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 ءابلوالادحا اهمددز ولو رقضع تن اكنادلطب جدز ن اذ اهاضرب هوفكريغ نم ابرجوزي ال

 كدب اهاضربوفبي !يلزالادحا اهحتزوكو لطب لطب نبه ابلاىضر ندد اهاضرب سونسملا

 سد ئفكسا/ ارمادا ةريغضل اربجغ اجو زولو تص نبق ابلاىغد نو دل ذملاررملا

 كبيعُسريطعلا ظزب البال ! برد دلمجو ا ةرافكلا مدع نول معز طب امنذإ 1

 "تيسر فرخا :مج ءياكب النمر جدزن نآولط ةباحمو ا ةماوا

 ترومجرا صرع ببعم نم السسخزءد ىف دوا قيثر نمار ابجا هنما :دزت

 2 امؤلب ماي !دحدزوا و لطب هيزاربج جدز كاد دعوا تجدا اذجما

 الدال عقتجاا داو نسراملا انيس مانجو ا صرب هيزم اهيعايولو نيكينلا

 ىصرب مويسلا راو مم !اهحوزي نإ وس ا مامعالادةوخالاك ةجردىف

 خندرتلاف بطاخلا ددغن ن ف اهجوز ان ادحاوؤكل اقوا هع اكيْذإَو نيقابلا
 كشداكلافدا دحازرراك كندا[ داروهديب ا هردلا هاضزن نمس

 تنيملا 13 ةخاروخما انوجو: تااقواو هنم جراف م ب الث

 بيوتي فنبعواو اكدر ركدد ةعاجمر نالْعب تبضلد ا مددزا نا تبصر

 حال يدحاوا تنذاواو خوزتا نق اهللخرحاوز ضعي د نوفابلا لزعيم الحار

 نوفتم و لكحو ين يخا هه نما هدب ةسحاوا كرذ هاولو ل دال الرعب مل

 اهدحا قبس فرعو د عضم نمل
 نايلراا و :نيكانلا ف داصتبد ا ةنيبلاب قريسلا فجرا او ن لطإب اهيذ
 ء ذل ناوين ابك , 9 ب ازاوز يتورع اكن قبدشب بز يكول ادرس د

 / ممتلحاراز وكب رجبألو نيستا نذوتلا بتورسلللاو نبوسلا فارع ناد و هسئنىلا
 قتلا لطرد امدحا توي اقللببوا نوب قحابحاكت ثناتلالدامب عام
 ملا هقبسرو ادد فخ اذا نابت اطياف رخالاوا ان ام نإ (تيعوضفنت
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 . تر اكن اذ اهيلعايعدا ناد معتم >الاوعإجل.هلدا ام لو لعالو اهبلع اًيعدب
 محاكر قبسر غن اين اوك عدا ناد عمترم اح اوئلار حا قبسو غل امنا م غببصلا
 الغح نالؤقلا تل 3و يوغبلايزع نيني تتّدص تركش ا ناذ نعم
 اهفلحز اد تفكن يم ايضروارضح نا مامالا_تك سل د ::بنيبب امه تؤلح ابكهاد

 و ىدتا | عب تلكواؤشاك تفلحا 30 ناتج هوبا هر حالا رضع ئ رداد

 لاحم الإ ب لكندا نلح ناوُمإ ٍضظنرخاللكنو اهرحافدح ن اذ امزبب فل الا
 تلاقراوابهعيرض عآلم ا ةجاحالوؤنلا نود تبل لع تلكمد ا تفلح اىهبب د ققوتلاو

 | ١ قادوا تثيفقبساباهدحال تركك اداميطعز يملا ندر نتيا'سكوؤبا العا
 ا منغح طقس مه ناف (يزم اهل مذخاو فلح تلد اورّقحطؤس تفلح اف امهغيلخ

 5 قا قبس ل ال املا امدحالن ؤلحوا و ككل قياس اسلله ببترشل رش بوف ف اًعم اما تفان ا ناو

 قيسل ضعت ملد مقلطم ةتجرزابرلعابعةاواؤرخ الر انفازيماكح اق بسم امهدحأل

 عيقيرلاذأ اذا كل نب ايلعل نؤمن نبل باوجللابهبخ ىوعرا زر تحر هباني ابماعلالو 1
 قبس ماعتالاه اب نقم انآكرل أ ةجدز تسييل اذل لك شدحلاو نايا بويل امو اسا '"

 هرارذا نال عمت امع مكمل ناف اهيل ءلعايعداوإو نورد اههلعو وعدا لذ :بياغايوكل ظ
 ةلاازبلغ مرلاد نلخو كف اريج ن اكناو دلع لع ةداهش اما( بتب الدره ناد عما

 ت4 ددغلابللعىوعدلا تور اكن تبسي وأ ةددورلاؤلح تلك ناد نذل. نا اضل

 هيي ال بقنمل كليف نالد نماهتجدز تنخ الا بل ات نيياولادخا ٌدمَكداَع

 7" افملولا نذإب يزني ميجا هّيفسلا ؛نرا اددرإلالزفس احن عع اهكيلف :للا

 تادضلار ةؤنملو عونلادات انلاب ًانارما نعول ن | نذاولدلخدولرماكنرَحكو منودطبو

 نعيد تان ارتقرازشي رابعا دان . نافشدد شب 7 ا ملا

'ّ 1 
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 22 الواب ةديش نشات و داري 92--

 قلطنزاو لطيرنلإ 00 ناك »نط نعي: رقدارعقت نا ناو دايز انطقس از ناد"

 ملاماهل طرب فغتسب ةفيرش عوزت ناو اباسورب هم د10 132ب د بقب رشم مك ذالا
 ا 20 امطير الذ 0 لول اءاربتملو ماكتلا لطب
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 رييسايوبب يسير وو سيسر سيول لح ل اكل

 اساو ةلابلا نودي اف دخت ملا عانوا ءنوبررش بلغتنا نجاحا جاك وشو

 ربع, لوبقبدجادل ايؤنألالوأبرورب جوي لور طصملاع لا قاعل ليطصل لكن انجاح
 رتافرصتدرحاكن فن لاح منيب دارج هد ايرفسراصفالديشر ليدل امرلعذلادلا تالامال

 هي امنوذاموإوضاقلا اذالاوميلامينوزاتختجو اجامل ْنآكن اف ميلع لا مادر ريغ علما
 لطادبسل از ذا خب اخاف مالا )علا امأ ديامفالميسك ايم زنومو كب نإ ل فنإيإع
 ةمارا ورح نذل دّيقول مدي بق رص نذال ارد اوأ و ةازما الجردّتبسلا ناك ٌءاَوَس
 كو زمور ةرح لكبرلك نؤالا قلطاواوَدَسِفَت ناز  ٍةّيْقواةرلب وا ليو ازيدعم
 لدار ملحد ازد رّدقب ملدا دازذا// منتو د اسوا جوذملا نم نمل ار سيلنزكأ عفوا ةرابلا
 تاداب | ىرخاري مقا طولد ند !!لطب ميم لن نذالانع عجرم وا ورتم دف ةدايزل ف

 عزتي نامف تبش اب تيش زم تا تاقولد اًدس اف اوالا جاكناا ناكاذا هلايبدج
 لبقب النا بكوا ن احاٌيغرص جاكناااع ةبعرابجار يسللرسبل )مسك كلا قلعتسو» طا
 ع ٍدْزناَمِلَو جاكشنابميلع هرارك (لَسقبا الو ,يلع هر كب و عتنما|ذارب بكد اررفصلل

 تلطاذاتر احالميزليا) و نك بعم اور م سيو ريغص !نود غلابلا ربع سنا
٠. 

 مكتصم 2 راجل 0 5 َ 5

 دحا غتاوو نك لك خف ص رونع قالا و طعبارحو بن اكلاوريدملاو اكناا هلبع
 راجاالؤخالاعتماو دبعلا ٌعماههدح ليلطد ادب ىلا عمرخالا عئشماو عاكشل الدر كرشلا

 نذر بقيفزتنونجع د ارناف اعارجمو  اكبب ةريبكد ادن اكؤرِفص ماكدل متم اذ ابجا دلو ٠
 ,ةداوتيسلاو ةريزملاو تدرحو اه! تّرحياجالاممزلب مل ماكسلا تباطولدابح اك
 كيرلا شاول نارتو نازبختالرح اريضعن سو ةبت اكل او نفل كارز ق نع قلعملاو
 تريلا شوزنوربرحلاو بياعا تماكن اطلشلااهحوزب م زارشملا جرزتزم اهدحاوا
 دما افلا ْييَرَيُف بابسالاؤ وركدملو »ان دره اشكازلذ ظيالولاب الت باشاك

 6 ' ١
3 

 ةياناو يانكرحنم خيب كأم نما ملسلاو قسفلابريالولا انباس ناوزيرجسملا
 رثاكلا مدرب هو ةرملا هدتنتا جدزمل ناو هنما لذ اكملاو ةرفاحلا هسا مقنب
 ,ةارملا ماو ماسالا زها اعةطلطست هدعو تلم لًزازشل هنراوسسسمو خجسملا هنم |
 ١ ريتا ةلوع كرت وا رب زفر رك وا تند اك قرغص عريخيو ]بسس بامر د اههجؤزب ةغلابلا
 اواو نالت اقاكباغ ن اكو نكمل ناذ .كبرولواذطن هديسلا نذر صرب لو امزنذا
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 ديعوابرذاىضاقلاف اباغ ناكوا نيستا يما ل م تدارا

 ةطضلرهظاذا لمة يلو ازوب هزبال« شنو هدا د

 ل فراك ل نود راكشسلالو َنَبِحيِدْزبوميفسل انزازمَديكو

 هتان جاتا قيوصلا مارد بالاالو ةريغصلادريغصلا

 0 عاونانضدديبانلالعتايزحم ااهدح'نامضن هو تاور عمات ركل

 لجرااعمدكن :لوخلاو زوم ادل مغ ز بارع اء ان نشو بشل اب تايريملا كوالا

 ان نوخالا تاتو تابمحلانم ناوآلاو نلفس ناوتانبلاو تولعنا او تاممالا

 تالاللزلاوخللاو تاّيعلاو ءامعالا ت نمر جاو تالانحلو تادعااونلفسن او هج ْ

 نباد اجل تيرجودياو هيباإعو ىنازلا طعم م منيب تدل وذ ةارم (رولو

 فم ادا ىلا ماد يعرج او يلع اهزنن و اهتاوتبرحانبا تدلو ناد 6 |
 ةيبطاتعضن ااذا اذا مكبسنلا نممرجيام عاضتلا نموت اضرلاب ناز حتا
 ةيبنج |تعضراول كسنا |نمزيلذ انلاو غال ةاتمرح نادل يلع مرخماكسلف اند اكاخا
 0 اسياد دل ءنخاودلولا ةزح تيرحذا اذكيع ايمن ابها سحخمالراو

 ةرهاصملاب تاور فلانا | ملاخو مع ىنكاباد تيورلد بالازمكيخالعمالزم

 نياو نبال ءَجوزو بسلاو عاضرلانمةجدزلا تاير اديلفلا فا جاكنا امرك
 تاسزوخلإب مريخ درخ دولوؤبنملا جوز مرتخلالو ناذكذ جحا بالا دحر و كدلك نبال

 ثنن مرجلاو لوحتا لبق توملاب 05 عملا حاكشي ا مرق سنا [اضرلا نمةجرزلا

 بالاةحوز ماالقتاالو ثنبلا عوز تن او بالا ةجيوز تنب الو كَساالو خألا جدا وز

 نانا جدزتولو تارلاةجد الو بيبيرلا جفرا انت ازبالاتجمد آو اهنا
 تنلدورتان ايوهولجر تدم جدزتول هرخاللاخ امننركن ,اكنباركا رلونرخالا تا

 ةوطوملا تتح ملا كب مطولا و مالرإ و لاخ تنل ادل و تذبل ارإ وقع مالارإو ف اً ْلُك
 ظ ةنعنمل اكةرسافلا جاكنلا ةريبشوطوأ واو اان يومن اهماعم باتل ادلع
 ظ نعل اهل ضلاو ٌةرهاصملا تب دكيتشلاو نيالا ”يراج كوو : ةدس اًقلاوكلل اىاهيبخد
 'ةاايونح نراموا ةلياع ىو طول اب تضتخاو ا ةؤطوملا روطاولا ريا ناتشاااذا

 مزلوةدعل ار بسلاو ةرهاصللا تين" نلذ يركع هنن اكوا ةارملاب تضصتخاوإو اًقهارم



 زوجة جرام اواذرعبلاب ةاخ افملا و تعجاضملاو ةلبقل اهكانزل يشل تاور
 الدباوا نبالاوا بالا جوز يطوولو انيْشو:ء[ّيقملاو ةيناؤلا ما ماك رجقملاو ىنازلال
 ”يركيجولاكنيهل نانو ماكل( ىطولاو ؟,.حاكنلازيينش اززروبتل اب امماو خجوزلا
 راو ام يارطنلاو هزني وزةوطوملا ماب ققاسملاو ةواحلا اوال زوي ؤح دجيرحمابتحو
 (يواماب ةكاسملاو ةولتلز وحب الف ة تدرس ا بجوال خر وشل !لكولا واد هيباو هشبال'
 ظ ثحاو سس نازجتمل تازوصخ تايئجاب ةهاصمدا عضرو اسس من نطلتخاولو

 . تطلتخاول وز اج ةيبك وبرقوا'ةرلي ةوسنكت ا, وصح بند كيو د ارزنجالاب ندرس
 . نازاجو تايوصحبريغدا كت اروصخ عزو دابتجالاب ةرحا وزجترل منجل
 ًاللانود هزعداحالا دعّرغ ام تايوههلاوغمامالا بستن نينا دحاو كنب
 :ةلاكرظنلا دييزمهدعرظاناااعرسعدرعص ةلوعقجاو ددع رك كيزعل الو
 نظلاباهرحا,قعإي طسوا نييفرطلا نسور وص نيرثعل اكرر ناو روصحخخر يغذ
 ب اايساماودساّتلا ع0 تابرحملا اكل حسفل بلقل اثق فتس رشا ف متوامو
 تميرحاركذاممدحا ترّدؤول ءاضرو ا بارد امزبب نيتارس لكذ عمجلا لوألا

 ناك عاضول كرسسنلا نم نينخ الا نيب عمجلا مسكن اهزيب عمدا مارح هيلع ىرخالا
 اهزمعو ةزلا نب عمج كرا و ئانلاذ ايترمو لطب مسار كتولو ارهرح ا نمو! نيولالازم
 اهنخاداابجادالوا تانبو دنقلا نب يخل نكركو امزانب ود عاضرلاو ليسنلازم ايلا دا
 توا اه < كجوا اهحيوز ماوةارما رب عمجلا جالو ابرجا دالوا تاسودنل اغا نعد

 'نارباواجز .. و ىزحا ةارمانمامجوز برو ةارما ْسسووِنِ دو لعن تن
 لكو نيدخاوا نبوخائنب ندم !تخاودربا نمر ثخا سوءدياواميبا ٠

 كتلملاو عمل مسجل الو نيمهل ارب ىطولا ذر عمتبل مرح ءاكنلا!ب امه عمتبا رح رخام
 ل اذابواىيطو عيبل اب كلما ل ازاب يلهالا نر ن املا درخحالا تمرح اميدحاوطد ذاق

 عاابلار الل طرشي عيبلاونيضرلاو :ةراشالاو ضيحلا وكب الد :بانكلوا يوزنا الخلا ْ
 :لاقألاو بيحااةرل ابرحلا داعواو يسن رع اس رحمارق الو اهاطيال نا مع ئلخلا "د
 مزن نطو هذ ةيفابلا ءاطن ما و اهءارببتساو ةبانكلا موك نعزجتلا واق الطلادا
 ليداجر ا مزيخل اب اداعراةرجد كخالإرطولاو رزق ابلاميرخخملا ةيراعلا تررخ اههطف ناد



 : 19 يالا تيحو ةجوكنملاتّل اهزلاخوا اهزتمعوا اهنخا 2غ هه الان ابا انيرح
 ””ىرشلاؤرعلا اع ةدابزلا م اذل ! الح ةحوكتملاد ماح : كوله افمرث لبد
 نرثكا نيب ض وبلا رحودرعا اوةوسش عبرا سراكا نب َعَمْحين امركم

 واكلا لطب اهم كنب لكك طحالب َءاطام دست نادل زوج دريت
 نكزاو نيضعنوا عيرالاقلط اذ انس انخاّروي :طد نآحو سمان للطب نّيرم
 م9]ناو ربت يح اًبعجر ناك نازوجدائياب قالطلا ن اكاذا ةدىل ذأ
 ميحدزرملا قلط اذ اذ قالطظلاددع ءافبنس !ثلانل | تخالا ةّرعّو تخالا

 ريلعابح اكل محاكي وال نجداز ضل نيف زئكادا جاك اًملث ةمالادا حلا

 :قلطاطولو نجا قتعلارثولر وج ا/ورحلاز مل ذك دمالاو ةزحلازعضعل احر
 باسل البلا ذرو مرمصل امال  ةموطول انوي ا طيرتسنيو عل ةقلط غن قنحت
 قلعن ناوربترلا,:ةولورس افلا م اكدلا الو نجل ار طول اذكب الذ فعض ناورانشلا
 تيماارإىرطول اة لحرؤل اهارتش | مشاذنلث :مال ارجو رن قلطوأ د ئطرا ا ءاكدا
 الو نفشملاب_رغت لبو وكمل ضرسد ريش وا منعا ًالصاراشنتاا سك اونو اهي خؤح
 كائصلاوزتمزل يزل او ئمخملاو نونجيلاددبعل نطو صد لازنالا طاشب
 سيئغربعزمد جور هم ةيلظن نكي الف مذمى اتيالك زل! (نودرلو جالب انامنم ناتي

 ظ طل الر مدخول و اكن! لطب ابزفلط انزطو ا ذارنا اعركتو هليلحت الو جاك ارسف عل !
 ظ ةرمالا اًهاطب ال نا |عابمكتركدربظرب تاحودقعا ا كد ركن زؤلط اموطو اذا مناممزع الد

 ا يب امرا اعتي لذ جدزلا مضرش ناو عاكشل ال طس ذدجوزل م نط نان '؛

 ركلا ناو حا نرش ت ددنعاد قراذو ىنباصاو اًمورن هم بسا ةىادليلحا

 ايضرصَّيظنا زهاركالب ايحاكز زواللذ رذضو اوما قلو قّدصد ىلاثلا موزلا

 احاكن ءلذ طامزقرص تنبت دعب ل ةرلو اخ اكن ّنحبزيل اراد هركا منك ناد
 تتاقو تعجر غنا لانا تل اكواد لو الل شرم تركن ادار نبص  نناطن ال اكد
 ولد اهحاكن زد ممزلا ايرصو ىأ ةزماو تدرعادقلطون اطاو تدرب ثنزك

 راج فنرب مدزتلا الذ نيينئاوا'ةرحاو ال قل طام تيزكث ا انْرثن اكل قلط تن اذ
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 داب غواغصل عاتقتسالل :ريدؤلا هضم ناوانمالا اكن لطب تناحت ”ساوا ةرحرنُح 006 اناا طع الاريغل اذمازحلا كعبالو ولا ٍخاَيلا و
 حئل رض ةرح ماك اعرفي الن ان انل ا نرتدا تروا مانجو |صربدا نونج
 دو ول و ماكشن طر ند نان لانه ةّيلذملا ةّرحلا مدعلو ا ةزيحلاو ارصل !مدعلا
 , 0 دضفب نمدجد الى لادنعميلعر دولا قوتي و هد جؤمرب ةدار مالي نت هرج
 ' *«يلدةمالامل تآح ًءداخو نكسسرلوا زم جاب هرج اتبسو ا درايش ءقيسو ا

 نيخدراو ةمالادلحد لوبئل اممزلبمل اب عنئتسل البراجو ا قدصيإ امل بهد ظ

 ةساا /ةمازيوم نبا ُهكواًوسعم ناكدا هدج اد وهذ لشم امم نرب. ضن ةرح
 ثدرفؤرش تبلغ مدل وعاء نزلا عينول اى !تنعااذاخجناثلاشلا
 نمث وا ةرحرم اهتهثؤب ةيسوج دا يباتك ةما هكلم تاكول و نياك هاونن
 ياكل تن اك ناو زم ةمالا نوكب نا علارلا ةمالا هل لحما ارب رست فما

 فاتكلا سبعاازّوك د ةراوتسلاووَبانكل اذمإلا ماكن سم اب عن زوجلد
 هفعتنمو ةراىاسملاو ماكنل الطب طق اال ةريفص دن اكن افوطول محن نارسم نحل
 :نيالاركتيقيفرلاكقيقر هضجا نمو ةروكذملا طيرشل اب ال يحل اهومتب ال ::قيضرل اكقيشر
 يزول رت زلول اوالجسىحلا ندد :يب انك اهنئمائطو لا دار وجو عتنحلا اع ولاول

 حاكذل ا يضن | هدبجنر كيك حاكنل ل طم سفن هما يكول ةريهرب ارح لك: ] خانم د
 - هدبع ممكنا قول اك كلا نيفنا اجؤ زن تكلمول و لطب ايرضن دبع وكدا د
 ابمعد ا ار>وز ن اك اتيرع ارركل ليف ر :ماكارإ وو رضع اريعل [لك تشد ردو تان

 . ايحزول نلوتسملادلو نا ئظولد مال اكابرنم هلو فريغل ادلو ءإب جوزتولو انبعدا اح
 مطؤشب نما يكل ءال اكاهرل نزح اههقجن نموكرل هد يسلا ةيطل طيزي د اتحنوكيذ
 :كاننلكالؤكلارسداسلا مالا جاكن زينب مل ةرح كو اهنعل |نم اوس ار
 هلملاو مول اورؤلا و ىئلاو ناثوالا ردك انكزنروش الؤريض بانك ال نذل ارافكلا
 كس نزل اله ذحاب لل هاد ةيرهرلا د 2تنطابلاو رقد انزلاو :لطعملا ورفبلا وخد

 دروب ضدرفب انكالس نلا الو مالسلا ميلعدوادرجب) و عقاب نريد و تبشر

 ونا طوس كرامصلل اورومرلا 5 بججالاو يروتل له ازاي و نسوجلاكب انك



 “2 لش ممتد ملسلياع يعن عند هيرو هيرونل نيك شهد ور] غعب قطاموُكْذأ ٌةَحلِسإ سا
 تحبوا اهرعي ماوخدإ ملعب ميقنمنن ناكناف مورا مسورلع هد ارصر خب ذهل ف اسجج الائبرع

 دعل نولحاتلا معن معن تبرحيرعل دراما ولخ دم مغ الب هبا 'ءلاعبل ماب دفيرغلا

 كحل ديب ملزم نب دق اواخدو افرح اوتخد قحلإب اوكسم نا نازيسنل [ليفو يرحل .

 نب ناي د اضتقبمجو !عىبتل اكون تتدْنب نار خال اى ناكنومعذد د ماةسكاش
 . اه«بابالةازما تل يبارس اد مالا اهنلعرخو تبوكلك دج مالح ملعون امن نتن
 ”ةيروتاادودد ينام زج دزومما ١ وفل اخ كارا ناصمل اهلا زمذيباضلاو دوب ةّساتاو حشا نبق

 عئفلاو :وفلاخ ناو مةصيشو مداني شوا مع كرصن نول اب اورج ام عبعو
 كك اءانمو ماج دو مهتحانم تتح م,,كرعنب اوكا وزيجالاو ةيرلتلا قاض ام يرض م

 مقرف نائفف نوبئاصلا و زيزعل ا ب ناطق اوح نر رواكذاذ فران اددوببا ْ

 فيضنو النورس لي كاوكأ انبهل هؤطانئجللنلال وقتدمؤل انىّرخاو نرل لوصان 25 !ئئاول

 ءاهففا زفت بجرهاقلان ين اياتقبىرضطص الوفا نبذل :انحما ملاضل ينو اههلاراثالا
 الاوؤد ول مبوب ادحازم ماكرو ىن 'و فزحالاو فانك هبوب 00 اكلالاو ٠ "ماب

 ظ نرخ لبدبتل لقا وعن وا لكيم :ريباوكتن عذابا ناب نوه فن !مىقرع مولد ف ضيرخ
 ا تلبق ف الخند كنب ار شو امل ادع ترمرطزو نانمل ا مرن ماس ارلو وملون مزجت ذأ الدم

 "تف تام انو تع مولكد مهرأز اديرتنو ايتثالع وتو نيب اصلا وا ةرما هل ض نانا
 .”جورللا و قالطل اومس لوول قدوس اك ناك اذا ذاةساتكلا ابقي م ميلعدازث ارم
 اعلاف ودل دب نوران ضيا زي امج

 ناروشاوزكلاد همس اكان: ادارملاد ار وازع افاذا --

 1 ١ لاكناوركملا بئشوموزر يزل خبادملا مرسل ,.داماز قة تملا مو نر :رزكلاورول

 1 دريل اك دابعاورساننلاو ء قا ديتحاباترقتعا كاةزيبن 0ع

 ْ ش مثلكبج بحاول مواد ةولضا نمزج انك ماما مل سببا حاره اشمودايعالا# تاعامجلا 3

 ١ دويتو: نام قاقرالا نال ون نيل | ادقويحادبع اكرالسال اعمتبيول هزنرسوك دما ارامجا

 ىدوبمداّ ل1 دواز قدا ناونو ا و
 عب ناكناوزقفلان رتياوخياإر.ةناكنافدربسمواجسيزيراولومالسالالو نقيم )رقم قارصنو

 ع 1 0
 0 يعل



 زود تزل نقو نمل يبالاو ماهل اقرقسما ةتشلا ”ىلا 2اس ال امعمج تأذ ففوب
 لاى مدلسالا اممََحْن اف فقوي ايفل طولو ةنعل بجاه لحاتو فقول ا هم د وطولا
 نمو ئدارعيلاروصشوب!هالسالا بت 33 بلاك الفالدو د22 نإب

 ةْيِباطشوسا اًعارجا يجلب نو حطب ادرمهطع دوو نجمات لا زؤكلا

 ”بياكلا ةروصالعرلاعلا عيوب نولياقلا ول اووايش الوب اقحورلع نوفاذلا

 يلويها تاهو ل النداسال اورظنل لاطابو ملاعلا هنو نولبافلا'ةجييشل اوافنا

 ىذر انلاو بارثلاوو املاالعل :جر اكرر انعلا مدقب نولل اغلا عبابطلا باع اوانيمروب نويباقلا

 ةكاقالا عنف تو نكولب اغلا نومجناو علاصلاىقنهمّلاعلا مدقب نويباقلا دق الفلاوذاوحل

 د يذلا زن اثلا ودنا نمارقدحا نافيزت امو :ليالملا تهدي نينلاو بحاوكا
 ربعي نبرلا وم خدةنعلا ميلع دوو وعرق ديسك ودحملا ناسالا كدديعل نيبذلا

 ةهكو منور بعبق هنرب نس قؤع عم ماخاب ام نزلا هيون داناما نوزخايصو ضبا

 :رل ردح ةروصاكا وربع نزلا ”ةّيلولخلد نايعرذأب بمقدن ]تر منزه عماد

 ريمدملاهرمر الا جاكت نس عبطل اريل ليم امزكاوحابا نيبزلا تيب دمرعللو امكرحرف ملا نا
 :نرطابلادداومتو امليشناا انيك دزملا رملانيدوهو نإ كرضإإفل الطقس اد اهرغ د :نيملاو
 اونبلاو 2 اوءاّيننالا را الار روهارملا ورسوم ابهزمقثدعمالسال علاش عجول د اىزلا

 ع ةارالا نانوعرب ىنلاوع انتلاهاومب املا تذاومرحو لوقهإ طايح خمفياكللا
 ”هالعودصعو ايف كعاطاؤإل ابل اوقلاىوس بل اوفى اهمافعم امهاذن ثوكود احا
 قافلة ةريال مث ءايبْن ١ ةلحرت هس اًبورْلا نوعزب نيذلضفاوزلا
 تناك مبينانلارم مهد ةذرلا ةةلعريفككى ةهالا نيب فالخالورل ادلة خلق اباكسلا

 كباضض ا ةيووشا ةبيبشلاو مسْفْنل ن هدالو الو مزع هتااصر ىلعل ةتهلال ا عقاىذلا اىسر نائب

 دعَلاناو باهل ذايلعن باح مَع رو رنع هده اوفر وعل هيهال غد اىذلا اهس نب ههاربع

 اص ةتربغل اور قحاب اهعؤك و نباص كورا لب اكاباوع ةيلماكلاو توص
 نولي ىذلا ةّيحاببملاوءاّيما فرجع هويدا ايس

 فالب !لابج رولا عال و نزلا ةكّيبملاو تارا عبج د وكب ضرر انلاو ةنجلاو هج

 يفوت اد :نحاد بنج الرق ةادلاب يل



 اوعرنسزل !1 :ةيبارشل اومسطنل عدا قداضل ا فعح تا لوف ناكىرس الباطل ىا

 َنينرلابَي تمن اورنع هع ىضرلكيملا اقوبعم ناك مارت اعل دزنلا مطلع مالسل اريلع ل ئارسج نا
 ةجي ايطاو كايغارسال| عدا هيلا ودي مسير يلع نا عممع زل سو يلع هعاؤصرخ ضد
 ةّيرايزلاو تيصم لس او فوج هالعا ناسن اهدوبعم نا معز ىذل املس نعم اهات

 :هدّستوبلاو هن نصرب اسو هتمقد هتلارع طدر لات ىزل ا نيعا نب ةلارز باصا
 قاطلاناطيش باح ميناس وامي لمحت :كبالملا نامعز كلو مل ارشول باها
 ةّشادبلاو تاييزجلا وعي لاقت هاذاو نوكيتحاهشماعب الا هللا نامعر ىدلا

 ولف ىلا[ ضَّوُفلاولولحلا بهل ١ينولباقلا ةَّجمالزلاو َءادرلا هللا اعادزاجا نيذلا

 ماناسالا تدك تاهقلخىزلاوبف يدل قلخ يأ نم وقد سكيلع هتازص ايجى قا غن هال
 لاك: يناداشا اوي ادأت اي وعيرم اس ك7 :تيبانع قرف موبإ اروهبل اوروصنمول ا

 ةيبماسلا 5 :يرونورلا حال 3 نالخ ني قيرفا نيبو تن بنز مظعال امهر وررججو انينواوهالا

 فدبلعل ابر ف عزز عسنر ورمل ع داؤؤيك عضوم ةريهدوب حف ايقوررجل ةبروننالخ

 . ثودحن لاق: ؤؤاهكر تكا قف نويباصلابتكاوطئقف ذل قماش فاد
 اهتسدرل اعلا ايدبصي اًعيبع اقطأن اتجوكقل الخ اصل ناو هناضا تابئاعمل علا
 فاصرابهوقمتتكو خاصا ديحند مل احلا ثذدسح لاق ةقف: ب انلا ليال بكاوحلا
 لفي دن ال وفن نكاوُر داقرلاعّ حمال وتنال اولافف صياقتل عنب هوقصوور |[ىلا

 1 جيرح تاضوفم قااضف 'اولافو اهبن ناك جل سره نا واقد زج اعال رز هاجالد
 0 موضولا بجواو بوذل ادع اس لاو زلات تاروس كل ةىلرز كي تاعكر فام انزم
 07 ظ تافدزماوحذو ءانشلارهشارضاوور ادا نم يضم نام نميز مم 'موصبجوار ئلصلل

 وكلب الو فل ءاوسلامربطل مو نيقرشل 1ك اتس الرسل ام اكيربغنموروكولا عيبالا

 داو دانخالاز الارمله بل لامو م ىلا هسوزجملا هر املا د لكلا مزن نمل اووتحو ل ةرد الام

 كدغنز طهاة زجل نجلا '/رن اجلا ومجو عطب لو ني ارسم ئمو:بر بكا وم فل ا وبجح

 ميج (مب مق نشا كلا نيئاوما نب عجالوز: جحر: ذحاذ نعد تيرا مك كحنالا قرلطالاول اند

 0000 و وال ومع د طساو
 ةرهاصلا امه روك راجت 0 تس تلاخرطل ا اهءارو نطقلا»

 ارز



 ردا مدنا بلف تلاطسا# نلئ قاطو للام ماتيو قالقلااهفوقاو
 صسدماو رم نرد

 بحمص ضع ريو 4 لك ئسبالسا ومضْملْبك كسي ري كش ا

 يان نقرا نزاعخ تيب يذل اه اًنَهَويسِلا م لمقال ظدذ
 ظ ىتلائنو | مل هيؤلشإب ةلدلا نان خيي ردإو تساي لية عل اي 06

 2 اعئارنولو حوش الف اميمالس اب دمنا ناوَنَسُم نام كفو هن
 مل سوار اعمو حم ذواراسمو قم ذوا نؤنخان امونلم فت ادابعلداكرس اق
 بيالفن الداعم عئاوتولو نيمهحلاوطر طرتنيالوانعرش يمك انباع بج ةزهاعمذ

 نسيان نمر نمانملعولو انهكخ ؤّضربمل اذاةرتبال لو ضطافلا ضر عبر رغبال كحد

 ْ 6 ننرم نس وج كول امؤالخ عئارتترمل امهر ضعتتيمل الحر يغب الئ قلطموا امر
 قس نكلوءارجالا : محاكت طونننع حملا ولسا ااذافذكل 1 عراحات هو ٌءلس وا
 كوكل نا ىناثلاو دؤعلا تقوذ اكرسفم مالس ال نقبال نا اهقانحا اذنفيل ناطرشم
 لزيماوامالس هاو بق ل ذدادسفمدؤعا ب تقبلو مالسالاةامحاكن اهل آخ ثيحن إما
 رج نالعاو دوه ولو الب جاك ل عفيف ب ةربعالل ائراطن ارب نرتقي من دكو
 «درؤزعاْنا قولا ماكل رعد سساخملداعبالا هو ا دعجتل اع ور ابجالب ةربججلا

 بشلإ مراهحلا عاكن عرفي الو زنر زل لها يعش - َعهواَحاك هورقنعان ارضع ل عوارب ؤم
 ليفان يللا ماك اعد نب الاو بالانجوّرو كخالاو تبل وم اع الاب

 : دق ةعذا كار كاددبب انلا اع انمرح مالاوا ب املك دو امؤنبد ماء راس ماواولبلكا
 لخيبمل ناو نين ك5 نار ثلاءمو تذبلا ماكبزبق امي خد اسما[ سل
 داسنغملا نإرتق ا طرتشمد الو اطر ماو انهم مالا نممرحو تذبل تنتيقن الادا ةدحاوب
 لغز مدل اعبج اممالسإب مذ اتق دوبي اذزتمالا ماكن فر اسيلالانييتلا علساب
 هو سوم هس أولو ,ملكنلا عقترا نضقن تضقن ارةورخالياس اد ضفنتمأ هرحاو راس اوريغلا

 رح هتنحتد مصاول هر اسيل اك تزعل نمزمال او معلربمل ٠ مج ايبا يالا بضا
 مح اسارلذ ةما هرتخو لس اولو ىخالا تعفدلاد ةدملا تزرع ْهَعَم انهساو ةماد.
  لضيدنماوا اميزخ دءاوس امهم ةدحاور انخاناتخا تخول باو وءاماكامل ناحنا

 ناو اولس فاك اكنىذ نورؤ عب الزهد قجوزب ديلا اينرموا كمان اوسو ش
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 ةلوز در ابتحالا انك ريل كاحامت هدد قتعا ن ادىناَلا لطب اينرمارقعن ناو يبد ةعئد

 مساواو ناهحونايرقب كفر رهف نابقابإ هسا :!ّن اهرحا تامولورمهنيب 5 ةرفيركلو كفا

 ةثدل تين لها ةدنلكو ةتبنووا ةيسوحتم 00 او اونلا رفساهَي 50 هرب انكهتكو رغما ناك

 اختو ادعم ناس او وسن مبر نمل ةتفوإس اداد زعل اءاًضفن |ناويف نا الا الن لجو
 ضمت ؤ ابل عت عئد اد اًويرارانخا نسلوخرم تاتنثدو تاتسوعمات اتبانكزهو
 ةننقفلانزفي د ةلوخرم تاينئولاواتاشموجلا) لولو ها اقصر ضلارج امام مهلا
 ءاينخالا ناعول :ٍفلطد إكتب ادا ادلرئلسم 55 ترثو ارتخالوقب نا < اىنلإر ايتخالاو

 نكيعنلالْبَت تامو رس اب رّرعر وول هاوار ايزخا روبي نول ا وطب ذارغلاوا عسل
 الإ دانتالا تاه لسور هنا ةجبدابادبز خدت ريغوريشالا كادو ضو !لمادلتهدتعا ظ

 سولو نولطصب ن كيرلا دا عّرلا نه كود ءارق هنو ريش عدرا ةجبر نموضق

 ترس اؤلخلا ةتطاه ةئفن الف لوحرملا ةتيولاوا !ةّيس وحلا انزلت د عمنلا

 مادا كعل اعلاف عيزلا اس ا وعل ةقرم ةئنعللااامإذ جوزل اقل وترأس ولو لتنملوا ةتعلا ْ
 للا ةلدةقفتلا ابق جدرلات نيراواو ةدرلا ماه ةئؤن الثدجيرل ١ تدرااوهسي

 د نونهتعَو ءايلاد الا اين كركشبب نا كل ةكبسوم كروبغلا اذيرِف عاوزطلا
 تاناودب عامديزلم امةسباىذلا بح د ةتعلا مدرب ن اسفنج كانتا ورمرملو انجل

 تاقترا قرلاو زهلا ار اواممن اكس و ءارلاوؤاثلا 2 نوع اوقنرلا اهو اسنلاب

 طقلْزعلاو عرتقل ازعل ازضلاو ن انصلاو قمع اب تسي الورمظعل اب ترشل امل انّنحما
 لبقيم ناو بويع نم اهيخورل الا ورمل ور اضفالاور يع اد ءئدونملاو ٌةضا|كس لاو
 ذخإبوا جالعلالبقيال نارا دقو ماكمتس اللف مانبها ورب ؛تبنيالد لما
 زحف محار وستسدرن اننلاو عطقتلا ةنخإبو ةوسي ناب مانبلا زءو نمرود دابدت الذ

 .صملا» مار الواكطفنمو ا ايطم نوكين انيينوح ةقرث فلغاءحو ا: هةكاويضع

 .اًييرقراكل هي]يقولو ماكس سال نول ىلاوضعبملو ماما تئ:ًقرئ كوز خر نارمب

 .كآرواور ايخالق ضرمل ايل غعلازولو ملال لقب النا نوني ةربتعملو يرغلا ب4
 لوقل اةقبا ةلصرب وهام يبؤواهريغما ماجه ؤحرشْواَعَز انتوا هر اك تا ةعاادج ماد
 رادع برج نيلحر نيلقاعن بغل بناه اكان وك ناطرتسبو ةنيبلا عئلإ ا عودديبج ؛



 لكروطو هولدر اخاف ازيك فيتو عضوا شرع اقيرلاد ايجاج 5 يرجاورلاب

 ضاللت اهرحا هبزترول اورئخلا اهرحاو اسي واستءيحاورشحو نيج ماناكوإ نمر كلوت

 ملا وهو ٌةبييعم جكتاوراك امتيدحاولر ايخالذ نينو بكم ا اكولن نوني ابغا هو فلا

 هيلعفدببجزخال ملعب بعل دو داولدّرابخإلق هبرعب :ىلاعوهد:ةعرببخب اًيببعم توك دان اتيبيعب

 تصيد باع مذا امزيزكفدقعلاب بيعلا كرتقآواو ءتيمبرخالا ل وقل اوةنتبلا
 رافلا ةهدزلاةئداعل بويعاابامب ايدالر ابحالد ةتعلا تت نالكتاك دج ذالوختا نبق
 ات ١ اترارش كو تضر ناورعربلاو مانبكلد نونبحلب تسب كتبو ةّرعل اودحلا

 ىااقلالا عقلا نمي حسشلاب نادرضنب الوروفلا اكييعل ار ايجوزيل والا ثود ةريحال:للثل
 ناكر ””ارنيميب كثرص تركاو داع كلكلاقف بيع هبرممظ م ' ابيطوىلو بوبعلارب انا

 ٍتراغعسبعب ناكل اق لعب ثاكلاو داوم خسف ةعنم الو تورم طقس لوخرل لبق طشلا

 لفل نضلا] في علان أبو مقسما بج مهمه النت اكن او كارمّبجَو ل وخرلاوبق ُبداعوا
 اهذحض باب قل طولانآ و ٌقادصلانصضاجج حم ةلهاجد ا ابريعب اًماعاوخرل امش انؤل طلو عضالوو هما

 وي !رةنعلاؤاه ةقفنال هديل شو نفنمإع وطلال جزل عج ري الوان نب ان هاني انرتسضلاو
 تلعواور ابخالقلالادادز و اولور ايف ددئكرخلببعمي 1-5 .رخالارع نيقرلادح واول الباحوا

 بيعي | عز ماواور ابخالفلو الاوضعملادادز اولوز ايزحل اههافرخا صرب ترى ترخاوا تيضف اضرب ب
 قفلالعبزا وزر ايل تيذب هن إماعامل كفل وا قتعلاو ليبعلا تعز ةورّخاوأو او دل لطي عال نادابف
 كنب انوباف ملكمزمافىفشلاو عيبا ل بقي البق تاعلاكهث ماعز مسداكأ ذاالا ربه م

 دلبلؤانباغرسم اق اًقاتي نوللاطببا نوب«ناصرملا ةمالع هريغوتعدنفزمسلا نير إيبكلض افلا 4

 ةرياانرغ ناو اًمماطت كَساو تيمارب اسد حنملزنا ةرآدو ضب اش سب ادار عشلاو رطل اليمقلاو
 لنشايبايدش نو نارضسبالا قهبلا زير مالعو كارل ايرمجلالوء اضيب ةب هلت)) لازم هو ركل

 5 اناصسلاو يش لاربرتسم نورك آلا الالِعو حتتارسلمل ورلد ابان اغنويب الون جل نولزم بيب 9

 ةلاخخ اكوكرزمزت اننيككاذ دا .نادوسالا هبا ةمالعو متلامنم جري رع ذاور قش (8/واموساهيف

 |ذاامداربازتترننإ نصرملاو بر بحالة دوس ا/روربا هلل اقييدوسالاقهملا نم عيت درمح ضمد
 ءاهالاب هلا ستخا اذا عض(يبلاريرش نولزاةطبز درامي :ةنوكخج عمن وابو زمجالك
 ميسم يسد) فهضاشلا ةجروم ديوطر دا مد نم هرخ ةرب!ايثزرغ رع ولا زعإبش اواني ايسلاو



 نط نمو درعلا هموت رتاوصو تلا امهريغم نيسحوغاقلاو نيدرخلا امم
 07 .تاوغرزيفاشلا هرك3 ىذل اوةبراهشماو:وكاوملاوةسل اهل اب سياج لرسم صصخ ىلا
 مط سا وقوم ماعلا ضعي تاك هداه اويل لاك هدعلل توي ضّرعن هنع
 تافتالإب ور ايل عيفوربرقت لا عت هارم الب معبطو هلت: كروي الى ىثدعال
 هدر ابطا تين نبط عجسفلا بج ناك الاوت طل دقلاختالد موز ننس اج مرج ال
 .ناكوزلاَيفقتلانبركيصبالاو موز يملا هحلاصموزهي منا تادابز داع, كاقالوةزاجالا بلع
 للا دعورس ل نيفت ا كوز زمرفولا الع اوعل صخر مزيف نمرشلاو في قف
 . دال ع الكوت ورتب زم كمل ملوقو ::عضفلاف عمن جلادي اسم عرت | [صينلا ضل نسح ًلكؤب نع
 وغتسىغيملاو شالو تن: اهنورإ قاطع تب تماقوااميرفاناف متتعت عد! اذان كت
 آهلو اهيلاقيجلا تدرك لو قلحا ذا ء طول اببل اطب الورنيهم قّدصإلت او ةبدرطم
 بوضرو اقلب لاحلا حضالف تفاحا ذاو ةسرامل ا لوطو نافل اذاضلحلا
 فال وز ارق الان قونمال رض قو نم اهؤار ب او احا ناك اربع اهيؤر لدى ةنس امل
 هل سا لاذ جوا !:كه دوا ع ضاقلا لمحو كتكسوا نكل 'ةارد ابل طيالبضيالو
 كوك واول بصفتل ب تارجن اوف عرشلا هجر عقتح يب اطانا تلاقولد اكن
 ولد نيدهاشلل اهلع عالطا ال نال ممترل اهر قالا نود اين ةدغل اب:نّيبلا
 . ةيقاراه ديزرق ولآ كرازذالاب ةداييشلامهببا علب اه ةدامو شل مهي يلف اهيرارقأل وعم
 عال نا حل تو ًايناث مرزعفر ةدسل اتمنا داف هرها داك بدوني نا نيدعا شلل سبأف
 ! اوه هتستو اشلثليمعالو 'مسفا افي رلع خشي مقت م لنا نيمجب ٌقّدص ةباضالا
 يبل ايخاؤ يشل !ًيحماّمّنعل ات دس شب نا طاش نكل مالا ن ذاملا دجاحالد

 أمزاجب قيرفتلامل سلف تشولا ف ةارملا دنججو هزجت لكلا فرنعاول يح اهئذابال حفل (ضاقلا
 بنسح سكول فاسو ضرس ثا ةجب الذ تسيحوا نضرمو ار نعازملا ف شع اول د
 دج ٌملعل ار ارذلل ومشعل كورك ئطم ظئن وا نسل تفلت ايساعب استحال عني اهل آناذاد

 اح ططس قزخا المس و !١ ميلا كل قدا هرجن مافملاب تّيضروا دروفلا اعامتوبث
 اهيح طن دتدو نالطل اب اف ناو نوؤسكولو نؤا اهيرضر شوا هادا ىف تر آجاولو زيسفل نم



 نعو رخل ةازما هلت مككرذ !ناعوزروت ابرلعا) ةأرنما مكدا ًاناناْيَعرَعَمن
 ردفلا نعنعول انك ور اكد يخازع نجيرلو ةارما نعزعول در ايم الغ ارؤع 01 ا ا 0 5 5 ب سس ا 1

 # يمل 42 ا هيي ا 7

 تي 0 سم 1 مبسم ١ 47 1: 5 آ نلف رابخالت م تيمنا تلاقو هتيمرقب تنرتعاولف بيتلا نودرعكيل نعد تلا نود

 ماولاداضر طنب مال عمت رار زتح نع إرم زم ادّرح عوزنو او ىدانفلا ف نيسح والا
 عيبا اهيل ارظن نينع مالؤب تكافو ءافتر اهن الرمش اللا هرممالف نونعل اب نش اذاد
 ىاجن ا ذة دس هرم ترضو ملا نؤلح نكرر ناذ نقاد ام كج د لودع ةوسن

 اضل مضار شاثؤ ال لصالاب المع ان اقتص ةباصالا 3 ناجعزل فلنخا اهمو برغتملو ٠

 عانتما الب يخا :لدسإ هما عاش الل علت ذل ناك ناف اهعانتمإع داورنسس ام
 لكاوازءنيب نكرر آو عايش الب سلا كضمرؤف زعاطلا لع ةنت اه شن اك ناد

 ةماهع ل 5 #2 و / ا 000 1 1 سيو <

 هتقبةضفقضلالاور لب بس قوم 54 در نول ميقياط كءااذ تباع 5 ة مو اي ا 7 3 | 7 ل 0 1 | 1 ١ م11 4 0 يلا ْ 0 9 هم

 ةراكدار ابواب اشو ا لامجد لرسم طط وا ةيتمذ تنارؤانحوكدملامالس ا رقعلا الطيش اذ اق
 :ةبرح طغول اكو ماجملا صرف الخ نابف اهوا اهدارضاكص فنا وإلا كلا تافصزم اهغدا
 مان ءارك شوه ؛نوذام :قيفر كنابث ةحورلا را ماككلاق انوذاماربع ناهذ مدرلاو

 قعر ورش يع ووائل عباصالا «هرعؤا نيم اه قفل وفل اهدنلثلا املا نه



0 

 0 ا هارب أم «الساكايرش اتاربخ بَل
 لدي اههنداهر اكّرَرَب ازيك هندد نآب ب ناهز ايل نرجو فَ

 واقع ايست طقرشمل ناكول هه يح راينا نبربابش لدب هربكو انعم ريفذو اميُح
 سحكألان اكومنيرحو |ةيرحو نفع ؤخ ليش 'لو د منفرحو نفع 3 مدبش نكمل 1

 لطفلك تناك اقراقا شب رابغ انمايو دالث م اكاروصل ْ ةرابخلاه نب كّيحور ايخالفاةبقر

 ىهوزسشلا ثري رم تارصرم“ا اوايعلرا كن اتاك ىلو نضل عفرل ابنيه تقص كرزع ةراكبلا

 منودا يفر تحل ةرحفا دب » اننكد جا ةىاسم اه ١ طاع ع :ةارما عكار اضن عئرل

 ظ 15 .تجاط بورما اربغ' ”نافحلال اصخرم هر غ وازن قيفعف اء 00

 0 متنطزم ايكون كن داول راب ءلذ تب اكن جرخ نارك :ةرابخالف ملح

 كانا نافاهر اخاف اّوذاماغمشر نانو رنرحوا رسب“ هاندوا ضنا فا زفك

 ةعئالؤكساوزؤفنل ايو ايلا نسف او مدتجلاب تيب[ ت يؤكل اهيلذاييعم
 ظ دق قتال يرش:رث بالو علما نطلع ياو ب سانايا اييع
 1 /“ لصااخلراولافةقيفر تناضإ ةارما ,نركرْف اذ اور ابكامب تدرب القمي ةزبع الق مقيس نا

 | ١ ديساةدالول (يلتمةرةرغل لعد خضار وعل اذ اجا ادبعوارحر وشل ناكءاوسرتح ماعلا
 انبعتاكواو نماضلاك صباغ ةيلاطماماومل مجرب الو مرغا ذاداغلإلعامم معو حو انمالا

 00 ١ ضالوانولانر 20و قمادحرولا هربت تبقا يبرهن
 رابتعاالواهذموا اين ةمالا نمور هكون مري دّيسلا نمور فلا روصشالد هتيرب

 ا اهنمزب ئآعيف ةمالان مناك اوملامو متمزب قلع فيكولا نم ن اكن اذ ايهربغ لوفي

 ةيم تحرخولو قدغلت نإلا امهتخزب فضورنمذورل ام فض قلعبف امم اكن او

 4 دةرن اص تجرخر نك ْهَّنِف نجرخول | (6:فعرؤآعموا ةرا وسو ا :ءبناكموا
 مقر اضل هزم لإ قاهنيز صال اداهترورغل|ناكاذا انين ماالف جزل

 ذخر نبل ذافابهبكز مدخ|بو» هت رغنا “لاحم داريا كلنا دتبحا

 الكاهريسسل مالا :ىق مرضي بنجر درغل عون هل ذنب اح رريغب اًكتمرا ولا زصفن اواو امهمذ
 ا نجلالا عمري ناروصتب كد اضح ١ذاو “هل ةرغلازوصحلعسّقوتب
 القتتباو وضل بوفية ىوغبلا_ ةروغل ل عطيت فلن ايطلواهترل ماا
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 داقؤتسام جاتابعي اهنكريف يف فلتخ اًدهويفارل اب *عيبلاببعرانك

 د انا املذ ضعبل اّرح دادفصبقتعؤاعموا ب اكموإ د موادبحتخ ةماتقتع

 فا !هضج قتعاواذنفصب اهفنعقآعوا نبت وكدا تيمددا تحت تنعم دءابوالا ظ
 ْ لاموزا قنعحقلعلا : ماو تقدتعولو د اخالفاعمافتعدا مارت وررع قتع 1

 ناك ناومنمريسلا خصال دعما ليوم طقس وذيل قد اكذاف تكتف اداكورابخ
 راتلهاحووائتقش ناك راك ناو جلا ماي حولوخرإ نع ةحانمقننعا اددعب

 لازم داموا ترخا نافزوتاردلا ا يانج ككاضياروفل لع ذاك زهد لإ كلا
 مانعا راغديشلا ناكن ايلاحن ام نإيما لا اهنيمب تفّرص قلعل المحل دعا
 نابل هلا تعداواورزبمبُّقَن صثبيل ئاَمرَعَمن اكن ابابا نادت تا
 الار نعت ماروفلا اعز ار ن ايلا ع اولو ابايعب تفدصرابخلا ترب .قننعا

 امهايلدالر ابخالقدنن ونجا قنص د قينحلاتد كولو كذا ل ترم نونا نا
 هريخ عطقناو سبكباخوأ زوفلا اعد ايؤلل اما اتغلب اذان امها اخاف اًريعم اعجوز خول ام

 علو ككوبالا ةراخب الدو تاع ائينسالا ةردعمل اذ انفرالار ايل املد هلو )نقلل

 لارا مزاج يالغلا امهينبلا نسبامب ذزلتلا جور ز وج كبت اكللاو نبال ةير اج تذل او بالا
 اب ابالا تبدا عاف جالو هلل رب وان ضسا مرو كالت ندد نادالابالمالاو نا

 هناربا طين ايكو ةرهاصلارب تيب و يبعصل يس اوٍرس اهل انماتلا ةلشدإ بجلال سدو
 نطل ارسم بعالم بحت ورم وار تجور نيو من ٍيجاه ثني ناو ىرحا جيت دا ثم اكانهد

 عامجل نا علونإل 33 اورنيغ نم عاجل اًهرر مكليطبان اراطجلن اوؤردفمامملع بيرشيملاماسانباد

 مرجالوزياجل عا انتسالاى لط اذ ايف ؛ نا اًييش ارح طماع راسل مديد ناطيشلا اشبنجملا هنا

 لاخلا نمالا:ب امم هل اع دن جالب اهجحوزل راما هدوم افصند ا ورك اماحلا ردو طر

 0 ع مسا تلتف

 سه اف مهل ا ميبأ ا مناة وعقل امزالخن هيلع امم ىنن مل الد بلا نمزج تن نك
 رو رايح مشرم يمرس زا ندد اريغلو بيسنرحراولاف بالا ادا اناا راهرهم

 كوول ,ملاإ كملعؤ مرو اواو نجا ب يصل لا ىرعررسوموهد ئذجا مزج جبر امراوتسولولول زمكنو د .
 ناكرادوزحالا ةيئر و ضنو حر فصار اول وينج ار بصن لرسم ن 1 انمديبلاةمقلا



