلاب مجول ض يسب انلو ةعبسلا ةير اجلال م دج
 ' ةشولاه دنوسلو اطّبَس منول زمرعش ديويو ةْجو ل ذب هجيو
 ةّيلصاةقلخ نارهونوجولا غنام لاعغنسااذلو ضيبارارمحا
 ولف داوسب با ظلتال رس يلدتلاع ماج ةبرصنلاى ع اهزم فكعلاسابت

 ةجاحز تطأ ش حان خلالو نع لاوسلاو هناحتمامدعب يرتشملا رصئفنل رايحالت ناخوا ب الهنا رهونيل داوسم الغلا تؤ ؛
 .ةرهوج ه:ىقل اهارتش ف هوح انظف ةجاجر ياد نم "الرهوج
 يكل ديو ث<بأو ه مهو ىفتقم لمع ثيح هريصمتل هلرابخالف
 ه4 ثيح هنبا نابحو ا عسعنب ذْفْنم ثدح نبغلاب تر ايحالمنا
 طاوئشا ىف ا هدشر|لب نبغل اب زا لا ضرلع سا لص بلا هل تيب
 تليو قرعل ا ١ (صمل ال اتل | ةبالخالل قق تعباب اذ | هلوفبر ( ملا

 هلعاذ اهب همالعا جيابلا وفن دع بج تلد هب يرتشسم ا مالع |
 انشعغ نم سو رلع سا لص لا اند قو ششْع هي مالعالا كرت نا
 0 املا هأو رانم نسباف

 . فياوااور هل هثررإلا بيع هيف و اعس هد [نم ما < اتا

 2 >تادحالل حي الثيدح جا ىورو 1 4-5 2
 فنالخالو هلهسرالابكذ عي دحالل حي الو هلف ام شالا اين يدب.



 نيحولا ناب تيعبر ( لا تّثي اغاو ةلمجلا ىلع بيعلاب كرلا نيالا لب

 حم ا/العّدرالف نرهع ع عاام يتم اناهق هلار ايتحا

 مصللاهب ترعشا يدل || رلااعنبلأا و تح ه+بوصتلا لعب (ولاذكو

 م نيعوا همن ص فسم هلصاكه لوقو حالا عد رالف دكزسلا|
 رايك اهب تب يذل |ةسيععلافهلن ابلب ءصَصُخم بيعلا ةئضب سيل

 ل ناو هنيكعصّئنو ازا امتي نأو عب لاَ ص عن اموه

 اههالك لام | يلعب هلوقو صرع ن وفم هلودوو 4 اك مف ص شن
 00 | نبيع ص ّقنُب امر ابا تبي الذ نيعل |!صّفنمل فصو

 هلاك( لثم ىف ه دوجو لقي اببعن اكو م مدصتنروا
 ثرى /هناسو | ذم ةويسي هملو عطق نكن اكغح ا بتسسلو الاب
 "0 افلانرئالادعب نانلان عو اهب (يخالف : ابر ععطق
 اهل رابخالف هلثمكوعت سف ةبايثلا نعرنأر ح اقاثلاو ببعا
 قّلإمآاذكو لاغلب ةليلقب تسيل اهنللئ صقل تيت ناو نال

 ناكن اف هيذ تابغرلال تال ثيحرشكلا دالب نم بش اه ن اعنا

 صقل ارصفهزمو اب يسن كعب درب بيكو ي هيف : تءايكررلال قل ثيدح
 ديز ةفضصن 120 ١انناك دبع ىركش !ااذاام ةعئرلان ب اهركذ اك
 هواش سلا رداين لا تيئيف ضيقلا ل هنبتم] كوسا الل

 (ظمهذه تال كالو هدعي ثداح 1#
 ع وم 3 ن اكركشمم لعق ضبفلال بف ثدح ناأل ءابلا
 بجا اب درلازماعتامك[ذ نولي لب دابجالن ضبقلال جو عيبلاد عب
 هن امذ هيلع فرس تدح ل مالا ضف يركشسا انالتا نالميدقلا

 فولت تمي دبع دي حطت وا خشقل | نصقن هسا يضق

 انبات ناك حي ابلادي ف دبعل ايدرغشسلا لتقول و لا فلق يرتشملا
 حيبلا لف عيسلا ولع يرشما بانجو هنت هيلع فتسأو عيب
 هيلع مدل تلمس طا عك اكةوحخر عطف : و لدم ب ينج |هءانج
 دعلن ب اكتومالضبقلا لبق ى الذ اياك وتو عطقل او لتملاياوعك
 سلف صبفلاو ادفعل |!ىلع نباس ضرم «ببسب ي] ضرع ص بقلا
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 | قالطاف_ر ايل اءأسْمْن|لبقو ضبتلادحب

 تلالوضبَت ري جو | دير اف .هاراش او ادي او ه دولاب الهاج
 هلاك > ضقت ة دية اءيزل !ببسلا ع عشكالهلاهلاحا
 انف ادحاب د4 هذ (جدلت اج ةريمبي هنوم ةبلعف خيابلاُت ص
 الهجميقلاو | دقعلا ع ةقراش ةكر سب ضبقلا دحر عطقولو
 ءبكرتسااولورماه د ايخلا هل كنب كا زلة يانجو |يركشلا
 كاشملا تلث ضبفلادعب جو ذلا ضف ان حاكنل اب اله اج ةجوزم
 ثداح بيعبدرلار نعتبر ذاام كاذ لص نإ ى خالو تالا
 ج”وزالاو عطقلاو ةقوسلاه بيع شرا ذينبج بكعب هن اف دعت َن ف

 نصبفلادعب تاهف هزم لهجج اًصيرم يرتشاولو ضاضتئفالاو
 حضره ابهيؤم نوكي الف رينازنب ضرملا ناطر ايخالو ضريلا# 3

 اه ءدىكنياموهو طْفف ضرالاش يدا هلعلب هةصاخ كوالا

 ببسبالض تقلا دعب ثداحلا بيجل | ن| قبس اهمريظدقو اضيزمو
 نم هنالءب هل درالىرتشسلا هلع نكاو موقت ببسوا| هيلع لفل

 ثدتحح فناامادفعل |موزادعر هثودحن اءاذا كدكوهو ان ين

 يسالاو بسلا ح نما حو ْتتو باطل ايف ام لصاحو جرامث |
 قدلاو زيزعلاف جيدالاوةلاكل هده ف ف لثلا لع مسن |ييرذالاو
 هيلع 'انب بيعلاب درل | تريف ىإ خسفنا عيابلا 1كيلو | |
 ضقل لف حوزلا [ضتقان الاع تا ترجح اولوالفالاو
 هبربسل ة(طرل دربال دن |بزئالاو الفن هشرإ :لاشسل تاس م

 طيضت نكاو علاب بوييحا |ءاصخا ف عبطماو يرذالا ةهرنو

 لوُفيِإبَمل ابطباضل اركذ دعب هلصاك> بالا [حضو | دفو_دم يب
 وا ةيسوج غنولأ [محركو ةعيبملا ةمالا ف ةضاصتس اك يعلا
 ءصقبب /ولفمالسالادالبب بانك ة م اسف نعّفنو | ةسزتو

 فالطاو رم اك اببعنلءرلاهوحيو ارمانكلادالب قنو احل [نمق

 نعاجيراخ ن اه لهادالب بو يم يقلل ص قس ريغ هانضرفاذا
 ةلاحار ةمفلاالو نيعلا ص فن امنال وصلا هنه ىف طداضلا

 . "مقل بلع بجو ايناجوااًدبوم دبع ىدش ا اذ ه ضبنلا لف تدالاع



 ضن ام ناول م ا مدعلم زال ى فل !ص فن نا ى دي ناالامهلل | هزه
 قيكرلا نم مارحاو دعو ةداعل ققحال + ىبقل ا هصيفنت منعم
 توفياضباو ةىّعلاص قنم المن ان ديسل زم ن ذاب ةرمعيو اي
 ثص ءىبقل !صقنم ىف يصملا ضخل | تاوذ نايا نصر غب
 دياد لا ز هز ذالابماىحالاد ييفتو هيلا طءاشالا تمدْعت اكيد رط
 يوتشملا نال ايي سيلفر بسلا ن ذاريغدم رحا | ذا ايعنارتحالا
 رابإلاتوشوعن ثلا ص نوىختقمو باوصلاى يللا لاو هليلحت
 نمدجارخ ) كعرارتالا ب يدق هنالعاكيلكتلا هنكمل ن اكولو
 نم كو لك بف لصفتلاب, ب وعلا: وزكا ارجو ةدابحلا
 بلة ةمِفلا»صْيِمَتتل همالاو ربحلا ىف بيع وههف ج اكن و رياو لا
 مالو | ارهيم بلع اراب / نكلج وزنم دبعل |!ناراعولو يوغبلا
 لود نيعلاص علب ال ل ائموهو ؛(_مخو درلا ملف ىدقراعب
 ضف نا ةىيل | ف ديزبدد :ىييلاو ىدالا ءصخذا ةصقلا
 داثرالا قالطارهاظد حاح < ضرغيفو هبل وعلا هب توم
 هنو ل قنو ىاجيرجلا جرصء بو ب بلا ق بكس اسئملا ناي داحناد
 فرذالاو ثار زلال اق اك جنسل !نكأ ه رق او بذيل حرس طق بسسلا
 ىشتلاو وسكت اوهواضبا [صصْر وكبو نوئلا نولسو ةمجتم ا ءاخح اضن ثّئخو ةاشلان ذ | نم ةيحكضتلا عنسإم عليفلو (هن . هَرلّعل نب ذ اربلاو لاغبلا ىف الو همه لكوي (مق بعل سيل هنأ
 لَو ةضورلاو زيزعلا (نييرباغ اير خ | ببع لد لب هسفن نم انكم هنول هب دارمل|س يلو دسعل /ىف ببعوههف ءاسنلاب يشل
 الم ريغصلا تالي (نذلا نم هيلع ناخب دبل | ناوي رك دبع

 ثادحإلاو جمل ا فنالجر نابت قنخ يرتش اواوا كد او و |ن اك
 الكن ال ا ببوُس هنولو دتصق الو ينخ ان يع صقسال ةري]ز ةسلخ ةزه نالببعل س يلف طفل جرلاجرفب_لوبي ناك ن اوةناثنلا م١ ءا حرت ال ل15 نالهبعي وهف هيجرفب تك وبئدجو نا ها
 ر صب نم وا نيعص عصب نع سن ءاوس سفخاوا بوعادا . ى ١ هنولب وييعل | نمو فلا صف ءاصّول دعب هت ارولذ ملا نم

 0 و سس سس سس

 ا م
 ا جر سس زب

 7 1 ||| اس ادي -بمسس مص حس قاوم مسمع ادعم ل مسسسسم عا مسما 0 -  س مسمشسعسلا - سويس بمعس ةس

 مروري:



 رضيسوزل اوهو ىشعاوا وصلا نو د معلامول هور لا نود لبللا

 عرقاو| معاو | سمشلا ةييرصببإلي ذل اوهدرهيجاو | ليلا نو دمؤنلاب
 جرفاذو ا البخواهلباواانونجو ا غتلاوامرفبال تراواٌباوا مّسخاوا
 واكتر [نولوااسو ذجيفوا!صرإاو ا قمباوا ةركناليخوا_لليلاثاوا
 نامزئلا بالقناو نيتيلرلا كاع طصاو رخالا نمربك | اهرثدحاوا
 اينما اموه مدقلا ساو ئسنالا تلاخملا ناجل ا وهو ىشحولاإإ
 يرهزالا بديت قف اك[ هسن|هضلاخ ام عيّدحو و يرخالامزئلا دع
 بويعلاْز مو هترمك سابالوهناواربكى فر عسلا ضاييو ثيللانع
 تانصحما هذ اتدااوجاسو | امانؤ | ةدياز عبصاو |ة ياش نس |ذهنوك
 ًيومولو اقبآواباتن اواي ادوار بخ ب راشيو | ءالصلا امراتوا ل ئماقمو ا
 رخلاو عبس نو داؤيغص نوكب ن اال هداتع/ن اش ]غلاب لوبلاو
 "0 تا زاالمادل هسا نو ةسمان اصلاو ةرعمإز م ىشانلا
 رارلأو اضوضعوااجومروااحووصج ةبادلانؤلو بلاخلاهّنس هس

 بوعزكنبو قدلاب هيؤ ذوب هوجو نيدادح بسرفبو اددهلا لزم
 هيف عفورق لسعلاكع يايا نولو جارخلا هلِبْبُت ضءالا نوكو نبال
 . نوك تبثي لهو اًرهاطن اعن او ف اعيد نالةلياس اهل سمناللة م

 باجاهبو ِهبِيرْيلا ف اكة نعمل ال ه ازد رحاو_لوّمف اببعنصولا .
 هواش ةسل انغلا هب باجاو يو تملاهلاق اكنينت | نمّربالو | ف اروغلا
 ئرلاور يزعلاىت ءالاق اه هل ديشيو ق اثلا ةعفرلان اهلاق اس ايلا
 فتيلرع ٌةِفرعم نسزبالف ب (لكخاابجوا |ذااناقؤص نت ايرلا هك

 وصلا ظ يلعو | اعبطم الكلا بطر قيقرلا نوكمد مالو ةربك الف /ن م
 لال يلقو االولآو | اماهجواهنغمر ان دلوو | بدالاايسو)
 1 ا ب لك 1١1 ةلقب هّسارلا جونو
 نم هتِح اة مالا نولبالو يراشسلا لعوتعلرممويقرلا ن كما
 تءبو ءالومل نيب قرملاو هنباو | ا 0
 مرَحلاو هلجالةبخرلا ل متف ماع (هي « مرا ن |ةدنعشلاو ةيريلا
 ببعل ابريل تو رحر علا ىدكاشسملا_ر اجا ناث هب صاخ انه
 لعفبو | هيو امس جمب بيعت : اوس ءطعي / هبلطهن فهل شد االإ
 دقعلادعب ينجالا هبّتع نا مت دقعلا لبن ينج | هبيعو اع يابلا



 ةقاسىادادب طرشيو فايس اكن اجا ناش رالا يركش ملف ضيا لَقو
 9 | اردعطسفل درب ببعلا غد عالط| بع يرتكيلا نم
 هزه ةلاحلاد رهخ انلا نإ ع احالا هيو عفرلان باوك و بوغل !اعدرلا
 يتواكلبل> درلا م همح هبل طب بيعلاب ىدرلا ك2” لد

 دب صاخرازبلا طارتش نوعاً ءحّسفي هدياو_ز نم هلوقب هنو
 عيسلان ميو ةباثكلاو كسلا نيدكة مى (ن > ن اءاماه | تايعالا
 ٍُ طوتشي الذ اوقع ع فربالو درف بيع بر هلذو ضبف |ذاةسزلاهب

 َةضوماودزبرولاف هالقن اكن يلاتحال|ن م هجوالاى لعو دوب اربلا

 قارفاو هب اكلا نم قاثلاب بازوملدالا له ارخا مامالا نع
 ائوذحمز اكرومل | و عدرلاناراعي ولنا ناهدياوز نمهلوقناضي|
 ير مملّس ما يوونلاللاةنلك ةأرل ا»تلط | ازلهو_ريخ ان(

 هل نابل ى وعد اها تكاعلل قوه موا بسس سلسل عل
 ةيدابهاتننممو[مالسالابديعلا بر قنمل اما بيعلايّدرلا
 لغاز مانطلاخي | نمبم السالاب دهعلا بيرت ىرذ الادبكو 'العلان ع ةدبعب

 لح قايسو عفش او كة داعلا عرارب طرغش(ا م رف وح و ةمارلا|

 بلا لولو ضلرلاو ٌمرعلا فلكي اق باد اا وك سبي لل و
 ةلفار بخ انلإ هلئاليل علطاولانكو اًدصنفم نكيمل تابلا نلغاو)

 دصق|ذاو معلا لاح ربو يواحلا ك2 وق ف الطا هيِضَسَقِي (يإ 6 الح وعص

 يسن اب ىاهب وجو ديرش | ق ايس اع خسفيل :.لر اح او /هليكد واع يانا لل
 و را ابا حب ب لرر/نالن كمان ا هرلا تيرطف
 لع د شالا كيالو عيبلا تست ىا اكد يس ا باوتيان ا دش او
 دئفو ٍداوزلان م ةلإ اع د شالا نولي حر صتلاو هلأ بلاط هنا
 يا هفيرط ف د [شالاف [ اهلى ا هّيبرطو د [شالا دع يو احر ضنفا
 تبرز مديو اي[ نم [ضغبالاهل إكب دقع هصخد رو اضياداز عيابلا
 نيدبع ىو أولف دفع ةصحزمانمعب ضارب درو عي الإ لعةقفصلا
 بعما در هل سيلو اعم (يف ىريؤلا درل امهلف بع اهدحاب رف دفعو

 هبيعملادرل ناكع ب (ل| نم خالاع ابرق ن اول رعتع يابلاة يضرب اا هدحو
 هفلاخز ير كلاوص ىلآءل6 هّعفصلا قيرْعَت مده] ضارت نو د هيلع هرحو
 هِلف ابعم نيلجر دبع يرش اولو ثءوصلال ا اًوظن فوتهلاوهكوخبلا



 درلا اهرحإلف لجر دبع نانثا ىركش اولو اًرْهَف (هدح| بيصندر هلق
 رهشلار لو نصسل اهبل ضنا دياز عم ىاريازب هدرابعم د راذاو
 رهفاهريغيو ةرحا نمربعلا بسكلل صفسال ةيرهلاو نإملااعثو

 يااصفنل ب علان درلا قىاانه لمح او ةهبشب ةؤطوللاةنمالإ ٠
 اها | ن اكلم لع ث رح اذ ا اذه يعششسلا نوكض لصف ابارك
 يرتسلا_لكافسو اه در هلف بيع لع يزل علطا د فعلا رعب عيابلاد بؤ ىللل صحو |. اب صمش و هرئك تار الباح
 اينيبو هنيب قيرقنلاح نم حد الاف ةمالا دل والا ل صفنا اذأ هذخ (ن
 بيعل ايم الا ٌدرالد سيلفتلا ف ناكل ار مكذ اك بييعلاب درلا«رعيصلا م

 الماح اهارتش اولام] درتف هيلعو قبرمتلاز اوج ةعمرلا ناو
 ١ دساطو ناو د لاه نو و ثان كسلا _لاسعنا ل يقانتغ يد وت
 اهدز صّمْس /ناو يملا درلا طقس ةدالولاب تصّفن ن اف ببعلام اع
 داتؤملازم ط تعب باقدو لعب بيلل نإ لظا/| ةعاعبر قت داولا ع م

 . المالهاج ناكاذا ثلا اذهل جو قبسلا بسلا مال اوه اكعي ابا
 يادلولارسبحع ب لن ا طب كباقيو لعب ليلا ن ول لع خرفتب اهمو
 ماو هتصحب نّملان م طقس ضبا لق كه ولهناو نضلا ؛قيتسا
 شرابزاجاو ارخبصب بوثلالكرةشملا درو هضِبف لبق هعرب يدكشملل سببا
 ناف ابيع هب دجورُو و: سقى ف دازاع بؤلاغبص اذا ايفان اي اوه يا
 اييعلا بلو ايف لا اك اذأج لاو ةيرعللا متل لق 0 اب اهيرثس نركياو غبضلاع م ةّدد هاش

 3 دايئفنلاا هو خبصلاى ادكهق حاب :ل ربي / نا نسال(

 عيابلا داراو ل بولا قبيإ شالا ذخ | يرتشيل ا داراولف ل ياوزل نم
 هيلعو صالا عي ايلا بيحاءل بهثلا نولل غ بصلاة ئتدلزن
 ةنطاح اس 1 نشررا بلطاداام لسمو ةلسلا هزه نع قرئلا
 ةسصق هدب اه قعسسلاو | كام يرعاها فتحت دنا
 هاسزلار ك.ف و ايس ه غي الو هتمالظ ل روتسبي نقلا و غبصلا
 انتلسم ريظنو هدخ | ىس هلب اقم فال ه ارك ثد اهلا شراع م رلاب
 اًعطق باج هن ان شرأر يكءنم ثداهلا بيجلا عم هدر عيابلا تلطي نا



 سريه يرتشما الإم لح تلاخ الرعظنلا اب ١و م اسيل

 نادينا ندم سموم ةوجا اىشالم مص و اياصتملاعم دوبزا

 عيبلاد د2 لسد ببلد

 هناةلصتلا ةداينار يثقل يواسي 9 يراح لا لوق ىف فاكلاو

 : رسكت هوو |ئطبوام اعر ضْيِب كر بس اذان هنو د بيع يهكر سكد عر

 ملعبالارو ةفوطبلاضرّوقو زم نواه نودب الام ةضِسِلان م

 ندده طن الو ضومح ع شيظن نيكسلاعنرغواةدّدرم 00
 نلس ال هن الف درلا اما د بلع شرا الو_روصلا رملي ف درب هن كلذ

 درو دشن ةارصنلا بحر عاساي ديلا ن لحد( ا/ بيعلاةفرعم
 دازولفإ ذاك وزعم هنالفرسللا ربا مدخ اماو هدعباه درب لغلا

 تينلماعل ارح [ضعب دود ةضطبو ةلسل غب وص نع ا
 ضيم لة صقالاٌؤساف هدجوف عيسلاوسلو ولثرق علا ع
 داسضزبنبلِن ملا عيب عج [عيمج دددم ا

 06 ان ايل 3 احس اكولوم وغم ريغ عه دور ولبس /

 اظرعيملل جربو |لوديرخ | يلا اهز وام لهث اهريوقتب هدحاو بيع
 راجت خبل عقي نايل امينا نا لرب اساس اطلاالا

 لي بر تاكا كي دبصلا فدا رود َك
 سددعا ىاققللاو امه عيم دعب بعلاع يسلادب رو عاجالاب بعل |
 بيع درو | سداد | كو شب هكلم ى ا داع .يعبإو درلا ىذسعي ببع
 اكلم لاو زومتمالظ اكرر هيب تال ييعلا تازبورلا هليل ام
 فالك داعو يواحل لو اه ديفي سوصلاه هو عيبلابلاوزلة مل
 واوه ائطوف ايفدما| كدت ا اذا (يذ كيث ؛طد دعب درو داي /| سابع

 اا حلا جرا ةطولاعنمب الف هيبيحاملخ 0770

 ريك مم الا كولعصلا ليسوباداتسالا بل نم دكعسا/اوع 0
 اًيطر ىنجاو | عب بلا ا يطو ولو مادختسالإ ىكعاس يك درلاعن عييراساالا

 باد ريع نءوبعلا هند تدح بج أذه نادر الف 354
 را محاسن جس جا وج جس الطإ



 هو ةبيرشلا ءطو فو ان نعرص اق ىزنْشملاىعلىطو و يداقل كوكو
 دبف ث داح بيو ضئفلا رعب [ضاضتق | نافل |نع/ارتح | بيثلاو
 لص عيبملا اع ةيانجٍض ِنفلا ل بق و يرييقل ادرل ا عنص د ركرتشسلا
 هلوفو يراشسملاو عيابلا نيب و يدحالا نيبو رفيف ضبقلا
 ئازبطرشبو لوو ”>ر لع افطعي در جف ام دصم ا ظفلب جئرو ا

 كلان ا ا وعم
 ةءاسما ذل كووواعبا(ب اب د ابل نيبريخ ببعلا لع علطا اذا (يلادعدرلا

 ! ,١ اباركخف هحيوحاف هكيزاناعددمصفل ل ارك ىتأ ف1 حفرلاب
 اديكوتلابرصخم اذا هليكو بدرب نا هلو طوحا الواديل | ناننالا نول
 ايياَحافوحان اكن ان دلبلاباناك اذ | كاح اد صءلل نيب ريب اماو بيحان
 ببعد ر غن الي وعيلا لاح اى اعجرل اب دار | سيبلو_رضاح ا نيعت
 لع ةيرخ بلطي تصح خسفلاءاو دلبلا وهو سلس ا نع
 عشلاز مص رهاش هدنعنكب ناوابل اغدوهشل ا هراكيال لاح لانا
 تاكن اف ىابسلا هيلع هّبن اك لعب ىضمي هن | عد الاى ع عيرنت هيررضعب
 هيلا هّقيرطف 00 اكل يا فرلا نيت نيبباغ ليكو و عيابلا
 كا ذ ترئيو ببعلا تاس و اوثلا دي نا انه بعل ( خسفل |قيرطو

 بياغلا لام نمنُملا هيطعيو كدعري تح ةعضبو هنم
 يال | نعةضورلاو زيزحلا انآ هيف هع اب عيسملا يوسدجج ل نان
 | انا تشل نانو ساره رغب تالا و دن جس
 .كاذآس ساو نضلا دادرتسلالعيسلا سبح ل سيل بيعلاب
 ةقتلازعضبفلال ف عيبا كح فى ئأرلا هلقث الد ضبتى ا هسبح هل
 هسْعنب درلا نعرجن 1 يالا ضرصت اًنماديلعى نيو وفا و

 ايك خشل اف عىاديش | كاهل ل اعنرلان عبو ليك و عنان إلخ هليكو نو
 »4 هتاو ها طاعة بالغ |( قرلع ىرجو هرريغو ناي حرص

 انأيإ

 ٠ يلانن كل يازخلاهب حرصإب نيرهاش دهسبب نا داوالاو يىذالا
 هباد يرتش ا اذاو فاك سلا عم دحاولا نال ط ايتح|وهو ةحئيرلا فك أ
 ليما نااهوفاح هعيزن بتعل عن عم هبارلادر بيعى ع علطا ُء العر ان
 يف هيلع ةَتمالْذا ف وُبمل اق تي اهلا ربح و طوقسلا قاع زلل اب ىإ هن



 غصاب بيوت ببتبتت

 كب د

 00 عقيد نوادلاو عطا سرع 20 7 طعكرصالو ككذ

 يا 00 اًعافننإ كوت

 عال اشو هو 7 00 لل | ابو حنيف
 لصؤواهب مروع ءسسشل طلال نياوكل | ينوه ود 0

 فرت تلاع نان تيل عامذ قف هريوصت نيعتي تايب( وولف

 ةباراأنعلوزنل ىن لم ايول اسس: نمو

 يدا عاف انش لوح اب يقفل اريك حن تاويكمذلا

 درو هبوش لاف نتا عما ضدي زلة سرب

 هوارانذع ءوسلاو دااجرس هبارلا نععربو ا

 عرس تالجالجف اءانساولعاهارت دبي لن يف ا
 ١ -بعتلا ع زنلازموشخو تقرعولف ارض عضو لع جر ثح
 ةبارلذ و هلغرسع ناو هويكو |هاننباف ةعئرزلان باهل امالف
 هيلا جيل ةف هلال لري مفعإ هلبآر اهل قويس واف در دارا
 دعب هبولرلارمادتس |وا بارف هقوسلا الو دوقلاوسجيم_اواذ درلا فب

 دولا بعت ون لصاك د اسرالاْ ابعو درالف ببعلا ةفرعم
 وسغل ودوئرسعل ' ام الاقي الانف اكاضب | قوسلارسعت نمدبالو

 اهيختنو تعلاببا كنان درب !"'-لوقن ائال ىو | قيرطب هفوس
 ٌدرلا لكرنوععيابلاو وه ىضارت ناب درلانعيردخشما |ضاتعان
 درااالٌّرلاو ضاينعالا ىاالطب هريئيوا نمل | نص عيا هل درب ضوعن
 ضايع نالاعباما ةضواحملا هزه نالطب كراش ل مجن |لطسإل
 لئا«مطاقسال ع ىكارتلازحي ذر ايخ بيعلار (يخ نالف اقلطم

 نالطبورخشملا لذا درلات ,اماو طرشلا اوسلحيلا يراك ١

 انيس دسحق م ريهل ذل اال قارا رب نالت ةبطضاطالل الطب
 كبايسا هزه شرا عيبالببحتو حاكنو ىو ااسح فلي دد



 دعباميععم درلاردعل ٌدرلا ؤرّصَق نكبرل اذا يداشسلا شررالا + بج ةشلل
 اكرشو ااهريقيو | ةيو مسدد ا[, اًميح ع بسملا ىلتإنم تلو آلا ايلا تو
 ففقولاو|ق 1| نوفا ارح هس نم لقملالالول لع ةيفتم دج

 طاقسإ (يالو_ل انس | رق درلا نالل م الاب يراشمل(عجربذ اهوحو
 نيبو عيب ىف طو_رسم َقنعن ب ىرئالو يع -

 نق اف اكدبعلا ناع اذ اام يرنسالا ىنثتساو هريغر ىئبسلا خد |كةديغ

 عمانهو ىننا كلم يلادوعيف فرايف 2000111 هناك

 هناب هربرت ىف ىف ارعل |نبا هبقعت دقن |رذ امم نغم ناك ذا ءاع/ةنوك

 ماودلا دارب حاكنلا نالدبعل او | ةبراجل سو رت قاثلا هلم فارظْنالر دانرما

 لاق ابشجا جوزلا ناك ذ اهلك ن ام داشلاوند نال

 ١ 00 اذاهنالدرل | تبني ناضل بف جيابلا نم اهيجو ز ولن

 ال شع هرنع سرح اذا ىركعشملا ري ىف ببع ثورح كلا

 ظ را اًمهف درلا فايل يربؤفلا طوقس ع اب ريدتشمارب فرجر
 داعب ابعم هب ةعانفلا يرتشسلا تلبالو عيابلاب د[ ضالا زم
 داننجالا رلا فر صقمر بيغ هنولب كرنسلا دسفنو نيّيدلصللا نبباعمج

  كملاز ناو هلشراالت سعر يغلم هب دد 7 ٌدرلا ةؤرّصت|ذاع
 دول مرو ٌدرلا نم سايب هئالدل شرا الف علم عيبسلا قع كش

 مكئيك ذلا ببجلا ناك اذا ام سوصلا عيمج 2 نة ننسسلو ةدريف زها
 ةفصويستب هلوكر هب زنلب :ىفلا هب صّفس الذ !١ شرا الذ اصخكلا هب
 001 1 | صفن ةسنب ع دعم ضر اىاوثرا هلوغل

 .شيراهلؤغل' اثةفص نمل ا هنرع لم ءوقونرضلاالض ثلا

 ةبسنل شم نفلا تلك اوس ناضل | م زج شر الانا نعلاو

 أملس هدمت هلاثم سورس ىلا | يقم بيحلا هنصتن
 وطاب و |صقنل اف نوُعست اببعمو دي ام

 عجر الغم نيناخش ستان اذان نقلا رشحب يراشنلا عجربف

 دقعلانم مقل تلتنك من مم مم ةحيراب عجر نيعيراوأ ةسيهع
 هتمعق تان ابهرحاوةع ا راه شو ل ادار كان حقل 4

 نام (ملس صِنفل ا م وبو نيعست ايبعمو ةبام املس رفعلام ول.



 تفلثتح ان او نااح ل ةيشلا دا الن التخال ا انعلر ئاالف ن6 و ةيام ادعمو
 ضبفل !ى ا دقعل ا نم عيببلا م3ِلدار ابنع | عصال6 ةرحاو هسسن ى عال
 موب نود تراصت صخر ٌمركْذام دقعلام وب عيسلا هن تناكاذاف

 ىرعشسلاع جر هما ص قنا ف نيعرر ايمو نسخ اهلس ض فلا

 2 امس نبعيراوا ةرشعي عجر نبسمخنملان اك |ذاف نملا س مخ
 ل 6< "منا اسجل
 . ب هنم هرج نان إذ 6 نفل اع يم عي ابلالع عجرل هلك يسم لا تافولو
 ك4( ةنالموسلاو بصعلا اك ا رو 2 52
 هيام فواسبام ير تش |ول هذ يراشسلاع يسلاو نفلا عانج ا اى ذوب
 د (نعا اماو نقلا ع يمج هيلا عجر هرشسعب عبجر اذ! تاو الثم شعب

 "ف تنرح ةدازل ف كتاعيساموب تناكغيلتلا الف عقلا ل قا
 بومضم صن اه لقا ضيقل ا موي تناك ن او ميذعَتلا طخ تالف يركشملا

 وهاهوازناناب هنعربع هيؤنلاةيسمامالا» ب احصالا ض عبو عيابلالع

 دقو نملار ارقتسإم دع لصالإ ناليكرغشملا عفنالاو عيال اب رضا
 ريلق تدار قم هنالهل ةدلاقالربتعل يم يا ةيينالقلل نادرو ا

 بجاومنالسكازب فل الشرالاو سكعلأابو ييصلاة مق تداز
 نباو فر افلاو ىتاشلا_تاوسلا ازهار ثن] فل النفلا نم

 1 اود بيعملا ةمق دزترو ميابيسستح اونو

 لعو :بيعزمهبامر متغبف هيف زدشن ةبخرلا لن الءالخا1 غب
 سانلارثكا فرص ميلسلا ىلا لصي دح لكن اكاذا نالصخرلاو
 ةمؤان ملا اكن ال مف“ تطخم 6 ملسلا عم ةردفل بعمل ]نع
 نُهملاز م ثوق هنم> لص طقس شرالا ببطو ضبفبرل يويشسلا
 دم علا انعم ناكن اب ةمزلا نكي ناو بلط ن وذاك باطب
 هنبعن مش رال اف حيابلا دب قاب وهو اضيملاب نيعتو| سلجملاو|
 لأ هنيع نم شرال ف هيلاداعو عيابلا كلكم نع نُملاى ا لانواد
 ههارغشرالا نا ى ا |رظن هلادباععيارلا ن | ىف (ذلا واءل ام نيعهن الع صالا
 امص دخوب اكن يعال مص صنفنب ضبقلادعب نملا بيعثولو هتف

 م نيلاحا

 مند لبعد

 مسيرسرسرالا سم 1 ءلاذخاي نئقباسلا نيتروصل اوف ااه ئرتشماذخ اق ايس

 سرا ارز (بهب لعفنو |ةيو امس قاب هسسعت ناك | ذا اهاببعم هذخ | ل كو (ببعم نمل ان م
 ج1 الا
 * ع اداررل 7

 ا
 وم ى ريل ١



 شراب عيابلا وع يرش لا عبجر ينجا لعفب ناك نان كءْسملا وا عيابلا
 ٌساسالا دوم رعد ةيانج شر. ايو ف ارصلا باب ىف هل ووزن مز خوي اك ص قنلا
 يواحلا-لوق نم عادا هلزفو دباوزل[ز م نيزلسللا يو الكل االول
 نمي ضعب فلثو |اعوش و ااسحن ملا فلتنان :سملاو عملا هل واّسل عاب
 ة:ميقلاو ايم ناك تإزثماوهو فلاتلا لرب نم شرالاف ىادل دن
 هلّرب ضلك نس الاف خوي ملك نضل ضلك وصف (ِهوُعَْص ناك نا
 هطشقل لكس هىابلان مو هل رب نم ذخول ضعبلا ثلث يوصير

 نيشسراجلر_ ل ىرانشر ناءءوص نمو ضيقلا ف ادّمعلا م يا_ك(زك
 ىلإ خب ةمَقلا صقن غلب هب بيكى عع لطا ءدبعلا تلت اذاف
 نملذالا سمع جر ليتفل انانناكن اف نيئيراكل س مب عجد الثم
 . اهادحاب واي تدح ناو نذبقلانيح الر فعلا نيحيزم امه
 >دخااهادحا تفلث ناو شرا الب بيعل عم «مسخذخا بيع
 يذلازُملادسدو مرّت ام لع ةفلانلا لرب نسخت ْهْنْف ابل اس مخ
 دياوزلا زمام ومتمو (ئيعم نواب ضبْعلا ا دفعل | نم همي لقا ربتعد
 ضبقلا ا دؤحا نم مقلا لتاداننعا هيف نكي يذلا هن ا رعوسبتلا
 اذاو روعلا تقو ةتيلق_ابعا هيف قايياله نم دل نر اع اذ انّضلان آل
 ةؤسنلا بث |.يو داب نو صقل ص قمل نكي /ى ثموهو يعم ناك
 دق نّييلآ اع نم هانقس امل قل اخ انف .فيصملا يلع حوش ىلا
 ةنصملاز اّيخا هيلع تسائزلاءن امو الصا الص | هيف (دهتعا
 :كاوهذخاي و | هنع شرالاذخا و مدقلا بيعلا ل ع يرتشنلاعلطا ناو
 درب /ثداح ا بيعلالازف يف يي :ةلادرل اعنم بس وردم هب هل ىصت

 نيف ةندالا ىف هب ينم تل اءاضفو يلدا قموصلا ل شرما ذخاب سنن دقرمالا نال>رلا ف عع يابلا ضن موهنمارتباا ميدقلا بيعلاب يكوتشيملا
 ”ًضفلا دعب ّدرالدن | نم دارا يلغ ىشمم امو: كن ٌضْفن (هيمدحاول
  هرفاو ببزييلا نعزبزعلا ءلقنو ةضؤرلال صا ةهرخالاوه شالا

 مكه ا كح ناو شدالا لست لم درب هنا لم يوكل يف ام بالخوفو
 هذخ| دعب لازناوؤزخاي /هشر ادخال ب مبدعلا ببعلا كلازولو
 هن از م ٌداحلا_لاوز غروص ةبسبانكلا اه نإ لعاو بفذملا لع هدر



١ 

 ىواح ا حو رشله جرش ىف بمزج اموه شمالاذخادعب ىضارتلاب درب
 موضحا برس او] ةلنضافلا نلت يك تاء دخؤرماو أل 7
 نايعبييحلاب درلا صوصخيعال هل اقالاب جسعلا ف عىذارتل اب رلاكّوبلف
 هئباَضق نو د سر الا عايضان اذا(« سوصتتلا هضورلاو ش زعل اة ىلا

 حارملعلو ءوضلا تفوؤ درلال لا 0
 حركت نخابالىا زحف هجم اش ميريل ناو ىضاوتل كلوب يد ١
 < يعل راب عيسسلا دن لب هذخا عم لي اه اًبز ثيح ميدَقلاب علا شرا
 © دجوُ بهذ هنزوبالثم بهذ راوس مكرتشا/اذاف هرنع ثم د اهلا
 بيزلا نم شرالا ذخاهل نلب ار خخأ بيع هدنع ثرحرؤو اببع هب
 ةوجنردم ةدعاف ىلا هئاضف اله ريغ نمالو لضافتلا ىلإ ئ دوب منا
 ١ ةلكومالذ |اررلا زعصلختلل ثداح ا بيعلا شا عم درلا نبعّسم
 غهدخاامو نُملاور اوسل ا اهو هيد هيلث انا عيسى  نيضوعلان ب
 ردة ل ذوخالا بيع شر اكيرتشسلا عن وصطم بعيش رم | عيابلا
 رماح عن انه درالذ ا هس ىوبرلا عيبادع ام ملا ديو مولا

 وص
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 بلطزم هباجا ال6 ميدَّمل ا شرا -ل(سمالارخالاو ثداحما

 2 مدع اهببِع ى عيرتشيلاعلطا مى وبدلا فلتولو ل سمالا

 نالثملاو اموعتم ناكن |ي!ع يبلاة يق _عرخيو ملا دادرتساو دقعلا
 يتلا نعو هنع ةضورلاو_زيزعل |ل متل اف الخ له اشلا ىف إكايلثم ناك
 كتشلا١ اقف بعل | ف يركشملاو عيابلافلتخااذاو اقلطم ةَْفلامرغع

 لصا/ نامه نب حباب ق دص درالذ ثداح عيابلا لاق درل اذ مده
 فرحي ع ب (بل ق دصي (ماو هزي ىف ببعلا مدع ل صالاو روعز | موزل

 ةجشلان وشو ه يبازلاعبصال ا وح ام ضبقل ادعر هثورح نآهم بيع

-- 

 اد

 ىكّشلادن رصف هوو |مويب فالتخالال بكض بفلاو هلمدنسلا
 نكمدرب| وز نم هلؤغب داسر الا نرتح | هنعو هيعدب م عطغفلا نييالب
 قدص ددسن هضبقلاو ةيرط ء يشل بيعلامرف دفعنا ذاو
 باو يلح ن اكم الا عم وص عيابلا فلح ثيحو رم البكم الب عب لإ
 الو كآن لح در ل مز لي الو ا انهي هل ٌددال ب اوجلا سل ان اف
 هضبق |هن از اوجب ضبفلاو |عيبلام ول بعلم دعل ضع تلا همزلي
 كازاأن لكن اهمزل بيع هباهو هتضمق |لاقن او هبوضرو اببجم



 ع حصالا

 قون د همزايالوادرلا قكتسب الن | يلعب اصنشالا خو صلا له ف هيفكياو

 .٠ يرتشملا قكدافرخأ بيعى نلذخ او عيس اب بيعم دق قعاقفت
 تاحراطملا قناطقلا نبال 6 ٌدرلا نم غنالا هي ودح عيابلاوهمرق
 عازنلاو هيلع قفتم جرلاى غتقملا نالكاشسلا_كوق تلؤغلا نا
 كسلا لاو نيعُس ازبو تامرما ف بسسسل اف همرع.لضالاو عناملا ف

 ري نبعب ايه ىادولد هباكد الا مالكه ب ديد ن اى خيني نس هنا
 هلوذ لوقلان داز هبيعل انا دا ّيرضح اذ هب اك ىو اهارتشا
 باك ىىثاشلا هللعو صوصسل اوفو فاوسالا نع بلطملا و لقت
 هرهاش هنا فرعي اهم زالر يكن عيبل انا لصال| نايم الا نم هضرصلا
 كلا ادعب ٌبورهاو مدقلا ف فالتخالا عقدو لو ةمصلا 1 عوهو

 دعب عئووا لدسو زيججنلاد طيسول ا ىف اى روش م الرق وتم اه
 لهل ان الايمن قوقلبل كال اق فادب ور يظي هذ ةهلاقالا
 رخالا جتسا نيعياتلارحا مدن اذا لب ةرياج عيل ا دعب هلامالا

 السلات |زموقيلاو كاكاو ةجاه ناو دواد يثيره هتلانا
 نم ة سلا ة باو _رىف لو ةمقلا موب ةجام نبا د ان هترغع ساهلاقا
 لوملن اهو طرش عجم كاحلابل هى اهلاق ا مدان بلاقا
 , تكلوئيواللفااهدحا لوئعدو اانكسافيو |انلي اقن ناعي ابيل
 ' نياوعلامر طاره انه حيبال يسن ل (نالاو كي( هبش |امو تلقرخ الا
 اهلا نلاو لالا نملاربغبو 80 لب عضل با عيسفل اكول عال
 قعت ةيلؤنلا دبش ان لوقو باج اب ضو عب بلم لفن فذ | عب
 بعالو ةعؤش م, درجت او طرشالو سلجير ين رف تئيالملظالا
 ٠ نك بلطللا ينك ه و كد عفر فعالب افث اذ |سلجم او ضوعيضبق
 ليحلا دنع ءل ةالاز وجي الف نمل ( لعل |ل قال يف طرشي | مالا ضن
 يق هلاقالا مد اًضسف (ينولماكحا نم ك5 تسي انوع د
 لاكعببإئار ل ومل الع امام لظال| وعازه هلكى صحن اكعيبلا نم ضعب
 +4بك اش | تاكتمرل اف ا اجازات نا معرلا ف صحي (ءافم ماا
 ةصك اهيا عم اناوق اع رو جيالف يف نا اَعب عم (هرح | ىف الي (قتف ندع
 هضعيو عيبا ملئ اذان ظالاى عاتب هنل ان ىفهلاقالا صةنو دحاو بلك



 لااا بببببببببببب باب ببببب ب جبجبببببببئ ببب بع ب

 دّقعلا مور تمت ل ةاو اًبلْثم ن انا عسملا لثم عب الاى ع يرتشملا دوب
 هيسلاعس ناب عيبطفلب ضيف َج هلق )7 صفنو اًموَعَم ناكن1ضبقلاو ٠

 هنمزلا ىف ناكن اهلثصو ا نِضلا نيعب هضبقين | لش عيابلان م عيببلا
 لب ع بلا حبايب الساطاسو رلآ ىف هالقن لان ن وليد حصيف
 ني ىف ةدارنو صفسو ل قالا دسّمِتو د (يضتراو ءختلا نع نتبقلا
 ةدسساف هلاقالات_رثكآو |-كلقاب هلاقاو الثم هرشعب يركش || ذ 4

 ولىح هلاك دفعلا ىقببف اضوع ىعَتَقبا/خسفلاو سف ءل(1// نال
 ن جفن( ةرّسللا نعحاصصلا لبقيو |نمثلاب هرظسب ن اىلغمل 6|
 امك ةبهلا ف ير جب لب خيبلا|ض اوخ نم تسيل ةلاءالا فاس 6
 >ق قاابسو قاكلا ىف اك هلا وح اق ىدجبو باب نم ذي. علان مذخ وب
 تومئم الث ناهيو انذ قنبس مم اى داثلابل 6ق ابنؤل | ىفو ناب

 , هليسرج ا ىداقلا سلات ةصسفل | ف ىو الف او تيصرفع ن (ض
 لصنالن قحرارن اانلف ناقالأو ةلاقالا تحص در ف ناكن |هيو اقل

 لبق ع يبلا كح ىئن الام الكلاو هزاوجو عيبا مول ؛م العلى رتنارو

 صضبْقلا قلطاعرشبلا نالعيبمل !نالدد | بسك تلسكيو هو
 فوعلاى اهْبب عجريف ةخللا هل طباضالو جنس مإو اًماكحا هبطانأو
 هيا ةسيئبالاو ضرال ام_راغع ضب اهريغو 0 هفرسلاو ف ز رم اك
 نيدو هدب ُكدكو | عيابلا فخ نإ ةيِلْدصلاو هبف فرعلا هناليالخاو

 اضف فدل ا يي لاكبر بك ديد لياوعأ 0 ١
 سادلا ىف ربالو خاضيالاهريغو جنا ف نيظملا | نيب عمج او

 فتااب :يلكتلا حوشلا و فنصيار ّسثو حاتفملام لستب لم اه وحتو

 ظمللار اننعإو لع بري ظفلب ي«ركشم اد حيبسلا تن حيابلا لح
 .نيكّشلام الع هرا لو باححالانعالقن بلطملام الك ه اضنف | امره

 دارج أن او ابق هس ا 4ع ةنح بلا قضلاو تبانلا_جنسلا ضال ينعم فو
 - منو ةضورلاو زبرعل تابعو لائلاو بلوصالال صفو اببس إل
 بئالوملللا نم ةعؤرلاث ا هب حرصاكى فد _راقعل ب ةنيفسلا قاح ا
 غلاه | ىف ةريبكلا ىفو ةريغصلاو ك1 هجتب ( | نكأ ليو نمدبالق لا
 /الخالاو ةيلكخل اب ءًازكا» | ف اقعل اكف رلى ف هريبلل اما هيدديستىذلا



 ضبئلا ل صك الف عيابلاةعتم| نم دِضررْمَن راقعل ا ًءالخأو لقئلارسعل
 ةعرور زم اضرا عاب | ذا هريئو | عب الل غن نم ٍضرااَلخ| ال هنورب
 تلصحاذ اه امو يرتشسلا رب ف ضر كوخد عرزلاع نيب
 نكح عانمل | لكن ن الة عتمالاب ةنوصتساارلا فالحب ةبلختلا
 عي ابلاربغ ىاويغ_لام نمراقع ءالخا الو خدذلا فالكب بلاغا
 كفاشاول اك هيد لوخ د ييدتشلا ةعتم اب_رارلالاعتشا ع سي الف
 ةعئمالا نو د مارا |ىف ةبلكفلاب ضبّقلال صح ةعئمالا نم مقام ارلا
 ريعتسم لم ئبجالا :عتمابامي اغتْس ار يعل ام هاو نزخدو
 ثنصما حرص كدبو بصاغوا| عفت / ءلىحومو ارجاتسمو |

 يف قلما باى شم ذ قعد ىتادب جيابلل قير نال خيرغت
 عبابلا ةعئم اكى ف اولانف هريخو ير ذالاهبن مطلع لاح وسلا هحرش
 ةضعب در بص اة عّدمالا نم سف او بسل]ءدتس ارثو هجوارفو
 هوكو بوثل أديل اذ وب تيغخضبقو ةيلكتلا ىف حدفيالن نوعاملا
 هاوس باو ب هيف برضنلا كناج هلو انن إذ اف هيت ة داحلا نال د يلاببلد ان
 امهالكض رمالاض بق و عيززمال ءالخالاو رخو | حي ابلاراد ىف هلوت
 ولو هر يك ا هن اكم نم لعرب فيمحريغ ل وقنم ضيفو دباوزلا نم
 نويدؤرخلاو حيابلان ذا نارحكاى ا ناكم نم عيار اد سلوكا
 بارإ |نالضنفت اصب نذ ابنا بلال قنلا ق نذا ى تلا حفلا ارم
 يلاعب ايلار | د نم تشيب نم ىداح ا لوقو تلاو ةريي فامو
 قلقنلاب ابعا ىف لصالاو ديفب س بلو ليثقلا حرض جراخرخ ا
 نع نبع حدلا ث ردح هِي فِرعلا نزل عم لوقنلا ضبق
 !هباوصسا وسر ان انف افازج نانكرلا نصمم اعطلا يرتشن انكر معنبإ

 ٠ #9 اكم نم لقنن فح عيب نا ان ياع

 ام ةطسحو [ةغالا وهج اك هن اكلئيدمز ئشلاع يبا
 لّقبو لوانتو هالخاو ةبيلكب ضبقلالصخكيم 6 اند الك
 ايهوحيو بوثلاو لضرالا ف عر ذ نم عيببلاهسددق ام عم ىادّر اس
 . هيسرحاوب الاهنوكو ةطنحا ف نند د لكو هوو للا ىف دعو

 . هيلا 0 رت



 ليكلاب ضِبفف نرولاب دفعلا فد ذدق اذ 6 نم هربخ نع ةعبرالا كه
 ضَفلابى ادب نكىدو فصلا كد ديفيالف دس 6ص بفلاف سلعلاو|
 مامدب اصلك ةزإص ىرتشاول اذكو ةّيسحلاويلا دوجول دس افلا
 مصيلو هنامض ف تلح د افاؤج ةربصلا ض بف ازابض عصاةزثغوا
 ت2 ىإ| ناثل سرتلا يرتشملا درج هوحو عيني وصل
 اذاو لكف ثعب اذا اعوفرم ناك ثيرهم  ن اّمع ثيدح نا

 ةعللاوس رن ر باج ثيرحو اقيلعت يراطلا هاو ر لتكاف تعئرأ
 عادلا نادل الا زج ماع ساواص
 فم امالا فدي او ةج ام نبا هاو ر يرتشللا عاصو عيابلا
 هعبترفو يرتشنلا عاضو عبابلاعاعدآرالاقف ةياورلا ةزه
 مهر دب حاصل ةربص ىرتشا ن مف [ذ دع خجشلا يسئ اصلا
 ةكدللو اال بكلا فكدرإ ةلياكم اهايا هعاب ضر خآ غضب اهلاتكأو
 نابدلاكم ى عابدانكل اهل درج ناالا هضبق مدلاللب ىف اثلاضبف
 :امْتكا لاكملا ف ف انوهو عاب الثم اًعاص هسقنل كاكا اذان اك
 نابياهعضوباضيا لصح_لوقنلاض يقو_كلايكملاو ةماذتسالاب
 لاقوا|(ين يرتشسملا لقب ناو يكرخش للاي | هبي نيب عي الا هعضي
 يراشمملا يدب ل يب عضول اب هيف ى تنل اف خي الا عب جاو ملت هنالهديرا

 صنت الز اكمب عضولا نوكرهلصاو دة الام الكد سبل نمزبالو هكلام
 يركاشسملا فرضن زاوج ة بشل ابوه ذول ا/,ضيفلا-لوصح مم عبانلاب
 0 7 كل ةمبسنل ابالةو حنو خيل
 الا نايض ناله لوضيب يرش ايري نيب عضولا!/ارحي /واقحتسسم
 ةح نورب نمىبا/ناو رعلاد ناددع نانض ن اههتسالا نامص
 اد (مف_لوقنلا ضيقرضح لصاكد اشرءالام الكم فازقو ديلا
 3 رالشارفل ا كعسولكلو ةبادلا بوكر و ربعلا ماركتس اذا
  ّءر ر املا ءطو اكو ل 6:نيلوالا فة ضورلا دياوز ف يذلاوشو
 كرخشسلا بمول بصغلا ل ياوا زبرعلا ف نان ابيلاو لذ عيحملا
 حنيابل | ذاب بمد ناكن ام ناهصلا ل صح شارملا لع سلجو ا ةبادلا
 ن ين افصنلاهلز كير هن ذاب نكي إن نب ناو اضيا فوضت اناج

 ظ عسل حرخ اذان عيسل | نكس



 مسي يس سس سه دة بت ب-ب. هع يسييييبيبيبب

 وا ةبارلا ضيف نا فيطللا ب حاص_ل و ةضورلا نم هطقساو
 قفاوموفه لاف ْم”ىعرذالا هنعةلقث هماطخوا| هنسرر هل عهر] |

 ليرشلابم اماج زل ارانب اظن انك( ل ب هب جرطم فرع او قالو سنا
 ىتايلع وتس ا (فضد تلقا فاد دحر يرحتسلا فج

 لكيلاهكلم نم جرخ واعي لكلا ةيزم ة ةدندسا نه حبموملو
 0 ام رعيو هن زو بجيب اه - ةرج ا تللذاو ان وان أك انعم
 هش ل عيكرتشملاد ادا م هوم نم عسبلا لفن ةرجاو ه دع

 دائنلا ةرجا“ كي لام الك: تعنشاو يلونملا هب حرصك
 | دا تيابادعولا ال|ن وكي ناى عش ضو دلاةيسسسلا نجد
 ناطقلانباوهتاررلاى ف هع لقت نص (صفلا تاب قيدروايلا تلاذي

 هندوح نام ط ناب ةاقنلا ءاطخاولو ىشلر زلا مههع لفن اجرح او
 تايان ١ بآب ةرف اعلا بحاصقلط | هكرتشسلا عع وجرلاريذعت ءاقير
 0 0 اما ذا اعانك ه دش مداخل ىف لفن بلعز (يضالدنا
 لاواعو رجاتسساول اهل ةرجاالو نمض ةرحاب ناك
 0 قفلاو لينا لارتؤلا تي طعاج رود ىحاالفبأكلا
 فوكس ند هند اعئازم هيهتاودتدوا بيع خمالا نانو

 ناف عيابلل نسبحال تح كرغشلا هب دس عي ها ضنف و هضم ةرجالا
 نّلاوننحدرلا هيلعو وردتي إ ئايس اك | سبح ع بابلان حتس |

 حاكنوعيبلضيقلاى ادق ط الجو | ن اك ابادل اىونو ابلاهلّس د ايوا
 لقط لام خب اذان بوبثلاو باجي اهد عيا فر طل تالا

 الأن م هيرئاحو | هينبارح| ل امو (سكعلا|و) هل نير

 7 00 ا تح ا دلال دك اكانعبقماضب
 ماروغصلا هنبازباب ةنومجم او] بلا هنبا تف مو زى حاكنلا

 بلقفو عيبإا لو | تقربس ةررلم عيبل | |ىفرلطو ! ون ةاسمو لأ

 ةدافا هدوضمم نابداكلاهنع 0-2 00 / : أ ْ

 0 ارل ملا نيفرظلا دو -

١ 



 ملت رخال زل كسا نر اظلا دسضلانم تنل نوخ عم ظ
 هيدوعمو لجومب عاب ناو دينيح ضبقلاب دادبتسالا ل ناكو هيلا

 ريقبسلا م هلا هلع بحي هربخاننو (ضرل نفلا توف ف اخناو عيبم ا 1

 ٍهلسيلف ايؤنقلانعلردبتسا اول انتا يدا ةوضيقلابهبحاص ظ
 ”افيتسإل بى لق ح خإ نيعل لقت سسح  زنم هقح لطب هتائر بدلا
 ةضورلاو كيعلا فانك نم رضاظيوهو ىذرناهلدب انهو نضل نوع
 وعلا "هيبتا ع يببلا سبح ةم |داهلف ل ام لكُم زم اضواء ن |نم
 ٍرٍستسا اذا ولع كوه ل والإ لعلو هربرت ف ةكري روب[ تسل
 “(بعارعيسلاو نقلا ن م العن اراحأو نيد كدتسا اذااميفعف ناو نع
 انه نو دبو اًضوعم يس نم زخاام داب اقم ةطخالا ضوَح لاننا

 ظ ةيمدو يداحاحرشلا فو غيصملا ةثطخحت ضوعيوتسببد اعلا
 تع ل ؤ

 نفل لسا طيرغشملا# "قو نلازعبتا تح عيبا
 هرب ادعم نهلا نا تلاه او ايلا د تاج خيالات
 الكي عساف ع لاو امنا 0 هيي

 بكى لاب نلعبو [ نمنل ذانن اخ :أوتس لهل
 داس الز هاو عميلا لو ام اذه ضيقل [لدق هيف فرصتلان م
 لل (واريطستل !ع 0 0 0 اوال اوالدا حب انا رابعا راحل تالا

 دلال عيال حو نيعل كراش نح 2 خيام
 00 ةي انإل شر يعل ناحل اممدقت

 7 ْ ا اين سلا تل ناسا

 : 0 املام لع, < هرق ةفاسمو ادلبلاب
 ب ابيرحلا/ حاوس اذهو عيابلا لعن قل | توغو هلام عيضياليكن ملا

 ا ادا ىلا ليعرلا عوجما أ
 0 ل صلاها ىلع عيابلافع | ميوغلا سيال ا
 م الكر هاظوهو م الا نه اضنقا اءىماقلا ك6 نم دبا/ل ير ملستلا /



1 

 هدجودر ىلع ى مس هنأ ا )تلاخي و ىنيقلبلا تلع6:ضانالا الخ بيرنلالا
 امد ازلو نكس اديب عال هسداعلا ىدعس لو نيرس وبل قند
 ظ دعيديلا :جاحالذا سلف بج قيس لامرجل اذه عضوم و وييعن مندا
 ش تلكيلو فعلا عيابلا فو صو ةفاسم هلام ب اغنام سل فلا وسجن لعل
 سلا |ذاهسلفب نبك ن ملا ريخ انبهررضنل ثاضحا لا اريصلا
 لو عب اش ءوجب سيل عببم ص بف هلكَرَم يذلا اذهو رماة بص نت
 اع ان ةربص ضن راش ||ذف | ضبفبى ا حببمجلاب جباش ءوج
 ةئاما عيسلا ارىام نوكرو [لع ةربصلا ضبقبالا هضبق لصيد
 | طبقا انلل قابلا ناكاذا امدلحدو ةضورلاو زيزعلا اكد دي ف

 اذا 0
 0 دي عج نابلا نمضبو ن دايو رخآل ف الا ناك

 نوال انامع | دا لسن اكولنكا ه لسن
 نايت اهو رم ظب اهف يرخشسلا وتس اذا

 د[ علا ا فاتصلت حش لانا ان حيسبلا
 00 راًويوم هوك اح همتعو عئابلا هناللئاو ة يبو يس

000 
 وتممم |ضبق ن الل يضبفدف ل كنادهدر بع<و همزلا
 عيبداثصلا فار فنول امدضعحل | :ن /رذعت اذ اندمعل (

 ظ بالقن ا حاسفنالا ور ض 000
 ' بكانإعىلتبق فلثلا ل ِيِق هيل اهل اعنا ر دقيف عبابلا لالالا
 ' دياوزل هسنفهلصا نمدقعل | خئتسساو هيلع ةزيهيجب ةنوهف عيابلا
 معلا دا عوقوهنلتل | ةماعلا كير ثشملل ةثداحلا
 هانعمؤو يو مس ف اب هفلئلكع بسلا عيابلا نالتاد_رببطلا بالقناو

 1 ل ع لس دحا خا ناسنا نمنع جال ٠
 دعي هنا هد الطاب ىحضيِضِبَق لبق هلوقم وهينمو ترالإى ا ظ
 كيلا ناكا ذا نأ 1 رتل داود ءاعضنقلا ) ا
 -  ضيمل لش ميفاب ىتعا مثد دع ض حب عابولو ح --- لاح حالو خيابلل ٌ

 ١ للاهل ن اكو هبل قلشعلو ع 7 5س ٌْ ١ ١
 ١ لا بجايم دع | لح نولي |ىغبشنو

 #17 7 ظ



١ 

 أ

 ا

 ظ

 [[صوخفردقو ةيواهسلا نضالات :

 ةمزل اوف ناكد اكلم ايفر ننعم ناكنان هكلم نع ١

 هلل رشلالبانات الانا بست دوتاللا
 2 تما تلا
 وهو بببسلا دوجول النية يلي عدلاوب ايميلاد ملا هلب اًفْمو_ريظالا

 دعب هد احا ةلصمنيل عيل هر نت فداح اي

 "دوج ص 0 0 + ١

 ةبهو ةّصبَق لبق ع يسلا بعل | ة دع اكركو ضيبلاو لبللاو تاولاك
 نر يابلل سبلو هدبهو لم لكع يب يزتشسللف لقب ةيصو و |
 كيضلا ب ابسا ؛اقتنال»نصغب/ عيابلا دب ف تن فولو نفلال جال
 كال ذ دقو اناد دعالو هب حافت الام هكلهل هيلع ه رب وتكك / ذأ
 ام ةبصولإا زم ؤئتسس هنا كالو داير الا ف تطئفسو ةيصولا
 عيابلا عدلا ن وكيت عيبلا دعب ل بقف دبعلا .لشئدوللا تاهاذا
 ىزم هبىدوملا كلم نيتي بتوقلاب هنا ا :ارلاو دع ءانبيرتسلاال

 تالا صيقل الت تدكاسا اا عيبلاو يدالع احا تا
 فكائصلاب حجارخلا ناب

 لبق عب لامن اذار وغبار مو عل اشلا هاد دإك

 اروبا ءانا رهبان الناب جس ناو بيرعتلا يوص

 ممرغيو عيبلازيهج ن | نيب هشه بخو عيب تع 7
 نو بييعنل ارخوص ىف سس الأد كتالئتالا روصو ذلائئدجالا

 لهل رم ودجالا ناك اذ ا انهو ّئبحالا عيابلامرخيف خسفي ن 0|
 ةبواهسلاة ف ال اك مس. نالثان | اًئرضم انالثاهُملثاو نامصل ا

 داعيا كاب عفدإو ااًص اضف ّىئرح ار بغى نح الإ ثالثا و ١
 ساو ةيو (هسلا هذ الاغ ةالضلا كر انهنوكو |هئدرل
 ا :: اباوضز ىحازنلا اخر ارزلل نا ديد انتو افلا مالك
 الو ةراكوعو | هيلعمل اببصلإ عندا الح يسلا ىوتسلا نالئاكا امئالئاو

 ملعءاوس أوم هب 0 /ن اء ناب هيلع ه بجو دحل جال
 فككالانلا فلن اولاكهكلم. ن ماض هنالثا نال عبرل ما عيببم انا



 يل دس عسل 0 سلا كاع
 لف دبيانوامامالاوه يرتشسلا ن اكو عيسلاتراولف | رحتقل امه درل ا تلتُمل او ةضولا كيت لم لاف عاضبق_ككذ سيلفدل ايصل ع ئرلا
 لفن اضن امءاتفكم امالا وهف يرق سلا ن اكن اف اضيف لتق نليرل ةدرلا
 ةمانارسيللان | الا بتلك ن ام هر او يوغبلا ىو اف لع دارلا
 ظ الا ]نينو هني فرغل |(هف  >رل اب لق لذ ه دنع دخلا
 1 ا مراسم اكل التاق نكي ل بكل هل انلعو هلقول نا

 33 7-2 :اَوَوَحأل اب اسير انكل نملاهيلعرّمتسي
 6 امالا نم ,قرملاو غب اغا ىوغبل 9 |ىشلرزلا يوعد عدني

  لتف لق نوكت امهلا هس لشن نككه ربع وعرم ا مقيالو سلا نا
 ةالصإا رنا سايقلاو التاق فع نمنع ريغ هناء ضيف دترسلا

 افلا ربو ل اها ره ود

 ايمزح_لاكشالا فنصما يتعلم لو رْيَتلا_لاكشالا
 0 /ا مالك لع لح إك
 | تاع هن يرامنل | كقناو دي اوبر وحر جفت كيتو

 ارلعد:]واضبتس يلد ىا ةيوامس ف الا هنأرهطبو ب لطنلا

 لتقاذا امن بصغلاةسملوت هةلروبو جرشلا  ثنصملا هي: مزج
 دّييسلا ةيرول نا بصاغلارب ناوفو هدخس ترسغاموقللا

 ةعاطزسبالدن ا دضتعي ايجي اج او كرتشلاو | ب ابل:

 ] سل لا تا يجمد م كتم: ا
32 0 

 ْ ممد نقد > ةيضوعو ا
 ١ رض اطر كما رةرجاوا_رْخَج ان 1
 هصضبل اوازثلانز د لدبلا زم دععلاة 2
 ا

 ٠



 يك

 فورست كوب ةفاهيخاذ ا لما و جحاكنلا /ص ا |

سلا ضل نضيع اعل 0 0|
 

كلام لع ع نتس هذ نم يدل اوفو ملام
 3 هضاب فرب 

 الف اماعط عانإز مز ى يجمل قرمعنبا بدت نيعالا عسل ا ها

 انس و وعن اثلا سل اق ضبقيو ئج ةباور قو هيدوتسيب نأ لبث هعس

 بسح |الو سابع باسل 6 نب يبهملا /!ىفو هوحنو ضورعلا ب ظ

 ىف انين تعبانكيللا# يونان جراد تاكو ب ظ
 رس د اسح احر هيد اطعاف لجر ينيقل تبجوتسا ايلف قوسلا ]

 يلد اذه تكفتلان ىارزب ىلجز ماجر ذخ# هرب لع بيبرضان ا

 كالوس او -ر لانو حن ىتح هتعَس ا ثبح هعشال كل مف تاث

 يار اهيلااهيز وكي قح عاسب ثيح غلسلا ابا د ماع هس أ لص

 الكناعماجرس يلا هود ل اًيعملا ف ادصلاو نلااءاو_مهلاحر

 تفورصت ع نتم| ةضبقل كف نم دك عنا او دقع ل اع نوهصم

 : ع عا لا عيبلار يغب ضنمل | لبكهيو ظ

 متنا بعصرلب لع ن اعلا م 6 .ةبهل [عنم_لكشيو

 00 طم 2 ظ
 تر مك نب سأ 0

 ظ فبات جونا اع ةعنسبلا ب
 ظ رص دس بعت حنشيو ليف هباوث الام فالحب داتا ]
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 م ور سس سس

 راسيلا هل د الام وهعل

 رم بسر جم اص 98
 ةضونفمريضنالعفانلاو عف انام يلع دومحملا نارغيبلا نيو هنيب
 حاكن الد داليا ال ننعالو نيعلا ضِس مسا زيوت

 دفصاضب اف هيرريصنو 0 بكلادبعلاق اتعاعت

 دع سا سس مسسس سس
 ةماإلا زن |و ئئنعل | ةومإ مغ ةةعيسلاةم 0

 ١ حان ا ا ا هرتشببالهنالضبق لست
 ْ يي ءرص|اكو عبشم هنا لشمزفنامو ةقدألا ١

 ا 7 ل 0 نمولو عيسلا«هلوف  يوداحنا ٠

 َّض

ْ <2 / 



 ٠ وهنالاو فص توافنوا ناصقنو |ة دايؤب وا نُفلا سجويغب هع اب اذا
 . ةنلاخرع نم ىونملا نع ايلصاو ةءضو رلا ىهلفناكع يبل طفله اق
 لدا خءاشالا عيابلا نمولو يو احا: ك وق داش الإ ف دحدقو
 .بلع هبن اك لجو (> ىحاغا وتم انا ىلا ةييفحح شاش[ فو
 لوأللانرايم نضلا ناكن | نيسفلى طاقلا هذكيش_لاةدقؤو تاما

 هزهو ىسا زعملاواطغلا اب دوفعل اا ىف ةربحل | نق لع نايزبم  ناتولاو عيبل ا ظفلب هل اق العجم وحرف اثلاو دوج الا هدحا ن جوف الأو يواانيف كوالا ى عيبلا انزوج ن 6 لثمو ا نامتجوت
 ىصصن اهاو ىشلر زلادعاوف اك جنرللا هبرطضصم ةدعاقلا
 - جينفاللانالخ اجالا باك ف ةضورل اف اجرجؤسلا نه قءاجالا
 | ذ ااهرلع حرش ى ٌمْنَصملا بكاق اكل وح هلعلف جف ارلام الك
 ةئص توافتواص موا هذ ايزبو | ةرْجالا ل سشجريغي رجا
 هاكح علب نا انلق ناو ةمنتعل | اضي| يثشسيو ةلعفنلا عيب جالا كال ق نبس اكل | نوكتن ا عبنيف ةرجالا كل ثع هر جا !ذا اما
 ةبَفِعْبَي إو ٌءٌىَنلا نع ب ابل اذه رخ او اق ةيطورلا لصإ ةبس

 ىو عونا ف . جدو قئعلابيدرواملا ُهَفْكاْدَمَك فكولاد
 دقو كلوثنلا وعى شي هنا ةئمل اخر يغت نم ةّئتلا نع ةضورلا
 هراتخ اكن عملا اذكو لوثنلا ايف طر غش الدم اعلا ةميجلا نار لع
 يواح اق افؤ ةبب ركل | ىف اك ف دصلاو ةف]وسلا ب اك ىق ةضؤورلا 2
 ةعيدوكه ناما هريكيرب نإ بام ناسالل ن مولو ضبفلا و عنف :بمل ال لنا ذيزعلا ف يزلا قال نار يخ ننال فطللاو يدددالا
 دعب هلو ٍدبققابو هلاكفتا رعز نوهرضصو ٍضارَف و لد خشيمو
 فقع مررولاو 410١ م6 د وجول هضنف لش دعب هدّسر
 لم ابزصضي ام وهو دب ن اي؛ انوصم ن ف ملفك لستلا
 ١ موسلااب دوخاملاو ةَهِظسَتعرو رّئبلا بوصغمل ع ةهيملاو ا
 هلوْغل نيعونل | نع رتح |دفو ةيراعلاو دس افلاهكرشنل ابو
 ٠ هككفلاون مثل اء كا ذو طّمف هب ع وه مم نفمربع نب د عيب اجو
 رعئانزلاب شالا عينا ىا سال وسر اي تلت مع نبآةثيارعلخ نملااماةرجالاو:ق ادصلاو هيلع ٌباَصْلاضوعلاو ن افلا ميقو:

0 

 5 5 ا يي و ع



 لاقفر بن انرلا ذخاو_مهاردلاب عبب [سابل ل انفريانيلاذخآو

 تابح نبا ةجيرالاء اج لو ارسم سبلو (تِقرفت اذا سابال ؤ

د ب غنم هين سلا نالبرل د امم نمل رخغانأو اهلأو ا
 اا ر

 .اكلاوكرتنسم يلام فالك ريئلادب فن |نيعلاب هنع

 درج هام يتسل ل ا
 8-5 ا ةينيلو ملا نم جرش اوهو هيلع وه ئمريغل نيوفلا
 قيقا يل 4 سبل نب /ن اهميجوو نيحرشلاو رحم او

 وه زيممعس ره ودلال انىفالامر بصب ةبلاطم قحوه اغاو

 تلاع 0 لل

 3 ارفتسالح صب ناةضو رلادياوزر ىف جل اوبس لع

 لسرلاز يتلا او لعوه
 لعل لعن القوقعلل نالالف نحو | ٠عرب_ز وكيد ل اموه له
 ىّتانرلا ىف ةاكزلا بوجو ى نالؤملا ءلصاو بلر غلا ال
 دحاجرعغاجم نويدللا الاح سدلان ااذابلطماو اكنيلوغلار حو
 خشم هسيبالو دحاجو | نبعم لعل اكن او لج

 ريغ نم . هعبب

 دحا جاع كنت بلان الل نضبفلان عز جالا عطق تديدلل

 ٍثيلااما: صقل ا رارل | فر يطل عييوبسح الا دولا
 الذ ةهزلا ىف فوصوملا عب هيف رلسملا وهون غم ن اعاذا

 يبقي دؤصيالد ئتمف |لسهيوءل عضل قد 007

 تسي |لق ١اعطلا عيب نعى هيلا خيرح_مومحلو دوادوناهاور

 نريبلا [و روضتيالا (ىقعاط 0

 عيل سيعرض يخنسلعيباذارن ضلال اا ليم
 ' رضيت نود نيدب لي دعيه نول ن عج ر ضيا سلجم اي هضوغ نعذا

 كييسسا اذه سلجملاو يوبر ضيف و يروه ريغ نسج
 طزبشي لمهأر د نع بوثكاما ةلعىف هنم_لدبملنفاوئثالام

 قفاويام لدبنئس|ناو هل ىضتقمالد سلجم ا ةبلدبلاض بق

 . نُملا ةيرضوجو تايوعطلاو ىف عطلاوشوايرلا ةلعيف نم دسبلا

 نعةطنحو |ر يان د نعر ضار دال ديّتس |ن ال يدعنلا ف انلاَع



 ةةيصسص

 تم بح سس ةيباسم 2

 همزلا و فراضتلا ناوج يردد ولد دقعلا ف نيعنلا طراشي )و لش اكن رداد ايق سيلو (ةفرفت ذا سابال هلو فل هيلع ل دب_رمع نبا ثرخو (يرلا ف عقيالبإ سلجلا ىلدبلا ضبت نمدبالف ربعش
 0 ل و[ زم باو يردد اربع ةيظمغلاا 2 نيبيعد طارتشاو نمل اب ةضفم نا خم ةضواعم نيد ((يمالك نال ٌةحالاو قادصلاو ةيلع حلاّضنإ|ضوعلا جرخم:رخا ةضواعمل ار يغيو ., نملا دو ىو احلا لوقو سلا و ضب اقملاو نيينلاع م

 1 دقو عيبا قلطتاظاؤلا ف نالمالعلاو هدعبد نبل
 ا او ةيلوتل ا وهو ةضيصل ب قلعت عسق نامسف ى ذو صقل و أ: > ابرد يوغلا |اهانعم نع“ رت ميلر ول يك "

 ارش | نيسف طانلالا تاوشو حيملاب قاس مشو ةطاخلاو
 نوال لا فلا نع فوم اا عيسلا حيمجٍ عد ةيلونلا توالا
 0 : 5 1 ل رع 0 هوفتيا
 هئارجا لع عءزوم حرر عمن فلا لثم خيب ةجازلاو كنلرش ا ظفل
 لوقف هثارج |ى ع دوم هنم طج عم نمنلال دع خيب ةطاحلاو
 يكرتشاا« هل عسدفعلا اذه كنلو نفلاب_لاعل اش يراش| نم
 نقلا ك> لثم همزل بطاذلال ضاذ ات هب هارتش ا ىزلا نفل[ لثم يا
 ركذ يلا جاتحيالو ليجاتلاو ل ولم ا ل خدذ ةفصد ادق و (سنج
 يراشمسلا لعب /نا نكل هم ةبلونلاظ فل راعشال ةاهعاذان ملا

 عيبلا :ىداربتعب ام لربتعي هن ] دير عس هلوقو هالو الما هب هفاع
 . يوبرلا ف ضباقنلاو طورشنلار باسو ةيورلاو ملسننل وعش دّملا لم
 - عتماوةعنشلا درجيو نيرايحلا وبث م خيدلاماكح ]| ياع بؤتتو
 نكلزذلابىوملاةبلاطم ويلا نا اعرب هنو وع بستبو ضيفلا لق . عيب هئالإسلا دفعيىف ةيلوئلا ديال ن | معب هنمو ضبقل|لتق عيبل
 طل تول انلق اذ! لو الا حبابلا هلاطي الدنا حد قت هامالابلا#



 ب رش نوفر حتاولاع سيل حقوتملا نايةحئرلانباهفعطو
 حد رلاو ١ ثلثلاب ديفولف نيفصن (مزييب لع ججضرمعو ديزل ىشرق اول اع

 ١ دقحلا ا لآرشالا فاضد نا ق الطالا روصو هبريق امىلع
 ناككيرشا ٍةككضتشاولف اذه عيب ىف وا دقعلا اذه يف ري
 <كررفلا ضعب هنع طخ من اين يرتش | اذان طح ولاة بتحو ةياك
 طح مم طل لش الو نا ط ح ا دعب نمثل | نم قب ا«. (عببب ناك هالو

 لوزوعم نالى وما طع اقم و هياونلا تمص ضعب زاهلعنهلا هنع
 دبدااديغو صعب ان اطل نى قخيالو هب تئاطا الا كباط ا ]/لكلو
 نع ةىحفشلاو نابّسلا ف طح اكءاربالا اذه و تلت تلاه ينتحر
 قئبني و لبق هيف عشاني ام هريغيم الكفو طم اسيل |يربطلا

 هحيلاو ىتنا الف_كلمتو | هلبف طاقسا هاربا, | ن الع هكر
 تعدد اذاام اهو ناتروصو ةيلوتلا تخلو قدليف طاقس [اذه هن |
 شما لن عطخ اذ 6 ى ثم ال هوغننم نقلاو تعقو وا كءا | طحدعب
 هلوتتك هزه هلاحلو ممالةيلوتلاضنرل د قعل | هريخ ىو من لمن غلا
 حم ريغ د معلا ىو هي ءوقتتم نضب يوتش ولو نرثالب تعي
 د ناك نانالثم بوثبادبع يرتشا | ذاف هك َرَي نسلالا ةيلؤنلا
 ةسلؤنلا كم دّتعلا ع يالا هالوف ناشا سام الل فتن ادق ببؤلا
 لوما ه( يوصف الا (لثم نفلانوكطارتش | ن ابوالثالاو
 .يركش |(« هلوقو ى واح ا الد اسال نم د افننسبموعتلا ٌض رَعلا

 مالكو عسبم اع هياؤنلا زير صق مثوي ل دال /نملاب يواحل كوقو
 دمع تداراولالاذ ثيح هريغ يف ناررجيوضمفن ةضورلا وزي زعلا
 نامجرف لذا ضوع ةييلجرلا اه >اراوأم ايفل ظغلب اهتارص ىلع ةيلؤنلا
 < حمل ( و : جدلا لعل دباموكبسلام الكف واش (مزنم ادن
 اهم رع ثح اره لو انا عرشت ةيىملا حجارسلا نب حرص
 كي وق بلو بلا صول الاو لثملا
 مومو هاا( ىا هب بنت وب حم اق املتعب ىا تحب هي:ماقاع/ اعل

 تي ملوقيف ام ىلا عجربمب هلوو ف رد جل ا رييضلاو حابرتسالا فرص دارب
 ورم هرهواعدباعلا لم اق ام دل وذ ىتآم كعادب اع نسل و يداش ااه

 اًئيشاىزتسازم_لوقو ىتناادحاو
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 ئلعو (ضيرم هاركشانا بيبطلا ةرجاو 3 |ةصقو ئابملاو 0 ايمو سراحلاو لاما ةرج |نّملاعملخد
 ةرجااذآو لع ىرتشل اك نع ةجيراخا ةربصلا كك ةرجا ن ان لب اكم ةربصب ةربص ىرتشااوا(هلع لكل اةرجا نان اليكاش مسن - مل ةزبص هزيغد ,وه يررتش اوا يرخشلا هكيسلإكلا ةرجا نب كيكس اضرحيرشا اذا (مف ايكلا ةرجاو مرارلا نئيطنو نرصسلا
 "' "تبوس عضوو | لمحو | لاءو ا سفري صف و هدب اشقر االو عن انملا نم ةافوسمل | دياوغلا|هلب اقم ع قي لب نم يس لخربالف - نيمشلالةبارلاثلعو توسل و دبعلا ضف « قيس الال حاستسال رص ةيوه_لكو هعٍرببإ ضرحل | لع يدانإ هرحاتسا|ذا(مث_بالرلا

 كيا نطل 1 اولاف لو ضر | هيو وجار ووو مندا

[ 
 ا

 ظ ظ
 لاةراعاراملاب هريغ هل عوطتو امس الَعل عدول و هنوحب | لدن
 صال هدانجلا نم هنبهارذام اك و لخرتال فلعل اك ياشلا ومد
 حايرتسالا نومو لانولذك بوصغم ا دارس اق ةنويلان م لرئامو

 . تش |(هعب لاذ | خاف ءط احم او ةحيارلاع يب صصنو عاورضخ | ن اهل عتالحاوهلوقموعل 7 ١
 هوفر مومعل تررتش |( لّثعب_لوقي ناك طحوا هدزاب هد حدو د
 راو حربو هارتشا (« عيل اعنف ه دز اي هد طحو خي ظ ظ

 لكد عن رحار طحىا .طحرو !ىلدالا موصل 5 لككذو قثع_لكرعب
 هدو يناثلا وصلا دب ذو دح او وش عرحا_لك ند طق ناي ةوُسع
 قعماورشعزخااضي | [ضفبه دزايد مشع ٌهّيسرانلا,بلادلا فد
 شعم رشعرحا لك ط عبو ارشعرّح اهب ةرثعحلا جرب هكتعب
 ولو هباهب هعابرّمخ هركذ ايهعاب م عشته د ع ةاتشا اذا خازن غن

 مةونعبع 0 1 )جو ىاعم 6( كعب بلا ْ
 دحاو طحو ل اةولو نيعستب هعابدمف هناء هاركشا ناكن ا دحاو ١ 3 و

 هريغو يدر والا زعهالفن دحاو__شعرخ | لكن مطح قشع لعل ظ
 انلتخاولو د اجمل, رسجويغزم :<ارلاو ةدازلاالعجولدةاقاو+

 ٍتاقولو بلطملا قف اكاعطت يعل ا عن[ طامعملادادعم اه داقتع ا قف
 ةنواسمعيبلا و :حب ارمرفع لف رشخرحاب قكتعبز هرشعب هتبريش |
 ةماكك م(6دْقُن نلسلاض عب نالخ نم اجور خ ئازيلان مى وا

 .ةيمص+ ها ب



عمريغروعلالاحزؤملان التالطبب هبوهار ني بسال انوع 2
 مول

 رفعت انا عروب هان ل«عيطقلاع يب لكرسي لو باسح ب لعن أر

يج ناهدب تماقامو |ءعلسلا_ك9ه سار ةهارم ناعيا كَ
 هل ه

 يلج اى هلال تاازولذ هيلعو حصال [إعرتعل | 1 ١

 الإ حئابلاة د ضُي نا بجي | ل ضدبر بئر يصقتال ع يم

 امدادب يرتشاةطاصصو ةكارم جيبلاو كامشالاو ةيلوتلا |
 لد بعل رص ر بخ و هبالإ ضرب جرزخل /نالميلع عيببل اهي

 اةدصربختو سكزب نقلا تو اقتل ير شلادعإ تداح دعي
 نمل[ نم زج شال !نالكدقلاب علا نع شرا نم اهي هزخا(

 هرظن ىلعرففع | هنم يرتلت اذال اوشلا ةسنبع نا نبغد ىانبغعو

 لجول ا نييرهاظلا تو (قتلال جوهر تش !نال جو ىالحاو
 لاك ع صفو ءلوطب نمل | فالتخ الل ضال | وذ ناب بج لهو كاغلاو

 بصضرعلا ير نإالا| بوجولا برقالاوالقت هيفرار عك دذالا
 نموشنلاارشإؤ و ىّيننا قاوسالاب عدس ا باج | ىف ةطولعم ام
 نعنارتحاو لفطللارطت نشل | ف ة دز لا هلثم فبل اغل !نال مطله

 ءازاش | د باز[ ونييلاو :بوسلاه دلوو_ل امل فطلاو يتلا
نم كوتش ان بلاط ام منول نيد هل ن ااذا (يف_لطام ندب

 ةلبايش ه

 لطاياكرسعملاو ىضاقرل (ن مرمر جلل ءد لاب هلثم نم يوسي هن الءيلع
 ره اظانفو ىرشلابرابخإلا بجي /_لط اهريغ كلم اعنبرلا ن اكولذ

 ثيرابحالا بجد ٌلجوملاهنيري هازئتر |ن ان تاه ا هنبرب هارش ا اذا

 ٌداصتقال وبدت ببع ثورخو يواحلا_لوقز ىدقلبلا بلع هنن
 اجاردنالب| ل هنانجو هلوقو ميدّعلا بسيعل ار (يخعابإ بجي الءث |هيلع
 رابخالا ل صاعل فغادتو داثرالا طقسا انلف بيع ثودحو هوقو

 ر | ذارخالا نع (هدحاركد كيا هيعيسُفب و ضل ابىرشل ابار ص

 اههالاؤليف عمات ل6 | ذااما بلاها اورو | تيدتش | بل

 ربخع /ناو 4 االاو ةيافكلا ف هه مزجو كو تمل|ء ان: ضرعل اة لع

 .مفرتشل ا ربخ [نم د حاوي ابخالا كرو | بركن اركذ (مِذ رص

 ”!عفوش رضا | نالنمتلإ نمش طحي لد »تعمالاو ٍمسفلا نيب كارم

 هنكج ]ن /مب ىف ارلا مالكه (ضتقاو ةضورل اق يرتشملاد يما



 ل 00 7 انع [<ر هد اندرلا تطخ ةبِيبوا سارق اب : ةيايمتيتش ابلة ناءًأطلغو ادع ةداين

 إ 0 وم جزم جم 0
 ١ ياالاو ف دوما داتتسل

 ”فلَح | ,نلاسارزع هطلغل وه نيباووكرتشما ءرئشسمإاهق ا دصي ناو
 لبق الو اسي رق ناله قوصن ,لع دا فا هقرص ع ,الدن | يركشتسلا
 هن لني 71 | وقالو _لوالا هلوغب اهل ب زآمهن ل زه هلاكلو هس
 0 ف ىند 2 هب قاعد -ازف 3
 1 |!نسب يركشسملا ةضورلاو_ةدبرعلاو ال اق تبل الا تلح لكن ناو
 قبرصنل الن وكن | ارقالا هلزتع ةدود نيملانوكىغتقمو

 هسا
 ىاقيرصنل اك هن ابا ااوحرض طيسولا سى ارغلاو ةيانلا سم ادالاد
 تبئيالو يدونلا خرم لع و ىسنارلا خرم ع خب لا لطب
 ادع ايف وسطح المن | نم ذ درالام الك ه (ضنو | ام نا عاو ةدابزلا
 تلاقونيذإرلامالكذ نقف موه ةدانزلابب بخالا ف سلا غوص
 طخي هنإزم يواغليفمو بذييلا ف تررعم اه |ةضورلاةه
 ٌدزج_لوله اب رابخالا ف بذل أ يوصف طحيشأب ةقيلعتلا قهررقد ةبانلا ة سم امالا هيد عشري وصلا لم بلل ُةِرُؤلا نه
 نبعل /ى فلز هسعلا باح ( ابيعمو اهلس نيف نين ثوافنلاة سب نقل |نم دزج ةمالسل ا ا_راخالاو بذل اىفو لجالال( خالجوم دالاح عيلة مق نيب تم اغنلا ةيسنب نقلا نم



 فالناس تيدر 7
 ةضورلاو ها كاعن ون هيف د يركشسل اهقدصو هب
 البزتت 3 ::ىمو اهلا ف (لاف ال

 ايار نكي ندالا دتحلا زلال ١
 0 نمل ب ضي علا نان اطلع دارا بال

 كارلا يسلق د17 نون لطلا وت لبق
 صقتلابطلغلاو د (زلاب طلغلا قر وص ؤيلءالادقعلا نم
 - صقناطلغلا غوص هدازلا تابئا مدع عم حملا حجمت الخ

 1 ا ا هل نفاوموهلب [لق
 0 نا 6 دايزلا تاوفزروض ر ادتيل_ر يم اهل اندم |

 :علاز احب ىنعردنم رجوي /هن الك دايزلاب ىرتشل ام زل _لاغاو
 - ةجبارم عيابلا طكو مب ض ار كتشما و طملو
 ناكن نانع ااذخ ن هذي تعطقش الش ةياع اتش وتاج

 ٌقاعم ف“ لوين ا همزلر_إ نوسخخ شرالاو نيثاث :يفل | تضقن

 تصقنف هدي تعطدو ةب ا« هّيرتشإا لومي نال لب نيسمخإ

 اب+تمق هتصقن لاعص فن اشسالان اكن او نيثلث هتربق

 تذخ 6 هوب تعطقو هب م هتيرتش | وعل نا ل نان يتس

 د خعلاوه ليصعمل ااذهو نيس ىعم اقف نيسمخ شر /

 همك ذوخ الالة مقلا ناصئن مدت طحيدن ايدام ا تالطأ)

 ” يات ”مارتش اام عسب ناواع قيقيطأوي ناوي

 ا | مدادل ةيو#ا را فهد ياخ
 ف اهانعم ىفو لالا ممم ظافلالا نم ياثلا ارضا
 ه٠بتش»انب ىضو مالسرلاو هيزفلاو ن (تنسا | إم هد :عقبلاو ةحاسلا

 ةخاسو ضرا ىف لخدي هن | :ابكوذهإ نولي ت ويب هيلاوجرصفلا|

 مهؤ رد لقتل 1 , سو ءازب نم ام قكس دو ةيزفو ناتنسبو هعفبو
 0س اي, ةعقبلالا ةحاسلاو | لم الاهذهلتعب ل ة اذان عادبد

 1 ف م مها ؟ | 4 مج لكم



 دس يس يس سس
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 نحيل رالاو "م ادتسيبل ف لصاو ركسو ءانيزم ةمافثسالا د ضفب
 عانعنلاو ثارلاو سا او ابدنعلاء كاذو تْدَب و | ةرم دعب هرم
 افركض هرالا رسم ءازحب |نمه الق الطالارنع ع يبلا ف نم لكل خيش

 مشار فيْرم ربالو ْضاالا اع ةعفشلا ف نخل ازفلو [عر
 استسالاٌ ماو دلل د اربإل ذا عطف لخديالك سبانلا جركل

 1 و ا ا ل نا ,
 ةيولاو ناتسلاو ىل وا يرطب لخدبد أمد « (هكدعب تلا

 ف | ةحاسلاواضرالا هزه لتنهفر ب اقوفو لالا«
 .هسابو قابس اعاهركحربسلاو ؛انبلال خديرإ اهوعو ناتسبل
 ففئولا باكر خا ةيوتارلام الك هاضتفا اك يبل اكةشئولاو
 0 ريا حا ةفلاك داو
 ىومف كيل ال قس عيبلا ناب نهرل 0 فرق ,ْضَسَقم
 لهاشإَزِعن|رخ حالا رب 0 دي هنوكي ل فبل |لصا >1 حاننسسالا
 اهوحيضرالا يواغل تالطا رنعل خدي اي يو اهلا ق الطا ع قاولا
 ريهيعشلاور بلاك عن وخ ةعف د ذخويامالّر م اك ةمآدتسالا دصقب ه
 مقيلارصبلاو لهقلاو تلا اكتب و ب زجوغ الو نخدلاو قمذلاو
 ناوارلا هوو رزجلل و ه داصح ناوا ىلا عيزلا كرت حيابلاوه لب
 اموربوملاعلطلا هبش انلب ليولاو لقتلاداربرهاظء أ هن الدعلك
 هيف شفذرخ |!ناكم اللَقن علط اذا بزلاوايوئنلان م سيرُعنر
 الوارجشلا سم هروخ علت لف نامل هناكمب لن اهيربو هل لصا نولي

 رمهاظو_ظبزخم ماوزلل
 ترالاةيوتس اي ناوعاو ىلا ي اغلا ةصالخو ىنيوجلر صنخ تءاع
 يدرواملا كح افلا و خيطبل اك ةرم دعب َءَرِمزعب هنكلو طفف ةنس
 يائورلا هاكح و _ويشل اكدن نمي دادغبلا نعل قند اهرعاندهحو هنو

 . م ؤجو يزل اء هنانييسصبلالمو ىف انلاو صنل نع ةيلدل ف
 دادلإ الط اى عتق موه لو الاوزثكن نيزنس ضدالاةيوفبت حلا, ل قبلا
 اذه بيقع ايس سس نر اني ت الغلو قئوسلا قهر ذم رثا نيم اع »اقبل ابالوا حرص حر شلا و فنصما !نكلد نير المع اع

1 

1 



 ىو ميدادعبو ل وقبلاب :كمرُشي نا لبق ءاتفلاو خطبلا نا
 2 الكل ل عجل يي عا 3 0 الاب
 نإ لق ه دارم عيبزل اك مطبلاو ءئق)|ن ا «ن مف نيلاح ل ءرمالي
 لضرالاو ام لهاجرخ د_رشز ادعب دارإ يشمل ابل اةئصورم

 ئكودابزجواغلز ايفو اضرايرتشانمندب
.6 

0 . 

 'حبزب نا لش ضرال| هةيور شل اك
 تهل ببع لا ذ نال ي اينما هلو عئم الاب ةن وكصنم
 هنم عسبلاخدذو اهل حيابلاهلوتى لرب نا ال طبي ةدم نر
 بوضلاِء اقْسن الن يسوصلا ىف ايإلا طمس ةرج | هلُسإى سبل يصق ى

 | : ايما يرض ن اف ضر الاب عرزلا حلف رضي الن | عيرفنلا قى دعي_

 || هلي الا ىف اع الاعز اك اذا يرتشملا_ايخالن اعلا ل هاجم اب جرخو

 ظ 2 قزبةلوغشلا والاعبب ةحصر ايما ت وبل م لعبو ءارشلا ل يح

 3 0 ل مما 68م
5 

 | < كلايقلدل تبث نمو رم هاهم اغتشا عم اضف عبو هوو
 ١ رجا بدال ا

 ] لاه عيزامن|عيابلاو سلا عار داق ل اك نار داصما ناوأ)
 ١ ؟ هبلطاذاديلعر بجد ةعبسلا ضرالا نف درك ل ةئعياب ىلعو هم

 ا - ةشقالاد زونكل اكقالطالا دنع اميعيب ىلخيدب الذ | يك

 ظ ٍ تيقازغل لم ضرالاب نف دام نوفرهل | يا ونعم و ,
 .؟ اهيارجاز م هنالؤرعس ةسلخيي هن 6 لِي هيف واخيلا ىلا
 0 ع فلاخ ره اظلا /نناك ل خدي هان زنط اب ف ءاَنبلاب نب

 ا ج لفاذ اعبابلاوعورطتن اما عيزلا نالغيدذلا
 60 ظ ؤ ْ ُلَفَو خرا لاص يلح [ددحا هنالضرالاب تتدح رغخ
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 هدو 16 2 7

 وادناكم ىلا اجل نكرم اب لازلاهب اولا ةداد
 وبس 2 تسباححعالا هب عر اان سس وادب ى وسر خ

 هريس

01 5 

 .٠ ام
 بابلالع »اوس شل كلاو ىفاثلادعبتساو دال ةد

 ٠ لثمة رجا اذآو يرتشسلا»بلط اذا لقت 3 ْ

 أ >هشوُقتل اير اجالان رك اشم لمج ناعيابلا لع بجي سبيس
 بيعتلوي ةرحا لنيل ة دم يضبقلا ل بت لفنلا عترولف ملعب ةشستا

 1 2 ريك

 "تاج الا عاب حيابلا ن أولو ىنيقلبلا بل 8 هبلع ةرجاالف عيابلا



 8 2غصظ311111 با جبببسبب سس يس سس سس سس
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 عيابلالص ىرتشملالْح لن ةربتعم ةقباس ةيورل طشسم اعين هريؤل '
 هال اقلطم رجالا همزل وإُضبْمْلا ل ْةل قت | ذ |ةرجالا بزلتالف
 كى تا يف اثنا حالاو ب كذ ىف ل قنىلع تا /خ يبلانعيبجا
 ريؤخن يرتشلا دعي و اهوحو ةنوندم عاج تالا ريظ اذ اد

 كشلارضت /ر ىوكشملا حيابلإ امك ىا تكون ن | الذ / هلك دقن
 هلوف ةطيضنفا'نارظني مث دفعلل'اقب | دينيج هرايخ طقسي'ياقس
 كيلئال ة موصخح ا عطل صارع | دركع ناودال# مزتشلا تلت

 ددلامدعب ىر |بهزلا رز ملعئلا ناد اّيرالا نم ميعيو هبه ذ وا

 هيلعوش آك حْرسالو سازع ةبارلا عب ف لخأدي الو ةضْمل ان م

 دنع اد عي يف لخري در ادلا نمو لعنلا_لوخ د لعد اهتنالا

 ذا او ةفوثوموا|»نبلاو لعمال ب با" هك و لمم هضد /ّن الطال
 وح تح ام لخد [ئادارسلاو داو زل | نم ضال تك وخد

 اهقذ ارم دعم اك تح عون اع رو انو هحباسلا ضرنالا 1
 ند ىاتوفي حرك اقنل ب ترث ا امو زل ناو هيلع تلّئشإ سنناو
 اهنمالك نال هل حاتفمب قلغو هترثمإالغسالا (عبن ل خدي هن ير جب
 هباوب الاو هبشنم ان م ضوعسلا لخدتو رعي بارلا١ازج|نمدحي.



 اناجالاو مم لكت بثنل ام السل او فوور لاو لسالسلاذ قلم او هبوصْملا
> مزي اكن يندم اناع اذان (بح ا نجيمو راصنفلا بشخو هتشلا ش

 لا 

 ملة يوحي لت قي ن اكناف نيس اقلغلاو فل ايل يتلا ن م
 امئءاب ار دس لانس ارد نيكاكرلا عيب_لد اننيو ءيِلست بح

 تاكتنارباس نالخب تبل قاغلا حاتفم ىنعم ىف عناللقتن تن اكنأو

 ءاههنال اكرلمهه نلعج ناو لخربإلع يبل الاح ف لصاخلا : الإ و عتيبل اهب

 لب هلوخد طوس لال خردالعيابلانولسر توما راؤلاهبش اف _رهاظ

 ئضناوععب ابلا »امم كرش | أم راالاو طش هن وو قولا
 دنكض را نو درج عيبولخريو رجلا ام و_رئلآى اك عيبا

 رجب عيبوينحويلع قررو عمى | نرول بطر نضصغو قرع الطالا

 مشل | ءارجا قر يولاو نصغعلاو قرعل |ن مالك ن الق منلاو فؤنلا
 [إسحا كروو سالاق رو حاشا اور ل اكو لصاءوقالطا فل خدو

 لوى نالامحا نايبلابحاصلو سالا قنرو ةييل محا ير ادلاو

 9م انالع بالا هناب عطقيو |هتونلا قر و ىف تالذلا ا عوه له »ملا
 اهزماخت ب بو ن اخيشلا هنع (هاهح تملا فالك قرولاى وس
 لخدنت نام ى ال ابامزحج ف ايددلاو ي درواملا نام داك فو اش
 ابطر هعطو طرش ناف هعطق طرشي اذا عبشلاع يبوف قورحإ |
 ديِسلو ضاالا جو نععطقمُتلب ق درعا |لداش_ملاثب(و|ن ا

 عبب حباب, نصغلخيدي الو سيب(يلا نعزارتحالا بطرلاب نصف |
 هل يفور واف نع نطق ةال نالاسل

 دنع عيْسلا عيب غضاظلا جلال خدتالو ةسبايلا ةرعيشلاع يب هي
 1 ا را

 فوربوا هو حو سشمصشسلا ف داقعنالا دعر_رؤنلا رن اننو لحلا ىف
 مات انرهاظلار مثلا ف لصالاو هوك و نيثلا و بوري نم علا

 هكتعي (بلإ ةرّتوم | ناىاعهوطنس لدي هناف ءاتنملا طرغشيب ناالا
 0 شما ةربوه اديغ ن اى اع
 روئلاد انئبرهاظلار  انلامره اطل اب ىولاو طرشلاب يربشسلا

 ٠ هه نبل صنم سسيشتم ل دوما ,

 0 صك م ا هسص مضع تع <

 دج ست ولا سس - 3 2
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 ابي.رت ريبات)| نعم فرعتسو روث ريغ نم ذو ربلاب وا هاقعن الا دعب
 لخييالف نرالا نم سغلا عضوف هارلإ رسكيوهو سرعم الو
 نيكسيفوشلاور هاظلاوُملاى أ ايتن د هل اننب المسالا نالويشلاع بو
 نحبحار ملا ناوا ال يشل ى رهاظلارُجلا ةيْفِبَت قالطالادنععيابلا
 اهكخةح تمادام مسراغم كيلا مسس نالطالا دنع يرخشملا

 تسبيزاواملرب سي ناهل نب ليلا قرو|تهلقن|ن اف ًةداعلا ظ
 ضرالان مو هيتسلا ت اسيا شم ابدارملاز هو ن ىيكسالا لا 0
 الو تايررلا ض ديو د درت عيمج ا دال او اق ورع هيلادسَتام نود ظ
 قورعلا.لاددغ ام عيمج/ اور | نكس | تاب باح هتالاعرش ظ عمر خيام و نكن (تكس هل د دهتب_لازبإلن |فاثلا هع ذرب ظ
 ةعباسلا ضرالاموكى ا [نحنإم ضرادعطق يد اشم كا اك ظ |
 لق املا ةرج انسلاض الا ىف ءانبلا وار خلا ع يب ىؤلبلاهب معن سر ظ
 ١ ا ا ع يمل ظ
 هيلعو هبشالاوهو ةرجال(ةرم ا يفد ءامبإلا قعتسب لوقت 1
 كلاث_لاتحا بالا ى شلل ل 6 ه كورلا ام اناجصو اعلا ظ
 دارملادعلو ىتناو بال ل ثمل | ةرجاب ىزتشمل الع ع بابلا عوجر رهو ظ
 واعطت طوشمبال سي |الب لعب عيب لطبد بلطم ام الك هرجالا 1 ْ

 ىعتارلاهلقناذإيرخ اذعب ةرم ركب اعلق ا تكاذ ن اكن او علق
 تعيبااوس علقل او | عطفلا طرتشبب هناهاضتفمو هويغو يوغبلا لع
 هاوصاعمإ قلل اعرب لارغاا ل انو مودوا|لوصالا عم توبا
 ديفا غش و نبل اك فالاٍض وّسالذاعطقلاطرشب د يفتن
 :و |عطق طرشسالض دا البر ب / حطد رح عييبلطبو هلبق اهدد

 ” ا ل يوب امض االبدتجدتش اام دز عيبلطبو ظ
 و لبق تش ةلاروصلاب نلعتم عطق طرشبب ل هلوقو ضدا لب هلوذ ْ
 يب اهدعبو (عطبلولد 0 مشب لج عيب |ذإ ل بحا ند درك م 1 |

 عطقلا وشب الار وصل | نص ئش ف عيبلا ديالت ناجي ذابلاو خلشبلاو 1
 1 ١ عيكعلقواعطت طوشن ودب حديد الإ عمدبجدادتشسا ا لبق عرزلاور شب ]ىلا خيطبلاو لقبلا نم لكع سب اذ |ام الذب ا

 انما 1



--- 

 2ك مق هيلع ساولص نا (هريغو يصل ش

 تح لسا قمل عدو دس 0
 4 وح تا ةديغو حاتبلاو حبابلاىم خالص دينخ
 منعروهزن ىحلفقلا مومو مول ف موحد (ملاعيبزع
 حطب اهبل ليشمل ل ةهاعحلان مايو ضس وح كنس

 عوخو ةفاعلا نم لكض وعزل اس اين :[ئةلاههوكو رشي |ل ف
 اموعطقلاط رش عمة اعلا ض عتلا:اقنن طق طوتشا
 هفيلكتلو همالذا لو العمور خو عيزلاو ا بنل ع مز شلاعيباذا

 نالطباماو يدل كيب د
 فيالفعطملا ط رش ُن ءالصلاو دب دعب هطالنخن | ُتلْعي ام عب
 ا وع هلآ طرشل و ملسننل ملسنلان م حناهاطالتخإلا
 قم ينادعبو لقبلا قمرين الدق خط يهمل 6

 تنصملال قندقو عطقلا ط - مك

 نادعي نا ائعالاعلدب ملى عفارتا نا دي و

 جطبلاخ سيف لاول ندبام اكانغلاو: :ماعالاز علقت
 ربو هان ذ ام ىضنقيو لاف ةهاعلل «رخحتل لصا عم
 طرش ياةجاحالون|ط التخالا هْمّجئمل اذ ا اهرحيو ب وصإلا

 ةبرزحوق ا تلون اولا يع ا طا اهلا نكلع طقلا

 أولا ويغيو نوفا رعلا ن | خبافكلا ةنيش اح ىثو فالخ هياكح نو د

 وحل يرختييدلاو تداطقلا وو علطتل 0-6 |
 لقلاةسنصلا رقعم لكن 0 دا 2

 هريقولف_ا(هلل وف عطق يعم لوح عطتلا طار [و ظيرثل ال نع
 اعفتش طق ملا نول ط رغشي حلا اكل قنسمم نعزي
 كدب ريشا
 0 ا هطول 0 أ مالخا
 ل ناس طرشي حانت ناو

 001ج نمط حلل ادربدحب اللا ىلادادتشا دعب 0 املعإو هسبصن وع



 سعلاو ةطن#ملاءهبجيرب 22011111 ]1
 ' د وصلا راتتساله عمالو هلبنسدو د دعبب '1/لبنسملاى ف
 نطتملاو ىكعالا رشقل | ف فاؤللاد وعلل اذلووح الص كمرسبل ع
 0 دب ع 0 اع

 دسم ريق نر ىغلا 0-2
 فش ا 27 دب
 هضالخب عببا ةزطتلال خدو اقلطم

 ,_ 5 رعالا و وع :
 بمل | صحب م انرإ ناو ة دوجوملا خصل /
 مانو اوروبا فالح » 0 ت0

 وفشسَن ضم 0 ْ

 تنعل اكىمطالتخاو ا |طلتحتاو عب دابلا بلم
 0 عيبلاٌ سف مضي اطادخالاو حالا نصف
 اريضنو كرخح ام عي ابلا هئلتسنن اكم او

 تان ثرح « عب جب اس ن )٠/ى عس ١ 1 ا قيس

 لبق ق يالا ب وضح هج وك رحل اتاففؤل 4دب طقسبر كلا

 2 ملر ايلا نون لصأو ءضورل اك ف الطاو خسفلا

 قامو اصنل فل انوه خلاب د ابملاهأ_ نوح هنا

 هتلرتن الي عب ايلا لاقي : /نههسنتل اق ح 1 تايم تلت

 يضذشبوفو حيصدنلاو ير ونلا هرقاد خس الاو دقعلارق | لقح

 تاهبلا ل زبلا ضم عي الا عنتما| ذاىزتسسسلل تسي عار ايفل نا

 اننا 5 00 كانو الاو بيلا باوالا بحس

 سيل سمل ا مداذللف نشل اخو ىَّينا ةعزانيلا

 هن(هيضب كي عسا تالا ا 4



 يف كاح ا نيعب كع عرف اح ابانه ل نم ناو ماكاو ااههدخح او |
 بلعب اهفع يبان الطب نم يداها قامو جوجرموهو لنل كلاب خسفلا
 حم .تعدو طلتخا تح ع طقي ف عطقلا طرشب عيب اذا هطالتخا
 هبعطفام نالخوهو زيجولا هيف عش هطالتخاسدنب مف ايا

 اهيعبتازلذر ايملا تبث ف (مزين ةبوستلا نم لص أو تضوزرل اف
 طيسولا حمر شنو يدوونلا غلطم خاسفنالا جد نلكد اثيرإلا
 وه دايرالا قامو نييرثلالا نعت املا” ءلقنو قكبشسلاو
 ىضسي د دج ام عيابلا بيب / ن ايواح ا لوفد داتعالابيو الإ
 ىظتقيوالخوهو ضيقو لوقو بباهع انو دبر كلا طقس الإ

 م وق و عب ابلا و عسن 6 (هريغو ةضررلاو نيزعلا__ل أوقف

 ه١ ثلللا هب لصتو ةفاكض ارعالا نا هاضتقم نان بكر نا

 نالاكلمم لعنلا نع ضارعالا ل عجب م ماو لب اًمسلا نعي ضارعالاب
 لعج ب ايلا شخوص ا انه -ل سس الو عقونم د (بلأى | ة دوع
 رهين ىفد عب الل م [ملع ةريصخ بمسلال 1

 يايا يذم ةميئنذل# هبال (هغح الت بلغر و نينرم ةدسنلا ف

 ىبقللا» فعتو ةضر لا رسل ارك طالتخا/ا فوخ دنع هر
 طارتشا يف لاخابو ةريشلا انه عحببلا نات دود»رم هنإ ل اًفف
 تحال خر ىتلارقشلاع سل 'ناك اذ | ام هن الخب هل ىنحمالع طقلا
 الح الصلاو دب لبق (غلاع يب جبس ان ةفالا هّمدلن عيسلا نان
 هراغهرجشب هل ندع ل صورل عسب نىّيناعطقلاظ رشبالا
 كا( الن صغلا بح اصل نولم ةريشل | نم نصغل اع ثروه (ناناودع
 اههنبي مناب مقن يف اف ير رابلا برخ |و هبدافى  يوغبلا لاق. ةيشسلا
 لداغتلا |زوفو :ىاشمم (مزنيب تن اكول ام اهيجلج_ :رهلصح هئال ةفصان
 قعدهازئاوالحت بصتو ا|الو لع ىزنا و واش بضكعول 11 ى نشل
 لككاي نير وصل | ىف دلولال ب باز[ سيلو مزه زلولا نوليمت اش
 هيطلاالث (نناو_رباتلاو حالصلاو بصنعلارخ ا فاربا رك مالا
 ةر جيش, نول و [ضعب حالصارب ن اتسب ةرش عاب نصل كل صعب
 در هتلاحالصو ربو عطقلا طوش ند دب عيمجلو عيبلا ج ةدحاو
 كي مذ و ىليو هوضي ناب نولس الامن بذر ههال او عيضلا ىداب
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 او ةريل خا

 . يلام اج عيابلا زن م عروب تح هضونفمريصنالوا | لع عبابلا
 *اهصال| علو الا بزيماجرش :لكت ةيلقنو ىف الاب جانا حرشة

 'اهئاناعلطةييزكلا مر وكذ علط عضوة غلب اتلاو داو
 اهقفلا دارمو ضيا حبب |اممس'و دوج ا امر نولتل قيقشتلادعد
 رت انو عبابلا لحن تس عيمج نوك ضاعن اتسبلا ل خب ض عب د لوصح جذارلا ويلعب إكة ريغلم ا فنب ناك | ءاوس القش

 ومقر هظر ل امو عيابلل وهف هنمر يطاق بنعلاو نيثلاكم ونالب هرش
 لري منان هرريغ معشر هاظلارفلان | يواح اق الط الان الخيركشملا
 ءارّررارهاظلاؤرئعملا هءارئيارهاظلاوئاتتلاو ربات اب رهاظلا
 نا جالصلاو ربو رث انلاو_ريباتلا طضعبلابىغمكب الم هيعبلا مدع
 . وارخالا نود اهرح اع ف حالضلا ادب رقو دفع ٍةرّْسلا يدحتم
 - لح ىونشا ناكرفعلا فلتخاو اهريغ نود انم سنجو حالصلا . اهبرقو مار مسادجا هباناتسب ير تشان اك سيلا س نجءفلتحا
 | شر كدعم ..ز كفل ابيرعشسلا ةضوسفم ةرعيشلاريصت ]هو - لهل لب كالثل ار وصلا نمو طردعم ان ى فتك الذ نيرقعق ناتسد

 ْ 00ا 00الى تاعرا لذ كاج اايكتاد
 ناو[ ااموجورهّسلإ ع ردد طووشلا عاهنججال مسلاعيابل ناكواحالصلاّود
 ظ د و 071 داتعملا :الدارخلا
 ١ هيقرخالا لام ققسلا رض نإ يشلا قس ناى|ئققسوملا كو
 . تكذل انيس | كأ هبصن هنمنأب| ن اف ر ارضا هال هزه لاح ا وهعنمرخالا
 ١ ١ ح ايي ناالا دّمحل اخس اهدحامر ضي وسلا ن وكل اريضلاحاس نات
 مثلا ل رصز نر خالا ىشوبالااههنم دحارل : جب / هر ناو سرضتنسلا
 ' هبلاطين ا كرت ئيلظ هرغ هوا عياغس مرُخلا هلق فيو اوس عاب ذا امي

 الث ررضصال ةجاهزباو زيحإ ثيرح درضنا اخد د ثبرمالادج| لعفب
 . قدب رعب عمي ناسنا ىرتشا اذان رش مرا تس عيابلا و ال عو بارض
 ظ ةيلا النبل خس عيبا لعف رم اع دارىلا لاه :اقيلرصس ف جالصلا

1 



 شطعل ملا لت ف « نورثولاف بزولاو_دبكللا لكل امميلع جاوز
 , فب ريلتنلا ة.متنم هنولآب ج اولإةسلا_لرتب فلتلال الدفعلا يسن |

 شطعلابى|٠ بعنو |! ضشقل وع :ن(ي.لاةدرلاب ل تقلاءقباس ببساإ
 . «بيعئوارقلاف لئن ا ال ضبعل اىاعّوفباسةةرسوعطفل اكىرتشاراخ

 دم ناضزمراصن ادع بنعتلاو ثلتلا عيوفولرابجالو خاسفنا الز
 0 ٠١ سلاضلاو قيقرلا ةلماعم ةيرسما ل حس سور طلا
 اجلا ف هل دببسإا م نذابامجمزنالو هز اح قباولو نضر قيقرلا هلماعم
 رهاظلا لص اكةّبرابع هتضنق ا اكرر اهدبحا ولان ذا حتت فو
 حتاعممالا لوما قي ةرااب ريجتلاو يصل | كر زلاو ىرذالابل ا إك

 اهمزاول_زمنوكبو عبتيام لير حالا اة بستلا و || ٠.١ هد
 هنالافوخو ةرهيعلا وف ةمداخلاو بيعل ابّورلاواّيطو ب ايئلاوشنتل

 نيل سس سس لل عم

 لصحيامناو حما عقترب نذابو ىح فر ضنم ا زمءعزمو ةدابعلا عب
 . عيبب هارب نآب همر صن عويس ارم يكس عمال نذاا دصب ككاذ
 ةراوجافامدح] لن ذام نيل نايوإو سد ىلع لف يو تشبلو
 هه ل كو د ول لءعيب/ن بام هل ن ذاولو َهضور لاري او ىف اكو خألا لن ذاب مح معبر

 0 يا فالخو /قباعلو داو راب
 | ىدعل اك م لا بجوتالذ ٌهيصعم قابالان اانل هدْنعَو ابالاب_لزعؤذا

 ريسلارفا ذاالا»بلاق با يزلا ناكللا ف ضرصتي اندنعف تاب الاد يخل
 قلق لو نذالا ب سحإلا ضان يفر ل سيل ذادح ا ن اكمب نذالا
 ص ( 9 اكسل ا /[كز ناصدولمو
 ذاو هر هلابو ذام نكبرإو ناجهبايئلاك ءونون ثاعلاو دّيسسلاه ل
 ف هلائو ذا نكي ايلا ا اناا ل
 نذالاب دبعلل ياكل بلوتو ةرملا كثرت دعب او دلبلا بذر يغ
 ةعملطرش ةرملاو عون اركذ نا مهويدق مسد قدمو عون ف طاجتلا
 قافثالازنمديسلاعتتم اولامئذتسبو هدارم_كخ سياو نذالا .

 نس ايفلاف عينعو |ودمخ اهزس ل بجوا الاةعجارمهشردعنو هيلع
 5 لواوهنسلاك هيلاةجاح ا رسمام امش ةحد هر بغيو يك ذالا هلا تاك

 يركش اولد حنس دل دب الامو ةناوماوش ءارغسل|فديبسلا هل نذاولاذأو
0 



 د

 عل سنن هرضت رع مديل زذالاو عيصصت غاي[ لا لم هتبون ةيبيضعبملا
 هشرا ايدذ الا لق تفففصل !قيرفت نم فالخ هيف ركبوا قلطا ناو
 ( |ىلف ء :الريسلا لام نم هنو لذ |(متالا م اك قبعلا سيلو اين

 زحي/ةيصو_كوبف وا تباقلابو |هوحو باطتخابالامؤييعلا تبتنلا
 عمالو هبه فرصنل | ىف هل ن ذايرإو ديسنل ام هن الغ اتا رام ؤلخدي نا
  كتاكلانالخ وسلا هث ضن ناالا ءاوشلاو عيل ابويسل|)ءاعين انة دّبس
 01 يتابع نت لباسوووجاد
 هّتنر نهرب وا »سف رجوبو اهْسْسن عسب نار وجع الف هل قف يصب
 ةراخجلامس|نال كاد بْن ذازمربالل ب ئاجهلا سن ذالاى || وننسسم

 ٠ 11 ا رجب ما ل
 0 الع جلا !اومارجوي نال رعت
 قلعتلوز ذاربغبري اربعل لونين إ هلرسببلو هلباقم يك ذالا جدا او

 ريغب ح اكنلا_دوىف هوت ثنو عصب ل خذا كليكولاب ةدهجلا
 قماش | وسو هيرصتنب هلومب داش الازببجنو عاوج عءالاف ديسلا نذ ا
 هتيقر ق فرضنلا الو ه انعم هتعفنمو هَسِقرَو ىدالل ل وق ناىلا
 ١ 0 ا وسلا بساع رسم دقت فسم

 ١ كرو ذايلا قنيرلان دابو هتنشر ةستب نا روض اله نالءتنقر قف
 ' « نانعم فرصن ىر هلل هارتشا هن ولاه بلا فاضهاا هدبعل اهل ا ىقدل
 يا ابيفالذ داع شلك نع هلى عالذ |نيعم عانس عبو ار حلى شك
 ترم نذابالا(فلطم اتلاف عايل بسلا ن ذايزت كركي حاجا
 فديسلاهلز ذا نان ك[ذ كواشتالواديسلاُن ذا ن لدشلا
 الهناحابصنلاى د هل ديسلا_الزعب لو ذ اهلا نو ذام غن اجد
  فاوج نم لصاءداترراب| قامو. شالا دّيسلا لوب مدح| لعن
 " اههلكر عش عز هديجرت ةضورلاالف ني ىلا ءرصب / نعم ىف ن ذالا
 ٍْ ىتهتفتلب (قم لاو يباذغلاومامالا دنع صدالا»ن الو ه امرق نال كاري
 ' باغلاؤرصالا نال ل ماعر نا لزاج صحت فر لعب نمو بيلا الع
 ربثعملا هريس ٌنذ | عب نخل ماعي ناك 2س قرا عزمو ةيرعل |
 ١ سانلا نب عاشنإت !؟تيدنودينذالا لعل عيانآقب لصال| ن الن ذالإ

 , لماحم_لول ةديرلا ةماقارسعل هل ن نيح هد يبس عمسو |هل فوذام هنا د نع



 انا حر ل انولام الحب >يرتتلو همرعلصالا نال دذ امانا هوك كلالو
 دقعل ال فس كولا ن ا قلأو هتلماعم هلز اجرخا هفدصو نالذ كيكو .
 بيفباكن خلا_امشيام لب نيقيلاعلاب دارملا رسبلو دبعلا فالذج هسقنل
 . رب بلطملا نالامحا هين دحاو ل دعر اخا وليل هو عوبشلابز شغلا
 ثا نود هر |<زم هفيابولو عويشلا نم لد اوه ليهب ةافتلالا ةعفشلا
 يدق اسم ن ابو هن ايحاناظ هثروم لامع( ن مك (نوذام لن (ف ةديس

 تماعمزجن /ك(5-ل 6| ذا يديس ل عرج اوت نو ذا هع
 لطابهرفع نار بحتيوهو دئاعلا هلاؤصالا قديلع و له دبسد ناو
 زج عايوا ديسلا تعا ذان بو نيدبديسلا_لامف هيلع ومال صحو
 هن ادع ك4 نالّوتعلار عز لماعي لا ديسلا_ل141ن اعمل
 ورارؤكسالا ةنطلس توطعن حياد قتعل (بو_ليكوؤ المالختسا
 كافل دنع ءنذاب ثرزييح ضوعلا هيلا اسبال نان ذالإ ع نادعب لماعزي
 ' نم عانت ا/| لذاليِو ف داَص نم نإ اكن ذالا د يسلار كنان م نوخ
 داثرالإو عقب امم اهوحنو هن ذاب هابلاو ةلاكولا تيب ىتحهيلاولسننلا

 دابلا نولذينبح_-ل عن ل وعفا: (نلاب ترب ةارق حفنو هنا
 نى عفت نا نوألملا ةلماعم «ىدل طركشي الو ديني عم نييك لع
 قلعتالامريسلاد يلا عذري ن أو ةنمزلا فركب نإ: وحبل ب ديسلا##لام
 بلال ح انلا نؤموريلامب قلعس اكديلع رك ف هبسلب اجل اي اإنيد
 ' جر 2 اجلا قلعتب ويلعب عاجلا 1ح عاطفنا/ملعرجدعب
 قلعتيو ىا هّيم ذو علام نم ءادآلا ف ن ذا (هنلإ وف ن ذالان الد ام سارو
 همرزل قح هنالنيدلاب افلا كامو بسلا طي | ثيحاصي |هتمذب
 ريسلا4إععوجرالب هوا داههزلبو قتعاذادب 00
 نتعلا| ليف ءادالاكن اكف فرلا ةيّوخس | (لنتعلارعر»|داهئال دالاس
 داكن اعجوب ين 6 نويرلا امرك اذا_ليكولاو ضارفل الهاعتالخج ٠

 تكي نيد هنالت اهنلا نيد [ي قلعّبالف قنؤرلاى | هشّتدال ةلاكولا
 ةدتعم ةضواعم زل نا/هديسٍةم ذالو دبعلا كوب قاعتيإو هقحتسم يلعفر (هنل سد تن 6 نوذ (لادجا لف ولذ قادلصل اهههحتسم ىضرب



 نكي ادقووعت ادي عدرا امد ايلا بر خالبعلا بل العين إم

 7 ءلمالكضق انتو عاوهينو ف "دل اء شريت ءت اولا بح اضو بسلا

 هجو [ًثالثت (ّضلا نوذانلا ةارتش ام نكد يسلا ةبلاطضيف زيزعلا ةىكح

 0 او نو دب ب ذ رعب تلا : بلاطي هن | اهركح |

 رولا رع ارصفاسلا | ودّيسلاةصذبالو توري نلعتشا/نوذالا

 00 :يلبسلا لاو جلا و ةصودل اورلعهعشو
 يعا او مامالا ةقيرطوف ديسلاةبلاظم جرن نمالوا ةاركذام نأ

 0 اهنا كيرذالا ك4 ونبرتكآلاة قير طايناث هاركذامو
 الا امحيزيمالعلا نيب ىتيقلبلا وا

 ؛ًذالائريسلا بل اطبف نو ذاملا ب و خرلاو لالاس ارب قلعتلا دع

 دباس ىلاى دعس ال هناإعديسل اكنب نلعساليلوق لمحو كخ نم

 ةدازو نسحوهو ىَينان يقيرطل اسك ب حّرصم انهو تاقلاوما

 توسلاةلاطملا نه_وزلبالع اك/ذو هانتمره قف انسحىشلرزلا

 نق غب بلاطب بيرغلا ةففل نانو /هوحو ٍبيِرْقلا دفن ف 7 ةمذلا هب

 قلعشو هتمذ يف ترن الو يراعلا ةوسكيو لاماليذلا طئيقللاو

 تقرت عي دو فلتما ناكر لوجو ل |
 رلاعتسا *اشيز !تايدلإبفع دبعلا ةيانج ةبَفاس ل هريغيو| نا (و ذام

 ءتناجيداومبسل ل ضشيديسلا 2 ذابةعب دولاب نم يداح لاو امد

 ديسلالعز ايضلا ناديسلا ن ذاب عدوتسا |ذاهف بلوقْسلاو م ديغل فرعبإل

 اذا (مفو تالتالا هلطلسم دصلابب ىف قنا شو عدوتسسملاءن ا
 ثوجرلتاولإك ىلع تبق ب قلعت نايضلا ن اون ذاربخر دوتس |

 لوقو فلتان ايش عاب نه طلس عدوملان له تمزي جو قد ع 4
 ّْ ٌنامَصو حاعنلا نوم قلعت و فالذلل|زه ىلا اش | ةعي دوولو داي

 ٍجهلنوذام نم اح لاعو هربغيو حاصلا ف هل نود منم لح

 0 برفاو همز |وزلب وم | خوش اهزمالا ن ا

 اداتحم نلا دعب ل امه هوه و ٌهْفْعْنل اورههلا ىدوبف هبسلدضلا ا شن

 " ناللق بلاعالاهوكو ةيصولاك] ب دانو ا هوك بباطتحالاب نع
 " اذكفنايضلا ف نذاتا دعب بسلام ن(ضلا يدوبد هلوانتت من ذالا



 بسكب ام ةبداتلا مفرد عت ناب نيبابلا نيب بوست [يضتقب سايقلاو اول ف. 7
 د( باعني قفل اف نامضلاو حاكنل از مدف نوذالا عرفو دعبوان ذالادعر+:
 ريظبالح اكنلا ف هشنو داهلا عوق و رعبو نايذلاة ين ذالادعر بسلا

 أو نايضلا لل لبق هبسلن مى دوي و يو اح ا بلودو ههيج ع ؤ
 رثاالذا زك سلو ه رعبا الف هبسلياءنلعتناماةفدنلاو
 هنالف نوذ املا قءاجت_ لا« ناضلاو حاكنلا نوم ن لعن اماو انه جلا
 وابسكق يؤرلا ن اك ذا اذه ثم اهغلا نيرآه بو ن د ذامدقعي_مرا ند
 قلعتشى اهتم زر ءاحي_لامالو بسك نآيرإ ناوىا الاو الام
 كتب تمزل نوبداتالن عادا( بلي هسمزب ن (ضلاو حاونلا نوم
 بلازمز ذ|ن ورب قيئرلا هاركش] آمن اف ن ذاالب كرجل نكتسمإ
 7 ابلا ناله بسكب الو هتبِقر بال هت مؤب هن اهض قلعتب هفلناف
 يرسم دصي نااماهناب دبعل قوقل! قلعت طضرفو نالتالاى ع
 قلعت لا تامالتالاف اك مهر ايحأراو |تالماعمل ا فاك اكمام اييتخاب
 همزر َناعسيف اثلاالواديسسلاى ذرب نوكيب ناام! لو الاو دبعل | ويقرب
 انوذام هنولهبلامضنارق ن ولين اما لوالاو قتعلازعل هب عشربعلا
 ةراضيلار « واي لوالاوهجسلبو هتمرب قلعن  انلا الوأ تءاعتلا ف
 ريسلاةعاط ىرب يذل م يالاريغز يسم اوف تفالتالاى ا ةبسلاب اذه واضي |
 ةءاطكبب ىزل | حالو نونو لفط ز هزيم ا ريعاما رمايأم لكى
 نلعت نانهتايانهل هس ايس إكه ةمزب ىلعش ديسل | ن ذاب ميالئافديسلا
 هوك رهو از اضواء اج نب دزههيلع بجو نخل يقرلاب سلب
 نم بلع بجاو نمو هلمعل مرجان مل قالا مر هديبس همدئتسإ هل
 كصتلاف هلهنذاب ديسلا نالف م غلا اما هوك ردد أك ند
 |وهارباس سم لاب بلوط فوق |ذاف ههسآى عصْرْخلاكاحانأ
 ٌدخاديسلانامتداز ن |هّيرجانالف نيرما/ا لام ِدْغَملا نوكاماد
 قيقرلا /(#ما/و [رلعرب ازا اب ديسلام |زلالىضتقمالف تدل ناو بيازلا
 ميقلاو الاب الاكد ةميرلاهبشان كتولممةالدّيسلاهكلمذأو
 !ثيررح ره اظل ريسلا كيلي كلمهناهيلصولا نابهيلا_راشنلا
 كارلا طرشي ن |الاع يابلاهل اهف ل هةلداتبعع اياز م
 ىعئلا]جتن ا ا. وس لوزا نلوم ص اصتحخ اف اضادبلا هفاضإلا لا



 هكلمالديسلا لالا كن ديسلا كام نم ىشربعلا ريوق ناكن اهنا
 نُتلاو هرب قامو دبعل اوه عينبلا نوكيو حصيف عاتبملاءطركشي ناالا
 اهرهغو جاعنو عيبو يرش نمهفرصتب قبقرلاد سالو «يلباقم ف
 ناورمامالا_لاق ن ذ | ريغبهنم مصِبِن ةيصوو ةبه لوقو علخءالا
 هنالذ ديسلا ن ذاريغب هزه م دالهنااماريسلاه ل

 5-2 بالو ب اطتحالا هس ان اضوع هبفعُز العب ( نزلا نالف
 هاسشنلا (يامالك نالّحْيضولا و ةبهل ا هلو بوصهنو ديسلا ل از هنااا
 ةزيسإع ىنعلزم هبىصرلاو | بوه ن اءولو_زم اك اضوع بفعل 5
 لاحق ىاالاحّممن ديسلاة عب / ناو وق معي هن اف هعرفو | هلصأن م
 ناناوبقفديسلاو اابستلم هب ىعولاوا ب وهوملان اكن اب ميلَغ ف نع
 0 اههوحتو رغضوا ةنامزل لاه ا قديسل اع همن تبجو
 يذلاهسرف هبه هلو بق صين لمطلة بنلاب ّقولدّيسلاب اًيارضاه يف نال
 باستيلا ناد اى هل فطلاوع هتففن بجي لن اهم, هل ةيصولاو ملعق تعب
 هلام ال فنالا ف تْمْفن ثبَجو اذ ام ِناَلْييِ لفطلا لع يرضصال
 وا بوهوهلان امو امي ان مع افطع ب صئلابهءْدَج وا لوقو لفطلا ع
 الاح هّضفنمزلبالو لفطلاو ا ريسلا عن تعلن م ءزح هب ىضوملا

 هُكْلَم قيفرلا لص اذاد رمسومزفطلال و لاو قيقرلا هلِبقَي نا مصمت
 اذاواكيف هزيس لكم ةيلخدي هداصاه نان  ديصك ارمي 5

 ةّيصولاو | ةيملاقيقولا_لوبقد هيلع قتعل نم هزج ديسل فكم
 تاعلاتاعربت ف وصلا عدقاب ىاقتعل اىوسبال هيلعشكو

 ئه ذاهب دارضالل رم هيئاي مصب الف رسوما ل فطلا هل بو ىف بارا جال سل
 فلات حن[ ص 2 كد /ه 1
 وهوا الا و وف (هدحال تراولا فاتحاو !نادق اعنملا ىاانلتخا|ذا
 يرتشللاو عيابلا تلتمخااذاإك ةضداعم دنع ةنصةيخالاثءاوو
 راذاطرش قو اهنيبعو ا م دحاو سجون يلاو|نملإدوو

 واكدقو |لجالاطرشيو | نمل ا ليفكلار !نفرلاطرشو ا حردتو |
 ك(/يلاو لماعلاو السلا دقعة فص هيلا ّقسملاو اسما جفن
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 نيعلا رح ساو رجوملاو ال اهلا واذ 6 سلا واضافت دفع ةفصوف
 ”اصتماواعلخ او اق ادصلا ف جوزلا ىف !: ةارملاواةرجالاو|ةرجوملا
 "2 اعنفاعيم اهزمدح اول: نيبال دنعلا صدت نا ليلا زيدل عولصلا
 ةدحاو ابيب موصل اى ينم لكن لح ةنيبلكماقا ناب ناتنيبلا ىا
 .لوفت ابثاو بحاص_لوقىفل ل عنلحي ناب انذ منيع تااو ىفش
 لافي جز نالب_زيرعلاى ف ن امهجو نيليكو نا دك اعلا ناك اذ !(مند
 مالوصنقم وهو ى لينا «يفل احن حالا نولي ن | ىغبنب ةضورلا
 امفف هبلعىعدم هب الذ (ينم_حلكف دحام |فاد صلاة د زعل |
 .بلعورمعبابلاهبامرسفجل ب لاقف تلاب د بعل |لتعب تلاقاذا
 ! لوقف دذد بل ١ عسديلع يدم يراشملاو ةبام سس خيب

 -اهاواغربغيو نيك حصل اك هيلع ىئدما دي /
 قف تابئالاو عنلا نيبننل <ئاهي نو اقصوا وا ادفع نم كك
 رع |وعد نمض و هبحاصويعدي ىذلا دفعا ارث اكن| نالث هنبم,
 نزحني كو هاعداام تابياو قلنا قنوع نل كن اهل نراقموارخ ا
 ةءعاقزاره اىراعل [ غن اعيونلا و تلا لعت (بئالإ ق ضلك ن اه ثراولا
 .نعاوتلسن او ف ادصلا ىف هةيركدو تلال يعل عدى قل وع فلخ اف
 انلتتخاولو هوم ف دص هن لع بلغ اذ افلح ا ثراوللروكو انه
 يملا اكدتحا وكسلا_لوقف لول اف هكفص ف ار فعل لصإو
 هقلرف ع هفصوف هلوفد هير زر اح ارو قايبسأك الاخ بعدم لوقف
 نالت وص اعاتفتا ةريغو يداح الوقف نعازهال هل رعو عشر
 فتلاب[ئعب ل ةول هنادضورلاو شي حلإفف اطرش س يلام افا
 قٌدو دامضا| ببس تن لع ع يابلا نلجر مخ قو ةيام سمخجل ب لاف
 مل نيعيابملا ناعم فلاكلاب اكن ن افلا يبق نمل دق ى عاذنلا
 اهمف اقناب نئصلا توست طرشلا لن اع ك(ذ لوف :ىصل او عاقغنت
 تت ابثالاو قا نيب عمجفنلاكىضتو ايلع «زفاقن |الخيابلا نيمدو |
 اعيجالكنولوآل اب يتم لك ل اصئال منع لعنولاك (هدح نع لكانواع
 لالي اب رن و ةضورلا قى جد اكدموصخملا اكون (يناكو_رمالا فقد
 لوفش تابثالاو ءدمو ىقْنلا ق هيلع د م هنال ىتنب هئلحجوف مم
 كراشلا لوقدو ثان تعب دلو هءام سمع تعب امالثم عيابلا



 «ع ايار بجا

 ” طف ىو لارا زعو ةباان نسم ترركش اد فلو ملاب تيركش | ام

 .لوقب م [يالا دكاّتو طرشس بيتل انا دين ب ا

 دعب هيل | دوعي عيبملا نالي را بناجن الة مذ ففي ااععبا
 0 نيب ب وسنلا لامس الف لعرب رعاعي (بنولف تلاخلا

 هناف اهسدب ىف انبع اهعادتول كرما اكركاح ار بكتبف يو اهلا ق الطالا الخ مامالاءلاف ٠
 لك رح ن | ىغبني و يعفارلا بلف (ههنم اش نم نيجب ادد

 باجُةّدَف ةءارثلاذخام ناب بلطملا فمش انو اذام ن ملا ن الع
 كرتعلافة دومهم ىفو اونا/ا ليلعت ىف هوركذ كب اج لع

 هاا ءاسم لح ابادب ايدو (نئمخالاو اع مرح ا انلعج ت /و
|< | 

 000 0ا ل اناك سد باتو فدو ىف اهلتحخ ا

 ايا عيابلا م مرض ن الف قادصلا فاماو_رهاظف بآذكلاو اى'اما

 اوس حالا 10 تسل ا ا ةوقعلن اع

 تلا دتعلا وط اهل احن اذاو عي 'ريصي حرب وهذ جدلا

 كذف يرخشسلا < جذ د < عي رابلا 0 احا (مهوعرب لب

 تالتخالا اعاد انو وب حب ابلا هبلط ام يرتشممل اع دو |

 16 احط اهوحنو ءاق اسمو عيب زس درع ف )اهل اإ ينم ليلو
 لبو اعجب | اهلربلٌقيك وسمو عضب يعش وام در يسسم عجم

 0 للخالق تس حلاصف صاع بجد ذو

 مدلازع ادفعال ع ازنلا طف * د ن افلاحتب (ي ان هسضصوا

 ضرعٌه فلت>ااذاو د دارا ادب ىلا يبو دفعل اى فدي لب

 عيل ع دخلا و اعلا )وسلا حبكم نانل كن فا جاع جدلا
 سي هبتاكدال «لعهفيفر قتعااذاو لثمارجمرف وفروع ضبلا دبا

 و
0 

 7 ج عضبلاو مدلا ىئال عزم دارا نموارلا 07 فيفا لو يكل
 "ا وشفللا احلا خسف م هلوق نااهدح | نارم هيف لربلا ريف قمع

 0 1 د1 الرتب تلا /

 فداك دالتخا لعن اادجب (غرارص العاج اؤعسفب (غا تان اك نان
 اهرح .اوا ملط يثعرلا (هلاجسن نق وب لفو اهريعو ةضورلام الك هيلع
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 دحاباببصرن نا اما اهل_-لومي لب ة ةموصخلا كن اداغي كميل نايس

 لاوس نعيو ةموصخم ا 00 اا دما

 ددرت هم امالازنعةضورل اوبر رعل 0 ١

 . ةليسملافان قرن اوتفوشر تاي اسس 2 0

 كيبلارلا رين نتعلاو ةبلاو مدا فلوق نقر در 22
 لربلا بجو 7 ا 1-0 اعاذا(يإيضتفل

 لا كسا انا ريغ م سلا سفن
 هبدلإوا جلا ل صح ؛ ارذوع ىف ئيسفلازسربال
 ا مير كولا كلارادو
 جيسفن او نهض نم ب اصصالا بنكي_زعسإة ريغ (ملبمأو حاسلاو

 نسيوهو اهرحا هكس ناوم ظالإو 77077
 ىسهاو | د فعلا اذ اد طقف اًرهاطئسفنالطسمو | كرف
 هضعل تلز نان تلت ادا دري ايِفابن اك ناهريغو | نن نم ضوضم 3 2
 بلل موب وتم رق د ةمق دالثم نم تلاتلا كدب ودق ادم
 ةتتافاخ نع تن ّزخ ةىقلاو تيقبوا نبعلا (ديرمبت )»ل
 هب لصتاربز عم ضوبفملا دب و ذينببح | لارطن نيعلا
 0 و هوحوركجشلابإر نمسلاك

 ل هج: [رث دئاعلا ل اكن السم
 لثيلا ةرجاعم حب عيبا ةسل. ل اا عتق | ل لاب
 دواس اذا امي ّحَِد رسل قنا ةمبف درو ةيفابلا
 اكلم ريصي هناو هبلعع فاو هل نإ الا ذا يرتشسما ا دنع قبا
 كرب عرو هكلم نيبو هيب ةترملا :ىقلا هلم رغب ىداشسلان او عيابلا
 ضوبفيلا نلك 5 ىا ناكر ةرخاواه در قب الع جر اذاه لوليخ اب
 بساو ٌريَصُت نإضيقلا ( مزال نهر فنلاّجلاب رقعلاهش هل |يذلا
 ددكاعت لا رابلا ريصي فسم سابقا 0

 برغر كانا 'انب ةصقو | لثم لم هلرب يركش نملرلا
 ريصي ملاذ هي ع



 م. «كيحص ةداك هب اكوا يرتشسلا معاب دقو دقعلا شاذ أو دياوزلا نم
 اكلا روصو خيابلا رخل مب لبق نا هل دب عيابلام رغب هنا قثلانلاو هلك
 (هكالماهسْفن باكل ارب عتب حسنت ل اهلا ن برت كا ربصيا نا نب

 نوهيرملا عيب نو رب نلي نهرل ل عنب الاخ لان بري بان هرلا فو بصي
 .كف الل صونل | نكي نهرلا ناب ف دصملاح رش فاك ب يجأ الما
 تلقا باعلان ولان ةباّكلا فالخ نيزلاةيفوتباتت الاه
 ي | [0ا/نهرلاو بت اكسلاو هِقر غلا ندإلا ةمقد يداعل_لوفو
 دربو نوشرملا قف ةميفل باجي | ق الط | هيف ةقرغلا النو هرم اةيقو
 مرغل اخ | نيب عيابلارييخت مدع دتقي هنا(هرح|نارما هيلع
 قااثلا ةضورلاو زيدعلا فام تالخوهر كافل كاربصلاو
 ٍتبوجو ىواح ان الطا اع اضيب /|دراووهو فم نصسلا مك و

 همعلا ب اهج|ىىضسقي ناصق ال اءيفنم.اقلاريغ ىو هلوكو :سقلا
 جاينلاو ةضورلا قالطا ه ضْسق | اكمّدعتملاو ىشملانعب قرر ميغ نم
 لثما بوح و بلطملايف اكد وهيشللا»يدردايلا,_ حو ذلاوهو
 شيكت نطير ز و كابسلا وصد د بت بلا ق كج رلعو لثمل اد

 دسافلاع بلاى تالذ اكوهو_لاطاو ب درو اياز دعت تزيملا

 ناكندقعو افلتخ ا |ذإو رم اك شلا ؤلشلا ب٠ وجو هزد مصصالاو
 أصونم لكن اح غتبهو لييخالا لانو فشل( لعب مرج| تل

 بكيان غيلصا/او رفعي عا دراوتب لذإ بج اص يوعد فن ديعرعم | اينن
 هنلكو سهو امه |عيبلا دم فليت خالو ا ةبسل (ب (ينملك

 ةبهل اعدم ه دري ةموصالا عطقنتو يرش |(ام هن | ةبهلا عدم
 ل ييذالادو ثنساو هل ك(مالذأ لاو لصلاة دباوز عم

 |! اشاو دارلا بلم ىف بو دحاع اقفنا (ْم/شيح نم لصفنمل ا دز

 < ةبمل اهعش خالاو ءاوشلا هيب مرح ان تكل بس ئىفائلحتا

 ضيقلاف فقة با كاملا مرتي ال[ مااو بهل | يرعد نا تسيجأر
 اذ بعدم نلحيفعل :بعو افلتخا اذار هاوعد يفدجوب]و نذالا
 امالو» وفلان ييخت ل بل اقف فل اب_اكيرج أو |لتعب #ن اف
 قع بح اصرادتاكلدب_رهالل اهتالماعد اا( لع شلك نم
 هب راك: روصلا بلاغ ىق ىا(ءلاع ةدباو رز زم داشرالالوقورقحلا

. 