 ا دؤدع ن املارعمو ةرمق و بيس ّحرل ىلاو دالبنس كحل اقيفرما/

 "سوا عرضلا ف ؤطومدنمالا تناكولو نبال ظما حكة يؤخلو كابل ام نما ىطوو نعيواطم نا نناك
 و هل ةاوتتسمر يقتل ةرلوتسم ااه ان افانبا ا امهلع جينيا يلع رح ككزكقرلا عب
 اهرلواو :جوزم مالا تناكول هدلدراول ام ذود ايزلمجت اب :يرخادوبغأ داليتس الب ةؤطوما د

 لامحلا هم يطول ااهرجوزل واكو اهريس اهيرلومساون د فابجاكترقس او ولدا و ماثراص بالا
 ريلعدرتحراولاق ةرتخا تجيز دا رتما اههظهةرمسشس تآكذ 516 اذ نينجال طول ب الزبر اج نبال طدد
 اًمماع و ناو دن بجاد هل اع ئتجد اًفييثر دو عنف زويشرلارزجدذ نظن او باللرزمد

 داود بسن الذ ايلعق تعالو الل يقرر ىلاد روم و اكن ارملاوّريلل هب ئلعتبب انزذ ريب رخل

 .فافعابجتو ةزرببتل اك نولبو هدبد. قتصرلعمرنطب نوهت [لخاد ا تننظل اذ درمرخغل لسجل
 ملف 5 ! قيماد هيبادبالاك ناننا عّتجارادلاكراملا 2مالنافعابجالذ العنا اوريو بال

 هيلع بلعب ع ملع هذاذعا بج زم درع محاراوزربصعلا مد مالا باو ب اك ايو است نان ا

 ناشالبجبالفاًعيفر َنآوناز اتحبالا نوب نا__بوال طوس افعال بوجود ؛؛ ةقننلا

 دجيماو لقفل اردق بالدور و بج الفار داق 51 ناف_بكلادالاملاب هسفن نافعا نعاجاع نوكيا

 اجاني نون افلاشل ا رقافعا بجيل ةزحر طل عرق لد الر رس لع المو ىلو بجو فاذعال

 نمدارملاو هههزام بغل ٌقلصومن ورب باطل هلآ ةربصلا يلع قشاو ا ندعلا فانك ك رح ةارملل ىلا

 جايلاوتسابوارممل عا اناد مكنا ل ونبدا ابكت ةرحيرم هيطعي ناب اًهناقسم ل وبج هنا فاىنعالا
 اههاذا اههنؤمو انقفنب موفي ناو ةبراجنشداءلّلحخ ةبراح هكجايداررلاىععنو بال ناب

 لاجل كرهملا:عيثر'ةارما نيهي نا جاكنلا اعاقفتا اذا الو قسننلابىضربالف ماكتلا قر الرس ظ
 ش الة بالا قابلت مهامها ازوجتداءاهوش دحبيدا ل ل ازّوجنلو

ا نعتذر دم عافت اولد دق عل ادب إلا رؤ ىبس
اكت خضو ا ذحولم انازثمالا ثامرلد بالااع”إ يمل

 ١ ا|مح

 : ةمالؤنعاواكبجالفرينعبطدييدجضابجو وبغوزودنل رز اههتطد هيض ةرب غشا ببع

 ب الز وجاف جزل ءاضف ]لوف اظعحر ناك نا اوال بجو ائبإب القل اناكناف ديدي بح ذاو

 نم ادم || كومار ناكنا اورىحاون ٍٍيسي الريب اززجدز نبال سولو قيقرلا وُجد هدبا اةيراج ركيذارملا

 مكب نان نيالز وخد ماكتلا ضل متجو) ناكل كامول ومين اكم ةيراجكب ذا زوجان عر اولو تنعل

 دياز يسل «ةرالا :لريعلااكحا سلع كا اكل 'ىفرطلا نبالالعة منال: زيحلا اغقدتعبرإ ىلاو بالا ةيراج
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 جاكنل دج ةلصاخلا مي اسكاب نا قلعت امهكحلو نامضلا طش ناو :قفنلاوررملل ادم اظريصياكيكتلاَ
 ' قيرطلاو ام هضنرجوي نا مك وجو لولد وب بنتتكلابؤلبال قّلعتب الف هاوس ملا تاكل ورشا
 مبكر صاخث ىدانب قحرمملا فا ف رينو كلضف ناذ ةقفنلا عينزكوذوب نا امهلابسكا فرص
 اهتقفنو انو هما رهرملو ريسكديسلاذخكو ولبفتسملار وفا رخب»ل و كسلا ارصاقلاو زؤفنلال
 مواد هدوبو جاكدنإ بف ممجزو لامارسإ من انفلعتبف ةراجقل ان انو ذ امىكاكول لّيسلا نص زن اطملااهلذ

 ا يشاااكك قالصا ديار ف اعؤ دلك مدي واق ةلاجخلاىل انو ذاملا اه تححْمزمب

 ناديسل العب لك نعرجمل اك قفنلارطعا نعردعلاو منن ايزسقعلاتقو ابراعارلا الور هراسخب

 يشك ميلك نا هيلع لاو امل قشحن ارامي همارؤتسا لزوجتك جادنتس الب يملا هيلخي نا
 لخغسولد مارعسال ل ةقفنور ملا امكورشملاةرجا نمره الاممزل ريش مزتلبملو مَمدنس اناف

 ناد ةرهلاسةصينس نار يلو عانئتس الامئاف ناودبعل ريف ايب ناريس :لشملا ةرجاالا يزيل مل ونجا

 درلاو املاح لقفنل اذ ب هذحلاب جوزلا اهب اطيرماول و انا قفن تطقس اهريس امهشسوانمءا تناكوا عز ١
 اهخقفتف نبع دثما عقرتولي فس زم فن د رملا] ىو شملاؤ جا نمّرقال هلعفز عؤب لن اذ اء فك
 انزقفي طقس ابرودمقناعاواوديعل ليس( قلعتلو هدعاقفن طعس هندكينتتلا» اقنعاواد هيلع

 لِ ةاكاكن ميعاد لا نؤلخادبع مك نعل ماب عقلك نعل ل عبار يتلا
 منيشربممملا لعن لخدو دبعل اهي نذلسخل د جحود نبق المردمرب قلع دلل امس الخدود

 ممقلعتين رس اسفل اى نذالإ جّرصوا :يمدنلا تدضو ائيبصم اكن ريدعصلاوذإب مكر مص اع
 ا! تكامولو جاكي ساو خم إىفن ىلا اهرتش |لاقوريفلازمإب جدزشملا نبعىلاالام عفةولو مدبسكل شم ا
 تهبوزملابيلعو رنطلت نا هدرةق لكما طقس و ع اكنلا حضن ار وخل نبناهيغدا تير ادا همس
 جعل امنا شاضدبسلا» اكنائ لاما رمل رعد وسل دج اطلا آهد طفغسما لوختيللا
 200 عيابا نلعب ممم العث يملا دعت كام ن افقشلابمتَحور كولد داضاقتببدذو يلزم املو

 نمرئئروام طستعثلونرلادعار رشح ترو و تامواهمداب ؛دلعب مدل جدر دم م افصخر )بت

 فض طقس وذرلالبقءتئروثاوررعلا نم ترتر ابك مؤابابةبلاطماقداكولءاعاشنب دراما

 نادب امهنبلاطم هلو اح تادصلا, بحل نعد يس مضر ولو خد ادحبرزكأ انكرخا افصتاودخو روما
 ليصفتل ان هلع ئصند!ب اىهتبلاطمف لوخرل ل نف ايرقلطوا هديل (رثالا ةنبلاطم الفالاد بيتم دبعلا ناك
 لاا نامضل ب ىمزل ىزا ارئادص» جوز لجن يس ال قو ةرتخ تناك اذ قارصلا نيبحب جدزلا لرش اياد
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 ايمو ز رخال لع نيج ابنا نمدحاواىئالد صدر عب ناك ناد عيبل ل طل وحدل لبان اكناف تلف هب
 قيد 2 اهريسنذإب منرتش اوةماتشاكناد قادصا يجن عيوب عيبا اهزفطاد قي املا
 نيب هراشا نادعلا تيس ا هرسبو وغدا اقاصلإبعب ةزعي دال وح رل البت ناك اكذلا

 <ةلالا اهيل ررزيب مل دّيسلا اهجدذ اذاذ زناسألا اماددعلا لعد يس عوحرالو قارصلا

 - ينغياشؤ تكن م ةلادلاد جدزلا طع ةقفلاو ايل بميت: ااه اهمار تس هير ار امج دالي
 مط ويب نادريسن سيك خيبر نا غرم اهياست هَمرَب دانا جوزلا نع غشت والي
 ىيبب لخدا ]وفن ركز كنبح :ٌقفن الد اَهَعَ اهيف نوكتل فلكي ه هادو ام
 ىعشالاف انْكمؤذ اسملا عئدلاد اناولو عليكمل اههدبب تل رف اسولو كتب ا الو
  تكلهواو مس نادادزنسال ل ةلخربرل نارمملا ياش الو ةفففل الفانعبرو اي

 ثوب تكله ماو 'تاكؤتح جوزلا نعروملا طقسمل ملبدالوخرل ادجل لجوزلا
 0 ا لا ورام

 . حا كلتقولو دامالا هنلشقوا مال جوز دبس لكك انكهرمرملا طقس لوحرل ارض

 ا م فرملا ةللمإلا عابرلو الرمي ل نزصتخم ضمن ةث لوخرل ارمث اهجورم

 عيبا ادون جوزلا انقل طولد ةدعبوا عيبلإ يق ايل خد امم اهدا ناك اي عب ابلارعملاو
 0 لشد ابق عالق مدزل ايس اها اف جدرعلا تاكو د باباغصت ان لوخدل بد

 كسا و ة”دلاررملل ان عيحم عاكس + مجورم ا ملم اقتعاوا د يردااذ عب اهبطد ناو عيابلل

 | فتنس عداد دملج قلعا نادم كعلاو لرغرل ديد قتعا نائل

 "سزجا جتا ىلا تاسباول اىعيبل ادائتعلادعب لوخنلا4 درجدااهدخاوأ امؤنعا
 اع خقفععإز اكوا و لوبقل بالا قننعت م ككل ادا بجي نااعليقنعامنئال ادخل

 ا قانعالا يبد اسوي ءاذولا اهمزدبالد نكززقارءاجاف دكا
 تزيو موعل 'كقواهاطعد اهتم اههارصاو جاينلا اعاببنأر توا داهيلعو ا اهب بغر تعلموا

 سس ابهرصأ ل أو ل 000 مىقلا اههلعو ركل ملعب هلئاعرحاو ااه١ىج ناو انهمد

 ابق نول نالع قتعلادج قئتعملا ابكت وان اصاقيتو ةىقملا اهلعو يلاهلذ اهنمد

 ٍِ ااهرفعلريعقتعالاقول و :نقل اكدر كم او ٌسرملاوةرا ملا > "قاصارش ا
 زا آذولا امم الود بعل اقنيرعنا كيك ناذ ااعمؤتعا «ةارما وسلا اثواب اجاذ خس ارم

 .لاقرلو ١ ١



 اًمديعل تلاقولو ناجودففلا بحد فن كابقن انالنوك ناذع كيفتعاهتمال تكاقدلو ٠
 جكس لا كك نأ ل لع ناك نا 5# وميلع :ى الو لوبذالؤ نع لشن نأ اةعكلفنعا
 ا: رلشل وتحل صيغ جاكتل لطب اررتكد قدم افاخاكحن اننيب هتاريو الكس دعب
 تحوز ناذ هريغوأ عاضرلاب تور تع دار ةارما نحؤزنول 5 ثفالدخال ةير نع يابا ١

 ايكنواطخغاكلمنع ثركذ اذا الا اعاوع دليفرال نبع صح نم طن مرصلا اه اضرب 4
 ريغ توقز ناو ءانتتج ماهو عال ليما لعلاؤن اعاجئذل "ةلجو عمت مجدا
 قرض رهو ابدنب و ابيوعد نعمس يوزلا نبع ملد اًهاضربْا 'ةربج دارتمآ اهزبوكه اهاضل
 دز مسالاوهو ىوننلاردع هب عوطقما ددارخل ناقة وهد تن اد سسحا اى. ماجا عقوديل اههنيبج
 ىنمعالاعو ىواحلاق باعت ازاورطعملو اماما ه يش لاو بنزل ايحاصو:كربظلا الا

 قلع هديعسما وقل وذل بالذات لاو نيجرشلا نايس لس موبوملا ورز او جماوةضورلا 79 7
 دنع تالا وه ابوس ميز نبا نع كس او ئزورملا ديزي ] ووهو لك | جب زتمرجملا ١

 اهتوكبسينكاو اه اضرب تجوز ولو بابللا عيش نم ومؤم او ىواشل روك ملاوىلازغلا ظ

 ب ةزولو اهاضرب تجوزول عض عم تماقاو ميلع تلخددا اهيسطن كعلانخأو ا ايهسينزم
 ماكل انودقتعلا ل بقةنمالا تقتعا ننكل اقول وعمشنمل ةيمرك داعم ددناوا هنا
 نكرر نا نيه قرص نذاتمل اهنا تعدا م هنخا جوزرل هر وكدا دوا كونج اد هتجيلاقادمع إو اهو درج مدارج ا نونبمل شبدريعرديبب قدص جدذلاركلاو ايوا نونبجت تكل اق نمتشب وأ تما يو ولو ءتافنتع تنك ل اف عد جلا رجالا انكم
 تاقواذاالب اهحوز اهاخا نا مثراد داو جدرل تارت مدخا جقزو واسف حاتتماد ٠

 فكنشردص ةرغص دن انانإ ا تعا من اضرب هدنخا جوزولوا,زيمبب تثدص ف داى جول 9 ٠
 بلىل | عّذاة رؤعلا كرجو مرحاوام خر لك هىلو اهببعولبب ثريموب تيا نا دابر 30

 نا ينوووهاتسوهفارلا تسسلم اًةرمدبهب قنص جدزلإ كلا ومحال ف ابرج
 مب ةجوزاها تعداوة نبع ماقاو ةارما ماك داو ويوزلا قيص لوطن ادجاوذ ك جدزلان احد ش نما جوز لو ميل شفت الد لول اىوع دامناو نيجدزلا نيب عاتنلا انه لقب
 لاقو كلام ءابحمت هنيب د بي غلاب اعد امدبع ملاخل عوبولو هننديب تملف هن. .تماقاو
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 ءليكووا< بعبد عابباو عيبا ان ضفتي وزى اب قص ناللث سدعا وا -نفتووامنفتعا نك

 لاجيلا#لاهبشلال ةفحاوتلا نم امدح اذاعوننل دخل ذل اخلق ملكذ عدا

 مهو عطل ليم ةثفنالاو "كل السل ايوا برات

 "نيرا واه دالوأ اداضيسلداؤلادالوبإ ديفركتواس الا ةلاولاحرلاةلاوأ نمو اذن

 ىلاسلاس هامملاب تاو 'ةرم اف عا ح وو نشا ايرجد هلديرت هحدلجرل 00

 ظ تان تقتل وضخ انددحاد مكلف سهاد ا ققنا ناقد امع طفلا نا

 ش ناكالاتاذ:لاجرلا جرف ومو ماو او ةاال دالؤرششر وا قرزوا امدح ا دان دامهئاففلا ١

 اعمل ومفصل ىم اناذ امم نم ناو ارم فرزلؤرستو :رطاحوا ءاسنلا يرفب لجش

 نك,زم :ؤعيرخلا نمو ماتينم فص اعر_حازم مان او ةارمائءانا مرو صل درجد

 عمجاعمتقتداعطن ارم اهون 15و جاكن ف راسا: لك ئضاح# ل جرلا ءل نم نتا
 ضاعتولو ةارمارت 10 ارم !تلبحو عد ةيلوجرلاراتخاو قحجالالا

 ظ ثاادال سبعلا رشم بن ةارم اكل ايل الو راهنراتما الكب نك لاكرل اك ضريح  ىنماوزوبللا

 ملاح ف وتب مايو( اقع هوم دجال ليبم اتعب ليم ع ةردقم اي :فياسلا

 ريخ اننا دورايخااديزا نيليملادحا اداب جدد علب اذاع عيدا حكت نا هيلو از وجاف

 معوجز ]بؤ لونا ليميتخار واكس اماتد_حاادمليماالوا امه ليما لاقراو ىمشتتلاو

 : ترا مع انكي لمجد اد ان تامالعلا نس كحو 04 لمت دارت : ةريوكذلاب ايريخخ ناالا

 باين كح هيغدعلصا ةداينوزببا] دزنوودلادون ل اب نيام كيما ةمالع

 0 بعفحسو لوب امهلقاو 0 ؟ فدك

 ١ ١ عاش تارصلع يزني ادع زافينجك ان الكم و ارد قطع نمعصنقنبالنا

 ! لا اال يناس دوال لة جد يضعه م
 ١ ضخ ةعقسو اى نجل منين دوارقلا ينم نيددا نيعاسا ق اقاضلادقاصلاة طرا
 )000 له ابيت ةطحوصو ١ ااريرتحدا لمحو نكن وكب نا تالق عيبا طوغ اهلطننفا دبع

 0 سلتلادانييدبعا ادحاكن يعل وتحت انبآوأ الاضوا اهقَووأ ءاوتسمو ارو اقروا ابوصخمو ا

 طلئالمبج لا ضف يغب بموأ ىرسوبج دعوا قا فصلادل !مولعمبع ننوه ببصنك

 "0 اع نسب نأ عؤنلا للؤلا مواعم نوب ل اثيدن ياو ءاوركلا
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 تايم ناديف بسلا طش ليز شبح لبيس ن اك نالت قلطا ناو ًالخوم ن اهنا
 لع ةالّدعلادا عرزلادا تزول اوزيكلاب سياقلا مولعم عيتسل اكالدب اًعفتنم بلكلا احالارهاط

 فصرلاطبطنم :لوم لمح ناكر مله |(مولعمالجوسن اكن (لجالامولعممث هدو عردنكب

 ةبر اجلاكالهدوجؤزجا 9كيحراسل افاصوابافوصومرب اها زئاوجملابايشلاورضانطلاكا# 0
 مين عمت الذ ةرولعم ةزجان اهل :اصاحاعشهامحواتنلاو ا عيبستنلا مود مزين 005 مافن د زنوفنم ن اق ناوز شم ارعيجت الاد ءا خس عم فاشلاوربتلا عموقبلاهدلولا#

 :ىفشإعالو هنن بون :طايخاعا6و :ىيك نس علقالوميف :فلكا ةفيفخزباو ذلك 0١
 افرصاواد تلامس بيف لاو ل وسير عع الو نيدبعل احن: عفن ل عالو زنفتسس ننر سرد
 عدل (قحاخ هزاج صاصفل حاع اردو هلل وب نم ويمعىلعم ماقم مقبلا در
 كاكناف اًكيدص جاكتلا نويبنا__ ل0 ىرخا طواط طتشم هانى خا :جررالطوا

 بج ومولاي رش مول ناذانلا اذهل ايام اطرد الشماس ليفائساف
 تءاشؤ مرتك اهبيذاس لوا ابؤفلطتالوا ٌيرسس الوا اهبلع مدرس ال نا طرشيولو جاكتلا '

 مذلو ٌنانصلادسف نسل اضن عسا الع ؤفتتالدااهل :ةبالوا انا ولم
 جقزولدلشملاوم مزل احر ل 'نيبفل ااعددلبلا نما. رتل نال اعاربمك كو كلارا
 قل طيفتل نعول نا شا اشل | اشلارم اع ايئلاهصنيد يل زيي دالو الانا لع يغد بعبشما
 اين ذااليد غل ابلااناور كلا مم عزل هت ارصل اء كلا مس نورد ظنون جلاد ا يفصل امتنا جن

 ةراد عتدتودو| هلام مررةوهوامأ وفا ضل اهدا لو دوا | ككيامرم نون اوؤيغصل املبال بقول 5
 كسا عفن ه نبق راع قدح م أكذل هدبع ندا هيفن هناا رتبالنا عباد لاذ مزلد كَسش هيلع
 , هديبفر اعزما حاكم! داولورطدل لشن م مز و عنملا عشأل نالخويف ماكل عبرة قارصلا
 الدعم اهاننش او عاكدن ب ويغ مارا ونس اولد اهيبتس تدم لخدو قادضل انآ ماكنلا جيا عفف
 باد كنار م اع حاكنلا تت تارصلال طب اهزفارصأرعجو ةاوس مق نرسل ؤ نعد
 لد جيزتلاو را عملي فنا ئمرب لذ تونس انف رانهدونغن هع اما فرصنب عؤزنا لفدللد
 ماكل ٌيسنءانلارلظقلل | هذان ذاالتفلاءهزاج قيفص اكن نكح ارصاع مدنا عَ
 نايض هربو :نودضملابضبقي مد انيعا فرصا (داذ يبل ةيتماس فيك صبفلا# اذا ةىستود

 ولو ابضنفلا ذل وزشلا سجود جور اننا ابومؤلن ٌتايَصلا يضم ورل |رويبوصب الديب ايرؤعلا

 اه ع ل دوم سرح نوجا م ل ميج



 دجال شرم ابان تخش داةعفاادارشلا جالا تيرع كزاجآّاف تربخقنجا زلنا

 : متل زدلار مارلي يستناذ ترم خو ريف حضن !مدزلاغلئاوا اعدح ل فلتو نيدبعد نيبو كاك
 - طسادؤابلا كاخاد سفن تربخ دحام وللا ناورشلا رم نملول انا اةدكذ :ذاباف تزاجا ناد
 دل |اعفيوا ةتو ارسال اب بيكا ابضندكا و 9لاو جنح الا مرتع تزاجا كاد كلإو م نمل انلا

 :؛ . قنالدفاذضاق هلعج اباعفب تبيغ تآوامهئالن تاجات اههنارمانإو هش نا تربخ

 الرع ”نبافلا مثانماو ىاحل تمر كيز احاناد لشلارم اهله نكست نان رز بإن قنجالا] اعقبر

 قتلا هما طوداهر غد نوكسادبدكملا ادرسبللاباهاذولس املانكو دم ب مدرنبلاطراد نومك

 الصفسو ىاكناكزيرصتة امل ةدايزلاث فادصلا ادازئلو عببلا ىانومضب ع تعنت اذ ضيفااب ْ

 اة صارو وتلا ارا ملام كيدي تلاعب لو نئلن نا نايضعالو

 رشا نان جالا املانيل تارك ال ارض( عار جيو العنص مابغنداناناعا معت

 اا يعل امزليم 1 ياس اجو وف فارص مت

 ' .ةيطص تناكرلو بيكأنلا ف :اهبربالا اج تويم بلح ناو ًالحوم نوم «ناالا بدوا

 / كتشدائاراتنكاّذاو ىقرإ علنا ذ "7 بش الاون اهاولذ ةنونيكما

 ئ ىلتقختاصلإاساذ عورتا !نفذاغلنخارلو قارصل لطرف ال عسا م ارلخ هدجدالوحرا لب
 0: هال دعت هذي جام نيام الا 6 ال: ليتر وهم تل تاق( سه

 كذ سالف فنار يي لع مسالقاصصلا ل كاةولو ادا 000
 ا ةقنهرا خيو تبن كربة شي زمر ارل ةمهطباطامإت بك جمزلا اداغص مدرل ناكر تذولا
 ٠ كك و ةيرثلا تروا ولو فادصل ايلتس بالف جوز لانسر عاملا اضن اة رفد دارطرم
 ةعركايظتد داقربباضيت-ال جوع الذ, تن لاما مزاح دوما دهيم

 © داوتسالاب لآ 2 هوءلز مانادادرتساالو دريدا اهمزير السم جدزلاردإىآد عاش الابن

 3 تلاوات اب ئيتل تلمس اول ركز وكس نعال نلت نرش د
 ضي الو نمسراطتنالا ود انرخأ يهل لب الوانثلل مساع نيمونوأ ميلا هاربا مابوحو

 رك خلال ال اقر لا تاما طول ارتفنت ةليدهداةضيرمما عام ا اقخلااقهص تناك ءاكرل دسافنلاو

 0 اد لااعزوتاالو: ىااهوبس - ااكرإ درمان لا ابيطوز جيالد ءريغصلا زول شم ملبن

 !نيزلاميتتاذأو تضرما دا'ذإ 0000 رمسباد ةغلملا نو دؤطرصل صل ما نم عاتس لاهلد



١ 

 اهمزلبما جدزل !اريإ اعل ءاضمالا جه فرخول دامب ءاننما الدنا ة ويف تاكولوؤي فصل
 ةقفنالددادغبم ابي: نإ سداد ؤعدالثوكلايف 4 ارم دارزجبب لبجي ذأ هرتول د دا دربك
 دارؤي نم اب ةفنؤ وصولا ىلا اهنئخنم امه كسول اصوخألا كولد دالخبا اهيوصد- تاه

 سقي ضر فلو ا ءاكنلاب باداركررقنافلاشلامكحخل عمنا !اهرصوفا ال
 اذان تولع ! تلا يكد اضيلبؤ عزف ىكالارح ناكنادوطولا امؤءِ#ح مم -١ئيقيرطب

 هدا تنفر واتم ابر ([كشاذأ يي وينمل
 رافضا لبج ةلاذدع ابقاطوا و طو الب كا خافملاو لعجاضماو ل بقلاو ولدت دييطكتلاكب ٠

 راما طولا درشتلا .ارلا ١ هش نديم قرص خرا ائانادخاو ةولذلاغاففت اراد
 يارس : ريشا طول اكجرطولا موير ابتلع اياشلار مبجون نيرساغلاىركلاو ٠

 زل فرخ يجلي طوف تيلاطو نهيب يعد نافعا ا انما ةحاف
 طلاسم نبال ةبراج ب الأ |طوراؤمهما ةيطيزكبجدااسابيطفوا سأل اب روبل نك لادا نايم
 ةيراج بالاتد ايليوكار ارسلت اكل ديس |ظوو نكرم نيرفلا ادحاظو هج اورمالارخزملل اشاد

 ءافباع ل اففتماهد نيئلاب نب العلا ؤو فيارسلا ةموتعملو "لاح الالع مشير مبيخنبحد نبل

 تانماكد ية نابل دعا ههه لانكا فجل اهنفو بطاخخلاقواو ىلارماذ لداكادفعلا
 رموز يفل اب الي :العرتع مث دق عمد فلا مرتسلا جاوعضازنواددءافإو د ”'ىاشلا نعام دن

 رم, ىلولالفتسبال يحرك و:هزملا ةرعاسملا .اننتكنذدىلولاو جولات ذاامدآرما دن اذلا
 نا. ماندو قاللقل ا مب, صخن ليو زافرطل ا«رارشاهتالْر حار رض سا لنا دواشا

 نياق تععس فلاجتمسلا مهند فل يمل موب اكتهنا تعاود ةكيلاشلا ةلملا لل
 دنع واو ابوح مث اؤلط ها لع المح تالا ميؤل لد تدع |يديعبو امم 0
 بل واللا رابظا ناكناشلا ةدالاةولدوطول | اوصحلالو :قرغل اراك ضنا ىلا ج .انختالو نينقلطبب
 اههنغماربالا ف انهلاقرأ علاق اجار عيلخل لووك ذل بتم ةبيببال بقال رخلال هلار امغاو 1

 هتسو ةديهب قرص والا | ماكدلا ىامبيجي جل هنا اواد ن نيرؤعلا !يراركا منا نيملادودتبلانم

 قدا ومهص طاقسو قيدص ع ا ماما !قراباصالربق ق اطل ئعدكوثد لوألا تارضصلافضا

 ئالطلا؛ :نطلتلا ساد كحل ركام اعزكم ا نينرمازكنمكرتش امنارخا اع
 6 9 اًكسائن اكن !اكدارمد اضيع ن اكن |يسللا ٌفاردل ارش نو دو اريج خلاق



 00 فاهإباةرشوعلخوزز دروس الس اكاتهجنم ببسال ويحل فارغلا وجرب اسر ٌئلطارا
 ا . اهارشوربيعبا خلك ير قارغل !ناككواو ئالظلا حابب تلجو ناو لفصلا عمم يلغل

 "” 2 جدزلالافابصلاهظادوعب هنارطشتلا عمو ]تر داانفس انهيعبر يشل ادهؤ ببسدل هاي

 ١ . عافواو مذ اكب د ناكذ ا رنعمف صن طقف ببر صاغنن ملو دزت ماد اكيع ناك نا الطب شنب
 2١ لكلاو فضلا جرا ذا و اندنع ف ارضا طشن لوخرل لف ابفلط من 'غلعلا لاحد لوخدا ارد

 دفين يعل تن اكرلو جذل مضبفي نالا هيلع هنو مهموم اهرب فن اكن ا ير يطتقي بس
 ١ 0١ ىلافص ببعتلا ناح ناك ةببعتت كن اك هاد متدا الكارب فضلا جحر قالظلا دنع
 ١" لبتبيغتلا ناكداد ةملس امي غشير غرا الة ببجم ابتيعغضملا عير نييريغر وعد

 0 اكاضيئرالفض له شرا تلخاو ناجؤب| نجي ناكذاالا شال اههغضنإا جن تزاجاجضنفلا
  فلاثلاة مخفض ابا فضال عرار ؤلط غن اهزرع (هدحافلتو نيدبع ناكنابودزجيضإب لك
 . عنقزلضتلا امزيب لصالا هامل قالطل ارذعةلصفنم ا اهرنع دل داحلاذ ةرباز نيعا تناول و
 تداز ناد لوبقلا ععربجا نع نآو ةدايز الب ةجنفلا قضي لذ تيتان اذ حوجترلا ما لقننسأ
 ١ اه اهفضنلركي نا ,لئامهلكريحر واو ةفرح كغ وار يعل بلك ذاكر جو نم كضفتو ءجدزس
 0 كءاقتتلاوةبارزلل نيعلالنتاك ةمنقلا وضل ت نال ناضفنلا اهتم هش كادج
 (( ١ هجوم ةدايزائرنع :جمملاو برادو ث دا محلا و الاؤع ارهرحال وش ولف نيعلاملا عيجبلا
 َ : اهترصاولد ضخ اصقن اردعارزو زلضتت ةدإيز ”ىارزلاةنعناضرال ثا رح و ج2 نئصفتد

 7 اهطفوااعيطز د لولا ن اكناذ نعب اولط ناو ًالماح ابفضن,لذ عضو اليف انؤلطوألم اح ةبراج
 "" ملم ننال زداجناوا رمت فض هلدة دراما عوجزالك نمل قيرطتلا ننر ا موهد
 000 امهم طبفلالا ثادصالا يلزم فال دعما طيغد ا كالعل ةمقل املا عوجرلا عثواذ ام امفصن

 ١١2١) ركدئايخلا ة/ن مذ ادن حر طشلا جدزل كي الق اهاضقنا هلهااذز دايزلا هز ايخل تب
 "2 2 نكالناهيلع,نبلاطب ترجؤناذا نكلوارشلا عار ايطلانهداقناىيبئحلاعا) اينخل ناك
 || ١ تعلواهنعنيعلا تسبح توددما الاف ةهيفلاد ا نيدعل نيب وفخم اريباطب جوزلادوخاتلانم
 ١) هييازيعل فض ذو ددنيجإولا ةمنفلا فت ناك د اذ عاملا لعدوررصا ن اقامه فرصتلا نم
 ١" 5 ةاناواهل الضافناذزرصرزكلا ميبفضعيلا دركسف بغرتمل ن اذ بجلولابئغبا اغلا
 0 قايصلا علال الا ذرد كانإب ما طم و ريل :ريعل عضد مس :ةبجلو لا لمقل اهضي كم نيعاافرف ناك
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 ةهفاا عضل نينريتك رنررجاوا عن ذلك بلا مزهرلاو الاد عتاب اف ْش

 دطيبريب ل زلال الا عوجمملا عنبمال مزال يخد ةراجالا رم طولا هنو علا شو لال
 انؤاط مب يوزلا نممنهووا د مفضل الجر خلط داعد للا لالولد وسوم نوكتر نا ش

 /دنبهو مكرشم هدضيثولو ا.ملع نسالك ابد ناك ناواهبب فصين عج لاما ذأ ن 3 1 86 3
 الاي نحال ليبخخلا  كرتلا و طافس الاد دؤضعا اظولب نبعد قارصلانم 0000 'ء ١
 ذقس ا نانيعناكاذاوهعلاويكيلقلا اودبحلا فل ذيب لوبتفلالاةجلح هلق اونيمجلاو حا ا
 ىلو مث :"اوعضولا زري ضخ وفعل اظفلم هَل فاما وب قول ناو |ك/ريعو طافس الاو ديرب الإ 7 1 1
 5 موودح زحل دداد نس نااواقدعانولعم كج ناره تاون تا ا

 ييرلا يق ةنارما علا تولد تسحر س اذل |يسملانعتآرس اولد الف نيرا دالو جت اكن قل
 تنام دعيمجاععلاخ ناففادصل اع اعل اخ نادر ملارظشب و مسملا هلف قادصلاربقبلع

 . رهمملا جير مسا قيرفتلا در ظدسا ل هجن ا هوزل رار خ وأ مبض عار صن يملا ترضو 0
 نافلارم امه ابلا فصنل ب هَف لاف رفض اع عاما وتنال هيفستاررلععجدزاجاناوزسملا 202

 هتاكو عينبف قلطا ناد اديعن 6نامكململارلكد وجو ائيد ناكنانارضلا جنس تربت
 املا ماريناعابلف اهزصت فضا جيو رفضا فض 1لطببف م فضن فضنو امؤصن فن اعامعلا اعارعلاخ 200

 ا ١ ناطعزعل اخ كتلاقولو كمل ارم ف ضيركذ حمام لعمل د عال زموع درا جابلاطتسو
 امكن قيبكواشن اكقريغص مديل وم ق ايصنعوفعل ولا يلوا ميس لن انعبد < ملاخرلا 0

 الأ لبو اعرمتم» اداو نيالا ماهفرصاو دونجا ززبغصلا منال حاصلا بواد ذنونجدا رلقاعابيشدا
 همس ئبحا 3 أبالاواذاو ائعل اي نبال تاكولو ديف بال عرعر الو نيالاملا عجرمشصلل انابؤلطو ش

 لطلب عجردو اني دوان اكاديعيز احهسنفنلامزمبال اهرضرص ولدى دوما ضنك عجر قاطو 8
 الو ردا فس مارت افا ورضل وئثل سوا ل ز مكجحأ جالس الاال
 رمالب وج دز لضدوا اهملولاِبَنوا م 0 رحل ءنلابلا لعل تلاقافاد
 لكو اواىبولا يخوت رمال "7 :الوؤجدزدا رجب رهن لول وخرأ ارزعال وا اك ط دمع نالغو ا
 ثكسوا ارم هلي امزجدز دمال اديس اقول نك جنيب و قنو يي ورلأء رعت كسداوالا ند
 عنو امإر مال نال عدا ةففن الو اهنرعممال نا اعامتداب امرحّوز ولو ضد وف ولف هرل دنع
 اجو لزم د نايئارؤس ملا ضرعتتم وجد ل ؟قواورضيوفمل قؤلب اونو الم اعلا اممر
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 ١ ردك هل كاد نمار عنادا اطم و بكح هاتانطولااهكوز ف
 3] دا مدشل مقل لاو زك بج وز نادت شما ! . جرت لاوا)ك هالكلام اههجوز نافرملاب امهجؤرممالب

 07 دخل لارا عوز ناو جاكشا[لطب اقام وارهاب اهجوزكمملإا غجدز كلاةوادنضؤنا 0

 ظنوا مالوجت ١ تايوان صلاه ثروفسٍضاوفت عهيااددقما لئلا ممرلد عيرمال
 : تايومسلاع مناع عتدلباارقن نم شل ب هن لازم ؛ متزو ددف عل ابا شل ممم بند ماكنا

 كَ - ات لخرففو ليلطنل ضو ذل ءاشن شلل امم زا كبلاننرجغادامثدرب امجدذ

 ” دادالت ةيم نول, اروع ضف! اماهاضرنسالد طن ماض رك ! اوح نطق ساو قضورغملا علنا و ضرفاا

 1 ٠ اها ذم بب قببجاانم معزا لاحردبلارذننمالا رتب ا د ضاع ضرذر دار نانو ضركلا نم تما
 كسالي لل امرجا تاب الخيل ضرخا لبنا شلطنادرتقتسم ان/لخد ء.ناورظنتلوخرإربت

 04 ” مناد عع عازب ددو الشلل, مع ادبجيفرت د تيبس ابي ىنجوز تلقوا هلشدارم مزاضرفا بفاس مراد

 17 اياركجدزلاقءبطاخلا انيك ا 44 بان ارم للي ابهخيلذا م

 قفل ماي عال تحل جمد عاتب ندا:
 55 0 يول 10 واو

 : 0 | بالزمن يوبالزم نوخالا نم ثا وزيج ”ةجيانلا نري ربد مامعالا تاو تالا ةوخال تاو تالا

 خانها تاسعا ا 1 اغالا تان بلك كت أعلا من كازا ة وخال تان. نم

 و  كلةنادبي يمانع إل ا تار تان ا ايو ءازب كمزت ماد 0م

 ْ 3 اهل ةويبعب :تييحااربتسأو اكول يبن نكملاذاللاو تاسيبنجالنم الامر بنعا ماديالا تاذذب
 7 | سس (ةمآلوادإظ دعب دقتحلاو ابإتماب رقبة يووُقلاو امان ددبب ةيشلسلاو
 0 ممول الكان اكن نابل انكذ :انز ابصع واسر بوتتعيفاضئارإبلا ار ظيبو دش خواهرس

 الفعل "ا تاف.تاائ امرء علاش انإئيرم بولطملا نولي ناركتعتو تاهربجإلا بانا

 دايز :لببعم له تشنخان اذا غد ةحاصفل ادم اع!اواور اهيلاور ايلا وعاد نب رتب ام

  نسالحب جيب يتئيحر هلام د نيكشغرب اسرقاب هيف بف يفرش نادرا اضارقيو صفا دما
 انزعيمولا مداقتد توما طق ةلخاتنم 5 ترن ددقعا نو كب ان باق

 دس داو مستر وماما بجد ن لوخي بط ةاطلا دىنملازماكلأ
 5 ظ امرا عتل قت دوب دلع دقلطملادداعنملا ساف ضلوا عكنأو تا اباوا توبا دعس الز ضو



 الث ابمبسوا بم ق] اكو ثالطل اكامنزمج نم بسسس المتر رجرم ةويجلا رص قار فز كو تطغسا دا
 اهل لبن عصفت ناخد يزن ئخ اعابضا ارث : نافذ بجو كيحور ماش بجرب نا نادائطربعتم ١

 اال د املاك قيال دابتجا مكه اهر دفين اعزانت ناد
 ناجئرلافلنخاولو از خلالا مبسم قلعت ايفر تاكو در فض عيبزب

 انلاغد بلك داذانيتنالو عيبل 37 م اا ا

 ى ذ قيالعزافليكوخالا رادو اهدحاوا مه ابراهضلثخاو انو دما :يجزل اوافب عم جيدا لوخرا لس
 مرلو افلا اذا فارصلا ذورلعل نامل كيو تباع تايشألاف شيع ائىلطو ٌتاننالوؤنلاؤرط
 وافلاهرتجوزلا ام :او يدزلا هايل دا يشارك #40 مدع اواو صفو اعل العدازر نمار م
 ىلايلل_لوعلا نولي نامبشيب وعي اشو ثاءل ٠س :نالطالارخا اهرضبوفنلا اهرحاق دار
 لكديزباغليس كولا عدافتن :هلوحل اداؤيغصل اطدو موزلا ند اولد فلات اقيلغتل اذى وغلا فو هدي

 تالفلاك اليلئلا لئالرمنوداب , اننا يدزل اج داولدافلاخ# .ةدايزلا رك ويبدا غلبم عزل اتاراطمرمس

 نييلولا الضاد 2و ريئصل اذوو "”نامللانالنخا تلال اهمؤرنو دام قع نادال تب 0

 قال يققيفصلا قولو كرسكعل او قرتشلا عم ابن بكم ذمو عياد ءاكتلا نيليكملافا
 فنوب مارخالا نيجي يضفي مز كسلا اكن .ناؤرإول مضل دع ايلا مال أر ولا م تفلح
 فلا هأعةوا يو ايبتسم اسوا ذم اريوسو ماكل !نيّصاول دن انلا مهصا نانيتحير صفانلالاملا
 ورمل بيبي فكم الك سجن !نالفل اقو لضيوقنلا عيبواو نكسوارسبلارللا ادراكدلا مورل لارقاف
 ثرارلا اقف يوزلا تامواو اههوصنو ارهلع نجلا ندرك قص  ناواغل امن ثد اللف د لاف
 نإ هياشناب اعنا هلولا تداول هز شلارس بتتتر احل اول اعديراول الكير بانل اختم يس مكاعاا
 انيدعةاراءلفطلا ليو حض كونه لول اهلج زكنو يمئركاو هاذ طلال ام لتاهنارخاكجا
 يلا وتوؤلباذا تصل فدل اطيل ارمادا شيول هتضبقاز ان ةدب ماقد .لفس
 ولو لد نجد لوحرل لاربع كثرص ماو دا افلتكارلو عقلا قتصيتيفل ضبع اود لاف
 تاق زبدهوازيبه تلاق واسمه كنج واه فد لانغذ ادملال ام ثعلد هنملام ضم لع اففن |
 داو زب قرص: نيب الو يدعوا :ئيم هنا تلق تلاقع ثادصعلا !تلثلاقو ظفلنون | !عاقفلا
 11 مالالاف و مدع ف يصلح رز ناكواوسم ديمي قة صمدينو افلتخاو طفلبن ممن اعاففلا
 ضولاذا مذارل ارلا لاش عوجرلا انا عئدل ارزروجزم هيد ثالذخالا عقب عضوماك آر ظتمإصالا نه



 ايضنانالابمنع عقد ناد سجن م ن أكن افضلخا ذا 4(, ولطا الدر صقل فلتكن

 ثاحأو ناش اقنرقو دبل ذافاةناك اف قاضى درتسألانلازذ فايصل مع

 اقارصال ذج مز مرأوريلاضوعبلا قع :ةيد لب لافذ ضوعب دنع *ا نعال اه مث وإ لدداكمم انا

 كاراكا_# نيس ةنونيللواةرعصلا لدي لاقارصلا عقووتداواد امي: كثرصرياك زحل ىئا عدا

 كاست مارب انذاعس نايا تاكا ابنذإ عدي نحألا الكر يسيل لو: كاد ربع

 تلولاوير ارضنا فيخوالا: هل ةدنجدإ لل بلاده ن اكاد حل احلإب اناع اسيطوو ير اج اهقرَصام رو

 ةاطاض كلل هةر انارنهق ل عجيريسزحداول اهرخكال .حدابهرل ذا نا | مماو مقر

 مسام عيل لئدعا وعاد مشوق علا|عا 0 52508 الاعرعرطخبتاو ى و انزلا جب بجاينلا

 ١ ذ« رلوبح وقعنا ةدقعا الجال ىها اارتالكر هم ا نورت ا( فم وطنبلا يمنا

 ١ تما الو دزه كاعاسبلا باجة بينة ركوس نس حاكا ةميدأك فاخ

 مالم غو روض هلا ةمراولاور ان عااد: دوبعملا وزن رئعأ !لابجالو بانك ضرف ١ كبثد

 4 0 ل ا ف هرب واما

 ايلا اولا طدرش بوجولاوريطعر دئباءئيط ئحذ وةاش 0 نحت ملول |لشاو برجملا
 ايي واار ومد !ارزعدا انوتجتيا كي هاكذإف قوؤملاك نس انيس ار ارحازلكم ىةعرا ابحاص

 / اكفالمجاج تماس راف لااا :لكاضا ايجات

 | لحمد هزودع عينا بنل لا رزب احان كيرح (ًرهش اا ماىللاو ا امارح

 5 اعلا ةب ب اجالا مسي 01 :ةجاحا# دارو يباله نعال ضخ ناكرهءارف 5

 ني اقوا برونن نم دج ص2 كهاوا برر لم فجفا لاقورب ايو فتك بطلبات

 : . ساكوخ هراضحا نوال. هام اد قس دج لوو مدرج ةمإ اوهلاقوزيؤت نعض هد داوزرحا

 2 نوبذإ (سداسلا ايهمختا لوو رعئاد ولو ايفل ليلو ايءانو اةنوا هام قاعمطد ا

 مث قبسألا باجا عاج ناعدإواو رش لاجل نات مابشو خالف نما اوال موبلا

 ا "انه نوكإل ن"ع ؟ءلاعحل الاد 0 كالا

 كيش نإ !ةنا:ءلسارسد ٠ !زن يا اكوا ام اك ءاعيإ اب ب عمم ن نك رش + اان ن اك ملاذ لاو

 ربغ لوسرلا ناكرلد ذذويرإ ادع: ان اكوا نو !عامبنب تاكو :ةياجالايمزل زلات 0
 اهيغداورع رم ئوخا لامازؤحو!ضنرموإ ضرمْمُر زع هل نولبال نأ هسا اني احاللر جر خم



 ١ يل احد نررطاغلا ارزعبىسل ماحيلا د كاف ااو نعام الزند ةخيباح
 كرعروب نال مرج, ب الذرغح اذا عنرب لنموه ن اكناف قاسساد يوخلا ااعااشنملاو

 ركثلل ةااناد ةوعررل ذب اجار وضحا يو سيول طحا ذاركنم ا عفرب نم تكول دعطالا |مارحردتملا
 عقسماداهر اكرعن مورا ذاخر ليللاب ناك ا 5

 كن ملجيراوخإ نكي دوف اشلاكر يمرر نعل ذاال البس زحا نلت اذ ينبه ورشي ككل ١
 وب اه تاور كيرف ضلك نسو تمص لالا« ل ظ

 تاوزيوصملا يبكادب اسرلاوةؤلعلادوتسلاو ةرسويالا ب بايشلاو ارد او تسلا |ء ناويبحلا
 نال ةلملا قدح اوقايطالاو ناونل اودلاعو |سبلع ءاكج و لا دا اوس ارب فدا اطاسلالع

 ومضتز وصلاح :اكواوص اندم عب رتارشالاو ناضال وص ةاها د مريعر وسن اكؤرقلا روصشلاو
 قعرملا هيرمنعب ادرج اباد ياو ةياود بوث زي طخمو نس ورلا عوطمم

 رومهيأب العنا مارس ١ ىحدو عنك ع هدركم :ةرغل ةروص) اميذىرلا :كيبلالوخدد

 ارثسو داصولو وروص ابر يرحل هركيوةروضملا ب الاب توببل نيبنزت عرطدزب اجتمزتع
 اسر )معو اوساميف هضز لاو طايل اصيل اعمر ماريو. قنا مرعي درظيحو سضنرب اروصم
 ةعرلاةياجاذ الميك وصلا اًمرّوصملاب ايثلا يئازكو رجال ! دا اسم الو معا ماوا
 ' لفن ن4 ناواوسوموا اّببطم نر اكوا ارض وات اكو اضقراطفال يح اضمن اكناذ.
 ] لاو يطلاو ءاماللبخ دس !ىشمريل ول درادملا رخاولوراطت كل ىتسا وعل ديحاص | عقشو
 الفرغروض رج ناالا قرطلا اعب ابل نميرشل اكطيبطملا نمافلالب هبل امرا ماعلعلا
 الزرالعن ءتيبغلاح أ '.ناسسو قوادصل انيب نما الزوجلخ ضل نذاوارضح حزم

 يبس اونا لعا ذل كابهلخيب ناذإ احطاشا وعدل حاصرسو هنبب 6 ْ
 ى هب كال |زعف ظعب ن ناالا راديش رعب مك نازوج الذ كالا ماوس اه رمت افببطنإ رساذ ١

 مصالوازنئئئاسلا م و اعدل تضاف دقو ةضاداتل لا
 مضل مان ازوجتو ىايضاءازس نين اال ماعطلا مفسد اسل اولا رب سل ماعطإ زويا
 تضل هويكو زجل ع ىبب مضعل نضخو دداه ان اذ ماعطل ارم أملا اتوافيمل ناصح
 لقررلا | كضالا اد او انطت الدلفجتن اكذاذ قلن وعرنا تناكاذازفطتلا مد
 ماج لويز كرات ذاق شنان اتفنواًياحوا اهنجان ناك ناو شم لشي ناد نجدرك أل

 يي



 او عباصا ناي لك دا وزبف ابلازعىزجادحاو يسمو بع هعمي كبير جن او الد
 ةاونلاوصت نا هسفلتن ! نامضألو نولتتملام ةهطق اسل ارئزفلل كاب اكن اوريف نال اشري
 راتب مهرثول ناوالجاجمينطامب اهنالا عيركالا جيدي ناو ميفلب منديل, عماد
 ١ 1 نافع اعطلارخا إل مج ن اوزع تلاد ععاص الاعلي نآو تيطخخو مح ةعطفكمافظلا
 ١ ني اةلإارزعرطناوزوباللا حيلعدآ صور اربالا كما علياك كونراد ةوعرا حاصل وعد اد
 ١ 1 طز نلولط ع هربغملاعد ايكتسزكالا هرك بلف موس عمالخالا يوسف ناد
 1 .ءامذرلا ندادلب نيلبنعوا نرش نب نرقن ناو ماعطل لسعي ناودب رس اوعاو ٍخكصفلا

 0 سفن نآوديلا ةريزع ب مفلاب سباكا علب كا ::ردقلا نم يب نادرا حبنا
 0 )ا اقركأ اما هريبالو رك ثوار 0 الاي 09 بلا وهرملالو ماعطلا اسوا مف فش ناو ينال

 ١ فسر اق ناجوعر زف نم عجرب حج دعضفلا مق برقي نا هريبوضفامارنو :حاحالد
 ١ «طوزلادابتعلاو ناولغل ا :لكاوم نم عفتريالو نح :ركابالذ لوألا ٌةءوضنمالا زك الانف
 ْ 0 1 هثلاكاوم عال اع رحال موحد د اورك جاحلالا ماعطلاببب ًاسلج ن مز ل ناو دالؤ الاد

 بسجن نبي نق بو وضد ء يطا جزكالا و طبع مدُكم ميسيوربلدل ىذاثاادوصبلا
 ةرويلوكسارئنزوقع_ لاذ ' نيب لكلا زكا بق خوببشلا هك بابشلا ع نايبصلا
 0 ددتقرمؤ عدي نطءطاقتل اكدوا ركرتو هركبالو تاكالما ؤرُم اندلادمهار دما دز وللا

 وج ) قد سعو بص ناكواد هكلمطقنلا نم ييفطب
 0 هكلمزم عضو مكليركرا هطسدقو

1 

 ١١١١| هاطيرضوحلخد اب درضرالخد جابساتو مكحلمو عتايكم حلي ملول دطوقسلاب ْ
 "2 الادحلم لوغ نخآررو ندا اعبغيدزم ن اكنا عين داوهد تلم ارئع ابم
 أ" 2 تالبالاح أهو نان: طن اقلطم نعباذ ءائلاككيد ريف بغرب الزعطسابلا كوكبنا
 00 لوتتازوشلا_تاتح انا *: تح كلمذخا ناف هوخدرازالاب وهلا زمذخلل هركو

 ٍإ 09 مسمع ل

 ! نضع ايلظعب الذ ليقسياو اهردع ربما ل عر جالشكاو ا ةدحاو ةجوز لإ نم
 ْ امدنع تابول و نما هدو تاصوزلا عمم مضالو ءاماوا تارلوتسم تءاكول

7 
17 5 

 .00١ ليجوزلاوم 0 1 ل ا

 نخاومالو بقتو عابجللؤ خوىدنلا بجبال درخ ادلب ةكن اك ناد يزحالل ملك مزل تاجئلاب
 . ةضلرملا مل ًقكتوز احنهنكرضرعا م ىوسو ةدم مشو ءزهبضجل ىلا بقل [ليم ةدإبزب

 نم جودحلاب ةرعانلا قست الو اهنعوهاطو !ىاقلا و ةقهارملاد.اقترلادر اضنلا وضياحلاو ٠



 ا ياحسولو عبطن ناملا تالطل وعدي د عاتقسالا نم عنب و ميِلع بابل قالغبابو نكسئ ام 1٠م
 ظ ةقتسإ روزلضرمولو طقس مل مضوخا و سفلا نم اهؤح طقس امهئزعل هنذابوأ هن داريغب
 ْ زويد نهيل ئه نا واق اذ ِدّرَعَن | ناو نهيلعؤ اطر لس فتدملا ذا ملمشفل طهي

 ْ 21011 الطب نا وبلا ةرنش انف لضلنل ناك ناو تعّتشم|ن من نهوعدب نعال

 ادا اهوعيبف ةديبجن يذحالاو اهبل طمف بيرق تيضدحا تناك نإيضونل الا نمعب
 دنع ماقاولو لرش اذف تب اذ اجوعريذ ةز يع وخالد اهبل اضعف امجورخ هول ةياشامهدحا ٠

 نهتم 2 نل نهاعدو هل ةيراحدنع ماقاولد اب اجالا نيسزلب مل اهنيىلاتايف ابلاعدو دحام
 ةشردالا ةلحاو ةلرلول و قاسم تارضوا نتلرط نسب عمجتن وح ةروشسادتمالا 000

 : 2١ نش ةحاورج قيل ناولاف حفنم نو ةدج وراد نم ارم ابقيلباي ىكسملا م دارملاو ١
 000 الة >و اب نينم ةرحاوب قبلي اولا وزين ا نسبالو حا وراد نيش عمجتالا ثا د ٠
 | * ةلحاو الي نيمؤزسرلسبب نا ملذاهيريغد قرملاو عاخسلاوزجطملا نم قفارملا ةقفنم ١ وا تهدر ايل اج ناكولؤكل نيدث ا نيبالو ةدحاو غجالددحاو تب خنيزنبب مج
 ظ نكي نا هلة وفنملا تويبلانييقيلب ىاوللاو ةزيمم نفارملاءلفسلاف خلا هولعلا
 01 !ًداواضرل ]بالا زيدنث نيب عمجتالو ةدحاو ناخوا ةدحاورادزم اًيييزهنم ةرحادك
 *؛ رذاذ صئالو ذب اجالا امزيابمل تلطوأ د زال ٌةضحخام عدحا نمط هركنبعمج
 نليسواليلل مج د اهدوىب ن 35 ناوابام ن دابابز وجت باث مويلا هال سف  !لصالاو
 ن أكاليل هل وزشكفورذ اناوشو مب نلبللاو مويلا هّقح لص الارسر احاول اكان اه
 فحل اع مرحاو زب ليل وخرإ محل يللامفح أياصال نمو ارينكد ا ناكالهل اراهدا
 روضرلل 2ع قارس الاد تولاح ةرورضداز ولو اهريكو ضئرم ةدايحك جان اكداد
 ظ ناو ضقو صعإ ان اف لوحرل اب ى3 غن ىل و ضب الط طبالو امههبس د قرغل ادقوبحلا:فومحنا

 ا ةجاحلالا اهيغ اجاحبب الو ماق اذ | تبونلا ةبحاص كرب ذ عقب ن ابجحوتكلاد اهف ظ تماقالاو دييودنل لكيكو ءاضقلاو هب فليم الخد يح عماجول ء ضيم و فطن ٠
 ظ الا عيمجمل هلم نا ىهمبالو ماغلليطياف هزخاو حاتم عضو و ءففن مليش وربخ فرعا د
 ] ظ راب ك/ليلفر ايزل مح رض الانسو ضقيل ةجاجرل ل خدول و هنمزما نا عامل بخ عاتق
 تاب لض)بللارضعا ىزحالل نر ول ىف رخو ا عيخو ةدحاودنع تايولو هريغي بك هلاضد يغ
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 تابدرعتيزكملكاو اهني فري ءاقدنع تنير متم اهل ناكو كضيمو انعضوولو
 تلال فرشاو تاقن تاثر دعببث ثامذاو كارب نا تاق ابل شنو ةجاحلا ب اهدنع
 ىّوس ول ايللاع اف نعتتمالو ناتنل ا تضوسولو تيري ن اخذو لاهل اًهدْنعت بج نا ملف

 5221 ةدايزلازوبعالتلايل ك'هّْمكآو اهطيعبنز وكالو ة ةحاف دليل سقت لقاورغملا

 لضفالو مقدرطارنمو نيدإ.ىف نانزسا هَل كناكنمو ١٠ ىضاضربالا ةدسواررش وا عرج

 ضنإ (ةديدج يَ كولد هليل ةماللدزيشليل ةّرخل نا لا فرش ناو لاق قنا اعةاسا

 مقالا عسل نهال سامو أضقالل ثلع اك اًمباول اب مب اوحو

 فب ناني بيثلاربخي نديختي داناكر يدلال روت الوةما ةييدجلل تناككلو

 تايقايل عبس فتم اقاوعيسل ترانخان اف ٍءاّضقلا عم م ايسوا ٍءاضْ الب اثلئ اه دزع

 اردت لا اعلرانئلاولو ةدايرللالا ءاضقالف اعر ايتخاالب 0

 0 اوان اسس ونجل قامو اناا وتلا ماا اقدار اجا نح

 ةكرفير ةدايعد تاعامخل لعن ةئانزا افلام تافزل قحاب ابحاك درج

 - متمل(مآود ةداهاضربالا جوزحلا رومتاووبل لامعا ارباسو تاوعمسل ارنب اجاوزبانجلا عيب

 ظ فال جنو عيب يا جضا ايا لاا عاملا .عذلل ةيوشل لج
 1١ ْ' راجمسلا نم وقح دونم ةدحاو تاينواإ كسوف نجا دب جين

 10 اهيا ةقطؤمرست انم اضيعتيدخآولو تاييذايلازبب يوتا مهزلد جدذلاىغد نا

 7 0 0 1 تنال وز اج ةسحم ةزضئم يره 5و امل اضقلا تاو دتزلا اهيمزل

 ا ةيهأولاقاظاوو اتلصتفا ٍنازبّتاصفنمو :بهاولا ةيونب تلد !نا نيئلصتم نيئليل

 0 53 لاصفنالا لا صنالا ةرطتيو اهب ةدحاو ص شجن امل اجور نم بنقىلد نة طقس

 ل تافآمو ةصاول املا جدزملا مزلليللاءانش إو تعجرولؤح تءاس قى عوجرلا اولاد

 ١ يت اهضجلهل جابملا كل واتنو عجر عيرخال هن انسب قرم حاباولو ميضنفي الو عمزلاءلعوبت
 0 3200 نعمل نيررخلا ماما هيستو نمضي التل ازغا ل اف عوجرل ا حب نا
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 7 باص 1ث بابللا موش هرم هبلاد يئالدملا “انو هقيلختو 6 داك طروكذملا

 )000 كلقالاءجو نمٌزاخد نير هيثودبللا ا زعلا ربخ حول ليةربكرلا لزعب الاكهموشيالو ةقيلعتلا

 )5 ردت هزعاوبو ف الئ راذلك عوض ناتو لازسن نإ (دعلع نأهشلا ميعزم اكاهلا



 عكر اوني زل اكول الدلع موهرح نزلا نإ ع ان او اعزب ام ناتتشو ناضلابوحو
 كل اًييلازي نون ام ءلازغ الا عاكف رضنلا نال طي لعن امضلادابكو الازش ع ويبلا
 لع عضل اهكسقملاو فعضم عوجرمربحلا علب ل اكولا ؛لازخن اعدت ملا نا
 اكلاةورنكل وابل ف دعت الار ا ادهركذ ثيح اجرسعصق آن هنا عبام 0

 ْ منول ادسيئعو ام ابإهاللو ناسنمألا املرسلف ةّرح لا ءلنجرزن لحرف انسولم لعلب

 جدل ن نوت شيف ًلاور ني 00 نايس والا طزرتس تاو ابللو اقل
 0 هلقيدس نوكأ/لن ل انل | اريصقوا الب ولوغسل ذاك عوجزلا لا

 لعن اةنولطبو اابجز_اقن هيقلهرت تعرفي ييسوايال ا
 دنعمىاوا ديلا او مرعناف ماقال عمرجب الت لشنل اش | ُ اناغ ضادصع

 ٠ لعدإ] ابوفكونب موزع ماوأو ب | ايالاو تاهذلا نود ةماقالا زم نق هدجاو امل وخد ٠

 ظ ع أر زا اهورثع ين ايي ضف هلفرتع سرك هنتجتظنبل لغشل م اق أولو نيف أسملا لم
 ”هجخن ايالوقز ولسلا تاراها ةارملازم ترم ظاذ او يطفو صعبت ةارلاو ”لضععم نوكرالذا

 فلطو _قالطن و ٌسويعد ضارع | رنمنجوب ن ابالحفوا اني ن اكن ادب نشحمإلك 1

 اهضملد مالعلاو مهبفملاو اهريع مد بوععل الح ,نجاوَس انا ماوقي جدلا !ابطعو

 ظ دعاها ةرطسإلا دل ىف ناهمأ ظعولا ومر ذرركمل وزولسلا اه قفل ناو
 زاوحلاءاشلاو بزومل ابحاصدرع امرعرادر دولا زعرما ومو 25 ملاواع هدم احم هج ارديَسلا
 دع ةطعولانلعاذ اذاالا ضلاز وخاف بابلا عض 2 امهو

 ءادزوئنل ارك و مقبل دى دامت موك لا وهوا مذوب كاووه عفش ناعئشسال
 قارا ماو مجولا اعالو اكرم الو اممرم نوب ال ن ابخند اد لوا هومعيو فال الب بيعلا

 زوجملا .لادجوبملىنلال اإل وجت نميرس نيفيز كويل ذم عوتتلا تانشالالا :
 ةجحاوم لبذل ثيدانلا عسي ءازباإب غاناهكحل ل اهمد غش ازوشسل زيرو (ِ
 ببسالي امر ذوب ىلفلئس ناكذتو ملاح ممرلا ةففنلاد مشل ةسانتخ تف
 نمل معز لاح جلس أو ىدعنلا الرخا ارك: كعب شوو هرزع داع ن انركاحلا هان
 كنشاولو اما احنع لنصل: زل ند ادوكسسا ني نيب مل ن اهامنمملاظلا ملموادإ ايسر يجري

 ابا هزم هك ورلها نم ايه ص مايل انيدابضإلا حا 00



 ضوعو ا اًناجويلطلا اروح ي درك ودا اضرئالاز وج الف زالركو اههد اجد تين تو

 :ةقامذلارعلا دم ااسارلو ىنركتا! امى طرتش دق الطل الوش م طوعا الذب .ابحةجدزلاو

 عاخأ ايو ملعا هناد راه انس نو نازشتالو دودعاملا ىاءارتهالاو

 دو ا هخارتوحا هقرفا ااًهشو عسل :خاضو
 نإبوتسر و حا قيعتل عمه ةل اكيضو اعل انعم مشل غاددي ابو ان ةىمو اقلعبو

 . ىوكلاو ةرنجلئملاءلخ عقيبالف مق الطدؤنب نا ماهو يذلا ل أل تاكد
 د ةلولانذايمغتلاوردل موجة الاون كسلا نم مدصنو ن نوم اوهَصلا ةجوزرال

 ظ كد وييسلا كول غاديعلا علخ مكن دملدلا نذا!الاري لاما وإش متاح 0

 افبصنر ف” عقلعملا هسدملا بسلا ) ذابإلا ميل' لس القاردرق هدببسرإم ةضوعل الخدي وإلا رم
 ظ ” ناس نوب دتند لت دل ذاذلا ككل | ناك اة

 ا : لاتنت ابد بسلا ناحل دمالاّعاتخاولو ان امور كدارنم عقبال اومازتل امك ملا ١

 0 رد ايعازمنيعب هنلداب تعلتخأول هام نا لق اديس ال ام نيعإ 000

 00 رياك نذ الافلطاواو اهب قلعتبو ةعدب تعلتخا و انبدرد قواد جدزلا اكلمه عابئشر

 ١ كانا اكمل علنخاو اهامدى ةدابزلاة نذل! عبدا ةروص رو! ىلعد دان نافاس

 |! ١ حاد تبقانإوع قاطو هل اخ ةهبفسلا قو مذ اريؤإ ةكنفلا اتخاك هنوددبيسلا

 ١ ١ 0 اكوفاطاكواو عقبها ةرصصل عموديا حرم ]نعيم (هلاو انودوا نذالاب لئن اعجب

 0 ايلات تدان دياز ءار زانت ددد !اكملاربرع ةضلرم انحاتخإولو ايحر هت عثو امءاب اجافالك

 لارا زميف ب ضي اب صي دل! علنا ولوشر اا نع علا مجوزخُسرا ىلا ةبصد ْن ا م

 جول اطيفامد هي ناديدد عجاوهد علا ىلا اك هن | "افلطمنئن

 000١| مع نثب نبق ءتوحرلا و ةدعلا ف تاناك ناو اعاح مصيالق هريغبا علخلا هني ايلااماق
 ١ ١هطرشن انيعن اكن اذ قذالب تادصل احم هضوعا دا "ناكل اهلح

 "3 دلعلا نعت امواعموس انلاباصتخ مليش لارد دبا ة هس اكول هب اًهفتنم ا هاط نولي نا

 لحالاو عونا هول ! مولعم نولي نافدقنل (|يِيقنم اني د ناكن اول علارد# عقجألا هذفشلاو

 : ماش |ل جال مولعمل دل امولعم هي اعندننم ف اط نولي نايل[ بت نم ناك ناولجا نا

 كك عمم ناك او اكملاررم بجالاد هدجد زج ا ىرجب وصوم وصولا مولعم نوما ج ءانحا نأ

 دن
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 ةضااعا سل اخولو اكمل 00 أو ةمولعمةزج اند ءاصاح ة لى دقم ةمقنتم نولي ن اذ
 ”لافكاعابعت اخ نإ ان ةلم ةقفنامملا ناضاولو ذ اج ةمولعم ثم امملكوا دناضحوا ل د /

 (اعطل نم ميبزك هتقفتر دكا لضخ وم أ هيفي ىلع فت و نيس وطول نيس شع
 مساق اصواب فصو هريق لشن اوجاع لكذ ناكد ذلرسسو ضنّرك هنوسكو ما دالد

 هايد عنيف نكحبملو افك اماع اعل اخول دا شماربرم عفبشألا تسل اب

 تناك تارص اهني علو ايمناخ القال يني لعايتيوس + وا يور
 سي املا لغ كارم اكسل رزه دنارب | ةادج اهرب اهجئاشياو

 1 للا ا 1: /
 تالّحرصوب ال هنال اّبعحر هفب مداعاتعل اخولو ءاربالا ةىايض قلعت اامانزبجتلا 56م ىلع ةىز هج تا ما 1 تمل

 ةرنالي جدزلايؤةادرمل اك :ةجوزلابي ةمضوعلا و بوصغللا هّرخاد ةشلاؤجلا
 ميعاصق تايانكو امص اهلؤ لونفلاث ب اجبالإ هو دف .:برساكل كلا
 لامارك عما متجحنو تا دافملاو علخا لو قالظل ا تايانكدت ايانكو تالطلا طارص
 عقب الفلم 0 لم تن اي ت لش نادلال ضيف عر صةنودو

 لتتم و اتلت اجر عقاد ضوعالب كب هافد ال اخلاق هىضوعل قيد ع قالطلا .
 عيبلاونلائالاو ضل اطتمأ وكت اخر اذ هريضيرل د الحل اخ او باوجس املامضا

 انح لوالطو اهسفن تجاوا انإب كحاكن تاقاو نضل اقولف :باضكئرشلاو
 اعف ةريهتش اوكمحا ع عقبال ىنبمأ ناد انباب قو تلبقو عاقي الى د كقالصبدا ٍ

 دا غيص فكرا نوم ١ عاشو قلطلرنش اول اهرب نكش 3 قالطلا عيب اشو

 ظ لاو : نأ ١ عقيدافرصقل امير امناف الما لوألا ا
 22 ل( باوبا/ساينوهدقنح ل بلند ١ كيثو مقبالخال و ربكم لك

 اىلئ كتفلطلافدارتكاو ل قاب تايفثفلإب كّيقلط لاق ولف عملا اففاوتب نا
 ارحل الاد رك الد ق املا عقي الفلا ثلج ةدحاد تلبق تااقف فلاب
 هني لم سيرسل م طرد نكفل نجع نا

 "لو الوذيلادوب اهباعةرعال نا اع اعابع احول هل امالو ايعجر عت عثو ثلبقو :ةعجرل اىيع
 هشام طور اهيلشلإ 000 أه قرم قاب اماجواو دقفن

 ه



 ان[ يمل اد كككدل ليل اقو ةضواعلا غي ةيمادؤ لطاب مودل اانباذا بهذللادّيا
 فا طنفل ات ناد عقيرل تلق عج كانا يخل اصب نا طيرك اذان'هكيلعم العد
 - باجي ؟لاداركتدالو لزؤلل! ف اؤن طرتشالو مقيما ظماال.ل املا كؤس دا وي تراشا
 ٠ قتلاففقيلعتلا غيمب َنآواوؤل امم الك طتسوتملاواريؤشلا عجوأذ رجا ءاقتسا الد
 رباب قيلعمل اكوشثؤا اطتناف نارزو ا نيحداكذو ادا اممواامهتموا اذ نصعا
 سجل ؤاطعالا طر: ب < ءاطعالا اقرل عجل اق اظفل ل عبقل ىلا جانا جاستا ةطفاصمال
 رانجيكم ا قيلعتلاكونم اذاوا ئتبطعا نال اقف اذاوا ناب قاعن اوى ادمان

 سا راطعال طر تنس زا دضو اعلاكوداطعا ل بش رل ؛وجرالؤ اضف لوزفل الا ٠
 ساما الابن جوزل !تادب ناو ْنِإنَدَمأَن هب اهنا طودرملا لوفل اكو ايجاونلا
 مداوجر. عوجرلا اس ذل عيل: ىضنمززضوا عموهيفان لة يفلطو اان حعؤفلا تااقد
 نيب الو انهقلحملا هزغل نب قرشال د هان شبس الط نواثالاهباوجبل قيلعنلا طرتشسو
 فلاءاكلث ْنِقَلِط لانو و ادام هامؤمدخكريخانل ا ةاداواذإو ناكموفلا ةادا
 لاقوأامفلاللثلكب ةلحاو تخثو فلالاركذيماو افلالا ثلث ةدحاد ٍتسلعلافن
 ظ لمعلا هءاطعال_ل أب 58 اراهازطلو مدح د رفا ارك: ىديعة د
 طورشبتالطلا يهل خدود ![يفنم ناك ناؤرطرعا اددورا بق نم دمزملا ينازبع
 ناعو ؤضاح ة ّ> نناك نلباوجلاة يطعن نا لأم رزاضواعملا هقيل تلا نم بكرم
 0 اقتن نيد مذ اه ن اكوا مخا أ يع رار و تطعا ناو ريغال وحنا طعن كةانأ ثرجو اذ افددما تاكواوربملل غولب تتوف ةيباغ تاكواد اذادا ناب
 ا |( (ةرعال و انزو :ةدايزلا ىسابالف ماير وكدا طقنن ا كمل تيل اولطتمب
 ١ ١ ا!وطانزو اًضاخاكفنطقننا بارما قاطتماركذ نمّ]فا تعندنان يؤذن مات
 ا" 2 اًضفانرا ًئيوكنعموااًسولذ تطعان او نيعل اًعون نيعداورهرداقلطاَن ااًكوكس
 تحلل هرتضوأ مل اددعإ سل بلع ْل ادعِق ريل ةلوكسسوا نورضمريغو اد [كيبسو ا نإ د

 ناو. طتءافصل 'تعفحااذاوانب لوا اضف لبن لذ تدر الاقو ىدرعلاو لئيوشغملاب
 ..اهوصغبتطعاذ اذاح اكوام نو نارلطم امل اهرهغو ا زنوشخوا داوس( در ذاك

 .حقرل انوهرم كمعاناذ.يبا عبو حبق ناو أتي أ عيالفاكرتشما 0000 ا 0 ا ا ا
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 ناوقلطتالفر وم اوغنق  قيلعتلاو ريكو هدلعت نافذ نب يفتن يالا
 اطعااطورش رة اهسغو بشل او دبل احطوحا تنم ن اح ناو ناطر رمت اهننخا ناف ةرانضومقنذ ئيماشل | اًضي اقلظن الذزيحوتلا (ز وفل انا5ةاتفتفا
 صو نار ولرملا فصول لغو هم اتي ءاظعالا دل در الر وكر ءاطعاورمار وفا اذع

 الد ايناكتمامو ار وهرمالو اكرتساكؤ اب وصنعم نولبال ناد اره د اريإّكلا نافصب ٠
 .دوفلالعطعا اذا عقيتقاطمادب اكلص|ضرعا فصيل و قلظن القالاداًنوعبم
 اسعطورشل نا وزشمارممملا مجرب الرو كايالو بن اكحدامو نوه بغاكد اعانرع
 فتعملا ءاطّيعاو دما تناك ناو روقلا طورش ملف يل ادم تن اذازه غتيطعا نار اذ ناناًئتعم

 اند كلر اكوصسم نولرال ناو عقب القالاو احلا نو داب ضو مماهتب ءاضا هل ديلا
 ةقارملاو نايضلا ى.كيأنا الي زال لكلام ععبفآلا ة هاو ارحل دان اكمال وان وصرمالو
 كهلان فكنا قلاطتنلاما ذا ىاصاللارفتفملا اروبهكلادوعلا نودماتل اول وبغا 0

 تو[عم ]قولو ىلا ل؟امهتمزل و تفلط يجاونلا نزيضف قااطشن انافل ا تنمضاذاداافلا
 لا يبل >2 مما
 اذادز !قكعن ان ابو اسمضمنل بهما ذادا باول ل وهل نال ال طدرش هب
 باول ةلمولنت ماو باول تطعاودو سلف: اضعالا طرتدشالو :ماواتتاك ةرح
 مماقتمنوغقن نا لنر) ]| زين ذكلملا ضل نأ مجانآ | قاطتمل اابدحاوب ٠
 تيعناوئلطانا 0 تذاد صلاخيفتءادإ انشر ِ انرمّولبال د ةدابزل ابوك (نال 0
 فويل ناو ف صد ضورا لن مناخ, نا ةروا كل اف اصوالب فصتسوأدا و نرخ
 نمي اربااذادإخنناربان لاق داق عأرم الان اًاضيلا الفارسي جدوتم
 دداكياب تولط رمل غل اذاذ ابجاوتلاتارب :قلاطساذ لئارصو لوبد اكسيد

 تالوألا اور عفولا ون امضلا. اى عوجرلا هل سيملو تفلض تربل اممداخلا# :
 اظن وذانمغ ما تناحا ذا ؟كواري الا ظافلا ماجر د ا وف عدت ارب باو هلو
 ةنق/اعن وك نارسم|نلل مقيالقالاو ةرانخ هيربت نبارك امان زعويرست نا" كاان هريغزعالروكذملا زعهبن رشات لا كل أر وما [يضنقلالاب قلعما هب ماخل
 11 وةرملا ل وصخلالا عقبالك قل اطوةافارصنمتاربن الاةرتدازب لور كضارممقيفال»



 قايفيفتالطلا عقيلم متارب اف كلاكل هب تزقادتدقلاط تن افيقادصزم توبا نا
 لا حنامار قب علك جوسي ماع انيجر د الطلا مي فل قمل غن ضخ اريالاب خيلعتلا نع

 ٌْ لعد مسملاب قيلعتاحوهل هال: كلاو ضو راو :يابرشلاو هطق هدا ىلاكا اوه يعاد

 مها بوصل ال بعلا ذه بطع ا ع ناقلاطسن الاقول امعقفولا امينا ناهيحو آلا ظ

 . كرضلا نه عيج ابيلع كلاعب ب هزلا ارسال ب وصغم مرخوءطعاذررعلا انه

 انْشإ لي دؤااكنكماددقلطد | 0 لاا نالاقواو

 ىضلطن اتلاكولو عج ا افئلاط كن امان الفت 'اربإ نا لاقول ةقياطتو ءاريا

 - قادصزمكئاربا كاامولو هاربا الد جرف يؤلف اظاقاس ربا ظ

 ” ىاربالنيتريخو تفاطؤارد اهلل ]قولو كرنو قبل طن ا ريؤئلطذ

 بلطابه قيس نا | طعالابلاك يقيلعلاد من اق 0 1 ١ :اخدال أ دعو

 ا هر 2و1 قئضبتان لان ضوحبا

 - لاه هاهم و نادين يضايقك انين عتابا
 ظ 000 ا لااا هكدا وجر تال مقيشنضش اال( كورلا
 ناو امضي اهنالا طوتشينو ءاطحال ن التغركل ا نععجنب الو | زايتالنإل بباكملا
 ” يعي اطياب توا جارط ادقنوقبقت ناد ماغضتبلان هلديلاالروككملا

 ١ 00 !عقلع ناطر تملا صولإب ضيقت ناد اقلطموؤيل ضابقإإع
 ْ م 7 قيلعتل ان فال كيذا! نم عئس انا ردع عضو الت ادديلاب مدل

 4 ابنا يتلا خرا دالأب قبلعتلاو نؤلطاسرف امضبفواو مب تلعذ دنع

 01 -هيلاقوا ركون 520 ماش اطول أف عقلطناوراخعاللعديقلا ناني قرفالب
 5 طوكمالو ةماوا تناك "نب ةة>باولل3 ةليسملا روف نبش نا نااحجاعقلاطتنا

 01 انبوكلللا .اًسنناطوع كورلا ةيشا جلو ترش قل قواد ساهل ذو
 3 . لاقانق ونسال 'ةرادخعو اىلايكوبإل اهضتبو اذصدو لميذ هما انقنناد ليبلا ال
 03 زجاحالو ءادبانجتو مازتلا لما نيود ترقد ةملكءثصوو بؤ دايبعإجادقلطد ل رحل

 انياب قوت نواح زج ملدا الش ةلضأمفصب مكولدابتميف هيما لاكوهو نابت امل

 ليش امرع تنإنرسكعلابوا اًدطق نابط كاثكذما لكنيج بو اعانما اخو ضييملاكد

 سو سو بج بسر جور بل جم

-- 



 تانك انكطيلع» تاباهس لطبخ نسةاعتب 18 تسل
 اكو انكلعكغلط _اوقب باقل ايبربام هبت در الوقين ال ل بقبملد اكلك احب

 5 احافوقلطت :1ا5و ل املارل هي ردل ناف تقلطا نم سولو لكنت وكتنف ةارملا
 بيها طلاقن ضوعب ىقلط تلاق ناب اهم ناكن اذ تيركد ناو طتملول اك ظ

 تنباب كايف ناث بلطت ملول امهث اللف لاب ليقلط ل 3 ناو كلامرع تءاجا
 فلا لعد اقف فلا رعفلط كااق نإب اًمتعُمن اكن ادق لطالفالاد فلالاب

 اهديهب ككرصبلطل | ولاد لعبج ا وؤمدباعل اقف افلتخ اولد فل الي تناب '
 ١ نصا تح يي

 انجحدعان اعلان انكلَعُنَأ انكي غقلط تلاقواد عجب العض وعلو
 سلبجمب اولا صتخمد مانتلا خيص املك نهم قدا اذاوائتضلط ناوا ادنكركنضتادا .

 انقل اك كدا باومملا ير دكالة مرهف الاو مع ناروكذملاب اعياجا | ذإف
 انلطم انؤلطم اهل ايطعاوقتتشلط تلاقولو ديمي ترص ارىادجيضناماوةانثبا
 ريلعو قيلطتلا ارق الو عقبمل تلع اف كفلط انك ينبطع ان الاكواد ابعج عقد

 انكحتبعالو از[ قعللاقولو لاملامزل َدَرْخ ١ انك ماعر«ةىدبع هرلاة ولد عوثدملا در
 وه ئلا رث اهلك ئيتفلط ناؤا ل لعد اهل اب ايل ىنفلط د ] اقولد دق عنبمل نوللاقن
 ىلو كمجو | رحادالا كلم الزنا نع فل الاب عقب ةدحاولال ابؤلطن ٌةدحاوال الاي ل
 اهقلط ناو لكل اب عقب ئلالإب ةدحاد الطف اكل باج وهد فلاب اكل كئفلط ساق
 فلالاءزل نيتذن قلط آو كلئل اب عفو ةدحاو اسلطذ نيتقلط_يسوأ هزي اش ابفنيدشل
 باوحلا3 تاولاتوناعا ئل الاب كلغ ا عثو ىل ااًعائانولطخ ول اب ةدحاو ققلطت اتاد

 كلاواد لطلاب نيدبجل زينه عملكجل اقن فلا درعا انه جل لاقول هقلطادل
 لطيف معن ل انفف ل اب كربع عل لكون د نبا ميك جقد اب فك [تفل طل افذ فلاي ئفلط
 ملذرضعبب ادساجان ا زيا لفرط اهب اج اف لؤسلا ددعل لس ناهوزلاناطباضل او

 ىمسل ارث الن وننبلا كلصحو قلاب طقلتن اف لل ىغع لع نار علزونل اب طستفلا
 ئولاط تءادارّئيلطل اقذ اضوعركذ د الفصل اررقالطقلعول و لول !ىىسلا يب ظ

 ىالقصلا ترحم | !ذامملاب ىولطلا عنب نايففذل لعد اهلايرارلا كلخمو ارك اءاجاذا

 32 اًمغوفلط ا اقولو تن اع ناريجملا ارؤلب داو هي ئاصتس قبلعتل نزعل ويفلا طوتش

 و
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 06 جلخ ا ا كوتلاز وكر مع كارم عثورل و ارؤل اف ابقلطت قل قَعكَد
 ناجيزل ركدوآو مفسا؟ل ررويكد انارماد اربعدا ايمن بكمل نوكي ناز هد
 صقن باج اعلاخيلاقد كت لو ماو ازيفرطلاس شام ةارماوا ٌةلحر

 1 يك اوهضا ديبكا ل ةائلارمنع فيت قلط أولد قولطلا عقبمل انزع

 واس ايد وهد عقيالئ داعلل برا ممل نما لعر برجل انالاوباقلاو ظ

 . لاكن عّتم لن دبل اطمالد نفت دوا امع عنخ اذ دياب ىفحاتخا ايابكول تااقداد

 عّتد اييان نمار ايعلتخا لاقت اب امملا ناضا ذاف اىزمرثكاإب عانخا ناد نمت مد
 أما ناد لبكول اع ةدابنل ام ةياملا و عشا رم اكول هنم ةبلاطمالو ابريل عل لار
 ثتاضاواو ىّيس أمال مجسسالن كلاي دتياطم جزا و دان البكي العد تتساماريعن

 مسنفا ىلا ةدايئلاو بيلا نيسام ناضا ناوريلع ءلكيبإزلا لمس لاة وضل نهر مشن ىلا
 اناورد _ىلتك ل يجاتل ابو ايسملا سنج سغلد ادابل ادقبريخا ءايكد عاشو زك هدأ
 تلاثن اهرضوعل |سنح ارا كوفل اخوادوؤلطا نا لئلارهم نودي درّدق تالدقملا
 أمي اما علا فاضا نإ كارو ابد اب عقد بو دارين اند اع عاتخاف مار دلع عاتخا
 تّحايلدببالا عجربمل ابربا نقعل اش مو نماضانا و لآذ ناد نماضان اواقيماو
 نادزبخاهداندؤفرخاد امنع صقن ناف الاح]ئلارمميضتقملابكوتلا ّقلط اولد

 لحاواررعل اك يؤلإب اكلئابرعل اح .لبجملافواو :رر ملا اعداز5 كيرلول اموهث ىلعداز ل

 اهفلط ملابنخوا اررعل اخواابدلطت ايريلعللام تزخااذال قواد اربح دان زال ال عقب ل ! ب

 تح ىلاهنخو انزءاطوا ايعلاخدا اننولطدلامدخدا اهم ىلامذخات نااًايابعلاخدا ايفلطوا ايؤلطفادا ٠
 نالع/العنخالامينقنز احر ايعلاشوا اًبلطلانولو مقل هٌرْحاول دولشلو قالطلااع لكنخالا ميش

 مقنع, ملت تلك واو لد ويكوتل ل طيربزتخ وا خلع عام اليك داك ملزلو
 ل اهلعم ا جوزلادمذ ىاهتهارص اع حاتخاف تبوصتس اام.رنغلتخار التل اقول د كمارو متن!

 3 ا رع او الا حاتخاواو حامهنذ

 قلطاناورتمةيلاطمالن ابملا 7 اهضاناف ةمزلا ذيل امي ملتخا ناو تانذاهلامنيعب ماكنا

 اهلاموممك قاعتيتن دان اواملام ومتمل > قافن مل اكوا دريشلا نذابران اوؤعنرملو

 طافلالاىالاةجدزلا عكمعم ملل مزمل لاماو ةلملاب ضم ناو اح جدزلا عموبنجالا علنخاراو

 لوح ١)

١ 

 وضع ادعس

 اب نع وو وكوب

١ 



 انوا بكد ىبجالا ناكملو عقبمل اخد بذاك ابزعنلاكدلاب عمم ءاكحالا
 قماش ىنحالا اليكوذجوزلان وك ن ازوجو اعلا اما ال القدس او دلاكو عالتخالازاج
 ري ادا دلاكول ب مصنف اهل رناركدلام ملدخارلو قبجااكذجيزلاب 020000
 ىلدريلغ| كامري حقبت ' وضخ اب ىبتجالا ءالتخ احتل القتس اياب عرصناو فالطل ا عقب مل

 ملدامماب عادخواو ةريبكدا اند اك قرغص ًيعجر عقب الفنا الوةباينل ضرعتن مدلل
 نا تاشل نم كربرت اعد  اههفادصب بالا عاتحار ور شداممب قالطلا عقب امل ةلارلب ش

 جرلا رسب :انايححر عئداهفارص نم كرب باعوا امههارصنم كرب تن اناهفلط ورمل

 دو بالاعإكلامب هقي زكا اًضلا رسيالف كرّرل ازمضو ةاربل اب ارواّتخاراو باكا لع ئالذ

 000 )ن عقب لتع كبدادب تيلوطُن ادا لب ءاربتاضاناو ارفلط_ل اكوأ

 لب نرك وا هرومشمان امضلا نود مازتلا ان ايضل اب دارا د اًيعجر والو عقب

 الو تنابو قارصلا حيمجم حلتخاف ئنمزبب ال كيبع علت ا تن اف ولوختلا
 هنصبقرصرلتا او علنملا تعد اذ لتكسئفي ايكول عب حبامد اهبلعو“

 ةزونيبلا تاّصَّحو ضوعالو اهينيهب تفزص انا كلامو صعب ]مقلط ل اقواد
 ٌفالطلاددع ٌدَوامتفصو اعمر واضوحلارسجو اهلنخاو ماخلارصا ًاعاقفت ارد

 الالقننس اوا تلاكو ىنجحا ملافكول ولكم امس مزلو اًهناحن عيبلا رك اهاهريغد ا
 تقدصراخلا أل لادول بوه نمز دجد ىئتقلطت ضوعل (لكلاس تلاقولد افلئخاد

 تلاقو :اىجرل ىلع بقتما و الييوط نمزدجل لكقلطل اقرلد :ئحير الو ضوعالو |

 هماندر لاقو اقلطم مهد فلإب اعلاككد لد ءديجب قدص لكل ةجحرإلو الصتمج
 اهلا كههررلالب تلاقورين انرل امي اندرا لافف كا لعو لسولخل لب تكاد قفنلا

 ةرقثلا تدر لج لاقد سولفل!تدارا انا نعد اد ةرقسلا دار اد [يعانفف اوتلد ْ
 تدرا ان اكو سولفلا تدارا اما افناونولو اهيلعوسالد امين قدص
 اهيلعىئتالو تناب كننو سولفلا تدر الب اعني اقن دول ئيلل دقرشالو ةرمشلا

 مهن اكوضرنب ل زسولفلا ثدرا |! تلاكد ارب انكي ض عنب لد قرفنلا تدد الاقداد /
 لات قنجا نعلدخا تلاق لعل اخ اكولو فالخال. ل -ىملاممب مقرضلا تلصح .

 مدفضاوريز نل اكوب تعلتخان ل اًقولو ىّيِجال ل غالو ررلعئس الو رفارشعاب تناب



 فطر اؤاءاشلل علال بت ابرفالطسعد ا مئاَعل اكول د اعل اخد اضالرئاوامعلا
 تنكيل اق مث اعل نخل ولو علف مس او هديمجب قرصركتاو عاكلا داسشب هرارذا
 ءاركنالا نعت اول ول املا در ديل ملوث يقيم هلركال تركك او ةعبجرلا ايفر ضرك
 ابن مزادعالةعجرال و لاملاذر همزل هب هك تباقو هادا وتراه مدين ةقص
 ةعجرل امل ق مليكو عم ةموصنملا تن اكوا تكس اير اكد الا ررصب مك 5:نونيبب
 ثارصلابانهل عوجر تيان ةيقاو سم خرا الا اظارضلاب تعلتح ا نلد
 :وكتلح وز ججرلار اودي لرا د كتم يبرتش ال اقفرخ وع نب دل ناكولد

 لبث علا دا مئزعفل لور ش دا كلى اطمارهاف نكت لهن ن لاقوتوةبلاطملا .
 فكذعذ مثتحل اخر اقول د ةزملا هتؤئاو ناو ةكيبالا قدي ملزعفلارلا
 ةرطاؤرطنل وذ دال .١1 سلا وع صاود 00
 اذا قاقشاشدري ماذا ىولالعوهد باي ةهعلرارنو هم اةيلدال
 ش تن اكوا ابرمح ؛لمفمن اكاذاوهو يقفسملا قاشلا فلا هاش
 لاول انس دنع وشوي الل : ايا ع ا ف درصجلا را ل] :١ ةقيفعرسف
 ةسعاقبا يد نطبملا_و لا بابسارديغفا»':اًيعدجقستاو عما تا

 مراد تلاسوا نضر ناو ةتعلالبوطتإ راك ادا ناكادح ارحاو وخلل ارج ارم
 لمت يل ر تعالو ٌفافشلا لاح ةمئضاقلا اعالو لاوملا عتض اذا ضانقل ىلع الد ىو اع
 لابزلد مجم صحا عمقلاطشنا اكن و ئنجالا مم مرج د ارم عالتخالال
 0 ار ممسلا عتعتملر مرال طيظ لوخدلاب قيلعتلا د رحلرموخا
 002١ مكدورب »بيرم درمطلا التسمم عيل واذ | ببسلا قرف الب ضيخاكرماؤنلاد
 مرج ملارعلاخ اخوا انولطم محلل اهيريظرل ومرحروعلا ىف قانولطلاو ضيدلاف اهيطترلد لمحل
 اهلمح م طىجل اوةسالاثؤصلا الط عرج مرح امهطن »زلم لاح كد
 ريتال نسز لاطااد قاتعاما الد اهقيعد سافنلاد او ضيا لاح مسن اولو ةسوسمب عد
 :ل افلا نل لب سلأ كاما بختتياد اللا تافلطلا نيب عمم مرحي
 ةهجحرل اخس |ىالطلا مخ كيَححو نا امرمش بف يحال قلطد ميناس اىدحال مشارلد
 راب دال قيوم تدر لانس دل قطن قود تلم

 رزتعتناالا



 نندولبقب مل قيرفنل تدر لاقوة يه ”ؤنحلاد عمجل مي ميركقنعإ ناالا

 سهيشتل |سارءاح اذا داراتلا تلخد نا تدرا لاق انلثقلاط تن !لاقولو نيروصلاو

 نايل )لماما بت 3 هيلع لدي امظشللا ةئشيل رن آل ايقبماو نيد تالف ءاشأوا
 تائولانمقالطلا تدر | لاف ليحرتسو لاف رافو لمفلط اكول ةارمامةّنصت نا

 تاقايبز تلكو ارارلا نلخد نا لاقول و ككاو لرننملا الرج ارشسلاو غسل ىلا تارفلاتا .
 محاد كورازلا امرخ هاالمناو ل اقول لقي د نت دز هشوا ابوي تدرالاقرحت قلاط .

 مناد لآقول هىاعت ردنافوفحيف نيما نال اًنطاواره اظابفموشس و اوي تن درالااقرن اهي

 لاقولالكي اق ددعب اًماعط تدرا ل اثمث اًماعطاكاالداًئيز تددا من دحاّمكادل

 لاقف مويلاانالن لك يزل )ب ثواو نتعم هم عون هرتف واش و ازبخ ككا نا قلاطتنا

 ناكرا لاف مويا اوني ناالرب الا لع فلل رقع اردبملا 1 ائْؤّدلا ريل كال شاد
 ءلويفوشلاوطل اريرطدرل ا جام , اةلتفي مل مويلا تدر | ل اقو فرانعو ا ق الط ةمدك

 ةلجئالطلارلح عفرنمن ال نتريمل هربقب مل متناءاش نا تدر ااق م اًنلث قلاط تا كاقرلد
 لاك معصتخ)ب لج ىنرب ا كدب] ةيشمو لوحرل اب قمل عتلاو طفللانمرب الذ ةدحاو
 ةسيئلا اذ نؤآكى عل عم نمط فلا !فرصولسدات قائونمم_..اوثو لاح ندد
 تلاكوأو ابيرجب ت قرص هلا :اذلي نا ةارملا ردو همااءانش نالاق ملئ امل قل اطتن الافاولد

 عمج ماو قالررلا تعمس تلافقذ انالف نلكن ا الث قلاط تن تلق لافف اهلل تفلط
 لاق ناك دارت الما .ضعل ثدرالائو ماعظفلب فاول و نيب قرص طرشلا

 ءزصاخ ناك ةنيرقاه اطبق هيل ان قسرضعب تاّرعل ارش قل اطل ةارم [لك
 هع تدر (لاقو ىلا ةا ارمالاكردا يل اوطئاس لاقف ةليدج ماك هتجوز
 نيه اكولا نم قئلزم الا تدرال اك مث ابلحر نمئانورحول انو بت صاح

 تعبد 1 يبن رت نس داوم > تكاد اقلاط تنالاقولد

 ىضهس ريع نب نيب اع تحوزنول لاقن هسأرع ننب دشباع تجوزت تلاقولو 1

 الاعلي اهسبالوا هتارسا ' الل اكول لبق اير يغ قماش الاب تدر ا لاق نقلا
 ةسن مورس لير نرد سكه ّؤ' ل اقول د لبخمل ةجدزب تبا عل اكنبلا تدرا لاق

 كن أك ناودرب مادا هن دارا تجوز نؤلط هاوس نبا ءسالزلملو سَ َنْسَم قال

 ظ

 - سلا سس

! 
 7 اكل



 ال نام ةلطب تفلحلا قولو -نمن قرص جد ءتدرارل لاتدرخا نبا ميبال
 نانإرسا ا ناكولو امقب ملو سابع زي ترصف ان او نفاحام لاق جرن
 ديطاذ يحوز لاقفر نا رهن اوارجع هاىلا هاتلحر تنب تاخد دننب ةطاذ

 لاقف ايما وز ىلا بسن ةجوزرل سناخرا وإن قجودز ربع ندر ا لاند
 . تفلطاحرلبكول واهو نا ادطاب قلطت د له ا قلطتمل قلاطك الفتن
 نيعترغ أر تبالل اص يال بد ةدحاو تندرا لاق مهابزفلطل افنانل تجدر
 ثالطلاب نبابلا نيابلاب تدر لاك مث اناث ارقلمو نياب ا تن !لآتول :باوجبل
 ناك نير روب اكل تقلطب مكزتواو ثلثل عدمنا لبق ثالشااوقب[ف
 كنا ادقعب مد هئرومؤ ةاطدعب موزدنمل اغا هثداد دامت تامل"
 داو يلغ لوصت ارقا جوزنل عمت وم مارا نال ىوعدلا ععتمل اهل ثراالذ
 نأ للاكواو لبق ةهنجال تدر الا: قل اهاركيدحال اذورنجوز بطاخ
 امملعاليفمل آد خلط مجدز تل اعف انرضحوأ و ءتحوز تةقلطاعن ةرحاد

 ن أكولو اهم ةيرنجاكمدجوز عمددما و دقي مل ةتزجالا تدر ال اففلدفلط
 بنيز تقلطدا ئلاطشمنز ل اكول و انور للذي هن در ١لاثو ةبادد لحب اَمْوَص
 لبق مجوز ال بنز فراج ثدرا لاكولو متحوز تقلطبنبإ متجوز مساو
 منجوز ذل تلاّكوادلاففلا يكن يلقان ةض:لاوزيزعلارحاص ب تنتدو

 تفلقارت اراقولولبؤيرلا ىرخا ةيطاف تدر لاق موطن تفل اخذ قلطةيطاف
 قب اسلاوسل نام امب لنه كس دق والا بق ىرخا ةطان تدرا لاق جدعان
 . ةحّرمل َرصر غد طاذ نيلط مل ىث, ناب اعمالك صسو خئارصلاب تاب انكحل ائحب ال
 لبتول و ىرخا عضوم اريك وأل ف يكول طببب) ةركذاء ضب قوه د لاوسا

 رو هسفندب رب حال [يتو اقلطمرئالط مهو قلاطببر *ارم|!اذببزإب ديزل ٠

 ْ ضومؤارلة نترك خيطان مىجيؤر عس اد قلاط درطاف لوف انه ئجداللاقدريخالا

 7١ لصالءازابتعا مجو[كلنذ نيسح اب مش اىنا اري تدر (_365قل اطل تن
 0١١ د ةجوزب ةارما تفرعو درببرهتطا ١م اًنابّتع ا مجدى كل بفم درانحاوه د
 | ١ ىجسابعتجوز تفلطلاقف ابذع مسالا ازبملو تجوزت و تامفىرخرتلا

0 



 ليثودن ارماتننإطّقل اطيب ها لاخي شرج امتهسانكزمرخا
 اضق انت نكلوأل وار وتم وفرنا انه انهار اًمارطنن اف هن دبرب نا ولا ام

 قلاوطركجروا ةدحاوالا تدر لافرت الئ ولاط تنال اقولد عيجرشلا ف 7
 0 هلنلاقولد ددعلا ةمصل تالت بد مل از الذ ال اىلغل تدون لافروش

 عقفلاؤن عع نس نتلاو ا دا ا ٠

 بلغ اذا الا منيكم كرسبل د هاط ثلئب مم نيباب تنا ةامجل لافي نال يناط
 فتكو له اظابعبنت ند كرلُع اجرك اهبول اجلا ةسرفقب ثدص ىىظ اع

 افلا اذ كيو ءالانع اون اف داص تنك نادين 2001 اجد بلطل او عسا

 ارم ظفللا قالطا ٌعّمصْخْطلامركدب امل نا نيني د بقي ام طربص ل نيسسح
 لغتنا نالط تدر لاق كل اطبتا لاق ناب رب مّرصاس مثرباموعدب اميدحأ

 ديقياموعلت نا ةبنانل اًدطاب نيدبراعدا له اطل بتيمل قالطلا در امثدا
 دي لفوز هيلو !انإ الوخد رعت درال يسب

 لتجتيالو ءدنرقب | هاطر نقب ماعم ص خوي نال اكل ١ نع نسنيدامهاط

 تشمل نبعو قالطلا ةفلل ا غجن | ففعل اركسكا نريد اهضدد

 , :تمزجوارْخا طبضب ند كال رضو انظرو اهاظإيفيف تابائكلا

 نلامنتبي الو لب الف طنغدلاب لصفر ملغنمل نافريسفتلا ةرطن الاقن
 لفي الكيعسنآ ناو قالطلاهراملو ادّيلع عقب ال اًقالط تدر الأف مي اب ةااط تن الاق
 قاّيولاّلحو ةمساخلاباوبك هضركلا نسف ءانئادسسالاالانتدب و :نضرق هل
 ةيلعموان ستتاعلاوةيناد ببسن يب الرمان ان !قرعألا

 ٠ ماع نعل تدقحا شطعنمئءام برس اال هنأ لافذ هنم لاعزجر

 ب بام
 نئس ديلا يع تن

 ْ ةكياز أنملا -نضتق دك امن اكون ناوي انو دما عطب ينج ال: نيظعزم

 ظنسل ايرابتعال هالامعز قب دماغ اماظولا لقحادا :تييلار وامام اشلا
 : كانك اًماع برسلا ف اى ناو موصخواًضاخبيرسلا ناكن اوةمومتئخ ايد

 ظيزلاب ةرات ماعلصصنختو لال تاما ىشطعزمر امال ت يرش نالاف ناركملا

 مرشسل أب ةراتوس ورلاركاالمد اذلاقولا فعلا ان ةراثو احا اكا ال ساو لاقرل اك



 ' وا عا * موبفمطتقلا ناكاذاو :بعرشلالع ةولصل مك
 رينج لا اننا اغلساءاشدا تاناكلا ليا اسم: ىابتسو قالطالا كتزعطوللا

 نيش در الاقو-ببزز اوله دااللاكوت 2220 دلابزاجلاملا فرمين متفبفاتطفللا

 لالا نونو قلو قاتعلاد قالظنا نو دروب هاب فاد آيإبقبف كلي شدد

 ةرمااع نهن ريغ ا ركايألذا فاحول انكز اج طعومكأ ةديعب ةقيقحلاد افراعتم
 كح انملع تملا تل> ةفراغتم ةق شح 31 ا كناككمراو ناّصغالو فانواكا ذدد

 اهراؤي نطلب ثني ف استييلا و ءابفشو ابلغ 39 00

 ثلاحشدخيلو يفد درو اماوإس اهل اخ ابضلا نبال اق تل رتل
 قال ناكن اره اظل اى ساو انطإبكإج نيعلا تقلع ازاجطمالل ا؟هاربامئوند

 ترشال:.لكا ال متاولاكولو اغن !ارعرش وشر نلوا نجع رو !بقب مل قانععاوا

 ديف ذلد قلوطواسش ل اكول و لكذب هديم تضدخا :رعكلامظزعد ا حلم هب دارأد
 لنفسي دار ادرارحا قدا اخلاقولو تاحوزلا قلظن مل تاجو) نود براق

 ةدحاح هن اسالو .ندعالو تثرعالو انالذ تنئاك املا ئلخوأو هراما قع مل

 تنالاوش مالعالانوابرع ءاعج فيرستل ابو دسبعلا ادساكم ةياكحلابىواو

 القد جاحد رز تاخاامل اقولاذكو كونملب هديه تنآ تق يغصلاعوكعلا ةج احلا

 . ةعالتلا ةجوّرفلاو ازعل نم ةّنكحلاةجاحرل اب كالو ءانمل تيرش اف الجورذ
 لب الاشرف ا سشرن قسد قام لاقرل ناو يدا و ملا

 ناكراؤىل ةاليرطلا ع ةيرابلابو كاكاو سيكل ري صحلابهرسغصلا

 عقبالت اع اغلا نولينااكل والا طقرش ءاوؤلطملا_9فقآلا دسم د قازطلا

 ثن ل اقوا غإبف قلاط تئاف تطل اوا فه ةقهارملاتوكذ اًقل عبالو موصل قالط
 كاىنيعلاقااط عقب هاف القاعد وم نا: انما |قلطت مادخل لبد ةلبو اًرغ قلاط

 - نيمو برشا اع ةركاو المخ زجوا نو مرلعربشملاوميانلاو لوبضماو هوتعملاومسرجملاد
 : ىو ابهانتل عل ازدزب ءاود تنسوا شواركسم امرشتح نسرنا ماجي و برش

 "غلاة لافذاودل اوفا عيحتفنذ دق اط عقد لاقعلإ ارذ موو يبل اكاوزرخ برش

 - ةطوجفوصل دلل عدتراصتمكت ثلاثا | ةداعلاابرئساف



 رباموردانعاورقالطو .حاكنو -عسو تدر عَن اكاه كرو ةنرونلاىلغ

 قلطف يلع ماما مهركااذا ذيفلازم عنتمملا لوم اك جل هركللاماو دن افرض
 ديرك زو ةمالاودرعلا»ىذلا نود دي ضرشلد دنردلامالسا فني امر والطنفن

 الطلا|اعرحلل ا هرخارلد ريهتلاكو اركان قيلعتلا مع الو اًركم ءاضلالاب ٠

 ام قبفكلع دان هركلان ولي نالقفأل طدرس ءاركاللوئا ظن ؤلطن

 لاه عثدلا نعارجاع ءركللا نولي نا اشم .طرقوا يلغتاو ائيالون ميته
 بولطلان عشا ناهناةنطؤع يلغي نا بلسا شل | هريخا زا عنساو ا كدواغمو ا

 اك اظفلزقوتل لب اهربغو سبملو برضلار كنت طةليبالو هور كلا مب مقوا
 حاربملاف فايس اباعورم ئوحاذا اهاركاد كب ام بلعنملا نم ةوطشلاا دايتغ
 ووطن ادغارإ- مهل الاوز تجوز قلطل اقدم ةلجاع بوق عب فوجي نال اركسلا
 . 26 عقو عاقيالل ىفنو مب طقلتخ ثالطلا اعاهرل اولف عاقبال ارصقبإل نارسم اذ
 ررظنالناوُمن كاستل أ ةيعاوطلادنعت آب انكل اك هارت ادزع قالطلا طغا
 تالطلغوا سكفملابوا امل قلطن :قلطلع ههركا نان هرابخإ لعل دبام
 وا هابخلا يلطف وهل قلطب نازعو ىسكعل ادا اميدحا ىلطن نيتجوز
 ةم(بام,يدحا قلطب نالعو ا سكمن انوا ىاحن ركن نالعو (سلعل نواركلا رج
 ادذح بولطل اق ورو ترن ادب دترملا ن وكي نا 34 اتنلا عئو ةنيعم امدح ا قلطف
 دخاو كلخا للم اذالتاو لبوهلسبحلاو ديركلا برسضلاو فرشل اهطتدإت قلاب ٍفبوح اكمنم
 لتقلاز ايزبرحاوزكب ءاركالا) صب و دلبلا ننقنلاو هبحول اب فاو ختس لاو ميرح

 ٠ فالتخاف لسنا ازخاويفنلاو سبحلاو ٍفانذتسالاو ٌبرضلاو اهبغو قالطلاو '
 بولطلا ةرِظِإ اكل ةاضحي م كيو هن اؤلئنبال طفلا و شصلادساتلا ٠
 ولان طلبوطل ىسيللو مهقل اب ح تالطل الع واكالا تكن اذ مب هتريم ا د
 البو فاوسالاو فوطلاو مجول !ببوستيور الملف عفصلاب هقرما وذ فيو د دلاولاو
 سيلان النادل اولاودلول لتقو ىسبملاب فيوختل اذزتقلا ناك ناو ءذخاو لاما

 ريكحلا كل اد ءاركرمذ بم يؤخل اذلان فالتا اعمارلا«ا تاك ناد هارلاب ظ
 فيلونحا انالالصحلاك تقل الع هاركألان | هود و نرترتعملا ميل لامىذلا هياركالو ا
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 :ادانازمانلا ررضورلابحاصال نخ يب تفرك نحرك مضت نيا اربغصل
 دقلطف ءاصاصفلا يلعب جدرقو لءتممتنلا الاون ئارماةلطل اقوله الطرب دّررمملا
 تلطباوات دا ىضن كاف الا هزئارسا قا طلة نان ركل الا هدركلا كونا دس ان

 38 | 7 1 علباو نذا امرالوثد ةوىلطن لركن الالاد جد اطل اقولو مندلطنى وص

 ا |متجوز قيلظن عر وركا ول دريل امجواعاركالذ وكب
 تاقفر يامي سب ماظلا ناطاسلا اهزّحاولو لوز اعيد ا قدعإ و اؤلطن ةرعدا:صفح
 ان اح كلفتها !فلخ قح مخ اذ ىدنعال مهل مل اقف مل ام دا معضوم ذرعا ا“
 يلذاذ ذاعفيالضلخكرج انرلكن ال ؛ نائفلخو حا دلي ل صوصلا اءللاقاداام فال ثد
 ربع ديطانتئلط ءاوقل دازانإب هرككا كرديأد هاركا اانهوريبخ لق الدال
 مقبمل هطورشم داع تلاد اش نا هسنفن ةلاقوا فانولانمقالظلا ىدنوارتحدز
 3 0 الا اديع ندب اباحو فص ةيروتلا| اعّداول دن نلظلا

 اًكجاو اهل عجز ملوقلعو ارح ورش رضعس ل الخال هاركالا] وصح درشلا
 ال ! ارب 0 هاركألا غد داوئالطل 50 دىارغلاو ماماللوهد ثكل اينع