 -220 نيك ده عت



 فكرواحه ا فالطا ىلع دّْْذ داسنفل | ىىدم م ق دصي هرهسإر وص نع

 دار | هنارعبابلا ع داف عناعرذ ن (لعب (ملو ضر |لم اعارذ عاباهادحأ 'ئ

 .ًالتحاؤصيلهعاشابا يزنشملاىداو رقعلا مهيار نيعماعار ذ
 فيدحتع يسار ساهل طرشلاةيسمالعل | اسإ ةضورلا د باو ز ىف اجرا
 مس اعنالا عع قو اصلا ناىافلتخ ا :يتاتلاد اراه ير داهنالعيانلا
 هال ةضورلاة دارو باوصلإ عر اكنالاىعرم ق دص فارتعالو |
 ترعى عر سوا نون اناو لّدت اكديسسلا تلاف'قلاثلا بلاغلا
 ةباكلا ةسيجتارلاههم رج اكقردصر خو |نونج هلاح ديسلا
 ه٠تبار لب عيابلا لاو عسل ا تيارام يرتشللا_بل 6 ةنعبارلا
 انهلقني ان ع ألان( ؟نيابا لت لؤْغملان | يا. هلا ىو ان مف
 دن هنم صصإلا ناو فوعملا نالخلا هنا يد ؤنلا دز نالخ نع
 بحاص هاضبرازلاو ىهّينا يل ازغلا ع زف هيلعو ملا عدم
 شلات صللاز [حالصلانبا (لبقو ةعنرلا نبا لِبقو تاررلا
 ىوفلافءووعناو :ءارلاهبلعومتش اى دلاذ |حالصلا تايسلا#"
 كدنسا|ن ا دال ايكدم نا نمو م (كااذ حدد ديلا بهذ اموه
 كالتخإب اهدئس |ن اوهمرعّْلصالا نالق د صيالن دسفم سان مال[
 نال اند ادج . قموهو (يرعلصالا نال فرص طرش.و انكر
 ناو داسمل ا كدم لوف لول اهرسفمطرشل مدع ل اكناةعئرلا

 نيضيافإ الا اًرطن  يسصل وعدم لود اًدِسفم م دوحو:ن 3

 ةسماه ا بقلبلاو كبسلا ىوونلاّ فاو نللة داعلا بارطضأو
 ىوغبلامو (:ةيغف عب ايلا لبا و عيسبلا تي أر يرغشملا بل اة عسلع
 حيابلا نم 57 كال يواتث فو حالا ةدصي ىارمعلاو

 مقا دفن ك[دال|هنم عمس /ناو هلومل تغتل ل اقلطم عيبا« بارق | خي
 ركملا ول 6 نياوف اع جر ف دارقالا كطسإم همالك, ل صو ناأ ع يبلا 5

 طرتس اكله اغلخ ا م حالصلاو رب لد ثمل عا هس د انلاةساعةس
 ةييورلإو (ميالتخاكهناهريغخو يعرذا| ات ا[س ايلاف الماعطقلا
 لصالا: ىلدل نوض عب الف هن ووعي إل ةماعلا بلاغ نال كو أو
 دنعاخل اب نكاإ عيالا ل 6 عب اهيل فب الفن |بلاغلاو مرآكذ مدع
 /(ورلا هركاز عبادلا قدص دلك نك ذامو يرتشم ]لنا او عيبلا



 ش ةدرلاقافلتحا|ذاو ىواتفلاق نييسعلا ىذاقلاب اج |هبو رردملا هم

 ٠ وو ا ع ضبئتدق دو درهلان اكن اف ببعل (ب
 انيعماضوعن اكناو هنيع ضوقلاهن يد | نم قدص اهوكيو

 فرغلي نيم كتملا ف ذص نينجملانفلاو عب اكرفعلا هيلعإلرو
 بيتواجرانتو بلع د فعل عت دامزبت ى ءاقغتارق نيعبلا ف هنا

 0 اتم ةمزلاف ذو دفعل ا ذاقيو همدعلصالاو د
 د ربدلا ضيقلا مدعو ةنمذلا يف هداقب لص اد دقعلا م يلعب 0
 يدلاكل سمانه نال مذ قف اعوينتضدق يزل لتس انه نا
 ” ا نك نلحه بلا اسلاو يركشسإ كنا اذا هّيتضنف |

 ضر 2" سساوةد ة سانا ةسيبببلاو ىذإلا ة عيال
 نس مععاقد ب ال ةعساروهردسللان الم إنا
 ناجام ضدقزاجو يو احلا لة ىلع 1ذ لثم برقو ةيلطوخلا|

 اذهىاوا دقعل اوف نيعيذلا تشن انهن إو انه هيذوه عق فو هّيلس
 مرش اوفو رلتا نيعمض وعود تناح كاذل نيعيرل !لعيبم ا
 ؛احولمهاررلاهبصاغ ناةّمَتلا شو ةيياثلا عي(ناو ىداإ ا

 بصاعلا تدصمل ان هيفار د نوكتن اكل كاع[ اىارغإز ذب
 دكموهو هبزغ اه طرخا 0 «عددب تربت عيب - الانا ظ

 تسيل ل / اقف هر دول ضحاف عيلط بهار د هعدو ارلافكو هل |

 طظافل | اديان ا ودنيا افلس اارسسلو نش تيلاو_ سلاف ([
 ىقئنادعر متل افلسو سلجم ا ةسسل لإ 00 .ىسرّصتخلا 0
 لصالاو للا ظفلب ةّمزلا قف ْيوصوم عيلاع اونا نم عونوهو |
 سابعزلال(ع ةيالان يديم 20 شا جدلا كاز 9 '

 نكسلاو نكخملا وهز دو ىعف (ثلاهنع هاذ ر_ملسلا[دارنلا
 ةنسلادلا | ى 0 ةنردملا ير اح اواصونلام دق هنع

 1 ءولعم دلك تسب لف ماس |نم لاهو نينبسملاو ا
 ظ (مفالوام الكلاو هلع عاجالا رفعت اوم ا ل 0 ' 1

 00 هس طوشهيدرا ملا هادا اين ا
 معمسوف نيعويلشو لام سار لسن 00 ا

 1 ظ



 قس ابع نمر هيظ دم ع اعلاب اعلا عب ب نم نوليالبل بايخ سل

 71 امدنم ىوتس ا عتوفد

 دبعل ا ؤارارلا د اها انك ه نفص ءب طماشه

 تدب هتلعتا ةعئنلا تناكلو حاجا قلت ساو
 فتون دك هش 0 | وسمع سلا |سألب لعج ول 3

0 0 
 يئن ا ضازعالا هباب ف ةعفنسلا# بأم عسا مس

 طونى الفلل ينضتقي ىداقم هلو فطع هلوقو

 هنمهلستلال ةقصخ اهلسشرعد ع و

 قدبتعللا نالةيلعإو دق انة !ةلاوعلا نا ةلاوحب

 17 اولو 00 / تي يمل صضبقلامهسلا

 .هبلا ةعئرو ةنع قب اين هيلا سلا ى |هعذرب نا نيد هيلع ءا نم

 ضيفي | اهيزع يلام سسيلارما اولو لاما سارلاضنف نكي م د

 قرتلاو عمسلجملا ةسرضبقف نع ةب نرسل زر م كلاس ار
 ا |متزغو ضمفلا ف هلاليكو هيلااسملا م يرغن |
 بولت فالأو هكلي لبزم ضايفالاةنا مابا لال

 رم ع قرلاب نوبرملا وما( /ن اكولف هةنلشن فالكم هلا اف هديخل
 ملسلا ملفي م «ضبئلا سما زعالكد راصضيقلابهيلا

 مروصسالد ابلأ /ىا ةديعب اهضمقل 42 ((رخآ[ ضو 1

 امم شنقا دفن دوش ل افلاريغل اكلم ضبفلاب رصين ُيِف
 حصتها ةضو راو زيعلا مالك د وسم هاله بش باقل
 دنم مهشوت إك /!نودهيلا نم ل الاس اوب هلاوحم ا

 ومب ادار وتقلل خلا ارش زوم وام
 هل ىم
 دل تاس نست ام 0

 ملايانساز ناكولاو ايقيقح (فيضحاحف هي وار سلبا لالاساد
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 لك يرتشسم [تاتعا ذوننب لو ضيا | لش هيلا _ٍر سسلا هن تعاف اًدبع
 دلو ل هن اكلم تاب انه زفْي ليم مص الا وهو ضبقلا

 ذوُمنل ابكي اقلاو هلاوحلا دبا شر هسلا يسد غليالو يحاضبف ناكل
 يلع لف رقعلادروتلاوحلا اسم ناب لاركاو نتعل رخلسم نيبهقدش
 ميلف هفيعص ميهص ىلا فبعض ض بش مم > هيف ضبْعلاو نيعم ريغ

 قضنقل امآو نيعموع[ فرت 5 قكعلا لسمو دفعل -
 سر صم قزفئلادعب هئلع «زيبىفسالياربتع | نار لكلا

 دمر | دوعنلا 0001 تلم نوسلاقلاو تو يزنرلا
 ناد ضابو ملا 0 0
 0111 ايش جوي_ل ناهيج

 مرج نم بابللا حر جت أوهو دجوفنلارم

 | ل لمع ادعب رز نمل ادب دعما

 ' قف ف[ رضبفلا طرشما | انلقو هيلا اىكعقعيزملالا
 2ع تعلم 2 لخد اذ | نالوطصباللا |ىشلرمزلا باق[
 سلتا ل امارس ارض نق ى والا 1 يقي حال يلح ضمن

 ةنعرلاريجتديلعلد ا[ضانالا طرشلاب اندالا ناومادبن
 ربتسلد ف زم الف هاشر الا هب ربعانإو ملسنلاب (هريكو حش او
 01 / ةيوحشلاب الماسملا ١١ ارّبخاربغب 0
 طيفلاو ب ابعالاكن يذق اعريلا د يح ا هيف طواشاا مب الارقعلا
 سلجم او هضتفاش ارب احول منا هين فض نصملا وكرر كي
 ا صيختلا حرس ىف لافقلاهب حرص اد سا نا عضال او جد

 لا احادي ةرالادك ا انلو فرصلاو 2
 0 ناب ايحرسلج نييلافلا

 7 سلا نايراو هدر نيت ايفا( باهلاس أر ناكو هاضنق

 حصالأ ؛ لالا ةدرتعز ادعب ىادعإ نيعاغال اك ل اوةفالو لثع

 00 نانو نا اقتسسي نه نيو نإب هيلا_داغملاتالكلاز+
 سلسل لس و نيعد م ةمزل إو فوصوس مر إف فوصوماع ا

 ةصتاذفم هقعلا : اعلا ديف ناعرل ان دقحل ايرح

 كوانتا د فعلا نال الدفعلادعب نيعلا لرب فت
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 نتف لسن كن هلم در ايلا سيار تلتدقو رئفجل | َهء

 ” ةعاالاح نا اعد هلا احب نر سو امو ٍ

 انهن بوث ا انهلن معتم ىف هلا للس اولف هبطعي سلا ظ فا نال
 لالتخالاعينالو هّزيدل اور طوشللا+اهتنال اسد قعنرر ادبعلا|
 يلا هفاضاو ةينررلاىعضيهستلا ذا"هلو ا

 لاةضيمح ىف ذوخ ام هن اباطرش انه ةيمسولعضرتعاو هضفانت نيعلا

 االامطرشلاب نو ارت [مفلا نان هتنحااو رع اجراخ نوكمطوشلاو

 2ايلنتي عادل نبت داو ئشلا زج زيزبج لذ انت هئمّو

 اه نالصرلبو اولب هيلاد اثنان اللا نم عصالا هنا /

 عطش اةيمخ سنابل ءاض الابد يس موتسبا

 ىحكشلن لحج دعتل انهو ةرب .افلامدحال ايان ع /قانلاو ابلاغ

 نافاوتناعلو هن 1( و لطبيدقعل | نااهدح | نيهجو
 1 ل هن ال صل دل از ةراعص ةنرك هيد سع

 0 و 1ع كاد ةريغصلاب . سرتحاو ف اعياناصي دقو

 حرا ل واو ةرعغصلا ةيزفل اهفر ةشنبلا

 لافيو نونلاو هكانبلا .ديعس نبِدبز لاهنع سى ضر

 1 اوت ءعينب ا كله 9 / دولا هشلاا ءايلأب

 نكاو يدومي ايالل اقف نالذ ينبطداح نمم ولعم لجاوإ|(مولعم

 فقباطب اجزم ى ساكو /او لحالانمانكو 7 /ايواشس الا
 0 50 فتلئوملا سس ارلاة اورد تالف

 طب اجزم ةامسم اقوسو لعبب| "ل 0
 2 اطع ان ٌيسمزج يل لعسا

 اكد ل /نم 0

 لا انذ اكل ل6 تالف يالي نم ننللاناو ا اد[ لجارلا اند اذ
 21 - | نول مو نسح ثدح هنا

 نكيلوليلا ضدقو هبولح ةكم اضد ى ةسبلح ن داود راخت ا

 مالمد عر اق ل دهن () هد اع هدبع ا طلت كلم

 ةر فلا مرا تاس اك هدر دوج ورعب ميال



 يامر د رخ هبل ميال ير غدت ماسلا ذاع بالو موكا اننثو لح ||

 نا لب باها دانتاعا نلطم نلطسءاعتكالإوغبنباط حا هلا اكةمكافلا تلو ا
 داشالاور جرف هيك هراسلادوجوم وعاوربتعا ميال اهلافيوااركك داعب ظ

 انو دو ررصقلا كاسم نم هلعن نوب قرشلا مدعو ءروغلاو حال اهل ضاو |
 ى هزفاو ةضورلا ف هرفاو ةْضورلاو رب. عل | دسم اما/ زك هايلح رفد |

 بلل لمس نيب هدوشلا غش ناب هبقعد ىلا ذبرععلاًذ ين اشأو ةضورلا ظ
 ةلسسم ىف طانما ناي ارظن يوونلا ناو مرقع ةَبالاءاطقنالا لسمو ظ

 00 ةداغلا نار لف ازنع ةبض لسا دوس نوئولات لولا

 الصحو ةعشملاعطقنالا ةلئسم ىد ةفاسرابتع| نو د ظ

 ا طل نلف ل ةشبكسو سبعا اسلاد تع هذ ل لقنملا ْ

 ب رتل اهوو ةجاحل عطقن ازكاو لكما دنكعيسو دقم ذي | ناف
 0000 ا

 رضْعلاّة ف اسف نو داعالو لكل ادنغرج وب / ناب عصالآى ظ
 لّفلئ !انمنالو مل م كم يلا سما اوهلو هًيصخل ا ||

 ' ةطمدملاك هنوممل |عضومرا بيلا ع نصوم نم هِمملسلا 1 |

 اه د نينرروصلا هملسل ار كح احولع رفعوا لجالاوضم

 ظ

 :كفلاوضويادبف الاب ةبلاطملا راسملا نإ اد (نينم ئسىفدقعلا خسعني
 0 مةيناثلاو 0

 |نيب ةشاثلا قو هيف رؤس دج وسن ] ةلرسصلاو | ٠

 ظ 0 ولف مىوصح البصل | نينو ناكت يح لاما سارب هيلا |

 اذاوز اك قيل هضيقو هب هقبلاطم هل ل ام طقم بفراسلا عنقل.لقتلا ا

 ليصحتاراسملا مزار عسسلا خافت 1 تي الع نك نراك عطتنإ 1
 الو برش كرفس علق! دس

 ”ااكواو بمرقل هاوق صوم | كلل ا كارو هيا

 5 نعال 0 م ١

 ظ 00 مطل ضو ناو لقشللو هلوق هصفا اكديلا ب( أ

 امك تالا ىف لص هلر الث لحاادعب مايلسمسب عاطقنالان ااعو ْ /

 كيوص ةايذماو ميلستملا هسوجو تق و ئحح نال لجو هلوقبديْفْنلا هميم | | 0



 هليل ابىديد ناج ناد لساربجي ىتحخاذنلا لع ةنيبغلاد عاطتنالا
 00 اذ انسا نالئسلاز م ايكشم ناك 717
 جرو اك ل ضتسملا!بكاها قح ثوب اا طاقسالاو تقولك دج
 دروب مولعم هيف !نركأنمو ديعلا ياذا يرتشملا سنو فعلا
 نوحدلاثث رف نآلوالا اما عسزلاو | ٌدعلاوالجلادانزيولاب سدمتلاو
 ٌدعلااماو مولعم نرو دمه بليك قى فلسيلف تلسازف قنا
 هبد هريبل وم روما ريغص *|وس (قلطم لزول سدقبث س يفلابف قذلاو
 ءولواك أامرجر يغص لك 4 اعمام بال ليكلا هان زول ان ردتبو يا تلكوا

 ض: ابليكلا ديع| ءاوس ذل زوجوروبو 0 دوجو عل ثيحر أعص
 ريكو ه (م هوعو ضيبإلز اركرلا ةيبفاحتلا دعا هططضب كيلا نالال
 لك ايلا سف اجلا ءطبضبال للان الناجي ذابلاو ناعرلاك امرح
 دعب اموع نوي مث لّيكلاب ربزفنلا ناوج باعم الا قالطام امالا
 امهوحو ربنعلاو كسلا تان لس اولذاطب اضهلثم صلال
 تاوج اب (ذ رعبم زج ىثارلا نلل هرقإو ىتث ١ ارلا هنع ه ارح هبال

 نلاخيوف يوونلا باق ارب و و اليكاف >وجو مح اذا د اغضل !ى اللا
 قالطا انهراتخا هن اكذ اطبض هيف لكلا دعي الهثم امالا نع همدقا4 .٠

 جرتيرعشمر اتخاءن اوف كو ؤلا هبسلومو يمنا ب احالا
 تايولاابحاص فلاخو ءيبنتلا عمن حرص بكزبو مامال لانا
 داشررالا يرجازهاعو باحعقالا هتلطاامكرمالان | الاقف توُملاو

 راهو لسإر اك نريولاو بديلا نيني متل يف عمجولو ىداعلا نالخ
 هثزواو از[هضرعيو ادله لوط بوث ىفوا اكن د نايلع ةطنح خاص
 نالهعكذ «بتسحل ىف لساول نكأ دوجولاهزعىل |ي دوبون ملم انك
 ضيقيآلفهبرسرؤ ام ضنف نو والكيك 0 فاذاد ثخحاي هديت
 يف ئرذ عمدعب سدقيو الك ن رولاب مد قم !الءانزو للاب ّرقملا
 ةنبافل اوا<باوث | قرتيع ىف ازإ كيلا تماس اكن بلو بونوحى سلا
 مايل (عضن نيزلادر 1 رم ابْبلا ن اك ذك [لهسو اهرضرعيو ةذبإ لكك وطو عارذلاب هضرعو بوث بكل وطازبو
 هرج رحل هتىغلي_داببحال اب عنصتالو بنويالو ل اكبالام نا ىفخبالو

 موتو نزولابو بكلاب سدقبق
 فت"كاعب ا ااماون اويحلاكتصولاعم
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 ' همر اوم قل كاان اك فلا ىو ىلا نول به س تلا ؤنيهطا ي واح ا
 ركام 00 ااهرح ا اروم| رلع فيشصنلا
 ِنزولاو_ليأ ا رزقي رج ار بغص ل |س ارح ام كذالض قاسوفو
 نعد ءانثتسا حق ارلال فن ام عئذشس ناداراائغاو_-لاىيالاعز اطن او
 مسيصيالفريزعلار كسلا تانتكاطباض ين ليلا حرا موفور اءالا
 تاوعء يكد انعبالامل فن [ؤهو_لام هنمريسلاررئل انال الكميت
 املوم امالا هل 6 اه ثل اخى د اخ اوف (مضّرم اكتالطالا_ب اتخاذ ىفارلا
 امل فاوم ىو اح ا اه لبس و مل نإ لاو (ى لم ىاننا باصصالاهّعلطا
 افكيلاطب اض اريلادعيالام نالرم كى وونلا, يح اموفد_مامالاه لاف

 ناثلان ونابجلا نم لكل صح م امالادوصقف هلي ف علال ف ادانغيال
 ' 118 لصان حاس اكهتإض لاه دحلان مزعل للا ق ظزعتنادا

 ميهطعمو |نوداعلاربتي لو نوي اساغلا ان (هصاسلا زلة ضورلا
 00 :|ف_ رعذاثيل|صنو نزولا

 نبط لم ناو تاتو هنورعو ُك دي ناطر شير نلكس ابالز ةرئوا ظ
 انس ابالو طفل و طيوبللا صن نع هش (مملا ل قنو ى تناك |[
 ١ 1 ل مل ا0لسفوتا 12 |

 رو اك لوقف بشل نا اجر حو هى شم هززو طارتش اى فن ان قفل نا
 مسازو صال وشق تفلت اذإز وكل ناوعديبن عوشق توئس | ن١
 نمزذوخاموهو ةضورل ا او_ر ىلاو امزج د يملا اذهلو هنف

 مدعيا نتن تالتخ اظل ال راسا عنم ل قت
 7 كوت[ سنار ةضورلاو د كلاد حاشا يداعلو نالت ا
 ١ فويرتسإ |م امال|:ل امل هتب اكحدعل حان ةلاوسلاطيبسولا حرشة |

 داو از يا عثاتلا هيلع صنو تاصإلا فلط|ىذلارفجقز اد 00
 طارش ف «لسقلآ ب اوصلا ت ايرياوؤ بل 6 د ييقل نود امين ||

 22 ليكلاد اّيعالمدت فرع | نّبع لاكمي غل مص الع ضم نإ ظ
 "٠ ادذهبهرشعو ملسا|ذان دقعلاوغليف يا دّقعل ا" ثرق لميج اد هلي |



 قلعسالءلاطد رشلار ياس هن يعل رثاالن فو عم ةرابعو باكيا
 دقعلا|طب_لرسالن ااطرشن هلْثم_لاكس ةرشع تحو ضرغ[ب

 دّفعلاذالوهيج ثاابع ناكل او هفداسلا بئابلام الك لعل د اك
 .نازييلانيعتو لحما ليف فلتبدت هن ان اًيرغ هين ناك هل اهلل دس

 ريقي: قلطاو لسا اذا _كاح هًفلطملسلاو اكل انيبعتل عانلاو
 بتاكن اف قلطسلاع سلا ةيرشل اءالاح نامو جدل[ لعرصخ جا الو كول
 ”طعلارا داصح ا ى ال وسبيل جا نان دي د قعلادنع امورعم هين راسملا

 ناكف انرظءلعج ةنالدقعل | كك طب حفل موب ىفوا ناضصر ىفوا حسد يلو
 هنا الطلا فالح ازهو ل ويحي وهو هن ازحج | نم هرج طلادكدلا#"

 لو اب عقود م اعل اب فيلعتز اي _رارغالاو لضاسبلاب هقنلغت كعب
 انهت هيل ارساولف هلو ايالجان الر عبر ىلاى ا بلال جا نا ال ةثم زج
 سلوا لحيو ىلاثلاوا ل والاب ودين ريغ لم عبر كلوا كاوا عينا

 مساولام هلثمو ثحلوالا ببر نم هليل ل و| نم تك وابك | ةلّوالاءزج
 قولا ابصل نبا كك ثقس و دِشِززيعزم ي داج لو |قاواىداجاإ

 لور اقيلعت هنود يضق ناب نالأطلا قيلعتو ليحاتلا لسم نمب قيس“
 عقيالؤ الطلا نوك ةبيِضقسذ نالىادل واو الهرخاى نق الطلارعقن نأ

 .قين ىاهاضتفاق الطالان| وعل د هلو وعقد الف لو لإ عم
 لاعتشال| عفارلان سكس ادقوم يشلا_كو(ب ليج تل | نوككو اسلام
 ب احا نلآهيوستلا هاحن اب حرضف قالطلا باب ىف هاضنفم ىلع يرجيو انو
 ىيعتلإز قال قالطلا نا باحال| داوم ن اب بزيلا جر ادن ىعرضعملا نع
 مدوفيل+ريالزراسلا ام او هلو ((ىلعس م ماعلا هلق بيز مودقل-لويزيلا

 هباصمالانع ناخشلا لقت ىدلانا اهساعلا ليسو الا
 فصنلا عيمجإع ع ّفد نالهوكعو ىا ناضمر لرد ابزجا||ذا(مث نالطب

 باص ب غدساو يدقام امالاو يوخبلا ءافام ناد يغصلا حرشلا د
 انكي امالاو يوخبلا ءل ان: يذلا ناسسسل و هباحمابأن عرقنلا تايرلا
 مالا نا قط بلاغ توفلا حاصل انو لنوبلا ةصوصتساوه
 مذ رو (هريغيو يدروالاو دماحو ا يشل يرجو اظل
 يع عقلنا |ز[ر يشر خ( بنشانلا و تالطبلا باصدال/ن عيزاخيشملا

 "د



 اهينع هالقن اك خالا تصئلانم فك رالا وز كل و علمك و تملا ىعبش دن |
 ] نيو ماقر اشيا ون لقن ب اصحالا نك هالقن و هلواب تبق اتلاد-

  ىككبسلا لافو اطففرخالاب تيد اتلإ ةيزلآكي ىوخبلاو ٍقادوغلاو ْ
 ' دقو ل هيرعتساو يَ ذالا بكا ذو ياس[ لل هقيرطوالا هدا ا
 ' .لاةولاع صادم ينس ةركيهلا تاقولن | كعهزوارهلاز م يو تلا ذاو ا

 ١ كفلا ضيشلاعش والا وؤكذو واى اءاوقكدبوو هخالسن اال .
 ضصصخ د(سشلا لم عل د امن اال ريد الكو قابوملاو ليسا |[

 | اخي ئرح ل ةيعولا جرش سن يناس وادخال ١
 . ريشلا لو اوال زو ىفهزجسل دالع ل يهل دم رشلار خا ىا لوف |

 ْ انه منصمل|جرشم ىعقور توف تلا نعمدقت ام نفاوبوهو ىتنا ١
 دقعيل ف ونلاو نيسهل_ضاقل | نع لقنام ير ذالا نع لمن وتل

 2" لاهور اسما دعب هيف نولك اب ىذل | هدي نيل مه > | حلا لش داصلا |
 ( ا دب أو ىف اشلام الو يذلاوهو داصل | كرب .نيشلاب |

 ام هربز ليي ةصاخ هر ابخ بالا لعب ناب يداصنلا بببسبالىامابال .
 "اهي ةفرعم لل يفو الحب ناو عطوقعل ا دنع نادئاعتم ا ههاعن# هب

 ٍ قلبن |ملص داثرالا 3 الط ىختفم ن اجو نيلسسلازن منيل دعولو 0
 2" لقنو نيرثكالا نعزي علاق ل قلو هقب فدو هر ىقهب حرصو 1
 ظ هفرعم و اجد ايل[ ة ضورلا ىف هلع هحيتو ئليلهن|ةعاج نع ْ 1

  نالكإو اهريعيو نادق عملا اخبر ناطتخشيي ناين سلاف اصدا ا
 ١ يلا اثلا قو لجالا ىف اذ داعي لوالاى ف لالا ن !اقزعلا ل عل والاف ا

 ا هدفوى تن | ىانلا ةسلرتن الءلرالالؤك ناز اك رعدوفعلا
 . هطسنف نامالو يمل جالا ناك اذان نملا نمط سنو لباقي ل جالا نرد

 . ١ يوغبلاومامإلا نعالقنو هلواب تي انلا ف يينعالقن اكخالافصنلا عيمج |
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 ظ
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 . نئلإؤعإر لع >وفعملاف ل [جولادتل [ج تد اد ففالو هجن غلا نم ا

 يق ق كلوت ةيلوبسل تق ون دقو يزفالار اتخيل او هو يدذالال6 |

 . ناوزخيرل اهدنعامولعم نكي ناهن|يدرداملاد ِف] وغلا لاف يذلاو ظ 000 نو عنارلا مالك زتنن ادغبدس 6 نيرثلا ا لعييكت|لا م مل» ||
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 تحاض هسسويكبسلا طل تنارنارقل معالاءارتعانواقم لإ. ظ

 ىنعمالو لحالابْسدَداعتملا لعر بع باوصلان الاف دازو_مداخلا
 | شرع لعيوح وك المن |تكلانوجو 2 ال اانهلب افمو ىّس 'اهفالخ ١

 ه«لميجوا ي واح او داي را هيلع وج يذلا 9 والالعو نادعواداضيا ٠
 وك ددعر خامل اا راجخا قال: نلس لان فرس ناهقاعتلا
 نباهيلعه تمل الوصح زعل بذل لع رش اونةداع | بكاسسل مام

 56 ا الالعو راو َعروصلا هذهوُ ايصلا ْ

 نا ةصاخرانكلإر !ابخابدفعل لص ناهس لعاذا ا قدسي, با '

 نس طرمل تاح بالج ما فاعل نارتدسا سلا ْ
 م نااىعماريصيلدقعلادعبىا دعن لوف داثر الإ دز |

 دما اسمن زج ذا تصوو تتم دعب دوا 1

 ٍلدع ال وعوشمياغاد دودعل انيس ابخاب هدعب هايلعرم ظ
 هبلعنال د دعب سايح او حي رهف (مهلذيال انلةنااماو نيذق عملا ىوس 01

 ا طرا كراس 1 مرعب لاس لاو يدعم
 نيعسالو هلهاريشا يا هله | هيو |ليحان قف هتلطلا رهشالاو ةانعم
 دقعلاع قدا ذاف نيئالن /و نييعئلابالا ةنيددعلا الو ةريرمُسلا

 بسحر رس | سالب لبجاتلاو هلنم ةظح دمر عبول والثمر ْيص»ناؤ ١

 لوالاى دامجزماموبن يئالث_رغصْ ِمَؤ لا مند و بتلالهلابن اعيب برلا
 تاضفانئكدامجو ن اعسرل اوذضرفغص نمزخالام ويلا ف دفعول مح
 هبيوصو هريغ يبو ماهل كةجاحاو يداج الش (لج 2

 تافصو هلوقوم اهالاانالخ ةرخالا ىدامج م , ىكشلا'

 طو امض هن لعن تانص مولع رف ولع ةاع

 اوهااى ايس اكديو : ١
 لمار د ايناس دنا تاس الداب ن يبا
 اهملكد ارملاو ىف ايس اكمل هاب سس اززاح أسم 0
 سيلازمز |بصل ليي 300 ءونو كبالاو قبلا و ريل 0

 < راضلاب حينا لذ شادو ال[ نم هبرهيرمإ او ٌرلال م ءاب



 يكف عدو _ل ىلا يغنم_لةل اك نومهلولعب داوسوهو نييكش

 . ةرركذع م ةووغيو |ناويخ نم نولش نوار كيو مخل اك شل لعزعللاو
 ” ؤاّرْسلا لدن يطوافربلو هه جرعصركد عمو ناويحى هئؤناو
 ةنانتو| ظاكبو رق كذ عمد _ركذ فرع ن ف ب تعي داكيالٌّل سلا
 . ”ئواه اى اهطوفسو رباوزلا نم هبي ةباثلاو ٌعاكبلاو قيفر ىف
 انه ىلا نلسا لوفيرشلإؤف حس لع ىرجوا| الخ
 كصبل» دل و_رمح اه نولر كدب و ى اههبصلارهتلا نم عص|ةوشع ف
  .ةمدع ىرقأو دْشءاريغصلا نال اهوبلو تاكا رغضو يدادعب و |
 دارج دعبول خلا عمن افج نول نيبو امهنييهطسوتو هتثادحو

 _زيأسو:.طنح او يدرو ايلا لف 'ئعصا|ى انلأو ىفبا_لوالاز ١
 - و انيا/ نال يخالا طوشملا الإ ةقداسلا ظي_رشدلا ةيجتلاع ب وبحملا
 :| رمح ٌةفح هّيريمل ال بالا زم دف ان «سل وفن كالاوفو هطازسش |[
 ةماهح-لَوَعَتر يطلاو و ك4( وكر يهلاو ل اغبلاو ليما ف و الثم
 ىوادل ع اع يهزنال انالخ نوللارك دي الثم'اق در تح ا ةريغص
 . "اية لرن ةما قيدرلا كر يطلاريغ ناويح اب نوللاركجصاصتخان م
 ةيوكركذ ال هس يلا ص اين نارل ادي و قيكتساو شع تن ركب ءاوقشا

 نسم ىثسرل ذ طرتشنالف هحالمو [ةعش عم نيعلا داوس ةيقفنوفاو

 حالما نالواضوحتو نيلدالا ل (هاب س انلا_ م اشل اهوُكو ثالثلا
 هناليمسا حالم اوح ىف لخدو حا لكعيطوبلال صام لا ةعجار
 وه اظ ضرع إرُف تافضو يواهلا تلوقو يواح ا هب حرص وو طبضشل
 ١" ؟ولادجو لعدفعلا قاهركذ طوشلا نا هرب ع نعلم ا نبال 6“
 ١ «.لمااوقن ةجول 00 ل دوجولاةزبنعال

 . .اهمالكرفاظو هّمصيلابتالددا هعدب ل وجوب تلق هثد|برت
 - دوجولا زكا دوي لام اهركذ ط وتشير هاظ ضرع اره ةفص_لكن ا
 ضرغلا إب ٌئلّتحو دصفن تافص رك ذ طرشلا لبسكا ن[ن سلو
 نلجحو اهيعصوا لعلا ىكغانوف هنوكركذ دبعلا ف طوتشمالو ايل اغ

 يملا وكذ طرتشيالاك ايساو اان اكدن ركع طوتشيبالو (لاغضدعلا
 . دغش نزوح عنرهاظ ضرع هيف ايتام اابوكربعلا نول شا عج هوكو ءانوح

 ناهطرشلا الر ارهلا عمى هبايأو ل ذوجولارثنعى اي دوتإل امدنم

 مواسم سوم ووو ةيينيه جوي رمحت

 ص011 اذ ذ ذ 1 12 1 1 1 1 1 121 1 ابا 57 - تتح تت  ةههمح
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 ىلا يدويال جوبر هاو لضّتااو اهرصن بلغدال ةدلوأا/اوص
 كااواف دصةز مدمال هشلاو نرئولاو نوللا ناكاذ و هزعهلا

 اه دوجو قعىا يدوب _ابكلاى اللاو_ره اجلا ف غل تذعتل نإ
 نوكٍ ب عملا ةلعذ العوم ر هاوجب اوف همالعو ى زنا

 ٌيرصله يف ومب اسهال لاذ تسلا يلا فِضو

 لاقي اخيسْلا رج [دعومم امال ضير طوشو ةمصلا : [طبضو اكماب
 5 4 :ايرو اهيفلس ةدرمزو اذك لمت هينامرو أه درو هتوف ا

 يو راع نمنح اثلانا لانو نيسح أ ءاقلاد فوتملا] ٠
 [هءًايصناف طبضتنال خاصو [نوابعنملا ليدعت نيؤلعلا بتك

 نكيبالو اهلا سمح هنعيربعي و نمت نولي ايانص سرق ىلعو دوصتقم
 صد دنا الج دراعلا لها ناىتح همصولاب هطبض

 كاعهسلإزب 0 ةيارالاعا ا وللا اعلي انادئاس سيد

 ٌرعجو ا 9

 اهنولوانامْضْنْو اي دوي هبوط وس وجو هطّيسوارعشلا
 / يييعشلا الازمات مندل الخ جنا داق ءوراناذ
 مس/ادفعو مك ذربتعُيام برمزتلا قطبضرفو ميلعتل(لصحي
 قى تلاغىفورارهاظا التحاضغلا ب ناحل كاصوالا بلع
 ناىوئس الل حاملا جرش ىو ":ىقل | تبيح نم سنج ا
 ةجيلمرارب اولا كاسوأازم ل اقيم فدان نا طباشلا
 ذلو مدع اع ٌلصالا لرب ليضف ةومل اهد // سو هباكلا نا لهدع

 علما هببع فعّضلاو (ماوفشب يركشسلا درلا تبننأ

 (يا هن كد عمو يا سنح هلو ولع همطع ناو هلوقوهصدع
 8 ااذاامس هند بجما لك هاف رضوا عيضر نواعم وصح
 سنجار كد ص ريصلا محك ريغف انهو هوما طا سذوأ] /ناك .مرط ىلا 1
 ا ةثونال او وألا و عملادان لا يلاو مخ اوارقبلا
 ربببكا ايد ريطووا عيضر هنارغصلا اف نكي ّئصخربيئغو/ىحخ
 هلا 0 اسس تل م



 . طوق بيع وهف لع زع كاز تال ندجلا طرشس د بجلد شلع
 الأ ن اه فنصملا 30 وزاويشني من انيسنم نسل / نه لخ

 : 0 0 + كانها نمازي هركشاولا

 0 صوص الهو ماوغل

 1 0 او انعام 0 2 91
 خيشلا عووايهرضو اءهاتعم ىصخ نارك د طرشي ةديصلا
 ظ رضع |0000 1 ايكمهدلاو زب رمل ةلصاجلل دءاخ

 ظ ةتيسطل بيل ابلكلا دبص نالدهو ابل أو تي اجوارامسو ا

 ظ اانا ىذلبا | بملف اسلام زاره | ذات ا
 20 هذخا بحب الف_رضللا هزح/ادانعيالامامامرلاهعزن
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 هنوكو هضرعبو هلوطو هعونو تاكو انطقوا درب ادسُنبح د

 00 اا بو م كش هوا هال اعيت ده ااطيلع
 ناعبج ءارآ ا َةِقرلا و َهَف افصلاو لءؤلا حفص ىلا ناعج > رب _لارلاب
 قف رلاو ضعبو اطيؤيذلل ضع (ضناةقانصلاف يسشلا ةفصامل

 ن اكن أ هركذ نمربالو < لارلب_ركذ و اح الف اردو اه دعابن
 هدانأ اولا . | اكمفالتخاب ا | نلت نا دصفد .ّ

 مساوطااذازتثا أو قيغل (ن ابب : يرلا بح اصداضو داشرالا
 َ اييضشلالةرباز ةفص هداصنلا نالموصقمالم اخ بجو بولا

 - شوج اللوصغملان اوعث اشلالطاو روصتم بجو طرسدو قالطالا
 | ط اهضنا مرعل سسبإلا دعب_لوسعملاب باسدالا هدّيوو هي ١
 «١ سنوزهدبامهلاز 0 الا بخل سم عدلا
 هدعب عبص مف ال دور اكىشلا مم هلزغ انوجيو_ زوجين
 توجو جيلان ا الان 00 را واخ علم اللواء | نال

 رع غلب يلع نطعاماو ستجلاركذ طرشنا يادل دب قلع هغلب
 بابلالوا هلوق ف لسلا نم:ةنمزال لاح هنوك منو نيلدع عم نادك ىلا
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 ٌهْجلب اعد او دّعل اؤفورلسلاى اهنوكل احر كذ اه_سلاطرش ىتعنلاو وش
 كو عن اننا ادنع (ىلا عجرم نيلدع عم ىا شارع نارق اعلا ى ااه انوع

 انو عيرموانلا_دوقو فر عض ف -ظافتسالا طوشسالف دق اضع
 يف قسسٍ فو ف اكيرسلو لهي عم اهافنرعاذا6 قةدص اههريغو
 بو :ًايزكألا نم لصاو داشرإلا رلع ىدجام يراضنلا هب ليحتل
 ناسا في ناو لالدبع فزاد (هيغ ذك ناو نيرخ :

 طلتخا,او فصول ان ط دونم لكى ث اساء عسر ب 63ش
 ... نطقلازم بلرمناف يانعا ضعبب [ضعب طلتخي احا هداجا تاكا

 3 .لسعلاطالتحان ان بريس وربولاو 71 ةلييابا يمك طرمئانزحو برعال أو

 قالا لانا بينو. لخم طقال نيجورتلا عمون امي 6

 قورلا) لقد هما كن او هيئاذل نا ادوصنفم المح اصم نم
 00 ال(مف الهم اوك هب ناب لخلاف لاوطق 0

 ناومجز يرو ءام هن ضو ىولحو سره و ديكس (يرثوةيلاغو
 ايا وجعل اطالخا نار نم تس فس ديلا

 . تضم زمننا ناله نحا ىلإ عدورسا رش
 ءاوسيو عيراكال ابكر راج ا حج - اورئاشم اك ةفاد يؤ س احا ىلع اوي ر ور ل ةَعَشالَو
 كئمشمن اويملا 9# نيبال ثم هاقنمو |افرعشب عر اكالاو سورلاةساك|
 هلرللزاورحلا نم دوصقملا نال 0 سر اكالاو تكرلا لع

 ! 0 ءراكالاو دورلا تن اكف دع ربرحت ريغ نموه ثيحزم
 -وصتير اوه م يصي تان وضعلا درفا اذ ام تالخج اعبنلخاد
 ايده هر انو يشلا طبضنيا ىذلاطلتشلا زم 00
 0 اوحرص تايد أي مهل ب ساو نافل ادام
 اازاج دوار غنم از تم ن «ناندحاط تاطوشالل

 56 ان الدوجو نيزع ةيتماسلا ب الوالف د
 هدوجضر رْيعضوم دبصلاماكادج هتلفئاما :ن قثوي الامي
 ةرعى اى درب لسانتعف ةدوصفل ادن اصوأ؛ فتنس نالاماع
 مايكل ولولا ربال ذات خاواش دا وو هاو تواوبو راك اله دوحو
 _ (ذ عاتجاو نزولاو فصلاو هه شلاو رجلا ضعقلا نم تؤاوبلاو

 مههاو]



 ةتئافض حانحبا ككذكو هاند ادت لاب [اسضم اف كتل زو

 ثاءخاللر ايكلاب ىاللا دبور دان تخالاو املا ب رض الذاببإلا
 يواؤتلل مرام راغصلاوانرن وو اليكي سلا وصف _داخصلا نع

 هلطبصو باحصالا نع هطبض سبا بحاص هلقن انه ةئيزلا ١

 | رع هللا اوشن جةليرس هه هدحباولا نزذ ب ىنيرجملا

 0 ا ادمب 1 ا

 اهل ضعت بك قلاتافصلاو طشسلاو |خباتكلا عامجا

 قبسلا ب اجآوزيوجيلاو |عتملا ف نورموصل | نيب ٌوسلف
 . لهسيءنولعم ةيراهل ف طشسلاو ا ذبعلا ف هبانكل انعلا نانا

 فثاصوال|رععدح ]و فصو ة داير :ال هيف سمبل ب

و راسم هن ةزماادلد ىالعب برا
 الا تانصبتص

لصوف داقشم اه بسنأو يغزو ع فما يش دوب [ك
 | ١ ههت

 هانعمإ ىنتارثك او |لصالا فاصو اهي ف لاف واو راولا دايز
 واهلقتؤ ونوم لل جوم هيف ؛ادا ناعم نعت ١٠ ١صصل طرشر

 سلو»ادالا ا اكلاص هوم !تاكاذ قناع ةيادالو ءاءل اصير

 تطمن او هيف ملستلاضعلاوخقاوينانرلاو هاررااتوم لقتلا
 7 اذااماو ةنكمالا تالتخاب يا

 موشن هدسقن لم اف رختالا تطال

 نايبزم ربالن | بلطملا ف كر هاظلاف كصن_ ل نه
 28 0 فالتحال

 "ل يللا خيسأ اد ملل اويذلا نفطي ازش رع مانا
 ٍىوغبلا 6 زيلا هلاريخ (نمضتب اطر لب ةدزلف لل من

 شوا لا ذالدتيح  دقعلا عظم داوم او عنكم ليعولو هنب

 لطب كش 50 مل ح اص عضوم <بيروق 117

 دليزم ت1 موتا كين ةرلد 0 اب مدعلدقحل |
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 ةمزلاةرْسلا 'ء'رعسسف ناجالاو دادغبل دانان [ز

 ياببعنءادرالا طوش اذاالع ون هوك و ظفللا ادهيء|درالا طرشاذا .
 ,ابجطوثس ناجو طبضس ريغ هزه هلاح او هنالن وكي الذ برو ببس
 طرشالو دوجا طوشال تافصلاوبآس ف اكت اجررلا لقا ع لمح
 اب هبلاط دوجاب ةانا|ذ |نيوالا ف هنالو يف طابت الامدعل كدر
 لصفئو ونلا نا اأو (هننب عازنلا م اوف ظفال ب اكس هنم دوجاوه
 , ي ةئكصلاوطت بعل | ة:اًدرو ئرونل اة ؛آ درر نسب ةضورلا ىف
 الا ءزجو حامل نعنالطبل هيف لفنو عونلا ة ءادر طازغش |
 مضل اوذ كهشتتس ار كو هبييحلاه ؛[ًدر طارخش | نالطبلاب
 ناسا الم لاق نم س نجا عم هركذ نم ربالع بونلا ل اف بل 6
 اوناؤو دنن اك ناو ىدرلل_ركاد_ بعون :ارمح مذ سلا
 الا تلسا لاق |ذاو ض لسلا تصوف فالكل ادعسو جدلا

 ككدرلاو 0 :ةبعمو |دب درر مح مو
 .يضن لف ارضغت عطق ام لكعو لوس ابيع امىاع حق
 ا 0 درلار كا ريغ 22
 يووئلا كسلا تلاخرتو لشسبالب ::| >رلاظ غل يغب لركاذ
 (مهمر ح عضوم يف تاهو مري صدت عضوم سري ىعذ ارلاو
 : وكب عونلا »در ن اق حلا بيزميلا ح وشم لكن ف لاذ

 .اريؤسلو طوسبب سبل اهنبعل,اهول د نا فالحالو اهل ذ روج ]ل هل 0 ايرشب ولايته نا تالخاز ل ذب دوجال ا
 زب هلع 3 دصيإم لب ٌئدرلا ظفلب اه[ ذ ةءادرلإ_كد ب قابسلا
 هّساريرلا ل اقِفم امالا بع يو ونل لفن بفعل قو ةريغبو
 دقو ىسنا فصولا هاد ىف عنبلاو عولا ف هادر ىف اوجلل خب ذل | قف

 فنصهلا »ثق انو_ٍرْفلا نم فكم اب طبضشلل اى درلا عونلا يونوقلا لس ٠
 لبق هعاونار باس نم عطقام لد رهئلان م عنب صتيخي اله غش ا ناب
  ىدسسل عون رهئلا ف صوف ناف طبطني ال( و افئش حر اص هجضن

 هيفإاسلا 51 ةيسْإ)سسسصف قا داوم ا مدل اكوهيف فشخ ا ٠



 /”نآ لاك

 دوس او 2

 !ضْرعلا انساربجا بلوط تحميلا 1 الادلاك

 ظ اهنيك عم لولدملا 'هيلا ل سسلا اع |د الا بوجو ىفن لسم د اشر 0

 هكون نم ناكاذ أ ارفعي و طورسملا نم دوجا لود هبجوو

 عيا صادم الئضصو ةادوجلا نال قشعلا لكدب رجم اك
 ناي ناف لاسم هاو رهُضِق كدسح | ٍر ابخ سو ملع هس[ لص لاقدقو
 ,لادشس اكن د لئلا هنالدنج | نعالاءبتسا ميإ عون ويك نم

 'ايادرابلوبف الق ابسلا هو لونئلا ةعاجز وجو سنعجملا

 دوب انو همحفنر د هنالعهبجي الك هون لم ن اما

 لحيريغنالو بلولح ناز يا ءاكل فل
 0 1 ضرع لهوا ةو بالذ ءادان اكم ى|اهكخفب
 اذا اكيادالا ل اهمريغاىفوا بل ولح ال ف فى وبقل [( لم
 الات الج ف ناكو ادن اعمو | بهم نام
 1 هثاوم ىلإ حاليوا ابرطلولح ارك هله ادّصقي
 ريج |عانتمالا ل 2 تجعل ناي ناق هيلع بح الذ ضْنُمل
 1 صرع دونللتأاءاومةلوشلا
 جو ايه اضوك لب اقنولف ةءأريل|ي وس ضرع نايرإ م /
 لعن يو ؤسمءاداالو لولا لق ”اداماهبلإ] ا يدعم 38
 همازتلا عليو ءادال راسبلا |هبلاط اذ عا الان كينغ ام
 ” اغلق ١ لاوس الف واك نب لراب كراع ثق تول لثو بالقلب وم
 رخانالءوليعلل 00 الو ا

 دزئاو_ر ئانرلاو 4 ار اكهلفنل ةيومال (فيفحخ /هبد هي سلا نع , نكلوز داجرع عرمان

 ئ طئتسا|نياإو خانتمالاو 3

 ظ هلا نعي صلت ط اقس اى وركذ تن ا نم هظا #ا اي الوكداشلا
 ظ روصئالد ايو اه اب ابعؤرل تف اع [يلاهسسنل ا, ضغل ابد سيَمَنلا م وميفم
 1 مدن / نعم ةيئاراب 00

 دشالحاو ا
 لاه شا ا الك ن اى عملا ىو افلسيصسيب ينم لمذا خفللا -

 سفلرم قير لل دنا وتس ٍضارفالاو فال هتلدزس + ةنمزلا
 | ةيتلاموب هيرأن م هبيركه سس إس فن اين رلا س_ولك نم هلل ومع



 ىف درب هنا لعءانب ضرغفل نإ :وجالاهوح و رهارج اءهيمراسلا نوحي الأي د
 نازوجباماهنمن عف انيلااماو نم اًومَحَ مدعل غيوص لثمل | مّرفتنلا

 هض ازئازوك الفرامعلا ةعفسوفر هببملسلا ب وح الام لنمو قوص

 ناوجى ونمللاعن غاجالا ف نيكشلا_لوق نالطازمح ل رالإاعو
 فتاقلا نع انه ةضورلاباور لقْنام لمح ائلافعو عف انا ضرَت
 تكوانو (ههريغو ىنيلبلاو يبسلااهزيبعمج كد بعنملالن م نيسملا
 ىضنفاف اًضرعل اهل سار ناك اذا ة شوش خا !ريهارعدلا هو سام هلوك
 راخ اهم فل اخاف ايورلازعمعنم ير ذ اا كح رت [ضاارق |ز اوح

 ةعاذااءناوج اى بسلاديفو ىشلر زل ابتخا عع بتو زاوح ا
 .روهخضرمِلو ىا اهؤعنطع خو هلوقد ضازفإن وجب الثالاو [سِعرف
 ناوجر اتحناو هيفرلسلا وجب الو هريغبو ثواحلامالكد اضن اان الخ
 حتت مهل ةضورلام الكور يغصلا بع ئارلاو عابصلا نب اهضارُ |
 ككنازالبطاو هيلا ةجاح اباوجتحاو يريطتنسماو ةَيَنلاابحاص هي عطقو
 هاطصالا (ءءانبانزو لثملا >ريف هبلعو راصعالاوراصمالاٍ  لاعذ لع.

 1 ج و ضماهاري ا ضاردار وجل هو يوصل وسلا ىف دوب

 د أر طاب ليلعتو ((نسزاوج ا ةاكح و عاهركد رعب ةضورلا ةيسَصَقا
 هاركذنسايف مداخل اكوهو .كعجرتدر عشا لذ ىف ذ ةداعلا
 رضيال ةضومملل فصوو هاما مرصل ال ضيخمل اى ق سلا زاوج نم
 ضارق ازوجعال زب |ىداقلا يداتف مك ض يخل او اك ينم دوصتقم هنال
 ىّعلب يم الا نبللا ةريمخ *]رل مضفور ةضوهل اباه الخالة بوّرلا
 هجندرفو باسل د وحب الناب يادرو املا حرصرفو بو ربل بيله ما لع
 باحصالان عةعدرلا ناو يوتلانع:ئنشلاةيئارلا لقتامو
 ةىئفلادر بجاولا ناو اعيؤبضر اد نم هزج ضارقا زوج هن الم
 فضرقي فنازاج هيف لس نازاج امو فوئللا كدب حرص حوجرموفو
 !اذاج ناو لصرف_زوجب المنان ضر لد هماال
 'اشينم ّدرلا ضو ممالو دادرتسالاٍض زمالك م الرف هل سبل ض فلا

 ظاعامت اكن ضتقنلا رظو ةافغب دزئاداداجرتسالا [ظجلا ل١



 ا دسعنلا هاو درالو همورزادعب دادركسال ءظنم_لسل و ءطولل ةيراجلا

 ' تابوا تطور واهل رطب عسراتم زم عرق ذ وصرت | ةضغقملا اح
 ضايج قلل ابدارملا هو ٌةّيسيوج تاكا ذا سس ا زصو ةلملا نمو
 :جوزلا ّتخ | ضزف زاوج هموم هس غيري ى>ح ص ارنقالا لاح
 رهاظلاو رطنر -:نهضزف عنش ى حمسع | دار او ا نلاخو | اهتسعو ا
 .ضرئزاجو يؤاحكلا لوقو ل اهنا يونسالاتكافد قاثلا
 زوك“_ر الا ساروهء4لسزاجام نان دارملا ريغ ةيَرهالخ لس اجام
 دارقازوحالو لام سار ككل هلو رجلا ةربصلا ور ابكلاى اللا لعج
 ضزفن ماو هضارفاز اجد لساان اج ام ناوه ايا >ارماو «ينم ئس
 هلدب درزن نااعءكتكلمواهلثم هذخوا كيفلس و إ [هضزف اك اجيب
 نابلوالا باج الا اًنغيصو علاء ك يلم هن لىئحملاق هلق فاوم اوتو
 هيه اهمكتكلم اوقوعر صنف اولو اهاضس ني خالاو عوشللابدرد
 همزعزصالا نال بطاح النوق لزملان ل هلا رك ذ ىف افلتخ | ناف
 كيلا ففوتبالو كلم ضزنفملاهضق |ذاف ضيفب ٌصوْفلا ككمو
 انلا اضف ال ارا نكاض وعل يهوى داو بهم اك صالإوف فرصننل |ىلع
 ءانبلارنعنإر وعبالذ لصفل ا_لروطدعب نلادبلا ع ندع افمْنو لبفف
 ”ةيلازع ات رلا دياوز ى هِلَقْن ل صفلا لوط لاق عقرلا طوكشبي لب
 ذرن / كبسلا__لاف نلآ ه ينل عة عذرلا نبادرواو هزفاو
 بج )ل ض رعلا نى كسا مايتم انهو لاف هعاتاو بنها بحاصل الا
 . بحاص عطقو نعل ع فوصوم لع نولبي ناز وجل ب نيعم قع هداون|
 امالاو نيسح اي ض اهل | اوح اب عطف ن كا( نم :هلاب بيزِتلا
 لوطنالث ع هدعبد ارسل ا قه ثيعت اماو سلسل ةين لزقطر الو
 كدا ل وضح عم واؤلم ىن | هب دعاء بيف بز يلا ف بل صفلا
 امهلداث رت لا ضروف لا و هنيعل هصرنق | ال دد ضئيل اج ضيفل ب
 بلدبلا در ضِزنْقلا لعن اك لتولهنالض رقما لام اياب ماد
 صفا بزهرول نكأىإ دااه دا >ركس و نيعل ا >وف هب :بلاطملاض كمل د
 دادوتسالودرلا ع شم | سف ب لسالا نا عرفو نجو اه اف اقبقد ن اكوا
 علال عنو ريبرللاو هراحالا تالذج ليعل ابقاغنلا_لوزنىتح
 يئلاوف ع وصولو لشلادد ضزاقما رع بجوز عن ال اف هنعصب
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 _ مخمل كدفعلا ىعتفم نرلايرشلانللارهو ةَميَح لثلادر بجيب
 تسلا ا التلك او وصلا ف كثللا در بح

 ةدجوملا فدو كبلاو لسم هاورءاضق مْنسحا كرد اي ل وى(

 كد مااا اهلا رلاو فنانا يذلا
 رشااملع ةصقلادر_موعتلا و بحبل يو ةعباسلا سلا ةيوبارإ

 يام اكءريصت داناجي الفالتالإ ذؤْبَر ذا ض ولا نالتالتال سول ا
 دبعل ا هذ فاعمملان م هيئ اير ث إال | هون وصرخ لنا

 بام إبإلا عفري ةفصلاد ابنعا نم ٌى ايسان نال هيادلا ةايا
 ياراو ىان نا بك ذدابتع | رهظي يزلاو تكيف بقنلا نشا ب
 ثوصلاب داري سل دلال نر ةمقل/ةاعارم عم غوصلا تري |
 اسلكوان اعادبع ضوتفا اذان َءِمْقلا تلد قلا وك وه ا وكن |

 فضرفلا '|داءا لحد ةواداو ابتاك هدر هش | «ىحل

 باو لا ني ولح ب ومسلاو هاواح دنع هو إسم !*اداك
 (ىادنو دب ديل نعاك درلاى دب الو ةفصلا أما ان اكسو انامز ٌهفصدحاو
 لاكش تقوى | ضل اب +بلاطملا ٍضْفمللف نامزلا اها و ضم
 ءاوس_لاح لكى («يلومف («رباعو بكار ك_ثلاج ان مسسملاب ةبااطملا
 هيننلاو الطاوةضموهو فنصملا حرش ىف ارك المآثر نمز ناكا

 لوب بع الناة عر يال: كربلا حوش قيوم كيم و تاح ا سلا
 بوقلاب ةبلاطيلاضزفضلهن امزلآ ماو بهن سيرف هدراذا كيما
 ايييلعو ا ذل و تاهل يد عسنلاب ةبلاطملا سلا إكداَع نقاد ى 1
 . ىخيالف يرسل لولح قام |/العا بهن نمز ن اما داس ليي (يلوبق
 رم اك عل اننمالا ىو ضرك و هلوبق بحاله ناو هب هبل اطمن حلال نإ
 دييقبلاة ضورلاو زيرعل اىو اح ا يوي ف( ذ حوضولو هنالذب ضْعلاو
 - ارفالالحريعو ولسلاب ةيلاطملا راسا سيل هنآلذ ناكل اماو تلولح ل (
 اعّمجا|ذاف ٌمْوِم ىذ :ئذضارفالا لكن ع يسع لحن هلفليف ناوم يدب

 ةسقلاربتعللامضرَم | ام هئقن هبل اط نوم ل قملا و ضزغلا دلب بج

 هناناسسلاف الكب [ق فهكخس | تقو هن الة مقل اهنم كط مون ضْوِلادلس
 الما ظنلاو هادالا ناكمريخو اعمجا| ذا هينإسلا قب بلاطيال

 ضاييعا انه ىلا دخان اف ض رفا ع اولجو سلا ىضايتعال

 يك
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 دا
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 : الو | من وم_اهتنلا نكب / ناف اهدا >راساا/و لإ | بلطو در ضرتم 0

 0 با عل لعد لئلا تال لشلا طي 0و
 هدسروت هربعو غابصلا نبا نع ةعفرلا نال قو ةضورلاو رين
 ل قالا برا فل اهض هنناكن فر ثك | لثملا ةسبق نكترل اذ |

 قان'الار ص يل | ءيطام نإلض رقم عقب ّنج طرش ض ْرُْملا رتضو ُصضوْملا
 الا|ض رْهل عوضوم نآل : 2 س6 7 . ُّط 11 44

 مرو هكوضوم نع حرج رقما ع اقح هيضنل هيف طوش اذ(

 0 اي ضاع دملج
 ئوفومديبع نبل اضف نع ةنرم ا قىقالا يود هنيعض
 هئنسوفهاورو ايرلا هوجو نم هجووُي هعوزم رز ج ضرفرك
 نباو مالس نبساربعو بحل نبآي او دوعسم نب انك يربللا
 وومهح نبهس ا لزرع غم 0 دس انهار مباع اجيت دؤعشم با
 | عرج الا رويس ]ويار زج ابن ؛!صاحلا نب

 كرماهريو دواد ياهي اورافل لت الو ضْرلا ةلجاالذ السلا
 بج ف اونريعيب اوعيعب يرش | نا لو رلعس وص بلوسر
 رخآإ سرب هدهرب نإ ضرفلارفعىف طاوشي ناكضرقملا عفن طوش و
 هيلا هدب ارا ةرطخيو قدرطلال مح حجل رخارلس هيلا ة درب ناوا
 ضزمتسسلاي اوهوهوحو به لمز هنولل نوح هيئرهش دعب
 ٌقدسْهَتلاٍَو رمال دسراف ضرْمل |س وصل | هه نم لك فو د
 هنم زب الو ةضورلاو زيرعل اق وهو دياو لان م اًرلم هنولب ةرخالا
 فىلاملاو ضرمفملا ىلا عننلا دوعب ثوب الف يخيل اهم دي توئدأل ذ |
 ثم انآو ضرما [اهناادرعل ختم هدجأوشتخ علم ليش
 ل ملك ريشأب ضرما |ادسفل هنم دوجا و |ض زنق | اهعر ثلا

 ”ءغالوالجا طرشو | هنم ءادراو |ٍضوق |املق ادد طوشب ناب س1ع
 هرقلاع فنلاّر جرو زعم انالضرغل | عجررغالوابناث رقي ناوا

 دعو هنال طشلا دسفو ثار ادقع دقعلاو ضرفتسملا ٠١
 نيروصلا نملك نلعنتم ضرغالو داًءالا_لؤفمزللا
 رم [كدوكو هسر لم لمزلا ن وكن نا رت ضاعل | لاثمو هليف



 دوجاو ا ضَرَبَ مزيكا يدوب ن اء رش الب ضرفتتسملال م عفت اجيو
 امهيريغو تابوبرلان يق رفالو سو كتسح | مر اخ نباسل؟ث رهملا
 قيلرزلارلع هضرب زا دونا فو ةيجلو ارعر ماض وف [نيل سببلو

 0 احادنع هب راوقا طوول يفك ط وشو هب نهر طرتس ضرْعلا  راجو

 الاطار | ةياف لئ نا ض رقملا عفن هد (رالءعثون ك(ذ نا

 [تهو خسفلا حب ابلل ن اكبكوتشسلاهنم عسم ا اذا “نا عيبلا د
 اشلق هطارعشا ة ديان افالم |نِفرلا طوش اوس خصسشعلاضرتفملا
 ناعنم ةورملاو يلا ن 6م ولل اه جون نع ضعتا نوص هتدياف
 نوقتسملا عنتما |ذاو بربس يغ نم .ضزفلا ف عوجرلا نع
 ند مولمر يك عوجرل | ف رءوزعم ضرما ن اكن هرلاب*اقولان م
 املاناوةيام اذه ضر ال 6ة متاح دوصفم ضرع ضعم ا
 -بك د رز الاهل اف نامضلا همزل [ضعبرا| هبال | هصزف (ن نماض

 بوجولا ف ن ايضهنال انلصا اع حالازهو ىف اثلاسسل6
 تايضلايدارا يك درو الا لهو ىشلر يزل | سسسل 6 هببسل دقو
 ل( ذ نكا هن اين عو بل ١ هيلعاَتَم قلا سب احدالا هدارا ام انه
 ٠«بسباب ة يزكازف نولينا ددعسالو ىيننا تجاقلا زود

 طور شب نب دواعنيعب قنوت اعوشبو ماو رلاو تول ةغل ٌنفرلا
 هلوف عاجالا لبق هيد لصالاو هنولار دعت دنع رم قوتسيل

 دريس تطول راق هو راعس الع هسهرو ةهضوُّسم نفوف قلاعت

 هناءاهماكحا ىف مهل اك |ةؤضالعلاو هيلع ق غنم هله الريعش ىلع
 تنهرل_لوبكو باج اب نهر ةعدو ةغيصلا_لوآلاةعبرا
 لويس ازاب ىتم لددع نهراك باج | عم ب (هتس وا تترءاد

 اقف اود طركشب ىل ام دقعالع ناعم اجب عيبلا لعاس ايف تنهد
 داّشالال اولو لوط ل صفو ينج ا ظْفل لاح :امساو قعم

 لوقلا بلط ل مث ب اجسب | لوف كدب سايقلاو |« جيلاك
 يثتسو هتنهنرالوقيئاذلب اذه يدبعن تراوع لوبتلاعم
 انكب لكّصِرلعس وف اطو رشم نفرلا نان از ام لولا رابعا نم
 'انثكآالا باصعالإ دنع ويثسل |ن اء [زلاى فف ازا هب ىتنهرن ن | لع
 نع بلطلاي لفن و تنفرو هشيرتش ا يرتشللا لؤي هعم



 بايل| الوهن ن 5ط**”5”5ش77 |
 ه |ظوفهو نيفقحمل اف ىلا ةب 0| تابوا يقر اظدعب ||

 ٠ باجيااز هلك نول ط زغشيو دفاعا! انلأ انا | لص اد اشرالا تاللطا |
 ٠ مانخم نلكمىاعيلوأ نماث داص باحتسالاو |هلوشلاو |
 ربعو هفسلر تك !وورطماو «(و بوح الو ىبصزم رالف ور اغ ظ ْ
 ل .هازم هلو ريخاتل دايرالاةءابجو نو ذامريغ ا
 0 ابعو نيدقاعلا نم نسل امله ا ْ
 ل وينلازم عون هرلاو طقفف نفلرلا ب أ
 0 الطال ا ىلع حدي قكو ىلع هىوفو هر يوقع || ظ
 تالا ناو امال اكسال دوج كدي كارل ف1 نه | |
 نموباكن بمالار يعن الن مآ ن يمن يوم نمال | ارو نم دحاو ن هرب نأ 0
 ديب دارا دعم تاخي نمالار يغو هر يو | نفرلا فلت نا ||
 نمال|نيمالا نم نهري نا ءالوه نم ل كلذ وحي (مامهبلات يرلا |(
 لييش بمن ئا طوشن 0 ل رع |
 ىلولا يرتشس ن التم ىل دال بهنلجالىاويناراغع اش اطول |١ ظ
 هثاامب نيام يداسي امر حلا مد دو ايضاق و اايصو واادجو | ن اهابا |

 .فهرلاو نلاربجع (م ىريشملا ف نوكل ةيا يواسبام [م نهربو
 ذا كوشلا كولا بري زل يواسي نهد ع ؛ اهلا بل طولت خلوا ١

 دخلا مر احلال ةداع فلتيالاء ن 00 (هفلمدت ا
 جرشيف هرم زج اهو ناك تعبك ض رصنلا عنب نهرلان الب هذيلا |
 رمامالا ل 0 ذاع فشلا الب ناوكل لح ريف للا أ

ْ 

 ةكدلم ع ولاا

 ٠١ ' لعل ولا فاخي نا لثم ةينات]15 به زيلاره اظ ف الخ هنلكرس قزم نا ظ
 ءأو | هلاييئبالو هلة نايص هبرااقع ءارتشنارصقبف بيلا لفطلا د26 ||

 ةلاحلاو ولات شرلاطوشب ختي اسي اعنصاو_لاه اة ييزمتلا ||
 دسعلا ن ولو ىولاكتاكيلاو ىصصاا ل ئطلا 92ه نهرب ن | هزه ا
 جبلا عمد تاعت اهلا ف لن نا اذا دعم باكملاك ند ذالا ْش |

 ١ كشلاوعيسلا لف_لكه اجي | لل ا6 ل بايت ه يلا عفوي /ن ان دينسلا . |
 عفدول اكذ تلاع هرب هيل صف ن ان ن ل: اماو نهرلاو الجومو الاح ةمزل اه 1
 ديميلادتشنال مآ نول ايم | سضرتتلا نوكب ىداحلاد يفد إو الاه ديلا أ

 ا

 ل
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 فوجب بسلا ن ايد انو داشرالا بدو دقو تاكو نم دباو بيلا
 مغ ولان م سعي ى!نوذايلاريخن م جفيو بلا ت وخر تع نفرلا

 ن اكاب ايلول ان ةمْفْن ل جالى ا قنزلن مآلا نيمالا نم يهرب اكيلاو
 تافدار حلا ةجاح ل جاكضرتو اذا كاح قو | اهبصو وا اجو |

 تبق ذا بن اكملاو هل يضِزتق ا ل انظري نإ يح ةوسلو مم اعط
 اهميلكرتق اذ اسك آو بكاذله هير مع تك[ خ لا هّنح اهل

 اعاعالش ةيانجو | بالنإبم زل ّىح هاًمبا لجالو ءعبض حالصإ لجا
 وصلا نه نملك بئاكملاو ولان م لكن م نهر لا حب
 راقعل هلع بفنراو !ض وفل | [نمُثن م قري ةبعاضبل “الع بز راز |
 يس ذ لكى كصملاه نم فو نيد لولح بعير ا زاإنم قوي
 اومتَسالا نم لوا نهؤ عرف يبف ه1 نم ايي تتوب /ن 6
 باعلان انه بينزتلاو ريغصلا حرشلا ف جرمان العار
 باب يف سحشلاي هاكحو ريسلان ذانورب نقرل ابل قتال

 باكلا ناانه لصاو ةضورلا حرا نان يرثكال| نكست الا
 كرار داشرالاق هيلع سم|ز 0-1 (تايرلاة كى ولاع

 هينسلإ نونجلا اذكرو لا هنت الجوم نيد نم ترداعلئطلىل
01 

 قذاملاو باكل او ولازم ل؟ق يتراو ميله ص ل قاف
 تفرلابنثوتلا ء كصلل هوءانيتساوسيتب /ىارزعت نديوهريغل

 الجيوم عابوا بهل ضزفااعاضياارنم لكن يتراو*اقولارسكينب نا4
 هنالزيرتسالن اى والا قالدصل 00 بهن بوخرجالىا بهل

 7 0 احىبارمالا دو نيالا

 مرره لق رلاء ابا ذا وطبع عيبرجالىا عسل ن ترالا بج يوو تح ال ا

 6 ا اسي غلب الف 0
 و 0 | ضافر بخ يو ل

 طيرعلاو مصاب كرفس الو يورضر يغ نم ضارق الا فحاقلا د وجيو
 فقالا ف عنملا بسلا و صو هل غش | هرقل لا تاب ةضورلاو
 فبغل اع فارلاو ىوغبللالاناوجلا رب | هءالاةو نوم صريْغ لماضيا

 لام عسب وس يبو سويا لأ حم انين لمةنانكلا ف جت
 لام عيبإو :طبعلو| هوو ببن َتورْضلالا يس عى وما

 سس

 ل



 عم ابعيو ىاغت هس |هاش نار جحا سسك[ ءمجاس طو رش مكن دع يجمل |
 بيزيلا يبل او ضاوقال اف ن ير الا نيب وكحا ىف هيوستنلاى ضتقي يداعلا |

 قو بجار ةطبغلا عيلان عر.إلا ناعم ةطبخلاهكسن بلا و
 هرفع:ثصو نوهرللا تتسغالا نكرلا دار الا ىف اكذب اج نيالا ظ
 ةئفنل دو نيعنيرلا نع يضوبقملا نان نونلا انه ضبق سزختل ظ ظ  ةعفسالو نيرلا هيلع نمهمول و ني د دعه دفع جدبإلف نع ةينهرلا ى ا ْ أ
 نممهنمرلا نهري زاوحب نماصمتس الا بحاص هب عطف امو [من اوعب |[
 هثفر نيب قرفالهن او كبسلا_ بلا اك ب ىدصلاو دو دره هيلعوه 0

 نيعلانالطاو تلا بحاص حّرص اذهو هريغو هيلعوف نهم 0
 هديغد كرر ضل |نم عاشمل |رهر عدبق ةعياشلاو ةرْريلا تدان ||
 هاوسو هعرمجضبقدوه زن لمه هضِبُن نالو عين الماوهسمل ا لش ا
 كوهريلان وكب نهري |ىدرو ن ذاب /ن اف هضادرلا دياو رف اكو شلا || تذ | نم فك وقنمل از متر ل | ضبفى ربالعنالماتلءوشلان ذا ا
 الدعوى هبصن اع زانت ناو ضيفلا ف هنع بانو زاجكءوشلا دن ىف ا

 كيب نم هببيصد نهرولو هرج ة يعفنم هل ن اك لاف (هلذ دن ف نوكم
 تلد اكهنذاريخب اأو جر شل ان ذا: ركشم را د فنعم
 اهسقاولو تيبلاوسم نيب ذاهلك اذهو . <جزنلعةضورل| سابع

 .نموصالاء نهرلا لهنا ليوشلا ببصن ف تينلا جوخ سادلا ||
 ىواحل )وذ ناك اهو هن اكمانهر نول ل هَسِصِق و غي نهارل | نام امال امتحا |||
 مصلاناو داربالا نع راسل هر قع حدو لوقف ذي داش الاربع ا ' اه ضِبفلب_هلتلاةمدق وهو انهرربصي نيد شراو|همتزم | هبسيعل | نالثاب بج ولان وهريل ا ك2 رب نارلع درب نيعوف ضرلا هكعم ||
 هلولح تفو ىاالكئئرل عيبلال بى أعان يعى نيرلاب نهرلادقع 1

 نهر ال عينلا لب ف هيف نيحلا ن ركن تقود ةيلدي الّجومو ا الاخ ن اكن أب
 هوتي يح مو رفب قملعتل اكل ب ا وع مدس رد ةنصإ قتعناعمو بدم ١
 ناك اذا اها نالطبلاب و |ةانقيِبَم يلع مدفن ن اكن ان د غلاز مف ل ا
 ءئصمن نعل | قلعماليواحلا_لسشوقو نفرل اهصيف (نةيتمافرخا |

 ا

 ا

 هنصب َنَعَقِلعُز سيلا نا برر (ليثغلا ديعل_ دلل ال مدقت دق ا
 ومف ةيصو هن اب لول اى عال ك1: ىلع ى نبم نالطبلا نال ادعشيو آ ا

 ش



 ناؤدافادابغاىواداشر الارغ ابعزلكد اّيرالا متابع نم كو ادككرل

 ' قتعلا ٌنلعم ناو لجؤومالو لاح ندب الا ملطمهنهر حصياسبتر يل

 دوو للكل ومو كلك لا نيرل ايهنهر مصيف هي لصعت_د يبدل ببال
 لكشتسا دقو اهريغو ن اذشلا هيلع يعرج يذلاوهو ةفردلا
 يرخ | ةفصب هئفرع قاعم او تو للاب هصْنغ نلعل ان يب قرفلا
 تانوربرمل | نهر ء حصب_بلوعلا_ليل د ةضورلا ةيئو ةخ

 عابصلازبا لوف هض اعيو ىّتنار تملا نا .كيصصت ةست تنال
 مدقَنلان اكما ناب(« قرف دق و ىَرْبا_سايّيلاو صنلل هفلاخم ن
 فالخب هيف لصملرل | دلير سدتلا يكس ريغ ةءاجي ديسلا توم
 هلفنو ىكبسلا هيلا ل هي دلاو ةفصل(قيلعتلان م هريغ

 الباتلطمّنتعل !قلعمورررلا ىعنما_عذاتلا صوصن نع
 جرخ امو كلم نعاج ين االاقتعلا كسا (ياى ا اًرظن لصفن
 ا ١ نفر منال: لسغل ا( يالامو باكيلاو تووملا ابي هلوغب
 ميس اه مجاملاة دار نم[ جر صنلاو هعيبرصي الو !لنم ىش
 خابو عارفا دقحاو | بل ولح اة فصل | نازنق وقت #اءوأ هن اوهو
 ىقشمو رن وعلاج نلاو واح اكد اجرالا م ابعصوهفمن
 بْسنلا شا لاق اطر ظي يزلاوهو نالطبلا ةضورلاو تيرعل ارمالع
 امصِبا مين نالطبلا د ١٠6ن راقتد قد ايالال هلت ىشلزلاو

 ةبءاعتن اكرر سعيلب نهارلا اكلم نيعل | نوكن هرل اوف طرتشسالو
 اذا معيامانكأ رش لا هل اوحلاك كلهال « ل صحف قابس /نهرلأ نال
 انج هيد اًريِر هنوكل نم لابن راعر يعم نم داص يم اعلا تا
 اه وح و سلو ةكصو لبصجانو لولاحئ م ةميصو دقو اعينو

 نماضلا ضرْعو قاببس اكن وهيل اة وف نايضنمرلل ةءاعالا نال
 ىئنل | ىد اهل تاكو رياوزلا نم عونل ار كذ و باذب فلان
 .اذك ع وب_رم هنولي صولا لو ادت [نافخغصلاب ةضورلا و زيرعلا
 كاعلاوىادفح نإ يف ظنلابوفو داشر الا لزق ىةيراعلاديغضريكذ تو
 نفرلل حاعرسما هن عودي نوهربل | نيدلا بعمان م نايضن هولا
 ىلا بقع ءاشرالا ف لكسملا لف عضو فوم دليلا فد صت حم الك |عماج ةمزلا ىدم ازيلاب اهلا نيعيف نبول | مارتلال اناح ا



 5 مير ولا

0 
 سنخ >[د نايداحل دوتىنواحي 00 _ للعلا |دِيغم ناكل هنيع 2

 تزعل ناربتعم او ريعبلا ك5 نهارا ااركذي ناطاتغشام[بانرلا
 دك( » نم ةملاش داشرالا ل ابعو يعئتسسلاهب هيطاخي ناالر بحملا
 عونوارسح هتف ناكر عملا ين نذا اهريعشملا تنلاخ ناف
 . -تاب نيش ةرمنمردمس فلاخولو ٌهْمل تملا لطب هيف نا اهريغ

 ا انضلان ال ام اش | اهلدق

 بضرع ل نوكمرق هنال اهدح | نم نهرو نينث |نه نفي ناءلن ذا
 | الا / ان: تب ةماداب (اهدخا تيتا( كلفت قف

 هدد رحاو نم نهرإ ء ثاهلن ذ| ناب ىو |ىب.رطب َه داي زل ار غوص
 قولا ضعبتبر يعمل اس رضَتف تصح عابد ث هنالنينثا لم
 تمول هيب عءاشلالار ة فصلا بكن اف هحو سشنرما نم صّععلا
 نيعل ازهر 1 ااا اوم ل جك جوجل
 5 ل3 ال اه الارض الف هين (ند [مهرف ةوشعب

 أ 2 (نزيزهولا فهل ن ذا ناك ةداب زب فل اخولو ٌئلاسا
 ظ الا لال تال اس اه ز]طنةوشعب
 ] نردذاياعريازلامدفلاو نأ لاو شحافلا بغلاب
 ]| نيمأأ ظ22»ذ-ه-'ه .ارلاوه نر ذاهاؤو
 0 ءاؤبغ ءوحرل اريكمإل ا تكمف كل سل | نه نيدونل|ضبقل د اعملا

 كك اديراعيإا اراصو ىنعم هصيثولا قب هكلمول ذا دعب الضبعلا
 نرحل: ضيالف يراعلاد ضيفلاب ةناو“ةئاما نيّنرملاضبست
 نه ارلا هن ةيئثولام فالخب كن ا - و/فلنول
 ناكنات بدلوقب هري اور نض داش ماب ةرإضبعلال س

 ريعتسلاىااذهزبيارم | رخيوم نهرلا است الح شالا
 جا ا

 ول اذ ىقعهريخيو نضرلا ىاءكشو اءثد باطب نهتلاى ا
 ظ كلاطتٍزااماف وفي ن انماضلال صالات هز الجي ومان د نمص
 ' راجاكمالفن زماطريمملابل اقيو ئربتوا|ة كلا نما
 ليصالا: ب لاطم نماضلا تال اكةبلاطم ال بقاهلا عر يع سلا
 انهلام هيما ب ع رابخا [آباوطاذ ا الإ ١ دالايهصيلخت



 نم ىضو | سعل ايد ثرالارببعتو كانه نماضلا ءاداةلْدْبَي ننرنو

 ظ 56 00 اب هانتلا] |م وب هنال درلاب ىواح ار يبعت
 ظ بلاطيال الجو ماني د نم نمر كذ (مامزم اًدح اور مإاب نا هل سيل ل جالا

 هني د هلطو |هباواي نيرلا بحاصالو تم 'اربتل هياآد|ليجعسس] بمال

 ظ نفل ذوياو نير لحن اب هعيببحو نا نفدللراعسلاو ليصإبازم
 ظ حن ذاالا عيبا عطل سيال ن فرت | ن العشاق ن ذانلديعرلا عر

 ظ و ذاموامت احلاهعاب دقي و نذ (/[ناف هي ارث ىف ضرع هل لععلو دي رب

 ا فاردا تاكن او مقل ابالمب عيبام نهارل اه عزيعمل ا عج عيتاذاو

 || ناكولكمااذآءى  دااهالا عجربالنماضلال اللثملغحب نبغبدبَرا
 ا اليرب يدبع لب هع ناس |ن دق هنهررو:لام نانال

 1 تاب ي ادن ذاب ن (ضلاو نهرلاع قو اذا فر ىفندلان هوان الف

 ٌ -وه[ك هل عوج الذ هن ذ او يغب نمضو |ن فول اما نيدل | بعزم
 ا هلولح تفو يا ءاح ا وسلب ني د لج دُسب ام نشري ن يضل

 / يات عال ذا لاه او هتبوطرلدانلاهيلاعداسّني اعنهر اذا

 | اهوححو ةسيدمل اكو هوح د رشاليزلاهبطرلاك هن يفح لاب طفح

 1 لزب َقنوَبلا_ل وصح انهر هدم يصيل هتضش طريثر ناهنهرب بع

 ا الناطرش نافهعيبط رش ناف داسملا ف وخردع عابجو
 ]ا دّمعل ا دوصفم طرشنلا ةان انمإْن هرلا جصنإ د بنل !نوخدتج يس ٠

 ا 1 ا قلطانآو
 ظ هيلا ابزملا بتر امان قو نهرل | بيضي كوله لال بق عيبلا ناب
 حبش ف ىنصم ا يرج ءئعجرن .و يواح اك داجرالا ممفأو

| 

 ظ ' ر يغصلاف كح هنكأن ييقاعلا نع. دي هنزيرعل | ةييعفارلا كاجو
 ا داسنلا نوخرنع هعيبهعربجيو نهرلاعصيون |نيرثلاب نع

 ا تايرلا ةوَءيلع قالطالا ل زف فر اعدم اوه ذا انهر هنن نوكيو 2

 نيرب هضر ناو_رهاطظل اوه ءكجرت نام داك اق و هبوتفلل ان | قاما
| 

 حبفرل |حد د اعلاؤع علا عسي نمزب د شلال بقل هوا كاح
 ا

 ا . هيلا عراسيالن فر نفكاهر هن يصبلاضي اد اسلا ف رخرنو انو ظ

 أ ترولاك هلت كازا فيخو داسلا ُهْضَدَع ام هيلع ءارط ديلا
 ريصبو اه داس فود عاب [فيفح نكسالو تلتباف :طئج

 دّفعلا عيال هلاك اهربتصم تلت ا اذا نفرلا حشغنيالو هز اخ



 .الالتيلف زمتشيالامرماددلا ةيسرفتغي ذا عيبل طوشمإلاالئموع
 اف تلج ضد قباولو هجس_زوجإل قبالا لن |هيدن
 هنن لعجو هربغو يد املا تلوث نع دائرالا ل رعو
 هر نلا ل عج طرت زبالمنا ىلع ةيبتتلا انهو تعول لولا
 ' فدع غاس انلف ثيحيو لعجل (ريبعتل مهري كر خ |دمعب

 ةفينوللا دب انهارلا عربج نيت ملا بلطذ ه اسفل ةضوخ ٠
 2 ىقو دضوح و اوكا دب تل تئاالقنسال |نيترما سببلو
 كلوا عيبي نمار ةكعج ارم هتزكماو | هعيب ةيزه]رل اهل ن ذا
 "لما لم ني لمع الام نو ناو نمذنهارلاس ذعت دنع
 عوسيام نوواو ة اباه واح لنه ن ال حلا م لغال ان قلطاو
 : ”001 اير سقلا لمافل ناب ياسعد تناغ اقف اخ ام
 ظ ب نوهرلا عب |رل !نكرلا ف فعحو نشرلا جت وبنعلاو بطرلا
 دلو اش نيدلاف نال ةمزلا ف بنبان نبدي هن أن فرلا فمبتعيو

 ظ 00 هيالف تيعلا لاب حرخو هنن عئانلا

 ” يفر هبل 0 210177
 . تيارلإو نفرلاب درو اذ | ةدسلاو باقحلا صن نال هير (نهطرم
 " ةاصيَتس ا نهرلا دوضفم ناف اه انعم 2َنبلذ ا اهرب سلب الو
 اهءاَفيتسا نكي الن يَعلاو خيبلاب كورلا نم هب نوما ىح ا
 110 الدو منعم نال ضءلاكالا فلا قد نا ديمو نوفا
 | نار هطتسا وقال مانطلا ةتفنلب دنصملو هيل ْ د جو ءاوس هشرابر يغني دب نفرلا او نكيموهو لضيلخت
 ' ققرلا دايخ هني نقل ذصا يحلو نال زيدب لضرلا دابا

 ' اكوازالرسببل اح هوغو هيلع_لوعجيا ١ لهعز | نم يارُف
 ١ خارشلإلمرع اجلا ذا انههلىنعمالو قثوتلل نؤرلا ناب ا رجلا
 3 فر اعلاو لايم ا خسغب تم جزم ليدل اطاقسا كاع
 2 ماسلا دعب لحي انبات ستممج
 ١ 4 رك طارش !نارلاعأو نمزلدق هنالدبتعتلا هضا



 عءنانااثح بزيرلاح رش ةيسكبسلا ظ

 اا داعتالاهي أن م بتالا ناد لضعب هطرشييام ن ةلاب سس ١

 رادو نهرب ليا بيرل يو سلا نانانتلا يدافع انذ غرك نهرب
 نفرلا جصئالف يرشلا

 1 فاو ركز برغل (نوكناكلا اداراو ىوغللاو |

 اه ةعيبل نانا ةلاب جا رحاذو عال يرسل اف ء اليحطرشتل (نالطب ]

 رم ضرك هنالم دل ول ظ

 انه يرغلا عب اعالج هيلا صعر دعو [عايضةنطم

 [ماللاو عئالربغ 0 تباثلانأو تب 2

 وتسريع م |ضبقل ا دعب نقل قت نايا داوس بهناقيرالا نب ذنهرل
 وخر البق تأدصلاو عنا, امينس البق هرحالاو ضيقا لبق نلاك ا

 يف'ادتبا مغاللاب قف مو هو راي ا ةرم ةبَيْملا موزللا يا »سمنب كيالاو
 لعمامالا سر قو لصالا لامو موزلل |ملصا| ن الئ ايضكه ب نفرل ادع“
 لقت عنسامايشلا نإ ةعرفم مايل ن زن ةيرملابضرلاةحكتا
 ا عصي اظلاف حنس انلقن اف حيابلا إيل ن ملا سيلا
 غيلاالهايفن إف م رب أو زل, نمولب هي أد (شملاوه انهلعلو نيرا نم وسراق

 زغبالازف توبثلازعوغي مدزللا ذا مالا ابي داش ارتك اكد اشي هرالا ١

 موزلا ااماو لاح ايف دوجولاهانعم شوبشلاذإ اميلغ هنتاكشلا |
 بدو ءزالرغةباّكلانبد لوفي اكمسغن ةيمسدلا ةفصق همزعو

 بدهان ضرس ام هيلع درول ءزاللا اغمق اايمسال ضرفلا ٠

 ريميل هلا عرج نيد دازبناوهو .:.؟ءال نهر دعب نفر حاولا
 الثمرخا نبع( ريب # ةرشعب دبع فر نادوجفنندلابانهن

 ةرشسعب ربع هنهرب نانوجعالو اعم اهنهرول ام ةفثوت ةد ايرزشال :

 نوجالاكن ينرلاب د بخلاف قو ناوامئانوهرم دبعلا نويل كر ١

 0 ل الا نا قزلاو نعتبر يغدزع توفر ْ
 كثرإ ابل وعشمم نفرلاذ | الف بوغشم ل غش مدل ا. ةدازلاو

 «مخهازلا ن اك اذاأم يلدا هةر واط ا/ تيزئلتس [تاالا ت"دالا



 :١[عيصي/ضملاو ا ظ

 .' نيّيولا هادنذ ةيانج ّقشرلاى نتج ناب طوشس ءارذ ثيسب ىا ءادغل
 ناخشلا ء<ر اك صنف :(رولاو بيدل (ب انوهرم نوكيل نهارلا ن ذاب
 ١ ناب. طرش افلا بيبسب ناك| ذا ام ةِياَنل |: ضرلاحاصم لمدنال
 ١" هتديعو| تزل زعزهارلا عل 1 احلا ن إب نوهرملا لع نيرا فنا
 ىضاتلا نععضورلا دي اور ف لفن اك صِش (يبانوهرم نوكي نالع
 " نذا ىول نا هب اذي | نهرلا لاصم نمهنال هر فاو بيطلا يا
 . دياوزلازمنيتروصلا نيتاه ءانئتسإو ماح لا ن ذ ان هز جدنع نهارلا
 ىلع نيدلا ةد ابر عانتم انا نّململا نباليداح ل حورس ى عقو ' هيب د يداح العن ات در او (هداعم امس. قلعتم طوشل هلوقو
 التخإزاف والا سنجج زم اثل |ن اع | > اوه نهرلاب نيدلا
 فق (يسيق|ن [جوف رينان د يفاثلاو_مهار د دالان اكن اب
 يلواسنجلا قفت ||ذآ هن الوهسوهل و ينا ناوجا :١ اصقنسالا
 ق”اثلا و مهارد لبدالا ناك ن ا :صقفتسا لا هيذلاو زاوج ا

 اهرسفا نايجو انمميض_ هارد ىلاثلا ناه |ذا_راوج اب القو رين اند
 _ نصرفل ادا حسلا ب اع | نع نهرلا باج [دخاني ناب ضرَعلاو | سلا قرط نع هان طرخا نا ضرفو | جيبب نفر حزمو سنها ' داحئارروص ف حوجرم | اطاعدرنن هنؤلن عن ململا نبال مغ باوج ا
  «تيئاوةيا( بولا ازه لتعب عيإبلا لك زمد ناكه لوو نع لوقو
 ١" ةكقفاتوتبو | كسهدو ٍتركش ا يركشلا لوغبف-كدبع م
 تكضّونق | لوقيف ليو اي تنهثر او ةوشعحل ا هزه لتضزف |

 | ١ ععيبلاىرطنم ةئراقم نفهرلاىثرطرحا مدقتولف لوقلاو
 . قيوا ايه خان طازشاو اه تبدل اب

 ضرلاربعب بيرل د نافالو | نيدقاعلإ زم لكن مننرلا تخوس
 عسا > ف ار سف الهو نيدلا توت اعيش د خا مدقبد قو
 ' فلاب ب وئاا اذه ىتعبو نيمحب اكتب اهقيفرإ لات اذا (مف
 : ماصمزم نهرل| ناب قرملا باو ج ف عيبلاو ةبانكلا تليق تاقف
 دفع ىف رقع طوس عانتماعم (ميف طرشي اجانعيو سْملاو عيبلا
 . طشلاغيالرق ذإ كا ه عم نثونلا نا فيحنم نأ و اب 1 واه جزمف



 .وجحو نظ نفر فعلا/ نيد: و ةباتكلاو امض
 2 ا باز | نظ دول
 نات هب وجو نظلانفر رفع نمو هع اجرغس | يدوهلاو ضب املا

 رخ[زبربهنهرب ن المو شسبانيع هعاباذا اكدس رقع هلوشر ناك
 خم هزهرلا نا صالاو دساف ':هدمطلا

 لقنو هدحو يتاتلازعيقدإرل لقت دراسي اير
 عشلالوو تلق يوونلاسلا# 0
 0 اغلا ماما ا كاتحا ياخ

 اذااموهو لسا دل 6: كلإعاسا |
 يمال ازا طوشلا حظ ضقدا عب 0 ا
 الن: عومجلا بمجدامو هداسف اهعاذ |ام تالحب الطبل
 حرش 2 -و باهصالا نععيبلا اوفر يغصل احرشمل (ىقتبلوقس
 تي ذيتلا نكهة ضورلاو زيرعلا فو باحصالا نععسلا ف ريغصلا

 او دب عطقمامالا ن او :وصلاس ايِملان ايهاقعت نكل هديغ ةريع_و

 00 النا ةاهتفسو ونا نشزلا كش ع
 م فيل 27 عيلاو نهرلا
 بليا رجوفو نفو يف ةيعَنلم عيبلا فن الطرلا سقما لعلاذلا
 قافز ادي ر يتهم فق فلاو_-لوالانييعيل/ن مالكن اف ضوعل اق اباإ
 هطونؤسف ضوعل | نم زج لب اذ ورق خالا عيلاب سف اعلادح |
 فلل عيلا وسيف ل قي امذا نضيخلا قاب ادل ار معلا ذاسمل
 تعم نافلارثعيالذ قئود دراج هن النهر | ىهضمم اذهو كك د
 دعلازه فق ول (لخرلالف تداحالل محو دهب طوما لاب نهرل[رصتختو

 كنارلازهر حلاو حاتفلا و بعيب ف لخيم تن حوتسلاب كفن أو
 ببل | ُهْوْف قزفل او عيبلا ىف [فالخع ضرالا ضهر سا غلاو انبلا الو
 0 يا نيس سكاف عابتسالالع
 فصلا ى رص يرحب هنا غلا اهلو اننب نادم الان هرلا 2 لمح ا

 اذ االنهرلا رنعا دوجوم نان اذا اذه نوفرموّو هّنعْصو اذ
 لماحرهو سرل|لحولف هرياو زن نم داش الا هب دش مكهدعب ثدح
 الو دوت الع ضت نا |لبت ' ]عينج مي انداحالمح
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 ل ةاز[هننضق فريال ل مح ا نالنُملا در وب و الماح [عيب فال يبس
 ةيصو| توموأ ملعب شلاث قحل مح اب :|ذا »جت اماو ىعف ارلا

 ريقيز مو قولان م ع 0
 | املا تامل المجرب ىلع ةربُجانفرلا
 كواسن نأ كه( هلذ نهترم إو اءلكن ملا ملسنو لعين لاس
 تاق الاه دخ ايش نمملا نم لضف ناو _مالكالف نيلاو نغلا
 د عك هس دّىَنم عب سدعُت ن١ او ىف (بل بلل صعل

 00 ايس

 نهرلاىكرسيب الف ضو بلو دل وو ةرفل ءلصفسال اه زين مدعل
 نم هزهو ناويحا نشر ف لخدي لذ هرج دينعا فوصوتألو املا
 الن 6 سالاو هتوتلا قرمول الح صغوش الودي أولا
 ةططهاذلا هلا لسا يتلا ذهل ةلخرتالو هد ا

 03 فاصمصل طا ان ال تتةمااتلوت_

 ديب هم ف: صن ضف لش علل
 الل اكن اف هن تفس لهما ف وس ف ن1
 طوق دي هعم نهرا ارفع عنتما

 ثاعملاوةجو زم | نفر حمي 2 اميل ا

 تارلارقع نا عم متن ناو ةدوطوملاو مع
 00 دال 0 نفئقئولاو تاثعألاو

 اذا نشرلاو ةبهل ماو | مرق ضبفل | عم نهرلاو :بهلا

 0 حسا مرشدا
 الكت خاسفن الا ضوصْنسا | يصل | نككن هرل | دفع ءاشنن | حنس ل
 رداع تومال عوجرلاب عاعشمم او ضررلا د وصنغم هن اف انما دابدتل اه
 ال [كنهرلا هب ضِسْعْس الؤ لاير |“ لاصا نإ: مو |ناك انهار ضْيفلا إي
 مهويك موزللا اربصنلا اجرايلا نمر ىف دقاعلا فوه عيبلا

 البلا قدس قط نرش راف ردو ضاننالا و تافه ف الرااتزك و
 نهرلا نا زم_صنخمل ال بلك. ضنام تذالاو اناتخاو

 ' ةاشللرمتلا هلا ل تيدا ن م > نه|رلا هلئؤي
 تب د نكيرلن 6 ثرلا لكي نفازلا توه ذا هلى نحمل ا ةدع 5

0 

1 

 ظ



 ناكن او نضهرل ا»اقب ىلا ةجاحالف ةدجو ةكرتلاب قلعت هنيري نيترملار غل
 فثراول املستب لص#ج الو ضيفل | لش هنولل نهرلا نيعب الع رونو

 تود لقعلا كاوزن نال واو توم اك *اغالاد نوح او ضل
 هبجوب اله نالن ونجا سو داسلفلاو | هعسلا لو حورلاكاوز
 نبض نيترهان جنا بجو نونج او ةيلكلاب شابعلا طوفس
 دمروا اعف عيبفاطو رشم ن اكو نهارا كسي / نة هلام ون
 د 5 عييوفاطور شم ن اكن ف نهارا انجن او هزااجالاو حنشل نم
 نإو هس ءاضمالاوف طا و ههسيب/ نا نينرثيا عض نهارلارعف
 نكي ذا انهيو ءلس سب ضر ادا شل فا دا دلي

 ههالئسالا ءارزب |ناونج# | لام نفر ناردّوجج (نال ةطبغالو ورش
 نهرلا امي صسفني الف مريذ ضبقلال ق هتب انحو ن رفري برهال,كوا
 .ووماك باجل حبلا, ضبقلا لبق نهرلا ا | هلا ةءادتبا اعنم ناو
 بره و ةمالاو ربعلا قأبالو انني نوهرلا برهم داشرالإ

 تيصقا تن اودخلا تاامع داخل اميعر نست ةبارلا
 ات النهرلا هب عسفني الو ضبفلا ل بق_رصعر شت الو كا ذ ىلع

 زباجلا عب ضل بت نضل نات البتليلا
 يضلازم جاسفنالا مهعب ىو اة يانج و قابالا نم بلكو _رم
 «صعلارجخت اذار ريختلا فالخع (نف هّيلااد ككل ماو دل

 ةّبلايلا مدعل رمح هنوكل اح هضبق حصيالو الخ ضف فرخ مث
 ضد ذنل | د م دوعبهُه اوسخ ادام نهرلا كح هنع ع فتيل
 ركح عافتراو ضبفلا عانتم| ف نوهرملا ريك ض يفلا ل بق عيسلا
 اطورشسزهرلا ناك اذا عحسسُم كه الخ داعاذا هدوعزي عيبلا
 صقن )كلا نالنهلرل ا لطبي الن ابازلف ناو لبق_رابم ا تبث عيب ةبس

 منلباغإو ضبقل ا دعب نيزرملا دب ىف عم خت ايخالدريصعل |نم
 - وبفعرهرف هلوملذ نهرلا اما يف ضبقلا لف | ضيق ةبقو نفد
 ىجرلا نهارلإةدد ان هه. دسيفتلا نكي ل ضسفلا ن ودي مزلولذا
 الف نيتريلا ام نهارل امتهج نم موزللا ذا ضبقل البق نضرل | نع
 دقع (يمالن ا عماجج اس اضف بهل ا اهاو ل احب هنهج نم ملي
 نم ناد اب لهآ ضب تامزلباعاو ل ونقل ايلا جاني قاف سأ



 . تاف نيد نيعتادقعلاب تسمريغ ين ضِبْفلا نال تملا طسكالا
 00 او كلام نذاب لها ضبعب نيغس امنا هةمزلا يحْسدلا

 اوا دلالي هل نذا وصل نرلا نوب ا ا
 اا دع مادبا
 نعت التمزلا نام نالروصلا ىف هنعارب_ل نيدمل ان ذاو يغب تدلا
 يوصل وفعف نادل بكم ىلع قا. ضوبقملا# دجوي و حن ضمقل اما
 "و ٌيصلارن ف فلنؤلو :كلاثلاق نويرفلاو نيلرالا
 هناف [لابسشو هيك بحل مبلدست ف دوملا ةعب ذولا كلام نذااذاام
 لافول اكن يعزملا هفح ىت هرم | لث ه ا|هنال ةرمعلا نع حرخ

 يووم الثتمإ منال ةدييبملا 0 10

0 71111 
 اسر ةفندب ىزل ضل الضخ عيلاةؤئم اف كع هرسغو ع

 بيزملا ربو بوهولاوانهترهادب قف نوهرملان اكاذ ا هبل
 ىم رم ضبقلا ف ن ذالاعمربالف ]ذر يغوا بضغم|ةنعيدو
 0 هلو اميناكم ىارعسمل ابو نك نذالا دعب نرد
 كواضبفل ان |لمزب حج نزلا ببعتو قتقح ا كوالاو َيرسْمَنلا

 كيسا ىدبال نالديسلاز 3 تالا زبنلإ قل داق 201

 ذيعل د الامير 1 لقنلاو رعسل / هيف نا -

 امرا ل ةريوفال بّتيلاو |نهترسلاو الخ م ههونلب 55
 فطن ايضشلاب اكم /نمرررابعا ىف اهريغو ًمعب ذو ةادب 2

 طقس (: | يقال ضبقلا قلل هيلع دوتعلا د نع_روثمحلا تاقاعلا

 هبائةئاس لا اعاد“ نامزل اى طم ىف َةئيسمالَو هيف ٌةّفْسملا

 فدذالاب دسقنلا ]جال :انهركذ اي او ٍضَِعِب لن انا [ناةبملا
 0 ءرابتعا ى تافتر امدبلا فام |نايو

 مام 137 / هنف و زم افا و

 كاد ارا نرسم 0 0
 سمس _ هاب الط باتا: ستنال "لاس سيق صج. .ةتساج ط وى مسا م“ ديكو د 3

 000عببببجججططححببمظب ببب بحع



 7 رو د في صضعبلاوالرم زكر ىا بيتر تك كوبالر ضيفلاىرط

 عبي " انالادو د نفرلاى اليكو نهرلان اولو بن اهم اك هسيون فو مهذ هإي إم
 هجولا نا يوئسالا لاو إو ض بقل ف نيترملا اليكو نولي ناذاج
 اوفو اع ةدراو قيوصلاهذهو ضبْفلا ةيزيذرطلا_كلوتمريغ نإ
 ناكاو بملكم ض بفن نهرلامزدب و لوف عدي و ضارلا!ء يكول
 نا فنصملاءل دي /د افدحا| نارما 3 لاو بهل اك هب ُةسْرِم_ربسي

 ياَنلا ه ضْيت صوبالمن [رمرقو -هلعم هن 6 هيِسلار طبق ةكصوضتنقل
 لش ع يلاف لك( دن سبل و ضيقل (بالاصزلب ١عبلا نا مهوب هنا
 ةنورفلسمريغز اكن او كس (يمدحاول سبا مزالضنبفلا
 ناك انهيرم ةجوزىا فاء بدع دنع ءينحااهيوتر | هباَس ةما
 ةدنعو ا ماهل ن اكول ذا هل صو يدالذ هبل (خزا لهالا(ريعتلاوةريغيو |
 هذول نيترملا نكن ]نان تكاذ ]د اهل: ايل ال | شيرعم نمول هوس
 وكزملاةفصلاب لج د زامتت ةارمإواموحدنع تعضو فصلا
 دسنشي ة داسفبو طرشللا وسن (ركذ نمر يغرنع عضو طوش ل 6
 ٌينجارنئءانسم اه مالا نؤمن اوحّرم اهمطفتساد قو |١ عن فرلا

 تع هيبنجاوا جون وام مدمالا نيتراولو دبعلاكي وتشتتال ىلا ةربغصل 6 ىيتشت ثيحجي ش نم ةباشلاب دارماو به ذيل ارو
 كاهل ن اراعأو ةَيِدنج اقيم | ردع عضوي الن كا ةير اجل اك داو ركحما
 هكقانو قس اف دنع ءانسح هما نضر عليهن |!ًدارطتساةيراعلا رلَذ
 اهدرواو ةلّسسلا نع تالا ّرحانلف َكاساب بكانه فنصملا
 هوك و بصاغ نم هنماض هدي زمالك هلا عدوا نادؤب هبسسن ا هنال انه
 نائيآ ع اريالا نالهدي ىف ةنامإ هن وضم ا نيعلا تاصو نايضلاز م كرب
 .هصاضةزب نممى | هنم كلام ا نفر ناالن |حّنجع الن ايضلاو هن امالأو
 ”(ضلازعئاربي إو نضرلا بصاغلا دلع ةبوصغم ان يعلا نفر اذاف
 أك هايا هتاف ان خاديالا ف الخ نايضلا ىف انيالق ثوب هنالّيهرلا مزل نأو
 تفلادعب هلنذا هدرتسب نهار اى اه درب ناةاسلاٌق يرطُم رم

 بنعيفأو 0 ماا
 مايّبحالاوف و_لاق:ن ضلال وزبوو انه ريصي.ن | با(ىصال/ضعل
 هضبق|مهنفر رعب هدوكس او اهنهر م بصخل | نايم هاوباولإك
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 ةئرضملا ةمالأ د اذاالو هدب ىئام لح هنماض هدي نم هيضوق اذاالأد
 هعسبلل هشش_لكواذا|ال و هيلع ان روم هرب قوه اهرّجااداالو هدي ذي
 هببسلا دوحول هئ (رض هب قلعن رف هرب ىوهر سن ضرع كرادا
 ةزيف نم وشل الو بجي ل اع ءاوب ا هنالء وبال | اذههٍ ن امملا نعااربي الغ
 تناك ناد [نإ عاريالا نيو اهزبب.قرفلاد كحك“ م !عم دوتنعلا
 فيلا _ك(ذ -كدوصحو رخا ىش نم ضل ان ةناما دومع
 تامغلاو هوهلو قبولا نهرلا نص ضل ا نار ثالا ن مضلا قانا

 هث كمان يدمر يصف نوهزملا ءنيترلا يدعي نابذ احمح دف
 ةعبدولإف عدوي ا يدعتب عفن نوترب هثيح عاديالا تالذع انوضرم
 ا لا يعي نمو لأ نم اضهري نص دانرالا يعن
 دسافلا ىمث اب ضبافلا و م انسمرملا معمل دانت هنالريعتسنملاو
 02 دآأرروصّسو هجرس هسا ذولعيِنَئلا فنصملا ف دقو

 هشام ؛نفيلامز اذاو نمزتلاد فنل ا ساما ة ناعما وع
 تاوم]ر بغلاو ا هيه كالا ل قش فرصت_لكوهل هبه ذهلل ةينهارلا
 كايبضوتعلاوهو ريخلاو ا هلَمْس ال اال يزيل 0
 نهرلاد و صنفم ىف :تمحاز 4 ىيةرهادربغ نماوا ن وهرملا هر عئتمو

 تاما اوس نوهرللاهمالل :طوو هعيبلل باتكد رمايلف شتا ”حاماو
 كرعسوايلبح ةفيثولات وفتفلبحت ببث ما ضاضتقالاب نسق ص قش اال
 كتباحج اك ب ابلا مسح رغعصو [زنل ايل ل بكت الو | قلطلاب كالهلا

 زيزعلا فاع:جدفف ؛طولا تامدفماماو ةسيالاو ةريغصلالعةزجز |
 د اشرالاصيصخ هس هبلعو اهزاوج مسالا ب بف ةضورلاو
 مجموهو مئايشعسا |ذا(؟تا(يهلاق ووو زكّيلاب :طولا(هريخلَملصاو
 تو 9 امو اهوطو هل سبل .ابؤرلا 1 يدرواب (لتةدتك
 هيئايل نوفرمابى | بفن عنّصيو هيو [رطو اوعدي هنالاعطت جرغلا

 ملم /هن ا عاب ا سد ةيوملا دارك

 نالوهبقرلاب ه حق اعتل ةجوزلا ةمالاب_رغسلا ديسلا زوكو

 1 |ىعَحِالو [جيوزنل م هعانْس | إى يوب هنم هعنم
 دعيواه سفمنب نهرل يره هارلا قععننمإ اىهقو | فون
 .لى اذن اع صن دوف 0 ماو تعرف
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 5 ءنلرعرب ىف ءاعضي ناربجا لاو املأام اسف اينا نيم

 0 وق قاوتسلاو 0 ا او ينومل هفرسلا فلا

 باول ا علق ىدعا ىدركولف سة نمو اينمشش ص قنا
 ايس اب علق رص هدعبو

 0 موج كلام < عيبف نذا

 ا 0 علا

00077 10 

 هثْوْعْن بكرت اا اثير اببرصقس ف ساو 0 ٠

 عسيرت اذ اهبنوفينلاب نزال هتان دوهرمن اكاذ ا

 نر .معش ابلاغ فرذلا إلي دون عطقلاو لك اتموضعوإ ةعلس
 2 اجاوضالا1ع ع نش انخوالم |افتلتلا الهى دو لولا ناعأ

 ٌةبْعرلاو ءىقل|صقش [:ا/ ل ولح اان مز يارسللار ل كلالنوم د واح
 نئادس جيدزتلاو خال هننطاج باخ ز شل توه لاا ثدزند
 امنيتربل | ىتعزل ن اروح لبامزنم ئثن نهارا اوعع نتن الف نيترملا

 عطول سب ادعرذقس هراجاو ءيزتلاو عسلا عدن ع

 نهلرلا نم ئاجالا هق الطا ز هي ثني هنا اههرح نارفا هبئرطخ دف
 نمم هبفو نوهرملاعيبومصي هنا ءآو حاضر الهدان اك هنم جي ذزتلاو

 ذاك ةءالاا(مرخ| لذ نه سفلي [نالادأرثلا نوكواضيافيترلا

 20 ءارخالا (بلمشيل ازكو هل اوقدعبامال

 اقلطمدفلمملا دوجي عم اناس طخ بعت عطقو هلوق نا

 ضلاغلان اذاونادج م00 اكلسابن باع ن6
 رصب هود اشرمالا | ود نكل هصورل و زيدعلاو اك ةمالسلا

 بك الرتل او عطقلارطبج_ركوتس ااذا مزز ارجاوطس

 ا (هيف نالنوه ف رصلأ م يجتو دصن ضارلا لع ع شم الو
 ادنعا تقدوعق و نابنوهرل ا رضبالل انحالو ررمض اههنمدلو من

 هتمزنالرم | هن 0 يعل (!صّمشس الو العا الص لمدس نأكو

 رجيإ بدصقل |صفتسو (زدلازقلمدنب “كن اكن اف همالسللا هينهبلاغلاو

 ءاوهلالآرنع



 ”لطاازاة ضو لا ةسلاف نت ازم هعم ناخي ضراع نوهرللاب ناك اذااذكو
 1 ا وجر ا <

 تبحاض__لافؤو فرفالهنإبمر صل 3 او كوتملا حورضو_ريغصلاو
 بلتلا ثزحريغصلا نودريبلا/ن ع دم تنل

 ىف انين هل مرعادزع | كمسلا ا ار
 دارموامهندب قرمل اج جرن ىلا ل يموهو يّسا قبس عر يغضلا د و >رببلاا

 نانا ز هرلع ف 1 2

 يعبر سأ يف ن انما مدع نا ٌقلطاق هم الا اهم لو دصلاق  ملذو
 رسرمزتع دن تام ايطو ع ةماو اك تعم اقيقر نفراذار
 1 و ا تح انامل يدا هذالباو
 داليإلاى عع بيرم او . يملا ننعلا سيالكن الدال ثالئل ار وصلا

 نعل 00
 نم هبرضن قانا ىرسب اوس ولان وذفسش لتشمل اردعلا
 هنمقلامرغوعهّيررفل ةقيثولا قح ءاقبو هتوعل هبفابالسكر كسلا
 املج ىلا يتلا ريصتو همقلا نعدرججايسعلل|تالخب نهر
 1111 1 ز 1 17
 وكنا هريغو بيقنل | نياءلاق كر طب نشل اب مرفلا | ة رسولا
 مالكهاظو يدونللا ل فاك ا” هش "دالاو ياهل هنم د ةسشرالاب

 يلق د جلا دابعا خبل هعقلانراسيلا طاقشا باحصالا
 رخالاحرهو ةيفلازم_لقازيرلاناءازاوح ىقل او نيرل| لم نيومالا
 :ىقلازضعيبرس أولو نيقحلا نإ رزلا لاف نينرما اليهد|و
 اممدقيردعلا نم تعي هن/ىسقلبلا لاف د عاؤتلا وا عاعيراج اب
 هضورلا و ههلح اعرف ردصصلاق ابو انهر .تمقر يصيو هب رسب |
 هقدع| ناف هربغ ثامن ع هفتعيرل اذا فنانا نا نيس فل داقلا نع
 ةيواو مرنم ءويممرهو ةنيهف الو ضوعل ع قو ناى ميد / لع

 قالا مالك نم لصختب اع اوس وم ناكن | ذفش هن اف ثرومل أ ءانك نع عفارلا ىلع ٠ 2 ّ تايياو لع
 هلك انعاك و سوللا فئو نسلو هف انع هقانعإ ناب لاعرئو ةببصولايف

 قتعزفْسو اهريغو ةبارسلابقتعلا ةوهل توفل | ىلا حاتحي الانلت نأو

 دارلا

 | مقنكاف هنومينضارلاثراو ىلا نوهرمل اق يقرا تس

١ 
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 ضو لاوقالا عج خالو م رخل لغ قويا ل4 فرت مهنا ل
 590 0 انه نسعلان ا 0 0

 ن اهو ظني ل او ببسن ٌرحدلولاد 0 هريغل كالا
 ةمدرسوللان هارلام زغب لبدأولا ف نميررلا قحالذ ااًوسعمو | نهارلا
 هيلع لعف هي اك اج الامور الا
 صاخنكسا دزبالذ داليالا ى | سوبر هش يراقل_لوق ةقيلعتلا جاص ليح

 رو تا ا اويداخلا بلو قرعُت ةدالولاموبمب دارملان | اعيسلايزنرابا

 مرج اكرارحره لب( نساو نانئالارسوملا: وكيوت |ىصسصل عسسل اليا

 ملط عازط توفل زغس تلانهرلا اكس م عبارلاب ابا يعن ار
 داصمقنعلاق لعن |ن وهلا فيفررسعملاق نعذفن (مأو زفنو لوقا

 تفرلا_كامفنارعي لعولعتلا رم الا كا ذر جو خرم لخ قلع ب كب

 ىف دع تعب علبخا و | زوي لدن كقلا رشنبائ ادب هقلع د اذفني
 الالانغسفرس عمن فارلا كما ث داع + ههصرم د وجو وءابللاداولا

 دفن (:او ني لاوعزرضالِذ |نييلوالاى ف تانعالأو ةعلاثلارةيوصلاذ

ر العفلان النه ارلا بلم ى ا اه دوعر وصف ق/نعابأ ود دالبالا
 ي

 53 ادالينس|ذوغي لب دب لزفات الكب لصفنل !ةنثف
 ء/ةنهروفو دجون ا( لملاه فد اصيرلف فصون هفلغولو (هيق (كنإ نود

 هدالشس | نالداليالا ببسسى ادب تنام ناافدلو | ىلا ةمالا ئىفرسعم

 بلاط قسم بغل بجحاباهلاله ىل| بثسننل لتمر فو ذفير
 ا هنم تمحاذا ٍةيس ربغدما (طاوكانهر نرلبو_رسا اذاةميقلاب
 ماكر جالب اهكالم ىلا بستن هنا فلاب ضي هناق ةدالوالاب هنا
 ناهضلاب جو ااناو فبعض ب بسب هطول |نا/ز مضيالف ةرحئطاوال ٠

 هكرتسالاو ريل اانمد ان «راثازم فولعلاو [ئِلع»التس هن ال ةمالاو
 لخدت الة رلأو كالهلاوم يغتلا لا عءانن يفيض اص كملارغن اذا إك

 نع ندين كالهلا دلونل لحبه طر ريكس هم | ئطاو الو ءاليتتسالاو ديلا تحن
 ْْيُسلاع طقل كطو ىاهدالولا فاضنالذ |هيلعايهرلان ادانن طوال
 نترعد ذاب نهارل وع: عنتمملا تافرصتلا م كك فن هنعباولا بسن
 طرش هريغو | عيبلافنذ|ن | ال -طاقساب ىضد دقو هّفح ع نمل نالميف



 نذالا صبالز نُغلا ضر طرشب عب لاى ن ذاوازجوللا حز عل طرت
 ليت هدلباىارعن للجوملا نالث ىدالا ثنا طرشلا الطبل مري
 دضزاون ذالاب اله اقبال ملا ل ةياثلاؤامأو هرشل ا

 0 و ىاذااكن ذالاداض جب مداش ةاطرشلا
 [لليكولاو طرأ دا نذالاب عسب عيونا مدكرشخ

 نق هسفئلزعجر كانه كك 0 ل ا
 ماو بلع داسلا د صتنق انالورص العجيليكولا طرش ماو ايش ن ذالإ"لباقم
 دض| ذاق حإ جلو فو هن ذ ا ايه
 نقلا نفر طرشمون ذالاداض قالطا لعدد واو ن ذ١ اوفو لباقن متن
 1 !سسالر عن رفرل الع يان شرا نعيهارل ا 7

 لاو فرش اذا ثا أولو لو انهم ذرخخاملا توليو مع
 2 لان ةَيوستل[رس ايفلاو يىفارلابل 6. لا رساعإ اضعلا

 بصخلا دريغ نموا" ديللال 0
 لعن هيد نان انف هنالك هيلع .اضملاو شر ام| نعي قر غد اف سشج ا
 ضر طرشب تن ذا ل اقف افلتخاولو هدفا ناك ولا ليغ لوما كلتو
 افلتحإل أن ميرلا قرص انلطمرب نارا 6و لإ عيبلاف نهثلا
 قوااضر :ىّيلال]عجطرش ف انغام ىف نذالا كا

 | تا فعل مرب نيل نالت ا> |طرشلا اذهب. ءطولا
 رياخزلإ مث هيلا دوعلاداد | موف ؛طول اوف لن ذ اولو دج بيس ابي نهب

 00 0 ا ا ل ا

 اي فرصنلا  نهارلا نيتترملان ذا اذاو بل طبدق نفرل نا
 ١ تعا ناب هوذا سنا لعالم نا ادع حج
 نهرو مضيت ف عدي زا لو بلعولا د سه ب ل[ كا هلا
 قنذأولام الخ ضبفل (نهدب امو زلو ةبصللم نال ا

 ينبمزالد» فنا لضع جرب نال سيدار ايأملا طرشم نهارا
 كولور (يؤملا هل نم ىنجو هيام ظبان|ليحدر 0 ذ-5 34

 حصان درعلا فلن بلك ثفصتلكع وجرلا هخلسن انت نهارا
 ب هازفارل يدا بعت ضيقلا - يترملا نفارل | ثذا اذ او ذوغنلا

 ١ فصنلاو نهارللنهترمان ذاو اسرار صبفلا] قف ن ذالا نع

 غم بجيب 7

 هسا تي سلا نر وحس... .كالاح سسوس اه« < بيوك سس هنا ما يل ووسام حاصلا “ع



 ف رصتنلال ب نذال|ن ع عوجرلا نهنرمل اي حد | ثرصنق هوو عيبلا
 ا 0 نلح نهارا 2
 / حجر انا فصنلا وفو لضم دا اذا اما وجرلام رعلصال| نال ثلا ة-

 م تالا بان او عوجرلا دع امن اول :ذينيح عوجرلاهل نافادصبف

 ” دحر عحرتنا ليف ثعب هللا بل و | نهاراادعجو عجوتن | ليغ

 تت : فرصتي | نم علا ربغو بلأو ضيفلا مدعلصاء| نالة يناثلا ة

 منيح يترما لوف وقل اف نذالاى عداو عابو |ًينعاو | ابحاولو عيبلاب

 نينرلا لكن اف 0 00 3 "33

 عصتلان امواضبانهارلابل كت ناو ن ذالاب ترضنول اكن نهانا تاغ
 هناو وإسلفملا بول ام تالخب ةمالاوا دبعلا لعن بملات در اقانعإ

 .شناوملا تبثب ةمالاوإ دبعلا نامرغلا نحيا دو درمان يلا نع
 يملا ناس اونا/ ىف اعس فرصنلا نايولو الو |سلملا هديتي مرغلاو
هدر_مهليلعتىصتمموهو اضيا نهار ال اولي كدة اع درت

 ا

 بيلو نر جرف الو هبسفنل اح كثي هنا دبعل ا لعن تحل ىف

 اذه يرجولو نذالاب ضبفل به دبل بيلا اذا -

 بيبو لعل !ىفلواع | وملح نهترم1هثمورو نهارلان يبهنالتخ |

 دجترم ىلحو تبل اى لعدرلا نيس اوفلح ضهارلا هثروو نيترلا
 ندالازهراا دعب اًضبتر نمو نهرلالصاو افلتخا اذان نهر

 ثوار اكناو ضيفلاى |هنان: اد حصن مو هدي نوهرملا ياخ
 ضبقلاو ن ذالا وعق دصو | هّبصع نه ارلا سسسلافو نينرهادب
 ةراعا عر دو هصبت ف تن ذبل ان اك نهرلاى | هتمجوعا

 لصالا ناله ديمس عب راما م وصلا ةينه|ارلاوهو رج نم ندصِف

 فن ذالا معو ةياثلاؤ يي ضيقا امدعيو كوالا ق نضرل (مدع
 ولو ةعبارلا ف نضرلاةميجزعُر ذالا مدعو ةقلاثلا  ءيضيقلا

 ةئيرقررلانالهنمب قدص هي 0 ادب رح
 نذالاؤعاقفني نآ ةيناثلا غوص نار م (م تفرعدقو قدصل

 0 افلتحي ناةعب ارلا ثءوصو ٍضبّملا و افلتكي و
 كواحا_ذَ ءيهوب الاف الخ ةضورل او ذي :عل اى ف اكدب ضف يزل
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 جل ا وس ها هضبفلا ل ف: ٌمْنهرلا نك ض نقلا و ن ذالالغ اقفتاولذ اهتميج نعو
 لزقروج نمو نوفرمر رك ون م تلح و هتيزن ترك هئالتيئرلا
 . هتنهر لاقو | هفضل ب ك اقف دبع وقشر _لاق|ذ ان هب نوفرم
 لصالا نال يال |مدْقلا د رم فالح مص لب ت اقف لكى نوب
 تفلح ا لاس نااعإو هين اثلاى مب نفرلا مدعيو يدا نهر مدع
 :رراشنفالا مرداس ةينكل هرم ىو يضقالاة يد ادله داعا دق
 اهكد لعد ايرالاضنئادقو نهرل !نمايفذحو ةبضفالإو اهراذ دع
 ربحوهو حرش وفن ابيل ضرعّسب و دياوذلا نم جبه وفو نضرلا هي
 "0 | هبحاصو فلح لماع تلاحو | توزحي ءادنم

 ناذيزبح] ص الو ةدعرامف عوجرلا د م الكد وصلا حف هيرشتلا
 ةبملادجى قرص نهارا ويف قرص (من ودين قادصي به اولا
 ٍقو ةملا تمجزع نزلو ضبنلا ف ندالاو ضاضا ا دج د
 - ريا ناو توهول مرق فو ن ذالا ف عوجول الش ض ملا د
 مال نذالازععوجرلا دم نيترنلا هنو قدصل ف هيب قدصم
 هتماءطو نهر بسعم دالياب بكن ونرم فلحو بتاهيجؤنلا نم
 يار يكف: نسل صفنا ناب هشم نولي نان كي داوبتناف نتقدم
 رّسعم داليالاي وعد نيحدن| لاغلو ىاوهو اهداليإ عد 6 نينس عبرا
 نهارلا !نْول اذآو هني نهترملا لوف توغل اف قيترسا 1

 وهن اع[ وصلا ةيزهتوملا_نلطصد نزلا ل ص لتفتعا تنك
 0 لبق هنا بال اع وم ريتا نكن اق نهزلارفتتسلو
 قكيبرل ن يبرم ف لحو هدو تنس ن اكه انهر نولتو تقل هذه
 هنم بصخ | نهارل وعن اساعد ل اك ٌنهازلا هءزقاوبخل قباس
 .لرقاف نهرلال ف ضيف او بهووا ةايا عاب ناو نهد عنو هرللا
 فلعجك نوب ون كوت د لؤئلاف ةسْفالِو نيتربلا ا(هيزكو سكك ب
 ةقباس باني نوهيرل ا كع نهارلازقاولاذ لو نضل هيسو لهل اومن دع
 قس أ ولعل | نوت لح نو لالا كد عد امل كلادلا جوت
 وهو هَرُملا ددسن هارلا ةّبلاطم ِهلْرممِلل م وضلا زن م لكون هرلا
 مرغبذ ةمقلا اهريغى فو نوهرللا َهعق و اههنين :|نملقالاةب انا



 اباقلسستريو قَكلإف تيب لا ا ع

 هتنيظو هنرقيلام عىل ى طز وغسان ىددح شعل اطمل يت
 دي دامو زر هنان بتلكو نعي اك لع تدمعاو او( |

 بوو نفرلا دج نم فلكي نا يد اجيال وف اماو ج[نملاو
 يي فارلاوهو ضيقلاو نهرنا دخن م لوف ل وملان اهاضتقم

 ف ةضورلاو زرع و ىزلاو كن سيل و بكد يرق ادذءن اكن او
 هيلع يرجرقو د اشر الا ىف |ك ارض تيل امنا وعلا
 ريس نإ را[ ع يح اصنلو انه مذ ضق اف ةيضت الاف ىوانما
 ثمل اهفعريل | نمل د ةوحرخ |رعسج كلا و هضلكتنم (مزيب ع مح
 .الف هناهاذب ىاةنام او كذب )ع اغإ قتونلا ل امن فرلا مذلاذا

 لانا شرلان م زيش فلي طم سالو يدعتلاب | ن يئرمل ا ثضي
 ولو لبقكل ' توت نول طقسيالدلحب بكالين سِدِلل 5

 رولا الط | رف الظوهو قرذالا ريغ سل فو هجتموهو هناك

 هلام قأي ةنامالا يحن ةلاوحزا:ارب | |*| داب نيرلا نم سفارن انصر

 فضنقب هن امار يصي هنأ ر احريا نهرل | ةقبس (مف هلوق دعب هنام[ي فو
 هريغإةببسنل اب حاضياللٍر اركنلاكو داعم ا ى ا هبئنلابد ارك نيتيسلا



 |” يسرا ا نيالا وسلا لعبا ماع ا نا
 ايهريغ دنع هعضو اطرّتسولو ىل وا قيرطب هن املا, اعم اربع نفرلا
 ناف كلاس ل اهمبو هبح اصب (مريمدحاو ىسالز د ذا ىئايبسا ملعب اكن اج
 نابر هش عب هل براعو ارسيشدعب نيتريلا نم اعيبم هلعاجوائس بفو
 ٠» ريا ضملق .نضيإ نيئرملا هوضيكو نهرلا رفع قف كذ طرش
 (ةيلعتل نيدس اذ هيدر (عيوا| عبب قمديصد هنالذزعب نعكو رس اف نفل هنا
 هيت اان انامضو هنام ا ءكيحملكر قع كرس انو ويشلا اضفنا
 هزسائوف نارضلا رع ,. مص وئغتق | امو كازآه دسائف ن (ضلا
 رارقلإؤ نبوتلسالدقف نوهعلا ل صا هبوستلاداربلاو بكذل
 هرد نائيكلاةيدسن اف أو نئملا هبك بم 686-5 بيلا 1 2

 11 ا ا
 قاع ٍةرجالاف ىصلا د يخالا ليعذ ةدس اف اجا لمع اعزفطلل ولا
 نيو ثتسو ءىيحملا فالخب هبو اهو ىوغبلا هب حرصك ولا
 ىحكحدل رفع لدس  هلوئوهو طباضاإ ةسنم_لوالا قشلا
 ' هبحاص ]عن ليرشلا نعل كن مضبالمكرشلا (يزهم لباسم هنامأ
 وا نفرلا ردصا ذ ! نمو اهداش عم هنمذنو [ئد عم هلام ىف
 رحاتسمل اوان بترما | دي ف نيعلا تفلتف بصاغلان هاجالا
 1 1 1 ءىمدلا لعوب عذن كل اهلك
 ى تعج دع ناوعنعام ع >الاو نهيرلا يحب ىف نايضال
 ةرابعزم ةدأ انس | نسخ الف هنامارمسال- جتصصل |لوُسلا
 ههدعبن ملا ىف .كيكمصل د قع_لكر س و ءلصاكلافولغ بانكلا
 نشلارعو نسي واهو انَئِْيَس | نسمح ثوصلا هزه هن اع كيظننا»
 لباسم (ن امم كعمل رفع دس( ل اوقاو طن اضلا نم ى اذلا
 0 ضارق ءنا يعدل ان يهلك رلا ن ال4عىتضراف لاةاذإ م
 ص نال عد اناسولو عملا ل عةرجال ماعلا قحنسب اك( عمو

 دوس الملا تناك نام اه داسض جاحد لان امنيه لاو دهد دعت م (نكتسيالو ةدساف ةااسلا نلف ىعفارلاءلاذ ضارقلاكف لاهل برا
 ما حساس ل فب 00و -- © قطا طاغشاف كاجول لك ب - 0



 ىلع 2 سوزعم يد زهاناساذ | اذافو بل (4ىحئارلاهلاف اطيسكايا اه

 00 جلاب ةماعلا
 ف ذالا ملتي مو تامهمللاحرب ة عروب |خجشلا اهانثتس الق ةاقاسيلا
 نككاام 0 / ءىقحلاو جانا 0 م اكلة زلا الو

 قع صن/ مامال | ن ذاريغب ةمزلا دفع م دصاذ اامآرثم و لثسلا رجا
 هانثتسإلالاسنلا هزه نعو حالى عى ذل |ى خ هدف هيزجالو كصعلا
 طب اضلال حصن اعاد ابلاغ لوف ةدايزب داش الانرتح | يتشلا هي

 سرصولف دبس سف دصولف ديشر نمرفعلاررص ايوه سوكذيا

 .: انوعصمن اك ن اهضلا هكبص ركتقن الام ونوال و | ىبص نم
 دارا اذان نف]رلاوه عافتنالا كسلا نهي كلر | نوكعم وو د اس

 امم بر زعت عافتن]ت قو نيهنريلارب نم عزت نوفرلاب عافتنالا
 اهنايشكنمأ|ذا الا اما تس از منكيالو ةمالاوا دبعلا ماركس اك
 اا ال دال لاو هتثنارلبابمعسل ل
 ىلا 0 1 « زاب او د م 20 3 مم هن دفا

 او للا ف اسلا با كس ير دب عجلص
 يديلا»اقب عم هلوصح ناكماو ىلدالا ف ضغلاعئمتنا/ عير

 .٠ فطورنا اذاه دزئس هنا كعدسنتلل افسالا توبه دسفبو هب اكل

 هدربو هب عانسالا هزخا نا نهرلا ذخا املك يتم نهار دهش و عاقنإلا
 ةراكد شالا تلكيالخ تلادع ةرييشل هب قو ملاوهو ميلاراعاماو
 يييرلاو اقلطم دوال ض لكم اليزني سبل نم نار هن داشرمالا
 اهلهصالا لع ودخ ا لكى ف د [ملثالا ماكي اسنا ةضورم لاو فيد علا
 وو يوالاة ذخالا ىف د عاما فلك ن|ممموهو هفشملا ل مديف
 ٌملادعلاروهشم هانعمةل ادعلارهاظ يداحا لوقو بوق |
 هفاشرر تبع ئارلا بسلا د هش د نمو هلارعز | هرهاظنمال

 بلطزيترّفا ىاهعبب بلط هلو نيناوماو الجرو ابلطملا كبل 4
 م توفرهاعساؤاوّلح نإ هند ءاضقوانوهريلاع س نيرمادح,|
 اذا انهو نهرلا هرياف 4 ن الء املا رباس دعم نب نهرملامدق
 اذازهارل امج دق ايبس م ماشا هيانح قيقرلاء بقرب قلعت م
 قعّرصا نان كام | هيلع هر بجي اهدحا| دعه ضقلاو عيلان م شما



 | د .2 ” 6
 ١ م نفرمإاممرضل اعز د هنن نم نيدلا و ضقو ضاق يلع عاب عاتالا

 ةمرضلاع فد نيرلان م كربيو |ن ذا نااما احلا هلل 6نذالا ا
 درواما لاق دقو مرنم كل م حئتم/ اذ اامعاتكسلو ناخيشنلاه دروا ||
 هكاششم| ببسنع 1 اس مال ب رو |
 .هن ذاب هعاب [ئاف نهارا كاسل احلا ذاالاو ركاذف اغباس] ملعب 0 ' ْ |

 . هتافباب احلا هرماهّمح لاس ناف كك دلي نييومل |حاو هنن فرصتي م : | ا

 نذاوهْيم نهارلا ترش قلطي نا كاملا ىعا هفح_لاس أو نلانم ||
 1 | عزلة طبقا |نهارلا كاذاو هس ف فاصيلاةينهارلا ا ظ
 2 فتانيتسانع 0 تنساني تير | هكرثو نهارلا هنم ؛| اربيل لاحم [ىلاهضمت 000 :ى/ناف هئارباو اهضيّعب ْ |

 ] رجادع نول ع 00 ال[ يرعور دابا حتيس ولا ىلا ْ
 ةبتاه ادد م الاه معواطور م اود جفرورجلا باع عمار أ( 5 ةنذابولو ةبهمبسالب هن و لات يابه امو تاثيّتسالا قة حىوسول ا ا كرو[ نهرتا |فرثضنالو ةىيملا< >رن و لرصفو نأ د ينس الأن ع

 0 الاوهل ازه نه ارلا ٍْ
 0 0 مر سبب كلايلا ْ
 تعضل تالذلأ اذه ةهمثم خاين مصاول كر هرارجلا ةراعازاجا |
 لكل هنطعمىا لح اب يينرملا“ هو و هوحنو ةعنسلاح اكن فالحب ملدم |
 وف كبس لرحداولاو دلو دصتو اًرعم بجو ةهرثساطو ىا ةهبّس |

 ارقواهوحيو يل ظل. تماواهقجون نظل نوكيدق لح ان ظو هيببشلا ١
 وسصحبو همجور نطل ناكل اف نرلا بسب ن ولد قو نذالا بس نولي ظ
 ” 0لتر ىوحدؤننفنق نوال هدب ن اكن او سه اظن كك( |
 .اوعل اعف ا/نيلك نيعب انلا*اهلعزموهود أطعى عيوفخرت كو نا ا
 1 اكناو ا ا

 ايبباشتت و م السالاب دبع بيز ف نوكأ ء نلع ىف ل ثم |||
 ةيشلحلا نظن الا ف الطإراعد سيفا انه درب الو ءادعلا نع ||

 دقو هؤعد ى بذ اوفو افحي فس هل نتف ككزأ نسا منال

 ةنيرلعتل ا بح اصاه دو ةعو اطار نراعي



 ل(املا ن ذام ايضنال الر يمالن ةعزاطملا تجرح هلم تناك اذا
 ىن ل اعتناك ا 5 0 [نيعاوطلا

 بوصنم املا وع ةعواطمالة فلمو|ةلهاج اكن ابحي بلطملا
 ةربغصلاو [يعيجملاوةىانلاو نويل فلا نعمان رصتلا» ا

 هانا ك اثر نعنهززلا عضو دعنيترسلاو نهاول !نْعَتاولو ةعيداطملا
 ناس و خالاياغدحا قثيالرق ذا مااطعن اعاءاوسناجوظفحاع
 وهو هانضبان م اقسف دادزارالدعوهو هانم زم قسنوافو ثلاثي

 عفوا هلاحرر يختل هريخى ا ضضرلا كيوتو هازع باطاهنم_لعلث قس
 اشرحا نيبو هنيب تدحو | ظففل عم عضولادلو ايلعوهو هب ىضرلا
 دركاسلو نمد خالان ذا|تود (هرحا/نوهرلان قولا در لن 6 ةوادع

 نمزمير لا تلاط هب ف ف لتقف ن هارل اى ا ة در ناف ابان نأكن |هنم
 اسهر نوليل تحاك ةداز ناو مقام (هبنهارلاو |نمتوملان مدان
 نهارللثه رب ف فلتك نمل ملا ىلاه در ناو نهارل|عْرارَمل أو هن اكم
 رارفلاواهر نولتل هتعِق نيترملاو |نمتوهملانمءاَس نمي ن|
 فصاقشلا حقو ةميفلارسنجنموهوالاح نيدلان اكن اف نيت لا دع
 وفو هعيبمل ناجل ل ارنعن متو ملا »عربي ن | نانهاوتملا طوشيولو

 نهلرلا لزعب لءعنبالو_لزعن اهل زعاذ4 عيبلاةينهلا_لكو
 عيب[ ازا_ددال اق طوش نيترملا ل ذا نضال بكم انرقزلا ١
 انلوالا ندالام او د لصالا نالن ذاديدحي طّرشيالو(يصدحاو
 يدرواهلام زجهبو ىّرنا ضخم اوم الا صنرهاظوفو بلطسلا ةل

 نمر.زوياز مك والان ذالابء انت كالا ضع تلاد_اؤ الا بحاصو

 نذاربرحي نم دباءنبرعطقلا نييق] علا نع إلصاو ضورلا ف ورياوزلا
 لهاا«: ذ | عجاريلف بلاطاذا هيلا مح لاصيا,ع يبلان الن هئرللا
 نالخق كل ةيموت نوهترلاض ؤ ناله مدعب عطئلامامالاذعو اسوا
 قالطاو مامالاز عل قنلان ملكى و هسْشنل نبعلا قس دق هن ن نفا|را |
 ليلعتلان منع هالقنامرهاظنم اما, ١امارظن نايقاعل[زعرئثلا
 جيلاذط فبعض هّجو عءابتعإ|ن بحرص رفوهو نهارل !نذاراتعا

 2 (ضمدحاو نم نوادي دج ط رش الن | تةدرطُو هن ذارابعا ةدع
 نارمظقف نيقاعلا«قالطاام أو د ثاناملعىرجو صنل اره ايوه

 نر ازاوج
 (/ عسل ان ساس
 هل .ساراعل ندا
 ميز | عيس



 " ىفالالاةزؤو نذا ديدحي طوتشبإله نام زج مهوباعانسوفو يددداملا
 ظ لواحو يالا ع نيتميرطلا ىدح ا دعب ةيليرماثت نيعبرطلازتن دعب

 ' ؟نهارلا ةئجارم قاهر لس شرف ف اناا ىو هتعف جوتسلا
 ظ لارا اذا تدع مرشد لن ذه ذا

 ظ 00 كرما نذ يلو طف نفارلا ل شوو ا
 ظ راما 0 ص ماسلا واعد هاد لشن(

 1101 710 ٠ زل ةرجاو اسسلع هولاء نوب

 باص ل قنرتو 1 ا ا ا
 ظ دعاسبام نيشااعل احول اتعلم ولكلا
 ٠ 00 لا مالك ن ا ظسوتلا و مينع عئارل رقت

 ظ 7 1 ٠
 ظ 0مل اة الرعسابعدسداناطعم ياسدلا

 2 هضسصلل البق هسلتولف نهترملا هضسقل حر هاول ا نايضزم هدي.
 ظ دي ق ىلتولو هما دوو كلم نال هازلا ن(ضزعصلت
 | دعم فال كتل د هتسا لنج تدار

 كالخب
 نهارلا .لعرارفلا و نمنومل ىلع ردن ناو نهارلا

 اذه «لنزالل ثيارعالب 0 نم ا يفرج نا
 00 ادب 0 اهلا مرعي الاك
 يرانا رجا باقل ف دال فرل/ةوسنتلو
 2 ُنَدْعَِي »يرحل نعوم وا نييترسملا هب عربتي / نا ب رهرسلا يف
 00-0 يقع لامه يذلا هبح اصلم ٌىهرل (نهرلا

 ظ لا ىراضلا ثرحو (مطرشللعلافو احناو نابج نبا
 ظ نورس اذا تشفير اند نوهرم/ن اء اذ | <تففنب
 ريع نم نم نوما كعب جيو ةُصضنل |ابسشببو بري يذلا ىعو

 و وسر ضاح ل امالو باغيوا نوه فلا ىوس نإ نف تورم
 00 اه موطعا انا نييتوملا بلاك اف هت دوم يف ءلمارج احلا عا
 دهشاو رصتملا اد هل ن مناد ماحد جع ن ف اج) احا هلن ذا ا
 1ْ صا هتالطأ قع درباو لاتيا و ةاذاسلا باع بره فايع عجر



لاينالنغارلاىعبجيالذ اهوكنو ماهلاو دوز |ىنسسءنا نيا
 ىسا

 , اهيا |دافالن فارلا كرب كلاب كوالا و دار اباوع لون 06
 ا" قنيرلل اعتسمملاديوم نألو هيالوب نع نوميرملا_ هيلا لاك
 تامفلا أذل جرم بدبى اهلرب منشارل العلن وكم اري [ن مايلسيو
 < ا رب ها ةمعيمايفل كلما نبل[ اعين سيجرلا قع

 نوهر موهوب ى اجيازمزذُنالاب نيعتي ن العانفر ع
 "..  ايدهنوأ عم

 تينا 2 : 1 -

 0 هلحيالامماودلا لي تالءارت |نيرل|ن فد عنتم | ناوايلو

 - ةةايلرب ررلرو ءانه ضد تم دوعئل ارق انهو ارت
 8 هم صئمس/ ولو نهر ءاشنن | حا جرتى ضتقل قول | فس

 اك عييازلابو دال لكل راما ناموا ةاّبناو هركذ عطقولاك
 نالئالابىرترلاق ٌدصناانهر_لدبلان وكياغا#ت ةياثلاق هقلا

 هنوكب حي /فالثال اب تازفا ةبينإ الا ينل باك فاس
 هءاوباز انى اجا هترسلا 'ارب اولام فالخب نهارا |هدّرص ناواشفر تل دبلا
 نح طاقس| نم'اربالا »دخت ام جصيالذ تدبلا ب( الن الج عبال
 نيئرلاهةرصو تالئالابزفاثيحو اا نش الا بدك ن ف ةقيثولا
 نالرة ل رلا ذر كربلا يعزم نيرل | نهارا[ مضت و كربلا مدغو
 ثدلازهارلاى ضن اف نح نو نهي لا ندب /و هن ان خس كني نهارلا
 هيو هل قحالمن اب هئارتعالن هارل اي عرفملاع جري إل دبل زم نيرلا
 كداوإ ءلط ءقادصلاه تضّش اذاهجوزلاّدرَ :رعانه درلاّة نانو ٠

 اكوتخاو د فعل ابرريلا تكلم ان رعنيجوزلا ثاغنالتبذلو ئطوهنا
 كربلا بج وم ناي ج ىف ن انلتض اره ةيانهإ دب فد حدزل اف ارطشلادوعف-

 هتمجزمزباج نهرل | نالن ينرم خسغب_روماب نضرلا لو '
 منا اي[ هنالنهرلا لعن ةلرتل ابنيدا |نلحت نل[ن هارلا تمجج نسم زال
 ةم ذ ترف |ذ 6 ةمذ ئارنو تسلا حن ف هيلع لكن الكشراولا بلطاذ|
 نوهرل از ملا ةطقسم ةلاقاو |هلاوحو |* وب آو اء اضّعب نيد منهارلا
 نهراا[هن|نوهرلا عيباذاف جيب نهرلا لكمناهب نوهرملا هيد مسا هاب
 تاوغلن هرلا_كن ا ٌجيواهس ةفاب_كهنامب نوهريلا تلت |ذاف هيلتو تا
 كَقني دقو بو مسلاة م آلاب فلتلاءن هرلا كمن |ل ثقف اًصأصق ءلذق ثجو ةيانج ينج اواهْيَر وما ديسلا ىلع نرهرلاغج اذاف نبل ند ل عملا



 ىنحا ذأ ايف ك(ذ و ىلداو حينجالاك_مافتنالاو رجيزللابلط اضف لاو ٌةَضَتلاف انك نرلا داع ا[نهرلا دوعب و«صايتعالا

 فن ( نعت نيرل| نع نيترملا ضاتعي ناب انهم دوعيرم نفرلا

 هديك اعزرسلا تبي الذ | ادب | تبثو | هيلع ى فك ءاوس شبرا الان اج ْ تريلا زعونعرّيسللىا هلوزيسسل |ثئريوم لئفواوئفرطعطقرا 4 ”روهر هربخ لرخ ادع لوو أو يسلا بط قعارهعدبعلا
 0 | ة زبع لتفن اك هب دبخ نهر ةلسس ف بجولالا لام
 لجا نلتخاو دحاؤا نينريو | نينثالنيشيدب انهزم وف نوهرلارخالا
 الجخوم حلاو الاح اهدح ]| ن اكولاذلو فىعب | (غدح | لجا|'ثاك ناب

 أ

َ 

 ١ لفتااتانأو َلََسلا ةَعِقلك لت قا ةمْق تداذ نلاو اليخات التخييم وا
 لشلانيرت انه نوكل_كلناقلا ءئىب سمليتقلا ةنيقر ركل فت يا
 و لكوعف نييزرلا كقاب يل قاب بف هنلكسل و لتاقلا ةصق دزت إو |
 دييسبلاة نعى قعو | صاضفإل حلالا بج عير الار وصلا ةزه
 ناكاذااموهو يلو الإ مش رالا نعومنعل ات بسنلا تكاهالو شالا لع
 نولي ل تفل | ةمبقم وقب هدم غاسو | بلث اقلاع ابيف ليتملا نهتترم قح هيلكس لن اقلا ةبقر ةيليتْعلا دبعلا مق بحي نيغا/ن انيرلا
 الكل افلا دجلاهّتلام دفح نالل ينقل |نيشرم رنغ اضر نلا
 انحاو نيئيرل | نكس مرد |[ ذا ام ىهو ةين اثلا وصلا ىو هنسع

 لئافل|نمئيسقلا ثدل قوتي نا نعت ملف برق [ءلجاو ا لاح
 نب دالجا برئالاوالاهح ان اكن اهنالد از نا هنم ةىْقلإم دقو ا
 بوالاواد اح ان اكن اودنمننمهاقيَتسالا ةءيرسٍ د يوب ومو لئْعلا
 مرصلاوو الخا دعبالاو | لجومل هفيتولاديربرقف لتافلا سدالحا
 ةء+ مف تداز نكاواليجانو االولح نانرلاق منا اذاام ىفو هثل ثلا
 ليتفلإ ف سىدقب ل اقلانم ان لعف ةربان ل فنلإف ناك ن اك تاقلا
 . اهيزلاق فنا ءاوس ناك اعانهر نيف ابر سيرو لنقل نيدب اه نقلا ويصبو
  كتاقلاةعثو_ر شعب نوهرموهو ةياملدتفلا ةصق لاش افلتح او“ رق
 ةمق دقن هم عاف نيدْسعِزو ااضيإة وشعب نوهرموهو نانئام
 هام يداسلاه ين ابق ثعبو ةرشعد انفروعصلل ةبامىشو لوتقيلا
 اذا اك دبات لّمنلا ةنل مناد تيشعلاب وا يكخالازغشعل اب اوهرم



 هم عيب اذ | ءنالل قالو نايتاع انوهرم ثوصلا هذه ىف -دئاقلا ل اه
 مهل | تصْفن لإن اه.ةيوهرم ةبام ىقستو ةرتحب يناله يل

 فوتسا نابل افلا: مق دزنإ |ذاام ىثشو ةحباارلار وصلا قى قو
 خيي نايدلال تاب نوهرمكتاقلاوفلاربتتلا ةصق تناكو | ناتيفا
 قلوتل | هتريافو كيتفلاٍش رب انهر نمنلا يصيل ةيانحيل ةيسلئاقلا
 قاسمو ابا ل ل | صفو اليج انو الولحو دق نانيدلاق نتا ن انرثكالا
 نيَضقلالةا متصيقو نإشرلا ركاب وهرمكناقلا ناكن او امم إو ا
 زثكازماملاكب ةقيثولال هد ق ةدباق المن الة بانك عيب ]دب واسم و ا
 ال حير دس ةيازه اف ليج انوا لولح (مهياوتس اع م برلكا فان يدلا
 مرام وصلاو انكي بالثلار وصلا هزهكل مْنلاِ ةدياف
 برال|ريوصلاه ةدياق لّفْنلا آ+ناكاذ السالب جوتو لص نمنع
 اري نفريل نّرراباو وفحل او صاصتل ادبسللو ىو احلا لوقو
 الولحن انرلاو | ن اشينوهلا فلتخ ان اعضخ فيج توهرلال تقلا
 ءلوقنااه دار وما هيذ ارهزملاب نوهرم لّيبقلاو لئدقو |البحاو
 عيبا ضن ارضتقبوفحلاو صاضعلاريسللو لوق دعب شالو
 واعيلهطافغسإ د وك الو ضرعن اك ثيح بج |و نسال ل ب بيكن[ باو
 نديعل | ةمقو نينيرل مرق ىوتسا اذا اه لري ى هن اذ لأ هب نهرلا
 لشيف :ىترثكا بنافلان اك | ذا ال كيسان اباد ىو ككل و فلتخ
 ىفتمن هزيلاب نوهرم ليتفلاو ]دقوا هلوق نا شالا دياوزلا
 هنانحلا مديت هن | (يلقاب نوهرم ليئملاو نييدلإزق تلتخااذاهئنا
 رهب هنم عيبلا ك9 افلا يق هتن اكن كب بكل آس ييلو اقلطم
 اسهر ٌنابار قس و ليما ن اكم انهز نقلا ريصيلل تملا دق
 م قيسو باحمال| هركذ اكهدب اف قنلا ف ناك يح لت افلا نيدب
 رملي هبو هن ابْرُماكهريان لّدنلا ةنلي/ اذا ١ لانها, هحاضبا
 نوهرموهو ]5| ل بّيَملاذصِق تناك اذا هن! ضورلا قالط|نآ
 هديافلادوجول :تبقحتم هيو ةدياف الد | لفن الف نونيدلا_كئأب
 ٌئربف نهرلام زلاذاوإهوكو ب ليدمتلا مدقنىئلا وصلا
 . كفنيالو نهرلا نوم لفني / هوخو ٍءاذاب نيدلاضعب نم نفارلا
 لبوريكو سددها ل باهلاق ]هع اجالاب نّرل| نمىشوتلام ُىش هنم



 . نغرلا اوضب روب نه ||( نسركتبا هن ةردلا نشوف اماكن !اطرشيما

 00 دلع نهر دا ضدي عت لس لدألا

 00 0 ا ب
 هنن قفص اقربعه نهر ناك نوبدم درعُب لفي ؛ ةِساَنلاَو هبرصن

 . دن رصلا ددعل بخ لناديلع امم اهدح ا كدب ىلع
 " زيغدكرت ثراز هدعس لمس كلاثلاو لين رم وصلا لك ر فاعلا
 ةقرولادحأ كرب اذان كرمال حسا يدا الا لع آب ٍهفوهرم

 "+: ةشلؤق 00و لح تسح لمواد ح ا دبل
 نمم نيرلا بلك ءاف والنيرلا نم م صح ءافوالاوقملام زلال |
 ولاكن :وكف نهرب قلعتلاب !ةلزنل ا نيدلان لع اضيأو هبيصن
 كك كيلا دبعل | ىنجول اكن وكش قااج اب شرم الا قلعّتلو |نهارل | ددعن
 اًماينارلا ل اة هنعقلعتلا : هيزعد نيليوشلادح | ىداف

 بكم اونا قلعتل اءآدن |!فنراقاخ 0

 سهر لاب نرنإ بيد توم جبال ”ارثا نيدلا نال 0

 د نف ةبئر ىف دا صرف ا رج نات اذا تناو 0 0

 هنوفرملا نمعلاق نهارلا تال" 1 كيو

 ناعت هىنعن |ناعلا يس كعبلاب نا جن ارلا_لرق نبك لع
 سسبل هس الة دوصفمر يغب الق هريغو اع ونص هرلا
 ل 0 [ملط] اك (ن الطاراع ل كلان ار فاظلا ىدونلا فكل وتو
 1 ا و يابس الفاذ او جو ااوه
 هؤاد |ثر اولا لع بج ىزلا هن الدم اهررفدوا نيرلا ع يسح نفزم
 ياهلا قرر الالا# ىاثلا برقالاو المن هيدرحا الكل

00 

 يف اثلا طعو ىتح ئتو عساك رالا-لانحالا
 ا رتل مرق هنم واذ [ذ فني



دابثر اولا بيصن بدل
ا كلو اكمتصح ءا

 0 1 

لرتلا يول | نه اذا ام|هيلع نو ديزنال
 , ه

0 ةيناثلا وصلا
 0 

اةثعررخالا فضن سس ئشعإ دبع فرد نهر إم رععددعن
 يرخ

ازعنهارلا يره شالحأو سيئول نان تو
 نوشعالودح

ا اانااذاعل نلعتملا فضلا ةبيمرل لشن خد
 لب

ةرثغ »ادا دصتاذا ام /نع ةالربلا صف
 5 قطا ناد الت وبسلا لع

 تينا زعر (ةتفب ار يعم ددعنب لمني لمنيةْ سماخلا و سام لا فوصل

[بمهتاعلا عب عير هنهرفهنهربإ (ميساكرتشم اع
 امدح |

 لباقيامعت ةاردل صخب هوو ءادالاناع اذا ل تناهوحتو ءاداب يدلازم

 ةيأو ززهإ وم .ةاشامو لا فصي الط )ارزعو عويشلادصقنأ بيصن

عناغجا علا ددعتو رقعل ا ددعت ناعتم دست
 ايو اطاز

 فص البق ن هازل تانولل اهل
 ثا تان روضصلاو

 ون ذك( مزيب ل هج هكيراولادمف تافه ثرويف ىامقحدنالهم ام

 هي يرذالاسلاقو انع هريغعكذو حرشللا فصلا
 ًيشرلَدب نل/نيدملاعذ ل ل

 اواءشر اولا |عجربل هيف نيدلا كرو انتو تاع
تا يعط فدا لابد

 نسل رس سراب 

عج كاد سذعن نان هماقِمم وقي ثراولا
 نذاولو نيفصن (مزي ل 

 هىعسب منال تيب الروض الا عب / ضرا عيب نرتريلا نهارلا
 - نةنهارلارظنل اكرتو #ل اجت الاب بيلا فم اتيف سفن
 فتساد عب ملاقراكن ملا فويسأو لإ .عب نضال نهارا بل 6

 نلاوتس | بف اقنكأو لك1او ىل ليف قلطاو عيل نى كن غلا
 هي ىدينفلاهوتسإو لاعب كاوا
 ىدا/ار وصل إو مكْن شارل م دو [لكم وصلا ءافسيتسالاوا|
 0 امدن ال ك0 الو ةصؤلا هاك أو هن هنذ 6-6 -

 اصهانوتسا كة بقنا هطيفلارروصتب نها ضسشلا
5 2-0 0 

 ماله ايرتسألا ن3 ايل امرت الا

 ل



" 

 ص” مومو اك وسلا

 "ماطر تا اشسللا الو نهارلل ”رزنسالاو عيبلا عل ةعبارلا
 هدبفهناما ينل ضيتربلا ضوتسي نا ل ره مضيقلاو ضياقلا
 رهلاهيرعتعب اهذخ ا وادي دج نرنو دا ديدج , و اف ونس | ءاوسن نوطم_.مزا هءافبرّرِس | دعب و دخاريغ نم هسنل هت اسما يون نأو
 ًاضنقا دع مدس افلا ضيقلا نالئن داو ليكريغ نم نرنولادا

 0 و هر يصمم 0 يا د

 ساس مارايك لن رو هناهبزكلا هع

 0 جب ا
 راكئالا اعمل مح هملول تضرع يبس بلاتحجإلا ل مهد مس ىف
 اهاَسم اقاو هيمي عخ كرما حا ذ ةريغوان (ن نم
 بلع ابعد | نشاكن يّ يرملا د دعتو نه !رلاركت | نار بككلا نهر بن

 (يمادحاو تدضته ايا (ميضنف او الثم هيلع (ميل ةياعب ةزبعام ينخر هنا
 ثح بذآكملا فرصملا دهن يسم انهسدبعل زم فصنلا ل تن ش
 ١ ناكل فان و ىلا 'انتنال يدلك لاو ةكرشلا
 رب ةصوتلل هن د عش لفل هوجو |[ ُرال (مهللن

 ' 0 سالب الالا ةييس 000

 سلف هع مرسل م ل_لاةز هل ح الس اصعب سلف صم سس الز الإ
 .نسلفتلا لب اذلف يرهوجا ل6 [مف_قدجب ل هىاراصإ|لا_ل

  >كوبدم العلا ارش و سالف! فصبر سلغم ا عئاونلا ل
 م ملع سا ىبصوينلاز |هيِذ لصالاو هني هب ةلامىغت اس

 اكل ىو ىنطقرارلاه اور نيد هل اهدبلع عبو ,

 1ك |هل تل هالنصف بلع دل امىبع ل اححلا هني د از نم
 سلف جلع ..1لجوم هبل ام | ذأاتإ ت احلل هنيد هيلع ربزبال

 تبا لج او هتيذوت ناكمالل اهلا ىف هيلا ةججاحالذ
 هبيلع اهب لام ق در ىدالانب د نرل ايدارملاو ليجاتلا هدي ٠_6

 رجب قاعت ساق ؤفج زم بلع أم نو د نكيم دال| قوفج نه :
 ةلصالداتيرالا تن نواح ماذام نيبمدالان وب د هشه دقو هيلع .

1 



 اكل ويل ديسلاباوسب بتاعلادع :1ف ازاله ل/نيعلا دبع
 و هبلع تحل هف توم ابايذأو مل ام نوكت هب نب د سلفملا ن كو ولو

 ع الف رقم لم عوهو الاح نيرلان اكن ارظي ديو اتف ىف يوغبلا
 كفحزالالجوم ل اكنااذلو هيلع صق مودع اكو يف دحاج عن اعنا انناو

 تباكئاخ نيستا 00 ورفدش /لجوملاو لاح ءايزخز |
 0 اثرمالا غذح اذإو دايلاجمأا 7 ان اهراذ و

 ”هبطبرسلفلا لع ا د ة انونسسم اه هك دن مدكا انه

 امهم كو سلفم لا ضرغلو مدْغلا كصمل مين ا يربط
 غ.لات ا[سلفيلا بلطي كل رم هو بلع ْ | ىل ضارتع اتت 0

 فافلا ىارارّدالإو 21 |ىاوعيرر نيدلا تبي نا
 ةللأ بلط اذ 6 هبلطفلب ا ل ودا ثول لطم
 في/نيرلا ناكول عت بجي /وديلع اعل اج كمر شم واقر
 كيلا هلا ن1 وجلال ج جاسر "ملط اهتمي

 يحافل|مزا طر ثبب ولأ حاقلإ هرسلفملا ءامرغبلط اذ او يعرذالا#
 رسلقلاةمرعرسعب بطلا اذئازتنم شوو لل ١.١

 فالطإ شف ب[ نود نان جيجا دكر ندوه
 هنأ ىنصملا جوش ىواصي هس 2 1 و مدغلا
 اذااعدتعل 0 حانسلاو راو هب ودل تكذيب لو مالنا
 21 رضاك 4 ارفدد جادت باليد نا
 00 م ل وضافلاقلطا هدياوز نم ةنضو رلأ

 رج ؛ |ضعن 0 ول

 دج غل رتل تسل اف باطلا نب مرق او ريتعيمو هيلع
 ومهلو ةضورلا حسضعب ى :عقو رود اره اظالو 0 اف ىيرص

 بحاص: خو عقد م( نم نر نمو ىو انفو بلدي يذقا

 ١ دلنطل طل لا ثجوملا نيدلا ناكولو هاضتقم قع ري داشر.امإ
 ا 0 اب رج صاخى و لو هفسب_ر وجا

 اهاضسا قكرحا لاو سريغ لص م راف

 يلوا يس ندا كولو ماهنم لكرما ةيولغأ اكل ناللفطرخلوأ
 يعلام هل هدترمدملا# اب نول ا

. 
> 



 ا

 0 هلوقو ىداحاقءاع نو د لفل وا دار الاوت ةسكذ يلوح د دب زق و نييلسسلارطا هنالباطريغ نم كام ا رج سلفس وع

 ئئعل نم ل ةبصولا _لوبفو باشاكالاو ت اطتخالا“ لاهل 0 ا يم
 ٍلصحيربغو| هيلع تعي و كه زك اهيضبف و هبه لوبثو هبلع
 0 او قالطلاءالصاتلاييلا فد نس
 كعنوالو حابتلا تادلو داحللابهيفنو بسلا قاف ساو اوفعم
 رسبرئلا )رعى اما اونالا اه نمىش ررضالو ءامزعلا لع. مررّصلا ع ل (ز الخيصولاو ريرتلا ومو تلا رعب توفم

 از 2 عين ادفنب ماهل 1 يما
 00 ! هزيميجلا نود ندلاز علضافلا كئنم م ار ابتعال
 تونا عت وفم هلوف ريك نا الا هلع نا دراو (يف (ينعىداحما
 اح لوف دار ا/ا دان اذهب و دْحَُب يف توما رعي ام ىلع ال كلا

 سلفلادب رن 'ناستلا تب ىفالا نيكل اان ادع «يعيزارتخالا
 تالطبلا جيجنتو هيف ني الخ ةياكدل ضتقم تكل ووةئاعإ
 بايلالضم ناف هًيصوو : ة ربت :ىصب انه اهصرو# نمل اوفو

 ١ 00 حبو رهظد هو دقعملا ف ازهر الفالاو اذن
 عينلاو اهسلا ظفلب ةّسذا |ىف عاو|ةمذلا قف يرتش.| اذاف ةّمدِؤ
 ةرهل ةيردفملانبغ عمو | ني خيالاحةسذلا سضوعلا اكول ص
 هوك نمو سلفمل امد قام ن الءاوغل اوعي سالذا ةضواعملا
 هوك و نرثم نم هزخاب.اهو ءامزغل ”اهرخل | محازبال ةْصداحمم ا هذه ىف
 0 جتا حل قزف يل نياك دعت دودج

 [و ةنل انما ره غل انه ولو له نار يم اهل
 8 1 يرشلاواهسعيبب 1 جمد ى حو

 هول ةمزلا خاجاو ايلس او َةمدلا اع دراولا عيبلالهٌضرْملا
 ببعدالدايعرسلفهلادربو نيلذالا لعافر اصنقال ج نهلا حاسم

 الفار او هيل اج 0
 ءًاضمالا ف ةطبغلا تناكن او د ايزولاب درلا هلف سلجم ادا طرشبلاب



20 

 دوقعلاب املا : ذا يضلل . ,دقاسلا |

0 
 ميلعر قتسا فال تيرغت هنالتطبغ حرلا فن امنا ا/|د در ارسل
 دوف ةطبغال ثيحدرال او ضتقي ليل عنا انهو ضف كيلا
 0 اظوهو ابوس 7270073

 هرشا اهث هريوصن هريغو حاملا ف عقد :كعبخلا تىهلا تافلا *. ١

 افلطم_يالْب 0 10 اد 0

 ونسالا ل اق دف ٠جئداوهو كاناعيبلاو ةَمْدلآ3َ هدعبو
ىو ال ص ها زفشا ام نسب هبدوسنل اه جكس نا

 بيللافو هدعب هارتشا 

 مهو كسل علو بل 6ى وا لادعب هارتشا مف درلإ بيقنلانب|
 ناوجاهثب غو هلصاو د اثر الا ابعدتصم نا اضبا اعاو كاذإ هنغ
 ابوعلاوؤ اه له شتساد فو هموزل الة طبغل |ًعءوص ق ببعل (: درلا
 اًبيعم هدجو و ضرم مث هتك ىف يش ىو | نم ن /س م صبلا نك
 هببعلا هصمل ام هل اممشلث نه بسح هدر يك :هطبخل رْغلاو هكسم اف
 ترئو انه درلاموزل هاه ف مو ءتيوعد هن لعل دي د ان(
 لبق ضيرملا فرضنوف ةشربولا نذ | نإ ل ادب ىف | ضرما #ن اب
 :حصلاهدسصل سلفي | لعفي مق امل |ن ذاو اس ديفيالموتوم
 وفحل اهل سبل ى ا شر | نع سلفه او معز ال دّملا ببعلادراشعالاو
 » سلفمل ارب قرخ | بيع ثوره ىرسْؤلا درلاعنتم| اذا هنع
 دارمومل انهو هشيوفق هنعونحل |نالميدّعلا شراع يابلا كذبد
 ذعلو هظفل نم هوس دق اءشسالانيعّيبو قءارتلاب درلاع تشمل هن|ه د ارم سبل و لشرالا مزل ثداح هبييع هع ناو هلوقب يداحلا
 كصخلن يحب ّرُها | ١> (مف اهل | قحو هّمح ةيرسلغلاى ٠س |
 ةي انهو هسبمسفب ثءارق اد اهوس هتذخ او | هةعترساو | نالف نمالف
 رار وزل دنس |ناو ةيانج عشدي]هدح و |اّض اصف هبجوت
 دفنو مع 11 | ىلا ٠ اهنا واد عبام الم وصلا ل م لكى دب

 دقوي الغلا 4 3 هلعر  نَص ةلماحم هنمريصقتلل :اهرخلا هلرقملا ريال ءرعئؤحو رمال اف هلا دعب قحالرنعنب , مث اوف الرثلا فحز ررضلاذ|ةصئلا نعضل او عقباس دفع نيدب ارق |



 وك ئح هلوق داثرالادان تلو نع ظ

 ذارتحإللو فلطم زفنبالوز | نسمي هن اف محال لماع نب دي_رارق| نم دعو ا رانا لبو ءاضتت(ل نالخ سلغملا ةجؤسارت الام

 1 ذاسلفملل' ةييطو لبقنالو سلفملا نيعهري موا لن لش /ذ / ٠ ا 57 * - ه0 6 3 ' ١ لك[ م[ سلع لأ /ىخ ىعذيالو كت ويب فورعو تابثالاو تيملل تبثياعف مرخلا قح نالف ثراولا لكن اذ !اماو هيلع كيا اعا لغم اوعررخلاقح نالف سلمنا لت اذ |ام نير وصلا ,ينيملازعترادر !سلفم_لكن: نإ مدع تلحالو ثرااولاوا ١ سلفلارهد ىرملا عده اشلا عم ندملا و هدو درملان يميل ندعم ناهلارهاشم انا و |ن املا هن درف ناس | طع اني د هّيرا دوس لفملا يدا ناو ةرارقا لشن هنالعج ]دي نا ىغشفالاورقملا ةعجارم تن نزعت ناره اظوفو ةضورلا ا مر _وقالا هعاليازتلا قحاللاكمنإ بفزنلا (ي نا زبيؤعل | غن قباسالو قحالب د يفت مد
 لجروهو عفبسالا هصقلو ذاعم ثيرح 21 رد 0 واد سيفنب ى ع افلا حاب سلفملا ىفع اذا لاهازميل تنثام هنود امؤاهسيفس ى د الا 5 ساد دو سلفملا كاملا سر ادالد_!ابريغ و ل م
 1 تال قف هنجس اروظ باطل نب 7 2 هسيقج» هودح نسم 00 ا

 1 ام هأور هسامرك نين هلام هل ادغلابانت لو“: ل نا 00 ١ ةلاطط مالا 1-لا قبس نا اوهني د نم ى دف هنيمج عفيسلاعفينسلالا ناف سانلا مإ
 ا” ليلا فلسا ٠ لذ 4 كفل بط ناار : نيدلاط احا | د دعبال اهب عتد ذابت لجرل هر نيل نيدل/ طاح ىلع 2 اوفو ءنلمإن هص نادننس ان سانلاض | 4 0 9 3 1 0 : اضرعم نادتس |ىااض م اذا ' للعلا ءانلا نادل نط تعم نارتن ان ا بُعيو . 20 انآ اورتن 01

 . 5 . اوق دازف دار الاربع ةاعلامصاع لاء افلا بد ةنلأ تبت ءاوق دف نولي اهيرس.ن | رص ةعنرلان اهلا لام نابدل كح ضاقزا : 0 همهيجوو نيسح لاى 2 اهل !قملعتو 0 1 0 وهنم جورغلا

 كلا



 : ١ 0 بلاي ىذاقلا ك[ او عيبيإس لفي . ًايلصاوةضورلا ل اك ا 5 لا قرط ىنع (هل| ف عرس نيف ةنييلا سان

 .بف”افلا ىلع ور يجولا م 0 1 د

0 

 ب 00 1 2 3 , 2

 .لوفورفو'ابهازتشنا ع وش ىف هعل بكر («.رهنالاضياهب امرغخ

 مامر ِهْرُفلا سسعِب هني د ءاقول هلام عديواع ءننمم »ارك ءاو هدد او(
 وصوتانلا يلا ات ل

 ةضورلاى هلقن اك عبو لع هه لي نإ نيبو هلام رعسز |ن عب عدتممل اب

 وارسلفملا ل ه هنو د (وا: فني ضاتلاع اباذار سلفم ا ل اكع يبلا
 نم هطسِف كك( ذ طبضو نويرل | عون طرسفنل هسي اهنم عاب
 لجل اب الذال جكوم هيد سالت وب عب هاي خز | نم هيد ّلَح
 ريخنلا ءامغلاى | نان عتجلر خا هتلقل هطسستوسعن ا رم اك
 هعسشو تالخرهاظلاو ىنارلا لاف م هس هن م امال هي [نل وفن
 بوق تملا ه هي [زل| ق انك يد يشراملا هب حرصو .يوونلا
 مهلرغلالن اب نب نو فلكي الو بسلا ثم انخاو نيبق ]علان مرن ع
 _هّيشب هج ا نال وضح تبيني ناو لالا ميلع طسقيرب هاوس
 ىنارلا ةرفدقو اوس عار هاشلا لوقف رول اء تدفلع م امالا ل قو مالا ف صوصنسلا بهزم اوه ازهم ظل رع ن اكولف
 ميرغلا ناياصيا فرعل :"٠ ضورلاة دايز قو رسع|ن اك تيح افرام طظبضلاب ام ثرح اهرابتع | نممورلب الذ امن ندا ماج َهدِإَس ةرفو ءامزعل ازم طبض ْ و / . : | ل اج زكد عثر ولإن بسه زيا اع



 مح هتسيلو ةمزلا يسيرا ذه نكسب هنركن ع اله جركل .١ (الدتدل سرح ازم ف انككشو هضخع ا لا ا
 00 ا رول طم م

 تحج_< ءايزلا نم نم زخوي طميسفلاوعب رهظ نب د هّصح
0 

 هزجااماهردحا ثلتا نان زخاام ثلث لكن م دركتس | هب 00
 هزكحا ىزلان و هذخاامهغصش خخ الا دعثلاثلا 0:

 1 يل اا دج وا
 ايش هبيانوا ى عاقل | عابا ذاف ىداقلا عيب نحاسا لا كب حجر (ههنيب

 | اسال اقسم 0
 "سلتا بان ةحقلا د لب دعم حنو هيكل
 او اعل اصمهزم هيرفد ناكف سلفللالامارُس نع سانلا
 يا هك انام اةوكسم :رخ ام نى اقلام غب او افوحيو

 !رنناو مر ظنيرأن ملا تلتزعبمن اف ! لي سسلفنل اهعابام تالذح

 | ات تمن هالو نرد -9 هيلع سلفملا لام نهج ةرم
 دلو ماو هجوز نم هتنوم هزل هين 0
 الذرجلادعب دعب |[ ن ايات دح ةجد نام ادعر ثدح ناو عرفو لصاو
 . "طغلاوح نلعن دعب حانخ اب[ ودح كامتميكسلتألو ل لازم [رلعقفن

 ٍِ اعاعوهو مرعب هيوم مزلي نمو سلفا بوش ان |نشنبو كاما
 ظ 0 ما او بيرقلإ ا خ:يسلإبوهو هلثم يحى
 7 7 ري دهلا برأ عملا ةققن ةجمذلا ا
 2 ل نافل ا|متنو فايع دآلو بخلاف كرس وللا ةقفنال
 0 !/ل نة ناوهرم ريح هل 16 نم هنوممو سلغملااع

 اريغو تعؤرلا نبال 6ةنم هل انععو لكيؤ فني

اجلاو تعضبعل /ىذلاعييبلا اكىح
 ثوم ال نار اهلا الفن يؤ ارى 

 ا | تحمس ىح جاو
 0 ةجو زل "تل جمزلا زم عت هلع



 اذا لح سلعنلال امم تاننالاب وجو قلطاوت| ف اثلادلو لا اهيل
 ركذ قلطاهنا فكلاثلار هاظوهو رم اك نرهرف اكق حب قاعتي_ل
 ةثداحا> (ّسالا حرخا| ذلف لال دق غجو_زن:نب ص اخ ككاو هجيو زلا
 ”امغلاوحدب ىلعت لام نم هنوممو سبلفل اع قاف اهنأو هدعب
 ءاني قبال بسمل هلهإبلاغلاو هيلع ج اذا الق ثالب سكه ل نير اذا جلاب
 ديقتلاو حءالاوهو بيزفلاو ًهجوزلاةقفنل باشا ب وجو اع

 نملو هلايف هنو مدنا هب يرسل ارسل ضل الف دب اوزل ان م قياللاب
 قنإللاداربرقو لال ن موت كذ نعويبسل غن اف هشنوم ههزل:
 هنزكل هلا نماطبا كا دافتتسيف ءايزالامدعر ةيانكلارابتك (
 انايصقن هيجل دجو ولثالام نم ف افنال ان ليعتسبل نم دج / نان

 ص
 . اى 7

 هلوق ى ضف وهو اضي | هلام نم ثافناا كط أم الكي ضَسْفِمن هنم

 عشا ةّيَتلالرفو ىانشالا ثانخاو بسلك ى عت نأ الاج زْملا

 ناوابسلا ثاتخاو فالخيوغتقل سلبى تحد يلع ق فش إليسا | نم
 نوم نمو هل يوب تن وقالا كلر إ لام ةّيسفل سلف ا نعل 1
 لواتال بو تسدو وهلم ويل كسى اد اكسو هصسقل | مويوهو

 وهو ىرتشاهلاعرجبا نان لا مرخ قباللا نوأك «نالونمو نت

 ةبجءاتشل او دازبو سارملاوفو ٌتَعلَمو ةماعو ليواردسو صيمق

 فخاد ناسنابطلاهل كونو ور ثلا اهانعم فو كربلا قرا ٌةؤشيحم
 امالغم ا ض انه هب امدان كن اعنا يصيمقلا وف سبلت هغاراوو
 ة:عزفتلا اهوحنو هماعلال رب إف كرتيؤ سلفملاةججو روةسلؤلا|

 هب اقنال نول لو هل كورلا تسدلا ربت حلاو مب قيلي عاق ع
 هيلع ه درب (ب قيليام نو د سبل ن كولو هتسسب نو د هس الذ اف اح
 نلكسمل اهنمو ب ذ ادع ام عابيو نيإلاا ى ا هاند >ر هب قيلبام قوفوا
 هسعم داخل و شارفلان|ث اسلاةيبفاهنيبةرثلاو شاوفلاوم داخل
 تادايز فو رج اكست تانك ب اثلاو عاجيتنسا ليش نال و1
 ايلا تعرفو ىا ةهلقياززانلا ايتحالاعلا بنك 3
 لاح رش ةاسسل الع يرجو ىرتنا تفل اخ امر او يانسالا تلق هش

 14 0 | نعل قبو اذ رغب تانلمم اف راد شكا
 ما ةوجو رج نو ىلننا د (كلاوهو فدا تاب نس ئه هب_تاقدو كا

 ظ ظ



 قدننال نيالا كلا طق هلا نال ن امن | يلع مبيعا ف: وهتنا# نا هدأ
 نبل نيترو رفبا تريصتتل سني هير اجاب بنتلي ن|سملقل اوعي 21
 (يذالا ةرسسبم ىلا غظنف ةرسعوذ ناكن او ى اعز هلوفل نس اجا دغر |

 ةيانج رعتواالام بصك. اك هبىدع بيس را همزل نأ هيف يدع ْ
 ل حالصلا نبا اهح اكس انول باستلالا ملعب جن تالا بجؤت
 ةبونلانالانتمبا نم يوُفلا لضفلا نير سادبعي | نع ةلحرلاساوف
 ءانثتسالا انهو ةمالظلا نمجو رح ا طور ش نمو_روفلالع ةدجاو
 . سببلو كه اجالا نيعيههوت هنع داشرالا ةرابعنلكر ياوزلا نم
 لوقزم صو | دلع دوو اهلوقواهيغبرا ب اشناالاتجاولال بكد
 ثتتولاّْء اجا هيفركو ههق و ام دارملا نال مارال تؤفوم يداعلا

 بغيهرم ةرمل«نوكي نإوغسو نيدلا هنن ىلا ةرمدعب ةرمر جوي ناهبلع آش
 نق اهعتس | نيببامالا ةرجالا نم فصبالن اد [ءاضقنال اهو اق ْنظلا لع ||
 لصفام+ معلا ىلا فسصب اما هن إم عب انه نمو .ةظملاىنصم لس لغم ا |||
 رضاهل لالا قا ب نومرّد هنالهتبوم همزلئل مو سلفلاة زوم نع ظ ظ

 ثقاولاط رشم ل اذا اد اجالا ناى ع الو وا تلزم ل رندا فن ١
 ةراجا اع ث احا له نا ىلا. خل يداتننعةضورلا ورحب والدا أ
 دائلا بزب اغمالزح ا ةرجالا ل عت بسبسب توافن_مظيرلامهئمقولا |(

 رتل لفل نعي هالو بلطلإز هالك او نيرا اضف ضع أ
 هجايتحال د اغلاب هك امناو هعؤر لع*اهرخل | قاف انالو هلاوما سفن ع ||

 ! ا لا باث كن اعا اوس أك اهل ديع
 نق داع ساوص لوفر سبح ا عيلصالاو م.رغلأ بطاذا*آدا|ن م عنتمملا
 دجاولاو_لطئإاولاو ةعبرالاو رمح | او ر هتبومعو هض عرج دحاولا

 نيدو هسبح هتبومعو هس اكس هضرك.عيلو لاه جحا #ل ان رداقلا ظ

 دلارلا بت اعبالو ةبوفعس مبلل نالداولانرب سمس الدلارلا نا هداولاللوقد |
 نبحرشدلاو :ضورلاق هالقن اكه رع بيزيتلا ص ا/اوف انهو داولا
 ٠ نع كنفمامالا لقنو هكيصحعت تا د[شلاوف :ضورلا ىف قلطاو انف

 نععتتمأو فا سبي 10
 رلع كج و يلا غل .٠ ص اماذهو ءاقبتسالا نع ن بالا .جدشنأدالا مس وسما مس سس رص يح



 لامرإاولل تبث | ذا نال :اقيزسالان ع نيالا زج عد بسال
 ٠ هركذاكم وضل سامع عتاد سايل '

 ىزعلو هسضيوأع و اجالا تعفو نم سكي الو ءاضفل ب دارخ | !يعئارلا

 ديما وح مدع اك جانتسملا نإ هدفت س بها ف هيلغذُب اتسيلا ل يع
 اناره ضن و تسبالو سب او قاس الاب دوصقم ثيعل او سا
 احنا بعلا ةرم هيلع نثونس ىدافلام هريغيلاءب لصون
 فدلاوفرلع هرقاو هيو( ةسي او الك 1 بل( ةإ و هوم

 هنمعترجوتس يا ال| هيلع ى كيسا رم ا

 رضحبالن ار غبن ل جاتسلاقح_لطعي ملاح ا ىارغيؤضح تاكو
 اكالاق اقئابهجوزم تن امن او غسبحو ربا ةاريلازاصحا ةداغيو
 دفاورح:|* اج ناشالق حف ناس | سبح ولو رظس دمام جالا نب
 ب ب ا |عممشت كا احلا هجرح |هيلع داو ةضوسل ادلع

 احلا هرخآشاسع|هترتن صَو اع اتجاب اء | مر خي / ضيا ايل نسب
 متمفلو ن اكملاةرحا| [:السروبحا 1 0

 دلإو يرش ان مك-_لامهل رهعنم سبح اغاو مهلا لاء ىفا/لاه4
 هفلت يداف كاهل دهعنض هل ديع_لامهضنف يذلا عيسلا نا
 -سالابق دايشلا ع مستو ثاسعلب درب تح سبح [يعم_راصدق هنا و
 دهشزامهفبنحى الان الخ تاد [شلا نم اهزيهكس بح مدفن نو د

 . يلع ايش نذل طال ةزيخا مين طغسن | لا تل لح نارهاشلا 1
 ::طل انما ةرثكو اولا لك وطب هلاح نطابةربخ ((يف طزتشإ داسعاا| هاكسن

 تلطنبي عمم (سعابةد عشلاب ل اندل ر هع نم ساسعا تش اعاو
 نطابلاف لل امالن | وصخ نيم ةنيي]| ماين دعب قح ا بجاص بلط ن4
 ةيانلل ن مطل |ٍضرآ_تاماهلب اقم ىف الن يدل همزل نم نه نويدعلل دعب ل نان هيلع جي درلا نيل بحب  نيمل وحل بحاص بلطي ناننطلا “ ةبلغاو رّفعا| دوهشلاو نطاي_لام لن وكي نا ناو هفالحا بجد
 لام هل ترعبالو كالا حو زبتكق يسال هةلب اقم قو ااهوخغد ريم اد
 بافذرة نيبرمقي ناالا هلونلضب اب_لااففلا ىر انف تف راسعالا ى داع قانا ةةآلملاب سارق | نم قبسب م اذا ام هنلح هافتلال| لحيو اهلا مدع لصالان الغ ئبب نو د نلعب ءاسع| تدثو هل امال | نلخ كد لبف

 ظ

 ظ

 ظ

 ١



 رسوب نإ اهل ما بجوو هشسرالمو هسبحم رح م (سعا تدل مو هل
 عشا |ذاررسومل !نوبرملاو ٌةرسببم ىلا ةر ظنك ةرسعو ذ ناك ناو ل اعن هوقل ١
 هريرعز و هدابز برض سبح ابوجوخنر هو لام خا ناب :دانعل !!دال| نع |

 نع عل سبح برغل لكُو و ىصاقلا هرضل ىو تلا ناىتبالو ي دويل |
 لي همس الع ىطاقلا همس (ينابدلاح نع ثحب نيرداتلكالا »كن |
 ليف اولاهسبحر لك البلرسعم هن |هنطإع بلغ نادلهشيف هر اسعا| |||

 الياببلكل اب هنعض عرالو بيرغلاربهغ ل اح اضيا دْىْمْسو ىداقلا 0
 ءاووعلاوفو سلفل هبلعر جنم 1 روق عوجر سلعم مرغلو هسحرا شن ظ ظ

 الكم املا 01 ةلنالو ايف( هرجوف اعانمهعابزم 30 ||
 نُما/رضعب ضبق ن 1 ىادددعبي ار ارفلان ماس ضبت نكب )ا

 عاتبا فصنب جربو لصالاو نمفلا نم ابنا ةبسل ب عانلا|ض عب عجرم
 اذ ةملصااو هشلثلاض بف نان انيثلثلابو نقلا فصن ضف ناكن ا ||
 11 لدطب تعدم عرابرادجتف و لجنلا سلتا نيضيصيملا كدح أ

 . داجخإعو هنوملسللا عاطفناب مبسم رايخ كعسايَملاو ن ءاهغلا زم ظ
 رجل ّاسلفم توللاو نحل لدم هتاوف عماجيدارلا مادبن ابرج اسما |
 بحاصف سلفاو تام لجرايا هريغو ىذ اشلاةياورلس لفل اح اك ظ

 | قّوييلعم «رغل وفل داّالا_زرتحاذفو هدجو اذا هعاتم قحا ع املا
 نيعى ا عوجرلاهلر سلف هريغو اب مل »ادالإ ن عع نت ا ا رسوملا مرغ ||
 2 ارداف ركض رف ناف نكهه ناطلسلابءافيتسالا1] لسوتلا ذ |هلع انم |

 .  اضياعوجدالف »ادا نم اولا ع ناو ايلع تاموا ل نكو رثعد
 ١ عنرل تبث نال جلاب لع بمع ا ر وتل رععوجرلا ذه ن الاغاو مايل

 هطعبو |هعانم لا مددزعل |عجرب (ن |وهفلكلرابخو بيعلاب درلاك_درّْضلا ظ
 يكشاناغ انجن ملا ن اكاذا (عنارتح | نّرلاف : نعم ةضواعم نيدو

 الو اجياب بلا طين سلفل هيلع جوتح ةيرابا إس اوةند اجب ادبع ظ
 .صخ اد يقملاو ةيراج ا ءامزخلا لع هم دقرل دبعلا ىلا مدغلا ع بجرب ظ

 نياصلاو عل لاو حاملا نع ارتحالا ضوعلاداسفب دست ل اوفو
 1 ل ضوعب [سالفابةجم ذلاواحدزلا عحييالف مدل ا
 اذ! ع ضبلا ا ةجوزلا عججرمالو هنعوفح ملا سالف اب ص اضفلا لام رلا نع أ

 ْ الضو لا جدزاراسغارخيلالخ حاملا عش جمل ندا ١

 ءاب



 خالو ناب ف قيس شيارعبراو ةسفنلاب حاسعاب
 لحي روجر غم ا اا امل ببثي لب_ نب )

 اداف يملا صْولاَو تءاجالاو ضاع الا

 4 نات سال سار ارز فد لسف هيلا ا

 ىهللف ء جا/املستإ بق نيع م اها اج اتسلاس لا اذا هبل م
 داعال|ةلزنم :ينيبعلا نس اجا ىلع الا ايزنن ن يعل اى 0
 0 لدقتتسسلا اجا تخف هرزلا ضعي ىدمرعب سلق نا
 يف ةرجالا مب يحل سلاكى ف ةمذلاّ اجاامأد اد ىضايلا ءامزعلا

 لبف ةضويقب 001 ءوزرصل قةرزفنلادحر مف سالفالا_ر ثا الف سلعلا
 يف غتس | سلجم ايخ ين تينا ن انس ليلا ةيرسلفلا ضرفولت قتلا
 جضالفز بع ٌحاجارجوملا سلفا |ذ|و نيعل ار غ اجاءى يف الاو_ب ايا اذه نع
 مقلد قو سلفا ناو نيرا عب مدقيف نبعلإ اسما قح قلعت
 جسفلارجاتسمللف هري ىف هيف ا ةوجالا تن اع ناف ةئيعم ةوجابه تم ذ قالمع

 رجاتسلا ب راضيو هيلا لسملاسالف | ىف اك راضالاو مي عوجرلاو
 :لييلاعن يب اكلثملا ةرجإهو مسا ةعفنيلاة صقل ءامرغلا

 تافرظنةبراضيلاب ضخ اههنرع اذار لانلاديش م
 ؟ عيسمالايلا ميل زج اأو ميلا ص يف اسما ىنج نم ماي إن

 همذلا اجا ىو هيلا لستو هنم هتصخت ىزتشد لبر اسلا ُةِسِضاَيْبِعالا
 لذ | طضيعبتا لق قصت ةعننتلابتنانارطنب ساما

 لش ناو ةصحي اب اهيضعب رصد نم هءام ل مجملها ن اك

 تتار رار دل لمح وادب اد ةضاير وابو ءاصْفل

 بيرسلا ازهي خسفلارج (ننسسلا ْمامالا ل 6 اًعبأْض قغبل الس قيبرطلا
 اما طق رست هت لاسرغلا عجب ااوةلدد بلا هج الايتولا
 نوف .لعرتخدعب اسضرخلا لج ج > دعب و | جا لق ةضواعملا ن وكم نا

 تار وحي ةل انلأ طّرضملا هن امل كتالي العرج تسع
 هول جت ديما 1 عاين

 او ار لخولف كاملا ةبلاطمالذ الف الجؤم
 3 20 ب 2 دع
 ىلا راذا مرغلا نمط ل ن عوجرلا تن اف نماضلامدع



 "هلا ن انس الفالاب ل وصحر زعّتب ضوعل | نال وجي الف هن ذاب اسوم |
 1 0 و فلا اا ء ١

 هلوصحر زعل وحلا نالى الاى ضسفُي الئالاب ضوعل ا دعت || 2 0 / ظ ا

0 
 يلا وسخ ريتعت اكن ذازيطب نماخلالن ن ظ

٠ 

 ظ شو |إكدباو زل نم سبل ن ذالابئماضلا رع طارتش| نووي انه ||
 ا 20 || عت طارتش |ن الد اشر 9 |
 نه |/اعمولو هب فر نلابن يزل ناد ا الإ ||

)| 0 00 0 

 2 برو الو هنملا 2 فلو ست

 ا ءرِخ هل ا
 0 كمت ا عج زئامشرارلااتن يرتشلا |
 وتملاو يكوغبلا ةن[جرفف سو وانة ساق ناد ا
 هَل اقع هريغو يدر الا حطت مست ب ةنياخ نا يادوب ْ

 سم اخ أو هلال .٠ اة يرئاعنادبإ اود ءت ا امها وف

 اذا الة ريغ سام هبال أ مزاح ب ا 670 ١ نإ ش
 هاكلأو >ًالتسسالا3 وند ذ ال( ضيقز لووعلان فرو |قبئرلا تح ْ

 عجلا نصختل ا|اتساتحراعاسإيت قلحتلام ادام جمال ||
 0 كا اهالاطبا ||

 0 :: ذيزيح كلقلالهإرسبل هئالام كرا م عوجنلادياع
 ٠ راوج غو 50 حرم [دف اك ع يابلاو يركشسلاد يف 0
 4 نو فرهلاق د١ صرضلا نم هنم عنم ا ف اي اوجرلا

7 



 بباواضيراو 7 مس دباخلابجاصىوساذلَو .رعب نانا
 ناار عش او ُتفف |قرُملا نكل ط اين>الا وشو ةعانجو تحؤرل |

 كم كاز ول ا«ىاثلاو عوجلا ءالفرع رتل اك ننقن ن تحا |قلهت

 سلو 0 1 امور هبهز حيبدهعشلا

 ةبهلارم هريظنق 2 او | ىهلن يرتششسل تا 1

 ااه ا ا اثررالا رح زها عر
 1079799971 اع وجرلا لن | نمر يخضلا 0

 تفل موعد ش مالا ةدافاو كو / همن | اكعوج ال - ادعي

 ةبمل ا.قاكنكمادا اذ انعام ىئ م رسم 0 |قيرطب
 ظانلا نم هزودتعفز عيبا عوجرلاو
 اا ا ددر 7 تس جما تلي عشا لإ

 داك دا استوا ضونام عئرإ هوكد هلوذ داش ذانو حب

 يواخلل_ لوف نم ارلا حو يدرسها فر صالل نه تعهد تضلوا

 1 ذاادعل ن ا ل
 ر_ فير عسل مالا دوف م م

 ميغلاكام ره داصل تافرمزلا هزه ااذ اج ص لصحرا رقم 0

 مسفأ ىيرععلا تسل اب تع ان نالدش 0 خنلفلا جاتحيالو
 و 2 تنم عضوم ا لد دحلا تضخم اكنلأ

 ةدجتا ارو متم /لصتعرباز فواتح سمان واق

 ا ريف هدب ضرب اير بازل امل صننإ
 دياز العوجا ف اعبتف_يشلا عطس مولا يعرشلا دعسان

 1 اكن ايدئازا دس ا

 اينسلللا ا دمنا 0

 رتوسريغرتو لتتم ةضو ةنادح د جبل نأ انانكعبل
 مئارخاللك د 0 شد اجب ريبئنلاو عيبملازمدزج
 حجرالع علا ن : [ةالَطا م ةرثوم الى داما تل وق اماو (هنع
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 " هيرابكفلخدو عوجولال باح 2221010101
 ريخصلا حرشلاق ى ذلاوفو داييوعوا + موو
 ناغاصقلا ىلعم العلا و بابتارخازبر عل | ىف ديت تاو

 ١ ا دررشي ولي ىنوتتسلل
 00 ىثلمزلا انا تالا جاو جدال

 ٠ :ل| ىلع لاو جؤنملا
 ظ ا روصح يريشسلا دبعقب للا ٠طا الصاج ديبسلا
 2 دئزاو ةًم|ضرعلان أك اذار هٌدصتقلر ثاال ن ارهاظلاو يمدعب

 هب اسإعب غلا رو ةدنك تداح  امحزم سلفم اربع ب دلو
 1 ا ا و

 " ن]يرفتلار و ذح نع نقلا نم لكبازازغحا ن شلا نم مدح
 ْ "00 اءاعماعتتا | لع طسشتلا ةييكوامبلا نو قلع

 ظ تاذ نول ةصباهدحو ممالامّوفن ن ااهدحا نهر هلم ىف عيبلا
 ظ كل( ذ]ن فلا عدويف تعقد يأزلاف دلولا عمم ومي تضخ دلو
 ] ١ دق تاءاهدحو مالا ةصقو فكشقيد باع امرتصت تناعاذ
 ةيامر مثلا ن اكن اف سرد سلادلولا ةوحو نُغلا سادسا ةسمخم الا

 ةياممالا ةصحو نورسعو ةسمخ هنمداولا ةصخ الم نيسمخد

 .ىِقلصُحو يواكا لوف امم لظب انه نمو هورشعو سمو

 بهرغلا عجربو ةصخ ا ربمعتلا ىف اد اشير ال لورعزرسو مالا

 ] | فسد ما صلعلاب اك اذا(يف ضيبلا خرفتو ةمالا تجيدز ناو
 ظ 0 جالا د 0 خرفتف اًضيبوا|سلغللا
 فد :رفلاو هوحو عيبلاب غش ىزصنلا اه وزلال ا

 ظ ساو عج + عا <
 ظ دخ (ب 2 هنم'ادراو |ءلثس هوو لاو |تزلا
 ْ 0 ءادلزألا ةيوصوفو ائحدجاو لثملا يوصف هنالدبزا١٠
 هلنسبلو نّهلاب بر اضيو -لوتب نا هلو .طلخ اب ثدح
 "ام كيرش :باطم نم ييرشلانايالأكن فلا ةمسفنمج ا
 | لارا نمسا ا ادوجاب عجنرب نا الد
 سوغلالام نيب قزلا م لبق نآف ةينانلا ةنح ريغ ذخ اون والاهم



 لين م فلاتلاك هسنج طلخ اب لعج ثيح بوصغعملا سيو انه
 هبراضولو رك ذاعالا اًمات هم ال لصيال انه مغلان |قرفلا انك

 اتحد علاب درغبال (ضعلم يخلع انم صنن اذاو لكل دبا | نمي
 غ ٌحفتلاو ةنرهلان ايسك يسحر بغيو |هاعو دبعلا دي عطقلن اي
 عنِ نااما لب صقنلا ك(زل شراالبميلا عجب ناف قابالاو

 عيابلادب ىف عيل | بيعنول اك ءامْحل | ضوعل ((بداضيو | تكن إ ادب ف
 عوجلاو عسل | نيبو نقلا عسج ايم هذخا نب يداشسا اويبختب
 تسمي ب ناب سلما ورعب هببع ضمس مى خلا بداضب عن ن لاب
 ادب يلعر اذا امن ضبقلا دعب عيابلا ةيانحبو ايبنح | ةيانج
 نهلاز مرج بر اضبوابيعم ءؤخ انت مدخل ئ نجا بلع ىح
 هتناكاذا اف الماكس لئلا نشرالا هنلعو صقفن ام هبسنب براضي ضبفلا دعب عبالا لع ىج |ذ> | امو هلتمبقْر م ص قد ام هبسلب
 ةق تدتعنم ناتيام هنثو هي اقلت تعفو دبعلادي عطقب ةيانج ا
 ن وسمو ةباموهو سلفملا ةمْفلا فصن عطاقلا اعف كنلا
 سافهللم رغب الصغنل|ن اعاذ| (هف شرا الب وجرا1 نا رماح لصخت دقو ناثلو هنوتسو ةتسوهو نقلا ثلشب عيال ا بداضبو
 لوو شالا بجومل | صقنلا وهوا ْرُم اكد فعلا, در في الص قن ف هلك اذههر براضيو ااصقانعاتسلاب مخل | حنفي ق لأ وصلا ىف ةديهذضبئلال شع يابلاو |, سلفه |ةي ا < و ايو امسوفاب نان اب
 سيلعيالا بانج الىا|ئبجاو |دهتيانكياط ص قن شرا الب يداح ا
 براضيورمإك ل نوال يضبفلا دعي ناكاذا كاذ_لب هئالط |! ىلع
 جي ففصلخ ع هامعاب غل زر نعب جب فلان ةصحبم وغلا
 لخلا قعيابلاعجربف زفُمل| تفلثد و سافل ابي تشنلا لع

 لاطر] عب اوهو خا يصعوا .تيذكو حعيبلاز مه ذجصقانلا
 هكحو نفلاع برب براضيو هب عجربو عاب نان ةنالث_اصن الثم

 بيد اضيف هزج ص عن هًالخل اب هّصقن نوعه يزتلا كندا (ليثقلا_
 لدالا حاعدصلاو هيف فلتك هناف هب عنقي تح ةفص ضئفنال

/ 

7 

 /ناك

1 
 ا
١ 



 ظ | 0وتعانسللا ٠ تالكك نام لانا دتريي كيت اذإ 17
 رقعة بةرثكاىا زل ب

 ناسمخو رام دقعلام وب ةرهتلاو لكلا مق تناك اذان قارإ ضيقلاو
 ” ةقلا تدان ناف تفلثتو نوسخ ك4[ لم قرشلا ةعئو

 نركب هبام_:ملا ناك اذان تلئلاب, سر اضو نيل إ لي لكلا ذخ |

 | ١ راف تالا" 1 ظاخا تعقل ةشيلا اه نأو نعت نير اي

 ةريثلا مق تدازناف ككنكصقدشو ا (مم لو اطفن لكلاد ١

 لكلا نيق تداز ناو الث ىلا ايف هيام ض بقل موب تغلب ل اءطمف

 هسراضو نمملاع إبر اًةسالثياهذخ |نيس موه نام هتغلب ن اكطقف

 طقف شا منت ِتصقت ن اف مسن تدار ازإو نرئلئوهو غدا

 ةيقي ناو نثلاسفع اص نخ اه ديت عيدا /ااهتبسد
 لقالابإز مراح !صقس لول اكد خجلا ةصق عمو اطتن / مق

 قريبا ن اليرتشسلا عب جاولا اليلقت قابلا ةيرثكالاو فلاتلا د

 ”شسلا تدر و يلع عصفت ابل /ن (صنِمطْفلا لا دفعلا

 كحال صخب ببر 0 ءوجرلا هلو نينع ع ابن 1و“
 00 ءاورخلا فن |هنآل مل (نم
 عزو اه عمزذلا جيش اول مو ع
 0 ا ازنل ابالاإل اعباهارحا ىف عجوب دالذ (يلع ضوسملا

 هضبك امرعج تل (ناة صحم رق ولا ص ضيفدق عيابلا كواهادح

 ف نو ان: أوس يك الإ ف عج جرب ناهل ناكو ثتلاتلا ةلب اقم 2

 شلت ضيف و ناس امهرخالأو رام يدان :(هادحا تن امولف تتوافنوا
 0 اهزخانيتالاتاذ تقفتو للا
 ولام كس انقل ةلسهلا كيلدو نقلا صن ذخ اب ةيينوصت لجا
 .قفذخالا ناف اهادحا كفلتو هضصعب ذخاو ندب ننعنيترا

 قباذا نيعلا لب ّنلعتلا ل نإ عماجلو نيرلا نم تب اه هنوهرم نول
 ريبهت للا نمر ابلا نيحل ا نم قنابلابلابنلعتلا لل تريل قعلا#ك
 مالا هيب قؤلاو ل نيدبعل ( ىواعلا
 ةيقابلا ف عوجرلا ل تدث اهادحا تلت وص ىنا (ىلك ضوبقملا

0 ْ
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 يفشل[ لعمنم ءالف هما (ن|ةلب امم يضرب نراك عشقوتموهو
 اع و عرج عوجلاءل تش يامر ةوصوو هاون /و

 0 ل 1 ا لئاتواقالا
 م جم تاو ىصصمأىرششماو'؛ لع

 هبوسملو 3 ددعلا/ب الولف سا / 3 0 00

 ظ عا سلتا دال
 06-3 العكس ىلغلاو دابا قي ناهد 1
 دضلاالاعولقم تتفقد اهات تمت نيبو داننلا رد: لنم سلك لاقل

 نالكيلا(ضر (نخالاو نيقيطلا زن م دحأو_لهب نيب الا نم عفر
 ةئفلاب عيدزلا سك ء نم م ل نا |ضرابا يداشسلا مني 1
 فاتح لهسارعتض نسا عزت نا ست شر ةماغو حلا
 علقل#ذعب ىر ناي شلفلاو »ايزل |فلتخا ناودببانلا س غل اوءانرلاو

 كت نولو يواحلا لوقو رمل صال عفيف ىلا" لس لان ضع نود
 اقف وني حجم اغتتم ن م | وع او ءامزخلاق عناو

 ضال فهعوجر ليقولو اوعلف' لاو ءامخل |قغتااذانا
 تمام رخاما را د عجن ارح راع ب

 معلإ لي, يضتوهد اخ وليا اعلقلالنه نا
 62 دل عب ايمزغف اود دققالاو هدوغو

 فرادل م الك ه اضف 10 ير طرغشم الف 1(ذ فيه
 طغلإ: 4 بلع ج اعاد نسدخملا بكم عيسي نان دعانا دج
 01 0 #0 كانحلت سلموا

 0 جو رج نسما سلفا اذاواوملتخ |
 0 انهو عيبلاو نايعالا ةلزنم ّت اجااوت
 هادا سم ١ ان اًنمام اعجمو ب( ر رحوم ليو هلصاو
 بحث ةيدابلا ةوهورجوم او /|عيالا م هد انم اهسلعو ارتشموا

 كش لاح دنع هطضيف نمالا ف السلوان لا
 رب انلوهساظنلن [جرو الان ذا نو د لل عرئتع هعضو ن 4

 ا سلف اذ | مث هد اصخ نآو (ىلا عيزلاايقس ب ناباذاصح عباو
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 اغلا ءاءزعلا نم لكى حرب ك(ذ بجيب اناو تزن امدعب [يدتشمو ا

 :|نأب ضعلنو د م صخب يطرب .لل د اصخماو ا هلرت وعمي نا

 |٠ ابا |بلط نم لب اجيالف ءاقنالامي هل | د دار 6

 0 رقي رك ل نات عطل اعرزلا | اضنا

 ا ا اهلأو

 ىلا عالو_مهل هلام: يفر لع سبل خا ءأم او سلفي
 ناعما درج مل حبب د 0 00 .اءاونغب
 مسعلا تف 5و نم ضءالا ل ثم_ر جاو نمانلا ىلا ذ عل ع |

 ' اغلتد ءاباة رجا ال ناىازح ان ارحم اءلوقوداصحلان اوال
 0 اررصن فو نيعلاوه ابلادفع ددوم نالداصألاو

 عنم | 18 عقيل اوف جو دععد رومو هرج ادخ لل

 جيل تحوي فو رك ب لس زل الد نخن| نمو ائاقيتسا

 فارج اهعيرر رن نب امال ل تن ءاجالا و ىداح اك وفو
 ببوجو ند 1 ُنااهرح | نيرمام هوب

 بوجو ىف امركح 0 + اءاد 5
 ال| تنجو قن اودحاو 111

 اهبل لب اذا سيد تلا شم مس ا
 اليو ضو لاو ذيزعلا اعبّبد اثر الا كالو | ةمع وطنفسلل نولي ن ا نيب
 سلفيلا)اههنايضل نالءايضلإلكثملا ج ب ىا دب نيتربوصلا ف رجرملا تن:

 مااعتلا تيلامدالاو تلالدلاو فايل ةرجا نم خلا حلاضيكرهل
 نا ىقخي الو ءادرغل (ى عشب دقن قحتسم نان سا ذوكو عمنا
 ول (جارهاظلاو خسئملا عضوم ىلا زمام برقا ههيلبت بح اولأ
 رجا نولي ناالارجوالاو اواعبابلا هنبعامربتع | نمايلا ثايعت ىف نلتخا

 عيال خالاهنيع اذ (مزنم دحاو يلعب ضال ايوغس | نان دز (هلثم
 هربت المع هب لم | سلف | مث هاركش |ايون غصن او سلفملا ةباججإ
 تثلانزيق ف_لعل اواو ادان م عيابلا رش سلاسل امن[
 ظ سلف ةؤبصلا ىف سدشب هد يرلا تناك ناو |ةلسم ىف

 0 السمح 0 0 ا د ا ماوس



 لين |اهدحاالصاوةيض يطل نر محتنالد جر ةلرقلاةفبلال
 تاتش اتلاو و ا 12١

 ملام: لا ريطن ةيعف كلا صن ال :تيزلا طلخل مري
 تو ياص ناع عبصلا مت مل [ةدايذلا تن : امن اذ ف اثلادهشي
 م بضل الف يصل لع صتنا عرس ل

 تاكناو سسلاوهو ةرشعلا :ديازلابكيرش سلفملان ءل اع قا

 وك هس وبسمصسل اناس اب 0

 ناضحاغا [ءالاهريلع ةعر د (بلإ الي لا لك ةدايزلان | حصالا

 ديان صن سس !هي يلا هيزبغلا نوب كانا

 عم 0 و يح دلا
 از هللعةراصفلا ةلسمو هبيعترعب بولا م :رلحبابلل
 ىو اسيب مم (ضؤلايراصو ةسمخ بولا ف تن جاد 6 لاونلا
 تضفنوإرسلفملا ئالف درت ادا سدس« بيكيرش ان سلفية
 لرماصفلاو بصلاة لسمو ةد ايزلام اكح زمر مامو هيلع ْئ سالف
 55500 اب تاصحا|ذ اها: عزصلا بسسب هد ابرلا فكن اءاذ | هلح
 |ذاف هتعيصو | هتعلس عس عفترا نل ةدايذلان افرح قدسنا
 .ىوس عفنتراو ةسمخ_داسب حض اصفلاوا |لمش بوثلان إب
 يرش سلفملاف ةتعبسس حاضفلاوأ خبملابو ةنتسس يداي اصن
 000 اف هدوسب افير| نو دذعسم :وبصم يواس ناو دحاو

 نم نيعميسالعنا | هوحو قيوسلا | بوثلاغ بصر نوعبس
 ةطنياسطو ةيابلاةضاؤم ةلنوغلا ةعاضعتاو جو نات
 تلصحم دايزون ايصال لعين ايعالا ةلؤنم كر ىازثاالن يع (مهنمالكن | قى

 دييقل بقل متل اك هعب تيدي اك ب المرتعيم وُمَتَم لعن, اندعب
 ا دعا | ذ او اردبسلر .لغملا يس الذ هب ةدإيرللرث | الث , هوك راتوالا برض مرت ملارعيغ نعي زارتح ب سيلا
 ةماصقلا نال ع ايوت هلام نيع دق وو قاصملا ل ف اما ع]ئوصفم بؤلا:ة فن دن من فرجا تامر وصتت بدت حاشا دابق
 ملف تدانناوة 1 ا ا ل اا ام/هلس يلف شع
 عون لمع ىلع عجب رجاتنسسملا سالف اب غم اجاما ئخسفي نأ هلو رم اضنيلا



 6( م) 00 1 كضرل| رس 1/1 و يره ةيريصبوسي و
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 ”رقيفؤيستراصف ةرجاب نهر َماصْمَلا ا يثو ٌئماكن يع ةراصنلا ناىاع
 بدق داز نان ق/ءاصقلا| ببسب بؤلا ةهف ىف داز اهمامسل اهترجاب
 سلفيلا ةدايزلا نم قابلا و فح ونس | م]او ارهاظف هنرجا
 ,قوشتع هبوثلا هنعق تناك |ذا6 هل فل اهازعل ند اصفل ابر اض_لقاوا
 بلحاصل ةرشعف م شك خس بوثل| يبو ثرفد در اضفلا ةرجاو
 انهو َيئلشواهزعلا بر اضيو ر (صنلانانقابلا ن اهيردلاو ب وثلا|
 نهر دهّترجا تناك اذ |هن |(نبع مخ اضعلا ل عج ىضتمُم ن اوهو تح

 ةدايز عسملا دازول اكدل لول | نوكر ةسمْخ هلعفر مقل / تدان
 اال نوايا اهل ذا/|هلعمي لص و ةسسمخ هرج |تناك اذاو لصتم

 باجأدكو راض 0
 ةرجإلاب ه اضرد نم مح طقسا هن اب ةدإيزلاذخا مدع نعى ددو ايلا
 بة د رلا تسيل ناب صقنا# بم اني :ركازع عوقلا
 ةراصفلا نا [ُسالَءاتثحلاا ازه قرض و ىرتنإ ن (اصفنلا هيلع
 نيعلاك ئادب نونعبال يع. مس اضفلامملوقو تونثلا ةغبات ةفص
 ولذا نايعالارب (ىل درلاو ذخالاو عسل اب رمز قاخ هجو بكن م
 ' احب ولانسف اذا كا(/(نا اكيوشت بص اخز |(نل هج كنلن اع

 يد اضعب نم نيغلاعمئادارلا] ب هضيص | ذا هل ائيرش هانلعج
 )يدا ١ و .ضوعل اب هلب اقم هموم ب ةلص اكل ةد لن ال
 هلك هجالا اة بشل اباهاو هيلع_لاعإبا عّضن الس لفمل /ى ع

 ةهلعف ةراجالادروملب ملا يبوح م جإ دروم حاصلا
 لاخلا هج هيلاعوجرلا حضي لعفلا كاذو قاصفلا شل
 نر رم ا قحبو نوهرل اء فم نلوم هب هلع اف ص (صتخ ا! لعفل (
 كامولعم ورم يحإالا قحت ةيوفرمسلفملل ةلولمم ىف ل وفبو
 اذاو نيدلا والا هنو ضرما ذخابا/كندلا يق تداز | ذا نهرلا
 مش |: |ن اوهو لاكش | انه ىفب نكل نيل خي لم (َيالفتمقن
 لرب اواعج لف .ضتسم برحلا نيعى اع يمجنلاو مث جالا قع بحال
 ءادب اولعج الهو ةلثم ةرج |نم بيزا بولكدف عم و امسيلا ةرجالا

 حسفلاو نلتل ا دعب هلاقالا ف اكءتعقى فو فل ان هن ال لثيلا ةرحا -
 هناللثمل |ةرج | نم نيرمالا_33:|هل دب ارلعجو | ئلتلا دعب نل اهل(



 نكعو لدا ى شو اب ىو هنالم امهسلاز صو [نمرتلا خ سنلا دعر نقوعس
 تالا حساب ماسة[ اجد )اها لا ر

 ةايسلاةجالا هلدي عج اذا امن الخرسلفم اب غوجرلاق اني سكاذ و هج
 اًداطعتسالص او داشر الف نك ذاعاو سلغل اب اهب قلعن النيتلسم كاهو
 بوثاارس>رجؤتسا و اكلك ىإ وآ/| نعش اضفلارماءلو ف امرعق نأ
 نا ع يابلا نا, ةرح الجال |ريمضلاْ ا ةذ اضالاب ورجال كل رعدنع
 انهو عيابلاري ىف عيبا ةي رسب ا نكان تلا ”افسّيسالع يدبلا سسبع
 نك ٍعْذنلاصنزعةضورلادباوز ف اك لدعرزع عضوب ناب
 تالط |همغوي اهلان الخ ايغربغو لك درواملاو دماحي طحشلا
 لعلك (اهلاكن [طلاوطايللو سيح ار اضعلا نا هريغيت ٠» 4 فاح لا
 بوثلافلت| ذ|ةيناثلاو هوحجا '(فسشسساله رف لمح ام سبح («يم
 .ىلستت لف طايخملاو ارم اضملارب ىفوتط (خيو | هر اصعل م بانسمللا
 خزملا ةخلل اى هامل فيو هلا يشلاب ضيقلا لبق عسملا هفلتب نمل اطقسي اكذب ف فلن هوجا طفسرجاتسلا إل
 تامسف وهو ص اخ ببببسب يصداحت هفررصن نم جنم اعوشو ماو
 ر دلال ا مت ربان عجن بل رالاف قاقهتس ارهو ق افسارجح
 نانلاوربب ون ر حجو ٌىيصر خيو نونجر عاونا ةئالثوماو
 ل وكر ! | ىف نمي لا نهارلا هر | د ار يخف ادت دياف عجزت ام
 هباسل اى هدّيسل د صلاو ثكلثل اى لع داز (ي ةثرولل ضدرلاو
 نقح سلفهلاو دوفعلاو ل اومالا ةينيلسسلا دترمل ا واشوخكو
 هسفلا|ذادب از هل امودْنب د'اقو نم عنتمسا ادع كل اازكو 'امغلا
 بلا انهو ايي باوب | ىفاثلا مسقل ا اذه عاود الو جءالا  هًامرغل |
 ى ابل | اولّساو ل اعن ىلوق ّىصل اج ؛لصإلاو مستقلا دوقعم
 عمو نونعلاو حاكتل |عولبب لبا |نعؤلو هالتبا ابرق /ى عدت ةبالا

 اوم |*اهفسسلا |ونؤنالو ىف اعتهلوق هي ذبتلا, جى ف لصالاو ىّصلا ٠
 لوالاى ا عفاض | او وسلا و اهبف مف نر او كيلدب_مهلاوماى أ
 فثيرج رز موا دانس ااعوفرم كاربطلا_ كد دو ةيرافسنملل
 اكفالخ ر حا ىثب ٍنارعقا الو ككر بنين م نونا رجع فو ةقالان دوا | نب وتج >ج كو فس ىدب |لعادد خر بشب ب ن (عنلا

٠. 



 555050 الاعم دشرلا ساني اراّبعا نه هيبئش اق ايل أ

 دش الانا لس هد نأ غدا لوا ةقااد يا عفتر ليتم 1

 ا را داعنوتحلا ل ا ||

 غلب فتان "ونجل تاق ن 1 ئلبلابف غولب ال ئعصوخ و ظ

 ىلع عولبلا و ىدجلاو نونجي ابل 0-0 هغسلاع م ىصصلا ظ
 هّسصلا اداوصلا ل تسب ى | ةرشع سيعن سلاما نيؤجد دحا ا

 يأؤانما نم نسلار يغدو ااببرغتال ببر ةيره ةنس ةرشع مخ ا
 ضبخو | ئاواركز أهي هبممهف ينس عسي ] عتسالى ا عرسنل ىنم جدرخ |

 . و دابا سالو نال ؛ ناسخ اهو لبحر أ

 ب ب د حا فو اهوراعس لاح ت ضرع لجو غد ا
 ٍ 0 ا لوب يلع عم وسلا ةوهيع 3 /

 0 او ناج نبال ذل ىو يا ظ ظ
1 

 و ف م ا و
١ 

 لائشتسالا تاع او 0 ْ

 معن |ناكينناغملا ف ىدئاولا تلاه ةقيقح طفللا لول دم نإ ظ
 علب اذاعإ ىْر هلوقءارمالا ىف [نم فشلا و ةرشعس مخ |قدنالا هذ

 00غ هريكو دراد ي. |!كثرحو اون ذ تسلم لكلا ]ك م تاافطالا

 11 ا هي م قنح ٌيبصلا نعو ةْشالئث نع

 ضيج اك[ فنسالاب ةساوهلاو هن كما تقارن ا الإ

 لسقْبإلاو هديك هاد 12 رحو اجا رضي فلسا باق دامك“ ظ

 تلبلذدنا+ هب نك اف لح ا اهاو راخالا ضنآح ٌةآلص هنا ١١

 .لازئالابق وبسم هنالرإص اك داش الاء اسم «رهون امل اف حاج ولتالئولبلا !

 لبق عولبلا_كوصحمب انكح اس تالين ظفر رش [ةشسب عضلا ْ

 حوزلا حل دلول تتاو ةئفلطم تناك اود ْ

 هيي سم جبس يسسم مدل. ا. - لا رد وص جسم

 وم وش | ةدنس

 نصاحر ما ني وخم | نا فلكشش عنك او ةظعلب تالطلا لة رخو اي
 دنعالذ زعلان م اهدحاو | ادجو ناد ا 57

 هنلاغ مالا اص نا تفادقي لالا ب هد ولعل( ا
 ْ هليلدو رك نأ هبي هن| فونهلا كود ةضورلا ةنسعتساو مهل 0

 01111111 ذا 010 2ر0 وو < تع -



 : جفن شل كشلا تا اهني ةن اع ةنوشخ ةضاخرنا« تؤولبلا لبا دى
 عا ىترن قعازلو جضاولا

 هوطرفلا 0-76 لصالاو يدابجم ا ىايإ انالخ هِسسْنْنب اغولب ننباو

 لتقف تبنازمن 1222 ثنا
 ةعلرالار دج | د] 200 تبشانمد_: نإ لييس كيب يفرم

 هتناع تترناو (رلدحصون اكن مني اشلاو هنحالاعغل فر 0

 ْ داوزلامةن وشل اركذو .ايولبالاليل د تابنالا ن وكت دانا ىابسرق اوهر

 يلعدر اووهوريبخصل اىذجوب بع هن اف نرعضلا عسسل [نعيارتحالا

 5 افناحلاناؤ قهاظدت دءابعو ةناعلا ت ابنا يكد اح ا قالطا

 داش 6 اقف تبانااعشملم 0 هبوصو

 لارا العشم اف دالي 9

 هلاجهتس ابو الرف ايلاو 0 - لاا

 تعنذ دص ها دلاب تايالار هعتسا نارفاعل احا او ةيزهلاد اعلا
 داو ازمناك اذ |(مف ةبزج طاقسالال ي سلال مز ياذا (هي هنعلتعلاع ف دل

 ءلجعتسإئ|ابوجو مم امال | فلخح كوالا و 0 مالا هبلاطو ٌهّمدلا لها
 +. تاي رهر وتلا ع نركأالاذ ايلكشتسارقوءاورل ا, تابثالا ىا
 تكلانلو ساملا ل سنمل اخيدقو مرلا شح ناب ب يجأو لاهتسالا
 د ةيزجلط اقسا نبل صفتلاو(نيلع + انم ةمرح عم سريا ةبزح
 كيا مرسل | نب ان الطالنل نم لتملاح فدو
 ل يومفلا لقنو يىدابعلا نعّيانكلاة

 هريغي ةربعالهن إل عوكزي_ركذ اع :وابلا طنا لطراصتٌةالاوجولاوهو

 بهم ارهضو اهوحنوم وتغلح ا وسو يدل ادوهنو هثوصلازهئك

 رهغصلاجرشلا ىف حدالأو اد ةيدا او بعداشلاو طبابإ عش تابنا اذا
 522 راف هن اعلافا *.ردانلا ةربعالو ب دان نسل | انه ىف إنا نال

 مخلس | (هنم + بصل رو نونا ةقانادعل | ايلاف ئولبلا بماي

 دحواص قت بجرم داق اور طر علخو ن ق امره ف ةصنو
 نعؤصو_رس رئوةبصو ريغ_لاهق فرضن الر شرلابامصّس أل و
 فقل لاب غصت ل داع خلاب نم حضيالف ر يغا فام اظؤإ ةفاضاب نصاضن

 يب



 هل مااهيس نيعم فرضت سولو لال ن ذا اوس ةبهو قانعإ لو كرش او عيب
 عضد يود املا ٌتآلوصل ن ذا نا ىو لا ن ذاريخب حاكن هنم حصيلالو نذاب ظ
 قف ذوخاللا فلتق ضزتق اواضبق و ههسل «.ر حا بكرتش اولو ا
 (يك له و ىلص لا لك دعناو د اح ا هيلع ناضالفهغلتاو اهدي ا
 "0 للملا! نو ميط لاسم مسيو تي رللوخ اة ايس ظ

 لكرص اغملانغ هلاونم صو باوثلا لا حاتح اجلا اكحصومو ظ
 سمميسلا ضؤلملا سا: هوتعد مضل نابع آو اةبرلا ظ ]

 نإ اعتب بهزملا[غاناجاذكو تام عون عوفحلا هلو دياوز لأن م |
 قايسو مم ةيدلاو ادوقلإ زم نيرمال ارح !!/دوفل اريعلا بجوم ظ

 هلو نذ اب ىحاكن جدل | اكنلا فر افرقع نم مديون | ةيرح اوف
 اههنهئوونلا جح ناحو هسفنل ةيصولاو ةبمل ا لوتك جف و (ًمناانمزدوإك

 نالطبلا مجحصتهيبصولا ف ثرعلاو همالكى كنق او :ضهلا ةبملا أ
 يك درو الا هبمزجو نيرثلالا نعم امال هلم ىذلاوفلوالاو ظ
 فاصت» (تن هيفسلا نم ديال اكو يانسالاو ىكبسلا ئاتخاو هديغيو ||
 ١ 0 يتم هنال#فداهلا تالئاك لالا بجوي اءالو هب رارق | نم يصبالّ ام 1

 هيفسلا »جر متسبو لال! ىفالعطتقلا قعارقا لس قم سرت نان هب
 دشرأو هو ان در اند هحالصو 1-0 الاوّه 0/0 هعنمىأ
 هوست كا ذ]م/ اوما ممل اوعف داف اًدشير مهنم منسنا ن اف ى اعذ هلوف تل

 ديالو اقلطم هيل از وفتا ذفنادهاحو هت رإ [لضم غلب اذان ىعفاشل |
 يا ىنانيلااولّش او ىاعت لوفل هدْسر فويل لفطلا رات | نم

 فلتخمو هدعب ميلا *(تنا/عولبلالبق_رابتخ الا تقوو مهو ربتخ ا :
 دبتخيد هب قيلداع لكز يذيف سانلا تارم فالتخاباراشخالا ظ ظ

ْ 

 9 00لا

 . ةعارزلاب عايزلادلكو مررف -سلامم او امشلاو عيبلاب رجاتلا دار
 قاعسام ةارمل آو هتفرحب قلعت «فدتضلاو بم اوتلا دعدفضنلاو
 دبتح ام ئنخ ا هاهوحت و هرهلا نع ةمعطال/| ن وصو نطقلاو ل ئل

 رثكاف نينرم_رابتخالا_رركُئ طرتشد و اعيمج ثانالاو رولؤل ا هب

 | © امرح بلكريالن |شرلا حالصو هرشيذب نظلا ةبلغ ديفي ثح
 ةعاضاربزّبلاو_رذبب الن |_كلاياىاانرلا حالصو ةلارعتا لطم
 ولو هّف (فناو ارت ىف ةضر و | ةلماعم ا ةيرْسحات نبغ_ل (تحاب لالا



 بنوا م السا نا ضالشإ اوي ةلوق غم فو ةريغ صول ليس ا لا
 يع ا

 دكه ماج ن دجى تيزبسلار فى عاسات بويشلافعفزيسلا
 ىوب هلا الفز همدعضلاهئ|مامالال نو د نا هلباقمو ترلكتلا

 دقو هكولب لبق ناكهنعس| ىضر قاعانريمت_مالسا نالها ارجو

 تاوالالعو هب ىذقي هريغو صم ىضاق ع اهحب تيد ديلا نا ظ

 ماب انوا ةنجل نولخدبالن ارش تاؤط |نابانلق ءاوبس

 هنراقإو همربا يونس بالا يوت مسباد صم هله | نكيلوالإلعابدت
ك( ىلع تاببلاىف اهمطو هوجردتسي ن ا ةبشخ ئانكلا

 دم

 دره رفكلاف صوو علب نان هعولب رعب ام إلمالس الا نم
 زمااداعب |نزكك ىو ضعت | و مرا در رضا نا
 ورم هنوك م داش الا هداز مو[ و ركئمو ا اًبجاو ةلفانع

 وباب نطلتيف ةَمَتلا ةسبوكدلاو انه نيخشا ادع هبش ال اوه
 بجاو مىع هد اعب| ن |لباقمو ةلولبح الذ ايبا ناف اهنم ذخ وبل

 1 عسالاف ثيحهن اضحلا باب ف نيججشلا مالك ةيضقوفو
 و .ىيج رت قمل ةريعو ىلإ علا داربأ و هنل انك م نوتكهالو
 اعيننا هربغو ىكرذالا هلاق اكر ىذا وهو هب م زخلا ىىرادلام الك
 داتسالا لم السالا |اطابتحاو ىبصلل ارطبو صنئلارف الخل
 ةدجل كازي اقل زم ناك هم ظا ام السالازيمااوسدا اذاو ٌيعيساوبا
 مرازكلا ل انطايف ءاذعلا نم فقوذ نم فقوت هيف ى قشو ير
 ج انح هيلع اهءارج |نالابندلام اكح | همالساب قلعتسالن اكن أو
 ٌّئِصلا وع لاي داحلا قالطاو فلا فالخ وهو يرش بيادال

 تادابعلاو هيلع | سيلزبسلائصلاذادقتنم هريكغد ناعإالازم ٠
 أكنذالاو ةّيرمل | لح او كة يع باني لب سلا نعيزلااو
 نونا و يصلارما| ى إب نمد لسسصف هباوب | روك ذموه
 بوو ىّص كلامو نر صنو هيإولا فرضت ةيفيلو ةيفسلاو
 اق ينم هومر خ ان نيل ئعصو مت الغناو بال دج مب |فس غلب نمو
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 بجببجبجبجبببحببجبععمبججِ>“" "ا

 ةيفسلاى ا ةبسنل ابامآ و عاجالابف نومجح او يبصلا ىف | ةبشلاب بالاامأ
 لردعااذارملاو ىخاقلا اماو دجلو | بالا تب اث هال ٌيكولااماو (سابّْمُف
 فرطوهؤ هل وكرم و ناطلسلا سو رلعس | رص هلوئلف ثيمالا
 دو نرجو ىذم لاو >دادوباهأاو_ر حاونلا هب اي ثيرحنم
 لويد د اًعلاو نيصحتملا طرش لع سل هو ركاخح او نابح نبا
  كوافر خد لسه لامو داسْمْنَيِل|ن اكول و ةيوصنصو | هش مب تكا ذ
 «ىسفلال بف ةضورلااو:فيزعلاق ةنعهالقن اكي ارغل اذنك نيهجولا
 هلتن يلانالخ لاما ءفتل مف بصسو ميتبلادلب لاح ضرصس ةلارف او
 هظفح هيلعف كاملا دلب ءاحاماو ىل : غلا نع ةكرءضؤباو ىسَل زل

 فكوداحل ارح ثرالا قالطاو ناو ن وص [,لصح ن | اجا ا دع
 مينا تو *[ياوالا ناس نكل هل هكا او ماللد هل الور هوب دق ره ا
 ىوبو جاكتلا ةيالوكح حالا وهو م الا ٍءيالوال نا لع كدي _ركذ اك
 مالسالا لاو هبالإة بلو طرسبو بش الدامماللر م اة بالو ءاقتنا هنم
 دضتعملا تالا عزم اعلا ةدلو بل ههرف اكلا كورال ادا اولاىف
 ميكرصتورن ايلاداول لعام | ىلا ىذل | ةيصو ءئدد ميهرك
 نك ّى ذ هتامولو نييم لا هل افطا لع ّىزلا ىلا يذلا :بصو : عصب
 كاذ عذر ريك ن م (نف هيف هبصِنيو الام كين !(.كاحل يف ةْيِصو دبغ
 - ىلا ك مو لان ئس انف تفيإفقفتسي ا هناىرذالا بلاق هيلا
 وره اظلاةلادعلاب دحلا و بالا ةيغتل و هوجول مل ض ععنلا مدع
 زيعلاو خالاك تابصعلا نإ ئصلا نع ىو لا مارح أ ىف ا ىف 4

 ةبالو رلعير مل نك | ناو هىلعتو هسبد أنى ف صلال نم قافنالا
 | ل تست اننامدب عدسات كليف ينك نسا
 نسحاوهقلابالا ديلا ام اوي عت الو ىل اعت هلوقل ةطبخلا تالخوإاع

 فخالا هيلع سف اكوتو اذخ ] ةففش ىولو طل ابذهزر
 ا ف , : 5

 لزنلا ىف ةطبغلا تناك ذا مرو هيذ هطبغلا تن اع اذا
 ذخالا داراو الثم يصلا غلب زخم ىف :طتغلاو يلولالرئولف

 .ىف :طبخلاو كشلكر نولو دخلا ل ن اعاًخلاب ن اكول هنالنم نكي

 ضقت ءل سبل أك مام[ عذخ الا ءل نكي ىصلا خلبمتلوتل |



 يِ اياهف د انه :طبغلا لمح نيالا |نا داي . | ااه زخ|هَك هرم

 وم م + اب را
 ارشلةء 4صمااو عقوامل ةميقلا ىاع ةد ايزب عيدب ناك ةطبغل 6
 عنان اح كسلا ديف هون ام يا ذا

 ة_عيصم هن اعيبعيبر نا اسوُضآلو مدد عفقال اه بيب نأ كولا

 يوا هوبغيو 2 «ىلصمل ريصلا طا ا
 ايف ا خال نم ىواوه لب اقعلا هل يربشيي نان وجو
 لقُيل ةطبغ هي نلب/ نان د اعسالاط اطغ او داطخلالا نم
 كه( ذوو هبا لا دع ةلح/ !فارشاو |ناطلسر وجو جادخ
 بوطلارمو زرجالاو نيطلابرودلا هيلع ىو ملا ىنديو نع

 جال نال ج نال بق ب وطلاوضو نبلل بالو صح ابل كهلا
 ضقنل ا دنع هتعفنمو ةنوهلا بليلق نيطلاو احلا ةسوقبب
 مم شصل مج اح الا تاقع عسيالو صا تالخي لاح
 هلعوملت ا اذا هتْمْفُن ىو | ه أوس تلامالك يح هنيدأ هاو ىف
 هعبس ن اكو | ءىاصم هيف نك و | ضازنق الار دعت فو ئانئزإ

 هلثم دجيىولاو هلثم نمت نمثكأب هيو بحرب ن ايوا -بارخ توك
 ماكإلاعفدو ئاقعلادجلاا! بالا عاياذاو نقلا بك ضع
 فالخج ممر يك هنال هديب اب ةطبخلا هن ابا فلن الو هعببب ل هس
 0 لان ىف هوحكو لهئط كو برصو ئمولا
 دق ذاوفحل ا ىف قكسمل ا غيري دق ذا ءافبنسالابال امل قحتسم

 ةب [نكلاكض وعبال «يقيقرل قتعيففالو اًيفشت :اقيتسالا ب اتحإ
 اههلام ثامن أذ خوبانه نمو ةيلاياةطبخلا *اقتنال انا الو
 ةظشعاف د مسلوب بو نإ عدني ةطبغال ب اوسولو
 هّةاجو زل تالط فالويب هزه: لاح اوةبعلا نإ جمالا طخانب حح
 بك قاسلابذخ | نمل قالطلا | ىنطترادلاو ةجامنبا ثدح
 تلتلاب(بس] نعورفسلاو هويجم او لفطلا لال ظفح يولإواع
 هنام| ثيح ةاكس و ةويسلو ةنففل نم نولاثدق هل“ ةيونئو
 هلوف ك4( ةلصالاو ”افتسالا و ةخلابلا ثجيالو تاذ و
 ةف دصلا [لك اباء ى اقيلا_تكاوميا اوعس| / نيلعس | ى ص



 نم ىئطقرادلا ىو رو ل سرم دانس اب ىقيلاو ىتد اشلاهاور |
 صاحلا نب ترهب سيادي و دج زك هيب | نع هبيعشس نب خص هثي رح
 يرِجضيلف لام ل اهبل و نم لا راجيا تس والا نا
 نكلر قف سيلاو ي دمرتلا ةاو فو ةقامصلا لءانى تح كر الو هل
 لولا داق ار وا عيب ولا بكرتولو ةريغمتيلا قدلو جلا مهاباحسصي

 نضيرعت عدوملابلكرتول اك عع مص تلطعت نمو ىطم قتح بلع ا
 قئفت( ه دابر عقول رااداامن لنج رحل وز ف كقوضلا أ

 رئوهارقاو 1 در 31/010 را ظ
 هدافاف تئئلاررق ةيفتوعو لغطلا لعيو احا سعنفا ||
 بعدرباو يلا نم ةاكزلاو ةوسلل اركحو هيفسلاو نوجمنا ا
 هعانم هبطا| ذا ةوكصم ى|: ميول عيبىولاى ع ْ
 كرتُس ام دجو واكا دله عرب : و ء ىلصم هععيرب ىف و ا

 .غنل هأ رش ولاد ارا نا نللو ءاوشلا بجو مىلصمهيفو هل

 ةكيس عيل اك ولاو بالولان حر يفتتلاى | يدالالاو هسئلمرذ |
 هفوخيو |خ بسلا داسن فر تور ضلاف :كصمو | ورضل ظ

 لجإإ |نيم] حسبوم نم بسبب نا هسسنلا ل ف ءقصمإ او هوو سيم

 اًماواهر نيتربن او لجالا ل11 ى ا عيسلا_لثم نب ان ع ربصق

 كثملاو ضاقالاب حيبملا حيابا نمضو عيبلا عبر طرش لتحا
 يف ةضورلاد ياوز قنامجو د[شالا ب رتب عبس ن الطب و ضل اب

 0 اسبملع

 لكي نالطبلا ةضورلاو زبرعلام الكر هاظو اجرب ر يغب نم نفرلا 1
 بيطلاو|ىذ افلا نع دي انكلا فو . هلا وهو نهرلا قر اونالايرج ظ

 نالخلا ور صلا ع يوصوت نهرلا ىلا حب ايتحالا ف نا كو تسل ار
 فىار ناهنا كانه دقعملاو ىَرنا ةرورضلا هضرفا اذا يف

 زبزعلاو فو انه هّضموهو هلزنالاو لعف هنكما ثيح نهرلاذخ
 رطضملاة كسر , وكاله عيب ياولا_نوكي هن |ءيعطالاؤ ةضورلاو

 يفعيحو اهوحو راسلاو نهرلاب ل الحالا عم | وج هاصتتقمر
 نم حرخو نورعم اب هو سلب هيلع وملا وع قفنين |ى لا دع
 باطلادعب بيرقلا ةّقفنو بلاط / ناد ةيانا شراو از لال



 ف
 هى

 2 ١ لا (| 2 3: ذم
 مك 60 ه5 يما

 ل دحح

 يقلل (طبا تسوضلا هدف ف لعنرمي )لكون نيرظلا نول ١
 قى طزتشيو عنملا بسل سلا ا

 لفطلاىرهاولو حىضم "رنا نفر ذخ ايذراسيلاو هنامالا ب ةرخفنلا
 قولا اع بجي نا نيم ا ىضاقلا ىو انف ى فق ئشب ء| ىصو]و |ئَش
 ىتنا_رظنلا كرت لل عناو رز الجن / ناف ةيضولاو ةيرهلالوبت

01 

 مرك ةره اظو ىرينا ك[ذ ىار ن 1 نضيقنو لسن ى'راثلا تسلا

 مم
 | ميك

2 

 يدحالا ىلو لاو عبجب نا لجو ىعرذزالا تلا هبوجولا

 بوجولا ردت لعو ل: (يِلع ةنيل|نم هناي داو بالا ذود
 ثيلارصت ماذا امد د سلوملا كلغ طلاناعبرضالا ل
 يل اقدرطوه ذا اهون و ةيالول يولا د دؤنلا كا دب بهاولاو
 مدن نسحوهر ىَهنا انج هوسلا ءاضقر ؛وسلاةالول هوشيرلا
 2 رم 0 فرصنئلاو لفطلا لام طنغحي ولا

 لاسولو رج انسل ىضاقلاى |ر مالا حفرو ا الوب نم رج(: |
 سيبلو اًريَعَف ناكذ او ك[ذ ى ا بحب / ةرج اء ضرع ن إى ع ان

 !ثيقفيت اكن او ئذاقللالو يلع لولا لام قم ريشنتا قل
 نعريلعم ولا لى ادب ُلجْش ضاف_ بغي فلو هتيالو و هوهعل
 ففعتسبلف انعن اكن مو لاعت هلوفل ندرس ذحاىإ لك هبسك
 "اعانشالا هوجوم عا هنالك اربع نورعمل ابك لف [ويَمف ناكن مو
 نع هتسئو لالا طفح لخشب | ناف هتمزفح داريلا سيل و
 يا ةرجا:. راكي/ اهذخاياغاو هيشانخا ل نكيرإ هتياهكت اشنلا
 ةرجاو هّببادكن م ثيرمالالتازخي مينيلا بام ف لمس لثمرجا
 «اسئنس ا ك/ذلو د اّسالاري او ز نماوهو هضورلا قف حد |مهلشم
 هتضتو لايلاظفح ا غّتش ناب لمالازاوج ديضنو ىذاقلا
 صقناذ |هن|تاقفلل | قف رق موفي كدب او زلان م اهآلعب اشلا/ الع
 لفطلا لام ىف بجو تجاح عم تياؤان ع رجلا وسلا لشصرجا
 نم إء.راطريزنب ضان د و”ةّيصولام الا اذلوةبرامكلا هه :ّنام
 دعب |رطاذان ا نم عنبل عولبلا نر اقول ىنعم هنالاك شر غلب
 داتجالا ]حقو نالريز_ | دس. دجا ددعلالو هت >اعاىضتقا حلا كت
 هنا نمرم ال دل الو بالا طدشرلاد عب راطربزست ىداقلاى بو



 . ١ دجلا مث بالاديم ىو لا ناف ٌيداطلا نونا بالخب دجال لكس
 هلافنر يغو ريخربغ ةسلايلا فرص يذشتلاو ئولبلا تداقمل(

 | لاعس 00
 : تاق رصل ايريخ ا هوجو ىف هذ رص امام رض قهقافناواردخ قى
 لعب اولا ز مهيد اهل_يزبتيرسيلف كك 00 (سملا»انيو ب افرلا

 ايلا نال بز سنن سيل هلاحب (مينمى تسقيط الس للا هرخ افلا ضبالملاو
 قسفبال ىراطلاسذنل اب ادي غلب نم اع ع امناو لك ذل داوب
 ثرالا قسفلا نالخب هب ادركتعل فلسلا نالريدسلاربغب ؛راط

 ٌقالطالات بث انهفو ةداقب ل أصالاو سان ناك عميل نق عيولبلا
 قسغلو | هب هريغيوا | رو كى ب نهم_لكلزعن او هزافنلصالاو
 داعو هدففي لطف ةي اللا طرش ةلادعل او لقعلا نمالكن الن ونكو
 لقعلاو"هلادعلا دوعب ن ؤمجو /(قسْفب يلرعن ادجوا باةياللا ام
 6 د اش سمزم بالو نال ةيالولا لب د الب هوو ْئحو الو ضال
 بال ف الخب دب دج ضيوفش الارعت | تعفت || ذ ام ءضبوفتل | نم
 5 ضيوفت ىلع من قوتمر يؤ. يشمل اىةتناث (ىيتبالو ناف دج او
 .نيىص قم ةموصخم ءطان دفعاعرش هإهّصلا #] باب

 بابلا هل دفع اممم 1 كل خ يحد ند عاتلا اذهو صاخ هجو لع
 بابل دوصفم اعمق (بطنا دير آن اف ةندهلاو ةيرمجلا دفعب قدصيذ |
 ى اع لوف هيد لصالاو ةيلاهلا قوما و لاومالاف بف ديز ايوو

 انفصالانيلمسملا نيبزي اجنلصلا| و رلعس|واص هدوقور يخ وا

 استانس

 و
 ظ نابخزناو يذهرتلا . 3 و:دوادوباهاو رالالحم ّرحؤ |اماعّرحا

 تولي دقف نيعاذنملا نيب يب اذاو ىنحاو ىديلان يي.
 ةطيطحيل صو | ةْضو عمم ام| نم بلكو نب د ىلع نوليدقو نيل ع
 مثال ةزاجاد احب اما وهو ةضواعر الصوره يدنا: نبع لغلصل6

 ةئاجاويف ةىفنم ناك ن او حيوي انيدو 0
 لكل ىلا سارلاذع لم اص اق |ذ هيف لصل | ظفلن د قع ناو
 بيعلابدرلا6 [لك عسا اهح | هيف تبثي اعزب ن ام صل بق و ذك ىدب 2

 ناد



 كيتاصقش ضوحل |ناعن اةخحضشلاو ضل :نصتلا وللا

 ريشعي ام هيدربتعا انب> ضوعلا ناكن اف ذرغو ةعفشملاهبف

 لبقن نس ير ادئكسب دبعلا ازف نع لي اص لاقاذاو نيَّدلا عرب

 هربس نفكر لك (فنالان م ةراجالا امام بو تال ل

 اما وهو ةطيطخ كيال لجرف دعب تا ام دريدا

 ضل[ ضعرإ ةبهوي ' عي يع نع ن |هنال اربأو | ةبمل
 ضِشلا وفن او اهلنا ره اهحا هيف تئرنلا
 000 ان ا 0

 | هبك دريس اط فق اطفلب ن |نلله شا

 3 نودطفللاو ام فرطن قل اع 1 ع« ل

 ا لف هادا طفل هجم رك كر |!
 ظ وفلاطرعسشبب قابلا وك بك-ح او ةبامسخزعيكي ارب دارقالادعب

 0 دشن دلإ رمزبالف ةيام سمخإ ع نلالزم ا
 ظ ا م 1 هبام سمسم إى نب د ص
 سل نيعتن امد | يذم امالا دونا جول ةشورلاو

 8 تاهرلا ف بوصو نسال افلا # لا قبسو هيمو
 ظ : 0 ا 3 م 0| ناب ببيوصن بة هتاالا

 ٠ . نئشلا جرتو ضعبلا طاقس|و ضعبلا فينس |هقيقحلاو هنا
 ٠ لوقا طا لش | يف طفلا د ابتع ا اهرعجيرتق ابن ال اهوعملا ابتعا
 ا دل وحفر | تصل رب الد سسستت راسالا قميج تالتخا

 ظ
| 

 كح كيلاارب وب هرم اع دما بتاصلتلام لذ ناكى عدلا لع
 نع اهنع ضان 7-04 | نالصصد / سفن و عرلا دار | ناف
 "ييلجرل بجد :/طيوبلا صن مهو نيعلا كاذلو ام ءارسإالا و

 دبال سلوق نهوهو_زياج بكرم باع نم يدّس ف نيم ل جير ىاع
 نم قبدقد نيملاف ع ايرفريعو ف اجرجلاو ي درداملاو
 2 !١ ى وام ا اهركذديإل رخام اننا
 0 كا ل



 ةبقرلا نالةضواعنوب سلو ءاشب تم [نع عج رب _رادلا ئاعا نإ إلضاو
 نوكر ناا هنأت هكلم نعمكلم ضانعي نا لاو هكلمعن انهلاو
 اهيعلخ نولي ناارثلاث يد در ىلع انك ز مكتم اصءل ا

 0 دا ١ لو ةتةناوع < نيكل هامل !
 ليواصي : كا كامل ادف نولي نا اهيسماخ فر طنو | ضمد ف صاصقز م هبلع ,فكتسي ام لعاز كرم م اصب ناكدسعلام دنع
 اههركذ ةعبرالاماسفالا هذهو ريسالاانهقالط|اعاذك نم
 امزج ميلع ة در او ىو باحصالا الملابلافؤ فت اميملايف
 1 01 ا تاو لا ماك
 الافق م يدربظلا دج نب نع تاىرلا ف هلقن ل الاساراع
 عيسلارغيب ن|ساحدالا كاقرقف رعاومل | دج سٍش اماكن
 هءازهو عيسلا ظفلب هلت الو الن ثل |ل ثم ع بالا قلق
 | ل نيا اط نأ نعلق را و نيعلا لحن ناب املس نول, نا (رعباس زيستلا ف املا رتشال
 بد ىدنااجولا“) وعن طرش ناك صو ةدابز هبث ورشز ان طرتر لع
 يا لرسول صلا لع منو دو |طح عمرشكم نع حيبحمل
 ىصنكرتكم ةء|درلاوالجملل لبجأتلا يااهرك ةدوجلاو |زيجمتلا لوي طرش ناكيقصو
 :اعمةياع ةلّجوم ةبام نعم اص اذان طم ا ريع ]طببف ىااطح ار يخف

 1: بسلا ل افواضبا كن[ن /ىضتفيةضو لاو طيررعلا قالطات: ليجمتلاب وجوو :ئخلا نط اعل نا اما لصلا داشضب يع عم
 7 ىل اعل (هزس باكل ضو ىلا يي علا ام هتف دال ةسلع يف سبلهن|ن اف هيلع نا نظ اعاني د يدا نكاعطذ دادرتسال | هل.

ْ 

 ا



 ظ 2 (نللف ٠١
 َعسلمةناعوا لّجوم ةياعهلاج ةيام نعح اصن ب سلعاذاو هيلع ىوتيل إم

 رتل انوذلاو لجالا قاح ابلالا برز مدعي هنالؤصلإ خل حامعهيامزع
 نعبسب مسلم ةب ام نعو اجب نانسي ليوم ةمام نع اعلا
 يي حصل ام | ماواخلاةلب نب ل نوسيخ ترين ا شلا ول ءاحص

 ”هلجم نيسمخب هلاح ةيام نع اصولو ضوعل ال تنالاه دارفن(ب
 هلف طرشلا علو طخ ام. ةرسلم نإسمخ ةكاك ةيام نعيو |
 ي' سبيل طه ا نال ة يناثلا ف احاىصو يذلا ق ةلاح نابسخ ةبلاطلا
 مم زلبالف دعو هيو طرشملاو ه داسفن,د سمي يتح ئ هلم اف
 قبس بغ نم ل اولف هقبست مم وصخالب ةنوكلاح ءلصلا خلو
 قلطبال ع صلا ظمل نال دير ثلاب ةزف كراذ نجح اهي ووصخ
 ةيلامتع دلع هن او ةارلابيلا6# ةموصخ ىئس دعبل

 ببلاد افعن ا فالخ هينف لشسالب ةرانكز اى عيبلا هب ايون ن 4
 بلا دافعت 0 م ين بلل جا هفلاخو ةبانكلاب

 نا ذاصحلالة_ركنعب لدن م بلل ظنللاةن نيل ةياكلا ]
 ايااذآةموصخ ا قبس طرتشي اغاو «بملاايون ناو ظفلل ال
 حصلاغلو حم وصلا هده ىف عيبلا طلب ابنا ن6 لصلا ليز:
 فها نيعوح نع اح اضن مئركت ف أنا د هيلع ىداولف تاب خم
 عج ناي هاج ىدماض عب ىلعو | ةعفنوا تيد
 فق اقهنس ]حزب يرللاناف ةصملا الو باكناإ ع م ةضؤاعيإا
 ةرإ ًالثم ئصنلا لذب اعا هنا ني هيلع ىدمإاو لكلا
 تر ا ناو ىضاقل اى ا فزلا
 كاعت سا نيبو ى ديلا نم امداما اره اط حدياممن ادارلارو ثصنلا
 بلطملاو هاكر اكن الا ركع هتوكسلا قاقكن اكنا ذخا/ا هلكت
 دعب ردها ةنيب تماقاذاام ىثدسسبو هريغو يزارل املس نع
 وهف هلبْموا كلا دعب | ىرح ءاوس ماكل ب -و ر اكئالا
 ةةدرلاس ملا فلخا اذا دلو يددراملا هل اف: رارقالا روب اصل اك
 هوحيو بارقاالبو هلوقب د اشرالاربعولو رارقالاع إنا ءأس
 ىنلتسم نع زارت الاعم توكسلا كمل راكنا عهوولوق ل دب

 زقا_لان ل يكو عمال لصلا عي /ح اصب نم هيلع ىغدنلاككدواد

 ا



 ' افلكو هاك ازتنا نوخ هيلي | نكاد ارس يدنغ بويع يللا
 ةلاكولا ن اشالايدوع د ناط هه لاح او اصلا مصيف لك اصمت
 قلكدل ل لب هانعم امو رارقالا ظمأ لن عجاو هتلماعل وسم

 : لصلا يعن لع اناذ كسح اهم ىف
 بطلا | ىضاقلا» خبل اعبت يبل اى ه.مزجو ى درو يلا
 دقو هراكنا قلطبمركنم_ وف لكولا لان نعى صتلا ف هرقإو
 ١ | نلت نا لسلا حج اكبيب تموسنلا 0 فكبعو عمل ىنح اص_ل اكن اع كو ملا ىا هل اصد لك اصم ىو
 الوهن ذاربخب هريغ نيد ىفَقب نا ناشالا نكون النبع
 ظ ادككوسضنل ىنح اصو اكنا سلط بموه ل راهن ذا يغب انيع
 رفيف بوصغم اش اعف اًئبعكريل |ناكن 6 هسئنل هح اعف
 نيد هارتش اوف .انيد ىدملاز اكراإمدعو هعازتنا ع هّبرزت ني
 جاهسساو_ر ملا هيفر ملا ىف هيد صصالاو ىرتشسل ار يغى ع
 ّرم كه نص ةضورلا دياو ز ف جدملاو :ىدلا مدع نيحرشلاو
 ىضتقللكو عمالا داشرالا حلووو هضبذ لش حيسل الصف م
 حصيا/د هولا ىوعد ىف ب ذ وهو ىنلكو بج الا ب سل نول هنأ
 يبوضف ترض هضرصتق اليكو سيل هنالسز وهو اا
 رفالاف نا هنعّىبج 1 اليد احل لوق مهوب اي جالخ
 ىقلكو وق ىف (بذ اكن اكن آو : حصل | نم لب اصم ة خلكو و

 بذلك ن او كلكوملا ك4 حفدو مص ةلاءولا ف ف داص نا اذ ااه
 امن اعاو مالا صن نم دخيوب اكيدنع كرف | وف ف لركولا
 الكيدل اب .ىصلا لحد مت نم ةقباسلا ئوصلاىف داش إلا
 ١ ىنغقنو د املاء ابعو ةضورلاو زبرعل ا ىف بهزيإ اوه نبحلا

 ريغ نم لطيم وف ل6 اذ | راععرملا نع ينجالا لص معنالز |
 :ةففلاف ]إ سسصق هحوجرم هفيرطوفو لاو نيعل) نان قرف
 مازتلاو فوقسلاو نامدج او ىرطلا نمهكرت لا قولا يف حتاولا

 . ةحابارفلصال ان :فاكن يلسملل يفق اذاص اصّتخالاو كاي نع اهكاكفن الات اوم ال خيالات هدنانلاث رطل ايفو طيرؤو تل! لع

 ظ ادام ا ف جد اءاواع
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 عشبي الار اقرلا هر اعل نافال الا ا ءاوسيوكا اسدا 02 ندرشر ايران

 ذاع ةفياو ضرر كطدعصر قلل هر ما قرنق فروا ة عالج جلا جاريا
 [ يو والا راغبثفوزملا نتنازل وطال كاملا هلا ةرساعلا نأ شا ناذأو
 اهسس سدر يامر ةراماواهلداعززعر تسلا اتوا
 09/سايض اولاد دفنوا اددان الاب خاين اطول لس
 كمردبامد اير عب بهتسر ل( روف اونلاو لالا وسم وفل
 يكرم نول / وانس ديب (فوثولا زها ) مشو /وا حسك بلل يار عبلا

 ل سه طا بهار نأر ورد عع نا لع زدشارا
 كراكو يورو االرطشول الز عراد مار رممتس وقير وشمل
 0 للا رركداداربلا عنا ع لن رورلا وك تعدل ةبلطلاريإز مو قاع ابلالا ا

 ةلعاهنمايردو نتن ميرزا اهو زهزرلا ل ساقر داء ةيالع ال قالا
 ,ثابرم اري ركفل ديراب ةوارش اة دعما يطا /إ/ مبلع روبل

 : العز هير ءاموس درا وللا ا /نالطإه فلز فس ملبن ئبز اولا

 منرالعو | (هضاولا 0 لا وللا را وعن نو اقرطللرلا عز نهال عد
 دذ لاعبا ورث بلل قفاز 1 مث ىالاؤال : 0 07 6

 ررقل اف نال دل اكو سار سبابي نعمان لكل يئس ري زوو
 عل افالم اللا لاؤر ب دعل رمز اذ ينصأ) /ريشر راع عر درع رد ا

١ 

ْ 
 "ا



 عهدا اازولار داب ؟ىلبعر فوق رورو ب ارسم عير لئابسا( ل
 دك/راروثد بررلارم م رو انرازعالذا برا نو درفلا بدنا 4

 كزن) ب( برا باك آل ور تازعد ةعششسال/ركورالب الإ رسايل كيلا
 لالاواجر هيرعاد ذضوطولا بئرا اذط ء؟ر ارو (مف نشل رخز
 ا ارا الواب ا اس ا اراب الور فالك لطب, ذا لا"( كير فقس غبر مرا
 رفعترأ ارز |. يزل ذرلل معو تسلا عاااط رز لوكا ئزوفإلا

 راكرو امدرمان يور 4 ظ "1 ل ا
 / : 95 : ردح 1 1 و

 لظرلا يملا ةولضالابررلار ادع مار /ِذ ةراسررللا
 01 دعب ىزلا) هير الار يار مب احا ركن ا برالا
 روع انوي ذإطيولبوإ شارب 2 7 اول هلأ ايا 4/ ريالا, ار/ لزارفلرطا بال را/لبوو ( /اريع ارب لاك/رنا زر كالراطا

 اطاللوع فتررتاعز ملول بالا طر نمازي

 222 22 ااا حا 8-5-5 سبب صابب7#7 بج ب

 ران قل[ عئر ان ةرللا الع

 (ٍ 2 رئلر ع 0 زرت نال تعالت را زلاب نزلا ب سد لال 0 و

 للا إو ازال رع مررت روبل ع لاه عت ارو ب
 "تر ملل ابر وورهد لا ةرا دعاها قيال مانا 4ةرلل يسري ريؤول ا

 ١ كورولا وسر ا برالال د ركر عر وعر نر اةادإر تالار طل اهو:
 . داطاريزنالا هرلكأ ملا عايل لم فسر [ر الإ رولا سووا عل لول
 0ايام ار را رسطع رز
 اةاهبس /اورلا فرثو رسولا كار سرر عل والاول ام فن نكبر ا

[ 



 هياةفولو بالاد اي عدتمتو ب ءمرإ | لها هب ضتنيف تاودلافوقدو

 ؤدسم مرد اف (حفن ناتمصالنم نادادهل ناكن (ب هل ىرخار اد نم

 يدوب هنالفارطنتسالا اءاب(مرنسس ب نا هلسيلع عد اشو دورسم ىاوأ

 نك نوبذاعلا ءلفنام از 6 ىقئذخالارا الرو رهياوح تابئإإإ
 .لغ باصءالا اهنا لقي زو سلا 1 اة و اكر

 دنس قت جاتملا ى فايل الخ د ار الارلع هيجان بطسلاوالا
 بارل|ةدايز لم تثيحو كو اح املع ىو | اجر ن لم

 ىناشلاو 7 اك نه لخرد قيس
 هل | ءاوجزم ياه ا لعيد نك هم فا نإ ةضورلا هيل اأو

 ةرف تادج 57 و ا ا

 هر مسجل توسنلا كفار هجوشرلا عن ثيحو لو اهضعز
 ٌحلام_لزبهئال 0 تالا

 وهنزلطاوادسإتلا 0 لسد زتانا دل اهلا 8

 لهال مسسبلت ها هلزتم لزنيو بيرمرلال م عُي اال
 ىتساو هص مادو سا اريك ببررلا

 فانا مران اونو خض د لن وجيرالف رهصسم»ب ن اما ذا« كن نا
 0 ه ل (5 ' هزذاو يعلا ىف هه هلقتديلا ةارطتسالا ءومع

 نيا للراس  بررلا ل ها ىذد ناو سام ضالا دنع اهلا
 قو نذالامز اوجلا يدا او دا مالا تالطإ درعة درآو وصلا هدهو
 (لغطلراد بف ن اكولو ةنم اع ميج اع فوقوم_لكر سما عم
 ا نر عفن ندر هيد 03 يزوجبلال 6نذلينوه تحل ١

 دلو !!رارجإل ف دنيالف هكيرش نم نذابالا بز عتسزجاح ظ

 لارمالاببآ كه ليوشس نذا نو داعنج هبلع عضيالوُو ا 5
 يداك 'ريَعو لو الإ قبرطب ص اها رح اهلا هروو ةكراشسا
 01 ل زباب نجلا لف وبات رادلا

 0 ]رجلان عيسنو علا تكن صي_مومعلا» يك |ذجاخم
 يربي ا افتن ذم لصاؤ داّبسالا ف الطأو
 ل عاّس دانساو_لونشمإ اراه 12 هنأ
 هد_يبحالاب ص الا رارجا فك ذل ب هب فك الطتسالاو مضي



 بفزم نم مدقلا ناملعاو درضلا مدغل هريغيد انب ةءاضتسالاك
 رادج الع عو زجلا عضو ل نااضيا دي دج ا نع قييببلا ءاعحو ىعن اشلا
 ١ نعال اهريعو نويصملا و ةدءره يب ثيرح نذاريغب كوشنلا
 ىلع ويضر يرهلا قعوفو ثادجج اعُهَبشخ عضين اهراج كدحا

 اي

 بوجرلا مدع ى ع ةلارلا شب داحالا نيدو هنيباعمج ب (بتسالا

 ٍقطقدارلا هاور نم سفن بطبالا لس ماتا ليال شيع
 قئطقدارلاو :جام نبا ثيد و ن |يصصو كاكاو ن ابح نبا كاز كاو هوب

 كضارعا لرب ك4 ذ ىو ل املا »كج ر ارض الو _زرضالاهريغو
 اال ان كيرلا مهل يور نيح ةربره يل | نمز ق اوُضرْعا زل
 هزه نمرالىا نيجحملا ىف اك ذ تكا نيم ئبورالس او تضم نع
 ١ جضفوا حانجلا اوشا ىف "كسل ارهان ذااذارث مكرم بع هسنلا

 نع عرجرلا ملف طش لا زجاح ب عافتتالا ف كدرشلاو | بابلا

 هنالا وتب ىنم نم لد عبو ع افتنالاو عخفلاو عارسشاالا لبق نذالا
 00 ااا ا اال انو حادظن عا

 وا لثملا ةرجاب اهتيقت (هوح و عوذجلا عضو رعب عوجرلاةدب انو
 دعب عوجرلااماو ةيراعلا ةق ايبس ا[صقنلاشرالام رع ,

 0 للصاكب ا قالا دشتي لهوا رج حت نريج ل قف حنو
: 

هب_و_ادوجب آل نا ة بشي ب لطم كووفلا
 | حسسالذايدرواملا حرص 

 هرشلا روش هنالشرا ةتمارغ حمالو قت عضو هنالان اجه علق ىلا

 ١ رجاطاررخن 6 :اوييإ ةرجاال>| ةرجاندت اقب] يل! الو اذ فلكل
 | دورلاربجيلخ اااه داراو هر امع نيايرشل ارح ا ليها كرشسلا
 هنم سهل بيطدالا ع سمارغا لام لكي الق باسلا ثيرعلل َن اعلادع
 بيجتلوالاو د ارضالو ررضال ثيدح ربح مدقلاو دبر جاوه ازه
 ةرامعلا لزنر تاجر دْضَن عم ددفنمل اع س ابِفلاب هصيصخت

 هلصلخاعىادصلاخهن داعار خإلاو_ررضلاب لان اطضلااذ |
 0 راسا د |ر اوان كلم

 ظ را نمسا تيياحلا نيذه ىئزج اند + لتزين تسع

 ظ بحاصلو هن داع ةسلا_ بح اصرعد الف ام ري اف ْ

 ْ 1 م د يا

 رخ ا



 ديل دتخس سال تاع ذا تا ذجاعلاةداعا تكيس دقو يع
 هليرشن ذا داريغن هب عاشالاو لم صلاخي رسمي هابلا هلذاج

 تانك لا عمد هن الج بتوتنلاو كر بلا بك لع ١
 هبج

 9 مرستلاو ذ وجت ع :ا!دللاعش لع وا 2

 ريا كيمو تار لاس اولها بحمل داع

 قطإإ وا بكد تمتسل ؟/ازسم+ لج نامل تح الزميل 22

 يملا ناو بطلا دباعضاقلا ب باجا ام نع ده نوكي غي (نكتباو
 ا اعامل ناكف ليال اقحلل نامي و رلاو

 نىنح بلل اك | ذإام ما لما

 11 د 1 711 "كارا ا
 هيصنزنم كاي ن ادخال د ا زل(لفسلا لعلا بحاصو |

 اهيا عفوا يكاذك د كمدو ايف فرضام لثمءيلا عندي و
 3 0 هب حوهصو (ه ا

 0 0 0 لا ْ
 1 0 عنج يلح تحد 1

1 

 /لفسلا



 تيبازخلا] ئاؤ اه ديف أئاد رخاىعو نلع

 ب
] 0 

 -. ققسياواعلا بحاص ناله ام شادو لد سلا
 . ناهكزنالا خالا لعل ن يس !/نيكيرشلابحا ول ئشلا كيلوا
 ١ "تاوكاااوه اغا سنا زممعتر لانا هموئ ذلاو وسافرت ل
 هزهريغف_رابجاا امدح م دج ا هسهزم ناكث او كرش اود كوب عم ىدب
 تاىقعهامرهاذأ ايف مازتلالاو | معلا يرئتتلا ةظجالم ةلاكلا

 . نيطربغب ناع اذا نكي ةي ةيوسنلان | مامالا يعسفطعلا و هوي .

 0 أسلا هيه لع (اسضوصرم ضعب قود [ضعب لب تاج الايثاف هوو 1

 1 ا ظ
 --- اودلفيذلاو ت / :[وُمُم

 7 | سرس 1 تاهو فجبدبدكلانق لاو ةددما
 3 تاك نان يات ضنطيخر كنج عن اينلاه نع منضتلا تاجا دولا

 "ا ع 0 عا ووجد مع

 © هفارتعال عفش هل شيلف كيزش تديصتو ةبيضن داعئالاب

 6 ةعفشلا هت ابثاو دياوزلا نم صصخ هوقب ديسَبلاو /ن الطِب

 .  هيزعلاف رايتخابازه_3 قزصلا بصت هراكنإ بس نمل
 0 | نمانه ديدعلا فام تاهررلا ف ضرتءادتو ةضمرلا ادن وص»
 8 يقل اد (دجو لايف ةقيانا_رخآ هبل د امهنمل ايلا ةعفشلا

 يضظُبااابابيي ةة7(7(-- سس ميييبيبسسس 1000 00ا0ة0ة0ةا0ا0ا0اااااابااابب
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 انشرصو ثيفصن امهنيب لئا_رحئالاو هل [عمسجن | هدحا دان نينئادب
 بلا زم هبيصنت ملام عاب لدهشتدبإا ناله نيمين ىاثلا
 يلا جاتح هن اف هكلم يدش ادكلاو ةعفشلاب هذخاخالاداراف
 كيرشملا ه بعدي ام عف د تد افا ٍلشلا ةنموصخوف هنو ةنيبلا

 نءملانولوهو ىتغملا انه نا ضارتعالادجو و لكلا تايثأ
 لقن نان ينلسملا نيب قرف الؤ اّنلسم ىف دوجوم تابئاللالع فدلا
 صلال سم يرتقسلا ناب ةقرملا هتسؤحوبام باطلا نجا
 فالح ع يابلا ل ملا اغا ةعفشلابذخالا بير شلا ل[ نمر
 قف ى شن اما قزلا اذهو يزتشسلا ينم كنملا ن اف ىرخالا ةلسسلا
 ضوعز نو د بلع هاوعد ةسيعملاةدصن يرتدي ار ارفا وص
 ام يديلان انكساب عارفا غموصو اها ه كرش بيصنلةدارث ا
 |"لسموئدن ملص احا قرفلاب ئنصللا ب اجا دقف هلاكب هاعدا
 كيرسلا قح قلعت هارشبو يراشسلا مارق ابتلاع بابلل تبث 7
 :ارشللاميلا دنتسبب ىزلا بالاكل تشلاةد ا ةعفشل
 ناعم ا ىوتسياماو مرفاننل ةعفشلا فد هلاقح اتسم نوكم نا

 نيب عقس ىف و نيللام قلم نسب ررادج درلاو رقم اربع نمدعإب
 ثيصرت -لاصذا-كللماهلاضناب اهرحإ صنخي ثبح 71
 اهعلر بلان وكيف نبل لخار تامه من. ل ديل ادا ىف ايس اكن زلال خا دن
 بل اضن |(مّنِم لك ارب لصتب ن |اههادحا نيت وصون رادجي او
 ٍلهحاو ءانيب صني اللا هين اث)]ق ايس اكن بلل | لخ ادني ناب ميصر
 تاف راد ا (ْزم_لك جدا اذا نينريوصلا نيتاه نم_لكى د «نم
 الكنوا افلح نانا الا نم لكن لحالاو هلى هني اضدحا م اق
 ىبغ ارم لك تلي ل ش اناج اذ | (يفو ديلا ه اظل «ئيس:ر ارجل ا ال عج
 سل دالا ن اضيشلا د ن [جو عيمج ااعو | ل ٌمسيب يزلافصنلا
 امهرح | فلح ناو ت>واوهو_ر وبرج اى اى انلا هديغو يدددالا
 " اصتخالا(هرحالدبلا تناك اذا (مفو لكل اب فلاعلا خفق خالا ككنو
 دارملاو هنالخ ع ةشييرم وقل ن ٠1] ماهم اب ء كح و فلج ل خا دنل(ب
 هين عزاب ار ادجلا تانبل نم ءازج /لثك رن ن | نيلل /لخارن نم
 عَن ًانننلا اره لا قص الر ادج ا تانبل نمءازجاو صال | ادج ا ف



 2١ ولعلا»انبدعب هشارح | نلم | نأرلخن هاعز ان اذاه نيكلام براد جلاكف ' ١ هدوغل لغسو نانالو لعن بث قسلاامأو اباد زلا ف أ ذ نيبيو هي
 ٌقذجلا سور عضوثو ساده ا طسو بئنف ايلاع فظسلا نوكي ناب
 لفسلاة بح اص] رتسو ولعلا هبحاصل لضراوز ال (بله بن ديلاف فلا ىف

 ديلا تدئاغاو هنرعب قدصنو لفغسلا بح اصل هيد دبلا# ولعل ايف
 رارفل لوح خدع ص نغم ال رم اكنبللا لخادتب صتخك رادهلا

 ظ
 ظ

 ظ هدادتم | رعيرارج ا طسيو ىلع ه دفع نكي الي ذلا حيز الاك نكي ناو
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 لادا راد نكيب « نومك نلنأا معزه يعلم مرا يعل در ا
 1 ار ابو ؛و/اقز هك ,سساسلا لني ال ىؤةلارب ةرقلا؛قهيغسالا
 1 0 متلسار هيرب دوق
 ' لعن رمخب هرم هو مع لير دام هراء ييجي غلا
 ظ يف لمانلرهل نسال مد هادي فلانه زم رند علالع
 . اً ارنيلاف ((رههلشرس رهو غل (هف ادلع (عر مضلل شرما

 5 ل قرب عازب ماصرنرصل رديت اهبل انك

 ' | حيوا دا الز راس ناس نردوإب ا

 نسل باد لاول /وار رفا ./ عولع سادس الصمم
 . "فال سم واننلا) علا: ةارإ صريكل عر أ فرعه و

 ظ كا ارمدررصلاهمأ طوس لاهيا ندبق شن أك 0 #6
 ظ 0 نا ور رمل معشر عل كرما الزروق 00و راللرعل
 000 ار 4 الجم رالف را زمغرع روز خالاال/ اع زيكو ل

 ١ لاروع ا لا ادس/عربب ا( دوعو هان
 7 لوشولار 0 اا /«هينم/و العوج عن 7

 . اءالعرشككة سلو عون را سرونأر لل اكس دلع
 مدن و ///دب معمر 7 كلام / قة (س / قهر 0و( 1 ظاهس لاو

 ا ا 0 30 0 2
 . قااللامم غفر 0 ملاوح [ ك0 200 و كرا

 .قرصؤدالرعلا (لرذكمل أل رص9 [ونوتل راش تلاوات
 امش 120 // كل كل وللاو
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 كرت ١ هلم دحولا ام افا نسلجلا !ءادعتسالادنع شب . وضح دحاسن|

 لجعل ب .ارلا د اكح ام قفاوبوهو احمد 21
 ف تال ناسك دعبل تكلا سلا لال

 0 ”وموزليالام م ازلا هالة صفاازمرعي ىف امبتلل اكل
 اح منكر اذا ىو دعلاة ف اسهر موضح ا بايامياذا ١
 بّتحأ خأناف هيذ نذايملاذ|كتسالب حمل 'ايخبنبالةاحرفوا ار

 بسس كا "| ككلعيغي المن ئاو_هزليالامما 1
 فابطاو بابلاك9وا ةغباسلا ةبالا:ءل انكلا ؤةلصالآو نسير 7

 ولوةلافكلا 0 دو اهيا ةجاح إس اسم عمر اصعالا ىف يلع سانا
 ةدإشلا مم اضح اب ناشا ل فكت ناياّسسم ندب وتكملا 5
 لع ةلانكا |نوكي ناو هن رفاشلا ف رعدالز اطوشبءصضتروع

 0 يبا اا الك هيلع لد [كريغت نار نفرلا لت |

 اذارثبنبالو نفدي ملام رع اضحا ليثكلامليف تكونسالا هيلع هت
 نحخ عوضخزالالا بكن دس لفل ن كوب هل انكلا صيد نفذ
 ولف ةوكحتو ةشيبلا و (يسمإ َنكحاسم ثبوضح نال كاف هيلع دا ناب للنمو

 6-1 س1 كس لعل ل ا

 ا مزالريغ نال باتكلا باموهو ميلجالى اضل

 انكي |ثدبدل وقىلعفطع ٍح درخو املوقو كذا

 - د سال يجر كب هل انركلاو ثوضحو دال نم

 رضا ]ل تالعب موا ثلثكعب يرلاورجلاو دبكا او بلقلاو سايلاو
 ديس مزال هل انكلا >وصقموف يزل ن دبل ”اةراتتاو

 ا ءرحو هبعطق كك ددز اهلا 00 ةلضدد اد

 نذانابهندنب لوفكملاىذز نا ءل امكلا صن امو هيوك|زكنلاج ببالف
 ديفلال ا ا وو يضل نالخٍ ضكتلاف

 مراضحاتل انكلاب رصئلاو ناض د نو ري لضخ و هوو نيرا | ءأضق نايملاب
 نومضملامزليال ام وضع ا ميزلب فلاب ضدي اذإو كو غلكلا
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 ١ 1 ةداشلا ةماق الضخ ١ الر ضحبإ نونحوا صن دب ل فكتولو ءادال ابهنذ اريغب
 ظ | ل وااو هيلو تذا لام دتالف ةزيغو فالتالاب ةريمضداع
 ' اع ارهاظلاو تايرلاطم , ل ةةثراونذاطارةشاربطت بلطلاقف

 00 هذ ىا ن دب لوف لع 7 ور جرو امك 1
 وخاهلاو ز (هدسملاو موصغنل ادن ريخم نبع تل املك
 ظ 0 ا تعتسلا ووضع تل
 ُ ةنيطَم هنراص ف ناخن را را اي
 ْ | 1م رعالف تغلناناف اهدز ن ض ةنومضللان بعل ابءلاتكلا عمو

 ١ '[هلزخك تب ل تلا لبق ةمتقلاذا تحتسب ام نهض نالوعب
 3 تلتف كال أو بص اغلا تالتتخا يف جيجا. نم اذ | ليغكلا | ةلصنعي حوت ف ل تلرتكل ارك ويقلل ن يعل ليال د ولو

 ا 000 0 الي

 . هناك ؤارص ولا تمور ا د
 1 قيخلا# ةنوم اف لالا زا و هدي مف نمري ىف ةن م

 | هِضعرقو ب ةلاتكلا ايريناندلاو مه رل اماه حر هنو ماسلا 1
 ١ اورمتقا لب هديغل نعي الف اثلا طرشلان ببحرش ىف فنصنلا
 1 000 انوا و ادد دنولوطط نول ناراغ
 ْ | اتم طارت نم اًرَحا ب لفكتلاو هيالن |ىغبنيف رين اندلاو

 ّ 1 وو ا وا ا ل يب

 © فنذابى نجا عضحاولو هبلطر او |نعتسمل | طءاوسةلافكل | نغ

 : هلل ونكلا لبق نإ نك تلي هن ذاديغيو اهلوبف بجو ليثكلا
 داملاكيبوي قح ةلامكلا ن اة يفلاء شماولولو هلوقو ليغكلا كرب
 | ةرتكلاز تخابزيتكل اها ن اسح الاب ةبلاطتلا ثاولل دش

 ا ةرموضحرنع_لوقل ن (لْْمكلا نعى اهدع بل ونكمل ادؤضح ]وب
 0 ابع تلو انو ليهكلا ةههججزعئس فل لس
 ليعلن مرملستن ود ليغلالا ةهج نع هش اسف 2اس
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 عبدو: ولبلا لا .تاهذ ةدم ليثكلا !,انيعلداو اليم ادلب ٠
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 ناوكسو ياو الذ |ةغتوه ضو اضن هنا 20

 نالاذالغلل ادارعب امن او نسحوهو ىرتنا الذا او لبق نا الصح

 ' طرشمزلا 27 اطرْس ثري و بلل اخالب سوضح او راضحالان

 :هلانكلا لاح طرشم / ناو ىاالار ملانكلا لاح ط رش ن اهيلائاضحالا
 ةلاثكلاناكب_لياكسإلب سوضخ ل اداد عجل بد اوبي يلد تف نام

 بلغُْسدكل ب 6 0 12 وضخ او از (اؤحإل اه يلعقفناولو هيلع قالطالل الح

 ميسا حالا تل زاعلاىسبحام ويخوت حبه سول ٠

 يفلح واب دق تلاطمو كاطع اكمال

 ب | حمم ن #0 0 ظ
 هنيعي زم هيؤدحت اناكمو|

 0 2 راو هصخ
 لبرده اشريشا كا ماج ىلا عن قى 0 ملوسق
 ءيعبالناعمب ايم ١ 0 سال م ل شيتا

 ليثكلا خمر عال لينك ا.باعي 7 ىنتخاي ارو اليفللا
 1 دمام نا هيثم #لا نماض نصدر لاء ]معلب نال

 0 اذنفم قانيابط ا
 ا

 "نسل هسا ديشت فئيدل ن اكن اف ني اضجحإ
 د 0و ل راب

 ةمركبو هلع نحءاد !لمدعيت الس بح عض وقرملا تضم نام

 : نما الأعم طوشبو الا حصن ةناسمن اون 06
 فسرلإ زم. لع اه ىدوبالث أو هنم دعس نم نول

 هل نكون د م ةادان6 ْ

 1 سلاف ع هروغ هربعو - حماك كا 201 اشاو

 كلنا تلاع يدا موحتو من <م.اهجو/|

 1 1 د رعب تيمإار ضحا تلويالو شالثلاروصللا زج
 جايز تيما البكا دانه درا



 . ىلع غيب هوقو رزعتلاى ا قانلاوع بالا بحاصو دوشملا ظ

 نيضلاوس :|سماخلا نكرلاوف ءورشروهبو ةلافكلاو نامضلإْ ملهب
 ' ىلا ..دنا لم اضحاو انالفوع امن مصل مانقلا هعيش يلام ْ

 | اهي ضح ءانيعلاوا ع (ذح و ال (ب ان او هنرس ىلع نالق ىلع
 ! 8 : !اراتماعرف هد كولي حد تدسرداتنالفبدا

 3 ساكىنعوادع داركنو د ىقبيالىزلا» هزج او هعيروا كتكع ب داثيلا

 7و 1 اا العد دادس

 تلم 0 52-0-0086
 3 5 1 ا ىنارل ا لقنالا> عقد و(كنالا تدرا
 5 سر اذا عيضلا لعمل اممضلا_كوو فل اخياو تلك
 | هواش ازئلالا طضلب يداحلا لوقو سخالاةءاشإو طخح اب نايطلا
 '- ”ةضلالطب ب نال غرصلاب دار الا وبع سك لذ

 5 - ل ايطوش ساكن (حنزم اضإ د ابج طوشبو ليص| ةدارن طوشب
 ١ الخال نومحملار ايما طرشرضنالف هاون ومحل الرقعلاىضَسم
 ل 210 |ىواحلاّ الطا سوبامل
 مثمل[_رس ىتلادطبد تايناعو اهيا

 زيت وير كونمب
 7 ا ا زب 000 0 3 0_0 :

 مرا
 انا م

 00 0 يا ا ْ
 ا ل130 2س وسال لا 1-0
 1 0 ةداضحا بح ان '”تقاتعالاء هغيلعت هينا ائاقسا هنا ىاع ءايفلا نك قاتعالاع يضبط اقساو تم ترتدللا
 7 ظ 00 هشام مدام السناو لاو نا 1 اجي اذ6 بجاتلا
 + اتوأ هتنيب يت حمال ةيجبلا هلوبق نه

١ 
 ا
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 كنس جلل



 اهدِيْمَنلاو نيعملاناكمما ريع ى همست ةيرمإاك ل وبعلا همزإ
 لجال] ةل زج عم ري |لجالا نعزازيحال]
 لدصالاىابلوط نوضيلا حصاذآو ن (ضلام اعح اة ]سَصن داهم اك

 بتيبدلب ؟فابفةتثونل ان (ضلإ زمض علان اللب
 هنالليفلو ليل يزبالصا'ارب ان او همام 6 2
 ءاوبيالف ليمالا ءابااًذاالى اد سكعال ه عرف طوس لصالا طقس |ذ|
 نهم ا لص |طوغسىعَسمِب الوهو ةقيثولا ط اقس ا هءآوب| نالليصالا|
 0778 دارمو نفرلا كمآ
 والاكل | رب ل بصالااربا ناو ىواحإ_لوقو تندنلابل مكاو
 ليصالاٌ كرب ناو _لاقول هنا نقلل | نباو لى نوفل ا هضرتع |
 ص انءال ايو شدلا*ادايو ءاربالاب هن ءازن__رهشيل نسحا ناي
 هلوفلتخال كنب ربعوأ هئاب فنصللاه درو هيلعو هبةلاوح ابو هنع
 اذا (مف ]كلا َةءازيب'ارع ٌلصالا ن ف ذيني> درطنال ذا ساعال
 رخالا نود اهدحإءاعاحر الصالا ىف هن ذابازكو'هن ذ | ريغل نعد
 هرحو هيلع <لبصالا كتاماذ | (مهف حسلفال توم لجوم نيد
 قفتو مان الهرحو هيلع ل شكلا تاما ذاامفو تيدلا
 لهو سلفملا نوندسلفلاب لحمل اذلو تيمإ |تالخل جال (ب
 قجحمدوزيرعلا قف يجزنالب نالوق سلفلاكو | توهلاكت ونج ا
 0-0 الا سيلغتلا باتك ق ةضورل ا!لصا|

 يونوملا ثم هيلو .جواوهو قاتلا يجرت يف السل مامالا م الكو
 هلل باحصالامالك ىزب يذلا ححعلا اوبس _بكلاقو
 بترم نالخ هن ىلا قاةرتساب نيدلا لج هو ىقنامءاقبط
 قى ه طي انر سلا ةؤسعفارلا هركذ_لولح اب ف داو سغم وع
 ريك ن م هريخ نيد نع الله انيع,رصخ نضر ول حالصلا نب| كو ان
 هنالالجرمن اكن |هتومب سرلا رحب الو صن نهرلآن اف اهيا هريعي نأ
 ن ذاب نعضرق نماضلا ناك نان ملا :3الدنعم لبع ق ني دنايخ
 ' د مرعلانماضلارما نيالا هبلعل حل يصالا ف ايف ليصالا نم
 دجيالق ةلوتلا كاهن ةيثخ - ناضل نم هئآرب|و | هزيل !نم هفح
 لالاولستى !|ميستلاب ل بألا نذال ايزماضلارمارم رك اذااًعجرم
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 عزت ابقبادا



 هرماياعاف بلوطاذاو كد 1 عم

 0 اد صلصال ىلعتح ءلتثلالذا ل
 لصالا مرغت لوم رعاذإ / ىرسنا (اضيإ لع ملعمسياو بلطللا ة سل
 ةبلاطملا توب عم عاتسا تايبلاف لعشتسارقو ةهسبحاو

 0 ا لا راتب سبح | ممتن اذا هنال

 00 هدف خاوجي قتشسلا مصسخو الاطلال
 | دعسة طيلقب كاالنلا ىفاغلا ثنا نعد هينا
 + د ىئزناق ح ا انها دز مدعاتتم ا دنع
 0 وطنه هنالركذ (ه مس لس يلف ن ذالاويخر نماضلا نع
 طرشس ل نذا ذاام اهنع ىد | نم عن اضن و دونم ن ذاب هيغزيد

 نابحنا: وح مطور شسرنع نونموهل اثرح ف الخالبق عوجرلا
 حبشاف هن ذاب همزلام يد |ءنالعمالاى هذ مطمن ذا اذاءاو

 ءآدالاو [غلحف قباد ثلع [هريغل ت6 ولام
 « ثذانتناأم |نماضلاو ضار اهمرعبو ئجرل اير سرير
 كذايوا« ام رسل نذايالواءادالاو نامل إم لك ةلصالا ل
 اوالاغوصل6 نايضلان ود ءادالاى و ءادالان و د ن (ضلاو
 واسوا ال م ادب عوجولا طرشس ءاوسو |دااب نم اضلا مري عجر هُكلانلاو
 اءاوس ن ذالاب نصكزم عججر و ىا هب نم اضو داي ال الوت

 كذابى

 ٠ بوجولا ببسوه ىزلان (ضلاق ن ذالا>وجول نذ اريغب
 .طدؤعز انا قدا|ذاامعوجرلا زر موثتسيو هدجتن 2

 ١ ٌدحاو ةديبلاب ناهذلا تثور كناف هن ذاب اذخوم هعرع هل نصخ :

 ريغوع د رشا تس
 ذخاو لاذ تش /و ليصال] لضبقا ل ول ادكو همااط

 ا ماك ن ذال اب نماضلا ى د ادآو عججوب الف نم
 وعلا نال ّيعللا وهو تاتدصلا 5 ىف قارنا عل ذ اك
 ناضل تهجر تدي جيل طعس | نير اشلا ضعب

 و د نأ باله ل انكلا ىف ناب م هزياق“
 ' ع ٌخجرب اذكو هل وكل | نكرعم د لن لط اول



 م قداسلأ كرو لهما ممزانا باياسساو ايداع ديو جو و تملا

  هلافاؤ ة«هقيالن بدلا جو هني دب كن هل نويضتملا عاب. ش
 | هلط( هيل ماو اليلع سك ترش( ديعلا الف لعب

 دز

 , 4 ابا ف ليصالا نذاول اكليصاإ لع عدجيلا طرشبو 200

 1 0 اوشا ازهو ناض > ريت زم طرشلا اذهب
 جالا تنا اخاام او يددو ايلا نع ةيانكلا بجاص هاكحو_مامالل

 نجا اًرشسراو طقم :|دالا فدجو ناانكو عب>رالذءادالاو ناضنا
 بتد ىقرل ع روتمهنالن يمس ذالغنلا ااذاامل وجر الوصال

 .ىكصاي دول | نا ذالاويغي نمامحلل را /
 راس صينلا ن ناواخ اذلاو ىغطق ىادلاو دمحالي اون ضل نول(

 هنزلج َتدّد لالا هنبملا ب دىصت هلت نفيا سسبسأ 6
 طتخاوإلا فن ذالادجو اذااماو در بتلا ل صح ايل نيد لإ

 زهدعاو هب زينى ذل ان اهطلا + 0 نا
 نذاربغب نماضلا عدجرلاطرشبب ادا نذالا عربجو وجزلال |

 عيونو هانعخ قالا يدسسلاو يدداذإ داير ل لاو أولا لم
 ةةولمهح 9 (ض هربغ سى دوماذ .ايلاو ن ذالبيدملا دولا

 ردالاىد ذان ذاربحت نماضلا راح جالا ا
 هلومينلعَتم بتالاب هلوقو_رماكهل وجدال عوجرلا ا هرشيربغ نض
 يىدادتن الن . وجرل | نم (ن | حوملل تبنشيف عجد
 في دااسرنم ع 0 ءاتخالف هتفيصنو نيدلا سنج زم
 نب د نم دلال 1 ناكناو
 واةسخهتمق اذامهت هن اصم ةمقد

 ةرموصلا فن الاء ابمخي عج اج ملا 7
 تاو دبازلاب ربتمو ف يناثلا فد ةسسصخلا صبي عبري واما

 واي نيجام» ذااماةضورلا داخل فعدبعلاةمقبا»ل
 فلالاب عجررب هن صافن |مصخ نيدل / دف فو هيلا ب اعست

 0 سام باد تس شلالات 0 1

 25 الو بعوشإ

 6 ا ١ "تر ا ةمقل 1 7 حرب عجرم ت2 عيا

 70 ب
7 0 



 و /نيلجر هدانا عب: : اذ ميلا ىدوم او ظ

 ١ . عجاذلف دبعلا ل فل لاوه ضوعل 00
 00 لغ هتنمضاع لشغر عم وص هاو ع
 اف ىافو زيزولاي ف ودهن [جو ايف كدي
 3 و 00708 ذآ و

 ظ اذاعصاخزفر
 : ام اّرغل ةقاللعد انو دج يدا ن لسحالا لغنم(ضلأو

 1! هر تاس

 ضيا نرسل ىواحلا لوو : نك داش تالا دع ةلادعلا

 . لصإل ظ يي 2 نامل اى د لاما زيذلا عم _لاهشيل
  دايسالاب لرتم هريبصمنل هل وع اهبُدكو

 ناك :و ,|> الا مدع محال :
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 . كصاو داثر الا قءابجٍزم تكاد مليا | قت دصم ريغ هئالوثاكولا. 3+
 هع ات اختماب نذر [توررمو نمو مز عطو شوونع

 2 هعلس ه هرمان نيد هيلعمأ اواةناماسلامرخا.دنع نانسالن اذ 00
 . قي بيتس شال زم ابك سايس 5 0

 هديب قدصض تلال يكول 0 ظ
 ' ثوبر 1 ا و 710 065 نإ 0

 0 2 روصو نر اضف هلكو اذا لاس ل كلا
 لوو ارم ترف مولابلا ند فاد ماي



 ”اضفيليكولا لرتول اء لاف ككويلا هقدص ثيح د[شالا لوني عئارل
 طييقطبكيزم هزه ةلافلد_ممغبالدن | ه ناو رز نم جدو د[شللا نيرل|

 لكم ار وضحي يتلا لعق الطالا بز نر جيتب الو لولا وضح
 هناوما هينهكرتي عدول !!ليكولانمضو يو اهلا بلوقو لماتيلت

 اذاهن | حصالاو د شالا كرتن_ليكولا نييضت دطادن |(هدحأ
 عومل نع ن اهنلا فن نلطا هن أن اننا نمضي ال لكو ملا يضحي
 هيزكر كلاما بع ىكذااذاام ملعدربر د مْشالا لزنعم

 باوج ىف ني ض بق ن فلا ض بْقب_لبكو رن او وم اءن صفي هنا
 هنن اي نهفلا_لكو هلا نمد هضقينإ تدند يضند ن فلما ىدعد
 ضبننلاو عيل اباليكو ن اع ذا مي درلا الو فلتل |بكوعد ىف قدصيالو
 املثمو باتكل | شوصوفو نُلا تضبق ام :خبصب دج ن ااذف
 فدللب الو |اهين ىلع كتم الل اه ن|ام اى نلكو ترك وقل نا
 الذ ا قدصيف ةرلاوا شلتلاهكد م ككذوكو لكيلا ئثربلسن
 .يكوزامضد(6 6 باآذكل ا قوص ىفامااو هتنبب حمهتشن و همالك يضف ان

 2 ا رحل ف فل ترث تاالدرلاو | فلتلاة نبل اب تشر اذا

 كيلا هقدصول هنالن (مضال وصلا هزه غن هرعبوار كلل تن د2: تثا

 >2! لترنو هيلع يابس 6 اذا دلك تلا

 غ هيلع وشم امو هييجوب هنمزخوب ام مرَمْنَو ترثا دعب هانا دارب|

 فق (يصداو نيحرشلا ف فكيجولا يد اوه هتندب عامسْزَم داشرإلا
 - نيو ازغلاو مام الا ص حعتل عب يو ىلارلعى شسم امل 6 الخ ةضوزلا

 'أطملاءاطقن | هفيدصت ةدي ف نولسو هن اس لكوملال ,
 - بل د اباعاساو هشلتلا بضاغلا عءدااذ | اه نيعلاب
 هتروا|ذاهتررق او هترئاذائشلا رق لص هن ابثالا :ئلوق سارق الاف
 ناكناهنالربنلا عي | نباس قح توب نعر ابخ | اًكوشرو ٌيارعلا
 هسلوف هيهلصالاو ةد شف شيكو عهربغلو | ىؤعدن هريغى كول
 ةنالعولو سءاريش طسقلاب ثيمإوق اوبولا و نما نزلا افي اب ىاعت
 يملا قو خارق ا »ضن لع درلا ةد[ سر هسمَتلاة م بسلا
 7.| مالكلاو عمجران تفرتغا نان انه ةارمالعيرسب ١(ي دغاو



 ا | ترسل سل | نلكمزخ اوبر فما كوالا نكر لأ ةغيصل او ١ هدرقملاوهلَرمِلاورقلا ةعبرا ناكر ادماهحا قايناثو_اغالا ناساف
 . >ءادياكيرح النو: تاو ىصلارارقان ماتخالاو سيلكتلاهطرش نا

 ظ
 ا
 ١

 |  هناكما تقوم النحالاب عولبلا ىصلا ىداولد ةثالثنعاقلا عفد ةرعو
 ل ةمولح ىف بكا >ضرف نان افذص /زكض يدم اب غولبلاة بر اهلاو ا
 ١ ١ يصلاو ىصلاس دقت فيلكو نالىبملا ةسانالا بتلاق افلح
 " ةرازفانارعم جحفسلا_ثئلكمل |قالطا ةيسلخ د دقو فلخيال
 ركذب ىثلان لاف رارقا فنا عمر سلفم او ييصصريغ تامل

 ىظذلابد تلاد فايس ام اعز شير ملاو قيقرلاو نإ كسلااضياث لكلاب
 نبا روم هت سرا هس والا لاح الإ دباو زل[ م
 هياكل اامو نايسنلاو [ حم ا قمن ع خضو هس ناىقسيلأو ةحام
 الثم بش | ذاام هزركألا ءوصو الطلاق ةارلالاط ورش ىف اينو
 | مي نلعب لإ اح الاى فث ف دصيل برص ذا اهار شبل
 افرك نسبا تلو لأم لا نم هسيزرف هئاط لك ثموهو ل فهن فق ون و
 صخب الو ق دصيل ببر ضان | انهو رحاو يع هركانم م11 ناف
 " ريؤلاة وى بسلا هجران ناو باق اًكوهو ىّننا,مارقالا فق زيصلا
 | ١ لاق هيزتاامهتمزلا تخلو س(ذ كاةوا كا ذل عذ هنا فوك ا افتر ادعرررق | هارلألا هدد ام ئثيز اكن انى عناشلا تلح نبال
 ” اني سااه تملا بتماع ملمنإ هلعفدعي رقت ةزركالاب ايش لعذ ولد
 كندط لا ذرعب_لاف م يئن هنا زفاف فيحاف سيحولو ل6
 ىعف اثلا_لاق ةبوفعييغلس و عباس نم ثآ[س بهل بلوطبالن |
 0 ا احا
 ذل نكرل ا صلختلا_زم نقي لعن كيرا و ناكهاركالا نا
 لبق ةعيدولاب هو سضولذ نيدلا ةرهاظف قعاماى عم ىردعى مذ
 لبقي | فلا تم ذ ىف هلتلاق اذ اف هيف يرصتق تم ذ قاماو ىف اس إك
 ىادنعو ىعم امإو لعب ةعيدولاب هر ناف نيدلابالا هريشت

 | 2 ةيلعل يصلاف

 ١ 2 ردشعير رح هن | نيعلاب ا اركا (رنم لكن ولو عمو نيحلاى فن ارهاظن
 ١ ٠ قحاعلاو بضغل اى عالتعي دولا فو بنارملاف دا لعق الطالا



 ٠  7ئغ ٍِي ماس رة ها 'الادعب يعد 0
١ 

 نيو اس نم سر ةولاادم
 لسع

 اهناس ين يف دردودالاوبإ 11 ال ت ام 6الخ هل

 ا دان لكييصن تع اخل .

 دعلا هنت ءاذا تلك اسلام ظ
 0 تان عر عرس ايل بعزم تاق ١ ءاوقب ذخ

 ل _ل(نىمربعلاانهوتشا_لراور ل ضرع, سل عن #ا ان
 4 بلوتو هذخايو هع (نالف كو امن فلعتد ب يل

 رس ْ نجاحا دج نا ا النام زل 0

 00 هالأو نيس 47
1000 

 هكعد ا |نم ىداعرا ديالا ضد نارلارغو لل ا
 6-3 هو ىف ارلا يجر امو الط تكن يو

 اص كوش ال اله يكدن ا ب بط خاو د حاتلا هور ش

 - 2 ضنيعلابطارقاويذ اكباقاب|ىنعب بل تو (نع العاج حد اذ ١

 ٠ تسل 5مدارم نولي امرنا لو .ىحاص_بلاةولو

 ىلباثا يدعي و ذك يلع 1
 قارماو هيدضف د ىءابادوعت دل نيدصن ذر وهو اج او نف

 'ءازينساالباو داض ظافلالا هزه نم لكن و لاك يا

 د ا ةيءعلا ف ةعوضوم الف ىلب انا ابو

 ' 6-0 دوم 6م بلك ل (عّتسالْن '

 "رمل (يفن قبس امه زمدل ةييرعل 0

 فباقدؤكلا نعل
 ٠ كا 0

 بفيلروخلا ةيارغ دعب
 ' ل بالو يد ار فد ل دا دي

 0 تالا لو يدلل تكا 0
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 4 ميسان فطن |نيام دعبا ابا تتدصاماد هتيم انه
 اذان لل نم

 ظ ارواب دا الو ءازن ظ ةيسال لح اشو بابأرق ١
 زاجل ذا انا هلو قبإل هدحاو سان مادارعد نالطهرشمأنا هدر 0 1 قلص 0 مرتمانإ لوم دخاوط ولا 0 ٠
 "القس ةنال ووحد ةرييو مي زماوقب الث مارق :الابدعولا ديدي نا
 يو عائم 0 ا 6 2 ةعيرتر 3 2 واؤمبرقملات و ايقسالل هال قازم اوي أد هلربلا مير نإ نكرلا و ءازنس ال كرماطوم ل

 ل ابر

 ] رعبا اولور ديلا بلاطم هتسيرولف تام ىتح تل اال ل ا
 ظ 2مل كلو ارجل اسسيزقلا ناد داق 00

 17 5 2 امم لغير نإ اءظغح لوتيارغمل ادب موكا
 0 ولو هيلع ن 0 يشل ظ :١ اتكا_لطب ار ءارق|نال ابد ن 2 |منم قو تسيدالو انعم م ٍ

 او-4بدح ب ديارغفلا ٠

 :م ةلوقو ثري عن تطلع سلوفينيا السا ظ ركاطلخلا اوي 011111111
 د توت انردعت انيغم نولي نإرمم ا اطرتشيف لهاا نان تعن ظ

 1 عبس دحاوو ان (سال ل 6و لف هدا 0
 ' ' 0 اذ, 0 ا ياويل

 0 كبك 000 كش



 لاف ناو هغيلحتر خالاو ارح نيعن ان الثم نيلجرلا نم هءويّدقلا ١
 لهاواوكطصيو | نيب ققحَى قو و هنمٌرحبَأت لحو اههنم هفوعاإل

 داقاذاف دبع «يفناكماعمى|ن ايما رويسمو - ٠ قاقعتسالا
 كقواوادببإن م هشرمو. هلونم] ة نآمم ءنهيجإ اهرنس او انكراع ةن الفؤإي

 :يلااع المحالص| صحو |ظ ةدسب لف قلطاهاانكو رارقإلا حصص الف هبهل

 ف |اناديوعاكهفح ةطيكيال هجر ارنسااذااهاده تحف كلا
 داشالىرج كة ىلكو :نضورلاو جانملاو رسما ايوخلف هنضرفا

 ليه ارقالا صح قالطارزغئدادل امو ناكمالاب لا دآز ثح
 0 فاالعمل لاق | ذااسف ئيصلابءطقلا جبن: نم نيش لا امل قف اوت
 نيا عبا «ىسل ولا بةعتاماو يئاثلا_لبسل |هيوق ناو هجواسوالاو ىمزائال

 صاد تيجوشلا ىف اهناهمانكو دو در روحم ا ءابعا كو ونلامن
 هنلمم فجل دانس, ومص زمايقاس تل ر هلا ثبوصن اذ «ءصوصنم
 تاءاذا امر م/م ارقالا تخزن نا اعوكمتسلا هس دقو لمح ا حوف
 الجونا ثءاربرقت هيف نكيالذا لاف ديم بقر ل سبرق |نافارح
 لاقَننأان ليي اررارقالا لاحق يقرلا] ىلا ًاضي|ةيصول ري دفن هيف نام '
 نئدملا: ميلا دانساو ل يلامارق الاكر ويسلاب قالا ة«بصولابدسلا |

 عيادبارقالا يد ازكى لع الذ دجإ_لاقولو هففو ةلغز م ل وقل ناك
 يارقا ناقه ثباد ببس ا زكيلعن الفل ناسا ةولاكي الك هللا
 .ىلا نص: ولف اهاراكاو |[ لع ىنج هنإ4 عالم محكم بارا اكأي
 لاربع ار شاو وخل هنأ مرففازكوعت تارا هزهل لاف ناب هتارلاكلام

 أنالف كرس تتعارجال ن اسشا بلاقاذايادمحم انف هنفنعا ١
 همهجزمو . يبرم لا يرش مزعل ءادتفا تمقجج  هدقعل اف ةزكشإو
 سلحجلار ايخ هل تشالع !يرسسلاربخي الث دافتعال ارظطن عب عئانلا

 دابلل تواريخ ى شي الءادفلا نال علا رابخإالو طولا اخالف
 دادوساو ببعلأب نيعلازملا هس هلو طرشلادايخو سلجم ادابخ

 ملانه يرتشما نال لكى رداشسلا هقتعاام >ريسبالن اكن او دبعلا
 ىشيلاودف انعايرغير ل عبابلانالدؤالو باذكلا ةلسمى ف قدر هُئتعل
 ءتيدترمنم بكرّيشلا زخاالام بشل ارقو دلاله تاماذارهعتعيرإ
 "اشك تكو قيقد كيل اف ابذاكيوتشنم ان اكن اهنالدثراوالّد بح



 ١ نئلاذخاب ىوتئسلام اظوهو ءاولاب نرسا عيابلل علاق: ان داص ناكن او
 ١ .لوكبو هنم هفح زرت زخاهلف لاء غطو ة دادرتسإرذعُت طقو هنم
 ظ | (!٠١ ةنقنعا دلتا تارت | ةعبص تناء اذا هلك اذه نوتة قابل
 ١ دالازا هل اش ةكرتلانمزخ ايالذ لصالاًرحوه لاق ناكنا
 ( ولأ 0 ا ءوصلإو ي واكل قاطا دقو ثاففاوضنقم .
 | " لظبرل ثراولانالداشرالا» دان اكرر اودلن كر لاذاا ديم كا ذو هتلونن م

 | كولا رارقازئنبف هد اشن ا اعوش هلاع كاامنم_رادقالا دعو كرتشملا .
 'ءاقرتسالاو |تصتلاب ل ككولادارقا ذفنبالو ءثنالا وعم دن بكلام هنالعيبلا
 | انه لامر يغمنال١تنالا ل عائد اف دكولا ناك ن ااوركنا اذا ككوم ا ىلع
 ١ ىدائرالاةنعيرتحاا دلف ةو'اشناهنلس (مدفنو يواكل لوقوع راو
 1 1 اال اياب ةدسفن اعد ا هلوفد

  هفرصتلا كام دوب ناهجتنإلو عضبلل كلام سبل هنا عم يف اببس أكد يفي
 ) 0 ا

 ١ ينحالاى عار (ين حالا ف ثداولل اذلد نارال| هل داموسعل ّينحالا
 ٠١ عيلادارقاذفنو هنب طءاضق نكرهل شراولا رارقالاز م حنمولهنالو
 ٠ يرسم اول حصر فعأا عمما ضابنا هيرب تددلا ضيم
 | ةالخداّرإلايرحرلعو ةضورلا دباو ن فج صالاوهاذهو هءاننا كامل
 | نه دنكش مدعلزيجولا عجتلاعبت ذو فلا مدع ىلع ىرج مناف يو اعل
 | هقحتسم ىلا وما لاصب | نعل هذفس مولان | حصالا جو و ءاشنالا
 . ةعملالاجهديفيرلد تراوهسهو دنا مالت الا تطال ةداص نالاذ

 | هلاحفعلزن راو كغ هزه ضلسلا تن اعانا فرع سعةسل افوا
 ١ هكوللام وس ار او هنوكى ةربعلاو سيلقنل ىف نيسالوعاتل | لاف: ضرما
 ١ ةروصلا هزهو هوأشنا إل سببلو جوزلا [غدص نا جاكشب ةارم | د اوقازفن
 | كعضو هب ثءارقاذغنب ال وشد شن ا بكا الن م ةدعافن م ةانئتسم
 - جاكدإنالد ءاثننا كع/ ناو حصص ح اعتاب ةارمامارغات ةفراسلا ةدعاقلا
 - سلا ذ ف قرفالو (هريغو ةؤاجالاو علا (هراقس تبثيف نيجوزلانح
 | باققالانالط إو كيالو نيرلبو| نيننرع آن ولي نإ نينالو هببثلاو كلا نعب
 قةقرغ لوقت ناب لبجفتلا نم دباب ل هاوعد ىقالطالا عك الاكح اكنلاب
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 نب مين روك دعت ساب ال ناك اهدنا برق | نامل لطم
 2 م [فعشالهت 0 دما صال

 ب

 . ية يلع دريالو دنيسبلا هر زك ناو جال الح توري ناحت ل ْ 0 ا َناحت لامع
 ْ صاضغلا بجوم دوو هناا كالا حي انرالا يلو ىلع
 ظ ا اا مروان
 كي دهب نوصل متم هئساور دضرمزارخار يفشل
 ١ را هنو مثر أو زمان تام هضرم
 نيئيمااافانه نيل ابدل كيئولإك تدوم | دارغا و :ىمصلا
 0 (هلر غم اوهغ كارلا ف سولو < ارم 0

 را لري حازب الخ سى از. داا القال مبتتيا
 .ر بحد [,هلرفم ا اهذخااهاوس هلرت نكيلدل رب يدل هلا
 8 ١ د وس موك 6 مسدس ئفلا
 7 ب اهنع ضيسإل بح عت ْ ١ (هنلوطو
 برم (مىقااذاإ هيلع هسجاو قح. ناببلان الق حملا
 سف تيدا عا ةلسراما بلحاتلا دعب تعب

 لامئارد جلدي اهلين نو
 را عاب ايعو ةضّضصلا ثنو

 نيرط كى داحلا ركذدت داو يس

 داو | ونسب ١ ددعت هاوس اقف ف 0 كلما دقمل
-. 