 نا منيب قرص ميانرا ص ناو تشلطا# انوو اهو احوملاورسخاك ديرب

 يع فيس قيفرو قانا ال سستم مسالا بقري لونج كك لاةداونكندا
 تشو ارااؤ قع لاوراع ةنتبس اطل الل ودكدنلنعسم

 | ىنابسو :باتكلاو نياماسالا مماقم موقد اموازطفلل ضلت اك

 معهم دىالطلاب ئاسلأ د نزحولو مسن عمس ثببظت نوصل 0

 000 ةيانكوا نحس
 0 0 : 1 0 حرا رز طلو ف قوتبام

 ف ا نال زيا تف اذ

 ضو ارجاع ]ل 2ع لحلو مج وعجا دمارحل ع الجد ةفاطراو ةجرس ابو

 تناوا اقتحم قلاطلا تنآلاولو عصر تش 0 ا ينمود ببال يانانال ب اب نادرسرب,
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 اليم ومد قاطت ماوودؤل اطفال اقولو تقلطوآَت ابصنبقلاط
 موف ف لح منال ذبب انكالو رصل سيل قعلرمؤش ا ناو قالط هس تعبي مارحر

 لاقو دهريغب رجالا ةبافك جرش هب رص هن مفي الام قالطلا وق لكم

 ركبو د خكر اك ن الفم ا ا يح ا 6 لطب

 ل كولو عضاوم ئئدب مرصّقلطاو | ظافلالا عم قالطل ئون ىالطلا عقب الو الو
 لاقولو ةرافكا ثيزلو ثالاط الذ دردبو مُكنراك ن واذ دف عمو قالطب

 هر افكلاك مول اوس جيس اخر قالط وسو نيمو نايس ىدخ

 تياعوهف ”نحح الفاي مك( هنوخن سى انخخلاقولو نجد زؤلطتاو
 نمل اسقاط وف مدمحرتو كن اك نايل ب رص ءنجرتذ رص ظفار اكو

 نم ىرعلا ةماوقب نا طرتشن الاى طز نا 1 وقي ناطر الوز 1 اشواازن

 متجر ةول هان كلادحوا تشك د حول شقر اذ ملوق منحرن وج اكد نمو ام إئتلا

 تادائمل اد ةولاخل ادعلخلا ةظفلأ مدرك يسكن از 5 درك سك يحرس موت

 بحاصو نيحضاقل اوريبكلا ابعذ املا ىرجار كة سدح ورث رك داب ىذ اريد
 0 كدج لوف دحرتوا نبل ضن تجب ءلوق ةرجرتب نه زك كبد اميداتذ بيذهكلا ظ

 باق فقول اب مش هول لاكولو هششهول قل !اط تناماىف: داحساد اذ كس

 + صوهد الطين لو شان دليفانلا باقدو قالطف ”ةازرفوهيفشوبلا

 ياو نادرا نالطب ولو قالطوت 2 نع اكمل تعال اهل ورلد

 الطونو الط الطؤقل وروما ىف زرصياوون أولا مس اقلاوبا__ل اهداخرصراص

 تناك ىاناددؤ نم نومغب امان تر ءابلا فنك مهينع سال 4

 ةيبسرافلا رك[ وطننا ذل عو نا طيرصو اتا حمام انكذ نمو مزج احرص
 3 ايجزمزا نالط كيب :لاقرلد |معيغد لس افلخ قاو بيدزُرل ا بحاصل
 نود الل مسيو لائولو رض ةقلطيو ا تالطب نباب كناواًرْيَشَر ْدَديَوا
 اكلت تل طىفب نمز قالط هس قالطو ددقالط كبل اند خرصن ىخسب

 ىكيالم نر قالطمسبل لولو جب اكن حب نمز مسوودو كيس ائولو

 ٌفدص اهّمجحارو ةقلط اهتفلط ننال الكب الزب تفل طيزنجوز امنا تدر الاذو
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 مداو اهو قالطارتل قولو تقلطارب تال الخ هسواز اان يالطيب تلااكيلد هدي

 0 يي السل قد مايح صوماقلاا فمرة بلد ةالطكي اد

 ثشدوأتل ”ادز ا اريل اقف اب نمر اكسو كلاقواد ةيانكيؤبت مهنم ناز 1
 اقفيخش اربل اضف اب نس ]ميظيرتا د سل !اكولو ديانكن مدركاهز اتوا عطاد دزاشزا
 تقلطل اف واًئَنَسَوْىالظددو ه اطشإب لافولد اكلي: ءاطخضانلا ١5 قالط ذرب
 ىبتىزيجاوماؤب اب شيب نم كللافد اب ةحوزب تسل لاول طش من مقبول تئتسو
 يملا اقارت مدان تالملاكرلو هد انك ناين عصام فنانا

 ازمؤنز | :مزافول و اديرصىكؤت قولطل يلع تعض ولاول و ظرصمن ١لابورلا
 لاقعلاواقائولانمقلاص كن لاقونوىضلف مرازم قالطزا | لاقولو :بانكت
 اذ اننانكر او دحارصلازم مرج لزنملا اقر افدا ا
 لابن مش قلاطتن لاق اذا اماه ةدانلاب ىلإب نا مزع اع !لّوا نم ن اك
 تلخدنالاقف ناتحول مل تاكو اكول هنط الا لن عخاو فالطل اذ ةدازل |ميإص قف

 0 اذ 00 0ل ا واّلاط ىارم افرانلا
 د يس اوتو رج و ور الا لاو ابهتيعبال افح :وحاواع مثو عنزادا | "فوت كلئامل وول اطّقج د3 لاقولو
 نقلوا تداطلاو ا“ 00 اة طصدا موتعموا | ةَرجتش او ايريفءاطلا نوكشس

 اهبولش ىات ةؤلطد كنادأذ هلطلان و تالطل اهعو العن انك ةقلط فنا

 ةقدنو ملي و نيإبو ةيردو يلح تن تو مرسلا واقرا | مارسوا قارض تشاو
 ”ابج دكاهاب قخا هيون !لبكول هير ىرمتس او ىلتعاو مثرمهتش م نا مارح

 ىذا ئرحاو قرشا اد قارلعاو قرع اول كيبس تيلخو يس هر رسال 0 ان
 نيرمل ىنلاووس ارطغووت دلو ىرئاسلن وعنفنو ىببح دى درج و ىرفاسو

 هتوطق و رصاكن نمو اره تيربو قيعّدو هقيعدوىدج اوىخيبو بايثل عماد
 لن اوشن ا:يلكل ناطمس الواريبسال تفل ةج 2 "مج (ودعو رك رباو رزاص تس اد رزعثند
 : 0000 اًماكوا قالك د4 ا مادنن دكناو رش 0000(

 اهترردزصل ناك يو 000 اهدا الق العائل ادركت

 'باكرسأ

 ل 1 ناسودتن قب 2# -ث. 23:1: ظنةننسدسلا
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 ظ - ةيتخوا ماص لغتنا هعمل البق[ بكمل قاللا ب انكوبل
 ْ ْ رامظنر ابظلا كول ناوىوطن قالطلاَّىْؤ ناف قالطلا فريش ريح كزيتح ظ
 ١ ناكوإما ىالطل اكون ناف تر ناو اًعم ارهاون نا اهموراشامر انخأ 50 ناو ؛ 0

 ا ظ حيسملال و دوع ةححرلاور اهظلا تح امعجارو 8-0 ناك ناوّراهطالف انباب ١
 ْ ش ةسردعلا نايك هتمزاو مس او طفوا . ااهجرذا ابن عمي رخ فل هاقلطاداو ف

 ظ .ىا ' مارعلع ثنا يت ا ذم هراقجزل فال اهيل اهيطولا لع قوش الو لاخلا

 ا ظ كونناو رفا قلطا دااببصووا ازيعميزخ ىوت ناو تقنع ققاعلا ىف ولئسّوح كئرَّرَح
 ٌىعلت مارحرع ماعطلادا بوللاوادبعلا انه لآ ىف دوغافراهظلا واذ الطلا
 ءاماد تاخوز ءادحإ اع مارح هكلما ابك اةىلوةررحالو هين اشتد
 _ ىالو سل اهو إرسل ىف مارح ىلع تن! اذاكرلو  ثحاد افك ّيفثكا
 لولد درت قف اديس ؟اىذلد سجن ذ >5 ملافحلا هزعنت مل ديك انلا

 كحق اهظناواقالطلا تدرأ اناكد ام ع :تبملاحو عننا
 تبا قراءات ىلع تن ال ادول ايف قلط اداوزك مع سلا

 نامرحتل تنا ىارمالك لد مره طن فيحيل قول هرب الو ل ترض ةلزانكلاب
 دن انكجل اد ءدزنالاكومهن مارخرع تنل !تدمرعب اهلل ارش قالطل امير ظ

 اهدع ترخاتوا اهلكتمّيْقت ىلذ اه راقت نا طرّمتْسسو تين نم امليرب الان انرشني 1
 238 نؤلط هرخا نود ظفللالو ب تنرتقاولو عؤبمل ةينالب ظئلتو
 8 2:ناط كرش ق قلطتمل لقا نود هرخاب تنرتقاو

 صا + فرص تبنركلاو هي انكلاب ظفلنرله بضخلا الو قالطلا احلا ؤس
 قالغإ اب زيكولاو اص ظل الإ البدين الزب اند سمح معن ايامككُد تؤلطو تفلح
 فسكت يرو ل عال الطلق الفل ا ظاذل الاد ٠ اكولا نع عاقب لاىىنيذا ها
 ىبقدلابو لجو نسحاا امولازج مدنا نسحاو ضمنا - ارد قلى ب ناين اهلررت ا

 تقلطالار كسا لجل بتولو مدن |ىانغ اوى دز وى: طاوىبقس اوهزقاوىدعتاو
 ايذاكنأك ناذ:تالطغابرقامتخلافذؤل اطتجد د اسحّرسوأ !اًمّرْسرافو كارما :

 ىالطيرارق الا تدر لاقولو ىدطصم ن ىاامهب قرفي ناركدا]حد متجوز نطابلا' 00

0 

1 0 5 

 محا مج دكت اج طيف قيل ونور ديوتي 3

 2صظ1100ا

5 

 ري



 ا باول |ةوجرلا ةتعؤ نالوا ءاكل1 ريم كلا ة اوم ش دفان
 فواف جاكبلا ثةدجوؤ تنمو ملكته هفخا ل ايرزذ ابزفاط تنك قولو مشعل
 هيك ناو كانذةدالالو اعرنقرصو كنب د ا كل
 ْ رودكح:»:كبإلو قالطو قاس ماحر فركعارم ناو ٠ ةدارالا) نيم اب قّدص
 ٍْ 2 التاهل مح ارش الط ارسطو ايل وام يقفل قي اطل اب

 ١ ةنائءاشن ال مجول علة ملل ابقولو ءديم ف رصكاذ تدر أف ف 0اطب تسل

 دال او هتفلا عركشم ل ديزضن عن لاقدا ادرلاكالف كولط عنب باول

 5 د اوتكوهز تاغ افراز كلا ار مجاللعرن كاهن نا
 طاش يذاع اند اكاللاف ةجورعللا دل بقول و باوحل نتتعتمت ىلب نال قطن دئرصب
 رص منا اغدحا نامحو زباتك ما نالطل دا ايسر ىؤا ناد

 هرعلاءوسيل تاجوزلارب وفن هب برب ناتج + دن ابكورناب طاشلا اهروكنلاىهد ناس

 د رب ما اإعمفلخنا اهو بينهما !فهامم للف نيحرس ايقاف اد 86
 _”6ىلو قل ان ابددصلا ةبرمرقو قالطلا ىف ةيادك هن اب انهرعش و هب اههفالط
 لكتجوز تقلطا هلو كوادر ارق ال ةررهظ اوهف ال اقذ لتجوز نه انببلا ريش باف
 تالطلا طلعت اقبلعت ن ايرجلاهتحالن ةاطل ايرازفا نكمل ةضعل ناكلاقنف

 ةدحاوروكفف كلك نعل اوبلا ناكو د لبق الذ نموطررششولو بلا لووؤن ديصاختدا
 . ناكاواضجاما نال عقدكلكنعل اينلا ناك ايدام بسلا ف ىؤيسفيمل 1 ناوؤش
 عقبال ضورلاو -تاقو فتون نقشة ا ال افالن ةنحاوزع
 رت ووو حف جنا دلاقف هد فالطلارم ل كيل اتولو مب فرتعل نا الا انفلطم

 تالطات اتدوحْنل قولو منيبالف مداد لاقوة رارقاف مأ ةدادلاقن ىد اد قالط
 ظ ةيايحف ان ِزيسسلاس ناورازه هارب هيلباشنالاس .نافمدادلافنىِداد

 الطات كز ءلواتان اعملك ليعاكداذ يسع
 317 داحلاقفىد دادار نر داعنل اقف قالط ا ثرل بقول درا بخ ال حرصت ذك!
 تانناو قالطل اارارت نك مال وتفن ابلعومالا نا اع نقف كارما يتابع

 ١ ةكونرباكا عندا ع رار نلريل لع مرح ارضا اقرلول افلا بسس

 00 ا يي
 5 ف 0

 بع



 نب باهذوهو ئالغل ا ررص سب نال قلطت مل اّنب 0 57
 ءائناوار ارق ز يختص نان وكيذ قالطلا ف ارهتش مع انخلالهقملا
 اهتبادل لاقولو حاكنلا عافتر بم < نالف ةجول غزه لاقو هتجوز كَواشانأو
 اياقازكملل اققلا ل أف ماا لاقولو نارغل !انارقا ناحاه جو

 تاةواوىداعفلاف بيز يل ايحتاص و را ىلا 1
 تبطي داحرعيل خامل انا ن الرظن ميشو هتالظل ابار ارش نوبي اتركني 07

 ةاغسالل تقلط اه اوس ارم لاو قرعالاّولاطم ةارم كداب ا لاقولد جابازع ْ
 ا !يلطبرمل هاوس دل ةجوز الو غرعال قلاوطءاسنلل ل قولو

 قلطترل هنجؤز ىلاراشاو او لاهالا ءالؤه تؤلطل افذ ةوسنىف ةارمامل تناكماد

 قلاطىةمكسلا ٍمارم لك اقودد هئارماتولط مداد قالطاان نانذ ف لاقدلد
 غلاها وهوولاط تسلا و ا 2نباح ةارمال انو انكو موجلا تّيلط ادم ءدجؤا د

 منارم قلطنمل ىل اهط نإ ءاثز الاقولد ”هاعّد اول ةليرلعل اوا :تيبل امص صخت لوف

 طيماعل ان لاك اكون اكئلطت ما ىدالوا ماا امه تناو قلاجوؤامجقزن :'ارمزكل اكواد

 الون فلط تحوز دارا اف مب انكوبف مدا د قالطارت تر لاقولو مجد إب تناو قلاوط

 . الواهيلارشي مار 0 قلظنرول ىزؤلو تقلط» هازال و
 شاول اقول مذ الجليو غراس ا مز اف مداد قالطارل لاقو امن الخ اهاهتسالو ابؤاضا
 ئقلطمل كل افولو ةيمش مزاف قل طنب ز لاقول امزالنخخو تفاضا مزن اذ مداد قالط
 تلاففر سفن ئقلط تن ارم الل اقدا تنلطل افف انزقلط رم عضضت ام ملا بقوا تقل طل افن
 تالطل فام تالمنقرخ لاقولد ضيوفنا اولاؤسل العب ْرَرْسُي من اء عقو نيرلط
 تاليروقيناالا قيال اذت سس ٠١ ْممْرْكاَ نكاهر لافف نسل اقكدا مدا |مد اداافن ضمد

 لمن عنضلام ملزثاعلد ١ بزغذادعبزا ولالا ١ دركاهزو ندد

 تالطِْسَو قالطودو ٍقالط كي لاقدلد مالا ارسل ين اشاال اعل ناداهقلط
 كرما ثمنلعن ناليقنرلا 20 وبدل وخلل البت كلللا منو تمدد
 قلطتماوراتفلا نيستا ذأ قل لاق ءلعنرق ناكي قااملاقداغلاقفقلاط
 ليك رمد نيلوكل الع نو نأ ؟سطد فدانفلا 'لاقو قمل كونعبلا مططربر هاحرر

 اح
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 فرص 0 دالا اامرنإةديذاالا عونول اونا !مطقو عناق لكجدز ذدأطمل
 لافث كلهن امرا نبل ادنباي كرمال اقفدكم افانك تمفرخالاةدلوردبم#
 بسواد باند اول اكهويبو كنب ةينلاو ملوقيفل متلحفامد : ةنيلاد نب ان ارم |
 بى شق داخل ءاانزمز يه ناو اوانزلاك هير متم
 كلر نالافذ ترك اذ تعحرخو ا تقروسوا كن ثينز ررارم ها لاكولو قالطلا عونوب مكلف

 ع كيب ىلا ىغ از اقول والوا هرارشالةالطل امكحىلاط تن اذ تحرتحو ا تقرس وا
 ئلولموا ناقل اطشنا ةدحاو لاول الذ ةيسحلابىذ ناو عفدوجذ ملونب تالطلا كلو

 ٠ ءاذا !كيثو نس لتحانا ةقرشلا تعلو سب ابرار ارم الا اقولو ذقلطالا عقيم '
 زاقود نيا ريت لامي عاق متبل ججرب لطم نياك !لاقولو للرن نم

 نم ابههدواو تفلطىؤلو بن اجالاد ا جنز الثا لكببالذ اكلهال د هو هنجدزل ْ

 نيو ر طر اع نت ء أ يلع ةحوتفم قرط عبد لاول و تؤلطوالطل ىذاد نبع ::
 ةبانكنابخلملا قوس الع ل اقولو كقلط تؤو تزخاتل اافف ىو: رق لطئنخي ل اقول .

 وباسل وهيه بدا هت انيك قلاطتسن اًناقولو
 .قالطلإنهل اقولوقلطتمل خه: كاك كولط ]اقرت مدركرد تنماب
 انت مما ىول لئالط قمدلرب لافولو ؤَرم ال ائاطرعملاو كلن : زلط فد مدرك

 /لل قل لاقولو ق اطل اةطساونلكتم تاب عمل اهتيلطكزا ئالطزلبا تربل اقواد
 لاطتنالاقولوزنب انك كلل ١و يرد ماع أ اقرا ربا منول دل وانا مفتعا وتم د
 تاتو لاطإق خي ايلا لا انك هزصيربل + ل: عم 7113 فاثال

 | تاقلطنا ةدار ابان ةاداعباغرهاظلا فدخ ىرخلا عشا رلا] ل هاراب هع م ظ

 ْ ءيعدزب ماد زمن ازاؤن !ةداولافقل انا ألا انييغ عجري ناجل
 لاقنلالاةريلعدزبل د قالي كب نمفذرا كا

 نيفيعضوا خغاسنلا نمئآشلوا ةقيسطرخّوهو ةولطيتنال !!اقول اك ىول ناو عقب ام
 مجول اعاهرّوصو فاو ان انهدمحب . || نهركذ زيزعل محاض نان بت بل ةالاهوحو

 تتلو وريلعدزسان الطباخ قم دز نر كلك لافئلازع نه قنرف از اشأ اان دكنلا
 ما ءاوعتمصرب كنك يلع سيق بأ هذول طب تاما وق ليس اق ا نلاشلا دك ةرهانهد
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 دولا جيا عراة اضن دات أكن الا ةفلط تنامهون نطو اْزَب

 ةاماو قالط كيب نمْطز زول لقول < هباء ؛ىبرج يركذ - اكل

 س اغا اكو متحارسص مق للم حيرص هنا اهلل قو جاتك

 تامعالا 1و مسهل قبراو الط 4 يس نم دز اني ق3 قداتفلا اة ضاقلال اق

 بيئرلانمزيلف ان هضور ادريبككب حاص لاخذ خبابعلا رص نا ففاو ةيانكدلا

 ديعىونبمل نو ولام عقد قالطب ا انا رنا

 ىولو افل“تناواثلش ثن از اقولو ةاقاتلا بح اصلاقزم ال اهظيوفلملا - ْ ظ

 الطلة مغ زب يب قمن اهن ءاوتل افشل انعؤتنا عر زعل انتل لا لعد ثم
 تأ انكار لك اهب مشتت اروصلاو ةيادك مند ةدقالطلاركذ مدن | ثاوتعلاد

 نكون اطر ادلا هنو ىلا ثارم الاقرا ءقلطت مل ىذلد عئرل ب فلل كانا

 _ت اقلطلا كيلع تددر لاقوا مدا دز ابوتب ول قالط هس لاقولو اهيقتارما

 ةلئاداب كلّه نم نزوا ١اقلاط تن احا م اتي ل اقول د تغلط ىزلدثللل ا ٠

 قلطن ابك هدا درازسم زكا لاقدر ان فلاب ابكتجوز لاتولد ءاعدا انيثمن ال قلاط

 هريغىغ ناو نؤاطمسنفا هي عون شهوانز ايزكشيزوا تلاطرئارم القواد

 تقلطه لعن ىفعويروكن وخر دامايركا مارحىئزب اذا رخل الحل اقداد الف قلطاوا
 هدد فعلا اقل هلو تفلطوش انيزم ماكنر دم هارحنتزت راك الجل لد الفال
 ”ىاخالن نكتب انك نول ن اثفسالد عذرلا] اق ذي ادحزلس قش راكب اكن

 جالا ةقلطل ال اطتن الاكواد ةيانكف ذر واوخ ل ده هن در 3 لتداول ظ
 انهاطؤوارم اقلطاسرا لاقولد لادم ان قيلنعتلا نم ن ايري ناهتحو قلطت لمت
 عتداف القول هلّذع مقيال اقالط حلاطتن ال اوك عفو قلاطتن انن كذاب اهيل ع عقبال

 كاك ثور ىتءاشدعدا ناابش تعذردت :دارعاؤباربراتساواالراه قالطلا ٠
 ةيانكترردسدا د الطر اذهارت نسلاقولو الب انكت .. قل نمادريؤل الط كيسلاف

 كك نافرانلا 0 0 :اقولدا سنقل ارؤصب مل مثال دارملاو

 لاش ةداهشواا تن الاقل دلاخل قب ادقيلغن وهنرشننل احةجاحل

 ربوتنادر ناالادي 0 متيررشمل اكول ورب قيلعتلا تدرا!اةواودقايملد , '

 ف

 0 ا ل



 "ول قلاط تن املوقل يفصل ىلابللا مايال احرركّس لع ةلخاتلا مكللاولاحلؤ مق
 عقب هاضراوا ن لفل ٌقلاظ تن امل وفك بل عتلار ولت ابزعملخارلاو ءيجنال هقيالك
 اضرد ىلاطتن ازاكول و نيو بقي مل تيدانلا ثدر لاقولو طع دائغلل اخاذ
 تمس ارش نين ارملاىرحا قلطولو همورش و هاضرب قيل نش همددقبد ا دين
 هل اش ا ةراش اللد دي انكلاذ ال4 احس ئخال قلطترل اركي قالطلا|
 د قانعت تالطمرارقاد ىوعدو ُلَحَؤ رؤعزك ةنطانلا ةراروكرسرخالا
 "ب ادكد ايلعنتر نمزكتو الطلا اهنم مطب ىنل يد ةبنل |نعزغل ارهترصد
 ركل د ءاكذلاد ن اطخل ايصنخم !ًاههش ق الطن !عؤيرغ قل هد اك
 دريم د | دارس ةر اال خلا ىكدمدقب الدا ةي انكلا عر دقب نا نب
 ان من[ ناو ءنر اشاربتعت ال قطدل عر ذاقلاو ني ةداره اه زقيرل قالطلا
 . الطلاب ىؤنوالعف تيبل !:ماهحرخاو اهرضولو يانكالو رص التر حلك
 يي امل اف نقلا سل اقول قلطتمل قالطلاىىنر اهيلبد فرخ دقلطت مل
 ام ظفلتو هنحوز قالطرسرخال اواقطانل | ب كولد قلطتمل ىهذا ناهس الد

 0 قلطتلعاقباذي انكلاب هنرمل نأف طفلتتمل ناد عفو عل هاذي انكل !لاحتك
 ١ ءانالابو اسعالاخ لونؤلا ذل ارئقنافي ال بباغل اورضاحلا نيب ئرْكالو تقلطىفت ناد
 0 ا دتعشو نون ةلاجالد ابعملاو عهبب اك دوهشل اطوا يغدو صاصقعل |لعوفعلاو
 اياْعدا ناك ارضاح ايدقعنب ال جاكنلاو .: لوصولاب لول لَك ااذا ةيانكل
 ق'امإل افرش قالطل اظافل انما هريغو !قلاط تن امزالن ايوا قلاطجدذ كولو
  هبتك دارلان قالطلا باش ادؤلت لو لق ارّهيم كاد يقيل سكامارق نآذ قالطلا
 تتكرلو :ّيبب هل ارق اوان ارق كرز ويح لطن مل ميكن ا هوهشلا رههشرلو هنيه قدص
 باكا اهلصدز الإ تفل طول اطن اف دعن اما نيد ن افوظن ردوا ىودو قالطلاب اًيانك
 امين تْناَحَنا اًنعاركلب عولبلا وج ّقنمل قل اطتنافواثك تارقاذا بتكنآد عاضما
 كاناذاب_كناوربغل اًةزرتقيقلطتن نرش مل ناو اهريبخ ”ةارتقب قلظنالد طفل تثدل ناو

 . كيك ام نعب انو غولبل لبق قلطت اله قلاط تن ان كاصدءاحهب و اقالطد فانك
 . طقسا قرد احل رح دل اناوقلطمت ارذن تاما ورث قناته عاضول ادار نكمل



 |[ ضعي نود_ضعن تارقف اب جارفب قيلعتلا ناكول و فالطلا عضومىوس
 بكاونج !لاقرل د اهيزصتكولا اكق ىذل داك انك ك كول و رصوو لوصول اب ىلخول

 لاقفزياب تنا امه قنجاللاوكاما و رمل جورلاىؤاو تيتكف ناسا قالط
 بكىلو تفلطكفلو بتلف خبنلاو ةب دكلاب ةتاولو جزا اىزل هكذىبدحال
 ىتحقلطت مل دارت اللا جاننحا ناف ىب انكلانا اذا بكو قئتس ١ مط قلاطتنا
 ركن اف اكلي ايفلطرك تع كاوا ولاه ف تقلط مل ناد ب اًنكلا امهئاي

 :ضوزلاةاقو بانك نقك معمار ل ]ةااها باخ لا
 كيب وودي اناله كذا لاقواو ق شحال وكاد ضيف فيعضو هو جدلا عقفرلا
 . اهنع تواوبلا.ابوتكم بكف مناوالطلان |! نطو: ىلطنرل نإكن تاقلطكلا

 ةلاققلا اا( تّيلط هي ظفلنؤ ا فالطلا ىؤلدىش امهنيب قسمل ن ناوردع امن ءاويبو
 ؤ دعما مج لف سفن نوفل طش يدش ناو اكسفن قلطل اقولد ىوانغلا
 قلطت مل باككالانعلوبفلا عطقنب كبح ترخطا فل مالب ىيلطتلا وهو ىنعذلا
 كباب عقد تقلطف فلرلعد فلاب سن: قئملاةولو ىلطت ل ىكطت ماو تلق تلاكولد
 وسب ءلكلا ا نال عيرافن انهو جو عفو تقلط,ثرسفن ىلا ضيكت لافت عسسغ قلد
 1 00 نا هوم | ضتقي مل نيش وم عض فل طل اقوووضيال

 كاابؤل اقرا ورب شلارسار انا ذاريذ اهل ىسيبادؤلةلسضن قلطفو كلاس جافا
 لكدواك وصلا دوحول ٌقالطلا هن يلد وبل تالابب ضفوب جال لاقدا تلعؤش از
 قبلطت تحوز رك اور 1 ل نوكالد ص متجوز قيلطتن هت
 2 الطرب رصف 0اف ليبي اوما فرب شل اجياذا قبس جاللاقولد كنك أمرسفل

 سارنق الطلابي: صك ناو امم تقدىاقيلطتتلا,لدربّشلا ءاضفل ادعب مل قالطلا
 تلعج لاقولو طفي بشل اقيلطتل امارس *وارش الكرب اىهرما ]قولو لرزفنر ميشلا
 دار ناو قلطب نارمل نلمكوبف ه ةقشي الرئاذات قاف ربو ههاديبب ارمارما
 يا فوق ا قنتس اري طسوا |ككيلا ءتلعجملا تملا ىرلاو ماد انإكرومالا نأ
 2 رن عم ةب انكل اباهسل قالطل ضيوف راوكو متتجو) لل قالطنا ضيوف كدعل املا
 يف لاامميظنل ئقاوت طرتشنال الودتبلا عمدي انكل ابد عر صلب امزمرقني و
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 تفل ةماو ليكمل طرشل ب عقبال ةيانكلاوا ةيانكلاب عفبالو عْرَصل كين غلط
 ناهرحا اقاايىتيمل ناد قواتون د قنا تا اقئكسفنىببا تلاقولو تفلط حرس

 اك تا ثئلطك ااقف كول 2 كسسفن مساكات ثولو كلبا تل اقف دس اطل اقول

 07 ناو اىكلشلا عقو ثلشثلا تونو كب .ةرؤئاأط تاليطفاط ثا ؤلو كسفن ةلطلاكعا ور اكوا

 ىلو ثلغلا عقو هت الد ددعل! اتت ماو تقل طل افلف احلا علطةولد ١ ةدحاوثولب

 . اهلئاهجا ولو مدعتوا' ام عيد بتنا و ا 8 ةدحاو نؤاطل اقف انلث فسخ غلطعل 3

 كفاولو ةضاوايو شلل تفلطم دحاو ٍوْلطإ ًاقولو :شلابو :يائقلطت نا ١

 ساه انخارلو وركدا كئنجااابكفأ 1 اواددع امدحا ظ

 ناجل قف ضيوفنا !ىؤل سفن ىراتخا قولد هونواتبا 'اكوانبا وعل اان تسلا

 لن ةولوؤلطترلو ماكنا اوا ىدز ثراخانك 71 ةقاط د عتد ترولءىسفل ترثخاو أ

 ثترشخاح افق كفن اضب ملو ىراتخا] قولو عفو مد | ًكخاو|ّادفادا ىوبا ترتخا

 قلاقولو جس ل اق ومنزاخرركخل وقت يح جلاطعنا] تينت.« رحاضلات 0
 ىلبقن# بارتي د ريبغاإ اصاؤ افلدخاولو تنزطو امرتجب تقرص سنن هب ثدرا ١

 هي نو فالطلا دورت عندل ديب اكمل اقثريكرلا |لاعرما محول :منيجب قبس ظ
 تلطن ٌةَيِصربَجَرَ نلولبكولا ىدصر دول از. اةفادترلو بكر قص فود جور

 : دار اتخات افق ىراتخإل كي لبن ةاحاو تدر اد د ايخارفناوجلا اةراوؤلعتر

 يوقع ماجور اكن عتوءاشنال تدرادر)اقولوىلمب عقيل لام قتسالا وهو ْ

 < ١ اف عاكنلاو اًهبرصامضراعول امل اًضرصرسيل م الدال املاف درا ذا عداضملا

 8-1 ال نويت سورا رق ني سوزؤال ذاديرخلل ةند دوا

 الطن ل ارضكاةولو ىوانغل اهناوزسحضاؤأ أ 3 كيري امؤلط نا الاف

 ناكذاو لكون وم لذ بةلذ نسج م 5 7 مدادل اقف هاوخل اقف عك
 ةممجأجل اقنع دولطإرس نز ل اهات جيزل ل اكراد ععيالف اممالح دادتب ااه
 تو اشيوادلاس اذا اؤلطو | انكمولد اانا دل هيفا نالثريوضجلابرف الط ةكتكو ل رك
 اكلئارواطن# ةدحاو انْؤلِط اكوأ و تعقو ه ةدحاو انلطم اهل اهقلل قولو يل ما ئلاخ

 ةزها» عقب دؤلط رف انولطف هحاو اولط) قولو ةرصاو عقب ظاخلا اككلشيو ىلطّر اسحاق طويل

 ا

 ران
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 ديس د سوس 0

 ويفعلاف ذاضاول اك يدلاط حعبروا كفل فو اًدّيمولؤلاطةزجد اكيضعب لاكن

 اك ةروعريخو جيرطل اك ةروعولهلاددرإ اكجمهاطد لال اك !كلئلاددببلا أك نيطاب ل نتبع
 جورلا 5 مدلاو مكاو ثدال ناو عيصالااك ا مارفطل او ئااك هوبج ةوببملا الصفن مجول

 0 او ظاخلاو قرعلاو قيرلاك ندبلا تالضفىلا فاضاولو تاروكنداحنسلاو
 ادزلاو نوللاك ثانلإب مياقىعبي اقاضاوا نملجلاو ىئملاوزملل اوةردارلبلاو

 اديس و غل اود أكل او كضلاو مالكادرعب اوريو قيفاغاو

 ”ًانلمسالا بيري نال اءاغل اتعب كسفنو لكس او لي وو ا قلاطدلطر افون انو قلطترم
 .يلع نب نيعمو ضعوا ءزجرلا قالطلا فاض كيوي اغااك ةوبيطل د دوجولاو عفيف
 رادلا ااه اذالاف نواف ئاطتم د فصل ادوحو تثووضعال نجوما قحئرس من

 ماؤلاطتمب امل نيمبال خلل اقولو قلطتمما تلَخد م 'ادمنع تعطى ل اطكنيمت ظ
 هس الوادبعبي ىلا قتعل اف اًضاولو قلاط كركذو ليم اقول امكؤلطت
 ا(ميلعالطلا ىزاو ل اطاكتم انا قولو ”.هتجوز ملا ئالطلا ناضل ا دم
 فالطلارصا ايوان ناك اميلععافبا ايوا انناكفمو؛الفئشمما ناد تقلط
 ب الف كربوا نب 56 اياراقول و قلظنمل هيغل : قياطنإلا دصتلا دم هكةقولد
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 اسوا حس
 اكارعد اكللعةيالولا 20 اىزلو لدم رسفل تقتئوارخ

 00 ناؤاط قلاط تناةزعلا و :تيعجرلا و رجول لاقوات
 قناطر ارحب :ارمالكوا ىلاط تن اف كك 2 >تربحال ٌناكولو قلطتمل

 قاطلاببعلاقاكوأ وعل قبح اوهدد عا هقئعا نستلم تم
 احكئسلادب لرقم" دال قلاطتن اقرابلا تلخد ناّرآق ناب اهلطسئل ثلا
 انلئولعول و نننعا اهلوحرل ب كلث تقلط هي اكل قلاط تناختفتع اذا نإ

 لبشدتراوا اننا تدجووا ايرحكم ثن ونبيل الاح ضدجو و ادبف أى اياو فصل ا

 11 احلا 0000 »7
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 لان امل ةفصري عفت عئاغواد قلطت مل اينا ثرجوتملسا متت رجد د لوخذلا
 ةطئنلب قيلعتا كوكبنا نمب قردالو قمجاريإ هارتش اء ارث ترجورج هكلم
 تماما وحال كرلل] ازو دنونيبلا تثوةفض السبب كود اكوا ارك

 فصلا تناكو هرابل اوءالبألا دوعز مكملاركزكة كانك ءلامداعيو ارحاحخ
 ظ دن ابالإب از صلخ اهلك قلاط تن انكيتيطد نامل وقكمنونيببا و هعاقيانكيالاع
 دولز ايلا تلخد نآوا يل اط تن اقر انلأ ن نلخدو لكوتو مدن اذ ذالاقواد ب اكئلامث

 تاك فلو ياكدلاو :نونيبلادج لوخنا ا! قلطتر ري قلام كن افكينكو م تنبام
 تن انوه هرقل اسرعب اهزتلخد تاواقلاط تنادي ن بقر ارلا تلخد نا

 ترجو ث ابجارو اًمعجرقلط  دفصنقلعراو يناضل طددرْالا قيلعتل] 2صؤلاط
 ةلحدم دخلي هذي وا عسبمكم لانا ةفصب هبجؤتعؤل د اد

 دج تراعرا و قالطلا نقب |ب اميميلا داعةنبابلا دتجوا دّيعجرلا مجالا ذاد قدعيم
 تاير كامو ثلكب هملا تداع:ناصالرعب ايولطدرخاب ١ تجوزنو كلش كنأب ايام

 نما اك علاتحو تئاكئاورسدم ؛او امردعنبتقلظدرعلا دثدم لاو ةةا لعد اقلط

 نيكقلط ارغب تءابابدوي ابحاكن دتحوا اررعجارثئتعرو :قلطب ىلا قاطراد
 دهس قلعاو نيئقلطدبعلا قلطول عال! مام ' تعريب زينقلط اقلط دزيبرخ ا
 عجول ضيرملا قال "طزركن مب لذ الوا لطناو دعجرلاواريركا أملذ ال وا قتع ناد

 لن ايابن اكاد ةنلا صقنتر لان ثراوثا قب اًمعجر ناك اف ميصملا قالطك
 قلاطتن لاول ونحصل زم ةرولاو قدص تصل امهابا هن ابضدرملا ةييقآرلو ثدازن
 | 0 ى دبى لاطتن نازاقواو هش ثرؤل ومنو عقبال قلاطشن انتم اد داو كوم عم

 رايح | ان اناكز | ترتاكو :طعلب توناربت قلم كم يبةلاكو كاكا
 وا لفعو تالطلا ظ فلما هدباسل قبس ولذ تالطل نعي تالظلافورحملا دضقلا
 قبس هأوع دلبفي ال نك/رةالط عقب ماىرا لحب لحن ناررربناكم ةرواك

 هنا قف وزحر م ىالطلا ظفل عحوييزويعالديلعل رن ةبسرفب الرع لهاظلا ناسنلا

 ربغعيمل اعللمتجوز يلطائالذ ناب طيولاو فالطلا قلطم !عيررشم نا دباس مرإ قبس

 : فورحد اكو قيلعنلا هزيجتلاوزيبانكلااو ايرصل اب ولين طال جوزلا طفل نيج قح
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 تدر لاق ميل اظان] انقذ قاطعا اطو عل اطل ل اط فورحبراغن ةنارمارسا
 ضمحلا نم تريبطول اكرهاطلا زم ن اسإب فره فتن اف قراطاب دال اطل وتا نا
 تاكل وزلاط تنانالا] اقف هناسل قبض ورهاط كن ا نال لوقب نا داراف اهريظ نطو
 ّفلطاوا ءاررل رض وّرحابوا دول اط ايو اؤط ايل افف كح ؛لعو ةقلاطودا اقلاطّجش
 فل اقلافف غن الط | وحر د اصح قننعل ادئالطل ارصّق نادوتعال و ثالطالك
 1و ؤالاطالكس ير دنلا هردوضنلؤ قالطلا طفل بقفل انتكو قلاطقجفز نالف

 ى عيبباانكو عقبال ا ىط ناد نابل الوان طاب وا زهاظن ون قتعلاوا ىالطل اب اص ٠
 دقتعتب الرز اريقمل غلو ىواحملاو ب ايللا جيش ةيروكلملا نال جاكشلا فو تاورصتلا ٠

 ٌفالطل بردحوز بطآخولو نيحيركمل نم مومومملاوه هدفت | ززضارلا انو لزموملاب
 نا هولامجوزوا :جوز مل نا سولو ناطر جبسجا ارنظيوهو باججو ادلظد
 تتلطذةاطل اب اهبطاخو ا ل اطىجوز لافف ىررب الوهد سكة :ل بكف وا ووص
 عقد اًهانعي ةاماجايلافف اههرجل ال ةغلب قالطلا :لكنقلىلو انطابالزهاط
 اهب ةوؤكلا :لك خلو اك تتيرعل اماه انعم :طفلا نعي تدر لاك ناد
 ى.قالطلاامه تبون نحلد راكتلا عطق اهائعمنا لعامل لاكرل نفك ال ئاف ااهاج
 0 الطلا صدر لاقولد اهل نعم ال :لكب ابيطاخرل اس اّضيا مقب الق ج اكدللا طق ثرصت
 ثئاذا مدجوز ل نآكول و نثدو اراهاطل اخاذا اه ادعت ل رجلا ووعد فتاصنالو
 لافؤاج ع وتشواو ةينجارلز اكول ازكو ئلطن م كلفلطل وفال ةلوقت ام غقلِطن لك
 طفل: ىوتمللا] اق عقنمل يل نلاط تنا اهلل ار اقف لطلغيكق الطلىات فحاول
 ملطمو مالسالد الب ىف, ناذ ماكنلا مطف جوبر اذ نا معا ملراق قالطل ابرجا
 درعكبدح اكد تالطلا نةرؤتع ل موك اش نأ ني د هلبفب ماركه ريع جا
 لاقولو مزيضر من اذ نوهطم ردا معن موال ام لت | لاقل امذالخ مليعافتص مالسالاب
 ميو كزلط ءامألا | انف ةيارما مميفو ككقلط مظعو ف نيضاحلا نم: ةيفسن ظعاد
 تعقو قلطاوّيلاط ناو للّه طر افاداو وانت هيو قالطلا هته ءئضلل اشلا قرطلا | قطتنا غبن. هريضورلاوربكلا نحاص) اذ صف ل ف ىربطلا عطق

 اهدا وخيملا نب قرفالوريلا ومني ارك ازا و ىو ام عقوا فل ءازبتفلط كون ناد تدحاو ٠



3 00 

 ةلحاءزوقو اكلكو (سستْش ولو بصنلب ةدحاو قلاطتلافوا و تايانكلا3 قب 3

 تالا سريلاو افلطم ىونلاوس [تنذ ل١ الل ققااوحلج اهدخداوجاذ
 كلام عقو لئلا عونه اهب عفرلاب ةزحاو تنادا ةدحاد ىلاليتن اقوا وزيحرشلاو

 تادقلطتمل قلاطتنارلوق م اتق اعرخاو تاف كل/'قلاطتنا]وفب ناداداواد

 كيلكل ايون ذا كنا اهتم أئلكل لوقي ن )قوم اممدعل ممثل عزخاو تام 15

 . ولد اهلطمشكل كا! عقب[ كساد ةدحذ د الئاللو جول قيؤخ حارا ل اط شارل معا الا عقب

 ةدحاو تهل طرضعاو اراوطاوا رطعا و ئالطب | بكاوارطداناد تاوملاءالمئلاط تناراق

 1010 ا د 1 توم

 يام بل اقولو ةرحاوف اًددعدونيماو ةرمؤل اب ةدحاو قلاطتن الاقول واكل تفلط
 ” دل السنا والعين اع سنا زد ورع وأامول اطتراسناوا قلاط.

 ماد ندد ا تدر لاكولو ناتقلط تعنو وخر فشلا نكون ةدكس

 ١ | طعنا من بما رب ديحانلاتدصقلاةد تكمل ور صو ناوربفب

 1 اكلة طفنلا وا ناتقلط متورولطوا ري /

 ظ عثد ف انيبتسالاداراوا ّقلطا نأو ةدحادالا قل مل دال ربك ان نب مخلالاب ذأ

 لوالريكت كين اشلإبوا ةيئالل ادركات ذل اكل ابو ناديتساالةين ان ارش وا وكلف

 0 ناكل ايوا ءالادبكاتنئل اكلاررصقولون كقلطتعتد ف اديس الاّيئل انا؟و
 قلاط تنل قولو كلعا عد ةناكل قلطاه ايت الل انلإبوا اش لطاد
 ٍْ _كافقلا(قرتشه 2 قالطودو تالطرَيب نس رز بز ةولو ةدحاوالا» ئلطتمل تناو

 1 جرس ةقرافمتنا ةقلطم تن |لاكولو ناتنكخاقلا | هنو هدجب هزوخرز لبق تلكلا قب

 1 تدصن لاقوفلاطو قلاطو قلاطتن لاكول و قل اطتنا ٌقلاطيتنا قلاطتن ال وؤكك

 ظ قدؤلط اقر دربضو اكلك انشلائل اب ترصق لاقو دز بقيمل ل اديك انئناذلاب
 ْ  قلاطبولاطاوايلاط ش قلاطمقلاطتنادائل اطفئاطدقلاطتن لقول و ثلفا
 نلاطلاطنناايل يل اربغل اك اكول و ثلاقلا مذدّنلاطه قل اط مث اط تاو قل اطرس

 رابازرخإ نااهلاقول د ةدحاوالا عغيمل ىلاطلب قلاطوا قلاط مسٌئولاطماقلاطفئلاطفا ١

 َكَعْتركملابوارخالا نو دلو الا ةرحو ناذظهلل اءددعلا اوم

 || كولاطنت 1 ب ؟



 قلطتيملقل ارث كولو نادنن تحشد تلخد هقلاطفقلاطدا قلاط ىاؤلاط تناذ
 كيور ئلتخم ظافلالاتن اكولو ار صرَركو اف ئالطل ) ىؤا وِ اكيَوكول د ةرحاوألا
 مقلطيأ اقدالكلا ماوي و داو اه قلطوزقلطتلاقداد :قلط :طئللكب متو
 ”ةرحاو نغتو قلطاو ا ٌةدحاو ىوت د ناو فركلا عقو فالكل اىؤن هلشقلطل اقف اهلل

 توضلاعتووخلىتسكملا ١ ١ ا ىوداكلت اهزتلعج لاو :تعجر ةقلطقلطواد

 دنعن تنص ىوغبلادنع فلل ( يو كلثالا ةدح ةرحاو نمل اط تن لا قول د كلثلا عوفول
 كلك نيئقلطف ٍبيعَصإبو ةاحاو نقلط ع بص !بر اش او انكه قلاطشن القول دروب
 درا دداو الطب ءاح ازعل في ولو مدبعب قرص نيدضومفملات راقد دابلش

 لاكو اهيلطترلك لكلا ةعباص انزاشاو انكه تنا تكاقول و ةتيناابفرتعب ناالا ّْ
 ةقاعغشو | :قلطرمعل قلاطتن ال كولو كلذل امعياصابَّر اش اوقاللظلا ىؤلو كنا

 تكبد انكيلع تغفدا عبرالامياسنلل اقوا دربال قالطلا نال ةءداو تعثو
 بيرد ناال اوكزافاجر وا اىلئو نييقلطل ولو ةقلط ١ دحاو اكرعتعت وةقلف
 الو كلثعيراو كلن 3 انفلط] حر ع م قي نيدنك فن نيملع ةقلط]ك هرعت
 بكي ايريخلل اقو ميا زم ةدحاو قلطفكقول و ضعب ندد ترضجا تدر لعب ب

 قلطولد افون ناو تقلط قالطل اىؤاد اراض وا تاما ٠
 ا ارحا قلظولد كنك كلذ هنا ارمالرخالافف متارسا
 قلاطال تافراتاا تلخد ن ل اقول :ةدحاو تعتو ددعل اونيمل هؤالطل امي ىو هان

 و ةرحاو تيفو ميدرعل اويل د فالطلا ىؤن د انعم يككرش |ىرخلا لاق
 داراواولوالا اولي اقلط [هذالطلا هي ىؤلو ان قا وش ا رخال ايرمع قلاطتنادر انلا
 انلثئلاطشناز اقواو اما وخدم الائلطترل اهرسفنب ين : اثل || وخريقيلعتتل ! لارشالإ
 ًِي رانئتساللو# ةاحادكنئعؤدربسا اا نلث لاقولو ن اتقلطتعند ةلحامالا
 هقلعتل لويفلاو با الزي نوكام لبا الصنم نوكي ن القأ/ا طرش
 قلاطسنا اق لف اقرشتس نول الث انل ل اصتإلا نعال نيضيقلا نكس صخشا
 ريخالا|طيو فعلا عم يعمم ةرحاور نيتلن الا نري لاقول و كلثلا مقءانلئ الا املا
 هثداطيخالاوا طسول اقل ٌّنعولف ظفلت |! نم هرصق نرتقي نا كل أذل | ةلحاو هد

- 



 اف الادويغ عمي ناري انآ وملف ىذدس | تافطفلل اهؤثشمان | علاولا

 ىلو تقلطاقلاطتن ال ًاقولو كفلحا ١ عود انيكلاوهيفل ا
 ما قلاطشن | هزاكولو ىقلط الب قلاط تناو قل اطيب تسلرقلاط تالاف
 اكلك قلاطت نال اثدأ كوب ا الولر اتل لئىخدالول اهل قل اطمن اقول د ىلطت

 هرب بذاك ناكنادوربخو اقداص ن اكن اقلطتمللمقل طل لوبا ئل
 كولن نب, قرفالو اًضياارهاط تقلط دَّرَق 'ن اذ مفرعت الق انطاب تقلط

 ىلاطنن اراةولف ا تابئالزمو تاي | فتلانمئءان 8 داس الاواًمتبموا اح الا ١

 ١" ف”يكللكنينلث الا ائلئالا كلث لآقولد ٍناتنن' تعثد ةدحادالا يتسن لا كلل ,

 كينلا عيوامتصنالا اشلكل لاقرلو تاقئنل تعنواشلل الا :ايخاول اطل ناكماو
 0000 يا ااا ع

 1 1 ل لا ءاشي ملاموا ساو ءاشيملاذا
 هيف لك ا ا اب
 لا هنزل لب اكرست نكي الذان اهلا فالدا دوعن باسل دبل اقبسسب النا
 ىاه هللا ةنجشم انا كرومالن املا راس هركري النا تا اعنا عقب !طببن الاو

 دوبتلاوب احياانبم اس عب ارخا//لصتي نا ٌبادَكلا افق قيلت ركل
 مف ءاننال ف دارخالا ىف ءل َنعن ان امن النم هدو نار اكاديا

 ميس | ١ ار دل تاهو زو ع طم انا طين عضو نا |
 00 د حسب نال دلل تدب 0 ست او يحل

 قيلعلاروصتبل هانعمؤرعي نا عيال ت تفلحاذ امكن ماد اقري نا

 قلاطنن اهرهاءاشب ناوا َساءاّس ناقل اطنس الوهن رس قرثالت عت دمب ]جنان

 : ى رياواش نا ءاضحن دكئاللا ترتماءاش ناّولاطسن لاقولد ءافالر لاطنادا

 تيم ارادلا تلدخد ناىقلاطتنا ل وفك اّضي اةيلعتلا عني ان لا

 - عليدرّشاءاش ناراّرلا تاخد 0 هاد ءاوعكر اطل النيم درّساد 5
 ماما درارقالاو ميت انك ودا +االا انكي عمللؤوغبرمرد | نش ناءلوؤقترثنلا
 مايا ناب را ءاط دادي اهدنا لاند تاعي 06 د صاصٌملا نعوقعلا ادا

 نيرو مه د

 - ا ارب تهيمن +2 .٠ همس نسمح وع دعو



 قلاطنن از اقوأو ءاش ناد اديز هاش الاقولانكد قيلت ننال تقلط ةرهللا خف
 مي ؛.لعترملو ريز ءاش املاكدل انكد ةرحاو نعذو ساءاشام
 قلاطرن اكولو ةلاَخلو تختؤ مهاد هاش ناولاطشم اقل اط إبل اقولو عئؤرتاو ا
 هش عقيالمن امقببات و ىواخلاد بابلل اعرتس وكل اذ هساءاش ناقل اطاي اناا
 ناقل اطؤعو ةصفحل اقولو ةفلط عقب نافصإا جلل 1جزملادضورلا خالو
 ”هللاعاش ناولاطةرعوول اط ةرصدحل اقولو اعزب ةضح قاع ملا
 ىلا محرم (نلسالا نال قر عال ةصخح تشل طيب انك كسار 6

 ملعاالىوت طيخدف كل والا ”ليسملاب كلا اذه :ضولاوزيزعلات طر ناو هيلبام
 رش االاوا اني هني مل نأذا ارادلا اخريمل ناواربز ءامل ن اقلاطتن اناقواو هعتوم
 ىلإ ابق تقلطدحقنرإ نأ ناو ٌىلطنم دن وج عوفول |نمالعن الا ةؤصلا تلجدو انك
 ثماءفصلا وجد ياسو تامناد عادا زيبقف ثدح ناد وخد نوني نان ثدخيمل نا

 هاند ؟ىوؤاو بدا حن ادا قب اعملو عقول اعنتراخ إم منار ازلاو ىب

 وأو ١ يموت طال رق وال و بابللا هش وك وْضورلا
 تاريخي قياحت نر اةباشب انه مدين موبار الخيدديز ماسي ناالاواطسنا
 اهاضرو ارضغنو ارضيك ام نرجن مالا نر عي الاب ابؤالط قل حول در وفل يتقن فل ان
 ضع نلءام ةلكولد كتولطف ارنهنرصركن اوةضرواهضجب اوانضحتل اقف

 امرتيستم اررتدالؤو اهاتزو ةنّيسبالاقرضن مالاعنالري اسد ل وختل اكاقريغزم
 ظ ثالطلا ةيايقي ال جسزتد ارش نال نيلحير ةدايرشبال قلظتالدرديبس :لوخدااك
 ضيف إما و ط ولع اذا يملا ةررجنمالا فرحي ايوا اهرب )عنب قلكماد

 رس قرك؟غجيالزب لعسفلخمل لاشقل ا ف ىلكول ناف جست اازشببل اهربغ ظ
 ريشا ةرضاحهو تيش اذاداديشن ناقل اطشن |لاكول ثاذ اعل هدرتكالا
 تيا هقت اهداف ناروقنق عدد : لترا تافإتج يجاوتااهتبط

 عحيدجا:لاهلؤالروفلا رنيم با دارضاحيبجا هين ”ةتيشم ولعن
 راش ّموروفل ا يضتغب الف انا تيم ناو بوس .ٍغ

 تناكول وتتسم نود انتيك ةروفلاطرتشتاو نالف او تنيك نالاقولو تفلط '



 قلطتال نادآك نافرونلا طوب ضحوا تيشمؤالو هتبيشم :طقتشيمل هب اع

 0 ا ار ياش ملدا

 دزينل ب قلص انه عينول نا قرشلادقبس افالخربف نافةسيشنادج
 0 لس الو اهي قلعم عوفولا مضلانه د قلطنالف اًممَرَع
 د تتار انا ةدقلط يل ةدراكت اد ةديشاح وخل

 ترجروولو قلعت ادغ تين ول: ىاطن حل نالثو انذاةسش وادم

 ' 0 وع 0 ملظفللا ندد ديلا

 تنلط :لكو نكلعيفااطتن ان انالخ لكما انك« لمن نأ ةتيصل تاكد

 7” ٠ كلعصواترطناراو فاكر ايل اش نان كك حاصااخ نآرذكسلاو
 7 1 ا اا لا يك قولو قلطت ف ءاما