 دل نير ادّقملا تافنا عم هلو نرسل ق هتم <ز ىرخ |(ةيرطر

 لاق |ذاام ةلثمالاو ناوسكلاو ن]ءاهقللا ثلدخااذ/ ايل كلان عف يسري
 جاقتسالاهريظب اكن انل هيه لكلذار خالل ا مف صنو تنل اخ 95

 هنلا هنم_طكلكر خاللام كو فلا عامكم لعل تان |تيرطب

 نسكلاو نرسادغللاق افثالنالاثم نانيف فلالانصنو ىادك نو

 تلعا_لؤميراددعنم ريغافوطعم سلا نم_ل«نولعم
 ثلإلا فلثالاى اهَسلالان لا (م نكلفرخالل ام فصالات لاولع ]

 عيرالاى اد عيرال | تلا (هنملكلفرجاللام شلثالا ثلا لعاكتمزعا_لاوإ ْ
 بسللا نه لكن وكعم نيرسكلاو ثرءارقمل|ق انت الن الاثم انهو تلالا

 سلاف ر حشا اماثلتو نإ اكس_لعا 1 6وادزج مدعو >0
 وطعمادرعئمرسللان وعم ليرارقملا 3 انئاءلاًماذهو فالاةثال'
 ار طشا خلا لعمر كلن ل نان هلا ١ اقعريزال#وا
 نالتكالا مفازهو هس يخا ةعلرأو رمعلو فلإر م اهخاةثالث در يزلف ديزل
 درعنمربغ و ثشسم كسك م لكو كر ادقملا ق افثا عم نيوسإلا
 .. هيلفريزلام ْثلثو نلاراع ورنيغلو وعل ام نصتو فلااعررزل بت اقوآ
 الخال لام انهو هساهخا ةثالثو لاو يغلو .س ايخاةعبراو فلا
 درعتمربغن طعم نيرسأل 000 ادقملا ف افتاعم نيوسكلا
 هيزلام ف صنالا ن افلا ٌقعورملو ور ملام ريالا نلاّقعبانل لاو ا

 بيرارقلا اليخ, ب انمالهو ةباغسو ىلاور يعلو هيام نات يؤلف
 ىلا والا قيرطلاو د دعم ريغ ئدتسمم نويسكلا نملكو نيرسكأاو
 اهنريزمنو [لاونم لعام و لوألا ة هلل ةلّمالا صخ يدا اهركذ
 عسمبسل اف نعل دع ا ةنديف اوهو ىف الكب ارم_روسكلا نا
 وهوزلام الا هنصنلا فوفو فصلاف كلثلك ع يرلان سهام اف لكسلا

 رظني نطعلإاموصفوسلا هيلع طعبيزلانيعملا ددعلإالسس ١
 رسصكلا كلذ قود لا ةبرملا ل قلريو نوطعم ارسل ددعالس

 ةدحاوةيثرم قفل ا از جاو امسك ن اكن ان ددعز ناهد دعد ب وطعيلا
 رسللاكذ در عب ىقترا اذاف ان هوعو نيتتئِرم ققثرن نيوسللا فد
 جاعهيبزيف اهريغوارسكلا ب ارم م هواقلاديلاى هتنااملخا
 ثركتو ةسمخلا رم نطعلا ةلنماى تلالاوهو نيعم اددعلا
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 ' .لوق مو درعرن بلان اكن او ةدحاو ةّرمءاقئر الاه يلا ى سام دز ' انحاور_1/|ناكن افه ددعب ناك 'قنرالان الرسل كأذ دّدعب ةدايزلا
 نأ حادث |كشالو ن انلا لكل نولي ةرجاو ةرم نيعملا دع ةديزبف | نيعلانلالال صر اصف مايلاوهو ةزحا ةبئرممقوف قتل | اذحاو ا 0 وطعم ارسكلان اناء رخاللام ثصنو فلا واع امنم_لمل ]وق
 . ,دحاذايل هب رم لاوضو هنملالا كلت ىق ابل نولسف ةرحاو ةرم ضلال |نم 1 فلا سقت تالا صا كرير إلا دست الا 2 فلازكت ةىفف ند ايرلا بضوعص لاو اقبالا كدب 100 "اطال ه) ري صيف ثلا اوهو نيعش أى عةرحاو ةرم هديزنز  ”نيعلا ضن صدزخ(ف ضصنلاوهو ةرحاو رسب فلثلا توف ق كد اللام مل شو هلوففورخاللام ف صنو فلا فول ن اكن افلا فكل
 ' ملا اكس ليا لوو فور خالا ام ضصن الا افلا لكل ناذرصدو
 ظ قلالإزم عبرلا د ءرعبرلا ىلا ف لثلا زم ل زر خاللام فلثإلا

 ١ ترص رحأو_لكاوبةملاوهو بل الا عابر | ةثالث قابلا نول
 | 2 ةؤامواقنررخاللاماشو هلوف ىورخاللام كئالاافلا ككل نا
 2١ نيتديرم تلشا ف وف امو نانئلرسكلا دلع ن النيش ثلثا
 لثم زنك لثملا فصنلا قوذ امو ف صنلا ثلشلا ف وفام نالل شا اوما
 1: [هنم هل نات رصيو فالاة ثالث يمل مل ن وكيف نينرم يلع ف لالا
 . ةكهتلتلا نعل زب رخاللامىئلثالا باقولو اللام ىئلثد اغلا

 ١ -لصللاو فصنلاك ن[.ارقملاو نارسلل|[ْو متن تلاروصلارباس
 - سلا اع لعل وفل لاو اروسل هش الر كد ولاذلو هئلالاو ثلالاو
 جان الاكابر خالااعسايخ| ةعبراالإوا_رخخاللام جرا ةشالثالا
 ' "هركذامم ةيناثلا فيرطلا امآو موك دما يرطلاب اذ عيمحو
 ظ 0 اع لل باك و بدا

 2.٠١ لم اصاولاهنم تطقسااصح (فز درك ىف سرسللادحا جرخ
 , 2 طاتسالارعب قابلا 0 را 7



 لضاعإ لع حض اف جريش برس نمل ص خلال ويسكد 22
 بسنو تطعلا ف ةديطام» ءانثنسيالا ةسصْقني صُقْش ورئطعلا ف هنم
 ضر مصايلار مو ابلاوف فو ظوفسلإرلان (صقنااو/ةدرل انعي ةيلصايلا
 درع يللا دحا درع <ثضزمزصاحملا طانسارعب ج: ( قرح تلا
 ىواةدوئاارعبإ 2 ةبسنلإ بلر مر للا ل :

 نمدحأ و كلذ طومعس ابل امشنو نيعبامارقلإو نامتنلا ١
 ديزل قودي عيال نيل[ مف عسَمل | متجزخااهسدفب خلبملا

 فلاينزلهيلاسمشلو ثلا عورعاو ور علام فاصنو صاع ظ
 ' نحالاز بج ادحا صن_كلال اكسو هنلاو ااوريخلو ةيامن ايو

 دعو برسكلارحاد ريع بض ىلل طقس وزنا ا
 اهفصن حسا ا ليه زتو طوم ل رهو ةسنمخوةببرحأو 3 ادرخال ,

 احا ةعب اع ام ن ولي طفلا سنا سفن ةنعست
 ايل تسلا لع ويزن مريزلام ةو هلام نام يل 2 1

 اًميلاككذو اس اخا !ةُشالُبو راسم ف مزح لا لا عربسنب بث اهتيضف
 داس اةجإ ارسلان م سلا علت

 تاومل جرح سلو ياا لا ٠-700٠
 5 ل ول د يرن امايغلثالا ضل ىعو صارو 20

 موا تيل الا ةيزبج جطلارحاب

 2 بشلل لاكي انوش لة طة سلالم قا

 ياش "رم ةياتسوفرو نعلال|س ايخا 7ك ؛
 مار اوهر تلالارسايخا عبر | وريعلف لس اخ اخير ْ

 الش حردح خبر لع ع مسقب كفالا ةلث يا :
 كَ رس ساو ستدلا 1

 قلاب دان وللناس كا ادق مس فى ألا ٠
 انا نإ ىو ن|ءارقملا عضاتخت اذ 0
 ُكةفصتنالان افلا شرعا نوكش ايش 0 ا



 ا! نم ساعت نب ين دان نيل الان م صو

 - نيضيئشلا نط فصال 0
 7  حتافلا وعلو ةيامن (ث ريزلف ةيامن هت ئشلاف وام ئثسلان محو

 ظ "لا امل ة...ادباغي عون هنااراعشا كل كاسلا
 ْ ' فير شيد تتسم ل ارقد فس (
 . اهزالتخال لاقم عب اسلا نالنماثلاو عباسلاو |
 7 06 ها نيرو ني درعا تالتخإ بلك حا ؤ
 ع 0 تل يربك يجب دكر |(
 أ 00 بلكك قت ا : 1: ] ١

 ىذلا سجل لو بلاعب يعن حر نار نال ةتمدلجد |
 و ىتيقلإربجضلاو ةكولمم

 ا الئ تتقلابديبمتل او 0 ظ
  قيرطيرالو ال فلرت ان تل يع ادع 3 1 ام رحيم امس وقيل طين 0 تر ناب 6 2 ذا دختلا ا

 3 1 بكد : امريغيو |سنجفلا ن 0 1
 هه. وأ : 0 ْ
 "6 [ميب انكر هسنفنالو ئش يسمن ل بقل الف م دابعو مالس درالاذلك
 0 ورع املاااذهزم ن اهنالاهزال ثبصعى الط قاحلرف ىف
 ا 0 00 0 مرارن دعت طل قبال
 | وسع امؤيب ن 00 0

 م



 كب يامرعو اسامح اب 8 7

 علب اهقرتصن | نيعالب مولر دا وصل ادام دهسا لد

 ا تلحت وسان 6 دفق مير لفل 6 نس

 هىلبقو صئاازهاظانهونإكيسلا تلو كتساو ىعررل ا تلج

 بع نم لك يسعد ماوس افاريثلو ا طابا

ةوحو نسلفلابق دضيو تلوغلااما نيك الدإو ما و
 كوخ هنالف 

 هبي ناقد هبصاغيرزبو و لمس رضا ةرطخي لفع دوخد للاب درب نا

 هيدا نمو انإ يخلي لا هيو 4 -

 لضامال ا سِخَو تلال لقوة نالرتطناو ديزل «ندغلا

 ةبلخلا كعتساالو لشلا للا ثيفلا مدل ناني[ رقطا باعك أب
 0 ةران يلع هيا كرمو :داجا يلوي دبل 6 نالوا م امو
ل هر سك ناو بصغلاق من ابق ين باب

 ققارلا الب فقو

 يفوت وملاو فله تقول دلالا نإ تالخم ا لع حيرتي ناد بشي“
 دحامإو لقي انة نيس[ ريدي شا لق نا لفرع الانا يلع
 شمالا نأ عاذ الام يسال الف ىتتان آو سجل ار يشفنلا
 1 10 ةضورلا فر يعتو تلوقم رييعزلا ف يداحما

 1 رك ميجا داك حل :رنيلاه لدبإل و ال ف بل ؤميام

 ناي انا نيون رعذأرلا لكلا يأ رثكي ثيح ةدحاولا قسما

د 'اولاقو تويؤاعلا هركذ ازاه عضوملا تلاد و تللاؤقي
 : 

 تف جان رمالكو عنا قفل اب: ط حلا ةبحب نجل و نسِلغْسالو # ل

 او ةضورلا نم ع يللا بيار او و:نيؤاعلا نع لولا
 تنير دمر ار بير كلا نيج لاو شبح ا

 بلقئاموشو قرعل وعلا و عك تاي بيعت اها الخانه روكنملا

 -روهتبام بسلو ا انني دن اف انج نيفاععلا دارموهيزلا فوغللاق عال ةد اع

 ديول ولو ةبطتملا نول, يجري رجا|ذاُم 7 |ٌمالادب, قلعت نلاة داع

 ' لئابال ل ثعر يسفت مم ىا ل ثمت قاع ديزلام لشد ا هيدي اس اع
 ربك زينو نيب قرح دن الثا يباع ذه هاوقحفا *ياللا دلع ناك



 ىلإ بسلا, كرملا ةدارانمءانمدت هد منرثلالا طفل نإ هين نام
 نالفله نعم لاعبي نا دعبب ذاديعبلثملا ظ فل قانهو لحم ا
 07 2 ةز نأ د قحا نعاذهوليريو كاد ريعو كالا دين رز ام

1 , 

 ظ يا ندى لقد ح ءوشلاىف يلع بني إو دبا !و دياوزلانمإثملاةلسمم
 0 مالم اب شت انذو _ريغص مار دو ربعصللاب

 حي يس و ةبح اسمخو قابح نم نناد_ تلك نإو د
 روعة بلل دالاو 00 0 و وع ل 0 ا ىالسالارانيرلاو جي ءسخو
 مة ايزل كه( ذ ًانمزف اكداطؤ ى> ام [يشؤطرم وتلا .طسوتملا
 لضو نإ شوشغمو ضان ويب هوخعاو داون هلق اذكر
 00 او ضصفانلا :ب|ةرارقاب رفبسفتلا
 ربط ضر د ءاوذكت 0 ا ا

 لال يشوع ليو هيد 0
 ٍكرشعو نينث | ةدس فهن اف توبا / ليوا ل >اعلا نري نيالا اامصان'
 ٌ 00 امثردلاشدحاو ىحالضلا ىرصانإا دلال طباهي اتسم

 ظ تلا هاطنانلا دسيقن قانيبارا علا 0 ءبب ناو يرييسقتلل ل
 لاقول اكلشدلبلا ف ةبراجر وشو 2 ةكس نم تدرالاةواد
 ةنل او هسيلدلللا له | دانغب الاعوا ى درب هرسف 2 بو اعدل
 عسلافل اجو هئالخ (نبيههو برق |( ايش عفرب ةانلايرسوولام
 ةلماعللان |بلاغلا و:لماعم *اتنارعسلان 0 كبح

 لو مدع امأو هتداراى ا عوجرلا بج .وف دليلا ك0 يؤ هلماعم ةتوبت_لوجن باس ق جز عزابخا سارقالاو رف حوساع عئندلب ف
 لا هل عتساي اتالطآلا دنع مثمدلا نالف .نمولفل ب رببشتلا
 ا اناا رزت# طماع ناعاخا ةموفو باهصالا هملطاانا
 : هس قالطإرجم ثيعرلس كو لفلا ا_طاعتلا بلغاذااما|سولغلاب
 ريسفتلالفن نا غبن نامزلا اذه ةَّنرصماار (يرلاكء ضغل عرج رلا
 تالطالا دنع [لع_لمجن [غبشب ف بالما ظفلل اب لصد ءاوس لولفل اب

 لن
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 ايسخةربعش ناسمحر يصفر دو سدو مد دش يداها بوق:
 لان ظباعسو (لصو ناش وشأنلارلمتاناب ل ييعمسو نين رات و
 ل: ون يشن ناو مثمدلا ن ايبتطخهريعُسش نيسمخن |ءفراعتلا ب خاص
 ناسك هريضت مرد لصد ا يونونلا لاو رائيدلان ايبضطع
 نطكن اعاذاهالف لو الا اما لكشماعمالكو فئصملا بكاق هريعُش
 ىشغملاب هو يسفنز جيل همالكنل م ن اعاذاو_ر شيا ممالكس نول, (مزل نايب
 يووقلال اق اوين انلعجاذااماو ل ماكلاب هنا زاعالصقانلابا
 ريك مرن انلاب هسفع هلوفف_لوهوتناو:ابلاب تاي هنا ثيجزف
 ميدان دلاح هويعشس نييسيخنز ام ظعب ل ايو هابأب كطعل فرح
 هلرقعممظنش الة مانالا او ةلقتسشلا لاهل نالاضبالعش مزهر
 يالسالا م ررلابةصنخ ةريعشل ا نوس ماذا ف راعترواصق انا(
 ماليالو ةفيلحتلا اكن اب فطعروف -لاقيدقو فنصل ام الى نا

 و

0 

 تالطادنعم وييفيلايدرتللا رد لاوعمل ناسوهلب_ّرهملامالكز م هنوك
 ةباكح همالكن مضس مو فصلا م الكن م هالك ن يسلاو ناينلاو ضرولا
 نلاز الفل هلو قلبو لم ايلف ةياههريغنم' كاد ان |( ار قلل ا از
 ءابوعو |هبلعر بعل اهانج ةبانج شاى الشر( هدعهسفتد بعل انه
 ةيصوو قع فلاب هايإ نهر ىات دال 6 ناب نهرو هتسبقوب قلعنو
 تمد دان ن اب ضرقو نع ز م فلابمل ى حوا ىلإ نا تدزا لان اب
 نابفلالابىادب دلاوسعوى ا هرشعاوشو هنن قانلا غضرف| هنأ
 هزفوفو قابلا هتيرتشا| او فلاب ذبعلار شبع يركش | نات در|بلاق
 لبق ائاوررشعلاكه و حبو عستنلان |ىغخيالو_ وشعلاا|هيزليال وصلا
 فرقلاو ةيبصولاو ظؤلل| ليت م الكن الر ومالا هذهيرايسنعتلا
 بم (هلاهلرقيلا ظعُيو زبعل عدبص |ثوصوفو دياوزل | نم
 ىلادبيقمل ةباعس ىلامنموفس| تاةولرقم ا ثا الو همن
 لومي نانو ربدبعلا اذه ئ فلا ل_لباسلا هذه مءوصلان |
 لقو لاح لب هفلالاهمزلي هناي لدارقا ناك عسل 6: ن اف ٌيلع
 هلوقيلجالاركؤذ لصر نال جور يسفت السم نلاد نزل لكل وت
 ههالبو اةنمزلا و سلال يجاتلا لشن أببس_ركذلي ملاذا انهو فلااع
 ضلال يج(نل | لقي الابببسر كذ ناف ةلق علا لع ةباورضللاةيدل ا«ؤيجاتنا

 مك



 ظ ضيطرعب هج تيرا ام بكة لص تدان اخف لجلك حك
 ش ىدواوا اهجم هذه ب نائذركل تللوعب ن اك نيم نام انرضايجاتل |نزلل
 ظ ويست هنا اع ءاوخّف ل سؤ لبق ن | ئعبتيف.وه هيرو دان ةونا
 نعاهربخ انا بزرع رز اعالصتنم امن ريستلاركذ ناو هعب جاؤلا
 .ثنلاٌلعملا لاف: اذه ةداساع عفوامل اف الخ رصو ن|ةلوق
 ١ 'اةس .ىدتكة عر دو رهو لفنه تدع الاف فلاباجو
 : :ةثندرايزلاوهوان زوما نيل | نسال عمزل و هك دتخ عر دؤوههل
 3 ليم تدازايسل 0و قل لا يلوا اف نكح كوفر
 "دكت مضت تاقااهدددو (طنج كعب كيس ابجا الع
 ا وب دون قاحخ :تزخااغريل ااعزاسلا ثيدخ ه نمو
 اوما إلصفنم عَن >رلابرعسفتلا ناجي ذاشر لاق الطا
 8 جاشاوريتوعملاو ةضو لاو نيحرستلا ةسنباوملا نم“
 يمال صن وهو هل رمإ اق رص لّصنال ءلباقمو نيقاعلا ضعبو.

 ةلرا سيلا ىاءاوقي لوف اووقئيلعللا, | بح اص ىرج ه (ضتصم ىو. ا
 دعب نلت ةنعب دزلابهوسيو اه ناعدااذاف ةرعب دوو كلا اشيا 0
 متراع كوه اضاف ل وقل إو هسسن هببذكتل ب ازفاال قدا 0 اًذروااضلنىع دانا الفيمس قرص بارق الا دعب هذ حر وناوانازفالا ْ ] ١

 لاقي او تماعسالاب_زازف اويفبةير اعدك( _تارلا ةزهو | دبعلا انه ل 6:56
 ظيعم اذاو للاى ع تلمح تدج# اذه ةديغوا للا ا اللازإ[ناالو ياني هرعل بد اعلا ركزف كا( تارقا تا هلوق نإ 1
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 اذ اقعت 1
 0000 559 الوقف ا
 :لقىا,لاةد 0 اك عيدوبّعدوتىلعر تم خف اللوق ىف

 لشالهالثم فلإئمذ ىف هلوق الخ عيب دون عسنمت سلا ةاع لوف
 دج بسمو ان وال عب دوا وبفتو بف ظ

 010 0 رس
 : ناو هت لولا اول ثنمل و 0
 بكذا سيلو نيسريغب يرلايلع ءلوق ءيفلبق لسا

 كل ىث بدك ن او نيسالذ املك كل بإسلاق ىدلا هخدض الب ..
 "هل: انس ارب عنو قتعف*نالطكد راق الا ىف يا دل فد هفبلقت هلذ

 .٠ 2 دياو لازم ّىتعلاورذنلا» برعلا مالم ةشنلاو
 تالطلاو _رارقالا نه فلكىف لسن 1 او هيلع ءوشنل | فبتب و

 قىلسلااذلو لاضنا او سفنتلاة تكسو 1 0 كج ةناواق نم يتسلل ان انس ا سذنل او قتعلاو
 -لبقل ناو مالى هيلع 0 تام دانا دف

 العلامات دعبالاهرصتي ل6 رشم هك نا يرشيلا صن هنتسا 5
 تادف هال[! عربدع |هغاوف لبق: العا ا|ءنإيف هرصت ولو وت فر

 هيه انب|رت وبأن |نم ع نارا ههجرالا الخ تالطلاىف ةّصورلا

 |١ ىرج ةضعرلا حرم ف كدالو ا هدصق وغب داخلى رج
 20 الل رازمالصفلا لرب اَوقم هدصق ةملوك 6

 كلا اللاب رصفلانازنقاو ل اضن نسركذ ايتيفا 0
 ع - لا ر باس : و: اعت سا ةديئص قسلعتلا مر بنعن ف ننس

 8 تايم“ ١ 10 قل نم ن ايراد*اشتسالال فدو
 رد "يدفع الؤل سبأ بلاقتؤلف ىف
 /نالدهست ةمزلّة نب مال نعش ةعشنالاةرشع
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 مين ناديا ظن فو يق قيرطلاو ةس بج هنانح اانا 0

 5 كيل ل هب ةسدعلا ع ياحاماد نال يرلغ موي

 "0 ايف ترم نمؤؤسا طغت مى عصب و هتننشملا
 - ةازتاو لبق م هجرت سل كيا لمعلا رضوا
 اهم اهوحت و قيوصلا هزهيفخ دسلو الا ناللسكا >لعفلا
 : 0 -وررائوالا نود اش رع فيش مف ضدتلا
 ٠ مو كل 0 و خافش "ان ودرس مدالامزلت
 000 هن اك 00 /ئّس همز يل
 1 قو هلرسإ تسل 0 0
 1|: شتسا] رو -ل اءف ةهرصمل هصرتعاو اأو زي 7

 ا هس كس لع لدا قل وانه تالا صلي
 دانا عل دانا حاب ادعي سلا لع دان رع ارينظ ا

 ل هنآل عك

 ” ةسيضالا قع هيلع نول, نارك سمخالا خو ي ؛ لع نولي نأ غن
 ظ اولي نأ قرشلا د اطتاس ضارتع اهب ها لدا فراخ
 00 0 يترشح اهبسوف ولت نعمل سيل
 ىقلرعب ةنسمخلا 3“ بح ٠ ا//ذل 0

 007 اي يسد ل يدنا و 5 ظ

 تفل 2111111 0
 0 - الاوغلب و ضقأنتلا نانموصل ئ ”ابنتسال خلو انالث

 ظ ا يي ادزوب بنا ف تدسوز اه ان ءاكولو
 1 بيوتا قتلا هتمو : بوُسركسفو ايو 2 ا!ىلع للا



 ٍقاغَسالارعدل حارخاالب عقو اذاف و غتسملاوخلي عآو لبقل ريسْصْتِي رسوب ' ١

 ةسمح مز ةةسمخالا ةوشعالا ةرشعى عمل ل اذار خ[هنثتساب
ض الد هشصخ ةسيخالاهوششسو هرخنإبم العلا نال صال لع

 دب ع

 اذه قاغنسالاهب لص ام نو *ئثتسملاعمجب فارختسالا يلا
 "وطعم ئ وطملا نوب كيوشتتلاىدتنقن ١ث طعل |ناهيجوو حصالاو ه

 سارقالا لصاف نه (مزيب كوشيف هجوبى تلي لهجو كيزم هيلع
 هيلع ضر عرلاو هم ءانثتسالاب ثوطعبلا دعي نم لكدوفيو ٠
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 1 قلاط تلاط دما سل تبملا هكر 3
 لاقاذان نيتقلط قلاطتنالاةو لامةلزنم ل زا ةدحادالاع قب إل

 ١

قرفملاع بج ماردو اهر دو اهردالام هارد ةث الث لع . |
 7 هلعيينح 

لطبو نيهر داانثتسا جدن لب ةشالثلاهمزلتو اقرغتسس ظ
 ْ ”انشتسا

 لب اشنسسالاونعلبال و لب هيلاداشمما ين الاو ضف انتنا مالا ىف ءانقتنسالا اذا ١
 ١
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 نادال :ثالثل 6 ناو مهر د مرليف تارغتسالطتف شلاثلا

 ٠ || فل ثلا ءانثتتسا فك طبيو نيمفرالا ءانتتس | ك1 هدو

 ظ أ ْ مر د ٌّقعمل ب اق اذاو دحأو ماد همزلبو قارغتسالال صحهبذا
 !آ
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 اذاو مثل. د ةشالث ميرلو يضردلا "انش |بلطب هني دالا ناهي دو ٠
 (مدلازرمردلاءاشتسإ غلاه دالا شدو هدو مارد يعول #لا#
 'تاهها ديو مثءد ع هلل اذا ].د:ةثالث ماو هل قرغشسنم هئاب
 امهر دو اشر دو اه دالا هرششع ىلع هل ل اقولو ناهر د همؤل (هردا/أ

 غسلالعد]:ولو دحأو مثمدالا مرليرإو تكلاعحجة حسا

 هب تاذتسالا_لوصح رش اعلا ئالاكلطس /لهرشع اهربصف ارد
 همزلو مر يحالإ غل ةثالثو ةعبسالا هرشع ل نؤلو ضد همزلو

 ظ
 0 ظ

 | امشردو اقر دوار دال خردو مر دو ضد فعل بلاتولوةشالث
 || ارد ةثالث هزلي ع عامان :لاعيمج هقارغتسال'. ءايئتسالال طب

 ظ مسيااوعسا ذك قرف قرف نموت اهيازم مط ل ظ
 اصلصقرنو م خالا نود تلغتلاو اعجابي اجادح ا صييصخفل
 ْ تكافغتنالا مدكو رصقلاو كل هنآلاط درش ةثالث ءانثتسالا نار م
 ا ئتعلاو سزنلاو ٌقالطلاى ف [”داع|نعاه اهركدب تنصل ةغتسادقو
 فرصا طارتش نم داشرالاو يداخ ا فام ىشكرزلا دعيشس | نال
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 ا 8 «شنالان الخبدض ةِبلا د اببعا دعست راج رازقإلا نال فم ادكالا
 ظ 7 | يو دلل 0 نانوعم يد عىل سو ةضمعجتم
 | لاغ داو دج قبو يلكارتام ادجاوالا ديزل بصل 'اوفواالحامال
 ١ صحت نيعمازه» ا

 ؤ ةر وصلا دسعلإو قلطملازمء ءانثتس الاكرقملا لابن
 رمل 00 ارسل اون ْ

 ا "ثرون نا اش نم ّولاءتلر 00 0
 مل «كفلتولاف اننا تلا عف دبف ليدي هببإ العرارف !تالدونع

 ٠ كللافاضا نان انا وناعم ازتلا ةغيصب ف ايوامارقالا ديري نا | فايس اه ئشدمرمب دبل شاينا ولو يشل
 | يلا ناجع ااا المكرنلا رمش تس اهيباال
 ”0 ا ا من اية حم اذاو" رتل أي ولعسسالو هب ب عمد زن توم ايزل
 0 واقحن وكي ناو كيلع هد عوبن | ديري نا
  بهكلمنالنآلا الركام جك دعااو |بوثلا ازه هلوق ف ةيرق [امزقملا
 اداف ” دال فالح ةرعباموغليد را الا خان لطبباصداقالا
 0 ا كو ديزلررادا اهده ناًرقاان الذ نادهش

00 3 
 ظ اذاالا لوفر بتكالف هريغب هع و دهاضا ماوس دالاعب ب

 | | سلاما بصق : هيف وكف بوق ااه ريل دلو نضئاننثد#ل
 ازال طرش ناهض بس سوار خم لرسات رفع ببشىادفغب فلاوا
 0 1 اع نخادم يابه. ازفالا بيفعت نمروصلا اه نمالك نال
 ا م ناكة دايزبهكبضفف تلا اعل ناك_كاقولو ةرعباموغلبد

 ْ 0 00 «ءتاها يت روساونسملا د
 ظ 1 ةيراوقاوهإ يف فل !ىلعد] ناكل قواعوصنفا
 - هيبنل د يدون جز نجد فاد ف تراعماع نال
 ْ 0 هنللذ نا (يرصخان وكر ناو جس انهةضورلاة يصل اف ىئاث |
 ا سال كلم ن اكبلع عادلا دلي داعرلا سايز عرسان

 0 ا اهم ضق اموره اليو ىنناهب خاوي هنا غابصلا نبا
 كوكي أوج نوكب ىوصم يداعرل اىام ن ,فرفل ب نيمااهل |نعيب .عمجنا 1



 آ عيبا

23-000 
 يال ل اهب 0

 هبئامالو نولا!اذه'ام بوس تفلخإ د |ءن ءنبناوق لاقيو
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 ةبعلا 000 ا 1

 ةعزاعما يس :رالو هم ا ا 0
 هلا تان اذ قلعنالب 0

 ْ 00 رلسنلا# اذاف نفيرطلان م :ارلا اع.
 1 ولم تالا دنع نهد هموت ولن“ ئش همزلت 0
 انلالججوم ا .ثولريشلا ل ساو رجا كوقب تدزا
 0 همزلي الايفررظ| نك لوف ىكحت نيرظولب هيلاراشما لرلا_كباقمو
 ٠ الاقل تل نهغلا ١ سوا طقوم بانا ةغص ٠ ئث
 : هت كلاداثلا ءن د تلاد تلا تن هن ١ تاس تلات.
 5 دلادابوشالت : نر الا اماريغال : ١ دهسلكى وز اللا فلا
 ناالابا 1و ايد ور نرمزلع دانراو ريكاتلا
 ٠ .سهاوعتنسن دف قل | نال ةنئاثل|اماوةقم(ننتنم الادصفب
 كر دوو 04 كنيقبلابزخوبف
 اطنادسن 6ادا من ٌصنوتفناالا موزل عتاولا“هلسم ةيصنرق



 بغللاو اعد الفن نايف نيتليسلاة لشخ كلر نا
 رابخالاو .تناىدلطلا تاحاراخاا رانا ١

 ف مضدلاءبارتالابظنلتول هلا كيلوب اوف عرس |هشنالا اف عضا
 بلامحالف دل اثل امو ددعن (ينف قالطل اب ظفلتولو دحت ا نييموب ىف ١

 زلااماو لوالاداعاق هيلاةجاح ا/ناركدسن تا دنس الا ل سدصت نا
 هس اهتوو واي فلاهعمو|ىل فلاعم دارنا تل تحالتاهدعي بو ٠

 داشرالالوقوقءادرلا ف هتحنو :دوهدل قف توف داريدتو لهغلا
 ءادّبمر بخ فلارخأ هلوقو ةخيصلا هذهربرقتب هادم ثلا تلا لعد
 قع غصو ىنعملاو_مزاللاةجرفنو_مالكلا هو ؤنم مند فوزح
 وق نوكب نا يعدو نلا ثم لكى م زاللا هر خا افلا ءاهغلإ فلا
 ان ف مزاد رسدعتل اوم لكلا َةوف نمر مزعب نو ذحم لعف ٌلعاف رخآف لا
 :كعينارغالااذهو ىلإ وصلا نم ٌعلع هفطعاهو هءتلاثلاقعةغبص

 نلاءلبقفلا_واضلايفلاوا فلإرفلا عة خبضوةشالاعاونالان مسكي
 ةخغيصو اما نانلا ملى مزالاا نانلا تلاع هل زا فل ادنعب لادا
 اديك عم عّس و رياختلا ىضَش ثطحلا تالذ جو داولابب هنطعلا
 تاب هدحو هفوف نيبو (ييبقرفللت هدعيو هلبق كرو فاماو بلع
 فلالاس فن اهب فصتنيف ظفح ان اكم ناك صبت ناعم اهظنيده
 حرب مان م رب الو هضلالا سفن (ميب ثصتسسإلف ناو طدعبو لو
 مآًسار_رمملا ف عيب وجولا | كاد سيبإ و ن اهزل اب دخاتلاو مدعتلا هيلا
 لاتْسالإلبقر وكذملا غل سر صل نا نكي الهنالفذ لب ثطعلا ةخيصف
 تايئاو البق امل ع_داصتقالا دو صتملا اهناو لبق ام قكءاهدعنأم
 :قلط قلاطشنا تاف'اذا(«.كدملا ع فازلا_لهشتس او هيلع ةدايزلا
 اّمعبارضالال ب ناب نصيلا باجاو تالثلا ع قي هنان نينعلطلب
 نينقلطء اننا اح هيرضاُب ةتلط*ثنااذ6 »انا ق الطلاوؤلبن
 . نيعف_ لاه لصادل | بصحن نالدينانلا عمو الا سنا ةداعا نكمل
 ا لد لاري نيتاشنرلا نينتلطل انو

 هب ربخا|ام ناكولف ةمزلاو اعرابجالا ناءاذا ةلسم ا يوصو هيف
 لاق اذا اك لوالال خدي /هنم ثلا ن يبعم ى ا هنعبرض| مث انبقم



 000 ةثالثلا مزليمن 6 ن اغلالان انه لب ثلالا انه ىدنعوهل
 ةهرص ءانكو ةُسالْثمزناللا فولا يع هلو ار د ىلع هل ةغيص قو

 وزلاما ثلا تلان ىناثلا دكر نا هئالثم زاللا فل هيلا لاو كا ةااسمز
 | انا ناثل|ىثالا ةثالثو ىلوالا ةيسهارد ةشالئ
 اليمعتلاو رب اعّرلاتطعلا'اضتقالف هغل ثلاث تالا ةشالث ءوزلام أو
 راكب نانا ديحات دصق ذا انا رحال تل اريك هنن
 بلان رصفب نأ وضب قّرصي فقاثلادبكان»ًاننناون نلاهزه ةلاحللو

  قاطينا اوهف انبّتسالا باثلابدصفي ناو كلاثلاءوا قاثلاب_-لوالا
 . ىفاتلءواولانارتك | نال ظاالا الا ةشالثصزلب هنيه اين رصتفب الو
 ا بدسم دج دنس كوه نو حملخاللاو
 او ءتنبهيفسلاعن تانييسالاو ثلاثل كوالا د ضاناضنا
 زاللا أراني د لزهر د ىقعملذخرص ة و ظفللا ضف لعب

 تحال نارانبالا بلعيسهشييالو ررل|نالناراغرلاو مامدلا ىا
 7 ردم »زال | نلا| جرهر د ىلعمل ةغبصو هر سنا
 ااوالاشوضلا قام كيفي نال ب 1 ا ( و هلالاو

 ٠ يل يفد نيل ذحالف تا ذاعد هناا دصتا ذا رند ْ

 ظ نافذ اضن ياي لااا وسب سحاادطاللا حا

 راو تلا جذل لمطيرفم بانسل داادا*اءزلشلالاو دلادارا
 عيسواو باسل وهاي اب ا و يراهم ا '

  000سو 0 النسور ينال |نمو و ب

 1 ١  0ظ

 'ئن( ةلوعمااةداران ساكت تامل هادو هارد رمعالتحبائقة 
 ل للا كو احلا توقو تب اسال لها تعبر سان اكناو هتلامضارد

 عم ايفا حيرطصول نإ تبلوالا نارسإ هيلع درب هبعللاو تنانملا درب |
 داع ايفو بوادي عمل فلا ع ف ا زد همر

 تاىقلبل اهنع تاج [نقو 07072 هلمزلا هاذعو ى انس الل .

 ةيزيحو نسقلادحك اااو ترظلا حرث | تح لسا قموص اىحولءاف 
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 هَ هدوفملا بوجو ملست ب زْوْسدن| ى اننى تن فرات ا ٠

 اكديلا تلال يسفتاف عجييو م ار دهمزلب مح اممم تلالات ولينا ٠
 ريب 0 فتلاؤعل غيض ١

 تلوالااماو واح اكداشرالا لعد راو وهو يكبسلا بت اهشالاانه
 نليطفتب راقالأو اهدي ل ناملوق ىلاءلو ذعب جاسر ا/ادنع 2

 دارا نا نيتقلط ةشلطءلط تاس اذاف نال دك
 ا نيتملطع ف :ئلط دار انئاق نط عنو مند باسل

 ةرحااوالا عقب هعؤيرإو باسفل داو يشد درب مو 3

 | درك< مدا هل ةغشم

 هنالف بصنلاو اماوهلةمصوااهرض دب نالذ زا فامادحأو# هدو

 بصتالالاحهمزايون | ةينجيل|ن عبو نبيعل الع وبمتنإو اذك لوقب هلهرما|ي
 ببجاوهِسهِعْرن مل يت ودول الزان الذ (هلاهبلعو امردشسل ل أ

 يلب تامهربلا نذاونالاو :ييربل ظاغلالارهسفت ىف بارعالا |رظنالانا |
 0 امئالاب هد ةبامهمزلب راي امد انكرلع لول كل يادب '

 تلال
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 اماد مثردالا باليان | اهدي ةرويشلاذ ا نور ورش و عمنمو
 احل ةلا رك د رهو يعتد ل فص الف ذم
 كيا نرسكز كن كال ويا الاو_راوكتلا بسحب تملا ابكاهر د: كّصنو إب وا

 انلو انك ذانكو انكواثكو |( ن اههر دج هضْول اهرد انك انكيعيا#ت انكر

 ةرجوأ امدلا عفر نكلو (يدنكواٌمواواولابز ممنأو هش ةثالث همزل (خرد
 ف لااعج /هنالف ةّرجو هرزلا عذر لاح امادحاو مهردالا هزلي

 3 0 1 ي 01 وكب نإ اد وكف : امال ١
 فكويمذلالاو ديك المحك هئالث بو وأول ب فطعلامدع_لاجؤاحأو

 امد يرشعررحارشلاراةردس دحر اءدو تلا

 ل نرسل نا طة تسلا ! در تلاع هات اقاذ#

 تثوطحملاس جريب هرهضت هلزوك

 جحر تاو د دمعت »تلا
 ةويِسعَ ]الف امم ءسيلو 0 هرد نو رشعر

 اممللان أل



 تصر لع للا اذار علا ارنماهررلا لحج هئال زل ار يغب
 ا دوهيلب امهم افصنل أر سبلف
 ٍ 00 0000 ا رس ةردوفصن

 ٌْ | درع ادق الب كتابي قا نآو و مل ىلاقباسويغ

 ١ رقل ام زعو هلرازقالاق بسل ديزلر ارلا تلس حارتع موا ديزل ةدارق
 ١ ةلواببلل و هريغل هم هرارقابدل ام نيبو هنيبب_داح نالئيمتترقملا در عل انس
 " ىفدنه تطّمسق ةرد بصكول ونا ليدي ثتالتالاك نيضلا بجو

0 ْ 

 ١ مهركو «كرتشملا اعدل تعا من تدلع 0
 5 00 وتلا
 ١ كنغامنالربزل لالا .وريلو هو ريز نم هئرصعب تكاقوا ورمل
 | ١ ةرات الة نيل قاف امل المنال وز مغل ذوي الف دبر ضِشيو علا يرو دياب هل
 2. ةيصووا|نهررا اجاب ديزدبةلالاو و وعلا كلان وكي دق ا
 ظ كار قيل مق ولو نافاس اف دعت اف نر ازال كن الخج جفانملاب

 ا الابحاص حرشيرلو ورصعلم عيالو ديزل

 0 0 الة انعمو طّقتلم

 م قا دك ولا باث يسال

 ا ستة دخل ا ظراتالاب لاطقف لاول جالا

 1 نا ترسم لفارس ترجل أع حم
  تابصركذ عماله يلعام ضعبالدا ةرارقا ل اتحالؤكالا قلتالا
 ' عمالو هدراجٍن م فلاب مدع ن ممل ايدق ان اك هدر هملا نان يفلتخ
 | نلإبواهرّسكم فلان حاكم مل انرقا ن اكن ينلتخ نيفصو ركذ
 ١ كايوصلاز هلك 0 0 يي رغم

 1 اننا رىقرالت/ تنال دحاو ىلع ليزنتلاو (مزعنل نافلا
 ةلسبرمالاب قلعتم دهاش بلهبولو داش الا لوقو تالطلاو حسب اه

| 



 الع حرام وي هعابهنالدع دهشو |ةرسكموااضرففلايرتا
 اًنملا هضرق |هئاو فل ابادبع تدبسلام ون »ع (منارحخأو عل (ب

 تلرازوالا ضلك نايولوهيرقيلا دحتاو ىاددعتلاو داحتن الاه لذ
 بلالات برو ةد شلاق فاتف رهان نيررفلاو نيّتعلل او نيخعر انلأب
 تارقالانملكب ناكولو نيفصولاو نييدسل | ةوصوف هدر قملادحتالو
 ديش| ذات دره اش .نئاشنالإ_ز ملعب ن اكولوءاشنالا دب او ده اش
 هنارخاو حاعدو |عيبص نمن فل يرتاح مج مونمعا هنا تدع

44 

 فئانسواهرحا نيعي ناهل دوينسلا نكأ ئش امين د عسب تبتدي
 تلو (يمالكى دي لناهلو هب رهرشس يزلا عم نلكعو هب ىوعيرل |

 هنا ل رعريشا|ذاو نيئلالن كتسلو انيمرهاش لك

 ُىس «ةداشب تبث ل دحال | موب قلط هنارخإو تبسلام وب ن
 داح اهيفررفر تحارب خاوهسببلو دحاو ُئْس لع افتر نال
 'اشنال يره اندل[ى لع ض قو تن موس فلا ل2 هز الادبأسو هلع بيلا
 دههشو تيبس |موبهنضزفواقرسيو الذ اآّبب رن ناباهدح | دهشولف
 واح لوقو ُئس هند [شب ترث دحالام وبذل عذ هناب_رخالا|
 ناضالرع هن | هيلع درب »كنالا الر هاش لعبولو فاضمو قلطضف
 انا ثتس ا سدغلاو ةغللاو خدانلتالتخاءر صقيايؤف ناطملاو
 ه.يطح ريغ اح ءاشننإب | ين (ذملاو قلطلل ن اب ىصّمف عيال م
 ةعيلل مويه عاب هن اب ارهاشم اقا |ذان دحاو ين كهلل نا عم ارقالا ف
 هفضيرإول اكو يف نلطاو فلابادص هعاب هكابارهاشبو فلابادع
 هنانالهاش هيشول ازكوطقف فل!( د رس ده مزلبو بنردالا
 ةقلطالا عقب إ اقلطاو ملط [يقلطهن | ناده اشو :تفلط م ويلا قلط
 ل د داثرالاضءّسراد

 هب بيشلا هقاحكل لوالام ستملا هريوغبو | هسفنُب هّمعل .
 ببسي لهم كد سارفاب هس ولوف اه ديفب طورش هلو يدلواذه هلومك
 ملادلو هاه تف هتساولف وكلا بكد اا طرشلاة دبر ياوبجب
 ةنيبلاهماقا [نلس ةارشلان الالم جو_نم تناعا ءاوس :نيربالا [قتطم.
 لاا ةجافل تسل جرلا هفالخب ةده تملا ن يرط نم" دالول !ىع



 | فدل” تالطا هيج هو تادتسالا دس تيجزسنسسلات اما

 زبغلا نالويظالا لكريسلا بدك ناو بسلا, هدارقا

 0 و ةيمبشلل | ءطوبو حا اكتلاب شم هن اكمل 000

 ظ يان ا6تنحا عاريا عاطقنا بس ديس ءرارضالا نم
 ل 1 و و اهلوانيا رس

 ' 1 زازوشوهرل رسل نباتا اتاني ءافضاو يطا
 |١ هىعفل| طرا بلالو ١ اهبلعم الكل !مدقترقو :ايتخال ام ارق ١

 | سس اتش 7 5
 انيك نايات داازم هدط ذو عبالاطرشلا يم!( هك
 طا تيما وشارع فلس سيان بلع اارخ وقس ا

 هضوزلاو زب ..عل !قيزل اوريكلاو ١ ريغصلا نم ةفومل ريك نم داش برالا 8 اي
 قكعيظف اك اريغصز اك اهب فيهما ىضلاب عج قتدا(ةرتلا 0

 ظ 0 بس فم ورعم ناكن اف بسنلا بلو يجيض ءإونفملا نولي

 ا

 ١ تامجو هقدصو خلاب نال او هيِئيلا ىلا : انيلب رسل الولاق ح
 00 اا انه ونبي

 | ادع ناك ريغ 0 0

 .ااعنرا عمرا جم يلع (هتسالا نان انايصتتي ليعتاو ريش اذا

 الف قوعحللا ناعما س مالا طرشلا لصالارخٌواولا كك ناب مصرلولا أب
 | لطم تسال نحس اوانّرقيل الو هنوكن كس: ويجب لس [سارقالا
 انو لقا ةلما هلو قالت إد اأو هنوكدعم نامل م دقن هنو دوا هس

 : قيلصتطرشب رخل حسنا تبا الها. 0 ار دل
 0 | سرر عرب غال حلا لقاح غلاب اوهر نيدصتلال ها .

 ركن اف دراكز م . هب نمر عاوضوةسبسن تسري التاعاخل ( اح
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 هقح ا يمارس ننس | نمو سيدال ببنت اقيدصتلانعتكوا
 هشح هفوطتساملتقولو نلير ما لام ءل اما ءاوساخل ب ناكنأر

 هف حل انزبجو ا ار بخص 4تسا مو صدالا اككرمهفلا هنعطقسو ١

 < ماٌلب نادعيريغصلا دن اينجل اكدعب رك ناو ه دك ةزبعالب
 "تدعلر اكالاب_رئاتيالف ل ط ان 6 تيسنلا نال ق ف |نادعب نويدسلا
 !طيقللارهغصلا بسن توست ف طرتشم معد ةنيبلاب تهثول اك يوب
 تايلال [مالإةشداقلا وعض رخل زم هه وتتسم جون ناف
 كو طبقللا باب نص عبط هيلا يم زم ا بايسال ا. /و موي غلبت

 نا تاوجاو يو هلله تسال لع رطب طرش قالعتسالا ةصدل
 نارين ب(: ناكن اف ب : سرك وم ناعلل ابايفسدلولا

 000 حاكن نكن اتاي 0 ظ
 تش اغاو فل اخير يغز م ناعللارخاو| لان عوالفن ازك ؤانلاربغ
 قبس ن اف ب يمر اكبا قبس, مدع طرب توما دعب نا سالا قف بسنلا
 ةراعن ركل ةارلا هتيدصتررزخرل بسلا تيزي ] توملال بقر اكن نم
 غلتناالءإ يناسب ذا ايخلا و ام ا بل وذو توما دعب
 هربغدبعى هسا ذاام يلوي نب لوف يل خرب اهرحأ روماديت
 سوري انا | فدي طهنارسو م يح وألا نار مامف تلعدقو هقبيكو |
 ناللخوهو هّمح يكسب ف علا والم اكن هتسا ذا هنإ بي /وو | لوف
 يشلاثلا قبدصتلاطرشلاد ل علب للا ]حوش ةضورلا و نيحرشلا قى ام

 ةقافالاب هلاكد عب هبيزلتركحالو ق (هتسالاب نوما ت اح كج نيس
 تبداربال| نعيرئارتجالاعط د اًسرايإ مي (سامرتنيب د قو (مرذ ى صل اكو هو
 .تييداو انه اهراول اًريبشم تن اقفذلو تاذهما4ل نسون تلو
 اهيلوانا ذي احا[ يزال داليا ثود دلولا بسن هتدث ةير اجلا هذه
 بلاثن ادالبا عصي | دالباب تتنشلا تبثباغاو اظلم الثم حافتلال

 بأ

 ف :.

 'ى 6 ماك

 ىكلم ى هثزلو وقرن | فلي الو بكا ذوو اكله هب تالككاذ عم
 :كلم ىتذلتف اهلل زغ هوك حاعنب بلكي الخ لبك نا ب امحآ
 «لكازهو الثنم دبس نيارلولاو نينسز شع ولم ىف لو: تل ومي ناالا
 بسر فاو مالو ة جيو زم هتناع.نافبل اش|رفالو جو نم هتمالا كت ذا

 فناخهلاشي اوف تناك ناو جوزلالؤ وعل ف [كتنس الو ثإالو ديس اناا ْ



 ف فان دانس ا!نالضرلإوا :ئملاى نولي نا نيبرداليئسالان سارفالا
 ةحاوز يا ناتما مان هاذا ىانّيع هيتما يدلو دحاب هدارقابو نيل اح ا
 . رقاول اكن يعينا بلف كلم ىف هما تقلع دلو اهدحا لافف دلو
 ١ راهو: تبن تيئاهدجا تاع ذاق تتسم ن فرحا الام

 ىاتراو نيغنينلار قت امنا رلوماهماهّضر رد

 هّبم او ثرالاو ةيرللو بسلا ف ثرزويلا ف يبعتلنييعتو هيعاو

 | ١ وجو: تئاز نبع يرداال بل ةؤاوغنواثداوى لنا مدل متدلولا
 ا لق ءاريواه ل دق ن اكن اب نمتسمل توم عه هني زا لل اهما بوبط

 ا لول أكو 0

 0 عقيد عرف تنيك مال | هيلع ل عش أو ا(هفنوا
 رالي تغب م تادحلو كش |تجرخ اذا عقال جالو

 ظ 0 ![ّةح و داليتس الزم دوصغملا نال اضيا ١
 ] ْ ةحو زم ريع ومادل ناك اذاى |نككزف تهل هتما دالهادجاب تازقابو ْ ا

 | ا مو داو ا[لو هل وسر ْفْدسنماو 1
 ١ | يلا ةاطتسانالهدعبدلو زوز ةلاعع# زيوت وذا هع طوتاو : ْ ١

 ا ,ييعبداهزم قيل لاشإ هم ا ريصف سالف طرا تارتعا |
 ! سلو هدعبدإو نف هارت انحسذأن اء اوبتس عب عتيل نا شارغلا | ٍ

 ٠  طسوال افربكالا نيعو ده الث داءوابا ن اك تا و 00: داب |
 رخصالاد قيثربلآلاةطسيالاوء!»بتساديسلا عيب ٍ
 مة داو بعبدا داوبتسإ اعذ|ن اف*[زيهتس الادّيسلاْع قب 7

 : ' 0 تاما ويفر سو ترانا رس دحإل جازم طشوالا

 ا 1100 ظ
 00 ا ا نع لعل هي ظ ا

 و هرحسو هب ف هيلع ةسوْعلا تجرج (بيسدنا

 فاعنلا دب مو4ل نزناوتلاةرعاذ همم هلو 1 0

 1 754 اكو هكرألا هت قونإلمن | كرا يلا كش قا و ||

 يف قرا اكمال ديرب عيا ماقام شاذ 25072 1ْ أ

 6 نكس ب يي



 : اهدحأ نارما هين قتحاا درب عت // بس بآنلا ياو  فيع يدخل 1

 هلو قاثلا ةعرتعلاو هني انةربعت بنان اكل هير ساق لا 11
 عم هِيضِنرف اظلاوهودل اولاءيحداريلان اك |نتعلاد بع رشي

 ٍهنال دفن قنعل (ب دلول يك و انامالا لح نابب ل نغإ

 ةيرحو مال(قتع ل مشام دارملا نكن او لصالارطح هن | نب ةعزفإ اه
 ريتال والا داى والا تالخويف ابي عتق تعلا«وييعتلا نوكيلدلولا

 مندرغضا|و وتشيل قلم |قتع واحلل تك
 نالطادن اهّلصال|ةيركإزعقتعل ايوببعتلا داقتإ مرماه

 نام اخد ا فاذا عبر اذا هييتموهو يف غصارامش وخد

 ا 0 هز ئاح راو دازفاب تيم هبسشلا ن لو ةرعغل

 ١ طووشلا دقتام ايو ريخل اب ببسنلا قاح ال طرشيت جك انذهو| ىف 55

 1 ناوهب نال هريهل سبيل احم | د (ز انّيم هنّ لا نولاهرحا نآاطرش
 ا تالزياج او رقلا نك ق ثلا يدب هيلع حارق لقياك ناب
 ظ ثراولأربغ بيرث او ئبحالان لحل جرا تيبلا تلخأ ا اائاحنكرلاذا
 قعارارم اءنوكل/ارا اس اوق (ب ا اهلاريغ فراوا اوزتقواّقروا رفكأ

 ا مار يزب ىلخإولو هبسن تترخ[ن يانرقاف ًالحاو ان تلخولفيغلا
 ْ مبزلاو جوزلا ةقفاوصربتعب و اعيسحممر : افي ار مدبالف بيانو نين

 ظ هلي طار اب هجسنسلا تبني نويجف اب ةرولا فنامولو عيدصملا لع
 ا بذ لق انام ناف نونعيلا قافاو فصلا عولبوظتن لب ةيرولاز م

 أ 1 و كيوي السوط كيلاوعسمل

 ٌاولام اقم مم امالام وقنزهوز 'اومربتع ا.د اوس ةثرو نلخن از

 | امههرحا ةضولاوزبرعلاو ن املا ثيل ثالانااذاذباعلا
 ا [يهحتا ءاوتد ةضررل |لصا ىفهنعةهربعيو رعن نويقاعلازعوالقنو
 ظ 'نيقاعلارايزم يدر والا ناب كرذا/أو دن او بسلا (يقعنذقو

 ْ 1 بسلا سدد ديمو لا يوح سا

 ظ تع وفباءاهسم تيبلان اءاذا« هت رلا ىف اكد يقم نيفاعلا نع
 ١ هيفىانبالز : لم. دب اثر | هلاغ لقسالدف اهلاذا ثءالا«ربوصتلا



 ناو اهلا هثر او رارفاب هتيماب بسنلاق علبو ثراولا لكم امالاة اب
 ىلتساول اك هلر فلا بسنل لك: نباعلا ثراولاو | تملا نم قهسرف ن 3
 كاولاركتا اذا ام اذ ةيلخر بو هربغيو| ناعلب هافئن إد غب كروملا
 هثراو رفاف زباكلا تام مث ل سن او هسسنزاملا
 .تكبسن: نباح ثراو رق اولو ثءاونادعيوب اهلا هش اولاغا|ذا و
 يال تروا انهما شرقا بسس فوبيا بج

 ظ بنش هنالي ثلا بسسس ]حفسؤ ان للا دع اعمارقاو ل و
 . ثاولازفاوايف كلا بسن هتوبثل ةنقف أوم هبوفتع فاهغلافلاةسسن
 ضاونزول مناشير وودسل تبث تيلا نباير قا خا بح نكدباحلا

 مي او بلشلابهريازه: جخلملذ ائراو هنولك نع جدتك /بج
 .وهثبرون مدع هت ون نممهزليف هشاربمالفق ىدسنالف ة ةراركا
 دن ]العث سنلا كبل و 00 و يا
 دوةلعل ا نودب_لولعم ا دجوباك ف ولعم بيرالاو هثرالا ةلع
 | دولا ةضخلمت ان تاما واسر تاكو ةلعلا هج وى

 200 لولا نم ل عمنا احا دا ةداسرتلا

 0 سا

 هلا ءاجو بهذاذا لجيل اعنمىهو اهفيمخت زؤجيو*ا ري دش

 قنلا 0 وفلا لة ادنوهو_راوتعالاو رو اعغنلا نموا رشرزالا
 ةحايااعوش [ئقيقحو ع اعالاسرصملاو ديسلا نادل انزصونيب

 . خمزجم ةزرالا لغه لكيم الف ان اجه هب عافتنالال حم
 لدالارعف انيلا ةبف نوبت ارعلا بحل 6و ةيصولا ب ب ىفيعفارلا
 ذكر اعنسب (<_روهمج اه رسم نوعا | نوعنمبو فاحت هنلوق له
 ١ رعب سوما وتم دعا اكهنعمبب| ىو دوعسم نب|

 ١ | لاه ص عملا لذ خم ادوبا هجرخ م رقلاو ولدلا ةئراع م
 ا ا م

 ىذإ ىف 2

 ١ ظ ١



 ةادر :كطيلالاسرف ل رلعس ا لطصر احس | رقو اهولد ٌجاعاو لن
 لانو ةبما نب هل : اوفص ضاغارد| نحيموي راعتساو ن اكيشلا

 رععتسلاو ريعتلارفثلا» والا ةجيرا ناو ان اماكحا ف
 ايلا ءاوبعي رف 0 اوم (نيز طرت ف كوشن 1
 خنانلاب بن اعلان نعل اله |هن .نرييسلا ف طرت الفلا ١

 اعنا لدتشإب اهن ا لاو سل
 روض ةعرام نا (لفطل الاى ولا اعاالو ديسلاث ذامبغد
 ماا كثاينحلا وسلم نم مص ناو ىف بساعة رجابكبانو |
 فيرا سلال كتبا و تر الاف الخ هةمزلا ف فرص هنال
 المنان لفطلا ىوس ةرحالاو :ىقل ب نومضم لكه قباسإ[ وصلا
 0 ا ا ءاعنسأ قى نايض
 اعتسايدنالف يفسر يغ نوت ناد بع ةيدبنلا ويتلالها

 بسلا الئإنالو 00 نايضالو .نامس اك نمل
 5 مطيلستل هن ذ ( اوضبقو!اسكايا

 ير ار يل هريغو ف درو اهلأ مزج اك 0
 داعتسإز [ ناسا هنيح يفجالا تاك منهو جب ليلعتا !انهيضتقمو

 داو عافتنالا يا ا
 .ا[ معانا دال« سخ سرا لاو
 علا سا :مرّصَقِب (نع هن زوك_ف)والا طورُس داعش سمللم

 ائيعريي ناهلف تسع داراجتسنددمداةضرل عمرلا

 الن رعمر للفك نام كةدالا لة تاجا ودان# -

0 2007 
 0 يل خيا اه دزب ىافلا'ارسبو
 كرئصنا حاضنالا كهرب تو تفل زوهعن عضلادارقف نيعب
 هبال | اعإ نم عدملاق ةلط] ةرحا١ بح اصنع ةؤضؤورلا قو



 | تن دس ةلارهاطلا ةوجان 9باقت امر

 ايكرخعلا ا اوزيرعل 7 يل ع 5 ْ 0
 اهريغوضازم_لاملاتيب_ ل6 مامالاَ 111 ْ |

 2 هكرهلاو ةيصدالا ٌوصةزسنل هب ؛ بيجاو لل يغ د (عد 1
 2" ةجاللطرشصاخق اف. | مذ يذلا ب ةقيقح عاعا نيدو زن | ظ ا

 اال ليلن لا ثيب دنا ف غاعا ال بكاذكو هوتيو (اهوكر ال 1
 قاتلا يلا ف د زوجي الذالاو قحت- لا نح فاصيارهف ابان خالا | ا

 | كار سلا ابب نس نرخ اد بق يسر الالح عافتنالانوك
 0 ءالف اهوحعو ري رلأو م لمدلا تاعانحنارتح ااذه و اًدوصقم 1
 اوهف 1 ا ال سيزر يغل دقن ربعر | ١

 0 ايو قف الطالب تق دصرتوهو لوما جزم نك دل ]

 ١ لباتتةمرخولع رو جنا غش ةضورلا فبل 6دم دخيل ويغصلا هدو 1 ظ ْ

 تالطبلاز م كواحلا 3 الطاء رون عر ارت>اوشو تنيبزللا يوس ! ْ

 ةعفتشا ىلارط ان تيعضد جر هنان نييزلا د ّقنلا اهّتساب حوصول |
 ٠ علقلاغبني هن | ةضورلاو زيدل | ف يزل أو دصتفت الذ ةفيعض تعتز | 00

 اد لمجاضقااوعمي شلل هه نال ملا فب اجاديزالاف يصب ا
 دقنلاةءاعا ف :قتللا فوإلةءاعتسال اب هلو دوصتفم ةعئفذملا نم

 00 050 ةطظفللا هزه نوليعتسيبدلب قن لن | ف سصتلل
 00 - 4( ديوالفالاو لفرلا هيلعو فرصنلا هل خ هسواضرق

 م دع عاننالناعإلانعرناتحا عافت 1 لح طاش ما اعل

 ءأطع فالخب ةربعالو لال تيتا ةيراختلي و اع ا
 مر ا وع مارح د يصلا كاسم | نال ا اًنيبعال 1 1
 هتمفو لاعتس | قح هوازج همزلهفلتا ناو + عاش زغالطم ش 00
 اقناعلامإ ةنتفلا توخ ةمرذلل ع دجال :اهوشرربخ ةماريعي ن اال تكايلل ظ 1
 ١ طيدارملاو [نعنارقحإلل ءاهرشلابخد دييقل او زب ةارم اذا طم 00

 0 اع نيحلا نول ع بارلا طوشلاربكو |هزلغنم ةا ىّريْستالىنلا
 1 فعرقعةراعلا نال اعلا هناا الاب اودهلاك هياقل عم

 0 هانا و اهلاو همم اعطل ا انح هكاليتساب هعزنام حر ةبقرل(ن ود عذ انا

<< 

 لاذ 0 1 ش ١ ا



 ريجرلائ اون مو تاق راعي الو (ْنم بهودال

 نيوخبلا .يوانفى ف الر ويسم اهب دب بش خداوجاعوسو |بوشلاو
 ةعقنلا نوك ىبماخلا طوشلادرتسيإل ايس راضامو دوتست ةّبراعلا
 طوخشب نتاقن ًالاحلاسبلاع ةدحاو رجالا قرعلا؛ فيني امنا ةقئلم
 م حصن ب الاكن يعلاب خافتنالا ة هج ف ددعت نآو عافذنالل ضعنلا
 ضرما نمر الف ب رعاو بوارلا ن ةيارلاوءانبللو ساغلاو سول
 دوج كيش امعئتناءمييعلاب د | جام زلاكهسنجعن اييب.اهاحافتنالا
 نولطوشيالو زعيم تل يختم هتال ديو سرغي و عري ناهذه ةلاح او
 لخدا لان باد قرعازخالن انا ل اةولق همولعم نعلا
 ةراجالا تالخب انهر ةدك ةيرر (هؤ لغفت ةئادزخ.و لبطصالا
 فوتو تاضواعملا ةبلم< اطر زا | نالازهل ثم نكن اصن من6
 هيدرركو يؤمن م ةمالأو هلوق ىف ربتلا لفن اعا مص يكداعلا
 مداه ديجولا غب ابعىف.يلغءرعاا_زهاهلوؤنااهدحاروما
 0 هيلها ل :ييملاو لفطلا نإ جفارلا

 ريخض اوتعالا نا ىاد وامل تاهو ل وبفلا لها داشرالاوبتع |
 قانلا شاعنسا ضم روصنب الءيريلاو هل اش ل صل ا نالخ راو
 هيلع عربَتلابلوبفل لهادن ان هيفسل اخ وكزم ا تسابعلا لعدرب
 نمضه ببس |نالةيزاعلا هلو عملالو بهل اهلومق : صد صختصل اذ
 لانو ةوخوا ة يك زاماركذو رب اخزلا تح اصلن زج
 لاح زعةكفنو تاحصالا مالك مم وغم هنأ ر هاو ل ةييلو مغلا
 ضيعاو نيع ةّيراعل ا.د افّتسب النا ىُكتش عفن هلوق تشلاثلا
 ثحعال اه | ذااهف صولا رب وزن قف يحال ناب_بوح نمل ا نب
 ' .وعك ةرراع ةاشلاو وحكمه حابا هنا لسو هاثرلا هزهرد كا
 باف نيعةد افننساله يي اعل [ن وكت دق انى عفى ع ذأ ل اكل 6
 كءافنسماسبل ل سنلاو سرلاّناف ضارتعا نا ق حا و منصملا
 لصقتل رهو :هفنل ةاشلا نهر اعتسلاو ةحابالاب طب ةبراعلاب
 / 2 نر نت ييلاءآيلا ب اصباله ويس ضر ا بي جم ماعتسنأكو هذ هل يبا ايل

2-3 
 1 1 دياوز ىف امد الع هاو وهو حبارا | ديجوهو ىرتنا ربعتسسل ا
 ا هل يغش ن اعف كاد اني ةكولمم «عفنمإ |نرك طارتش او ةضورلا

07 



 سلام ليي ن الا مللا ص اصتخالاو ا ١( نيرمالادحا طازكش |
 فصلا لو (:ني] نم (يضافيتس اب نيحل | ف فرص | اوجاك ةيعفشلا
 لحلب لوف .س الط ضاصتخال يو كين امدع فتم" افيتس ا
 ' قاعااوزوجرقو هورلمالو موسي اه حاملا ناب قنصل هضوقعا
 - للف هوك لباحابم تكا >رسبلو رز الإلسلاد دارا ةمدخل لاول
 ظ باج. [4اب د اًسالا فربعاذلو تل نال | حفل ال ه موس رز يع
  كاينوهو هيف نو داملادب دادبو قلطي حابين ابدضاوتعا نع
 داووهو معا بتل والان هرزاع ىوتس | ام هب داربيو قلطيو هولا
 كه( ذ نع ههازلا ئلسم ىقاخ ا خوصت 6 دإرال| ةشوقو انه
 اهو انتم م اويغ نم ةمالارءاعانالطب قلط إس داسلا
 امرِف جرم ارقورطنملا ةكبقو |ىرزتشتتال ةريغض تناك اذ

 ' قدلاو ىتزنن ا رؤح ا ةن |بلطمل اة سل فو ريغَّصلا جوشملاى
 نالءاهوشلا ريغب د ثالادبِق ازلخ رض اوج ا ريف ةضورل ا دياوز
 0 تعب و ىئري نا الامهفا! ١ هوشلا ريغ هوبخصلا حرت. ه سقن
 ظ ثءاعالا نا عم ةّييدجالا ةارملامر هلا ريغ ةيلخ دو يدا
 ةمالا تاعازاوجةسنكا داجرالا نعزوتح ارقو رم اك: بعص
 ' هلاف اكرظن ةمرؤما عم ابيسورم نع هش الر لسم ةمرخح مذ اعلا
 ظ حسم ادازرالا ةسنحالا فالطإ لعد اضيا هيلع دزبو ىيفذالا

 1 1105 كام وو 777

 ١ 1هارفو ةاتارضلاقباعا نجاوتكسسو يونس مسسل6
 لييلمالخلا ساعا مرح رذا اس ان اك جولاو ىرن إ[شاالب
 تفرع زمهرملا ةيبراجلاو نالغل دولاب ف وعنزمة مدرك
 نم قال زماجور خرفاءل رسم هبع ل اعارغكو ةدابقوا نكسب
 ايف ناباعسمى اجل و هيببتلابحاص هيلعيزل اوهو [موح
 غسال عجن لو ى اعن ل هو قو نموم ا عرف أعلا ل بببس ل عج
 ' دعباهزاوج عيبلا ةبيعف ارلاءجو و اليببس نإنضوملا لع زبر ناكل
 قحالو ةعفصالاو ةبقرم ظ يب 3 ْ ذ سبل هناب هبق تالذم ا هيِيَل

 هنيك ةداجا زاوج عصالان ( عومجلا #ةئكوونلا ةيجووم زال

 ,ءالاف



 " انك اانإف رظن هيفو ىاتنا: اشتم عجريزياجديفع |نالياو اتاعال#
 يركب . هللمدلاز ابومول لب ةعفسا "قيس لصرف اهلا ن لم نيحا ااجا
 3 ىو| ضوعالبف ضوعب ماردقسال! سنع هلا داو صد الا دع لع

 2 فارلا عنان أ قنا د ةسدغلل ناعالا مدحت عا تاودبخلل ظ
 ركل ءاعال طعم :قلا ليغ نالخ ا غن _لواحيو ى اغلا نعالا ٠

 نحمللاو ىلا حال ساو ليال اعا مر واهريؤ لع ةهاكلاو
 مهب وح رذالا_ تل اق اعسهاظلاو رف اعلاه و وةثررملا كو
 ابعت امنااعاذاىابلآو توطلا عطاقل حالسلاو ليل غماعا

 ٍرلو ةمرا ولا اع هركو ل رعلا لها ل اتةو قيرطلا عطق
 ىثر نيوبالار حا ةضول او زبزعل ا ّسابعو هوكم هم اروتس|ن ال
 رول نيوبال اص وصنونبل | نلت اره او دادجالا_بلوانشال
 ةمرخ اب رسيقلاو معلو اننب (يىلع لصاو دام الا ثدلاول | قالطا
 هلاق ا[ بسم 1 ن اه هيف ريل ظءاحتس || ذا ايعزاسحالا

 هج

 نم' سمح ا نهرك ب واما بل وقو هويغو بيطلاوب ايد اقلا
 'انسمح ا ير (دجلا نيم انكو نهرل | ىف زيجولا_يل وق هيف عبت ق سان
 ةمجرت ىف نابوهذارلاضونعادقر هولمويف لدعيريغ نم
 ةلييسلا_س حض ارتعالفعموقو اوظن ةلسسل | نع تابعلا له
 "مسن ا ةيراهل نهر ناالوق: كو ر هنا ىلع |اخيشلان علقنف
 وعهشلا بهزملاو عذارلا__ د6: نمي للاههخ نوكتن االاز وحي
 نانالاو وبعا اهذ ىيتشت الت ناكن | انلطم ينساوح ا نر زا وح
 فتاعكن اف ىنج | نم تفر ناو كازذ ةاوماوا م_زم تنفر
 الف [ماهالا نم نيهعص نموي ةوسنوا ةيراجوو | ه-جوز هدنعؤةَم

 تافصلابلدع.و | َهَمْنَّو ارماوا مرح ر نع عضوتلفالاو اذيرا لسإب
 طرشروهف زك خزموبغ دنع [عضوطرش ناف نيترملا قنوكذنلا
 دّهَسم قبس فل اية هاا ز يجول اك يو ادي ص يصختثى تنادساف
 يكزلا فل وعلا تالج زم جورففل دقعلا قف ةهاكل ادارا نامل

 ناو م ا ادعن مرعي لب قس نر |صخب وهن لعوب اخيشلاهادر
 بهزلا ذا امل ابع هديغت الخ دورتسل | بهز اوه (عريبعتلا دارا
 ناكزار ينحالا لع ديلا تاّيإ عنمو (علطم نهرلازاوحرويشلا



 د ظ
 هلاقساموا لاذ هلرسلالوعن ان افاهرخو ا جون هل الدعال/ الدع 0

 طوش ويف ه دنع عضو طرتش | ناف هدنع عضو زكي لسبلوا كاذ ظ

 ' هلسلازه نع قءابعلا دار ال] ءرحرقو رفغل ا لاثس دهب دس (
 . دانا اعالا صتاغاو ةئيصلا عبارلان كرا ن نهرلا ىلمطفو

 ' " بعننا هذخو | تعفض د او أبكيرعاو غافتن الا يف نذالا اع ظ
 2 ىداح اه دن انرقو سخالازم :ئيفم | اش الا طنمللام اقمم وقل و ظ
 كالو دونعلا سوماربغ] لوب داجالاو لحو دفع زيك قالطلاو اول ظ
 بمرط نم طفل, صدّتو هريوصن ايو اناعم ناكل ءطغللاةلالدفلمو |

 ٠ ريتا هزخافازه لئرع| كد وملناكخ الا نرطلا نمله فل عم "3 ل
 طل هبره'انا نمدينعا لك! راربجيإ اهيلا هعذ ريم هينرع ابل وؤمدوا ظ

 اببش ٌاعالا ن الفذ فرط نم ظفللاب زلال اما دياوزلإ زم هذهو ظ
 ىتح ضع به تسيلو ةبمل اب اهبييإو عف الا ةحح ايا [ئالة حابالاب ظ

 ةيواع ةنرمل اانا نول *افنكالااهاد نءهمشل رم كيو زد كب (هلا
 فعلللع لد يذلا هن ذاب دخلا عافتنا هنالذ هنم إلك | داّتعاب
 لكااذاعافشالا) صخب اغاد' كو خبل او ئ دابحل | مصاعب ] هلاف: اك رطسأ ا
 " ةضورلاديادز فامإعرروطت هلوفب هت زفر ثناما*انالا ماب امو
 اًصوع شنان ان بسائل ال ةينرمملا تناع|ذااع هّبراع بوك حم لازم
 ”مزلبيا ةرسانلاّساجنال ا ةتامإهانإالا نإ مداعى ان عم خلا ةيبركسملا
 ناف انا ف ةيره بث عب, منا لحأو نمضي الو بل اعئسا!لسصر حادي

 نكي اذ ادالفآلاواضيا يده /انالاؤر سنع صوتا ءانالا دوب «دناعلا جر
 كمل نان ليفاماو ةيدمل ا ريغ ءلاعشساه مذ ةنامان اي ةيده»ّنإلا
 داجهنم ل وانتلا + تضتق ا ناو هخيرفت همازله عبرت َةداعل |
 1 | د ءطعتسلا ةئراع نولموهنم دل ؤانتلا

 انكم ةدساف ةداجا كرف دبعينل ير اح كرعاالثم سوف بلا 57
 قيلعتللف اهداضاماو ظءاعإلا ف نيا ضوعلا قعفلارظنف ضخ اجا
 ٠ ةديساف ةراعإ تشيلو ناضالو. خالادّتنادلثم هرجا (ينم_لكلعن
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 هلوق يح روما هندي غي اعتسا ل بخ و لق ىا فطن اظف
 قيلعتلاحتصاو وغلا وع تلوبقلا بوجور ال

 ايقيلعز روج لب بككزإس باو دوقعلارياسيو ّبهلاى ف كة ير
 نذاواجر 0

 يتحدنام 5م سون ارعب ىلمر دعب ارِغىف ل

 هدم مار وفا زك

 اهملعدوب.و داس ال 0 طظئملهزهه +

 جمالا ةصاعمنالانانف عيابلا هل. لس وايش يكذتشااذااعم 1
 نك ايبس اك ةيراك.هناغ تيم قبجا نفك اذا اماو ظنا هن أعم

 نوئم | دارا نان ة ةتراعلاك نا ةفطيسلا ةيرعخألا قاع ركل ا .غل | نع
 يعانق نر اعلإ ظْمل* افدن ال ةبمح هّيراعوسلو (ىق هتراغل اك

 تك 2 6 تاتا ف ناج درت الف بك(ر]ن انم دعتيلا
 ل اجلا ءوقيف عل نا ررط نب بتصملا طوخ

 ٌمءاجالإف هن ابع ناب أر كم هم هن عنس دوو هظرش فود د لاعارجا

 داعشالاوهبراعشاإل ' دفمأو 5 'وطتمالةن ويل و بجرسم هد ادن ال

 داب اعتسابا كايرو وتر عمدت ري مزسلا»

 بيرت جال اهلك هيلعف هنؤم هّدرلام_ر ىدساز مف اقف يف

 0 اح ا صو زمول جنسح يدون تح: تذخاامأدبلا دع

 را ! اع دولا هنوملعجو فورععموزب عءاعالا

 دوذ ( ل عنسالا /| يغب عجننيسإلارب تتر اعتمسلا هلت أو م

 خدرلا نوم رلعو طرفي ناو هينصد اره وخو ن قرخو مدهو ا!ضرمل هب هبت
 اعطقسربملارجو نك ىاعت فايس اون: اختباريع] | ناكول ون امهضلاو
 ثيرهملا قالطال لذ فك ويدذكل اب بلع «دنطتم [بلويل ةباد ساحاف
 بولا فلتكه د نوذاهلا هايتس ال امم فلنةت يدان سلا

 :بف نواذام ميزبس نكيوُس ودخ هيد نوذاي |: دايم ا 'ةبادلاو سلا

 [هنم لتام نمضيالن_داعنسسل ا ءازجا نضيف يدل ييصغتلا اذهو

 راعشازماع ن (ضاب ١و هريغب تلئام نمضي هيد ن و ذايلا بتاعتسالا



 ' اانا لا فلا دن خا اللاب .اهييش | ااا راح
 1 ا بكل ه نمر يعتنسملان مضي اماو هل[ ضؤ رول ضئار
 ينل وول جيتس ني !نود ئفنلا لابن مذ

 انام زكَف ن ندي الاف اهرب ؛نعفنيان هبله (ضالف»

 دكل افعدر ناد ادهرليصفت بلا ةبسناابحرلا نوم فو

0 00 01 

 ءازحالا ناين ب اجب اايباجي اق نالضسفلام وي ةىقل الو ةمقل /

 اهادحاب 9ث قا! نكح يصمل 0 م وج
 ءْوَئِنبو نيعلا در دف + ل (ءلظمهنومضموبف انولو 0

 لل يبو لكن عيت ريلابب ىولط اخ (ةيحماسل اد هن

 تيرخا ان برجول الك نومه موه بيدخل (ناض»نوماحم ل
 ٠ رجباتيلازث بيكو اذل كلو قف ف الخالب ل (عّتس لس ساو ةن ماوه
 0 ع بداح سل انجصسللاويوا
 لعف هنا نيل اودي, ا بس لان ةردذس ا تكسأكن اف

 0 علل . راعتس /ىيعارغلاو ريهتسمل انزّيضلن ناو هل

 هنوكأ د ل[ؤل حفني[ اه.ويصملا لد ايسا.ا لرعرفو ٠بواتفىف

 ريعملا لن ذااذاو ن ذالا بسحب عم | !عريحتسملا ططستي و رصخا

 اخاف هذيل ام عوز نم |روض هلم ت تردد (الاب لرب عافشالاْ م عونو

 ش ضاإو ل ا طبل دام ها ةعياسزل ثاعا
 همه او فداح ا هب حرضاهكررنطلا ف نوذ ظ م
 ظل

 ا 17001 |

 شارهلاب بل وب ءاتبو اسازعلاجااذاد الن |هريغعيرمز هلوسلف هان
 "انخا حادا لج ايرضسشت الا عيت منكيم ناو "عار نار

 طاماتللر عيسارض ةعلمزل (ذاهبح اتينعا برخا ال (ءاتبلاو شارغا | زم
 البقولد + (نيز+ ةيداعلان عج داع نمد ئبي ناءلنل/ةعارزلا

0 

ادخ َاعإ ثول :وخولاهلو ةتفّرِلا ةييراعل فور« ضتنا
 ظ - راج ار

 أ عماعطلا ةجابا نانا ةجإبا جاع( ناالع لس حم
ْ 
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 ةزاعا ال [خالتا :انيلا|ض بو ضبقلابالامزلئاؤ خفانيلا ةنبه انا
 بورا 17 ١ ريبعم لل خوجر الف هتيم ايدزبقيل تعقب يابربت

 دل ىوتشا »بحي مول ل لل راف امآو ئثسنم سالف ن زددللاوثا

 ةرهاشملاب قفل د اكيا/ن اء الن كأي باله نان صعصعلا فوط ىف ظ

 يقابدن :| (نلقو اننم ّينجا نغكن اب ننكش اعازالد لو هد (نئننساكَ ضعت
 ا ءوج رااذ .ىوونل اء جم اكى بحالات لع

 هتمرعل اهنه ننكا اذخالو | الإ نم هجارخال تما |شدن فن 0
 ةلسمم ىو يا (شيبنول نفك اذخاى انكر
 اماوُفلا ها ةلعج للزب عوجرلار بعملان خدلا اعالا |

 ريخزهيطونل نكعةضورلا ىغم بارتلاب ا هعضو دعل
 عنلا تراي مي ف وشل ىف جيرمل ان لأ ةيوجرلا ل نافل ان
 ننرلالبتورفلل دحر عجم ذ|يذو با ةسوصل هزه ىف عوجرل ان م

 [ تا عقد هاش اهي دئاطسلا كمت ناد لا ظ
 22- - هثنصل لضم ة دوصقم رع تاق "مال
 دام ابضعتم هبوضوةضورلا ف هقاساكه نعل تنلا ف دهختلا

 بيكي هلا هب حزوصأ (ينان هنفد نم عدماوبعما نارا طخ
 ىشسنوارئكأ لكس ىفو سلع ذنا اولا لاحد اصف نفعل 9 ٍ

 حجرا اليم ادج دلما عدج و ال ا
 5 عضول ةديفسلاةءاعا فكك اذكد عيا لاذ ار

 3 0 قكمزل هزل هوبسو هعضو |ذ |

 تاج عنب "هل شيل عزجماوعضول سا ارلع
 ايل همز خب ليس عمدا راب علق هن نللوان اج

 .تلاديكا عاود از 0 وباقي رااح
 كالو :ىيلاب ءانبلا بكت ىفو يرح | ةل بضخ ضرالا احا ةبيزكا

 الف ا مادح او *انيلا بتتسس ناناجي لصا شابان كة دارج ا ظ
 وةكارؤلا اض هر| هد اعا اذه رجا هعطق د ّتعُي عرى قبو عبتسمإ

 ديتعا نفعيبزلا كار دارت عجل عجرم هلل [عدنو ةتفاول ا



 ا

 ةبا هراع| نمل وجرل ا. ةحابالاد تس ا/لخ وجرلام وي نم لشلا ةرجاب
 ةرحاب نمام الر يعننسملا اتم قنه مالي قيرطلا ف عجرم راب ام

 ىقايس ويضل اونو يج ةح«تلاو ساغل اكع بزل سيلو_لثلا
 رن اجيعلو ديساتلا (هناف هانبلاو سال تال ظني اًرم| عريزلا نال
 ١ عيرلاعسش ةرم نيعيو ةعارزلااضراراعإ اذار جات هزم تتبغتل
 ظ تازاويعتسلاريخا كا[ مالت ةرميلا تضمن ان كاردالاو

 الاس هَل حجر زباناج علقو ديخاتلاب هرهضمتل اناهم حلل تلك
 | كنشااذااكبحالا بحاص ةمججزمطبلستالذا يك يرنف هكا ريغ
 ' اهمديقنسا دقو [غطف هل تاج لكامهاوهىفر لاو بمن اصغا
 هضلالا بخاص هدرعنز انه حاص لمؤعقايرزيلا ناركذ

 ليسلا بحرف انهو عياض ل. هنالك ل ى اه >الاو هيلا هدر
 تدبهةبحوا ةدحاوة اون هل فال ه)يدلسلليحولف مق هل يذلا

 ْ فل زان د ةءاربشلا مزلالاودعطت «ىدسيا فن اعال انين

 ١ كن ةينارلال كح ناو ىّنا ضال بخاصل ىف يونوقل ا #سلا#
 تنانسلافس زبلا بحاصل هنا _-كوونل اوصدو حي جرئ الب نايجو
  ىينارخابابحاضل م( عطت |غبنيف اهاقلاج لع ضرع | عحاصن(
 وهو تازهه از عض ا|عالاب بلا باو ز لع ى بم( ن اىغخيال

 عضولرارلاك + اشيىنم عجدو يواهلل_لوقو ةضورلا ف نييجولا حا .
 لثمو وجار اوجّولط | نااف دح|روماهيف ناجع لفت اوف ل اونز ملا
 سيلذاعزجا ث ابئارعر عوجرلاهيضتقي امل ضرعترموو عزم ا ةلكسم
 وا هوجاب ىقبي نا نيد. هزلسخ عوجرلا هدب اف لبان اج «علقر بعمل
 ام ئجرلا زاوج هّفالطا ىلع درب ىف نإ | داّبمالا ىف شيد (ب علق
 ينجالا لام لع ف ( نيكل ن اجدالان ان ىدجا تنل |نفنكاذ |
 " اهداناذلن هيرسلاؤيفالاانكو يال ان اقاكهصرنال ةراعويف
 ١ ١ سعي اوع نإوغش هّبراع ناب نمله | نباهضرتعا كاثلا داثرالا
 | ععطق رتل اذا م د يقم بك ذو املطم. داصغلل ا عييزلا اقرا
 ٠ عمن الكود ثالادب ديف | لف هضورلاو زيرعل | ىف هبي [عاليصت
  فاماياقبهانحيرحاب ىّفُب عمزلاو هلوق نار كلذ هترابعاضتقا
 | هعطقزاناذااماوهناو| ف عطقيفالبصق ناكاذاهلوهنّبن هحطق



 سرع اءانبل اضم]راع| |ذاف طرش نا:انيو سرغاناج علقو هعوط دعب
 طرشي مو ةوجرلادنع علقل | طرشن ا اناج عل قلاريجتسسلا فيز
 طشلابساةوللف والا اما از[ هع لقر ناب وجل | دنع و يجر نسل يدر نلآو

 ءاوسو يذمرزتلا ةقسح مطو رش. دنع نوملسللاه ريفيو دواد كا ثيدن

 مصنخادرنالام المديل علل د |ءاناج هنوكأض عتب لو اانا علقلا ووش
 يناثلا اماو ةضورلاو زب وعل ىف عنو اي ن الخ تت ايلا ف_لوتنملا ظ

 ريعماب ريحت ل اهب ىضرابو علقل اطرش /تطوواالاودكلمهن الذ
 مق عله اب هصقن شر اصرخ عمى /شما علفاع اش نا نيتلصح نير

 ةعلم ماعلا ناو مق لو ااعولقسو ياثهدمق نم متو اتلارزق ١
 تو ريعتسلا لام عسضد الو عوجرلا ميغا جنم [ر قيلي الز

 نافريتنسم اد ر يعم باج ةياعر يدب ريخملا نتا صالأ نم
 | هفلكن ار يعملا سيو اهلوبتى عويعتسلاربجا (هارحار بعمإار نخإ
 || أميبف ع جر تضقن |و ةرم نيعو| هيراحلانلطا هاوس نافع لقلا
 3 ”نلهلاه رف هنم تروص يذلا لربعملادابخ(رمالا نط:
 |١ همخهديارب عل عب نرخ سارغلاو ءانبلا و لصا ىفد هضاالاهكلم نا
 ظ 1 يرواهأ مقل 7 | شرال« علقي ناربعم اى ان اف [عيب ىف
 ١ خسبالو افطر ْهح عنع وكم اض وعي ناب ربعتسمملاو ديحولا
 ١ و شهيلفر يدتسمانمرصفبالو نسر بعمل ا ذ|يفامو ضءالأ

 ١ الظتسالاو غانتنالاهلو هكلم ريعم ا لخداعت انت |! اًويف كلم بلازي
 || ١ م عسهلظخري (ناو هكلم ىف سلاج هنالكنغانتلاةدم يتلا هلا

 1 ٍنذابالاحبرقتلال عابطلا نع هكلنل ةنايصرارهلل ترموا راهثإلا غسل
 || م ره ن1 .ريعملا واع عانتنالا لطعت اذاو ريعملا

 ! يدواسرغ نيو عافتنالان م هيلع_لطع اهلل ثموجاوه_رجاب ل خدي 43

 الاد همزلف ىّيخاب علف هنالامو زار شيا وسب طوشالب علقم ,
 8 ءانبو | هسارخع لق اذااما فجالا ا لسد و رسم اس زبل بح اصكي تنام اك
 ءاضن ادنعو|عوجرلاد نع علقن ناطرشيب_اعتسان ابطوشلاب و
 ١ طرشي ا عن زم اى ضر حلقلا ط رش نالوا ةبوستن همرايالف ةدهلا

 ا ١ ناكل لوقو طر شاب: قبو جتمزلع لتإا دعب وخدم ا ةيوست هلع
 ةصقل ل[ و | قيس اب ضقن و ار وجاي ىقثالاو هطوشب نإ هةنبلاو س ]غلا إك



  ةكاضخ ا نيب بيلا زم لع وج ام ن 1ىاكآا م صخاو نحن اكل شلال افولف ساغغلاس نرخ ٠ دارمو_رجشل اوه ٠شارخلا نغلذلا . نبالاف: ساخنا اك لوف اهرحأ روما هيدر فح ا ىّوس علق ن او ازفك ا
 00 للملا واط ةضمرلاو وعلا رلاو ' ىقرامل برهوم ا رفل |نيرقن | دعي ورالا ةلضال /عغ وجل ةبملأ ىف... . اميصاو ضن | يي يذلاوهو لارغلاو م امالطب ابتخاوههشالثلا
 ' قااروكز ملاوهو ملخ داثرالا يرجازلف بهذا ةيَوهظا نوكي نا هش ويغو نيذارعلا ثلا ى اد اذه ضيرعلا حاب ة مقل ؟بتالغلاو
 ١ هايشاب دبقم بيلا ادهو ىبدا كاشلا سغ اذا (مف تقنشنا|ف " ىبنتلا فو ىيداهيورالا سلفملا سرغاذا ايي سيلغتلاف جنتل
 ' ةاعق تناعاذ |اماهدجا داشرالاو يداكل قالطاو اع [,دنيفبلادرم
 | انهو ان اج لقلا الا ءارسيلفض قس / نافع لّسل هضقش نسخ لاو هاننل»
 . يفلا لب ناز كرشلا نا حالصلا باى انت ةيزكل لا يغ نم ١" كوتلازعةضولادزررعلا فاك ل ثم اةوج(ةيتبتلا تشعل ضاالاق ١ هكرش لن اكن 0 ة والا ق "كرش ميعتسملا نليرإ اذ اام قاثلا بيت: ١ ممن حافلا ناناهيوبلان ا ؤجرلاع حشر سن قل اهل وقف ّْ " قعنرلا ثا زو هنلا حرش ةييوشؤب نبال ذو هاصغقمس او نايبلا ئ ١ ىجحاصل هو حرراش هلع هعباتد -بزهملا ف خيشلاع لذ دسؤتلا
 . «لارتشا« يهب او تيتض »الا وينصب و لتالإ زم متسصجي سداقب هانيل /لم
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 ثلاقلال ثلا ةرج(بىقس هلابراو سيان مم هريغى لا ضالا ىف ف افدينسإلا
 نازمةضورلاو زيزحل افرام فالخ غيرفتلا ف لكي أن 6 ُهلْوقد ولا لم
 همرملا يوقسلاربعننسملاو يداها بلوق جيآرلا قبس اك (ينعض وحب ركن ا
 ةعفض|طع اذا لبدكا نكس باو ان اهم هز لو خرلاق كسب نأ هوان
 ناو هلوفس مى ا داثرالا داز اك جالا هتمزل رجا دمي هدم ن ايلا
 داشالاهدازاك غلقل | طش اذاامب د ّيةموه لبدقالطا اكسيبا رك ا ئ وس علق
 هيءانب عيوب ملل' شرم هكلع الخ نر يعتيسل ا وريعملا نم ليلو
 درلاءلفالغاج يرتثسلان اكن اه شل د مور يع ا زم هزه ةلاعللو هسارعو
 حبا عسي عملو ريعتسلان اك اكر يعل ع موي اًملاعن اكن او بيعلاب
 فروع عم لكح عمو يعتساكح نولبو ثلاث مو عت لم
 نمد ك كتايرزلمريعتسلاد ربع |عاباذامبلدانتي هلصاوداثرإل|

 يحاو نمنبافاعابف دبع نعلن ادبع نينئالن اهاذاام تالخب
 خومجم اى مالا دقح) دنع اهنمدحاو تلكلب ابا م/عبرأد
 فلتخا نار صنلازع قادصلا ةييوعن اول اهل ف لو هنالطب عصعتلاو
 لاقث م رع|بكارلانن افاذا ام سؤص هيف الح الذ الثم بكازلاو سك(
 أِعراننن اب ةرجإةنكاضو ىا يو ةرجال |ًد اف اذكب:_كروح|ل(4ا

 انكي ؤترجات لارلابتاقن ايدسلعو | ةرجا ملثم ةرم ىضم دعب
 كالا لاف ةبادل | قنيج [بكأرلا_لاازؤل طوعا لبسك ال هو
 تبصعل بليا تلاقؤ هبازلا فرعا :بكارلا ك6 , | ىنم تبضعيلاب
 اياب |تلح انكوايت عيرالار وصلا نمل ق كلا تلخ وم
 كايلاو ّئءاعإلا بكأرل اىمدااذا ام يغو ىو الارقيوصلاف ةرجالا_يدان |

 ثلوقل |هيقابدبادلاو ةرجا [لُثل هدهىغم دعب عئاتنلان اكو قناجالا
 ثايعالاك [بلع ةضواعمل ا يصد عف (نيل ا ناله يصب ككل كلوت لق
 كيبلاإقف لحب كلاما لاف امااله دعب نبعل ىف انلتخاولاهو
 تيدا امزاين انهانكذ كيا قدصللان ف اهبسَنسهو
 برجارولو كرع | ام لو غيث وه هيعديام تاثاو بازل | يكد ام
 اقفتاول (هنابّيسملا طقسو لثملا رجا صتس| كلارك لح اذاوانكب
 انلَحااذا بج ل ثملا جاب جاولا ن اكةحالا ف افلتحءاو تءاجالالع

 دن



 ْ ا 5
 ٠ ٠ بكارلا تيلي / كلاهلا لعد نان دا اجبالا قيزطب َغاجالا ل صاف
 . لاق اهريغنو هضورلاو زيرعلا ف اذخ كلا | عاف هسئنل يديال بال
 [١ يوحبسال هنالؤرر ىلا ىوعد عنلعإال نا دارنلال حل ثيصللا
 ١ اهنانن ناف ىتن | دنع يح الف ةرجالا ق اهذخس| نوع فلحام|و ايش
 . كلا نال نيله بلارلا بمل وق ل وتل ف ةرخا لش ةرمىضم لم
 بكاولارتؤذن الإ ب لث دعب (عزانتن أو همدعلصالاو اوقع هبلعىكدن
 ١ :مقلابرغموي ةرجا [لثل ةرم تشضمرف وبر اعلا هي:ىمضصُت ئنلث

 . لقاوا ةمقلا لثم ةرجالا تناكن اف ٌةرجالاى عرب اهي كا لاو
 ' ذخالاعتمإل ةيلل و فالتخالا نا عضال  ع:نب نومي الباه ذخ |
 ١ اهزانتولف نسل ادن ازلاو نيبالب :مقل(س دق زخارثكا تناكن او
 ظ ك/يلاو ةمفلابر في بلارلاف ةوجا لش ةرم ىضم لبق بلتلادعر
 ١ ىلوالارسكع ةيئاثلا ة نوصلا هلوقمل اهب زكام ىثسرف | نك( اهني
 . كلوفلاوهنفان ةبارلاو ءاعالا بكاى او مر اجالا بلأرلا عرب نأ

 . ةعفسإو ىوتسا ىدي بكأرلا نال ءاجالا قعن ىف 201 لوق ف
 ١ افائي كلل او ةرجالاب رقت بلارل اف فلح ناف همدع ل صالاو يلع
 . ١ تضهرقو بلارلارب ىفهبارلا فلن دعب اعز انت ناو كحرلعرو و
 . رقيبأرلاو ةرجاا سو: ةمّلا ىدي بل اهاف ةرجا علل ةدم
 ٠ ذكاوا_لقاوا ةهّقلال ثم ةرجالا نوكين ا اماف ةمقل ل ريو ةرجالاب
 ١ يقو :كانلا قموصلاى دالا وصلا ق قب اسلا ل بصفتلا ل عركم او
 ' (يفهلؤلاو يصعلا كايلاو َساجالا ب لآرل ا قدين | دياوزلإزم
 ظ تناكناهننالما ةرجا سل ةدم تضم:|وس (ًءاطهم كالا لوق
 2 لك اف تطمنناو_رشهاظف ةرجا لثمل ةده ضف لو نقب ةدادلا
 | ةرحا تاكو |ابوتسا نو ٌيسلهابًرقم بكارلاو ل ثملا ةرجاى دب
 - هبازلانخارثكا لثلاةرحا ت اكن او تييالباهذخا لق الثيل
 ' ةدم'ةضمرقو بلازلا رب ف ةبارلا غلتدعب اعزانت ناو نيل
 - ىسلار فم بكارلاو ةمقلاو كل ثملا ةرحجا ىكد لكم اف ةرجا لن
 ٠ نيمل (ب ديازلاو نيسالب هب رعي ام سدق خا ك1(ملاذ :ىْفلل لم
 | ضعت ن 6 هبصغلا كالاو ع اعالا بكارل | عيب ن | ةعبارلا وصلا
 ٠ ناوةلعز لل عمار كلاهلا اهدرتسا هِي ا ةبارلاو ةرجا لثمإ ةرم
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 ناد والا وصلاو أي انابثاو ايمن كلا نزح ةرجا[لثل ةرم تأ
 هلذ ةرجا [لثمل ةدم نصضي / نا ةبراع//ن امض بجوب افلت تادلا تنل“

 فلجنفلتاام وي مى عرتفلاوننيق /دان ناف بيس الب فلتلام ول ةمت
 ةلفياسمو ةرجالا باذ عم لف“ ةرج || لشي ةدم تضم نو الإ
 م نايروصوقبو اهكيساز و ضالا ا هنضالتحتا سيق اي وصلا
 الكلوت إو ريكو اح اخ ابعى ف ءلخاد «ينم هيب انلاو داخرالا هل ضعت
 قازلاوابكارلا ل افو كيرجا كلل 611 (هو هوحير (ن
 تيك لب ل اقف كي رعاكلالا ل6 داامو بتم تلصكي_ لب

 اهلل هدم ضم م نا خاودلا نعم ال هبت اب نبعلا تناك ن أين كلا فن لكم
 تفلنن او اه نه ةرجالايرقم عدازلاو | بلارلاف تضم ناف ةرجا|

 تلئلاموب ءيق مقل ىصقا نيس نا ةرجا [لثما ةرم ىضملبق
 تاو :ىل َة > يزل اير فه هبلأرل6 تداز ناو نيهالب ةمفلاذخ |

 اههينميأ والا قد اهيل بلأرلا عرقب ةجالان ةرجا [لث ةدم تضم
 ءلارلا لوف لوقلا هرجا(هيلثيإ ةرم ضس لو نبعلا تيقن نا ١

 (: ٌقازلاوا بكارلاووعسلل عدم كلاي ف تضم لو هنيمبب تسانلاو |
 ا« ناكناو نيعالن_لنما ةرجازخا انة بسا نو لثلاهر ج4 هلرقم

 ْخ نارقم (ف لق | ناكن او ف عرماذلاو بكارلا لوقلان رثكإرمسملا
 ١ بارلث ةرحا ملثم ة رم ضمن / ناف نيعلا تفلن ناد اهلكمل ةد يزل
 ا. . ىسما ع َّرم كي اهلاف تضم ناو اهرب نه يك رغم عراذلاوا
 ناكلا وا بلوقلاو يداحلل  _ةل و و١ يلشملا ةرجاب هل ناوشم هو
 هيف سكعل ابو ا ثءاعالا عمازلاو تبلارااو خاجالاوا بصغلإو عدا
 اذا ريقموفو كالا_خلْؤف ل وفلان |ىلطاهناافدحأ روما
 بلوملان كع(ذ لبق حدا ناف ةرجاعلثم ةدم ىضم دعب رس اجال | غزا

 نا ىاقلا غجامثو هلوق ةدايؤب دا الاديلع هنن اب كارل الو
 حصالاو ّحاجالاىدااذإ مسملا بوجو ىضنقب هذ هقالطإ

 رس دم) عار عه | تذل يإ

 | ِهِفالطان اهشل افلا ل شيإإ رجا بحو دايإب| ىف ط فسب هنا
 ظ ١ كذا وهو يداعيرلا ن ا رياسكانم تلك ك1 نااهياىضنشب
 ا ءانبع نملك نإ بح هنا جدال 6الأو هاعّرم ةزحا_-.ظ((نهّنكل أذا

 !إ تردحك : تل ش مب ف 2 اب حاشالاهداز# 0



 و ةفرس :يفخزخا نانار (ج ارفف

 او_ريقل | نجيئمدب

 ظفلاآو مينو مكيلعمارحيضارعا ادم ةءافاك ناماديلا
 سيزمّم (يَفلام ونه ايا هنن |ةذاوطاملط نم الا نم | روش عطتقآن م

 ورما
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 لعتو ن يذلا باج او هيرحيولععاجالا رقعن ار قو هسسفن بيطبالا اسم
 بصخو | هب بصاغلا نفت لس مر فكواع ءاجالاه ريغ و ى درو يل

 برصغللا) الا ةبؤرب يادتسفزرب تقلع دب انج ضي ازمضو_كالأو تاكا
 ل اعل امزل تقرب سا لعنة ي اجرخإ ل4 قري قىنجوارع بصك ف
 ”الينسالإ] مي بكر ن اك هلوقو شرالاو هدمت نمد قالا صيلخت
 شارف اكراجو |هعاتم ل كنو اوبك باد بكر زيف نايضلا بجونيا
 ٍصغلارصَق»اوسافر عايل ونسم دعب تكاد بدت ال بص اغف لَفْس ل ناو

 ةوسمش اكدنم هكلام حرخ اى[ عيزإ :م ,ةكيتساب_ر اقع ن (ضلاوالما
 ناسار اقعىعىوتساز ف ءآليتسالا رصفيراقعل لُخدو اههبس نب |

 ران تهيب تمل لسد ناد نصذي بصاخو م فدا ظ
 حفلا ملسنو هالخالاو ةءيلختلاب ضر ضدملا رص نلّصلا_راقعلا ضيف د
 ازد اليتساو اضبذ ةيرغعل اةيصكاذ رجب ايف نسخنلاو ب وخرإا ال
 هم ناف ابصخ خي وحن اوف حاتفملاذخاب ول ينسال ابانه نكمتلا
 اقعلخد نمواضبا هل بصاغف_راقعل إو لمن نملك و يسم
 افنيعض ا, ناو مضيف بض اغيويضدح يو سييلو هيلع ءاليتسالادصقت
 الذ عارالا ءلوهساهرثان ةوملا اماذ :اليتسالادوجولايوف بكا لاو
 ءالرنسالا رصفب ءلخجزمعءالرتسالا دصقب نارتحالاو نايخلا عئدن الذ
 اصاعنوكي الو هيض ناهيركشيلو |ءلثم زيف _راقعلا كار ظسل لب
 انهو هنيمساوقرصمل فبل وقلاو > :ئ ضبا هلاحلا هز هو مدي اولغ
 م م ها نيل بح اص يزن نيب نمل ومنا زر ولام فالخب
 هفيتحلومْنل ا لعربل | نالو ىضي هنان هرب ف نلثث ه يضر ناديركشو |

 ن» [قيقحيوف بالو بكت رامعلا ىعو هتيرق ىلا [مكحت اب اف جانتيالت
 لخد ناانصنوًاليتسالا مصقفب ٌلخارلا ْنِصْصِيو ءآليتسالا دصق فرق
 كف2سيوقان اك هاوسيو هريغو ك((يإ هاوس هجضزب و ريغ هيدر راقعلا

 لخاللاز موف اربغ يون اكناال (هيالبتس او اههري غاتجالنءفيعضو |
 هنينلرث| الو ايا ومسم ىوئالا دوجو عمر عيالذ | امص اغزخارلان ولي الو
 لخارلاو افرع بكل يل! ناكول هنا ءِحتع بسلا باقل الهو غنيم
 هيوافل توقو هب اوحرصب 1 ابصاغنول (يوقءاليئسيالارصقب
 يوغا معضا/ءلوق ا ايلظاب 0 ام ع ءالببسالاب



 . لاخدانا يونوقلا يف عيتد اغدحآ تنصيلا اه دردادوما هي نيد
 ظ فيح نا« /| ىف نعاّباكمو هلوفب هجارخاو لاومالاف انه بن اعما
 دقو ةشمانم لح هبناك هلودل بت اء اليئلخل ا |ةثيندلل مدعب كح
 ش 0و اف سلتا ا باسمنا انواعتلا ل تلاع
 "2 تاعيل | نالءلاوما بسك نومضم ريض د يسلا كام يفعل تدقق
 تالا فرظنلاو هدد هيلع قبام نةويذم وجل يمجد أ دابالا قتعيال
 . ) عاعضالا 0
 ١ 9 هود يورد ا ملاظ هرماول لب نع حجم | هن | عراخزم يراه حرخت ١ ابالجرر عون نم نامولعمدم ناو هلوفد ءآليتسا
 ش لا ياوتسا اذا نمضي دالاس ادعبإل اللد اد

 اليا 0001 1 رج اطار تملا وص
 دصئب لخارلان |هلولدم هيف ىوقلاو او فيعضال هلوفو هب ابوصنم سدقب
 لوانننب كه ذو ايميل ارنا ادع اف ف صنلا نمضي ءاليثسالا

 كثلكل !نمضي ةكلينمس اا دبصخلا هرحو لخد |اذاوهد 5 لخد 0 5 ١
 ظ فصنلا نمض ريغ هيذو هدصفب لخد نات لول نا
 أك وجو بصعغلاناكم نم لقئ اه بص اغلا رو هدف يو 0
 هفلكيناكاابلا ناكر خا دلب فا بوصغعمل | لقثو دلبب هس ضعا ذا

 يدون كح تذخا ام درلا رعنكسل ا ثيرح بصغلان اكمديلاهدن .
 نلاكن ' .يصخلاة رب غلا اعت "احلا , عدو يذمزنلا هنسح
 ابابا و بوصخملا فل بصاغلا داولوافلاتن اه نإ هنايضوانقان
 ش ةاصهو ةنيبلا نحب رق هنالعبصاغلا_لوت وتلا نا 0
 اع تسلا ضان امم سبح دلختلو اح دجو !ملق دصن /ولذ
 0 حدا وكي طبط نامل اطياف
 انلا ىلا برقا ل ثمل ناكر ريصعكل شع, نمض فاننا قشل اوفر
 ”حاهتحاالاةيشلا وو اد ةره امل | ال ثمل ف ءوجرلا نا
 روسلانال ندرنرسما لكل نإ 0 مد 1

 مالا ترجنلا فحسب لسملا نحسب را. )تاع طرتشاو ن (يلثم اهو بازتلاو» ع عرضت وو |ليك د ابعب

 | رغد



 ٠ نييتعاسيلو بايثلاكع دم زملاو ناويج اك دددعملا نزنولاو كلكلابحزخيو 5 ْ
 تنكر رعلا قدح هلوق ذم ذغلابيد ل اذارموه انهو «يفاسلاز اج ناو 2 - |
 ١ ا

 ليكل اب نولي اكئرزل اب نولي دل نالعورذما!ل دانت سئل اهئالطا
 ليكلابءطيض نلع امرلسلا د اوجب جرخيو داشر الاسر بعازلف نرنولاو |
 ررصتانل نإ هملا) كد رانلا لع ت اضوععملاو تان ججملازمن زو لاو| ١

 ظ يعد روآو ةيلالا زعدب هجورح  ُفلتريصعلا رمت نافع هينزتللر يخت
 هنا حالصلا نبالاقرّقو بيعي المش هنا (فزحا نارم| طئاضلا انها ٌ
 ريطلتلاريغل | هذع جرخي هنا اثلأ هلثم ىو هيف بجاولاو قدم سيل |

 ش ظ مسير  الخالا,اللثمّورعب -بيجأو هلثم ذربو بو عسبإلهن افر هعشلاب
 امادريعشلاو : .الرملكم رقد ل يجيلم ونمتلاى ا ةلتملا نع )ف ننإ 0 1

 ا طبغايريغن| دعب فلتن اف طبغابا غرام بوصغمل ارش تملا نصضبب
 اًبحربش اصف امسمس ىصخاذاف طبغ الاب بص اغلا بلوطم ومس و | ل ثم ١ ظ
 طبغاربنملا يسن اهناف تفلنزغ,تزبخو تطفطنحو |فلتف ١
 فى ةطنخ لدم بلاطالأو اب ةبلاطملا بالف قيقرلاو |: طنح ا ثم لم ١
| 

 دقو خريشلاءامسشماا ثم ىسططنعال ةسيئاطسا تال

 انما إل بش داش ال ينعاح ا لوقن م ذوخ ام انف نإ فدصملا ىذا ١
 ا اهيسالرظن جنم هذخاة لدم [ض وهوتلا تالاح إم هلاح هلئاه اعهانعمو

 ا كو كلزنو ثيرعيلا عم ةدإرا رسل ايريرعتلا داشرالا باح زرمو
  0ناك موفتمونم لضخ ىف |

 ةلاح لاو بوصنعملاىقاب بلطي هنا صالاو فلت م ًربخ: طنكل تراص
 ٠ ا ْ بصاغل |هبلوطز 6 رم اكلثم ا

 هلو ثلثلا عضومىوسرخلار ارب لثملاب يا هبا بوصخملا ف لتدعب |
 :ةطئخن اك عا ا تا م / بل اعلإو ىاة نم 3

 هبوصخم ان لن ت جلده اة وق هب نومحمل 6 ى ا م فئالثم ,

 هيف افزنلا_لوبت ههرلكت بص اغللالو لثملا بلط كلايإس ييلد
 ك/اهاوعذالاو للا ةنؤم هاشزلا إب صاغل اعيرضِإلو ةنلا نم

 دقو لقنلا هنوم بلط تكا ياني /ل ثمل باهضارتو لو لقنلا دارا ثبح ||
 هنوم فلتلادلب اللثم ل قنل نلير اذا (ععهناوم هلو هاوي رغحا 1

 اوفو لئلا دلبب_ كل ثمل اب ةنبلاطمل ا غموسن/ هزه سسك ان ان بسن لادقنلاب



 ١ بصاغلابكا ار فظُو بوصغموهو ةزافم ثءام تلت |ذالم و خس دملاب عك
 ١ ثلتؤلا ةزانلاى تف تصق بجاولات ىرخ | خافموارلب فر اره طشب
 ظ يتح لس يلذ نيعلاهفلتن بجو ن ابهموزلرعر ؛لْدم دّقث ناواعي
 .  نيغد نكلر جو وا هيلا و حا زو هبذ ملظسنلا بحي يزلا عضوه اب دوف
 . ؟فصغلا عغضوم نم_لقنوا بوصلغم غاضو |هلثم ن ا
 | ء«رم بوصعغلما ءقىا ءئقئصقا نومضيلان اى عئانرخ | ناكموارإب ىلا
 ْ دجوب نابايكحوا دجؤي ناباّسح ل ثملا روف تقوولا بضع نفو
 ءافلرسكب نيرحآلا بلط تفو يلا هسبصغ تفو نم هيتىصق ارايبكدإلا
 .نم مقلاى صفا زر ابنع او لقنلاو عابضلا اهو [ئئذ حصبو ةيثتلار
 نيع:(َوبل ل ثملادوجو نال لثمارّوف ٌةلسم ىف دّمفلا قا بصغلا
 ىصصقإر زر ّمخت تامومتلا نا اع ثوكدملا ةرملا ق هلا يصق اهمزلف [فلنِلبق نيعلا درب ارومام ناك اكس لست: ليوم اه ناكدن| ثيح نم بوصغملا
 نمرفل !ىصقارابتعأو :ىقلار يغت ى ارظنال د فلا رعبر ىحملا ازهل سيق
 هلل ول (يف ةمقلاذخ ا نآلل تنل او عايبضلا قلسم ىف بلطل اى! بصغلا

 أم هلثم درلا/ه لقزو هعابض قمسوصق ولستلا بوجو عضوم بوصغمل ا درا ةريغلا بص اغلا درب | اذهل ةمزالل اهّيلدبل !ليببس ىلع
 فق هنالل ثم ادجواذا(ه درتسالهنان_آلثملادّففل :ىْهلا يدااذا
 عملا هقح نيع يلا عبجف :ئّهلا در اذا لّمْئااد عابيضلا ىسدص
 ميعللاب اهذ نيعى ا, بوب يلاعجي در اذ ل ثملادقف وص يد
 . كالا اهطاج مل وليعلل ةذوخايا:ىيقلاد نسيب 2 غازكلا نعموص
 مرغيو هي دب ىدحا عطقاذأ د بعلا فضن إل اك ب وصغمملا ١ «””اغلا الو ليف هور صتزفنو بهلتلا ة ذو املا ةميقلا تكلس
 ١ ىض قلاهب حرصام ههيجو و عنم ا ةضورلا ف يوقالا دبع هاقب السم دربنا هل ليف ةمنقلا بكي كاهل | ناانلق اذ او هتصيق قصد
 2١ دراج وعإب عفن 1 زجل اكلك د يلا بايرن لع ننس ١
 :ىِقلا لرب للحت ةيراج كاملا ذخ ا حاننماىدتقن ازهو نيعلا
 :ئفلا بص اغلا >رتسبو احجيرص ورا ناد ضاظوهو ضمك ةلوليبعلا
 دوت سبل بوصخملاس بحي نا هل س يلف سئخ الب ةلولبسلا ه ذوخاه|

 ! فلا
0-0 



 نا لعاو عيبلا دركسبل نملا س بجي ناائساف اس عي ابلل سيل القا
 ةبقلادراسبل ببوصغملا سبح نا بص اغال نا لكشم ئوالا

 نيتييوض اهلا هاكحاموهو_اونالا بحاصم زج هبو ةلولييفلة دو خايا
 ظ سبحجن وكي نا بس و ىذارلا_-ل 6 عملا م امالاداخاو ضلال ع
 ا 'ىملاذبق جصالاو هس افلا يرسل ىرسنملا يي تةيصاللا

 | حرب نار كعو حوشلاو هيلع نير هسكاو كا ذوع اشر الا ىرجازلف
 ا تال انبج نجلا عي دانا بيضاخلا هاف و رمد و يو أح ا ام
 ظ توف ف اخ نإ_لاقي نا ىرذالا باتا[ بزفيو يرنشملا
 ىلا بوصغملا ءن ناو الفالاو >ركسي حسبه ا اهلذ ءَقَلاو نما
 ظ ثيحلدلا كالا باطديلا_لوئنلا ناعياب تلك ر خا دلب هل
 ا هنيعلإ دن ميلع فيلطلاوجلل يس مناف مدلل

 ْ كدلبلا همئئصقاهب نومصمل ان ياريصق ا: لديا موكن ار عضاربلا لف .
 ظ لوقو ا تل ولاعب اهجوتل زيلمافكو»
 ا انهر ىف شملا محن اب_لازف طبض (يف هلوفل مهسْف ط ضيا ح اشر الا
 | ل ا بوو 2001 5
 | ناو ن انضلا يل يعل اك فصولإن اف (هنوحت و ةنعتصو لس نم
 هعنص بصغر | قيقرلا ى شن (ب ركزت داعن ال هلادز دعب داع

 ١ طبضيالامو ىا فصول إ وقوف فص وو عافطع, لاب حو اهيا
 ١ تفو نم ؛ىفرمتا نفط هلت ن ائلجو بتعضول نر زالو كيك
 ا ١ خطب ثيرفت ةمقل ام وقشلا ناضاما_ذان تقو ىلا ببطغ
 ظ ظ ناوبحز ميؤيفر لا يغس ايف نم ى اعذ رمد |ءاشن | هلك ةييوالا وعلا

 اةسنم -

 معلا 0 -

١ || ١ 

  2ةداتسما 2 هيصسووح ا ووو يوسي دع و

 كدحارسك ث رح اماو قيفمل الع نرنددا لك طضيالاءريآسو
 يوفو ملثم اهرع سالص ملا حر و :ىرصقلا نينولا تإما
 هدرو [قىرلع نب[ اص كرم لعل ن ب هنعاباوصاباجان يراتلا
 ! موقملا نعل ثملا دخاز وحجيدن بو بجاو هنالح الصالا ةهج اكس
 ١ تنل(بلاطم هدراشا لاح ىف هالو نمل | يضف ادابتغا اماو ىضارتلاب
 حجماصفدو ةداءزل نوكي رت مقلاة وفنو الدب نهض دريل اذ6
 ْ تولد إذ هاون اوسسالا اعتمر يل نوليريو بوصعيلا»

 | ولو هد ءرنرلكن مضي هنا 8 بوصعيل | ةسهشلاو ة دإزلا



 ىفانهورئكال از مصب (م |ذ ةذ يرن لكن مضي / ض افخم الاو عافزر الا رات
 ضاعب | نم ضعب لك عذب هنا صالاف فانيلا ام | نيعلا نام“
 . طّسق عمقابلادر 0 عب دضلاولا 1: ايصنامز مضلا .كواه اك داشررالا قالطإ لع درا و تكا و هب [لثم ةرجاب ةدملا
 ادع نت ءاصق هالبان 1 وسلاض افخم ( تزاصد اهرد نورثعم ذم اب ون بصغرول اك ٌميفللاى مق انه فل انل
 مهولبهمف همز نصخخربع ل م اموفنم فلت اول وهوشعو هدد ءهزا
 كان ىف نو تفلتخاو ةيارسو جدرنتن ئلتلا لصح ناف ثالتالا
 ةييصق الا (نرتعااذا ( الذ ياي اهمرلن ل افلا تلا نوسمخ لثم . عفو تكلغش ةبانجلام وية ب املس ةيبإب قكفجناكةدملا
 طوبا صولا ليّعلاو ىواهثالتالاسفنؤف ةيداعل ا ايلا
 ' نيسمحارعم دارن هن اف اه >رف يام: ىقلا تداعف ةتلمس م ناسمخ . لازهلا,تزاض هدام (هيمف ةدبمس ةيراج بصخاذ 6: ظ ضشإل ام هنأ
 ىو [صغخولو هيام عم دد كل[ إن مس مم اينات رحب كازهولف
 ناثلازمسلان ا قوملاو ن (ضالو اه ٌدرن اقر كنان عئئيسنك هبعزص طم
 رنج دالادعركذل اب لصاحل اف د رجقب_لازيال ضرخ اعلا ل دق نا "سنتر ل: اف يل والا لبيع هب لصاحم ا ن ركزتلا فالثع لو الاد يغ
 ١ احنا ىلارظن_لدر يتعب ون ايبشلا لبق دوج وم ك[ذ ناب تبيجأ
 نمضي: ضملاو بهذلان م ىل4او_ ب رالاريغ فعلا دٌعْرالركذنلا
 ' هوشكعمثزواطح هلتا| ذا نزو دانو هسج نم تناكناو هتمق
 كح ( !هنالانرل | دكا >ن مم زياد ثيرششعل |نضضنورشع لاو

 مك وبرج لمن افه ةضورلا ف تسلا تا ماغلاى الدرمعلا
 داِلاوْفْنب ةحنضلاو لثم اب فرنولإ رضي منا ىوغنلا نعيىقذأرل المن
 مومسملان ضو نسمح ناالاقو ةريغنم (رنسحي وم ناك ءاوض
 - نضل نار كذاف عيسجب ذو فلتلادلب ى| راب دئنب ميِفلاىصق ايمفلن دنع
 |. تابت نرتلا ا فياعخت اعمل «الخن اذاه ىلع الطالا انه دند (مهلا باص محو ةضورلا لصا ةسملنل | راب الطا عقر ازكه ةصقلاب

 ] 0 مح ب يل و نا رام



  بوجو هاشم ا اهدحلا ناوماوم امك دين ركدت ناالءا قالة
 وو .3كدي زلاوهو هب ةبلاطملا تقر همت تاعضابالارجوب ناو لثلادر

 ارش ههزليالمنا ى ادخل اك ىوونلا جي ذلاو ىف اب ورلاو يوغبلا

 داشرالا :برتحاازه نعو مقل اب ذا. ىضيف_لقلا نعل مراك (
 فلثو (يلثم بصعاذ هن ا(اضياهد صتقم قاتلا نبغب رجو و|»لوقن

 ٠ءجووفو (لطمل شل ابهتبلاطم هلفر خاراس لال | هرم ظ م ه دنع

 ١ ناكزاو بازل [ك4 ان دب الاوهام اكهنوم لقتل نكيرإ نامناج عالاو
 فنمم هيف اهل هل وم بك ايلا تالوالو ك9 شمل («هتبل ا طم زج / نوم لقتل
 هرف يلا ى واج ا راثارقو فاتل ادلب :يؤ همرغي ناسا ليررضلا

 هاعمو فلل | عضرم ريغ ةئقلاب بلاط ن اكد جو نادرالا لا

 كمل يلف للا دجو ملشملا شاوعال ميفلا بص اخل|مرغاذادن
 اًيلثم بصغاذا ىو ءمْقلا در هلر سل كلما هباطو هعيقلا در
 دلب اهينجإمءئبقلا ذخان رح لبي لكامل هب رفظمت هرنع فلو
 .دوتعاروو ؛ىقلاب ةبلاطملا بلال ناب حيرصن هني سبلو فلتلا
 | ناك ادا ام لثي ا, ىلإ ثلا ن(ضز مى تتسوناب هحوشو هريرت ىف نفاهلا نب
 مسرب ىن'ءآم فلا اذا اكدرلا دنع ءلَمْف الو مبصغل | رع يق لثملا

 ال هنا ننصملا ناب دقو هنربلا ةىيقب هيلاطيف طشل الع كليا هيرفطظو
 يكرخ ا ٌءافم لب طشل عال هدجوواذا وشل اب_بوضنلا ىلا ةجاح
 الف بل اغلا ىف هنومااهيا_ليح نالنلتلا ناك رفب بلاطن ناهل ناف

 ٍوّنِعُو هلوقو هضارخخالام اقننسا لجل ةنومالناك اذارعن هريغيف هلوبق
 عطقربعلو يم ّوَمَسلال م هنان فصو قل ءانطع  ء و زج نولين | خب
 يالوعنملا سل عفر ِدَمَنِب اعوورم نول نا وصيو رثلال اب هن ضو
 تعطفق اذان موق ص قنو وضعلا كازا ردفهزمرك عطف دس نمضو

 فرمالاثكاب بصاخلا [نمض ةدانجي تلو ا الثم بوصغخللا دلادب
 آس كلزآو هتنمف ص قن نمو ةَيل !نصنوهو سيم ا ميننر| نم

 ريك فتلذتلا ناكناف ةكضرملا |ركح قو رذفم شرا || لا باضعأ
 هليذلاوضحل |عطق مولذم رقع هيلع عدجرلا بصاخلاذهبصاخلا
 :كتدامتم اوضع عطقو | هيرامس ءف اب ئلتنللو سىدقم شرا



 .فثوصلا غرف نه. ىف نايضلاف هيما دو هعلطرسلاه نعم ىو دبعلا
 يداح اكد اجالا قالطا ى قش ادن ورثكالابال فلا نم صقفن
 يئوااص اضف بضاغلا دعب وصغمادبعل | دي هتعطفول نإ ع طقلا
 لقن ةضورلاو زيرعلا يذلا ةيانج اب عطف ثكالاب نسض مقر
 ةيواهسلا الاب فلتلا هبش هنولأ جرت ريغ نه[ ذ ف ددرتلا
 هلوصح «ثيح نم ةدارولا هبت و لرب الب فلل هنا ثيح نم

 ىفارلا_لوق هل لرب ف" وابا يجنن نإ[ بت (بلا ىو دايخالاب
 يف همر هش |و فرطلا ىف اصاصق بجو (ىتجن او لصفلا توا:
 طقسول اكءلوفوف هيدبتشلاو ىتنا جد ب طقسول اكهلرب مربع هدب
 يف ائهاظس بلك تدق نود نايضطلالصا ف نولي نإ بل تحي ةنا
 ىضنفم_للقف -لوالا جر هد[ بقلدل بكا ذواع هن جنتل
 2 مّرْقلا نطن الصقتلا شر |نصضي اء اهنا كلبلعتلاو تيلرلا
 ظ قّيغللءطملاحرخي صفنلا ن (ضدبعلا ؤلصالاو نّمضف عطقل نوكيا
 جرخ ع مذ (ىلا صديالو لصال اوع# ار عام ىقبف_ريدودلا ىنعتمملا كيل دا
 ... ةدجامانيفد هكّيموهو ىّونا ةبو ايسلا ةخال اكو ميل د ه انعم قس يله نال
 © سدقم وضعيف اننللو شرالاةمدقمريغةيانح ات اكول ناوفو ىرخ|
 . 2 بجوبالذ هلثمو | سدفمل ا كاذ نمرثلا ص فنل | ناو لجلاو دبل اك
 وضعلا و لذ هرثوملا ةب انهما بوه ريزي نأ ى إي دوب منالءعبص
 وضعلا م نع كلل [ضْقْس هموكح هيف ضد سفن و ضعل | بجوع لغ
 ليحي هنمربال بصقثو هو ىئيقلبلا_لاف ىو ملا هب لع هبن م د[ننج نب
 ةجملاجرش ف ةعبروبا لا اي هلعلو ىرتناٌىلطازم قالطا هيلع
 00 انهصاخردفم_مزقملان 2 0
 مالي الو ص منام انه نكح تمد نم صفت امو_مرئمملانمهنيرمالارثكاب
 معا ساو ازه لعشر اد ازا رسجلعوضعل |ضعب نذر اعد فر هنم
 . مالا ل ناب هصيلخت بصاغل ارم رإإ رنتي ب قلعتت بوصغملار بعل | خجاذاو
 "٠ هش اعط زم نولص هدي ق ترحصنئن هبانفلن ال بلاملاو «تمؤن م
 نهد هدب ث امو هوب اهلعسس_ل اهلا بج ةباج هريوى حن «
 تزح 6 ةصقلا كلل ض ضن هذي ىف تنوي هكلامل ,تيض يقلى دقاٌئتلاد#
 ”بجوع,ب اخي تكول ذال مه نخا «ىا..لوعفملل ؛انبلاب ذخ | (م اناث بصاغل ا نهض ذب رولا هنم

 ل



 720 ندد د 22-7

 ا نال كاي ااهزخا| ىلا همقلاب ىلعتُي ناو بصاغل |م رغب ناءل بع ىنجملا
 جو. اهعللاذا ةنوهرملا نبعلا ناك[ لدبي قلعتبف ةبقرل ابافلعتنم ن اكد قح
 : © :مْقلا كال م هقحديلعو كل ازخا اذان الدب نهترملاىذت فلثم
 ظ نوكردق هيلع نجلا هذخ(ي ي زلات ةبصاغلا ىلع هذخا م بكلاهلاع جر
 || : 8. اهنم_ لقاهنوكل [ذعبنوكمر وو ءىقلال عشر الان وكل نئنغلال ع
 ٌ هذي قابلا ناد يلغى نجم ا هنم هدخ | يذل ابالا بص اغلا عستلاهلا ع جربالو

 يو 2411 27و ون 4
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 | عر 0 ا لك صقن ٍفح درت هبصاغلا لهكإأل

 || لاسر 2 زعم در صمام ةشالث هديبقوخالادرو هدنع تلنوا هرحا ف لتارث ةزشع

 ! | | ريك نيكي رمد او صقو بلاد فلتر ق ب وصخللاض عب نالاعطق ةعبس
 ,!_ ير 6 1[ بض_ءالب ادح او اًدرف فلتاو اهدنع هشلتق دارنالا ب صغب )1

 ا نير  هنازم يوغبلاوم 0 احلا ى نايل الخ حصالا ل2
 ا *ثن " مامالا كك ام يرفال/ناةضورلاةد يرن ىفو ةسيمحهصزلي 7
 ا ولو ىرننا ب علا هيلعو بل والا عيجرتولعن درثكا ان اين او <>
 | ىعالا بحت ال (بوكأ نيل عطقناف خالة ييهدلو ناش افلتا 5

 ١ مو بولحو فو متمسف نسبه بقلب هت 1 ينسلا ل يحين | قفا داولال
 ١ نالتالك/زكو ن عشلا بجوم غلا ن ا كو ءجتموهو اهل نبل /ىفو ©

 ا داضلا ةمزلا لاغننشا بجول هد هن ان تك[ ىف يسوقاومي لي ©“
 ' هن معز بوصخملا لوخد بجوي ناو هبجول م دباس

 ١ . ىو ةرش الاب نوكمرف ف التااث ةمزلا تاغتشا شلت اذا_ةح2
 ْ امل ضعنزر لاهرروهظلو قارحالإو كالاو لتقلاك العلا لمح

 تالعلا لص الل ضع ا وهو برسل نول دقو هلص| الو داقرالا دل
 ١

 ظ هلامهلو «لصخب ال موفو طرشل (نوك دقو نالئالا ىلع هاركالاب هب

 ابلاغ هبتبسنلا لعةمّرغم ةرشابملاداناو دع يبلار مح كالهلا
 نامدقَتي رو زلاة د عشك ب بستلا مدقنت دقو ه]رلكالا«ن اروفتسر قو
 .٠ 2 ايكو اح اك داجرالاركذ دفاو اناو رع ا عضوو ةيدزتلاع طرشلا اع
 ا نمضو يا شخ درف ىلع طع هبصنل ب ربعو هلوغف برست هلثمأ
 ا | لاحراطف ' ربط لعاصنمف تن ضف الاح جيزحُمل هسا
 1 لاهلز حر خيإ نان هظح ةريئنت ضفلا ن'ء جدير ناو بعض هيف
 ! ٠ نا(ضيئأت خا ناويعلل نالز ب :_راطم حفلادحب فنذو ناو



 فل ئريبل/و اهنشمل لف هد ايخارإا ثقؤتاادعبهجورخ
 جز مضي نبا ريغ اعدبع دي لحوار نونجلل ذكور آطلا طاير لخد اذازبم ا, ذلا ربعلا حر باطلا نع ص غفل
 طا عهدي اطلاع تيتو ول و رصالا ل عاقب أن اك نااذكد
 ناو لي رغم اكزئآطلا  عيمئقب هنالمنهض تفلت اف
 .ضورعلو هفالاو ليلك. و ٌيضاح ةرهل اهنن اك اذا < يئذالا هدش
 كيطلزلتا ناو 0 ل 20
 هلك انر (محه بحد ر يعش هب بسارلادو رشمابارج حتثولو هيل | فريفشلا نا صفتلاو مور انلا نم _هلتن ادق ودياطلا جورخب ترطضاف (ةياحم نكففقلا ن اكواد راف جفلا لاح
 | 1 اجا قمبعانا اهسوص ريدلاو لك و افلا

 ظ ركون نالبلا طدقسلا نا تالتإلا بست عات هيف هجرخو نوث ةداذإب و) ةضر اعال و ارط اقنب طفسف هذ
 ١ ير اووف جذ دعب تضون جرابو ء ىو لف لريصكي د صقل ! يم اهالكحرلا بوب, وقسلاو اوتفلا نع ىتانلارط افلا
 جتفلاب لح دصفلالضر اهل 1 (ضالف
 جاب الخ عيونو [قفحرظتنم سمئل ولط نال كيمقي م لش نال اًدماجر اع اذا ضرظل ا اهسعش ب اذاماد
 يبقزلا جرو | تزلعت ضي مي اير محام الإ فا ىتح انجي راو لح زاك لهفر طقسر ا ءرلرا قيرطب نإ ] ضورعب بوما مىوفياك ن ضالف دل إن نتن اعب .ضرال 0

 اح عمرا ام انشا صخر امن كس كل هدعبو افلا كسلا لبق ن(ضلاف الدهر خا هاجر ط يا
 اج ةزلاو نإ ' اذ 6 اهدنرم اذن اذا ىاراش نهضو ظ

 0 انن ررخا هدنعرقوأو ن انشا يل ن1
 اال وفور 5 - فالتالارشاب هنالا

 لا (نصصري هريغ_لامىبع آمن 20 ١
 ف ارح ناسا خد 6 لقاح ج نع فل ان نئضي يا



 ناسن|سدحو |هقوسف لام ىعاف,راس ناسا ل دو |هنم 0| ريغ
 ت7 هتببش ام نك هسبح ناكفلق حولا نعي (اذ

 فالتا ةوشابمالو لاجوعرب تابثإر وصلا مئتيف تمدجوب لهنا
 نيلدالا نبك وصلا فن (هملا لب هب ن ايضلا قشعن نكس تست الو
 سبلو بسنلاى اذ اضالا توطق هقرشابم نال قم اشل( نلعتم

 انه ناكو ىىفارلالاقاهوحتو ةيشايلا ت الثا كاايلا سنجو
 ىدن اف هسبح رصف امناو يشن اسما نعهعنم دصفلرل اذا (مفرون تلا
 دو دست ى تح + وتس هعنمول (مِف نيمحر ىحامئاله ارمالا

 بت ومم نع امج ارو ن اهضل [مدععدزلاو ةبشاملا وص كو وللا
 يلا ف هدر حر اد ىف عاضوا ىداحلا لوقت وهجواوهو نيضلا

 ساسكدوملا لدولو بلكي مكزت ءامنكااه داش الا هكرت ازلُ ةعردولا

 ئهارغةكيلوصص انه تاارلةاضي| :عردول اف غلْذ اكنمض ة عب دولا اع
 لصحاذافرعرص هعئنو اشرا وكر ف هصيق ىدا ناو بصاغلا نهر

 ضثدحواف اش ىذوآ بون فوّقكب صاغلا دب ص ّمن بوصغبلا ]و
 العفرصخ هاوس ص فنلاش ران مضإصحاذكن أع ق يجز ةبر انك س ع
 ريّقُمل اك هناض بجوف ءىقلامب تصقن ىصاغلارب قئيعن اصقن هئال هيج

 ا ا

 و ءاديفبوصغللاعنانم ثناف اذاو تبوثلا نم عارزلاوماهطل نم
 "به موف منان ايعالاب عفر(: ىلا هري تحت ئاوم) ايفوُمسب | ناو [يض

 وجاي ةرملاض عيار م ؤعي_لعوف عف نان ضو تاجا فاك ايا ل دب

 حبب ةاوليد أى | ةقر فلل ملا ميكس ةجالا لو شييالا طقسنالو هيو ملثم
 "لادم اذا_د يرش لبزلالقنو بوسع عايخةرسوصوت هلا
 فرالاب هتصاقم هدص اقم ك1 لاف هيل اهقلا در بلطو بوصغللا

 ناف هلداطصا اًررِع بصغاذ او ْئمْضِنهْنا نمرماه يملا هدم ةرجاو

 ' ةوجاوديف 'ارطرصقن شراو دببعلا ن اه بص خلا عوكل هلا هدببص
 ةموُمنمريع نال [ئمضيالف ةسارحوأ ديصل بلك هعننمالد (يطصال|ةدم
 ةداطصاام بصاغلا ليو ة در ةئؤمو بلهلا در ملع بجاولا لب

 ورج هنعئمنمالو هدسوقلاو ةكبشل امة لا ةيجر (ل ن الح راوعل نم هريغكسب
 هدرلي | ةعذ نم لاصعيو ار خ سبح". |١:ازيضيالذ جن هعفطم
 اهلشمو م نصضي ل ةدم هدي تحت تم قاف دير انجب بصغ نمو ةرجا [اوفل



 ١ ديسلا نايل رب عضبلا ةيخفنم ىغربلا ُتْيِرئاَِو دبلا ثحن ٌلخربالرفل نال
 ١ ,قنملا وتثنا لاف هلُياخ فبطخحلادب نال [عسالو ةبوصخلاةمالا حوزب
 . سيمور حلا | يلثم حا نمط جبر الاى طو_و | لموعّر خا رهف ناب
 تعبواط نا ء طول اعرفه لم تناك اذا هي !نصضي ناد ير الا ل ثم
 [مالس| برغل نذحُت كيح م زلال مج االا اير يمالؤ توكسلابولو
 رحم ا رج انسمإ نوح الن اطبلا تح ثلا كل وخد مرعى ضم لبق نأ
 لعن و عجبا نسإ سفن لس اذان جا برهشن/ ناو هرج لا
 نيلسلإف نالخرلع نوللآلاو بل افقلاهبلا به ذاك جانسملا
 لع وسم هل جانننالا ب هللاهاياوملستو هنئزر م ا ثاجاة ممالاانلف
 3 ' ههلستو هسضن ىلع جألا رّمعذ جاتسملا مو هنم لكل : حصهلاو ةجاج ا

 ١ فوتسلجاننسللا دب تحض هلوخدئ طضد ثولصمر | نجاح ث اييخ اباه (يإ

 و هنن هد مس 0

 هلي تصفن اوس تبز صمت ءالغاب بصاخلا نصضذ هي انهيرح او ن ايضلا

 قس نان رزدوخأ رصف مناف منم ئثصمنب الو !(هالكد اهتصبقوا
 . ىيلان ود نيعلا فضفن ناو طقن ٌبيزلا ددالا بحال هنارهاظن
 د (صف هالخ اذ مار د هدصق تزهر ص قن ام لثم نمذ
 ١ مقل نصمت ناو »الغالب ضئانلا ل ثمو ىف ابل | در مثر د هتص عاص نص
 . ةقئلاز اصقنو اعهاضقن ناو ن اصفنلا شرا عم هدر نيعلا ندد
 در :ىّملاناضقت داز نو يملا شم ن مذ نيعلا ل اصقار دعب

 ' ناقيرطالم!-تيزلاكن مضل ]هن همت ل و د هشع بتصمس
 . ريمعلا هازل انا ترشلاو نمد ال هضورلالصاى  اميسعا ا
 و موفنم تربت بزل | نم بثهازلاو امل مث الديوطر و سام ١
 ١ وكام نود هنيع ةصقدو الخراصاذاريصعلا ف فالذملا 0

 ١ ٌريصعلاو تيزلاذ يدواعلا_لوقر[ئكّتراصاذا بطرلا ند ا
 تلا ئطبهن|داران | اهفرحأ نارمادي ءالغال ايد قالضفن نا 1
 |ذادنا هوي دقن هدرصق فن ل نو العال عمر صن اذ ا
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 سيلو هند نود هدم د ءالخالابصْقن ٠

 مبرل اكريصعل؛ جاثلا اشراق عبرو هليكمعبر
 هاصخااموهو مق صن / تاو الغلال امسي صمقن رمضله ن] |

ْ 7 

 نيل

 رغوناف تم" تصيد لكم مست مالا اناس
 فشمرل اكربصعل )عج هنا اثل

 لصإو حس الانكل سللفلا غل عف ارا | يحدد انهريجولا هذ
 هيلع يرج ازد وم اكدس ام بهازلا ن النمذظلالهن |هاوس جو 0 ا اد ىايؤرلاو دماح و | خبسلان عزي ولا ءلقلو انهةضورلا
 ب يللا !| -لصحناف لَك داب ز بصاغلإ ر عضو داك /

 فحم

 بك (صرو بصغر: ةلعفب تاصحولو زئهضيهنان ةدامز هدي

رك هلعفبال لص ىلا نوعين ابا لعج عصف
 لد فوصو س

 تانحكلل اودإبرلانمضدو اباب ةمش.لاو اغوصمرتتلا دوف

 , نمض بابلاو ةغاببصلا هه تلاذو ةبشالو|عوصملاوسلا
 قو عملا ةعبات ءتيراض نالهتمتحنم تلصح كى او ةعلصلا

لالا هل نكي [ سان اهضو هتعنص ةلازا بهاغل ا داراولو
 ناكض

 ظ 7 ل ل
 ضل زعز أريح الل ةداقالاب نضّتسلا رقت طوعدلاف (ي كيلدح
 هيزعلاو | ةنمال اوحوف لارتعالادح زو (جاذا اكد ةربقاليذلا
 ماد لاز اذ اهنا تادتءالا ل احن عو مقل ا هبت زتالكتيتك
 اذاام فالخب هببسس ايش بص الا نمضن/ ةلاوزب هىّقلا صئفش

 وهو [موقمالرب نييتنالل'ت دان وا تبقا ص قتلك د هل |ىدخ
 اهنولب هد( زلا دسيفنو ىدقم لوب نمسلل سيبلو ةمقلا ل أك
 دوعل ا بوضلك ب صاغلا ري ؤ هس ّعنص لعن ن عزارتحالال
 ها ضصنل ا جدالا ن | ةضورلا دباوز ىو [ماببشب هن. نعمل الف
 ىلا هدي وار ابسنو بصاغلارب ق ءانخااراعتب ةيبراجلا ة داب
 صخر صغلال نابسلاب نصضت [: 6 اهوحو ةطايملا تال انهو
 هن د اعرفو لاح هدرفهرشك .:ىئام هبصعولت من ضب الف

 نموا, س نل| تابعي تيافلاهنال ئش همرلب /مهرد يلا هتعف
 فل ناك ىف ل قميبلاذأ و ارا مقتل يطا (ن وحط وال

 . ةمقلاوز شل ب نمخبرت ل بسكدل



 را

 ٠ لابي وتحلا ديل اوضاع تمد صف اذا ةرعافم فاي اللخلا
 2 ةصقل بجاولان افدربلا ةذش. و للصدر رصف اذا, لاةئش ب

0 
 | همر نال دهملا ع افسالا زم حيام_رسكا او تلبصل اانكو
 | اهو أ هين م د بلاعتسالا
 . ارنِعمل ال ااههدصعي نم نب ثيح اهدازجإ | صْمن ناوه
 ا نيورشيلا اكسل ى دا نافءادنبالا لانى ذلا ببعتل|ةض ةماعلا

 1 | الدو د دتعاشللا يرغيف انبع هيلع لب امال |نعذي
 . خووشلا ىلإ ةياكر نعهجلل لب شعل الع ورش [ اعرب ز ام نصضد او
 . فيكهزهلادلو تاطبالاو سلا هلت انالثمر كلل |! بحاصعسا
 ا روما ون لعفبولو ءاوثملا طرغيلانّمِسل ا اليواحلا لوقورشدب
 ١ . «نومضم ريغ طرفي انّمسلا نوكقلطا هنا اهدحأ دا 00100

 ! اهون الن ييبلع صقل ادرن اذا ادم وهرب تك
 2 وفقارويدمدة نان ل ا ويا
 هاتف سللا فال اوهلوق انلا دانا زمسو داس بالا بلوق ةعلحلا د

 بلاط احن ىضلا مدين ارصالاواقلطم تومذم ريغ عنوتسمل نا :

 . دوعلا ركن وو هضاب لعدن لا ءام جلا زق ا/ نعت اهلا
 ش سيلو لحل ينشر اتتتست زحل اكلات هضدرلا»
 | هقد الم دلتلا بحاصإ قلا>الاريغب فالتا نع ع اذإ لب كنك
 ظ ا قالطإ عذر كحتسمام اذلآ ى اوزعذو لوق ع بإرلا نصدر
 ئ ذاامو نوهضمر بخ نان دوحلا بيرض عويض[ يل ةدايزلا نم لك
 ١ ةيرلارباوز ىف الان إف هتنبس مع ءانعلا .ةير املا نصّ تدان

 ١ 0 العر ىلا لملم معي هنادج ا
 ا تادإشلا باقى هوكعال فل اخ ازعي ل يلعتلاونقيلملا نبا
 ١ نعل انا مزيون يف لا فتصقلطواحو يرن طق ولم ةث| نم

 1 هنعمحاقساو هانغلا ضدي كمر ص تملا توشك < ل رلعن

 ١ ا نا ابكر رد ليو ع د ادوار )07 قم 1 ف

 بيسسسمل



 ةطنخإ اي يحبو يصت نر الك ذلو صعنلاشءاعمىاشيزابةرذلا ديف
 عسلي الع قدقلا تن اكاذاو كال1ل م نبع هنالَقيِت درعصت

 كلورعلا نم عنملاب فو | نيعل اع رقل ةمقلاىلالودعلا

 وجيم ثصاعلا مو ةصقوا لثهيلاىوانيعلا لع قمدقلاف سلال
 مائمخ |هريغيو ايعفيالو يرش [بحاص اههريطد_إ ناب تفرش ذ ريح

 فرصعيو لا زهرلاو بلافو ةدروهم اد صف ريغ نم توه
 كمر ر صن ْئ شر صقبالرصع ام نات قرف («تبيو بح ا دصقب
 برصعوارضعت ل قلا ىف لاقي (ىعشو قاثلانو د تادالا

 ههه يورك وروسيا ا ييسر هس تح

. 

 اموارخري علا نطاب كاس | اذ ام ليسيل هيرمخادصقبال

 اَم ااهوخوا هقاراب امل ن (صالب درلا نمر لاو تذلارمخوف بج |ولاو
 مهانررغ انال ةيزدلل د قع ى ضتنقن# ”ءافوف تقكاذ| ّيذلاريتخؤر بوجو
 دارك همرتئسملا در بجوجواماو اهل ضعتلا مدعو اهكرت اع ةيزخلا
 ةبشسايلاوادبصلا بلكو د طلا مدعام او اقلانما

 دببقلو ل امهالب درلا بوجو ى ةنمرنئملاو نم اك هديا د اخو هوك و ٠

 ظ امعسوا[يرشيربظا اذا (عنارةحالاد باد زلا نمةنموتكمل ا( جذلا مخ
 ١ تفادتانان تايهم ا فاك كذريغبو | لقنلاو ةبمل باهر || ذا اذكو

 1 حرصي ادرذلل ا [ظاكمالسالاب ةن سس الازم امر لخا ال ذ ينبح بلع
 0 نيونارلا و اهحاكلو نربالرسخلا رس ا نا لع *انبسيزلا ةقاراب ناكل

نخلا ةقإباذيرشا ثرحب كفار (يعجفارلا كادتما ناك نإ
 ا و

1 

| 
0100 

 تناك اهوناراىتلارومثأبا نالذيربلا محن امره اب دارا ناياديشي تيدي

 يدروالا ب اتدقور هاظلاو فري اكذ _رزلا"هقاداب تو غلاف اًدردب
 هنعرجزبو هب ةره ايلا نع ةسل ى وتم ىننهياطلسلاماكحالا#

 ٌ مرغل !لع.ج باليل د[تجالا لها نم الأح تئاراب رمايناالا قيال
 | ظ باك اذا مف مالكلاٌن اكو ىذالا ل 6: لام ةغيئح ىادنعن

 ظ ظ هنارهاظلاب هيج ضىر ناك ن ان |ديلقتو ااه ذم هلضسي دره (ييلا

 .لا(محاديف رك سملا/و | ازهكامه ذم ع بتي ال ى زل اي اعلا ل هو هيلع تاب
 ا لقن نه كلام نم ن ذ| الب هبوصعم بارت در ضرخ نو ِدمُرحو ىَهنأ



 ديلا ةبلاطن1ناف هدى عربج | د درب كا اهلا هبلاطف ضر | نم ابان
 ١ ضرالا تصقفن ناب درلا ف ضرع بص اخزا ن اكن انرظن باؤتلا درب
 ' وادب ص قتلا عافت الدرلاب عقدش لشسرالا ن اكو لالا همزلف لفن
 هعئرعي داراو ريع المو كلي انسان |لقن رت بص 2 16
 ' تاوه|.لقنرسسيتي راو هبريعتلا ن (مضلا زم هناخو عراش فاوأ

 ْ 010 ذانؤرب ٍدرلاب_لالقتسالاه لذ هّفيرط
 ١ يضاىرطرحا نمو |ثاوفىلا لقن نابدرلا ف ضرغ بصاغلل
 ١ نوالمرحو درلاف تلا(! نذ | نمر الذ: خالا فرطل االك ايلا
 .٠ نم ٌئوءدعب اناو رع ريغ كام قاهرمح رب طن ذاالب ضرع
 ١ وحلو نايطلاطقسي ةما رسنالاه انضر نال ةرفعم امإقب كلاي

 , نكلاخز ان ضل ا دعب هلرثا,ءكيدرتلا نا(ضعذ د ضنغف يدعتنلازثا
 . , لعايا ا ا بارتل |دسرسلادطو
 ١ ىدرتلا نايضرعذ د ىوس ُضرِعْرطل اف بص اخلا ن اكن او جدالا
 ١ الخمس ارح الاب لالا ىض ناو نذا اليطلا لذ كلم خيرفنل
 ٠ .نذابراولو_ءكطلا قضيب لوا يداكل_ب لوق قالطا همضوب إف
 . مليش هنود وارمحجب_لوعشلا بارتلا قسم اولو يدرتلا ناهض ٠ ملت طل! بنصا خلاف ةمادتسالاب ىكرالو.رطلا ف كلا
 ١ , كرلا؛ًمثبناهيلعهرهجاو ولثمدرب_ كالا بلاط حبر ببسوبهوا
 . ناو رطلا هلزاجو بارثلا دمي ثيحهبٌديطلاو_لذملا دب هبضاغلاو

 ١ ناجاريفو احمق نعض ب ارتلا لثمدقف نان حكلايلا هيف نذاي
 . تكانم لقت دعب م [بلخيم وفتف ننال قزم صقن ام اهدحا

0 

3 
 ١ كاثلاو هريكو يوعبل اهب عطقو صملا نعى شه اهلفن نيمقل | ند ام اح

 ظ اطلب ناذبص خلا نارهون بضرغال ثيح نذالاسسياقتل ادد 36 ا ظ فاحل لوقو يدسو لإ اهح بارنل همت سمو !زه سصرتكالا 1 1
 1 الاو هجووهو كفلن نع لثم ندد مان ذرب سلا طاع أ ْ ١

 ١ تادجةداعا لة بوست بصاغلا فلكو ففلتاذ الثني[ ملن ا
 . همزلوهَّن داع|همززنهمرهوا| ةرب ىف ثدي 6 ادادحب بضخ اذا ظ
 . © رطعأل لح ن اب ةرفدإ الط نييردنبب مامالا قرثد جصالا و دعىشرالا .. 0
 ' هتئاو دب ك(ذ هبسشف فلتخ ةبلبالا تاهو توافنب داعب.ال 1
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 يا ةحاس زن كا املا اهلو يداه او 0 _ املا

 لب ةنيفسلا فوك احالعنبنس نمد ندع مص
 ءانبلا نم امعزن هيلع 9 اهكلهرااهيلعيىنبو |. نب اجر داوءجاس بع

 م 5 ْ 535 1 3 3-3

 اهالعافةحاسلاهتحرداراطسنلإ لعل بزجر|نضالس ل |
 كالف فيلو ب اما سفن رف ني ادا قرغلا عزت منخي ماد

 كابو ةجاسلا حرل هو انب مدهر امك (عارف تءوص ف عانت اهئ اول, هيلا
 بصاغلا_لامالا[يِف ل اذااعن 0-2-2

 امرك فاخنااليواحلاكوفو هلام عضو_ ب بصغل ا زعزيو |
 ةشفيسلا ف نكي اذ معلا جحجرن ىضنقي بصاغلا للامربغ

 بعل ل عيهو ونلا لقد دقو ملامانال يم 6 تن اهو! بصاخلاتتامالإ
 ةفيفسلا  ن اكولنكل اال هيلع ىرجج الو عزنلا مدع حيصت
 فاخىنااليود احلا تزف لضزخوب اك حب للا كعيزن رح كلا
 ةرمابعزمدخؤنال سلا هذهو مرت ريغ ىلا لمنال امرا



 ' طيخويزن ءل ال ةحجاس عيزن بكا ىاريظنتلل طب لوقف فاكلاو دار الا
 ١ روز هعزن نم فك من نما ناهريغوائ دارج وم ناوهح حرج نم
 واكو اكلة الخايم اح | ناءولو مر خم ان اوبل ت اعد[ مهبتل | يد
 ا "نمالا غيوص ىناءا زائف لبو | ترحب ةطاخ دعب دنا نللو تمل.
 .. ؟ءانتم| نالذ توما ميوص و اماو بكا ايلى ا درلا ع نمي اه*افتنالف
 ظ 9 جورلا ير ناكانا دوذحم ا ف وخر دعي حملا ف غقللا
 مرج ر يريرلا نالف ٍةَدَرِلا وصف اماو ك ذ كلاندقو
 عرج بوصغماب طبخولاهعنارتحال م رةسملابناويح اديبقبر

 . ىلابالو عزتي هن افر بز كل او سوفعلا بلكل ارت ْز يك ناوب
 . نوك نا نع قزفاالف بصاخلار يغل؛ نكن املا هكالمم
 ' عيدنا لياقمو خجارلا ىف هل ناكن ا انكو ل وكمريغو)ا/وكام
 ظ نعى لاب لس بسمو الاد جدل ةضالثا لح تلولايلا نم
 - ليرلاو ليساملا دوا دوتاهاور كام يغل ناوي ا ب ذ
 ٍِ هلجالنانكنالا بجديغ ت]ابلا ف دجب دملاذادضتعي ل يذلا
 ١ بناوبجلا ف الت ام يم حل ص | نف اوبانهامببسالم لغالا ق أطابتحا
 ' اهديغ و نتبرملا قوس اوفلا قضي ذوملا تالبانم حرخ يذلا
 ' دستو ةضاخ بلمالا همافعم وقد اه واحذلا,تلوكي آف التاو
 ' فيجو ّىء دالانصخع الم 1 الا ع

 اضع

  عضااذاو ىدالاريغيرهاظلا نيّسلا ءاقبب مابنعا الوعل عوني
 ظ 3 ان هسفن تبصاخلا طاخ ن ف هل 22101010111711 -
 نا جور جم اعز (ضلا د ارفف هنذ ا,هريغ حرج هب طاخ ناو هلع
  اصغم اما عط هغببضلمرذ نك ءالا قفل يجن ااذلو بصخلا#

 هنمطيخ ا عز الن ىاىدالا ت امن او فواح ا تلوث و هلكا
 ' مكذ 00 ىف يذل 0 و
 ١ ةهيحواحفن هضو ةكوونلا نلطاو عزنلا ةيئلا ىف
 ١ داشرالا ملعير ج كالفن هاوس (ىيدتركزب 0
 ١١ علقلارثانادناى>رواملا عَن هي اركلا قف كو ولي فاالخم ا يا اوس
 ١ هبوثوع بوصغملا طيف اب طيجولو -عزنالاو عامل اشحن

 "هي



 تةصلختل نرظرستاو ىتخيالاك لاف جرن عباس ني
 هلجال فرطلاوسلاعيتحااملعذبب(ايال تيراخا | ضقن شر اعمو ا
 ترسل افسلب الاؤنم هجارخ|ن لم او الثم ةر بك قرر انيد عفو |ذ 4

 بحاضينمو# اوس | ا دمعه ربحا بكام لع عوتقولا ن اكنامت
 ندد] انزل تمل حف ن اكناوسلابةرمسلارضدفن شرءاد نر

 اهنالةربدملاص فن شربادد نزلا كلا هم رغبدح نم طبرغت ريغ
 يراج لبصفتلا انهو كلام نمريصقدالو هلام صيلختل ترسك
 . دخاوانبلاض مسالا جور خرذعتفربكو اننبلخد اذا ليصفلا
 بصعاذا(هعمزلاذخ ايفر يصعو ضو زب صضسم تلليإ

 حت ضيبهنم بصخاذا مذ جرفلاو ثصاخلا هكريزفرذب هثم
 .هل موه (لع مرن نال الخراصف ربصع هبصعاذ منخل او

 صسالا,صقن هثالثل !ىق ثدح اذ ا(مث صقنلاش راع م ى اش يزعابب

 ناف ائريصع» تمن عير كلاب ببوصغللا: ىف تصقن ناك
 بصاغلا ل ان ةمرتكم تناكن ارظن ا[ مخربصعلا لاهتسا

 همر ناتو ناو ييواكلايلا نوكرو ءىقلا#لاك [عمم زغب
 هر م>] يك سف_صاصتخالاو د ذخ] و مهلا بداغلاى عف
 مريخ هنم بعت نفد لج اور مخم ا نع ضرع لنا راجل يعاشم
 “غلاه غبر جتيمرلجو االخ بصاغل ارب ف تمر اصو همرغيي

 صئخو ه (4 ن اعرف (هن ا صئمناللث رح هنو دو تارك ةلاو خبرلا

 دخ اذ هنك اضرعم ه(قلاث هم راجو |[ ان_رمخ هدنعن مؤ هب

 لالنخا ض عملا سلف هعبدق دادلاو هدب ىف شنا كفر ملا هزبغ
 بصاغلا ف لتاولو دباو_زلا نم ضارعالا مدعب ريْمئلاو دلألاوا

 ةشْيم لم هنا بص غلاو لزم نا( ىد 6 عوبرمريكيائلج
 هوبي نلتحاوهنس ان اراؤلاهاج الج بنش م يصاخلا ١

 بصاغلا عبصن اووّتبلام ءقِب لصالا نالسكاالا_لوق لوقل

 بؤ[ ونت ع ومج م صّقن كاذب هش دحمن هريغيزموا| تبوثلا
 بصاخغلا همرخب خبصلاق كصقنل اف يسقى عاند ايوا خبصلاو



 :ىقلا بسح (هلع عروب خبصلاو بولا نيب ىاامزيب ديازلاد هكلام
 ١-2 هغبطص محب 0 ا

 1 1 و بوئلابسلا الخ يفصل تان" 7  بوثلا هب جبصو مشع . مف (غبصو ةرشك منو اوث بصعاذات
 ١ تتداز نادل شالو بض اغلا اعمر عا بلاها بولا
 ١ ١ صن ل عذل ثدح ناو ضحرث | هنم دوجوملا نالدمقل
 م0 او بول اسكا مريغل خبصلا ناكذ او سرالاممرخ

 ك0
 00 لا تراهن انفو من
 ' اوبس لرش ةكرشلا ته تسيلو هيوستلاب (منيب و دايزل اف نيبلل
 :طلخ لرش لب (هريغو ةضورلاو ديول ا ىنيكيشلا مانع ضو
 امتامنم لكورخالا لام نع (هرح ا ءهكلملضُن [عم سدعُت
 ظ باطمإوفو اكحو يونسالاو سلام ياعتم اكل ف هكلم ناك ام كاع
 ظ تدراازول هرباوف نمو ل افهاضنراو باودالا نم عمجزع
 ١ | ٠ ل شمل لعما حد عمزاو هتداززب محاصر ة اهرجإ ست

 تناكل ةرشع اغوبصم بوثل | ىق تراصول خح غبلا ظ ا
 هتوف بصاغلام زغيف اعد اضغبصلا ن از بوثل | بحاصل | |
 ةفصلاكو يف اننع.ز اك ناو غبصلاو ببوثلاوهزصالا نا ء بح اصل |

 2 هةنصق بصاغلام زي هي اع هشراصول مهو بولا ةعبانلا
 ' 00 ل وداع ادا قد نفرد بتل بحاصلو حبصلا

 بوثا !بحاصلاشإلثا غسلاو بوثلا يبحاص نيب نولت ظ
 ظ | 1 ةفلاس ةلفسسما خلا كنا[ نانانلا 0
 2 ظْعي انتل و 0 ١ 1 يا . ١ «ه؟صاعلاناك_لب ايوصغم خبصلان كب /ن او هّسصِق فصن خبصلا 1

 ظ | دا ومتم بيبوصعلا لكم لا تاني صلال كلب نوعا تدع
 لااش مجبر انا اياك كا هوك د ضافْملاو نمسلا
 ظ 02 لطت نأ :فالاو تلماسلا فال روزا طا هدحا

 ١ ا
 2 5-5 ١ 4 0 ظ ْ

 ظ 3



 04 فسار عة فال قلل سر دوو هيفا
 ّ بيطلاو او نيسعما نييضاقلا نع صفتلاااه"نوكب نان لجو يفارلا

 بلف صمأ وهو ملسو وهجتدنبلا نعاشيا بشلل امام ١
 هاراذ (زللطيسبل اوني الأم الك هيضقوهو نحلا وهو توتلا

 ربّتعلل اليف بولا ءىق هتتواقز اول © صفا فرط ة-
 ةدلخمقو او لاراعاضننلاو ةدإ طزلا ىريوص ىف وهَتلا يس
 دارا غيوص ة يلع وسصملابوثلا نولي ن أى غبش اهنا
 200 ب

 لابعال اكن وكر نا خشب ص قتلا وصو وامكرروتصحال

 موق عت نس تباتلا وحلا هدنض غلا فكموقد الع
 7 نورشكع هتعفو بوثلاةنضكعا|ذاف تائلاال

 تايجر سر نش وت ءةرشعال

 10 اهلا »دايك حمم هن ارم م تاعي
 هنماصختال (فلصف نكما اذااما ب لان خبصلإطصئررذعت

 تلصختب ا. ىإرصعتم علذ فلكو حلق هبصاقلا فاعبإب نيع

 علق ملكي اكىا تابنو"انبأل ا! لالا بط نا »علق رعب نيع

 صال لزب ناوى اداذب كد تشيع اذ ماس ن بتاتاوكبلا
 ةتدالاو ا بوثلا تمتع لفلإصّقند !س]غلاد "بلال

 و الا ربجج او نوير وصل|رم نس لقلا فيلع 2

 ْ 30 اهو دوام يدا

 ٍ ظ يدار داو اند الارلع يد هوه خصل مدلا_ك( ذآو
 ا 2 0 علق_ملكيامل 0 ميجا اعبت
 حم هززرالا ناو عياذلاب عم ثا ع بداخل تال ل0

 ةضو م ارزيرولا قالقن و دوحلاكبوثلاو تناك ام ادوعن .
 دامالازا م ا هو نيضاعل/نعانه

 0 ا ارسخرسك بصاغلاو ماذا
 كل نا كأم +.ناولف بحال ال هعبا اعتزل خللا

 نا

 سس
- 



 ,ىتسلا مة قلاب سازغلاو *انرلا هيلع كله نا ضر الا كا ءواعبصلا
 000 ا ا انه ل طا د هلنليد طوخ [نينلاو
 نك ارحب نسملاو ريعتسسهلا فالحب #املا لاةجاح هب نامل
 هنوكاو| ((هضارتب خبصلا قبناو :ىنمل ( اقل يلاحجاتحاكإ د (مرعم هل
 ةعبب بصاخلا تلك بوثلا رعب ياخ مدان هلصف نكيال
 الث / 1 اح هسسكعال بوثلا حم | يا

 0 6 افيلكتاما عبصلا حم |عمدعس 0
 2001 رك هدحو عي زم كمبشااسل نالتسولا
 0 لا او هدحودهب
 ظ ١ عك ادا يعايد طلستالف دعتم بص اغلا نالت
 دارفنالا اضهرح ادارات ارثشال ؛ انهلحو تببصاغلاربغل اناك
 بحاص داراولو عنمما را م

 موزلاو يواملا لوز 0 ىنح ع شم هل اعئتس اب
1 0 00 000 

 زلاعيس اذا عبصلا ع بصاغلام ارا |قلطا (هدحا نآرمادنو سس خلاد أ
 6 ثقب | كحايصارتوا لصفر زعُت اذام ك4(: لحد 0

 نيكه ]ص اع اذا ك1 حو غيصلا : بصاغلا م ازلا قلطا ١
 زيقنالامطْلِخَو فخ ثلكياليز |ةضورلاو زبرعلا فرصءال ان الو ظ

 اكهزيفنكم | ان هربغب بوصعملا بص اخإ | طلخ اذا ككالها

 مل ناد قابس اكزعيمتلا فلك :ارييس : طن 'اضيب :طنح طلخاذإ
 ا ا ا

 ج ” أوس 0 ل ل ل
 بص الاف بوصنعملا ثيعدررزعتلو اسمو اا ثابو |دوجاب طلخ

 . "ادرابطلخ) نأ هنمو| طولخم اديغ 125 ظ
 ""طلخ|د | سلملا نيبو هنيباقرئلاو حوببسل ىبيتمل [ع اكرتشمر ضي الو نص ' ْ
 | السي | ةضرشلا تشتد ابن ا رز الا الا 590 ا
 اغل | نمضي انيهد ةبر اضملاوفا حا :انتح]_لبامات هتقحال ْ 1

 0 ٠ امزسحلا نواف لاند تاغم بخل ايولو ككلدزلا
 م طلخا ناب كوفلالكشتس | دقو عيال نم ةكرشلا توس فدا

2 

/ - 

 ا خخ / : .3 ا ا 0

0 
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 ىعئاشلاد عوف نمو ةجيرشلا نم ديعب ن | ىكبسلاتلاةو كأله

 ريغتلاب بوصغم ا نعلوزبالكيلان |مترعافن م نالت و
 الهاهن[غعوو اود لايسلان طلشلاب هيف تروصغملا ةبرل اذار عز

 - بوصغلا كله ىف | كرست بص اهلانم ةياحو ,ىتموهو

 بوصغملاق يقرلا ل عجو سره ةطشم ا زم ت
 ىقشت الها يراشلان محل | نم نكع تدع طن ا لبو ةديصع

 ةبرملا بصاغلا كا« ليف هيلعو_لاوفالامر يظارهانه كالدلا لع

 لمى ا ىقبتوا لالا ح ؤيضكال ملا, ف ولم [ئال شوخو ةديصحا|و
 ناحل سْخل ايرلكيال (لقو هتبز سيئول اكمقح اعطاق ناو دحل | نوكب
 هب م زجو دال ىكبسلا جيو ضو رلاد زيرعلا ىف حييجنت الب
 ىاثلاه جر عشب ةضورلام الك ن ايدي رق نكاوتلت ةيحي د ونلا
 يال اج اهسن اكول و ةلسيسل اوي اطذ سايح مسار وتل ونادرا
 اف ابلا درو اهب لص اح اص تقنلا_ّرا بصاغز ا لعذ كالهلا ىلا
 د ددادعلادب عطفلَةء ملا مرق شرالا نوكي نا نيب قرم
 لطبين ا نيبالو توعتالو | ىف ابلا عف اضل عم هتوفب نا نيبالو
 ما جوثلانبزيو ةطنح لا , طكاشلو الامسالا هيلع تيانح اب

 نخد لم مثء ذ زي سنو زب زمربيعْس زين بصاخلا ىلا كطسإلا

 فلياو نْخُرب ذو ارب اًويحتس طلخ اذ | مف هزيبت نكم ام (هوكد
 دخإر مت ىف ةففسااهت 7-10 او زعبملان اكمال ك/اهياك

 دست لع ةنرإلاو حاكنبال بص اغل | ن امضد ذحاع موهس بصمات م
 تلسريءلمن هرخ الا لهيجل اعجرو هلوقب هبيفعت_ركذاذخالا

 فلتلادنو يالا ضن تح نايضري ىزذ حاك لاريخد بصاغلا دي ىلع
 ها <بصغلاذخالااعءاوس بصاخلا باطيو اب اطي نإ نيب
 مهالاط قس يجاو هناذ ار يغب ةربغل اه إعو ري ترث ا نال ءلميج

 بلاطي/جوزا ادع تفلتف ةبوصغملا هبصاغلاجو ولو ن اضلاال

 'انثتساو ديلا تحن ل خرتال ةجوزل ا نالكسهزيم | ىلع ارنمسفل جوزلا

 اضياىئتس دن |مهلصاو داش الا رعدرب لبق نفد ياو زل | نم هزه
 50-_- اك اذاهكلايل ه درل هسح بوصملا عؤتن نمو هدي أو مكاحما د

 ا معدخا
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 مالك / 00/3777 مسح
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 بصاخلإزمذخالامرغإ ذإو فم بوصغملانعو |اموح بصاغلا .الوم 2»

 ذخالادسر عم انلق انمُئْشف ن (ىضال ذا اهيرحرو | كا( | دبع هبصاغلا
 .ومهودهنمذتيسللا طلخدنالا: ؤليوصلا كه ز ميش دبإلق هس («
 ناليزب هسماو اخ ادب نال بص (غلإن امذ هزخاب_#كو زبإلىذلا ذخالا
 يكن اهضاو ك1[ | نعاع ريش امئياَسل [ا هل دين 2, صاخلا ناض
 ”اعاذ | هز (ضذخإ عج نفل ( يزمزخالا: كلا دبعو ةئبرخحلا 1

 وهز نعجحرب | بمععإ | معن ارظني م رع« بصاغلا لع عجيب يف
 بصغلا ل عتجز |عججرو::هرنع نزناهد امض ء بل عر فتسل بص اغلاك

 تناك اب هكا هزم هذخاول . :نمذيالا لج ا قءوصو حجم ماو
 ١ ةدخأ نص امال توغل أو عي دو و نهترسل ةناماذب [لص| ىف هدي

 . نصوفكاالا نمنح |ول نمضي ىذلات هفلت| ناب هن َّرفو |مكلامزم
 مل[ رف ريعتسمو هبهتمو رتشمكن اهضري اهعضو ىف هدي تناك
 . هشامارب عضو ق ةرب تاكداوس هن هض بل ِعرْفتسا بوصغملا
 واهّبيتاوا بص اخل| زم بوصغملا ىزكش [زمو ن (مكريوا
 0 اا فلا كيل مت ودي قفلت اغتسا
 صئبلا عدد اشو | عد بيعت نالص تن ناو فلتلا اليضبقلا

 ٍخاو بصاغلا دي ىف تن اكاصك ىلا ظظر ايلا نصضيالو بو امس هئاب
 دن ناو الثمر عمه يلعن ةيوصخللاة مالا بيتماواكرتشما باكل طد
 بصاغل الع هر اذا دشم عجب الو كه( ِآَف جو زل اايطوف تصاخلا
 | ذالام ىوالا ةلئسملا مي وضو هئاس شاور كيو شرا الو ةمئفبالو لثس
 ان ىقيالوالا بلطملا فب 6:نتعلزو اقيقرو | ارح دفعس لهد ١ ةيبقلا بسر حرل اول انف ىهكتسم تجرخ مت اهدلواف ةنم |ايزكشا
 مااًمحلصفنا|ذاةمالا ديسل هت ررب رئت تعمق ىرتشسلالعو
 ريغد اننبم لصفناذ 6 .ءكلم ليو هنبب لاح هن الديانتك انئم
 نككالو ةلولبملا تق و ةنال ةدالولام وب ةصيفلا بتعت ومر خالف ةيانج
 باخا|لعمب حجت داولاء هذ ىزتشسلام رغاذ]و هلق ههيوفن
 مهسب ناىلع يداشملا ل خد لبراولا نانخ بجوبالىكرشلال ال
 ةعب دول اك هذمد ام عجز هنّيضم ريغ هيد ضبف ض لو انا هل

 و

 شر

 روج

 بيو يا سجس

- 1 2 8# 

 . ١

 د



 انياع يرتشملا ىو ناكافبقر ناعاذا(عيزارتجالا اح نوكيدلولا دسقرو
 م زال مرح ذا ثيسن ريغ قيقر قيوصلا ف فدلولان 6 مير
 ءااسيؤوفاض ارش |اواام ةيناتلا ل ئسلا عدم هانز |

 ا ل ' ةقأكاسم كتجرخم سرغ

 اذه ةءاج او ه«مالسلانط فشلا لم. تالاعما 1
 ةصقلعحرب بصاغلاز مرج( نسلاو بصاغلار برغي مررضلا
 بصاخلا عع ججريو علْثب رح امر غرف :عئزللااماو عدول اء نيعلا
 ةيرصخلا مادا ان بماعإ رع ناو ٌيعسلاب
 امفرحا همتعاو اهب ئاواكايصلاعددال صاصق توصغئلادبعلال تثو|
 باور اجيابال سا ي وصلا ن وكف بصاخا | كرير خالان م نذان
 سلو صا | زمى والا اما تالثلا د وثملا هزه نم ضف اريالف نينو
 هلكاذ ةذ ابيض هماعط هيلا مدت نان ةك(يلا ثص اغا اًرغ اذ ىو
 رش بيلا لع ارتلا نالاارعبمبصاغلان اف هما عطنا رعئسب اوفو
 دجوت لول هن | اذه نمذخوب و ردرغل اعرف ش ابمللع دفن فالثالا
 اعطاها دك | ناك ن (نضلا نم ةاربلاب 4و اف سد رك بصاغلا نم
 بص غل |م اعط هنا | دفئئعم هنم ن ذا بغي بصاغلا مس | ده هسفن
 بصاغلا لاول مم كالا ف عرارتلان هكلامر يغىلا بصاخز| همزخولو

 م رظالا ف بصاغل | !ععجرب )لك الا مرخ ن ان ىوه همّرِق نيح
 -فرتعم نال بفزملا لغسل الا لع عجيب ل تصاغلام رغ ناد
 دحاو ىلع ينبح ارا | سيلذ لل اظ ريقي رع عجدويالنم ولظم هن(
 هبوصخملا بص اغلا جون اذا اهىغو هين اثل | عوضلا امأو (ينم
 1 وظن ' اربي بصاخلا نان لاح اب الهاجاه داداف تسلا
 ا اوك بعلاو عربل ايف فر صنلا بتيوقت يل !هبسننل ( م الر | داليالان اه
 ١ رار ينم تيا كف جوزتلارعب كايا دنع تنفلنز6
 ب م ١ ؛ 0 ث رن نم هبوصغلاد علال تف | >١اهىهو ةدز نلاامأو ى ايبسو هسا

 الوهو هبصاخل ادب ت<توهو اص اصف لك( ا هلتتف الليبعو |هكلا
 1 تلت انالروزغ) | ىلع ةرش بيلا هد قت ءارعب هبصاخلا ن 6 هتك راعي
 00 هلايصلاعف د لثمن هكل ام لج ب بوصغيإ ا دبعلا كاصولو كل اوه

 !؛ 0-2 ١ ٠



 ظ 0 ل ا ا ا لل
 ممبارلاامأو نمضي ؟:ةلدبعل | ناكولانملو هسفت دبحلا فالتاك
 وهو هبيهنات هلكلال م وصخملا بصاغلا بهو اذإ ام ىثد
 ” ظولاد حل ؛اربي بطاطل | نات هضِبف و هبصاغلا بلكأم وِئظن.
 ” لا 1| بط اخلإلرما|ناامىهو ةسمالا اماوبللالا هل
 هنطن_كلاهاو هقرع 6هفنعب بصاغلا تكاهارم او | هقنع اك
 | | نالااربب لضاقلا ن6 بصاغل ادبغ توزعوضلا ب
 قلطاو هّفنَعا بل اق ءاوسو هيف ثذالابو ا قتعلاب كلم فلتا
 بصاغلا لاف اذاهيف ناالالكسفل نعو | قعدانوا
 نسوصلااماو داشر الا »عن انلذ دوما تامر ان مهم حطو نري نم ةضودلاو زبرعل | ىف نيفلطم لنكجو ينعق تعا
 بوصغماكااف ارح انس | اذا ام شو اسيض ءارببإلول | ثالثلا
 هئاب (ييملكق الهاج هش ساوا وع دوتساو | بص غلا نم
 كاذلو م انريخ نملكى  ظيلستل ا نا(هف 6 *أوبلا هاعوجون هكلم

(2 

 ظ 0 ل عسا :لا نم رشم فله ةغلاهذخام ىف | |
 قحاعرشايثو ةيداقتم لاو |ءعافشلا نمو |هيومئلاو| ظ
 .فضيعل اب ف .داح !4عمرقلا كرشلا تبني بكر يق حتا 1

 0 |ايريث [مفذخالا نوكاو هب بلم ىذلا
 اد ارهثريخلا ل امذخان م ىثتسل اك هنا لع اييينتهبصخلا

 . تامل اما به ذ هلاعمد ابدعت يرسل ال فو (هنريغو_ربلا ا
 . يعير يمجبادمالطصالا ىف اعمسلا نبا »عنو توالإإا بيلامالا ظ

 دقو غل ذنس يزلاى عملا [نارّوعملاوةلعلا نييعت فاونلتخام ىف اقلا ٌْ

 ْ هحفشلا» يف تن اموهيو ذوخايلا ثالث ةعفشلابذخالا نايا 1
 هيلاو مشار اقعلاوهو دوخ الا لو آلا هنم ذوخ اياد دخالاو 0
 اهل علانعم ض.| ىف ثتاغاىا حبات لوا ف ةعئشلا هلوقيد نا |

 دساتلال قر مب يسلم اورلا يف تلئاد لصالا اأو قنم ناك اموهو

1 ' | 
ْ 1 | 

 .لوصار | 0 ل ِ

 1 : ١



 5و

 2 [ رك كك 0 كك مب عج

 م

 بايك ع بانر يغبلوقنم ىف الوخ اقم هعبتيو بوصنملا

 7 2 يؤ اى ةعفد دخوب لب يرخادعب ةزمزج ال عزو ناويحو

 يالا ةعفش الف مص |نو د يشسلاوٌءانبلا عيبا ذ ا بح | نو د
 : ْن

 م 5 طل د |
 1 ا 5 1

 : و

 3 نس
. 
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 ميالف

 رجسلاو نوال عيفشلاذخاي_لبر تلا ف ةعفشلا تب
 ,٠ ٌرهاظلا نر ف ىرخ ل

 هبيبلبص و جنس |نينبن اكول ورم اك[ الا (عر هلوصاؤو ير شيلا

 يرن ةعفش الف هببصن اهدحاع ابن (ضديغلو ا اهرحال فقس اع
 واهنو د هلا تعسو رس اك ستنم فقتل 9 اولانكو امل ارق الذا

 هفقسلاعصو ااهرحو ةرجاوهو عيبملا بشل حصالا ف سارق نو ددعم

 رحجشلاو ءانبر| نم عب انعم ضرالإ ىف وش ةييرصالاو تالوقشل

 تا هالحال ياو فو عّربوازخايو ُهُكِبرْسس ّن ذوي ىكح عيبب نا هل

 ةيباورىوو هب قحاو هن ذرب /و ئاب |ذاف هليرثس نذوب ىفح عيس

 ظفل نا لالدتسالا هجو نُل ابهبقح اوه لسمريغ ىف كيك
 يره او هسارغ عم ناسبلل طياح ا ظفل و نإ عم سارلا (عيرلا

 ةعئرلا نبا لاف ا كيرشللا ىلع ض علال عيسلا مركب هنا ىضتش
 قداشلا ل اركوربخ ا نع ديج الو انباصد | نمرح |نع هه رفظا/و

 ير ذالا لانو ىَْن |طباح ا ضضوُك ىو قن اونرض ل 1
 ممسو هيلعس | لص ئلاون ةخص باب غبسعالا صن هيصّئقل يذلا هنا
 فرافلاؤعب_ل اقو ير افلامب حرص اقف ىشآرمزل ا هبرفط دقد
 رفشل ازخ(ب /دسفو ل هنالرؤ عل ا" حك عسل السيرقل ا اذه نأ
 تذااذا كبرشلان ااضياثيرج إ ىذتقمو :ىفشلاب عييشلا
 لا ىر تشان مهب قحا نولمال هريخ غابف راس لف هكبرش

 قحارلاو بل 6 هيلا بهذ 0 1 2
 : ميال ا ن':ةعفرلانب > ىادوهبسو حش ب

 اسوس هريخئ اهست ذخالا ل نأ ةيضندلاو ةيكلالاد ةيعئاشلا



١ 

 بريل اذه م ويمم نا نم مهدنعم اقام ايف الطاب اكس ماكو ىشنا
 ثدحإ و ءزر | ف بسالة فشلا نرك هب لصالاو اهقالطالار يقم سيب

 تعقو |ذاف مسد رإ مف :عمشل ايوضقإسو ىلع هس [!صونلا ناربأج ١
 اماهلظفل ف دايم خلاه او ر ةعفش الذ قزطلا تفرّصو دودح ا 0
 لال دّتيسالا هجو هثررج ا :عنمشلا ان ملعس إف جئنلا لعج |

 قى نوكءالادهو قتطلاو دو ره او ةملنفل اهلخذت ام [ًضخ هن | د ظ
 داقعلاو هِنِم ةليشلا درهضامو د بال _لوتسلان الو تالوقشلا أ[:

 راقعلا مر نعي وغياعبان نولي ساو ءابلاهمصوو ن ديبإتلل ا
 ' لان ايطسا تيتو |حمتام ن الامال اكتباثلا ([

 ليهفزفسلا نم هبيصن عم عاف ةصاخ اهرحالولعلاو نينا نم
 لفسلاالدخابالو اولعل |تصنو لفسلا :ىؤشلا كلش لادخاب
 ةكرش هش اهف تت غ| دعوؤشل | ناليإ الا ميحد ١ن [جو طوف
 ربحباموهو | يسقص ىف عشا تست اغاوولعلا ىف ةكرش الو
 .طبض وف رصالاو :ىسف) | هجيرش بلط |ذاءدمست اع كررشلا

 وه مع #4 -

 | ال1 ف يصرفو قع منو ا دلدنم بكوتشمر كسل ةعشعلا لق هن ظ مر
 ذلن ان برد يف ن اءن |هن |اهوكحتو _ | دلا مم هليل الييصعتو
 ناو كولمر يع بررلا اذه لثم نالالصا هيف ٌءعمشلا تش م

 هذه هلاحلاو بررل اف باكل ٌيوصوهو دف ان ريغ سر ذ ىف نا
 هبديصن مدح عاب ذا كصلا ىف ّرم اكلها نبب  كرتشم كام
 قعم ا يشلا الب اق ن اكن ا هِي دع فشلا هئاءر شلف هدحور هي از م

 يف م هع فسالف 'ةىسفلل ل. اننا اهرمم سارلا عاب ناو ّرم يذلا ,
 ناراقني هعئْسلاب طمف رم اذخ ا_ملزهو يمل لرش الذارارلا

 رمال ن اكو | غد اش لا رخ ا بباب ضف نكس | ناب ٌدبدنم يرغشسملا نا ا

 . يا مشلا تشي زباب ناي نأو زحل فرخ[ ١

 سادلار مص هكرشل اددرضلاب لازباال رضلاو يرث اير |رضالا

 0 ةافانكتنسلا نود 1

 ةدنال| ناعما مدعل اف مسنيال اماماو هرحور جيلا ف ةكرد اا
 4 اح (مرنص عيت. 1 ووش اطر_هامحلسوئزم جعل ا

1 

 هب

 هش



 نال هيف ََعْمْسالز وسما نهد حب انز | ى ابيع انزل نانوحبالو
 دوم لزب نم ةهسفلا ررص عف د تفشل |هت وب ةسيعيإا
 مه صحى عفا |نذا_( هيلا هرباصلاة صح ا دارفا و ا ةجاخلاو
 بكا ذا كي شلا وحدا كد ؤكوةعولالاورحصلامحاى

 هطلس ل عفر / اذ فمر ضل |س .كبرش صلح نادهبرصن عيبيف
 مضنإل اريح الاد ياوزلا مس قل ابدييقتلاو ه ذخأ قع عرشلا
 دن ناك اك نيمسفلادخ ار [عنم عائتنال| نكي درهعسكى ضارتل اب
 ىدارنل ا( مسقشلا اذلو درل | ء مست اع راج ا الذ ا خمضفل | مق مسقنسلاب
 اهرشلع اهرحال ةريغصرارلَّ سعلا بلاط ت صن لقلوب: 227

 ”امتنالّء عفشلا هكيرشل تشر بصي رشعلا ثحاص عاب اذه
 نمش انلاررضلا عن دوهو ةعفشلا تشك ءهلح لي ذلاق عملا

 حلو بحاصربح | ةهشفلاوشعلا تكا ام بطول ذ | يسفلا
 2 : فلا كترب بليضاظلال إل ١
 زخالاق اثل!نكرلارثلألا بحاص [رلط | ذا :يسفلا كعرمج ن |
 باهل عفشالف ةبقرلاو ؟رشلالاة عفشلا تبتالف-ليرشلا

 رعفشإلف قطلا تصو دوره ا تعقو اذان ٍلسورلعس | ىكض هلوفل
 0 اهلا لاننا نمو هوستعللا قعدنا اقساب جرصم هنا

 - ةعئشلاوةدراولا ثيداحالاو ٍقلغلا فرصو دو عوفو عم

 ا هتفضالب اع ى تفلت هرسب ناسيط لل كسر
 دلوراجخالا نب اعمج مار اب قحإرارلاراج يذمّرتلا ثدحو
 . ةوادادرصن لدجسم اق يرتش | ناعدصسلاكيوشلا نا
 مولي ب صنالحرلاعابف لجارل [فصن وت عوز ملغ ترصيلرجعسلا
 يرش لايلا تيمإ تف اكول اك: كصههيذ ىار نأ :عفشلاب ذخالا
 تيتو ةىفشل ابذخالام اماللم هببيضن_كيرشلا عاف باد هم

 هشسوملا ض رم ضيرم عاب | خان اباح ضدرم ترو ناكولو بليوسملا
 فل ابنيغل | ىو اسي ام عاب ناك ة ايام حس ىئبج الرافع لم اصف
 ثراولا هزخابو عيبا جر اقعلا فو كيرش ضيرملا باو د
 تمار فون ين ٌتوصلاعزهل ف بر اولاب لشَمتلا ةّساحو ةنعفشلا
 هه ا لوصح اى دوي [ب هزخ | نا ا اًرظن :عفشل ايهزخا



 ,. ف ةاباححلا نط مهوتلا بك ذ ءاقتنا ن ايبو هل يصو ثراولا هاباحو هل
 . كشاالع او ىنجاوهو ىرتشملا ع يابلا بوف اهإة فيتم ا
 يف هسمةهلبافم هجيو | عبر إى اولب قءاشالاو ءل عُيابلا نم ةاباحص الف
 لكلن هاناو | ابن اءولو كبر شلل :حئشلا تيتو ةصومراوزبرعلا
 هليرشو هر اقك زم لذطلا بيصن عاباذا ة عفش | رج او بالا نم
 (مزنالدنخ كير شيوهراقعنم اصقتسزغطلا كاش |ذاالكو هيف
 هسيلز مافطلا_ل ام عيب ره ل6) ناك أنوي و يشف _دوفول ن (مهرمنال
 لفطل عاب (يِف ةعفش ملاكم يمل الو ىعولا سيلف ىعورخ اله هلعو
 رظنلا كرنو عيبلا ف حاسلاب مهي نالهلوسس يف هل رافع ص قش م

 لفطلا يركشا اذ امال انهو سلعلا الو هسْئن نم لفطلا
 انهيرتيالم نال: عفسلاب هذخا هل نان _راقعلا ةسِطرش وهو اصّفش
 ةازاش | اهف دولا: عذشال هجر وهب ٌدخايلنُملا ف دي زبالذا
 انوا وذطلا ب ام نم هع( (مف ةعؤشلا لحجو قو لثطلل
 ف عءدقملاولذ انه لغو دجلاو بالإذ فالذ ةضورلاو زيرعل ا هس

 هنم ذؤخ الا فل نلانلرلأم كح ا ةبولوال 1| قءاشأللاهاو هلوف
 ءافتنالعكلم موزل لرآلاط ورش هلوه انعمؤو نمو كراش اوه و

 ذخالا- غن عائخ انم هكلمت نوكى ان | دايرالا الو ىو اح اهل ضعت
 هذم ذوخ الا كازو البكا ناكدشلا تش اغا تعفشل 4
 نع لورعلاو خالازع(هرحالةئعنشالذاعمن انت | كركش |ولذ
 كيلا عيعتل ا | هكلم عم كلم ءارط ناهلوف كامل ابي واح اريبعت
 "را شدللاا وك( نح كلم وخ انو كلم مرتول نإ | قءاشالا
 نا ك1( روصو يداذل بع ىضون ال انالخ ةعئشلا هلف
 كاشنلاعمو |هرحو عيابللر اإل طرشب راق عل ا ضعب يرتش
 لئقدقعل اازهمزلي ر خالاهضعبرخ[يرعسر اال ةرم قرع
 نيشوايرتتسملا ك11[رلاهموزلبي_راضن_ئادالامزلاذان كلرالا
 1 1 ا وا هه وجا كب يملا
 هيما ٠ ا هلا لا 0

 لبف هد مداد ستيلا تاع سر دواس كا كلا

 والا



 هتيلتاغاةعئشلا ةضواحرلابدكلعت نوك ]شك لاتلاطوشلا كو الا

 , لذ ىلحإبو صفشل ( ةصواعم ببس ياذ ضد «مييرشلا
 كلام شراواةلاعج فالعجو | اجإ ف ةرج|صنفشلا عج |ذاام
 مدو| لام نع هيلع ح اصو |هيّلع [علاخو |ةنعتمو | ادصو | لس
 توب هجوو :باكلام وكيل اضوع بتاكل اهلعجو |ةحارجلو |
 اج ءاوشلاقعسا(يّبل | وصلا عده نمسلكى ف حفشل |
 ثوم معب تسب (غ|ذلاع جلا ل عجف  عدشلاوةضواعيلا
 دفضقشلاف ةعفشلا تثنو لماعلا لص ذيج كيلا
 من اييرمدقو_رامعلاضرذ :عكمولع ءانب ضرفتسملا هكلماذا

 هاو مدخن مإ هب ىئدوم يق الو فر بنام ضوعيفال د رقلاذ
 نجلف : عفشلاه بو تنبث ةب كم يبن عاضوعر اقع نم اضفت زخاولفن
 0 اًرطن ةعْهْسلا تطب قروذدعل تاعيلا

 مدخن مص فس هواولو ص فشلا داهّتساو هتضوهل | ن
 فكتنزك دو ضقكلاس كل. لسان هناي طي للمخ ل 7
 ةداوتسملاركذو ةضداعمالط رش هّيصو اذه نال ةعفش هين
 دسعنلا و دييْقتالل يْسَت ةدلوتسملا ى صوم او يداك لوف ىف
 "ىشيوءشور وم ىف ةعفش الذ اهرب نع نارخحا ةضو اعنلاب
 »ب هكلهت ( عيفشلا كني ن اىلع :حفشلا عضو نا/ضوعالب
 باوث تاذ ةبهب صّفشل سامراء فشلا ,رشنلا
 ضبقلإزم هذخ ايو ضو اعع ل1 هنآل: حزؤشنلا تنذت مولعم
 رافع عفشلا يد احلا لوتد اًعِيَب (ولوهو نحل ب ادانعا
 .لوتاهدح ا روماهِنو تلولا ةم رخ ناله دلوتسسلا هلوق ىلا تب 8

 هبنص هدرك نك زيجولا يف أك هتوبللا دنهل سرتحا تبان _راقع ىف
 قفارلاضرتعاو_ّرماك يف هعفش الذ (هميغل وا ممل فقسولاع
 قع عمب نا اماراقحلامسا نالت وثلاد رف ىلاةجاحال ناب
 طييزبز]ن اعف و ناف عقب الو | نعال نعرظنلا عطق عم ةينالا

 اهدحو ةحفشل هد يي ا اهرحو ةيبنب الواتس يل

 فلصملا ل 6 ىزننا توبتلا ديقد هنع نرتحا| ام جوخ ع قب ناد
 هسررغم عم_يْسلاو مساع م ءانبلا يدتش ||ذا< ضؤفنم هنا اع

 >ي



 570 درالو تاير اقنع مناف ل الات اب ندد
 الفحل دبععتلا عيسيتدل ا د اشلا نكماو ارحا دجو نا

 ظ رينا بعدل كال تنال يعد
 ' رتسالافبرتوىلد ارهالكو ىدول اكميئفلاو اكلنا حم ىصللا+انتننسا دع

 هساطلإو ادلع دقمئصولا نالى اذان يرطب اهو انتننس| نم معي ىمولا
 امنا :فيم د لواخ ناله ان هيف كلم لع. كلم هارطزمم لوف عب ]را
 ثيل ع اشالا تمدْئَت اماضيا لعد ردو ٌليرْس :كلم لك لع ءارأح
 "ريالا هذه نحدايإب| دقو ك0: كالا م دقت طرشلا ا نا

 ٌنلعتمَه ص اولا ” هلل ال ضع طيني ن6

 ف ضواحي منول رتشسلا لنا اد انعم لكنو ك1 لوز
 علكإملا نولط رشللا انا كن كس يلو قداسل | عيفشلا ب1
 0 اا ا  داعلا ةاقم ةمقل

 0 ع ا

 سي بوو ةعؤشا اوقصضسم درع اذاو :حفشلاى ف ءاوشلا
 /نفارم نم :عذشلا نادسسورلا عالا

 بذا اغلاو جاسلاو بلرتشملادبعلا بس كك
 1 ين كلم ماقبل انش هاف تارا 10 000

 00 0 0 اذا
 دخابإغان صُفشملا ايريشم كر شاذ اكولو نئوسسلا ة بجاصدخ 95

 |. ةعصت كلتا لبح اصور اذان تلمرتذشيهاوستلاب

 ككشملاوت ىقبو فصنا إي ل ةعفشلاب فلذا | بحاصزخ|فصنلا ش
 ةعوشلاب زر خابر شملان |اءهلصاو داش اي راطرما الي نقلا
 رس ةنارو شوا شيز اننا ريا ةميضن فسح
 . تاكولو حاملا ابعو تصح دب اقيايزخن عاش ملا زم هريغ

 2 ضب د |ناوصالان لوالا لرش ىوشمملا



 بيرج امن ارلعاو تارصتخم از مرآ اهي وا ىفو هتصحرب
 وهف لل! بسج ةعفشملا ع يرضون لم يو (هلاو داش الا هيلع
 ديره اهنا ى ةرروالالاقو ن اخيشلا ه حرو ىغداشلاىك وق

 لؤهعل ا انهبو لام الإ سنيلونل د اسلان ا نورلاو 0
 7 2 ريشا ايتوؤويللا
 بللاقو يلطيلا بحاص هيلا_كل0و ليلخلا* امس يق: خلا كك“
 نننلإوةيارسلازم ل سملاريطن ف باصم الا كد ىذلا هن |ينيقلبلا
 كيلوفلا ناعم دتحالاب قيقحو يف يسذالاو ىكبسلا ةماتخأو
 كرش ل نكلرلاذاهفو لرش يرتشسلان اءاذا هي نابزاج
 ناك اذا «اصاخسيلذا نالخل اذه ى هيو قع اش |ال (رّبشمولو هل وقف

 ملوقوولعركح ان ايوخرمريخ ةيولداي اولب رق نالا لب كرش يوتش ا
 عيب ذان دحاو رقع ص ِقْس ةعفشلاب زخابا ف قزنيالو ادحاوولو
 صقش عرج اي ن | عيفشلل سيلف دحاو: روع ىرحا»: صن
 ضيعشلاؤ ال لملا ارتبوا لا دخ (ب نا اما لب, ضعبلا كريو

 صقشلارم ضع نعوفعر ةعفشلاط ف ..:ذ يركشسلاب ير ضال/ل م
 قحبسا نان ولك طمس هضعد نعْزكحتسم !ةعاذ | ص لاكع يسلا
 رمصاخطلا كريو كيلا خالازحلاهيبرحاو مش در 0
 0 نضروصخرم ازُخالاب رضاك رمصي او ميضعب باك ءاكو سس نم

 يف ابروضحولاربصي وا لملاذخإب_لب طوف تصح ذخا هل سياف
 نمزخا هلكصّمشلا بحاصذخا دعب بغل نم سطح نم ةكرشلا

 ناباغلا مارحاو رضح يذلا ناكولو كر اشرو اهتصخح صّقشلا

 باغرفو بيصد هرحا عاب توسل تعبر |ٌنِيِب اقع ناكاذاف ناك
 بفاثت ان دحا ب ' ةعفشلاب عيبم ا ذخ اف دحاو_رنضحو ن انئ | مايغ

 ةٌرط اثيب نا نيبو نمل لتب ص مُسلا كل. هنم ذخ ابيزا سداح
 -لصحف هزي يفامهشلث مهم لكن مزخا كلانا ضحُت هرط اين ناد

 رظن شا انلارضح م ص فشلا ٌتلُث ىف اثلاذخا ن او زيزربح ءاوقسالا
 ناورهاطن ىف انلآض ععئي وه ري ينام صن لدالانمزخا ن6
 تبان هّمح نال ك4( هلف هري فام فكلث قاثلا نم ذخاي ن ادارا



 هس تس ج هي

 ١ مضل والا بل ومد نادل وجل كى
 ' ارا لاله صخب مست و ضن ناو تابواسنمانال

 لست نا ندخل ام ىلا كبي قام

 2 ديىف.ل هسمزصح ةعش هلقاو ىلث ثلثا درعى ا حان انالوسشع
 .مضدرحاو ىاثلادهزميشل انلا عزم م لرالا ري ق سو ىنانلا
 | حس العسل عرس ن بلوالادي ةييئلا هّشسلاولا
 قلو ذلاناكرشع هلع يرام غلدن عش ق نينا برضتق نينئ الع
 رش ةبب اع ارا اعبر ن اك اذاو ةعبس (ينملجل كاثلاو تلوالا  نببوشع عزاب نينثاو نيبورضم اهرخاب نينا قائلا عم
 نم هذخًُنام بياغااذخاب انا ب نيعبسو نييئ | دمج تاك

 ' ةفباسل/ةلسل ىف هن ايبؤيس ار يباتلا لق ممل[ زمع بت امال

١ 

03 

 ا

 . قرشا ةرحا نم هل ضحوا عنان ان م هافوتسا ام لو الا لسي
 كاثلاحازب الشل فلا اذلو هيف فلاثاااو ى اثلا هسحازبالف اهوككو
 هزخايايذ ةَديعا او هب يغش | مح ازبالع يفشل ن ا إكءل لصح مت
 بلردالاعجرد (ه كس مص قس اجرخاذ6 هم ذوخال | !عدحاو كك

 بوالا ق عي انلا عججرو نُلا كل كهنم >رينسف يراشسل الع ْ
 .. ٌدخإاز اكن اهّثلتو هر طاش ن اكن | نمنلا ضصنا ثم >وكسيئ
 سي ادلع د :رهعو هرب |وذ نم هل لصخ (مِق المل وق ىلا تكلا . رخال ذخادجأو لقعبز 6 ىداهلا تود عت داب عجن ذخاز ام بس_لرالا لعد |«ربلع فز لا عجد.و لثلا
 نأغعدْنب ن اك (هرحا يون ومل اهب صرع | نارما هيد ثلاثلا
 ريخ ان نالهرياوج_زملصح- (مفالهلوفى عش ذل | (هرمهمس اف مث هلوق

 أ مسه هو

 " ةاناو فلاتلا صح ول امري ان ىف الاب بص اضتح ارفوب منع شلائلإ لذ
 ص ذ هلئى اثللضرعُسالو هرب قف ام فصن 2-0

 :”ميداحلا لوف لد انت _لظب لي وبوقملا بلاقاك اذهو_دم
 00 ا ا لهل ثلاثلا
 ذخالار و عيسلادعب مّ ن اكلم ةعفشلاب صْفشلاعِفّسلا

 اهءازجازمئمفلتويغزم مده ساخر عصقش عاببن |هّريوصو .2

 است"
 ذخااذاو

 ا
 ١
 ١
 م



 بابرج_لاحير بح الاو هب عيفشل لاق ح قلعت و عيبلا دعب تضرع

 يسيل صعلاو ضقنلا نو تمده 6 ناد يرخص ار اذهلو دوت
 فاطوةشسالو هم دهم ىفو يرجو عيبلا طلح الضفنل ناك أو
 ا :فخالا ىإةئفشلاب كيلا
 عيفشلاةيجزمظفل اء لالا ةلونصا طرتشي (ناواضرو يدتشملا
 تااقوص ىو لاوا كيكولا و وه هظفلت دعب || صقشلا بالو
 اساهلوفْغَنَيالو ةععشلابذخالاترتخا عن شاب تدخلا ةعفشلاب
 لصحال كالاو كاهلا ف ةبفغرتت ب لاطملا ناله حفشلاب بلاطم
 براصخح |ىوادل نابع اح فدل وح ةطفل د اشرءاءا دارو ةبقيولاب

 ى2 د كاع (مالب هرحوأ طئفزا | ىقليالو نيظفللا ف لكاملا ةغيص

 هنمد طنهلاروخ(ن ى(يرالنإ_ل (لار عسفشل ام ذ ىا هتمذ كرتشيلا
 فالس | عؤشلاب لئضاقل | هدقى أ كلوحفملل*انبلاب هايغقو | ٠
 ةعقلبتعملاو م وغتم نع تئذو | لتمر شلال ثمعا نفلاعيرتشلا ١
 وو ب والا اما ظفللا عم ةشالثلا بو مالا هزه زخ |نمدب الت دقعيوب

 طرتشبالب رالي ث يح عيعشلا هذ ةيبزغل نولي يريسل 2 ١
 . ب راعملا بك[يلاو ةضو اعم هنالعيؤشلا ال صْففَسلا د

 شاةحاوو هاوزل نمايزلا نو ديمتلاو ضبقلالعشتو |/ |
 سلع | تفب به ذ نم جب افض لع ا د نم ص فش عيباد| اع ٠

 سلعجملا مصب قلاب وجولار عيمشلاة مذ ةيفلاوخا لو

 ١ ىحاقلا ١ اضقوهو ى كلا امآود ته احلاو ريخانلاب ىضرلا وجب الف ْ

 ا كاهلا_غ ايتخ او هدنعؤو هفح تاثادعن تكاذو ةتعوشل ل

 دّفعلا نايىح عرش يكرتشسل] ةلزكم كزنم عيفشل | نالف
 ءأضل اب هئلط دكاتو بلطاذاف كلرتلاو زخالان يوي نا |هل دفع
 ا نباح رص قو ىغاقلا ضب دكاننم ا خفلا اب بكم ن ( نادل

 1 قحت وش ل كح ا ءاضقل اب دارا ناب يبا زغل او مامألل اعنت ةعفرلا

 قحيلعد ري غاركاحلا م ناكل لال عفشلا
 ا قباسلاو ن 0س.

 ظ ليلعتلا فو .كدوهو كلا ال لعفشل اب اهلا ح عيفشلا
 فعن نم فايل تساعد حرصام انالخ هبرعشبام قباسلا
 ا موقيالو فى درو اهلا مالكه دعاس ناو هل كمل وبقي نوكي



 'حرصرف'اضغلا هومل [ب ىداقلا ١ اضفم اقم ةحئشلاراّيخالعنيلدع

 ادحاطارتش.ا نم اهن د (هتساب تلا د الان ارو كيزعلا ف هيلع
 جاتلاورر دا بكد ب تكا اء ظ غدلا عم ةثالثلا ددمالادحا |
 و |ى ثمان مثلا ل ثم ىرغشمملاى | عيفشلا لسه و تلا ثلا مأو
 فشلا عنتم| ناف يرتشسملاب دا رضالا_كلاوزل: م وسلا ةمق

 0| 0| همزليل ا 1
 اًكيش هرايعم ريخراى ثم ا سرؤول اه سلو انزين هل اكل ل37 هل

 ١ «ضارفؤلا ب اب ىف اكان و لدم هزخ هنا اما ع طيش ا
 ذخايو_ل انا روبرها نع ةباركل ا شو ةضدرلاو زبر حلا نم

0 0 
  لثا: اكن 6 عيبلادلب ئذخالا هذ وو اً رجومن اكاؤ | لثس/ ار هيلسن
 2)هصعلا و ول 1 201 راسصلا 3
 ' ليك اابذخإيل يف يذخاو رخآر لس يركشلاب عبفشلارمظ ناد
 :يقلابزخابو | هتماغن كاقيو | كانه هضنن وع يراشلا بكد
  نفلاذاعريختبو ا لوليعلل مقل |عنديو لم ابزخايواكقاتناكذا
 ١ تباطلا ريخات نو ذ ذخالاسيخاث ىهلإءزع نوكيو |لجولا
 عيفشلأب كم |: اوالقن ضرب / هنا ركذ ةعؤرلا نبال هال (ةح | هيم
 يح ص فشلا لش قعر تشارك نيلوإالا ثيدمالادح ا( ٠

 وادا لق يسبرق ىرتشسلال ناد لدوعلاخ يفشل رفاه بلا سب
 00 ا لاب[ ديما عمير دبر همزليالؤإنملا
 و هتضّمنا اذا مايا ةشالث_كليهاد كالا تقوالضاحنْملا
  يقعلام وب ءىقم ومنا ف ربتعا او هكا اولا خسف عض
 علان ايثا هتف و وه دقعلام وي نالر ايفل عاظفن (هموزل م وبال
 ١ عيلادلبر يغدلب ير تشل ب عيفشلارعظولو ةحفشلا قافكتساو
 يذلا ل6 ذخالادلبدفسو ا عيبلا دلي د قش هتمش ذخ(ب لمي

 « ذخالا دارأو لع# ةحفشلات وشب لعلا لبق فن نقلا عيفشلا 1 2" كامولو ةعيرلا نباهتسال تح | نم ههالبامى ار ظن ل ف القن يفر ا
 كودعلا نان اموعتم ناك نا اهيسال هم ذخال| نوع ةعفرلا نبال:
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 ظ ظ
 ظ
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 ل

 ليما موتني صرنمتم مو مدو عضبلم وفتملاو عذهتلا ناءاغاهنعي

 ثا |ذا6 هوحو مبوثلا فالخب ايانخل لع هنتللاهي ٠

 دقعلا موي هبوثلا تكاد ةسيقريلست ع يفشلا لع بجو وثب
 اما رم فشلا ذخإس| ظلم (ًصقش متجو ز قدصا|خاو ظ

 سك ١

 ايعناخلو ح لام وبل ثم اريمرجتعر و عضتل اء ق لدم اهب 24

 اصفشؤعنم اذاو هنونيبلا موي [لئسررن عيفشلاهدخا صقشلا لع ٠
 تمحو ىلإوف ةعئنلا نار رمابال[لثم هحتم , عيفشلاه زج

 هذح | صفش عم رلا نعو اصولو منع ضوع,صقشلاو فالطلاب .
 بت اصلا لب اصَفُس ديسلاذخاولو ةيرلا وم رلا ةصقب عنفشلا
 ناكناهتميقو |ايانم ن كدا سل اثم عيبنشلاهذخ ار نعاضوع
 ةدحخا قلامسل.روا ع اجا هرح[ص عشلا >ولو اًمونعََم

 ل لازثم ةينانلاىد ةعفنملا ةصق غناللشلا ةرجابى الاف عينشلا
 هلع لاب تصخوالوفو اًبوغنم ن اكن اوتمثأ ائلثم ن انادي
 موف قو !ىتلازغلالشلسز |صقشلاب كيو ىانغلاملوق دع
 حم صفشل |عيبز | ىوتشمللر (خالب صّمْشلا ةصح ياهتصح لسو |
 ٠تمتمدقب عسا وو مسقنين فلان ال دقعلاب درفي درج تلئكاربغ
 ةعئفشلا هيف تئْئالاء الر يغ عم صّمشلا| عابي ناي والا ئيوصلاح اضباو

 ةكرشلالن او هيف كبش امواةعفشلا هيف هت الد اقعو فيسك
 ةدحاو ةًّعفص ناصئْس عيباذ | اذكوةدحاو ٌةْيفص هنو عيقشلا

 نود هنقسلاعد فعلا, دري ءزج عيسلا ص فشلازم ف لتي نا ةيناثلا

 ذدحا ىدالاغوصلا ف هلف [ضعب عمد |*صعل انو د «نيلاو|*انيلا

ححب ص فشلا مف باذخ نائلة كي فلان م هتصحب صقشلا
 هت

 حافياورظالاوادا/اوه اك هان. وجو افدحاذخاح يفشللاماتخاو

 حالا نو دهشلت اذانارنءللو فقسلان مالك نالع ل |
 ن» ةغصو دبعلا هفارطا نم نرطكال ني دبعلارحاعغ يابلادي فق
 ىلا ب < هريغو د وخ الاى عيني وصلا ةييزملاعينويف هتافص
 *هوق هيلع تفصل يرعت عم نيتروصلاف يرتشنارايخ"انتنااماو
 تاوفل رجلا هزت نين هياقم بنا ىلاوطولا |ىدالاف
 ةبوامس و اب تعادل | بوكي نا نيب قرفالو عيابلارب ش | ضعل

<2 



 ملك

 ' يكن نار امج كاتشب اك هدهالب صقشلا بيتواو فلس التيوا

 ' اقم بكرتا | نيوز وعلا كي دخالا |نيب حيفشلار يخت هود عيدج

 :نلئسالنانردالا »ثالث هعسرعب صفشلا ل ناصمئلام انف١

 وهو ماده الاب ضعب نم اهضعب لصفنب نكلو ثارج | نم ىُس
 فلي نا فاثلامزهت ناو .لوييالفادثرالاهبلاراشا يذلا
 00 اهو ترغب قاتهانم ءاونحب |نم
 0 انة صح اب قابلا
 وم دارا عدي ناو بل هذي توتاو

 /, 01ج ا قلبا

 بلوقنلا عم عبس 000 سا

 ىّيناءاوساهودض|نود٠ هيف ةعفشاليزلاداقعلائ ود

 ةرابع لخا دوو احح لوس نصرالانود؛آنبلا ناب, ب اجي دقز

 ت/يغلابو انن_راتعاب ىو | داشالا زر ابعرع أ دب ضرتعير الف يواحما
 منياونوك مضر ا | ةكرشلا توب .ميف ةحفشال يزلادامحلل

 انعساضوعبكرتشسلا ىلا عبتسلا 0 ا ملل

 يبزلاب كرياو ةحفشلا(ب لا د دج ساضكن ير و | عيهشلار يغل
 هعندئزلاض وعلا رظاذاهنا كد حرشو اهريع نّكسللاو
 00 يبخل هن ةيرعقشلا

 ةسصميرا هنالو ا تدع قادما

 00 م وزي كيا ريو مرتسلا الاميل

 مو مويغلاو قئارلا بن 6 ى ايلا نطو للعّوح
 ظ اعادت نا حسام 0س | نيل دب دج

 0 ا جلس !لاح [ينكلبرلا و الابورإلا
 به دوولاو ةرجالاو ةرهلاو |' تنالؤلا هديانو باعمالادنع

 ليلعتر|(هرح| انع انسب وهظل افرز خوئريلا ض وعلا
 ب(غل |حعيفشلا حجايتحا ٠ 2 0



 ظفلتلا عم ضوعل اعفرب عيفشلا كلن اذ ا(يفمالهل ان اواعمت
 ةعيرس ل هلو طق ايهو نيرخالانبرمال ب وسجل

 ا 9 "نيزيوسلانيناهئغذ تزب يراسل ابر
 مد دالا لاق عىعس ضوعل ا عذدب كا ناك |ذ | (مد :

 صقشلا زياد ناو فاقعحسالا عفش : ا
 ”قلانااعطم ةعنشاإ م هقج لطب نار وهل ارح ةجفشلانآر
 فاثلا ى41ذ قفاوبام فلومإزبهتلا حوش ىو بآذب ضوبلا

 دّدج اًهبّروااكسمإ سولو دانرالازهوهكسل صا عقد
 دخاءاوسلادبالاو دي دتلا رز مدبالمن | ىذقل هئالطاو كل دباو
 <ضعب ذخاو| هاردلا هزهي تكامل 6ن اعوكسلانبعب
 مضو)او زبدعلا ف( ف اوماوهاذهو قسم نعدفزرل ةمزلا
 ولو د اًضرال| نم : خسن ىو حرشلا| انه م لع هتيرج بكرا
 :ضسشلا لفلعو د دج هب 1 ناو -لدباافيرو |اقكتسمم
 درا اربالا [يِفرل زف نيعل ارّغوصة م الكلاب ايردبم ثاوملا حرش
 راس مم افلطم ك1 ولف لافف ةّملا ف ضوعر هقلاركذ م
 . لمد ك(غلادب رحت ى ا تحلو برب /نزلاو | كسلا
 نيلسلاب يحبو ىّررنا قر فلا حالاو يوولا بل اقدح او نينتلسملا
 يوونلادارمو ةمذلا ُةِضوعب زخالا ةلسمو نيعل ابذخالا هلَس
 هن بعطقلاو عيفشلا قح نالطب ىف نيجولاهياهحو (يِيِقرْعلا
 نالطنلامدعر هلال حو نيعل اب ذدخالاةلئسم ف الأ اك _-لطسال
 «نبئلسلا نب قزؤلا د ارلا ناز م هضنصم اهم اه ةمز] [ةلسم
 هي ابع برص نم ذوخاملاه دارم فالخ(غلاديرجيوهو_هكنلهل

 بحاص نأ او ف يدعلاو ةضورلاّم ابع ل: نمل عى تخيالاك
 قلا :ؤذشلال |عجر رو الع جرس لا : سلا لعالؤ ا يرج داشرالا
 اجلا ةقاركو اهساو حرشلايف امرييغت هلوسسنب /و يلع تحرش

 جره ان ارم اع كوع دفد كل[ ملارب رهتا ض عن ريغ نه ل ادب اءا لع
 ف !ةنحتس ميرفت اللا والو اهي هلكانهو اقلطم ديرجيلا م ابتعا
 عيبلا إطد انيعم ن اكن اف (ةكخسم ىزغشمل ا هل دب امرظإذ |اماافيذ
 ىرتشلااعو (لاح :ىزشلاو عيبل ف ةمذل | ن امن او ةعفشللاو

 -- ص011 سوس كح
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 نييحفلاضبفل ناو اح سبعيل ص فشلا دادرتسا عيابلاو لاررالا

 يروئشا| ذات بعبدا دابخ نمزب نغلا نم يرتشم لان ع اح عيمشلا

 '” ملا عرمرم ّزغلا معي هنععي 1
 دعب, ملا نسف ايلا, صفشلازخاي طح ا

 ل ا ستسلا اساخ ا ةماصمال

 ناكرابملا نمر ىف نُنلا لك ير تشمل نع عي الا طحن 6طحلادعب .
 هجو ىلع هرهر يصي هنالسكررشلل عفش الف كا اكناك

 دعب طح ا نا اع يينتلل ريما نمزبدسئتلاو حارا وع لطسو

 "ا ةلانع ءاربا 'ارباوغلب دّفعل (,قحالو يس نالعيضشلان كيال مدزللا

 درااوعنن الربع الل | يقلز بع صتماشلا يرتسس لاه لذ

 فلا عرفلا ضعن ط4 ىرتشما اا رنع هدو خا بعث وزنا

 | ةلاوه نيني نفل | نول كال عئتسشلا حل ردا
 صقشلات ببعل ضولا دْرُد نيعم صرح نفلاو صفش ف عددي و

 ٠ لاما تق ىرتنشتسا لعذ ملاربالا عن ا دارس

 ظ "ولانه قرة نخب عدفشلان اب: بوش صقشلا عبي ؛|ذاامكاذ

 هلرسبإف ه درناببع بولاب عي الارجو وم ادخار 5

 تو ةهئذحا لب سلا ءاوأل عيش هلا كلكم ضفل

 لف تبوثلأ:ىهل ص قشلا لاين يرغشمما نم

 دشوإو ثلا نم هدايزلا كذب نم عجرب الذ (تصقنو تدان

 ريغشا]ذ ل وذا ضوعل / مرق ع يفشلا نالدبحاص الع ١

 عوجرالء مهلا تو افنو دات الزم ء ضسن ىو هذ دعب كح

 22 ملع ريئمز فو طّمف هتصن يرتشم لمن هاون كلوب هن

 هدانشايلا ىعف بلوت تالخع تواقتل( عيمشلاو يقشلا
 ش فرتشملا ذخام دع دْزمالو عفش (ن رين / عيوب

دلع هب شرح دقو بوثلابهبعلا عيابلادجدولو عيفشل/زمةد.ازلا
 ا . ة

 ذخ /نارظن درلا اتصال شمالا يرتشملا نمذخ 6ر خآ تع

 ناو كرخشيلا رلع عج دي.لل املس بوثلا :ىقي صقشلاع يفشلا

 0 ب

 هاو هكلم قى هعوفول حاد (هريعو نفق وو عيدب صمشلا ىف

 أ



 بهاولارصالا#كت نحنا كهتحص زم اعئام عفشلاب الهلا قح بوم
 53 دخالاع نسال اح ءعوقو عمو بيهسملا نصت الع وجرلا
 0 عيا .نرصن ضن يقشسلا نم (بزخالا عيفشلادانأ 0
 نر < هفرصت صقل ثناريضص عيذشلة(عيبمورصتلان ام اذاف عببب انس

 0 1 سندا لق | هيف ن غلا نوكياعرف تدار عيبلاب صقشلا ذخاو

 و + كافل عسل خا ناب بكا وصعب هش ناودميلاويا
 54+ يلوا ةنعفش هيف اميفانشتب كرصن با عيبلأ وعم فو
 2 ف  كبسال فرصنلان اكاذاو هلومثشل واح او د اشرءالا م (بع نم
 ' ةعفشلاب ذخالاعيفشلا داراو اضوخعو ةبعلاو هشّول اكةعفشلاميذ

 صاب صفشلا يرتشللادرىاو در عبفشلاعنم ه و همن لعمر

 داران هرحو يرتشمللد يلا ظو شبع عيب اذ بعلو

 لف ةعفشلابهز جاين ابصقشلا در نم يرتشماع نم ٍعْيفشلا

 سلاقروصلا هزهؤسم ايفل دم فسمي نإ اكن

 520 0 ا 7
 ناتاهوهشاتل ى هضوف و عزو يو اير سلاف عيالي نمر
 اهينعررتحا دقو _رايملا يداهل قال | 1ع ناتدر أو نان ةموصلا

 هدر د|راو ابع ص شاب يرعشلادجداؤب هاو ص وهب ا مالا

 كآردتسا يرش لارهاظلا ضغلا نالو دقعل اهتنث هناف < 00

 اداب لضاح ضغلااذهو َنّملا لأ تنوصولاوهمالطلا
 بلطإص بيعلاو ال انالاب ير تشمل اه درولف نيقح ا نيبعمجهينف
 هفحزالزخ ابو هبيعلاب درلاو هل الا ند ا

 فلاحيزاو لا مف بجلابدرلاو هلاقال ناي الل مالو قباس
 دخا عيفشلاس اجدنعل ام ا ل تسلا عيا

 عيفشلاو (( ]يرش سلاف | د (لا نالعيابلا هيلع هفنلح ىلا نمنلاب
 فلاؤلابىرتشسلاق حي .اذاو ءلع تلح ذل |نملابطمشلا#
 صئشل اى ف عئاب 2 لاق حب
 ا جوز ز عوجرو



 ْ زعفشلاب هدخ ابن اب هعنم عيفشللف هيف عوجنلاحيابلا داراو صقشلا

 | اتساعا حوجرلاوجو بتعل هه وتل قباس شخ لال
 | هيد انو نيفلا نم جينشلا هلذسإ م عيابانوس لفت

 باب ىف ةضورلادباوز 2 رففواتلاو زبر عل | ى امتصح| ن جو

 كخإ يبطلا | ىاىذ ةلاردم اح يف حرش نع عيجرتسلغلا
 ” سن [ نم مرماه عنم يو م ل اذاو 5 22

 يحسد 6 [ثسنحل ( جرلاو بقعا (هتوبإل قباب 3
 مكر فمي امن يرطو جيحملا لعدرلا 8
 0 الا لع رج اناث تاع راسب جافا داعم 2
 ةعط6 قير طم اما اح | وكحو عوجرلال م عي بير يرادن 00
 ديراهل لوخرلا لق ملط ع (صقش [قدصاد 1 ءيمتمم أدلف هب 2

 ا 3

 عجن |حرلا جوزلا ىف ادياعل!بنصنا اهنخ] ىو ةجوزلا ا
 دقعلاب هبوب قبس | هفح نال الاى هذخا :سلفلابعداللا

 ْ كتااذا نع لب :عئشا تطقشسو َق 0 لا

 كلم ةريصو| نرنولا بوجه يم ها,رلا نم نفل صقشلا
 0 ارغلتلاهر ادقم لعن وقولاسزعنو ليلا هلويج
 تعلو لويص نش ذخالان كم ا/ذإ :ةعفشلابدبخ١اسذعت

 ملعب يرتشللا نا عيفشلإوعدااذاهة جدن الب هيلع يوعد

 ةةلبرخ: كبعي تح يدوعرلا هذه عمس لن (يبلابهبل اطو نملا
 فالجالهو دالمنا ذيج ىرتتلا شلحو تعمس اء دق سع

 فجوع !ال كلوقب نلإ لع دا نم نان |هباجا اذا

 لوران لا صئشلا وه نيه ىعريا نان كنب هنم عقبال

 ائاكناكد ناكف ةعنْسل(نخالا .نلعاليرتشسلاةدص ردت و
 ظ انرق نيعينا 2 ةليماو باصص) بل 6:ذخالاةيالول

 0 ناف همفن لاعهناخالاو ,كآزن يرقشملا ضف اذان هيعري م

 ١ كنس رشا كني : اللعب انلفو داعاو دان شلح
 ا نينا اخا ب هلولَس
 ظ ةفضو هيلا بشل ةبنلس اذ بباطخ قع بلغنا 0



 ثلاطلادااذاف يسون يئوو عءرتى فو نم لمجي يرش ل هجوف رشم ا
 تحري شلا دلتا 2مل اولا االب ىرتسم اً ىفشلاب

 كرش اعل | ىفياع ناك كرشلام رع ل صال| نالعيفشلا ننال
 ةعئشلاب ذخاو تباالعك القلا فلج لك: نان ةكرشلا نعال
 ككشيم ا وو لوم ان نلاوق ل عج يرتشسلاو عيفشلافلتخ ا |ذأو
 انلّخ اولو هْفلُح ةيفركاثز اب قبس يو مع موع,لصالا ناله ديمي
 يزلاد فعلا عا هنالد مب يرتشملا ل وق ل وفل 6 فلام وق ىف
 ”اهضساإعز (ةؤساع عفّيرب ناىلاكلم ءاًفب لصالان الو ئشءاب ي لا

 5 ا مل
 هي. نا دلع فلح هتسيئ او | هسُبمو ل انو صفشل 001

 ” قو بلغت بر تشم انهو كيل[ كم يديمك قو كلاطلا تلحين
 هبجوتلا ف فس عت إ جوك ضوهعطقستو سّدق نا ايواحلا كو
 ءارشل | يرش أدان[ قيوص ف حيابلارتان و د امرمالأدنعا داو
 هاطععيابلاز هانم صقفشل اة عفشلاب ثلاطلا ذخاص ئشلاهعابما
 تمص لاننا الن مثلا ض بفب فرتغلرإ نا انه لع هند ميعو نمثل

 فو انيعنك نإ عيفشلا هم ةبيزُعلا كرنب هنا جارلان ف نُملا
 ام | عياض نال و ظفكيو هضبقب ىخاقلا نا هلباقمو نبع ناكن أ هدب
 تابثا نمصتي هرارقان الف عيابلا سارق ابهبلاطلل ةعفشلا وبث
 راكن (عيمشلاقج_لطبالف عيفشلا ق حف ير تشملا قخ
 | عفداماو حالا هفدصو اهّرحا ب دلك ن لجرلر ف نمل يرخشسسملا
 هْسم 1 ل م لس عيفشلا نالث هب هتدميعقلعتو عيابلا الن لا
 نملا كرتاماو ىرتش ماوه وصلا هزهؤ عيفشلات اكد
 ْ لري اكف ضبقلاعيابلافرتعا اذاه رب فو | عيمشلا ةنمذلإو
 ٠ حبو :عفرلا نبال لرقم ا بيدك دنعرقمادب ف هءرقيلا

 ٠ هصزلب عزتمملا نان م رف ام تلاجعوهو هت ذ هسْرُعل ان ولعم
 ا رفسلاك[لا إٌصحل ن حلا نيبو ديب ى خو اضمن ابىنع اهل |
 ظ رضلاضبفب ىضقلان | تعب ادلا هجولاوه مطب ى ُدلاو لا
 ىغتسلاناب ب قنلانب الاه اكن ير وصلا نيب قرفب دفو ىلا
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 ىضفشم هدب اث ةعفشلاف ضوعل ا ضِبت نو د يرشلاب فرتعم كله
 انهو عيفشلا كيل لّجدماض يفلا همازلا عام هفادخعا
 عيفشلا يجى ضوحل | هد امهتس| برر نأ ع وشي الذهن الد
 ربرقنو عب (بلا نم ىرخش | عيفشلان اكل ب ت اهخسالا اكن م
 ثك هتتمزب ىرتشملائكر هداص هدنوا هس د ىف اعوش نمثلا
 رول ا ع: عنشلان العا ف عيفشلا ق حب طقسبامذ لكسسصن
 ىف هسسنب وه سِبُن قدح (نينمالو نا عماجج بيعلاب درلا دعاس اق
 لاقعلا) كة حؤشلا جام نبا ثيررح اماو بر ضلاء فدل ع بيلا
 ٠ هلة :مض : داداكن ل انما 1ك اه عت لوسخة زم ثا

 رابعلز| ىقختالو هتب اب ىسبل قبلا تلاقو هل لصع | ن ابح نبأ
 00 نيبحنمدوغلا
 ةداعلاكب لطلاب عيفشلا بد ةمن دابخا لرسبىا ربكتو هفح
 عيفشلاربخجا | | من اكاد طسيؤ هب بلطلا ف هبيأت رداوا
 بلط قا دابين ا ةحفشلاق ح ءاقب فر بتعاصعشلا ع ببُب فل
 هقحاطب رزعربغرر خ ان ان هليكو وا هسئنب ةىفشل اب ذخال|

 اوان اءارح لد علا تلكم اوهو تاور لبقن نم ةشثلاو
 قسفلهتياو ر لبق الن م هريخ |اذا(عسارتحاالاهبرسوتلاو
 ناالاغ بخا دجير يخاتلابهقح_لطسإلمن 6 صو | ةلفغيو |
 ةركخاولذ اد وك اوناكولو سذعيالف_تاوتلارح نور بخل غلم
 | هضلو عقوفهني و_ر لبقد/ن م ةربخاو | هب نآ[ه سفن ئ عقوف هع

 1 1 اج ا ا
 . هلاف هرصو قرص لنمهسنن قع قي ان ابتعلالاب

 كم ددحإ ١ ا انام ىدرو ايلا
 ماداوار اصف هس دع ايت فعل | عج رمال ن ةداعلا نمل اي (ع

 هس نعل اربخقت دعب 9 0 |هبلطلاى

 " ضل اكهّيرم لوطت ه لوألا نييرضواعراذعالاو [طفس
 | ١ تلكوب_لاوحالاهذهؤت (لظيرسيلاو هوحو 4 اظنم نوكلو
 - ةعفشلا تلطبن اعمالا لخفي إن اف هلم | ن | ٌبلطد نم
 ظ ةريخب حب فشتلاو دلس ىدخشا ل اء نات ةبيغلا هبسمضلا اده نمو



 قيرطلاب نوكي ناالاكيكولا لاسر اوا جوزنح اب سد سلف عيبلاب لعن
 ولو سازعالا هذه لاو ى اد بيخ انلا هلف ناطرعم دوم ارضك (ةما

 قاس إك باطلا وعد رشبلت كد ارخأ اذاو ٌنمارا ميعم ل صحي هففرب
 لورنامىاثلا سرّصلام يظالا ف هتعفش تلطن لاكمال عمدبيشي ل ن6
 لكا دعب بطل( ر داب عيبلابربخا|ذ( ةالصلاو لكالاك اهيرس
 ىهمح طفساالو الذن ةالصلا تناكن او «ْئدرلخد ى ا [ئضح ةالصو
 اصشالاو ةالصلا ضيم هسرليالو كصبو لمي ناو ا بلطلا بخ(:
 امرعطقي لكألاو [ةءالصلاءانئا ىو هو معولن يرجي ام كت | اع
 فوألا ةففاوملام وهغمب داشرإ/| هدانا و ئواه ا هب حرص اكءبطلا
 تلك التم امل ق وهو اذاامر جاه ا فق بترضلا انه لنمو

 هلياتو|اهسغنب بلطلالاقدابلا نعزج ا مل كلف جوراملا
 0 احا فارما عقول و بلطلااعدهش
 كةشلاهعجارم ناكما عم ف شالا عرضنف | نان زاج عموضح ع م
 ص |تزخا هلؤمد ظفلتلا-مزلب مد شالا كي م اذاودفكب تاخد
 داش اع ناعيفشلاسنغو هبببعل اب درل | ىف أك ةغنشلاب تكا

 ' كليغة َففصق هلال اب بل اق نان :ةكزتبمل اعدو ب لطلال
 اما هوو اضيخر ترتشا هلوق الن ع نع ثكو ك(لوف دازوأ
 دق هناو مالعلال بالسماء نسسلا ناويهف ثالثلاكياسيلا ف ثذع
 نٌملاس رت لعين |هناو ٍةكر ابم هةفصب ذخ يل ةلمبلاب وعدي
 *لعانباللا رشا ازقا ديزببدّعف هلع او هنع فعلا ن مدبالا
 هوكواصيخر هتروش ا هباطلا لق هلوث ف سدحعي الن |(هأو هبي
 م | ضوه ذتعام# بطل ارخاولو هيف ضرس الد هلوتقخهنالف
 ةناعيفشلا لوك ل ؤئلا# يرتشللا كئاوةبييغو |سبح
 تخااما لاةولو يرتشلا تدصم انالاو يعرب يذلا نعءاعلا
 جفح لطب ةياورلالوبقم ةريخان نر بخملا ةّدص|/ فا

 رجاولو كوز هيلع رودقم كوني ةحنسر( طقس
 0 هسفنب عد او رقت عيضس شيول ا
 ١ | ناءتعفش هتطقس جلارع د شالا ماكاو ا عفرلاو اهبيانوا
 ْ زجاباليكو دجوولو ىكرلإرم عشم 0 .كيتلا عم توكسلا

7, 



 مرااحلا

 تعيس طّمستالدن|زهججولااحبت يو اه هلكوي اودشم ل مضنو | لم
 7 ظ ويجب هيلعو ةضورلاو _زيرعلا ىف اح دالاو يكونا
 ال هريصمتل_كيكؤنلا لركن طتفسن هتعمش ناداشرإلا
 ولو دانزن هبزكو ليج اترةعمشلا آسر ش ذببهامودقما
 لجل كرتلا ف عيفشلا ضرخ حم ىا ض رغب عيسصس دق داشممو
 طقسالف_ر وصلا ف نم لكى بد زعم هنن بذكلا ك3
 امييف عي لا ذخا|ذ|هنالف كر شاة بِبِع عوض اما هتعفُس
 ١ "كرتسل العر فل طيح ان وص امو هضعب هنم د خوي نال ضعتم

 ١ لج |نيب_رايخ اب ِو عيفشل ان هلجوم فلاب بكدكشن | ناك
 ,دينيحيلجالا لح نا ا وبصي نا ثبب و غصت شلازخإبو فلالا
 لخبءا ايدخاين هل سيلو صقشلاذخإبو فا الا لزب

 همازل| نك الو خيفشلا ةمزب ىرتشمإلا ىكيالدفوفم ممزلا نالتخا

 كخالاءلن لجيو ىك ين اف فاخحعالا نم هين ال لاح بلابزخالا
 نفلاسرت ىف بذللا ّء وصد عيفشلار ئيلا بذك وص اماو

 رزعلاه جو و نل(ب عسلاو نيفااب عب ل ومر نا ةدابزلاب
 . اهكصفقللاب, بزالا لع نارتحالاةد(زلاب ديْفتلاو رهاظ ئذ

 2 سف |ذاهنالارنعسيلن نيفلاب ناب يمُفْفْمِلَب عيل هربخ اذ ١
 نا لم نُملا عون ف ب ذلآاةءوصو يوانيفلات فلاب ببعرب

 هذعلاد ةبروباسين نملاو هيئاشاق مهاررب ىرتشا_لؤغي
 ' انكدةيرود اسنلا ل ع سدفيو :ةياشانل|نع وعبرت ناإنف
00 
 باصتق | بالك فو ا فيطب وى يفت داش الأم ابع سرب
 ف بذالا ثوصو عونلا و ب ذكإ | كحريفيالن اف ملع لكواح ا
 اهفرنعلاو:ورهيكر تشملاو ديز هارتشا ل ثم يرتشل(نييعت
 بنكلا ٌسوصاياو رخا نود نانا كر اشم ىف بغيري دق نا

 بص لكع ا كيوشلا ناب ناسا هربخاولاكت عيبلاس دت ة
 ؤ زير ديدن هناسذعلاو هتف ب هتعفشنت سلعلاو |مضعب عابدنا

 7 نع مامزلان م ضغل ابديسعتلاو سكعل ابر ضعبلاذ و دللي
 دبخاول اك ضرعال ثيح طوفسلا نم يوهان الطالع درب مع

00 

8 
 ا ٠

 00 ل دنع تنشد

1 

 و 15 141 ىف د يضةةشيح“ ”6



 ثلابنصن عادات غفعو | دابلا كن فل ب سيعن كت

 فصنلا فق فلاب لكلا ق بغرب اذا نالطق اسدتعفشف
 فلاب ابونا ربخ اوازجوم هن|نابفالاح فلاب ابن انربخ | نأو ىلوا

 ناي هوه ابن ابر هخاولا نالخيرفعلاو 0
 0 .رمضعن ةلازابالكتمةلإر و

 عيبدعباهشو وأد اقعلا نم تصح عيفشلاعا اذان ةعفشل |

 "يل عالف ب نان اانكد لس هقحيلا عن

 ءوسعفرأ تنبأ 26 ةلوشلا دو م هيا سلا !

 َئفشلايالهاج وسك[م ضعن لانزاولو مس افلا ررضو | هكر

 هج !ءاقب عم ليج اب يزعل طقستال [ن| ضو رل ا دياوز ف
 انالخد اي | يرج ل( ذ لعو ةكر اثلا اقل ةعفشل اذ يع

 دفزعللال وف نم دوره زب طقست افي داع 4
 يفشل امساندال ولع اللا |عنشلاطقسب الو
 ظ كلاجو كصلاداسمب حل اصملا ل حعيفشلازهيجعم ياي

 ١ ظ صل, وت :يسفلاو لير وصلا هس م
 | ةيعفشلا ت وذ وضت ىرنيلادسشيتس ارق تذل

 1 20 عيفشلاز وضرل[ن مضتي يساقملا نال مسقلا نارج لا عم

 ١ 2ع ةكرشلا ن اوهو ناث_اكش ادصفو ةعفشلا
 | ١ لادالازعساهصاإلاب اجارقو سر اجار اصدقو

 ا ا 2 وجم ا |ةحدربوصتب

 ابا كك ا يو فلا توبوا هضواعم دقحلاا
 'آ فديوا اقف هءاكوش مس اقيم هبي طلو نا نمو هعس قي
 ْ انيواطسخلا ميلا اقشالا هل خاب نم_لكوب نا اهنمو هتببع
 ١ 1 1 ان |نايف ةطبغلا

 1 2 00. .. الا [يف ا
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 © |( منسم
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 ' الهاجهسصن عاباذا ةعفشلان ا تلال ءاتتبالا
 فارما يضب ىذاتلا ه عم سوصْتي ضنا عون اول نال ة خفشلاب ١ ١

 اذاو هبة عْمشلا هتوف ءايشعلا تلتخااذملو واجمل ادوسو
 وابيض ةيميكربشملا عبر رقو ةمسفلا دعب ةعئشلابزخا
 ء(نلافالخير ظني اببوق ادم لن الداصحل ا كر ل دل سربغيو | د
 | اتا اعلا اح تالا وجا الب عيسزل قبو ني]غلاد
 لياءدرنريعتسملا نا قفل او غجالاب ىقسمناق ئسزل ادعب_ريحملا

 ةعوم زم اضر |ءايولاه هبش ان هسفن لم ءرد يوتشملاو هريغ *
 هٌسارغو هوانب ةيد احا و عيمزلا» اقد .ةدم ؤجال »كراش هبلاطنال
  فلعيالو ك4( هلفعلتلا فىدخشم ارم انتخا نات ةهستلادعل
 ,صقن ض الا ف ث رح ناف هكلم ةِيْصْْس نا هن الو ا بوست
 فةشلارتخي/ ناد امك داش ناو فص وع اهذخ | عيفشلا »ان نان
 سصقشإ ثا عم علفلاو ممل, ك(َملان بيرام ا عيب ش للف علثلا

 هقدابز ىف ىزاهلاف الخ داشرالابلعوجاإك ةيراهل اى جارلا لع :
 دعب «ساععلاذ ءانبلاو عمزلابوصنو ار بيك | ف ثزانلةلصخم ا
 اهصايتاكن ذاالب خسسعلا لش ضسيغيو /ىيوا عز ول هئالة ىسفلا
 ةعفشلاع فرل هليه ا هرلي بسه اخ ان اه علق كوش اهبصنل
 ليللزماروص انباهكح ]لذ دقو ةضورلار باد نو فيهجلا صاد

 مث م فار د هنمت ب اعضاب صقشلا عدي نا م :عفشلا خئدل
 نعالجو |لعاغف اون يزل ان ملال ثم هتمق اضرع عنعاضرعذخا
 ءرس نبال ذو صو_ز از ا :ضْفنا دعر يلع د زب ام يركشسسلا|

 نم لكى و همزل ماضوع,صمشلا | عج م/نغلا ك(ذ ف (اعضاد

 هل بهي مث باوث البايع صققشل أهل سين اً[ممو درع ثفيعموصلا

 دلع هنالدنو_ررغ ال اذه دماحوب اذ شلاسسسل 6 هدف زق هبج اص

هلعجو صئفُسلاه بين ابهبحاص بدالن ا نم ضنرتك نإ
 دب 

 نيمادي ىف هلع جو هتىفررو هيبحاص »يؤ هايإهضبقيل نيما

 ٠ فعااوةضو رلارب اورن ىف هلقن ةدحاو ةلاحو اضماقتي م ةلضب قل
 ةو ضرتلا نم قتشم ة خل ضارغلا بت كد[



 نةثعطقو | مف فرص هلام نم: ى طق ل ماعلا حطتقي كا يا نال 57
 حرلا ف برصد لماعلاو ك1 نم العن ال + هراضم متتنو ولا
 بلقتلاويهسلا الاه ابشرالا ف بضلاز مذ وخ امدقو مهس
 نم ةعررشلا حس انلا دبالو ىعذ انسلا بسسسل : عايجا,| »يف لصالاو هبف
  ناسلامن باه ةبيوبس( هاج اهلا ركذو ه دننسم نع هثدلا

 سارح اكؤلخ أر يثل عن هنأ مع سا صولا يوقن ةلصا|ن |
 نإ تعوس هتفيقحيو تاكايبلاز مريكن عى طاف عوبنل
 اوتو طر شم حيرلاو هبذ تبل دقعلا كب(قل نيعم صلاخ دقن ذرب

 م اهي زرتحاا(م ناب بيو فرشاه وون نايرويعم لوقا
 ن د هعي دول اكديد_جيلالمعف د هبجرخل صف هيِف يبل انلوقو هنع
 ذاوةلاكولاو عاضبإلاو ةكوشلا هب جرخ ل صف تلو شيم حج ددلاو
 هلاكولا هبشسس ضارفلا:ان.إ يو نإ ا ل 4: (هقلا ف هددعلديسلا

 ا قعد لوشلاه يشي هو [زتتاوداوس كلبكول امن ًامادب هن ل الحب(

 | هتصح ب( ابلقن |ةلاعفل هبتسيو_رويظل (متصحسإب وق
 | هاخاليكونضازفلا ل عج لوول اء بش ىراكل بلغدقو يسن
 ا باجياباصحي لو دقعع | كيكو ضارتلا باق ذ كرمال عبو
 ْ :ميزع لؤيفو تلماعك براض تضر افك ا4 تر ةميج لف
 ١ طوتشيف ل ارقاعلالرالاةسممخ هن اكرم اهحاو ناكر الث لماعلا

 ١ ثتلحوب كل فطنلى ولان جر افيف ليكون او هك يكوتل | هيله |(رق
 ةغيصلاى انلا كون ضالفلان (ب هيلا تال اب ىفنلآ 4( حوضولو
 ظ قللاو ةضو احلا دوفع زم هريغىعاس ايف هيد هانبتعيف الوبفو اباجإ
 ةضواعم ضال ا نوكأ ل عجر يغب هل اولا ق اك باج نم ظفللا
 كوقبزا ب اطال ناكق احلا تاجإلا ةلثم اف دارلا ناخب الو
 لثموالس َنيِنْضاَسِيب عرلا نا عكتلم اعد |-كبراضوالتضد 4
 ا هبن[انيعم امواغم شخلإز م اصلاخ أوعز هن ول ط ورش هلو كاملا ساد | ثلاثلان كرلأدومعلار ناس ق.ربتعملا هجولا دعب اجرالاب لصَتب ١ نايروغفلا_كوبْهلا ف طزغشيو نيفصن (نيب جردلاو هيف رحبانانهذخ
 لكوتء|فزح_مالولا زو ل هيوتب قاعتم رقر ص لاخق هلوفدرقعلا | ' سلع :كلغملا تعب هنا زبرتا |مولعم دقل صل اخف هلو قب كد اع



 سرا .انهلا اي ىف هاوق >4 بقول ةرمسلا ا امم سلال ١ ن2
 رعب من كا رلعب اكس واخول |عم نزح ان ع ءانغتسالا ىو /ن اكل
 ق نال ةضفل او بهزلا نم هسورضماوهو ادقت هنولطارتش ااا
  قوبومزيعحيرلاو طوبضمريغ هيد سلعلا ذااررك ضاؤلا
 اجضإا|يسنو اح لعب جورب اءص تخاف ةج اعل زوج ناو هب
 ةضْوو| بهذ نم تكي (بسلاو ىلا ىربتل عض ازفل | معيالف هب
 نماصلاخدقنلانوكط اركش |اماو ضوعلاريآسو سياتل العاب
 جملالنروعو دقن بز انرلاو سهر[ نمش وشخملا ناله شغل |
 ضارقل [يهسقم ن الف ضدّعلامولعم هنرلط اركش |اماو هيلع ارفل |
 هلعإا انكي نان اضياو هدر نك التل [ج عمو تاملا سار َدَر
 00 انالويجم بلاهلاس إن ء/ذ| هتالجرلا ةهسدنع
 جب الإ او سدقلا عع طاركش ىلع ىو اه اءد اثير الام ضنق ا دقد

 ةمفلا بلو انبوهو ا»ولعم هنو. 0 اًضو ا
 فووثللء رو بز رزلا ىو خيشلا ارش ان حروصروو ةفصلاو
 00 4 0 تلح لإ 10 2
 سلع نجم هنوك طارتش | اماو مارد فخ /ث'كل دَقلا لنضاو
 ةعقنلازيرلانعيو نيتلالادح اه ياحلا ميم نع ضادتح اوه د فحل |
 ' نيعلام ارا ق نالعصي / نيفلالا نبانهرح ااعي_لئضر ان: ل انولف
 نالذ ا بعز لا نيد كعلتضر ف تل ةةولو هلاتحاو اتءورضال/مرغ

 ةراّلاو صيفلابنرلاق فرصنل |ناجنإ يف تاو هضبقا
 ىزلا نيدلا ل علتج اف تل اةولو ضورععلا ف انرصتنلاز نم رسعا
 رجع لعام ىوتسا اذار وم لا نال نو م نالطبلاف دا بليلع
 فلام نم هلزعاذا بوم ايا اع امو ضب اويحو ثم! | هكلم
 هز مزتح ريوق لزرع تك اقول_لب كرب ثحالا كلي ار مالا
 الاي ىنرهار د لن كولو تلع هنالوصب أ يلع ضر ار آو
 . ىامفالخ هدب ق انش جد يلع هر اذف ابضعو اة عدو هريغ
 ناوماهيد نيعم بورصم دقن صلاخ ىف ى داما لوقو ةمزلا
 وه دقنلا نامل دسم بوضلمل (رقئلادسنن ١اهرحأ
 ن (يبلإ وعدم الك ف ب وزضملال محن او هريس َرماك ب ورضا

 ضيالاد



 ةغل ابا نم هتقيوطل بس انمر يك كلذف رتل ون و د حاضيالاب

 دقحلا ىف نايحتلا ا اركش اورهاطخ نوعم هلوق ىاثلا_داصتخالا#-

 مامالاو نيسح اريذاقلا هب ةنيذلاو بنيت اد حاضة لل

 تدلل درت هناريخصلا وشل 4ييعف ارلا درو

 لادقعر لت داني الا يرجانه و دمضلاو ليسلا لا
 2011 كرا نمللعلارف اهانع م هنبعمر بغل مهارد اع

 اقر توك ناد اج 8-5:

 ار تاس قا بسوار لالا

ل ال |سبأر نولي ناسيا هرشرولف هيلا اهرم 1
 ديوبإ هدب ةس

ن اطرشيو [|لم اعلاكرخش ا |ذا|ه ثم نيلا
  وشلا ىف هعجاوي

 - ةدجعالرث .نالوعبرل كلان ٌعجارين او ا .ثلاثدب فن وكط وشو |
 . ةرابعو هيلع قسضتلا ل ايد ويذهب ىلع هدع اسبالو | ةحاتلا
 مهد فل اى ف داش الا اع سلع ..ةج 0| ل ماحل ادي في داعلا

 ودع سيل وفا دلال 520 اعمحد و.:ريخ لاو

 باكو زيجولا (عبت ةضرملاد هزيرعلاى .كفلاثلا ثلرلا ط ووش نم

 طرش ص ارةجالا ار يقتال اينكلا (ينللح بارلا ىف عرش لهما

 0 دل بلاثدب وا ادب فاس ل

 نيت لوف مال دوتعج ارم نو د فصل اب تاالفتسالا ٠

 داس :وك هد اعم وطب جل او هو عبارتا نكدلا
 :ل| نوكط رش ناسخ اتلاو ءدرئتلا/ب_ عة «داناف

 ضاقالاو طشلاو ا ءارشلاو حيبلا نوكتن اى ضتفنل هاعلاى ات ال

نار اعاد هديب املا|سيأر ن اهاذ ا كا ذ نم تكي مينو هيلا
 

 هلوزم لكن وكن ن | امااولخي اله نالاضومخو افلق داش ار عوف

 تركي نا امآو ل يكوت هاون (فلعتم اج ف لوقو ارؤن صل اخىف
 كامو ردا ين ل هباجي (ب العم دقلص ل اخى هلوق

 ة _سرئزلا نم لو الاولعو نيس دّئتل | نيزهريخل ةهجاو
 تاائيس اللا 0001 ا | ضارقلا

 ضع او ترب لوتقواظل بلد اننا يتلا



 ٠ الا تمني قق ا ظنإو ةيبتلل ةءالخج ىف ناين( هن
 ١ ١ دهقلاهينم ىف الا لحو سصخا| وك عم ٌث [جينل واحلا لوق ةيسماللا
 باجياب_ليكوتلا لذ دداص حاجي ف ليكون ييعصلاءازغل ا
 عئرلا تم اجي ءكوف لحض نوكيف دز: صلاخ جنينراك تك ونفو
 فاح هلؤق مرقو لذ فلهنلا ىلا جوه ضماع هي | ذينيح يلع در بو لوبفو باحي الانعير ج ا دقي_صلاخو هلوق ل حو -ل كو نل انعم
 2 ٌقيضِناكن اى اثلا طرتيل انص رق اع «نلكتلاو ض وعلا نع صلخخا
 ١ 2 هكيقوتب ضارفلاىءا_لطنبو هلومب اش الاهيلاو تبقونلاب كلا
 ١" 2 برصنتالَو الثمةلس لتضراف لاق اذ ف ,؛اراش|_ر بج هضرصت
 3. (كدجالدق ذا هدوصفم لكي كه( نالضارتلاويصب ماه دحر
 © جرصي إو ءدس لتضر اف لا ناو جدلا ددعتيف ةدنلاو
 ضار |*ايذئا ةدضق لال كلو اهدعر فر صتلال م عسل اب
 202١ نوكم دن هنالاضيا عير اهرعب حيتبالو بل 6 ناو ةبلكلاب
 2١-2 ضضخنبنا ضارملا ةيصقو كسلا ءاضقنادعل ضورع ةدنع
 بلان م عيلان حيل نعال سلب زيمهتبل هرب ام لماعلا
 او افرع رتمشالو ل ان: نار ر فعلا ىضنقل فلاخ اقدعل

 اشف هارشل | نم هعنم نم نكهتم كك[ ىلا ناله عينلا علم 5
 |'ربشعم هرملان ايبز اك ثيح ةاقاسماو ضارتلا نيبءثرفلاو
 ميل ورمل ةاقاسملان م د وصلا نام اكفالطس د لنعمل
 ضافلاز م د صلو د غلل اليلقت ةرم اب [طبضريتع 6 حولعم تو
 لب هدملاب هطبضل ةبس انمالذ رولعم تو و هل وصح نسبلو جررل ١
 داتالاونع تكسو ضارئل |نسلعن 0 ترن

 2 ١ يضارفل | ناب امري صنع مل امولآ رم ا«اهتكا يداح اكان ا
 ُئاشالاهيلاو نيبعتل ا. ليع)]قيضيالن | تلاثلا طربتسلا كيكوت أ

 نيعاذاف_زدان ىف ضارْلا_لطيو يا هرخا ىلاردانيفد وقل

 هَ نكدالا فلو قلبلال ياك ه د وجو سدنب اعون ّن هيلا تكي

 ٍِقبيبصَت د نالوعي ملرعب ثيح ديصلاو محال توفابلاو
 0 ددنبالاعون ع ناو رقعلا ؛ دوضفم لخه لم اعلا رع ثا عتلا

 تاقيح او ب وبه اءافيص و ءاتشم و دب ام ناك ن 6 هدوجو

 رقلد ] 3



 حصالا ىلع بطرل | هكا وضل اكو ديال ام ن اءن ا اذكو جدّربلاو ٌرئالو
 هضرا:|ذاام فل اخي و ةدوجوم تماد اه امي ايلا ن اكمال
 هلاوتلااماو ضْوْرَعل|ا نم هدنع ام عس نال بق ىضغتن لق نالةدم
 هن[|ذ ا( | دوجومم اد ام هيف فمضنلا | سيف اهوحنو ةبطرلا

 سلب ايف فدصتلا هل ن اجزبلا ف هل ن ذاولو ئسمنم هدنعق بي
 طسبلافنو د صو باكو نطق و مسربازم حوسنملا نم
 اء ازب مسال هيي اب ناليدونلا هر ام اعةيسلالا اذو شرملاو
 ةنهاعلكضر 6 هل اثم ٍةذرحىف ضارفلا_]طيو سيوبلم تن اكن او
 ىنوالزعو |هلزغنو انطقو | [:طتف هطنح اء ىرتشل رب اند لا
 اعنا ماي سيل ب اعالا هذه ليصع د غاضلا قيرطب 87 اًةِضق نا نالطبلاهجوو ىصقتو (يونوا
 لطنو دفعلاى صقل هفانم هطارتش اه اجالاب الببصحت
 نم هْيِذايإ هريغ نو د ناعم ضخ“ عم لماعمرلا طرشس ضارقلا
 عاتنلاهرنع زم عطقشالاع ايب صخشلا ن اكداوسو قبيصتلال م
 نالطبلاى وا ٍقِبرطب اذه نم ذخويو اما بلاغ كيلا بولطلا
 هلؤثزالطا ف ًالاخد | نكعو ةنبعم ةعلس ارش طوش اذا (مف
 هجرس فه فنصم] و سه م/(ذ ىكعوافو فب سدني هنالسدانوتو |
 لاثؤ اكبرئالاو صتقاإ دحاولاوةئالثوا نينثا ةلماعم لهو
 ال هام لعطرشب يا يام بلعب ضارفل|)طبو معنى جرذالا
 ه«سننب تكا الا لعب ناضاّرلا رفع طرشن | ذاف (عبب هددع
 ولو فصتلاب_لماعلا ُكالقننسا عني ذ نالهعي/ل ماعلا عم
 تحلخري_لاهدبعلا ناجع د ايادس هعم_ دعينا ط رش
 غهلعجرَوف ل ماعلا! !هعن د اذان هّبر اجاو>ّتراعا هلاالو ديلا
 ولف اعسهلوو لع وبني. اك هدب دنو هئءارب ليعلن هل مد اخو | (نيعم
 هرب تحيل لن وكن اوا برضنلا ف هعجارب ن | بلع طوش
 فصرا|و|ّءب ورل (رامولعم ردعلنوكين | دب الورم اه ضارمل ادسف
 لماعلا دك( (اصوصخخض هول سطور شم هلو حبنرلا سم خيل ن كدلأ
 ديب انه ج اب ]دم (رنم_لكه بيصن نركر هني, اكرتشم هنولو
 , تاق عيرلاو فصنل اكىاةنج دقم (ريب حرلا نا ع هلوق كاذ
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 ضؤأ يي للسلاح مع
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 درونمني الل ماعلاو ل آايلا نيب كرت شسم حيرلا نع دوقعم
 ' مهمإل دير اب سدّقم هناو (هريخل قش هنم ط ركشسب ابو اهدحا هب
 | ضاصخا (ىراويو طوئقسدهن اف ةااسم رسل ةوضو ددعر ر دقمالو
 | ١ فصنل ال ماعلا بكالاطرش نافدئ .لل اب بيدعتلاو ككارتش لاو
 ١ نييعتزع تكسو ةاقاسملا ُييْملاز مو ضاشلا ىف حيرلان م
 ١ فصنلاطرثس |ذااموهو هس1ءالز اج هسفنلرخآل|ٌفضنلا
 ظ قفا حالف ل ءاعيارخالا فصنل / كعيعت نك ىسإلصو هبنسْفُيل

 . لصالكال نانوليف ع يّسلل بات ريشلاو ل اهلا ع بات حرلا نأ
 - ناكهسفنلاع تكسو «هّضضنلا كلماعلا ك(الاطرش |ذ6
 11 10015 ا ولا ا

 . هقانهسا اكءرش هب طانبام رجوب | هن اهل م اعلا عتكسرو هسننل

 دس اف ضارمذ لماعلاو ا هل هلك لا كلي اطراُس ناو لماعلا
 اص رق الو ىل والا ىف (عاضب ان سيلخ تين ىنعملان وذ ظفلا ؛ اد ابعا

 طشناال وسل ثلاثا يرلا ضعب طرش ناو ةين اثل | ف اصيحد
 ةسنوكيذ لفاعلاواسكايلا اًدبعن ايو |ل ماعلا عم بحل ا هيلع
 ةيلطن زفة رئلا طورشيلا ةيانلا وو ليلجر عماضارت يدالا

 عصي[ ةّيزخم ام .زملااو لا سدفي | ن أو ةاق اسملا ىمخلا كن
 1117 ةاق اسيل الو ضارقلا !

 درت ثيحو ر بدَسْنلامدعل نالطبلا ٠ (ريصيو|ةلرشنرملاواحيرلا
 ةيامةرمثلا نموارغرد ةءام جيرلا نمد( ن لعل 6 اذ اا دزجلابا
 ١ © صاصتخا م راف ردقلا ك5 ىوسومسالدق هثال نالطللاعاص

 اقرحالطرشولام لثمو دقعلا عوضولل هناه_ك(ذو هب لماعلا
 بلاقولو ناتسبلار ابل م هلصو ار (كلالامزم فنص مكر
 يكلزبو ص نيب رةر تلا ناك يقاس ااننيب جدلان العا تضرم اق
 فصنلابرارق ان وكي ن الف نيبو ىنيب ىارلا هزه ل ول ا[فصنلا
 لثمرجارساف صانف ف لماعلاى ا هلو ض]اغفلام اهحاؤ_ع[سصُو
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 ةلاكلاكز ذاللل ماعلا فرصتذفن طرش تكالتخالض ارفلا دس |ذ

هنان رس فلاح يبلاق ىري شيلا فرضن تال ةدسافلا
 ٍكتصسا| 

 24 .لصح ل ماعل | صن اذاو دسافلا ةتكامالو 1
 ا]ماعل | ىكاسلو هيلغ نارسم او كلم ع ناسيا لك :رحح

 لاا كولاطرش ن || نكيسل مأ ندا ةيين اكأ هاوس ءامعرشم
 ريش ارا لبق له نال اين وصلا هزه ةيلماحل | تسمو
 لد نان طرشلا لالتخالد اضل وص ز ماهر يغاما ىشف هليعب عغماط

 - درو هيلع لمعدر بجو تا اذ( ّيسهلا ىف ًعماطدنف
 لثم ارج ابهف ضن دسف ل انههد احلا -- ل وفو نتف بوعد

 وهو دقعلاداسضل ه فعدعب ففّرصتل ا, لع مارقالا لن | ى عتق
 فرصن مص اردن | ةدس فلا ةلاكولا و ص صالابلوفل مل ذم
 ابك غاصلا سام همل اخ نلآه يلع مادقالا هل زوج الذ مف كل يكول
 ك0! ل كوك الا ةماعلا ىاهليكدكوضو فذ |وتانه يدوايلا
 هنود هِيسالو_دركي !نيغب عيل الذ : كصما اهفصن د يبت ة
 داهتبالا بجو ل عفف ٌءُكِسن علا لالا هل ن ذا ناف نيف نذا
 عيس/ارسبهنالالاح عيبل أى د تءالاى | ةجاحالو نصح هكونن 6
 انو ذامز اكن ان ل كول [ن صض هي فنس|ل بق هلسول و نُئلا*افيتسن | ا
 ! ملف هداحل 01 لاا عرعر معو ويا هنأسُمم 6

 هنا ل كولا ل ماحلاقمالغب نكا بلاها عيبا ف د مش ال (ر كت
 . هير اشبالو دياوزل | نمهزهو اع ِببم تبعما | ز خاب د اني ضعلاذخأب
 عيبا ماعلا نوجتف ن وذ لاك ةجيوز الو كل ايلا ضعبى | هضعن
 اصر لكولا فالح :كصم هدلب اذإ هب يحم ا يرش و لورعل
 لماعلا زوبالو ءلاكولا ف الخ حابرتسالا ضازفلا ف ضْعلا نأل
 قتعلزهكرش ناءنذا ريغد »كر دالفو كالا لصا ىركشل نأ
 بلام نيعب هارتشان ايل اه ا سارل بتيوفغت ءن ذاريغد هيلع
 ثدلماعلا عقو ةمزلا ف هارتش | ناو ٌكطاب ىرشلافن ضارلا
 كنشااذاام فالخب نصض ضارقلا كامن م هاد |ناف هلاءر زل
 هل نذاهناللكوملا ع قي مناف .بلكو يلا لعق نعل صل يكولا
 عفشا لقب ن (ر ما اك ةاراش ادذو  اغصب قيقز يرش ف



  حيدلادصق ةسررت] ضارقفل اف هنم عنم اهناد هباوث هلانهيلغ قمع ناودب

 ' كاالا نادت وانتي / نذالان ل هاظلان حاكنلاخاسفناءدوضلان م
 لكلا جور يكولا يرش فالك ظح هيو هلام ص[ فلاب دصقب |
 2 قتعلزماماعلا ىرتشا وحسم زمءزخوب لاو ةلكوم لا جدرمدا
 هيلع ق نعل مو يرشلا جخ حزم تاهل ةينكي نافل امل [ فعال يلع

 ظ | ل ل ال عن كرخش ئر نال م اعلا نوح الو ٠

 : اعتاب 3 : اكن ا ازنكو هلكول هيلعق نحب م ف رتش كول اك
 ل( لمالك رف ةمسفلاب دل از مدتمح با« ل ماعلا نأ 'ج

 ١ |!ىرسو نلازم هنصخحم زك هيلك ىئكيو يرشلا
 ١ ولو اتلاف لن دذام اد جلا داوسوم ناك ن اميوقمتلاب قابلا

 . لكئكرلا[ض قرافدئلا عيرالاموصلا ةيهضارمل |ابتكماحلر شرا
 ١ فيش الو للصم هيف ناك اذا بيعمل ا ىرشو ضولاب عيبلا هلث
 ' لماعلل عَن بكلاه جوز الو هكل ام ةجوزالو ربسلا ف عقمعل نم
 " درلاف :لصيلا تن ااذا هدد بك اما دوب مهو ايبعم رهظ ام درب نا
 - جحرااب قلعت لن |قرفغلاو بيكولاو نو ذ ايلا فالذب قايس أك
 . اهدحاروماهيفرتشا الج |هلوث ىلا ليولاكو هو واحلا لوقو

 . بعمل اا رش هلرسيل هن |ىضّسقد هانثتس | (مِئالالّيكولأءل ماعلا نوكن ا ْ
 تااذكو احر هيو ىاد اذا بيعم اىكرش هل ناعم ايضا ل وكولاك
 - ةضورلادياو زر فيدال إوع لصم هو هلو هدم دقفب هارتشتر |
 فكرشو عورفلارباس يرش هانعمق هسا يرشو هلوق ى افلا
 ١ نمربعولو هلصاو |هعزد ىادضعبب داش الاربع ازلف لوصالا
 . تعبولاهتدلوتسمو هت رو | نم هلومشس م عن اكل هيلع ق نعد
 2 تو ذاها ن|ةضورلاو_زيرلاىف عصالان | تعز نهرلا ف

 1 دقو ريش او ا 2| ةعبيصب هل نذوب نإ نيب قرد روع مناهل اك

 2 نالطف#|ةغيصلاتناكناسلاةفم امالاامهس فر فلا ى ار
 2 لاقاذا اف نالخ ا |و هب عرطقم ديسل | دعقتعل نمارس
 - هاضنقااكنالطبلااضيا انه لع سلوَمل |م او فرصت و|رتشر | هل
 . اق ناداعيمجنيقدطلا.لححجوجرم يداح ا اف زب عل | مالك
 نائز ذاالبواك الا سمن ار هضرافل نا اما هده ل ماعلا



 "او نراقف اقلطمو | نيدل كر

 قي او كالا ضر اقول اك تان كولا ظ
 دكا نيب ايبن حير نلاو اموهفم ذ ةيرالا نمو بؤ طْنم يواحا نم ذخيوت |
 عملا < اهخي ام ضاره طف تنم دالي نفاق ظ
 بايلا_راصولف ةلاح اك(: ةييضارقل | هيلع هروح امل لاا ْ

 ةعئلا | يلع مسن اى اثلاض ارق هيدا ضرع بل دال ماقتل حاصلا 2
 ' لمعلا اشيا ضاق از 3 /و نذالاب هيغل ماعلا داق ناو ٠

 بوصل/ ف رفعل | اذه دسف ث واسد سكاي ل ناس ةرلاو '
 لماعزمألل ماكو بله نوي نون اع هع ضارقلا حضو نالعينالا
 فيس سالف تاضواعملا ةدعاف ن الجوع ورش هرفعيزشو لماعو ا

 دسلا كيلو تال جل + قدح هريظن مل اضلال م
 وينو لشرح رانا تاعت بكتاباطتيما ظ

 لماع سين يتمبا تاب هزاز تضل اوه ند|الب ةريكلضوراف لا و

 تلابازذا تودي ةريغ دلماسل اوم اذان[ ذ حست |

 بصاخل اك ب كيلا ن ذا فالخإع_لاي ا هملستوهو دس هدقعذ
 هفوصت نان قحويغر_دائاوعي ملي سالى اثلاسيلفاعلا 0
 يلع_لطا هب يزتش او |!ضارقل الام نبعب عاب يف كال ماعلا
 ىضرعلا نوكيل هو يخمن ةمزلا ق ىرتشاو !(يلس عاب ناو ديدح ا

 نمير تشاو ا ةمزل | هصرتلا امء ابهبص اغ هن الى ل١ لماحلا اعلم
 اميعح|ن حو هن ذايمل دفعهم اللو الا لءاعراعمبد اهتمذ ىف

 هلم عل ثم ةرج | انا هيلعيم ف والا ك اعلا جنان يلعيو انل
 ياتلاو وقى ا ء| طش اممم ادقم مل اكيرش نوليلو يواح لاب تلوقذ
 ةريغض فل ماع آجَوص نيب يوس نااهدح |فارم | دبي هيلعرجالا

 ف ءلكعدلاناب ةنذا| الب ضر ' ماعبو ل طرش ايف هكر اشيل ن ذاب "|

 دا "و وهو ليل |قرج ىف الا بلعيو توا لماحلا ليتر وصلا ش
 لثملاةرجاىف بلا هيلعيو تاايلا ءلكحيرلا نا مّرمام ىدالا وصلا يف
 ام ك/ذ لو ب دالانرلان وك بانل وصلا طْولطادن اكانلا
 27- نسا تلاوشم نوح يركاشان ان همزلا  ىرتشااذا
 اههرح اور نا سبعلابدرلا كلا داو كل ماعلا فلتخ | ناو كطاد



 نم لصالاف ه درر خالا >اراؤ ةمالسلا نظف عض ارفلا يا غيبحم
 0 هالأن اكناف زبتحل اوه كاسمالاو .درلا
 نالك(/يلا عزه دل اكخلاو >رلا هيلاطن ان أو هدلاط ببحا تكسمإلا
 طرشلاوإ لومار ندع عسشلا و اعز انئولامةلئمو جرلا قاقح لماعلا
 0 نكاال اءءوب كلر 0 الب ضارقل ا لماع اسناو
 ٌننالا حلا بوكر ناوح ةيقكيالو عّدومل اهرطخملان م تك/ذ ىناي
 دباو رنه د(شير الا ةدانا اكهبلع ل صش ل ادبال لب رفشلا ى

 تافلاجإيبل اك ةهيظعلار مالا حتضلي لهو ةضو رلادباوز نمانخا
 زبلاز طخ اع افطخ دان نا ىرذاابلاق اكمحتبو اصنهينرا
 . رفسلا ىر وص نم ضارفلا لام عاب اذاو زكر لَعرصنلا نم دب الذ
 .ناضلاف ةدلبي اداعن اودضنف اذا هثث ضخ ذا الب بولرلاو |
 ىلشلا /ليكولا يدع اذا ام ف الذي انهو هدوعحل طغسيالق ا
 'ترفلاو هيلع انووضم نرليالن فلا نا مع( ةيراعو | سلب
 ةرروص ميلا, صاخ خير اعلاو سسللاوهوأ نايضلا بربس نأ
 بسبيبلاو ىدتشسللا ىلا ئيستب من اهض نم جرش تو ككولا

 نحلل لماش نذل الب بولرلاو رفسل اوهو نين: وصلا نيناف ق
 داقائادعس خو رهسلان م دوحلاب هن اهضزم نمل | جرخي او نمنم اد
 املثمو اورلب همت مرتك تناكن ا هيلا فاس ىذلارلرلاب هتيش
 هعرن الو غروصلا هزه ىف هعبب صديالف هرابمعق نوذ[نوك ب لاحال

 + رح ©

 ١" فتالخج فورا [لئاهمو د ايز قريوصوفزغسل|رلبهصق نودب
 ظ ف /هتكلالا ناكدلو هلثمس انلا ناعم صقل نع فعي ع ةفلستلا
 نكي /|ذاام ء ىصلا لح هيد عينلا مصير د لبلا اذ اللوق |نع

 صامل ارّوو.ءاقبل حرلا نم هلاطر شر ام هعيب عص ثيح ماعلا :ىادلوه

 ٠ ةلاكولا ةحدق انيال اك ض املا نضع ىف نبال .٠ نمل | ذا مامالادب حرصأك

 ناب ضرغ هيف هل ناكن ا هدلب ةصق نورب عيبل الذ نذالابرفاس نآد

 الاو ةطبغ هارش ىئام جو خطئنلا سرق نمزثلا د رلا روف تناك

 - تنودبالءعيب جصو ىداحلا_ لوفد ضو يس هناك وج الف
5 

 نمت ةاعارم نم ربان اب فنصه ا برتع أب دال دليلا ن من
 . لقالا دليلا ةءمق نم دير | هتن اك فيج هب ءمقلاى ااضياحيبلارلب



 كة زعيزمتلا يواح ا ن ا, ت اجعدت و ف9 دالادزبلا ةصيقب حيل ازحنسا
 ماكرو :لصم ار هير صن دعت قف كيكوك_ ل ماعلا ىاوهوالو |هلوقب
 . تامزم هسفل ل عقفش نا هلر سيلف تفي ماعلا لعد باكل اء انه
 ردقالا جيريإالرق هنالملغالا ةئي سلا ازإو سضح ا ضال
 ي طرش نان رقعلا عوضوم تالذروه و حردل,ص تخف :تفنزلا
 اجارداو مطر ذو ب (بثلل طبر شي ماعلا لعو ة دسف ادقعلا|
 بهذل# هنزو وبك اهلا نم نغيفخ_بليحو [جارخاو ظفشل ن اغمق
 باع تيااليزتته سمن هالهتي ن اب ةداعلا ترج (م (هوكو لسمو
 هيلعلب جس فنب سومالا له عت ابم هيلع نبعّبالو طور شا "لزم
 لا ط(ياإعو هك اهب: م وقي نم حج تس | نااهرحاوااصّقم ئءابم
 ناللماعل اهرش اب / برنوو بيكر جا ول بقت عاتهل يجرح | ضاعن |
 وهي ل ماعلا هرشاب ناف. الا ل حلصعز ملثم ر يّتسالا
 .لوقر ةرجاهب ىكمسي د الف حتر أ ابصحتن انتعارب زمو هنم عيوب

 ليدانو نذالابر فسلا ءلدو_رفسلا ىف لمح _لدانب لدقئج
 ح ىرٌصإ اد نس احا ةرجاو سكعل ابوهقوسلاى ات يرلا نمولمح ان
 '؟:ديقتلاذخوب اكليمثلا ن سو نضعلاب دال اواضي |ضارفلا بلا ام 3

 اج لاه زفت ئعللقنلا ة رجا ناب يو احلا حرص دفو ره امم لزب
 © : هقالطإوعوفو ضارغل | تام ت دوحز | نيح ى ار غسلا ف ضاقلا
 .م لمكدي هناف داثرالا برخ | دقد (غيفخو |! لونه ا ناك القت
 “  هسناعو قوسلإو ا طومان اعمزم لقثلا فيني ا ةليقنلا

 توابع اعيرالءتصحوهو هلطو زشنل | حرلا ٍةه سبل ماعلا تكآسو 17
 ك[مول نال سوي ظلابالة ىسقلاب حيرلإ زم هكصح ليل ماعلا ناك ب

 هلرعلاو_زياجرةعضارفلا الو بكيل مدعاعس ل دافان د خبنرلا ف نإ
 ةلاعش اوف اك ضوعلا_كلماعل |نكسببالن | بجوو طوبضم ربغويو
 قص حم ]ماعلا كام برس سلو تإذو ثدعل اه باون تعب
 تآلتاب اب هناو لالا ضوضن عم خسفلاب ب ك[يمن|ى اسف ةمسفلا
 ةدابزلاى |ىنيعلاع يررلااماو حيدلاموبيطرعب ضاردإ ١ ام بكلايلا
 بوسيل هنالك( ]شبلي ايس هنم لماعلا ك_ه«(«الن نيعىفؤنلا



 ضانلا ةارتشممل ا وسل | ملك[ وو نيعلا دياوف نملب َئاَجيلاد ا ون
 00 ا ا
 اناودعتليحتس ا اذا كد |ءالإو باورل | عفانم كدب اذكو ةيبشلاب
 ةلسلاةروصو يصماقآر اذا ءاجالا ل ن ه لماعل | اهوجآو |
  هذههنجإصحتت ل هيلا ناويح او ١ قيقم لاو جشلاى رقشس نا
 ل ايويف دباومل ا هزهل اهاركش اولام | علا ص يؤنلا ةدم قد باوقلا
 . .ةنمشلاب حنرلا نم ةدصح ك1 لماعتان ا جصالابانلق اذ و ضارف
 مشرَق ةصسقلا (هرحا باطولىتج ف تسمريغ اكلم املس, اف
 -حضارفلاو حرزلا ةصست اعايضارت ن اف حاصر بج: ضاؤلا
 حبلا مريخ سل ادعي فن شدحول ل ب ل ماعلا لمد غتسي] قا
 ا اهبعملم اعلا كمر ّمتسإو تى اك ئيسنوم وسنفملا
 لئاعلا كلم نا كاذ حوشو كك( تالتابو| ضوضن ع مو | ويسقل |
 كلم هو سسبِف ءئسقلا دعب خسفلا_لوالا روما ثالئرحابرمتس

 ءاههتنال تصب ثكاايلاى 2 (ضرعو ااًدقن كايا ن اكء اوس ل م اعهلا
 لبقر فحل است |ذاف ضوضنلارور خسنلا_ق اًملارفشسُف (يهيس.ر مالا

 اكلم عصالا !عء تصح ماعلا كامدّفنع إدا ل لاو :مسفلا
 مربع ص ارفلا لامك( ىلافلتا|ذاف كل هلا فالئثا تيل | اًوفتسسم
 , للا درس اولوهو دادرتسالا ةباثع ف الثال|ن اكو لماعل اة صح
 ١ 0 ضهاظلارلا ةساماعلاق حران ئلتا اذا كار للملا ةصحم رع
 ٠ ركوم قحديف هلذ رورظلابجرلا نم تصحي ناؤ لماعلا نا
 . هاغلالع م دقتو ىفابس اك ةهسقلال بق تاماذ | هن شر ويهلافكيلدس
 ضاقفلا بو ينجالا فالتا كالا هفالتاب حرخو نيعلاب هقحقلعتل
 ثالث الوهن ل ماعل | فالث اضن اهب جرخو قاس اكذوخايالدبلاة
 ' كاءو يدادل ل رتو ماما م الع مّن ايس إكىعفأرلا دنع سجال
 اهفدحا| يونوقل |اهدرو | نارم| هيف كااملا فالباو :وسقلاب حئرلا

 ١ سلو دات الإ هداز ازاف ضوضنلا دعب خسفلاوهو ىف انلاومالا: هت نإ
 دودة مسفل | قلطا نإ ياثلاهيلاداش | هنل]ا<رص حرش | ىف هيلع سن.
 1 اعل ارهتسا/ناف رقعلا سل بش تازتل ب حررلا (مستنقاول م هيلع
 ' _ نان زاوح_رريطظبحرلاو | ثروي و يداح اكد اًرياال وق فورم



 هبدكلابلا ناك حيرلارتظاذ انا جيرلا النفل دك قدج كروب يذلا

 ضصيضتنلا سو جلا مو ظد عي لععلا نعب عدت ناب كتل ىح
 , (ملاوجلتتتا صولا فوهظر عب م اعلان ام | >4 همه سيبذن ذخاإل

 ص صب علا ثراقلا و شل ضيضنتلاو عيبا لاريتحا نانلكدثر او ىلا
 ا 13 ذنا اق هطرصتب طورت نال بس( ز طا
 .ضافخن اب ضال !كلام لرغارط صن مررلاو ادب زبك و ركادلل مج نم
 لضافلار مو ةنس اغا ل ماعلا ناني دال ض لاو بيانو رجشلا

 هيف مدام نم ضلئاو !بصعاذا ضاؤلا لام نا نيهجواف دلذ
 ناك ن ا اعيسج ايو نر كالا ةيمزكم /نابفااملازيصخم ا نا مرصع أ

 ا حلم اعلان الع اعرفه نحإالا فالتا سوك ملا باو جلان وبن | ةبشيف
 َم داعنخاو ىلا معاجباطبا سفيرم متع سيادن تانيا

 ١ ا '



 تلاوه ماعلا ن اكاذا 3+ هلو زل ضارقلا تجب هيف نصتلاى ل ماعلا

 نيبو نحالا تالتا نيب قرنل انيس ا ظاقلا نع هش هيلا ةيلقمو
 طب منالئإاعج_ كاز لذ خسلا (/ن اب لماحلاو بكا اهيا فالتا
 مقفاوب.ام ةتنل نع تقلى ىدذالا لهن انجي خأرلا غلام نك
 كيقلانادعتلا ف مولذملا ناتباسلام امالا مالك ل قن نادعب اقف
 الثائر افبد_ر ( اوفو باق اضيا لماعلا ف التاب خسفنب ل
 0000 ا ا اا عا يا
 - هاننال | ىف ةيرشير بصب رف و 'انتباللا قةلاعو ضارتلا نا 3 رس للود تط ا ةامز داو اودي رنؤسنطس
 17 7-3 أ هلو _زباج روكمت رض ع ذ تالغتثمأإلا
 002 حجباودل ا فقر لثمزقن لاهلاو خسفن 0 0

 دو تلذو بسك هامشكا د تاك 9
 ا اليلاياس از ذدؤ در لم دعت

0 

 ويلف امات اكلم دح | دوو: صف ان بكم نيرل | نالالما“ تاو

 ةفصواسشسح ايلا سار ةخقن شضيفلاب:ريصب ننرلا ن ةياني دخلا

 سايربرق دو بجو تلوإ صب /ض اذا تاعذاو ل اكشاإلف
 الملربا نزويانزو حاعصل انامل رس نمدجو ناث حاهح لاهيا

 داياسإمردقب حاضعلا ن مهانكرغشاد دفنا | نم [سنجريه عا
 الاعلى ذ هب يك تشو ضرعب (مجسب نااضياز و كو
 ١ هتان سار سنجر غن مدن وأ ضرع أد سف |ذاام

 ظ ةرم, صحا لماع يسب ناب ل ثم ى ابك املاس طن مرق كر بحي
 ظ 0 لم دقن هب «لصي م دلبلا رقت نموا تاما سر ١
 ظ اجب لب هضيضن هزوايالؤل لإ ”نسبار وقى لعديازلا 0 ّ

 ان كه غيب نيلرشل|ز مدحاو فلكي النانثاءنفكرتشير خا ] ١

 طال لوف ريخصلا ميكا هبرمزجو هبارعطق نيةمتعلاا )|

 ظ السلا ىجيرفل اكعونلاو تالتخالاع ا
 د و انهو هلثم ىلا داش الالاف 3 0

 ٍُس



١ 

 قدوم طّمخل الاس اردت افينسإ نيرا قزلب (نادناى نقشت
 مههتع ضن هلدهشبو طيحم ا ةييرسنوب نبا هرضءبو قاسلا رم لبلعل
 جاهم ان الطاو قرف نيدلاو ضرع نب. ظباو ضو | افسب(زب
 سار ءاؤنينسإم رطب هن ل وضتقن نيرلا * :نس ام ول (اهريغو رّرسملأو
 ّيِلِذ هاّوقو نورصعى انس |زع بلطي اق هاكحو حرلاو ل01
 دخابايضإ رلاذاام ل م لثمالبل الان سأر در بوجو نارلعأو
 كاابلا) ماعلا ل قولو هبوجم الف ايطارت ناف هوو ٌضعلا بك11
 0 اجالا برت لعيبل افك الف ابيار

 ملا ر ع لعةد ايزي بيكا نم غيبلا الو اولا سفن ا اذا ل هاعلا ئ
 عيل اعلا دان ازاضعلا تاس : لافكيناب عب لمح
 ثيصن_كلذبىاك(يلاهلدب جر هسكاش امو هضمازفل 3
 ذخ_ل انوا قيلدع مونت ووغلاوسيقن لاف ن اي هنمزماعلا
 اذاو حالا غيل ةره ةلاح اذ لماعللر سنِإف (ضان_كبيصن م رق ىنم
 دا )ال ىلع لد اك ٌضارنفلا سفن |زماعلاوابلاملا تام
 *شضنالو ف زخالتدب عسا لولب ديكرل ناك ليتنا ل
 خاسفنال| نييطظ ابر الار طلو اهدح | نوئجو |[ ل ماعلاو | بيكا الثوم.
 هذخ | هش داء ضان لاما و بكلايت ام نافهشراولا العلا نبه
 بلا ّةبلاطملاف ضرك تت ايلاو تام ناو ه (مشنق احيرر ناكن اد ثراولا

 كلذ شروللان دانءافتلا ثراولان داو ا حانت ال . يه ع ينلاهل
 لوب ناتكا الان ذانو 2-5 ةرباو نكاعال هب اف ]م احإ [ةش امولام
 نا ا ناف ضيضتلاو عيبل] ىو ياتجاو ل ماعلا ت هاذا ل بهجم صنس
 رم اعركاىل ةنيجز هزيم هالونالاو س انوي سا طول اوالال

 را طرت الفقع (هزاتسبب ناب كلذ («لثائقن_لايلا
 ىو اكررف_لفاخلا يولاواديشيرلا هش راولا ل ومين اب بلكرتلاو
 ايزفنلازج ل ضرع د يلاهللا ناك ن او يعمل ملر لع تك ايلعل تبسم اونا
 فضرعوعزوح الذ ريرجض ارق ازهؤ سفن رو: لاوالاضارفل نال
 ك4(: (بلف ضارفلا*(قروعهشراولاو .ك(|ق فتان لماعا تام اذاو



 قفيااذااذلو رم ا[هوحو كيرازق ظفل هيلو ادقن اهلا ن اعنا
 4و د اثرالال وو لم هلك كان دافتسبو كافاو ماعلا اراد
 فثراو. الطاب_بلو انتب.ار او هلوق ناف رن هوخو كر رق اياد
 . هت وو ىلولاربرتمت كح نم د (هرال ن لو بلماعلا ثداو وكيلا
 ريشلرفذ ىف هلوق رع ةلضورلا لصاو ريبغصلا حرشلا ضو اهكشراولا
 ثراولاررفو ءاهلربلوو قشوبا لو انمرق اء ض رعى مصيال نإ ىلا

 ةهيلع لرب ظْرلب ىاس متل |ظفلب داريا ن قاعه وحر 2 لمح ءظفلم
 '00 ١ شلاق دوال جا شيستل نو كتارتو كيتا واكتر رع
 ىكي اله ناف هنوكلس نعت ارتحا ك1 ناو ثراولاظنل د اريلا نا

 ريزعتلا عوف وب سابالوم لخا نوجرماشلا لاق امو انمرق ام عاوه لاء
 دوعارإ و 2: تلا وع ضار فلان او هيسفلا لبق عر هيف يذلا دقثلا ىف

 6 حد ل ماعلا ص نو ريلا ىف هر (يبالن )| طوس بر شلا عم ضارقلا

 نانامامجحر با. رق ناف طر (مسسحيقابلا جدد ةيناكرتشملو هببصت
 ضارقلايء اذان ا باثلا اذه حاضباو ةبارتلت ولك لالا نعاضتت نينصن
 تاس املا نا فاح لاو ةيائلث_لاكلا اصف نيد ام لماعلا جرو ةبام لع
 رماه ة يام جيرل زم لم اهللذ المك اهل !تومب ضارقلا عشقت اف ن افصفو
 جيرلز م تصح ماعلا كام رقن_كاماو ضارقل خشن | اذا هنا نم
 (مسنعي ناريغن م ههكح لع ٌّضارخلا كزاولار رق اذ6 ةيسف رحت | ناو

 لماعلاذ خايف هدام اهيحد ةياملكف ةيايتسس قر (ًكيل ابدث اقلثل | كتنخلسك
  ةيام عبرا قسو ناتيام ميسوم و حلا زم اهطسقو هل قلاهشالا
 هفصئزماعللو هيام وهو يجر فصخو ن انياموهو هلام سار ثراولا

 هس الث مهم لعلام عومجر بصيف نيتادلا ىلا [يضي ةياموهو قابلا
 عجدرسخو جدد وظلت ناك نو لالا ضحب كل ادرتس ااذاو
 تزرؤفربسشخو | يس رويهط دعب ن اءن ارق ابلإدقل السن الاس ار
 فه |لعافلل هآنبلاب ترف : خس فو اهرافتس ابركح يا لماعل ادصح
 - وسب عرلازنوصقنائسخواحبد در يفزم اهلا ةصح تقشسا

 دراسل طك رضصفنل | عز وي ر شل غوص وذ ه دعب لص اهلا ن اصمنلاب

 2 نقالار

 0 باب ا اوبل وا



_ 

 اكهدعب ثداىلا حررل اب نا رسنح ان م دوتنسملا ة صحربج موز ابالو قابلاو
 دافارسإ مر يصبو مئتبلماعلام زلم ناسا دعب لكلا درتسااولءنا|
 تدرا نات ناوسن ا نم هدتصحدعبو درتسيادعب قانا هيف نكي ايذ
 لماعلاى ا حرف نبرشع حدو هيام]صالإ]هف حرلادعر دا دزتسالل الأم
 نيرعلا)كسو لاهل لكس جدلان الحيدر سدس نير شع كلا اع
 فص انيلاط رشلا ناكاذادفصن ططلماعإ ا كمر قت سيف كثوةشالث
 كءرشع درلادعبر خم نيرشعلادرول ٌقحمفرد كبور ضردوهرو
 ييضنااهزخا كا يلا داراف نينا ىلا هدام ذ اعف قوسلا ضان ا
 ةقانورغر در ال[ زم |ء(عااذ- ل ايلا سار ىو هسيل عملا نيرشعلا
 ادارات ك4( > ادعامالا نم كك (هلر سلو دراما ير نم هةتصخوفو
 بفع درت نيرشعرسخ ه بام لصالا ]هو نار ا دعدٍ, د ادرتسالل الاثم
 درتسمل | وع عزومن ارسن ان يبس السل ال | داعف نبرشع ناوسخم ا
 ترثع جر 2 نب ويشعل | جمول تح درتسسملا ةصحربجورليالو قابلاو
 همر الآم سيار ليز ذل! نم نوعبسبو ة دسم نياغ بلالاغلم
 لانا زل ان حال نالها زم نير سسع_ لك ة نصح ال (ل حيد ف ابل ى شنو
 (ءاودا درتسال ااهمرّممل حلا( رب حالة درسا نيوشحل ا ةصحوتل
 رايس ايربصترشعة سمك نوتسلاوهو قابلا نارسخر بج
 ناك ا نيفنحد (مْيدبر مس هم خي قس و نابعبسو المخ ربو دعب
 نوعسء نهبس :قاللا نيناقلا نم كلل ] صحف ةمصانملا طوشلا
 ك]ماعلاو بالا فالح ةيي] بخ ن فر دف صنو اهرد
 لصلوءوازشةّينو ىرنف ريشحو جد درو ا بلت هلم اعفدصو
 .نميبل ماعلا ف دص كالا غئاو تك املاتلتل ماعلا ءدااذاف
 دهيرشمإ ]زل هيفذ فلتلا ايبببسرزركذ نإف عدول اكن ماوم هنال
 ثيم لماغل |! فدص كاهل ارفاكراو ثلاملا »ري :لماعل اعدااذاو
 اميال مخ عل ابوه :عافتناو كلام ا تعفن ثيعل اذخاهنال
 نمدرل| ف هنبصب لم اعل |قيادصنو رح نسما و نهترملا ف الذ
 تدما تف لحو |ءاوق ق صفا ف ينو هل صاع د اشررالا تايم
 ا وامن حرارإ لماعلا لاق | ذاو ربجومو نهارالن متو يعجل
 اصرف لصالاب الرع هن مب لماعا [قدص هلي اوعزانو :اذكالا دا



  ةئالكال ا عكئاو ناوسنم ا ىدااذا يمي ق دصي اذآو نميوم هنالو
 نعلين تنل كا الا _لاقفاشلان عى لاى اعيزاننولو نوم
 نال: من مهاعلا ق رص هاوش نعت( ل ماعلا تاهو ازكا رش
 مردعضالاو انياخ ناكل كلاي همعزب اكن اكو لهنالو يْرلا مدع ل صالا
 الثم بوتلا اذه ٌبيركشإ ل ماعلا ل اقف ارشلا هير اعز اننا ذأو ةيانجلا
 هبت (ميفلماعلاقرصس كحل ابوا لسضنال ب ك(للالاقو ضارفلا
 ىف اثلاو ن ارش لا رويظدنع_لوالا عوف وبل اغلاو هرصفد مفر عآم نال
 2 ملام نيعب هاركش ا!لماعلان | ةشسب ل1 57 اقاولو خدلارويظدنع

 ”درعلاو ن [جوالط اب فحل !نوكيوا تينوغلثو ضال ع ين هْف ضارغلا
 ىجض هيمزجو لوالااعمامالا تفارق و حجزت الب مضورلاو
 -دواه[رالطبلا خدرقف هب هم زج تاميلا ف بغتساو بلطللا
 ىلانيعلا درتو لهرمون نووصعيب ا نباو يفر افل او ىساسلاو
 هليلعت لع نوخيشلاراهتتاو ضاّولا_ذ امال ملا داعبو عيابلا
 ١" ااا لا وسفناكرتشيوت ل ماعلا ناي ةاللع (ي ان كخولب نذوم
 كب الاس |اروهو لصالامدقكى ف (عز اننا زاو_رهاظ هن ارو

 لماعلاقدصانلا ل ب_لمه اعلا_لاةف نيفلا ليلا تحف د كيلا
 ناكن التو ديآزل اعف ذ مرعل صال (ن الالم حدد اهلا فن اعاءاوس

 ثالثخ 9 )ناب ايزي مفر لدالاو لصالا تن وافته وافْنُي جرلا
 نو بلاكلا هس كد قولا :ينركق فالتخاطورشلاسدّملا ف
 ١ دك ئضبفلاو تالتخالا انهو دقعلا فب ىناعيابتلا تفلتخ اول اك
 وه فدصم ان اف نمملاض بق  ناعي ايلا فلتخاول اك انلاهب
 00 0 ضراف ناف داجرالا لوف قانلإ

 فى لماعلا لو لوفلا انلقاذاانإ هحرشرو لماعلا قيدصت
 وا ناطرتس نبل جر كلا ضر اقف لصالا دق
 :' نابرصالا ردت  (ذ دعب |اوملتن اد هي وسل ( ((يل همه صنو

 كالتخالارنعزصافل نا تاع او ىال صاغ و نانل ال صالا كك
  دجاوبت ىلإ لصالا ليرخالا تانر كلالا (هينه دخاو قدصتن افلا
 ظ *ة/لن فلاحيرلا نا منوه هتيدركنملا ق دصبو ثارقاب قدصمملا

١ 
 رس 3

 وهذ



 هنالئوصالل نال اهاو يا لص الا واوفلتخ او ا نوسهخو نان اموهو
 وهو هباعسخنلحاذاءلن ن افلاوعرلاز اممنب كلان ةظالاشإلا ىا
 لاهلارسإر نكن افلا (ينم كلل نام سد نانلاىتسو نيفلالا عبر
 و اهب اليك( اهلا هبام س مخ مذ ىلع دصملاو وه هق اقثال
 نومنسيو ةتسسو هب اموهو ل: قدصملاو كلدو نوثلُو ثلشو هبال
 أهو لماع كد ذخ ايام الثم 110 | هز (ي(( نا طعما قافذالر قلتو

 اكن انناذ او فلاتلاك ة> يرنل ا نمسا هذخاامد لماع كك ه ذب
 كى ىرتشتل لالا كيلا تعفد كلالا_لاًمف ضازؤلالص| فب
 فلحاذ انف ك(الا ف صب ب انلاكج م تضر اول ب ضب افلا كاف ةلاكد
 مررت ف «يالتخا وصى افل اخضاو رز خالل ئتنالو عدو لالاذخا
 لاهو يرلا نفصئو طرش _لماهعا| لاق اذان يولان م طورشللا

 . منالتخآه بس ان ضوعل اس دتف تالتخا نال ان 2 تلت بسإلالا
 اضل ير |صتخا د مولا خسفناو (نل اخ اذان نُملإ دقو ف نعب اتيلا
 سنعرب ضارقل | زئسفسؤ هو لمع ل ثم ةرجا| ل ماعل|ةيلعو تكامل
 لل افرح او مناخضم عتب نناحاارلا خسفلابو |تلاضلا
 نقع ريغ نم ن ايبلا نعالقن ةضورا) مالك هاضتقا اح حالا لع
 هيلاعد دول هنا ةفلاخم الب ترس نب نع هريغو لماشلاف وسم
 بصنلا» فير كا د ناكو مص التم فصنلإإعاضارك هذخ لاو افلا
 بط دال 1 6 ةراو ايو تاس اقل فيات افلتح اولف لقاعلا
 عرغلا اده ىّئّسسِف هعم وه اظلا ناله يمن ل ماعلا ق دصى سفنل

 ا لا ؛ ازك تر لاق ناب حير لماعلاردأ نار
 :.ر النا تن بتواازكج ددلا اا باسحل ىف تطلع تلاقو | ىدي نم
 لبق عنربر الا رياتكه عوج لصد لد هريغل قكبرق | هنال ل بقت /
 هدعبد م ارقالاو |نهرلا قرم 01 اال
 اثلتلاى د اول طلغلاو| بزل هاوعذ و حررلاب خارق ا دعبد ي

10 
 اذا اعانه ناسخ ا ف لوف _لوبق دسقتو لش لمح / نة قباسلا
 هارفادإ نلانع هالفنروف ةضومرلاو زب. عل انه اخ ادي اوزلازمزكما



 .تنمصس يسال ميس حسوب 2 ب 0

 فرصتنلا ض ارئل|لماعاىسبل عوو سف هريغو ةعذرلانبامنعهلقن
 هنضخوم ةصلاملا عذ دو فلاخت ن6 اوشرو (عبب .جبزنخ او نملة

 مهلتنانلا نان 7 اعف دوأو ايمذو |ناعاهسمالهاجو|ن اك ايلاع
 ملك اقاو اضاوف ضباقلا تل افو (اضرق هدنعف د_تكاقف هدي قس ٠

 فدا ضباقلا ةنّيبنا نايلاو هدعل | زع ةضورلا رياوزئغف ةشين
 تضراعر لافد ناء عفو جعجرت حرصب.ءلو نييحولادخا

 بك(لالوف لونا | له حارا اوقو طف اسشلا_ببوق ىعف ناتتيبلا
 ضب قلا نائل .دالارهاظلا مداخل ذ_-ل وه ضباتلا ل وقوا
 دوقسلام دعلصالاو ضيق هئاب هذإرخغا عم هنع نايضلا طوقس ىعدب
 كلام لاق | ذاام ةلسمو لبق ن اكتمل ااهولذ :لسمول دهشبو
 تدصتو مال 6 ىنترعا بكارلابلاقو ْفحالا كيك [طرحا|ةبادلا
 . غادبالا دا |ذاضباقل اقيدصت ل عر اوتالا ف ىوجلفو كلانا
 ضباقلاىوعد َعبوصو حالصلا نإَجنادقؤ فضقلا ك0 ىداد
 وصخ يسع و دوعبدقعةلا سها“ __تاكدلب ضارقلا
 او طورشسب ةريثلا نم هزجىلع ح الصاد سلا هدييعتنب نما
 به ةلعاقفتا (يالةئيبلا مدعييزعناينملاى عن ق تيس اوف تك ؤنلانا
 ىقتنإ م رلا ةءآرب لصالاو مزلا ل غش ف افلمحناو فرضنلا ف ن ذالا
 ضباقل) ةّمزل | لغشلض تقموهو سسرُت ترصتلا ناب ضءاعموهفو
 ”احياهيجوت انهو [مدعلصالاو ةحابالاّ جزل لغتس فلك عدي
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 . ٍتدصنوعرهاوج ا كويفلا ىرجرقو .بلإرلا ةلسم فة رجالا
 هتداوم حالصلا ب! ىوتم دب وي نلآح الصل ا نب ا دبي ذ |امل 6 الخ تك[ ىلا
 لإالام ناشالعن دولو ىرقوهو ب[ ء اب لصالضب الاروع د
 سلتا هلا هفصن ككاو اوشنلاو ع نبل اويو فمر ضنق ثم اذا
 ضارقلإرالو قلع هن النبع ع فنسء لى سو اولام نالخب فصتلا لنك

 مل ماعلا فرضت ٍدَّمن لعهضناقولو حصول تول ابك طس
 ةرعلا جاص_-ل 0 ضارقلا سفن ْثدّفنلا ناطلسلا فطن

 فداك اوزمل ينو عصصلا ل عدبلع دوفعلل ار زلال ثُم ايبلأو
 نام نيو هف ريغ نم ضارفلادعل هنرعبرلو_لماعلا ت امولو
 م بسك اان ىاحت هاه نا باب ةيف ترو ةعبدو رثعو

5 

0 
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 الصالاو مسلاب ه دهب نموا صوصخ ر عيت عن دلع رقعة 6 انما

 نوئفسي معان نا اب امهيسال ةيوماهزتلاو ل اعاجفنا كسلا ن أل
 وهو يلا ضعبب يف ليلا نو مِضارملا تكراشاملو نابالا ل م
 ٠ هتلعج كبفاتلاوم وزللا وف اجالا تكراثيو بوي جٍض وغ
 لافالماع هو ملع هس [ل صولا نا يحصل كرمت نب|ثدحالصأو (ني
 اهنيعو رشم ةييوحملاو سو |عيز نم نم حرخي مرطشببريبح
 .- موف و لست ل مو هل عرفت الدادبعتلا نسحب الدق كانا
 ع قلو ل (عنسالا الكا اياو كد علا ا اذه حانين بنل كاع )دف
 , "ه[ملر ايش يسلا حرخي الدق نإ عمالج اع جالا مرغل بلهللرح انسسإ
 - درا ةجاح ا تعرف جرخح مي هل بميت ١ لى رح اه ديعت قديجالا
 “ نانتاعل ا لوالاة سمخ [: رام اهحاو نارا ةاتاسمللو دّمعلا الف
 وصخ ال اوهو دعلاق لعتم قاتلا عيبلا و نم «ءافنلا (هلضعش أو
 ١ ىروشنالف يذم نبعم س ورغم ببعد ل ذع ىف الالقتسا ءان ردي | صنت ناو
 > لضلابىو اهلاربعو الالقتساال فايساك (لاعبنالا بنعلاو لخلاربغ
 ٠ كالاور دلال ئييمس نعويزلل بنعل اد ايالا هب بل دباف مزكلاو
 رييخ ل كربيخ دوم ىطعا سو هبلع سإواص هن| كربلا ةياو_مل
 اًساو نم جرخي امرطشم مذ اهوعررزب و اهولمعي ناىلع [ضراو
 هصخرصولا ناكفاو ةاكزلا | بوجو عماكب سايفلابت بنعلاق كص
 ”ارفنلاو كلاما ف هر | نمهيلع ةاق اسملا اهل ةاكز لاهي بكب ام
 نالخ هدد انع لذ نل هيف ىاتي صام ا نالو ريقتتلا ةيوعسلاب
 صل زعن اذاو قاروالابرتتستو رثشنت عالراجشالا ياسا
 قئيإل(ر_ك4(او_راثلا نم ك1( | بيصن لماعلا نووضتس دمعت
 9 ىلعو ةاساناينات ويب دن
 آو انة دم هديعزؤو هسيررغا بل او ا اهل يذلا نوليو هدهعشو
 لصا ىلعالا>رت ل: ان (سيلا ن الصحي الذ هى قئارؤسحلا تصن
 نم سرس لا نالواه >روم يد عنب الو ةصخر ىفوء شبا
 بالو ضارفل || معى ا مالا ربغ مضل عيل ا هئيضف ٌهاقاسملا كاعا
 ىدّولاهررخلا نم عونلا اذه_لاتحلا ىلا ةجاحالو قلعب الل ى دولا
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 دغم مف ضيعلا بوكا ابر غةاناسلا ق ناله ذم ادع ٠

 لعاذاو لكلا اغص ءابلا ببر شتو ةلمعبلا لارلازساو و اولا
 ةرهلا|تناكن ا كلثلا ةرجا نكس ارسافلاد فعلا اذهل ماعلا
 اس |١ ىلعهس فن نطو هنالالفالاو ةريلا سك[: ةعّقوتم
 هاقاس|اذا (عنرارتح |نيعل ب دسفتلا و كاملا _راهلا لك طرشرولاك

 (شمملا بيصن اعد اناساذ | اي [ديبعبالن يتقيرح لا يدح الع"
 ةعل العسال رالا و امآ ديان ان هكيبرش نود

 لهل اشبطل 5 نا الو ضوعل ل يجباعم حصبال
 قابس عه كرش قاسُي نأ ءروكيو عاتممل زم هيلع قوس «
 0 اهرب[ ةغيرح قعد اناس اذا احن ارتحا رش د ييعتلاو

 و

 اضياهثو هرب |امدعررغ عم_لوحي الف دفعلا لح ءتاعصلاوررفلا

 كيلااو غولزملا دويقل اب بنحل او ذل زم لكيف ةاقاسملا عصتو
 تالمصصالا قديلعَض ناكر اهلا جدر خدحبلة اناسما دفع وجت
 تاوج ابىفو اوفر اثلاب قوثولا سر غلا نعد عيبا ةزه كلو دقعلا
 :ىخع ناة اق سلا نم دوضتفملا ن العنف | :طبوبلاو عيبرلا ىددو
 .انهرحص | قرطةشالث نيلوملا ل كفو تجرخيفو لهل (رائلا
 ف انثي ماهىفاثلاو حالصلا[ض دبيرل | اف ين! ةضورلاد زيزعل | ىف
 قالطاة بضقوهو بفلاوحالا لكى نيلوقل اءارجا ثلاثلاو عين
 ةضورلاو زيرعلا جرمؤعد اشر | يرجو يو اها عب دقو زبجولا
 زج [حالص ادب اذهب ملل حالص عم الى حالصبال هلوقب ُدسَعنلا دازف
 فهو ملا يتادساعلاةان تدي اذوصننم نالاح طق «اناسلا
 ناب عطقلاازه[ْيَملبلا_لوشتسارقو لعل ارث (نن/حالصلادعب

 هثل |ةعم كب نلف حالصلاودب رعب اهزاوجف حيرصم الا صن

 را طخ دور نوك نال ضؤات اسم ان زج ا اذاو مالا ؤ لاف
 سن اكافاعضا لم حن مرثكاذخ (يف'رثكيوكلماعل ل معيل طبي
 ايل اعشااوهو زوجارمظو هعيبلحو_ر هل احالصابب اذا ةاناسسملا

 ديجبانلا ل بقةوير ضو هحرش ف تلات: ثح نئلملانبارهد دقو ىوق
 ةاناسل ارح اكول انهو ةجيرلا عب اوهو حالصلا لف ميلوف كدب

 فقعاسإي اهل اعبر نم ا منا نم بلعلاو ل ضضلا د يكل فياريت



 د 0

 جت ريغ نم ناب طوعلا فا نازل لهدا 6
 ا رفيارجتبلا مج .ولاعضومو ةضورل ادياو رز نم ين صحلاح يجوتاو

 ممتد 1 ذ ىلا اشاد لا قءابعى فر يخ ريا رفنا ويد
 الد ةرد اج الاء اسما( خيل الإ زم نعلاو لكمل باخ م

 تحجب نشب هنو يع كعب ف هربا اعسشال ع عا امدل ان
 2 اكألاوهو:ريرخ ا نم ازخ|ل ماعل |نءرِزبلاو م
 .ةبانلان 0 ياسو مال كيفما

 ومضلا [ونزج هش هله رحب م
 3و تار مسد دواس الاعنبت ضايبل|ن م
 هد اهو هع | سازملا لع غلام هومهكىاع موقو ص ( 2 سن 1 00000107

 "الك نءالو قاسملابهبُسا ةيازلا دا ة يحج نم
 ايضد دبا 6 هرب اشملا بالاخ باخلاإلا لهاعلا يحب نم
 2 داب حشر نع هيلع الص هن لهب هيا
 ممر همام لم نوكرزب اون اهون هاظلال فير ولا ثيدشل قط نم
 هايل ذلا برج ص ةضورلاق ن راتخار ف يدونلانا ]و هن ورب (ئم
 م اًملطم ةربإضلاو هع ةكرازملا: عم اههريغو ياطأللا ر زنا لئالاعبس
 ةعطقعرز اهرحالطرش |ذاام ىلع لو مه اوهحر هدنع (هرنعيىزيلا هي داحاو
 بع كملاق جرخ نب عفار ثرح ليدب ىرخا رخالاو ةسّبعم عم
 ا اوال هده يفت هر | يرك# مرح (
 ىبسلاصندفو عيش بع ااطبا يحد اكبهذلاو فوعملان الو سو رلعس | لص َ لا ضؤنف هذ حرخت /و هذ تجرخا
 بلحن (هناعبت كازا حت امرت بهاذملا انا ب ةردعتلا

 كييااو ضايبلارم ةاقاكلا ين باخ ام طيخ ىف اعنب ةكيازملا جب
 هكارملار اوجيزعف عرز_سرخت (هين نالولو سن الو ليف_ جس الى لا هني 29
 بوجه :جيرالا م ْتلا قف نيلوغلا نم ن جو .ةاقاسيللاعب هيلع
 ان زاوحا يجيت ه (ضتتقمو ةضورلاو زيرعلا ق اد لع ةاق اسملا



 خضر ال قدي لل وخ د يدي دق غيوصلا تاهو هحالصٌبتو
 00 هيريرا ن 6 يقعد لماعو ع فندم نااعيشوازنما هع
 < ؛بيلقتش ار نتبالا عفت ناعفتلادانغا ةمه
 راع علة سلات خخ الع لف ادخل هثييسب و عمدؤلا نرالا
 ظ ع ءلادع تالا ةكر|زيلاولا ةاقابنلاوف ةجاحماوعدتت
 ا ةتمامفا ناو إبلا هذجعاقل ءاتنال يا عارملا عصا دازغاانكمان ا
 ظ ع ةع تار اصابع عن واد حاوي كوع ان نق
 ير لم 1 افعل دج ناو لماع اهدازخ هةتعنت العن ال

 !عياتاو ةسعياتإلالا ةكرار لا صحت منيع هج ازمانو ةاتاسما
 كاانيهو رم اييواعهب طو وس |ع يبل اب نهرلا هاوُمول كه كوم
 :يةلماعمل كيان سئس وفاه ِك 200 ]وف زهد انسب

 يتاكد اينلاو لكلا ةذهزلعم ةزول'لعم كتل نمط ايرلذ ةعر[ئملاو
 ءولاورهثلا قام طو رش لاق. ن التحت تضبالا نيكل قت
 ةىرازنلا و تصنلا عيمزلان مو كشلثلا قشملا ل م لماعلل زغب
 لعام زج ل ماعلا بعود اعل سكانيا ؛ لا
 هيلعو هل لغلاف علماعلا زن مر زذتلا ةوباكملا ضوء آلأو هبا هناو د5
 انف لاو هلو لح اف (ههنضر ابل | ناك اف [لثم ةرحا ضر الاسكا يأ

 1ك

1 

 هبحاص ة ضحي اء ع انم نم تا ضن ام سل مفرج [راخال ادع
 ةرجاب عوجرر يقبوم اهعراز و ُصرا بحاص نس عيزلا

 نمو | (ينمزو درا ن وكت ن ااه | هن ماتو داو زيرعلا فدع سدت تارط
 |ييسرده ناك اذ ا(ميعف ةثالث قرط لكل و لماعلاو ا 11# /لنمو ا
 هليجرم قتتخنلابل ماعلا [منصْن لونالا بحاص كلر نا طوحالا
 ظّوحالا رالا تبحاصلْزيزبلان اكاذ ا امو هنألا عش انم مو
 ا يس سل هن هر مال [اي يعل سا زن ب٠ اصلا دسجل اتنسرانما

 ناك اذ اامثو هلىبالان مرخالا فرصنلا ةيق ابلا فتصنلاهلعييزيل

 بارع خا افصنا 101 مناهل امعامز قتال عفان هوا هلمع

 مم 15 000ج هل بط هن (نأو



 "يلا ةمتلاو له اعنلا ف اكنينينلا ىف طور كلاود اتوات
 ةزبوم م صدالو ناسؤلا نادرم بحاص هيلع هّسم هو انه زيرعلاى ف و

 الو اال اهب _ررضتيف بكا اء كا« سيل نمركصي اه دبس ان ن٠
 هضالخب |طبسخد ل يسب ةمولعم ةياغب م ُْسلالوصهل نالةقلطم

 تف( رتعرو دق ةرم اة ضحي الا« ذا دوصقم تبق انلا
 ةاناسملا دنالو (لاع بلع اسم| و (هيشالا برق نمزب ةاقاسيلا
 يلع و ان (سمإ اكضوحلا لم اهوا لاك هيفرشل/ن مؤ ةشقوللا
 نالثلاةرجاىستإ لماعلا ف له نافرّيتايلار(وهشسالا
 ىكعدمرعو هيف (مالال مدع نمزب ف نق اولو عقحتساالاو لع
 ملن او ةرحالاقكتس ال معن الاغدجيري/يضرلسلا# /ءاونسلا
 هرخاؤ ى ارح ا راهسا/ارُغ نمزب تنقاثلا ناكولواعم اط لسعهنال

 اهنم ةريخالا ةْسسل اى الا (بل اهي ايش الا رقت / ينس تو ا اذا اك
 قلا ةدسلا وف ب وهشلا ةلزغم نينسلا اليزنن ة كح ةاقاسمإ#

 طرشبو همم لكرت جل لعب ينس هاقتاسول د رسلان مولكت ١
 ةنشلا بكل سلا رثدالاهررذاحصتإ لك نجد ةشسن ةو هل
 لوقو ىدكلاهلا نولرالذ هدسلا_تااناالاو يل ماعلا نولي الؤ
 هجررااهرج أن ارم|هين ابلاغ عيرلا هين لصحب ن امنة نوم يواحل ا
 ىلا لارد | نمزب تيفانلا عم [ىصح م هوي هن | هربرت ىف نقلملان با
 تاىفاثل|نالطبلادويهجلل لع يزل اح الاو يب :غل | 327ه جو وهو
 هباع (بعو دارها عستنت ةره طارتش ارهوب عبرل اة بن لصخب هلوف
 دال تسع زل تل نو عالط ابن / ابلاغ هيفرهشن
 ' طرش زا عهتسلا ف كوش عمواو ةاناسملا دود. |اهدافبا

 يل ظن و تصنل ان اهي رش ت اءاذ |( ةر لان م وبنين قاعة ال
 خل ثل اب بيبصن ىلع هاق اسد اىف هل عض وعش سل ن وكبل ةرضلا
 ثلثا اكمنو دو ارق ىكذم ا عوصلا ف ف صنلاك هبدبصن سادقن هلطوش
 .فندلاثي |نف بوعي ان بك[, 3 هذ (هتسالضوعالذ | 7
 ٌماجالا طر فترت لكبسلاو هو اهرح | ن ان انهو جالا ولع هل ةرجاألف
 لمح غِبليفر جاتسم لا كام صل اح هنو ب حم يجالا ل هع نا



 «نوكب البل طم محن لع ه اناس ذا ام ع كولا ةاقاسم ةةكصمقالطا
 0 يرد جاوا هنا سكره شل ف نخاو كغ ج وفعلا بلعلا

 لاتحار ا( .ةعؤرلانباداشارعت الخ ةباكح ريغ لنه كيرشللا
 :راس]تنصلال علان ناوجلا ا اومنيل انك ب06 ْمم فالخ نإيرج
 ١ ره وزوندبلاتل ب ىلاهلعلو | الوقنمإفالخ سيان إو هيلأ دم اول
 هن اب ىف اببسو بفعل ثااثلا نكد لا كءرشنلا عم ةاتاسمل!نالطب
 ءاسو ايدج بر رم هنم سبل املماعل ادي هنالد اطرتشلو

 دبلاب_لماعلا سس نا طركشبو دفعىف رفع طرش هنالرارجلا

 لعيز | اعةاتاسلا صن الف اش ىتم د حلا ز منكم يل ةقيدح او
 "ىلا وصنو دفحل |ىضتقم هنن انمل كادي يف ةقرر ان وك طروشس
 ةئئاعاطرشال د بعلام اعطا هلباقم قى اوتطن هرك هئاعاطوشلا
 قل طرش اذ( هيلع رجاتسزبجا هن اعاطرشبالو كليا ى اوف

 فوك, ثيح هآة ناعا لماعلا عم بك(لا ردك, جرن | ةاقاسملا
 الالئسادبعلاس رتل نوكي ناطرشس ند اهم ضررإ لم اعلا ارسيدتلا
 بتبسدبالؤ طارتش ,١ ارضي ل اذاو ضارفل ىف اك زر ض”ض ةلراشموا
 يعدبعلا ةنن طازغش ارضيالو فصولاو|ةيورلاب دبحإ |” ةفرعم
 ةبوم هعلر نا دعيبالت_لماعل | /عةاقاسملا ة سلوا | نالل ماعلا

 هنالدانعلاطسولا اع رركلب ةّففنلاىواكلو عطلا داقرالا
 نمهئْمَل نول نا طرش لن اه تالماعملا ة سك ذ لكم ى اسني

 0 دسم

 ١ حاصفالا بحاص قلطاو زوج لهنا|ىوغبلاقلطارقف قتلا
 لايف ظسوتي نا دبش هناةضورلاو زيرعلا فوجدنا
 لماعللو كلثلا كيا اطرش ناك د قم ارح ةففئلااطرش نا
 طورش ا تاكو ن اج ةتففنلا كلانلا ثلثلا فرصبو كلثلا
 هيف نالزعي ل زج دقن: بغ نم اهاطرشس ناو ناثلتل |بكلاملل
 .تاقالورم نود فنلادعب قابلاذاهل نإ ىلا ةجاحالاًررغ
 ١" لماعلا هيلع رج انسب ناو ا_كلماعلا عم بل الابر تعي ناطرش
  دقعلوفتفم قانبطرش هنالن بر وصلا تركيه عم كعب اوبجا
 نكرلا ل ءاعلا لعن ابومو ل اعالا نوكل اءاناسي اى ضتفمذا

١ 



 نيدصنلابلحلاو دي اههكارتشاو (يصاضتخا ظرتش ور هلا عبارلا ١
 ضازفلا كك( ؤ هلص اءد اثر الا ركذذ اذل و ضارفلاى رن اكد سس داب
 نلرلا حرش انمرك تكلانهو ةراق (ةلنعر شال اهف تصخئالالئأثإ
 دقعئالى ا تلماع هتقاشوحن ةاذ انلاوصن ( او ةغيبحلا سم ىلا
 باجيالفى بلوبقو ترحابالاه انعم ابو | ة(6 اسملا ظفلب تب اجي ابالا
 تدقعو | اذلبل كلا ازه ىلع كيفاش ك10لا-لوقب نال ثم
 دقّعنو ه4الال 6ناكدص هو ازآبديلع ة اسيلادفنع لع
 ةدهزعي| از[ب ه دهعتل ل خيكيل ا تملسل انعم ى دون ظفر لوب
 قئارلاد درنفو الر ملع_كبلماعهلُبمو ادلب هيلع لعاوا|ازلي

 . كوالا ةعيرلانن ال امو تابانكو اجي ارصا نلالا عله نوكىت
 نوغيصلارت ب صاصتخالارهوي رق تلماعو | تف سي يد احل لوقو
 ةرابتع |هجوو زهاظ_لوسلاو وخن ءهظفل ذ (ةرالادان اذل

 بم هضدب الفغم زاررقع اجا طفلة اقاسيلان 1 اإلاع م
 ظفلب ةاق امسملا دقعتتالو همزازإ| دوقعلاباسك رصلارهازتلالا
 انه اكوعرإ ىسفن_كرج | بلاملا كماعلا 3 ولف مر اجا
 داجالا صن ال اديب لكرح اتسابل قف امير ف ضضنب ل خفلا|

 تالطبلاهنم ناكيبشلا جب فالخ نلسلاف و ةافاسملا ظ فل ١
 ىقىتنارلا هّجوو مءاجالاظ فلب ة اق اسلاة هد جرف ىكبسل ا (فلاخو ٠

 ةمسنامأن ان ةاقاسملاربخ ىف جيرص ع جيانا اه[ي نالطبلا
 ناف هلوغير اشاو ىّرنا هدسان اجا _ويفالاو هيندعل هكنيصوم ى
 قايساكي صشزز زن نتضوعل ان بَعو ةرملارك ذاذ | امو دنْفْنت نلما
 ظفل نننالطسلا تا«يلا _كاهشتسا جن دن اذهبو ةيانكن ولمالو
 هساذاغن دك ل ب لاقغيذا ءءوضوم قاذانن دح الاف حاجالا
 ةناعبالاضنلب نأيق (عتبمل ادق اذ /اعهلمضص ناتيشملا تن مدل

 نا ملا حر خي نان ر ظن غاجال | هبادصت نان ةاث
 را تاي

 ا دبي ناو ناهعلاز ينفذ ةلسسلوهو ةوفلطإاذاف اعي شائججو| ٠
 ا مصل 5 اهلا طرشس اج ةنعم لك قم ط رش ناق حالص مي
 / ناو زجل فصنل اع احبس انخج طرشي ناو راهلا#له طرش



 اس نك وعي نا ص لح +: وحبالذ اع لعّملا طرخس
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 َ هد داو احا از : 599 دلانككاضرخ كيثبلاُس ور دع ا
 ظ 7 ةيضنالع بسلا عطتزكرن ميعملأ
 ظ وم 36 (سنل لفل مس ا

 | للعم اللص د اك الاب ةاق اسما زذع ةغرص 0 1
 . عقرشت منكم ادفعلاف ةاقاسم ال امعا نأدق اعنملا لصعي نا مج. 001 ظ
 ٌرْوعلالح ةاناسلاةثلاغلارلرل| فرع و (ضقااهف ةائرع .. 2 ظ
 ْ فل نيئلاخ ن ارق اعتبل نريد | طرشي عناتلا ردع بلعقلطلا “192 هر ا
 انطع سايعلا بصنب ل مج كملاو بكداح ا_كلوقو بل اغلا 3 1/1 ْ
 ] 01 1 يا رع لوط ولع ب 0 0 ]

 اوزيو
ْ 

 ا ا درعل لام تالخرفم اليمقت هلا 0 00
 0 16 1 اور ا!دمل(ؤ' هر عدلؤف“ د

 ْ ىلع هبح انك ة ل يكل ل اعالا ل يصفلى اج احا
 1 بجاط٠طضب د اكب ف ذروعلان ال الصفن بح هنامجيو هيدو بلاغلا 00 ْ

 .ةاليجرةديلطسل لاك عن نارك اعلا لعاذ مي هاك ذ امد 03 0 ظ
 1 "كله يزازنلا_ لونرق نات ةلاصاللصتتلا اجو (هدحاوا| 0 ١

 1 . ثولب نالسلةىجوهو دبرعلام العوه هرخإ!|نادذ اعدم اذا د 3

 ١ | اسس سول |نملك 0 0
 ١ يول جاص_لعلو هلبصفت لحب كليف تنعي كاععم

 يفاظلاو زير مالك ن عسديعب لل تحا اذه نزف نم سكاذ
 | رعد للافعد ثياادبحام ىزان تعدد ١
 لاك ان ناعيؤن ةفرردل ق نا اذاف تدافت طرشن ا دونت طن

 ١ فش لئلا قف اهصل [زم هل نع اف ان ةءوجلاو يريلاو ن كصلاك

 ,كدماعلا نملك ضرعي ناططزخش لرسبنح ا كرا ل صو يرلاة معلا

 ١ دابق الزجل اهرحاو |هالمهجن اه (نيهم#تولو موندالكر اس ادق
 لو هنا توافنريئنزم لك ترهل دع هاثاس اذام تالخي زل اه

ِ 

 ناد يللا

0 



 ةتيزول وم نم هعحر اقم لعب ءافتكاع ون كلك دق اهدحاو االمجنا د
 فكيعوتل !فالتخا_لاتحال تو افزلا غوص ىف نمحتنال انهو هيزخم اب
 صن فصنلاهلذ ةيلادل ايو |ءشلثل اهلف ءايعسلا ءا نس هنإ عه اقاس ولو هّسزح اب مولعمريغ_ليل اف م لام نوكذ عسل | موق ىف لاف
 دياسلات مزإو ةافاسملام اوح| ذر[ سس دو ضوعل او ب يلاب ل يجب
 هعم قس ا/ضارقلا فليعو م وزللا اهب تق د اف ءاحالا توربش 6 هامل احين نايعا ىفعقد ةاقاسملا ل محن |ترتلاو ماكحالا دكا ف اكزتشلن او ضارتل | فالخج امش نيرق اعمل زمر حاول سلف دفعلاب
 نم هتصح ةاتاسملا لماع ك[ه و ةلاكولا باف يلح د وفحنملان ايعالا
 كار افرصقنلا نعيسلالاس ارلهداقو جزولا نا قرقلاو ضارقل | الذ هللا ةاناسملا ترحا ذة مسفل اا عش قوت نو دو طلاب قشلا
 ب#«:!ماعلا نا طباضلاد كل | وعوهامعن امل بل انعالازم لماعلالعإبف بح امن ايب.ةاق اسي | ماكحازمو رقحلاد رج هتصح لداعت ايي ةرمثلاموطدعب ةاقاسملا ترجولو ر(هيّسالا ةيافو ماهل الوز الاجر كلان اوسنح ا نيل 01 سار سيب ةح (ينس هنمل ماعلا

 يقتل ل علا ال ماعلا ىلعيرسيلو لام نيعهنالسكااملا وعم حقلي. ير |علطلاو عيقلتك و | ن اكلي ٠جانجيو هلوف نع هي يثمن ادترالا
 للاعمال إذ ذو سمئما[رصتل اه ةنيبجتو دف انعلادجو نعي أم درب يرهزالاهوّسفو هرم اع ضب امهنم عطقي ناب جداشل | مالكذ ديرج ا بير صترشيفرقو ينل ابرغضم ٍناسطق عطف و رضمسيشح
 عفر عضرتلاو ديتع | عيفرتو حالصلا هب |صحيامزب اسوعضرفختلاو داريلاومارلا_رام ظفح لعام مولا ساو ةثالثل ف صال عهضيضختو دادجو هيلع زها ةيومت هسمنب ل ماعلا هظفيعرإ ناف نءرج ا د

 لماعل |ىلع بح العيفزنلا >اتعلالهثبحو كيمسلاب دالبلا|ض عبو
 كح زلاي [ةبوقت انكو ةكسازملا ف امم كرو ىحاسملاب نّوءالا ببلقل هيلع بك و كا دريغو بالورلا ا داو اهوكيؤ أحل نهد (ئآلاد مرابالاهيقسو أ ار حالص اى سلا عباوت لصاعل اى ع بحي 0



 رُملاطنحَئالطا طلخدب و هارت او ْةَمَنلا نع ةالقن اك ذاحز | ءترج
 تصوف ىف د ومنع_لك ل عجب ناب ديب اننلاو بويطلازعظفح
 ك(/لاامآو ك(ىلا وع ةّرضوقلاو دبزع | ثيح لد اعلا عب حب
 طظمح وه يدصقبو ةنس لك ب االامهبلعن ا هب قلعت اه طب اضل ف
 ناطيفل»اننو امن [ناام حالصارادبادجحتر ينل او ريل ار فل لوصالا
 تالالااذلو ديحب ار ا نجم /|حارخد باطرلاو باوبالابصنو
 | ةلستلاءادلكلاواءاصسإلو 77 .هلاد سانل4 بس علا نو قلا
 ىقىفلس نيعلكو هعازما ىف نادفلاو تبالورلا مادام ثارعلا

 ةضورل الصاوى صدالاف نإ دجماو ةرعسببل ارلثلا مدس اهاو #يعل ١
 ىرعشلا | .