 داراولد تيؤر نإ واخدت ن الاخ اطمن الاقو امكقلطتمل اكلنو نيشدا
 0 ةدحا: قلاطت الاقواو ةدحاو عفن ةدح ةرحاو سؤئلطنش ةرحاو ئالثءاسش ناالا
 م ةلحارو اشوا ايش شيما ناد قلطت مل اكل نالف ءاشن اذ اكل ىالف ءاشب نا ال

 ١ ٠ نيتنلوا ةدحاو تءادف تب نا انلث قلاطشن الاقولو ةدحاو نفد نيتذلاو
 ١ ءاعراىئالطلا عوقد ءاشي ناالا الا هانعمن الف ءاشب نأ ال قل اطمن | هياط مل

 : .قلطم قالطلاب ينبح ىالطلا ىئردراش ناواشم نلف ءاش نا اولاطشلا

 ١ فنلطا ءاشين ابر صيحة يدم ع ا
 1 00 وراس ذا عقيالا ماد عقب نيريدقتل ارا غع الش اسالقا

 د نا نالك َء لنزع ا 10 كوفر احن الو انمنا

 ا اىلاخنش الورد الا ةيزتزا قاع انباع
 ظ دراداتيج او انييكز كاف تدراوانيحاو اكريطر اذ ذا لاقولو نلطت ماتربحا
 ”ىلد عهيناؤب تدر ابايحؤد عنيالذ خنت وبلا ) قس ل اكواو تذاط

 ١ طوطس'ةحا ملد قلطنال ناشي با بابحالد ااضرل اء قش عتلا»ةهراكتن اح
 0 دب ناالاد از خرب ريدا ءآشي نا الآثار ةريع تالق ير ناالا قل اط تناز اولد

 تامواوسل ل اما هبي ديرب هتلر هذ يو ديرب امل عو عقيالف تاقرغملد

 ' نوونالث |١



 نت طفت

 اشاملز لفلاذزذ نالفاشب مل ن اول اطشن ال اقداد هت صل
 كيل ناؤلاطن الاقل د ءاش اشامل مويلا ةلاقف عويلاءاشيمل ن الاف نالنكو

 ل15 تاو تببش ناَكاكَو َلاثولو ثنعتدا تم نالاقول اك اهدحاب ا ء

 لاترم] وبر عانم لونها )افههو تلعقو تق نال اقول اه اموبالا مهي ال كت ىنعب ظ
 ةرامععافجا ذنل اكسال عوفول ارقص ا اة ال

 توابل حل عع ل

 تءاهشفن اتفل اطازن اذ اهتنيطن او اهنبشرا نافل اط امن |لاكولو تس وجيد الل اقرت عاشت اوا
 تعاون سارق افق انتقال لا قالطاك تَأَسْناه ادقلطامقالطةصاورك
 نيد الزين اه امتكدوا بيرادل نين اهاقلحم ذا اقول وجمالا كو عندا ضتفب القش اء
 عرب ةلب اس و قالطالف نيبال اءدح لتبكروا نيرارل اهرحا امرك لخنف انقل اطاقتناف
 انقلطافْض ةرحاوزجتاكاقناتفل اطف نيفيغرلا نيزه تلك نال اقداد اهبل وتلالون

 نماوه الك نكمو دسم ه١ ىحرلا ث درطعنلا عل زعيف نيفيغرلا امم كك ع مدل زكي المن ١
 دقاق ساراشد باكلارخاو إب مماقد ام,اع خلعت لزض طفل اماه امزنلك
 اقول و تفلط ةيكايرن اًفيغر هلكاف قلاموف اقيغدالام وبل اتلكان الاقل
 تالظلا لش ل ني ف ح أذ فيغر نمركأكحا كلكاذا

 دلعلا ةيكيولو ابر لعق لعملا ةفصل ادوحو د تسر سو

 باق دقاق اوُماَف ايارعرياطلا ان اذه ناح د الاقولوفنحلال تل

 رخاللاهوقلاط اان "اقوا انكت لعق ناوا قلاطق ارم اد اكل خرم ل نارتحألا
 هدم ةدحار فالطت كيل لادا فرس مكَو قل اه ارمانلكتملو لعفتمل ناد

 ناقيلعتلا|صحولو تابقركؤإع ءدّتبلاةارملاتماقاولو ناببلاو فعلا اعمزلبالو .
 امهننلازتعالو نايبلاد كحل امرا واريح .اال اصربدححا ك تقلطمر جوز ؛دحارزم

 فرعنا اهميلكلخل دبرعش اداع,لبع قدح نبنلا نم ٌناكولو لاخلا نبل نام
 ىف لاا ف نا تال ادعن رزعاعقحاو قيغدا ىرش رخال ربع اعدحا كم5 دبع
 امو ابي تادحوركل بة اكول نمل, عجرم فراشلا ةنتعناذاهدحا بلا

 كئانلرق م ورخال كرتش رش ةدبع عابولد عوجرالد انيرادرتشملائتعلادتعنا اناثلنح



 الا ةضر( اح اص)اقو هينرؤزتقنعنب نابع كيازغلال اقاكببذ
 ركل يلع ا ةيرح ببس ميلك شربت او مينو يجوز ىرحل قلطملد عنماوست
 - نيهنلاطيلب تيشدا قدا 'لملوفي عشقيم:قلطملا انااعهيلحا كاقناننئبتلاد

 كاد اب اًحاحن ةارما كوكو ثفلطو نزاحاكن ناذ انولطب مل من مزاج
 ش ميتجيزاقواوٍر بش ماكنا" ةهلرس 08 تدراَّلاقوةللطا حب دحال اقداّكس 5

 ةرحاورصقبرأ ناو اس ايب ميل ةقلطمل اوت ارزبعب ةدحار لصتو قى اطامكجبدحا
 نييعتل اب هّيتافلا هرو نييشلاب ىلوالا دل احس موت د صمام ,دحل تقلطاههبعب
 قلطلا/افورعصملا ادزتسسإلو نتبعوا نيس نامل «ملعق فيد امرتيب ه منجل أخو

 دّدهلاةرزعو سبح عشان اوىكعرخا ناكروفل فل العاهد نييئتلاو نبين ادع ٠
 -_ انقنبن كن لع فل نا ركل ل مدال ةروصلا ِخ نيماذاو تيسل راوقل
 ظ يجر تالاطلا ناكولو ىخاالل ىوعالت ةريخالا ةروصلا 2 .نتعاذاو افلطو تفلح

 نمنينلا3 تحل ابسشنحزاكام ا/اظفلل اب ثالطلا عوف 5 نيبعتلاَو نينا مزلبم

 او انما نساك تبني تاق نييعنلا نسيب ةصاينللا
 ُ هزل دك ابزاحناتح طولا 5 ىئنيعوا ّتالطلا نسب ن ان اًئيبخ الد ايم نوكج

 0 ا المص فلحللا يالا تاهو نكن ادار مارملا
 لاقولو لك“ هزهدؤقلطملا] اقوابنم ةتحاو مار انئولو دجشلردلا اممم ميلعو انقلطم

 نانجوز ل ةةلطاوقل نوجد رو قجدز كقلط لاق اقولداتتاط لزب ءنهوا نهد نه
 نلعلاتعداولهتماكم حيل د نييغنل ايرمولد ابايعب »ب ا! ةدلحاو نلطرتخكاو ا

 تعداول وفن عامزج لم د رزلقلطمامها ريهش داًبارغيرياطلا نوكب ادقالط
 ائارغزسيل نا تبل هك وزل م اماللاقاهدنتءالو كفلطدإئ ارغ ناكرنا
 - لسفلج نا ءوخورامل اغيب تيت قالفنتسأو منعت درع تلون
 نييسيلكلاقب نا غبن لب امهميب قرف نس سيل وليا .اراهثا |١ اذ ملوصخيلء او
 7 ةنياغلاةتاكضل4!يزلبامنال اهي نامسفيو جذ اول ق نيتلدس لاذ هلو كد ةيزاج
 ٠ عماظن/ركزبؤتك نايت ةقلطمة يسن لوث عورتا ذااماي اوهيذاعضتعلاذ
  ىاراس اواو ىرخالا تدر لاَمو قلالي نارما مينجوز نمةدخا هل اليشم اويشم] قولد



 بهل الكذب سُئل مذا ن اللرعرهش د ناإاث تيزطكزم «زذخل وللا افلح هبه د
 ىازاعر ةرهاشلا ناكر احلا طلبت منال غفل لعقد ارش تاناكذ اد تالطلا فد
 ةانع نارهاسرر كف از( عيب الرا ٌفالطل اب نول حول و يلع فول ريغ ا اكمل ذ
 ن0انؤنارنا فلحول و ٌىالطل ان نحال ممزل منجز عبلغم ا امُقورص فينو لع رنا
 نطص مل نالانفذ رباطراطولو قالاطلا عّقبمل هيل ضب مل ثوعبملا نا ععم نالقلا
 هنآ عكاو مويلاركذ ةءاعساطقيلتحملا داطصا هرياطلا ر اطفئلاط كن اف عويلارياطل ا انه
 تلطتمنيرمال لتحل هل الا ضرع الاول و جاحنلا .انبَص ادن اتحالإ بقرب اطل لاذ
 ارجلاقسا ارنا ئالطل ا, ضلح مكس ار ماحاو تدلا ةريصعاا عطري د حسالارع
 ةروريصلا] اديرهاط ن اكنا اهدحا ن اكون الخ ءدجو ئادواةلسملا قفبعل د
 تال قالطلا محال ى ائل١ىةلفالاو قالطلا عثو فلحام تقودارخ

 ككمانه ناك ن اناقولو بزذا انهو حاكنلا ءافبو ل اس الا مدعرصالا
 نيرة ؤلطتمل هده بلكودا معيب اليك در درذ ناكو قلاطتناف
 دذ ابزم عضوبلاران او ئلاطتن اذرادلا هزهتلخ نا لاقدل د دكلعد اتا
 هى قلد رنيجب ضول ارك تددز (لاكول و تؤلطر ارلا نم عض ولالا ةربخ لش
 ادكذ ترلو ن الامولو قلطتمل و امن ىالطلاربغ تدر | تجنن نشل ط تلاغن ل ءاخؤلاطدنافىبلاناماوغيمعارل ناو دائم اطبق 1 تا
 شبل لاهو عبر لو نض دوامي ترل ف نينقلطنوضا ترلوناودولطؤلاطشناث
 مزرلا ككاو وخرلا امزم ةدحاو تعد اذ ن ادنفل اطاؤنن ايراد ااقلخد نالاةىلوفععبإ
 لوتلا اعدت تما ناو ارئَرض نود تدلطود كنلحركت ناد_ فيمي قرص
 عضد اكي اريثك يلع فاجدؤلمي امقيلغلاو © ع 1 لكل | اكيمبتقل
 هضعند قالطل اب مضعب طبردت رمل اصالاك عجور رج ةراكل ملم ضامو
 ركلازاءزاباك د ريش | ىايوراك ناي الاوهيطجر ارضا ٌقالطلا ل اال
 ليل هو اَيتكَو ثدلطل ابانعهروكرملاو نمل اب انهروكزملا طيربت طبرل !ؤسلعتتو
 ديت نعل ترك وو قللطل انما كمقعم ل لكنل و مشد“ ابؤعرهاشىدصاو

1 ١ 

 يدا ز نمد ملا عاوناو نيتسدقمؤرظنل ا ثرتستاد نصاوقبلا نول
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 ربحا لا ا اهدوحدرإش عقب مل ةفصب قالطلا قاعاذا

 0 عجرالواهد جوليت ابهطد ىلا يلا ةلاكمورألا ل حققت الوا

 تدرا]5 * 31 تالق كر تكلم هل ديال ايت اقوفد اطوصحل بت

 لدا طوركب إْكتتال و الدم اًقالط تدر ارق ناو قلطتماوَرّبف ةفصلا بعت
 حبب عقاوتالطل انرخالاداط طولا مل نعد اف قالطل م طفرتت ربت فينا
 ولد قالطلايهلصتس طرشل هاا )اطانل ١ فركعل حلى" الوىعترش نعبد

 تقلطزادل ا تلخد نا لاق ميو فننلاب ةاعلا تثرجاعر؛تانكس هقلاطتنا

 | رلوب تا_؟لاعأ | قلاطتنن لاق ث تكس ور ابلا تاخد نالافول ارحخولاخلت

 حز اشبال تالطلاهكسوع اطلا 3بقيمل بلقب كفانا ف اسلي طرشلاا
 ظ تا اطورانلاتلخد ناقل اطتن الاقولاكوهضقلاطتن اذ لل اقولخءبغ

 ؟اسحولع هالالجل قولو قيلعتف قل اط تنافراتلا تلحند ناز آولف ًءافلازلدي

 متثهويىرز اول ل اولد قيلعتلا 8 اداميث نليمل ناد اقيلغن ناكرادلارغداال

 لاقولد (ديذراتسد نيازمرمتدهن مر زاف لاثول اكدهنز :راك تالثإل

 ظ لو هد قتس انكر عقاعانا تدر  لاقمث يؤ عديل رينا عضوف قلاختنا

 10 اولا اراك مالكلا
 مرابلا خو ناو قااطتن ل اكول :لبقيرل دازجا لا فاش بن نصرك تدرا

 ١١ ١ طركي قالطلا قليل تناق ٍقادالقلاط تاارادل تاخد سادر وتركوا
 "  هاجب اعلا كحل وتم اا اقزاكإز عقود هركلل | حاس قبسف لاك /؟اقي الت درالاةو
 11 انه قفاوتا ورابلاتلخدالقلاطتالوقيفال فرصركتي قي ذادان نم
 7 طلوق ثوكيف قالطلانيعلا :ظفللا لوب مضرع ن١ انعم د ةغللا ضتقم

 0 تقلطاهتلخد اذافرانلا 00000 ل

 000077 قوسلالا جورتليبرتال منارماتلاقف تيبل انم حدرتلل دار اوقف وانغ لاذ

 زورم ولن از بيز مارح: مريارح دا الحز اقذ ءتبنكتم هربر الاقف مويا
 ظ تخاف قوسلالل عرضا ذا ا نعم لالعإ ةرت اكدتكوطنلل العنان“
 2 رزه لالحاق: بنك تك اقف مجاللببرا الرا ود دقلط جويل اة قلطتمل مديلاركذذ

 ا
 2 ممسرا+



 الطلة ةوسلأم حرت مزهيلعمسلالحز ق.تاكرتفد هن ارتد ع هيفا

 دددلا تلخدزملوفبن إمرة يلعتلا ةواد هاب انلوقملا با جرضكبلا

 د نابز ىاد نيحّى أو تت دار اذكد امموام مو داو ناو قل الل ورف ي احر نم
 مانطتء امم تدر ]قولو بارعالا تقم الهاج ن اكا5101لبلعتلل منان ذادذأ
 كتدخد ناو ل افذ :يطرشلا نا ةمداولا هلخ داون د اًكيمج تابئالاوقنلا كلَعب

 ا ذاروفل ثاودالا نم مث ىضشفالو الطلا متو وطركسل |رطب ل اط كن ائرادلا

 اقبس املع:يشملابوا امميبش و ن امضلا وءاطعالا قلع اذاالا ت انتالاب قبلعتلا ناك
 ااكنلحال ]خلي ةقصلارر 3 . قالطلا دخن اهني ىضتقيالو نالطلاو علا ١

 مذ لاقاذا يح ناب نا ناف غبن اب قيبلعتلا ناكموتو عضولاب راركتلإ صنفت اهاك
 لصناملا نوتك ابو تىملال ىجرلانمبس ايلاداذ الطلاون عقبال قلاطتن افرارد [يخدت
 نيزلازمضما ذاك تاودالرباسو ا ذاب قلع ادت اهساميع ٠١ جي الاد رتالا إ
 اًكينف ايل عَرعرإ_يحقل محطذو قالطلا مك ققفتم هرهذ فصل قيقحت نكيام
 لقازلإ طوضرمل ذه يلاكون عملا ورذكل نيرمف نر امرت
 . لوكلانلو دقت ناعئراةددابلانم عرضم ةددا ضيا اقر لارخالا
 تن اذورلاورمزم ميخارل ن الا قول د نيس عع ضال ||| نيبملا تطغس هلاك 3
 قعر ختالوربلع فلول و ذرلا هارمئار يجنع جيش اازخ ال قلاط
 منال بزفا] وألا هروب ابن ثدوزل دليلا كرت ا تاضنال ةيخانالا ميحاتزم
 مقلئمان قلاطتن اخ جادغملا قلتمل ن ل اقف جاتفملاب تر عصوادظفلا|يضتقم
 قمتخنت لن الآقف عش امد رفيلدصلر اذ اى سايل انا ٌئلظتمل تازنو
 نا ىخ وكم عن نيملا لح الا ةدهن عم ىت غول د لخب لو قلاط امام

 تلئقنف قل اطش ا تاخاحلل (يعييتمل نازاكولد عقد عتش افلا ؤرعمئدغتب ْ
 ثكذول ىرك< ناك ن اذ ادعابرت رسب نا عيبلار زغنل تقلطنت# نكاد

 لينصح ونسيمل نالاقول ونيجل ار خ د يالا ّن الطلا قدوس
 ,ايفيتس المني لَو ٌد/رتسل لرضعل اوفلتارذ ابزوخا نا ا الا
 وين ايلازلا نولطلا عقي الو ءاربال قكيالد قل اتن ئم اهرتصح دا اًضوخرابلا م اهيقح



 قجاععل اخ لاط تن افرادلا ذهنم ةليلل اىركطمل نا لاقول و ءافيتس الا نع
 ب ةرثمل نال اقفال نيدمنم تقرسوادؤلطتمل جلساو ماكنلا دتجوز لاف
 قلظزل نايح اهور انيدل الث ناف سايلاملا عقيمل م وفن ارذو قااطتنافدإع
 . تاق اذاذتاقوالبتيلعنل لثالعونل | ءاوال ىلا ارظنل | بان ادوركملاك
 . ملافتساواراوخ دداميدتب اواي ساروا ل وادا :يَرَع2 وا يكرس ةرؤلاطنا
 (اهبرتحاورهثلا بوراك ىهو رم ءزجلو ارذع تقلط لاله لعد ا هيدا
 .لاكولو بت حق لطتمارمتلا بور بنز الهلا ءارول د مل ىذل ارهشلا نم
 .. انكةليل لكك هلوالا مويلا ن مؤهلا عولطرعتفلطمشم مهبرق وا اذكمرشر اهنذ
 , ,تدل لاو و ركذ نمل عولطو فم انكم وي ثيل اقولد ةزيللا كلتل بغل ادنغت

 .  اثلامويلاهّرغلاب تدرالاقولو نب دوله اطل بقبمل اجداو ا ويلا دارمشلا طس د
 عقيم قلاط ارم اكانك ولدا انررلس ةيكهح ضقا,ل نارخ ال اقول و "كى فل اكلادا
 لاحلاو تفلط ن اضمر ئ قل اطدنا ناضمر 20 اقول د مويلاوررشل رضفن قحقاللطلا
 "هوا ناضير خا لقول هلي اقلا ناضمرلقا عفو ن اضمرر ايا ذا وا ناضمر ذا ةيل اقول د

 ل ايار شيم ومدقلاة ليل قل اطتن ل اقولو ن اضيرنم عرتجخ ار زوق دخ الاس اوان
 * دوف حولا الهوت ضم ناو ةريخالا ىو إم اوكرشعل !يلايلو غب تداطسلعل
 جدو غلا دؤر نسل ام صتتسم )لقول و :نسلا نموزجخا رروذ ةدسلارخا :لاقول د

 00 اذاليللا لاول لاد تلا دنت مويلافصتنم :لاقول هش ل صقن نادر شعيرساخك ظ
 ١" لساجاذافر اهلا لاكن اد دخل نرمتلابورغيرنعتقلطقلاطدن اذهوبوشم
 | ىءااذ علا لاقولو هورغينع كل طمل3َ ا ناكولو ون انلا مويبازمتشوا اهذ
 " ١ لاتلفئبي عقل الوغلف ايللاقن اوابلا رق ناوميدرغرنعتقلطقل اطتناذ عوبلا

 0 كت” اقولدان انوا ن احاليل تقولا ف تقلط افزتعم نسل اورهشلااوا ىمل اقل اط تن 5

 ١ رهكل في دناطل العلا ذاذ ناخد ناكر دوضج يح عقل يكس رهشوغس اذ
 1 تيئلئادئداحلا ليل نمد اموزمئل اوقع تقلط اليلمل فتن افاكاو اًصئ انوا ن اك امان
 1 اقرلو نيعلئلادىداحن مويل نب زهكان امن ءلاك ناد قيلعتل لإ نس قدا سااردقب
 7 ىف تفلطاؤ عبد تسلا تضم اذ لاكوا و قالضامشلااًضفن اب تفلط اًورعمممكلا ضماذا

 ددسلا يقل ٠



 افرع وفعال قلطت ل ؛كع ٌتككاَو الاقل تلق نار روع امل مايد ا

 كو ءرضعنل اكل نم نيئل/ ]١3دك ةلهالاب ارهشرسشعرحا بسك هإلسك انف
 تدر ل اقول هد درت تظو ةىطول مركب الو نيفسالا عةوبر ماا الز سابض امن اكاجف
 ازرعيتدسلاب تدر ال اقول انكد اله اطيب ملو نيد ذيب هل اد ةيبسر ذل اذخنسلا هب
 ى ممن هرجإ عجل ال ءادحاو تقولاىف عقدارغو موبل اقلاط تن |لاقولوزيلم اك دانس
 لاقواذلغدعل الا عقل الربغد عن داادغلاقواد دعا اىئالا مقبل ادؤغدامومل لاثول
 تقلطر ارزمل وويل اةيتاكول و :تلط عوار ك عج بخدحب ان داع هد عويلا
 َلاقواو ةرحاوالا ئلطت مار ابزملا هزببل !لاكول ور اهل !ب ةدحا دوز بدلاب ةلحاو
 ل ةاؤ 4 او ةدحاو تقولو ثدفلط نس لك اذا قلاط كن امتاوخدد
 تلا اذ هذلاكو ةيرعل اةدسلا دشسلاب هانأد ةدعل اف كيبقب نا ىال امتنا
 انو ةلمأك دس يطعم :بئ اكلا تو هدم تفل ط] كش ذارأ ناو ككذكى ثلا
 لمح لطول وهنا اذلا عقب مل اهحاكتن دتجد هذ ىل اءاضقن اب تن !بولو تل كلا
 ةكلك اعلا قلاطتن ازاقولو لم اك دن ةفلط كمن ىو ضمل تبرع ]يع ىلع
 رخاإئاثلا عولطبود ةدحاو كفولاؤ عثدداهشل ابمل اقن اق ةفلط عيباكف دامإابا
 لبللا. لاق ناواهاط اًموب نينفاطر حزبي, تدد لاقولورخا كلاكلا عولطبو
 فلما منا مويلاٌ و قلاط تن لافولو ثلكلا مإبالا معلا عولطب تافلطك للك عثو
 لضفا ةيؤل اط تن الاكولد موي نم ءزجحرخا عقد اىؤفلطبملو معبر ىشف معبلا
 ل اطننار اميل اب لاكولو ةيفع مويف مابال لضذ اول اقول در دنقلا ةلبإ تقلطملابللا
 جملا خلاط لاول عولطل ايفريبلاب ملاقىلد د بورشلاب تقلطن اهيل اول هللا قب
 ل ن:يفحدارصعواره د ىلإ لاول و ةططدعب تقلط نامزوا نيحدعب دا ن امزوا

 موكا وهانهو ىوونلاو جف ارث اوىازخلا ءامالا هدعبتساو مكادكنك وة تاضقالا ٠
 وا الهتعو ا اهرعل نكسملاب قيلاغلل اىاكلا ءىتل ا هقيلغت د ىواحللو باببلا جشم
 ترش وازببلل تلحما املا تيعص دا ترطن !لاقولامك ةالأ اما ارش
 أماو دجولملو ,نم قدل ايالزعفل اب لعمر 2 قالطلا عقيالخلاط كن اف ةلجد
 سنو |ضابيباوداوسلا عّمجا تاوا ينيبجا ناءاومكنف ثل ائلاو خاثلا



 فاعلا امالادع عصا نالتريفةالطلا يلف قلاطتناذ واصلا متت

 ضنكزل وهو عيبا من ا ىرصمل وكتب |وضاقلاو ىذاريشل ا نكح لب اذ ىوغمل او

 كقتلاينهظالاو ىسبل صطحرب ألبا ةىو اضيبل اب وطقو نعد اضل جئاشلا ىلع

  عيداومل والو هقنيغت «ىواخ» بابل اهل ةيرورماضوا حلاو مقيما

 تال نا ءابمعلل لاقول 5 فا اطالع جرلا يع ادريبكللا نيحشاددضورلا

 ل ارا ورك ىلاطتن اذ ىرصيب نلف تيناراذا معان !ًاقولو عقب مائل 0 ظ
 ,اجاذا مول قلاط تاز ااولو قلظن ما هلرا م : اف ىراد ؤةل مللى وش

 ' قلطن ل تلطدئرارل ايل تاذعاسل قنات اراةواح تلات ا دل هاذا ظ
 اهتقلطلاتذراناكيلو ؛لاكا ةتقلطغ را 3 ارسم قل اط تن الاكواد ا

 ولك زباهتسو ىرجرتس نيا ازوجر ١ ةرقيز ناد ئغابام شل اذ 1

 لا :انقلطوا !تدر أ اةولورازفالات قونف تينا نأ هرفدص نا

 فعن انمجوزنو واخن لق ماكنت انؤاطرخا احدد ناو اماكنملا تدنحم

 ب كافورتيلان ناو سيربغا قدص رن دإر اؤدنفرصد هب ترئادا: 2-2 ماقا ورلد

 تناطإلاةرلهئالطلا عوق حدد مق ماه ثرعب م أ ناو فلخ ن الا قالطلا ءاكنا

 تالطلا عش هةر اش الاب مرن ل (نهيبعو برضو نحو فب لد تامو ايش هبدد و ملو

 و لاك زك ناو قالطلا ا حجب مل هيغ يرش ادام ةلنفلط هتجيزالاقوو .

 اهرضيوب حجل اعلحلاو قالطلا مق م لستات ويو مون تاماذا] يلا

 ثاينربش. عمدعب برضوا مدقوا ٌتاسناو ٠ ىلطت مارثك اواامرش :*, ضمزف دل ذ دعا

 ابار ماروك عهنفلا يبو مذيب و تامول هن يموب نم ةزعلا هرب نمقالطلا يفد

 مه لمرتثكا مورّئلاوا علل نب ناحود تولوا مودؤل البق اهبعل اخولد جيلا

 دددرسل املاورس اىولخحلاذ كلذ قلعملا هريش ند د ناك ناو ىلحملا مقبول و ص

 ش ا 01 اراك يدقو[نالختومو عب انببد ع٠ م لازل ع دبخ قتح اسما د

 كال | وونل |ةقلطا عيباكتقلط عيباكتل اطدنلاقولدقسحل ل صج ماد
 مك ل طش اناعمداقموااذاد ا كتقلط ن لاك اذ أ ميفند قيلطنلا ايئيلعنلا
 ,/ كثلئلا مقوس تقلط انزفلطول ه ن انقلطتعتو ابر ل وخدم جه هضوعالب ارزفلط

 دج علل لل ل يا
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 ظ ئلطلا كلشي ةقلطم نول, اقلط اذا ترا امنادسلعتل ادد مل لاقولو
 ظ طعن اجولو ةقلعملا عقبمل اقلط كاذدعب ارك وأ و يهل تلخلاد رولا تغثد ظ ظ راكد ذاوهقلطو اب ال وخدم نلت ملول دقيلطت الو ءلقيلال عيفد ليكمل !قبلطت ُ نال لعل ةرصضملا تعتدربكولا قلطد قبلطتل ابا كولد من ماد تكد

 أ تالطلازبتتنا اكواهرغوا ادءال وخدم تن احخاوسؤبلعتلا عفدنا قيبلطتل لت 000
 | تقلط لخدو ل اط كن افراتل | تلخد ما َّناق مث قلاط تناف دتقلط ناٌلاَثو ظ 0000000 ةةدؤصا ةئويبستلا كاك امل خدم ؤ قيلطتلابنقلحبا ةقلطلااهب عقب قد
 اند لوختتلا عمل وْحَدل اب قيلعتل وهو فصل اب ىرتحاو لوحرل اب ةدحاو ناتقلط
 لادن ان قالطل ادلع كعتو ا اذاو انا لافول ىقحاضب ا <افياف قبلطت ةفصلا عمدا
 ا قاعملا ونص اورو ن اشفلط تع و تلخرذ قلاط كن افر انل ا تلخد ن الاثم
 ا _ ُنولاط تناؤرارلا تلخد نانا قولذ ءيقو هنكلو قبلطتالو غافي اب تسيامك
 أ 5 تعتد كولا قلطد قلعتل ا!إلكدورارل | كلخ دمك ئل اطتنان قالع ظ :تبلع مقوناريغصلا و ىيلعتل انيب لاقرلد لوخدل اب ةقلسملا تع هقباطتلاد | 020000 مانيالبةؤلحلا مقيم يكول قل طد نلطتل ابركد وا تل دريشم قلاط تناف أ ليلا تناع نق واو اكيقلط نا ّدفصل او قملعمل نيب يان ادل اهلوحد لة لاق
 ا . قيلعتل اقيسقو تلخدوا ءليكوبو ا همن ايؤلط رم قلاط تناذقالطديلع ا واذا زاقولو ىثىبلعتل اانري عقنمل قلاطتناةرادلا تلخو نالاق ناشؤلاط ١ كن اف قالطل ع عقدو الط ريع تعش هاد لاي ةلطن اقول تح يلطن هلو عفا | عاتتباب سبيل قيلعتلا هتجكد عيفو فصلا هرج ليكولا قيلطن نال ناتقلط

 ظ ظ جلع نمتو د !لاقولد عوقد ءاقيبالاو قبباعتا !نال نات قلط عنو لوخدل ! ْ
 ا ناتقلط نجّضو تلخرف تولاطتن ارارلا تلخد ناقش قلاطن اذ فالطلا
 ا كيلع تهّتوا ناو قلاط تن افلكقلط نا لاةولد عاقب اةفصلا عمقيلحتلا نال

ْ 
 ظ قيلظنو كاقب لك نال خب اغلا عقب مشل اكلاو للوالا عوفوب ىرخاو قياطنلا! ا ةدحاو ثلدااهدوامْؤلط ؛ حلاط تناف ٍقالط بلع عد لكراقلد ؟يقدو عاقب ْ قيلطتلا" ال ثلكلا مد اهّءلطو قل اط تن ىف ٍق الط دلع قو ناو قلاط تن اف قالطلا



 . مك قلاط تنان كتفلطااكلاقولد ةلحاو تعثو :قلطإب اعل اخناد ؟ىثد
 ين اللا ةقلط نادرزركيربغقيلطتلا نال ةئل اكل ا, ناتقلط تعقو ابّولط

 تن اذ قالطلَسلع عفواذا لقرحتس قلاطتن افرئقلط اككلاقولو قيلطلال ءيقد

  تقفعاذا لاقؤلو قيلعتل ب ناسنلاو غم ةرحاو ناني“ تقلط اسقاط ريش: قلاط

 تقلطو قتعلخدورحدن اًرارلا تنخد نادمحلا لدمشق لاط تناذ ىديع

 تنافرادلاتلخد ن لفن قتعلا قلعت مدقولو قانعا لوخرلا عمقملعتل نال

 ا"كولظيملوىتعدبعل الخدر قلاط تناف فقدبع تقلعلاذارئارساللا# يطرح
 عققرلو قانتع ريل رن اول وخرلل دفص درت قالطل قيلت دعل كجاو ئذلا

 تس اذ قع لعمق فاء دبع ىتعا ذاق نكاد لوخدل اب قناعلا مويا
 قا عواوقالطل ا قيل دعب قناع لوصخ تتلطو يتعد ف قلاط

 تطاق سح تالطلا عقيرل قلاط تن اف.كقلطارإ نإلاقف قيلط دل فش
  قيلطتلارنآه نايزوطماذاث قلاط تن ان كاقلط ارم ذا لاكول و قيلطتنل ام

 ترث وؤنااىاناحال كو ئاو اهْهمَو ام قمح تسع كئاطقاطسبماد
 قيلعتلاكز اعنالا نماًهغد مالكلاو بوزطلاو لوخرل اش قيلعتاو

 ىف

 الاطشناذ موبلا كانلطامل نال افن نامزل ابليقو نا ةظفلب قلكرلو قيلطتملا

 اللد كينبح بال وص طيور خل ف عيقرل !مكح خاطبماد موبلوغمو
 نمر ضمو قلاط تن اهكق الط ت/نن ا كول وه اط بد ناب داري امان اب تدرا

 عقيمل تكسو ةدحاو تفول ىف الطول و تقلط قلطب مادةيلطلل ردكم
 تغئثو لاهل ابّولطبم اد ىلاط تناث كقالط نع ن دس نا لاكواو ىرح ١

 تعقد تلسس مث كنذولاق انولط ناد ةدحاو
 , كعل ىلطت الو توكل ب قدا

 و قلاط تن اذ كهدلط امل الكا كذ الط نعت وس لك ةولو نال
 لوخرلا ةبوصلا اهو ثلكاا عقد تاقيلطت كلل عست تاق وا ةىل.' تضم

 انولطب لو :هظفط تصمو قلاط تا للط امل (!كام سل وخلا ريغل نقول ان
 قيلعتل اييتعاسلوخبللا لانو اذلو تالطلا ابوتحنم) اهحاكن دّرجرلو كنب

 هىركاو لحجر كسار دروع اهني نّرحيو تليق قلا ل عزك ةلط

١ 

 مسالك ١



 1553” . حيض  "ضهينيسشلا#

 ال اني ال عقبرمل ثّرحو قلطتمل نيل اف عاتشس رع

 د اتم عقدا حسوب احسان تي
 عدلا نمل انأ أ نون ين عشرلا مكح تول ارصّئاو جزلا بح

 عوجول ؛ملح يديظلا ل اهرحا تامواببسب ينفناوا ماكعئاا خاذاف
 معاقلا نكم الذ انياب ناك ناد ىحملا3 قالطلا قار وصنب الد سفن لاو شل يبت

 ايؤلطد انفالاو اوهسل ادعت انحاكد رول ددوزلا يسم هد

 مح تول ابرش او جوزلانحوا اهرحا تاجتح ابفلطبرل ن ورمل اًرَصَح
 ىثد:قاع اذا امف ةفلشلاا قرطل انا اع 5+ اضن الاو اسفل بت عدل
 سايل بجوال نويجحافل احفالارب ابو برضل يس قلع اذا اماكقيلطتتلا
 1 نسحئلاطشن الاكواد كررض نونيخل برض نال توملام.لصن ناد

 كيحوارقلطامل نمجأ اقول انل_ و تقفلط تقول اذا .ضلطبماوكبحو اولطا
 كتمدرا لاقولو ليرضاما نا قل اط ثن !لاقول هكيلط امل امذا كّولطاما
 ل اعئالارب سو ئالطل ؤسقيلعتلاف 015 لنهب مل و نيداديعم اتق و

 عيبلا رز اق نال تافلط ءقننع او قلاط تن اذ مومإ !ىدبع عبا مل نا لاقولو
 الف بورن ورا ىلا نيحو ادرسلا وا ديعلا تامولو عيبلا ناكمال لف هربدولو

 باخ قضخو اهلم ماموا| عم لع ثحبب قلع امفلخلا نازؤعا ؤقالط

 اف مثقل اط تن اف لي هاطي تعشاو ا تفظناواتفلح ا ذالاق اذاك
 فلج قلعلا عق عقيم ىلا نست نرتب ايل ١ ذاوارمتل انكلط اذا

 3و ايكولط كك ان م امر قيوخك الد عئمالو ثحءيفىسسيل نال

 تلكباورم نالاقول دريل كذلك تيسواتر طواف املا
 تدق امانه نيم اان نحذامل ناد رشم ارد زمعرخا 2

 تب دا تعدو عغو بْضلادح و اداو فلحلا قلعما عقد قل اطتنن اف
 نموه هغنم دصقو حلاط ثنن اذ نول هرم نالاقىلو ةرعل |تبقب

 0-00 ترربطدا تضحو اريهتل سار اجو 'سسعتلا دعا طل اقوا مفلح

 فاجهه خلاط تنام يررطتملو ضخ ملوارهعل لمادا رسمت عاطتمل ن الاقق



 نالن ناكوا تقوتلا نالف منق نا اوقيرصت ناو رب ييَمشِف نال

 امك كشاف قلاط تناك اطر فلحا ما نا ل اكول داذاوا ناب مقلب نا
 كئاط فاحارل ادا_ل اق ولك نا نودروفلا اذ ضن قيثىنل فرط ةءقيس
 اك ناطب فلا قزم املدفل تارملان موو هب اث'داعاد قلاط كنا
 : مثل انلاب عب ور:بن اكل او لو الأ: عيب ملز كل لصو ناو اءذل ائلا بيع تكس د

 نا متجوزللاقاذا يددا لام غل وقل ! اهبيتع فلج ملا داةقلط
 قلاط تناث كتقلط |لكوا جدقلط اممواقمواسقلطاذاوا كنقلط
 ًالضااهيلع قالطلا عقب لنا اج)> __ >> ؟ مجوا ءىلثف اهبقلط مت اهل. ءلبت
 ظ دح اولا عقب ملاذاو دحاولا مثد ام تل عق قولد هلبق ثان عقول عتوول م ال
 تكنو رسا#: لعرادو :عوفو مدع معوق ونم مزلبف طهم مال تالا عقنمم
 ”قلعلا عدو نالئلعل الر غلا عقب نا ناغا ارودلا ةلمس عر وقلا تيس
 ا نيضملاو معؤمو عننمت يلعملا طر لطبزجنلا عقبرلا ذاوزجنلا عيفد علب
 ءلشول اخ مْ لوخنل اب ىلع اذا امك طرشلا نم هزجلا دق همعز د دن بانت
 تورت الطلا نالو ثاسملا نو د بشل ا تيللا نب اب خال جتا اذا امكد
 عقب هنا كااكلاو فرصتلابابدس دوشاكود هل لها جوزلاو ترش
 موي لاوهإ ول ا١+ محول اوؤن ال هههحوو ىلحملا نم كلئل الام ديما

 دارحلا نبردوبا به د ميلاو يجرشل اب ةليسم لا ترريتش | هب و حرس نب اع
 كبطلا اع ىب ا كسلا در اتخاو تبطلاىلاىعاقل اود احوباهجشلاو 0

 0 كصيلا يشكو اون اي درلا نس احىلإاو ينازغلا دم احولاو كراروشس قيس لاذ
2 
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 ٠ مشاعر ضنع ماصن ل بحاصو هاكحو دداًضيبلارخاملاو ىاماعنامب عطقو
 7 ابحاصم بس وروئنا ا ىزملاباجا ب وى اصصلاّى ب ا نيِريُر هذم راركذد
 2 بحاصل هن الاه حبيلاو ناهامكحا ل قياعتلاماتكو بيزهتلا
 د ةيرعلارصان قيرشل اد وتملاو عابتصلا نيا درانخا دي ) ىلا خان اورصيئمتلا
 ىهور لاو هل تخاو نيجحرشلا ةحن ارلاليسربلاو رفقا بكل ايغ كازبعلا
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 نانا ههاربعوبالوق ثلاغلا + ..+ىلاد هقيتلتغاو ىواحللاو بابنلا عرش رولا
 فزع اهل وضدملا نامعإ تالوالا ن اربح با اذ ليسح طانقل او نيا عامس الاولي فاو
 هقيقرل لاكولو الع الطل ايفاعنب الايبغ نافاس, لوذدداشنخب ثأ اا او
 لاقوا قع ناكل الو قداح الل قالاإ عت هظنلعا مش مل بة تحسن اف ليقع انا
 -جوالا ميفثدغلاؤ ةدحاو ابزفلطو ةدحلو ارؤيزمقلط نا ا ثلث ويلا قل اطننا
 لاوف الالغ قاللطلا عقر ما ورطفن هل «لمعو ال والا لوفل اب مك احمكتحولو
 ٌءادملا ماوحل مجلعتا ءحدال هز الوالا كحملا انخاامدعب 20 ١ ا

 ٠١ .النمنا__'دالا هوجول نال هبمعلاوملعت/ حج هنا هرشبو نامزلاداسفل
 ريغ رقالط مقواذا »كحد اا هنمو مدرعمل بربك لانش تو ىف تالطلاب فا
 ركذرت : "مك دود بخ نس ىل 3/22 قفنملا وس انزل اب صخر كن مو دوحوم
 ملاكا اقحطوو كلثلاةقلطم هدزتول مام ابدلا جرش و ةضورلا هسا
 نواظيلخت هب نوم) لو نونالبحو نو دن كمو يف نوكم غم سانلا نا
 نان مرو قالطل ىلا كن هسا امس او ضحك ابن لانس نولد جب لب احبك
 هب دبروا سفن لع ديف خنم هناسل اع رن إبرجو متارو د ةذكحل رق الط عقب
 اكبر بنرل اصقرم زءاشل اك دارنم موفمذ لعل اب موتو مقفلاب مري نمل
 سس  درالن اب خّيرع فل الا يف ام اع منع عوجرملا تيبملانب الا بوسشسملا ةبحول ؟
 . كلاي قوزيو ءتابسعؤدزز قحاللات كرحربلعم»ا تاو ربما
 ناحل اعمالي وح لو الار لال لاك مقرر اع هداج صرب اىاسننل انثتس ى

 رهطظيا _لواا١حاكح نالطب رت 0 فلوو سس ءلسف ةناغو ظ
 نير ناغاعتب ةنس انكندملس اذ ماك هرثع تناك افلا امحجما ..

 رع اضيرس ناحرئاك هحئاولا عنود نارك ىّب ون هلس ادزبو ناطل
 ضرع ال قس اىلولاو ”نيّقلتو ووض جل والادقعلا ن اك احر و رفيضن درمهتتلا
 ماكنلا عقرب و ةفسطيٍ كسب بهذ قالطلا مف كاد ام ل نس اخلا ن ب هامعدل
 ' اًدس اهمظاذا ماكنا ناانه عباتولاهظ انس و اربح هيما و ءفيزند
 تاقفنلا قيس املعط ىمل اب هجر اتا مالا هب ىوتلب الدىطولانسرإ ىلإ تن



 0000 ويت مم اخ اشلا نكدفعي نمّرقو
 عوق» نمارزحو مهحاكنل اففحةلكدجن هتلاءاشبنا اىلوقي نامجرغد '”قوسلا

 قلطْر/ذ ابرج نقلملا نابلغالاو هانعمو مطوزبن | هاج يعرغ هب قطانلا وممالط

 اوما حصانا نا كرهش تيل ايف مارحلا ةعرضب د عقيب هىئت سب د نيكس

 تب انكحلا ابلقحل ةدابز هدسافملا نه عم هربع] وفي و 00

 لن مثوئقلطو قييطنل ايدهليحواكحوو اقّتالا وا قيلطتل اقيلغتلاناحاذا

 ليف هو ورارلال ضيم امد واط ىلعلت ن احولد اقيالهةياطتال عملا فال

 : قيلطت هلال والا ععلذلا ممنمل اعل اواو ازد ايلا تاخد مشق لاب قيلعتلا 8

 تناف ىقالعريلع عقواذا لاق ناب عيفول ؛قيلعتلا ناكول 5 كلاغلا داقالع م

 ف الهرياع مثوقملاق ثلرارلا ثتلخدو ا ءليكولوا مسه >قلطف ائل' لبنى

 عققوؤترارل ل خدر اكل ءلبف ىلاط تن اهخيه تئدحن اواع ا اا
 لقريب تدفغلا مال عل أ احا ناهجو لوألا هجيلللعمب قلعلاو الطْلا

 مث نيهلادقعنت نازوب:ندل عئال اهترهظاو ةيبادل اب ارعذر لايالق ليبادا زيعبلا

 1 ا 00

 كاشئلاثاقلطلاوت ىف !ىيرطلا انهو موييمرشلا ءاضافن ىيلاط نننا

 يؤ وانللا ا -!قلاطلاب فلكي اجب لاصق دفا ايا لها

 نايجلان انهم لو طويل تلا عنربا هم اىلث مليك ىلاط تناقريف تلح ن الاثم

 دع عقياللو الا لعذ كلئابّقدطو :قلط, لبق مولاط تاق تابعة طاذ الاقملو
 كاقولو فالخألر فما عقو نمتنلوا ةدحاو ابقلطول هكلا اعقب ثل ائناو ىناثلا

 هلي قلاط ثنا كهقلط ن نال هول ىوهتاكلت مليت قلاطةتاذ ةرحاو ائقلطاذا

 لذالارعرع ملول ابتلظد اد, ل وخير يع هو مينو اطمن اف هقلط اذار كولو فلن

 |0000 اعنا طملد ىنا هبت تناكاناعو تازجمفلا عد

  كلاقلاوؤاثاا اعدى عقب الو ىلعف ارهلطد اهبل وحد مين وهو نيئفلط مايك لاط كن (
 ١ ةضيلاو نرشغلا) فو كلغلا 0 ا لا دو 1

 مل | نالقداو لماما ؤع عسخوهد هلبفو اطتناب_كقلط اذا لقول من



 كلدعحاد و اكييجا اح اكد تخش داق "لطب تفلح د !تنعال دا ترهاظو اركع هه ٍْ 2 ظ
 ثلائااوت شل اعزفن ياعولعل قصتلادجةو اكلك لق ؤلاط تناف'ةتيعجرلا
 ماكل انش نالاكول و اقلطم فصتل لذ وعل علا ىالطلا ا عقت يو لوال ند د
 بابسالا ترجو مي ل ليش قل اطكن اف :قفدل ابوار اسعالاب الد للسحب دابا
 الطارف تسند وسن و قونفح هزه نال هجوالااعنفن حالا ضد ةنيبملا

 تا يال تا ضالا لج رش
 كتيطن (لاكولو الطلا مي ام كد ”حاكنلا زيف اطرتش اوانترارث اكلك لبق قلاط

 ىطوا عينمل تقلطول امز ال ف اللخالب قلطترمل اههطود قلاط تناغ احئابمايطد
 لاق ىلوركديمل وا ثلثا اركذب نا نيم ةروّصلا نه قرذالو اًحابم موكنع
 ةرحاو ابزفلطذ نيدنلو ا اكلث ملم قلاط تن اذ ”تيعجر :قلطكةلط نا
 ف ةلوخرمريع تتاكد ا امعلاخودا هزه دلال وان الب اولَطَولو هجدالا هرفن
 اهلنذ قلاط تن اذ ةبعجر :قلطتقلط نا عقدا ام متو نيثد'و ا ةدحاو اهفلط
 يي منو ىكلاكولو نينئلط تؤلطفتزو د هلك ل وحرم وتد "رحاوابنفلطت
 هحوالا ءيقف تدي و ةفصب اهقالط قلعد اكل'هلبق 5 ئلاط كن اذ خالط
 ل لاق داخل ملبن ,ابقولاطقحو زن كلارس لع لكف الط قو امهم دتحاللاقدلد
 هحوز تم اذان هك دو 12 امابدحاو قالط عّقلرمل نكذلكم هل لوقملا
 عىل ا قلطنمل تضقنا ةلعلاء اضن اب ى للطلا قلكولو يِجاكت ةبرخالا
 5-5 انالئاع وكما دا ةاماح كنك لاق اذاث ةداكولاو محلب قلعت! عي لل |
 نيبرهسا ةزنس لبد تراددررظبمل ناد تفلط لمه اظزمحلا ناكو قلاط

 تاوناو الط للك نينسعبرا نمرئكال ثراو ن اد هنم هعوفو نابت فلا
 ولن ناجم امو يدزام اكن اناهقدد اذ فان جار ال ره” | ءذنسمل
 ثاكداؤيلختلا دهب اماطبمل ناد نالطلا عقيم رثكاترمسا ةدس عضولاو

 بكس اطؤللا تقوله الئ امحلا نيم لولو نالطلا مت ورهش ١ ةننس نمل امخب
 لسا مطور عفن ان مرحلالو ةنضيدت ربي ن اىلاىطولا نم عانس الو قاتلا
 الساحل لاف نأوا قلاطتن اذ ًلباح تنك نا لاتولد دخل رار بحد
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 000000000000 ظ /
 نانا تقط ننس عا نمركت تلاد نان كلطت لاق ثيم ١ ا

 ٍ ا ل تاجا ل ل نر ا دراس عشولاو ا

 4 ' هئلع مانت 5 و هضيحل ءاربتسالا ل اىليولا م .رحو قلرغتل !١ بجد ىلطت م
 1 ال9 تمر ايح تنلوف قلاطتنان تراواذاد تدلون الاكيد هلا
 1 :١ . ىئعهداقلخ نا رام كطوساول و مهاب لصقن ١ اذا تتاطىئتخو ىئن داوا

 0 .اناشل اقذ زل اط ثنافهلماح نكن الاقولو ىلطتمل هنت نبنب مكن او تقلط
 ظ تيمور ]نمل اهمسمل نقدلت ىتحألذ نب نكن او تفلط جوزل  انذدص دل ماح
 7 .تكنقو عبرا ايدو وةةدالول لق ىلطتم الم احاها ةوسش عبرا

 ظ ثا لاق اذاد يدرتلاو جتزنل اب قيلعتبلا ممن |: عشا | ثاريملاهشنلا تبثو

 جوزت قلاب الط تن : انرّلع تجعوزت اواوا تيخورت
 كك ةدعلا بذا ياكل اهبلع

 ش جدزتول تحلف :لختم وام ىلطتو اها ذدحو اهي م اونو تفلط ذ ةبيعجر

 يستقبل تنل سقتفد اهيلع جوزتي ذل ل اي كل اهحناكتب دعب

 «جدزتد اب اباهملعإ فيلو تجدزت ذل اقدنق كن اكد اكل دقلطترم 0

 لط اند اكْب اهيلع جوزتىلو اررحاكذ روب اهيلع نارماو هزت ناقلطتالو كاخ

 لنا ةماوقلطترل هيلعدر تت: قلاط تقليل عتجدزت 00

 ا اب خفناوا نونبحلا وتوم ابس اين[ رصحئح عقي ال قلاطتن اًنليلع جدزت ظ

 ا الو نبهلا ثدحلا اندد عن اك ناد اهكح اجيدزت ةارمإب يدْرْناذاد

 نلاط نار يذع جدزت مل نيحوا تقل ةىادا اممدانقمدا اذا لاقول و هاوث اذا الا

 2مدساف جاكنب اهيلع جدزتولو كؤلط جدزتملدزيف عورتا ارزكيي نمز ىتسد
 00 ف اهيطوو سس اثلا نيعانع نزاحزتسس و قلاطتن اف لملع ترس نا لاقولو

 / 2 اًنسافاهضيدزتاهجوزو نل اطؤاوم فوجب انحدز نارا ل تقلطلزنا
 00 ثج نالاق ناانكوئلطترل دس افاعيب عايفنلاطن اقىلامتعب ن الات ا

 1 نلت بيب الا نيش دي دوج ىدذاربخل لام

+ 
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 1 :زلاو عدرنلل لك قلاطوت اما تب هزت واوتنبا تجتتالنا سلو 1

 ظ | قيلعتلا سد اسلا ,ةىنل ٠ نامل انسان ىلطتمماليكو ندشأو ان

 ْ ىلاوا ىذا حوا ذانالفا ىب دارعغي د تجرخ نادتارماللاق١ ن5 نذالاب ١

 | ' كنا ك3 ذ اسخا كجرخ نام دأ نيحدا ب تثوى ازااميتمواقمو ا امممواككت دانا

 ظ كدالاب تحرخ ناد نيل نزلا و يقلط دن دارمغب هرم ,تيحرخا ذاق قل ابط 1

 ا 00 قلاطتنانبرغ ةسالرارانم تجرح نا لاول ونيهلاكلحنادقلطتمل
 ظ ' خيل ال الاواربرعلل سس السغ تجرخ نال قولد لب ال اس المع تيحرخل أ

 ل قولو نيفلاتلحلا فدكلاد واربح ذ ةسال تضيرش# فل الا واه اليوا |[

 مل نذالإب ةرم تجرخخت قلاط تن اذ نذاربجل تحرح تق اك ها تحرخ الك 00

 ”حذلعم نذالا يبد نعهانغا ب وملا تدرا ادك تن ذا اقول ورخت ا

 ظ 3ت كرتين الاكل نمسا اعئموا تحرخ قمل ولد أ

 ظ . جفافلذ ام تداول وراد طنش قلاطتناف ذاب الا ايبا تحرخن الاكل ]|
 : هليل مل امل ن دالاب طئاتماو اهجوزذضّرَّولو قطن ما تجري مخاملو عمت كربك“ ٍْ

 ا ْ تجلس نب يمل ْناُف عرخلار بعيني نذا اذا ن ذالالعرهشي نقب كك أ

 / ' نيب الو اهلذا ىذاو ءيخو زد اسنعل تحرخ نالاقولو نذالا غل ابيه ظ

 قلطتما رعب تحرخو نذ لا نع عجر ب امل نذأى او تقلطو نينهب كقدص
 ؤ ٠

 ماسلا تلدع مث ةجاحلتجحرخ نال اكَّناو نذا ىقحئيبلعتلا لاق ناكبنا

 فرح ا ةجاح نضفو مامكل ىلا تونحل قلاط تناف ماكل غلا تّحرخ ناو تقاش
 بَعد مامحلا تجرخ نا و تتملط مامكاملا تابعنا ةجاحل تجرخ ناو قلطن عل

 تجخنا] فولو نامبالف_....١ ف و قلطت ارا مآل نه ةضورا ل اف
 قلطتم هزحا ةج احد ضن و ةدايحل تيحالقلاط كن اف ةدامعسبغل ىند ارسغب

 ةحرصترضق انيوهو ىلطن هل اه اب مزمل ب اوّصلا اعريعد ةد ايحا تحرخ ناد
 ٌْ جزخلا خا قالطل ؛ فلح ىلو قلطت تن ال ىهنسا نيعضوملا و معاون ايجرلاو ا