! 
 ١ | ١
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 يناشلاصن هنا كفو - ا يا
 . فعلا عانااضيا حمالاو ديتعيلهى ينامالانوهن للان

 لماخل | قعبح مير تعا ماو نامرجل نر قع كوشلا عضو ىف
 لماعلا ف يلكتوةافاسملا عارف رعب هرثاوةسر ءكإ) 6 نامدااتلا

 داجتساهف هال ذام_ل ماعلا ع بجوامو هب ناجحا كل

 رفعل ال طرر خالاىع بحب ام (هنمدحاو ىلع طر شر نان هيلع سك[ |

 تبثاذاو هل ةرجا الذ نذا الب كلا ىلع بحي ام_لماعلال عن ناو

 رجاسالعلام6لف ل ماعلا بره نار ماكم ز الدزع : اق اسملان |

 .ةافاسنلا هدنع تثبو هيلارمالاك1ال | عؤوب نايس كلة و بيضا

 رجاتسا|الاو لعل وع هربجارجو ن ى-لماعل | بطيل برمماو

 ةونيلان م هينيصد عبس ن (ولو لان ل ن ان ا_فديل مم هلام نم

 «بوسق هيلع نب د ةن ال ايس [كحالصلا ارب ن ةجاملابسح هضعبو |

 ضركف الامل ماعلا ن1 نآس ذعتل دنع هئادا فيض (ةلاهنع

 .«برجانساو لالا تدب. نمو |هريغو اكل الازم هيلع ىغخاقلا

زم هبلصب زم طقلَو عجر اذا_لماعل |هيحَقل م
 فدبرعب ربل[ 

 بيم دجوولدن ادايرالاو ىو كلؤع دربو لك اردالاو | حالصلا

 سا لزع و غتسا ةرشلا فك دن ةياغولا ةلجيوم ةرجايهرج نر
 رضاجا ىورعز | هذ اسم قوف ن اذ( قاما لعمل اسدقب / ناري

 ماعلا هع عجربلهسفنب ليعو المعلا ينم ك/ايارحاتس | هب او

 ١ ساصتسالادا علا لع ديت ]و لي وصلا نم لف ةرجالا



 1 1 أ

 د شالا نالعجر ذسكاز] هيش ان اف عوجرلاطوشب ةزجنإلا-كلزبذثاو
 0 ا نابكاذ نكي ١ن او ىلإ الانكح اكم دعلا_لاحوف
 عفرلاسئعت رنع دهس !واديلا حفرلان اكماعمئئحاقلإ لا عنب او

 بلاها درع اا 0
 ةالقناكلعيوجرالف عوجرلا ص وحر يغيب نما دلع لاو ا ب اهتس الا لع
 هنالعجحريالن ايجولا ص ف د[شالا هيلعمرذعتولو هارقإو لفاشلا نع
 تدرو اذاام لعد احتشالا ف مهالكل مهجوعبس هنا لعاو :ب دان ن دك
 كسلا !اذ اريطشل احل | نيع وع ت درنو ن اف ةمذل ل كة اقايسملا
 مدمج لماعلا ثوم ىف هوك اك يسملا نم كن كول جاب الن أ,
 ةضورلاو ذيزعلا ىف امل بلدي تعم اب حاصو ياسنلا بادب

 هتناكاخاةميسلا نا تقختي روع تحالع راس
 :مضنارعفولو هديبغ لماعيو بيز نا ل رسإف دلماعلا نبع اخ
 يدلل يسطع بر سلا
 تو |ءان نا بلال حباتسس امى ا يسكاام لا هلوق ٌةيَسظعم لا رجاتسا
 اذا اكيلع > فعلا * هريس | د زاعبشتإ جملا بين ن | لبق حستو | دسسنب
 اهبرش.ر اص_لماعلا نال بلان |نا»ض يقلا )نقع يسلادبعلاق با
 هض عنو ارفحالا ةماعلا بيض عب حالصلا مي ارنن اف ةردهل اى
 طرش ز زول (عياش هرحو هيبِصنغسزذعت دسإ ناو ةحجاكل بسك
 عطفلا طرشي عم. بنيصن_ ك0 ع يسن |امان خياشلا وحبا ف جطقلا
 طرشرب هاربش |ناو هتاف هنينيصن بيكا اياد تيثينااماو لكلا ف
 طتااط رشف هير ضعب_دكاي ا اوشن اماو مب ءافولا م لع بكي لعطقلا
 بشل لدم ف عطت 0 2
 ناو اصرخ ينلا اعبطرلا و: ينحل |ءيسق عانشم| اسم
 ل زعسف زيسيفل | حك( بنس اذ او اهز اوح
 براملان عربا(: | [دقعل |نعىبجا ل اثولن لعلا
 تلصحح | عريغي ل ماعل | نع ب اين_ل موا خذ دكلم كوخد ىضربالو نر ايالدق هنالتباجا كلاما ضدي ل خسقن الوم اغالا
 ع اك برهلا لب عقاولا لعل ثموحاراس_لضاغلام يوم كلا - خسف | ذأ و كلع اكربنم كيااكلا ث اكو لم هسيمدإ ل ئاعلا سر اهلا



 اه لح ضازؤتسالا نا هك وتؤوُمل ا هيلعهّشركو اهرخآر ومادين

 كيبزُنم ةرجا لماعلا هيلع ناك اتسم لظؤ بم ف عاقاس نمف .ةررجش
 أاعماط مذال دعو ليل اهلا نإى اوالا ةتسوصلا ف وجو ةجاواو

 . قاسلاناةياثلافو بوه هنبع تت وجوتس | نمهبش او: ضوعلاف
 | © لاقي )و لربي عجريف دس ان ضوعب هعذ انم_لماعلإو اع توف
 ١ ١ ددعلا ع يمجزتم ججاواعل ةطووشلاةريثلاغيذوتب والا.

 ظ 0 او لوف ىلإ ضْوْفْنْس |ثبرهنز 6 يوافل_تكلوقو لف
 ذا

 هتضحالا هل نإ إ ولو هضم جوتشي | ن اكن ان لام _كماعلا نك

 | ١ ةحاوجاتس مرج ل اذا اماضيا ضافنسالال كه ن | نقلا رم ع
 هلوق خااتلا (يلعد>ارب اوم دفو د (ملا فلن ةياخ ىلا لجوم
 ليوا نفس نا نديريخوهو قافنالا كح صنت بكا اي| نمني مث
 عجد ت اننا[ اعديش [1ذ1 هن هرض اط دش الاب هلوقع بآرل | هديب.

 تنافر ماك عوجولا ذصقل ضرعتلان م ربال_لب ت4[ طعرسلو

 أذبمل ةرابعلا ىغع هيدهعم اللا ناو ئداملا د ١ ارم ك1 ن اىعا
 | © روجاب خضدو | هلوق سم( داشرالا نعاس م باو ضويغر ب رثتلا

 | له( كيلو ءرشلا ترهظ ناو زيسفلا لن إ هدهاط لعالم
 | ١ هيراناىنحاع وبن ناو هلوخ سداسلاّر م اكو يطدعب زيسف الذا

 بوقلاريغ ةدار|ل تحال ةدحول ( مبا ديفف د نعلا نع تنجالاهب
 دل س يلو هئالب هييرْعلا ن | ةو | برقي سنإ نم دير ان او

ماعلا تاه نآو ئبحال اكه دلوولو لماعلا ببرقو
 لالكلو ىاى شد 

 معودعلا شر او من طماعلا هي ذل. قو دوفعم ىاوجمزب ةاقاسلان |

 *تدوهف “بجو كح نال“ لن ل ماعلا نلخ نام 1 لعشر اولا
 ثراولاربجب ) كرت تلخ رل نا هريغله تآرنن م هود |هبلعبحف

 نال هتكرت نم ثزولا لع ةيوز اغرمبكب مح اناء السلا دع

 انيما ناك ناهنم هديت ك4( ىلعو مالا هذه هل اكاو ثراونا

 تنفلا ١٠ احلال نغلعر قالا تن اءولو ةناسلال عال اايدتهم

 ١ .طمةمزل | ةاناسملانوكبدسقرلاو نيعلا ىلع ةءاجالا ف اكدّوع

 رياوزل ١



 تناك اذا حاسفنالا مدع نم يود اح ا قاالط | هوب (عضانتح الاد ياوزلا
 ن ريصفتويغ نم هرب ىف فزت اع نمضيالف نيم | لم اعلأو نبعل | لع
 هلوكت دعك( للان كمبو ا'ةثدنل انوا ئءارق ابن اخدن |تلثود اح

 هناو رب كازتالو هايل ر جات تريثم هرجا| راهكلههزلايام زل
 اعمجنيعرف قيطل ا انهي منم ةوء(فييس|ن كيو علان يتسم
 ى.. همجاف ي ازجلاب ل ماعق هبظ فدي م ن ابنرشيلا نفي | ن ان نيقدل نين
 ج ةيلكلا هدب كبزبو هنعلعنالماع اح ارخباتسب نابل داع
 1 ىف ركلات تكلا حا _ لماغلا ةرجا ُهُمْلِبو
 ؟: كايا اهردتح ر كلا نم طَقسَت ىلا تفدللاو تاركلاو فعسلا
 5 ةفلعم بنوع اهزيبطرش ناو دفعلا بطب هس فنا ماعلا هطوش نان
 ىقف ارلا بلا اناس لا ةفيرح لا عيب ىئادلا جيجشالب ن [حو هنكصىئفد

 .يوغبل ا ىواتف ىف نكأ اركذ هلو الو ل 6ع حب انسمإ يحل | يب هبشي
 اتاك (نح _لماعلل نالهصي / قمل جورخ لق كا اهعاب نا هنأ
 قف عيبلاوصق ملا حو وخر عب ناكن او قسُعلا ضعب قنس |هن ايذ
 ةغبب[ الع طفلا طرصر لاة جاح الو رتل نم كإايلا بصنو_جشلا
 ا نافعيابلا لناكاك بدسم |عم_لماعلا نولمو لوصالاعم
 ١ عنو عطقلا طرش ىلا ةجاعلا يصير اهدحو ريل نم هيديجل عاب
 ْ عفارلا لذ امو .ىروغبلا هلام كضورلا ةسِنرس ساو عياتللاف
 ا عيوبلاهب حرض ْغِدِفلِلا بتل ا ةرج:ونل|ن يعل |عس هسسسل | نم
 ا ال نلاخ ىوخبلا, ع ابو تسلا# ه سفن رزع نم لصتخ ف
 ١ ثراولا ناز م هتبابج ةرمريزلءن (سنرم اع ةببصولا نوصي هودي“
 ١ دوت لوا ةؤرابرقستلا تناك هاونس هريخ نمو مل ىدوملا نم نانسي
 5 وهو ىنسا ةيبصولا ف ءدكذ ام: رههعسملا ون اتتسبلا عيب كا ذ عي لو
 ظ ١ 2دنمل«دوجوب غاخا بعت __ كد اب عا ساو ضم
 ا اظدقعلا قر يش |ٌمةدجالا ساء خلةاجالاو هطرشب الرا
 ظ فضرعن ءمولعم باخ ىل |َو دوصقفم ةعفض بك(مدفذقع

 عمنا كم ديفنالهن ان حاكنل نع [ بكن وعلا تلاه د يفت
 ١ | هههاتلا زعيما خجآلل هدوصتفم انلوقو عفشي نأ جوزل | هن تام امنا



 2 عهزعنارتحالا همولعم ةياغلا انتل وو و مشلل هج افن قع دّمعل ا«
 .| لع ةياغىلا ال[ كلم ديفب هن ان هوو سدرمإان ح ةعفنللا

 بفضارفلاو ةاتاسملاو هل 4 اتح 0
 اصلا عاجإ جرن لصالاو دغعلا ىرل انيان سيل ميش .ضوعلا ن اف
 اكن 0 | نفت ار لآن عر 0 0

 لعسإ اصونلان | همسي اع شي رح لم ثيداحاو اًوج اميلع تذه
 ظ را 1 (قيرصلاركب (باو م
 نعيوئسو رلعساى لص يلا نإ كى نملا نبهت ان ثيدح النمو

 هيجازمو لمسم هاو ر ع سابال لا افو ةرجاومل ار ماو ةيئازملا
 نكسمو بيولرم دحا للسيل هناف [رلا وعدت ةحاحلان | ىنعملا
 مالعلاو نايعالا عيب نوج اع لكآزإ توحي مداخو نكسسمو

 ظ 1 ا و
 اهيشر ايّبخالاو دش لاو ضيلهتلا طارش ا حوضولو نادث اعلا
 ةغيصل|واثلاز كله يفم الكلا بلون ' تام صتنلا دي نك اجالل
 ت”رحاكب اجيابالا رتاج | صن الف _لوبغلاو ب (الاوشو
 يعمس_كئلم كتم ذ تمرل | تالين فاعب نيلصتم كيرا
 لكتعباي | تعبال (تعمزم كيرجائ | املترح | تن عفنم ةذمأ قو

 فرمام لويفلاو ب اجيالا ب (بع|هجوو تلوبقو معهم ظ

 سكيرجاف ةمذ ةراجاو نبك هر اج قايسأ/ن (مسف حاجالاو عيلا |
 تللابةمزل |ماح/صّسخم د نيمسفلا نم كل ن الصيب ككيزولأو |

 نمركو زياوزلانمدب_لزشقل اد*انلاريضب تمهزؤلاو انك لع لكئذ

 ةمذلاةراجا نارح انسلا بن اجن مهن ول عم ب اجيالاغيص

 6 جلصتخواسلا بن اجنمؤسلا ف باتعالاو عفانل |قواس |
 ةعكارجلاو [ةغبنم لكك كزو نيعل ا فتمذ تعزل( ةمازلا |

 اذان ونس [:عفنم كك جاو اا ذاب ةنس زارا | هذه هع فسم كتكلمل
 كب اجالا ن ان ف علإىضتقمس نرصن لوالان |(ع:نعلادجوو .

 1 ا ايدو ةعفنلادكلع -
 ءلوفباهد فعن ام رع اهاو (يبقر لععب و | رارلا هنه نيبع_لّبصنا+
 -هيعتسي الذ نايعالا بل عوضوم عيب نالف متعشنم كتعب ف



 توين او تابت ولاد غ اجا هل عيبلاد قعشإلاك عن لاذ
 .تلاش تعا .جون كتم ذ يتسزلا ةضيص تنل اذا د تيفلأر

 ءاهلالو داشرالا ل ثعرلو عيب اك بج الججال ب هلاصن |نمديالو لا

 هلوفر د اترال| اكاد بار ةرنش نايك 01 |نكرل الهو ييظل
 0 1 ءارجاركذ عم توبقو لسنا 2 اصمم اجا
 قراجبالا فل ب[ذ حشو مذ جاجا ف اسيل سار ركحو ككوح انساك
 ' ةراجاكن يغلاب انف رفعلاط بؤ ابيه ا يع امض
 8م فنيشسعم صخشو |:تااد َقباجإكو (ةلطسديتبج انا زاقعلا

 ةفوصيتنإدرايتساك ملا : /يخدقعلا طسترب امدم ذل (رغاجاو
 ةينيعلا جالا ةصمحالاو#ّنب وأ (لي(يج ليج 9 خا م ازلا# و
 فؤاولوابيرم نوكي نأ طزغشر نيعم ن اك ناف خرسلا ةبسسيئلا كح هل
 مهاررإ | ندرعصب حصل لب ل رقد علا ظرتشالو ٌةقباس
 وي ةبمزلاى ف ناكن ار حلبج (نلال بمن الن يعلانالهليحات 6
 ١ غ هلبج ان روح هو تصر عيشي لا عياش ةمزلا رشا
 تق د «يلع رويت ردا دمت حا هسجناو لجنو

 ةداحانإ مجالا ودم د قساحج | هن اامهدحان لحد اذلا- ب كير خس تنشأ
 00 اًسرال[ هصخ هيف فالخللو تك اضملا قاذف اضالانيع
 هلهنم زل ارك اجإ ضي ىجاللاو فواح اك ةيننعلا
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 "فلق هو نالطالاعمو لوامل اب ديلا عم جدو هلي كايد سفلو هنعسداربال|الو هب تل ادبتسالا|الو هيلعالو بدل مضأ 3 0 نؤكيز دوخي و رسل تملا منش طوال دف
 نملاك داى لا اطل مح لبجاتالو 0 ا

 عب 0 ةمذلا و جايسلجلاو هىلبس طرتشاو
 هوا ىو فحال ةلاج جت /امنر عب لا »رج اتسإ|ذ

 ف هفرصر نا طعالثم راني دب اهرج ادا اعسم بلا اتحت
 وع لعهد ةماعلا ل اضرصلا عم رابدلا جا نالت اع

 ارش ا( هلا وق ةنعل نوايا سارح هوا
 ١ هئاو هكموهو تكد انإو ازإ قف هفرصن -انيدب
 750 0 ينك ١ مْ علا ف فم ضل لن ذات



 ٠ (هينم ت تضم[ ةئزيالو قفنا ام نق ىف انلتخ | نان ناضيشل ١
 | مبشالا_راونالا بسس و حيجننالب ةضورلاو زعل ناو

 | ًايصلا شام زج بو ىزشاالئتح هيعري ام ناكن | رجال |قيدصن هيأ
20004 1 

 ظ : نسل /
 نوطيل ناوطلا ج اتسا|ؤاه + ام دج لعل عاج |تلطبو +

 م8 (ةلا ل سسيل جالشلاو | [:ط نموا ةلاخخلاب ةشيعملا ةطنح ا 0 ظ
 ' ©" مهاطملا رعب هنم ءزح قيقرلا عضرتل ةعضرياوااهدلج , / ار "0 ا

 هطصن سب بوثلا صن كيا ادا فاطقلا دعب (تمركد الاظ طفوا يع“ 3 |(
 نيظلازمكريتك نع ويزلا ثم رجا ريبجالاو دس اف تكاذ_لكف ١
 اينوكا الع: ر ودوقم ريع ةزحإالا نوكع ماج هريغ هيلع س يفر
 نك داسلا للعو ةطوراشتماةئملا كعرفعلا لاح تسل
 ةوجالإ ركن طق امس (يودل (كلآس دقد:ل لا, ن[عطلا ةلئسم
 لجل ةفص هل لج السلا ةلسم يو ضقاشنن كاذو (ميفم ليل
 السفمم اطل اف ءليج ان ن ان قنقولا لكم قوت (ًكلاو ةكرل | نم
 هنلوةوميف اطيعام طاشرالا لوف قول جؤنالنايعالات ا
 هزه ئءاحالا . حم لك هيش هدعب ليعلا_[عه نم هكو اهلا

 اهرجاتساولاء_لعب نإ لقي لعيبي نا لق هيو لعب ام
 لازم زج فطاقلا_جاتساو | ىلا ىف هنم ءزكي قيقرلا عاضرال
 ١١ جاتسا|ذا(مف ىو ا ٌقيرطب ءوصلا كين لم مورفي و جبللا ير اع

 ظ احم الزعالقن كارغلا»مامالاناإعاو | نوطل ةطسإز مزح

 | 0 العلل ع طاءالتق تمدد نبق لا حاضرا اصيسالا نا
 ١ اهلا ن ابد تغعاو جانا كام صلاخ ف ع فين #علا
 يرشلاة اق اسم فاك كرتشملا ؤسدعلا وفود ضيالو_زاردلل
 ْ ثو د هيلاالام م بهز ارهاظو ىذارا دل ان لو دايز طوش

 ١ قعاربجانوكي نان وجعإلل صلال يبقم الا ىف نك ل اة اكوشو ةالقنام |
 | ١ قالطار وعبد نم كلو هنبولا هزه اطال ثم هيف رشه وش ظ
 . 0 روفو كسلا ءاتخا ام قيقعتلاو هالقن عزم اىنعتقي صنلا اذه ظ

 فقلعو |ضنلادارموهوز كل للا لرد (هنتسالاناكن انا
 مهن دقو اهريغو ىلوتيلاو يوغبلا هب حّرص اين اج طف هتضصح
 ةابح امرشحل | نصن لعجزمنامزل ا اذه ى عقد ام ن | دعت وابسلا

 لولا



 مريطد لوقيف زرع بو بل ان"ن(طلازيئذ هبشبي لى ايلا
 ويطت ب ءلافج عن فو اجب رالكي[3 عمو رشعلا فصن
 يكمل مب ارورؤم اًمولعم |نوكضط اراشن ار هاظو ىّنا
 0 هددرق رام جاب كوالا بلوق داضيإ ةلاعج معيالا
 دايو زول اكل | هللا نممعا دارمللاو دفعلا_لاحةرهاثملا

 يف!ةلوقورصخاهنوكعم ردهوش ل مةولف هْباءدتعلادع-
 طبق تلاحق معن نيسا وه كت ج اتساع ةيزبعلا

 ا ل فراس
 0 دارلا نكر لالا دب بر اعش | هرخ ]| م (علابال لوفد
 دف ل ايعالا نود عفانم اهب دصمت دمع ثاجالا نا
 م01 ةجاحم | ٌثءووضل ءجعف ان" ن ًايعالا هب قص سن رق نكل
 اق ةارما | (ينْنسا وص طي ك(ذ و عذانماب ذبزبج نابعالا

 لعجا لو اوهو ل16 ءاملا نالج + انس نب ءهاقدسالا (هوح و بلاد
 .ملشلا يدعم ةولغم هموعنف ةحعنم ضتكى ف ني ورم اجلا حم داش اما
 ةعفنإااماف ءافتسالرسبو عاضرل : ارم| ور جاتسللا عقت ٍةمولعم كرش
 وتس ماو ضارتحا/ عم اهد دوق نم بلك اب قف اينذر كذاعةديقملا
 حس اضرلا ف يالا جايا ف [همدًقتنسالا لاو عاضولا ةأرلا
 ةعززملاف نيعرو ةعفنم (نرزم بلك ةءئكئ سلو يبل ةبسايفلاو

 مشب لورصعيو ىدثلا ةماقلاو رجلا ةيلنطلا عض هو عاضرلا

 0 7 ايلا ناكم ع اعَسالاو ءاقتسالا ناكم ف
 ةارملابد يقتل اد (6 دعا زال > راجتس | مصيف رئيلا

 للان | صال و عاضرلا اهر احتسا زوجي الذ ةال| نع_ارتحا
 001110 اضرلاةءاجا دفع هلو ان يذلا

 دفطا عضد بت نا ءاوصعو دانا ةماتلاو اف
 عاضالازعفب زج تا تر نا نعضر | نام ف اعد
 0 اعين نيحلا د دافتسا ليو اي صحدقو نبلل ا
 7 ل د اميرالا اه دازاذلف رئثدلا ةلسم دلع د ردو



 ٍدادلاراجّيَبس !ىف تلخداذاامو اهدارنناب ترجوتسا| ذا ام ماَفَمسال يبو
 #4 . اراد راجتساكو اينم ءاهنسالانوجب من اق + اه يب ايف انا ظرجاتسا ناب |
 | اسس اب ةداعلا ترج برنس امل يل طاستسا م /

 جسانل لعرب وا ناب بارطض |!نو د ةداع تدرطا اذا(يفاعبنن يعل
 2 ةريلاو ل نك | ىلع بهرذلاو طايخلا ف عطيخ او
 1-10 ل !ىلع هوو نوباصلاو حابصلا اع غبسّصلاد
 فواح عةروصلا هالف لكاسدتسا كرت دار الان اكو ةلملا
 فوات نوصو .ةداعل | ءيضد نم لك ف نيكل اذ دافتس | نال

 راجيسا|نع.يلارةحالا ةخئغتم ضحى هوقو كارل ةروصالا 3030
  (ن 1 نايعالا نال لك طابدن 6: بلو | [خوصو | احاتشل ةانتتلا 20 ل0”
 .ةلوهجو ةموردعم نايا م ةقيقمل ابانه نوكس تءاجال|العيبلا 5

 مانعه هازكسل ناننسبلاو لينلع م يولرلةق انلاد تس |نعيو 0057
 طارتشا ةعبصلاب ليلك |دوقعم هموفنم ةعنشسلا نون مد (فنتسو
 اكلامو | ن اءامح اننسم دقعلا هل ني ةكولسم اهل

 ةلااما نيعلل

اب دن ن و دهّيءاحجا: عصب يدونلا جف اري
 8# الوم امالان ذ

 ف امك فعلا ئلعر مشسإوام امالا ايف ن ذا ن !الا صصت ال اهناب

 با/نينءر وصلا نيناهريكو تاليسصصمايرب تاعاطالا ا

 هعاجنرا_لبادب قش نأ هكلم ىَمَحْْملا( اد ةهفنشا | كلم |

 دانجالارينحي هباتك قف هع جشاسذبلا_,انخاو برقا اذهو هنم

 لان ذ لاوكرن حاملا نالط تف هنس عاطقالا ةراجإ هيد

 الف سلا عدباذل |اهاو بل اغلا ف عاطقالا ةدبا تلطبلالاو ظ

  هتكذرتحا ال نايب بعتالبةلئال-لوق و ىّتنا بلا ةخاح او عدت |
 لزب نوكيالبل ةمومتم ةعئذم ق ءاجال ا: كى هم وعلم هلوعل

 ماعطب نسزت ىف الو بعتالب مكى الامس [تءاغم ين يأ
 . داجتسان لكع فن الو [,قلحت ىَرُحِب ها دلا نوك احل فاردو

 لطابارعم بحت الو ةعلسلا ب حاوزن ةهلكلو | عيبا ةملعل عابب
 مراجيئسالا ناج فوسلالا_ليعاو ظفح اك بعت عم نانا



 نالطير# نا هاري او هنع هالقن رن ىدتك نب_زيب دبل ةدق_لط لاو

 ةداجالان وكل ى ا هللاو زب اكد لباب ةسقلارّغتسُم ىف ةر اجالا
 فديبعلاو بايثلااما لاف ف بحت الو تلا ةدكلا|ض دك لع

 موج عفن يزم هش عايل ءث يدق اعلا فالتخاب هنن انو

 بيرتشملا جاد دئساو ةعّجارم و ةمو ايم ىلا داع حاتح هنالعا

 غو وصلا اناظ عيبإا هدلكد نجوتس | نص و بعدسة قو

 ةالعل ارئكأو د درت نب هقعن ناو ءلئسالو بعت نودب عاف
 ثتوع ايلا هلعئاط [قناما"_ للا ةرحب |هلف ةلماعإ اوما يل ان

 حج االؤ هب عربص ويف هيلع دوقعملار بع ىلع يذلا ل هيأ
 هدودب ةداعرمال هيلع كومعملل عب ( هلمعى دلال ون نال هل

 ماش اير فلاظل اد ضوعف اعم أطدليع هنالدب عربتمريغ ومو
 ةسلكلاب ةريدسيل !تايلكلاف ايف تسبإ لكلا ن !يدذ الاميل
 كيناوحنيزتيلم اعطلاو هانعملار يغر ب انرلاو مهأ دلار سِيَسأو
 ماعطلازمو قف ننالاوي نرلاورهلرلا نمايلاغدوطقملا د بلط اباه
 . نوللال ابلاغ م ةدوصفلمريغ ولك س يرلا هعئنمف_كل

 .ىاف [قلحن ىرخ عن اذ ربت اندلاو ره لءرلا تن امولوموقدت

 كافلإء كد دربو ىعئارلا هب خلطت مسوغ ايس او لع
 ةحافترا صدس | زوج الو ءجارخإل 5 عد 0 داشرالادازانلف

 ةحازلا  ح اغنلاَنأ نم وش ان عزل [ن اكو ىفارلاب ل6 م شلا

 ةطئالزم ةرح اد بلل اهل هريس نراهن عشا ص 14
 كسلا اهيتسا نإوجو عاوصن مزأل ةكصلاءلجول بريك ن 6
 نيح عي رلا نمر يثكل م ببطاوه اه حاهّنل إو و_مشلل نيح (رلإو
 هبحاص هب مزجو (هريغو ةعنرلا نباو يدؤنلا ك3 ىلعهعبنو
 ترفل( يونسالاو ئبسلا هيف عزان نكاء عيتموهو اؤنالا
 قل !|رظ مف حافتل |اماو مشلاءزيح !برلاو كسل | دوصئنم نأ

 ىداو ئيعص عنارلا الام نإ ىىرذالا ب سلافو لالا هنم

 ريثكلاو ةدحاول |!نيب قرئفالهن | اع لب م امال _لبيلعت ل |ق بسلا

 طبرو .دالاغتسالاو تبايبلا فيفتل جملا اجيتس | ىد
 عنلاوججرت طعن هضورلاو شيز لام الك ةوفو ن [حو ب باورلا
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 سنالل اًعّبسلا_راجتساو_رافالايف يرج هيلعو بيزهتلا و حضدبو
 هدرطو ز او اب كولا عطقو ن غجولاهبو ىوخبلا بسلا هتوصن

 4(: يكون وؤاطلاكه بول وا بيل ددعل اك نوصب سش اسي ام سلك
 ةيش اهلاو عرزلا ةدسارحل بلعلار اتسع الو_راونالاف ىرج
 جده نرعل ةصقالمن الن يكلزل ة ءاننق | ظن وج نأو دبصلا| او اهوحنو
 ةرملار د ايطصالا رسيغل إو ينابلاراجتس| فالك ,تعفنم انك
 خلال ن ابب لاغاامآلب عرين تنااط لوف وياج هن اف اغلا عفرل
 نكي ناةعامزلا جاقنستىلاسعالاف ميلستلا عد د قم هلوقب هنع
 :ىننلان ااا ةلطمالو ةعادزلا تراجاوحتال اهعرمز نمار دان ' وا مظعرطم [اص| نالب ك وصح لا بلاغللو مذ ءاماعي
 داوئساعانتما ل يلب ب اكزيغ ل وسخ ان اكماو يلع يد دعم يخ
 نمموء|> ءاهامل ناكن او اهدوعس ناكم | عم تبوصغم او قتبالا

 اهلناكن او ىلوا قببرطب د اشرالا تابع نمد خوي ازهو عفتللا ”[ سنس | لعةدقلاىقسلا] ف امترءاجا تحت رجب و | نيعو اوم
 ٌسابحلا هصرعت اكىقسنن | لبث اهلراجا تكص لوما تلاغ ام
 -لابجلا ىذاراضعبلرو داتغلا طا [ْضلَيَعل ىذإرال اك ك1كذو
 ردطيلاو ىلدلا »اي ىققسنو | ةداتعبلاحولثلا هد ارزب ىتسلا [فلََيلا
 قوولا_توصحلا ةبلخنء ال[ ك بلاغ هلوصحو لس ا ةلْدَص اح ا"
 .لينلاطش اعلا ىضارالافهعفنملا*(ةبتتسا لم نكّيلاب عش:

 اغار(: ناب نع رسم مث ءاي اهولعب ام اهرب تازفلاو ١
 كلاغن ام ناازل وصح ةرصبلاب ماك لوصحب افوثوم ِن اكن ة اهولعي نا لبنر | حرسقتاو ءانيلا اه العام د دعب ةعيارزلا اهرح انس | ن | ةنسلا ف
 لئلاودار | ضعبكه وصح بلعب[ نان لبي اوضار !ضعيل تلو صُح ا
 ذاغاحرب لن ان دعبرسخب /ىءاملا اهالعدقو اهجاتسال 1 حصير
 لوكشم الاوز و نيب. علان الءيف كش نااذكو خاجالا تلا
 اسابق اجاب نصه د (علاب ةعإرزلا تفاو داس الا نظن آو هيف

 ”او :طنح اك هرييخل ماتم الاك »املا يف هكيرمز نكم اية عيطبزلا تناكأ "اوس
 كرم ئشبزكمل ما«ملا»اقصل نآلا :ب رم ىف ماضالا اد ناكا



 حطو /.وقي نا الام نم وه ار اتنسس | ءةيلاب ضوالاد اتنتسا نال
 سيلا و ضرالاو ة وشف وجا داتتس ا ذبش اه ةراشتنلاق قرحلا|
 زلا هدرا ني هنيماص نم اهمال اتصل بلاقأو و مادام اهيل
 جارمو اليعمام اتاك عوجالل اي وبزخإ وئكعار زل ارك نيعتل

 ةعارزلاريهل م اصتنسالا ن امضرعي هيغنب ذا الو غنو ا
 اون ان م هلف امل+امالو تصر الا هزه تخاتس ] بتلأقفن اب افك لن(

 رواععررمو عضوم م دآم بايجول م ءاشرو سرك زيغ عابتن ! الإ

 نابي نا الو سرخي نأ هل سبل و عن ل ؛( الا لوصح عتوت دع

 "بلاد سال اد ءاضعنار نك حبرمتلا هره اطىضذسب ةرهااسرؤوت
 بتي ام : ا[ (يعبايركذو |«: حرمصتلاز مري الذ ديا تل“
 ا دلل يوحا بل ةاذ |(. ةلسملا يورو لاي وصدقو
 وابل الطا ل مح ىتش متهوفو اهل ءامالو سلغلاو *نلاريخ
 ١ عمءالا ىنولو مسعتد ا ةعفنملا عي يلزببعت نء دبالذ |هيلع

 ؟مص د ]دل تل نالطلا تف :وييجأ ف الطاف هعلنزلا
 ناس اثح قبسل ال صفو ءاملا ةدحرتكذل عدلا ةكرشلا
 هلا مان وكي عشت وحد يرضع 8م شادحا

 رطم نم عقوتب (لرجاسا_لب _ انكم »نا نيبو هماعلا نمر جويا
 نا و ا الت يدلل د
 كح تناعن اهم معالو عئفشلا نيعب 200
 انس الا [لثم ف بلاخلا نالدّيعل | صح للا داما قوس ىف

 دق لاء قوص ىف حّملطُيا,تن اك ناو 1
 هلو عيزلا ةدارا نع صا ةليرفلاإ نتا رفا

 كترجإ لائاذاف (هريغيو ساغلاو ل
 ظ ةراجالا تعحرشلاغيو |ماد ام لو تيبس ام( عفتنمل الآ ةزه
 ا لكذربغو اًحارمو اليقم اهزختنو قبو ى سمععبو خم يزيدنا كنا

 هكررجا_لافزو بلاغالو م]د هاه[ ل نكي تاو هكا ام موصل
 ةيفبكى لبقتسساالو تار رطل 0[ 6

 ظ ْ 0 طءاج | حصن 18-0 دا جو اوم نر
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 .ئهضنوخ ب وا نيسان نمدبا درجوبو | لبفامرج غنم نب البقتتسم

 ليلا ة تسلا ادلا اجاكس رصلا هزه انعاش ةصمن هته
 نعم عدل نمر علف دغلا نمافدازتا ةثس و 1قالارايشلاو]

 علا عيال نعل اجل فو تنال حليت :قننالا

 0 | قيما روش دعب للاسر ناو عاف 'ىول هناف

 6 1 سةر كس ادا و تمذ تزل[

 انمز نيعلا ةءاجا ام اوالاح ن اكق لطان او مولع لج نال
 3 'ةنسرارلا ادب رجوت نإ اك لبق امرج نسم ضم اليفنسم
 لش يقل |[: :تدلا هجوم ع ضقن النو شل اة نسا وجو

 97 عزنرملا ب اصناعماجدحاو رقع اههجانسإول ام دع
 ضاع | نالى اتلاف حرضي هلدالارفعلا مِسفناولف دق اعلا

 رخا| ةدس لئرجارفت تضفنا| ذ 6 ةدس ىلا [رمشلت لو

 [اهرحاولو نيلعتلابإمي ةغببصلاد اضل ةيناثلا ةننسل ا ف صنم
 هنرم لنه هزم دمعلاقجوبن ادك يا ليف عخمعل بز افرح ديزل

  ئفاهبو_زارجاوكصت :ضورلاو زيزعلام الك ئدنقا [اضقنإلق
 ومب ودكم تنقل ىو لحالك ل الخ ةكربو

 «كواتن .نعو حنملابي يتلا |نكالقن ديزلاهرجول نا دجتل
 متم و راونالاو ىرجم 0 وئاوجل ل (ًقلا '

 0 1 ا ١

 اهي ر اخو ولا .الاو كداح ا ْث (يل قفوا ظ
 افلا د فعلا تقو ةعفنملا بالا نا داتتل را وستاع

 كاتفزعالقنرقف اننا عاب ةنس نيعلارجاولو دبز نود
 ةيانلاة سلا اهوجعوب نا يرينا سيل دست 6 هناا دلاغقلا
 نكره ثراولا قددرنو ةدئاعم (مزيب نك هد اوجاتنسنا | نم

 ةضالعفا ىذلاو بانه شرم|رل نالوا ىف كي نظاما متن د
 نينريلال ضد ا ىلا رظنب هناك ير وصلا ءيصلا بيذيتلا بحاص

 دقو اضيادقتاعلاد احن اى ارطس__لاغلاو دثاعلا دان اىلاا/

 لاضنا رابع | نم بيديلا بحاص م الع إل عفارلا بك م

 رمقرلل



 دنع هيلإ ]لاق اضمقمو «عفنلا وف تلا باقتن ا رنع تيتدللا
 فكىدادلا :عفنم ل ىصوهلاو رحاو كملاذا لصالاى ف كالا كلا قتنا
 .اهنعنس وحلا ةدملاو لت ةرمقؤجيإب نا شرم اولا وكيد, جانسو عم
 ةريلااقر | ضّتس از رح رهشال اب كسلا ةقكسسل | ةر دعي كازكو
 مراعاول اههن الخ اذهو ل اه هي واكف فل انقلإ هركذ [يلت لا
 دكلتلا حت سمر يئس ناله ديالى انلاويشلا اوكا اًويش باد
 ولو نتوصل نيتاه تالخ انف حوجرلاركعملا نالةعفنملا
 انالث ظانلا هرجاف نيس ثالث نمر ثك ار جوبالن| فق اولا طوش
 دّمعلا معلالهناب حالصلا نب | ثان يلو الا ةزها ىضملش اثالثو دقعف-

 ةرملاة جاجا نا حصالا ىلع انعرت فاو هعق اولا طوشلاعاننا قاثلا
 وف م جملا هك "نال 3 1: هرج ا ١ 8 | ل ع /

 بعز ازهو دحاولادقعل |ىعم ق («مترم لاضنالهسقعلا نا
 يلاارظن عدن ن اى عسب لاغق ذ(نسالان با هنل اخو اضع شاى ضتقن
 0 ١| اركب ف عزو نتف اعدم ا اجا اماو ظفللار هاط
 : ربل باد نانثا ىرتكبنااهر وص زرض ةبونلا ىو 8

 لاضنا/نيعلا ىلع هن درو ناو «يبحجوثو انامز انفو انام انف
 ا قبلا ف صن [بكربل لجد اهارتكارل انلو (رمح ومى عاجالانمز
 ا _ عِفالاو | ةرلا_فصن هرجا هناكو حصالننم قبلا فصلى شمبو
 5518 كلا نايزتكيارمَسقي مل اح ا ف قاقتس الإ تش ودع اش الا لع
 ايكرضبالو مدلسلاو ءةسفلا رو وض نه عقاولا_ؤخاتلا نوليو

 فاحت وف طوبضم ةداع قيرطلا كتل ناك ان ةكوكشم ا ىادلاو
 دفعلار حز مسفو يلف اسملابو | اذهلم وبو اهم ويل ن امرلاباع ا
 فاءارجن نمن اقلتخ انف ءادنالا ف فحل ارب دقت بحدالاو لع
 ند نإ معدز انمفيريلم ام انم نوف [بلريإ هتناد يدكأ ناو مني
 هو صعيب ربو نينثالدب اد يركاولو لبفتسم حاجالا قلعند يذلا
 :ىنلاز ع ةالقن ةايإرل ان الا واعم بول لا اهل ((يبولد شلمتحا ل م“
 اهكص از[عضوم ى ا ةبارلا هزه هفصن كّيوجا بيل اقولو ةطقاو

 ..جمكوفو عاملا ءءاحب | هذهو هيِبرط هنضن [باربل اهم اجا حفل آ
 جيل ءينبعلا ساحل اماد نامزلاوا فسم اب ن اينتقيو عاشملاخ يمل

1 



 1 11 ا ةراس اا البف رهسلابالا دفعلا دلب نمدب نابئالا ف اسالناك اذا ةرهيش اك
 ةراجالا لبمقتسسملا نمزلا قالا عقبال يال اعا ن (رأ

 ةداجالادلب نم سانلأو فس ن مز ىارنن لات قو نبي وصلا ىف
 د ارإاذاءاجالا] صحت تقع جورفغلطويحالا وتيتو
 ددعيو هه ا ليصختب هل *ويهتلا نمر لمشي اهرفسلا تقي

 دازلاءاوش نمروسيتلا ةّدع دلبلا نمجورخم ا لعر قمل | ىدقت
 ظ ةدف انتل ا دعيت ثيحو هج اعلا هوك و بولرنلالبصعو
 عورشلاز مريجال ا نكهل غار شبا فال اند وكب الذ ةكعراجتسالا
 لب حورخ ا دع ةمزلاى جااحالا ميدقت وح و دفعلا بع
 لئتمذ تمزلاك لن اهم[ قس زم قدالا ةسسلادعبام نيصعتو

 ىئتسي مار هيرج نحب الو اذكة نس نم ةرهش ا ةييوع حال بصح ظ
 . ةعارزلل ضرالا اص ّس |[نمثشالتلا دعه دياز ىدخاًريوص

 ةّكرلال صا ىف صصالا لطي هن اف بل اىلا ف |لقش لاغئشالا

 اذا ّءىصلاد سفن هديا وز نم ةرخ | ىف جصنتك بابا و ا
 رحاب |راظوحا مو ةرجالثل سيل رم ىف [غبرمن نكم|
 امو ربا عانوليخن الطبلا خد |رخم :ىصلا ىوونلا خر

 محانسا صو اف ارح هعيب ن اكسال تربوي نى اهضحب عامنب نذل
 فالحب عقارا | نو د تم اقإلا يب حفتنب نا اكسل عل هرم ةيميواادبع
 نذاب املراجاالا هجوزم هرحت ةراجالا تاطبوهوحضو توناخ ا

 اعرشر رئنالف جوؤلا نحب ترغلسم تاتو نال كما اجاداح وز .
 ناكعنملا نالهتح < نذ |ناف هاضر نورب ةعفبملا ملسن لغ /
 2١ ةداجالا ف الهو غاجالاب قسم ا زعل |نم ينبت ه مزلف تما ظ
 ١ لاقج وزلان ذاب ناو:جديف ةمزلا ىف المع امماَلا اما ةيئنهلا 0

 ةزجالا تنكس | عسا تليعو صرف بدجإو ن |مثط يس ولا هس
 اجا ديسلل روج ةجوزماةمالازعئارتحالا ةرح اب ديئتلاو
 قى ديسلاري هدي نال ا(: ييملا نم (رعنم جوزلاس يلو ار: اهترع

 امياحب خاجآلاف رمل تحك من ذاب سن ةرما ترجاولو عاتتنالا
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 لهو هنذاب [سفل توجاول اك هزيل ام ةيمون نم (عنم جوؤلل سيبلو
 نمجوزلاع نم نا هزهةلاح او عاضرالا ةراجالا تناك اذا لفطلا لول

 باوزير حصا ن [جوالم ا لّبح اب هلق | نبلل | عاطقنا فون  لبطو
 ل كسلا ؛طولادلب عل الن وتم لّبح ا ن الف اثلا ة ضورلا
 اكيسلا ةنطلسالذ ارح اك ةلتاكملا نوكر نإ خش و ترس ذالا
 ولو عاضرإالو سلو خط وخل ةرح ا تحوز تراوح انسب ن يعلو
 .لاعالاوبراسبلن اكف اكيرش راع قو سمرب نال فال اعدنم آه دلو
 29و توف ار غلا هدو |اموفنو صصيال هن اولب هيلاداشملاهلباقمو
 قحست الو سنع (اضوعو عاتتسالا اضوعهنم تذخائاب
 اهر(جبتساب ضوُفْص همدورؤ ل عازف ؤ*ئعفارلا_لاقرخاايش
 نيلاوف اكهريئكيو ابللا عب ترذالف صال / ىلع :و _لاعالارياسل
 ْق الاف [لصاو ةضورلا ف خاتلاوفو تت اقفنلا قت هلصاو
 ايمو ابلا|اهدلو عضرتن ا م الإ بيب بيرقلاة ّففن بباب
 1 ا ا 3
 -بلزبم راب ك_ل والا ععالاو اع نيعم هنالامإ ةرجاال
 1 5 ام ىّتنا هل سر طضملا م اعظتا

 هنال جدئالد ابللا عاضرالم الا اجا ىتس هن | نم هزيغو
 نس ءاذ يفد اجالا تطرو جوجزالا هجولا !:شوه ملح بجاو
 ازمه نعو املا ةسئيرلو ا كيس تن اكن اب علق _مرح نا
 بنان [عاونش مدستل [نعز جلل اعرش هلوغب ثرتحا ةوحنو
 دّدْساوا لضاصفل [هلق قحضس ا ناب نسلا علقم رحيم
 هلا ناةركلزهال قو ةقشمو ر هس الك دا نابإملا
 هداقأو ههجول|نسمل اكلك اتهادبلا و علقلر (جبتسال اصح لزب,
 دياوزلا نصم رح ناهلوفم وينه ص(صقل نسلاع لق لح
 ةعجولا ن شلاعلقلرجوتساولو فنصلا هيلع هتزيزإو
 زر (مو اعرش عكقلادزعتل ةراجالا تى ضسفنالالالاازف
 هلال ى زل ا ريغضلا ناتخ راجتسال | (عوش هلوغلهنع
 راجتسال او هتم دخو رويسلا رس نكلض باح ا راجتساو
 اهينم ئثيصيالف شفلاو رصصسلاو ليجياو هيروتلاملعتل

3 

91 
 مي



 ٠ ببّرفلا لعغلر (ئيدسنالا وصي الف _جانسسملا
 تعدو ماع بردت وءاضفو هماماك باق نمل عقلى لا
 ' 2 همرتلاو كنارق م هنو ناذ او ثيم زبيحيو ف اهز تر >/ةراجالا

 طياميدارتعالا تفوت برت (هرحا ناعوي هه امالا:طبضأك
 ناليلعر(يْيس الار وجبال انمةب ايلا ءلخذتال انه نينا دع
 روج. مابه امل خرا امو تعاجب ةدهينشن [ ف يقتسالا|

 فقونبال برق قاثلا اكرلا ةضرعنو اكميلعيز (ايتسنالا
 كفريغراعسو ةيافكز دوف ن امست ى فر ينل اخ [,دادتعالا
 ١ هذ لصالااكوضارتفا صّمخت اماهدج | نيييض ولك ةياركلا ضرك و
 كيلا ز بهجت جنا هريغءدرمو بر نعم عضومو صخب

 .ناف نفرلاو ضم انلا لمحف “دبل [نمحجو نيفلتلاؤزإسغلاب
 امي الاسس انا لعق نادل ناف ةلرتلا,ضتخع تؤبلا هز
 ازعنب دج ام ريفيريج 11 تاب ع راع كالت
 ظ لاف لن تلي ااا ام ا را امنع ىدنح

 ظ ” (ايهنارقلا ملت ناد علعتلا بوجوب صتخسخاو دلع
 يجكيلرت ةعصجاو تيلازو نأ اك تايافكلاضورفنم

 .٠ 2 كحاالذ اباه 50 ةداجالا تلطبراعرش ا

 0 انردعل ار عنو هاذه ايكلا ضورف نمزييتلا اكناد
 00 ٌَضورلا ىف هوي |ذإو هل هجو الام [ضعب ىو

 عضم الساس ا ا تاّهلا

 ل ع ال1ةنف ةرش ابل دحأو نيعتيرل اذا راصيتس الا ذاوج

 جصالاو ءادنبانيعلا ضر هر اهتسا|ز وج ا/ل يقف نيعل نام

 ع اهطلزيعتيراعضلاهضر علا نيعن | رآرلعتاو دارك
 ةلاودلانضرعت د قف ناوقل اةارقل د ا

 | 1 عصر ص متع اا

 هيلع نيعب فيصل ا ضح اذا تامد عال بمب يبتس
 ظ

 ظ الروج الو له | نم سيل هنال دا ع دار مالا

 داعشلا افا هت ماعلا اصلا هظلامهل بأ كااسانا

 أمرا



 بم داحاللو و باج هيلع راجيسالاو ناذالاءضوفب سيل ىزلا
 ةجالاذخار وكف بلع قر يرلاذخاز وجيم ولعم لي هئاليمياوما
 هتف اويلاة باكر لع ةرجالاذخاب له ُغ فحاصملا ةباتككه بلع

 وا اًركذ يل («يا/نيتلعيج ان ايتالاواعو ! ف وصلا عفر ولعو
 فافح سا رعرإلو عبارلا الاحد |ةعيرا| ناذالا حيسج اع
 !ةارق ل اذ تارقلا ملعتل اعت سا رك د اع ةوجالا
 حسو عقودتد ابو :فلكال زااهدحو ةنياقالل هر اجالأز وخعالو
 عه ص فل سبل يذل |مراعشلان م نارفلا ملعن.د ع دابسالا خوش
 ماعلا سلررثل او ءضْفلاد ةما ا[ ميسنمتلا اذه لع حرختبو طلغ
 لذاوثلارب سو حد |زتلل ولو ةمامالا اما نم ئشلر (جنسالاف الز
 ماعإإلا ذارج نسل! نود م امالا لصحت هدي اذ ةنعامج ا ةلببضف نال
 كانو ءاضقل اهاو هم امالانوني ل ناو زبآج هب ”ادتقالاو هسضنل ل صم
 تهرب (عب بي (عالان نيعم رخل (ينيدصتل انالف ماعلا
 نبسعم ةكاحبو وعلا 0 ال | يصبو
 بو هلا قالطا هع درا وهو فو رعم تناك كي تمأو |

 هلونو ماع ءلوفي رسقتل |داترالا د از ازإف سيددتلل ةر (جال| عن
 ةمولعم هلوقبال اجا هيلاداش| (ل لسصنمت عفن اد قزفاعإإ (نيعبلو

 نمو ؤخسنْ يلا ٍباعلا ةنرعم ةيزبلعل | َّساجالا فر بت عبف عيبلا
 تل طاش ىلا ل ل /سصدالو ا
 ةنساغلانيحلا غءاجا دوج إلى تح ةيورلاب نيحل ٠ هءصن ملعلاربتعدو
 نباءاهح ع يبلا ف كت [ اه ديرجت نمزبالف ار اقغارج ةشاولو
 انهركزلاب دوصتفملاوهو سدقل ااماو ببطلاي | ىض لإ نع ةعئرلا
 ا ةمزلاةراجاو نيعلا ةداجا ىف هبراعلار بتعب
 حئاش انا فرغلاد ترقي 0 اذم خت نيعدلا ٌعيمسلا
 ةرهاشمل ان قتسم اب تلعتم وى هاغاو نقعع وصح اهإن سل
 نهرب زفت اما ١ عملا درف نو بعت: و ضل | دع نم علطُتال
 لوال_لرعلا او اابل اعورج نسل |نيحلا هس فش درؤلا مولعم

 غ طابا راجتس ا, ق لاو دفعل اب ةلصتم ةنبعم ةنسيرارلا ه اجاك

 عسب امغغصو لد قو انبع عفش ب راعلاش اجالا ىف تعي اراعأد
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 علا بوكرلا ةقوضاومو | ةسبعم ةباد :ز ايميسل او نيعلف'هيفتتط نإ
 بلالا تيب نم ناذالاق عمامالا رج (ساولأ, ىنتنسش و ةكمل ن يعم
 ٌرْسعلو يسلك لوني ناكل ب هزه ةلاحاو ةدملا ن ايظرتشني الق:
 بلوالا نيرطلا نيعش دكو ةريئغو يوغبلا كد قاظنو الف
 تامزل ابإل| طبضْسال هيف عن انملا نان عاضرل او نافعلاف اك
 اشيل اند زن قليع وج ننس | اذن عن اقينرطلانتمالف»
 َطاْرَك ةمزلا ف لهعل رج نسا اذا و بوثل ١ انه هل ط يخل وا
 ارا ب تل انه ظابط 321: بيرل 216 ياالبسا هتاف
 زير علا اكصمي اي هون از] مط ايفا لع كيم ؤذ تهزل|دنلاق
 الف ابوثالو اط ايخ ن يعي ل هناليوتملاو ببطلا ال اعتةنض ورلاد
 بلاعلا ص سولف د اونالا ت ىر ج1 ىو لاجمل ع مترت
 2 قو لاففلا نخلعلا فاو اح بلطتملا اك ضر كه عداد
 دلرهلز وح ةمزلا ف نوصوملا نا كددو ايايداح نعةيانإلا
 0 دي لارج (يناولق ىطملا نيعم اد ضانسالاوة داب دهم تفولرلا
 هبارلا ملستن اكمور فساا ةيحات ركذ طرشب جن الا نم اًرهس

 «وآرلاو معلا دليم | ياه ذ هلك ب ولرلاو هيلازهاسب يذلا دلبلا وهل ؛
 ءلصاك الا ةبتاس ام فناوبو لم ّنا باباو باهذ
 . ااجتسالا ق ةربلاب_ردّىَرلاّء ويم نم ةضورلا و ثبرعل اكو
 ١ رابع ضم ةفرعم طرشسولرلاب_ينل|ل م ءاقتس الاب حالا قسل ةمزلا

 .٠ اين اهنا
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 باعصالا_لظعم دنع ر بتعرا طباضلا ديفيام.د اًسالا دو ازلف
 ىفعم ا اوبس |ن اكمالابلاغ نيل هيف ىقس كبح نمزلا نولوفو



 ةبارلالو ةنس نيثلث نمر ثلا د بحلا رجوي الذ اول فى عذارلا سلة هيلع
 ه+ب ليام لعن ينسو | ةش نمزثكا بوثا !الو نينسرشعرمرتك|
 . كيدولا جات كزبريرصتلاو ىّرنا سس ةياعزمرثلا الا لو
 نيسح اى >اقلاهاهح اع |, هطصا| م اعدل ن اا | قلطل اك وقولاو
 نينس كث ن مرتك ه بر اجا عنم لعل وتسلاو يكوخبل |هابحاضو

 طابن>الاهنللة ضو رلاو ذب, علا قاد رطمر يك حالطصالاانهو .
 كاككبسلا لاق اكحالطصالا اذه ببس ل علو .داونآلا و بسسسل اق اك
 دقو ىاتلا نانا ولا تالتشإا هود اضي| علان بعص ةديعبلا ةلبقتسسلا هرملاموقنو :ىّقلاب نولت نا حاس هضفولا ثاجا
 ةردايعله بلا ةجاحاوعرت كذ عمو مهلععبضتش ةرحا[ض س
 تي ظحساعل قره ماك افوحو
 ننعم اف نال دأنلا ضايب ب وتلا اذه ءلطتداهرحاتسيزا جمئالفاعم امتمالاهم بكي يدقملا جعل محلا ليو نايل اب يرونلانكما
 ولامهكسلعلاو م ويلا بت_دعلا* اننا ناوجيءلامحاى ا ةحاحالارغ

 هعضوم نيعيلو ءلأاح تالتخاب خلا فالتخال عبضرانامزلا عم عاضلا حاجا ف دّئاحلان يعبلو انك هنو ن لع :طسح زود ةسفسا ش
 هتيبو حاضر الا( وهو لعل هسا انزين اع اني [ن الدف حضري يذلا
 راجتسا|ى طْفف هعضومو هضرعو'ان كلوطدق اعلان بعباو انو تو دشا
 راجتسإ) :ينبآو عافت. عصوا حافر اب ةشالثلاد ذه نيعبلو هايرإ ضم
 ىهمجو نبام ف اسم ضول او_خالاى ا نيم ًاقلاداره رطدحا نمدارتمالاوه ل وطلاو ءانبلا نم لعب رسرق ا د هلع ابل فقس
 رهن واى اخو | اًرضنم مارجلا نوكن م ءانبلا ةنصويفبللاو دالجلا ١
 فقسلاراويس ]ف سلا رومالا_رابزع| هجود كد ريواببل دا ْ

 نم_ل؟ف التخا,شلتخي اهيفرجغلا نإ د لابربر وتلا قوءاشلا

 رادجلا ىلع ابلاو ىفشلا تالخب تامحا هزمت ضال|ن | ءانبلا
 مجتسااذاامن امرلايريدؤتل طاش ز مئثتتسلو فقسلا دع ءاشبلاك
 .|ذاامو ةدل|ركذ طوتشي المن بهذ اف الع ءانيلا نحر اجزم اولع
 م”تفصو وا ءل هب درب كأو فرعي هيلع ءامل]ءا وجال [يطسرجانسإ



 ١ 5 ل 1

 ' ةيورلاب بكارلا فعي ناةءاجالا ةعمارعتع | بولول ةبادرجن ين - 1
 عئارلال 6:ماثلا ف صولا ازغلاو م امالا [قفلد دويمم ار صتق | ||

 ءحك“تو هرهاتسلاك نول بوب نال حملا ىف. بش | افييةقاخ اد ا
 ةناضلاو هماخضذلااب هتثج فنص و:قك لهُ جاهملاو ةضوزلاة يس

 فم زجو اشسامزم اجدب ل ن [جو هنو ركذ نم دبالوا

 كفرافو داشرالا فتق ىواىلا هلع ئرجو تادال يتلا

 ةعصواكف صولا عم نزولا هبن_ربتعا ثيح_ للا كارلا ظ

 نماابهرجبر يعم دق ذا نول اب طابضنا باك كارلا ناله اييس ْ

 اقيضوهعس ثار لوم فرعو ليلا فالخع تازهلاو ا
 كازكه وو جيركو هوحالا ل ثم توافس نآلتخ | الف و ةطذحو 0
 ! قعر شت ايان اعم تندوف فِصْودوا ةيوولاب ىاامي قلاعمو ||

 [ اس عم لهللء اقبل تلي ىنكعلاو | نسولا نو د فصولا ظ
 3 اكاءاوسم هيزوركذ عم نبضو | ةدعسب_ل#ماهفصوفةلازا ْ

 يلازكو بائثلا ةينايسإ را نمم | تن فال ٌيدارؤرلا نما ١
 ١ قلعي اهرهو بكره الا هر كذب امضي قولعم حوبلاعللا

 خخ لوةواهوجنو ةوفلاو سوكقل اواةوادالاو زهر لاك خب ارزامرع 1

 ]5 كرولاوك ذراعا ى ارهاظ سيل قيلاعلالصفنو ياذا ْ
 ”لر1ت لتخي /ولو دايرالا هنع يل زعاذلف تلا ةعصولا 1

 ' ٍلِعدب اكْضْن اعزملا طعالمح ق الطالا فكك فرغ هيف درطا نإ ْ

 لاما يو اهلا قالط ىلع دراوؤفود فلتغ هلوقد داشررإلا ْ

 '- ةردعحم ربتعلو هيلع سلجل شرفغب ءاطو نمت رسلاذبالو ٍْ
 < رطلعف و ثيوهب_لظتسيي ىزلا“اطخل ا اًماو فضولا وا ةيؤرلاب ظ

 ١ نسدبالف طرشاذاو هطوشت ى ا جاندصف نوكيال هو نولي قف 0

 . مواد درطم فرك هيد ناكآذاالا فصولاد |ةيورلابهّتفرعم "||
 . دقودعرس انلان التخال الحر صسي لق بلاعرلا اح ارش ْ
 ١ ةاجافدبالف ةيورب باد تنفر عر قيلاعم بكارلا ن وكلا نم ِْ
 . دريغل | سيل ى كد او يربك ١ اها ن | نم ةنيعللاهبارلا 5:
 ْ دكذب ى اياد رجعة مذ ف ىاودا تيرجوتس (هن دكت رعو 0

 ماةسرعلا ليخلنمأ[عونو_رامح ما لعب ماسر ف ىف نسنح



 ةوعر حاجر_لخ ٌعاَجالاىاحاجنز و خضا اهرضو خوكذ و اهويغقم
 0117 مومالا هزه ةنرعمربتعرو فذ اك ءاسكن | عوسيا مم
 لارااو حاج لاوحجريغالى ا اهريغال بكارله دضو ىّرش و ربس
 زبمقل اذار ومالا ةنه زم ءوُس ةورعم لس غياجلل| ف طرتش الن
 ضرخل | فلتخيالو هيلا بلوقنمل |عضوم اى اع انلا باصيأ
 مااجاجحز_لوحل ان اك|ذاام ف الخب هبادلا لاح نالثتخا
 تالخو ةثونالاو تءوكذلاو خونلاو سنج ا ةِؤرعم طرتشبف ةوحن
 ةبارلا دوك مريسلا ةفر عم كد عم ءل طزخشيف بكارلا
 ليلا اريسوهو ىريسلا ةؤرعمو نو طفوا رك: و | و مقعم
 ره اظن كد فالتخاب ضؤغلا بنالتخال رد نزلا رهس و هو ةدضو
 يروقا ركدل ا دياو ثلا بم اهو اهتم او ثونالاو ولذا ريع هس

 دج هطارتش |قبسامطارتشا نار لعاد اروبس_ليسا ف الاد
 داعي” عنو يلا غلادمامالاو نيسه اى د اقلا هركذ هوجو جاجزلا
 هطانائا معان ىوق م كاذإ ويرلل ضع و بلطملا ف بلا
 داراولدحاًجرشو انرعهيزيلباع وعل مج ؤعدقعلا بليزعتو
 ذ نم نكي ل نوشخ ًاهمرظو باد لع جاجزلا ل محجر جوللا
 هو شيف ناد | ط حم اههريغو بكارلاو حاجزلا لم بعل فرع
 نبع ظءاجا ترجوتس ا | ةءّبا د لع بلو يص_لول تاجالا ةصصحل
 ملن اب تنلتخا ثحادعبر ابرق تزانياركذ مذ عاجاد|
 اممل ضعت نود ءاجالا نص فرع( طبض نان فرعاإطسؤي
 فواطور ثا ة نواه (هدحا داراولو بر اعدم |ىلع تلزئو
 كا ذ هلرسل هن | يكوغبلا نعذ هبصخو | فو هنو > تلؤزنلا
 هلصاح(«. جف ارلاو وه ثحبو ىروونل | هفعضو هبحاصهّمفاوي ن الأ
 ببسل س رض _لوصحن ظل اقع يبلغي نإ نءب ل صضفتلا بسد نا
 قئرذالال 6 الذالو |: قف اوهلارخالا_مزليو لمذك فنوكبف توخ ا.
 «كالوصولاو | بصخلا وعسل وزنل| الى تارلا ب اجي نا يعيشوا
 ظضتلاطارتشان ا|اهدحا نارما اسيهود ةاوس ىرمالو_فلعال ثخ
 لانا ال ل[ذ طبضي ترعال كي زج لح هدضوٍ فى رسلان إبل
 برسللض ععئل ا طاركش | نإ لق اذل| بقتل فرك هطسض نان
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 ا ديفنالد اثزرالا ءابعو اضيا نعل ا اجا فر ّبعب فرعالثيح هدضو
0 

 0 وق ق بووصل !لعجناالا ى اثلا الد_رهاظكاذو ل والا
 | 5 نالخهو ةمزلا اجا ىف ةربتعرل البق قروكز م اد ومالا هل سجوف عم
 ٌسنهلركذ وابو ةبارلاو يواهل لوف فالخب ةرابعلاره ا
 فركال نح__لزنلاو ىرسلاوربسلاو اهّريسأو غونلاو
 ةبارلاو هدلوف ناك[ ذ ن ابو نيرمالا ديفت َعءابعلا هزه ن اف
 ةراجإةهرورل انتخب ارإ دم اهفرعب ل وعفم !عئاطع
 هلوقوةنمزلا ةءاجا قاهريسوا ميو و عئسجكروبوانعلا
 ١ ريس هيبداراوةبارلا علب سيلا لع انوطعمس بلر يسلاو
 كحلوقو لزنلاو كبللا ربسوهو ىّرسناو نإنلا 3 ىا ريسلاةمذوا تناك انبع (ؤاطم بلارلا ةراجا ق فععبو ىارإللا
 فركعف_لز:لاو ىرسلاو ربسلاى |.ثالثل انقلعَرُو ترعال
 واوهدتب .نماوارجولا هآر وا انشحف ارد دارك دلو كا
 اذان تالاح ثالث اعل زنمةشالئلارومالاور بيبضتاا ال عيوننا انه

 اسما طمل او ديراب ان ف ةلتحالمسنج ةنرعمربئارجومل يثرب لو دقعل ا دنعارضاح_ل, ياك ن نما با دلجأ
 نوزوملا بو هيون زولاو كيكلا ةسلئكلاب عرق ةفرعمد نزولا
 ارضاح لو سم ان اكن إو رصح |هنالي و |بزولاب_ربرّعتلاو
 تفل ب ياغوهو دفعلا ةدرق هار وا بياح نو درج وهلا هارف

 نان مربالذ فضرظ ىف ارضاح ناكن او ةربصلا عيبهوركء تر ور

 ةدرؤو هسؤبةورعمو هطارتش | نمزبالف بكارلا ةراحجا ةيلخدي
 ه.طاوختشت | نحو

 هناهتما

 المار ىلا ةلثم|نم دازلاو نيم هئززو نرعيل دبل اب هحتملا

 "ل متماو ا ل ينوب - بلمباحن و د هتبوروؤلتو

 ١ ا قال نرظ زن م هيام_ ىف ءازتكألا قدبذو للبن اهلا
 '" ا|اذادناكذح رشم هزهةلاكإو فرظ دازبالف تش أح نمهئام
 . ةسصقو_ل ىلا رشج نيبو ىتي] حر جويل |هم درجاننسل | مرا
 ١ مدلازاك نول اى ف هيم_ليجيىزلا هذرظ بوخرل ضوعتبرإو انو
 2" فنرظلالد حو |لهحرجش يلا نكس |[ اوس |[وبَن منام للح هثمد



 ٌقءاجالا ةصصصلر بعدى | تلتخا نا فرظلا بعيف ةُينيِح و عم
 فوظلإا:ن:لّجن| ن | هيلع دوقعيلاد يف ليعىزلا فطظلاةفرعم
 كانهزاك ناب ف لت ناف فرك. طبضي | ناب ليف ءلشم ري غلا
 ناو ضالا هؤرعم طارغشتر ل هل اب رعل | درطا ةلث (متمربآارع
 اساسي ام ل رح هتم ذر جوللام زلا ناب ل. مما رسج نيد
 ظ روم هنال»ترعم ىلا جانت او نول ف ضظلا_لخد_ر جانا

 ةولابسر ولان اكاذا ا« وصلا لع هيبنن نبارك ذو هيف
 ه«تفرعم بعواضيا ضرظلا | حرجاتسا |قكتست سنها نايب ع م نزول اءوهفر سهل »عم س نان_لئلامدهتلاامآو
 ةرشكلح هتمؤ م زلا ناكسنج اه عم نيديإ ناو فلتخان
 هتجا|مثا ىدرر عجب نإ زوجين ل[ نالابل ةجدالثىكا ةهفخحو القيت التخالل ا كذ نك ئغيال نإ ىسحرسلا مالك لم م ويغم انا ةضورلا ل صإ عب جاسم !١اش ام ةزفق |

 قعصتقاو_ل, كار سجةورعم طارعش.| قالطا لعداثرالا لع جازان. ته اوهو ن رولا ق هتلقو لبكلا ف تالتخالا ظ ةرثكب قزفو يسخمسلا لزق يدونلاببوصدقه 10 سزجرلزي ف ى واحلل يكرجازفىلعو حصص يأ تزولاف
 دئقتلازمزباو_ر هنو ار يب رت رجوتسا اذا كزكو (ناخدو اهتبالص فبل ضالا رن نا طرتش اوي ارم ر جوتس |نفف تاو ةدشر محو قرح راهتساق نركو ل يلابيدّمتلا وص سنكل ةفرعم نم دب المن |ىح ريت [مدعينع. ن زول اي_ربوصتلا
 عي هر زل | فو ازإٍ قسعو اذك/ضرعو ازك [لوطارجب ضرإلا هزهب ل ضل لو مدو| ممازل ع ضومل ادا شالا ل م هعطتقلا ةزهإ ثصل_لَوْمل نا ثم بعلب سدَّتل اف ناوزلاوا لعل ؛
 جارعاحالا رع سحير معلا ةراجالا و اًريش ضالا هزه رفا ٠ وأ [يش ضرالا هزه ىف لبث خل__ل وعر ن اكن اعراب دبدقتلاو
 لوعم لايف لرعي نم ن اف هراجو| بلص عضوا ليغ ينس ا ناد هجارح | هيلع بحي لا كبل | بنا وج نم ٌئشر نان اف بوم اب ارتلا
 ىاّرش نال بق الا عينؤا لوعملا هبن بوعي م ناو هرغح بجد

 تب /
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 ا حا ا يوب ج5

 0 دونما القاف حضن رغما دزعتوطورشلا لاا
 اد ربد عضوم :افتسالر اتس|ىق فرعؤ ىدامو لمحام ايمسلا
 طرتشاإ(بل هبالورلارعءاداب_بب نم فن هنادي رجا ضولدو

  فصلار اهنا فصولاو ا هدهاثس ا ولدل اوايقمو ربل عضوم : ذر عم
 اهنيغن طرتش | خب ارلا نيعو ع ءاجالا تدفع نإ مل [طصضب
1000 اهزهربرفت ى «”نعيو طرتشير ل ةمزلا وا

 

 يسمي ؤفسنل كن جان اك لو ال اهي غسل ةدمؤاءالد لل ٌدّدع
 اهيبرقز روك او طبضنم نال وعل ااهربروت ىف ربتعمإ اوهو اولد
 5 هشر نال ارجوا نانسبلا انه ققستل لود نا؛ ضر الاب

 ؟ الط بضنب الف ض الأف اج ةيفيلو هن د ورب و ءاومل ا نمارك فلتك
 1 ف مويل اازه نمولرل | اذهل ةنسنل كيج اتساع
 ١ اياكتمزؤو مزنلا ءانتسإو قتسهالعوى |ءلع لالاو ماجالا م اهحا

 دع ةلسما هزه داش الام رقو ةهزلا ةيساملم تلا نم لع
 دورا د غبرتت يك مول عو هانت, الا دباس عتدبسانم ىد احا نم
 | عصوم :ىهم نيشو مضنو خفت ليمم : [.وهودنم كة سر شخ
 ظ ا ا ا نا برفلو ةجاح ا ءاضق
 دحاو ءالتما ناف طم ءادنبا ةعولابلاو شح ا ير غيرتتر جوملا دع
 لعفبرصح كى( ذ نالدغبرفت لع بج مل ةداجالا ماو د ى نم
 لغلو غئاجااماو دى هلص الل تاسأن نكت راسو جبت را
 رجانسسما دارا نا لب امينم ئشرجوم ا مزلبالن تالا نعدابرلا
 . افلطمرجوملا عدن ىكبسلار انخاو لقلت عافتنالا لكيت نا
 رالا صرع زرصحامو ىنايورلا ثاتخاو هبضتقن تعلاو تلا
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 هنن اه لع بحال صك عئافتنالام ار جاتسمادارا وال

 نم يسن ان رطسلا اعلا نم عدو ام هضالخع ةضورلا ىف هيلع

 اععكزج ثرمكخ اف ب ادلا سان م هناءررجوملا:فيظو
 > حسا

  بلطللفل ىرثلا ىالخع ءلعفب تصح نال لقن رجالا
 ظ هود هوك دم اعطلان م طئمسب امو .روشفل دتساتكلا اوروسفو



 بلع ب خالو عافتن الا ز مركهنل ير نكللاى ل كسي حاتفمرلم ٠ ا 7 ب يسزل|تازتلا

 تا ا سنو غطا .

 وخد مزعل ضال او هلومتم يابس قالا ضع داع هناك
 ان هثاف حاتفملا فالخج راقعلا ع هر اولارنعا| ىف لوئنيا
 الب عاضو |افلن ن اف - كلكم ادي ىق َناماوهو تبثمل | قلغلا
 مج رانالاو دردجز ال دقعلا اهلو انني_ل نبع م ازلا نم هيذامل ري رولا هعدارك ا الب رجويللاه ددجروو هناض همزلب/ طيرفد
 | مزمالكن اف بضاعه عنو هد (عل افتنالا لالخ ا«د ايلا
 رجوملا ف بظو لم شارعل افامزم ُئم لعل ةاركاالب جوملا لع
 ةعضرعرو |امل با.الادادكد فعلا نر اق لا اريل صتجا اوس
 لي امةماق اك ة ديان فيكي |حجانحتال ٌةمِرم تناك اوس مادلا
 . اماولطلا لكن ب ابح اب مدع .ن | فخ الو ب ايالرح اتسمالفالاد رّيعن داب نان: نييطتو عذجو ءانبكج اتوا رستم حالصاو
 تقءايبرسالا_دزعت ن |ةرحالا ددو نيعلاملسن هيلع امأد اهي لاو قيرح اة رح نسما نيعل | نك ع نري نار جوملا مزايا ناب هدي اعف نه اجالارخا م زجر فهن | حاضيالا عم لصاح اهب جريل نمازحن | فيصل فرعتو د ذفاذا عارتنالا بوجوب صل | نولي ن |ىغش ةضورلادبادز ف . نكلبرق ناو بصاخعلا نم اعننر جوملا م زليم ةرحاتسملا نيعلاتبصخ|ذاو علر هل ن اكن ادت راع رعربجمف فقولا
 ديرعل ا اع رعبخ المن | دارا فداح ا لعلو راد ارح( تيللف ل دس مل نانرجوملا ةفيظو هلادران ا نماكيعر ةضورلاو_زيرعلا دب مدد تم وهو هريدحت نمر جول اع اشماب ماها جاسملا خم اونا فوم جر لا :ةرظو نم سبل حتفللادب رحي نا هرهاط ديرك الب حاتفملاو ىواح ا ل زؤوهلدب هم اق اب بلوط هملسام عدت فاو نم زل | يف نم اجالا تاكولذ ةيزريعلا اجا | لح رجرسلل موزللا مدع نى نخب الو دوم اكسيرّضالب هيلعر دف ناعفدلا همررب هناه نسل |اهاو از تنالا همزلي اله ناب ىضخعن ك(ذد
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 اهيصضو ةزيملا وس ف اع اهو لا"ةّر ادلإ ةراجا ىف يللا عيا هيلعو
 فتم لعجي اموهو ءفلاو ةشلثملا تفي هنو ناءالاهب دشياوهو ديك“

 ةرحومل امضب ةَرِبَو مدقتلا لم جي ١١و ف اكالا ط فحول هب ادلا سن ذ
 فن |ةللعجت اهوحد دبرح و ارفص نم هّيلح هارل افيو
 ١ دش هربا دشيىدلا طيف و هو ء”كارسكب ماطخدريعرلا
 ةمزلا غاجاو نيعلا حاجا ىلا لحن وكى ف ءاوسو دوف نرط د

 وب درطم فرعلاو نو د بوكرلا نم نكميالر جاتنسلا ن

 تعلا (قلطا اذا انهو جرسلا مح ن ابب قايسو ىايادع
 مصالي هربغنالو ف اما الب ةبراحلا ةبارلا هذه ككرلا تل ف ولف

 ١" ةسئنبةبادلاعم جورخ ا ةمذ غاجا قت هيلعو تالالا_ز م ئش
 هول و فبعض بكار ةناعاواهدهعشو :بارلا ق وسيله سانوا

 نيف ةناعالا ةيفيكق ةداعلا ىارنو هج ها سحب هاوزنو

 و طا ضإ ابك درل فيعضلا_لجرلاو ةاسلاريعرلا

 ١ تسال ف اشاكالا ةارمل ا ضاعتو «(3 هبولر نع هزل

 يرفلالجرلا الخ ةبعصلاّ بقعلا دنع_لوزنلا بلع
 نمر اهلاد 0 تيقن هبصنسل لوزنلا_اذعاليزلا

 يفعضلاو ةوفلا مصنانعالاو تالا اي زارم رعش

 رو عل
 - +عصمخرفلا ةالصو ءوضولاو :جاىلا ضنك لع هلعذ امهتنال اي

 ظ مصقلا لو فيفحلا ىف ةخزابلا ثمزليالو ءئارن ىلا اضيا ف انباو

 الع لفاونلا نق وياك لي وطنلاو *اطبابإءل سبلو عم ا
 ' كوانيل تقولالوالوزثلا هلو ةبارا|ىلع عاكمال ب جشنلاو

باداوعسصو لح عثر لري هم د متءاجارف ىركتل ا لعيو ةامضفلا
 

 . 3 3ليلرلاهنوم هيلعو لويحم اعنا هينزقش ترلخو (هلطج

 ١ بعالم لزنلاو عانياظفحو ريمخ ا ةرجاو اهدي ةيارإ|

ىف يركيلا ناقرتلاو نيحز |قاجا ف سك( نم ميش
  ةكلافد اجا 

ه ب درطاامىلعهب بس هديل عفر خا ىلا داب نمل قتلا مزن
 علا

0 

' 

 وجاسم ىفعو هوحتو ف امال ايدبارإ | مليش | :مزتلب / نيعل | عاج ىف
 . بدشب يزلا لبا لو :ًأطول ا هس دس
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 ا دبجطيخو جيرس ف تب هم فرعلاع بنان صل اي ركل ل علبسللا

 وجر | [رش | لاهو فرط هنالدوبدج ا سم  زبرعلا يسجن اولا نأ لعام (نعلا طع ئاملاد ن ١ وباصلاو جس ارح ا وعم هرإ اذ ف الخلا

 ظ ىرثحو هند فاعلا ءابارر باى ف هبشالاو فاك ال اك نام هول هنع

 ظ فرللاو تارولا وع بحال مط تلا اهريشاو ةدلعلا ا هش

 | علطلا لسعر ل اوكزب او رىملا ةانركد َسورزلاو ليلا علطو

 ممر يعد نيق العلا لوف هنالل هللا ةهججرمم هسا
 هضو رلارباعز ريخَم ةمإ6 يري >اشرالا فل اخرثو ردم ايداخلا

2 1 
 را ٌكطضازاو تعبسا (اهدح(ب ةداعل اهم جرطاو قلطا ناو عبتا
 ىرراه# أ انزال طفللاوهتقم طعاًداصق |اعبات بجرشلا عجل (رعحاهحوان



 5 »هم - 0

 .الارقشإ نال ناحل حصا ز[ه ببتكتل نيا اذكي) 2 ا أ

 0 و|//و ةباميجوم انه دالع بلاى || ١

 ظ 2 وحامي رجاتل انا ليوم انتل 0 ١

 | ]يلو ادت تن اع مددت دج اد او |بيوتلامين
 | فنا جابستلا بزرالاام وسم ااكل|ةشمهبسيرركو ل( ظ

 00 ا اهسيلام ىلع تايون !يقتريغل

 جوع دورضلاف بصل اماو كاز[ للاو للا ىو
 00 ذل بطلا مدت اتناول الرع ممل

 3 0 ئالتتالم ىرنا هكلم اغمضلتب هن | لّشالو

 جالا نو > هن (ض دلل ماجالا كءاجالا ة حلال |

 1 د 0

 - طوي ارش ةرجاوع وح سا ارجالا زد نبا عطقناو

 | ضناسفلاذا جل مدس ابلاطسق طقسو ظ ]

 0-00 سمسم د ل 2 سس ع ل ل م ا محط ذم حسم ل

 4 صم مص - بس مس سوس حسبما 1م جمة و سم
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 0 ا ا ْ
 فكرا نهم ادافوحو هلق يون رار لب ا ْ

 00 الث عاضرالا نيبو (نيي له

 الي) سلعالو هن اضح ا حاضر. ال 700 اهههز التار خلا

 ا دباسلابف التخال مزين ا اجلا دوصقم يحل درج 1

 عمالة عك غصلا ةنان 00 ظ |||

 0 ا ّْ

 |١ نبلل | عطقن اف اعم ىربكلا ةن ضال اد !||
 قفل ويت قد هن اكو رفعلاب دوصمم نيم الكن الئ اضكلا 1

 ا 00 مسالا يا جاو ||

 ظ فقزجا تناك اف هناضمل د عاضرال | لثم ةرجا لع مسم ا توين أ ||
 هعصنو عاضرال[”لياقم خ_ يسسللا فصن ناك خابا ةرجا لتتم نم : 1
 ةزهه ؤف عاضرلا ةرم نم قابلا طسق طسقن مهن (نح ا هلب ام ىف 1

 ميسم ةدملا ضصن هج ه.ا|ذ|ةءوصلا

 1 0 م

 نأ



 ريكالاوطضنلا|/ ة حت متن اكن وف : ةرجالاى هيد اسْنِم عاضرلا ةده تناك نأ
 "ةحضرلام زلب حسمت هطسقب ربتعارتلاو هلق ا ةدهلا نه
 سي ئلكب ل !ىركيل لغد نبللا يسد امهبرشنو بلان نا
 يزلاور ظن هيفو ةعفرلا نبا ل هت 1 ةصورلاو .فيروعل ا ىف الاث
 لد. نإللا,مضيام #ه | عنب ناك ناي د رويل لق
 هد. ]ريو وتسملا اذكو هد قوتسمو بوكسمد دازب وج سلا
 د ارسلاو بيو ثلت ببسبى اممان ل هطلت با
 وقرب و اسلمالاب هلع وأ ه عب ىنُث ذا لكوبلل لج (. داول(ب

 كتسارإو تلويحا سال 7 1 (ننسمللف عيبوإ هشلتوا
 طشلاعش يس يل يامل 7 اطويشولو لز ع اىف هرعس

 1 اف هريغ ةحفشإ | قو فسم بلدس نإ حاسما مروجي د
 هليمو لم باراالثم اديقفو | هدبع تارلو | سنن هلريارحبات ا
 ا رم اكهنم فغخاو ادن اكو ام انهسوارصقو الرط
 الر ادواهئو دو |هلشوه نم سبل |هسبليلابوث جاتسااذاو
 ب كري نأ هلو ناضئو ذارو ديز اال ررضلا  لثم كسا ْئلَس

 نيعمل مط ءاضر اد] نعم بيث :طايخ جاتا ايوا

 للمال دل ديار و قف انعاىعرلوا
 تورو دلت /نأآو كذل انغألبو هلاحّلتم هلاحالغط ل هطلابو
 0006 دلع وعلب هب ىوتسلا نالربحالا

 لمح هلز اج نطل كرات اد اسال و نيهلاعبلازلل |٠
 فالي س لاو صاصرلا بج لذ ديرو لوو | ريولاو ف وصلا ٠
 ل /ِ 0 دع هنو رب ير زبالزم باكرا دارا لولا جاتا اذاام
 ل ,رلا صاف يمألإن 6 سكعلابو ل ويسملا
 2 هب ىوتسسملا لادبا ناوج نا |راعاو توافنلا_رويظل

 2 دي لو لص اكد اثر الا ير جملعو جاشاو باور يغصلا
 اريج 6 مام نع يحل الفن لاين ةضورلاد

 شف حتما [وعشلالان |ىضئمدوشو هراغو لعي او نايئاعلا نع ْ
 رتل | ىذتغمو هب وتس | فلظ :انفنالا حاج هتالخ او الاث
 جحا كسا دعي جنا دل هديل جرشلا عينا



 | حسد الا ابها زان اة عرفلا تت اك  ةضاخرلا ف انهن
 0 لت ارتي 16 06 هكا ليم 0 د د

 | لبق تلتف نيعم هبؤ :طايخ اع (يلت اذا ل6 ثيح ىذا شلا
 ١١" دئدلاؤوسنب هن|عيبضرلا توم ق هييبتلا هيو لثهلا سيماعل ةطابزلا
 ١ ١ قوتسل | لاربا زاوج ناروّسللا_ تلا كه(زاو صوص الع
 مالعلا ىف ىئارلا مزج رفو بتلاق ىوتفلا و دعم اب سبل هن

 ' هضالتخ الى ضلا س عل بحي هن اب عاضرلا قف هسعبر بتعي ام
 نيحملا ةبالل اكمل ادبا ن وجع اله نيعت بجوامو هئالتخ ابٍض علا
 دارملاى فو :عئزملا م ىقوتسن لان يعلااهاو ه جتموهو ىّرشا
 دارااكن بعل | دع ةدراولاخاجالا ىف ب بلد لذ نم ق ونمسلاب
 لوس نيطلا اجا قونم ىقوتيسلا نال ةتيغتل ا ةبادلاو
  هب_لارالازجبإ ف هم فازكل دع ةص ا ا :تهفسو | هنيع
 ةراجإوف هدم ق ونطلب لرسو هْفلَس رّقحلا ٌمْسْن_لب حبسا اك
 بل انك و اورج ن الكم سيتتجل تلي دن ةنمذلا

 ل2بااريجاو [ةناد نيع اذ هتم ذى اليعاريجا مزدبو|ابلهلاوا
 2 ةمزلا ف (عليع اك لاذبالا_روجب الق ابسعنو ١ افلءاذ ااه ريخ مب
 ْ تح اي ترش رفدمن السك كر ثاكيإ | ىذر باب | تعتو تلت نو د

 '  هبيعلا ف لتر ابهل دف ل كالا عطل ا تلد و ىو ىلا ك”لوفؤ ب
 كوعفمز ع كورتملا دعدالا لاخد | عصفلا ن ااهرحأن اوماديذ
 مهانلريو ى اغن بكد (مهنم هه ضن امو ف2 دْبلاو لك ادبالال كف
 ١ مسكلد ريخوفىذلا داره ىالانرادشسن /|نيتنج يلح
 'يكتدلا و بن ليمطلا بلف هب ىت يل الع لاخدا ةغللا ف دددرف
 هى ىعل اطيلريو ههنعس]ى ادهن ميلان ساعس وصول |حدم ع

 ' .نقوتسلاو هبىقوتسلاو لوف ف بهللاو فلتلارخاهناقآللا .
 هلشام عيمج] |رعجار ن | هوان تحلاو فلتلا ةم لا قدنم
 هنم قو نسلاى ام يخالاب هصاخوهو 3 ةد يسد : هبئلقو ا ا 3

 صيف ليل م ونا (يوجو عزنواهدخب اعدص اصتخ | دخ انكو هلوق
 ١ دان ونلاو ءطقبلا غمالب]  عيزن بج الو ةدم هسلارجوتسا
 ؛ ظ هارد ونو بليل مول ايوجو عزنو ةداحلا دارطب المع موالح الو



 هسيليالف ب ويتااهنال ةدم سيلا رجوتس | يان د بون ةولخلجال
 قوسلا جو ذم ا لاح ف هس ةداحلا تجىلا تاقوالاى الا
 ينافي لاو صيبتفلا نم كير جاسمو هبدع سانلابلوخدو
 اهندركبالب سمبلل| لمرض نود ءادير الار رض نال (ىكدترب ةرم هسبلل
 هلز وح ءادتر الا جاتسملاو سبللا هررض قوق رازتالا درض نال
 ذاكر شارئرص نال ازتالا/ ه ارقاو ىوتمان عالتد اك معتلا
 الفلل انومل آو مم اننا وتلملاعزنو يداه لوك و رم اه
 المر ازال هين لخ دب نكوتلملاق الط | ن ااغدحأ ن ارم | هيف ةولذ او
 ءاديرالاو رازتالا لياقر ام ركوبلملا هلوق ةييرسبللاب داره آن ب هيز د نكمو نبإفدلاو حوشلاى ف ه جرو |انك:مونلا هعيزن همزلب
 مسازنالا لو اننامال:ذ ب. علأر وصت نم ان خا هوحراش هبررؤص 7

 نن بالو مانام ون تلو (نن مولا قالطا نق اثلا انتدالاد
 ةهضورادباو رز ىف اكنينغعاسو | ئاسر لام ونل همه و صيمقلا
 ليف ناف يرعل ا مم ابعءمهوت اكهلوليفل | مونب كن صخب الو
 هلوليقللف اقول او ه دعب هل رق كيلزب كيللا هون م ان ن | لومي دارملا
 هدوم ونب لياقلاتفو لزم اب نوللا ةلوليقل انك كّياقلا م ونىأ
 ةقانرنلا نإ عزن بحل هن إ وعل د قاقوفلامونلاب لص اصتخار لس ن أو
 نمووفمموهلب كازكس سلو لئلا نم ةلوليقلا تفو طخ يما
 ”امادي (هنمل كري نا ىف اجو يحاعيدولواقلطم ىنافوملا عوملا
 ريغ من مضيالو عيدولا ف( هنبصبوصلتلا هّعِلدصل هى اش

 .فبصو | بوث ةطاي اناس[ جان, نف ريصقنالو دَعَل ٠
 ةئالو| ٌنازغل | ههيلغنو | هجالعيو | دبع غاضر الوادتر اضف وا
 | اذا اكريلابريحالا حرغْبب / ن اف رريصعتو دعت نو د هري و فلتف
 دقف_دوعيل هلزنم عضحلاو | لهي ق حد رع ج تسلا دعف
 هُمرق> هىلإ سمر يع بلاها ن ال لع ن امضالث ديديفاعلا
 مالغلاو_ٌككولاب نيعتسبي اك ل غش فب نافتس ا ك[ يا ناو

 اكةشمارجا نونا امان ديلاب ديجالا دفن ناو ططح تكاايل ديل
 مار : | نكم| صخشل همزتلا ذا هدم د ىقاليع زورتلل نردد

 ا ءناكف نسراصفل 0



 رصرل

 0 ا ل ل هر تشو انيق نواس نا
 ال انكر اهيتنلل اخ نعام هريس[ رق يكل
 اهاو ه سند عدنا نيعلا دع هدي تبث ينم الكن اله يفزلإ ادع
 . نكيرلو ضازملا ل ماعكه يلع اهكسم المعرف عقول ائيب ا
 نم افوخر حالا ن اه مدح هبهزم ن (حوس هنعس|ى در ىناشلا
 ءاملاز من هذخ ايىزلاناانخ ن ان ىئايح ا اماو ةَوَّسل ا *اوج |
 تانالاو لطسلاوح تاعاو ب يثلاظ محي عّوطشسوهو
 ابوعتمازالاو ل طسلا نه لن ولو نمضيال ناره النو
 . ماي اجا هزخاب ىلا ن اوهو جحالاب ادن ناو _لخارلادع
 0 الريان ع الس ال ع سان الاول طسلاو
 نصعضيالف لرة شمر يجا ازه كعو الاف ضوعب تب اقدالق
 | لتلك طسسلا تا خارا رمق او بهز دع
 . عيدولو_لوفد نإ غش ناعم ديجا 8# (للجءالادعف لعق تأت
 000 م دراج لا
 هنفطعلا و ريجار يكد |(نلذن ااو نمضبإل يف (لانا لعد بشتلا
 اذكد بيرفقرلع اهلا رارلتل فنك همالسلا نزلا هزه خم

 . بوثلاو هباللاك اهجاتسن ا ثل !نيحلا نمضيالف رجاتس مر يجال او ىا
 هثرمىضملعل فلتلاز اءولو ريصفت الو رعّئر يكن م تفلت اذ
 هراجا,ؤ ئه سلا ؛افييس ا ناكم | دحيو |ةرملاب تدق | ءاجال اف
 هئالف +فيَبسالان اكماو ةررإ|ىغم_زش اما لعل ا تدقمإ ا
 ديعلارعوهرب تن ٌبابالااهو قيس | نكمألو ةحفشلا قكتسم
 لاكن وكلالو اًهْيرمت ىدتش. ىلا ةلخخل [ هدنع ةش اما تن اىذ

 جمالا اعسلعانوهضم نولي ث يح هازغش |(يس ةيذ ضسقى زلا
 اًهاو هيف نصسلا ضبقى ا تدر ضاو هسفت ةىكضما هذخ | هنا
 ١ لبد افلا نالخ از م حصالا دعهافيَبسال| ناكماو ةديلا ئيظمدحب
 ١> نييوؤبيب ةيلكتلارلعاغاو هتنوم الو جرلاهمزلبالن | لح آسف
 0 هيلا

 /بايضلاى نب يجرن ىف حب انيلاد_ر سل ا(اعبن يواهلاو داخسالا
 ١ 0 اك را

0 

 فكس جة: يبتغي سع سببا ببي



 الا هضزيل كبت قاف تنوهد ذرلا يرتكملا ميزاب فه هنااع
 ىلارغلادنع ص اوفو همزلبال_ دق نأ د نمظ ى جن شلا مالكا

 م لل رن هترصكو نمضي الق
 يق نكاح ييصدتلا ةب< ىوؤنلا هرقاو رلا نوم سبايا
 مدحعر_مزجلاى كتمي ام ضبقل البف عيبلا لح |ركح ف ةضورلالصا
 اورو حج عسل ارت كايلا امال ن مدع هناف نامفلا
 5| ناب هيبنتلا ف م عيصعتلا بفن نيبو هنيب حجل فو ةردلا
 ةرما ادعب [نإق ماو كبسلابلا 67 هبوحو رد انيال ةيعرش
 ل 0 لانا متنا ندع سوو ن6 يي )|
 زعل ايكسمارقو نام ىذماذا ازنكو ناضالن

 ا او ا
 فالالا ل جن عرزعل | لاح اجرخا مناف سذعلا هلاح ين ايضل | ىثش

 ءبلاطن اف بالا. بل اطنم اذا ااضيا ن الخ ا بك دروام اص خو
 ريعتسااىف ]د (ض ةَرطناف ةرظنتسا ناو اعطق هبضاخف عنتم
 اميلبقي ' هيلع اننسمل | عضرع ناو "”ةعفشالاال ة يقزلا نمضي
 هراء( زدسالا ناكم ]و :رميلاى ضي يا هبررتنو هنعز دولاعف
 :ثكؤافح اعل وج نم ادجومدلو ةعهنلا جاتشا / فوكس نإو

 ,ةيسلد هيلع وتجول عضرعيوا نيعلا زج انسسملا باكقال ش
 فقول عراك ءاشيئسالا الما ةدموا تن جة ٠

 او ةحبحمل رم أجالا ةيوسلا جالا لكرفتس ١
 ماا اهترَس !|زض نيلَعلا الار جسوملا سيل هن الذعفنلا
 ةحرج نسما هليعتسي اف يعل رجوتسا يزلارح اسفل
 هترجا ترّفتسا لعلاا كرو نكي ىلا ةدملاوا اجالاة ده
 ةمزلا لع لعةماجالا تناكولد ل لفل ضالالا نم حتالالخ
 ةباراارجوم ا نيع اذا اضي اولب د اغرلا نالخ ا زم جماالع نإ ل
 4 اكسو ضررقلا نم دب /لب فعلا مذ كيأ/ن لة حيحصلا رتهتس « ةدسافلا غسلشمإ |ةرجارتتسو بادقلا اًمعالخ ا/| لعنه تحفنملا ”ًافهنتس ري مينا ذنوج ور جانسه ا لع هضرعو ايكذ ةفوصوللا

 مورا
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 0 ب لب يوموْو ووو رسول اف وست

 نضيإ تلت .تيلب هسبحج لجو | بوكر لانا و بج جاتنسا نمو نايبلا
01 . 

 لك مران اك هف_اًرّضعم دعرل/ب بسب افلت الو بس الب اهل
 ماعم رنا نا افلت نصدر هسا( هيذ ةداعل ار جترإ تقوف تبل
 دوهعم ا سوى ابإس تو هبه سبح بربس ى ا سبك تيبلا
 , الجان اكد عنو | يرد هسوبعمال ةرياس ةبارلا ن وك ناهلثم 2
 انيشا|معل اوهو هثراع ازكذ هلو ىرتك اربعش نعال ل بار :لامح

 اًنزورسكعلا ئن وص سرر ن رك ل اح هل م ىرتك ارب عازب
 نسم اوإرسب حزم هاج هشلتل !نالف ما دهنالا هل سموتن ممل اما البكأل
 اا اا( فو دزيعلا امن 6 قو فر يتنل دك رابط يمس
 ىداناارمكذ لصفتل ا الهو نمضي الذ اتشلا سليل كت يبلاب [سج

 ل6 آم .جتلاو راج [فرطنتلاو ى]غلادمامالا هع بنو نيسحملا 3
 . ل عج الوالذالاو نم طيرفن ى ل تبل ( سبح ف بسن ناهنإا ب >>
 تراص اوررفنى ا تييبلاب عسح ف بسن نادناىعمدي نيف 5 “فلانه نا نر قالو لان (ضلاابجوم عافتنالان م هقح هلت حور
 .:ىضد نكوبني ممالك نال ةب انج نايضون | ب زقالاو ىتناة يباح 3

 00 | نعالببربلا ل مك كرعتلا ام آو عل: نرد
 آويّسد فقاموا ار يعش نم املي ىرتكا ناك نزو دالك
 _ لمح ىرتل| ن اكن ولاء دعتلا م وص طرسكعل اواارب امام
 قوصةوبلان الث يضل .بارذا تنلتفاريعش ةبام لمح اوب نم ةيام

 بصكل لل
 مرق ءاوسرب

 ظ ومى هلقنعمتج (وعج لخانرسولا وص #ئل فثادلكلا
 ةبارلارطنم ذخاي (مجحربلا نزولا ةروص ةيسيعشلاو دحاو
 لرهعش ءبام_درغ اربزيفق هءام لح تنل اذ ااه ن الخيرثلا
 ام نصغلا ىدعتنلا روص نمو هنمخاربعشلاو لاف ءاوسس ينال

 ا نمضضاةداعلا قوفم اهلا عذج | جلو اهب ارإا جالا ب رض اذا
لاال جانسلا ةداع ةداعلابدار لاو

 4 9 منان ىلرلاوضيار

 ., كواجيز اكم السب وكلا هبادج تس ا |ذ١اهضنائ دعت مومو

 ش

 ظ ظفللا [ىدان' ناكمالنجو و زل | برض فالك ن عضل مأ 08 هلت لكأو

 ا
ٌ 

1 



 و به يسوم سدس 3

 تو لم انم اض د يصيو ةدايرلا ل ثمل ا ةرحجاو ن اكسلإ سلا مزل
 [رحاص عم نآرإن اد سح زم معقل يصقاهمزلت نام نان غنواحم ا
 اهبحاص عم ن ايناو عضرإلا ك1 ىلا اه درب ناضل | نك لدبي ألذ
 بكار وهو تفلئن أو يلع ت (ضالخ هيلا [ملسو_لزن امرعي تفلتن6
 ثح| ناو ميلا عيمجيزصض هوحن و ريب ىف خوفول اب تفلت ن ار ظن
 عحنوبو | بصنل نيل م للا يزل لصحة
 تو < /ولج ف انلا(«يحتتسل | ن الرق نه اسما ىلع همرعيو نايضلا
 كنا الا ل 6 هصداس ىذلا عضومل اى ااه دري نإ هلل يف عضوم ا
 رتل نا كاش 1 احلال نالاو خاسر ىلا مس _ك9با
 ئوهاكدزي نحال ا [يصنساو ااه درانيمار جيم نان نيماى نك
 لب بولرلا لزج / جل اهلزاجاذ او قسوم ضلا هع دول ( رف اسبإ
 نمضو بولو ل الا >اقنتال احومج نوكت ناالااه دوقيبو | موس
 تم. | عقال دنم دب[ ل. سد لي حاس نم ديازل سر جا
 ةربتعو ةنابإ مخ حاصدن املي. يرتكا نف هلثه نيليكلا نيب
 ئنجتأل اء ن اف (ب هيّرعتل ةريازلا ةرشعلل ل ثلا ةرجإ مسمع منذ
 لورا عضوم ا لا ٌدرلاو ةدإبزلا ةجا/ا ةيلعف نذاالب ىتحاو |
 نم عر ز لرب سرعه رمل ةرجازعغو رحل ا هر هبلأط ناهنم
 اذا (مفعدمو | سة يلد. »انب ةرمازكو سخن عدل اتسا

 اشاهنإ خالو ةبراعلا فر ماع اداه بالجمش ا ١
 عيزلا كرب سرغلاكو ىااذآو ةرجا [لثمل ةدم تضم | ذ|ن مضي
 نال جزل اس زل دب اعيد ر ذ ةدلإ ل ثم ةرجا تامة
 قوقسلو ض ارا فر شت نت ةظيلغ ورع [ل ن لبر ض دش ا تذل
 رجملاف ماجالا ةرم خم ضو تزلا عين دعب امصاخخت نان توق
 مسماح.3و | غمزل ا عوي رم لثم ةرحا تدمارحار اتغ نرجوا ف“ ابن ضالارثاس ةرمامجرزل وذم نام ى ايساماناحم علقلا هضيلكت
 ام شرما عم ى اننا نر اب هنومال اب عمزلا نول لم لباقي ام يأ
 لثلاةرحاهبجومو ههكتس ملام ع يزن | ثبحزم بصصاعلا كاسب اهبشلكشلان ارب_ئتلا هجو و ريل عرب صغنى لع ةدايز يذلا دن
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 اهعرد ةدارادنع امص(

 اذ لل |ننم كلضخلا ةرطا و هاذ بتال ةلننملا ف هنادلا نيو اش

 قورعلاو تقفقلا نم هضالا ةيوبام علق همزل غمزلا ذاصحو

 ف ادرن سمن كم و تذلاجئانسلاعلف] ذا ةريغ منع

 ناىةلا رم اك اضع !ف الخوهو لااربالالعؤ ىلوه هم لم ّ

 - .نرفوتساهناثيجزم عواجو عضومى ا ةبادرج اشر ||ذا < ليبشو
 بلثلا لربو رمسم اهبحومو_ررضل اى دازو نسما سدقلا
 الا هرموضمدعب امص ايول نا اذهزمزخوبركو زبه اند داز ايل
 | ديب اة تايب ايمياع ولا انتخامءزلاداصحو
 ءا|ىمكك الو بهز اوهو صقنل ا شبيرا دسم (عيسح 2

 ' ارب |نااعاو هم عنيادج تنسلانأنأم 5
  ةبصاغدي ضالا هع هرب لحع ال ار رضدش اوه ايرح نيا
 اينلئاوم ا[ق حو يغب [ئعفنم نم هافوتس | امك ري سخيف حصالا
 بتئفلتاذ | ضءالان صفي الف د ياوزل از م *يزسشس الا انهو عاج
 قفلاو يد حل اب ناضلا ىو اح اق الطا هون ايان الخ ٍةحح ا.

 ضال لعردلاو ن اضلا اه د. هيب ئْهَعَتف ةيقرقح اهوحو هئادلا اع
 يااعلفو نايضل اف د < ىذشدالك هيج اًمعلاز م اهوجذو
 0 اذ | نم قرزل او ساوخلا
 ظ يتلا هزل لام نيك هن ال طور شما رصح اذا حاشنملا بك

 . دوصتل تؤغملاه نال ةرملاعيصم ةجال| بلعو الذالاوهعيبز بلا
 تزاالربا نال شمارجاو ىو اءلل بلوق و هسشت قعرقعلا

 دكر تتار تزعج النا فس نول اهيئال اس حلتلا و ةلوقيلارصغلا

 . سارغلاعلقر يفد الذ هنس قى ربمضلا ايعافطعر و: هه علقل اول وق

 « ااوهريضم الب كككزكس إو نصضو هلق وعض ظحلا جان اوه

 ظ باب ومهلو هفرطلا ريخلْغ ان نع بيانلا ل حخ ن اف خدي نكلو

 ١ ورم هضام عرج ول الز ول بف الصإ ريمه رّيخ ةسدقب و
 - طععوئم اهل ّح ابعربرغت ىف ةقيلعتلل اعبت ينرابلا بتل 6 عبزرلا
 . حالا ز عرصقن ام شراو ىمسملا نيبو مذل ا هحاررن لثم ةرج نمد

 ند



 ىطسي ثالثلا كاملا نين. رربتلا نا ةصيح ل هر ظن هيفو نهلملا
 ولوهلو [ْسرجوم اي اتخا امر بيغ ىلا تلو رحلا رح ا ننسسملا سيل هنأ
 ئمزيو علق نا, تكل ورعلاج اننسلا ناءسلشملا غجاب زل اءاقبا داتا
 نأ ىضتقن علفلإ نيرو كذ ام نييرير ملا نفس ساق نلم|نادبلا
 لب_ك(زك[س يلو هتوف ل م ئش عم انسملاهزلبالع لقلار ايا
 لئلا جا نيبو لّسألا عم يسم رم طسقل از يريم علقلا عموف
 قح جاسم او رجوللامحاضتي نان | اهنؤخ ةضورلاو طيرعلاف 1
 ةرجا بو ّرالاو سما نييرييخ حزلا تدصحو ةرملاتضفنا
 ىذكورو د (ىحلا لبو اع(ضقنال مه يح اخت ناو ٌتءذلا عبزل لثهلا
 0 هويذ مم ذل |عرمزب له «فجالارثاتن ةذم
 ىونوغلا ل افو قف + 0 وحرم ه يحسم | لم ةرهلا
 شالا عم ممسهلان مب ول ثم ا ةجان و ديخو ىداقل اج سر فن نا
 امومويتو لد صاح نإ حلقلاه وكذا نيبو داصالدعب امصاخت نا
 ةبارلا ةع رج انسيإ| ىاوف ل > ناو هيو قف سيلام_مالكلا لسكر م
 هيذرلم اللحد لشعب نيلسكلا نيب فو اقنلإ حب الطور ستمإ [اعائياز
 الوصل ديلاب_جئانسلا درفناو بدك ط ورش |هعابأز جالا
 هدي نالهريخبوا لهم اب نفت ءاوس لاعب بق نمد ةبارلا تلتف
 كللاربرغتر يوصيو ديانلال ثم ةرجاهصرلبو ةدايزلال محب ةبص (غ
 نانالثماءاصر شع حارهو عص]ةرشعانه جاتا هل بلوقنناب
 0 رشعرح ار جاتسلا لاك |ذااعرسرغب دجوب ل
 ةرجا او ةيارلا ىف ن (ههالف_جاتسم ا نمر بو غتر يغ نم ياما لم
 ه.كيح.ن ا/ريازلا ير هيلع لب كل حف هس يلا تك فول امد از (ه
 مج انس |ءل_لاقن او هبحاص ىضربالا هدزب ناول سبلو نذاأل

 قى ةميلاريتسموه: ىونلابلاف:هباجاف ةدايزلاهزه لج ا ١

 اهجاص ىا [ءد عم_د هم اب يا مب هتملنز |ةب ارإ| نمضنالو ديازلال ثم ةرجا هريرعت و _ججاننسا الحق مس وص ة مص مح ريغ هبيدبسن تنلتن عم هلِكد و | ةبارلا هبحاص ناكن اب ديلاب جاننسلا دوني ل اذا اماو اعببحن امضلاو ةرجال| ىف هكيزانبام ةمبالا هالكى د الاثر ةفراو زبر رعلا ىف الق نمضي اب تت غلتا ذاد لة جالت ةداينلا

 : اك دش ا كا ل ا كش اي

 2 ا < 1 ل هس رم مي ع تح
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 ١ طسيفل ةباَرلا ةعق نم هايرخُتو هسئنب لمح كر وص لج انس انهض
 ١ نمازحرثسعرح | نمازج سوكزملا _فكاثملا ةيزمضيف دازلا طفى |

 اعداز دالج هي (نم ا ناضج اتنسملان ايضو زكام دي ىفةبارلا نال [تسق

 . هبرلال م اًرج نمضي د الديان 6 ركل ن م دورا اك يف دهملا
 باق رح ا نم ارح نمعالثم نيناغلا دع ادحاو داز اذ 6 ديازلاطسقب
 تلجحاو تاحارجد حاو حرح |ذاام الخ انهو ةيدلازمازج
 ١ تاحارم ات اب اكنال ةيدلا فصن مهتم بلي لعب ثيح هدحاو
 ' المعهريغل لعن لر جا ااه ددع الر ظنلاق غمالف طبصتنال
 ١ طايخيلاواهورصتنف_ر صفى ١ابوث عفن ولف جالا ىادطرش نود

 ايش طايخ ا الو د (يضفلا ن تسيل[ ت ابتاالووفنب ةجالا |ملَرب إد هطاخن
 راصفانا ك4 نولي ناز وجي: لوهلاو اضوعم تليها ول فك وعملا نال
 ناك |ءاوسيو هيلعز ضال ييطان كزيدن يههطا_كلافولإك
 ' نموةعئارلاه دس سا (رإ انالخالم| ةرجالا دخا دانعي ربجال|
 تبوثل | اذه طيلسغ ا ءأ لق ءاوسرو ىارخلا كمر ليصفتلا
 رحاف دساف_و | نيعت جك دفع ب ارح طرش ناف الما هطخوا
 قحسيىء يملا ن ان ماهر خد ناال - كداملا بلوق و لثم
 ةعفص ونس | هنالن ذاالب لخداذا اماع ل, # ةرجالا هيلع
  هتالنذابكذ ناكاذاام يالخب نذاالب ةثيفسلاه بل ول اكم اهلل
 رجا الءناداناف ن ذاب, مك لوب داثر الار بعازه نعو هحابا
 ظ ناكاذ اهناميف او ىداح ا قالطا مهري (ل ان الخ نذالة موصو
  ربجصلا جرشللا ظن ارلا_لمح انهوعو ةرجالا تمزل نذا الب
  ققارلا ل افوم ارا لخاد عن يضل اب ابع باحيعالاق الطا

 ةنفسلا بكار نارك دتو ةنيفسل |ةبكار نيبو هنيبقرفال ١
 ترم ااناهكلام_لاتو ءآنق ابوثديجالا طاخ ناو هيلكس الن ذالاب
 ١ فضرما انا طايخلا لاف و صرف هطيخت نا ظرما اغا ىإ_صيصقل
 .كوقل از اكل ن ذامإل صاف افلتتخ اول السك(! فاح“ ابق هتطابخ
 ١ يخيل بجد لالا فلخ اذاو هتنفرإ ىف نلت ااذا اذكذ هنن هلو ق
 | اب بلع ةرجاالو ن يملاحإل6 ن ذالا عسا اذا ناليشسا امانا
 شمال /لهاذ ط ايلا ءلحذ مد هن ذا «انتن امسمب كر دق هنا“



 ايلف مس نول اهم لالا

 هص لاو زيرعلا ىف الب ناميجو ءاو اعوطفم هتمقواًصيمق
 يادي (.ىككضشضهسل6وذلو الات اميل حتزلا
 ف يذلاو هجوارهرهججرتوعراونالا باص ىرجو نوفا

 لا [سلا عباتحخاو يونوفلا جرو ىانل لعد قنقالا ةمئزعتلا ٠١

١ 

 ا

 يونوفلالاعاز وص حج لا [نالهريغخ هبال

 هعطتا سلا دالي مايقال
 جايلطبوودما اطورشمنذالا نال رالازعضدذنلو :ليلدةيعطقت

 + تاج اقل #0
 مح ت.لاكتاوطلاة ب ايست ىولدطم ندا
 ةداجإ صل ا رجال| نم طسق بوجو ياطسفن د ةراجإلا سمو
 نيعل العذر الاهمال الاخ وب 0 هيلع دوقغم فل ةينيع
 ةهتادلاو [نيعل ا ديجالاتاماذ ن هيلع دوق حلا تلت شتت
 ٌىضمإ فو هدعيو |ضبقلال مك(: نان 6 ارلا تهد اوا ةددعمإ ١
 ةدملا لالخ هيض اكناو :ةلكلابذفعلا ا اةرجا[لثما ةرم

 م0 ع بلع دوقسيلات لفل نمت اس 0 " ا
 ىدعش اول اى (ذ و ضبلاب ئارفتس لس ظالا ة ةدملإ زم ىطايلا هي
 بحد فف فل لاو عيبلا  هضبق ل ف اشرح |فلتف' نيدع

 ريش ةرجا اكميش ةرجاربزتزذ ا ابا ىلعلاللا
 هةر ةنس ل اجالا ةرم هنن اكولف تلوالا ىف تابخرلا ةرثلل

 فصنلا بلثيل اةرجا ف عض ىفايلاث صنلاةيثل اةرجأو
 ةداجا/ة ةدلو ف لثو نيتلعلا/ن اكن او هاثلي يسم | زم بجو ىقابلا

 1 او تام دهني |ناهراوط بق ارتوخالا بعديتمل 0 5

 "دعك 7 22 بتات

 كاع ل نادعس راكا راسل 3 الاتي عتودضاقملا >>



 . تيزفول اكر اصد دوصفمل اب لص ل ببسهيالربسلا ف ذخالادعر
 ناو ابيت ىحخسملا ن ببدل و هًانبلا عضوم نم ثالالاءآنبلار يحالا
 'ةمزلاف امعة نعم | نيعلا ىلتب خشن ا ةمزلا ف ئاجالا تناك

 2 ا وعن هنعيزارتح الإ اعدك
 لعل فان نم ثينياريجالاٌ راو رجاتسرو اهريغةفلاتلا نجلا
 ريجإلاثراولم اجالا ل بق ةمزلا ةيولربجالا توم ىف هلرُجاتسملا
 تلاءاقرإ هماع ةينكما ناف هل رج 501 - انييايسيم تايد ا

 رجوملا ل دبي لب ريجالا توم الو

٠. 

0 

 همام

 صسننو _ر ايي ج "نسل تيب افلا اعلا الخ ناو لادم
 تايوح تسلا نيب ماوليحب ةوجال| طبسفت ع م اضيا ينل اناجالا
 ةدع نادت اعلا ثدقث ناب م اجالا دفع ردت نا ؤجانسمل انبعل
 تكضفنإ ة> بصاخ [سسبجحو ١ ةجانسلا ليعلارجوملا سل اذ 6

 2 لا تنم يسسفس ا ستسل رولا

 .هضخإبتت هبلع دوفعلا تاوفل تاجال!تضسفنا/ةر جر |ةدم
 يلع ةّرم !مَصَعن الا بصاخلا سبح غوص أ الخ ا ادانبو
 .دععجرت ىغنفن صيقلال ش عسل اى بجالاف التا روصو
 اب الاو ين اننا اميلع صن حا :ر ام( ب هذمملاو جاسفنالا
 أ تهسممل |[ لس ةرراض عب بص افلاوارج وه ا[لسم اولو

 1 بان 47 و
 ١ ب اءاوهو خسفشال انلق ناف ضيقل | لش عيسم اضعبائلت
 . ثلا مولعم تهد م جالا زقح سر قولو ب اين ج اننسمل لن

 ١ ةراجالاتءاكولد قابس ليصفت هلر ا ا توبث فوةدع مرق نا
 ةففاوملا موهفض رم اممزخروي اك ة لول يح اب سفسر ةمزإ | ىف
 غسمتنى | فلي هل و: عدق اعت ونال ءوف ق ةنطعلاو كوالا
 ١ جانا ن ييةلولب و ةيتعلا ق ملع دوقحلاةن لَ خاجإلا
 ْ مادكاعارج ومو [ن اعارح اسم دقاعلا توم !نعلا نمو.

 . توم عيبا حسفشال اك مذ قواك ناك ةبيرعهوحنو ففو ةبالو .
 . ةينيعلاؤاجالا حاسفنااماو مزال د قع (رمالع نا عماجلاو نيك اعلا

 . نان دقاع هن | ةيجنمال يلع دوفعم هن اة يجن م يجالا توع.



 تام ناو ةعفنملا ءافريس| ىف هماقمهثراوم 6 اّييسلا تام
 تناىن اف قءاجالاةدم» ايتن ال جاتسلا دنع نيعلا تلريوجولا
 رج راداقو ةلزتلا فن اهبز اف هيلع ني د هصزنل | اف ةمزلا دع حاجالا
 ضان او ةرجإل| حتس | ه نو ناف راد ابهثر اول افالأو هّسيف وتل لم
 ”دفاتر ب رشا/ىادقاعملوق نماشتسا ثنو نظل |ءلوقو ٌاجالا طمضح (نمللذ
 - ل والا زم ف اتق لاى اذلان طبل و غلسال ذاب اال العدل ةيالوالو هريغل هتومدعب عمانملا نال م اجألا تخسفت | تام م ةرم ثنولا الثم دال نطبلاجا|ذان قو نطيوهازفاعالا
 خلبنااو هلوقو ه دعب مح ىف هورصن زذفش الف فعقاول »سلب
 ايرينا سنتا يا ةبيؤنل | رع تطع مالتحاب ربجا
 تك رعأ ةرماءاضقنال بق قتعو |م التحال ا, بجالا غلب نا
 .فرصت نيح هنالوؤسعتتر إم التخالاب مف غلب ناف ابصلا مادد لصالا نالزاج نسل (ب رو غلس ال ةرم ةرجا ناو ابّصلا نس ىلع دلن «ي تلاطن نبسلاب يف غلبة دم هرجا نات نسلابعولب ةدم نو ابان لأ ايف : طصملا لفطلا ماج | اق و اايصو وااًدجو | ناكابآ فولل
 مالتحالاب 'ةيولبلاكو خابت حوت لزم .: اصللاب بعبد
 اديشرريجالا غلس ن | جارملا مث ااسثمل نسسلا يغب هلصاو د اًسرالا 7 #6 : ولف ناجل هش , رداعلا و خولي و لبح او ضيم اب ئولبلا
 : 1 هوسالو اههريخغو نيسملاىخاقلاد ىدمداها بدنذ اهك
 .كلمصلاخىف فرصت ديسلا نالءْفتعل دبعلا الو تغلب مث تنبلا تجيو رول ا[هنعولب ىصلا_ابخاإلو ك(هيام-لود انني اه هتعانعان ةراجالا غلم حئانملا نعهكلم لانا ديستسلان الك اجال ه0 م وتتعمث هربعديبسلا رجاولو امزج عسشن نإ رهس غلب ناف
 ىلعالا هلرظن الف الاو قبس آي هننومب حضنن الف فق ولا ةياروب رجس وهف لهذا امل طرشس ناوز الل والان طبلا كم اجا بوصن_كوتستسا ١ سببت هلنعت ةفقت نع حاعوهو ,نع كلم لكازدق ديلا نالملاهلا تيب ع اجالءةضقنا الن تعلارعب سدا ذملادبعلاى ا هدذفلو ىلإ .فقسسم تن اكن يحمر ا/د فعل هع انم ىف فرصت هنالئ نعل ادعبدنعذ اولا ةدماز ثم ةرجاب هببس لك د رعلا عى تتسالا
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 /.ٌءهرَجو كصاواح كرمال ن اخ ف يلع ع دزنفتل انبي فيعض الو
 باّكى ف د باى يدسو عانبملا نب أو انه ءاَصقتسالا بحاضص
 . هببصن ىف نطد لكن م درن لطكلرظنلا طرش ن ولكن ان اياطعلا
 ول دين جراصيب نال وعشتس ا دقو ه«دعل © قلعسالو ةصاخ
 ةطاناعرشملان اش نان باج ل قو اههنيب هييوسنا | عنيف ىبصلا
 رهاظرم|نسلاب غولبلا ةرمو ةطبضنيلا ةره اظلا_رومالا ماكحالا
 6 نو د ٌغساجال ( فولا-فرصتلط انها تن اكف طابضنم
 اهم سيل ذ|فقولا نطب ئموص فالخع | افك م التحالا
 مضف ىلا (ءكسالا ةدمى وس ثاجال اب ظانلا فرضنل اطانم

 فرابخلا هل تبنى اج نسما ريخر لع ىصتلا بلع فئاولا

 علطتناو ةرحالا هب تراقش ةرجوم ان يعز ؤب صئقنب ةينيعل ار اجالا
 قاباوةرجوملا نيعلل بدْعوءاهإن م بيصنئلارسللابوهف برش.

 رارجلامادهاو زضعبر تكئافا اعد جاجوع او ٌئدلا»ام
 ظ عاطقناوةبارلاو ربعلا ربك قنا (ذ اوبتما رك

 ! 12 م

 . فر جانئسملا ضءالاءان عاظمن اب دارللاف ب درسكللاءاطقفنااماو
 | ضمن ام اه ايدها تون عضومكن ابالاو بضغلا امأو ةكارزلا

 رولي رجلا باجا هب و ضوصنلا# تطم |ذ 4 تس اجالا ةدم
 ةرجانيللا: تارلا نّرن اذامق (يال/ نعم فو رم دقو خاسفن الإ
 والك( ذ نم هكر ادن جولان كمال (مفر (يخلا توبثر قدتسي ماو
 سد بنان روف بآءادتو سلما ناال م وغل [لع سكري (و تما

 مهما اند نيإاّرو ب درصغمل ا عازتناو ضءالاوارلاق وس

 تب هناراعأو هبجوم لاو ذلز انهاطقس لبنا حالصاو

الاهشن امهاوسرركذ 6:رابجما
علاب ىاةرمل4 ةد دم من اج

 0 اذاام فالك كد

 امئالةرملاب ةدقم قءاجالا تناك اذ | الار خال ان ر جوملا [منبح

 تيعلارجرلا سبح اذان ةدمب م الاسد عل ا الو

 بعلرلا اهنعرجاة باد سبحاذا اعد رعلابءءدقم تاجا رج ىلا

 س (بخالف
 | ١ فا نا شلل عفن نع زن تضم عح ' عضوم ىلا

 16 ةزم عباس عم | 4[ يدك سلاد اين اع تي



 لا ا ااا بباب

 بالارعل برم 02111111 هس ع ةدم يلا
 «ةعبأ ينعي اجلا كدت نانخياول دايخاك قلع اكلادبالا بف
 اهمموارقسل ةباذر لمص لدرمو ةريخو بطح نعم ايح اهب دقوب 5

 ريغوفم ذعلز والف مسذعريغب 7 تر
 بببسب ةعارزلا ضرالا كرت اكةءلعدوتفلا
 م اهوكحكو دربو ارح ةدشو اداجو 00 5- معربا"

 ةحب ا نالةجا نصل طع وبلا هلضالا ن اصتفني قاعتنال

 : 5/6 ضار حيال هةر اهم هنية داح مضل

 2 جال سيكس دا درغسإ فذ عيزلاداسض دعب ك(ذ ناكنا 7
 لضالا حج الص تيفبولهنالعل لاغلب النحا
 ةسضلاو زيدل | اركعرسزلا تاون دعب خفت لمه جاتسسلان لم
 نئثدادزاس | ىف ددّيلاع هدب ابلا ةدملاف 0 اب مروا
 ةجادرتسا الواد الا ةدس ناو تخسفن | ابّقاب ناكن إف عب هزلا ناعما تان: |ذا(هلحو مدعو هبت (بلا ةرملا ف خان الإ ىف اهامإ نيل امحاما نا يلازغلاومامالاممالكى ف يزلا وهو باوصلاف داذرنئسالا خاسفنالا قس تن«نالءت ريا صرخ ىف ةعرر وبا هيلع هب اء للشمس ة جالا
 اك صاغ نييترمو اتسم مداخع الو عصالا ةيئدانلا انلو ل شتتسملا
 الاف تفر سو ادم هريلاو اة رج اننسملا نيعلا تبصغاذاف هوو.