 ل اقف اهيبازاد ىلا تحرتحىل و لمت الق انذإ نديمل العن اهحرخاف مندإنالا ظ

 ىراكملا م يونا هلان داهمت تو ماا ل دّنأ



 ف تقاس األ د قلطت مليونا اهتوف تبنرخمن تداعب 5 قلطت مل
 تاانتسرارلاهئلاط تن اثرادلا نم جرخ نالاقول هتّةلط اريصئرطسرف اض قلاط
 قلن لاف تولطابرقف ارمزمدهنال ثيبخ كح 'ناكن اكن انتبسل الا تجزحلابريف طقالمباب
 الات قلط جدخ نانو جوا كت د نؤ انس اخركم ن قالي | تح ريرنحا ال لاقولد
 ءقيلكت قلاط تنافان لكن لكن الاةاذا عالحلا عزا سلا عونا !مالعالاببرب لا
 ظ فقلطن مل هب متين'ن او مان وا ملوش د اد تيموهو ده هنالك ناو تقلطث لكس وهو
 ىلا نين |!ذ ا ال اتقلط هن كس هو نكولو ةعاموا نوني هو رتلكك نكد

 ثيحب ان وص كطفل توطلا هيف عمبن ثيبحت الق اسملا تناتكول و خيباطلاركسسلا ظ
 اهلوص تعي عمس ال ١ "ربي دق اسس دن دانول و قلطنمل ءعمس ىف عقد عمت ال
 تلطترول معمسو عق دو املك خلا تامكحولو نفلط عسل ةد اعلا ل عمم

 فلو ا لخشو !لوهزل عمي ملف توتملا اهنذ عمس كبح ف اسملا تن اكدلد
 كيك داون ده اسري اكمل انكد تتلط عدا عند
 اكو ز عمس نا هدعرغو اري ز مراكب نا ديرب امب اورع جكوؤل اهو ارم اذ اديد
 مف مل لاق مقلط تن كنافان الث تبح اًلآفولو ئالط الذ .لككب ماذاالا
 ظ راكاوا اويل ارسراوا اب انك ب كولو تقلط هرحزوا مش و ارعبادا مخاد
 ىه جيوب هعيس ناد نقلطديلع ولو قلطترمل هيلا عتبتد وانيعلاواسارلاب هيلا
 1 ا ا تاو تولطولطاوا نصمم,
 نلكفولاط تن اذ هاحر نبك ن ال اقول ل بمن انه اجهز يدوم امازم نالف د

 هلصن ن اكذاو دفصلا دن نصت ناك ن اين اًهاياوا امي ادا اههجدل
 نا اعل رت ةنيق ترجوولو قلطتمل قاطاد لبن اجاللاجرلا “ياكم نم عنلا
 تائركبك نالاقول ملاكم نتلط اضبا مراوملا :داكم نما روش عضن
 ىلعاف قلاط تن امرك ذال "فولو ةىاعالاب نوط كركي ةوم كدا عام قلاط
 ىناملاىبإعتل ان ئلاط كنب اقر ارل أ تلخد ناوولاطتن ان مكن الآول و نؤلط
 هالكل ا كبادب نأ كلاكق قلاع َدَبْناَف الكلاب كباب نالافولد انكي مالك

 و هقيلعتب تاغ منج القت مد لتر هتك م ايزإكمر حو دعت
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 ْ لاقوتل ام ساق ”اسلانلي ادب نا نِسْغل لاول دالدا ءءالكب تلحلا اهليقو

 ا ظ لاؤلد نانيملا تلح اد تالطالف در هخالع امزموك سف ءلكوميغلا كلذ
 ا سيما ةءاشنلا ن ال ىلوالا تقلط كخادج هدحاو نشب قلامبئذ الذب دشن نس
 ا 51 تلاقولف قدصلا نءانكملا خطرخشي فانقلط نان تر ئنول و قلطترإ نييدحا هل ظ هنرحذزي ئنجا هرشتولو مم اكبلا د نتافربخع ن البف احل وهره اش داةل قالا
 ْ ' ظ تدالال ةثباثلا تقلط ةقداص هين انلا ةركذو ديذ اكان[ ناكاذحاد

 قتلسخ انس اكواو ىلطتوإ وسر تإسراوو ةبناكملا هاش لصحلد

 هاتخااذاف_ل واايد هنجلالت بنكلا د ٌندّصل | اع عقيم اذ قلاطوذ الكب
 :ب ذاك امربدحا هيجل انؤاط بتزتلا لا عوا ام نيتب د اكوازبتت داض

 ملفهتاجاف هما ىد تولد انفلطرستعل ابدا نقداص ىخا رتزبخ امث ركود

 كل: ىف عمي كبجب انزوص تعثر ناف قلاط ارم اق ىتاوبجحل مان الافق عجن
 ٌقلاط ثنا لاف 'صخح ءنن اجاف عاب لاقولو تقلط الو قلطت مل لف اسما ١
 نطورلذ نظر تالطل اباهبطانكول ال قسم قلطنمل قمم ةبيجل ناتننطل#وم "
 ٠ اهنليرو قلاطثنا هتجوزل لادا و هعوقدىغتقب ال قالطل انتباطخللا ٠

 | قلاهشا ةتّيببح ا لاقولو ”نوئطلملا نود البطال ثقلط يرخ ال تحول 1

 ]ولو قلطتنف نط اوسع هاو هنيحو راع نازطل | عقم ءنجوز انيطنو
 0ع وجل تعا ٠ دل

 51 ييعسملا مدح تمم
 حايك ىف قلظنرإ قرع هتجوز ساوقلاط تن ا قمع/بلافو ةتبببج ءتييبجا
 لا هج قلطن» قر شوا ةجمنج» مصر ناالا قيعتلا ةبيدهتلا
 ثاو تفلطاتيموا ابحث ارذ قلاط ثنا ايي تب ار نالاقولو ةيديلاززم اكل
 ثاو (قوكلن نمو نم ترو رؤكبو قابس دا نونبجحن يورملاوا ئارلا نات
 ةركر ساجر وا هلب مرح اوا بويل نييرتاسلاب ارولو هحولا ةيدر طكشيالولت



 قلو تفلط ف افش ماج ءازو نموا ضاصوام ةررن لولو قلطتمل تار
 ءاملاؤدا ةارملاف ترظنو ام انملاةدا ره اهوا هؤركموا ةيس انهيار

 متيئبقلعواد اًهن اردر ارحل ةنروص نك نول انك قلطتم ا هر وصت ارد

 هدب ةزواعقل علا يغ ةسورب ٌىالطلا عقب علا زعرمحزالمل ا ايزج درسوا
 تاور اواو المل ارسل ناو ::نورل اكددعا عام دقلعملا هروب ناو اهراخاركاذا

 ١ شيف اقو وعام درب ىلعملا ناكولو انطابواه اطرشمعلا ال ةزباعملا ةيدرل ١

 - بلل اذ ”نرعل اب جلع اذ ةتبرعا !قلعاذا انهي رش مل كذب اعد تدر ا
 نس ءمامالا تم طونملا عطوني 1ع الاد يصب اءيضءاوهش هدي احل ياعم لاققلا ١
 مل تافليفتسلامكلا 13 | لعام ييلعتل قلطا أ ذاو نيتنعلل ايي قرفلا
 كوالا ؤرؤك هى اهلاد ةيناكلا ةليللا ىف ةيورلادنبملا كحل لو الر بغا ١ةري

 هلبَش اهلرئ الو سمت اب ورظدحا ةيدرل اربتعملاو كلل انعب اهيرتا امد
 تلكدارارلا تاخدالاقولف اًبعاصن نئيبثب قيل غنا عسا! !عونلا
 ايبز تلكدارانلا تاخد ناقلاطتنا] 6و دارجلا متفوق اط تن آف ادبذ

 تلخد نا لاةولو ىع قلحالا "فصل ا: مبالت نيمل الك د3جو اىءاب تؤلط
 اسر تلك نادرادلاتلخد نائلاطشن اوائل اط تن ائاربز كاكناوارادلا

 نيزفصلازم غاحاو هز اب تالللا عقبن ارابيا بركك ب جوي لك ذو طل فرح رك ود
 هله تلخد نال انا ذا ام]بشل انه لو ناتقلط تعثو ارجو اداد ثدجو

 تنافرانلا له تلخد نال اقواقلاط تن اث يخالارارلا تاخد نادراللا

 قدىزيجار ىسكو ىو. ن ورهب ءز اخر ارك زاقولو ٍفخالارادلا تدخد نا دول اط
 كدر نؤرسب ةناخث ارلك مارح نمربل الخل اولد امهتباك الا قلطت ما قلاط كن ن
 هذه م فص إب تّولط ىور راما ايزل ف دكزبج ار يسكن مز امزاركاد
 متسع قالطبؤب مور هون ِتناب ابو تشر نبركا لاكولو تدجو تافصل ْ
 نمركال اولد هلزنعت ل ناد ايوجسش نمو يشتمل ناد اهيزغ نمرسبل اذا تقلط
 . قطز ال ىلطي ل ينس مو الزخ مويس ايون سبلت ش وبر دوو تفابو تسر ا
 .. نومفصلا حامجالا تفلطو عر نويسترخل و انطز خيم عيش وسمو نينفصب قلعم

 نييوئلا

/ 

 / ١ < هاا



 عقلو اه دوج نم نب الق قل اط تنااق لييذ تلك هر ابلاتلخد نال اقولو نيوللاو
 ابرز نلكذرادلا كلخد ناراكوادرخاتوا مالكلا مرقت ءاوس ةدحاو تؤلط
 نارابلا تلخد نال اقول د لوخللا مثقت طرتسبد مزمز الذ اربز تلك مندا

 تب الفايبز تلكن ارابلا تلخد نا ىلاط كن الافدا قلاط تن افايبز تلك
 0 . طرلن (ضارتع | 2 والواروكدملا عارض |موكذملا مدن طرتاشبو اعهنم
 تلد ناو تقلط تاخد مث ءيبك اذاد قيلختل لبق قيلعللاو طل |
 قلطنمل تاخد كرو .تلكول و نيهلا تلخلا د ىلطت مل بايك م

 ةعببصل ارى نانسي الو اهربغو ا اذاوا ناب طرللا نوكحب ناب قرثالذ
 تلاحد ناوا اريز كلك نار ايل !تلخد ا ذا قااط كنا ل افون تح قاتلا

 قلدنا تمتش ن ل اقولد قبس اباعؤرسكعل ابدا تلكقمداايبز كلكاذا
 دتلاس ل نكدعوناكتيطعا ناراةولونيدغصلاب هيلع قاطتمل كنعل زلال تناف
 كنطع افركدعونوتلاس نا ذعم او :تطعا ارث دعولاهلاؤسلادوجوطرش اقل ام نان
 قيل ارلا تلخد | اييريرقف ايبز تلكنا قلاطرتن از ادلا تدخد نال اقرلو قلاط ٍناف
 كولو هربض: ل معي و مجلي لوخدل م ابذ ال قبلغ ءدلكاذاربري ذو مالكلاب اهفالط

 أب دوك رتتس و ادرعو ايبز تلكأذا قياطت اذ قل اط كن اقوم عم امو كرعذ ايبز تلك
 كلاش امال عزت اكن الافرلو بئارضدان الف ناك الاقون امكرركت 2 كندر

 تنقله اليوط دوس االحر نيكد قا امنت ائالبوم نيك ادؤا ااط تناف دوس الك ناد
 ف | داعد امهلعتبسف قل اطف اورع تيك ناو نلاط هنن اف اببز نبك نا لاقولد ثنأ
 قلطنملا ادحاو نكف قلاط تناف اًمرفقو الحر تلك نال اقولو ناناقلط ثعذاو نيدنعف د
 قح قلانملاريز مار. ع تلك اذ قلاط تن اف لزرع مئ اهيز تلك لاقولد تقلطامونجك ناد
 مل قلاط كن اث ل عقم هرب الو قلب | اًسرذ اًببكحار :ىمج ا موي ادبز داجا د لاقولد دج قعيكت

 فنيصي لكا نإ وقلاط كنااذ يامر كلك ان | لقول و دلحاو تو و تافضل | عيمج جؤل ىح ئلطت '

 داش اةد اع ىلوتملا ب قانالئ تقلطا كنت نيتقلطك فلط ةئامز تلكاذ قلاط كن اناناس
 دل عابصل بل اقةداعلا هنو عدر دل تلخدال قلاطتنا لوف لوخبل ؟ اقيإهاشلحادالا اذا 7

 | ل.(الواورعالد اييز كلك ال 7 ةولدالؤو طع ١ تلك اد كقلطمرتلكوإ.!/دازعد ايبز يطال قلاط تن الأف



 : لاخي ناىلادارارل اورع خرب ىتح بز نزك نا قلاط تن ان اقؤلو تقلطر دلك مق

 لاقولدرالا وربع وخ و ربقايبز كلك فا اطتن (نعملاوالطل ابال شل ابقلفنت ةياغل اف
 ضعانود حم ضجب عمبب لل! ايدو طوضافل الف نالقعت برش نا مارح ىلع هد ال الح

 نحلزحلا 10 ولا قلو قا وللا عم بتر انةارتتإو وتس تق
 ارش نالف ب هنالث ( دنالفإب مك مارح ديني الحل اقول ضعب نعم مضحي | عفش
 مندن الأمل مرونخم باس أل اناىلد ةرحاو ةامحرحلا عم برشل بالا ئلطن ال مرونخت
 تلاقود ةئاكيلاب ةبلعتلا اعلا عونلا عطس حادزكلا عم برشلاب تقلط نالثاب

 ناك ءاوس ىقلط تاناكلا ٌداراو ىلاط نان كازح تلح ن !كلاهفنرسسخا.

 00 السبل انجيلا اهلا ما تفلالافا قيلعتلاذ دارانار نكيماوا اًسيبسخ

 ةنصلا | موحد أني ناف هريغانب سب دنرخا 0 سواسقلا ار عحاو دل هيدي داس

 فرعل اواظفنلاى ا عموم ا الر ظنل اذ هلاش ا مزيف تاذاحملاب فرع عواد قالطالق
 ا ووو وو تلاقولو كلل مكمل نالخبريف

 تنقلط ةافاكلا ذاراوزلاط كنان سيو اى اين دزيجارموا ماك !ىنولترل نال قف ص
 لاقت هيفس بتل قولد ةاناكملاب فرعلا مع ناوقيلغت وهف قيلعتل داراوا قلطا ناد 0

 كلزكت نكن الاقن معلا جتذابماليقولدازركلاب اوف نلاط تناذ كلذك تلح نا
 لاقولف تافاحرل مهاطن قلاطوةراح شمت نمزامكتزأ امراعزمرملكتلا لصق نان ئلاطوم ا

 تدكس ولو تقلط منن ليبشلا نم تل اثم نلح اذ انزيم قرص قيلعتل اثدرا

 تناكتلاثولو لسفيم الغاب علخاد ةثاو قالطلاو :فمتسم تنك دل 6 مي كعلتخاو

 اًبفاك ناك ناواوس ناكذا نلت مل قلاط ثنا كاذك تنكن لاقنر ان الهانم
 0 ا ادعت

 هس كلا لضوء جول قفصلا نع ابع وهل يت قيلعتل ا داراد
 ناجؤرلامص تا داورظل يف ”ةازعلا___! 3 عقيالد ةفصلا نويبنوكي إلا مامالا
 بط لش تيار تنك ااقناريكخع اهلط تيار فنه كرشيك عربا راقن

 200000000 !نعةي انخوبز قلاط تن

 ف داراو قلاط تن اذركركك نكن الاخت ندى اش اقولدل اكمال

 ه وثأ

 سبيل



 ا قلمتواو مإ احزسح يبل تأ ايلا :يلمشُم ا لهاملا جدر قيلعتلاو برا

 قلاط تنافر سلا ىئانالف كننتن لاةولواتيمو ابحضشرقب تقلطدبز] فذنتب

 ا ل تفل ان ولي نا طرشل اهل ن الاقل رسل اف فذ افلا نوكب ناوبتحملاف
 ظ .ةركوهرر يسم ا المرح كك نع عادتمالا دومعقملا ناءامهف عقي الفال »د جلا
 عتب الد اهداتنجبو دتبدل ل اعد الا طاحتب نمميفسل ان اماعا م ريفزتقلاو فنافلا

 0 ..هلاوتلا لم نيد اواو د هشيم انه ص سس
 ْ يقلد مارحلب ءاشلاو نيب عمجتونل اي هالاب صنت هلا وم ريل خلو ءلهاملا

 ٍ ١ لالكل اوممراكمرلها |عزاغب التم لاي يلق رباع كتتلّسبو ,نحز زب نزين نمزجرعل ىَرلا

 2 “ب سس انلا عني الزم ثوررلاد در كسل اهرب الومتادديرل ماغطلا يربك يرراىرس ىزل اقاددلا

 0 27 لاف نميتوكاد فيضلا درشب لوركا ذوب السي يكب همنا اعل وخرلا نم
 حا 2 سائلارص انت ن بر م اطل ان سمواغيوخلاو ءيبضر اعز عرعشلار (سحلا عم هريجورعش
 0 وابريشو تيراعلاؤرشعو داخل عونلا ةداخكتلاو هام ى اب قال قدما
 ا ب لك ل صئيي نادارخ لاسمالاب قيباغتلا نوكن ا ليزتكيبو نرضج فثقتد ضال

 0 0 ب ديمو سبا
 ا « ةرفطل( ضال: انّولاط تن اذ تنم ناد قلاط تناذ تدعص ناو قلاط تن د
 :فسلا لاقت دا اهعضومنم مونتفات مرضا اجضايوا تنم نا
 ثنكب قيلعتلا نوبيذا طرشي واهم يغب هنمز مس ناب لصفالكبنترخا

 تجرخ ناراجر ىو ك ةرلو عفيفالا ممل اق هرُملا اكاساؤ اًمكارخا
 0 راق داما نال تئكموا تحرض انامالق قلاطدتن ديف تنم ناد قلاط تن اند
 0 دكار وام كناك ولو ِثككاب قاطتن هعرحاب ءان اوارهنا ايبريناالا نامت إف
 ظ ناوئلاط كن انزوكل اازهءام تلق ن 'لاقول و اهرسا الاي لالا تيحرخاو تانح
 ابليتف قرح عنقن ن ايرمال واف قلاطف كوريغدا ءتيرش ناو قل اطن ءتكر

 1 ١ وا جوزلا برق ن اذان اكد نم تبر مل قل اطف تدحب ناونؤل اطتن انتم تيرق نا لاقل هب ش
 النني لددب اعود هرلؤ تك ليقرتساف كلل ق لال ثناف كئيطو نال اكواد قلطت مادج
 يكمل ناوات قلاط تن ان اهرسكمبف ايرلا عزه تابح دج يرسخ م نا لاول قالل



 صال + نقاط تن ان كلذ اعكرادتم |ناواءىبلا ت تازويلل نم كيبل اامددع

 رحكانو كلادنعصؤإال تازوبملاو تاّبحلا نانقيناسب هرعزسو دابا نب
 بيزياززانقيتش ددعلا الكفو ناسشتو ةاحاوو ةيامالرإ وئام ةدعا دادعالا

 | ذاام ةروصل نعم ؤدربل [اسولالف الاو فارعتل او نيرا 'انصقب ملاذا انهو يلع

 همت اذأارو قلاط تنام تلك اام درج ىنيدبخ مانام ش رقو نيمو اري ب الكا

 1ك يبانو عقوس ترافق ! الط تب اال ما تدرس ئيندرضنرم نال اذ ترس

 عبس لحاو تلافن ا اطر تاضؤفم لا تاعحرلا ددعل فربخم نس نواف
 00 ال تدلع ظ

 هاير تلاذن او قلطترملل قولد مامر تلاقف ن قل اطتنن اف هامر نم ةعاسل ايجي نا

 موب قف مهاب كيذا قاغ تالق اذا اًمَكتفلط تسافلا 3 -مدا

 نال يشمل طمزم ىىوفالاد جمالا اخ عقال اميلغرسبفملارفتقمو ةنببشم فهيم
 ”ةنايرل !اةرهوا :ننابر ناحا نالاقو اد ابرك ذ ىنولبف فرغم اهىبيعتلا ام لبرسم

 ءنلكاةقلاطتن انزل هزه تاكا ناراكو :قلطتما :بحالا انياكاف قلام تناف
 تايللا < ابل عش[ جرئ واحب زموكتداوهو نانرلا ةنيكوه ىو شبل وم نيك فد 1 قام تالا

 قلن الف نامرلا دب عقد اهلا عجل ,تخل ةعطق تيب ن 5 11 رافا

 ثالطلا,فلحواوررعلا' ةروكزساو ةضورل او ييحرشل اذ جملا وهو تقلط هكددم قدناد

 هتلكأ ناز قولد فينعرل ا امك ليم قابل سباو بقع عطقف ةماعلا نه نيهرسبلبالن ا
 قااطتناف نابل تار نال اكول و قلك كرضعيل !اندك اةقلاطن ءيلكاتما ناوئلاذ تناذ
 انك و ني لا لاكود ضمن ةرب قبانارت تاردذا الك دادزكحلا ةارقب الا عقبال
 صال طلاق هار ارب ارمهارد تطلتخأو اواؤلاط تن ان ناك !ا.ىؤل نع لك ا

 ىدعتن منالاقولد اهءصلخقب الف جيعتلا ديرب نا الا نات اون (ةبقهلبال ثببح انقيرفنب

 و اها يمل * ان تبل النه ةكزل ازوجلا

 ادربتعب د نيمجرلا عز اسنإ ا 15ن اقيتسس الملاىتنتن الادززنو

 017 يب وادب اول ىرد ناال ركزو م الادراتساوزعفلاةعلا

 يلام قياسلالاد ظفدلالا قيلعتلا ذه لش ةررظنلا نمربالو ىدوغ !ةعثرلا#تَ



 ال ظفلل اىا ناسللاعضوبر ابتعال ان افلتَح أن اذ انف اِقياطت نان بداخلا فرعلا
 تنخاواسيك اهيل ا فدو قلاط تناف ايش ىنم تقرس نا ل اقولو جمالا لعفرعلا! ٠
 ظ هةر سلام تلهف نا لافولو معرب فرعل اوفس ال ةن ايخدنال ىلطت الاديش هنم

 ظ ' كتننزو اعترَسَول هلعف ال كزن تالق لطت ماعولصو ا اموص دكر تذ قلاط تن اثىظر يق 8
 ظ برضلإب تقلط برعلاب قالطلا قلغولو قرف ءاينش ذر مشع املا عونا !تلط
 برذغلا ؤكبر ماليال :لياحلا مدع طزخشيب الوزكتل اوزكرل اوراسعل او طوسلإ
 ىخبوا نون عقبو اثم برعغل اد عقي الوهاب الا طري درك مالبالاهثم عقوشتيامب
 يم تزرتالل اقولو امعلذدوضحل اورعشل اعطتو صركفل اورضعل اب عيب الوريلع
 امهريخ بخ رصفف قلاط تناذ لدمرض نال اقولد علا برضن الارببمل اًعبجو و | ادي دش
 رتجإ) برضو وس انلاو هركل اك ءاطفل عقبال نكلو اهل برضو اهباصاد
 كس خخرلادقيق خبرذلا نال :تيجالزب قرم هير ف اهيغبيرضدصتا تنكلاق»
 مدرقب قلع ورعشل اوفظل بم عقب ال لياحالب عمو يح همم تقلط تمل ب نلقوأد

 هدقوا ايس نو ٌلاهاج مدق ناو من ذ بال ومكر اًبش امو اًبكار دودؤب تقلطيسم ش
 قلاطعن اثرارلان اك لخد ناراقولو قلطتما مندا يذيب لو خد اافركساثيبدب 2 ٠

 موي قلاط تن (ناكولو ءانتمال العلق ناو قلطت مل هرسا اي لخداولو عقو بكار اخذ
 ٍسرمتو عمل مولا كننامولو نيبنل اير املا ل3 نمتفلطار امن علقت دبر مدقب
 دج جوزلا تامرلو يب اي ن ك نا <جوزل امي لق ةقلطم تنن امداؤذ زنعمجلا دا
 لطب ديز مرق نر انرلا]3اقامعلاخولو منم ثرتمل دموي ديد مدقو ربت
 نالط الق اليل ريز مدكولد الذ اًيعجر نبك ناد انياب ناك نا حا خل جبنا
 قتسيرل اليل عدقولو قلعملا عيبا رطب ب مدد برع ايف ممدرذ مهل حيدبع لافراد
 . اني ال قلطتر ا ديك اريز نماكت الل اف مثقل اط تن اذ ىرما كفل اخن الافول د
 مل تدحتف ىو لاق قل اط تن افىغل تذل اخ نال اكول درمألا ند دىهنل | تذل اخ
 دعاؤنلا |عزم ال قيل اعتلاو ن ايالا نال هض نع ىشلاررمإلا نا ثلذ ناز قلطن
 :تللا قرعذ, قيالد بل اغلا ت انالطالا هرهاظلا فرعل الا اهيذرظبنيلب ةيلوص لا
 اهيرسا, تحيلطتمل ميطاال تلاقفؤلاط تنافؤيعبطبمل نال اكول دفن هنامتلاقزم
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 فقلاط ارم انّنإعسلام تنخا ن انيياتلل لاقولومل هتف ىن نعام دمنا عينت ىلب
 رين طعا اًمركبموا ءاطعالؤارانخت نونرملان اكرِاَوَس نقلطاراتخ لخاف

 قلطنرلى نجا ,ثيضظثواميلا ىئدو ناطلتل ا هنذاولو نسارلا ءبلدنس اواءايكودو ا

 لام مناطلسل اء اطعابالو ءابكوواطعاب قلطتم قمكقح تزخا نا لاةرلد
 عضووا هر اينخأب هاطعاف قلاموة رفح يطعلز الاةولد اًمركعم هيب رئاطع ؟الو

 اطال اور بكرلا ءاطعإب قلطت الو اورد الر ادنخد خال ناك نقلط هب ديب 3

 ناكو قلاط تن اذ نيامنم داما تنكن الافن رام نمر غكا | كال كنا تلاثولد

 . ةدابز لمأل اللا تدر و نيسمح كب ناك ار تقلط ةباننمراكالا«
 ا  «نلطنرل قلطا ناو تقلط ةدايزال الب امل ما ىلا تادرا اقول ةؤاطتالةيامرع

 ةهبو قلطت لدن نيس لام ناكر ئلاطت ديامالا لا نيك ناس قولو

 اغذابنس | 4ل اف كت ذاربجي قم تيطو نا لاقولو قاطاولامهكحالوبذومل وتلا مطت

 ردابمدنرسر دو هدو ءلراتسو نساركال اكول وان ذا 1 ارتنعقاهاط كلا

 هنيع نال قلطترل ىاوحو ءزرصو هيإا تن ذو هتعاش شنهو نإ نم ارجل

 قلافتن اف وأ تاسعذال اقولو تفلط صمت ابرز“ اولو هييادخرل ةلخدتمل
 يوم اعلان . ةافيظنتد امو اهثالطب فواحلاهسمغم ةجبنج امياضف

 كارلو تقلطفيطنتلا اداران او قلطتمل نردلا نير اداراذا يبيت اتد قلل

 تعلج انا اكوا ور بد ريغ تدر !لآقولو تقلطانؤبر تعلتب اف قلاط تن اذ ايس

 قددلبقةصاخكقبر مدياراقيلو تقلع اهربغتيرد قير تملا قايد !

 رلخداون لقد الك لاطن هرادن الفزع تلخد نال قولو نبدوليقبرل ضان كريع

 الطل (ئلخملو تقلطال واالكزخد لادالدائلعمازخدول ازكو قلطتمل اًع خد نائرادلا

 عضومرو ابل اوغقو ءنبدرضعبب هإ] معذ ل معلب نولف نيد ىةوإ قتحرزبلانم جرخ مالا

 لاتراد بق هقحوطق اور زيد رم جرخا ئنح مرخاال فا تدر اقولو تواذعرخورخا

 تكاهنل افيو اف ف تؤلط شوسئخم ابعاد تّيرسن قلاطن ابهذ تار شوا

 ل ةزغملا] لدادنبى سيرو حاز او ا ا

 نهرحا نئفنول وسن جدل عبابلا قلغأواد اعيمج اماو تول سسر زر ال كرو رعب

 م

 بابلأ



 24+ سمت سن < ناح
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 ناكمال ابتيمل ضن انا ةرحاررك تل اننؤلاطف وكر نونا قناكانلا
 كلاي ا ا بسكن اب هور ضف هدؤشف بجاول بالا امهيظب الدنا فلخولد قلطنرم تاوطنعا سلع منقتو جرذف اكمال دل بلل نم جرذخال هنا فلخولد قالطلا قو يرخا ةر نس: يتخ تضف قلاطن عفل ازهر شمللا تدع نا كان . ةلخ_ تنجز ىارولو ىلطترل و تباجاذ اهريع جوزلابطاخدولاطضو الك ندب(نا لاكولو تفلط امزلخرف اراد تكلم ْم يهبل تذو اهنرادالتايناد تلخد ناىلاطةجحوز لاكولو نيبعتل ال نيرل لعب الهن اب جدزلا فرتعاولو خدم

 .56لا ل اقوربزعتلا نسل لب بشنحإب يرسضلا بجول ال تشل نال كفلط
 ولا نت افرطافلا|ذعاضماىنبطيمل نال اقولو قلطب ديعل ىلا جوضمل : ديعلا موب اهل افاق دذ وكل ب ديعتبإل ف دول و برشل اور حالا نع ةابغي اطث الا نال ىلطتما بدن) زك ايل ر ةقوكل (رظاولا موين احد زفوكل ايرطفا نا ل اطرئارما:ل فول و ةرم عيكتنل اب شن ناس +. كن ال فدحواو ضعبل ايزل تبع عقنالارالا يه حيرنكاسل عقيل قلاطتن اف ناضمرر رش انؤلت تنك سنا لاول قلت مل رباغوهد اهدكسمو د د قلاط تنافةليللا كرزع كيب ن |لاقولو وسن كلا قرانا الا قلطتر يل (يلعداشنلا تجدزت نا ٌيلاط تن لاكولو ئلطترل مرج وا كضن اح اهي قلاط تناق مويلا كاطامل نال قلو كنحل نمرصاخ ىرسشلاو جاكذلا ددسج مُمىيلاؤ ةمالا عاد ةجدزلا عااخولو اهّرحاشت اهيا جدزلا ف تنظام امذم ةرحاو كرك نا قيرطلا] طم ل قو تعال نالط عفبالدةحافت نحانزكاك# نا قنرطل ارهضِ ... بل اث' قدتغ الو قلطنا ناداراو ناتحافنلا ثيوذنشس اد رح كنافدوبلا فحال يك ت ملنا متمال اد قلاط تن مولا ةحافتلا نهرك# مل نا هتجوزإلاقف ناتتحافت هلع تناك وارسل صخ انما ةمان ولت نا نعدجرخد لالا قيلت ماهر نع تقع انج ال ةجورلا يلطت ماد ةمالا نزلعرلذ كادناك د قلاطنارماف مامحل ا! تما تناكذناو ةرحؤم اؤمث ءاملا ل نارما تاك الاقولو /العإلا ةيزونلا تشب الي بشل ارركاناك هب اعلا دضؤي امىلاال"ةشحاف مهاولد هبسبر بجوي ابر اركذ قرشا قل اطنمل هيل ونفت لو ايش ىتخا نس ندع نار ائولو قلشل م
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 لبيلا مح افلحولو تةلطرش اسفل نيه ذم دعاسلا فصمئح ةموصخل 35

 ماعتل ساب الوميلب ىذلا موبلا لمد نم منتج ناميلض مل ةتينالو وبل اانالف مكبالذا

 نسرثكا كانه مكب نالافنجزْت ىلا: نايضلل تجرخولو ليلا ةتنب

 2ث لان دلو قلطت مل هاوا ماباز: كل كل زتيرفل لل نسج قلاط تناق مابا ل“

 فلحولد تقلط عل يللا يق كنابضقلاط تناف نال عم كب ن ليلا اىصن

لاقولو تقلط ممم ام هبال هنا الا معم نصح كل امو :ىجوب فرع انالف فب الرا
 

 ملاعلايئلعاكتناوا ىلزنتقرفلعرسار مضوف نااط تنان تب لعد نا
 | ات الج ةلوكو زكنن نتا يربك تاخر قادت

 ثدجيالنا الاد ىوونلا_ | ةرماعط نناحافافب اضنولانلو كدح عئارلا

 كنان اميذ مادام نالثرا مك نراك وو كوفل اةهددخالاب :كام نار اننلاب

 نلت ةىعتبخخ اها ةرلر قلانرلا عسفان اداب ئاهتس وف لوشن
 نعلختم ءامارحبابال قالطل ! ىلحواو ببداشلل ناك ناو نؤلط تضفن اه |

 تاس زال م تحرخحانا قلاطتن لقوا د ظفللا مونعل كقلط موه ارسل اامالغ

 قلاط كن اضيصلا ل لاكول و قلظنرمل ةفصلا نم تجهل اضيا ةؤصلا نمزحرتخلالو

 ل. زعم ناع تلكصا نا لةرلد ناكحلل نال ال اىضتؤح عيا ياتشا]

 ىلنلا فرمى نكد ىلطترل اهرسغ ترئدوداو نوناكحلاوعرلؤل ا نونرنقلاط

 بخل هزبخل هي ديلا قرف هساعط زمر كح اب ال فلو د ميقرمافلا تعضوو اهي

 اهرتعابت قلاطنن اذ كر اد تلخ د ن الاةولو كلامها م مدال نزل واهرنع نمةرسمثك

 فئات امج عت دصف نا لاقولهلاعترتااش نا ناميالاة ىابدماقو قلطت مل ابإخنذ

 كش اضامهف تدحد هرابلاشف نامت قر قولد قلطنمل اهجماجخ ةارملامترصتفَّو اط

 ,اشلاو قلطال امد 1 .ناهجوداهنانواه هيرجوفرخرذقلاطسناف كس اريعوسلا ف

 اقلط انؤزم قاله الث قلاطن فيغرل انهاحساحا نمل قولو سايلا دع قاطت

 كاقواد ليل مثال تفلح درل "انز دك [لاقواو هْركْرْون كة شهنمْفزز اب تةواد

 مل نال اقول امك ةلف كنز ناو تاؤلط - نامه نمفززاه ءةلاتلونرلا

 هكءارح نمربؤ لالحل | قولو تذاط تلخد نيرا نا نا ىلاط تن اًهزارلا تلخ د ىتومك



 ا
 0 / ا

 ظ . الان يغنن رالك نال تقلط نؤلحو جوملا ترد اد ئدوب نوريب هاخذ از رس ظ
 0 0 نري لالح لاقول امزال + بلعنل او ّنالطل ( ةافاكشاد جدلان ارقالا 1 ا
 00017 7 تةرلد قيل نالولظنرل تلحد تركو هدوب نور مناخناز درمان .كمامخ 0

 ْ ظ ظ هل ناناركادل انف رك رمح روح ن ان ركره تل اقنر جك يجر كا مارج سرب ىانطلالح 7
 0 لوالازم عطقنورخ الا ملذف قيلت نال قلطنرمل مىخعط اسر كاد مرقس اخ نيرد ىزبذا ْ
 ىلاطش ايمظلا نو ؤب اتابل نا لاقل دناريج دروح ن ان ءارض اهو لعبترم نما ا

 جنيب ارح نسربارخل الح لأقول و قلظنرل تبخل بهن شلر اللا نم تجر 0
 فاللط له جانا الكم ن اك ذاو تنط,يإء ءانن ارحل ل دان احد مسخ

 0 عباس منارات همك يرحل كارل تسا فرحي
 00 كت افلا قرتمنلانب از نيههتلا دن اذ قالط كن ان ل ادزلالبذ نيشكبن
 0 .قاادوتاسان لمس كفطحيم حشاد لاقولو ىلطتالا ف اروغلا بسك قوق
 ظ نم كك لا ل قواد تمفبناطي نا عادشالاو عننب الذل نبل برضو

 كنز خوبطم نسرك !ّي اللصذح كنن امد ن انقل اط لصذحو ىق بذر خوبطم ٠
 .عسخرف ناتقلاط (تنائرارلا الخد نالافولام فالدج ةرحاو ةفص اغا تؤلط

 ” برضلا فرعلاولدشلىضتقب ظطلل اذ قلاط افكت امل ناناقرل و امهدحا ٠
 أ . ديبعلا دجن يحرتحا مل ناو س ايلاىلا قالط الذ قلطاد الثقل دانا ذاق غلابلا ش

 - و ىاثلاوالوالا ديعل دج اهجرخا تاحنا ديعلادعب اهجرح ات قلاطكنا6 2
 7-0 الع بجي كودك ارربكرلا قلطو منجز ىبلطنت كورا 7

 :ساانعأرل ناّئارخا قيلطتس ىكلكو ل ةواد از قلط د ىلكرد ]وبالو ةبسح 3
 سصخرتي ىحلادابلا تانزرعملا جرخول انو لزع ا ةنسلام اتئفد اعف اههلطت 2
 و  نيعو از( م وبل ةقفنل !ئرض اقل ادكرتت اد كبي قس نا اهل لاقولد داعم 1

 ٍتاللطلا .اوق لوقل ان تركت اهرب] نيكس لات افلديخاو موب وغم قلاط تناف ٠
 .فاطن درب ناهد 5 اطر وك راه تر كا لاذاواد َيِوْهِبُم < ى اني نمل اناز اميلوقو

 ئريغد سرحلارادل ارم جورتمل داوبةلابل اغلا نال قلطتمل :ةرااظتملل مسا ثرعصف
 ا ملأ مئط بلاغ ناكني جين ارط نوف اهدنا كلج 1

 د

 هن - َ
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 لح 001 1 ]ذز 1 1 1 1 ا يال 0



 ريل ريترس لدول الوهو ّىلاط قارم اق ىلام نالذ قرس نيكريل نا فل اقول قلطت ماددقلا
 يزل ثز نولقز اكو زب نا ور نطل !نسح وهو نالق انزبمنجتز كالط قاعراد قلطن
 6 ارما:ياؤقلاط تءاف نابطرفإب ةارم اذ تلاف نا لقول واكس فلا اربخلا ا
 ل اةواو رش كربغ تدر اًلاقولو :لياقلا تناكواو :بطاخملا تفطر ة مل كلاق
 ةمادستالا تاحتثولاق ادبرعجار ناف كؤلط ةؤشملا بتينعت قلاط تن ان ينعم اهنا
 0 اليهم هر نيف اكورد رس انييفاد كل قفاز غ فرس لاو
 ' هكاووصخلا ميقلافقلاط نان جاكجن كتف امينا !ةوش٠ا داي إلإ غم ةقرسلا تقو

 اهيلعىرب عضا الل اقوا و صيرلاددلر لعل وهج و مناك را لخداال لاقدلو ايش اةشنل
 . قلعولو كقلطردقفربز توم قالطل قلعة و لافغا تدان” قلابرمل هبرضف
 بابلألا ت هزت مره عسا] الح كو ثزليوا ركاب لة ولو ةلف تامو ءلتفب

 َحضيلامف محن درب ادخل الحينوس نودرج: دهب قيرك لا 43 9ىرنطمل ناد تقلل
 1 2 71 9 م : 7 تعا خد كاب م اختر داو فور هاوهركا عارح نيب ارخر الحر قول د قلطتنمل

 . انلدن الطالب غل ارش تجرخولو تقلط كجرخو اههتعنما تعرجد اتنخا تماق

 < تن اف ةليللا نه تشم نا ولد بل انهار غ جفال ناو بل قرا كلا
 كيضار هححإ 7 . يك نمت واط دككم امو يلا[ تحج 2 د من لاحلا/ تح 2 اا
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 . 2 عدن تئحات ةباملع ناكوقلاط تناإف ن 0لئهلعر امه نخا نا ل اةداد
 الل اننرتشاف قلاط تنافرارلا هزه تيبرتش ١ نا اقول و .قلظنستم كل نوعنلا
 قللت مل جيس ال عت يف تببيل ىف تيب ال لحولو قلطتنمل ةي امم امس

 ايل

 ٠ ردة وسلاما تيبلانمد ةرنف ةليم كي دنا فلكل ودجر منخل ب ردو طعلا»

 قلظيرل قل اط تن انركطبإلم نعطواذ انةولد دلبلا جداخيبر ب ناال !قلظتم نيم
 ةركعالاريكلا3 نيكمل ناك ولد ءانحالا ميجا كوطنم ام نإلا بسلا عضو, ٠

 بصبر ارلا تلخدا ذا زاةولو قلطت موش رسبكلا ةنرلوقلاطتنانرهلمد
 تو نفح هلعقالطل اكونادق نو نا الل وخرل ؟قلظتمل قلاط كن انو نلا
 ذاك هيحنز مئالوااببما تسهزذ عاملا ا اهرسا عمبهزت ال متجوز نا نلّحواد نظورلا

 :قالطلا قلع اذا 2_١ ان الفالاو كفلط امو نس ءاتجالا نما عضيدصق - ٠



 هه . هده اجا بد بعباده

 قه حتسو ٠ حاصت هن ب

 ناكواو نالطلا عقيمل هبالهاجواقيلعتل ايس انوا اهركم عفن نرعج

 مل ةقلعتل هر يوعس لع قاعلل نييمل ناذ يِبِجا وا دجدزل العجن قيلعتلا
 الساد عهجل موده قلعناب هقيل هن ىلابالام ناكحما وتبع ءالو جورل !ءىلعب

 ل حلاو قيلعتلا ؛سسل هن ال نابستل اور ه جلاد ها اكحالا يرق 5

 اع ءلعّقب قلعمللا ناكذ اوزعنل [راذ وصب قلحملا نالطلا امناومتءااونح له
 قلاعلادضند رسِرْفوَسالْخكلجال عتنكوا هبل اببزمىهو هل نحاذ 20 5

 لب“ عر صقل ناو ٌقاظن مل الهاحدا اهسانوا امركح. ل عفن علم هقيلغلب
 قلعىآو : اضبا قلطت مات يسنف فل اخ نم امرعش رضفوإو تؤلطا فصلا دخن مو
 لكان لاقوو الف اهركبو تفل ا اتخ|خرذ نونبخد ا ةرهمد|لفطلولخدب
 نيذيعرلا نبزه انتكان اًلاكولو قالطالف اناكاف قلاطن شبغيرلا نه امكاس
 ملد افيد امريدا ترك ناو تفلط انيغر امن رجا: ك.تلحاف نانقلاط قنا

 رثكأ|معبحا تلكاولاو الط هلق املك اميرحا تلكاوا اين ىرخالالك
 يكرر يبل عرتاغ اناخنو !لاقولو انقلط امهميئلاملا ىرخألاو 0-0

 تكاد اتقلمك نستارلا نكدرانسر ايلا اهلحرت ناتفل اطامتتاث نس ايلا ساه

 < ملوا ٍيخاإلا بخالو نيب ايلادرحا تكبدا و ا
 ناك ا اهون مدل اا  -ب اود كالطالت تارتءماو خدت

 اههريمغو بويعلاب خومضلاب ىجرالف اقالط نولي نال نا ةال اطوشملو بيس لااا
 لري ن لسا ال ا ةعجرال: ضوعن ناكذ اقاتاجمن وبذا جاشل ' ةرديدالخدل لن

 ةححز ربعللو ن انتعحر ركل د ةعجر الق تارتسوا قزم اكل كلل ناكذن اذ نينئاداادحاو ظ

 1 :كدلا ظونتيم :ئحرال نادي ناطر هز جرت | 8م قلظولد
 ع

 0 هيلث هذعجر يعن الذ هنج مل تجول قلطد قلطوانر فعالا قالا ناطركرلو حيرما |
 ناراسلاةعخزو نيسلا قذ اريجادرعلا ةنعجر صو فطل از رومصتيالدءجيزب كيح

 ثااهلازكرلالضالا ةعجر جهت هس حرترم |معجر هقن هلق مالس |١ ايش م

 طرشن يكس او لدددد أن من الد توحاروإ حير او يعحار و كدعجل اجزرمو هئيصلا
 عفتبالذ تعجار ررح ا ةنالك تعجاّرولدجحاز لوش ن «لمظموا رميهم هيلا ةنكاضالا ٠

١ 

 ا
 ا
 ا



 رواج لوي ناب شفا د ل يح ٍِط 000

 هيل يمتدح لا تعئرد احلا ت اا ريت وحرق 0
 هي صلو ةي د ا لزب ةعجرل راع <ج نعول بلا ا ا اكنلاإ

 ' ولما ةترملا نس ا مورك ةعجرارتد ا مورو نكت وحزب ارت لوي نا

 ديس لولا ىفر هر الو ةجوزل 0 اروضحالو :عجرل اراعد اهرشال اطرتشب

 فتية حا اذاممب ناقل عرر يكب نا بس ادريشبر نان تحسم مالغا الد
 الن ءاكن اوكي اد ءاشن الع هتردقل لوبقم لعل اى هلارتا ن د اه دو

 نزومالد تاو امزتسيشعولو اع وكل نا :يصلاطرسشو اًدنم حلا فب

 ”"هقلطملاتعجار ل اتدد ممم اعهدحا قاطو قحام بالو لوررجحدا ول عم نمزب
 10 ا كابل صخخألد عجرتمل ةممب
 0 انولكن ا طوش املو جزل اومدراحلأ ع. للا نكجرل اعلا تب تيبا اىلا

 0 كانو ةّرعل اسجل ةئمجن ناذ ةردعم ومن ا:لوخرل ازبن :ىجرالق امجالوجلد

 د | 1 0 فاشل لضامهرحاوا ناجدزلارتر اولذرجل ةلبان
 لوغدل ادهن ا«ارحاو ا ناجوزل ارت اولو ف اديس الاب أبجد انءءاضتن |ربقاسا

 دعجااوهذومطن نبت ةّذعل اىفادس انا تدوم قالاثل خ ابعجادو هذعل ىفامؤلطن
 ةزدئملا تعداولواممْعَحَرملد دنيعِجرانَولَطَو مماوا ةرح ءنُك تن اكواو لطب ْ

 تالطلا تقوؤانادخآرلو هتيم, قرص يدزل اكتر ا وامام درع ءاضفلار وشب الاب

 فالطلا عفوا ال طفن ةزعلا ٍءاضقن الاس ميج, ةرصر مهل عضو نع اولد مين ةّرص

 ْ يهرب ةنيبلاب بلاظت لو اياكب سلا ةداليتسالا توشلال هرم ىري ناعما
 0 نا فام اوةسياالادوريغصل انو درهطن ضخم نوكيا اهنيد_#>

 ىرحاروتولا ةظح ناتفح درا ننس ماترلو ناكنارناكمإلا ةررئعل

 ةليفضم ناكما اونانطملد اًمول نوركغو :نامر وصمطوس ناحماوةد اولا

 لجراريكة سب مروصررؤ ترم ظام طاوس ايضفتت ةريعلاد نات دامو نول اك قلوص

 ضقت الر ىنقننال ةيزخال ورق تسمي ةقشع درب وعلا اهزرعب تنتفخ ةوارفظوا



 ةل أدل لهازعيبف نين اد كبد الب اعلا نوككنا طرخ شيد ةقلعل طاق(
 ناكمألا ةتمّرقاذررطلا ف تقلط نافر قالب ةّدعلا و ءامضفن اتعّداولو الفرعملاو

 ةفخلو ارط بوس ذ ال ةالاررطلا نم ةطحل نانظحلا اًموب نوئلثو نانلا ٠
 غ ةظحل دامو نوجراو عبس ضيحلاف تقلط ن اوةفل اكلا هضيحلا ا نعطلا
 تالطلاقيلعت نيد الل والان :ظحل دقت ىلا ةجاحالو':ىبارلاةيضرخلا ؤ نعطلل

 هتقلط ناف ةمالا ماد هدا اك رطلا لو |إعقيطني رضا نمر زجرخأ(
 ابوي نونلاكو دح انرظ. ىلإ 5 تفلط ناوالطنخلو اًمولر دع ةننس ءناكمانرهطلا

 قن زعم ارقالا ايعدت نا نيب الو محلا ةمالاو ةزحلا نيب ٍقْقالو هلو
 هيب اهاند درو ناكمال ا نود ةارما تعد اولد اممالخولعوا ةربادلا اشد اع

 تنعاوابيشن ثيذل انف رفصء اضن الا تعّداو ناكبالانمزءاجوا

 ءاضفنا ىكيام]ق اذ اف سافنل ارااع3الطلاقبطن ْ اولو ىوعرلا اعترض وا طلغل (

 مرج امدرتملو تراد ان: كرضفين طرد اًمول نوعدر او ةوبس اهمارنا

 تفل اتس | ةيعحرل ئطودولو ةجارلاف نعطل !ةرضيح كلئورادهطا : للى طم
 بببداز ايف جاكنلاددضعت !هلودزقال نم ايقاب ن اكان الا ةعجر ال صولا نم هازال

 عضول الا ىجرلاءلو مب ابلالخ دد عضرل اب ترثع ارطول ا بلبحاولو هريخلز ويعال د رطولا

 بخ ال وامزناعامتساري اس و نول ارظنلااو ايي ءيِعجَرل او مر | كصن

 محارب اروع وعل ادقتعن نا الاريزغتل ا الورمنرخا كل الع ن نادتحلا
 ةمارتسا]ب :ادتيم عاكس تسيل نال ةعبجل ارجو وزرمبتعالد هعجايملدا

 حيا كب و اهبع 'ناعللا ف2 اظن اق هيعجرلانمءالبالا حدو لّوالا.حاكتا

 عل اتضقن اوور جالا هثر وأ هات ةامدحا تاماذاد انزقفن بحد

 هاضفنال|تذولع اقفت نانو او راترملد مكعلا يزل غدا

 تنقررص ثبسل الب تل اق و سيما توحاز جزل لاثدةعسجلا مويك .
 اك ةيحرلا تةورعنمتك /ناو يلشل موب وجار مق ال امرا ابرام
 اقهتتمن زاوديمب قرص تبسلالءل قو سيلا مول فدع تضقن ا كنا اقو

 ىوعدل اب قلاسلا قرصربخ انتل اهو قبسل اعيد وهف عز انتل الكشف او يلع

1 

 ١

 ا
 ا
 ا



 اهب, تقصو اضفن ١ بف كتعج الل ف ع ط دع دضقل االوا تلا ناد
 تيدءجر ربت قرع تضقل | تلاقع ءاضقت !/لبقالدا كدعج انالق لآن اد
 ةعجرل ل وصح ملهن الاقولو بديهبيتقرصاٌّعم امهوعد تغنودلذ مدبب قدص
 ترا ولو ةيجحرلا ةحجد ةئئل اءاقب اصال اذ اهنم قي اسن ات الدو اضفن الاد
 تفنقلاو اهانقرب كل او ةعحرل افاد ٌةدالول ايعب مقلطل اقف افلدخا حن ابؤلطد
 نييبسلا ارتقلطل اقو ةومحاك ةدالولاد اتقدزعاقفلا ناف عضول اب فّتع
 تعداو ةدالولا مزن عداو تنو :اعاقفترمانا هرب قرص رسمملا) ثا افذ
 هب عنطم فردا اللاغت ىالعل امروت تعداو اول رزين, ثدص قفالصلا دعا

 3 ردا توقد ةفاخإر احدا متقيرما تالطلا نا امزاحفلجل
 كنان ٌكاكانلعجاوالا مالكل اداعا ناف ءيلعن يهل ضرغن ىحراكنا
 منقلب جارل امزجرلو نزع امراض تلكحل ناو نإ وجر الواهب ع ةعالدو
 آهن قباساا كريب الاعيمجلا ولالا ةعجرل املك ىر دا االكلاقد ةدالدلا
 اهديج ةرص ني ةعجرلا تركن ١١ ةاوةءارقا ا:زل/ وضخ قح هاكنلا اهبل
 ءاضرلاد يسشلا زم ءتخاواربز تنجب ابناب ترش ,زتاولواهعوجرلبت :5 تعجحررل
 مااا رويطرارل تن هن اهاضب در تعب نموه د تجلى دابر تعجررُي
 تركت !مل ةعبجرلاب ترتاولو إبق هنريش تاكد كيضر تلانفف تعجل <
 دادغياخخلا ميس بح نيب ءثدص | نم ءرممس ناكلومل 0م
 ولد لبتيبرمل هش تبل لكم تعجرر رك اندر لع نتالطلا عدا

 احدز نكت راوز قيم انزعجار تدك اذ ا

 مادا اهبناثلال خد هدجوز وت تي ماق اد ةزعا نق ةعجر ل دالاعةام
 انبء اضن ايلا ال ارطر محد ةدعا "الع لد خ د نا لم مم هيلع اهل درخدب

 ترحلا نالميلع فوعرلا عيش المنال نال ا جوزلا ةدداؤياكملخ“ دب نائماواد
 رداد لادا اقلك تاك ذاق ءاوعو نطتس تدلج اثدببا تخزخناال

 مروجرب ىج تشل يل نا ىاكلا عاح نالطس مجيد ارم اوالا تمرغ الح رل
 د نعال تعليل تدب دقحل يت لهل حا



 .ملر هنعجرب نائل ارقاوا د لخ ربمل نا فض دلخد نا ةسملاءيلعاعل دلوالاىلا
 ْ ءتحوز قآطواو لّرالل ةجوْرَرمب الو يجاكن حافنر ب لجا كبت ءاو ىهرقت
 قرص وخرلا تراكئاد ةعجرلاىلاو لوخدل ادعب اهّيفلطلاقو نينقلطو ا ةقلط
 ظ لالاؤ يوزتتلا اهَلَو ةرعالو ةقفت الو قكسالو ةعجر الف تفلحاذاق ايري

 ظ ةيلاطمالف ءاكت ضف تاك نافءفضاالإعرتال درملا كب اهلرموه :
 ظ فتصل او لخيلا تعدزولو يضل الهلال اول تتلف «ضييتولا "اذ شيز
 واو اههعوجرب طقس الو ةآعلا اهيلعد ةقفن ل2 ىناس ال 5ةعجر الذ ضلحا ةاف هديه
 هجر د ةرضقنم تناك ام تلاقف اهايزم اهزعحالو ةدعلا ءاضفل اب ىنربخا لَك
 تيل ةعحرلا ةافادخاوةمالا مجدز قاطواو اهتعوتكلب اهيءاضفن ابو فلمل زال
 نمهابإ قثل وفل الف كْيَحو انهم كنت مح تاكا ذا جدرل ال وت لوفل ا اداق
 نص ماا ويمم نابع هوب هيك ديل الا

 غاملالعضلح اف اقتسملاو ىضاملا اهرفعتتو رت افص2مةفصوا إى هياوسساركب 2
 نزل وضع هلاركذ هب انماع هيدر ذاك ناك از[تلدامو انك تلعن امل ان ؛ ْ