 سيل (هينمالكن ال اهنا ىيتسلا الور جدلا سيلو اري ةهصاخللا ١
 تاع  امداخي اح حدود ريعتساد اكن ك4 نعابيإن او اعلام
 تسلا ساخن 0 ا ال/ىلبو (رقّرماسالو ةعب دولار ةيساعلا
 اؤنسييلو طب ا سايل ايلا برقا نتا

 00 رتالخسب لاو 0 مكرالارع
 ريوضت_ليلعئلاضدخوب هن ا اوهلار عيئفولا ةلسم قد انه
 اهل د برج (تسملا لعن الذ ا الرب ىفال جسم /نيعلا ىف ةصد ا ١
 كرب اريصياضي !لدب ف ةمص تلاد اج هه الذل ان هنو فران يعلا امآو



 ةحافإا 22252001000 ايد اهر

 لعنب ىت ل عريخلا لعب ام ةغلايهد [ موب هج او هسِلُّس ف كل نب |
 لمعى عن يعمرينعو |نبعمإم ولغم ضوعمازنلا اعرُس هلام
 | هم ررخلا ديهسو ا!ثرح اين لصالاو طورشبب

 كارب 00 |نم عب ةىلع عيدلا اةمفر ىب اهربعو
 0 هاقرهنأو

 يبالص ناورا و هلع دال صونب اذ حح 00
 . هفؤررقو (ميشكعم ىف اونرضاواو مشق ا ايضا

 اشو دو ثيرتاى هاد دسم ارق كانانا 1
 ءاو د نم ضدرل | هب 0س
 قعل ا / ثرح ا ئمعو هوركب 0 ةنفاروا

 ةراج نىهو ل ل از تيلووب أك (نعرشم ل
 ةنمجزم [ةرافتو رضع ذانلو ل معاعرف ءإنا ةيح لم

 ةعئرا هلاعجلا ن اكرأو م اجالا فالخع [ فم لهعلا ةلإج د فتغا
 0 وو مسلا لمملاو ةغيضلاو_يليعلا و ثالماعترا|
 نمولوم ازنلاب هلاعج ص هلوفيبطور ثنمإااز عج او ةغيصلا اذ
 000 لاعب اهائايبحا
 تددزنن الوعل ام هراعم العج ةمازتلان مضت

 ازكدلف ةلاضلامقبادواىفب 1 | 5 01 بالا. ىدررع
 ةهغرص ىلا بزؤنل ان ةضواعمَةل اعج ا نالذ ةفيصلارابتع ا اما

 كاسناهل اضدر لنمو لوذسل ادور بولا العلا ترن
 ال ما تكاوضل ادب اف و رعم ناكا اوس كير نكتسسرل مازن !نو دب

 ا الا عقر صخش در اذا كزك و
 ولاكف ا ل ا لا كي بحالا نم ازتلالا

 ىبحالا_لوعد ن |طرآشسال ديب سل ملال الاعماجلاو
 ةعفرلا نبا لع شنساو ىف اكلا ىعزر اوخيام الكن م ذخيوب اك

 : لوفي دبإا عضو ٍذفحال _نوكب الدن ب ىنبحالا هل عج_ريوصت



 رسلان داب اباه ريوصنب بيج و ةرجالا نحتسب فرإفى بحالا
 ولو هلومِب داشرالا راش اه( ىلاو لولا :ىدحالام زتلبو درلا هج

 :جاحالو ةجالاءضوكعملت امولعم هلل نوك طارت ١اماو
 كح وصنفم قانث هنل [جنالو ليحل ا تالذع هيد هل اجل (متحاال
 مولعمريغي ىلا ن اك اذا علا قبعربرح اد اكيالذارئعلا
 مازتلالاو مل [ ضن اكن ا فصول و انبعم ناكن | هرهاث اب اعل !لصعو
 همازلا صصبال ل اهلا نالالا مز عجلان وك طارتلس | نعينعد
 ةيراج ةعلق اكل ارلاوإت 6 ةدلسو

 1 2 . 1 . ٠ 2 د 2 ى 0 0

 لعج ار ضبق» اوس ةلاعجمل امنت نامل ةبإ عجل طبت طوتشس الو هل
 ريحالام زال فع نال ءىزل اّءاجا ىف ةرجال ان الخال |سجل ا 2س

 فيلكا طر شمل ع لامن نالماعتملا تلاثلانكرلام الدفع هلاعجلاو +. ٠

 !-ل ففوصلاف ةئل اخو ديسلان ذاب دبل ا تافحتسا

 داشرال | هلرضم عيب هج ا قرم امم ك1 ذر وهظلو ثصتنلاق الطاد
 دحروب هع اجالا ةقبطوإ هن ا همت عاجالل لها يداحل_لوفاماو
 رياك ضربت عبف انيعم ناي اذا لم اعلااهاو خلا شي ماو كن هنم
 تلكهارعو رلعل | هيث لخدبف ليل رفا ل ءااعب ةضورلاو
 حرصدئف «(ينم]ماحلان اكن أو هنو دو | ن ذاب (مهنِم لك لي هاوس

 ربسل | ىف ريو ىبصلاو ربعلا نانكتساب طريقلل | ف دانه يددد اهلا
 09 نحاس ل

 ىو لا ز ذارمسلا نوني او يصلاد ربعلا قافحت سا بسلا باق
 عبارلانكرلإ ن وبلاد ريغصلا ويقلل بز جو از ذاي/واريسلاو
 أخ نول_لاخإعو ا مطبض رمل( ليعيو هلاعجما يصت او _ععلا
 >ركءطبضم سعب يذلا_لوييملا اما تيكن اانتروصلا نم كك سدعلا
 ضازؤل إف ل [جلاانلّتحا| |ذاانالو للا عاوص در ف هياللث_ٌلاضلاو قبالا
 ايهتيصْؤتم ولعل ا اماو فدا زصاخ در وف الاتح ان د (ز كلوا

 هلباقعيإ ى الخلا عمف_لرجلا عم تحص |ذا نال صصلا(صا ن جو لع
 نم طبر حل هنولب وعلا ل هجدسيقتو مناجال ا(! انغتسالاج دئال
 اهتس | ل جزار غ> الا بلطملاو ةيازكلا نمادخ او كبسلل عب ل باوزلا



 ركذ نمدبالف اذكهف اطياخى ىثبيزم ل 6 اذ ف هانبلاءءطبْص هس اذا
 هب ىدبامواعاوَت ا ىااكهسو اضرعو الوطعادفمو هانبلا عضوم
 مالو لديعتل !نم اضيا كدب ريبّوتلاذخوبو اهوحو ةط ايلا اذكو

 دولا ل (عالا نم هيلع َعاجالا د وجحالاه|ولاق ما اذ هريغو ىعئارلا
 . تاّدحاف فوعتالرق قبالا در خذ اسم ناله بلع لاعسملا زوج الو
 قالطاريفب ةجادل كيتحاامناةل لل ناب 200 يبا
 امو هس ةلايلل_لاتحاى لا هج اح ا وعدت :ميمالك ىف ل وييجلا
 زاوهل و لط| عفارلا نا نقلملا نبا لوقف -ككانكس نيل .طبضل يسب
 | ناقارلا مالك هينا نأ هتمايأ تدم ىو وتل اهحبتو تسل و وعملا د
 نارةحالار باو زلا نم هتشونالب هنولب ليعلا دسقتو ديسيْعَتل اهنم ذخول
 ربع در نم هلؤفلت فوم لع اخ ةلاعلل صن الذ تيقوتلان ع
 هآرفاف_امز | يب اىضاقلان ع ةضوملاو طرعلا ىث هالقن اذك ءلف_ر يش ىلا
 ف ةدحبإل امرت دمعل اذوصتسرخح ةدلاربرقر نادصيحوو

 ضازفلا ةدم_بب رقن_د وجال اك كل ضرغ ل صخك الو لمع عيبطبف
 لهلانربرولا نيباعمجج تبق لاهي اب هحرشس ىف فنصملا دلع
 كد عنم يبس روو لاق هداقتعغا ىلا ةدوض ري نم ىا نامزلاو
 يمل زعب انكلا ةيلقت دقو ىرشنا كد اح ا هب ىقتكان قءاجالا ىف
 قةرصبلا ل ض قبالا يدرج در نم لا اتاذا « تضانلا_ربوصت
 ضرنك اف ءىصلاع نص ةسىضاقلا عنت ىلوتملان اد انك ءلف_ يشل |
 نشمزلي اء لاف ٌقباسلا نيخيشل ار يوصن تاميملا ةكاذل
 تكتسي |ىييشنلا رغد يدقلانيرم هسقتلادبععنلا
 هنولب دسفنلا ناب هنكن ق هعر ضرب | هبمعت و اهدح ادوجو
 ةلاللع فر و يا(يِف هنوكا لع اذا اهيسال ل [حيل_ليلقن ترصبلا ىف
 هدننوكب نا ععلا ف طرخكشو رم اكدقعل | دوصعم تالحالا
 ولف ىداكلالو دار الا(ل ضرب و بحاو ريغ نوكي ن أو هشلك
 مهاد لالا «و هرب ىنوه نم ه درت انك هلف ى اهدر نم لاف

 ام فال ضوعل اب_لط.اقرال هيد ةضلكال ام نالايش نكسيرم
 هلف انجاع هلد لم لاقولو هرب ىف ىزل |قدالا درك ه ملكه ف



 كدا هبلع بجاوةلاررلا نا ل خلق حسي لهي يفوه نمءادف اذك
 مه اح هصالخ ةسيلكنن نللالام ايلا سبا | الذبول هن| كرولا

 ضعلاانه ل ةوشرلا ب ايزموهر ساو لا( هلاهج غنه_-ل و

 وهوهفل اخي ام ي د واملا ىوداكلا ف و ىزن ا تالاعجلا رب لك ل لح

 هع افشوعءازجزخار لع بحجاوب سيل ايف عفاشلا لعمرحب هنا
 ق نيل (تحار حاوه_-ٌئافقلان ع لقن امو قانا مملح ةوسرو ا
 هضْرةصلخن |لاقفملاظ ديب ن اكول لافتلا يو اتفى فخ هيو انت
 /- لاقىنالةحو قبال اذك ف وسبب_لاقد نإ كفي انك
 فنركش :باتكلاض و مزموهدر سلا زحى هلا لسجزم ا
 لنةللاوومرنا الطج نكس بالف هسفز نع ضفلا اطفسم صيلختلاب

 هم
 .٠

 لعل الاذخام جه ناءاضفلا ميل وهل قفارلارهاظلارهشى انلا .
 نادل بسبب |١أصقلا هبلع نلعب نإ ز اج ناو ءاضقل ا هيلو

 يامازرالا فورعيلاب رمالاس نعت اذا اكانهذ اولا ىو يل لكل ةبب
 ةلاعجلاماوحا ة رطل صن ذخااوع رو يو ل ذابلا زوجى ا
 نسيعمو هعوس ام دعب لعرماعلا ذادنلا جماسل لعج لا بجوو
 ”ادنلاعمسين |ريغزمةلاضلاو اقبالا ددزض هديبعتن هلع دعبل مع
 درلاب عربتم نال ل حملا قحضسي المتاف نييحتل |اعيو|ماقتلالاب
 دير قيوعسوله ليل | نم غارشب امنه لل لاعجلا تح. ام أد
 ثل اخيو لص م إو درلاب ناعم ف افتسال /نال ايي قحتسيرا بدو هبرهو | مارلا بابن اف هريس بابىاهلصوان قبالأ
 لع اما سمو نحاسب هن ف ءلاعإضعسو |نارعي اريج الا ا
 »سنجر يغب هونم صقنلاو لحجلا ف ةدايرلابمزتل ملا اهريغيد مسلاباهزملكاهريغرىاريخت خارنلال قف لعلا غرف [ذاالا_هنلت ال ني طلازمة باج هلاعل ى | ىردجوب مو درل انه دصقلاو باوثلا .ضعحب ونك جير 'ا|صحدتو باؤللا ا( رصفلا نالجتالاو
 لاح ن لاك هريبغب زاهف زيإج دقع ؛ضوع »الفل عج ار يقئاما
 فصتنال (]ن اء امو بلو يرحج ف ديعلا نالذ ل ماعلا ة هجن م اماو طرشب تن (ةهتس |قيلعن [الذ لعادل ةمجزم خسفل ا اماو عيبل اناوج



 ةلاعجلا تلطب_لعلا ف عورشلال بف خسغلان اكن ا ضاقلاكم ورللاب
 ريغل هنوكن ءو نيعم لحدا ن وكي نا نيب رى جر واملا ل صداع ف راعي من انلماعلا هب ع 3ناانلو نا لماعلل محشو
 نيعماربخل ن اكن اوة رس | و| عرجرلاب اي !نلعا| ءاوس هعح اع رم لعب ناف هحوجرب همالعا تك( |ىعذ نيعمل ن اك نان ليعم
 ناكعوجرل ك0 دي اد فلا هنا وم لأ

 ' (رن] د انيرلا و كسا هدير نمف تان الا كخ عوجالا رس ناو تنم فوحم ءاوبس نالعالادعب ه ّدرنمى ش الث هب ىد
 هنالهل ىسالن لماعل | خسف ن ث عورشبلارعبازسملا ن « ناو اصخام
 1 اب هاندا ب ورمتت | مدل ك1 تح دلخ تاغ
 لك ذ دعب يدان ليلا ة )جر عركسف ةرشع لذ يدبع در نم
 لوعجلا لعلابقااذا لم اعلاذى ا لثمرج 6 ةداب و |سصقس

 توفيالذ امريزم عقو ل ماعلا لين النم زتلم ا خسف فاما دصتم
 ةراجالاكسفلابىمسملاسذعتلل ثلا ةرحاوهد هابل فكري هيلع
 لوالا"ادنلل 1 وخال اهنلا د الف نئارنل|ىفاماو بيعر نسف | و |
 اًمنارم امكثملا غحا لماعلا بجوب_دعلام لبق ئخشلاو
 تكلا هلفريخالا 'ادنل ا غلسر و كعلا-كماعلاخرف نو

 نسيفهيلعو غلب نيكه نا عءالاو لعل |غولب لم تامصتب
 طييسلا نع تول او رهاودإ اجحاص ءلقند كة ارجا_لماعلا
 هسيفتو ضوع ىقاعماط لع هنالث دس انلا زها بوصوف اماو
 . جر نم لومك ل ل دس فلا سلو ادي دصني نوكبدس فل لحم ا

 اًؤصقمهنولع م اعيرشر هيل الا مدعل دس ةلاو هيضراو | بوثولن قب
 لماعللر سلو د>وضعمريغ هنالمرز:| نع نارتح اهيذو_رمالو بلكلاع

 نم در ناكل عصمنإ ل علل ص قشو ئث ملعة دوقعملاهل عب او
 هلاعبللو نيعم لماع نيعاوإ م زل ادسع يذلا ناكلإ رض بزذا ناكم
 مرتلم تاموارلوحدملا كفاعلا كك ذاىادل ةناعنالا نول لاحال

 لبقل عج اجزم تام را|هتاف انوذحب لماعلا هلكت ليلا ل امال سف
 1 ل6 كدالا لاثم لحل [ف صقس عيداروص هزمف ملحتلا كاكا

 اا ا ز ز ز ز 1 ز 1 7 ز1ز ز
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 7-1 ع نتا

 ىقكي /قيرطلا نصن نم هدر نم رايد لن انكرلب نم ٌؤِباِدَر نيم زنللا
 "/6ةريدس نر امن اك تو افنولف «عفرلا نبا هيلاد اشاإوةن دزح ادة وسلاى وأ سكر

 انا نضر خالا تصنلا رجا فعض ةذاسمإ اوف فصتلا ةرجا
 ةرهي حرصرو (نتلبافم ةسازتل اال ذ:| اين ة د ايرلا نحتسب هسا لا نمدعب | نم قنآلا دندن اعل ماعلا داز ولو لعجلا

 درلا يف فحسب اهروؤب نك سين (عبني معشتل زم نانا هدرف از ك هلف هذ رعز م ّغبا در نم كم وهو _- ل ناعص قنا هزه ةلادلو نمد و نلا:ةفاسملا تناكولو ىنناررسمل امم ل بهجو _لدّقكحو اكلا بحاص ل 6 يصبل اى اف اسماك بلا ف اسملاو نا اروف نم هدرف قصب از موتنا در نم فلن اك اهاهسمتلا 0 ل
 اًرخا كر ذ الادبل -ل « امةفزك ههجيزم ف اسملا بكا: دق نم

 هوك امال ةبانتسالاز اوج وصلا هذه نمو كئبسلا طشتسا مقو:إلءاوش ءناواشا امائهو مانبرلا هل لوح لاق تس | هل جل اعادصق ناو طقف ٌفصنلا لع ونال طففر انيرلافصن نيعلار تس االص|(ي كايا _دعلادصتفب موا بكا كك ملا دصقن الب كر دلل ئتالذ لعل | ىف هربغ هكر اشف رانيد ك1 يدبع تددرن]ن يعم ص خشلم زلال 6 ةبيانلا
 ' ه.عسراز_ لةءو ب علارقب / هن الل ماعلاواكنالا تان يطل |ضخب ايلءقبالا در |اذإ ام نالخب ءتومب خاسفن مزعل م ةايحيوف ل يح ام طلق قدس ضراولاولا نال لصوا م فاشل هفضن)ماعل |عطقرقومزتلملا تام دياوزا| زم ةعبؤلاو ىو :فزاللا لتي هذ الخ ىدونلاو مالسلا دع نباتا ناد
 لماحلا عروش بارلا مو الاى قل اوبعلام لعن



 7 0 ع و وس سس جما

 لكشا هيضحب و |م زئلملا كام ف ل علا عوق وب موصا خ او لحل نم
 باجارقءو مز: ملا (ليينم يف بك يععل | عوق ولى بدلا ملعت ةلسس
 ادعامإاع ةضورلا د باو قامرمع تايرلا_متخماوت ةنغنزبوفا

 قلسمالل ىراق اغكسا مدع لص بل نف هوك و سويه اذه
 ام فر ارجو بيوثلا لسلك ناعاذا ام مادهئالاو قامتحالا
 . ةلسور ايت وهو غابصلا نبا هركذ اك عام صح قسيت اف لس ول
 ناك|ذااف ىبصلا نومي ف اكسال ل حصن [لعوبب .مىقتنائبعلا توم
 دّيسلا دس ء| داب[ قكحضسإرل ادبع ن اعنف 0 30

 بوف اماعااو كا ءيزانتاذار كلم قو | هتضب ملعزل الصحو
 1 0 ا 814 7 هاج الا

 ركاوالعجو تطرشالثمدبع) ادن ادعي ل ماعلا تاتف ل عملا
 بلماعل الن اكل عج اه يت طرشام ليعت ىف اعين انوا كإ(يا
 هتط عيدنا ل عمدت د مرقد دعلا انه درب ضل جلال تطوش
 تددرانا ل ماعلا لاف ناكطورشملابهن نار ف اعزاتواخالا در يف
 ريغ و در واهس ءاج هشلاو هئ د در ام كيلا ل(: والثمدنعلا

 مدع صالا نال نيبال ثيح هلك كلذ يف هنيمبس كالا ل وق كولا

 ةجازماعللو نلاح طورشم ا | مالم رد ىف اعراتولو لماعل | هيعبدي ام

 نولدقو عارفلا دعباعز اننا ذا اهءّتريوصو ع اجالاو ضارلا ف اكلثملا
 روصتنالءرسسملا ند لعام طف يف لماحلا ن وليرؤ-وصو غارملال بق
 كل عا هباو نحتس مالا نولرالذ العلا ف عو رسل لبق يلا
 قوموا هنايهااحللاب تالا نوم عم تنل كر أ

 . بحسم لاول ءايحا ف ضرالا نم ةداعتسملا نايعللاو ةكرتتلا

ىاؤ هتبصاضر| (يحا نم ثيذح هيل صالاو ب | بابسادجا وهو
 

 لاق تاوملاو "مج ا ىف هيلعر شعم عاجالاو هربغيو يذمزتلا صدا

 ْ رداعلاع حا ائماعن كي اموعن نا دنعوف ىف بورلاو يدردانل
 0 |١

 تامدتشو هرّديقيو سورا نإ سل 6 دو | اعلا م م برق

هو ٌكراطو طقفرمعب ل وهو ىلصا
 هيله اهلهم (عيرهد بخ امو

 فلعا تاومسلو الامسفلا مك لح (يوامالس الا ضاباماةتاوياز

ونا تاوموسسم تساي مالا, ظ
 ' مهامالاءلن ذا "7ايام السأ د



 وم

 - نه لهالد فعل ارفكل | ضر | نعي نارغحالا م لسالا ضم| ت اوصب دسقتلاو نولسسلا هب ررضش ملاذا الالام أ د بارت نم هبارسلال فد | يمل و يزل اك ك(ذ ىف نماتسملاو ىدأر الإ باقر فالك نولسسلا هب _ررضتيالف فلك م تكاد نالنييسملاىدإ |نم دابطصالاد لك! اةلز اج(ناو هئآنب| ةلاط] نم هع بليل دب هنم عونمس رق الار 6 السالاراد ىف هالعتسا ناب افغلا للعو راسل نوي الجالا ن الديحالامل سبل ىذلا ن اهكع لي دىرديطدا د _مهموان اسال م قرزرلابلاطوهو فاعو دبي اععمجاوعلاو ة رص ءلوهف [نم ىف |وعلاهلك|امو_رح | [يف هلف هتنيماضرا ايحا لع رباجن ع نام نباو ٌياشلاةياود هّدضعلو ىئتم ىف مث دل اوتىف لخادريغرفاكلاو ةصاخ دار انا ال اقلطم هيله اجلا م اثالا دارملاد داكإاةبش ةلمهم نبعب/ئداعلاو السرم سو ذاطنب| نع نابهس نك ىذاثرلا هاور ىثم ارث لوسررلو هم فيرالا ت داع ثيدح ؛ابحال مالسالا سا تاوم بكاءالذ (نرحو |ن اك ايمذرفاكلا نكرم ]وحال ابد ينل ةالصارسعي | و ةيلهاجلا ةيرمع ناب السالاف ىادب _تاودلا كاذ يعير اتاوماييجالاب بلع او قباسلا ثرختلالما
 دق او كالا تربيع هصرعسيلو ويم طخ 0 هكلاعر . ]| لغمحيم مالا ا هوم |ن | ىف ةحياضلا اوما كح حو حو( |يلاءاوهو ترعب /ناو ايم ذو ان اءاهلسم هتئر ولو اماويذ كلم فعينادن 6 ةيمالسا ةماهتيق |هبرجو ىامالس اا ف رمع اعينارتحالل مالسالا فرعي / .توكبدشتلاو د ايطصال اكءاّيحالاب هوكلض هب هنرضصالو| »|. نوغحزم .نالهوايحاد أنا ذرمل [نازعاوجيوصوا

 رييعتو ىذ اعنهنتج | ناو ءايجحالاب هن اةضورلاو فيرعلا ف جدالاو هجحو وهو عاطقالاو مالعالا هيف هع را ذ | تملا ءايحا بكج اهنا مهو عطق اذا او | نلف اجرمعناو واحلا بل وقو يكدتش اد هريخ موس فل خد || امهبش ان هدما . ونهم نكن او تنام ا نحال عطفاف ارق ناكن لو ىلا كك .و_يخنلا قح رطب الهاج 0 فا الاعرخا , يحااذو بلا دفن الد هايحالاب_جنلا دقت ١



 تاوملا*ايحالاب اليتم دب مون نوت اهنا هواولاب داشير.إ/|

 ماا تور
 الإ ى نسما هب 0

 | م او طفنلاك جالعالب حر اموهو ارهالغن اما ءاوس :ابح الا دعب

 اكاغو ديدحو ةضفو بهو[ ج الحبال رثج ا ذل فو اناا
 ' اج امال وجل( فيا زد الا لوس | نمات علا نال
 هدوصتقم نال عدلا اعهعيب نطابلا نرعملابك2 نم علا
 ' ٌعُِصلاو سدت لوهج صءالإ ناقطو قرفتموهو كينلا

 طفنلاكاًرهاط ناكن اام|*ايحالاب 1( / «ولعم نر حملا ن اكن 6

 نااماواعطمق احرلاراجج او ماربل او اموهلادرر تلاو تريكلاد
 ٍمطقا بو يلع ساؤضهنالق_ره اظلااما صال اعف انطاب ناك
 اذاالفن ل6 ّدِعلا ءاملاكئاسسا لوس (لّيق ترا لم زمالجر

 نيثكلا »ايل اوه نيعلا سكب رجلاو ن ابحي ٌنبار عير !لاةاور
 نطابلااماو ثمن اظلان داعم ان م عري رم اب قل او عطقنس ال يذلا

 ايلا غهسايفداضر]هاظلاة سدر دقو رهاظل دعاس ايَعف

 لنلا نيب ةكرتشل | قومها نمالكن | حم احج/الكلا
 مثرفاكو

 وف او اسما نم لك كيو: هلل ضر|اتااوم يف نر فلا

 لاه الف مكسم النيم | نم هنومجتإ الامن احن | ةايحا د مآل ل| تاوم

 /ابلاسملا نوب زي لاى ضإ_ الزم ناكن ابين[ كل ضر. !تاوم
 / يحن( انهو كيسا بل دالب نمم ماعل (.ل 6 خا تع

 . ٠ باد امادنرعلا ورا وم هل نوكتن الع نلعا وج فصوفلا_ضءارإ

بربصي [تاومو ءاليتساإل ا( ماهو معمف بم ا
 | هيلع ءاليتسالا

 م

 باك ن | نلعو عمج عيل ةعضاللاب لح ادعو |نوكي

 طكيرورص [ءاومو هير ا رادار ويحس عالي اناوكس امن اب

ب راف اتمالكو مالش الا دالب نمبر يصن ولع هاآليتسس |
 بح مار

و قو (لحناشو اطعا كيال _مالسالادالب نمبرصت م
 

 , هزضوج د ظر نرعم رسما لاهي داما
 ا 0 :

 . ءاحالا

| 
5 

 ب ىزلا ندعملاق قرزفالمن |ليهَشرِْف الط | نا

 ؟ !مولعملا نا عيحملا الوجد ااهيلعم نين



 و الوهم ناك او بكإع -ك(/ءال : حاعمر بخب هرفوج رب امو و هاللل|ندعلان ا هد من | ىاثلا بلوه هلوقب داير الا٠هميناؤ
 0 ةباوكلا ج0 ريكو ا لا هينا بتال هيلك_ل ربو يوغبلا بي | نامج و 1 و عاجلا حكم 5 هن اماب الا زعبل طم ا ىف هايحاادعب اا عير ناف لعد رمل مك ايي ب هيازط لع

 تلتؤتوو ورا و ميش كا فعلي *انيحا دعي ام ىلع از انتاطم وشل + حال !السو دقو ءاًيجالل ن ايوه كا كوت قلعتس اب رحت لوقو طوف الويوج ءنركما' ف رعملا داشر ادب ال 2 هرواما زعم اكحو ةرهاظو |تناي :نطاب ةباصالا دعي روظنئتلا ١

 واب 0 فاعلا تح اطير 0
 ل
 كسلا لصدال ثالثا هذه نو رب نأكن كسل ةبشلاب عن شيقل عم

 ضشرغ عم بابلا بحنو طيوضل || ء رع نآيسملامساديلع عقنالو ظ
 هبل نكرم عابلا مسا | نالناتسب ىا خابل ةديسسنلاب_راجتسالا 07

 ةرحرملاناوساو ىازلاع لوملو رثز وحنا ل[ و مك ذ لبق فرع
 حارطف كلا لب لةيوستد نضَدآلا كل وح ب ارتلا عمج هلم "ادم
 هعارزلا ض 2ءالاايئتالذاعارتنبلتل ذك هكر زمل ةتمبشل ا,ثرحو قعتسلا
 ريزعلانماذحأ ياو ذلا نماهال ث شرولاو ةيوستنلاو سبك ذات
 0 ءابلا ياام ةبسسلابدببلا نس | نام ةثم وسمو هريغو طل
 ناهشاسوا ره نم [رل ا و] هر غح و »اهلا للاذر
 011111 5ك

 -زت الب ةضو رلأو .دورعل ا ى نؤجو هبومنكألا ضد ترف ف ١
 تك مابزلا_دابملا ضار ناد ءاننكالاويتطلا !ىفييشألاب

 تبحاسص نعالقنو [ف ارطأب سب الا حمجو هتاولا با لنا نيسحملا ق”(ؤول | نك ةضو رلاو_زيزولا و المنثر ظملا الو [يلا لا قوس ]



 ظلال” 2-0

0 

 ل

 نكاواينا زب لو هب_كائالف ايو ءايحالا لخيم الن إل انقلاو بيرت
 يم اة كريزملا وف ةجاحالو ف دالا يجيز غءاججال ف ايهمالعى عنف
 ةعارزلاضيتب نكرالا نال ناتسسلاى !ةيسنلاب سغغلا فالذي عيزلا
 عيجيوعم وس رعت حان اسر سس الو عسؤت ناد ةعرزؤم مسن
 تكواحلا تاوقو لوح بصقلاو [ينكمشللاو انس ( جلا فصن بازتلا

 وا لافولو تلتهم نكسملاض عب فيقسن عم عابل|سرغعم
 ١ فيقتل ان طعول ىؤنوملا تلو اما و هنعرإسل نكسمل ]عل فيقست
 فلَملا دارمد سلا كب كسسل | ١ ايح | ناثوت ىضتفالسرغ عم هلوقواع

 يقلادضصنلا اع لي/ا ثئونبال من اركذ غ1 يد دال كاشلا
 هالقناكنانسبلاو ازا اي (ّةدلابا لعفي الن كاز كوفر *اببحالا
 مقنالاف تاوهلا فبل زوخ  هريخنو ب[ غال ل عشب مام اهاق اور ااا نع

 نر جيطوتملا كى ن جرف نلطا ناو كما داف | كتلادصق هيبلا
7 0 

 ةراجلزع هلا فيظس ءاوملا ةينيلزانلاو هياد (لازه | هل داع

 22 لوزبألو :عئفبلا اوكلم ل او دصق نا ك/ذ اولعف اذ 4 الأوتاد تشم اسوم إلا بسضل هتيوسنبو كوشلاو
 ' مالا صنهاظو ىّينااولحيمب ناو ا[ ف وارميغ ق افي الااددصق ناو
 يحي نادحا/ زوج الو اج ف قاوم يبن الز (قلطم كنب ن وكلم المع
 قحزلعل كلكم اينشن بى حان مو يدار صتق |يلعو ةفعك اوم
 قون ا هب قلعت امم اهوحيو رلبلا جد اخيإصٍلاو قطلاك[ توق ويلا
 اهضدان انلذ اه, تيس اق ح نلعتل ه يرعآى نمو ةئادزمو ةماعلا
 قرلإف اهرازي / نكاح نمل او حيصصتلا ةسيو ونلا عجزنا عت الشر الا

 ةبملاو عيلاب نر معم لا أه جالب ك1 زها قا( تاومو (شسسضل يمل ترص 1-3( سيلا اتا نس
 0 ل تروا رمسمل ا

 ميج او فارم زم هئاليصالا_لباقم لك ص صتنخامب هلو ا صالا ياعرب
 ةئدر د درتمو ن ”و د ناكمو هبرْعل ةنسسلاب م امو ش درمو دانه

0 

 امو مادل يسرلاب بازيم ءامو نو بارت حرطمو رمهو ريا ةدسينل اب

 عفجيىزلا سلجللى دنلاد ةانقلا ى ا ةسشل (ب نان ءام رفح صفت
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 ' مونلا اطاضبا يدانلا قلطنو كيدعلا هيف موت د ةيزهل الهلا
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 "نفصل ا مدعلم اعش لا دانك ك وق ف فاكلاو بالا بخادا حضوم ميما ْمهضب خ (نملاو لاّبخ ةيرفل لمان ن ابار خدنول مامالا|ص خد نافيملا وهو [ة وسو | ل يذم ا ضل عضوم ن اكلا خفض لَّيرملاو نيعمتجملا
 تاقثمامالا ل صفو ىىرملا نع ةيرفلا ل فالى غال ذاره اظوفو يكبسلا ثار ىجرملا ىوخبلاهتمدعو حرسم او بطتسا او ناي 0 ليسمو هش ىلا حارمو بازتلاو تام (ّملاو دامرلا حرطم ةيرقلا
 هاو ىرننا كرم اء ط تح او تاق مح ناب عطقلا خش يفارلا زان بزنلا ل قننسلااماو ايس ناخيثلا جدي م و هدنع مالا دعبلا فوخير نري ناكل ب كرم ل هنسي لو وو نااذلواهحنلب ادعي ا

 ايريخازكو كاوم اوكي فجر مو 1( ذ نمئس ءايحا نو. :

 : سس فا 7

 عل دله اساء دج يصوم هم ساما صم م -

 قسإل يملا _باورلاعضوم ربل | وح نضر صح ا مدعب تدقملا لاعشا مذ يلا رح صخب لو جنانلا يف قي يذلا عضوي الاد [مهل قدس الان اكن | ةيدملا د درتم و بم الورلا عضوموفو
 نمر ضرلارعو [نيلذ را ةيالصب :اتخكو سايكاوارإبهن | نم نرخ و | هذ ام صقنل يمر محول يذلا سدقلا [كن حك ةصبب ددرويبالو دوب | جاتحئالو ه انفي مكى للد يالا امأو عيش لقا تةصمرحاو . ططانهو ريل ررضت اذه نم نلءالذ بلاك ءادتإإ تالا مدان |قزرقلاو عابصلان باديسلاف_ن وجان ولا * َضْفني كام ىف انُييرفح| ذاام فالخب عبر ضبإم هان نماببيرك فرصنلا| هريغل سبإ اه نم جنم ن سصالان ل والا امص نفش الكب تاوم بضخ و اعرح هدو رجم ا خش اوملازعق حض ورخأ: ولو هوجر ضوحيزم عيرزلا و بث ايل و قسل ءاملا بو عقجى ذلا حضوملاو

 '[مابصلا نبالاقو [ر حيز هر ارلا "اقف ب (ىصالا نم ةعانجدعو ه4 لاهل ةباذ اب اببا دل ابقام هابجا هدوعل_د وجلب تاومل داتا | قلع ب ايلا لامرمملا اكس | داره ارسيلو با بلاهيلا ةىزلا 'ء اوريو بازيلا بصمو تاسباككلاد باتلاد ىلتلاو تالا |

 مرج
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 ىننا يرق بيلا رض ن اطيح اب مضي امم عمي رعت يف نع دعم ن |
 اضوفحص مما ااا مفهضورفم كالمالا يحزمركذ امو

 ال_كالمالابءنومحملاارلان تناول ضعي نمل (خاتمو ا! تاو

 لعج سلو (زنرب ىلا وفل وف ةضر اعم_كالمالا ل الل مترح

 ”زفانقيوط ةيلارادلاو يدخال اهرح ل عجز سكوب مادل ايرح حضوم
 فق ذصتيسز | ءل كلام لك, نيهسملاةنماحل قيطلا نال المحال
 نئاولاوؤءكلمو ثدخين ]ل ئالما ةداعلا هب تزج هاوس ءاَن تيكدكلم

  هعنمىنالاغاب دو كلر كا اسقو اجر ادج ّرِضْنال اء اح الثم

 حضي اعكصن ن 6 هب اًرارضا هكلم صلاح ةِسكَرب فرصتلإ زم

 فيي كامو ءلا سبحو ئاجيد ادرج عزي بينعق ركع اجادح
اذب معني من |لضاحملاو ملم عدم 0 اطيحىلا ةوارتلا <ر سنن

 كل

 راحاواهوحو م ارلن (خدو ةف بريا كام هيذ اكسل نود

 تئعتئلادصتق هينرهل ايه حسو دينحي احا ن /|ع يملا ثم !يورل ١

 نبا راتخاو نسخوطو رفا ور ىلا اعنم و :ةلاةلاطادنمو
 هب ةداعلارجي مل خ وملك :م هعم امي واتت ف ٍنبزر ناو حالصلا

 مراه اهئ يرفحو ا نءاجري :امإ ب دسفو عون اري كلما فحول اه

 رو شتسسو ك1( هل لب نكلع نم اللف نمضنرل ءاجير يب هام بهزو
 اهلعجين |ولربيلك ل فسالا ه رستم كس را دهل ن اكرلام كلم ىف
 تاويلادي ]تسحق ءاكشل | نذ اء. الإ اليدبسالو اناخالو امايحالو اً تتسم
 لبد ءابحا قطب امر ناو هدوغبن مدايحال ب نح | يعمملاهب ريصي
 الام ناس انلأ لعق ييضيالبإ خي انكسرت عرصتقي نا ىغشب
 «ّفيطب «لعداذلاى بين اويخلف تي انكل عا ا: واه هايجات مطب
 نعاإلضاك م لمن نادعب ةضوزلاو هادو ؟ هال سدقىلعو

 ظ 0 سا دلع جلارسم و لوتملا
 ( اها

 اج/اعضو ن اكت اوهلان م عقل واع ةمالع بصنع |راعا نم
 ظ سس اشادب ءنال خم ابارن -وااساس ارشح و |(سك روستو | /

 1 ةيقحالا ديف عورشلا دين ن تجين ك(/( ويت حلاو ءابحالاق
ج# تاولال مايثيم امالا هع طق |نمو ىلا عمم ايناس

 دف 



 رازكلا ب دب هتاوم لع نوغاغلا ىف وتس اولوا كد يذمرلاد دو اد وباوريجا ءاور توم ضحباضرإ جنبا كياو لهو لعن ال صيينلا عطقا
 قحا|نوعاغلا وصدر نيماغل ا الينا ناالا كلمه ريع -تارياو راوكلاهكلعم ةصنغلا نإل ةَيِيَعصِن / نيطسملا هنع
 هيئات نزل لفاو تومل اهلا ضع ناد ءابجالاب ىحا ثوقابلاف درينافلز عل عا ناو * يحال اب قحا سل هان نوي اغلا ضع ن اف هسمخ : ًامحاب قحإر سمه ا ل شاو نم رلعاهسدق امو) هس - | ةجرر |*ابحاب

 _خفل اراب 2 * عابال و ضاعالا هنم عيد ةرمالطت ماذاانكو -- 1 احا ٍفهنم [عزني نا ةدملا فدل سذخالهن |ماهالا ثرعاذا قش لاب اهو كيال | ةضورل لص( يىضتقمف [ءذع ركزي لو لومتسا تاو محل طب قءاعلاب ل ختشب مو تضم اذان[ الا > تجلب صمالا لكربلاي|ةشالثب سوق الو_ررضلا (غذ د ةبيرق ةرم_[ مال يمتساو لزع.ركذ ناف عر اش ىفهضق وول[ كهنم عنض وشم قحوف سانلا ف قيضا/فلري عقدا ها وحا ]ا هل -لوقيف عدول اقر ع اليوط هلثم دعي نم_ز ىضم ن ((لاهالا داطار دلاليه | نان تلا بفع تن اعلاب لغتي نإ عسنيو قبطي يزلامدقلاب ىا هن احا قبطي امد نم ءروو هوايحانيلسلاز م
 محذ حباني ناب مينيسوتا ةعّمر مك نا هلزاج يا اقرب مذ يسر | نم سانلار باس عنو عبس تفاول تاولا نم هعئروبع ن اوه و حلا دس ذ قف ةعمشلا قح عي حصيال معرب يسال لكلاب قح | يضم !نوكديفلال

 ةيزجا ردو نم ةارغل صخب. الم ازكو مرضعل ٌةدِهل فانصالا نيب نيس راظتن ا ةدم ىلإ لا معد رقبو

 : ار مع نب | ثيرح نيره اجلا )يو ىرملا بلطي د اعبالأ
 جه ةزديرلاو فرشلارحر ناو عيقتلا حان راع سل صولا
 امال طبض قيس ةلف أبل ايو بالك بل »دعم يملا ل 6: ىزلللا ديبعي | نعو يلا نع ءلقنو علاطملا بخاص أزع ع يعمل ب مهطعبو لميا فيستا 2 هطبض فرشلاو

 4 ام



 د 0 و ع اس 11 سس

 الاو محل

 ديوس م موهوب ةاعسعا - مشرشل عد

 ..اهوتمياعالا وحال حارا اعم تحض لوس سأل يحال ةيداعلا ردح
 ديس ن اف ؛يلهاحلا هلكت ناك ام.ىعال مي راعسإ ع صدمال وسير مح
 فدم هس يح ابلكي كوع | ضءاب-لزناذان اكرم ح ا
 : لص ض منو قره ارياسف مهكر اشي وه هو وزو كراشاله نوص

4 

 ١ ىضقترقو يل اجرميسملا يصل ين ارئاجام | هنالبلاو هامحام
 هلوق هلو اننب انه ريغو اوه هضّمنبف ناكامىلاة وو هضْفن زظنلا
 ظ ”لجالابد حالا ضّقن لم بكاذ سبلو ل بلا ةخيصب ضقلو

 > يك داو ردصو سوم ابد موهو هلو | نونب عبقنل | رصغنيالو

-5 القيس اء لبو رلعساوص با نوسر هاحقيقحل ا
 ظ 2

 تارصسإل |وسرمل لن اكدقو لاح داتحالا,_ ض قش الف

 اظناحرلل  «عي كإح اذ |يل اولا غبنبو لعفيرل هسكأ د سضنإ جينا
 ,هلخ دن اف زحاعلاو فيعضلا نذ .ابومبي يرلا نم ةوقلال هاج نما.
 لوقو ربزعت اله يلعي م راعالو عن موعرو ةوغلا_لهالسزحا
 لوألا نارماهبذ ضقسو ةقدصلا م نوحلم امال مكو ىواح ا
 لكافلادسِإ اب ضّمْس كرف ل | ضل بانك اب مامالا ص خدنا

 نااتلأ ىلاولا ىلا د ايرالا_لرعازلف كح هال نو
 داالاهبرّبو اكءندل [طارتشزمدبالم : كصللا,ٌضقسلا ديقب اهنا
 . لبخ برشلد جلا ءايارك نايل اولا اعمر حج ةضو رلادياو_:/ ىفو
 فدردايلام اكح | نعيو تالخالباهربغو ةقرصلا_2باو دولا
 فت ىرلاز عاضوعيوش اولا ب(اعصا نم نخ( ناهبلغمرحي نا
 تالا عاقب د هكرتشلا ع نانلا ذة حسمت تاولاو محلا
 ١ 1 /قوت دولا د

 ةماعلا فومهل نك ةكفنم امو ةليسسملا بتاطإرلاو دباتيلاو
 ظ عم عاوشلا اما ىف اثلا .ه ةلصا ظنا رسم تاو فذ ةصاخلو

 .ناكإذ زوجي ماو هريغو قيفرراظتناءاهوحو زلماعمد جحا

 ص

  دح

 00 نال هس رشا عسا

بع قالطاو (هوحد بوثو هر( لمع لارض ال(
 هلصاكهّث ا

  هدعفم ليلطن هلو ريكنر بغي م هيلع س نا|قابط



 فوباجرت الب ن ايجو هل تافنم الا انه فومبفو يذلا 9 دانتي عبغو ا

 هتومتلا (ينم هك رتر لغرب ىزلا نإ ة عفر انبا سس انور نشلا اك

 هيلا تاس هنااا ابا هنووب تيفال ا ١

 كلهافوب نم عضوم الخ بسم نادأرملاو هب قحا غداشلاى اىا
 تنيرمدو ادى ثيرهل هرب م هب قحاوبف اهوحنو ٌرلماعيلد يف

 ماماللو نات اف ءابضلاءكصءاويفهسم هيلا قبس امال
 تافلرالاب ىحا ا اال راشيل ارم عضوم اطتا

 0 م دحالز وح الور تمل اكعاطق الاب ن 0 .
 دواي ا!قفنرب نممذخ اينابلاؤلالو مامالا سيلو ءايحالاب عساشنا ظ

 3 0 حت حس يح و و و وو وس وس جس و حج جس سو يو ع 27ج وي ل

 اما ىَنا ف الخ الب ةضورلا ف بل ةاضوع و هوحو عساشلا ا
 لضاف هن] محزيام اشل|ن مانو باي تب لوو ضعب عيب

 ولو كل 1مدقت تسيب ينل ناطلطابف نيماسسلا حل
 ردا الو حفلا نبأ بسسبسل (ذ هب بن اق او تاردلاعسن ا (ذزاج
 نببةعساولا ب احلا د انعم ذو يئس ذالا تلاقى اعز سا فلن هجو ىاب
 هريغيزمدب قحاإ 0 دكر يسم م هوم كاقباسو وذل

 ل اناطبازعإو |هئيدراة دقو ف .دوحالاى ب فزعلان با تسلا ّْ
 زكا العم نوكب ناالا بسنسل اف كاسب انطو ذكت ناىعب

 00 سجين طز ما عضوم لست ملح | صون فيدقف
 جيربالب يس العلا 1 و لخرب و ربعبلاو هبيرفلايلا
 واءاتفالدسلان موا اهرلع هد لماع اشيا زمعضومو لا قبس م
 لذ -اًيرلام زا د عسل وا عساشلاب هيسولج كاطع ناو سيددت
 بحاضص نزول نلآع متبدت هقالاافل و طل عطقن ةبعوْنِع عير ا عضوللا
 هقح_ل طب هريغولا نعمل انتنالوا مب :لاوا فوم ا هكر هكون نان

 ةلماعماوفا | نزل | سن اخا لوطل يع مسعتاغناودنا
 هبؤوح | ةزابجئراضو هفج للطن :لل بلاد درتلاو|ناكملا بذي

 لح اعملا دصقيذ ترعب نع ضوملا نيت مدصتلاا ناكيلا قبستلا

 ” و ههريغلر سلو تبلل تاغ ناك ه تبغ بلطي ملاذ ااما اا 5
 دم وو ولي وأ وبسأ| لك ةسم اهنا قاوسالا اد يف ثلا م وبلاف ١

 سلك ن اويعد]راولو هينانل|ةبونلاوفدب حا ناكادعم فد اذا



 مسكت امم ريض د ل سو + بويع سس اوج بش سس

 فى

 هيض يس دوج حا تسحب جميع توجو وسم حاشا توا ميسم تح وس ع حم

 ا اع ور سس وص ويوعججيرم

* 

 مد جرح

 0 دامس يور اني وا ىل كدرعف ا تخلع
 ”اراصلإز م اهربغى ال اري هب قح | ة الصل رىجسلانم عضوم يلا قباسلاو
 . دارلااناو قايدث انككسان يوخن | ةالص تو ىلا هبرئتس اول قح هنم - ملام هب ىحاوهلب عارمل ادعب هم هكماقا ةريغل نادال اس يلد

 ٠ عجر ُْدوضو و فاعرو غادةباجاك ةجاح ةالصل ا لبت هقرافول هنا ْ

 . .اكرازا هب كرتين او عضوم ابق حا ناك ءالصل|ماقث نإ ةهئاكمىلا
 هب قحاوي هيلا عجر غهسلدب نملجرلام اق اذا ثي رد هوحن و
 ظ داعم ةالصل ا دعبو | *جاحلال ةالصلا لبث هتاف اذااما سم هأو ر
 | ةضالارياور ىف لاق ويسللا و فكتعملاو هب قحا هيلاق ب اسلان
 هذ اكتعا ناكن :رك لاه هعضوم بص (صنخالاهلالافدن اىفش.
 " ءافب ره اظلاف ٌةزباج ةنجاح حريم اياوف اكنعا يون ن اف افلطم
 رهاظلاظعولاو ثرحلاع (تسالسولجلاو لا ع جرا ذادص اصنخا
 . رذعالب راف ن |دينالو سلجما اذ ىوس مف صتخب الف ةالصلاكهنا
 . ةقطناكنا لاقي نا لحد _راتخملا لعر دعب قران ناضنخد
 ١ *اصئخاماد هوو هلعل هنم هبرقب نور ضاحلل عئعئتيو سلجم اريك

 رم يعم عضوم ىف ه.فلا سل اماو لن: لاح, لعب سلجم #لكى ف
 امندالاءاود هيم_رشاظلان روعسملاو | سدنإ | ىف نّسدملا سيرمدت_لاح
 - لبسط ايرزمعضومالقباسلاو ىّتنا بكل اّمحا هيمو فرحل | دارطال
 انا هنع ٌةيع لطبو |عضولاكاذ -كدرنر لام هب قحا هنكسيل
 ا إناف هب ّنحا ة دعب بلا قب (سل اذ وع ةليوط ةببْغ دنع باخر |دهكفت
 اج قباسلا ثيددلم ومحل جرب الو هنعاًيئان الو اعانتم بلر تب | ناو هقح ع لطبيالف عجر ً هوحيوةةجاح ىوشلاب عن اك هرع هكر لطت
 اكةلاطالا دعب ه رسّفن نمربالة جاحلباغنار ى واح ا_.كوف تالطاود
 احر تيوف املا ليسسم ا ط ( مر اريغ فوه ركذ اهو ةضورلاو زيزحلا اك
 ل ةرموع ىقاولا صنز 6م ايا ثالث ديلا هيف مِقن نا زوج لف
  عصومو أى وصلا و سريان ص عضومى ا +بٍفْعلا قيسو اهو اجب
  قوصلاوةسيرملا نم خزي نكاد سل اطاررا ل١ قبسلاك هاقناخ ا نم
 هّقح [ِف عطقش الءقرافي ناىلع ةبسؤل ةسررم اب هعضوم نع ةيّيفلا ' هباغولو هب لاغتشالا كرت نيالا ةبلط ل ع هدر قو ملا ع ضوم 1



 لا 1 ا رو سا يس و ووو

 ءاساؤةداعل |مبهتجدلب ىف

ْ 2010010111 

 ا
 ا

٠ 

 ا لرالادوع دنع هقرافين لع هّيسبع ةرممعضوم لوزئلاديعف دارو
 د ْ ونلاو ءاحتالاو [يام لم هب رشنلاو يُو ولج او اياوخد_ماوعلاو َمْفلا نم هسرلان اكس ر يغار وجي عوسسم اعطت نوح ناى غبن هصوزلا ف لاف 1

 ا مقال / ديباوزى اكمل اهب ىرح ملك ذ روك اتي اقس لوخدو ِس 1
 لامِف يشل بلطملا و عزان حالصلا نبا_-ىردانقى ةنضورلا 1
/ ١ 

 اهنم مهريخ نيكَتر يظبال لقفل !برت لع ةنوق ولاه ايها نارهاطلا
 هند ناك اف غتويب ق [قفلاريغىكساماو ضو م لادباو_: قاسي ١

 ظ ليح|هينو هعئمرهاظل4فالاو حنان ايئاو | غش تاو ل| نه صل
 ارم يجدن وجع( ب

 ظ ماَنِلا لاطاو اهّتح احَتْودَصَف ٍناف كطبزلام_بك(ذ لف جزيالف
 ا لك( نال جزاه ضيوا هراغ عن هماقم ن امو > نعمل ىلع ةداي

 ا قبسلاب يعانى غي ن د ىللا ىلإ ةجاحل ا ةدش] لاطا ناد ا مال الع[ نم عزبا» ثيحّناوسالادعاقم تالذجدعلا ءاملاوع
 ا هب اج زخ ابلكف عسا اذاامان دعما قيض دنع ندكي نا

 مديةجاح اا ونبي /ىعفارلا بل: مدسُي تلا ةجاحل ان اضاذأ) َ
 ظتقل امرخااي ةداعلاىلا هيف عجب م امال لاف و ٌةنسوا + ١

 هيو هرطو ءاز ىلإ ارهاظ نرعم ىو ىوافل لوقو ىو | قبس ا نّصم هريغف فرصنا|ذ 4 هين ادام ىا ةسنرلا نبا تسلا هلاثما
ْ 

 نط(ل| ندعم او دوج الهنا هويرهاظل اب هرسُفلن ااهدحامر وما

 ظ لعمل [ج كح اولهم نال اذا بلان دحم الب هر كر سو اقلطم
 ١ لد (زأس يلو ك(المث | ارب هبال (زلط مر هاظلا ىزوجم.هنا ظ ىطشنره اظ وق نا كلام اء مح اب ك[المن | يحملان الر فاطلا
 | مها خْر) ف ذحولن | حو الور ناك اذا ؛ايحالاب ا هن |حرحصلا
 ْ نطابلا ندعم ازم ل ك1(يام ءقالطإإعدرب ناكلب فرح ا صلخت ايل
 ةربر حن ق ىقاولان ا ضرتعادفو ازه_لطرر امة جاك إم دفد مدقت ظ اًياهن| زمر مام دهغعلاو كلاط/|ناو مدقل هنا هرطو ءاضفى اد لوق ا ضتقمز| ثلاثلا داشرالاف اكجابم ا, ندعم ا دست باوصل(ر هاظلاو

 ١ تنل :نل| تدهش رثو ل1 هن جاح_,دفد الا دقي المن | ىصالاو



 ظببسولا ّءابع كل د دانا ىفعو حاصصلاو [. همس اكءج اها ىنعم ||
 محاملا ل والا نامسفوهو ءايملاة ب ] سسضصف مذ دنم ضارتعالاف ا(
 ١  هطاساو نييمدالا حنصالو رحاب صتخبالعضوم ل ةعيانلاى فو ظ
 راي ا: نويعلاو_لاعلاة ب ددارياسيو نوحيجو تارغا اهمئازج او أ(
 0 ملع هس ص هاوفل “اوس ف سانل اف د اطمالا_بلوسبسو تاوملاو |
 ةلجام نباو دو |دؤي|هادر_رانلا و هالعل او ءايلا هشالثى ف *اكوشبس اننا ||
 لاعتسالاو برثللحب اان ضحيواع : مدن يعتمد امضرعب رؤو 0

 0 اا باطيحالاو وصل عاصر ملما ؟ [ملاو ا
 ب اف في ناو ءاشيوتم *(ثب نمو قس لهلاب ىو ن 6 ءام ا اره لثم نم 1

 هلوعل داشرالا دارموه انهو قنانرلال يجو |(عماويحاو |ءايحالاب |
 لئسالارعب اثداحولعالاز ايولذ نئض ل داحال هلوث_لبدي عال عسبو

 ' حامءاهرض هلوقو قاتحتسالاو اهبل ل فسالامرق رلع قيضدتو
 ءاه نم ىواح ا لوقو صننشمل |*آي اوهو ىف اثلار مشغل | نع ذارتحالل

 بدحا هب جن اريغ نم هسفنني جام لكل ارهونوسفنب ىرحب ش
 واح ا عا دقو هب صخب تن اننا كام ىف شام نا عم حابم ]
 داضرإلا هئلاخم اقاطم نيسصللا ولس ءامدكال | هريغيو يلا اعس ||
 ىاعابإ نعم او ىقسي هلوغب نلعتمةداعل اكل مف ةداحلاربتعامب 0 0
 نيللي ادآيلا غولب ءد احلا ضف هانكن ا ةداعلا بس ٍةسلا مدقب )أ
 هيلع بازلا نم عني[ رج ا ى ا هول لا فلي ناو ديازلا نم حلم 0
 هرب زن عدو | د نا ثيدح ك1ذ ؤلصالاو شب هتسااههعنممرحو مزيكا 0

 يىضنإى ماع ساق صوم | كوس نإ هدج نع هيد نع بيعش نبا : ظ ْ
 رابعلا | علب تح لسع ناةشرمل اب داو ىازلا دقت روزههزس ١

 ظ 8 نسح هد انسان اطتلا نبا ل6 ل تسالا 4 عفعالا ليزر 1
 م هللص ن[زبجحملاو جدو هشباع ثيررح لم كاعل هجرخلاو ظ

 . كشاغرزولا غلب وح الاس بحا مقساريبر يسلم

 ' ا

 ظ أ "© رطولان ان رظف هيد و ئّنا يداه ا ابعك اف زيجولا اعف انه ىلع ظ )|

 | ١ حتفسيلا لصا غل نيسصعللاىا داي! خلباذاو_رعلا ةسن6-لئاح اا
 ظ كيج اعاده وع اذه عد طباشل ادار( ناكساو يمل

-0 

 دي 0

ٌْ 0 

0 000 



 ام اعسبل نيبعكلاب سرئتلا نى درو الإ دو روهشسم اوهو اتلطم
 ”الّحخاو لصالا فالتح اب تلت ئ هو :جاح اب مدقي ائاو دلبو تقو لكي ف
 لاق كيو قوهو ىتسلا تقودو ةعارزلا تةولو_جيشسو عدن م [يف اه
 داحس يع ا هيلع لوع هتؤنلو يونسلاهب هزجزممواهريعو ىئرذالاو لكدسلا
 لو لاح ةعقأو هن | ثيدكل نع با او ةد اعلاربع ىو داك الا

 نيبعكلاةوفامإعر رولا عولب ه حرش ف ىزصملا كحو قللها
 ىلا هنعرلب ف قليالو نصإلا عم ازم ةيمليسدجملا لادا غولب نارك و
 اطتحال اكااعو ىقهلعجعى | اعبإب حابملا:ايااذه نمزخ ام كانو ليبعللا
 ذنازلادورسسلا ضرح ا فو آن أر ىف عج كو اندن ءاعي الا ود ايطصالاو
 هلوخزب هكلالو هب قحاويف ناسا م هوو _ليسلا_لخدولاها
 ريغل مكلملوخد ءِلسبإهنالةزخا هريغل نوتكإل و عالا الخ
 نانئاددواذاوهكلم ءاعءرو ق يئيهسنمزخاو _زلخ دولى ندا
 قاضواعماءاجن اد ىف واقباسلاف اعرئ انتو ينك قيضي حابم هام اع
 ليي و امنم ناشط حلا نإ غخيال عازنلا (عطق (نيب دش ا (نع
 هلاقاكر ئزناو يلارغلا هيف عبتن انثا تداستت ناو يداحل لوقو بلاح
 ةصتخلا» ايلا نإ نرارمسّتلا بق اعنل !ىضسعد خل ةقواسمملا /يدونلا
 ىق عوقب يلا ر ضحي | رعآ[ تاونقلاو سابالا هايم فو سانلا نصعبب
 دصتقن تارا رشألاز كو ًةماملا لزانهملا فكل اهدحا١جو ا
 دارلاد_ى(ًي درصْقي م ا كلاثلاوك(ّخالاله قم (ن| ة لهن اف الا
 ©« اهرفاح مرقد الك ايلل غرو فتم أر كرر و دوصتملا هزه نعي كارفحم ا
 نفئرب نال جالى ااَمث م تاوص (هرفحربب م دثو رح اءوه لب

 نبسي ]اما قو بسزم ثيرحل ا رب ىح راع ىو اوبهت هم اقم هده
 نو | اظلم حيل شك مو لفل كامزؤر ان ىخازإو رسم هيلا

 بكب(ناو نبللاو رة ملاك كلم ف ٍميولك ل اكلم اه 'ءامر هكلمر كلا اذه
 نئيدعدلاث ردك ةيش ايلااها ةيساب ةجاحو قكس ل ضفلا كدب
 املءال| ل ضن عضم نم ثيدحودالكلإهباوعنُمل ء(ل|لضف اوعسصا
 نسما اماو ىناشلا» او رةماوهلا مو هةوجر لضم هس| ههنم ءالعل اهم
 لسسلارب اعل ل زبل |!بح و ىواس (يفرف برشلا ديرب سوهر

 مف ( د

 كر لاو



 ل حصا يجب جب - سو سما سوح حسم 1700ج م سل

 7 واضوم ظ

 رملي نان ىبرلل اضرعتم ءالكل ا نم (عرام ةزف هل اح او ايلا يعدم ْ ينزاوكممن ف يئرمريبلا برغي ي 0 هسفتول دب
 نارماضناةساهلا_كل ديلا هبوجول طرتشبو هبجاو_و بيغ لزبلا
 (ذ نوكيناو تحاك يقتلان عيئد ايكاحابمزام يحاصر جال
 داثيالا نس مد يحصل عر وحل ل دب بج الذ ءافاى  ءاي از وحل مق
 رشطعلا ل 'دب بجي ىزلا ن اق فلتخوهو لضفل ( داره ايداخ ا لو
 طرتشباو ترشلا تحاحن عزضفام ىدوتلا ه6 موه صو ضخ ىو |
 هبال وهعيرز :تج اخ نع لضف اهامآو ةيشاهلاو عسزلا نعيضفي نا
 ةيَوسي نال ريخل تكا ذل عيذلال هر يخل ةيْس اه هل نب بج ىذلاوهف
 .ديإ دب يش الا ىف حورلا ةمح و كرخشملا ءالعل زم عنم هش ةنحمم
 امىشدصقبال قسوه م اريدلا اهاو عسزلاهضالخم خرقسس بوجو
 لوقو ءاوس هيو ميكس ءانلاو سفاح اب عال ص اصتحاالذ ّرم
 هنا اهرحآأ وماء يف ةي اهلل ضفلا بتذس ةآولهلا وف و يوه ا
 ها ليبسرب اعوان اك ايعار ىقتتسلا مرلع د ربو هي ايا اعرشتق |
 الاو ىعرض هرنع نال | ذا هي اا بك زبلا بحب ما وئ | تل (مقم
 اًحايمءام هي الا بر دجإ |ذاالا بحال هنا فقل كارم اك تجي الف
 ةانقو اريئهلرشو ةشالثلام ومال |انع سارتح | داشرالا مّن ابع ىو

 ه4( للة انقو ا رهنرفح وف عاج كرش ا اذا بليك بس
 تافنالاتبسككو «”راوسغن ب اولم نأ جلا بسحب كال إو اوكرتش |
 اوطرشن اناهو حو تالالا ىر شو ةرجالا قف د افدالاباولعنا
 دحاو _لك_-لع نيل ىضإرالا نم هن وكلع امرؤ: ىلع تكازغشءالا
 اهم دإز ناو نيف ابل وعمل سالف اعوطنم دحاوداز ناف هصر| كى بع
 لكم ىفر ابالا لح تاوفلا:كحو دازام تنسف هيلع لا وطعرشوا
 >  ل اهرفح ناالا كا ذ ويغو لض(ئؤلا بل ذلبم و زل ىو [هايم

 ءايلا ةصسنفم هلم رلاو |ة انقلا قف داكوشلا ع قمس داكبالق افنرالا
 ١١ رلعةيوافضو|ةيواسئم بوث [يفم زلا ضرع ةبخ هبصمر

 ١ "  يحاصل نوكر ىتحا درع توك رق تواقنلاس مفوقح بسح /نراويو خت
 ١ و رنلت نينلثل |بحاصلو هيواسنم بْعُذ ثالث نم هسْفت ضرنلا

١ 



 ءيسفلا وطسرولاو ' ظ
 فيذطلا ءادّتعم نول او فحالان موسم لع عضوت نا ةبشنلا ة

 قل افيّبِساى ا قرط امزمالكن ال ق اكس الا بسب هيو دو |ًهلثه

 ة«تصمولعمم ون برش _مللو برش ليف نبل 6: دقو
 سرق اعزعجتل يف مهين | سدق ةِسسسنلا ف ءاكرشملاعرنانتول

 جيبو لوالا ةضورل ارياوز ةبجدالا نحو ميديا هنال

 سيح اعوسرو فرصنلا كزن ةغلوهو ٌَءمبَس ةغل فقواو
 هتيقر ف فرصنلا عطقب هدو ءاقب عماب عاقتنا/| نلع بل ام
 0: انه دوبقب نارتحالاو د وجوم حام بءضرصم اخ
 زد ا ىع عف (ٌنِإ]م سم زكو ب اابلا_لباسم حاضب | نم قايبس
 قانلإىوياب ناعم ىلاو ةايح ا ةسونمو | هويخ طع ناسالا عب
 000 ابل اك ضد كيل اهرحان!إمض لو الاو ةيصولاوه

 لصالاو لابو زنمهبرفوهو ضقول ا («هياثو ب تافرصلاو

 تبصار اسال وسر أبل اقف سو ع س | قصينلا ى نر بسخ ضر
 لاقى رم ان(ف منم سفن ايرنعوه طقالام بصا ربيع اضا
 تفدصتو لصا ٌتسّسِح تثئشن |اسم بلح هسا ص ينال

 رلذ و بهوبالو شو بالو الصا خاببإلمناومع + ق دصتف_بسل
 ةدصن يه رع سإوصونلا لاف يراخبل ةياور ىو فري اصم
  فيرح نمو هنري قمن نللو هسروبإلو بهوياكو عاببال ل صا

 :لعوا هلرومح ةبر(ىلا دق طنصلاو هلوعرب تاتا يعل
 ءطنارنس مرش لوا رات اسإ قيس مالكلاو هضفولا| دل

 فورفولاوئطظيبصلاو ئقاولاةجير|همقولا ناكر ادماكحاوفمت ١
 هلومر لصاك د اسال اشا قف انلاو ل والا او لع وتوللاو
 هطرش مة اولاف :يتآلاظ افلال ادبإسو تدقو عوبن لها فتو ةكم
 الو نونجالوئ بص لام هطقود حصيالف عستلا الها نوكي نا
/ 

 زغإلاو عاسو ااوباذه ىقسي هثيحم ةايإم <



 فقولا صيام ام لكلام ىف فرصتملا نم الو مهم ال بلع روخي
 أو هعوبن ضعسأافكد او يف مند دهب ا انلانم

 وملو ىلا فو : صم ى غش  اةكييدعت لايت كاد منعب
 نوبي دز انف ىف 53 0 اليو 6 هئثوو السم ىب ول ىنتحعك( ذل
 ناو فشلا كدت 1 هلام هرئتعبم ناو

 هد تل حابن بعاد شقو صعبإل نال حو اف دعم زنك
 ' 0 ناريصتن او رتكو نأ نيك وكاد اكام ىكافغن بلا:
 دب | لالا لهو بىزتنا ةيرع هدقتعي هنو ينعلا

 نبونا !(ةذ هلئسمل | حبشي (مذ ةيالأ يسن ىف هطيبسو ىف يدحاولا

 ىذا ىتح هنم عني وف اكلا فعروظحم ب ]الرع همرو رعيسملا
 فاول (ولعم شقولا هنو اني اد هتختسإو «تييصو لدلل هب

 بحاص رلع يرجى زلاوهو هرب. ام فذو ء حصى ْعَنْفلِ
 الوالاق حالصلان بال عت ةضوراقء ىو عي !افوركذ مارنالا
 | ووش اد سر يحازع توما نبا ااه

 يَ ضع هانيو_تلاقداوسلار برم سامع روع ناكني را

 الا وس م ب 0و برسل دابر

 كيسا ن6 تالطباءافسمر بيلا عبق يالها
 هعئرلا ناد ٠ىكوونلاو حالصلا نياريغ ةلشمللاض وت نمدامل

 0 ب و ا
 | عرس نوب جاجيحالااو عن جون ه (ضنفمو عب

: 1 11 07 31 5 
 00 دلارفوش امداوسلا فق وف ليكون نادي ةادبا
 ربل ةيؤنلد رص ءوِصن ساد ةعمملا ماو لقتل نان
 ظرف كد داعم لس تح ةرعو ةضلش نشل اذكواذل
 ظ ” اهصماذمدم هفدص انك عازلب تتدصت هيه ويت او درس
 .ضحعفا كيلهل ا نعاذمي هفامرصنال بهؤنالو ا عانإل الو اةمزت وم
 كير اانانلالا نم اهريغالو تمةو هعمركدر] ناو ائويسم هتاعجو
 ظ فقولاظفل نع هظفل ىنغ اف فقودالا ن وكي "د وسما | نالىؤبألو

 2 وب



 هلوقبارجسم قبلا يضنالاول اف ثيح ةعاجو هدعبلا تاق

 هو" و

 يدا يد ا يرسل 7
 بالو دار لبر نلت حيل سخلا داعب[ | ةسيظا*ابلا سكتو هياكو
 ...نانلاسإل عقبال تمرح ي انكلاد يلازم ةياكلاع م
 صلو | نيكسملا ةربومواّ مح ىرادو |نيلاسملاّهعفبلا قف
 ناوي الاو(نلشم أك نانا تتالصتاعخل نراها

 عوس ءاضحلاو اعدك ءارستإت

 ب جمب 6-9134 او هبه 0 0
 يلا هيغيو ىدر واما قالطال ف الخزمستلاكيلجلا نم هيد حدسص
 .ًالاتنقاولا النا يلصاءهٌُصالك د6 ادفو بسلا ءاتجاناع

 لعدن ناش |ىنبولف ةضوملاو زيرعل ىف احرص /[دبو خلا
 احبس م اء وسم _ كك زيرصب لقالصل ادن ذاو 0 0

 أءذب.رصترإضرا ةّوفدلا ظَنذا ولازكو طم امينولصا
 اخ «ف مداد يدرو لاى نثتسا نال الما [ِن نفد ءاوعمع
 انيس[ زب ريصيون نالاقر صسسلا هب يرض و تاوم و ارويسم
 مينضياللاعذ ىرافلاى لعوب |خيشملا (يفلاخو ظفل اجا 7
 يتباؤملا احا ةعفارل امالحذ هج ا لزنو ا حسص لو
 كه(نلار صقل (هرفح نين قرف هن ف :فاوب ريل ارفجسز اك ب ىف

 كيخالاز م نقولا 00 و
 تركوا فاتلا نكرلاةينلا ابقطانلا نم تحد فلو خانم عمج فا طل دون وي هي انكب و مهيفص ٌاشناب
 ديفك لفت نيعم.كولمم عا ىف تلا لها و صصباعأو
 !سصخش لكم ن ل ةنإال هنول_تلاثلاه:مدولاهل عقر نسلوإ تقرا ومدن وآل آ/| تن وّكوملا ةعارإطو رشم ةديو ك اهو
 ناوهفواثلا طر ثنلا امو هشك يب ىرغحا امن ارو ايبسو هزيخ ام



 هن مصيالف ةمزلا ىف ام (هرح] نبرم| نع زارتحاوفو انيعم نولي
 د ا نوحبإل اكةمزلا ىف هرح و ببوبو دبع
 زر وكالاكهيدبعرح | نق و صعيالف مما مان ذوجإلاك
 لصحت ةرب اف هيف نركب نإ عدارلا طرت | هك اتعاناج نإو هع
 هاشلإز بلو ةرجشلاةر هيك اعدت دب 6 تساع] ء[ومس هنو ايهدبع.و
 2 لادل ف اًديِفم هنول طرتشبالو ار !ئكسلة عفضم ا ةاشلا
 - شرحاد دبعلاو باذم ا نعرال اكةرظتنم تناكن اونو جي لب
 ال م 0 نبل عر يسال ناعما
 ماعطل أومن انر او م.دلا فقرا :عفنم فهقو الو هو ةرب اق
 اهدا ةعولس نيح يرلا كلر كو هبقاب [ميعو ديفنال مال
 اقنعموادتدمو اًرجوم ناكو لو فق و حد طياوشلا ع ميس | و
 اذا رجول ان اعف | همك و صيف ةهفصنم فزع اقلعم ى | يرحب
 ريخصلا د حل ا فقولو يف ىصْقننٌن اجالا هده نالدكلام هفقو
 وفرجرل اه فقو ةحدو ادباه تعفن ى حوملا الدب عاقتنال ارظشنن
 يواحل لوقف هبضتقي اه انالخ اهزيغو ةطولاو بهزللا
 هلل م زمال افلطص ب نسم ا نق و صلال |ىضَتفن هن انو كج اسم او
 ا ارم فقولا ىلع هيجر (ثر ضعب هل محدرج نسما ل مالو
 فقولاف هيصو:.ريبذنلا ناب لؤقغلاوعاما بدل | فقو.معب وتو
 فن هت حارلاوهو ةغصب َنْنِحَقدلعُت هناب لوتلاى اعانآو عوجر
 ٍةِفصلا تدجواذام لذ اكح يح وهو هغصب نتعلا نلعم
 | ا 0١ كلان كام روجو نقولا لظرر نتعمسك )لاعب
 تعي بلع توقوملا لفن اغمق اولا و | خارلا وهو هس فوتوملا
 غسل ان ا(نلوق ىلع ئقول |!نالطب هجوو هل ا< ئقول | ققبيلب
 لكشيلو نعل اوهو اهازفا ص دّوق هس لن اقح حمتح ادق هناوه
 الخ قدعملا لكلام كارنرقو نتعلاز يش ناكذ
 ناب لؤوفلا يلع تعي ن | نم هان لذ امو دعا و مل | ىخكتفُم

 هناةعئرلا بام الك ةنفاو: ىوغبل اعف ارا | هيف عيتمس ب[ '

 طيبسلاو ةيإنلا و يواح اة لوقنهاو ىوخبلا نا زفت نم
 لك[م نع حرخول اكقتعبرل س 641 لق ن اانا اهريغ و ةنابالاو



 مذالا جس دقو ريغلا لام ىف ةغصل ا تدحو م عيبلاب
 1--. .؛ 0 06 ل ا
 ةفصل نيل عتل نمد به وصقم نابل اكتشالا نعسس أول
 مف هيلديف بك[ نوكيل ك(41زع قيقرل (حارخاوه فقولاو
 فوستوزلا نيلعتلارث | ييترت نم اعنام نقولاب جارخال | نكي
 الا فقول | هديك[ !نوكن الهم ججد | ه دوصقفم لا عوشبل |
 هطرش عاتتا بوجو كيلرب هجو لعب فتاول| قلعز ع طقب
 اًتاكمو هشنالهلوف و عيسلاب كلا نع قيقرلاجاوخ| تراغف
 نإءاثلاثلاو ب دالا طشلاب هنع شرخ | ام لعد سبل دلو ماو
 هشفقو عميالف بلوم اوا اًباكمو افق اولا سفن هضوقوب ا ن اك
 ٌصصِيالو هسفن كثبهيال اك كولمم تسيل هتنقر ناله سفن حم ا
 لقنلا لوب مرع حماج: اب هل اة اح ا دلو لا ماو باكل فهو
 الف عال (م هوحنو بلل اثق و لو ال | طوشل ان هنع نوجا امو
 فقؤولا هل عقو نو | فق اولا ب( | طارش !ن[عاو عب
 نيعم اكلاملا تيب نم (يْئممامالاهفقي ن |عصيالذ |ىضتقي
 ةزاوح د سّنلا نش رلا مون نو رصعو |نبا فا دقو ةماع ةّيجوا
 . بسلا ل 6 ل عُتَم ٌداوسلا هنع سا ىضررمع فقوب اهسمتم
 ل 6 ميناوج ير الى ا عض غتن حا الو قث | اودي عا الانأو
 نر يزب وا ةرشك عاج نع: ع رم (هه ىف حالصلانبا طخع تيادو
 لصاوو يوونلاوتف اهب و ىّينام عل ف :حمل (.*تفالا
 بار ىققبلطمل اى وهل ريشي اموعذ الاعب يدتيلا قف ةضورلا
 بكا : ليلى ول هن دومه بقتل ا !ناىل 0

 :لاهريغ رماحو ا صشلازعر لوتنملانلا]إ ل زناج
 تدم : 0 ل  طصم اب طوشم هنال
 لات (صن ةعذرلا نباركذو نعم زم ةكصلاب فو | ةماعلا
 ايعرصرسيلو كسلا لا6:نيعملا وع ة يملا ىجيرصلاكوف
 نأ اماللذ الثم ثاريم بلاها هتيييىلا هلاقسا امن ادار يذل او هبك
 اب نادل قو ىرنا لجو لدعصو فف ىلااماو ةلصمل ارحاو مب ضخ.

 ليلا وحب هن اوفو طّسسؤب نيرلازعخايشلا ل ها
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 ١ داوشسل مخل ل ولا ع ا يم وجو ادناه

 0 1 لا مز انجاب 11
 سوا هيط نو د فحخش هع عماسرسكم يول .
 17 نضمامالا هعفي ام نم وص ك1[ لا طازئش|نماغي
 داب نم الاياهفقيام نمد ردوا هيلعكرجو ل
 عر الا تيم سو سنت تل فبل شما
 || ذاوفقوبو هب ىرنشت ناطركشا
 كارت نقرا عم اك اع (ثيصو الوم نا نا بلال
 ناللاو فخاصملاو باورلاو بت ايّيلاك ل وقنملااهاو عاجالابت
 | ار د نربط دز اخ اءأع اع هس | لصقل ضلك
 حو بول رمز ملجلا ة زتعي ام داتعال او ه دع ق غنم سأل سس
 ضر | ىف اسأر كو |ةانب نق وولو هريعو _يئا طخ ا هل اقد حبا هلاو
 ضالا بر فقي/ اذا ام نالكل كو ىاوج الان اميل قجانتسم
 سيف ةراجالإة دم تضم اذا حصالا ف ىف (عطم عد ) نات هضر |

 ةلق نان ءاناباد علقلا نيبو بتغن#لب ةىتل كك ا
 عبصومت فقول غب ةلاوعب هب (عفننم قبر ض]غلاد اءانلا.
 توتو اكلمريصن حتعئمم ,ر ناو يرخ|ضر ىف

 مون نم تداعع اوشن ايقلاو جنيت ال ارجو تق اولاو | هيلع
 0-10 سو ياو مآو_رامع نجوا فوقوملا

 00 بادو ضاعن لمد امم رمح نم

 0 طحن نول ن لع ناف ةعاشال] افتنالا نكي ناب عاشمملا
 انكر عيب مشل نق نا سنا 5 ضراواراد
 ا فاو لوجين او قلطب[زم تقولاة مشن وهنا م :/
 . تاهلازماكلاف خابصلا !ههرمزحاي قفاوموشد ىلتنا ل نحا
 ٌقداو هريعو ريسملا نيب ةقوفال ية سلاقو كينسلا هه عنضتسا نلك
 كلام عو كلوا يدا كو ءتحمب حالصلا نبا
 هض_ثكيلا راو يرزنر ىلا ىنآو 9ع بار وسلا ى ح ع يصرو



 اههنميلكق الطا ىف و ةعم | عم نوصل تح ثدسلا روج مشير لام
 كالممرح اًدوجسمرثل“ الاثعفو نادهنئامهد احلا اكمجو و رظن

 رثكاه بج نارقل | ناك اويسُفتلا لمح ىف كم رحب الفالاو هيو بنج ا
 توف وعلا جبارل !نكرلا هريغو ميسوبأن م بكرم |سبلكو الذ الاو موح
 هكاملفاطعالا فقولا عديالف كمل | ةنيلها ءطرشو هيلع
 نيعمريغو|انيعم ن اكءاوس ةضوقوملابكاذ بكين |-لهاىا
 لشي مو هن اين ايسيو حصالا لعق ليعملاربئاماد (اعطقف نعما/امأ
 ءبصلا_ئفقو صصيالمنا لعد بنار ييملاب فا طب كه َءلش |
 ففوودبالف هسننال هلجق تينرن م عتبلو يذلا اديعلااو
 هلوقلف سفنلااما ) تالعال و :ييدعإلو هسفن ىلعن انام
 ةياورافل ةومل |لّبسو لصال | سئجرمعل اسو رلعسإواص
 د وصنفم نالو قح عفو نوكي نا ع نصب ةر لال ايسنو ىف اشلا
 كلم ليضسسو :عننملا هيلع فونوملا كي ناثقدلا
 ئثفولا ؤل بيج ان م ن | حالصلا ن ارك و هسفن ك1 ناس الا
 ةيجم ةرحاب ةمولعم هرم نيعلار جوي نا هسفن اع
 ا الف ةيهيلااماو ةرملا ك[ن_لثم هسفنل اهدج اني
 ثلعلار كذولو امل ةيصولاالو نم بم ا عصنال ا" ك4(لل الها
 بنا| ىلا ىف هجو هيفف نالف مب فلع تففؤو: لَو
 زلال تقول[ زال تما نم ا هريس فال 5 | نين نك
 ةيعقزل نبا هعيتو طوول انفك ةلك م اح يلدا 7 سرر مج يلدا صك يلح فيتو قيما نال ةحاج ةرذ او مامالا هلاق [ل هبصول | جدت اك حي هناث_روغُتلا ىف "ةلسسمإ

 :بلها*هننالذف بي لا اهاو مادطاال بح نما عافقد هن اك مِلع فقولا نوكيت تاب.انكلا ضورك قمه و
 اعالو رز رم واع نقولا الو تل (ّضنس ال (, قلع هيصولاو باح ا ف طبلست فقؤولا ناهل ةيبصولاو هيلع هشقولان يق رفلا» ككيلا
 ف قوب ب زئزلاجديالاكن اهرب ىف رق ال اعرش ن الوتمتم (هو ماودلل دارت ةيرق نقولا نال يذل | عن فولا فالحب برح
 زد ىف ةسرك الث ح مودب ال نم ىلع هنقول امسحي ال مودي الام
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 هنالن يلا الها اسيل (,نا( كبلعتلا .كضنالو
 1 ل م

 ناب قرفبرفو رلع رلع ص قولا عصبد دو اعشيلتلو فم نوومدلا
 اًماددرسلاو كلل ن الخبل كتي نا ا ماعطاب برس انه

 -فالقن هيفر راسي بسلتن هلنق م دك يذل [قيرطلاعطاف
 ايو هعاإ 1 ازل ءنخالو ىؤننا خى3دلا هيف ىدنع ىعومل
 | زلال نفسا وز حبال باياعلا يعش
 هيغل د نيمد_ر بكي زنم املطم دبعلالعمنف ول او نإع_كلقب فركف
 لكيْنكه ل: انيعلال و بقو هل ىدواو | هنمهبه وول اكدكا ال فقاو
 نقلا ىلع قول اكد يلع فقولان دبع بتاعملاو ةدصولاو ةبعم ا

 ىشسنون معدي نا طومشبال و هنم ىؤاولا كلك اب ناطر ّس شفؤلا مغبالو
 همت الابن ا طرشم ريقي وع, يم ىو ولف_رظثدجابالا
 هسفلإعفؤو تالوح ب عن ناطر شو انيعوا اه ينم
 نيس ا ءآلرل مضى 31 يب م لاما (ممكلوفام 17 ةريغو
 فافؤالاب عفتني نا فق | اولان إد ابخا_دب طارتش. الاكل يس هعيرسبإف

0 

 ودهنال مهدي د فقولا عير مى ضقد ناطرشم

 سا 2010 رس ”رصرو و رم أم ةريغؤ هسفن

 ل[ جاتنس [ز مف ف قولا نم ل طل علوخردب ئننلا
 0 هعير نم ةجالا ضر صن ناظروشس مهنئا مث *َنب يف ىنبو
 ليلعتلا انه نمو يونولا هيلع هن هيلع اني د تراص ةجالا نال
 ن'اكهبلع ايد ةرجالانكترلاذا يف_ك[ذ طرش هنابنخموي

 ظ ىلا حرش ف ةعيدر وبا لاق خاجإلا هدم دعب ف هطرش

 ظ رمى دنسبو ._حاصم نم هناك بعرلا عنب نع عيددضيف
 221210111101101 مرشبولاهعافتنالا
 ظ جيس( ذ دبس حالصلا نبا بسلا ع ناوجتضو دلال جمال

 | يو عسشن لع نقل ذاجا شالا ةدايزلا د جبع الو تلشنلا
 ظ 0 ديبجارتن 5 ا 0 |نمرظنلا رجا



 هئتروولو د:فاقةلاهندلاةينزي د خو اناوويا |
 7 و و جم يدع هلل لكلا

 ةأطي اح هفقوول ي:ضرارخلل ف اعلا ف و زاوجلل (جضا ن [جو يق
 كارلا رص اعر ل/مزعدح|وك هي نسبي ردنا ع ءارقغل اذ
 دحاولا اب ريمدوهو اذه لفن مو مس همم

 كتل نإ دال عم اكل هلخ ل _ ش
 َةلسسملا هزي لعتبب هنا بل قررت طفللا: اذه مومعيو مسيل أ
 ةعايجو |ناكادحاو لنيعم قع سن قراذاف لبعم_يلوبق طرشو
 رعسبال < بملاو حيلا زاك ب (<ال (,الضئم ميلوّقطوشا

 لقلاطرهش الز ق و نيرخاو -دمامالا نع . جيجصت نبرعل اه

 نمر ل6 جول اذهيو >ملا مدع طرشي زعن ف انعالا
 _را(غلا ناةضوملا و م ور سلا تب اب قو كبه زملا مب
 غلب اقنم ىفوه نيل ةضوم اف د اتخملاو تيا ف سلا6
 نادعب كرذإلا لاو جادلاو عيحملحس_لب نوثلالا
 صوضنلا تك ام ىوونلا يعي فنصمم اى أرول و اصوصن قاس
 هل وغر تتليرزو تباوصلاو ا |هنا لاهل ةميالا مالكو

 ىناشلاصوصت هاظمنالا 5 قبسلا ثاتخ اور( نما نإ
 وبلا ناوضتسن امىلعمالا صن قلل اد اق و عضوم ريغ
 لطب ف قولا نيعملادر تان رهتعي ن وغسيو ىنناطوشب سبإ
 تكنارتحلا نيعيماب دسمنل او وك 0و مل ممول
 هدرئتل»ا وول ام فقئولا ف لاوبّمل اط خش الف ةنيجا
 هعياد ا ةفلاع يوتا شقرا للام
 كلاثلاو ىاثلا نطبلا لم سل قح تيوب طوشلاف هزي نإ ةرعب نيله فتولاداص بيزرتلإ!عهمقولاو تام مملبَعَف
 هب (ييالاب) صالون عكس | نال لوبنل اذ در مزعل عر سب
 0 ار ايرث رمت لقن لاخلا ماكنات
 اهتنادعب وم زلاو تنثدق_ضقولا ن 28 رفد د ارثراف



 فقلنا انلق نا كاف اضيا هلو نق طارتشاق قالألا ىوتملا ىرجاو
 هذناو )وال /نطبلا_لوبفك م هدرر هلو بف نقاوللان ه قم ا
 - عناللةم درالو ملوقربتعيرل ملبت_نضمنؤئلتيانلق ناد
 نوفل مها : - وجال او ىمهتنا نمسح انهو بي ذتلاونيحرشلاةي

 0 لاك ملوبف طارتشرا لذ ىضتقمو فق اولا نم
 سلا فدرب دنبمناو_هل ون طرعشالن | نم هلصاو داي الا يف ام 7

 يلا ناو باحد الاو ىعن اشلام الك زمزم حيي ذل ان إوبشلا

 نوما ءءنلخ مغالكه قاولإ نم ملل اانلكن إو طارشالا مدع
 فواد لوقو ى ناب نت لوبق ىلا ةجاحالفال ات قولا دق دالوا
 ة:شفؤل اة حدو هرب ركن ىف اثل|انطبلا در مدكمو نيم ا بسوق
 ١" ةيشلابدثتضوهو ى ثلا طبلا در مدعيو نيعمالوبقو تفقوب
 كفقولا يدلاطرشس شيله ناق ى الان طبل اد مدع طارتش | ال

 لطببالف طسولاعطّمنم تقولاراص_قانلانطلبلا“ دز اذا_لب
 ١" قئااذاصيالمقولا نات نيعملا_لومقو :ىيصلا تالخب قابس اك
 لطبو حزن / نإ هدعب نبل ن اصو هلوقو | داشررالا كردعازلو (هدح |
 البدانقلو اس انكلاو | عيسلا اعل فق و ولف ُيِبصعم ةيجو نقولا

 ١ كفشالادوج الذ | لسعالاو | ةمرونلا ةباك اذكو مصيدل اهررصخحوا ١
 عاطقوعمهلسلا ففوق طلو ليدبتلاو بد لا نم ميجامل امنتسانكب
 طرشااز ار عةيصعم ةمج ْؤحلطِبو لوفي د كرالا هّتنرقو قررطلا
 يعو ةابنغالا ع ب قولا غصيف ةدرف نولكالةيصعنلا قس | بلى ف
 وه ضيا: جا اعئقولاف قرملان | ىعءانب ىيساصنلاو دولا
 كرف الأم الكب بتنا ني اذ نيتملا تل 6 وفد هبزفلا ١ كيبملا

 قبزطو ءخيشو مامالا ث انخاو ل افئل |نعدالقنو هعكيجرت
 دحاسلا ةخضتولا نااورل ذ مهاوح تنارت نبق ]علا انباصما
 5 اكحو هلباقمو فوقوملا عؤنم نيماسملا_كيلغتاط ( لاو
 بحيالانلو كيلئلاالةةيزغلا يرط هْيِم ىرملا نام ظ عملا نعمامالا
 انفك مونم ةثالئلعر اصف الان وحب كب نيكاسلا بباعبتتسا
 للف يراصنلاو دويل /ى اعالو والا ىعييفقولازوج اب

 وا ارلا



 ' ري صهنوهو نيخانتلانضعب ميل | به ذ طسوتن سحالا نكي عفأرلا
 اطنف ىرابصنلاو دوميلا 4ع شئولا_كاطباو : نعال ار كدشقولا
 هنو و هعبتو ةيصحملا اع ةناعال ا. نفل قاشفلارباشو قيرطلا

 ظل يل ل ملي 2

 تس. 80.ةضق

 _كلاَوف نالخ هن ((ةعئرلا نبا ةضرةعاو طسؤنلا اذه نن نختسا اع
 ًةِصعمإ اع ةناعالان مضتب نالطبلإ عذارلا_لزعتو دف اءععس(سضالا ٠

 ةبصعمل ان [ئري( كن الطبلاب_روصلا نه ىف ضزادلا ىضتقل دق
 يعن ولا دبالو لاق ناف ىاكلا هي راوكلم الك تففاوبد
 هتروتلا ب كو سياتكلاو عّيبلا م اعاع_ئقو ن اة يضعن هنفام
 ةقبرطلاء اطفو ا ارسنلاو | ف (سفلاو_رانكلا حو لمن الاو

6 

 ةيصحمالو هيف ةيزفالاملع_مق و ولو تب ل اقم نيرم قيلاوا
 لاق نانو يننا ن [جو هيف مديل فه :ينغال العاشق و ن اب
 هش قف ةبصعم هلعج نم منه مثوحو تاسفلا ف ف قولا

 ناب مللعتو نالطبلا يجرت مث تال إو كقيرطب مدل اماق
 ديلعتلاازهىضقم نال لوا |الذ ةبصعم ا دعه ناعا مملع قولا
 ىدحا طلع: اخ ىف |رلام الك ن عقو هنا_رهاظلاو نالطبل م1

 سيستم

 ا ورلا ىف هبلع ىف يالاب نيتقيرطلا نناف
يلو نبعملا ماع_كو ام اكد ابسالا ةس كهل ته | : كعب
 : 0 

 هلو و كى( دل س يلو نيعرابهصاصتخا|ىواكا دارم ن أر شوي
 وهام نيب ُتِبح ةماعلا ةيصعم مدعو نيعلا لوبد هيفع
 :هلبق امن | لع هّبْدِب طفف هيلا طرت. وه امو طقفف نيعسملا طرش

 هع

 املثم نبعل اف كن[ س ياو غب بك ذ تص اصتخا رش دون هّماعلا

 دفا



 ولع

1 
ْ 

 ظ
 ؛ زا ان عب ارلاو هوك و داب د( طرش نكي اوتحاوه وم ,ازلالاهشل انلأو
 ٍ باطبو ىئاودعنإف قلعمو لوقب دار الا داش كاذ ىو فدصملا
 ١ يما ازك كت ففو رشد ع م عسب فلعم حقفوهبمقو
  ةلوعلاثن وول [اماو: بهل او عيب سو < 30 عم
 ظ قم مالم ان دعبدياسلا لهي اعل
 ظ ٌفلارعر بولا عمل ةناب قكساوب اذ اتسالاى فا دقف نيكسلاى ع
 ظ | و رتاتم اةدعبؤل تنل رعبا ريببتلا ةيزتملا ا

 ظ دهشيو دانت ب حبص ريض اكو وجل لتفن ةيصو وه لب
 ١ هتافرضلا صريدنلا ب ينلعملا كمالول ىف مالا ض نحصل
 ْ لكو ىلع ااعنوحر ل اك هتومرعيو امن ابجو لجر ا عوفتو : لوهو
 هلو ع[ ضعول_كاقنف ةبيرو 6 ةسل 0 0 هنن روك

 ظ دكا لوقو دا وسو
 ١ ئانناب ل كتللهضقولا :جعيالمن |ىتاكلا ئسرؤملارصنو دوضصتمللا 2

 100 0 يا ا
 00 هرج لذ لح لفن ازكت فقو بل ولف !مةوم
 00 ا ترجف ل انني سوا عضداناا 9

 ظ بلاقولذتفومربغر جا مضرصمل تبصونل | بمعي اذاام ن
 اص ع ابعلا نبأ هيمزجا ص ءارمذل ىلع واول هو

 حادا هنا طاسعلا بام الكره: اظ نايل ةيسسل فو ىئاكلا
 ظ ىغشيوافرجصقو البوط نب ٌقرفالان | 1 ول 17
 . دعبباعكدوغواّنس ثلا[ قفل طع تفقو بل نول امفكاقي نا
 لحانةحمرعز مايو 76 اوف هنادبلا اينرلاءاقنإ
 ظ ع ةدمفخقولا دساب ذينمجد ارد نولي نكاد كاذب عيبا ةيزملا

 ١ 2 .بالفر ابخطر شب فو ك2 طبو الطاودع درب الف (نرلا
 ارش ابانلق نا اذ قتنعلاو ةقرصلاك هريخل الو فقاولل 3

 مايل كيتو نادت اءلصاو داشرالا بلح يرج أك
 ْ ” عتجلانفو_لطبردق 0 ا يما



 م

 هعيلز او | هني تمادبف عجيري نا ءويغم الو فتئاولا_رابذلا طوشل معيالو
 مثجعز امل نإ طرشس نق: وولاذلق قدعلاء ل اع وس | ىف اكم هنا

 ظ ذو تسل ادفف) باح اف فصلا ناكمامدعإ مصيالن لصتم ىلع يدير عجسمو | هريغلو | هلداوببس نم اكيسهذول اك ٍ/ارززإ عطقنم

 ةيقلو هبرقالا ف رصي نارفون ثقاولا٠ بزقالد عطقتا نأو

 ارمو_م ند رومعوطقنان كلو (عطفنم والا نكي ناف هلك بك
 طمسرلا عطفمم 41 انه ىف ءاوس فق اول 4| برق

 ٍنم,م لاس داشرالا َايعو كى زك س يلو *اشالا عطش رم ىو

 هريك

 ابوح ييصتخي] هفر لعو عن اهرظا نالوق ءاقفلاب صخخل ةومعلا نيالعي..:ل اننا مد قرف حصالاو ثرالا ق اقيحسا الملا برق
 2 ا ران ادارات / يرتنا_رويمج ام الك ه بضنقل يذلا ف اظل ناييمذا-بيافو ٠



 ؟ راس بسلا يع

 اكياس

 اذهل

 ٠ ةنيانكلا ف اينعا للان اكولو سيما سمح فر اصم طش :ارفغلا
 عطّمسا هسشن لها ليج ن اكمل وفو اوضلتمز |و ءارنمؤ اون اكو ل اك لد نا
 غ هعيرل نومك |تقولال ها لمُجج ا ذإ ام رخالاعطقنمو طسولا
 بفقاولاايلوس انلاب رفا اعف صين اف ىق اولا طرُس سامدنال
 2 قى فنصملابكل 6 اك ء ا طسولا عطقنم ف فر صل ا انهي اضيا
 ١ هي ٍديز لعن قو اذااما عاطقئالارم]ةفرعم نكم | ذا ام هجرش
 .. كرمفلاىلا نصيبي ردع هناق ءارقفلا لع بلوه لجر اع
 ١ جطّسوت لور جى علودلوغب دارياوهانهو عاطقنالا انهل_ئاالو
 . هربغل هرارو ثنصملا هب مزحب ىر اخ اع ٍري]ز لسح دسسوتوهو
 هتءابعو زيجولاه يو عدت ب ابا فر عيرلن اء ىداهل كلوقو
 |  ىاسرف فرصللا ةدخالا عطيفشم و يف ببايرالا فعن ن اق
 ١ ريغصلاو حرش معن _ذيرعل يا يدشيرغ كسلا هذه نع ذارلا
  ةطابعز الخ الا عطقنم فقو ويف بالا فرعي ماولو تلاقن
 ظ 0 ا نافطيسولا
 :لئبلانكترل الداهانكذ ىلا فءاصمل | بكت ىلا فرص هؤر صم
 . هلال ارغلا نعالقت ةدي]و ز نم ةضورلا بجاصاهآكذ ذرعلاو
 ١ رجلا (عىعمرو اهانعمر باغ ى ضتسن اهره الو طيسولا ضابعب
 طريسولاّ بع ونعم لع. كو اخ اج ابع.ىونوقلا لمحرفاو
 فئقتولإوف رعالان يجو رشم .قواح اقام ناب, ضرع اق
 . ره ايكدبجولا عسانا ىوافلن ا تلعدقو .تالطب قلطملا
 ثئرلاوبسولالذذد هحرش ىف فنصملا كج :بيلعيو |رثكهئ د (ع
 ناب ابوق ار (عّس ارح شي هرخاىلاهفرصيف هيرصمر كدي قلطم
 | +فرصمو ةصاخ فصلاب قلعت ف قلطمل ا( هسشتتلا ةدصق
 جلا رابع( خالا عطقن نص تحد اع ءان قلطللا
 تحت فالخلا نيج ةييولطم اكمناد ارم[ سببلو دحاو طيسولاو
 ١ نياؤع نقول اقوسإرا بيج , نا نرصم لت قو ىفمالعاا نا

 -_  طرشالق ابل ت يملا بيصن عجر رح ال فدو (هرحا تاماذا

  ثصلاعنمااذاو دجوب ةادكأ نحب علم ١ ارفنا ءارقفل افا ل اقتنالا



 1م رججلا دراما 1 :كاصلو مره لارعرلا ل لباو روثإا 1 «لفاولا ازيرا واف لا
 ل رعود الا رضع رش واقد يفوت نو وضيع

 وا م اواررعلا فلا طرمول و لوريل رم رف تا وتو كرسع يور

 026 ارا رك ربو ازين كامرا اذاوتطم فوك رخال رو صال ارعنضا ع مياعب ميال )انيدكي ترين التخاطر ولد طنا تزل رحم ظن سلاف

1 1 0 
 ”ح هبت! علكرب زنا زوله ردد هز اهرككال م فوقوم ار ايلا بزار كقول از لع ةلمرعد

 وفلل ملاك ناجل/انلر ناعما وال ذاع ياك لتس هل راغب ير
 ة زيراوالا ناموا الروج[ وق رانا ع نرجع
 7 ارش رونو الرس ريا ااا
 سيدك /يفمم فسر ماروك اهواز ادترن ذيول صم ا( دارج ونس ةلطشإ] يف
 كراع 6ءلرصلا هدي عذب اذ ورو ريما :كاعاوأن ب حاز دخع نلت
 مط امان /رعوا دفنا طوكر از قزولا رينو ا: 2و ادمادرقع تر سدك/ااعيعتاز )اب,

 رائعات ٠١ ىبلاو اور هعمإ  ورصو اللون مو هئاذك قدس ب رتل اذ الكفن
 [ستئاللااة له عراف[ صرف علو اعمل اد عز ادقا علقت فل أس ا مقدم لب 0 لا : 90 2



 قارا, اكوشلاو وف ردو 9 مرسل از لزرع ف ااا (0/ا/لام نرعل مطس ناك

 نان( نادرو مرا[ اوك اذ نيد
 هاا دم سس رافع مرح اذ فار. لاول اذهل ل لع

 الايد ”ان لوم رادلسم ونورا غنا هدر "لرب رتلرعلا
 ظ اروع (نيطنر/ ورك الرس ومد ل /1 4 و عوامل امك ةعترو وغلا ادع /رمخ

 اكواد اعز عزرا زمر رتل بوك اضل ور غر
 ور سفر تير تفوق (تايلا# اصر ( الف مور انكم

 عبو "يان فولات الما نالط ارد نايا طلي الر الزوار
 نبلغ

 ل/اردلانب/ للعلا طل عفا زعمه صامل اعيان املس
 ئسصروو فق” ماور فس عملا ذو ربل / الانف رهقد ؟ىلي هر قرا رشا ور

 لب

أتي وت «ىهاطيازل يما ظل: قالو يدور دل 0
 ارا 

 00في: رلعا علاجك تب قول الجوف ككل رغد

 ا يمي لااا نفول ياخ لاداعي رووح رأروتا
 /ماطالر ضف را ره نعم راف ردم ورا تس ص نسا 4 نإوخياو !ئيرع

 /ةلاوفالسار 0 الئ ير رائف ةرفر نة طرضوو ناز ش ل
 رن كونان ب لوا 2

 ناطر" لقول لم جربكم اوشن: لم عرض للف درغ ديي و
 ا رانا عدد عانضا/ياروجد تلاد عرسال اهاداوالا إبل رم 44 روس فاول الو رار و62 هكف فس جتك صوم

ورر راع لو ةتررو هلك سرر د سيفين
 ”ةرتبهيرقاك اعقل 

١ 



١ 

 يك نائوال اين طير هس رايي زون زاروا ل ليك بسير رونا
 دار لعلا و الدرج اري ايونلازدعبؤ »ا فولو وار اريرن:
 نول اهركرازعءوالوااعسففو انو قرت (مرمارتس,نلطانهن اهنيونرةفئارلا
 . "ةرفارلاورم انف داصالاب /لفاطنلا _جوقارلاث أ ارنا الدغر/الارلاو عزك يشرب

 فيل عاد مو |سدجزنولاعاعس داع دولا ززونردد ا كن رزر سار ترف طرا اق ١
 نارها 10001 1 ءايللاراماورباز وكر ولا نوم اللا ىلاطن 4 بع

 الز ار مانو بتسوي لتس هاازج زارنا «م .٠ لفل
 هلت ارفاق كرا راكع نا از :ةزقالاما ع نانرإ
 ك2( 6و ننال رزقا دوكر ب قسعلا يغنيك يورد[ نارين
 نل'رارولا ' روكا كراع قتلا مالو ل لاز يهل 210027 راليلعلا/ 2

 -6 عوار للسن فكرها: يي ار وكارينا
 اعلا اال وفاول اوطيرلو علونس هني هن روف هيمن وتلا ل مس ادار الا فن و دره
 يلامعالاطنراذاودجلل و زركللع واب عراف رودس تتن هير
 ةفارمكةر والا ةرهلاق مافلادزع طنا هضن ل رولا دال ل لمي غفوا نال نت
 2011 0/0 ن افرع ماذا (ملصم ورق لفل هكون: د زعبل وصل
 8 از لطم زل سرا: ْ /.: لدا نعل دعس ير واداز ريا فذل ابقا/ال ع ناؤلا)

 رك انزاا اله از كاوا دسغ قالا ار اوال والدنا انفال علا
 ///را و نزونسا دا ذو لالي ذقن طاف ببر ليو قولا نذل هلإرلا
 0لتر يدل عز ضروري نار هللا نيس مرو
 7/7 رانش وبراد اسال اوبك ركن ةرل ورا نع



 ظ 42 'ء لررجباسرطب هروب نييرلا اشاره ضالارورراوردارلاتا لو رداع

 - فللاس 0 تر فرايايفشلا فل زج دس: لعسز ركنا هر هدعرزرسس

 - شكر ::!للئرسزع انلارو ور | وللا عضال راش 6 دلا4رس ( اذ ” ال ا ل

 ملسارام از فر عليل هور ياساعؤ سمي ووو زاد ب عب داو لح | عافانا ني ميكعلادد دلو ««ديؤفد ! طا ارا فانك وتاان ع ١ طرديا رول غلا رس ديف ناد وجوب قال ليان ؛

 ار را 50
 ٠ ,/ , 34 / 1 /. 0 ١

ْ 

 ؟«اعنرارصريشرهد نما داعب (رنومر يار 1 اوسالنرلإ ويقول لامر ورا

 نال انا ةييوخ : : : 5 ١

 لالا: / هلله ب ةرعماس ذا تقر عروس وس
 /ن يالرس عير از ا لرش كو الراوالاا:ىدالد ]كنز راد 1 ةروولاةرلكي زوبر 0 ااا زف رأوا يظفر ؤسال4 غري اه موفور

 0 "ا 1 ' 9 تا :

 دطعارا عبرا بيدا مياكلربل_.” رنا ل
 1 9 دلت مهترذث نشلدع اطر لوت ع0 /عالاماوك ربووالوا

 /ولا ظ
 8 رول ميد

 ياسا 1 كو طر ريا ولو ويلز هارت



 14 انقالار ك1 مرو اند هه هللا لق, ملارعباو وشر ممر ف قاد يفل
 37 ل0 اد ام دبشلا مالا دفا لقيت !قعد اكن عل نفقا داداك
 يرانا 401 وز ملط اص (راأع 0 "كولر لوف مررلا# بلال فوغ د
 رز زوم زرقاموعر نادل افلا رنا بارا لا
 لراس الواط اعنف داؤلف نو«... دارا ردات انزل
 'ال: ركام ]للكسر ار فيصرم از 0
 ليش مهما ةرو واس لق اعلم. ال نعال /رتسان /ناهصادفا رونا
 يك وول تدب هفويرعفناولا ' عشا دامس كل( ريالا
 ا ورا ةزاروفلا ءىوعبلاب فاكر روان ا؛ قرا اذاو نكن 117
 00 ريا مالارا كتر ع غلزر رئاللا فالطا ل سالك فلل نينا
 00 ودلا ع اذاو نس وسلا  لواشما

 لراس هرم 1 ركل رررعل و ان اله مابعد ربطت هيك فر كهف ١
 ى / للان هرممإ لئرلا# اقف رانس/ وارد ليعمل لاب لرقااف

 نازل وعلل وا ربانسا ووالد هه عضيلف يل لان اع“ 50 نام
 لوليك لل ورتاء لش نر عل لالة 4 نناب ا

 لاف نعال رضورلا يووم ا ابر اطيل رمقرتبا عير فسلا لا
 رات بطلا عزفت( عاراداعع سف لوا رداراطار كر الا 2

 6 ملاك ريس اصررم ران دهون رقم انلقادارر ناقل ني 0

 قالو مال ئركاطرل عل «ءرعا /ارههربإلا دا اللا ةيرقرلا| /

 ا و مر ل » لسفلارا) بيق لم 7





 راض عبر اوما م فوط علب رك سلا دصرلار بع
 ناقل ودعوا عملاقس اذا وسلا لت نعال ناز مار دعو مما
 رو [متنللوصرلا رو سلبلا فوت نسال اده هوولو او سقصرلابر ذا

 كر ار غام طعون عشا لالالا زامل
 رق م 4 ورب مح
 مؤ لا للاب بمكب وون راو سور مانا تيزس تاور

 ننس ريل نا 1 هرقل( هيك ننس | رولا /ا/ازوجار افووموبو اوصف ارو
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 . للالاربا لا اررعو رافت لع اهورتش وكنت لبو وقولك لدم اد اطعم ني لبلا
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 زف از هال والعن كاس رولا رع اكرام علطول امو
 نقال لول نرل لاري ىلا اها مهد رهن اروحومرف ى رتل كازا يش
 لافث وذل انا الاعرع ناهلا ونال ا انحرمشي ل: نزف نعااداديعل الإ 00 نكن انو عار ويطوسا دا فض درس هذ نال سلع رانش مكي تدكتففا نا هالك زكي ولدا ددزملمسد
 فر ارتفلا فقير مفي لدحر رهف رقم ع سااشمل (/ وح للطعن وسلا ريع السلإب
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 دا رواق دربال وت | الصا» مو راو يضارعارم ل تلاتسريرا اواازا
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 الي ا باوثالو عوجتلاو بمإ اوثلاىف ةبميا كح هبل سس صدق عم ناعوت
 نم :بملا تناكرلو ضوعبى | باوث بدعم ا فالوذبمملا ف هبج
 هبه | لو ئشهمزطم اراد ثا عباول نال يلخالا ف همي لعتالى ف دال
 ةداحل اد ارطا/بجيولب هيلاد تسلا كلءاقعو عفانملابتايعاللاهاجل

 قري ناد ادابوهوملا ةصق بجاولالهف ا

 لكازه / ىلو |قيرطد ةريخف ى عال طعس اونا[ بحي -تيلاذال
 اهلعم ب اوثلان ن6 بالا تاياديقلا ناقش بلا

 تنفق عل اى اع ا نوكيو دقحل ا: ىدريظالف 0
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 0 بو بانتس بلان ادعو سازهر ضوعلا

 ءوحرلا ءلصاك داخالاقالطاو الو نابحباو

 نالوانهإلصاو ةضور [ىن ىتح دة شير صئومفم ةفدصلادةيرملاد
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 ريغصلاح وشلاو جدد ةقرصل ىف عوجلا مدعب ةبراعلاو امج ٠

 بيناولدعاو نااوتتا لوح حملا ثيزذل يملا لو نيب توافملا

 قئالاوركزلا نم ةن ا ري لا
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 ءلزمؤمالابدارملا وج عش بهو داو عداد 9
 يبن الصاللف 501 ةهدجو| الب بدسم |ماوا بام هاا
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 ةفصية دع قلعو | هزبدف (قيقروا يف نبو |[سرغف انضرا عرفا
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 . دلوتساوارسشفل ابدل بوضوم اى يع جو |شرالاءتبقرب قلعتو |
 ١ كمواهكلم كاز وام الا | ملا قلعت لكهنومو هنناكو اهنمالا
 الور وصلا جز موف عيجءلصالا سيل بوفوهلا نععرفلا
 : كلم داعل او عرعلا_ك(م باو وص غل صالا عجرب
 عرب تح نم دافتسمربغ 03 رالاكلا الووحكتو شر اواارششو ا

 ١ ميتا ندا ده تهور د دل تلا فاقت ةراول بق ويلك

 بازار | يع وص كيا اة 2 ب د دعو إلا الدعلل
 ”ةخلاوهو هيلصول ا نابهلار اسملا هلد هو دعل م يذلاكد باعلا

 ةللولعت لفنااذاو لزبرل ىذلاكمن 0
 " لضاللو عوجرلالصاللذ داليثسالاة ءوصريغ ةسكذ وم زاللا
 | نيرلا لك نوهرملاو شرالا بلك ف اها ىدفت نا
 | دو :ىطز طرشمب نكي بحالا نب د ىئكعبي ل امل نال عجرب م

 ا
 ا

 الو
1 

 ا 4



 ريرتل 3 6 الرغ ىح نلعتو ١ررتا اكم الر يغقح نلعئلزثاالو

 فسار طور لاجل لا هئغصب ئئعل | قدعتو

 هبوهيفص ن اف هيلي خرفلا ادامزياميابإ ميد ياء السا وتلقت و
 بتعئفتمادف اهو 0 اما ع ىغلا ةيال !اوهنعهمل>||ذاهيأ

 تعجب عوججرلا رجرلا عقد ريم مو هفسل ا هي عفا (ةبالو

 ل وذ_لصالا ن اكن او ةوح و هتضقن

 لصحب امنا وجلال ا اوال ثالث اروم|نصضس ثءابعلا هلو

 قاتلا برهوم تهجر الطيش د لاوس تكبشو مف ايل
 لكك ارت بجوي /قح هن الط اقسأل اب طغسيال ع وجرلاق حن |
 قلعت نعةيلاخ عرفلا تام ىف نعل تولي قلحتمو فو نبع

 هبضهو (من ا فرصتن ابل قلاهمأوربم دن مالح

 هوطوو اهتز ضقت و |ننعوا هريعن م هّسبرر عوَفلا
 ىقاةمالا

 0 اما ندد تو هتك

 كر ل » ناف نيدف احدملا ن اعاذ .بالايلع
 . سوم لس ف 2

 نا 0-0-0 ا

 ككذ[ن اكسال( وس

 مدان وعملا كر خلاو لصفلاء ل وحفمللن اكسال(

 اناا هدول جفا اسيرعتسم !تاناتلال 8

 م الست ا2ت يا...( 10 ملل اتسم
 “انج رس كلاب ظفئلملااما ةطقنلاماكحا ىف (ينانو ط افئلالؤ
 باتشنألاد تالاد هاما /حم رق :طونلا ناوفو_لصاىعبيف
 لا ةرم ى نب |طقتلملا 0 ٠ تامالإامإ



 00000011111ب9 رامصلا بل امنه
 رطنلان هالهصتمو_ر مالا لام هنالك ع راوه و ضيعتلا دحر
 ناعؤن بلاملاو ةريغو لام ن (مسفف ين لاب طمتلملا اماوميلا
 ناننصى دآلا يغيو هربغو ىدآن مر يط جاويحلاو داجو ناويح

 > الا ل مف ك/ذ بتملعاذا هريغو عابسلاراغص نم عل

 ذا طمتسملا ل نايبنماب و بُصال عياض طفل تاكمو :- #) 
 00 ءيجبح قايسو دبعلا نبعرج اب هس
 ااواعمالسالارا د ىنطاغنل انادي سن لامس و نتا

 قس( لة كجم هدد ايطه اب سلال .
 طاقتلاراوج ةيسرضأل ]و آو بو مالعلا (سيوطاقفثلالا وقسم
 ا” اطر ء اب كدر يبلانا ةيديس فيدخل
 اهءاكد د [صافعهفرعالإاهذ ةطققللا ن عدل سف مسد ماع دس! ىلص
 كي 220 لإ شك مك الاو عحاص ءاحجح ل 6 10 فر عم

 ام لاك بالا 1( طف لاق بيذلاو الكبار اك يلا
 أملا اهاقلب ىتح يسال انو'أللا د درت 1 نسي اهُد 201 املو
 ٠ هضعل " حد دهر نمه طاقتلالا جدبو ير(كللظفللاو هبلعق فتن
 ْ 1 1 اسر و ا 5 اقشر

 ظ نب اج طاغتلال 6 كل اكعفرصنلاو بامر (ب هل الفن ال ووعد

 ظ | ١ ةيلرت ةصاخ بو نذل عن | وطنا اكل ادتاامل كمل

 ا كاس الطن ردك 1 ل تقو حاض اذا زبسلا
 ١ ١و ريك ىف عاضوازهممريغ ن انا هيلع ةلالرلا, ة دس
 ٠١" نا كلاو ةماآو | ناك ادبعاقلطم طن لل هطاقنلازاجنمالا
 ا ثحى نالاذاام ندد [كلمولاهوطو للحالة ماؤ | اًدبعل 5
 فواح ا قالطا/د يئن دياوزلا نم نمابهلو فو ف ايس اكهل لح
 قر ىادنبرب قو نا :هداكل ثوزوةنص واد زيرعلا نم دوخام

 2 اهيلع فاخ ناو طاقتلالا بعالو طتمتلب نإ ةنامال ا( دسنفت
 | 0 يلا تال جل اد ةنفي حالا تتوق تغالاع ْئئابيضلا

 كلتا |توبتو هجضموهو هِيْبلا قف اع ايلا يدرج



 فايزه صد لكلا نهد سن ا
 . هفاخزم طافْيِلالا بدنبإلو اب طف ايس اك ماع سيقما هغيدرلا
 دف مط الاب كح ن ابءازه قسإفلا ليد افساف ناي ناو ةنايذما
 هلوقرقلعتم اخ :4 لوفف كاملا نوكي رذزو طفلا طاقتلالا نولي
 اًعلطم هجاص لع .طفحإل اعباضطقتلبن |ركذ نيا طف
 هلفعو اوف سب عي اض نوكرن | عم طور ش ءل تنك(مدلطاقتلالاو
 ابو حيرلات فلاول اع نار ١ ازهر را تعم نهواولار (هرحو
 صوم تامو اوه نم فرعد.ءلو اسك ب راه هبلاى لاوا ماد 2

 دوصلا هزف نمل هل ال6 اهكالم ف عب الوهو عيادو نع
 :ايحاو القنو انه هن (خبشلا هل اق اذا 1[ّءالو طفح عياض ل م
 مامالا ى اةرما حب (اضلابلال١٠ن ١ ةارفادم امالان عهئاوملا
 هله لعف هْيَع ظفحو هعسو |ذكلاه لعيب ىتح ءظفح ىادن |
 ممالسلادبعزن.ادعإوف ىو لاما نيب لعدن ضقتفنان ا
 انورصمراصالاو عقئاذ |اموه هكلاه_رويطو ا هظفحل حض نا
 ناو نيعنم هن | مداخلا فو ءهكموهو بلاها تين هضراضم ال
 عاضام طفل لل ىو هلا لوقو نيلتل | هيص زج دق اوس نب|
 ةراد ف حدرلاهدقلاام طاقنلا_دوجي المن مضوي طول طوقس
 هطاقنلا نم عنم (ئاو طم علا هطاقنلاهلف !ك(نكس بيلو ظفعلا
 دج ( دب هر م امفد جي نا دياوزل | نموضهو [َدمو بلل
 ثونومو | لولممودجو نافرويسموا خد نيو ات اومؤ
 وا كا نم الاى دبل بح اصل وغلب كة الذخ ير
 نكمإز| لش ديلا هلزملذ هعيب /ن هر ضوحتو_ريجتسموا اندم
 كائل ادصقلاهذخازوح ءطّقلف هعرب نان يب اى اذاهر
 ؟ هانم رفو هسّرب لن او ىوسملل نركي هن ازال ىفال اند انه دالاقاذآ
 كىودا السالار اد ىف دجوب نا[ نمو هجراوملو ههبجونب كانه
 ةبيتعو يف نوهسم بك نام اذ | اما نوليسش د برم ا ناد
 اتوب دياوزلا نم طسشلا انهو سّملِل زهال سم بج طئفتلملا
 فواحلاو د (ثرال |٠لوك ىف ف اكلاو يواحلا قالطإ وعد دب اعيضازخخعالل

 لوفي نيفرلا ف صوب داغيرالا دان او (يداعو عوفخ اب شتلا نإ



 قفاشلا) و“ رثزملالا تطل لك ال ير خال ظنا فو [فر ع نمالا

 ٠ افيعتدارلا نادع ب رف نمزب مت قوي او ههيعتللا لال تال

 م ينعملا نا اكمالسالا_لكه |نف د ءطتل هنوكى وبتعم ا نااليسج الا
 2 برابتعا نغير اخ ا ق اهل ان الخ هيه اجلا نف داز ار هبوك 2

 اكيمالسا :رفرلا ناو لف نذ دل وفا ج كف هلوفو يلف اجلا
 فا اسم هدلخ | هنإ ةعالمح ةطلو يف ةيلفاجملا ثرتض هبلعو
 جربوا يشل و يو الم الو هرب (لةالخ هنف دو ىذ
 ديالا لوف ةياللاو موتر يعوفه و الاه دانؤب قالس ا تدصنلا/ م لع

 اع (ل__ع(قلاف صاصنخاو ا دك( هئبانلا ةشالثلاطفرشنلاب
 رمخو ةسم راه كلو هب عمتن. ام باكو حا ص اصتخاإلاو
 لوانننعصاق تلكلاب ص اضدتخالاو ىو احلا لوف و ةمرتسم
 نست اهيلواننل تلكل اك تكافؤ لو ةصرغ م ار هخماو ةكيمل ا راج
 .عابسلاراغص نم عن م اقنل | زوجي ثيحىدقن ابلكر جر
 هب ٌعفَسو صّمخي ت|كز اج ةنس نعءا ذ ع هطاقتلاكناج
 ةيلطو رخل | الو توفر / فلن دقو تكد دعب ةنبح اص زهظ ن ف
 . © سوجب هادو بلولا جاز اوج مدعاخ ءاب ةدبلا ك1: ةعفنا
 دوجلف 4 ا/ هلم مرح ربع ة مر اصتخالاو بكاّندلط تنلالا
 تره اربا طانعلا طقتلب او كلا هلم ووك عاضام طفل
 هتطُْنل طفشاله بف و ثرالساهمّرح دلبلا اذه نا نجبهيهصلا

 غب [ئئلط هلاضلا ت دشن كلاقد ثلاطلا دشإنلاو ف١ عما ىا
 انوع: مةياو.ر تلوا/ا يرد و ديبعوب إس لعو [رفرع ظدشتاو
  اعسقإ ناريخلف اهريعو هكم نيب قرث هنإ ل الدش سالاهجو

 ةبائم لكم ن اهيفونحمل او نين صيصخخلا نك اهريغلا لم تأ
 ا واإلص|ن م دوعب اعرث يرخ ا دعب ة رم هيلان و دوعن سس انلا

 ٠ طف ةيرع طم ف نحو يف اي هرلاو يددوام ا حو يلطو تعب

 هنا



 اهركو ةدرعمطفل ممدوه 1 :اح ا ةطقل نعوم و رلع ساوؤاصدنا
 هتالذطلاو 1 ل

 ةنيرملامر ءاهحات وطن ل فا حم انو معيصج عم

 نمدو |د ي| نيس 227
 هي المطل ط متل او بيري مرج مج واس لمت
 الإ 110 3 .رملا ةطتفل نى لا بهزف ىبقلبلانخا هيو مدان
 عيلوط تتاولاو مال يغ د ايطتلألو فدا عييرعلا ةالوهو دشسنمل
 1 0 ا ادضْفل نازوجب الإ

 ةنالاام|ضارتق | طاقنلال,1َءلاذا[صاَرْم ان اءطو'
 طشامكلعو كلا اطاقنلا د وجبن صح اد ةيسب ا ا
 ناويح طفل. الو قبس بوس مز ىداةنيصعت لا ١

 هتوقل اما تمالاو كافلاد صقر نو جي الف عابس راغصرم
 هئاريطنو |هلولمم اء ابظل اوبن[ الاء هو دعبو | وفل او ربجنلاك
 ىاادل خزيديز ثدح ةسلباءاف راع هس [ولص هلوغلم ارح اك

 ارالربلاو »كبك كما اجب هيلع سيقو لعد ماو كلام 35

 0 17 زي دا ا
 ا هزخ امل طاتسالاعنبلا فيرخ انا
 انه رن ىذ الاى اد ذر نان هعضوم هدر اسالواملظ لا

 دعو نة دناوزل| سدس وا دست لاو انص تو ل
 نال فيرعتلاب كلو هطاقتلازاجامنم برقي اموادلبو|ةيوشل

 ٠ قف ةرانلابرجو اذ ااذل و هنوحلاىدي |نماللبلاو هيرغلا غييسوبالك
 نمو قنولزللاةلحلإ كلعو هطنيلانوجت بيسو ةطوخا

 نافوئمماي|هفّركيو هزخاىرمل اًءلّمم اريغد يم مايا ءاصصلا و رجو

 الاماماو هن بلا دانيتسإ بتسوي لا ةتقام هيل 0
 هطاقتلار هل صفلاو لجتلاو ةاشلاك عابسلا لاغصنم

 ا رلك س|قصءلوفل 8

6 
 هي.
0 

 م



 ام بكمل طْمتلي نان رجب الون (مْضلاو هن امالا لر الا ةعبراىلو

 هلزجح ل: ةن يدا دصكب "طفل زخا نفد هل يعرف 0

 نوكأ نما ال ةينلاسكاتنععجب اذا فررعتلابامكلقي نا
 هناي ادصق ن رقت نان ه ف ةنبص اغه دي 00

 كرو فما ءا طمس دخل ناكاماقنال,ةسايلل دسم ندع

 ” 0 لل 0س اكدسصتمل ذب :هقيالذ | اه

 علان يل اين هش هلارح |هل ناك رصف اليو | احن ارصغل طل ٌدْحعا

 يتلا اوراس لاو نمضلالو ا

 ءالازوقو كهمل|هسن_لش هفيعتت دعت الو زرريج نم ترع
 00 ريس اكمل هلومب قلعتم د ضتد ام فلرعن دعب
 عياضطمل سن اكمو ضعبم ورح ى |هيرئلاوهو ينل | ركحملا ىف

 | اي تماددعتلاث تب دعب هبٌصتخي وا كبناى اكمل

 هابإمال ثبح هضعب حم هطقللا فرعي ضّحبملاو تكلا

 117101 ربا وع وا عل

 ك(هلاد
11 

 "ا 0 علا

 تفاليلظفحو اظفوملا درصفن_لب ةيتياعل ادور الظتتلا ثأذ

 ةضررل و لا ى اعلا دم اماما مع ام اذهل نايكلاب قدم ا

 هقعو فقذ١ال( الاهن | حرش ىف ور نم اوهو

 ي درو الام الكره اظو ىوغبل هبمزجو ىف اعلا بحاص

 اشرزالا عى رج اولد ىزنا اوهو لؤ ةبرزملا
 ول 1 1 برا وا هيلعناضشلا عرفدقو

 0 ئ
 فدغنلإز الام ءاطغتلا اذ |رعتلا بالنا نإب لازاشملا
 " [كاهنتي والا رج رلعو كعلاط ريس ويحل تعا
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 ئ

| 

١ 

0 
1 

١ 

 ادي تح 2 -



 امهنريغبو ىازغلا ى د انف نحل دن اكاهاق عاملا ما دام هدب ىف ناما نوكيو ذينبح ٍفدعزلا هيلع عنتممق ناطلسلا اه فخ |طفللا فرعين اهن|طفتللانظوع باغاذاامضيرعتلا بوجو لم ىتتطيو اح ا قالطا._,هوب(يل افالخ اعط مفدعت بجي م ا هطْف نايم ا: طفل بع .د[[ن يرثكالا نعيلفي نمر او ثيدعلا 2
 هل رهتةلالا و اشي اد[شال نت هن! ف دوونلا هيلا تكن فد
 دجز (ةطئفللاطمتللا لكا نإو عنامال ثيح فننونلا بجو و
 | مزار ؤ 4 ايس اى هلكاو هكلصف بيوتي ال بعوارهتيالابطر

 فلن

 فاصال (م |[, طاش اك فاصواب ههيعنلا بدن و مصالا >ة-لكالادعر
 :طئللاهضاصو |ضعبركد بنا فاصوالاب يي دعتلاب دارملاو
 ينس | ن اف ب ذاكلأ| اهرععي اليإ عفاصو | بعونتسلالو
 .بفشضولا ذرلا همزلب راح ىلا تر برد هن الاصاضر يصنف
 (يرصا حو ره |ر ركس سلا رك ذ بجيل هن هيلع و ضاصوال/ شضعرراشاد اطرتشس. لن و ن يضل | ضورلا هدايز نم ايصدأو لثيرعلإوف(يقلطان حو هسيبإ الا عئدل |همزلبالمنالنمضيالوا
 قحاز خيداتلاو ناكمل او ءاكولا» صافحلل ضعت ناغلبال 0

 العجال ةعترلان باو ىعقأرلا ل فن نالخ وهو ةيازلا رفاظر لع يلا ع  صوهو تّقزلانب يا نى اللا ئ بسلا
 تجيزا هنن ل عا تلل اتق ن اةنخاصدالابذاشالابةارلاو ظ

 اهسلع بز يالو امي اميرعي نا ب دنب ىنل ان اصوال اب دورشلل | فصبو ةطقل
 ةلزح دصدانساب دواد ى | ثيدح داش الا بر ليل دو
 . نلعوبور مالح اق تك الي_لزعءئىوذوا ب" رعاذ دهشيلف
 [س حام: ال ةنرعمام| ةنحياملا تق و نع نايبلار يخ ان وعجالذا يف ابحاو د شالا ن اولو اهنيِف هبرمالا مدعل ناين اا بعكس ىاو ىينللدلاخ نب ريز ىثيرح نيبو هديباعهج بوجولا نو دوسرنلا
 بخسيوا هبج ليف هنو ر عمر بثعل امري اسو (صافعو ٌيعونو

 فرعي ن |طْنفئلملا خشة ضورلا و قب درعلا بوث اماو جانملا



 ع او حسم

 رمالارهاظوفو بوجول | ى اب رق]و (يل ل مف [فرعيو ةطقنلا
 "افك اه امر هنرعارل اخ ش ديد ثرحوف لهو رلع ساولص هلو
 ليلقل اد كدقب_ليلف نوف ىإ كيلقفرصْفي ام فرع اذا
 هبلط لوطيالو هيلعمفسارثاياله ره 6 نإ نظل |ىلعباغلام
 ناهانعم ترقب كيلقلا فرعدو تالخ ريثكلاو بل ىلا قم
م فلدكو هنع ورق 6 ضارع | ٌنظلا ل عباغي نا ىلا فرعر

 هر

 يو:اوسالاب يلا ذخوبر كالثلاو لاوما/بففالتخاب

 اممم ظانلاب ديودقو ىنيمج ادلاخ ندير ثيدح “توف

 ؛ نعد ماعس اساسا تلوسرر لشس نمو بابل وا قيس
 ظ ا يا

 ناه اييه رو 1 كيد كن 10 57 فرع رث

 0 !نم اموب ثلا
 مج لكانو ءلادنن اهءقسيو اهءازح [عم نان [عد الو كم

 دا كوه اناهزخ ل قف ةاشلا نعدلاسو [مر اشأقلب ىتح
 1 ”زعلاودب طبرب يرلا لال“ ايولاو يع قفنم بتئذلاوا كال

 لقيامو ىداقلل لوقو ةسوراقلا سر سلب د لج ]تو هئرولا

 مهوب ةنس هريغلو هوم هيلعو تافصركو ب ثدقب ف وعز )

 يي زفر سأل كيوت سل و« نيرملا نيزمي 1 امل ص اسما
 - وسصعتلاه ٌدئاف لتخ قب رعت عمذ ]هيل[ وثم :د_.ىل|نوك
 دلاجنب هير هفيدح نم بد احل | ناو رشلا 6# خرب

ثم نبرهتس فاعي لن اك َّءِورفنم يجو |هيلاونملا
 ”هلعبو ال

 نسسحالا ن جو الثم نسر ىف ههررعذلا ةئس اونو نيهيش

 مالكه يضنشن ىزلامعالا ن خو بحال اط قتلالاب فرجا

 فانتا زصفنيلاب قدصي ةشلا .تالطأ نالد ثا يىدج
 تلاكفو ىلوالا ةلسملاهسلطن تقرت ناو هلوقو ط(قزل ١ |!نع



 1 ةيلاوتم نول م يفي هلصتم سس ى واحلا بلوق نان (ييف يو علا
 1 ارو لس قلبا ل6 كل طاقم الاب إل تاو
 ريخانل ان ك/اها هذ ر عه ّيوفث هنا طّمنلام لا نظ كك بلغي مام
 ىارنا هل اوضرعَيب / و ضآربلا بجو بك[ ذ .كظولع بلغ (
 ىدولريحاتلار اوج لع اعبر فن ةي [زلا فمامالا بل 6: نكأ
 ك5 دعب فدعا عفش لف ةطفلل | يف ىُن ةدمم يبخ (تلإ
 ٍددعملاقح لوفد كيتعتلا فاريصن سو بل (4 ناجو
 فعاذإو هتفو ىلا هدنسيودْفقب ز ىدطغللانادجو خروب نإ

 هرم موب لكالوإ فرحي لب فيد عتل ؛ ع اعيبس | طرخشس الف ةدس
 بلف سايت عوبسأ_ لكم ةرم مهيسلك د إنلا رط
 فورا نينرم عولسا لك ْتابعلا اه لح ىف فنصملا

 قم نيبرهراةرم عوبسا لكي مب 1و امضريعيو 7
 ةرد (ببى طّسفم ن اف ىضم ال إن هن | يسني اء ثدي ميش
 ظ لكى  ةرم ىلا هيدرعتى نا |ذا طْمتلمل| نا همزصمملا حرش
 ظ هرم موبسإ_ لك سئرم عوبس | لك كد رعب ضر عب موب

 موقف رابع ىهتفمو ةوم مرش لك نيترو يش لع
 وعدل زبد عوبسالا ف ةرم هضد عدلا نمير يدعم هئارييختلاو| نا لع

 0 0 5 5 5 >< < ١

 1 ١

 5222-2 ريو وو وو غ0 ب

 ف انديسالا بي الاو هلاوصعْرب /ىييفللا تلاق فن اتسيو | '
 . رهظالا ىف ثرولا_ل وحر ع يشر اولا ىدن إل ةاعرلا بوح اك
 دوصمملا_ لوصح ءانبلا هعد قالته تكل اى اع بس خالاد ىتن)
 دعب هكلمءاذئبالف ةاكرلا كل وح ا شر اولا فانبئسااماو هب
 ظ نبا_لاق نانثاطتفنلا ولو انه فتشموهو بروما كلم اهنا



 اما ل سساسصسسسا#حالي

 اة ترا ا (للنل هوو اهرمم_لكٌن عل هسالا ةعئرلا

 0 دعا وصلا ىرظ اهناب ىقىو اح اء ه لوقو برك |
 هئّرعزو /دلدل اك ةيوملاو دلس هدجو ناط قزلالارلب قدطوتل ام
 الإ ابك يزغنلا د ا ءا صحب هدجو ناو فاتك ه وز داب ةس

 1 اكديفب ثيح ضرعيف دعي
 رعب هرصف رخل نا هش لكبالو [رف ههرع يرخأآ ةكردصقوا

 ا قاوسالا ف ضعيلو جدال 1 ةالبلا برق |ى ١
 ارؤليو تاعاجلاز مس انلا »و رحت رنع دج اسنأ «هباوناو
 2 2و يسلاو تمزح [بناتلاد ناو جاسا+
 دجاسل ارم ه هتفالخج ]را رجسلا ف فرعتا ةح ياهيالانا

 ااياوصت ومعمل 1
 هب حرصت ءرصنا لة يو دجال ان م رار كاريس ريغ هيد هدرعئلا
 58 هه اطوهو يرو املا ىو اح او نيس لى ضاغل قيل عت نع
 نات وملا و دجاسملاو |[ بد عبالو ةضورلاو يزعل |
 | الا جبنمل اه انزتي (فو نه تيبشسداحالا الا
 .رضصسل (نفيناءبشو سرج | انتحال رهو راظنوما ماياريغ لل
 اد نالإن م اهرئرابز نمو ىصت ' الار جسم او ةئيدمل 00
 1 شا بطناوبإ الرلبلا نمط اعلا( حضوم ا
 طئفتلم ىا بكة م لع فيرعتلان ومو اهنَّومُو_رثك اهل الضا خعضوم
 .كتلؤم همزلت / ظ ملا طسنلا ندوالم | رح اص هاج ءاوس كالا
 ايتام (لاخوملا ذا ضدوعتل |هبلع بجي الفن أوه فد عتلا

 ظ طقتلملانم فكل قع ضرةفدوإ_لاملا تيب نم ىح تل

 ٠ ءطئفلل|زصعب ع دير اهرباظتو للا بره اكهريغ نموا

 ٠ضرقوه مد لالا تبر نم تفر صاذاو كي( ذ ىاد نا

 بلوالاب :ىؤرل | نبا مزح هع ىوجرال :كصم قهفرصو |
 ا طرا | جس اوج هلانلا| قف نل|ةضورلاّْ ابعم اظو
 الكا باع >ادجاب اك ةرامو مطل اناويحع ايو (هوحو
 باغصزم عنتمي الاناويحطتئمتلان منا اانه حاضياو راببإن | ويبحال
 نان هط امتلآ نوب فثيح عنتم اناويحو الجم م : اشك ابسلا

 .اهويلا



 ناهعسدن|نببو هلكابو هكلقيز| نيب ريح ويف رةرافمب هطئغتلا
 دليكن ار هعل هطّقتل |نأو هنن طفح م هدركشبي نم ل نه دجو
 ايفر بك هضوم اد د برعلا حر موهاذهو ٌعنافملا ف الكي هخ اصل طوحاوهو اهنسن|رععلا قعيب نالملك | هلز وكي الخ بلا هلقنو |
 ديشلاهمطّمنل| نمو ةاشمل اك يو امل لوف تالطا ءرروب (ل نالخ
 م عسلاو نارجبو | ٌغمافس هطتلاءاوس هن ظ محي و هعيبب ناز يرو هلك( و هكلقن | نيبرعيخفو هذ ءمكه و لقبو ةسيرهل
 سهما طمح نالىلو ا [لبق ىلا و ًسوصلا عنه +نملاظف خو
 درايلا لحرقاو عيل ابك الهتسسالا لذ لاح نليإ ناف اح كه ردجونا اان ذاب عيبب (ناو ءةطملل | نيعظمحو/ | برت |
 كتانلا ره ونكى ل وع يو اك اة سابع فة هلا ىونوقلاو
 مو ها ايرجولم|ذادسشلام رو ا
 هواَير ْنلَمِام نا خاضياو ف اما كاملا ن ؤابطغتلملا عاب ةطبخل

 كر ذ (.هنم ءزيجب عيبالاو ف روعُيل اب طمتللا ع ربت نا يب عبيزاناج هظفحو هفين 2 قف لم علا هتن اكن اد حب هعيب ىف
 ام ةطقللانيعةاقيوهو لصالل الصحن قابلا ضيفي احلا
 مافي الكفل ركاح ب ةطنغل#كع م جبن فود ةنمام ان ايامك لوقو هبكوتستف_ررلرت هت فل نال هعبسصج عابب ثيح ناويحم ا ثلاخو مينِل|ى ول ف يصحملا هيف ى روف ةريغ_ اء هن نكما
 | الميل ا ةنجاحال امم | ضده لوقو د اثرسالاهنعل دع مايإلا اًنيلو هلك | ةسيرملاك د سف اهم ناكن اهن | دار اغا ادامف سيلو مد اسنئلا اع فقو تب ككالا_زاوج نأ وب هره اطدستف نا ءلكاو ةلوقو هذ اج (ظمحو [بِمج نو د [عبب ق هطبغلا تل ايو | ناوي اك سقت لك ايوا تيل اكد سضر شن اك اذا اك ةرورضلا الا ةطّفلااع يب. زوحبالذ امس وهو ىتنا عيبا هي ١ لو ظرما قة كلاي اشي اثهنال عيب نيبو امكاسم | نبع, ةطغل ا مف ري اب ط قتال نولي انه ولحن هعيرز اوج لا د نم



 مسا نطلغمإ لكل علو فواد صل غفدلبلا فد ك/ال | نزوجاذا
 مالا مرجذام لصطبو_مالعلا مدب ىلا ق ع اميز ذ |
 عبلاو فيفحيلاو _لمال/ن برب كل! ةاعتفم فنجو |كوقو
 نزوح المميفحت قف ةطبخلاام ن حصالا لءهفالطا لع سيلو
 م | هيج فا بلو سنع دل هلك |الو ابطر هع

 لكل بت (هالكدمنو طاقنلال 'ه
 ظ 0 م هرياو زانكو طقتللاد ب ىقةناما

 «ضقنا ل بام اهلل طاقسلا/ ف ءاوسو دصتيب لو اسك تدل و |

 ه(هلال بق هنمضيالف تادلا فمءاصقن ادعب امو ضاععتلا ةرم
 كير ام كالا ءكضم :ىرفمحلا ف هذخ | نال طير متن الا

 رماؤ هع نوحي تي هع ب ن اف عورم "كاملا ل اوف
 دسفلا/ناويحر بخ عا ن اكع ببلا روج الث. ح عاب ناو نمضي هب
ا دعباماو نم اح كانهوالالقتسا دسنمل ام حاب وا

 لكيل

 1 لا هيلع هطلس © |خرشل ا ن الطقتللا كن مضزمويف

 هلع اور الع[ هيلع سال صولا م | هلع ل د اكن (ضلا
 قتثاشلا هاو ر بح اص *اج يل هرّجو ىذلا داي رلا_مغب نإ

 بجو احلا لااميحف د هلاب ل1ةللط تل |نمو دداذوب|و
ْ 

 غ ظفلبازص عامان كلا طفتلل اذارا اذ اوهنم [لوبف اح ا اح

 ل شاك يلاك ظمللا ف ارصتت اف ل دب 16 هئالووخ و / <رزنل

 انميفاطتمثلا ناو #ييل| هين حم تل! لعتلا لوصح ةيبومكبالو
 ريصيالن ل عفو نوي ن | ىاون نأ. هن بخ دصتق ارط م قتلا |
 كل حر ان 00 معلا 19 م

 نضرشبم طفإ قس ان فاعو هّيِنلا دج ءنز (ي|
 اه حاضيإو

 حفظ عب اور ها تالطاو ئيصلا اذآو هظانتل | صصن سس نل| نإ
 تةنلاكف ةدلاب كلم _لوزيالالت نان ثريا اهاو ادانئيب بيا

 بادعر نعئعضوو ٌهطئقللا ب ان هدم عزنقسافلاط قتلا اذا

 قس انلارتعيالو ينحا_ل 6 فيكك هرلو #ل « هرب ىفرّضن ال هنا
 4 نكي ا ادانان ادلب مغيرعت د

 اابدوخ لاى اوهاوهبف (فيغحُمل

 و

 - 121 ست تت مس معسل تضم يس سم اعل



 بيوعرلاو هنم زينل | ىف قس افل اه ىءزلاو نوُصام ريع هنال الدلع 6كم
 .٠ نك ةْضَو او نيحرشل ان الط |رهاطؤه اكهتيد فالدعل اء ناو

 2 .ةطقلا عن دوق سانلا فلا تا معت رد عي
 فصال ار نإ هل كابو ئيصلاةطقل كولا ك عدا اع د ايدجو

 ةطقلل كمت نالءل ضواقن نإ زوجي يح يال تترتفل كيك

 ةياسإ ةظقنلا عمت تسال كاملا ناف ضارمدنسالا
 نمهضرضن ا هيام ىف | فلعل | جاتح | داو ماما ا عادسو ا

 ا 0 001 ا
 هرب ِفِلَت 0 :طقللائجزسحو فيرعتلا
 نملوعوا امن نيتطو و دنع يفلت الام . عدو اول اكذب امس يكب

 ٌئِصلادي نم عازتنا ىف رصف يو هذبةمئشلتلاو خئئصلا ثالثا

 و ال ظ
 ءتاور صفي اذ | الئاب عن عدي عا /انه ظ
 ريل نوادر 1/2 1

 هيرست ذ 1 طةلدنبع رتكو هن | الإ هعسبل ش

 نر الا ما ا أو هني مواد ع ناب

 هيادبعلاوثانناكيلمتد ءادياكو طاقتلالاذام روني ملا نع

 حص (هي :ئئن /أو اهدي 2 اي دسسبلا
 , فرب ل 6 الخ هبي ةلاريغصلا حرشلا ف خد اه طقتلا
 "قط اقتل الق هل ن و”> 4| نيب طاقنلالانالطب قاعد اهلاٌق الط
 امهلنذاولو اههريخو يدرمانلاو كؤ/وقلا هيلع هن ك

 نود ةضورلاوززيرعلاى ف ن ارجو طافتلالا ب د ىثف (ةلطم
 : خانل | ببسكا | ل وخد ىف تال اك منام داغل 725---- 1
 5 لا
 90070 تي با ار 0 بتت» تنال ا

 0 اا هاد ترا طعس عم تيت ديعلا مهر
 .نم لع ةزمضو نباخ ربعلا نآكاقلو ى ا وشو عم ةطقللا

 ب

 مقوفالزازع <
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 ديف كلاود اهالاب هيدعتل دبعلا ةيقر عم هتسذ نيت د وصل
 ادبعلاة بيب امدغم ةطقلا بكام ن اءديسلارس لفاولف نياك ا

 ساما ١ درك |ذاف نيمالا نع زاركيحالان بام اب دِسُْؤَتلاو هيلع

 ان اهدساو هسْمنب طفل هن ايو_زاجنيهاوهو ريغااب كح
 ويس خا طوي س الفل هما زير امس فان مق الا 7

 1 طلاب بي اذ نال ناهضل يم دبعلا نوم عنا

 ال ا لارسال ذ رك( لالخ بز( ظقتلالا تهلوق ظ
 اعيرعنو اهزخن | ديسلا.ناكط (نئلالا عز 6 هنم :طملل اهذخ |
 هفرعس ٌرنعإ فّرعرقربعلان اكذ دمت 5اس

 عيطة ءلادبعلاّن او هذخا دبسلان لير طائئلالا
 ؤ ديسبلائربم ء توصل اما رد

 ا هاو ق نعل اربع ةطُملاا 0 6 نووي قاعترت نانا ن وعلا ل

 ظ ةطقللا طمتناملا درداؤلدبو | ةطشلل | نحذر بارلا ربه دب ف
 ةيتالا للاب با بسر اون يضار ينصت زار اه ابوجو

 دكار نع افاعي و لفصي / ناد اف در هزل لإ : | طاطا تلا غن 6

 | كا اياه مفتلا احلارماو ب در

 1 احلا اكن اف ن الضلا نئكسواهذر

 0 بعون اويبحو اى كفصولا  هتباضا دنع

 7 ديو يا (دند ناجم دص كفاح بخ ناو باعند زج
 ٠ 6 جياع مالا دس سرح ا رمسلا لاصار بح
 نضلإْرم طئمنللا "ارب هزهتةلاحلاو هيلا دم |ذاو هديب لا (هانعد |
 ١ للم عدوا انف لن اكن اف هل [ءا اح ا دنع اح ادنع تر ئاوارخأء اج اذ
 ظ مر غن مى انلارّيخ 0 اىلاهشغعف فزد دال
 ظ ةلئلا املا اع حرب /نصاولامّرغ ناف فصاولاو.طْمتللا

 مرورك ناو مدل اظيزاخ ع حجر الفخ فصاولا غو لا ناو هرنع

 ١ خجبب هب 000 دس

9 

 ,ءاوم



 ناكن ان ط قتلا ب فى فو ةطفللا كارا ذاو هلوقي هل هذخاوم
 دوا دباو زبن مك[ ناو ةلصمنملاو هلصتسلا اهدي ادزباهدر كلب
 ايثزرع هل نواب لب كلم ىف تثرح ةا صف اله لصتنم دبأو ز عم
 دعينى ا دعب ثدح بعير ا عم ءطفئلاامطئمنلملا دريو هكلم ىلع

 تشو صوخل ادب نلعع لاق الد در دبصإ كلت ادا دبكس
 موعتملا موقوم وعنا وق ءىقل اذ ثملا ةنلشلا_لدبلاو حبلا
 بيعلاشر|ناضاماو هن (ذ ىف نبحلا كوخ >موب هنالسلا مول
 صقنل | دنع هضعل نمص شلت ( ولكن مذ ام نامرعمل ال صاللف
 بيحب ُنيِحلا كاملا هبلطو زيعءقب عم ايدب درط َمّئللا دا اولو
 ارنعة عب دو ىف ع قباسلادلاخ نب دب :ثيدح ق ابكي ١
 داراولو ىلوا ب ضْؤفل اكو هيلااه د6 هرلاز م موب. [رلاط ءاجن اف
 عماهدر طفلا داراو بسب تعش لا ل دبزخا كايا
 ترمز هلا ءاف طئفنلمل ا[ عاب ن آو جدال اف ط متلملا بح | بمال
 يخت م ةضورلاو زورعل ا هاد وان [جو عيل اح سف هل لهش دايما
 اهضقز رو خسلاى عطتنلملاد ابجإو نبا (يلحجد الفم جرت
 ك(لاءاج ناوضورلاف فنا ابعو ىّشاخاسفتالاة
 تهتنا يريشملا طرش ناكر ابان مرن ىف خسفلا لف تعسرتر
 _ وهو طلاب إ منذ /عأ ساد دّيج تالف س/ ع شوفو
 ”> اعياضافوحيو رىيسم وأ عذاش ىف ذوبنرلا كفطلا مسا ءايقفل ادنع
 رد | لُفلا اسنان ن اءايل و هيعيوش هعصحر اض زا ور لَا ط يقل هتيصيتو طنملي هن! رابتعاب اطيفلر دين ثار ارنعاب |ذوبثم

 ناكر الا اها ٠م اهتح | ىف نارا سمالكلاو عيب سانلاى حا اماكن
 ذود لا كاذ..طاقنلا ل ع د عشا عم ىإ داش اب ذومبم لدي لردع 4 هلوفن طقرللا عدت طاقنلالاو طبقلل او طقتلل اى
 كاصلاو ةيلا طفله اطرشن نإ م الهلا ]له نكن ر ذر هعم ام قعو
 فاصوال رفع اير (يخال ابر ينعلا لس تيت ةيالو طاقنلال| نال دشرلاو



 موبرغم هالك يلكتلاومالسالا طاش او ءّيْملا ةيالول علما
 . الرع نوليرق رّدبلان ال يه مْعِي الذ دْسرلااماو هلادحل |طاركشب | نم

 ن اك انكق بفرلا ةيولل طاوس اب حرخ و اعوش نمو, سيل ن اكن أو
 ةلادحلاطارتُسإب و ىف ايبس يمرغي اه طااقنلا صيالف انئاكموا

. 