 2 قبسو ول ثمل ٌنالط ال ابك ةرافكالن اًيسائدا الهاج ناك ناو ةرافكلا
 يد هتاَوأل مالك ةلصوا :لجغد ا عاجل ابضاعي لعل وقح د صقالد نييهبلاىامناسا
 هدناب ٌفّلحول ءقيغملا هراسل قبسن ىلع حاج ن اكول انكو ةرافكاالن هماذ
 قالطلا فد ةبذكحم ةنيبرق نر نا قرص اهريغوا ةلضل الب نيل ادصق امال اقو
 نلعفنا هداب كيلع نمسف او ارسّقأو هزناب لامس ارخ اللاوو قدصنمل ءاليالاو ق تحل اد
 انمي ناك دال: نيمداصت ناو نيهيب. ببلد بط اخي نيهيوا ةعافشلا هير صقد انك
 ظ لوتلاوركو اهدكبوا امدح ختم ناش اءاربا ساو :ئافش ناحؤقلطاناو
 | سولار بجد :يكل اوىببلا اح فولاذ ابقلحلاووبودس نم ةددواخن مها دجول
 مر خير هوكم نعش وال وسرلا ةبزنو عيشلاو ناطلسل سار دماقل اد جوولل او يركلااد
 هرّدداعب ارمظعلل ا! نمهي نولحلا ؛فل احلا دو تع اول نكل بنج ةر ا فكالد
 هذ اسلي سول فكرت هيلين فلح نس عللسلا بلع لوثر مح انهرع نفك مدا
 انك تلف نال اقولو قدص نا هرب اوويذا مالسسل العمل وز اسحانهلعد ةهزرل هاف دصق 0



 دا ةبعكلاو ا مالسالاز موا راوسر نموارتلا نم كدا فامصند ا يدوس اناف

 رفكبر عرس ديعنب دصت نامل يذكر ل افكالذ هديل ريل قس
 قيلعتلاوادذ اضرلا هبدّصَق ناد يرن غخناس اورذلا] وسردهخمنا ا الا هل االوتقبو

 ردن طبل بو يافاعلا ماتت انا عاجل ردح ند نس دام ءرفك
 اواشلاوىوشملواىؤل نييوهت هسائوا هتناتداهناب لاق اذاف واول او ءاننلاذءابلا

 لجوااّبصنوا اًهِيررَسال قولو اميريغد متولاونملا هدد هللا ؤ الا ]يناس ٠١
 ابحي ناك اهيبضواءاملا عفرب هتادزاقىلداهريرب اال امم نليمارسقل اٍفرْدَحالب
 مشو الاماس اهب نلكامو اهرب ناالا اًنييعززيرل فلاالب ماللا ددشم هلبد
 قلثىنلاو ءاوصادن كس اواهربعاىزلا هلوفكاطقن ىلان هلا ت اذ هنمرهمام
 ل اقولو ؛مغد|لاغب ساكولو الط اسيد هيببىفلى ذل او دمشلا بو رتل

 د راح تاهفصلاو ٍءامسال لم فن هلل ان صنم انا كدب مل هرسع ترصن
 توم الىزل لاو قلذللّىل اخو نيرلا مول كامو نيملاعلا بدد نمحرلاو وللا

 لالا مسفل اكاّرهو ىش ءاشم كورسا ىزل ادحاول اروع ءلفرسلىنلا_فكقال
 د ابلاغ وهن هللاؤح لمعت نكن هريعور فن هداؤح اقل عي ام! اكل ا اقلطم
 قزارلاو قل انلارمهاقل اور داغل اورعحجا او ترلاو قحلادر ابحلاكوربغقحؤدتفب

 قلطيام عيل الق هتاريغ يؤ ناو نيمذولط اوا نييلاهب ىوتاناذ مجرلاو
 عيمسلو نلاو مركبلاو ندوملاز دوحوملاو لا كواوسلاإعورئؤؤحؤ درا حن

 نيمو زبملا ىو ناونيهالفقاطاوا هبريغ هب ىؤتن اذ ميكحملا د عاعل ادريصبلاو
 ثييبا هن ىؤل و هاذ مرحوا نناؤحو _راقولذ تافصلا ليم اه الا_كينو

 كولو ا صنو ااطفر داوح تكونو الذ اهرسعدا تادابعل !ىؤتن او نيهف قلطاوا
 . ةمهلو دوعسو هنريثلسو ملبعو مطل سو ملا قمقو_لاقواو الث قلطا ناد نيد نيملا

 معل ايدانان او نيجن قلطاوا نيل اىؤلو هيانغبو رلالجو زنراحو يبارربكحو رزيظعد

 مالكه لاقولو نيب. الذ كرملاردبل بو عومسملا عمسل بدر هرقملا ةنطلسلاوةررقل ابو مولحملا
 قراازكعملاب دارآولو سئ يذ بونكملاو ا ىوصملابوا نارقل دوا هنناب انكو هدا
 ثيهل اداراددب تقلحوا هدداب فلحاوا هي تجاوا هتان قولو نييالتدلجلاد

 ّيلطا وأ



 وا هنابيريش ان ةواو ال ]بفتسملاواىضاملانعر ايخالا دارا ناد نيف ىلطاوأ
 هللاو ةرمجلو ا هربااهو ا هاب تمزعو ا هرداب مزعاوا هردا نمياذاهتيامباوا هب تيري
 فاش ادهعو لاكولو الف قلطاو ااًهرسغد ارا ناو نيعف نيمل اداد اذاف هداّقب ىا
 دارا ناو نيىذ نيمل اىؤلد هنل افكو هنن اماو متم ذو رماشبمو ههار دعا لع

 ةداصو موص ىلعذ زل هذ املو اانا ت لعن نا بنا قولو الذ قلطاوا تادابعلا
 لاهولو مزتلملاا] نسم ٌةرافك هتمزل ثنحو نبه ةرافك ار زنا قرصو ا
 رخال ل18 ولر باقيل ا نيم قيلاعتل انو ىمتسا و ةرافك الذ ثدحو نيب اعف

 قلط دهب دانا ناو ىظافافل اح ترصرخالا فلحا ذا هنا داراو ديمي ف قصب
 الك تلعن نا لاول ورخالا قاط اذا هئارما تقلطذ حاضب !ةنارما تقلطءتارما
 ارا سو ميلع هدب وص هه ال وسر در عيلة عيبلا تاكو ىل ةمزال ةعيبلا ن اهياف
 هبند امدربمل نافهقرصلاؤ لاو قتدااد قالطلا ولان هتاما ياجخل اهملا فاضاف
 تانآف اظنل ”قدصلاو 2 5 اتعلاو تالطلاركزب ما هدرا ناو يلع الك ماجي
 مقرصلإ 1وق اتعلاو قالطلا ةازإم انرقارصو جوداهز الطبل انداهركذ ناو
 هللاو ,لومك د ءاط رين له د اجنالا نو ركب نيم اد يالا نيمهككفراوكلاو
 اتداص زن اكاذا ىؤ اعرلا قدمزالل ؛ن ايالا الكورال بركس االو ةولصل !نييبلص ال
 هنيزلايذاكاد تاسختماسقل اذ فلخو قدرزفكو ىكءاب ذاك ناك ناو
 ايزل اكو ما عتوا ةضورفملا ةولصلاكروم ام كزن إعنلح داون ةز افك نوسنح
 ”زابرعقؤا شضلملا ةدايهك بددزرد رن !اعنر 2 ناو ركبنا او ثنحلا بجو و صع

 مةلازاكالاك حابب لعن نار روفك داو بضخ بس ! يهل ابولجتس ال اك
 ثلا اان سيدلب 0و اييطاك ابال نا فلحولو نشحن م لشن ا نبعل امظفحل كرا ا
 ضلينازوجعو مدوصقو نياثلا فالتخاب فلتخي دنا باؤصالاوةهاركوا ةعاط نيم اذ
 مدنت) لَ امص ناك نا زوجيالو ز ماج كزحلا ناكد موصلاريجارفان ا تدربت
 ناكنا بوجرن [اعقل حمار دز ملا بهن د توما اعادتلا ةرافكو دوعل ىلعر اهلا ةراذك
 ىبل اراعاراننمم انلك.نل امل ن وكي نا طاش والذ موصل اكاّيئدب ناكاذا امااّعبام
 عابنا ليما هربلاز عيجرلا رن يزد اكلاو نارك ال عَبيكَو هرك لاو نونبج او
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 ىزاوزخاوانانيعممل ناك نان :بئل اب صيصخت اد يرّمتل اميل !قتطتيرتو ظنللا 2صظ3101111100ااا . نيس عع
 د لوخرا لوالا عاون اظفلل او فراعت ا: ةنغب :ننيفحلاب جر قلطا ناوررلع| مح امزمارحاد

 ايه رعلا نم اهتزباو ضرع زي وصح ش دحر ال الخييال فلخو دالنكاسلا
 لوب الو الئوخ ناك ناد جرا نم امس د وعصر نر الدزيلهدلا قع
 لدنملا_ 1 اق :بثعل ع بابلا جد اخسولجلا الو بابلا جداخ فاظلا

 ناك نااملؤحبب ثدحيرارلانماعزحُ ةلخاللارا الاب دضتخملا ةبرزلاو
 اهوح لب ثدحالف' باب اهل نعأب اب ريل ناو نكت ما وا تناح :ئّتسم باباه

 لماد نهورارل ل غيب الفل ولو ابطس دوعسزننارلا نمنج ذب فلخرأو
 د دمرطنب ١ وا ثيطننم وهو بيطتب ال وا جوزي ١ وا ملاذ وهو مرنخلال د

 تعي ئيالوا ماض وهو عوضنالو ا عئاجوهو اطير الو صوت ىهر اوتيل
 هدر الكس اف بضخ وهو بضخ الوا اك ىشو م , كلوا ثضاع
 غياقوهو موفي الوا بكاروهو بكر يالوا نس د الوهو نسلي ل فلحلو

 نكسب الوا مية موه :ميقب لوإربقتسوه :ررقتس ال ادعاقوصددىتب لب

 . فاسوهورثاسيبال نلخولو ثنح ةادتشا# نب 'اسناموهو ناي الد انكاسو هر
 لخجال نلَحَوو ثحرخا هجو ٌزيرفاس ا انقوتن
 كنج ان او كنز اهرحراخرعاةوهو ءيلجروا هساروا ربزا لاةرخدام

 د ااًيسان اهإّحدرلدىشب افلعتسر ايلا ةلصحرا ايلعروتم ادامه اهعضودا

 مرختا[فلكماو] » |ىم أو ءَن ذا لالخ دا دز محرلا ! اذكو ثنختمل اله صدا اهركم
 اناكبب نكس الو لخدي ١ الف دحولو ثيم "جدع اقوهد هيلجردا هرب مران

 ريع و ريوو فوصو بصثو بشخد ل دمو رج او نبط نيىسلا اع عقب كيبل
 اتدنيفأ ناك ايورتركلاب دج ولطا ناو يزف مهاب زا تاخد ٍدلحو

 د ددجاسلاوزببكلا دايجلا راغلاو حرا ادءامحلاد نسانكلا دعيبلا ةنجلالو

 لوخدب تنخر وردوا موشنلمل اخرد :يمحخ املافولو اهنغصو ىئكعوارادزيله

 بحاص___ ل انانيلعث يبل اس ا يقلد الرجل اذ نال مايا درو اررعشل اتي
 ككل مةباذيرملد هراد زخرف نالف تب 1 اهلل ىيلبتل ا دشن ظ

 لاذ“



 "الهم اخ ةيبسراؤل (لاقولو كنحرارلا ن همس لخيت نالفرادزخداال لاقولو

 جس تشب هلو موشن د نالفى ارسل قولو كنح تسوا هراداخرذ نسر د
 اهينمينفي الدا ةدلبلادا زبرقل اوارارلا نو نكس ال نلَحَرأو ثئحي ماماخدف

 كل
 5 معاطمو راها مرخ ناو ثنحر زعالب دعاس كدي اهيذ فلحلا دلع ومد ودم

 ,غ اهلا زقتنافاراو نكس ال فلكل و نخل ءعاتسورلها ابرز كرتو يرحرل
  اخوا جورتلل زم عنمو ا هيلع قلغ !نإبرذعل فاَوَلو كدح عاتمولهاالب !هرفنم
 نس |ء الو جزم لعسرقي الادمز دا اضيرم ن اكدا جرخمل هلام وا سفن اع
 جدردحلا بابس اب ها ختم تمرد كنح هرس اب رماد هردجو ىلو تنخر مجيرخت
 احلا مخول اكشنختنل ٌبايشل ارسل ول هالا جارخاو جاناما عج ضمت ان ا
 ام ضرغربعنس كباد داعول و ةرامعوا 'ةدابعو ا ةرابز دا عاتملقَنل داعم
 مك راملاإ جرخوا ءانم ظفحلاهضراكاوا دليل تيبس. نأملا مرانح اول كنحركذ
 ثنح ضالب اديذ ةعاس ددزت دو ندخل خا نم + ريكو بإن نيخد
 تّدد اًضر اخ ناكملد ثنح هرذعدترلو ثنخيمل جدرنحلا و ادرس د اعل
 3 ايضو ةدابعو ردد ايزو عانس فدك صرغا الب كبي ام كنحيم/ ل خرذ فلسا
 قرح ألا نالت. ةةراث دارا هاذ قر ادد الذ قكسإ ل هنبادتلاةرلد بيوك شزانلا»
 زكدابل هد جوزملا بايس اب ايزمرح :١ عتش ا ناو كنح نالقل انا م افا ناد
 وا نيتلؤص تناك اوسرزاسم ذر ادؤ (هنمدحا هك ماتاواو وكسلاف
 ءاوس وراد نة دك ةيغص لرخال اوةريبك اهيرحا تناكدا نان بكرا
 الن ةربحراددادحاو ن اخس نيتي. ئادكعس ىل د ري دارئإب بردو اناك
 وياكل عنوكب نا نانملاو طرشي الو نيؤفنموا نينقص الثم اذ اك اةنلاس
 نينصادكس وا :/ مل ن اذ ةريبكحلار ادلا ثيبب ةرركذ طزخشسو قلخو باب انرم
 لكل ناك ناو زل( ةمغصر ادوس نينيب نام اقاولو دذلاس ف د فصو اتي دا
 اهيابو يذارملا ةدرفنم ة كوع ازور ارل اذاهدح | ناكرلو قلغو بايام
 (ةلذ وكاس ال لاقول و امهجريغو قرملاو زطمملاو يخسمل اقف ارشاد :نكاسلقنادلاذ
 كال ادصن تيبلانهدرادلا نع ايلاف ن اناظفل عضاوملاضعبب نك رديق ناف
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 ْ و

 الب يانكس ناو ةثزحالت امدح ا فدافث فلحلا كر ياناكرلو هفولكذ

 دانباامانم ايانكاسملال وصخ سن سغو نيطل سرب اح امي, ىنب ناد فلاح ثنحرزع

 ىلولوتملا ل قكنحالف داع مئرار_ه+ل قيد لاك ف امهرحا جيسنحو لعن
 ماذاث ءاينطارف للم نولي نا الا ثنح بن اج اك ماقاو تقولا ةررئاس اهب حدا
 . ليما انرلبوا لح را ةمخدا بردوا تسواراد نم اًئيعم اعضوم ىزاو افا نقب
 لمالازدد ندبلابل انفنلاا لرابّتعالاو وبسط ى نك اسملاب نحال د ىداامزع داوسع
 هر انور انشلاراكا اههفم اقاذ ةيرتعل ا هزه ارنب لف لح وا دقبس امكراملاو
 ”ةوادالا نه رابزسبش االاقولو بئلاو اكاللاشل ا ؟ىنا ١ ندحيرل مما بت
 ا ههلاو لانو دريكوالن حارا بركسو نَا هيرب ندح ةرعجل زميل اذا

 ةوادالا نهرا برس أ ال لاكرلو ضيعببلا نبرق ناو برش امون هيام نم يرش
 هب بالك نحال ةلبوط هلم مولد اًيمج مير نائل امس ا يجر غلا عطصملا وا بيلا وا
 عضلاوابجلاو ا ةوادالا له مام نترش اللاولو ةداعلا قيل ادابلاالااًعيبج

 هضهل برشب شلح مار علا ذارزنل )زهد ام برش. ١ال لاقول و ميما بركب الازسب. ل
 اس ةرافكلا,ةمزلو هطربب برشب زرياب ا دارؤل انه ءام نرشببل ىلح واد

 سحب انه ءامبرش !اللاقولاءن داك املا رع ئفحخ در عفلاب قلعم د للاخ

 من جنم وت فعضر ا رخخسلا اب قالطلا قيلعت ىلا بكت فكل !ئفخت فك اذ
 ثزرشالواابهذ جلا تيلنالوا داس 'تدعص الزاقرلر فك اهالكو هنلا انهد عشرا
 اذه دام نيرش الدلو نكومذ ترصد ان الن نلنق لوا اهيف ءامالو ةدادالا ثلهدأم
 تالطو لفت هيدي اكيد ةر انك الذ دمت مى ودا انقا الو ءامسل ادع ال ل اكولو سحب
 ةرازكالذ ادم ن اكداجح طيره دانالف نلدن !لاكواو عوذول لون فعضب نيس
 يسال اواو هيوثب ن الامضعباكاب ثنحزيإ دانه د ا دفوفك اخر كا الاد لاترد
 لا اقول و انالفزلمتعل ناز ثشنح ثاموارذكُم د جنو يرش بت بضن اذ فا دال ةلهر ام
 مبصررز» برا ال لاقو لو وب هيلا ل صو مادي عضوم نم برش مث ءصرئ نرش ال
 اهيرغنبلب طل فيلا هزه نيل وس برش اال لافو ارو كنح رم برش روح
 لكالا وار ميما كابالا فج ال ذاذ ةربب ابي زي قمل لك اال اثدلام نالخب



 لعوااشماويسنلو امك ابالا ننزل نيييوشلا نيرا هيلع 90007 |
 |مملكابالا بيرم اموال كلن بلواهرحا عزننوا بئاعتلا

 ثلح لل زرار زر ضع اركاب ثنحزمازمخح لاو نمللاد لمببا |)كا اللاقرلواممسلو

 مزيج اوزبلاوا بنعل ادي رجا الدااوعدبب زكا الا اقرابرضعي اركاب
 اهلعبل ةفطاعلاو اولا ن ال لاذ يع ىونب ناال امذكاو اماكن الا نلحت

 لك ثنحبنعل الورع ااكاالواورع اواريزه كح اال كانولو بح او ئبنك
 نكاالراكولد قر خالا نك امم حاّرخ كن ادم ىهو اعسدحاو

 ل ميو يحل ادحاو صب هادامزم ار حادوااممدحا ظ
 تاقاببسلاو كلازع كعل ار اف ىيئرل انهو فيغرل انه ماكاال لاول

 بيسات نكي كج ياس هلا سات نس

 امهف بوئل انهو بوكا انه سبل اال ل اقولو ىوتمابست هانركذامب
 نطعا!ؤرح نال فقوت يفوق ارا لق فطغلا فرسح دوجرل ن انيمب
 انه اكا ال كولو تحال نعد اربزاكا الملوث لغجل نيم عجول
 ثنحنمل ءاكاو طافتلا نلمامقب الو هضعل كاب كنحنما فيغيلا
 قبطلا انه ءاملكا ال لاقولد انمب قالطلا و نيسحضاقلا لون اجد
 كثف: ابرلا هله نلكال1 قولو ثنكذمل اذ  الاريلع ابا كافر ثلا نم
 سارلازكإب ا ثلصولو فنيل تح كرتف واكل كرايم هدج
 ليالارسار وهو اح فشم عبو ن اببىدل ىلعرامح مع رع انزب هرس لات واىرتشيب الوا
 كدت دابة ةيفم عابت نا الا اهريغو ىظل اوربطل سار نود عنغل اوفملاو
 ئْغ ةكىسل اس مسارب ثنحاّسش ار ىجيب امزكاابالن ادصقولو دالبلارب اسود كانه

 هيض اماعر محض بالعز كحرلو ةبغب لحمل اصاخ اعون دضنن او
 ثاحن او ةانكل ا تيصدخن تجي الو اهريخعو د |رحلاو كسل (ضيبس, ثنجب الذ" ه بح

 فلو ريذاصعلا ون هالاو طا ماعشن او مامحلاو جاجدلا ضيسب كنعد ةيمل ؟
 دوسرعم نإ , مل ناد طولبل ادرصمحلا د ءالقابل اورد الاو ةرذل ادرهلاوريعش ازبخ شنح
 صارت ١ اب تنك د ناك بولى اب ثنح ابون سيداي ال نا فلاخرل راك عكس مد هنإب



- 

 قيزعلاد ٌكرئزيهعو ايرث ملكا ءاوس هريغى انقاذ لاو نافغيرلار :

 . 1 اوكذاب صيقن انهو مديهزع ىىاجباداةغفضم ب هعلب | ءاوسو باهتلادةضور ا
 : قلجراو خضم لب ءىالتب اب ىلظن ماك الالعؤلع ول ذا كانهاوكذ مهناهو قالطلا
 شركلاور اوطلاو ءاعم البو خل اد ماشسل !وةغيل ال امو نيعل او نطيل محأج ثدحم ل لع

 ددحلا ورمل عاب بئيحلا ةميقلا حس ثدحت جادحلاو نيس جد بلقل اد هترل اد دبكحلاو
 ل وكاذاريخب فدختال ذر وكاد ارجطل )طولا هزيل هعنلا حلب د عيا كحال او ناسللاو
 لدانتب سكشل او :نيملالوك امل الور ابحلاد ببذل احا وك اداريغب كالت
 | سبل م انسسلاو مانس الور الوبر دلالات دجلاو ريغ مخ الن طبل مح
 ايإكن هدالاو ءانسلاو:يلالاو نطمل اوريظلا :لوانب مسرلاو ٌميلاالوت الد

 ا”دوا :نكيباحإب ال فلحولو نيسحول او ىلهال فيل او سوما حل حلز و انتيرقمل محد

 نمل لو انني علل يخ انو نمسل |سكس دلاولاطل اد دبكحلاو سىس اب كنج
 ئللالءئدحولو ضبا :)اربكلاو تس اسلاو بببارل او بياحل ددصل ادم افنالا
 كني الدالف اهلمتسم ناكن او ىزح فر هاظاربللا ناك د ؤ_ب زل انس ات
 نهرلالعمتحولو ناضداب ثنا نمسا اعدك ولو طقال !جاصملاو نيج ادرس!

 ناهدالإرباسوربز] اونمل اب كنس نروذع نعود ةتيسرافل اب لاقولو نمسا اب كني )ل
 واحب ىسأ برش اووبشر ابحر غر ايلا د ىردهلا ريغ زعطبلا رمق توجد
 بركس الواوورغوا ءام بي ئف اعد اكابال ٍةَتيرعلااب ىلا ذا سكملاا
 ثلح اذات ابا ا اس و سبنرلاو نّسللاو ثنحم اًءاعط تاق مدعو ا ءأم
 مكحل كغ ااهيدي فلوو الف انهيش ناو ثنحرش ابها كاا د اركيال نا

 با ةّيسرافلالاقواو نشا ارزكال نيران ركب كنحلدانتاالو يهبل ال لاقولو
 لكاو هنو عماش اب لاقول دامب دحالكب ثندت ك(ذكتد مرو بارض. ايمروخخ
 لاو رمل انك و دينا ايالا .ةبزوملا دج لركتل الع فلخ لو كخرل
 1 خضم الب ركستسلا ملنبت وا وب اهيل اد :ضورلادزنراعلا ةيسح ال ادسعلا

 -فغضمول د :ضئاش اب دبع رخام د كهل عزبخ لا علتار ابك لحاف
 ' يلح ك,اولحلاو كري لزن و بانر ف معضو ناو كتحاغوضم هدددزاو
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 نوك نا طرتشبو نابرلاو بنعملا ن هد ص م لاحضم احرسنح ارب

 نايرلالعفلحرا ولدا يغ ءاولحلا نال ركشا اورسعا ادزم مرنجن اندقم
 راكال نا فدو دلقنل ىدد اضاصتننا الو اهرتصعن كنج ل بتعلاو '

 اكواد الف ايباذ يرش ناو تنحددوزجخ عم اًيباذ ولاء اجر كا نيس '
 ذ_راعجلا كلل ع فلحرا لقمر ظبمل ناو اءاك اب ثنحاهيك مط ن اذ ةدبصع3ُ

 . لكالازعندحرلو لهم كامتسان او كنح عطوا لول يثررظ اناث ءابكعس .
 لرداولو كنح برش وا اكان قوزب ! نالعفدحاو ةدزلا حرت تنحل برشلاو ا ل ا ال

 قوذالو برش االوركا اللاكرلو نكن عابتباومفلإ كاسالاوؤشملابدعط
 نكافلالكاي ا نا فلكولد كنحرجو اف عطاال لاقولو ثنبكملء فاح وجو اف
 2مينلا ورا ىلملا ية مكل اورجرفسل او ب افنل او بطرل او ن اهرلاو بنعل اب كنح

 ٠ بقوؤلطبلاو نيل اوزوملاةقبثلاو نوهللاو ٌجرانلاو مرت الاو ثوثل اةصاجالاو
 رزجلا هن ا ذاب اور اينللو ءانقلاب ثدححالو ز ودااوز وجل و قرتبلاوقءسشلا
 جىنملا ىلهبو نيننللاو بيزلا ول اكسب ابلاو بطرلاةى كافل مسا ةلخختو
 رسب باو بطربرسلوسبلاو عا هويسم ال هرب سبل بطرلا نارا ا سمنملا
 سي مسمسلاو رغب سنبل هسب دور قل ععو بيب يبا ثنعلاو لبلا نمرلغعا
 ءلضاكر دا ىزل اوهدنشا ل لكاف بطرل الكب اواو سوكعلاابد عرجبشب
 لكابال فلكوأ و لد مارخالا فصنل ا ركا ناو ثنحر كل اذا كرر اف ضنا لكاذاف
 بمطالدةرسركابال فلتر و رساعلا لعمل دل بصفنلا زو ءيفن فصنل ل كاؤسبلا
 جئلحلا وروكاشلاو مدالاو توسقل !لواشن اماعطرخح ابال فلحرأد ثنا فضا اكاف
 تونللعؤركواو نجل ملاح اللوباضدالا زا جاجا - 8 ناهكو ءاورلا د

 الو 'ايربملا:ىرملاو نمسلاو تبدزلاو مريشلاوس بلبل او لذ اك عنطصب امس هب مداد" داللدثابجرف الداعم اننفي رم ناكناريل او بييزلا رقلو بوسي زعت انقبامب تنح
 لكتب اوسسلاو جم اوزإ مثلا و اجت داما و لرجل ءلرصبملادريقنب اد نجل اذوحنا اك عنصصب
 د شيركلاو يخملاب عم فد ن اك ىا عيل ا ذهطام قرار ىوستملا كسل نود نص اخو
 كمجلا و جبذلاو لئلا و دمج | ريغ دام ار اعياد امي !ادو ماما و بزعل الوان وام او ناهبح
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 2 | مضى حررؤلا نحترير لو اقديز معيض 00 ا لا 1 ردتلا صودا كردالااداتياا جلا ةراتتن وسكت دمص سا هتتدابرغ 20
 ىء.الاتضو ديول اعيطقت د رراقل اب ضن رجور اوس ثنحراكاغ عيؤجيشاروندلا أ

 ا

 مث ا ثدحمل لع عمرودشل ا دل لان ل و نتاع

 ريش راما ريس حر حاورث واول هطعاس نهرث ارل لكو عشرا اواد عاقب ! ا رغشما

 هزاخاعرك ل لاةرلو هل طين ايضوجم املا الان ىلت اواو ول عبلتل اذىنامئارختس ا
 فلهلحو و بطس رد نافغرلا عظنورحتس او نجل ابال نتا ابهذ اصل ايرادتعالا نال
 ' اماعه ركاب :اجولفدوقعللل اذا عونل | قرش د هريرة ربنا: نسخ نيرا !تابال

 ةرح اوا'ليهوا ارا هكلمم كنك هان شسأ بوث سسلي الوا هاز انت ا ماعطرسو اري هاوتساا

 فه صاءروصن اهو ا:ىفصورعددبز هاتشاوا :ئقوازإ ائاوا بسال دا رئصروا

 هزتثامهتجليطو عيبلابهحلم نم جرخ ن اوااس وااكارش اوا ةرلرت هكلم اب ندعو /

 ثوادلوبابالا ع رش ةرروكل ملا اههص هكلماب كدلك لهده ب الدوا ةلاكو هيغل
 . قتشاراو ثدحي هز '"ةضورلا عرسفصلادريبكلاى < < لاو كدب ال هنا رؤيسغن د
 هارتشا اش نوُيب ناني اليلفراحان افدنب احاو اخو اماوط و يدائاعطأببز
 نيكو ا نحح هفاجاريضركا ناوين و نسرشعدا تابحرشعك شع
 . فلحرلو ثدحءلبكوز يزل هازاش نب ااساعط لكافنيز ماعطركا الز اراو ثلح

 سجلي ال فلخواو كدح زرق ن يبو هدب, اك: كماءاعطرك اذ دي ماطر كاي
 دير ناب ةكيزاشم ةباد كرر اكلك ابو سبلف هزباد بكرب الداببز برث
 'لخد اللاوو و فنح كركم سيلف نالف كامبل ل لاقولد كنكيرم ل وءعو
 0 اا ا ادلط ةريجلاا لاقل دبع مل اكزةكماراد حرم ن كثراد

 هارت ام نحت لد بز ا بكو تش اهب الو ةووسلا اب ايبرطعل ليز هكجلم اع

 :ايلقتصح ادمفهلاراد نكشني زر دزكس اال اقو اقولو ةي الدواّءلاكبو هرمغل بز
 قرتشاوا عاب نساإكوئرجاوبالوا نرخ كي الو عطس ل فلحول و كنب مل ةريثكوا
 ليكد لراسكما ن اركذرون رك د اد ضيف هو كنب ١ شو كهذا جاوا

 ئرمْعَو ذاك اربما ثنح4 هبرض نمرس اذ انالذ برغي ل ف لحرلو هارت سيئا

 يدق ْ
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 ىو

 - وزذ هب اكون بع ندع الثا هذجوز قلطي الوا هش, | جوري ا تلح >رلو

 ىوخبلا علق و] جوزت نم كوف جدري ال فلحوا و قتعاف قنتعل اه ببعلا لادا تغاطف اميلاق هلطل ضوفرل انكو كنجن مل قثعاد قلطو ريكا
 ىلارغلاو مامالاو ىدرواملاو ىث ةرببصلا عطذ وروما بز وكل اوهو كنب
 1 علقملاو عومج ادراكنتلاو بيزهتلا ق عطت ب: ىواخ اير وكرر اوهو ونملإ

 ٌكداضيبلا ةركنزلا»و ىريمغلا ةيافكلاو ئنبوبلارصنخ مرو ئيدلحلاو
 لدشالوا عيبمال فدحرلو ئيرجاهلل جاضبالاو كربطلل صلخملاو ىن اشدنا بيقيوشلا او
 ,ايكقهل هجوزت دجوز ميكتتب ثحربز ةحجفز ل كبال فلوو كنء اهلك
 امان قالطالا شع ةروصلا هزه ندم مل يكحو نس عبخ بيز نم عبي ) فلحواد
 ملام عابش لام ربزل عيسبال ثاحراو يف ورم ااذا ثنح دن ذإبالإ ىقب. ال ه)عقب الاكا نا
 فتجلو عيبلا د اسنعل نحيل نذارجخب عابولو ثنح عانم ا درج ىط افلا نذ إيد اهلن ذ؟
 ليكرل |اكوثبكفلاا هل نذاو عيبا الجر فل الكف الاء كريز جم ل

 ارساداعيب عاف بنمالوا عيسب.ال فدو ولج لوا معء اوس قل احا كنح عابم ايد ٠
 روحت ادوقعل (اعلزنب قالطالارزعظافلالان ال نحب م ةرس اذ ةبه بعدد
 لدؤعلا ةروصئاد ن ذاالباهريغوا هجم لاما ةراوتسمل ا وارمنملا عيبا فءاحرل
 ثنحجلال فل حرن و لف قلط | نام ثنحر قع اب ظفلتب لنا هدوضفم ناك ناذ
 كنح بال ف احول و دس افلاي كنك مل الس اذ أّكير جيس. ال فلح ولد يس اذل اب
 ىذرلو يعلاو ':قرصلاو يعل او بعل اجرضوعل ازعل اخ ةوبح او تريل لكب
 - فقول ايو الفاضل ا ةيصولاو ةراعال ايالوطذلا زر فرصو ةوكزلا ء اطعاب تنجم الد
 رص قصب ال فاكول ,ضبقلا ند دب لوبقل مالو ل وفل نودب ةبعل ابالومبلع
 بهدر انام اذاراغ[واو ثنحقفوود اقنعاو مذ دا غد اريفنل ع اعوطتو ا اضرذ
 اضلاوةراعالاو ةيرهملاو ةبعلا نمتتاعرسنلا يجر ث [خ دان كادر, ا) فدحو لو كنب م
 نالفلزمغي ال فلكر رةياتكلاو ةوكعرلا ال ءاربال او قايتعال) ثق رصلارفقرل ار
 كدحهللامال قلتَولو كنكزما هل دس ذك ن لق نمر ا هندي دم ند فكن الام
 الا عون, ضي الو هدد ىلا نبعد امدكسيبؤلا هرادو هن رب بابي ىتحلاءل كن



 وا ةبانح ندر ئاحو ا .ىدوا قامو ا!عدمجومو لاح ناد هل ناك ىلع ود هيوس انا

 رج انسوا ثوهرموا قيورسوا بوضغمو ا ل اضلامداقنادرعمل ناكوا اههبع

 ك.دح قع هبرصوأ) اموا ةرلونسموا هوصل قلع ىلعم هارد م ذأ فسم سدا

 فلحولو :يصولاو ا ةراحال ب ةؤكسلا :ئفنل اد فوقوملاو سب انكملاب تجب الد
 نيرااب:ةيصولاو ا ةراحال ا ةعؤتملا اولا مايو بوصغل از قال اب كذخ لأ للمال

 قير ال ىكحوا وسفك يرزلا د نيجرسل و احلا دةجيإز] اب نري الدرزعل الع
 :لخري الذلجرو تافصلاةتافاضإلاو علا علل عونا فاكلا الر بدم اب ثنح هل
 ديزل ارلا لهل اقول جزل ٌقلطلاههنبباد_؟ريالو ا هيو بليالوا هديبداديزراد
 ةراعاوا ةراجاربز انزكسر اد لوحدب ثالث ل قي ما ردكسم انما تدرالاتو

 لوخرب كليو نكسلا ببر نا الا هثنقاورهو نسععو الع فق دوا بصغعد ا

 ةاركلدةنوهردلا هارب كتم نكسلابيرب نال بكسي ناد اهكصاراد 1

 «كليرل ناونك بامر عامجب جوش دكار ايديسر اهل ةلافواووغافل لاف 3 ا

 نصغلاوز اعتنسملاو رجاششسمل اد لول ارك سس وعرب ثنحن الذ نكس لخدااللهلد ظ

 ش كالو هرسعإ كنج ماكولملامنكسمدانآو اولواهكس الئلاورا دلوخبب كيالو

 ةمجادأ نال ربعك الل اةراركنكد ننكر داو مدين اهعايشدبز راد لخداال

 مندا هريس ملكا ال اًكولازكو معا ةراجالاو كرما لاور دج لكن جوزدا
 ل اق نادرا اراد اههعارامرعا ننز ى رتش اراوجاكنل او كلما ا وز رج وكر نه

 ىلذالإب كنحالف تلم الزاد رك تهرال اقول و '"يناكلاب ثنح كف ىلهالا تدرا
 نيه مئربزرا دلاتاذارنهود امميلكب كدحاررلع كل ىرجرا دركن درا آقولو

 ؛رىه تجتاز لكا اللافرل امك كدح اباخدم“ ابعايث هزههرادلخدا اللاقولف

 راك ارؤقبلا له !ال لاقول امكد قتعلا د قالطلادغب امءاكن انه دبعرا
 ش 00 لتبف ان اييز اكااللاقولو ةؤص اوةذاض لاوع ةراش هلل اَبرِلنعن ةاس ىلا
 1 كدح سمره افر ادار اطار نهرخ اال لاكرلد ثنحرراك مس لرب ابر ونش :ك او
 اره |اوحوا واضف تراصو تميدع انرادلا هنهلخ دا اللاةلو ابتصرع لوخرب

 # 8 0مل تديعارل) لرحيل خرز اناتنس وا



 إل دورخا مشومو تبصنو تعلقف ةمجحلا نه لخ داال لاكرلو فنجيتلالا
 قيبعو اثر رخلا بإب نبرخرذ بابلاانه نموا بابلا نهر خد ا الل اقول كنك
 ل ال ايؤنملا نب رك ناقراداا ننمرخا نفنم لال قحو ابنا علقوا و كني
 وا ىتائلاوال قالا تدر ال اكول و بابل ا( اذؤنما«رابتعال اف الذ رخال انمو ثنح
 بابل خد القنا د نؤنملا لضرب ثنحرخاىلا ل وكت د للقول د لبق امرك
 اباخداالاكرلو. ثنحهدماراخرذ بدجب اب يتفف اهبإب نمرانل ان هوارادلا نه
 لثييالدا سبر ببع ةباد بكب ل نلتكولو ثلجي رطسل | نم لزن و قل سلنذ انرءاب نم
 الا و ئيرغنلا ةف اّصال سرين ا الا هيلا نيوسنملا ةبادل ادز ارل اب ثنك م ةراد
 كحاب ف ورعم ا عرسل بكرش ةبادلا نه جرستبشر االزاقولو كنا صاصتنخ
 ىلعيىب ان اكل حر ىلا ناضب ناخد. ىف ناكراد خا ةبادلع ناك ناد
 فادحرل ئح نررعؤلا ةببشل اذ يب ذر اب بطقل او قش, ئقيفعل او نيوزقب
 تانملاو اديب ىدونا ناك ناو ثدح هلخدر الئمىلعب ىب ان اخرخدبال نا
 هب نمابؤلسبلا ال لولو قوسلاور ارلا ف ىكحلا الكو ارارساًئعيبمو | اثروس
 هعاب ابرسبكو و كنح هب هلوعوأ وا هبهد ابو سبلذ ن الث هب تماموا ىلع نالذ
 كنحمروإ صدادا هبهو ىزلا بوئل اب وزشسش اوار زم نسهزرب ازا تاب احب هنم
 لجر يلعنمول انهو دومضفلا نود ظافل الا لعبت نايعالا نال تنيك هن دا
 اءاعطوا زكا د اركطعرغنم نيرشف سطع نس ءامكب بريش اال هسادل اذ ىش
 7و ركل انس عانشمالا لهدم الدصقب ناك ناو كلج مل ايو هلرسبلدا
 فدك م ماعطلىؤلولو مامالإ اذ اماحطركا ناد كنبح م ,امزالؤل كتذامساد
 تقلكحراو ةَتئلارث !الذ ظذلا ا بجوم نعدي جاز يم ماعطل وع ءام لمح ن الاضبا
 فحتل ا ورز فرب عقروا اهيرغب طيخ ايون سلف اهلريع زم ابزنو ان الذ لغز سيمبا
 نادالز دّيسرافل او ةبيرعل اب فاح ن  ثنح اهلدغ نم داعب كن او كنك ماهنزغن_ناح
 كح اوهزغ رس يور سبل االلاق ن ان سكحما وا ّميحتلا ندد اولرع نم هأدس ايري

 تيرقتاب سبل كح اناكهبنمامسبلا ال لاكن اذ هرباطتو ره طفلا دش ىئربر
 تلزعام نود نبمإ ادع لزغن امب كنج هلع اهراكواددوجب نس نمي ار بن ال زمن



 لاقول ول يقدس اورضامايمر خدام زغ نمرسبلا لاول و دعب نملز غن امب ال لبق نم

 يون بلل فلكواو ثنحم اوسخ لزغو الز زم ايو: سبا د ن الذ لزهيزم ايروث
 هسْءو طيح هوحدر ابولاو هيج ةليوارسل اوءادرلاو صيماقا لرسبلب ثنلح

 ةداتعملا ةدييملازع ه سل واوس اهرب ءلربالاو نوصل ادداتكلارنطقل نم

 و دولا رسب كنج الةل يو سل ابرهتا وا صيمخل !ز زا ذا ىدئرلأ ناي اهنالخيوا
 مسا : 1 ه1 00

 هشرغبالر سار العب ولا عضول الو ةوسنلقلاو خر بإب ان ورغل اك انهن وغملا
 مقلفرلو ثنحرزت اا هب ىدتراف اًصيخ سبل | اللاقول و هيرثدتل اباكوريلع دوقرلار
 سببا ةلوارزت اوا هب ىزتراف ٌصيفلا نه سبل اللولو شنه م لدزتد اوي ىرتراو

 ؛ 02 مفنف اًصيث ناحد بوتلارورسبلاإ لائولو ثنح داوبرزتانءادرلازه 7 >ّ 0 تا 77 0 55 5

 ركزت واد ةييبلا كلت لعمادامهببإبال هنا ىوثي ناالا ثنحرخ ا اعؤلمنمزخت

  ةرصلا راش ]ولو ثنجي مارخا اعون نير اوءقنفن صيفا اله ىبلا اللاوو بوثلا
 نجل او نجلا دعب اناكاردا اميه ءاباكاب ثنح هزهراكا ال لاقد :طتح

 ثنحو قيوسل اوين لل ادنيدجل ا ززبذكاب فنحيمل ةطنحر كااللاقرلو خجل دزبخللو
 اهلك اب تحت طنملا كغلكا لل رلو ةلولسو ديلفمو ةضوبطمو هين باكا
 لكاوابعرز ىل امك اهزبخ داب نيجتو اهفيوس د اهؤبت داج اب ننجب الو ةخوبطمو هَ
 انه نملكا ال لاقوا و م خرنرحان ضيبااركا ال لاقول امد ادّجحدااهشيشح
 ' اهاكلحاب تانهدابغعلكاب ثنا را الا مك رن تضم هن قبقدلا

 . لد ثنحيزرمل هزيخلكان نحيل انهوا هزخوا نيج اكان قبثدل انهركا ال لاول
 لائولامكركوب انكم ناوي نال كنح .ىخ لكان ناوببحلا الهركا اللة

 ١ راصنز مخل ذا نلخسلا كم حلاك اللاةوومنمعبش ابو سيلف للغا انه ا
 باشلا انوا اباش هلك ىملازهزج |ل لاقول ازا و كندانرإ .احاردكنن انبكع
 انهراكا الل اواو نحبك م قنعن دبع لاراش ارانه اك ا ال لاقرا د ايش ل كد
 ابطرراصتر سبا انها اوقراصد بطرل ارهزك الل قولو كحرم لك قتعتدبعلا
 لكاالرا اخراصْيرم خان هو !اريجزاصتريصعا له برش آالوا ابار اصن بنعلاوا
 ريغؤ لع ماخلإ رسبلبإل لحوار ثم برش داركا مث ةربيصع سن اهرقلا اه

 سعت



 هل جرفابإعي ةوسنلقلا بلال اول اكشدحبا ونعمل اة عااص الا زمرصننخلا
 كفنحملا باحح ال نعى ايورلا يصح ىراكتلاو بدهم لا بحاص مطتانربن
 ا غ راكادانغ ماعطلا رهن زك ايل فلحولو هيئنفو كندا يخ اتسم ذل عينا
 نكي اربنور يداها لش فلتولو ثدحركلا ا هزاكن ا ٌعمرخ ناد
 فات ارا نكئلارعبو دغلادعب فلتولو ثدحالف فلاكا تاما بنج هفلتاد ا
 لك اب ضع د ارذل لبق فلاحلا مفلت اول الك و ثنح فلاحا تاموا ُييْعَد ا فل احلا
 وار ثنجاكإلا نننكو ادجو هلن فلتفرنر ب هتلكال لاقرلو نيغدا
 تابو كقح نبضقال رداد لاقولددغلا ان رك دابوعد مويلا هنلكال ل
 لاقواو ثكدحالو نكئاا ليف تام ناو ثنح هنم نكفلا دعبو ءاضفل لبث
 نكفارعو كدحالان نكن الشو هرعيو ادخل |!بت تامو اًئغ كفح كتتبطن ال
 ككمالدخل ابد يِبّهتااو قالط ال |ىتروص و ثددلا ىضدنقب ال قحلا بحاص كومو كلح
 اا فءاعطلا انه نلكال ءاوقك لن غل قح ئيضنال لوقو :ثرمولا ىف اءاضقلا
 ن.جحمل !لبقو لل ربت تام ناف ءاعطل افلتك ا:ه قحلا بحاص تومو

 اك هرج ورذل الش ذه ةل احلاد فلا ومو ثنحن كول ادهجاو ثنحلد
 دنا انعرخول الزب اببري ناالا ثنحر فلق هاضفرل و ماعطلا ةاكسف
 رالملربار كي ح نيضق اللا ةول و ثنحكملد كرب ةروصلا غزه ىف كلاما هاربادلد
 قت طافلالا ةذهيفر وللا ساندنعوإ, يشل سار موا لالههتس ال ارزعدازالحاسأب عمدا
 ”ةثراقملا نايضتقي عمو رزعانطذل :رهشل ا نمد الا ”لبللا نم رسل ئء
 ليكاؤ رخأ ا ذاوريفمرضغرتك ذولا ذرصرتي لاما ]جب نا غبن نح دوي دارا ة لشن هاضف لات
 بايساب ل ينجار باول ان اهو للحب ميلاد ةركلا عارمل ارخ ثور ةرعلا ريدر لعد زولاوا
 ن ايذ ل الواو كلل ىلوالا ليلا نع اضل ارضاول و نال لمع مبامَرَد ,رءارزئذلا
 دنع ءاوقكوهذر ل الوابو رهط الوازييضق ال لاكولو ثشجي مارهيشلا نم ايز دك
 ساروا رجل ١ عولط رزعد اضقل يل غتشيب لا غيئين م ويل الو اقول هرهسشل سار
 :كفح ئرضقا] لاثول و ناضمر ا عوررتل |سار لع ءاضقل اميرقت بحو ناشمرريوشلا

 تاماذاكتحيام اوّرب ,يلك دلاؤا هيلا هاضفؤحف هج ئييضق ال لاقرل ات ثاوحلا تس . : مخ وم م ف هو
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 كرك الزاكولو مل ةليبرعلا عيمخ ب قحرا ربه دان امز لال اقولو نكمل ةمواشفلا لب
 ىهدررؤتيرل ةريعبو اة تير رمل ال اقولو نام ىن داب اح وا ان اييزبو ارض د
 نونسؤح مرغةراغبال ىلحوإو أتم ونيإلذإ مايا ةنلرتفتتب مابا ىلا لاى دزيخ اك
 اللف اًكروا ايسانو ثدحإر نخل احادقر اف ناك قر افملا ا ءالارظن يئن ءّدح
 تااكرلر ب نكّميرل وار علم لد هتعب ادم نسو هب قلعتل ان مزلك كسكرمل ميرغلا مقر اذولد
 نابي اتا اكولو ميرعل ىف تنجم الف مسغ | عن اعفلح نال كنكرل هن ذاب تقر افم
 فلاعل قرافولد معلا فز افي ثدجب الك يح ثنح سال ايوا فل احا طق وو مرعل امش
 قحوبنون حوا كدب قحؤوتس وح ققرافت الراكولو ضيياما كة دهب دن اكم
 فران ءاوسؤل اهلك نحار انضم مكربنعلا هةر أذ ناف مهيغلا عن طع'ةرئوعنم نيملاذ
 ىلو ثليكملمرغلا نمل احلوتولو الف اًيس انوا امركم هر اكن او هنددوادن ذاب

 انا تّيرتفالل قولو ثنحرما قرف هاربا وز ض نع |! ذ اذؤتح ل ىقيرقو كترافااللاث
 ادانقرخالا قراف امها اماغرعنيىملاوؤحز وتس [قحدن الوان قرت الوا تناو
 الوا وتس ائنح انقرتفأ الإ قولو كنح ناك اًببس انوا اهركحم مقل قولو ل احلا كنح

 سجل ازعنيعب بنما قازتن ا قبس كانتر افم اح وزحالا اهرحا دقراذي كدح قزنفن
 اكاذار انضم مفر افاثا هارب اف مرق حز وتساق حاير انا الز اقاذاف ءافؤيسال نذل رنا ١
 ىصيال ناخول انابجاو وازن ناك اذ ثنح هرابتتخاب مقر افذ يخل اسلذ ول و نح
 لعرشل احا اجر اعمر خلا ءل احاول ) كنك ءةرافذ هتمز المزس ملاذ معتم ول فن

5 

 هدر فداه مضانع اولد ءّقحررلعد هفرانب المن |ىهناداالا تنحرقراذ م رغلا

 كدحيؤر اقث هب عزياوبج نموا هلبكد نمؤوتس الو انركدامىلبب نا الا ثدح
 ناك نا كنكيل اصنان لجو من ءزراذوؤوتس اا وو حؤوتس ا قحلاق ناكنا ذب

 اشونغموا اعندن ذوخاملا جزل هاد مدح ن اكد اب نكمل نار هقحريزلجنم
 100 سس 4 سحس 5 ا

 ْ هوحيِضفيل فلحواو الذ اًيس اثئ وا اله اج ناكن ا وثنحلا اب اباع ناك دان

 | ١ اهاهكبيواارانخدقرافم الوفل اف ءقحوعقب قحدقر افي لوا هفرافي ناربف
 ١١ ١ اهركم هاطعافهؤح هيطجب ال ئلحواد قبسام اعاهريغو :كلاصللاو نإ محلا

 اهكب ىطعلا ناك ءاوس 2 نحنخ اق و:سيالواذخ يال اواو ثدحينل اًيسانوا

 اراد



 كدحالناقن ادالا احلانخ 1 اولد نضاالف اًهكئمذخالا ناكول دار اتخيوا

 :شختبام هدجوزوا دبع نترضيل فلحولف 5 ةُوكمْءاَيْسأ يسوم الا
 ٌقفحل ناب ةدحاو ة برص خامل جياع راع اكلم هبرض نادرا. يوبرضو
 عسير لاني كيتخيضملال و امضتلا وجل كداب كاادماضإ يدلل

 , تصحالئتركحلا ةباصاو كسراو .سوبلموا هلدب اهلكوالن نا طغت
 ”ددرشلاةياملابوالاكئعلاب هيرشذ ب تروا

 راصعل ابرتبريل طوسلاب برغل لءفلحولو خبرض ةبامّتررض .لاقو ا
 هبرطل طوس ب امش ناب نكحلوز اكننحا ابريب مل طوس ةيام لاقدل د ل اىشل او
 فلو او ةزم نيسمح وبرغبو نيطوسوا نينرس هب ويرضيد يسجد ا ةزمانب
 هلل اعنتنتيا فلخواو فيقع امح لوبا هيلع شغب دا نوبم قح هزيرغمل
 تينا كد ناالعءانن ىصحا ال لت اهبس ل ىتقب نابربل اف ءظعاواملحاو اءانئلا حا
 ديماخ احا وادم مما شا تنّمحال لاقرلوضرت قحر ميا لشن ع
 متعااهم هوساب هتوعدالل اقولو هديزم اكد رى ىناوي ارمح هرم خا لوفي ناّربل اذ

 لولو ربيفامس |نيعسشو ةعشب هأعد. ةلحتاكد لابحاصلات
 رنعورس |لكدذ قركانلا ه هركذ كرش اعيوص مالا ومين اربلاهتاولصلرضفاّنيلصال
 ديمحيما جرم لاعدميزب لع شكر او تاصاكر خد سم هللا! تيد واق غل
 مراواو "زاد ةواصبو اهريضاوا 4م ت د ناو دوت !اب ىنح [صيال نلحراد ديجي
 و ثنجكم ةرساف ةولصنٌو الّكو تينصام فلحرلو ثنزحيزمل طورشلا ضعب. الح الإ
 نزار كحنم دربال نلحولد عريذاب# ؤداياص ميمي ناب ثنح وصال نكح

 ىاقلاو اوه تامئح عنربرل تاق مل لدم اعف ء'نرم لب ةمدابم ا همزليرل نالت فاقلا ال

 ىضاقلا/اعول و دلاسرل او زب انكلاٌق كو ثتحالف ضرس و سب دل ن لكمل ناذ ثنح
 لا كلكم دالوزرعم عثرل ايرسيمل هب ظفلا دا ض انوهو هيلا عفرين ا هنت ن امناف

 ١ ا لاب قلط ادا ةيغؤكناو ثنعلا نين هلت اعدحاذا انام اين ان قدا

 ضر! لاقملد هريغودابلاركذ ناك ض اق ىاىلا عفرل ايرب ضاق ىلامتعنز ال لاقداد
 قح نزولا اي وصنملا عتب "بالو هللا ض افي رصالخلا ةنالداطئل نعبر ورئاقلاىا

0 



 نة

 لوقلاوازغفل رجواذ اوربت نابضاق دلبل 1 ناكول د ميلا عازل ازب مع طدد لزعرل
 000 ا انايبسنو ا اًهاركا هيلعف ولع
 نزركألا يشنح ايس ار الدف ركم الو اهباطلخري ال قلو د فلحل لت, ل2 قالطلا
 هر ملك عم نم لدهن ا البز محول دخلو ثندتما خد ادارهقرمحود نايسلاد
 ثرعب الاراداخدب نار هك نمو خ د ككرول اهشنح هن ذاب لمح ناو كئحالف

 ىلوريلعي المنا ثلحرشو نيز هناواعب الو موظف دي, لعرإ وا هيلع فواح ايعا ظ
 نائءوملا ل مريز ن اكو ةولصلازعو# سو ماوأو كاخ قلطا د[ تحل إعداد ينءمالشما / ىْؤل ناثركزوم ةتندااظفل هانشتس ائراعن او 0-5 مهفذاجنرلو مقره موؤلع ا

 «.دصفو لقب هانشتس فمش موق اعرخش بز اعرخد!ءاللاقرلوريصفتل ارهاعت
 راو ا نينعميف ناك ءاوس نذكيم لج م هيبز هشيم خ دولو ناحز ميكو عل وخدلا
 عنا تاو فكاخ ندا وف ميفرن الاعور ضشل  خدولو نرسغ دل ضشل خد داوسد نك
 ل لكل عخماد اف لاخلا جرح شنكم ديز ,يلعزخرف كثب ىف فلاحلا ناكماو