 ةينزنلا وسمو ف افوتسالا قسانللزم ف اجياعرش نت ومريغ مرنم ظ

 ذاءحاللذوبنم اب رببعتلاو هنمطيقلل | عزتنامفهرح او طل |ذ ©
 .ظفحم مرضي زر موصو الو دجالو با هل نكي / اذ | هن ان زبك نع
 . مولعه لد اكو مل ن اك هنالميم وعل رمإا لكسب ل *اقلا ةئرطو نم
 «دوففلا نب اغر | لاوما طفح م ومن اكهماقمىذاتلاماف فذ |ذ6
 هطاقتلالبسللف عنكم ولم ا_لئطل اذواق الطا ب واننو

 00 ير ةمالس الاسس فوايدتد
 كوبي اك ارب سلو زييّملا نو » هنوكءر عشب حورطم اى دونما
 2 بلا اكزيي ا طمتلوفنم ناو هدياوز لم داشرالا بك كن
 ف ةّيررتلاو رهعنل ا ىلا هتجاحل باحدالا مالكل قف دال ان اىعفارلا

 طاقتلالازم دوصئم ا نال هتيبدزت ئوبنلا طول عم َرَما تفوصوملا كلا
 د[شالاوذ وسنن اطافنلا ركحن | رضوي رح داترالا لوف فداللاو
 م ايلا اذه عف دب د [شالاو طا قل الاى ا (ضرذو هلوقن لك حالا
 *ريلاطاقتلالا اه | ةبانكض رف دإشالا نمو ةنيسرتلل ط لالا نم لف
 هيلع ْعْسم ولظم ا صدم رع عبس ا(نرم |[ ءاويلا__لوقلف
 يلارطضم اء كالهلا نعدتن ايع بج وف موك م د هشالو
 ةليحالزمطلاو هسْئنل كانحا (مر غلابلانالفو الب يذلا م اعط

 فلودب فد زفطلاو بيف ءطولاو حاعنل اء ب وجولا لع
 . طفحو

 د اهشالااماو متففن ب اجي / ىف ا" بوجولاربتع 6 ةديعبو

 4 نمت اقبلي »بش طفح هب دوصقل ان الذ طيقلل اف
 ' 1 اك الا بفيوف طفلا طك ش سن البا ةررح انفحم عرش

 2غذ0ذ11]| [ ]*>< 1[ ]|1011 11111101000ا111ا1ا1ا1ا1و#دو#و#و#ا#و#* ]1 | | 9



 ف”الخطئنلللا كلقيالبإ ل هظفح هعم امد دّْسالا| دوضصعمو حاكنلا
 تو صتلا  د[شالاو باتسلالادسُت مف بلغملا نات ةطقلل
 ضرغلاط غسبهطاغنل اردن | ةب اعل رف هنوكى عمو بح سنم ةيلايا
 .بوجوو.يلع سعت رحلإو الا هب ب ولو هكرغب 0000 ايو هب نع

 أطتنل كا يلا هتمامآ تتر او متللالاةيبشلا؛ ىلا ١
 تالهراغو ّى دار والا أ 6.5 مل صنم سماد نول

 ذويصطففا دبسلا نم نذآب دنعلو د شالا نحىنغب زكاخ
 اطتتلازاف ةسرنلا و ذخالاى تعبي. ةبعل و ديلا ذيج طلال
 ١"هازرعل |سباو عرب و هس «و هنالرم اكءطاًعْرلا من ذاروغب
 الق ايل امن عد بابا هزم زو

 باطتخالا فيك داك نعةب جدل طغتلاف طق | ديسلا

 بي ا ديالو | حضي
 4 هيو وس 2 يات ند ا
 تال وح نا :ىلغو له| نم سلو ةبالو طاقتلالان 0

 00 تا م
 هو انام فخرو لادن ا اكواب [مالةجزفل اك ضغيللاو
 رن الب ن اجو لك(ل1ن ذاريخي تيرنر قتلو لد
 خارق اظلارهو :ل | ميم ىف 0 ةضوملو زبر فرعا

 0 فنؤخ .
 اله نكي ناو لم ىلع ةبالولا يله 0 ناو غلب موسم ا
 فيدوترلا ط اقتل اناوحج نه مص الط | ىضتقمو | لع ةبالولل
 هما يرينا الوقنمة را وهن فزلا نا 26 :للغَو الا

 تع اذاداي تق نيرل |ئف هعلاخ اذادن (ىتلبدلا ا
 دزااذا بهز اوهو هلعو قارصنل دوه لق
 00 والقال قل : "ف طائدلالا لفإ زمر ثكاق ناننا
 نو 6 كوي اسم وسر تاكد دوأد ياثيرح

 0 لطف زكلا/|لش 0

 ضع. او شا ل (يرل قحالذ | (ههريخ نمو | (ينم هاري نم دنع
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بسلا ىف ايوتسان أم خا ملل طق سار نع مزز بسلا ظ
 نابقب

 ثيحرف اسم يلب ع[, رجو مدرب م فمم رو اًعم ةاذح |
 , ىلعرف ايهم ا ا لا

 | ١ تاس اع وسلا )لا .دقلو مذ اممم ثتورف'

 لقتل عنووع د نارا بلة تباذعالظدادزل

 ْ ىوونل ىو ءاوسس رف ناب اير وج ن 6 رلب ادلب نم

 1< لمنال 1 0116 لطم رفا ءدّفْن مرجملا

 ظ لمزذخوبو داش الا ملغ ىذجاذل و ضر اهم دْض كم عي ملاذا

 -  يعربقلاىدلبا مدفن دفتر ف اسما يدلبلا ل عةبرقب ميار رون

 1 ا رع روش رود 0

 راهي ةيدامط يقلوعي د رفو يدلي محدن | ناراقاطم نعاظلا لح
 «ورفلاكجبتاز جضوم اهقم ناهاذاي فدبلاو انوي |ماللاو مدمماحاقل
 هيض ةلاكاد ىو دبلا طاقلا نال ة ضو رلاو منار يدلبلاد ويف

 ا يدنا هسا ضد اوت بدلا طفلا سا
 انلف ىايسأاكم ولحم 000 برغل نموراصإ
 ببسلا ع ابض /| [لهارلعل هبرغلا تناكايل ا

 ب  ايونص 57 نم رلبلاوف امك ذل داع من

 كلا عضوملا طيلا ءاقيناياذ الد ايدلبا ةكلببطبقلاادجر

 هذهو هنآبب ى يبست اك هل !دلبلاو هبسن نانعل ةنطّقوه سببأو هب دجو

 : نبسلاوف ن احدا تا اب مسالا مويغم رباو_ز نم

 رص و هل م, ديساوب ابد هن ارياف ىلع ((ر نص ئعمردق :ةمانالاو

 منعلا#ايدانن نافطيقللاطانتخلاديجي لح ةلارع
 - ١ :رمل

 ا ىداك اوف هيقوبإل انالخ ةضورلادباو ريف عصالا لع

 ١ ا نإ طغت لات هسا يسن 33

 اك
 اال

 هبدعالا تالتخاو بلالا : نم يريالا 9# دب تاه لذطلا ٌغاض

 00  ةكرمل اىاريصما انبعتف ىالخالاو
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 هب الرم لقن_زوجف هلثم ىأ_ 17 ىلا اميل عضو : هل لثنو ظ 177 تا اسم صدالا اع م »و تمومالا“ ةرفكل موسما طيملا | فى ذل علم مصالا لع مدّمرالاذكو ثم ثلا

 ا

 || ا

 امكرخالا هفح بلر عرافلاسيباو كلباسنلا ل م كد ربو ةتاجوز

 بربوعتلا نال: ن اضفل ت الذب اهي زب اك فطلارّيخع الو حدالا ع ١ رخالاهب درفت ا ةعرفلال بق هقح لرنؤلو هريغىاهلقن درفت اسيا
 اظهلن الخيل جرلاوع ةارملا مدقتالو ةداولا سم ئشانلا ليما عر
 ةنففمش كنه ةعمان ال بالا لع ابيفزمال !مدفت فيرعتلا لال

 ةشيعلا ماو ةيراقنم [نالةرلب ىلا ةدلي_ نمو ةيرق ىلإ ةيرق_رضو يدا

 نسفرابخالال ضاوتو قيرطلا نما طزنكس حيانصلاو م هز لكتو
 ى لك ذ نالبوكذهاطرشلاب ل نمىا 0

 دبل ةييقزمالو و ربو |ةديرقى ادلب نم اف وجبال ى | سللعالو هب
 ارلبلار د اى ةبنلاب يزمل ارهارتدعازكو .ىداوبلارها شيع ةنوشك
 ةبنيدلام ولعلا ة ؤعم نعابلاغكرفلاو ى داوبلال ها موصغلو

 نام مغ طبملا ابد ارضا يل ال قتل [يفف[,تبستكيى تل تاع انصلاو
 لقنلا نم عشسف روتسملا اها هتلادع ِتلعلض م ناج ثيجج ل ةنلإ م
 لقسا|ذوبتم طْمتل | نمو عشب )ل ثيججزم هدو ارب نم هب ككوي لب
 هيذ فمصتيالو ىو |ءلامظفح هسئفن طفحب لقنسمم هئالءلام طغد
 نكاد صنقاقو ىذ افلإم ةييالوبالا هيو عيناضررظ اذ مصاخياو
 ةنميخو طقف هدوحر ار ط يقلل الامو ك(ذ1| 2 انا طل | عماصاك
 اطعبلع فوفلمو هسوبلهزم بلع رجوامو ديلا ريغ رف سيلو [يفوه
 نه.بح ةؤلعجواهبوث لعو |اهيلعشامو هفوذ هروثنم ربان دو

 هبلطّسو ىف ةدو رشمو |ةدب ىف [: انعمّباد انكر اهريكو اردو كت
 لاحال, شارف تهت ةبوبصم هار دو ش ارفوجيز م. < د جو اموهبايثوا
 كاضلنفرلاب دصضنُي ان المل[ن ارك | فولو انيف د تحت دوجحما نوك ا

 ءتر وعم نولي /نب قردالو لفطلا
 هنحنال نم ايف دوجوملانول_بلاحالو هل ناطيبسلا ف كي هخجوذدالا ١

 هل نالغلابلا قر افدو هنم اًديعر ناكول اكمل سلد هبالصتمالو قوما

 بكدالواهلهاوانبف د.تحن ام

 ةبرقب وو ىزناهلاعيسجاملاو رارل ب اما هيرقيدن اد ناكن 6 هيننثلا تلا ةيكدؤلا ب 6تاد قطيقللا جون /ذاا لغو ةياعر
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 اق هريؤ يخل اذار مارلا ىف طفلا عم دج وول و_رهظي ايف ديم سبا
 اص ىّخا سر صالاو ٠ كتموهو ىَرنا يلد لة نيذوسنم ارقان دجو .. رلانا كشأال سرذالا بل اقو هل اوضح / ابسلابتلاق ل ضعن_ ؟لوم 2 هلوا:ميئلورارلان مش لع رب تون نما > عسب

 ٠ صر رزنملا نا لنا حامجالا هتتو |هيلعدجواعطيقللا 1

 :لامو شئبللاو ازرلا ن وكر فعمو ندءالا اعظنستن | [ةداع
 عزانملاعفدلو هنو هر تعنللا هتيحالص ط بلل بلم اهيوححو هيد
 .ىيفيفلا ركحلقيزلع :ىذو 6و هلثموف اسبالو سانلا قةنوكن االةبن
 تعب |! ضحي نق و زوجت هكل مام هلام نمو ءازس | كلم ةدل
 قاتلا ل ]فدو كا ذك سذِيو بص وؤ ءاطغللا لم هربكد
 تار هنم طوال هيلع ق فنا صاخيوأم اغ- للام طيقلا ن اكاذاو عجملإلكل نكد | : عرض ىف َدِجِو ؤلو ل وبقلا 3 حجات ام
 وح نازرتشالان اءما عض نو ذ قمنا ناف ىداقلاز ذابىا
 نانيتسا نكع نا: ل هيلع غنام يبل عب دو ةددي سنه قفنا ام
 هئالهنكي (يضلا عفذ ىق دش الا هانلو هتم ق اعنال[ عدرا ىداقلا
 ١ ملاذ اطّيفللا ةئففن ىا ئه رت نهضديشيإ ن اف م و رض عضوم
 ح اصمل ماهم اهلل هلع لال | تيب ولع ل اههل ن رعب
 ىلا قولا ىف لببجو |نينشل لان هنعاسا ىءزمعنال

 تير لهم ةتففل انيلع هتظفلو تت كاام نك قازرلا دس هاد_ر وهب
 لعق نيو سعملاخلابلانالو ةباصدلانمدحا هنلاخ مو تلاها -
 ناكل الا تس مدنعت نا ى دا :>اعلا طيقلإ اه تسل اهلا تر نم
 كافررض عبر عت تاره اسلام نادال
 :؛هزهةلاكلو طفلا | ةقفتف كزتنا
 1١ ريخ نم جاو قافنا!ض ارق !ىهو هغينضتل حج الذ |هتبافكي

 عوجنلاورل تيثبف ضوعل ( ٌوطضلا ماعطلا_كل دب بج اكضوع
 هل جونو ارحبو او ديس وع عرف افيقر نولي ةغا دوك هال
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 ضارخالا) لزم ءاينعالا |!ناف | هارب اهسح نيمراغلاو |نيكاسلاو يآ

 0 6 راناطيكب مس ل لس يلع كل طن او ظ
 0 0 نم هن وع 1 ان طبقلااماكحاوف

 اني دع ول ىف أو 6ث رحو ةابس نمو اديها د (اططكو

 00 -ك ب دقو ماا رالا دونم مط كيرف لامصتلا نال

 فير 1 1

 5 5 1111111 ا السألا
 0 نزر .. مط انك هَن ل انلا اهاو"ة ؤش اينييرصلا_مالسا ةتسمالعلا عا باب

 00 36 نكمل اس الس باح تماطل ندا دس 522017
 0 يكفي 3 فانه[ دادس هيا نارا

 جال علسم مذ ىئلارغللاب ادانلو هيرب اهكلمدعبو ا فص نكد بب
 ا دمجا هاو ر هيلع عْيالولحَي مالسالا فيدج  مالسالا بغت

 ماني هس ضار ع ندا يياسنمل !ءايي اخ ا ريو طك ا
 لنج 00 دوم طيقلاادجو|ذااما هسا ارسل 7

 0/4 ل عضو دجدولم السداد ع خولان اكن او هملساب الق
 3 هم ةضورلالصإو اكس نلف نط بام بله( هددلا

 كاكل- لوكو با اوصلاى اماصرق |ياانبد معوصان مز عجين ا

 مسماؤ كس طارتش /ىضتقي اسمن لس فيحبرجو نااسم طْيفللاو
 ناكمب دجو طل م الساب كج الذ مالس الا ورنللا ىرااد ىف ةبْسَشلاب
 ازهىلعو ه.لس نإ نؤ دة ريهسي ةماقا هم اقاو ارسم هيف اجا

 يا ا رم بعموم و جعل 0

 دع ل "0101 11و17 تكي ناطيتسالا درب وبر

 لاق اعل |نبا تاكو مسمن مز وجطيقلو هل وغير بعت داشرالا
 ابيلغتان اتولو لسم رف نوكيدن((مالسالأر اد يف ءامتكاارهاطلا
 ماد ىف هريجانعم ةّصورلا لص صا لذ هيركعاذلو تعا لوا

 لوصالادحا ةيعرت ىفاثلاريستلا هسجيموهو ىين ا خكسل ار فكل
 هن ال ءيالساب_:ي طخ ةناولكع د موب (يللسم هيون ادح|ن ا سه

7 َ 1 

 7 ١ 1 "#0 »ا «ب

 زم ٠ ا ل ل ب نس بيرس بجسم + 0 ١ ١١ ١ ١
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 لماهرحاو االسم قولا موي نيرذاكاناكاذ | اذلو سم نم هزج |
 ءاوسةردللو رجلا نيوبالا عمو فو اح اوف داوم السب ملح دلولا خول ! "
 _ اة الإ او ةيعررفلا :ٌيعبْبلا نال صال اة ضرما هنكربكمو | نيحرشلا ف نيميجولا بزتالعابحن اكناانكو اج بالا ٠ نكي ]نأ ل ئطل |هعبم اللو | بالا رهام السا ارطاذاف الا نيس اد اناكا ا

 ىكبسلاو ةعؤمل |!نبا جرو صاصمل | طوقسله نوهو بالاةايع ١
 نع نيس كال! لّهنام وهو اجبالا ن اء اذا رجا عسا الدنا ظ
 ةلا_لوط دعب ظب يذلا هن |زيضر نبا بل انفو بهزيا ظ
 _هجاكلال| ىوعد نق نيسإلا ىد اقل امب حرص (عطق عسم ههالسال ف رو عنملا اهاروا السالب دفعنم ا ىشارزلا بلا اعملو 7
 نونه او :يازكلا ف اك [ءابج يسال ى] بع ةسمالإ ا درجبد ظ
 مةلصاو داترالار بعرلو حالا ف نجم الذاع غلب نا از كو انونج ا هلي إم السالا ق هلوصارح |٠عس ةيزئطإ اءع فليم وكلا ظ
 هفالس يلح هيوبارحا نك اٌووفنمالذط ا سم_ىبساذ6 يإسلا أ ةيبعبت كلاثلا مستقلا اضيا هلحاد ان الل مطل ا برب لكما ريغل ظ
 ا(لقبلق هتيرحب_كطب اال يسلاّن امو مامإلا ل ف: نيوبال ايكدعشف هيلا ب رفاوه نم هعم سيلو هترإل و تحير اص هنأ ظ

 هتبالوو ٍي(سادي تحن دوجو هل خفت او ناك ام مرعذ ايلك
 00 ب دسفرلاو انونجواالق (ع خلاب ريغيو |اغلا(نوكين |نيب. ا , ترفال ناب ىعانل| هخيشو ىوغنلا حرصر قو كا دك س ساد يف اسلا أ

 ادب يذلا نوكن ال بسلام السا حي الذابم ذ ياسل | ن اكاذ ا اع ا
 يذلا هعابولو ىلو |هريخم هرهاو | ىف او هيسفن همالس | فر ثوب مل
 غاوبسلا ءارّارثا بعل ان اله بجتلاب همالس ( مي إل سم نم
 . .ياسلاع بتل هيوبآ د ح | هعم ىبسولو تلاه ا_كاوح فك هدنع

١ 

[ 
 1 اًعادصننلا لنا َرماهلاضب |همالسإ 5 انامولف هملا برق | يناس ظ

 امهنولوهانه ةضورلا بادن يف اكد بيز يزل |نعالقن قانكلا يس )ا : راسم ْ
|| 

ْ 
1 
ْ 

 دحاو ل جمءدسقككم قف («يوكالؤ دحاو :ىبكخو دحاو سيجد
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 .علبرعب ىلا ناب رادلا ةيعبتب همالشس ب موكا طيفللا ركن أد
 راقكرارإاب ناكن اب نكم | ناو كصارف اكوهتى أ ى صان ر فك وه اه
 :رورتب م مالسا_مولحملا مهو نارهال لسمعمو | نييلاسسم خم

 ازلو ناننظام_ئالخ نيبترنكلاب قا |ذاف رارلارهاظ ايعئبم اليا نان لالا ف الذب هن مور جي وبرف ك9 ايلا هقبيقتك
 زكا ذاف ايلصا |دذ هوك نلميإلذ | ادلاب ن وهسم ا ض حم اذا (يعركم| ناهريباو ز ا هلوقي نزح او هنيعصرارلاهيعساولاق
 (اانال فك ال ببش ىف ةزه هل اح او هب قدلب اغاو ةنيباو ةاعدا تادب_رارلا ةيعبتب همالسإب مواسم طيبقللا نيو ةبافكلاف ةعئرلا نب اهرقاو يدروالا هل اف اعطؤ هرنك و عرقي طرز موين
 هارون ا لمتحف هدلو نوكين ا لهتح | ناو دن افاضياو هب انحرف امالسا هبل طبي الف هبسنب هرارق اب هل ة زج اوم هانثدص
 |ذاف هدلو هنا ةنيلاب تيثب ىحرفللا هلك وج الذ ةىلسم
 ناسمز الف اًرهاظ نكي / نارادلا ةدأرال هوم ويفرلبلا ةداراذ- ا هاظالو احرص سبل هسم نكس كح هلوق نا اهدح | نارما رين هزعب هنردإلب ىح ذ و ىهتسان او نكس هفيحرجون ا مسي طشللاو يداح لا بلوتو انميا رفكلا نفح كبش
 هلوجرإ| ثني / نالف نكس ثدي ل خرب ككل حولو ةراد لجرلا
 وه ُةريغيو ىاوئوملا_.لاق هدعب هلؤف ى ثلا دابلا الدهن لمسم
 كهل ادعب :كبالي هذ, ةهتسا ناو ىا ىو تس اهلوقل فرطظ
 رادو طيقللا دوجو د جب ذارطن هيفو انحرم ى نأ همالساب
 ناو ةدعب هلوقي زارث>| الف مالسال| رادو دج رف و همالساب لق عد ثم تنسي نإ_روصتتبالف اهلسم نوير كك :مالسا ا
 لكوعذ هيْصْستَوَنِلَن الف ثذارتحالا نو د عئاولا اي ل عج
 طفلا هبرحو نار كح يد اها ظن هيلا ةج لرب رول (نم

 :لعرقب مو هفردحا عرب نا ر>طيقلل | ياوقو هديخد ٠



 ةبرحلا سانلا ف بلاغلاو _لصال/ن الع ارق | ز ابتعا 9" احق رنا

( نكذو هن اب ف (يلض قرلاب ه سفن ل عْرفاو | هكمذحا ع دان
 دعب

 نافيا يس
0 

 رادجو اذان ترك

 اسد /انبن مقار ن يدا 0

د ن ايبصلا قارتس طش بشار ادورذلب
 هينا ؛لا

 لا انو يشل لحل نال ل

 درظ هياعى حسه وح نم هررجو همالسابرم وجمل
 م لبق هلثف ب 6 انا رع ارمعملتق مرحي زم هب صْنقلو ةوحنو
 ا مراسل يش هرح عطق نأو هنم هب صئقا

 وب ع قح عطاقلاس بحاغلاب و

 هرش ةلاحا و غلب اذ |ّصتقن ئناءواسببلو هسفنل

 ضصئشلز هش راولاو ترط ة عش نا ف راي دعب هيلع

 حكت خل نال السالا يحول ا دعب ع اناا ينعش

 2مل دل هن وابادحر ى تعم لا
 ناكيال عمايب بني 9 ة د لشل

 ل ىعون ص اصق الق

 اه ال قنتمالا همالسا كاد كرو ودبل (بلطبةلهزبلا

 ةيدازم يدا بر م ريم

 ايلف 1 الا بلر عازل /ن ضن مضي ع اكن ]

 ع 0 هني تيل وفيق [ناعبقنا 0
 د حطفب سيار هلارملا لن م هب صئبفلو هوحوهفرط

 00 نم ديور, مب / الان اورعأ ياو

 1 ا ا ا ا الا

 حاحصتلاف ىروونل|ءبلع زج 221111

 1 ا د فإن هنو ةصولا ق ال فلاخت هنا كوئش الا

 خيوزبلا دعيلتتناداعطق بل فور عااوعصاعتتلا تحبو عدلبلا
 ناو تلاع ف فتالذم العلو 5077 ع اقول حارشالابج



 ظ

 ىلا (عطف بحل ل بيو الخ ا دعف حاضد لال بخو غولبلا طهي زدت
 ةهضورلا لوف نأى عيتودم هّعلاخلاز م يونس الاهاعد |امو
 لتق اذ |مِف صاصفلا بوجو مج رز ئئضتق تالالالعت
 ومو عولبلا ليف لش اذ |(هف 1 حاس لبفو عولبل ادعي
 . ف هاوتنساالا فال ا نار جت ءاوتس الان مزلبالذ ا سيعشض ربغ
 ةقرطل نوى هو حعجزنل |فالدخ اب ن ذون ةس رق انهلب عيجتتلا
 رو مطب 7 الا لبفو عولبلاد عب ين .حوجرملا
 دولاهعط6 غولبللا لت ف :حوجحره |ةقيرطلاو ص صْفلا
 حوطغملا لولا اهنم جرن ن |شلوعلا ت اذ جيجرنو باغلاو
 او عيعمتلاو (ل نقاومةضورلال صا و (6يرخالاةفيرطلا ىف ه

 ىطتفم الع هباب قف دزف اكن اصحاللا طر شبه ن ذا حو ضن ١

 هذان يداوم السالا ةملكب ىاي نإ لبر مه ولب دعب فذق نار
 ُثابكنيغو حرشلا و بف نصمت رتاذا ع قي قحدص / غل

 نذاقلارح هتالطال اب تار ناو رك هذ ذا ن ام هؤن نأمل
 هئذه'قداناو تلسو غللب نإال لومي_رداصنفلا دييفل دعب
 هتاخ ل كاع ارسله نا/_ لالا تبر ف هتيانج تثبجاول اف ءاطخ هب انحرر ولزمل | طيقللا هجاذ 6 هثراوو هتلذاعلا4هاتيبو نوزّيلا_هلوق كوقلان إم ظال قبقر هنا هعولب رعب طبشللا
 0 زان او هطوشبب, ص ّصقلا هيلعف علب وهو |رعونج نادمرخلابرفغلاو ارا_لالا تيبولا ف ورصم تت هاذاهلاهو
 ُ < / امرا |امازمايك لالا ته ث هاطخانلت ناد هفلتب اكدتم ذ ىف م هل ا ىةيدل /تبجو م لظالاوفو رعيوصلاد ع
 طيقتلا_ نوب ارل ا هس أف تام |ذ|هلاموو كالا تيه نعل فعيإلت
 ةئاقالو ة.ينالب بوما عمر ح ,ةهتنس | اذان نيلويج ا رباسإو هل
 هل 0 نسل هنوف ال ص
 ركولف رسعي مم... رزل | دع نيبلا ةماقنا نا هيقىحملاو تسلا
 طقتليلا مذ ف قزدالو ب اسال نمريثل اضل تاوفتس الاتش
 طقتادلكهلا_لوند ناهبحتسي نك فسلاو ديئْسرلان كب الو هرهغو



 < ل ناو هير
 ذك 0“ رسل ا 0000 6

 دحأولة نيب الو يرمز م نولين |نكماوو انا طيفلل /!قعلشس | لاو

 (مرحا محملا خ6 هبلع ض رعت فياق_بتغلل 6ى |فشباقفن نم

 0 ل و دخسس اتلا ااا لص! او رىح
 ظ 1 مدراس فرس ا ا ماس الوسر يقع دخد

 1 1 ا كا يرترللا_لاَتو هيهحو

 )0 اة شعب سعب ا طوتببز ىاكما و

 هذال ملعسأى فص ارت م ضعي نم [ضعب اركان هزه نإ
 الذ اؤح ةف (يفل | نافع لدي عاشبتساو عووسو

 ةيح 0[ ايزو ةماساا ماما هيبه ببيسؤو يح ا

 سد سل تار درنة ديس /و نحتنا

 0 ايثرحا نم ب نول نلما اذ | (عنارتحالل نين /

 0 حال ادع 2 2
 كلل ن كم١ |تالخبريلا ىذ ةنيءانه م »رْرالو

 رخاادجو) هدحاشي كا تضر هياكل
 -العراذ بي ربتعملاو دلاوؤاعيتنيب كش مرق ةنينلا
 برعم ةارمإالو قس نالو_رذ قيلت الت اك فايز |ن | لعدن
 000 رطب نير ءرجتو لوف طرتعي الة يتلا ثودب ذا

 ا حمو دلو [ممههص_ل؟ و

 هلو | هيلعيٌصعرو »سل اوم جرن م فانصا م2
 0 ا ناو

 نان كلذ صرع ةرجو
 هلصاو دا سال حداد نهرا دنص ملا ند ادحو

 وضو 00 اك اعضياقلادرعن طرتشالن الع
 فانص لدزتج داووتج د لل عيل دار الاسلوفد هيف جحالا

 اال



 يسم ب هسا واتا 1 وس نس ع

 .ٌيروكد لا نم عكذام نب الاؤ علينا (هدح | نارماهيف هرخآ ال
 (طظارغشا_درشيل تاد[شلاةلهإ د بتعد_لب ةبرئئأد ةلالعلاو
 لك ار اهريغو ةوارعلا ءافتناورصبلآو نطنل | ظارتشا
 فقزران اق اثلا رصبلاطارتشادعدتس ف اصاض عب داترالا اوف نك[ ت اد [شلا بله |هضي اقل ايرث ىو اح ا تكلوق
 قنوت لا بؤيزم هت ارم هشلد هم انص|هثلث ى داو هيلع ضرعد كترادب ثلا: زرق اهويغو ةورلاو نيحرشلل (ير اح ا ىف
 هيف عبار ههنصو ةعبإر هرم هيلع ض عب م هيوبادحامانهدحار
 مرق راب ضيشلاعبت ةجملا سله شنس | دقو هيدبادحا
 تاديكجلا نرد ذ اديوبادحا ل وألا ش الثل ا!ثارمل اق نوكءال
 نتويالف انتا د هتباصإ نولبو ةعب |رل | قق نصرعد من | ب الأ
 ا :مرحاولرلو فينو لءع م ضر ناى دالاف ةيرجتلا
 5 (تيرالا لدعازلو ةعبإرل اهب صخي الو فانصالا ضعلا
 ضع ةبوئلا ف طرتش هن | ىضتقن درر الاس اع نلا يد اح او اع
 هناالآواهن| كر الاءل 6يذلاو كلذ ىزلا ٠ جولا وع هن انصالا
 هتصنق |( تالخاضي|هحرش ق فصماربع ىو الو طرش
 بالا عمه ضرك سيكد مالا دلولاض كنا ني ام ابع
 رابعإو [ةب اع ةلكيسلا هيببتس انطون اكد وقد مالا مهنركن فوصل
 .  ::هلب ضي افربتعملان ن انثإط يقلل ا«ق فتنس |ناىإ فئاقلا
 هقاولا ع انتمال (هرح ا, نقل | تحلب نأ. دعس (ينم تلون م نوكز (نكماو دلولا ايعدأو ترلوذة ارم| نالجر طواذا اكاهدح
 يتواهلا نود داي ال | نم دافتس. ]دف (مفو انه ناكمالا دبقد 6
 دحاو م ط و برو نوكي نا اج دن (هدحا نك نا طدتشنو
 ةارمإناسن [طدادان ةضبحرإ توعلبالف جوز شارذال يه لو ال | جل نبطول | نس ةضرح لل عمو ى |: ضيح ماكو
 رخا [ءطد م كتضاهن نب ل وادساف حاكن وا ةيس
 لى جوزلا [طو ناو ى اثلا دلولا ن اكو بلو الإ ط ولا اخ] ةيهمبشس
 دّدران حان و | ةهربشبر خ| [طو مم تض جرم «ىصعلا هد كن

 شياقلا ى ع ضعي ب راول ؛ جوزلا قلعت عاطغت الذ دلوب تن

| 
 ا

 ظ



 ىرع

 د

 |حاكنلا شارف هّصاعن س محبا |ةءارب ىقدبتعملا ذا
 : |حاكنلاى ف ىلا اف اضي او بلوم ا عضو وارسال
 غءطولا ناكما حاكنلا شارف ىعلب كلب :طول | د وجو هيف

 ةيرشيلجم مي د[ ةلطول لب ةضيح ا دعب لصاح ن اكمالو
 تللخت ناو هشي افلا كك ضرعب لب هفلعت ع طش له تدعو
 دسافلاح اكنل /فالخع انهو ةرحلاو ن انضِيح ازلكو ةضيح

 ضيلل و :طولا حفيفح د حزن مام اشرف هيمريصتال ار /ن ف
 دعب *يبنب هه ردوا تئيطو ن 6 هب قوعللا نم عنمب هدعب
 تجف زتاذااهلغالا ف ةيمبشلا»طوبد لولا قحا ةدحلا* حقنا
 ةثاعملا مث لسملا هدم و

 وأ* أرق ال اوه
 طركشيال

 وهزم حو شارخالذ ايا. ل و نم

 لف الاو سو لا جلو ,ىخعالو جوز شارف تسيلافه

 ٍءطوب هريغش.[رف كعدولوم ستى عد |ىصو 2

 م” نيجوزلات انت إ غكياه هطولأ لعد نربلانمكجألف ةهبش
 لصاؤ ازا يدع حسي عق افت او تسنلا ق اوح داولا ن ال
 لال ادعو ت ننال ا هبثو انه ةضورلا

 | التو نللهحرس و تفنصلاو د اوثالا بام حج
 ىقعفرصو اغلابوهسسش_ٌدهلان امولو ىَعا حاولا

 ىالئسم ىف قرفال_ لوألا ن اسر هب غتلا ةيربشلاطو
 السايح او | نيلسم انوكب نا نين رى ئطأولاو نمسا
 مسخالاوارح (هرحا وانيرح ( ولينا نيباهاي ذرخالاو

 نمدنون لما | ذا! تياقل عض عن / داون( نإ قرقر
 لوالاو ضيح_للخو مر طف اءطو لاكي و اهلا لوذو هم لع

 ا تايوتا 0 ع اك جايز ىف

 اطلزاب خال |!نر د اقدح |نمهنوكن لور م يطوف ن انشأ
 اهاطنو نينسعيراررطل ا ك1 دزو 0

 يانلاءطو نرش آة تس نودل تدل و نه هرف ةيهشب قاثلإ

 0 |ةتسلوأ لد الا وهف
5 

 77 عبو
خالان الميل هسم , مي

 دان



 - 1١ د. ده سول هس . صارو عع سا سس سيو مح ب سسمع جا

 هش اسحب ن الناب غي هن كانه دجوب نإ مدر معلا
 مامالاربتحاو ىىذارلا هرقاو ي د سواللار قاب وملاءلاق إاكم ضف

 هبلعابت نو دجو زاهناشاق د15 ىد دخلا امى
 اغلا هيلا لاء نم (يمربتعما ان امي, هعمل او |(«سيعهافئو [ مالا

 هيعيط زمزم ناك راالا رسل ل احل ظل
 هدجيئزلا عبطلا يم رعي لب ىرشتل اب تسستذيالو نهم هييلا
 .نييح يزول نم دبالف بيرفلا لا بيرتلاو دلاولا ل ادلو لا
 امهايا هتره ثصو ملاح طسفللا ةفر عمو ب (شنالادنع
 بسس دوقلا ةره نم عش ىغتنا نان هاكز ل |ر مص طف هنوكو
 ف سيذاح ا فالطاد (هنقاام الدي اوزلان م قولبلاب دتلاو
 دئتو هئالح بفهزياو ىعف ]ل |هلّقن هج عولبلاطارتش |
 قتل |هناب ى داخل نعريرضعب مسذئعاو يؤدول | سك[ عون
 مج نااار كاع جب لفطلا نإ نص ءا با ىدمدت6
 دين اهل نكي مو مزلافدحا الليل بستن ان خولبل ل

 باشسالا لعلوم انمزف: رخال ( 4| نان هيلع ضرعحئبافر جو نإ وعن

 دجال-لات اذان هيلع لاكشالا هرم تف فنو _كحوا| ةه يال
 امدح ب ىحلا|ذا6 :فاحلالا_لوصخوا عَّمراو تغفو اليم

 ناب طيفل ةناضحو نانثا عنان ن او قفنا اء رخال اديلععجر
 ربنعملاف ىاديلان هئناضحو ءظمح ةيالو ىلذ ءةطقلانإ نم لك 6
 ناوحنبس عم هلوق_-لوقلان (هرج ادي ىف ناك ن ان "لبلوغ لا
 نكي | نان ذنم رّقم ربل! بخ اص هند هنيب ميم كمان[

 .طفح ىف اح اشنو (عم هاذ اول اجذ دب («زم حاول
 نان اميربإ ةسنزاك ناو (هربج نمو ١(مرنم هارب نمدنع كاملا
 ن اند تنم اهو ذخالا لع ايح دز اولاك ك4 ا العن | افلح

 رخالا نو + اهدي واح ناو اااوم ياو دك خلات

 يوما ةشالثو هو فزرلاهب تي (يف لطسصن ن3 هب صخ

 ىوعذب,! ريم تروريغصلا فر دبلاى ذ ىوعد كلردرألا

 ةيرمح ا ل ويهجر يخص لجردب ىق ناعاذاف طقتلب دب يذ
 هبحاص يوعد در: قيقر وزو رز بمه ريغ | ن اء اريمم



 انا ننال ةيةيلا نزوات | طوشب نكا ف رصئالاو ديلا المع هّفد ديلا
 و ةتِسال|هقر هتبئرمل طاقتلا دب هدب نمو اه دب قت سنبانم ةاعد|
 نافبسنلا فالي : حالا كرتن الذ ةيرحا اننا ى نر هاظلان 7
 تدبسل |هذ ورعم طاقتل الادب و هلق ح توبثو لئطلل كم هلومق ىف
 ى زلارهاظلان اف طاقنلا دي تسيل دب و ذ هاعد /اذاام الخ
 ت”وثو للم ئادسعلا لق تاداسلاّ مر ضن هيي هيرصت هيض
 ةِيئالاماهحالان | طفلا | كر يضل ا دوعل موي قي وهف و فىرايم ا
 نكل_دوهحب فرو داس اال هازل سكدل س يلو هبهصخم

 لالا علاب3مدبلاو ذ ىدااذا دح د نو قرلاىدعد نيحىا
 دعب غلب اذا معن ارتحا زئنيح .لوقو ةنيبلابالا هفر تسبب /كرلا
 ةبسالا لوف لقت الذ دحو علب مءر يغصوفيو هقر ىكد ان اب ىوعيلا
 ديسلا فيل ل نك د الاهلي زنالو هرغص مقرب انهكح رت 2
 سيب (عقاثل ارمالان (بوهو ىوعد هل او لع فطع سب و اهلوفو
 هت و | دي ىذ ىرعدب هقر تبى ا لوهج قرو ىإتلادب
 بل [نمرب الل ل( در سعب ةييبإ | د عش ملت الذ ةيدسب هْسنَقي
 دؤعا مر رهاشلا نالافوحو بائاوا ىرتشوا شرا نم هسبس نبد

 لاوفوم اماللاعبن را جرد امازه طاقرلا دب نوكتدقو ديلا
 كلاق|ذاف بببسلا ن ابإ_ل انه الاه ا ى عزب | عفوب هئما نباكداشمالا
 :درلو تااثول ازكو ئكء كلم ف هما هئ دلو هردعوه ةسيلا
 ةضورلالصاو ريدعصل | حوشلا داك د زن و همم |نباوهوإ هنما|

 فىرداعرلارخ او | هاركذ ام هعفاويو هجواوهوىنكيالمناهيشتلا
 هاهكرضَمن /هنم ا دلو هنا ةدييرم اق اد_لجج رب ف اردع ى عد اولهث | نم
 ةلئسملا [ناب جرصن ميصصنلاة يسلب [كله نا لق هتالو ف ةنيبلا
 رماللز ايبوهو ئوعد هل رتؤعاضب|افطع سارق ( د اول وفو لعب
 لتقاعلاغللارق || ذان رارق الاوهو ترلاهب تثياه تفشل ثلا
 تبث هل مل |هبذلي لو صخمسل قل اب هسا هةر ا بلو مبا
 هيلا هزل( هن الهبل !كتفيلب ب مق دصو داع ن اف هب دل ن |الدقر
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 قيبسالن ارارقالابقرلا ثتوس طر اقر دوعن الفل ندأل ا هُنِيَّرَخ
 امك ةبرح:ر ارق أالو هب ذك ناو هلرغللار بغل قرلاب د ارق ارم ل | نم
 هريعضرال منو هريغرض نآو هل ميو هيلعف اًياطمةلدقتسالا هماكحإفو نا لص|ؤف رارق الإ ل بقي و ئداح اهم رقو باابلارخ | ةركد
 فرصل ىف ةربخر ضب يو الرييراقالا_ب [نلك ةقاسلاهت ان صن نم
 براهما مس ابكف هوحنو ليز ب هريط دعّرق اولام لعاس ايف قباس
 نلف هيعبرفت | محا َقبْبَف هلوق ىف ءاعلاو داشررللا هبررتع/ لف نسحاناكلءلا عضوم ىقبربعو كونوفلا_لافر ضي
 دياوزىف | اع ةمالا حاكن هل لحب اكن مم جوزلان أك
 . ةمالا حاعن هل لحي الل مم جرزلا ناين اد [ح اكن عاشن ' اريل مراردقالا لبث ةسجوزت ةارما فرلإبر مل ان اكزيي | ةضورلا
 حوزلام ضي (مِف لبةدالاهررارقا نال ةضورلا دياوز ف حدالااع
 نكت ن [نيوكزملانبرمالا كلقاب بل وخرلادعر جوزلا ئبلاطم .لرفماريللف امر رمو هلق الار هئاقبب كح لب رم [ك
 هيلعاهارق | لبقم ل_لق | ٌرعسمل |ن اكن هنالرههما تضِض ةجوزلا
 بك حجوزت نابل ؤعل هلرقمل نبل تاز ثدلر همن اكن أو ديازلا 2

 د! ]نق جوزلاة بلاطم هل سيلو ةريغ هل بحب الذهن ذ اريخب
 ابرك جوزلا ٌرخ ن ان هنم هنضف نانا. يي اب هتبلاطمامو
 هيلع وشمامازهر ملا هل تنئياربخرفعحلا ق ةيرولطرش ناب
 ةضراؤام فالخيوهو نيرمالا كت |(لطم جوزلا قعهبجاإولا .ناًاهرح|ن ارم | هترانع نمذخوبو هدياد د نم دانرالا
 هباع ا وُسالف دوخرل | ]بق مسفف ر ايما جوزلا تبى مو عريف
 ذاجاناو _لثملار هه زرمسمل| نم نسرمالا لق |همزل ه عب ناكذ او
 نم جارلاف ناجحا نادعب بلوخيلا لق لط ن ان ىئننإوسلا همزل
 ناف جاكنلا داسف ءذم هل ر قبلا نال تس بل اطيالمن |ةضورل ادب أوز
 راذآءافاثل الآ ناثهب بلاطي م قادصلااضاطعا سوزلا ناك

 اناؤشلان اور صتخلاص نون إو جسنلارايخ جوزلا نااوقلط| مان ظ |ناو: ستشمل اص توناد هي ا



 «ب وجو حمو ىس ]|
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 ليادإول يسعنا داثسالادقعا اذان( يلع اان
 تم جوزلا ىف عب جالو رج رارقالا لبقي | لبق اب تْفِلَع ناب ام

 ايطو هناكق بقر ه دعب لضاحلاو ل ويقمريغ مالا ىف افيوق هنا

 اهيارتإربت[ةلط ءاوس ءارق | ةئالث مرك قالطل د تعزو لرب ايلاع
 يلا فو ائيايواايعجر تالطلاناكءاوسو ةرعبو |ترلاب
 قح ةعجرلاو فالطلا ةدعنالةدعلا 0 ةعجارللاهل
 تلطعلاو ةروك حروزلاي ااسنو اميه اه مارق |رثويالذ جوزلا
 دصافم فلتخاو جورالا واعر رضلا ءظَعل ااو ءلرقملا عف (نم
 | ١ توتاتتعيو لبق نيل لاب قلعت رمل كارمخ حاكنلا
 باعت هسا نح ةافولا ةدعن ال لمابإب_لايل سمعو ريش

 جزرندالجر تلاب رغما ناكن از [ناصفنب جوزلا ل مضئنب الو

 داشرالار بعت نى وا خاشفنالاب ىداه  ويبعتو هلرق|نم

 لبقي الو طسا واع خاسئنالا فغ اولرم ايإ نعد رعرإ حساب
 بوو عمى ا فصل حاكنلا سدلفتب لبر يلا طوقس ة عيار |
 ام ةرارق اب هل هزخاوم_لاخ دج اءكلكيو_لخرب نإ يىسمإ /اتصن

 هيوم [[ل جز يومسملاو ءنوي د ىدونو هريغ_رظيامنو د عضي

 .داهالاغلو هلِ هلا و يف ئُشل ال[ ز ماضف ناو قتتعب ن |ىل اهننم د
 رباخلا ك1 بزذكن اف ريغا قربواه ير ارقاهمدقن ناقرلاب

 استلم اص هنالذ ةير ارت الا مدفن وصف اماًرقملا هلو |
 ممافسا كي لذ اهربيغيو تادابعلا ةييسارحالاماهحا ب ترقب
 نمل والا 'رارقالا نالفر يخلا قلاب ارق |١ مدّصن وصي اماو
 مثير حك ندن الو |هلّوغملا هبزك ن 6 نانا رغما بكم غن
 دك كد دعب هلرغما داعول قحاقيقر دوعبالف_زصالا

 "الذ داضلاو كاز هنا قوفح ةتطم ةيرح ا ن الويل اتقن

 ك لاه4اق ةلكسملا ربظن تالدع هفيرصتب الاطن | |

 ”"تورفم ق عم ةضنرذ عيمجي طيارما| بيس تدعم

 ضرفل اذا همعكنسل اعرش سدفم | بيصنلا نع (بعوفو

 122ظ00010 0 ا
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 مكدالوا و سا كيصوب ىلإ اع لوو ضي ار مل اف لصالاو سدتلا ٌدغل
 ثداحاو هلالكلا  كيتفن سا لك كنوتمتسي هفيصلااببأو ت يالا
 كابقلابو انة اخالاب سوصل ا ضعب ةسلددشس ا دقو املاح سان
 ِبارم ناب ف ةمرقلا-بلوصفو همّدقم هيفو قابس ا[ىوخ |
 رخل رب نات قر هكرتلاب فلعل توْفحللا
 ةربخل قحَناعتر نر تاهرقف (سِلْفَم هيوتشمم تاه عبو ناجو
 ال اممابجوت ةي انج هربع جو | نيرب هلانبع نهر نأكه ل م نيعب
 عينبلو اساذم تام م نع ثوبرلو اني يرتش اد | ترب العشم
 0 :هنزللا رحنا ب انكلام را قح هب قاعي اذا
 دقم نم لك هلاغ نيعب عوجرلاو خسفلا وت عيابلا قحح

 هبلع رق نوك ناباسفم يرتشم ا تام اذ |عيابلاقح
 لوو لصاك د ثرالا قالظا هاضنش ا اك اك ت وم ا#لب سدفلاب
 سلفلللع واهلا ج اذ | هيلع درب نبعت ق لعن قحجرخ فدا ا
 سيل ولو واقل هنوم لش هل اه نبعب تئملعت ام غلاف وهح ن اف
 |ذارعسملاو ىراخلا كوقو لاءلؤوف د اشرالا دانازلن قلغتلا
 : لعرفو :كرتا| نم جرخ (ح ناى ضل (سفم ىرتشلا نام
 مده وشب كر الاربخاذلم رتل انم حرخي قكب_كاد سئاو حيجرلاو زئيسفلار ايبخاوه (لفم ىركشلا تام اذاقح ا نا
 .كومف (سلفمهبر تشم ننام عيممو دو هلوقب بلع حرش ىقلا داشرالا: ضن فربعو كيم اة كرت نم حرخع وكلب ةكرنىف
 هن كو ببرض نال عيبموذ مدقرو ىاقح لوف ىلع فطعر ذ
 مرقب هلوغيد د. اريالا خفد ىف ءئتلالا همس اكو و ذ هلوق لعد رّمعم
 صمام دعب ن دوي نوهوك لون ف نايل "لصا/الاخ دأو كفن
 مشا اها | باني جدد رمد كه: كوفو يل ذ قلازوصلا
 اذاة ةولازعم رغم [ جلس عدقل ديفن ام درعلاىركذز ةكرتلا#

 نوم 2 نكمل اع س ةرامإا ةل وج عش ظل ةدنعم تناك ٠
 ءانالازقدسلا تن هاذ (مف هب الاى و هاوس هلرت ال ثيح زبيججلا
 ءاسالا جججاولا م رّولاب نميرل اك ”هلزنلا قف تدرحو هسح مولانا

03 
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 00 ١ اوت جمس ره

 ةلاداهاوسب هنلخ /و هيد بى فو تامونبع مهضرق ||« هذكذ 00
 0 لا سزبولام همر اهذح | بهزملا ىلع

 امي بوصغلاهبماغلا خخ قلعت نمو هب قدضصتلا ]بت تام

 هبوصغم اا عم رق مم 0 م ا ا ظ

 دقو برصخم اب يوحي زلعت انلاثن ان اد 'ةأطعإ6 حوبو نه طرب هن

  نملار عسلاب ئدعتلا هنصوهبلطل | فو اكو لمى هيلغ ضن
 تالا دارا نافةلسع مسزج | يورط اذ عن نحل ا

 لاىرتشيلادراذااهو ” هلا مي اع ها العب

 . وكي جيلامرت فلا دال ضيفي الش حيابلا تاهو بعل
 0 ابدقو ىرخإ م وصو 0 هله شيحنملاهنم

 ظ داتا 0 ا 1 دقن ةكرْبا | نيعب
 ناي يذلا نيدو نو عز ةرفجو لجو لسع ةرجاو
 ثنومح ةىسفلام رن و ثوقو سبلم لم هنجاخ هون إو يعد

 ١ جنب دلا ىلع مدقنلا ىف هزيم ن ومى نعم ةيوسلغلا ف ءاموخلا <
 ”كرلارباوز ىف ايي وا رمز اليخ نم نام تاع 3+ زل 5
 دبعلار يغ ةسالعلا ل |ءكرنء لن متم العلن وكن م ذخويو سافل ا

 نك | نازبانج ا ف هلو مز خوب اكديرسلا ىلع ةزيميجبت ةنوم نا 3

 زي هيجل هنوم هنا رست وماعيجو ذو هلرتامل لا ةجوزلاانه . 0
 نيعل ابالةنمذلابقلعتملاُ ب : هببد م طفي زبمرتل|نرم دعب معو

 أ الا ئبجاو نيدلاو سرعت اصول !ن ال شرم !لاو ةيشول ىلع
 ثاللا دامو ثروملاءنعقغتسابم ذخاب انا ثزاولا ناو 3
 تسلا ءاًضق لبق ى هو تؤول ةلرنلا يلا جانحو يف هتمذ ىف 3

 ْ ةكرقلاب قلعت دقو ثرارلانمددص برهن رايت ب نرهردا

 ندا الدضرصتٍل ق ةكذتل اب نيرلا قلعتل هلمجن او نيد 3
 لكتب شا 0 9 0

 الْثمم همي ن درنن ( حرت يب نيد ثدحر نيدا/ن |
 ٠ءابال بيعي جو هتوم لبق اناو رع يروم ااهرغحرب ىف



 تثاو دوت 0 رابعا عيبا خبز دا تدل دطييالش داما نيدلا انف نا اهم اينو 5
 :ىو هل لوقف نم ىإ و امش دح د اشر الا # ا اوفو هتببملا 2.2 ل وصت سازمل فصلا ”ث داغلا نيرلاك(ذ
 2 د ثرأو دونر ناسلب لو مكن نأ بت لح لل : يح نكي مى دزنلاو درلابهبجو ام
 نسما» ارب 8 اواعزنبوبحجال اءاد ىذو حست ءادالا هورلص|ابلوق
 ءارباو |ءادابطقسي /ناابلاب 00 ايضلا يوصى نم أريغ هل علاء ادو

 ولي اادعب ا اياصو د

 ا ةبصخيووف بع اعدم كير ناك 0 بحاصوبين عامجاوا نصب مدغم 0 طا اس هيرو سستد ندد
 نإ كه( ُحوشرو بال تخاد نيو بتحخاو نبا تنبو تنبو جوزل قضمرتكشل اد تايد او. نفلاو عيدلاوهتصللاةتبب فلق كضورفلاو فهررفم 1 ناو هصغ :. ارح |رمسيال منو نمو مح >الإ يذو ذ نكس هيلع (عمج هلنولب م -

 شاراوف ءاجال ا, هر صعتلاو هثرالا ىف هلثم هن | اكسس ا( و من اجو هتقيفجي امذللا ١ (عتسا اعمآنب از اسجد قي ملعواولا مسا قدصلا م نالاذل و داولاكد دلو نيل تاي نا كدا او ىلاعت اهت لو نإ ذ ةيلصاالاو مهعل اه زربالمث الشر [ولاهب داملاذ وف عض عيب ارو بعب 63: وف نم مي دسقنلا اهو ثاو سرق تجي أ نشيل حجو زا بتليوأل| سمج ضف ب فصنلا

 مّتللاو

 هنيبوبالا تح الإ ىقتلسم ةيلص را رار هبال يفرور تتقون 0-2 ؛|اذإهب الا تخالا ج١ 0000 خا عم مل نادر ان م سم تيوبالهتخالا عيآرلا ع الاثنا ايلوالو 0 عم نكرم نأ 00 دك رفذ اذا لتس ناابعم نابل ناب تدرضنااذإ سلوان



 3 اكسو

 ذرمنااذاعيرالا فصنلا
 ”ا'اقوفاماما ةدحولاوازاب ةرثللا
 لوتاماثان هلف نيننثا قود »اس
 اثلثلا ميلف نيتنئا ع اكن ان فرصلا
دوادباو اور نيثلثلاعّينرل |!نبرعسىئدب ىطعا هيلع سا وؤص

 

 دم اكو هنسلجحو يزمزتلاو
 ا هزتنما توناماعلو غاوجالاف ائعست قالى اد فوا

 ةنصب درالان مالك ب كعو تانرز|ىلغس(يااف
 ةفصنو |ةرحولا

س دا انهر ءالد الا ةيفبكي هتداس خا رخال ١
 فصو لا يئ

 ذا ةجمدلا واس ريغ خا نعيزارخ ارا ليال ةاداسل اب خالا
 ريع حار وصُئ الذ هنو رب ةرخالا نق هال صر ن ةاداسللا

. 
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 مدس

 .. ءاكالا ة يمسك معو سلا خ الا بص عز خعمو ةحررل | واسم
رع سسك نيئنالا ظج اثم ركزلا ثمالا نوك نا

 ىللوةوح الا د

و هريغن ةبصعلاوفو ةبصعلا مانا ريحاوف ازفو
 ه1 خالا

 ليبالتخالا بصعيالنوب ال خال تتط عيال كو

 امهو نايلو الا بال هتخالإو سوبال تخالا| ةو سرخالا هبضعو

ح او كنب عهتجا اذا نبالات لو تن
 تبتباهتنو ا ادعامث ت

 ' فىاهتخالا قائلاو فصنلان بالا تنير |هتن لام يا
 تحسس

 سميهسنُ كو نبالاه شنب عمو هشبل ةبصع هتحالات تاوخالا

وخالا ف لاو سشعرلا نيو تنسو يني يبا
 3 هتاقرغتم نلن 6 تا

الا نم هشخابإ بحي الن بو بالا تت خالق ل«
 حشتبلاو ب

 "قبال تخازبالا ترو تنبلا عم ناين اورمالاضمهتخارإ يع

 ذة لصآلاو اهل (يضرف دعب قابلا هنا |
 نير زف هفيرح

/ 



 ب1 اهب ةنبلو ةإ نع ىسرموب لكس اة بي سوش

 ياو ضبامو نيتلثلا:ل كت سكسسلا نبال ةشبالو فصنلا تلو ضفإ و هيلع سالص دبا سلو شر نم تعمم ف ضف] نيس اناسا تنساب اف ومنا بلوت دخأ
 قالا تس نمل وهمس ودار ناش كرت ةو[ضرفى ا هضرف محو هلو ةددحا صضرق دجو ءاو جون 0 | نئزبال ةدحاو تخاوهو هب ةيردكالاف 'تمهلتلا نم ةلسملا 277 2 صرع ١ ١و ةوخالاو رجل ةيساقم غو يسب ماع نهيكرحلا عم تاوخالا كح نالدجو|نايلالا سدرخالا بسعو ىلا نايلوالا وق لعن طحر بيو | دارالا بلوقو كين را اذه م قوعرسم نتا_بلوقل هانربخانىسومابا

 يرعب رايب 70

 2 م
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 ةسيو هكيعو هتنخا بكعب نبالا داو زم لفت |نويضنشلا
هبببام اع|ت انيو هم (عا تانبو ةدج ةمحو هبا

 2. .ممهاعا ت انو 

 حلاو تانبلا بالا تضعي اعف تجر د فوه نم هبسيصعت اما هّدح
 هطاقسان كي اله نالف نم لفساوه نم هل دعت امأو هتاوخالا

 ' دعب عفئ ارباب درغر فيلق طفسرل اذاو ركذ ةبصع هنال ١
 انعلو تحرد ف.ناكر من نو دهب درفن |(ل مج د ىف ناكوتو ظ

 أمل ناك |ذ |هكوف ىف نص بصعز الو هنم لغس | ى قلم ب صعبا ظ ظ
 تنبللف نبانبا ناو نبا ترو بلص كنب افلخول اك عضرف
 كبأآدتتب هعم ن اعهلو ىق لا هلو تكشنلا نبالا تئملو ثصنلا

لتعبرو لر اهلا خال[ يصسلو انالثا6ينبب قابلا ز البا
 جوز

 تيالادلوواراولاوهو ةحوزلا عرف عمن اء | | هضرن وهف

 .. نيشاوا ل لاو تختلف هدول ول هنن او

هعم هتاجوزلاو |ةجوزلاو جوزلا حرف نود عبراو|شالثوا|
 يا

لنارخدؤو :ءهّةنل |مثس وس ىنيتيال نم عرفلا
 دول اون نب الادلو 

 . اراومنولب ع ضاولا ف عوتلا درفت ضمدبالو ”مامىلغ يس 7ذ
 نم عنإم هب_م اف عرف نعاز ارح نيرخانملا من ايع ىف فاو اع 1

لثو ءاوس همدعو عرفل | ادهن دوجو ن ف نيرل |تالئتحلاك هشرالا 3
 ةش

 ,تاوخااو ةوخالاٌ]ه نااثاالو شرأو وف نكي اذا [ضرف وهف مال

 ديشلاب و ابلاشرث بق اين اعز خوي اكن يجود دجاعم مالو ةبازإ

 ىذلولو نسل فق ايل ع ديون نيل نيرمالا ءافتناب |
 ' ليل انها

 ىئالاوركذلا نيب هيف ىوسس ثلثلا اهرفكن اوم الا دو ضرفم ظ

 اثراشو فثلثلاىف ءاترش ” كى( ذ نمر ثك |اوناكن 4 ىإ اعت هل وهل أ

 ةدجوا| ماو حور عمن ,ال ةبصع هشلثلا ةسالةوخالا كر اني ىلا ظ
 ةيلاطتلنلافىادن ؟نانبو ترض اهيحزش ىلا ءاطتلا ف و. ١ ١

١ 
 ؛ نضع ةرفعملا ةكسنلاو ف طم د_لاو اجلا مزح داصتخالا

: 0 
 ١  ةجالادلو نيب[ كك دل |ىادإرلا غب ةنك“ ل اب, ف رعت لكما

 ةريجو | | نم سوس تاذو حت ئاكاو مالادلو و ةبضعلا "ا

 201001 2700 ةبصعو م الارلو نم اع اصن نانث |و

دزللف ثاناد بوكذو| ىثناو ّْ
 مه ضشحسرلاة 1 اماللو فصنلاج
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 ياو اتسالا ثلا فك مالا يدل نيبال ةبصعلا اي ظ

 اهلوسستو ةمومإلا
 انابا" لمي وس

 يندى غي . راةيذ ل دحلو غار استلاارامجز اخ ١

 راك 2 2 رو ارتاح لسدتسم ظ

 00 6ميناغوهشصويغةباور فاو ايرق الثا كَ

 ف اباد بدسلا ذا ضادلوالا نك لك يار بقت اذهل م 1

 رف نما تارحاوانخا تان نيرا بضع وو بصح"

 نبا نإ ليات لد 0 ةدوهفموفوم الا, ذخئايانا ؤ

 .ةبصع نؤراص بال حا ييعم نايولف ةلئسلالاعتو نمإ ضف
 نقنزح امم سال ادخلو ه.موشملاخالاوفو نظفسو

 بفباو

 ةْسالث ىقسو عب ةجورالذ ماو باو ةجو نعلجر تام اذاف

 ماده ادعو نتعب را اماذاو بالاقابلاو اهئلئم الايرا

 هم بلا ب اللو سرسوهو قربا كلفن الارمشتلل احوزللف

 ضزفو ذامهكداش نيوبالان اب نيتلئسللا ةسِككلاوهجوو هشلن
 اناسمو تناك اشيول اكومل /نع)ضفام فلم الا نولبف
 نيدامر هشل نيوارغل (,ن اف عن نبوباو ةجورو نيوباو فن

 الماك افلام الل عج س (بييزب| امرهكح ف فل اخدفو ب (هصلا
 0 ام كعّباصصلات افتادعب هئالخو بالا باو

 تان رفا لسكسو عامجااهّج خفر صحلاض ارتنا طرغشبلز مدنا

لإو اطْمْذ اهنم تسوق انت لبعمو | طن تلبع مركب تاد |نبا
 تدس

 عفو |ةدح ءاولا|بلصلا تنب عم كو فل |نبالاك ذب ممم :ىبسل لد رعب

 رثكاف نبا تنبواتنب تم تبيها فلخ|اذ4 اهنملبلايا برقا نباتن

 لئلا لت كسلا نبا تانيوإ نبال تنبأو ضسنلأ تنبا

 كعمل هن عساس وبلا 5 ادوعسمنبازعيراخذلا فهورر

 نبال نيثانلا ةلكن تدل ابو: تيشلا فيطبلاب ابيل ظ

 عمزبالا دي[ نبال تب حت ءالانباثشو عقر مرقو كرح ا
 ةنصخ# الد سنج يرغل هلوف ب ا ع ش

 هسنتلا فرقلاب دسسقتلاو ة انيرق ةرحاول اقل عداز ام-لوانتنل



 ' ا تجللللوب تاذا فليكر تلاوبيناو تيوقلان بوتشنلإ ساء ااع
 تنبع م [نولو امل لوتنالذ ىفناب تلد | غئالنبالا تنب هتنب نع
 قلبعم تناكاذا اعرتارتجالا ط خف نم بزق | نبا تنبع يو | طفف 1
 ظ كرو امل تسالو ن اثلثلا نينزموصلا ف نممو| وهف ادع اصف بلص 5

 'رهتخاعم تزامن اف طئفف نيوبال خا ع ضر ثكاف بال تخالاضي | كوتسلا
  رثكاتةرجب لهسلا ضوفيونويلثلا م امكتسال امل ئثنالف ننوبالثلاف
 ضخ سالا يام اكز وكذ ضحكت ا>/ناب نويثن | نييروكدب كدت
 تاف ثبالا امام اكر وكْذ ىلا انا ضعت دا مالا ما ماك ئانا
 ثاريم ةصالاو اهل ئع الن الا يازم اكن مسا نيبركؤب تلدا#
 ركبواىلاةرلا تاج لاف ه بيو د نب هصس ثرح ةدهلا

 ةدسةسكا يع امو ئب زمور تادكى بكلام باق [:اوبم هلأست ”
 دار انا لاسا تح و عجراو ئئيزم ا ماس
 عب ي] ضورر| كومير ب ض حد: عش نب ةريعم :(قف نس نلا
 ع كريع_لعم له كاقف ٍكسلااه اطعارسو

0 
  "شيرحو جاداو ر (ينب ل كسلاب ف اربملا نم نينر ولا ئضت مم  رلعس | لصويلا نا تماصلا نب ةدابع ثيرحو مكانا و ن ابحزرإ و وه 2 2. يزمزبلاو ةجامزباودذا دوباو رمحاو كام هاو لوي هبتلخاوتباو انيولف متع مج |نان ترسل اذه نالو عدنا ءاكأ ح1( انف [ئارهم هّنل ضف هنعس | ير سكى ايرخا/اةدحجلا
 |0000 دعس ةدلعج هام إو هيلا نا لاو
 نيتمج تاذ ةرجز قالو كسلا باء كو دوادوبا هاو دام
 ةيوسلاب 200 ١ ل # ساشا ازمة دايز
 كحلإ[تنب(هار > | نبا جوزن ن نبال ةارما نتي ا تاذ تاو
 لولا اهاذا6 هماماماودلولا انهى اما ماةأزملاف انلو هنم تزاوذ
 . ةاصاوا هالك شر ربل جر ن اكن اف ى اع هلوغل تخاو |ن اكاخا مازل ول نسلاضرعيو نيسرلاق ((نيبيومسءيرإ نإ م نعد ةرج ا هذه نع

 دبنباو رنا نبا لاق كسلا (ةدجاو لكل تخاوا خادلو :
 دوعسم نبا ةءارخ تر صوب دم الارإ و ف تازن مناة مالا عمجاربلا



 الفل بسلا ضرعل ثراو ثيملل رف عمو ما نم تخاوا خا ةلو
 ديلا مضب ةوخا عم عل ضرفن اكى | عمك مالو ىناب تييلاالسلدب مدح الا
 تلازاكاذافةرحولا دباقنام دارملاو هرككتو اولا ديد شنو او
 كسلامالاو ب الان ءلولف لفسزاو نب| تدنو[ز ب|نباوا تنبوا نا
 نعنار اىئناب لري مل هنوكيرهلا د يبنو بالار قفز نعي اذلو
 اًاعاصذ ناوخا تبلل ناكاذاو م اجرالا يو ذم هن 6 عك رمياره ا
 لصالاو بسلام الاف مال خاو بالخاد طم الو بلكا بالو |نيؤبال
 نا كرام يلا ا(هرحاو كءل»وباو ىلاعتهلوقم الاو بالا حافي
 ةوحاو] نان ان هشلتلاهمالثهاوباهّئروو دلو هلنلي ناق دلوهلن اك

 لت بلدكسلا شوخالا عم [ضرف نا لع هبادصلا ع مجاو بكسلا همالف
 او ةوخا هك الاد كسلا ا _ي ,كوقب س اسنبا فالخ د ويط

 ةوخالا عم هلك ضرعيدق رول ناهضرعتس ةطيسسسل عامجا/ا دولا
 هلاوحا ناس نامالو بيكر خا قابلا ثلنو تاندرسلاو تانهشافلا
 داشرالا نب زلت ركذ احاضناو (طبضرا ترفا ة عم
 ةرفل | قسم نايبىفول ركزي لو تارصتخمل ا نمر يثكل هلصاو :

 لصضرفي نمن دم ارعنمعنر هد ف (نيلا رالَسلا نمار[ ف لضفم ع.

 نصئ دعي ن | خبنب جبان اكلاوحا ىف ب عمالصفم هداعإ مث تلثلاهل .
 فقابدرازتلاب داير هئالىقابلا بل ئوإ صرفين مذو وسلا ل ضرغب
 لكواضزِفود ناك | ضورفلا نعنهلرنلا لصوغب ام ىإ ةيبصحا لكوإ
 ضيارغل ا اوم ان يح دلا برك ةبصعلل ضرفوذ نليإ نا ةلزنلا
 نموماعايراضللا ثيرح هر كذ لحد ىو و الذ نصاارغلاتقب اف لش
 هلوقدويركذ بل وال| ثيردلل ف هلوقو |وناكزم هدر صع هثريإفال الكرت
 نم ثدحف اك[ بلا ىنعم و ةاريلا ل موتي ير فد عفر] ليفلجر
 ييسلاد انو ربع هل ارش نق تعا نم كيرحرو لب دنع هعانم د جو
 اذه ءةطساولاوف ل جرو لجل !ى م الهغصرك ذو برق إة علوا
 ٠١ كيما برقاركزلف ىا تيم ا ل ييو تيملا بزفاوفىزلاركذلا
 فمالالعناو با هيجيزمىارجرو طب ةيجزما»بلصو لججر ةهجيزم
 كاطظفللا ثيجرئمو تيلالا ف اضم نعمل ثيحزمى وان مادهج

 ةيصحل [ىا يفر (صطمي مّرسا ةيولوالا ةهجف ال جبر كذب ريشا دقو لجن .



 000 او ةقبار تا ناومناو ك(صغلاداويف نبا
 دلوىلع 0 ن اك ناف خالاوشو بالا
 كي عمو 0 ابا احبإو تبالامدقاما اماو
 وس 00 الل ىت ابلاو عاجالاب ف بالا نبا
 تباوا نيو وبال ةوخللاو العن او تبالاو دلو هب كوليمئالهدعب
 7 6 اذهل و قايس ادعم نوثديلب فير زف سيال ةرحاوةنجيرر دو
 خالازا همجوو مث /هتثزب درب لوو اولاب مهين عم هدلوؤ هلضاك دائيرالا

 ١ ا |نناهن انجل نم (نيضعت دفا
 | 6ردل ت الخ هن اوخا ب صعيونالو وبال نم

 فرعلو 200 د 00 ةوجالا
 دال نر كلو نافنصلا ع قجا|اذ ف ةداعملال عسل صملا اره _لياسم
 هتضحنإ/ذخا اذ |مئدجلا ةيسفلا تبالا دالو|ن ودعي ننوبالا
 هن /تالادل او زئشالو ىف ابا كلكهلذ سعي زو الاتاعد اور كذش اه اع
 " ةبصعلا لائم كلذ :كحق ايض ةبصعاز هير ناو ثوبالاالوب ب بي
 ظ تالا خي مثيمسقلا ف تالل خالال خرب تبالخ او نيوبال او دج
 كود بالل نإ /بكئرل وه هنالسيف ابل انيئلتل الن نونإل خالاذخإاوو

 كاكا لهي الىخا_ذخحداا ادهلا لوف نوباللخالان اكو رجملا
 ذخاي بال  خ او نيو الخاو دجر خا بلآتم, انمي | ىلال مسفر حاو
 تخاالوه عم ن امولف ةداعماا خالل :قابلاو هنن م نييرسردملا

 ةوخالاورج ا لافتا نيافااسلال) ابلاو تلثلارعلل ن 00

 هذو ناك فالاهلاكلن (واضركو ذ قريات قا :ولالز امان

 لئىاصسثو ثان نم ةوسالاوتخملا 0 الل هزه رماد ضرف
 بابل ثلئاازخا اذا حاكم هتنيس اقمو -لاهلا يبجي
 0 ادلع ةداعبامانمرم احا ظ فاح ا دعب نيالا ح

 شو روصرسمخو هلارعخ جزيس قل !نوكم 6 او بال |دالو او نبوبالا
 وعدم 009يحتا اتخاد !خاالا عم نمل اذاأم



 . .فاخاالادعم نير اذاام فو سوص ثلث كاوو لهس اهنالذينيح كلثلا
 طباضلاو هلازيخلرلان و ك4/ذالعامفو ثاوخاع براد |ناتخ او خاو |
 اوناكن او نايس ةهسافم او ثلثل هل تماون اكن ا(تاوخالاو ةوخالان |

 هبباثلا هلاك :ريخ فلثلا# هيف و فاون اكن اوريخ ءيسافنلان نيلثم انو د

 هتلنر مرد يلف وى زم ضروف ل سم فن اك ثيجضرفو ذ نولي نأ

 كلش اما.مسقد لام اعيص روسو ادئسو ضفلارعل ناب ثائر وما

 اذا لالا عيمج ثلث جلا خاض رق بحاصمرعم نإ ملهم الف قفابلا
 ال نيزبل | نالف دكسلاا ام او ايلا ثلث زخا (ةاسم ضافلإ وك جرخ
 مهلابإهثاو اسد مساقملااهاو ىو | ةوخال م سسل انعدم نوصقنب
 بوائنيإ سنعإل فب اسلا تءابعلا ف ضل (بدارملاو خا لزم هلدزنو
 - هتكنيوكِنبلا سره عمنوثر اولا ص درنلا باصصاو_رثكافن يضوت
 ناك اذاركذامّرجاٍلَح نول, (غاو ةجوزلاد جوزلاو ةدج ادم الاو تالا
 طبغ[ئسقلا ىف صئلاضؤلان أك ا ذا(مفف سل [زصرتل[ضرفلادعب ىفابلا
 ونساةرحاو ندرزن ان كَ( > نو دامف تاوخا ث الثو !تخاو خاع ف
 ىايلا كثف ةدحاو نمرثلان دزوا نكسلاو قابلا ش لو ةىساقملا
 نيبلئاانو دو فصلا وف ضوْمل|ن اذا (مفد اوس (هوظبعا|ديتسلاو
 مناعاذااكبكسلا »اق سير ناوئتدسلا كاد ادعم فد قالا ثلث نم. ريخاهالعونيتخاوا خا عم اوس ررسسلاو ىفو ةدحاولا تخالاع مريخ :يسْفلا نبا تئيو تنيو | نيتز]ن يثلثلاسدق ضْلان اها ذا (هفو رهخ ذينيحرّرسلا ل يزثكا!نيتخاو|خاع مريخ: ىسفلاة جونو تنبأ

 سدسل ارهلض رفيف وزو ن ييزرآس دس ند دوبدارهل بيزا ماون انشن

 وعل ف دايو بسلا ل ضرفيف جهزو ماو نيتنبل ئئقيراوال عنو
 تكلبلام الان احا وارجو ام نلخ ن آو _للاوحالا هزه ةوخالاط شو
 بغلمهو انرزوذ بخ ا خا/إن اكم ن اكن 6 نيفصن خالاو رح لان مب ابلاو
 تالق لاب ف عت للسماء لهو اثالث ار لو هتخالا نيب قق بلان ادن
 دجللوابلا» ثلدلا م اللرلب ف ادنعف يضر ؤع هس اى ضر ةب (صضلا_تكاوقا
 مافعلطلن (ةعدنعر اثالث امج او مال نااودصنل لا تخاللرمعينعو
 دنعو ندسلاد هلو تلثلااداللو فصنلا تخالا ل عدتعو تلثلا
 هبوسل رجا ومالا نيب قابلا د ههصنلا هتخالا دوعسم نبا



 بججامنخ الف نيربااداو نما بالا داون جبل ذاع :كاذاو

 0 اال الاراول قالا باز و ىش فصنل ادهرىتب

 ._ ئصنل ىلا لصاكد (شربالا لوو دوج 0100 يد
 ةجو زور جو بال حا عم ن امادا | اكنصنل انود (لق عسي ف هن ١
 تكخالاون اهمسر دل |ةنسجخمسفب قابلا عيرل | ةجوزلا نق
 هن|نيثلتلاى ا هلصأ ”هلوق 11 |[ىهلة ثالث نسوبالل
 نونالنبتخاهنلخاذ|اءنيئلثلانو دارع اصف نيتح الو تسد
 نيتخاللةتالثو ن (ممسر وهل ةسمخلعلالا ميقا ادجو بالاتخاو
 هبالاتخاو ٍفوبالن اوخا, تالئساخولو نيثلتلان و دىشو سورالا
 مروي !ةيئانس روق (لاو عبرلا ةجورلافذجيورنو ادحو

 حيدر !تيلخولو نول |!نودوهو تالثل ا تاوخالاق ابلاو نايهمس
 - صقشسالو فدل | نييعمروللف ب الن يئذب و ونال هس تب :اوخا
 ْ كظانافزرواذو اهنا |بالازلو نم نيهعمن اكد اومس نرحل ن /(هنع

 ْ: اذااهوشو_روصيم مدقن هلفر هب /عم اوُبرو ناو ةوخالان غلو

 .نضرفي هن اى ضف | ل تاو ادوسلا الا ضورعلا نعل ضف م
 هبي هعنصملا بتر انه 1 ال ظنلاو سوصلا هزه ىةوخالا طنفستو هل

 اءاوالصا الو( 1 افلك/ناىا 0 .هلوعب نيوبالاخالانببو
 يوب خلاب بين ثلا ازملى 0 بال خام نوبالخاةسصعل اف
 لاو ب الن اكن او مدقل ب موقالا ن يي 70 اال يع بالذل
 الذل نبا ساد عيب الح الربا مقرف برغلا ىف هاوس الارنع مرعب نيلص(ب
 رقلاو اوتسالا دنع ازلفه بالؤالا ادع نيوبالخ الا |مدقي و اركهو
 عيال ابعلا هزه ن ابةجيدنوقلا ضارتعا عافدناكاريظي د يرقتل اذوبو
 هرخالاىدعيرمل نيوبالل خالاءزبا نب واعر مدقم بالا خالانبا ناؤنم
 يتسن انهى ا انخامونب م 0 لاعبا كيتج
 ا تس مرفرل 0 |ق قباسلاطغلا

 د ل 8 و
 ادهم منال ريانا ا ع 2 و وعلا نيام
 انش( هونب مبا نيوب دج اذكهو نوب 0



 :يلزمسيعرلا دعي ازاهو هوس رجلا دجرع ىيغدجلى اسمع يا

 بت ابصعلاق بينا طب ضلا ة 75:67 1 (نمواسرفا العةمرؤرلا

 ”مجاولا معلا (هدعبو : بوقف ا
 6 لحم ةزنالا ةصخخو ةونال|ةمججلك مغ ةونيلا ةميج نا

 ابوس بع دس تاهبواج نإ ةوحال |:
 ناو جالا موصل دف بصوت : |(هدحاو 39 0

 0 كيوب ع 00 20 ببرغلاو تبلل دوا حا
 ا

 14 اًومْهَوَعْنم ببلغتل اب لد ادننو هنا وسو | بيرفاوشو |قيلعتوا'

 لمة بصعمتسلا نري |ذاف ثران قنكب هبيرفآىرّعلا هكلمدعي
 ءآلولاب 12111 ادعو نعمهلو ببسنلا ةميج
 (جالابف هلع بسسلا ةبصع ا اولا قالاهّربو

 كاشلاداور بسلا :ىغلكة غل اولا و ملعايلص ءاوقلف راما
 , مص هويعسو ق|زرلاربعو قب | ٌبرحبو عاح او ن ابحئباو

 ث هايجة دسم اوادبعكز تشن ا دان الجر نأ ز تحال سرم نم
 ننعم اك*اوسبو ككوهف ةبصخملنلي ا لج ليد هيلع

 تانضالام اعالا ناو تعاند ءاولاغا نيحيحملا ثدح اد الجر

 ب 0 |ًنأَ 1 ١

 هنلإ عوج تن [مبلاف اذاو هولا هيلع شنو قت اها دناخ ةرجح هس 4

 هدالوفزيزيحو توم بهل ةيشرتش موس محملا

 تاكو هيلع ءالوالهن |هجو هيمو له لعدمتعا اولايكلا هراوف دسسلا

 ةلسهيضاخ ين اك تلد ثرلاود ىكلتولب هبلار ثمل اوه هجولا ازه
 م تا ةنابرحج وجي قل 4 44 امعيو م رف

 لوو بسن ميلا مئه 7
 5 0 ومع انه ضارب كنا سلا ندوب انا وتلا تلهب



 ا

0 
| 

 | نإكرمةبصعلا نم هثررو اهلسم قسّيعلا تام ناف قيبعا ني د اع هْفينع

 ا قييعلازيد اق يتعلا توهم ويهنومريدقت قتعملا شر أولا هئال املسم
 تعمل! تصعيلةثروازفاكقسّتعلا نأ مو و ولو

 2 نيلاذالخا نال كد واطسم هنامرق قتحممان اكن او. اف اكن اكن م
 ١ هَبنِي كيملا هنا يرْهَس هلوقو هب تيررالاع نسب ]و ءآلولا بت اوبثع نسي

 0 وعلل هطول مطيع ىتمبلا هنوجاوعشن ا ءنااع

 سارق هع مامن نعول لشن او دق | نياك ظ
 2 0 ا معن هش |
 اوينشب اب نيجلاو نيل سلبا قاياصولا#ك كف يفملارو فارلا |
 دلوف يني شن ىتعملاثلخولو يئن فالخ ىضاقل| قلعت الصم ىر ْ
 موو ةثالثلا دكاهو سمح فل تلاد عير خالو حام هرحا ْ

 كك ذل هوثرول قننعم ا تيما ناكول هنالار اشعا قيتعلا كر ااوعبتسا|

 ح2 الرب هاد خالانال هس او حا نعدج ءآلولاب فا( فيوجن

 "لولو ةبوصعل ِ ةيصيوف | ةونبلا اومتوب اب كريرجلاو ننعم ية وس

 بصح اوكزلا نال اولا ف ةممعلا ثاناسيتم نأ و كوا نأ

 رت يال سلا نم تح وو محا «نسدحاو
 ُ هارذو شرتالنا فدا معلا تزف معلا تنمو خالاةجذ

 ذادعامف سيرتلال 0 خالا مدفن اعدراصنتا |||
 اهون | نعزوتحلل ا بتمول ووك داو اتلاف بيبتعلاك ||
 0 0 ا نبال ا جالا ويعلن نبا تكاةدحا ْ
 دوعمو هب ثدوب لو بيزويال ًلولان الاول نم نبا بدبصت ظ

 2 شدوا لس اهنااعت عينشلاك (عرسثب كيرالا ميسا ْ
 ظ هفنعيوتعلاةبصعروكذرعب ة.بضعلا م 0 أ

 ْ 00 ٠

 ظ



 كوضانسا لسن قالو اشار نان قر هيل | نسم نإ هلك أزه

 وو >ه«ايا دحا ترم نم ل صا قتشمو | دامالا توقد دارما ويف

 باص َنَعِصِي اوت سوتعما يزن طعوهو ةتبصعرب قثعم
 لصالا فك ذ ناك هاوس قده سعي ناهلوصارج إن تعمواقد
 كاذوالولا لاسر غساب لصالاك[ذ ٌنتعم هيوهفالعناواماواابا_
 هطلمف هفتعبوا ف انعا ةرشابس قعلإ لعن زب اكةالولا نال
 عيرفل ا ِعهْيعْبصالا طع نل | ناله دانحاو هذالوا اعتب لذ[
 لاسر غسالا »الو ف طركشل ن] لعوب هنو دهدابادحا قر نيل لوقو
 نووطالو روكزم لا عرذلا ءابادجإ رسمدت ٌترل| نول,ن | (هدح| نءارم |
 هناب|نمارحا قرل[سمب ارح هوب[ رض قرلا (هيسمرت اهدحو مالا

 مهو بالإو اهب اشن الان امالا ف اومل هيلع هالولا تبني اله ميتك هعاو

 طّهسي با ةيرحءارّتب| ن اف (اضباو هلثم راولا نآيإوهيعالو الل قتتسم
 ”ةودملن | فواهتيرح ةمادشت انى ايس يك مالى اوما ءالول| هم ادا
 بال! نوك نب كاد ىف ٌفرفالؤ ءادتبالا نمور |هم ادّسالاذام مله الولا

 هتيرك 0 هنولن يبو هبسنلامولعم نولي ن اب ةيرح ل ظيِنْم
 ةرحمال|ث ن اكولو هيرملا س للا ةيلصالا ناو _رادلار ه اظالع*ان
 هلانوكالن اى انلارمآرا بالا اومل ..لعلولا تبث اقينع ب الاوةيِلصا

 ةوالو ناكاضب | هسموءيآب ادح| قرل|س مز مف قرهسمدقولزمملا .
 هفعم قتعهف اونوليرإ نان هّمتعم تايمعلذن نكبر ناف هففغفأ
 تعم يلع :ًابوالو لال تيبلئاونوكيرل ن اف رمام اعدت ابصع
 لخيم لق تعم ان نعمو ىتعلاب داولا اكن |نتعملا نالوا
 دلولا ف اتعالل هان قتحم ا لعد ماعن ( ذا تعل ابدلولا ايكماعنإإلاة
 اًحرلولا توك ددوصتي هيت هيءااهيرعنا نموا قعنااناهف
 هداوان حاولا هما هيرح د بعت رغي ناب نااقيقز ةاوباو قر هنسكد
 ةرح ا هتجيوز ئظدم ا دبعءاطب نابو_رارخا_١ اح ابراعل |لق نم
 لوقو ىتعمو رارح | دالوالاو > جلا ارس | اذان اوبال قوتسل ناو
 هلوف هعزانت عوفرم ب | قتعم هسيفنلال ةر جك هب ىوألاو دار الا
 العان ىف اثلاهبلطيو هلاعوح كوالا هبلطب ةرجف هلوقو ىلىوالاو



 :ح هاذا مالم الا ةمججؤ عب الا نيج مذعت ور ماكل وضالاق تعمل
 مر قرد هد ىإو ابالا نعم ن اكف تن امالانود ءًابالاوابسسلاو هبسسلا :يلك

 دلي إ قتعمءوجوتعمى).( بامهلآلولاب زفسو هبا ن تعم
 ره تعمازكوم الان عم ولعب الا نتعم مخ: كيبالانتعاذاف اناهو
 ناف مالا تعم ءالولا تب قير بالاو مالا تفس ناو ادع اضف هساو
 تبالانشسيناو مالاق شعم يورو دعب قيقر بالاورلآول تشع م

 يلو ناهعو رمل 6:بالا ى اوم المال قنعم نم هالولارجج|هئايحو
 ءالولات اسا بالو ملاك مل ف ع !و قيببلاهاور اك دوعمسم ناو

 ىلا! بسش ةنعالمللاد لول بال | طع دالولا مدع تور ضل ناكم الا ك اوم
 ظ ترهل بالا لعءالولا سث |ذ ف بالا ةهجيزم ببسنلا مدع مور ضل مالا

 " اذا حجودلادب فرتخاةنعالملاراول هع صوم يلا الولاذاعؤ مور ضلا تلاز
 2-2 ميلعرفتساوةيلاوم | ءآلولارج از ائّتعو افيؤر بالا تام نان
 رخاهدعب بالا نتعيز 6 ر للى اوم ىلارحض !قيقر بالاو رجلا قتع ناو
 هاباذلاس مئزلا د لولا از قاشاكو لو ركل قوف ءآبالا ىف |ذلهو هيلاؤم ال

 :هدالو | طلعو تالا لك هالولاهل ترث هيلع قنغعف هابا 1امرق هنو ددماو

 نيحشلإو صالاو مالا ىلاومنمرفعأل يس هتاوخاو هتوخارهْشسزلا
 هسغت لوم نولي ون ا زوج الم الد سضت 0 |جاشلاو ةضورلاو
 هسفنل ء ب سلابالىإ هديفتلال ةري اور لم هلو صند امجرال د ارم وه انهو
 ”اعلااذلوهعن (ل يلع الون ناك ئشعف هسعن ىوتش اولدرعإل |نا كيل
 هبسل ( راد خالا يدضتنمر لايف عقوامرم ويلادآدابقتعاذا
 ”[نا عويس ةنارهاظتلا تاميلا ف بل 6ئواذل تالطا هاضتق اودسفنل
 قئعمهبدارملاو برت ىذ قتعم ل رال# تابصعلا يابن مرح |ن تعب
 قعمإعراا قنهم مرقِبِف تابصخب اوسبا نزلا هلوص|نمزص| بزفا
 برقلا ىف اوومس ان اري بالا ياما قتعفموعرالام|قنشعمو بالا ما
 فنان ىر بر كذ قتعم فوالا | ب | يجز حوش ةوكد ىذ نننعمف
 ابونسا|ذاهبالا|ةنيجزم ةثونا تاذ قنعا ل مم ىداوهف بالا ةيجيو
 ٍةمولذلان الب الا مادا قتع مولع بالام ا ى با قتعف مدس برغل ىف
 تاذ قنعم هرعب قى والا م بسلا عزف ءالولاو هماكح او هبسنلاق كزفا

 ا



 يب ايونسا| ذام الا يجزم ولذاذ ننعاز مم فد اوهن بالا ةهجيزم ةثرئا
 2060 | بالا نالمالاي 7 | نسمع ٠ بالأم ما |ىنعم مم 1 مقل /

 تيكر فا نعم ديم د كا

 و هةر ود دجاتناد ديس د

 ءالولادترثالثمشل ء وهن اف وم اكةيربشلاءطو ىفو_رور غلا
 اذ هارد ى االول[ د دم اروبا[ ل1> هجر تع منعم هيلع
 دعب هيباوب|قنكس|ذ 6 عقنعمملا اولا اكذ د عر بالا اتمتع

 هربا ن كالا :ةلسسملا تن :اكولو هيلع رفتساو هالومىل اءآلولاو اكاذ

 ليت (مِف اذهو >فننعم ىل اكول ارح |ءاوه قنغدعب بالا تعف قبقر

 الثممالاك اول »الولا تب اذا( ءآلول اهيلع]سوتس |يزل ارلولاه انو

 لدادركسا فنعم 6 تاو 0

 قئعلا حزم ءآلولاهل تبيو زينب ءآلو ايزل ةويلاهلاح_ر ابتنعلالا

 هدافحااذكو عنامم يل ثمايأ نعمالا كاوم | ع 0 م هداوااع

 ىنعم سبلو هن نبدالو ا[ ض سقم عدعلو | ع نام مايل ه,كك)ن ار وص

 ا ءالولان ا نيبتن انا رارخغالا
 دجال ذدعب لفشإلمنا ءالولامارمتس إو هعمو مالا ك أوم نممالا قع

 يالا اذ هيلاجانم ضان ادق منعا نموا ةوعب الو رماك
 هتيبل ثاوعلا ولت مال |فاوم ىف ادعيادح ا تبيراد ءبالاىلاوم

 تامولىقحرملا ل اومادعب /اوكلهف بالا ا اريل تش ا اذااذلو لالا
 دح |١بالا يل اوم لم قسب او هيساد اوبرا هدج اوم نمددآلو لقتنازم

 اال دافتستهالول ايا فنسا ةلسمو بالا تيل اري

 بالا ةيجءدقن ىوافكل لوو لاذ (نحرشصاف دات الع ابعو اًيرْغم

 ريمضلاع جرم ىف ناهيلع درب لك كذ م بب برقم هديغا١الوٌرجو

 حنو هناجر يدنوقلا الى ضار با ىلاهدوع حءيذ ام. | هريغ ىف
 هقيلعتلا ابحاصىتسازهىلعو لصاّنتعمو كونت نتعل اى خد دروع
 هن يب انمرو دي ما ءالو_ جزع انارغح ا العجو حابصمماو



 ةيجالصفسالولان ا هلوقنا اه دحأ تاداربإ قي و هحرشو
 ,الولا نإ لشالف:ضاخ ب الابالا: هج دار نايرقم بالا

 ةبالاةيجد ارا ناو ٌربالركذ_لههادق نولي نكرر فم هيلو
 ميج ]ةتنيهن | انيق انا ل كش موهف نوحراشلا هب هوسف اك
 فننصم ا مالى زنا قترم بالاال تن تح روف مريغ ةّوبالا
 نعولرولا ايلار حبب الا ةههجن | ىد (لٍ ايعىدعم نارهاظلاو
 مالا ةمججو ا دوعيالف بالة ميجراعر | (ميلع_ررّمتبو مالا ةيج
 اه ضّرعت الو ال(جاررتفنل !ديفتو هريغو د ملا _لواس هير ابعف
 لمت اصفْنل الو هبالا هيدج ةيجب وم ال ىو م لم ءاكول |رارجض ل يبصفتل
 ىراخل م عيضومر يخف اك ت اطويسم ا نم هع جارم لع اذ (تعامبض
 1 اهبدارانا برقا مدقي د ى برق او ةلوقن |ىااثلا
 كورال | ننعم طِعمّرقم بالا ي | قنعم ناهيلع درو تالطإلا لع
 ناهيلع درو ةّصاخ بالا ةمهجزم هبرقالا دارا ناو برقا
 همجرزم ترقاوفو بالا ماىتعم لعهد فم بالإو | يإن تعم
 هادارم ناب تصرف |هل داو ريف ىواح ا يح اسنا تغل كل |بالا
 واولامفطعّيوصتنقم نوليف قرلاهسمي/نم_لوصا نمزص| برقا
 مالا تعم نولش ميرّفنلا ق برفالاو بالا ةهجزيب_كيرشتلا
 ةوبابا,ليضفازه ىف و نبررقلا|ةليضف ]نه ىف ن الب الإ ب |قنعمل ؟ واسم
 تول |طعامدقم بدزقالا نور نى ضتضن_لك رز كاد رُذ هوق نا ع بآرلا
 ىنعماعمرفم ةيعفالا ايا تعمل | نيب دقو مني نطعدن العقل

 ضحك نم هيف كسل ا اذه درطي (ماقسول ذلا و تبرقلاو بال ما
  .نعإسيرتسءارآلا ةميج ةيسفَتكاو مب داش إلا ىف فنطعازمملو ا
 با:لكو زجلا نم ىلو اهب الا لج هنال ةيولذلاو برقل اركذ
 تا نم ايبا م الا نم ى و ا العن أو بالاار| لعججو هيبانمىوا
 انلقناو انإر سما ا هيباق تعم ىلا هما تعم نمر جنب با/إ ىف هآلولا
 .لوقوهنقم نال لوشمو يمة شوال اب يدب ىلا وللا دارمإا نا

 داش لح الوهم| تعم اع م دقم هيباما يبان تعم ل ابالي
 .ةجررلا ىداشرنعالا ىارتإل ةلاح انه عولزلا نا .تملعف كلذ
 222222550 222م - مجدفت (ضياهاضنقم نا لك اهلا قالطالا وعم دقم انه بزفل |١ن اذ



 ىنثكازس يبل و بالا ةييججزرم ةؤفنالا هكماما تدب نص سوك لا:
 مقيم الا ا ىلا هعمبمدفم بالامإ مانا اهزيعو هدضور لاو دبزنحلا د
 ن اهعذ د هب لراحياف ةياغو همنصملا هددواامّنارمالاى ا يدع
 ندم بالا ى شو حما ةوبالا ةهجج يوك ف بالا ة يجد ارملآ تاقن
 -لقعا | تاضم ىواد ا عءابع ف بيرقاو ٍةبضح ةّوناب هيلا وب
 ةيجم رف علل وكيف لكركذ م لوقف وكزها تلك لعل ذب
 (هفرعبالا هج ي_لوصالا برفأ| مدقب و اهيربخ لك« سما ةويالا
 تقلإو ءأر يسال دنع هم دعب الا اع اهرب م لوصالا بيزفأو
 كرما ركزل |مرقيف هسا لع كرك ده دقن ماض سلا ةونالا ةةيجريغب
 ريال بلادك ذلاو هل هسواسملا ىنالاد عى ثنا هيآباشمدحاو |بالا إي
 عسفينجو_:ءاذ ىدل رواش إعنالا لعين( يابا نم دخاو|هبالأ
 قالا م دقت لح ة دانا نع فص سانعل قست ن كلو تن |داربإلا
 دالاجوازكو عا ىواسلا مالا البي ريل اركئاادع ب ١ ايف اةيلديلا
 كانسركسالا ارو و قت ابل اداكو ىنعا ةالولا ىون لع وفُس كي اسم ءلصاك
 ناورف,تفنعا با ةلرثنم تدرطن | لذ هلوفيف ةافل اب عيوفتل ا الد اشأو
 ف ابركش اف ناوحح تنيو نباهل قيقرلجرامتر وصو نمتلا يوس 3
 بتكدبلا شسلخو نبالا تومدعب بالا ن امر لعق نعم نوفصن

 اكالولاب ةكرتلا عير وهو يف (لاهضصن لو توغل ابهنصنلا ل نا
 قابلا عدرلاهمصن لو شل( همصد هفتعم عال َعَسابم [يإ فضن
 فصلا ق بال |ى و م اهيوخاو ةبارس يخا ةالاوم عال ل اسرتسالا ءالوب
 ةّدضرف هيج تاج ثالثب تر وو نصنلا ف بالا ىو م هام يهين
 ةدفنملات نيلا كل اهلا تبل عل !ةلزنلا نموقسو بيتر تل[ ل عوتمو (نميحو
 انهو عبرو فصن حالا ؤ يبا قيّيك مى ا هقشةمةقب اسلاثوضلاةي

 هّتامو نك وكرملا بالل ناكول (هادحأ نالسم نمضتيم العلا
 [وكلفذضنل ااذارعيرلا و فصلا هيل تنم للف اهريغ تلح لو هدعب
 .قتعمزصا تَضن رعم (:وللف عبرلاامأو هعَرعْم فصن هَمتعم

 انعاب حالا لع ةياوسسلا رو نم [ل تبث ام يحج نم ى | متع نم غصن قانعاب
 رولان ع اه اخاو تنبل | هذه فنلحو بالا قيتعهت هولو [سإ فصن
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 ةقرلطوزه_منجالان اميرسؤء اولا [لر خت مهسو ةيس
 تادسملاتااماو ف ورخاتمو ل صام الي الا لع جو ىلاغلاورمامالا

 ءاكالاولان عز غبو_ل املا تيب ةءلعجي نملاوهور بأ اررسلا_ل و

 ططيلس| ةعبس لع ةلرتلامسعنو نكي لن اكن غلا انه ل عج هأر يغتسل قو
 ضرفؤدالثراو كيبل نكي / نا م ئبجالا ن (مرسو فتخالا ةسمخ

 ئىصس) نإ | تري ٌةقيصعف قزعن شن الزم ن اكو | ءالو و| بيش ةيضعالو
 ثراواما لف ملع الص هلوتما ني لَسملا(ءا_فكاللا تيبل لضف (ءو ةلونلا|
 داجزبا ء وصدر هزيغو دقادوبادادد هند او هنعلفع اهل ثرساوالنم

 ا 5



 ١ الون يلسملا ضم فري عجب ةوئاوكودلا يةيلكاساف هوفو لهو

 اهلف تح و دلو ءل سبل كه هرمان ا ى اعد هوم ضورنل لها اعّورب

 اهلل عج ثيحي لكلا هل لعجدلو ازاي نا يو ارتام نمصنلا
 دقو تزك (ميندب قبب قدرت حل شيلي اك_لوكلا تشم ول درلابانفو لو تضنلا
 هتيلاانهؤخمو :بصعلعالت تميز لا صتيا ب ها ياطير
 ةبرا|هنك نول حن ١ ل بارب نوهسم ا هتبصاعارهاظ هلة بصع يذلا

 رلعس |وإص هنالصاحرمالاوو ذ تروي الو قباسلاهشيزه ا هيلع بلد اك
 الك اعن سابلزن ف ةلاثلو حلا قه اريختسبءاَت ىا بار هع

 هنالان دنع ةججوهوالسرم دوادوباةأورو الاء وص (لثاربم ٠

 ١ تام مدسلام ةتؤفشمل عبرت وون له مليا عنو سل
 نكل لرالاهيبنتلا م ابعىغتقم هدلب لها هب صسخو | كراوالب
 نعصاذا يلقب نوكياكو ةدلن لها هب ضخ هن |هعفرلا نياركذ

 هلدرشيو ه دضعإاممالا ف ءّصن نمرلذ وةيصولاو ةايزلال من
 هتامف :ةلخ نزع نمرخ «رجنرل نو ملط ةع | لا | لص ىنلل كوم ن (اةْسَأع ثرح
 الاولاف تاو واو بج ريلعه سا ص وبل اهب اق .
 هترلاودو دوب او رجا هلو هئيرق_ل هاا | هث اوبم ارطخ| بلا
 لاهالي رابعا عكر لابههييشتىن ا هيج
 ريغيز ار تبرلادلب تال ناءاذاام لع فيدحلاو صنلا لري
 امنا نويلسملاو نحيو ضالاّءابعو ىرنإ ل اهلادلب لها اعف 0

 رخاآصنؤفو »ينو د هم توه ئزلادلبلا_له [ةزيمصا رام ش
 هدليرفإ ز مزيللسملا :عجبؤعاد و دومة ئرعنلان اتهام

 يامال وعي حصالا سدت اقلالورفاعالو بتاكل هزرص زوجك الو ىهيتنا
 توما توم دعب آو نمرلا هقفرضلاو هب نيلسيان م عل

 تاو اضصلازوجبو قتعفاقيقرا |هئومرعرراس ف [وُد اكن اكوا
 فئالاوركؤلاو ةضورلار ياو ز ىف الاى عي وش تيرإ اهلى صو]|

 ةالاوملاوفو قاف كسالا ةنيج ىف ايو تا
 لاهيا تيبوماماظتنا دنع لك ازه نإ مالا دلو ىف انك اكس دلاى
 تنيلسلاذلب نافا هير اصف فرضي داع ىامابدعاظتناو
 م عغتسمريؤ ضرفب شري نم -كانهو هوما سمي لو نابوا لاب



 هجوزب صرْمإ !نوككاحال ضزفلا يوذو «بسلابلضفام دونون 6
 اهرب دوففموهو_محرلاذرلا لعن الش نيجو زلااع د ربالذ
 ةيسلب ملكى عع|:لضنلا ددعت كيف نجيولاخ ماو
 لصاومم ايس درعلعكو بشل (بهلوقب دارملا وهو هصرف

 ايلصانبا تنيو تنيو ماوشالث تِزِلاو دحأو م الا لثسملا ل صا 1
 تنبكج وزلاريغدحا ضرفو ذالا نكي ثبحو هشمخيزيهم [سواهتس

 ةحجوزواح وزن اكثيحو درل ابق (بلاو هضرف هيلا عف د تخاوا| ظ
 نكيإ نام نيجوزلادحا نو > ضوفلا ى ذاع در ضوفلا ي ذعم ١
 هل ثراوالنمهشرراو فكاذلل ثيرح حدو ذ شاول 6 هيلع درب سد ]
 ماحالا ىو ذ ثيروت ةيفيكو ون اجنباء جصو دوادواهاور |
 ”يدللوال6 طز الها بهزمو ٠بإئلالها:ببهزم نابهفذم ظ

 2+ دون لعبك م كام ءاو ةبرولا لم هب نارفادحاو لك ردن لع م ةىءامجو |ن اكارحاو ةشر لال
 نين انحاتم ركرللن وليت تيملا وه "اكوا دنم مائاريم هبسح اجو
 رلعام زو اوسرف 9 اهمالدلوركذ نامالادلز عوزف نيدويس نللو
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 هم ست كس ربو ع - ل سمس ا ع 20111111 222225225222222 2 ا 22 ااا امم -

 بن انرالاب ين اثلا_ل 0 لب| تلرهشدنيو بنب نب|هّسلب ثلخ
 ُياولازم تم رقل ,ة يناثلا دارفناو تملا زم بزعل | ف هيياوتسبال
 بلزئلالهارنعف يوخا تنن نم انش و اني داو يتنب تنم فلخولو
 فصنإ عجرعذلأو ضرفلا نيفصت تلضلا قب نيب#الاسدقب
 هبازغلا كلها ربعو اثالثا عدلوله ين كا فصنو شل فدالات فبلا
 يفاثلإ فتصل نيالا ظحلشركذلا ثالثلا نب بايال عجب
 , ب دمحالا د الفاو تمالل ةوجللا اوسو ةوُجالا تام اس |ةسِإل
 ثلاثلارمالكو هيبأ ةلزغم ىاثلاو والان مالك ن واق لي زم 1 6

 باص| ا لوصالا يبد املا اس

 اشر يرحا خا ًانباو تخ تب هلطألا هعورف نب مست دحأو كك
 لساللرخالاٌت صنلاو تنبلل_لاها فضصن بالا نم و | نيوبال| نم
 مالم خ١ الا تنل لكسلا نيقر مس ةوخا تانب تل ل زل اع
 - ل1[ 6 عم تءاوخل نب شل و نيوبال| نم الاتنل ىفابلاو
 يا عر 0000 ةسمخاعمزبب
 هلك لزم تاطقانبل تارجاو نوطقاشلا دادجالا
 قاوم نق كولا م ومس /] م دقبو نطب رعي انطب ةدلو
 0 1 تدلع اولا ننال الاعسف ثيراولا لانا
 هاءاوباو ماو اءإ الط ,|دب نيلزمما نيب شاراو بلك ة بصح

 رم اما ياوباو بامادبا فرأولا الوتس اهنا
 ا واضوف بالا ماو مالا مأ ني نولباك مريب ل ال! بأ مطشر ١

 لزائتتايعلاوم الا لص هءرضجالاو ميال ةلاعاتسلاوخ الاخ الا
 بسحإعا ودرفئااذامن نسال ةرو مالا هلْرِْم تالان 0
 تاعلاو ماعلا كفنيو ة َ امف تناول الا كت : نم نوذحاب
 - هزانحسا بسحاع فدا ارنا زرع مري ةلو بالا هِلْرِهم
 تال تالا تاع تمتجااذ وهنا وفعلا“

 5 | سو

 نيالا توست داس ل دا



 ظ يف ةادحاو ةئسواعرم ال/نف ل فقلاو نيوبالا نمل اكل نم تكاهلا كار"

 ,( ْسمخالعتارعلا نيب ناثلثلاو تدالاى الاد
 الماوهبال| نم نثري

 ل دارفت الادني منغ ا زهيرما/ نصر ماعالادالواو تاوخالا
 ! داق الاربع انلو لا ةلنام اعلا تالاخا >الواو

خف بلوس لسن ةومأك هويت 4 ةموم اك هلوخيو
 لفسل لنمو 

 5 0 دج مغ 0 الم 0

 /مممكدي نيذلان يب تلايإ

 ماهطس اب حاطب الا :رحأو 0
 هت (و بالام اةرجلا هل زغس تال اخو لبابا كاوخاو كيبل اوه ن اكول هنم
 1 نلوم

 بجو عيرل| ان ضنل | نم.هشراولاءرغل ب جد وزلاى جل ان تجب

 بجون اهدعاوق نمو انف داردلاوهو نؤورح
 ريع 00

 0 مالاو هتنبلاو جوزلاو نبالاو بالرهو '
 ا هةطساولا_لان ب طساوب
 قاس ومب بيرم كدب او هب بص ببال كدي خالاو دان م
 اقلطمإ ارح حو ع نو . لهم الاب هولرب ممن 6م الادل والا تكاذ نم

 ١  0بشل ناب بأ بقا( برع باق  1١دنللاب 7

 00 0 يحمل
 ةقباسلا ةدكاقل زم قف عض يزن ب بح ةهجسلكن م ىدعبلات امامب
 ةرعدقإ رم 29 .ب بحجج اماأه ابان كير ناو نبالهىادب نب | تنبه بخيو

 :م[ركذ يلق ساحا ازرعم ن فلكن ابك لّصعن الت لصلل تنتإسساضنلا كو

 بيكو هن ابب قبببتإك يصعب
0 0 

 ا ارا تارت بت يلون دس اق ةوخالاىثدو مالو بالو

 حالاوفو نيوبال :بصعب ياذلو بجي ةفو|س يقف: هريك ماو

 د م مملح ساه ص ءلوقل تاوخاو | ةوخاع مو /ناك

 . (ماعاورا

 0 هب 0 ىلا ةيإط صف مالي ارهملا ةلؤ 5 امعو



 ةجابزباه اور هيباليخا نود هماو هببال وخال جرلاث ري فالعلا بنود
 , هيلوفلا اعز اجا /ربلاربعءنباو وف كح نكاد ل اقم هيف و هنّسحو ىزمؤنلاو
 ادعاصف ب الت خا ني حذو بسسفت هرخا نا هثيرالازه ثياطل نمو
 ل يديزبال ثانالاز مدحاول ا سن ض رق نالادع اصف ف” نودال نيتخ (
 تولشبال خ اليعم نولي ناب تب عين |ال اج ةستنف هاتاركتسارقو نيثلثلا
 7-2 ادار بيد لرابيلا خااوهلو نئيثنالاظ خ]ثمركذلا قابلا بل

 ”همدال>ب ن اكن او ى اعتهلوغلنب|تنبوةنب|نناو تنبو نبإن م عرفو عن
 نابلالك كش روي ةلوقرشفو قبس اك ا نخئاهتخاواخاهلوكلالع
 مدعرنعللاةشرالا نيزك ذ ام زف ل هنتي راف ثن دتولؤمل او سدلاولاويغ هرب
 . اباكرمو طرغنسيو كاع حاجالا ةريغتو ةمارث نبا لعنوانرلارلا
 ' نيا ةوكول و |هضرل نم حنامهيمافن ف هك رالاز م ع نامةب موقيالن |
 فرب الضاماو بلع اس ابق ناضل بالو عاجالاب نامرح ت بج
 . اعلطمز وح ب جال ثراو زبك دا“ ومب دارنا وهن هيلع هئغمدقتل

 نافل [مالوا ساو | نيوبالن اوخ | اهادحاس وص فى الإ ناصقن تاو ”٠
 ثلثلازممالان | دري ك[ذ عمو بالا ن بوه مناف نير عم (نوكت اح
 دجو ماعم م اابلو بْن افلا و فوخالاعتخالاو خالاو ناتخالاو بسسنلإ ولا
 دلو نافغدخو ء|عم تالرخأو ادلوو (|نيوبالرخاو : داو و |ىااشدحاو |

 وصلا ه زهق ددسن مالا دريويف اذ عمو دج ا,بو دي م الا
 ناوخاهلُسمو بالا دلووانيوبإل ا دلو نمدحت|وةآر اشكو |الالقتتسا اما
 درب لي( ذع هد ثديالب الا دلو اف ما عم ب الرخالاو وبال اهدحا
 توريريال بالا دلو نة داعلا ةثلاثلاؤ اذآرم ةمرصا4لارسلف كولا لازال ١

 ورجال نمزج ف *صقنلا مل خدي فذ عمو ةد اعلا كباسفو
 ه خالاب طقس ن | عمرج ا ببن ص قش بال نم خاله ب الخ او نيوبال
 لس هو ب اعمر ار هت مر نم نأ تيلعاذآو ثيوبالا
 نا ةيعازخ# 0 رز تبل |!ناكثيستال
 تبسبصل نونا حالا دحا عار اذاهماهسص تالازاو 20[

 تنرخا|نن ف ءالا هج ا الداعر رو بح 2ك ظ
 همأآو هبالاثرا ةيجو_رخالاق افرح | بببصن ذرب هي وَضعْلمث يرد
 ل( د لف هيوصعلاب كرب هبالاو ةيضرفل اشرب بالا ء/|ن 6 هملتخم

 بصنز 6 نا دلو واهس وبأرلو هاواسو مادلو تحدت ه هيلا ضرف دونر ظ



 ثلب ا مهلرا يحج فالتخال بج ىزلاوهن اكن او دل ى ا عجديإلم الا حالا
 هيصع هشردو ةييوسلاب نيفصن بالوا نيوبالخ الاو رهان ين ةلرتلا نوك
 كرو ببصعل هيجو ضرف ةيجصغتتو عمّجا |ذ6 اني |ضرف
 فاابلاو مالا ةّوخالاباضون نتسلا فريهناو ضال جام نباك كن

 جونوفنتعمما جدن من | كلا كاذإو بيصقتنلاب قابلا
 ذالئاامل مدقيالو بنيصعتل انت ابلاو ةيجودزلاب اضرف فضنل اثري |
 اههيءالإ ةوخالا ضرف عب قابلا كليم الاخ سبل عنب اولعمالا ظ

 نااعءالولاى مد قدم الخ اوه ئذلا علا نبا ناف*آو قالا ةيوسلاب ظ
 هُسعنشإئىجرعذ (ئلا ضن انكه هنو د تكزيفمالاخانستلمع

 اللا ثالاى بسن فراائسم ةييريرت تلا نيكل انيدهوغ 20020
 قرقلاو نوصنلابوتن عااد حرتختااو لقنلاب ناوق 9« ةنويتم ١

 هنقابلا لعجو هصرف ط عاف ةوحالاب ةسنسلاى شرب مالاز م خالا نا

 هيف بويل ذازالا و رخالاب هنا وفشربإلو ةبوصتعلا ف (هياوتسال
 وصعب و ايرون دال ةيازقل جيف ءال دار( ضعف ةييدرفلاب
 «توصعإر نجر شمالا باز فب ءآبولا قف طخاب_ لال نيوبالخالاك
 ميج: معلا نبا ثري ]ول انهىعف بلع مردف بال حالا ةبوصعاع_

 رخال بجي ن اهدح | امتجوو تب تلا ناكن اءرمالل ةرخال
 ممالإز م ةوخالا كح تعقسا تزبلا ن اءاوس (ينا حالو لولا ف اك
 مذ اسر بهم لا كا ىف قس تكد و نييضرفب دحاو صخخش شرب الو
 "بوتان يوبالا تخالاكط فف ىفالاوه اشري ان الب هيمبشلا ظل ىو
 تكاد اى خلا ةنرلا جك اموهضرملاى تديجن < ىوقالاواعم نيت قلاب
 مح اكنوسوج 'اطي ناب مالهتخ اى ه تنيك ل والا لة | »ب اهدا الصا
 فاثلآورالادلو بوت نبلان الاتنب نولي تتف اني دلّ هما جبس[ صو |
 00 تافايربالةخاو ماى يقالثم اسليق هتلر اطيب نابوبال تخناقفماك
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 اكةعانع تا بالا تخالاو بح ام الان الط قف ةسويال اب م
 دلتف ةيناثلا ثنبلا هزه ءاطي ن ابايبأل تحن اىهما ماع ثا اقل او قبس

 كلقامالاما نأ/ط مف ه دعدح اب هنم ثرتف هيبال هتخاو هما ْمايدال ان اًناد ٠
 1 هبكفلا بجن اد قبس اكة عاج[ تخالاومالاا/ا عبجإل ذا احح ظ
 رثكا بيلا ضؤلاىارخال اب تريف يارخألابت لقاهبج يذلا ظ

 ١



 يخاف والات يهود رس نعت تان يشغناون داع لو
 لس الابت طقس دودج الذ وخالاب م صلاها ماو ثاثلاههعا

 بيرج لت سدي كتقلا باوالا عبس فولفدالاع تاز

 ل ائسش اريج ازعل غراس ياه دج عبيب|زعبب عش
 ءاشا ىف خرمخنعس خطف ارلاو ةجام نبا هجرخاو هروعو_ با ادبعنن|
 لجعتسيب لإ لضوررإ تي 0 انعم ثداحات درو زق وثرح

 كالت يللا وباب ادوار ح يصل تيوس لفل اعشرالا

 فاقت اهأوسوأط خو اارعلتْمَلان أك ءاوس اقلطم ءلتقن معك تافلا ظ
 مم اوقو لن 0 (ايصلاعئدو: |(ًضاضن هيروه لئفولف قحناغب
 بتاعلاناكو ان مدا تب اوهو .بدإو | وانو تنلانو |فاضق
 مارق عتاب دك حي از ييرتحول ولو هثريارإ (هركمر |الفط
 كزإ اوه صل اذمو ل هيرو ناو رعإ بر يز اهرمح ناو هرب / اعد
 ضااقرعىرذال|لّفن ام دامعا اممداتع| قمل او يددواملاىد 3
 باحد موهو نيف او هحيوتفم تعم ليش فافشل اس ديك

 مهو ليي او اسما مح يعش ءاخ ىربخلا
 عرس نبال ةالخاضيا ثديا/ىالإ ن[بهنملا | نمداشلإ لغم
 اوا با ماوصل اوهل ايصفتلان !ىقّيسذالا ل اندفو ىرغظصالاو
 هتومي هاو ناساحز رج ناكنإهلئاف بٌكوتقلا  ثربوو ىرنا
 الائنكو (مالس| ضير ا تالتح الا حور جه ا توملنق حراج ا
 ثرخ سكعل اا ذكو فاعلا رب !طاسي# ةاسإ فتلك
 رم سملارفاكلااورفاعلالسملا ثربالاشريغيو نييييبحمل اف ماس
 -طاشيامدب دارملاو دهعو فل اخ ثري ال ديعلإو تالتخا ا بلال

 يدها تارت نال طش ارح نيبو
 ا «كراصنلاو دجييبل| مكتوف رتل تلتخا نأو
 مل انة يجرم ةرحاو ةلم هلكشلا | نإ نييوصعم اوناماذ | نددخالا
 قكلدعباذاف لاعت بلف [لكه عاونا_لمسي لطابلاو_لالضلا
 فراصتلا اود :ويريلا_ كغ هكرتنلوفاعت بتااقو تالّصلا الا
 ا |نيلب ةعبراىذ ىد ور فت لخولف معلم عسب ح



 بنو ناو - قيقرلابتوكن او بشر وبالو هشربال مالك نان قيشدو قيدنزل

 رفاعم مم ذ دوم ثالثلاو ُهب زج ارقعل ف ب رم راو فنا مذ
 ضيعبللاو ا )اعلا لغقرلا عبارلا يرمى اى وس لم هو ىءرحو
 يئافارم اء ضعبب هكلهام ىادكلم ترو نللو صعيرح شربالو
 نعيوتجاوهو قابلا كلل الا صعب ناكل ترس مول ةنالف هئرا
 ١ هيبشأاف هيلع ماهكلم نالذر كل هضعس هللطماه برود هنا اهاو تينا
 ١ نقايبضقرلا_لءاكلااماو قبؤرلاهضعسء بلاماا دببسلا ئُس الور حملا
 ظ ترؤيالو دنرم ثربالو هفرئزلا اهانعم ف ةدرلاس ماكل را

 ىدرواملاجحاواذحا ثربالور داك الو [سمالدحا ثربالو ةدرلا ى دا مالسا إف تكا هاوس تالا ترل ف لاف دير لا اه! بتاكيرل نسكت
 فعب|«ى رلع ساوص يلا ناهيبا :ى ةوق نب ةب وا عم هأد راع كازا
 هلك ر ضب هرماف هيب أ ةارم اب سرعلبججر ىلا ةيواعم دجوفو هابا
 ظ مصرحام زال هتس اي مالسلاو ٌهالصلا هيلع ل عج_لانهلاه سيمختو
 ظ ظفلب جام نبا تنس ف ثيرح ادائه هايإ سبت لام عجو انزرم سا
 دعس ام ءىنكسو لقب إى لعد |4ضونلارم ان هير | ةارماب سرعالجر نا

 ماسالا رهظب يذلا هن ب انه نيكو ىعذارلاعسفو قيدن ااماو
 ىعم ففي نيرساليذلاهن ابرخاعضومو ب عورسزو ضلأ غد
 مة دبس كالا ن اكل ثروول هنا شرب الف قيشرلااماد :رئرملا
 ١ كلمت ام ناب_لرقلا اعو لك/مالذ | ريو ناو تملا نيب جاو هو
 | مش نككالا لاناذا ديبسلاى ا دوعي رقتسم ريغ( وهئديبسلا
 | "يالاو بناكيلاو دلولا ماو_رب مل او نفل كا ذ قىوتسب و هعاب اذا[
 ١ تادفينحو او لآ بفزم ى ا اش |نوكرن اعصد باكل اف ناب
 ١ بتكلح صفت اهمملكد نعدالاو رح ٌتامءاقد تلخاذا باعلان
 ١ خلو مازمالا اننداوالو ناعلب_ ينم ترا ناحللابى قتلا كاسل بهدم
 .. نيو قانلانعاللان يب ثراوتلا ةبذ بسنلا عطقتب ناعللا نالاةينم
  نعالماوفشلا نهب بر اونا | عطف لور خالامزمدحأو ثريالف ىعش اداولا
 | 1 لاا ١ مم رم
 ١" رم د اشرالاة اع و :مثدسالاو (مندب بسس الذ | هنم ىئارلا "و قازلا نم

 ها و سسمسم
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 ثا دلو اممما ميش رنو (ريعا ناثربف (زلادلو وعني[ ٍقلسلا دياعدلضاو

 0 | توبلل بويربوم الازم تاوخالاو ةوخالا (ينم لك
 ئارلاو منيل 0 ل 9 سابع نام الا

 مل 06« ثلكن م مالا حالا ثثرأو («هنم كك م دمار دانإ نكي لادا

 فيامالل تاوخالا_ريشو اولادي دشنو ءاذلاو مدممل ارضي حاب ىو الا
 لاف عاف اطار لاح (عحملل نإ مخيالو خالا كان الأريسعت ف ااذع
 + عي رف كريو لاو انرلادلو نم فذ الاد اعيبكدي مو ىانلاو فالا ا

 هاذا (مفدتومرخاتل هجزمه شب بالو اة مؤسس داسملا
 ةيركوتو امدهو | قيرحو |!قةرغرش 45 تيا نا

 َى ابو خال نعاهدح | ت ومر خان ل يجو 7 ىروأ
 احا وم نسل عت نا اه ارح أ نيحاونلاو نيت حمج اك وصرسمخ لذ
 دعب قباسإرستلي ن اهب اتلار هاظاهرلحو سبتليالو قباسلانيعاعبو

 علطصب دا د اهلا ن يبني نايت اريل قويف نب ايسنل شع هلو

 ل 0 د نا فلاثلاهنم سونام ر يعبد اويل |ن الة ثرول

 لاو قبسلا طر ا/ن اة سم (كلاعم اههثوم 0 2
 21011110 0 ا دال الثالر وصلا نه

 مكتفي وم بع دان تيس تيم تو تلا عالمنا

 ريض مل طا زعم دنا ا ل ١
 فضقنا[ طاح كحد |ةنيليهيوم هو يصاحب

 .هترماكحو ماد دينجا مممعلا تل لملم نإ نال صل 0 57

 ميلف 0 احدب الو ةسس توم تبل منامي لالا ولان
 ..ظاعب اغن البجا نلوم درعا ع :موأو ةايبلل_لصال|ن المشي
 "اغتنقمووزننا توما .نايسفف ى عفارلا بلا6هلام 52

 2 دلك اق وهوضْقن روج )ىح كاهل بيصت نا 1

 م اى رى اهل وست اع 1 اًبئاءايخاو
 ةررمأ ىف د نجا اهفر ضن ردتسسن نا نع

 356 0 ل م :
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 سس م

 تقل توران اكىازهطنتلل نتن | يَنرحنو هبنصنلء لون
 لنه لة نا قوه تزعل ظْئبضال لرلا و ل حر نزال حانحتر

 فاساه طكلاوحإلا:اوننس 1 م 3 |[ ثيحروصلا

 تدك

 ا مقل نوضلاب قلعتم احا انساب توت
 بنص وو ذوقفم لا ىؤش هشيراو هلو تول ىلإ بفم ظاح دوتنفملا
 00 هتايحر رّهْرف تك اوحلالا:اوساب نياضادإ ىدخاو ذؤمقلا
 1 0 ةوعطتسي 1 وم تحي هد دما, ضو | طمس م

 0 ًاذلفو باها عيمج فو, دوتفميلازئئغ شير او هل
 ند ايحبز اكن اف هن مصاحب 20 ايحاو دوُمهم جد جور لاذ

 ىابلاو شن التر من انا ((ملخ اليم ن اينادم 0 و 7

 نرصاحدر جو كيوب .الخاو دوفعمة نب خا تايح مع ئردقبف رع

 داملانابمن اكنأو ٌثلئلادعإلو ل اناتلاث يويالا ص لمح يحز

 3 ا هيف ءالا وح فو هن جرم لا قح ةسزفيف 300
 جورو نوب ان اتخاو .دومفمم نيولل2 أى ابل ف ئوبو ٌفصنالاالا

 .طحزتمركرلامم ل جورللذابج ل اكن|!نورضاح

 ةيعِبسس م ثان مو زلاف ايم ن كن او حسرلا نينح إلا نولبف يش ام
 ' 0 مرا نحيط هم جيسرم ةعيرا نيتخالإو

 تاجعب لاهنت عمر وشم دوققم تاون جيلا

 لكل اةنفئدرعنلا وعتاد كنزا وحب شدا
 -”"ةلادحا تاماذ فياقلاى ا حانخماداولا #ا رلوريسالا/ ف
 -م|ذاو لاوحالا اوس ايهريغق حق ذخاو دلولاببصتةمكو 4

 لعغل بتي ىقوب كازلو نيش ناموا بالا ببِصْن تقودلولا

 (ملطم ايجلصفن ااذالرلل_ كن يفريد اهئلاز اوس( ه : هررغ ىذخوبو

 يف تلازم بول ناماذا ثدنأل حاكت دلل ا بدفن عما الدلو
 هيلاعفذ صن كدزقم بدت هو مع رمو ئتيإ |عنر امني وصلا

 ةجوز نلخيإ ينقي اخعا لوعْلم | نإ صقن ناكن او ثدقم
 ا الباع نم تيوزلاو نيل اع نيس نس نطقت ١ نيلوباو الماح

 هارم|تلخول اكثر ظعر الد روم زبع كيصن نمو ل انن ليم ا نا
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 ةييستسا ار|ىطغي كنا انأو الماح

 نب 20 اف عب ةسيخ هلماو ل ةريخ قدرا خر (ىعف (شللا
 ةونايإ نا ائلو رش عاانثا هيفاسيكت قلادابنألاب ةلمما انايررللا
 ق هلكيلاما فقول او يباوا ثياقلا ا 0
 00 تلت نانو ثلا ٌة او ثالئلاذوصلا
 دحوم تثوناوهت تروا اوهيفإدل اكشاالفقتعمو

 نمو ثنحماز اكن ل اوحالا ءاوس بة شر ولا نم هعض زم قحو هّمحىف
 ْن اكن إو ئىت هيلا عددب ريمتقإلا نووي )ارمالع شا

 05 :الرثالا يلا عندلق |(ةدحا حش نك عير نديدقتلا اعشرب

 تن الو خلاه ذخاناوا تقوملاذخخ 00 مقالا ككرلو

 قابلا دونو نائلثلا ثبدلولل ترصي ب و تنيرخاأو قنخاهدحا ظ
 هي برلا :دزلل مم خراوو بأ ادجود اهزخا قناوا ةزخااركذنابو
 باير رتسإز آو بابا ةرخا ادكذ ناب نات قل ف قاوب و نضل اداولاو لشسلا ب الاو
 ركع واهل حاصن | ءاووبهزملا ل نر الف ل اكسشال|

 60 اهدعبو لياسلا ليصا ةّمالعلا_لوعل
 9 قفل انهلدم هاه تالتانوللا 2 هناا

 هال كل 0 0

 2 ل عا تاهام اح 0
 نو ليصانلا قيل او تسون نا قو

 نر ص ةنسبس («ينيبض انرف نيددع لك وابا تامدقم فال

 .- ةتسوهتسنالث تف (واسن نان نيابزلاو نفاوتلاو ل خاذنلا

 دحاولاربغ (ه ف[ ن ف الاو هو ةثالثكن الخرف افرا(هُرُعص أى نا
 هناك هئالثكن اني (تض دحااولا الا يقي ناو هيب امو هّسسآن اقف |وتمف
 ةددعلاىد انش العلا ةينوزأ سلعالو نافف اونم لالخادتم ليو
 سيشافرطب فيو يغيابتو اههغفاونو هلخادت ماو ُْج اهلئاعد

7 0 

 نالخأر 2 رِمرلا 6 هل ؛

 اودع او سلا لا كد



 عزم

 ظء ا ديلا شن 1و ىف نانآلاو ناتي اوتض دير وتسضن هكدا
 5 نانكنرجاولا الى رتني نا ىلا اذا اذكر بلإلا 0

 .. نآكؤفشم نول انما ريم ناقف|ونم ن نولي هريغى او ا ننام
 |مونم لك نماز 2 ن ن ادب (مك| راش | عمو نجح
 نيلخادنلاو ءآزجألا نم اهدحال «نيلئاتيلا كارتش او احح“
 لارعالا ىف الدعم او (ههتتفي ددعر بل“ ال © نقف اونملاو اهرغصألا<
 0 ءاوهنو [ةدا ءازجالا نم
 هبح اص ةمسفل نور و اعحار 'اوميارجا قفوو
 قفلدركربل( افوش: 0 ير |!ىفب درع
 ,نكلإو ناكراشم ايفو فرمنلاو ثانلا دع نكسر اءلو همس ((ينمال
 ' اذاةمل ىلا ةسلا نمرحاولامساوه يزلا دس اوفو (مذاربتعملا
 نيلئ(تماناءن ان مينمرلكلع ةيدرع_ لذات راو ناذرع ضرف
 نشات و ااهربلاكي ولما ويف نيلخارموا(هرجالىواسياوين
 نقفاوتموا خالات (هرحا بيرضنماص كلذ ا(برطنسمل ىو اسيلاويف
 هسوو هس لكاذ ةلئما الا ف (هرحا قثو برص نماص قم اوهذ
 | لت ب راطلاةرتعو بسك تتيخ بولطلا

 لوضكه عبرا ببولطم ا هيف امو تس «"توثالث بنولطملا هّسرو

 هفصن هبيرضن مو [ةين لف هّسلا فصن بنر طم لص خم لا نال
 0 يف ربش ا قرطكف دادعا بضورفملاناعنآد تسلا ف ةيناغلا
 ؟ةرعنيرظنتن | باهيولأ ا قيرطف نييتوكلاو تءبسصبل اقيرط
 ال نال برعم لكم ب درغ_لئا لصككو للم
 امررتص لكى بعرس هدو لنا هيالصحسو مم تااندرغ لال دب
 نقرا ني ل (قبرطو بولطماو يف ناك اهتاهرخا ىااذكهد
 هفطقس !هلخا دو | لئاباض اهراس نيبو شيب اقنواهرحا

 ش | جس اكن اف هسا هير طنت “ففون رب |هقئاوامودّسْن| هنيانامد
 َ قيس اك تلهيو اهرباس هب تبر اهرحا تفر نئذدعمتلا
 7 ةعيازعاو تح نوقوملا ىف هيض ددعى ا ٌتْرْبما ىتشن اال

 ْ *ادضاو ٌتئرعإك مهم_لمءاع درع لق |! لصح نيددعىلاذا
 : ةوضاهحلو بواطن فدا ورعب دخاأ ارحاو تانوفوملاه-



 اذان اناهورخآة لصاك لواهدح | ىف هيرضتن | دحاودعبالحاو ب
 و ممسكو ةيعرنو هدب امو ةعرسسيو ةدسو ةنسمخ دارعالا تناك
 فرحاوتكتو ةرشعلاو مشعلاني نرظنن فيفوللا قيرطبف
 لمع ف نلرو نيليخادتم اهرجتك بزل[ ن ييوهنيبرظشنو (يلئث اهل
 وعس (ينسم# لدن اشم اهرجقد رشا نيبو هنييرطتننو
 ةلاتس وست( ز كاهذ وذ ةعبسلاو نئعسنلا هنيجر ظنت
 فصنل ا 34 ا
 ,ظنتف نورشكسو ةيههرسمخو نافلا يمل لعمسقنب ددعل ذاو
 لوس نافل بولط 16:نولح رش هدأت هس رو هدب
 امل تكابافؤ ةرشعإ | تفثوذ م اهرحا قد لييسصبلا كثطبو
  ةبسماللاو [يلئامل هرسعلا طقس 6 هّقابلا هتسل | دادعالا نمالك

 ة«عيراو ثالث دادعا ةعرر| تبئياريصيف فصنل (ب هل («ّيفف |ومل
 ان تاوخا [بتلءاقو ةعسننلا تئفو نافكعستو ةئدسو
 اكسس درع ء اذ! إصحو هنف املا ةنخرسلاو ةجيرالا تيثاوةثالثلا
 ناياموهو ٌلصاح او ةعستل اي حضاف نيرشعيو هني م نلم نم
 نالنصبلا ن .هتسلو ك_1( ز[ل ضع ةرشعل | ف نوسمتت ناثثاو
 بلكقفاوي دارعالا رح نال اذاو هّففاوتملا تفاوتياربلا فقو
 كوبل |هذوصسو مولا فاوملا كاد نععن ةادع ام نيابتو ةادع ( بحار
 أاًماو قلطملاب ةزه هل اح لاو ثوثوملا ثوصسو نيعتيالذالاو ديْؤملا
 هثررلام مس هنم جرح يزل اددعلا يا ةلسملالص | ن اءوهولبيصاتلا
 َلَسلارص نا رواد ارض بب/و هنوصحل اب تير ابيض نارنا ضدي كذلاو
 غخلبملاو مس ئنالاو نرسركذ لا ضرق اثاناو لئر لذ اون اكوا ثددع
 ن (عىسن بالكل ضرميف تان ةعبراو نيب هثالثكة سلا لضا
 ظ تناك او لسملا ل صاو ين هرشكم لا غلبم نولسق '«تنبلكلو

 ناب اوس لسا صا مسٌود درعف خدق ىفادد ”و ءالولا ةبوصع
 رح نموازجالا اك ذجونخإلاو امانا ولو لذ ما ثان ما اولد
 6 ناثارماد لج ربع رش ف كرتشاولذ ل صالاوه رضا باذد
 كبرسعم هوفتعاو هسدس لجتلاو هثلث يرحخ الا طة يصن اهادحال



00000 

 الولا ءاًرخْباف طفف مفلح: و تامولفمىكلم بخ هيلع رالول مهل تبت
 0 ازل لصالا اوه ا 2 اهجرشح نسال ريتا بيلا
 سول ن اكناو او هس لجرلا و نيس فلثلا تاناوةثال
 ةلسلارصا ضرغلا كاد ., :4 ن لث يشم نيضرف اكدوا نوف
 ذخاعذلا ددحلا حرض .هرهكف اب 00 افصن ن كنا

ئن ضر ددعت ناطهنس كس آو ثالث نينلثلاو
 دف ل

 .ددع_لن|لّصحو لشرف لك 0

 دج 4 ب نوه وربط لا 0

 ةياعو هو هعدم او هالو ن ا ل

يان لاو نو رشعو هعبرأو_ وشع ناو
 اجيراك اثلئانه عما ج

 هنهركاذ اف هلئم عم هعاننجا عشت نوسلاو ف صنلا ىوسامو

 او الامس اجل مص حدا ن لصالا
| 

 وس تا 1 ممل وو يطع هلو فن يضر حمد داحةلسلا

 نع حربا نأد ةتس نعبر وصجرو جالا رس

 7 اوه هسمخ ربضرف مار جوزك
ىف ًاذهفو ةلياع تيصهلصإ 1ع وهج اد از ناو

 0 سب //دارموه .

 ليفت لأ لسا لسا عيا ضورفلا اجا دارنا ناو هلؤوقل

 يرفلاكو د ذ نمدحاو دك اعرصقنا!لخديل الصانع تعفرعا
 . وشو ايس ةلامإلا تق لوصالا لمد لو عب المو 7 الو هفاهوتس |هبسعك

 ةتسلات نورشعلاو حرم الاو شع(: غلأو نيا دبل ا ةئالث

غو ةعبسمل 4 هلوغب د اش مالا دارموهو ءال اغير اهير| كوعن
  خبصن ا

 0 َهَفِرمَس و عم ا 8 وعل هرشعر ةعرسلو

 0 ةينائواكوحت مارخا علو

 اةةسريضين مصب (بلوعوهو «عست ويلا لوخت مأو ءالوهف نم“

 0 -لوعن هباء تخاو "لسا هزه أتيو روك اعست
 دسر بصي نإئلثل ( بل وعوهو : علاء اك اب خدرتلاما

1 5 



 ةثالثإاو لوب داش الاد ارمئفو اًد رف اامالئ_لوعز رشعاثالاو [َوُِع
 وشعانتا بلوعتئارستعاناويئع ئىرسو رشعةسهخور شع

 اع يل واسوا ب 7

 مالخاو ءالوضاؤجوشع ثالث نما .اوجر بصي وشك ثالئو المسدس
 »صياد لوعت

 وعز نورنا اوكعبر اوك بخ حب عز مازحب كسلا فاست
 ةعرسإ او هلوفل داج الاد ارمادهو لنيوشنعيو ةعبسؤل ا ةرحاو موف

 ناتلئاز نازبا ىو هى باهلط موو وم نايزستسم
 دق م خب ةفوكل اربنم وهو هنعس ا ىو لع [عيلبس جدو
 درع "| لبصحته ب دار 6 "لا امإواعسُن سير اصالاجتر |
 '«,ىا|نمةلسملا فئاق | اهتاهن ابو ةيزولا لع يمسمل |هنم حطت
 دعو 20 يمل ء«ئرسلا_لوصالا
 جنح هلوهلم لع هسبرصل حصل , ةبيصنلا

 اوم 1 لام لمةلسسلا عل
 تاك د

  تصاعرسللاعُب و ناو ض هي با
 تلاعزا لوعل ((هغلبم ق او ةلسملا :لصاوف ترتهلا برضا رحاو
 دحاو لك عمم درج لملك كارلا 1قععقو ناو

 كئالاو لعت لعتر ل نات ئلاساد هيبتا تفرح عصا ١
 لصالاف بو لضمل | ٌيمساو لسا حخل هن ن اك (ف-لوعل (ب هخابم
 0 اًءزِج ل وعلابهخلبمو |
 بح ا برضان ةمكلا نيابيوهو نايسم 0 ةثالر
 (عالددع ل اكولو_مشع ةسمحزم و ثالثا | ىف يسلا + دوجوفو
 بخ ضنو قة شعلا» دان تدعتل ا ناش )1 ت : ارا ةرشع ف
 اجر تنسج لو ركعة وا خ كللا هن ف َءْتالدل | ىهيرضاو
 تاقيفشلا ام سو عبس لا كل وخنو ةدسس إبان او تافبهشرسمخو

 فول يوشع ف درعز 1 نو م و



 عورح الز

 (ميدبت افزالاف هددغ فدصلا ببصن قف او تنحو نا الثو ةسمخ زم

 نئالمصنو |!نفلاو |حخبسلاو |نسيطاو |عيرلاز !ثلثلاو |!فصنلا
 | ا راب وا وبس نمو اخ ةشالإ ل م ءىك وأ

 1 سوه درع ني ابياشا ادجلا وسو تس لص 6 ترش عى ناو ةدحب ْش

 ا جافرح  نالث متم ن ادرعلاو هد دع نبات الا
 0 ولو ميسلاة زج اكو رخا الخ ازال هس اهدح | ناكولو
 درع كقاو فصنل (اقفازنل ةعبر أو خالاو هدسس

 عيال ةثالث (هرح |ناكؤ لو مزسلا ةجوهو ز شك انث | ينم
 8# صحتنف ةدسل | ىف هيض ان كنك اًءؤج ناكو تيان
  ةعلراواما تلخ لق نعسز دارو تايننا# نم درالادبكلا
 ' .بلوعتو هس ان ةفرقش نعبراو ابن امو ماخ | نبرشعو

 " اقيقشلارصنو فصنلاب ذدعق ناوي ةوخالابنيصتو ةعبس هل
 0 اءزج اهدح ا وش عى لإ ١ ناعجوويف عبرل,نه ذر عوف اون
 اضيا برضا الك فاول نيوسعو عبرا يف تاقيقشلا تن اكولو

 ؛ | حالا تناولذ ادماسلا زج افرك ناعجارل الخ َي
 نيعجارارحا بيض فا اونا ارحل هرشعهتش تاترقششلاو_رشع

 نيابنلة دس ف ةوحالاناا/ا ملاك تن اكول ور خالا ع جارلاق فد
 وشك تا اضباريسلاءزجننليخالا 7 ندخل يشب ناعتبلرلا
 ولو نيو هعير[زم عب راب كب اسنملا ةعربسلاو هيرضا
 ةوحالا مو نال اس2 ن يرش ةجب ماو مالاخا ارش عونا فلخ
 و فصنل(ب مودع رن ادا ماس بصل ددك ني (بر
 "دال ليف حالا ل 0 رونسسل نجف ةوحالا رع بلت هب
 يل وكدا تسند تس رف دع ؛قفاولرشع

 عمامس زجر ةَبناَغم اعالاو ةثالثو [ةتسس ةرخالان اكو | ةوحاادرع
 00 الا معن ةاضيارثعو تا
  وواواغر اارشعى نال ف ب افارصح نيننض اع
 اسرار[ توسسلو نانئا ةيقعلامانذ الف ةتاليوعسللا

 11 ا دنعانه حفيامرثكاوهو
 جيشمنيب 0 ضيارلا و 00000 (لانباتحح



 د وهنس ل صال اهم اع :بمخو مال ةوخا ةثالثو نودج فلخ
 نصا اذارعاوةبصئ هدب اييهمنص لكو ْبانصا ةثالثقعرسللا

 0 وينر للا وس هرج عي اهتم حالاقا

 جرير شع ف تادعل ن اعولو امص يتسن ياهلا م: لكسم
 ددكني ابيت ادوم ا مس نيهرست و نيعستتم اعالاو ةوخالاو
 تاو اس كصنلاب ف ددع ن اقفاوب ةوح الا (هيسو
 كانفادرعلا اى راضاعجار 2 لثلاب نهددع

 0 *+بسمخو نب الثو 0 «درعلنا
 تلخرا و نفاع ومحل زف حصتاو نينو يأن ميلا زج نكي
 نو هنو مال ب ا. :اجوز عبرا

 ماسي ور سو ميسو ديول
 . نهد رع ناوي هتارولا بيصنو نفدرع نيابت تاجيزلا

 تا دس 6

 ةسمتو ةسمخجإاةش اق مل اب نهدرع قفاع

 لفك ة عبر الا دا ا ندرعلتاو ةريشقتو

 2000 ش

 انعم سرج 215-22 1
 ذإء ل[ صن مقن اونم عب سالاف انصالا ن ْن

 0 ”رتتأل  برولاو + ةيصضةس ةهاهج دخيل 0

 ننطلا بنص دمت لا اءزجىف لصا نمهشماو
 يش ناو هرحأو ببيصت ع ع عانت بزل

 بديول ىف رك هيهصضاو سىنصلا درع 52
 7 ب ناهد ليسا

 يملا و ديالا ةلمسق تمد اذامم اع ةسمخو ماةرخا مشل
 لصح نينرجما ل نوايا وهو ل نسج يخص ظ

 2 0 م ا

 ل سجود رعيفك شتان بوكس ا 07 4



0 

 "6 تيبس ن اد رش ةين من م كال صحي درع

 5 000 ومع نيكد طا رح“ ب
 000 ةرشدعلا بير ضاو ةوخالاددع

 مع لا ظ

 9 0 ا

 00 رع  فنصئزه نيترح ا هن ايياع

 ماهسو نيالثل ا الن خالط دزعاثل ةوخا,إ اءنح

 ةبن م نيئالثلا ساخآة لئالز تم عاقل :الث م اعالا

 اباه وير (تعاو :ابضنالا  (حيسفلا ود ر ايتخاو_رشع

 ذانب ىلا صصصت فب )| تضخ :الذالاو تى هأؤاس نان
 هانمزو (ل داش هيو اضياىراح ا ءل صرعنركو در اف ناك

 اخاحرل امدعلع يب عل اذار لاق الز صر كى ف هنل انجاهلا ةلقلو

 دريالزم ةلسسملا ف نكيل نان تظن جرل اف ةلسسمل | ناتدرا
 | ةفواةدجوازم ااذرو جر 00 /الهلذ ارحاو اصخم بلع

ا تانو |هشانيو اشار كاره او( نس ن اكناو نب ثنو
 : لصوذب

 1 ةلسلازحا 0 ةشاليو|نيفنصن 3 درعة لسا

 'م.لسماز صارم عمتن (ك(ذو م عس ددع

 ترسل سال 0 ةندالسإو وم ربعنو

 ةثالثو نانثا انف لوصالا أو قبس 0 او لصالا ك(ذ نم
 هلال خ او هد لكمال ةتممن لص هن ةغطتقم (لكو ةسمحو ةعلر و

 اهيهايس عومجت مالخ او مالم ل صان انثالاه ناهس تسل نم

 لصالا ىيف هعبرا ايرص رس حو تنبو ما لضأ الا ىف هثالث

ف سمي زهم [س عروب نبات نيو تنبو ا
 وصال ى

ةثاليو ما إلصان م ةلّسالا لف زم لسماع
 الئ [لص | ماةوخ | 

 0 يع نع 0

 ةعسضلا يرو دو ثعصنل ا( 7 1 ةوخا

 تادج عبر ديشع ل موعتوةىلير | ملصا تادجرسمب فن ا

 يس و ةنورشع مس هذجو ةئالث (لصام 0

 هيلاعن >ةجوزلاوا جمزل ا وهو هيلعذ ريازم قولا ف اكنآو

 د درلا ي وذ ىع ىت با ٌمّسدو هجر ؤ نم هضرف



 لصالاوه حرخإ ا زف زيضورن ح 1 ع قل دري لم م [س لك
 ا 2 ا وذ هلا

 , احيضغلب 0 00 0

 0 ا ةشربملا_ تاثمةلسلا كلصا .

 025+ ا 1 داع بسلا و لطي

 كبلاوةتسخ زن ةجوزلا نعبر |خلم ةجافلاوهو نفلاحرخ ىف
 ةحير [ ضو نو رشكمو ب! +

 لاثمو رشع ةعبرا (ههو ناسمح تن كيل نيتندلا ساهخ |
 : ايلا سد ولن عيدا د عين اولا مح انبهتسرو جود هقئاولا

 نيلسماصا نالهيس ادعي يستنلا فو نيتلتسم نم

 نيهسور ددع نبي. اهنيب.و نيدعن احدبالن انما غنم نملة ثال
 خلية ثالثلا ف نهسيور ددعقفو هيبضنف هضصنلاب”فف أوم
 ىتابلا تايد ارنبو مدس نم نهم سو نيلسم صن عنم ةعست
 قولا بير ضتف ثلثا, هففاوض ةثالثااوهو ج < ول | ةأسسم نم

 ت 0 0 علم عيل حوت تسلا فلوو ا
 النو تياعداا ل ذدقو تاك

 4 اقنمى واه صفا ةرطإل روع دف (سح اب ا
 شراو_لكل_لوغد ناوهو ةبسنللاقيرط بلو الا ع نقم ميو هما
 متلو !و لسللادنم تححيذلا درعلا نم هظح بسن. هكرتلا ل م
 انين ةلسيلا نم نمد هيدا رجا تباع تيرطلا ها
 رماد وزر ل نم مالا - لك1ذلثع ذجو عبفراو كك
 الصاالثم اني د هاوس لرلأو مام اخاو بان انخاد

 اعاد ةسالث مس جدزلا ببصن ةوشيع : رثيع ىلا لوعنو ةدش
 دحاو مالا بصند ار اند وشك: امش ةلزنلا ماشعا ةثالث هلف
 هاا ار ةكرتلارشع ملف اهرشعو هيو هرشع قم
 نذاشعإ ةعبرا (يلك اهراثعا ةجيراى ثم ةعيرا بالا ث وكلا
  ائانيدرشعانتا هدحاو لكما ايد نور ثكر ةعير | ىو ةلوتلا|



 :هكرتلارثع ((رلف ناونثح يف ١ قاكنا امال نم نيتخال /بدصنو

 تاذؤيمشل 0 لس دا

 نايم راشعا عبرا رب كوت سف ا رشعلا كون ْ
 قلل[ خي نص دوشعلا برب و سمخن اوشع لولدي
 نة !وارسكه يف نولي ناامان ةكورتلا دوع ٍؤرظنن ن اى انا
 ”لسلاهثم هتحم قالا خنمل همن نا بر طعزويام نار

 ْ تكّئئزلاددعلإزم راو تلك و انياب ناو لاكش الف

 1 تكدوزلادرعلا الص ىلا 21 ادرعوف لس |هنم
 ظ 00 د حاخ اف ةلسملا وتم

 ا

 ظ

 | ةلنملا ارد ةالث كالا باتحاومإ جدن لاطمةكلا

 ئ جزل ماس - زم. رجلا 0 0م ولا

 ١> 2 نالع لواط اقلام

 ْ 00 يسرا مويا حبخ

 ! 500 كك وفن 01110
 1 ننتنلطق :اوتنآو 0 اناس

 هنم تكدوزاادرجلاق ند الص سنا مهكر 2
 هتاحيوزز شالو قرن اء اانا د تنيصت 211

 هو سيخ انالاو بالكتاوخار سس خو ا و
 هكر نفأ اوثرهو نيش حيوا اللوعنو رش ع ئارمةلسسم /

 هسحإ|هكرنلادوعم ' قفول /4| (رنضالك درت شع ةسيخ زم لحي

 ةسيخو :كالثوفو تاجوزل ا مايسبيضامثدحاو ىلا ةلئسيلاو
 ةسيادحإو وفول لا قف و لك ميسفتو شع خاصا نك
 نايهسيخ او ةنجير فو ةوخالا ماس رضاو تاجوزلادشع
 ةضاوةوخالانيرشعنليرحاو لع سسك 6 نيزش ع لضاملا

 ا
 ١ درزن ن و درعل ناكن

 ١ تضتاب# در ل روس هلا لك جترسللا 1



 كم كعب مرسلا هيلعديز خل غلاخ عسعلا ددعلا فرس ينص
 7 جرخ( لم ةلمسلاه نم تكدىزلاددرعل ا ةخلصوىلا
 ةلركلإ ناتح فزع هل م هيكحرشل اهنا هكر 1 وا
 شك اوك دج فريك 82 ١اردةرشع

 ثشسكارحا ةكرتلا ددعريضل فصناا هيلع د ارب لزيرشع علب
 هعسلجدزلا ا ا يو ب درع جد

 دا اج 2 ةعينإا كاد و فاصناأ

 «حكزلاو الاحبةل سلا هارد تالثفو فاصنا

 1 ءرخم هضسخت ناب |ةئالثو هن
 ا لس 5 تونئا غلبت ةسامل 2

 د يو 0 ر : 1 :ورلا حرحك

 ٍس 0 ةرد سما
 27 211 عيرلنافلتك نارسك
 3 ةطلارصإل_ عل تنصاو و ميد سعد

 كلام يصوو ليف شياو 0 :نيستلا
 انه ' نو اون“ يح جت اكن

 ةلسلا تنعم قار طع كرا ولو مشا او دعلا

 يقطن دافي ةعزلا لوف نمل تررصتا
 1 اداجوز تفلخ برق هيلع موسغل
 دوال لوعب ةلسملا درع دع منهسنف مك

 >2 1 علو نا راس عل ضن نأ
 قثو هب (ءخغلس ةعب ١و نيتحاالا راسو اهي ضن هكزنلا نم

 نونا هو ةكزالا قفو تمسق كيش نإو [سارنصخ
 حورشإاع هلعرباز مك قباسلا |لهعلا تلو دحاووهو ةلسسلا

 5 م الل عا طاروقي اسف[ كسلا مسبب وحن يداحما
 كي |نص زج طاريقلا ل ا | («نففاو امو ماشلاو رصم ف يداجلا
 -رالزاو نورشكعيو ةعبزا هجره نم كلثىادحاولان مازج



 ا دعا كام لج ع ا اسس

 هاو طاوبفلا| سدو بلل تصن قئانلا نأو هنوعيسرو ن ام ا امهج مث

 هعسرئءفصن ىا د حاولا ماًوجنيعيراو ةعبر]و هي ام نمزج“
 ةلسلاملس_ لروح فى يزطلاو نوعي او ةعيرإو هيام هحرخ#
 اها نيرشعو ةحيرااعمنم تهمه مث ن | طاونمل امساك

 ناو بولطنملا ]ضخم تربصن كلك بلع نمد ان [طارب قو جوخ

 كات خو نم مم نمل ازم هّشراو للك ب صن زك تيش
 . للك ا ابصنالا ض عب ب 1 ا

 _يرلق الا ازه نعريبعُتلا تددان او طارول ان م ءمسف طازبف نم
 ا | هلب اقم عسج ابن (هتماسإو لذ ه(:نئارلاو ةبح ب

 كم | ةسمخو مالووخ | ةثالثون نرجس عفنيرشعلاو
 الكمر سس سل |ىاعم [تيبوحت تور اذا

 .ناطاربف ةرجلكل حر ل
 1 تعج اذن انس تطرب لعلو ناثلثو ناطر خا_لعاو

 0 .. هبيضل ةانلاهبحول نو نيرشعو .عيراع يتسن أع لعسكاذ
 ْ 2 220 تدس هفصن نكن ج ملأ املأ, ةيالازم ةدخحلا

 .: نكد مش ا لك تببصن هو ناطاريق كا ذو نبوشعلاو
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 ةةيمنلو جلنملا اأو يمض نيئطاربق لل, نيوشنحلاو ىبمالا
 اقع لم وج محن اذا ةلد ا عوسمو ةلنال ازمه او لكهبيصن
 وسيم عم (م تاكرتلا ةصسفبهفلجدم عم فىرخ|_-لياس عم هوحضوأ

 نيفوتلا سو .ننلا اذهب هدا يلتالف ب(سحم او ضيا داؤلا بتنك
 ئلعرل فدصما | [ارتو ضياىواح او نوفو ن كس ايلا ا

 بوه 0 اكلم لعوهو د ساسح اب ف ضنا هذ رعد -
 0 اف كم اذا 0 هن ثم رل |! ضعد
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 دوال اوي و نم نيئابلا ضعدرف تلات ير يو ناك ن كلذ آو طف نيف لإ نع
 ضو ذ ىف فل | تيب نم هش اولا ريغ و لالسلا ف ةبصع ضعبلا تكا دو
 هروإ تام هريغ نة ينباو جود نع ةاوما شام ناك دالة طسملا#-
 كوالا ةلسملا ف ضرفوذ تام نا كاذلوهبوحان ع. شالئلادحا تاه .. داهوبخز مازبن مثلو ةجوزز نع جر تام ناك ةصسل لبر خا| نع
 هتخاو جوز نعهارماتتامهل نمل, نا ضف[! وعر رت هضوفناكو
 لبق احا نعيو هع عدن ف ببال ت خالاجوزلا ل باك تخأو وبال
 بخالا ببصنمدفد تلآعو هتسنم والا لسملا نات ةيسفلا
 لال امشو_طوعلاكرنو نكي[. | ضرف تنام اذان ةعبسيو اب الل

 نعلةلرما تنايرخآ_ ل34 نيوبالا تخالاو جوزلا نيب نوفصت ٠
 هتنتايفنورالا تجنالاجوذلا كت نما يدلوو ماونيوباكتخاو جدد
 . بيض ر ور نل(عوة تسع رمى والا سم |! صا ةسسقل |ل ص نيت بل /نع
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 .نعب ناكن اوقفو قو |ى د الازم هوم, ببصن ى؟ورضمهذخ ب
 هتلضإعف نلات لامس ماسعنا لانه قف إرم هسييصنو هتلسم
 ىلوالا ةلسلللا تنب نعو يالا زعاهادحا تنامهبالن اتحاو جوز
 .لاقونانثاى والان ىفانلاتيملا م اسف نونم نم ديب اثلاوةعبس نم

 ةوخا هثلثو مانع تنزيلات تام ىنبو نين ةثلثو هجوذ ةئيابملا
 ةكسم ّيانلاو يبا نمو )| ةلسملاكلدالا هير نم نوت ابلا مهو
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 ةتييلا ب صن قفو ىف اب و ضم ُهادحانز ميس ةيناثلا ل ئسم ان م عل ن اكو
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 ١  :مسقلال بق عبار تام نافهف اقف ترض فاو ناو>تاايلدأ لا
 7 تفرعبو يبيح[ و ةليسبا ثلث |لياسياز ملص ا تربتعا
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