 . مل ةنلواوحتلاوا ماجا ةبعححلادر بساع خذ اس نالف عز ضد
 لافطال اواءاشلا,ل اجرلا نم اًيحاؤ جك اذا ننحرم اناا ماك ال ئدحولو كنك
 انس اناكب ل لحود هنمزكااب ثند زبك ا اللاقول اك نجلا هنالزجناج ادا
 تن اث ديبعل ات رنش اوا ءاشلاب تجدزت نال افولد[ةيفنحلل تلاقاة نائل عرسك
 لامح ديبع تيرتش اوا ًءاسن تجوزت ن !لاقولو ةدحاو ىرطسو هرحاو مرتزتب عندؤلاط
 .تافولو ثنكيمل نلاحلا ءبلطي ناريخزميبز همدخلادب ز مدفتس ل ىلا د ةثل لع
 ءزيمحردمدؤي ٌءْرْش ابيالهنا ىؤ ن انربإع صو انش هتوف ير فذ صملا» كل عوم ا
 . قلغراودينررمح [عرصنر عملا اذه رص الل اقول ام كنحالاو لنحيزل هباش

 من هالوفاومش اببز عكي الف لحود ليقي او نتدرش ايا نات در (ل اف د قالطلا ب ديلا
 201١ ناك ناو كيم انكر ضارادجإبلاقدرادك اعزبتاراو ثنحانحرش هز !لاق
 إ ب.نلكإب المنحملو بدر ابورادجاي إني مدرادجا اعرف اولانكو نير ماهناهضرغ

 هد ردو تاَمو نيم تسسكولد شاريملا نو د دوفعل ايوا تاح ابل انما, امهيسكف نبذ
 تنرزموطل زان وضاؤ در انماط ضرلبفلا عيلط نم ةددغلا لحن اخ كسك وأهلا

 ريال الاقل 5



 دس تطال 2995 يبقا دعت حس

 حاصلاو
 ا

 ا فلحوا هلادنعالاو ةدوربلاو ةراركمم ا ءاوم صن ال :يولعملا ةزملا ف لرش و سيلا وءانعتتلاو ىيصااو ىلا ءافترا] سما عولط م باَبَصلاو لاؤرلاو أ ةبهل كلا لفل
 ادعالو مويل ار ماكا ل اكل ولعن ا تن انهز مل افف بابلاريز قّدذ ادب مكب
 نيمو لاكي بك الل ةولدةلصاوملا ىوبب مل نال“ هلا |رخن م ارغومويلاما
 ,(انزيام اراك ال ةزسكبل فلخواد ار احس امدنماهربي 0 ئحم مره طنش أ هتضفن الواموبلا طب اهلا مره الاكوا وزب هت ىقس مرهوزابلا هزه نمدرغإ: فكحداد هك الث لع سملاذ نيبوبو امير اقولد ثبجيمل ثااثلا] هلك نان نيمرياعنيملا
 هادي, ال فولو كنحيول هنز انج عيل اكتم الواجح هرؤزيالاكاةولو طباخ
 وبلا نود ءامهحلاو برشل اوك الاى لا نيغرارطفي  فلحرا د كن يذاع اون نقس نحت .ءمرسلجا الزاقو د تنحل فوص بلع اشبك زخداذ اذوص
 لبوطزبز دعب كقراق ناد مويلا/ةر عل شت قلطاوا موسلادصتن اذ هاون نايبألا دوعن اريكسا ال الوصومر اقف مويلا ان اذ وكرخ ال اقولد فرم مرد هبافذ ملمو قاع او ثنح يرض نح عنيع ل و لعل اخ هب , قاعبرل ناف عيخيربخ د لذ ءاقف ىوش نوريب هن اخ نيزاهكم داي امض اق ولو ضيخ او ونجل د
 برع! ةرلو انركذ ام اعف عنى دغت الراو لافف قمدزت لاقواد دب ال عدقعلا
 مل هفصن ءابضد علا عيب ا!( ولد ثلج !ضاقلا_ د يبنلا بكنرمخلا
 ٌتالطلابفتحناو كنحمملاههننم ابول ىرتش اذ ابول امل ىرتشب ا نلحراو ثنحي
 ظ ف هيوث سببلا ال تااقولد سرا حوب ىرتشب ناالا اهحال هل وقد ىركسلا لال عقب م
 لاو وىنجالا نسعي لف اجئل ن هن د نا ! شاكلا :ربعلا نم هلووركتملاو نونا وصلا نشوم) لذ اراثخم انلاكم نوب نا ةالا ورش هلوفلاحلاسسلتالا ظ ناكر هلووالب ال كح تبث. م فلحالب هنودور زج نسال قيازم شساللاغ 0 ظ ص |« هب وراللا_ ساب : لك :قدع هلاررع ناخذ او ىئعما هل اقيدص ظ رسلان اكس ناو توملاك هورلمر بش هربخات رح وز ليز بشل ةرشبب نس لاقؤلو ةراذكولف هن ها يرمالا ناوكذ عش هلصف هنا ادنعد نا لعضو هلعفام هنا ةلشعواذلا | تاون امههاوز قواو كن مكسباو اكلم ناو كسح هسبلف استيل ابو ىزتسمم
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 هر افك مقرر هرعبدا ءاكنل لبق اىطد نان ام ضم يعماجاال هعاو ٍةتبنج 00

 لاشوا رككانوع نبق هنن عادل اووضت نا كلا ةقملا برضتال دك ناقل نيملا

 ردد ركن مؤ نمو قصنلل هضيرما زم صلو هوالبا تلم ة فشلا هدد قبو قرا
 نالطاف اريد عدالاو وعم انرعاذزإ كعلابو ةمجج ابيرعلازمد ةفشملا

 ءانقلا:ءاقرلنممهراللفامعم عامجلاروصتنت نا بطرش :ةجوزل ا ىاشل ادكجتلا
 ثلانل[ كحل ا لرد وح ملا ببرنال لاو ةاشضملا ضنا زريغصل نصين
 زذنكه يزلب ىش مازتلاوا نامالاو ةروكزملاوت افصو هراعغت هدناءامس اوهوونب ثولحملا

 رحى دعوا جوا ةولصوا موصْئ غب ئيطو نالاقولق قاتتعدا نالطقرطعتدا

 انيقإب نولين ا ىننلملاو طرتتو ايلوم ناك رك ذ وخ هقااطر/ فقالا قلاطتن اند
 ريرشلا موصاوا هموم وارمهسل نجا ص انا يلعن هبط و نا لاقولذ نيجلانمريش اة عبرا

 ' لاكواو احل ةرافك الور الب االو هما نمش اة عرار رطفشوهو الفلا

 زبؤلد كلا دوعإ دوه لو وبال لاوطولاوبف ءقتعادزسحىر عن كرط دنا د

 00 طاولات انظف كو تانعالا داعتسارض ملء اكدا يب

 زم نا ةتعجر تاكا ةعجرلات تلابحو اًهدهوا تلا ةفشحلا كا رار

 2ع الورحاومملابجواملعناو بسنلاَتَبْغَو ةزعلا در مالثتحال ومع عجربم 2 0
 0 ع 5 0 50 : ل د ول

 تملعد هج ناو رمل اهدا لعتح الق .ىن دا عردقب لو تملعو ا ايي دد ةمرسل معنا ا ف

 راهظلاداقالطلاىؤلو محو عاف دكطو نال قولو اهيممالدتىللاسزل تردقد 25 و
 يلوم نوب/ال ٌنكعماجاالهتلاو هرالا هياسسل لاكولو هللب اف قلطاوا انيعميرخلاو ا | د

 لكل ةراقك نيزلو بمجلس وب آلا ثنج الو ةييبارانعائلومراص الل عماجا ذاق لاهل

 اياوسنوكي نكد ةدحادرك عاجل الراو كولو هالي لا ]حلا طول اذن نسطجن تاّبرآد

 5 انآ نائزحل ةدحاو رح ماجا الهتاورةوك و ةرافكةرحاراكوعرب مزلد نركز ع

و ف علوت ةمدبوا ةدّعم ةرحاو دازاناو لكل نعل و قلطاد كلازم
 . تعد نيب

 قاطارا ربا عش الل عفدح إؤهش اذجنر |لعةد يرلا اهِطَرَس و ةزملا هنارلا كجرلا

 : مرن د0 ىرم هد البا لئاهنو دامس اجبر إب دق ناولوم .تلادارت افصواراعت مسا ساركذ نا نيملىهد ءالبا ةلقاهنو داق رمش ةيجبراب نسق ناو ف

 شم الاريف ناوايلومن اك (بكوفاميدبف ناو ايمزتلا نا قانعا وا والط قبرا غو دمغوا ايوص

 رهاع



 فاسو عامهوربز دقو :كملوخركر شاة عبرا نع هان جهدرماب دا جوجامو جوجاب رورخم مالسلا ل ععبع] هز ذكرنا ةعندا ةلوصخ اد بعتسمو ا يس وهام
 ىطولاوهوميلع ولحم ارسم ادم .ركزد !لبقبما د كيد ارك تدرا لة ُنِيَعماجا ال مّ اولاقولذ لوم نالف هردعو لرمعوا ىرسعو | نالت توم دا قوما تومازح لاقولو لومي سبلذ ىضرموا ضرمكّن ظدا»و يلو ةلوصحدعبتسم ادا تبلغ لعرطملا جرش ماك مسا ةعنر ارض دوج لع ناو ومو هش ا ةعلر انةطقن ا
 تاعانّتس الا نم اًهرغد ٌةؤنذ اعملاو ةعجاضناو ةليقل !نم عانتسال اع قلحلاف
 نافزيج هوو نب الو نسحا تقف يدل اوزربافنلا د ضيخرعماجااللاةرلو. ءالباب سبل
 ركلا بييغل هطول او عامجلا ةليَدلاهحرصو ظفللا سداعبل 'نكرلا قلعت
 ةسمالملاو ةعضابملا هب انك دركبلازذاضنقالاو ل اخذأالاو جالي الاد جبضل اذ
 | وخّتلاو شات الاوءاضذالاو سّسملاو ن إبرفلاو نايشغخلاو نايينالاو ةرشسابملاو
 ةي انك عم ىزرالوا ةداَسِو ٍكسارو وبا حم جالأقولو سويس و امملا يضملاو
 هرملا ةتح عئام البو نوه !ل الحالب تدضم ا ذاف ملا ةمالاو تسلا دبسعل اوت نب ّقرفالو ضاقلاببرضلا ةجاحالو ءالبالا تق د نمرت اة لولب سعت
 ىصواروزثم تاكنع اك ىعرشو | ضرم او امج نم علام ارغصلاززوكشلاك
 ل ازوةرملاؤ خام ضرعرل نبخاتل اب امّقحل طتنالو هب عقر ارت بلاط لا ضرما اهنلاور شب اكوطو خنام اين نيكول ناد تالطل او يمول ب ةبلاطملا ابرة ضؤم
 طقشرلابإقوا ةدملادجب انؤحلز كولد اهعجار ئ امؤلطول انو ةتملا تفئاتسا
 اهروبوا"ةرملا ديل وملا طواذاو ةيلاطملا ةمالا يس الو ةنونييحلاو ةريغصلا ىرا سيئ
 قلط راه ءاطبماولو .]هنبرل ورك تلخرنس اول ولبالا لح او ةرافكلا هز
 ١ ناو تؤ خ ايلتس ناكناو عيشي نحلاعباج ن اكن اورطؤب قحزسما اًباص ن اك نا اهلل ات ايزبمما ةيئلا د رخسارل نم مايا نى لس مي الو خد ايلا عئت م د از ناف عادسالا بيفع باغ ناد ةرحاو:قلطضاقلا يلع ؤلط ة يقل اب باوطامدعب
 :يدرانسرشل(ت فب نا ةرملا تفنونسس اىلوملا انعجارولو لدزب قى ساعنلاهبلع
 كنت ا عجار نات افلا اهقلطوبا ناق قالطل اوال اب هئبلاط ثيضم اذ اقره



 لكس او بوبهملاو صنم رطاكلاهدرعل نس عنو ورغد ماكنا

 كن بدو ضاقلا ابقلط فبرل و تضماذ أهم !علر ا نصرككا تيقب نا هرم ا
 قدداسللاب هكفلاب بلوط اضيرم يدزلا ناكل وليل اهلا جادخأو ثلثي
 تطقس حول اب طعنا باوطامياصو ا امهر ناكتولو ردق اذاوطول ابَدِحُب نا
 لا ابايكو عفر تضما ذاك ةّنملاثدسحااّي اعمل اؤأباغو ل أذأ د ةرلاطحملا
 قالطلابوا هبلا ابامحندا اهيلارجشلابو ناسلل ا ةييشل !ةرمايل جقنلابإ فاق
 ناكمالا رم تضم ق حممد عجربملو ءافوا فير كاف كارهاظلا
 ةبهاريبهتاريخانلا يزهر و نالا عجن لاة ناو اا بكد طن ىناقلا انؤلط
 عمناامىهو تملا تشمو ملل !ان الخ نا نالدع هش ولو قيرطلا فوخورفسا ١
 هر اضحارذغلولو هني نيبن لق عدت قجيغاقلقلطبمم قالطل اوطول نم
 الاوا ءالب الردكاو هدم ءاضةثاو ءالاب الا تعداول و قلط ةبيغداراؤوا درا
 ناحرهدرابظلا يت اب بار كم هئبع قرص ءاًضعن

 ناد نونجن اهل نضديالف افلكم نوكيا طورش هلورهاظملا ل ال
 اقلعو انهن ىبنجالاتم معي الفاجر نومي ناووركملا نم عل انذار اننخم نون

 فايشل (قنكرلا ف

 نمرصتو ةراوتسملاوةمالادةعلتخلانمرتتكلو قالطلا اميقحمللن ا اهيطركمو ابنعرهاظملا

 ؛اننلاووافيرلاو ةتمذلاو طنونهملاو ؤريغصلاوزنمالاو محلا نيب قركال او :تعجرلا
7 

 كلوا لعن لوقو ظفللا ثمل اش انكر دروبع نعوم عملا وواسافنلاو ضياححلاو
 7 راقولاك مامررظكت نال اقوة لضلا لرتولذكو عيرص يم امهغك مدا ى يدعو عدا

 .رهظك لعل دبوا كسجفارت اذوا كئضن دايك لج قولو قمل قيرلو قلاطشنا
7 

 ركذب ينج انيئعبش ولو تمار يفك لعدنازا ول امكن امإكد ا ابمسجوا قا تدبكد انا
 مةرلاوالتقلطا وا ةمارككادآر ا ناو رابيظلا داراو سارلاو نالاو نبعل اك :ماركلل

 بارك دار نادر اظفر اس يظل ادار او تما تنوعا زشموا ماك ياعتنن !راقولو نبعل اك

 ىارمطلا لعرعيرزا [فصنواكعشو انكحرفو الرب وا لريظو الكس !درز ولو الذ قلط ادا

 اببسوا اب ديب انلل هيلع يدل كو 'ةّرِل د الا وهو هب مببكملا بزيلا كرلار امش
 اهسكت لاك هعضزن نإ ة دولوملاا بجو ةعضرم اك اماتقدهل الالح ةوك ناالا
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 منع الملابد ةجوزلا تح ابو دلك ةقلطملاو ظعبدجالاب ميششلاواؤدالد دعب هوبا
 ةرزخ اككع تنناز اكول انكم راريظن ّسبلل نبالاوبالاو هاتلاباعى بلا جامزإبد

 رمئلارسار ءاج اذاوارادلا تكنخد نا لاقآةهان انقومو اًقلعمر ابظل | صعاد"ةقنعملاو
 راغكلع تاف ارد ثا نا لاق ارهاظمر اص الفصل تدحووّيما رظكك اعتناق
 اما نايسنلاو ءاركألاٌنالا رج اظمر اص س انو ةركسوا نونجب جوزلاد تلخدرو ١
 اب وب. يار ظكلع ثندا لاقل درضعا لوف يلع قلع ثدي هيلع نور وهما لعف ىف نارشدب
 ةزدل نط ولالب اساياثي اع ادوكالو نق انر صةعبر ادا ةثلثاو ا نيرررشنو ارا

 لوا ةرذيل نيا د احدعب موهيالو ةددل# اضفنا لاووعلا مرتو ةنشنول بيلعا عرغلا ةميلع
 رررر سا ةعبرا ىلع ةديان ١ تلد كولور الار خا و هيالع ئش الف طصا ةرهل ىفءاطي
 .٠ | سيشسا ةعررا لإ لصا اص ؛ طي ملوأ وال اءزغو ؛اليا نال نانأر ًقكوتسزل ةردلا يف يلط

 ... مل نااؤلو هيلعئشالف قولو ناو نانار نك هيلع لطو نا قالطلاو !'نسغلاب ةبلاطملا
 ... مو نونو ةذسو ١ ارهش مارص (يفع ثنا لاقولو ب عم ارد د ةدللاءاضون !ىكاهبلاطت

 تلال طلارصقد قالو يارا لاط ثنا لاقوكو نبيها ةرباطكهتمزس قلطا لا اهيع
 "ا نفك رل وظن قالطلا و يلاط دن هل زب للقول و ندهبا ةتافكر الغلا دا اييلكى ١ دارظلاوا
 طا عقو يف اررظمر ايظلاو قلاط كن إب نالطلا رص ناو رارزفلا ل صحيملو ثالطلا هقر
 نر ظلك مارح لع تن لاقولو الفانباب ناكانا ودايعجر ناكانا د رظلا لّصَحد قالا
 000 ةيتعو ا ماصولع ثنيلوف يف قالطلا ىف ارك ام يلعذ اكوا قحاكد نا
 ب لاسفل و خللا مر الدكر نا يل زيولا مربي و داع اذا هد قل اظللواع كي
 لكل ممل يقو ضيا1اك ذبل وقسم نيببامإلا تاع انيتسالا رياسو وهلا
 رازثل يؤعاحدحا ةمابولو ةق راغمالب هقراولل هنئميانمز رابظلا دعب كسي دوعلاد
 ان ةمإ ثن كول اذكو دوعالف ةيوحر دا هنيإب ٌةَدلط قلطر ١ عيزلا نجوا بجس طيشو ١

 واذاو »وعمر اظلا بيوع الط قتعواو دياعومؤاءعج ار ناو لاصئنالا ىلع اص]رتشا ظ
 ولا ماب اكن و ديول 4 را 'يشوااوص دح ا كامو لامك عسر اهغاط م ةر الكا تب
 د دوو و صواعر اظلا قلعولو ندهلإ كلم اهارثش ١ ولامكريذكللا ل ةسدغيط
 د هز | ونلع قلع ناو هريع دعب ! سم يح د وعالذ ”سيغ ل عف ىلع قلع ن افمعب لو
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 روش ا يلد اعرسغ وتر نسسالاو دباع هنا روبرثسلا نا عيلاد ةضدرلا هديبك سلا وشو

 تنال وف عيدال كلاقول در جعصلا ى“وئارلا ليم هبلاو يو ال نم مويغلل و ه كو الاكس

 ادنولو نه ددعب تبعو نبطعب كساولو تاراؤكج را هثبزل نداساو تار ظك ع

 ١ قراف نا تاب انك ثلث هيلعد لدالا خدت نعطي اع ن اك ثايلاونتت اهلك ير اب نديرو ان
 تدلع درع هبرذ يونوا قلطا و مارك لح ن ثنا لاقولد تثارافكعيراذ الار ددصتم ةعيارلا

 5 انارصت ناو رايظن (هلطمو ١ دبلاكلا دصقب الص اون لم قر (غلا ظفار نكولو ةراذللا

 عطس اثلا بيذككاسسالاو كوالا نعدوعلا لصحي هي اذلا ةئملايو نادا.ظفرصن دا قانئس
 داع ناذ يصح اظمر اص ثلش داذافر ثكو نم اريك تن اف رقلا تدخو نا لاق ولد ىباذل
 تودع ىف انزنسالادصق ناو سلا اهلا نار هد اوك( ت دا قلطا د اديك الا دضفدقو
 جرن نالاقولد ةرائكدف ديفعدبكامةللبوا و هبزعلاو لوثدلا دعب دساو دوعب لك جدو

 و وعالو ر (لئالفر الفلا بيذع تاماب هنم نكهيملد | عير ناذ يارلإك دلع تءاخ هكر
 لايلالوصعو هن اكما عم جقزتلا تاغاذا لو |ظظمرصيامناد كباذكك ينير ملو يجرون
 لاقولر مارجر الفلا ن ال صعو ٌدوعال هناي ةر يكالو ثوللا ليك ل ظنا مكر [صدحا ثوم

 نك, ارك رج اظمداص عّقشيرملو عقرتلا ناسا نمز ىيعتلا نيطساذاف عقدت ملاذا
 هد ناونلاو «اليالا اهو نيملل ريدم لثقلل و ناضءر عافو دب !رلقلل ٌةبئودلو ردؤعو ا ةئترنعد
 نما قلع نإ قمدعنلاب و ماىطط اطالا وا قانعال اب ارينر قعر ةزر اولا ةيلا يرتشمو جرهيلاذنو انذاك

 هبباع تويتجاول يحل نيعت طششيالو هر افلا حييتلا طورتتشبو تريلا ن اضمد وصفت
 فقنفو هر اًهكل ثدن عّمجا ولو اهيذع هإزجا هند للا همس نيدس قنعاو ءاكددر ايظان#ر انك

 .غ زي نيكول د ماعطالاو عوصلا هبلع عينج  ىل ذك امزم 8 ادع او نع ثعقو ارش ةدثد

 لثدن ةستملللاصخو نكمنمل يطا ربى لا هفرص داراو باصاولد بز كمل الضاد

 ىنامرتشيو فانعالا ىلا هليل لثفلا ت (اغطاالد خاعط اهيالار هت مايصلا مث ف انعا ١

 0 السا عوكيملاريؤصلا يزبيذرن اكل قريد مالسالا ل قالا طورشم يرق هبقرلا ْ

 اكل مالسا عبو قثعبور نسا ةكس للصف ا ناد زبيدي ايلجيالو نوزهلل ذكر اًعبن

 يرئتالا مالس ١ صي اكن سكرملد ا ةييرعلا يسع أعد انعم اهيرع اذ ث اغلا هيمي ْ

 ىجع الاو نزلا /غيزجيالف لمعلاب لع بدك كن سة هالسلا كالا ةيؤلل ةراشالاب

 لسا و



 "ةعبر الا قاطالادحا عوطعملا و هوكرن ىي رد ا] ىذلا ضيرلل و ب انوالتل وزوملا لس الاو

 اور نم ءرصتيلاو زإإ ءوطقمالو ل جس ولاد 5 امسا نزل او ٍلبلا ( وم هلمتا عوطقمو

 «س طقم يانا نسر صنبور قرإل عوطقم د ماديالاربغ نسؤدم نا عوطقمو هيلع خ زد يزعو هع
 هيلع عم وعضوبر دعو عشا وي ىذلا ئصالا هل معلا لعدد اولا قا ؤضنو نيلجرلا ءياص)
 لاو يصالاو روعالاو غول ةعب ان لعر داؤلا جرعالاو لهلا ىلع د اقلاردبل* نيشلاو وقل
 فزلا نسركالا و ؛انرؤلا و ؛اًهبرلاو بويىلل موصقل د مدزهل عصر بالا د نس الا و عوصالاد حرث

 نمو ششيطبلا قيعصو انزلارل ور قساذلا و ن انس الا لووعمو ندت ذالا عوطغمو هر اشمدلا مث

 . 5 ةقب انو ةمسساللانود جو راةربكولا د عوكالاو قرخ لاو يرياؤيعض د ةفنص نحيال
 يبرؤلال د يول ن اقنعبو ة بص ةب انك بن اهلاو ةددوت هلا ياذجب الذ اقول نكت لاثئاطرمشلا
 زلل بي اغلا ل در اناسلل الو و جظع غني صول اله وعلا طرمشبب يرثشلا الذ د اغللا ةيش يشل
 و. لس اولد ةفصب هفثع قلعلا دربرلل يزجو ايؤتعذفل ثبح ىف اهلو نوهرلل يغرد
 كرا نم هؤصررس ومو لاعا ىلد اهرخويع لع تا بوصغللا و قبالاو 4 انثنس | نار لبد قثع
 لعذر نكن عوجتعا ولذ طوعلا بوش نع ن ادلع ذلا دن عبرلا وشل انجاو يرسهلكدا
 نر ركن ع هقتئارغال لات ناب ريغ عطرشول و ني لو اناجب قثع وس اماني هنمعب رب نا

 7 حرك جمل كاؤتعلل نعنع وفن ذكر اعو كير نكرع هقثعللا قدا لبق كيدع ةرثعب
 فدل الإ بن اج نمود#ل ام ىلع قالطلاك لاموبعق ئافلا د «ةرطعالا لع ضااوعلا مؤلد ةداَقلا
 ” قلعا لاق ١ اذ ٌةلاسلل هبباش هيف ةضراعموعرتسالا بن اي نمو قيلعتلا هبي اس اببو ةدضو اوم
 شفالو قيذيإ نحذفن دعا نع اهعا لاؤاوا وو قلالا ثبثو ذقن قلاعاو قلا ىلع كئرل وتس
 دبع ونعا لاول نزضوعلا تم أف نا سوح ككتجدز ئلط ل اواو ةرد وتسلل اك بن اكلل د
 قلطا دا انامل ات تان لعذن قعوتعا اقوا د ضوعلا تيثر وفن ذك يعش لد كلعك

 مل وا نكيمل ناو هقعرصقو نع ةدلع ناكدذ ضوعلا ثبثضوعبل اق ناعم م ال“
 د نيو ناعدلو كشنل كناودصؤ ص لافولو هيلع ينس الو قهثع هلع وس ووو رصف
 اهكف قتاعان كنعالو كل قرم لو ازكى ع هقثعا) ولو هلع انيد الو هتولص هئازجا
 رة ن انع الزم نرلا بيؤعى عد تسلا كلم يف خب قتعلل ربصلا» .كدنعا فول

 نيلسزعول ةطنلل ةذه نموا نؤصوو ةطللا نما ٌدمازكوف دا لاقولد هيلعنعلا :



 لناتقلاف اذا ال عيدت زاجل بوط نسز رعيولو واذ قوكز نم ارد ةزسسو تر نكس
 ثاد  اثعالا دمحاوت هدة اح نم لضاف طبع هكدلم ىف ناك ن اذ م اصلا ٠ بيناثلا نصح
 لطسو نم ناك ن او مو دعلل اكو بصتسو اوم نضواريكوا ضرمو "ةن امزل هيلا «اتحا

 نمّدضاز هنوكاورشس) اثعالا هزلدبع نئرجر ولو قاثعالا هزل اكسس اننا
 ثار نسم هنمّريالامو نسما نعد ةنسر روسو هلايخةففنو هتوسكو هتف هنري
 لوس هزل اها فيك بصق نلعاو نتجاح نع [رضع/ر ضؤب نوس اناكإد كيلمولت

 نبت ديم هل ناكرا هبقر نئلضؤيو هيؤكي انلسم ارزق يدمي ةسيؤن اًناد كلمواو
 ال ١و نيفولا اس انويرمدل نا ف اثخالاو ويب هسزل هفئعيرط او مد دبع هذقب دي
 اهفرصولو ةدايزالب هثب افك اينجاصخي ة ضد هيث لاما سار حل ناكولو هسزيي الذ
 ”هيشامدل ناكولهزّلكك لا ذوع دازولو قاتعال بنلكرمل نكس ةبقرل
 ف عنصي ابوسك ن اكولو اههبب ولك هثعب الع يزن اي ول ن اكول د ةعيضلاكز الحب
 نسم زد هدذنع عج ثيع ناك نا :كلازل دان ناد ماص ةياغآلا ردت ناك

 اهكموصلا زيدل ةبقرلا رجدتل هرضعو هلام بافولد هبقول مب اجب اسمي ةثدشك يق
 ترب راضالادراسلا ر اهشعالاو ص ارشم هسزيب ملل اغنمبالادج ون لولو هيوم ف
 سسلعلاب ناكولد ناتعال هذيرخف ب وصولا ثوار سعم ؛ادالا تث وارسو من اكول رح« 9الا
 "دهن موصلاف عرشسو لو هازجا هربوا ضارتم اب ن اتعال ندر نا( موصلا هضرنن
 لح اع بوعولا قو ن اكول رز اج « اصف ماوطالا هضرف ناكولو قف ادعالا همؤل مل رس |

 نذاربفب ببسلا ف ارج اذاذ موتصلا ا كير رعلاو م اوطالا هضْرْفن رسب اذ موصلا و ف اذعالا نع
 وا هلا ريقي ثدعر قاعولو هن ذاب برج ناد نديلح هدف ع شيولو هثذابالا صيملدتسا

 ول ابك هازجا ماصول در اره ةدشسو ر ؛ةلالوطل وعض ترو نا هنا الب ٌثلعو هنؤ (قلع
 موبلال اطهن ذاالب ز احدن ذ اريفيؤلحو هنذاب نعد ا هنذاب ثذعو قاعولو هن ١اربعي مة رص

 هك د هنلل هلك ةرّبسرصب تكوو غول موصدال اولو تزعض نعطو ا ةراإإ ةٌدْش ارصقوا ٍُخ

 موصبنا بكي موصلا بج. ثحو  انعاربخ نيفلللا يف ل اكرحدضعب نموربعل اك ةمالاو الو
 لالا ئنادتباولو عباتنتلا هتنالو همامل ريعن طلو ةديالك ةئقلا كيو نييعب انتم نبي 1
 يقولو نثلذ ىبسلملل متل لالغو ادتباناواصفن ناو ةلهالإ نير ماص ي الهرش



 و الفن يضبح ام نولي الو اه ون اناسازيخالاولو هتساموي دف اولو عيانتتلا لطبي الو ىصعلبلاب
 يطا ءافنلاو نونيلاو تبرد ذا ىنبتف لس ضنا ذك غلا ةداَقكو عاذتلا لطببال يدم
 و صدد راع عضل ةلس ىلا نونو لكلا مزن طعلا و مول ة بلغ وزوسااو يوم اسد ايذالاو
 :رفيمل كرا ذدجؤناتسو لقيا ا >!نامث موصلا ف عرشمول عئاتسارثاا"موضايوف قف | ليللاب هيزلا ىشولو هانت "ة هب هطقفي ف انتسالاو ةرضيضملا ارث ةغلابطاو اىرضنا
 نرصول لثعلا ىف م اولا الوددبإلا ثق بااذ نادم نيخس انيك نجس ماعلا: ثلا ثلا جحا

 لافو اذم لثيسو ديا نيب وض وو اترهسويبج هه ولو زخرمل اوي نيس ادمن يرسرص اوى .
 ةيولاو نول ازعب أ انيكس يشل ادم نين نر صول وذ اج دولقو قلاعادةيوساباذه م كاع
 ُك ايللا در اصلا ثان لاو روكذلا نست يلاسلل و (ازوغلا ىلإ نرصلار وب خر لل ةوكزلاك ة: يذلا
 تنس ىلا كلو اسعار ١ ناك ير ىلطللا وَيهيْس ياو ر اقلك ىبزوغالور اضل كولا ضبع
 سيال, لي كللو اهدد لإ زطلاهلد ئدطعرسولل دبع ى ا الو شاكر قالو هئئفن هزل

 ىطولو هرمز اجب سعونسا حاكم درفت ال دعف >و هاشم رن ادسدماو ل ذو واو حيعالالال
 ”هيشعتلاو ةيرغتل قكيالو طبللا د كليلهلا ارتي نانئس مل ماعطالا كالطف
 سغنفلا فزرالا د اراولو مولا و نيليو قيقرلاو قبوسلا و نبللا ر رهغلا لوجو
 راش نوتطسو | رسوم عل موصلا نع زو ولو تبول نمدم و ع هلاقشسا لعب اس جرش ايلول
 :نل اوز ىجريال نا ضردل ئاطرثشس د م اعطالا يإ ل دع ضرما ىقةدابز قواوا موصلا نم هقحت
 باولو هبلاعلا# »د اعلايو ٠١ ابطالا لوفب نيس هماو »وكيل ب كدب ذ اورتثي دل[ شو
 نلكتولو نارا و م اعطلا نيربصي ل ن اكولو يبون ب ”م اعط الاوا لدعق بلا هيبلك
 0 ال .هلد عوف هبلعبن اكواو ىوغبلاو ضاقلا ل لاؤقلا لاثد ماعط الا ىلا لئن هي يان موصلا
 الزوجي عولإ طرؤب موصلا نم جوزها نال نئاتس١ درطفا رياذاك هذ عنتاب كتل هلت
 ثيئتس | لإ .:ال هيج نع يولد م اعطالاىا لدعي رمل طولا ويؤسس هضرعولو قب او
 قذف شلع ءاىللا نيبو دوكذلل ثازصلاب خيقر ق اذعا نييؤلادل نوت لاو مكسم نيل بارو موصي ل !ذوظتالو روزتؤملاب قي صررجاظلل ءاطيالو هنسذ رمل
 اف رمال ىتو هحارخا ةيفيكو ماوطلا سنجف لوغلاو مايا شلت ماص+ كب ناف منوسكو ا نيكس
 انضهب يطا ىل و قبس مولع ل اسللر باس ف ضعي ىلإ ةرثعلا د ارم للا قرصو هيقلا لرش ١ د هيلا

5 



 ثساي +

 سقي ناهلف ار قكلاو توكردا نم نيكاسللو ؛ارؤفلا هموس د خاين هل نسو نبيل 07

 0 ال و نالاركد امولعموصلا نعول فلوقلاد ءاطخالا يس ذككدش الا يي ال موصلاب

 ادا ٌةبجواةم ئىوا لبوارسوإ صيق بجاولاف ةوسللاد انخاولو بْكسو عيانشلا هيف طرشي
 ةزالىل با ىلاوجرلا لل ةونقلل هذ دز يوب مك يذلا وصد ليدنمو رو > روا راند اةعنقم

 روما دا مان وس ايركلاذ حبان وكي ايري شي دلو دير يفصل يور ريتا سلم
 ندلا»قزفلل هفرملا يلزغزلد هن قبح نيل يذلا شيلا يلب اديرج د وكي ناالد حيبصلل 2
 لال ليو لسسوعو ن ابلاو ةللاو م اءاذلو ةؤطنلل د و ناؤلاو نزإلو بروي ؛لخناو بعل

 ذولا ىلا اذكك و ٌقعضقم ثا لاو ده طبر نما ىلاو لبو السر ا لاو صيف دج اد هذ ولد ةبلعلا
 .نمرؤل كيف شايل ماو ز اجمهءاوف ا ىلإ, ف دف قرم راوي ا افصالاوطا د اتخاولد ل
 العر هيلا ومما ناك ءاوسشيربالا د نقلا و شلل هرزؤلد ناتكلاو نطقلا :رعشلاو نوّصلا

 هبّيلل ف انراع ىلع ديعلا معو الئسوثمو !ايدروا دج ن اك ءاوسو ةلارعاو) حسبل ُللُخِال
 ملدا هكتم هفنبؤنَمل هيلا ىفدولو زجل ئاعاو | وسكوا م( دبعلا نع دن سار وكول ذ

 ةوللدبب قر ل هنن دل عاطالاب تع ككد ا هلغ ثامولو تيبلتلاب تلوز هن ال وكنب
1 1 0 : 0 . . 

 هل روككو رصلا اس١ ضيرعاو ةي انكر وير ئزؤلا زيان! كاعللا فؤّولا ب نزكص

 اهلا ةئانايو١ ءاتلإرسكب تش هل لاقولو رص كثشزو هيب اب ةارملو نان 4و ا ثِسْز

 ف هلاغدروركوداو هزل حالباموطولاد ءاذلد كئيلاو كدلاذك يزاد ؛ اعلا جب كتير

 تطل لاق نإابربرلا ىف ٌةياصالاو ةيانك هنو دو يِرص مب_ كلاب قصولا همربرلاوا جرفلا

 ةبانكك نوي اماب و ارجاومابو ١ نامولإلاقةولو ةارماوا لجر هب طوخ فذق نالذ كباوال وا
 ولد دون فكبقوإ لرد ١ ىكذو ١ ليرت وا كدي ذلاقولو حرص نيلطولاي

 0 رد اكااادب زعيف ةيبع تيتا لاثؤلد ةيانلع كنبو !ككير دا كدي 507
 0 5 + 2 : 0 0 .. .كارللو 1

 رارحل لاق ولد نيسدلدب ني درت دلو لور نمي ساو ةقبشس ايو هشيبخاب ص اناياوس
 'هشزيلب ءاذيالا نحر نع ور لا اون د ايد اك دال ول سيف هليعب قرص انزر, ىلا ةبضلاد
 ولو ىنعيت ضمير ارالا هس ههنض الجر لثك ن مكي ويبدا ضتميل د لو دال
 اروح رص الف ع ثينذلاقولو ٌةيانكف الجر كوم ترجو و اء الذع لكامل لاذ
 ١ فزفلا ّدع مدقيو امل قذائ انإلاب نق كب تشر ةسبْبجال كاق ولد هفح ى هيانك



 فتكلعمو) كلب كنز تلا كسر هئئورل لاىولو ىْرُهلا نود ايزلازح]موس يرناف

 طقسو هل ف ذاثو نزلا ةرّوِف لكنلا لبق ابي د اىما تدار ناف ٌةيانكد لاهل فذافف
 لد ونغو ااًمإن لكنا لبق هب تنزاَّا تدار نا هرّعب نكلاهرارتال نزلا دنع
 تاكناف -اهنلا ىنآلا نعم اهرمل هنال نزل ىف ثار تلاقولو فذ الو انزلاب قف
 انيمي . ازرع ثقة صوم انني نايب نزيملامكن نارد ىف تدر تلاقولو نانونف فن كلذ
 دع الف كذلع ذو هفن نعو هنع ترس قنربربو كدعم تفرش خد) لج لا لوقيامك
 لاا ولو لببصئة ل اذح ىلعف كب تير لاف قب ناي اجد زل تلامولو هيلع بجو اريلع

 و ةكقمو دف زائف مينا ثناو هينا اناءاهتبا تلاقوا يم قنا تنا تلاثف ةياز
 تاكولو هديري ناذلا قر دلو سس انلا نم ان ز وا ئمايز ا تنا لاف ولون تع اوؤسو
 كن: تدر لاقولو هيزهئئل فدئالف مامن ناو ةانز ملك اّنلانا تدرا
 بلاى" إو "ديري ناذلا ىدق الف نالف نم بن كنا لافئلو فدخف اند تم يا
 كناوا ماس ئذ ا ناو ان ز سسانلا ىف لاوولو امرل ف ذاع حلم زا كناو نلف يَ
 ذك علل فذقالخ مزتجذ ا تنادي ملك سس اند لاقولو فانؤف سسانلاةلانز نسوا
 لافزبو دادغب ةانز نسير |كناديري ناالا د ادق لح | نسم يمنا ثنا لاول ناذكو
 دد لررج نا هلقاب وا تنثلاب هان تبث نلل انازب مَع ملو ندطف نسسائيز انا
 فت دول ار عبو بط اهمال كيم [رهل فذ اوف هدع ناو هبل ئّدطو قذقالف
 دخن | زد نؤاقتولو نذاف لكف نان كنا لب تااقن ةياز إ هئِحوزل لاقولو
 كرس كلاؤولو هديري ناالا ف الذ لبا ف تاانز كلاف'ئىاو ّضاقتالو ىّبمرح او لك
 . ةيانلئ ص دحاركذ ناو خر صن كورنر فرك نيز لكم لاقولو ذقن رارناوا ليال ف
 ريغرلابكلارياس ىلإ ةبسلا و دعالو رعد او تْدو ىف نالحر كيو ةارحا ال لاولو
 ان ١ ماو درو نبا داو قاكرطررىذلا اصارن ةئالذ ىلب تنيز هئارمال لاقوا هذي دا : هيالْرَتول اذكو رعد هنضّدحال هوجولارداسب ءاذي ذلاو هطغلاو بسلا ةيرَسااكا ذل
 تركذو ا ىبس( نس اوان ابهيدااف اكمالا نباايدا ةيئازب ثسيل ادا نال تسلل
 معن لاؤف ناز ن الذ لهاا اييراز نالف سيلا ول ليقولو هاون مي او قذف الف سس انلا ىف

 لالولو ر اا ن اكمغ لاف انالؤ انالث تنذك لهو ا اندحف كنز كسلا ل يقولو انف نكمل / 7
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 هنا وا لا“ ناف يسعتسيف هريبري ناالا دمال قرقِب سلف ىم سلو ا ىب) ثسبل هب قع اللا هنبال 2 -ضسيسس

 ”رصراعتسموا طول وارخإ جوز نمو (قلخ سب شب الهنا ث درا لاق ناد نذئفانز نأ

 اش هيفن دايو ١ايعنم نال اذاالا هسال نذتف نالذ نبا تسلرجخال لاقولو هليمي ف
 ظ ئيوقل لاقولو هنيجب قّدصر اوئسوا طيشلو ارخا يز نموعوا اقلخوا قاش ُيِفنوا
 © 'نةيلعم ِوْيأّدَجْنب هدو ادما قزق دالاو نيسلعلا وا يرنعاب يرتلر قطبا

 لاف'ةبلص نم ثدرا لامثو بلاطى ا نبا ىاع نم ثسل يولعل لاثولد نزف

 لاقولو ف دصٍيوُث الاوعد قيلعتلا ين يوعبلا افاد قصي ل ةريطو ىف (يهرلا
 نول ناك ناف ٌةيناز هساه ىنامز نمل ى ىد ولو هتجدز قذقى هيانكت د ةرقاب
 تركي نازوبف ىيرضو ا يراد لخو نم لاقولو الذ فرعي ل ناو ىذا يلا
 ] جل ّنا فرعبو !ئرعيالد لعد ةاسا نزكول و هبسضو ا هرد لخو نمنح ىفاغذه

 نم ابساي لائولو فذق فال ما ارماول فغبالو هثارما ئزو أو فذتف كارما
 ٌدحالن ناز" ةكتسلا ىفدا نّيعبملو نال كيوبادعا لاقولد ٌديالت يور هابس ىإاوا

 >ودع ثلث هزل نيينازلا نيا يداي كاقولو ناّدح همزل ندب ايلا نها /لاوواد

 دك ادعاصتن ينرن صردغو ا هتجدل نذقواو ةيالكك هدا مارعياوا مارىل نبااياقولد

 لصا رار الد اعافلاب ى ١ الاد انصح نرزيلا ناك اك طلو ماو نار دارا

 .... ايزم لعدح لف فذقف ثلاث زئ  عرطا هركاولد دزعيف الاوّرول ١ اًعلارعن
 نونجااز دقن ان لا نم ةفعلاو ةرفلو عولبلاو لوعلاد مالسالا ناصحالا

 هنو زول بجوي ءلعد لكي همعلا لطبنو ؛ذيزلإ رّنعو رع الؤ اس از وا اهبعو) ايبصو
 دزرب د نانرالاباضيا لطبتو هردعةنوعرلا داويوب )را دا هثصوز ةر احطو )ذا

 تاد ميرا اما بسلا وا عاضّرلا نم هلاخ د | هزه ١ هئخا د ىلإ هثكولوم زون هثاجب

 ةرنعلل وا ُةحّرزلل هتما طربو ةسش نع ةدئعلل هثيوز لوب لطب الو ذهل ببه رول ١
 كزعالاو مارعالاو نس ننلاو ضيا ف دنج د ل طونو ةّيسويباد ةدّئرللو و سيسر بو
 اليكسا فلا حاكنلا د ةيرتشملل و نبالا وير اعرنوبو نيوكتل لبق انرنع عت الظل ليون و ن

 5000 ىدذاقلا دن نا لبث فدزؤلل ىذولو ماحالا د ائشنلاو ةعئللو دوتيشو يلو

 ملسا وربعلا قئعر نر اكوادبعو هو نر ويؤسملا لثقدا ثرسو اًرثر اولو دنع
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 اوس مل ن ونحب !ىص نس نزلا ةروص ثرحولو امره ذا ةضولو ضوتن اضع رعزرل شا تحل
 اهدانزباعر العوام انز لع ذيلا ةماقا نع يو اجرلعو ا هتعدز قؤقولو هدن اص
 الو ةثيعب ابيع الورك هدعطتقس ولع د ثلكن نان قئترملو نزلا ىلع ارفع دلع

 دثراو بلطفانسقزئولو ةلروصلا ول بحال ذه الا هيفث اع ويلا انزلا ىوعز دلا بيست لا

 ىؤعؤ و وزود اطوسد وثعشروب يدا نضرغلا جزار ون ند : اعلا ىلع اظيلغت لرزفقلا
 تاايلسلا هوتي شسراو نكيري نافاةشيرولا عيوب نحو داس نذقو ا ثاساةثراد
 ىلو ْثِير اودلفالاو ةملاططمللا هلق ئجم الاو! باساو ىازلاو ا ةين اؤلانباإي لاقولد

 ااكتسوا ئاينلع هنيرولا عن وعول ودع هذ مث ذكف فركلا فككت را ىئذف ا ةريغل لاق 5

 فزقلا 3 ٌردجالا اك عوزبإ | ضف مك لإ عفرلا حل ناكددبعديسلا ذشولو دامب
 . هناي صتخا هن وما نكمل ار 'وقلاو ةنمح تناك ناو هسؤلي هنا يو نب انكىفد

 ثان كنز اما نقينتنف ىذجالا نو د هقرلا نحالت ةنابو هيلع #يحقو قذشلا هل جابي :

 6 وماالرعم داو هب قي نم حسو ادب تر ناب ادعو انظ ةناظوا يراه

 اي نارا خص نس الا ىلا ثتيصن نتيطناو اد, ربان الفنا سس انلا نيب ض اغّشسا
 هنا ول نمل هنا نثبت اطلو نكيمل نا بجلد فذقلا هلز اج اص دنعنم مزج ولو

 وا ةيبرلا ةريثكث د ارم دعم اعار ولو امهاسمو ١ قالطلاب ارنا ايلتس اوكي '
 هنا نوشولو كم ناك ناز ةنبشلا ةضطتمالاعف ةرددم ةييع وعر اعش نم ةرم
 ةنتس نودلهي تناداالصا تناع اعيرلب كلذ نقب باع از ىنلاو فزقلا بجو هن نبل
 . نيئس هبرا نورلد ورث خس نجر ثاكال هب تناول كى مولا نم نيس هير نسرخكار اور

 يفند دل حينما ةدئع هدعب انو اجربس ناو قا ُوَُّلِعْرل ةضيخ اه وبتسرل ناك 3

 مل ايلا نمو هنم نلميرلوب تناو اهانز نوقشتولو ٌلكدن ل | عبو ؛اطب ن موو الجالاب
 لبا دلربو ا( اان ُسْثنال حلوب تناولو ن املا الو نزلا ظورؤنلا ةلّلغ"
 ولع ناكر ضنتم لو اانزلا ديو ديلا تينا ىفنلا عع سكهلد ان 50

 هزيل ثح ناعالإدلولق نيا حاتغاو ن اعدلاو نذذلا هلو نكرملو ١ هب 0 اس
 ريكو ادعلا نيردرْسا" هكسل ثنا ب نييملا ان اكمالا دنع ذ اذون اعلا ةيولذلولا

  خلاصحنع د لإ مكلل لع يلو نكت دوم انرميلعي دل هن ا ةنعب قذ اولا بلطوّرمل



 تاعدلا ل ةجاعالذ بيرن ضالاو قرشا اهضدح او اروكتتا ساو ٍئاوؤلطد ةاسم
 'ةعاسوس ها ةكس ثدلو ناف رشه اعلا ةنسلا لوا نيصلاة وز فبل ىماو

 تائتول معن هل ناعلالق هب خوابل كت دل ثكو دئ كلي ت اكمال نمز رعي طولا مسن
 تاعلاالف لولا لق ىلبالف اًحوسمم جيزلا ن اكولو ن اعدلا هلذ مالثعالا علإ 1 كلاعب

 طبعا ول | غنوحم ناعدلا هدف دعي ساهلايو | نييثنالا دو دركذلاو ب جزلا ن اكولد هل

 نّرَص عضولا لي ضاوب ناز اعلا ول ق دين اجن ١ لملل د هذع طقس هن غا ناغروعلا وع

 را لقا هضاعوا بياع ناك لا نيويلاي ىّوص عضولاملعا مل ىرل تعا لائولد

 هللاكرابو ريخفللا كاز لائولو هلو قت طف معن و نما لاق كولو ث حنس حل ليثولد
 . رولا ىفنل ن عدلا زوجي اه انز ووكيل نم نكمت ناد نعالي نا قرد وفنلا هدف كيلع
 دلو دلو (اكنلا وطقنا ناو لإ هفردودتد هريعو ا ٌقالطب لكنلا مطقن اور نع تع ناد
 دل نعت ؤعولو ءاطؤنال ةريغص فذق ناب بيد: اننيزعت نوكيناالانيزعتلا فر لازكو

 دعيا. (اولو ن وهزم ملدلردد هتكّدصو ااه انزع نيب مائاو ا هبط نع ث ب |

 هييالف نيمبلا هيله ا نعاللل اعرتشسو هتببط نارك عفرلو ردوا ىؤنل ن ىللا دل نذلا |
 ةتيثولاو ةيزلا نسد دزقلا ئيدورالل د قينّرلاو يذلا ن اعل دعو نونهلل و علا ناعل
 توا هنراو اسم ند هنكميدلافرّيسا لو يذعالا اول صيالذ اًحرز نوكناد ةدورمللو

 ”تاعللا هلف لكننا لإ نب اضم ازولطم زب اىؤذق رش ةريؤو !قالطب هتجدز ناياولو ة؛ لوول
 ىلا زنا فاضا نااهولع بهي ربل هنعطقسو قبال لكنلاي دة 4 لمع اراد من ناك ذا
 لو اموإ قاضم نيزب انيعزافولد هن اعلب | ٌةباوم تءرعو ن علل إب اعط سو ,لكتلا ٌةلاح
 ناعللا هل ؟زيعد اًرلَدّر ن اكولو نزلا ٌةْمَمَمِب تايملا5!ٌوْعو ناعلالث رلو الو "لكلا

 يبدا دبس اف (لكنب ارم لمدولو ايدج أفذف عيشي ناالا ولن اعلدلإ بش هوادىلا فدشو

 ليلعب كالو هيّودل جدع طقسو الوش ناك نا كلاذ هلف ناوللا» الاد ابزف روف دُس |

 و اهتارما يزقولو ينجالا نذق مكن اعلالث نكمل ناودبا هيلع معو نعالثوف ظ
 ظ ةدئكرف اولد ؛ ادن ا هبلطمل كباذب هن اديا هبلع بجو مطاقلار ثم ابياغاتنتجا

 ١ تناووزلاوا ٍباجالا نسؤع اجب نزف | | بصر ًابطالا هزيم لر غال نيدب
 ناعدب تايزلا نم ةرعار لك حرف او رعب ارك بجو تاملبوا ةرح اروتلكب



 كلل ض دولاكت نادي لير ناو نخر د عاو ناعل لدؤع نع الق يون قذتلا بكد ىلع
 ةينازلا تنب هيئاز ايذتجزل لاّبولو ناّدع همزل ندلعب ثيخزلاقولد ةدعاو نيم

 ٠ ةنبلل مدت ةبناناي ةسبنجال لاقولو ىاوف ١ هنال الل مّدقاتبلطول د كلاز
 ”ةيدان ني دال نمله ددشا تتم نبا جزا نين كالا يد

 تاغنا نوْفت تكاسسشو معرلو اررسو د ثرذح ناانزلا نم دعت عد ز دب

 ايف نييبذ اكل نم تنكن عوير ةنعل نإ ةسحاإل ىف لوقيو هوغو ضياج لولا نع

 ةلفنب "لور ناك ناو عير دلات انك رونالد برغل قاضرعبد يرد نمي امهمبر

 ينم سيل طع نا دل جلاذعو ادتدلد يذلاداولا ناد لوقبفر زل تاكل ةر 3
 0 لة عارلوؤكرمل هيلع متقاو نسمللا واو قكة يلج رصتاق او از نبل ازولو
 ثا هللا ريرشنا ثفارلل تعال ذو ديقنل ناعنلا داعى تا تنااكا ضع اول

 داصلا نع ناك نا ىلع هللا ضع نا ةم الاوز لوغو نزلا نم هب ب ار ايف ندبذ اكرر نن

 يع جال دلو '«ناج فرك انؤس بياخد الرضاع هنيرعن ف لوقلاد ازلان موب غامر اه نيق
 اكرغوورلو ةبو نم ناعدلا نك نم ئتس تيدبالو ٌنْضْرمل تصّرعتولر دلولاركذل ظ
 220 ولد زعيم تاهلارشلا | ةرذامكاعولو اماني الكلاب ال
 بضفلاو > اهلا ئحألا لديا ما نسف [مصلا ني اللا ررمسم ا دا هللا ؤلح اودرثس | لدب
 كد اهلا نع يضفلاو نعالا ظل ميغ انا يشبو لطب برؤؤلاب نعللا د١ طاب

 نعام اعل نحاس ناو لطب هبادب ناف 6 ل
 ن وكب "ناب نابزد ا. طيلقتلا تيسو نسم و ا اء ؤص | («رمعو ةتيرعلا عد هن اعل
 ند نبب دم قفدابلا عضاوم رشم ىف نوكنإب ناكلإو ؤوولإ موب وعلا ةولصدعب
 رنكسسرولل ثيب فو ملسو هيلع هللا وص هللا ل لربك مدع ةشيرلل فو ماقلل ىديوسالا
 5 فر اضلنل ٌةعيبلا فو دوديدل ة سئللا ىف تنال يلع هادا ُّى حادبلارباس ىفو ماوملا

 نئالبر, ن (حملاب طلقبال يب ريزلاو ٌّيرع طلاع اند ديل سمو نس سالب انلا ثيمب
 ملقا ا ل ل

 دشس ا الا باذعنا لوبد امرظعبو يعتدنلا ٍضاقلا اهون ا بحبو ةعبرا
 ةيلع بر وج زلا نعالا )او اق نم انعالئي ناو ةسس ل ةدك زعل



 راث#

 " بحد لوزملاةعطقس تنعالاؤ او هنم:خللدلولا قنا امدلع بجو دز لل دنعامّسد ابو

 1 امر اف نيئداصلان لى هللاابررش لافوهب قولا لجّرلا ناعللا رك ولو هيلع

 طقسرمل هركذي لولو طييلع بيد امكرهل هيلع بجو داّضيا هقح رس نوفي ايزلاتسدب
 يلع وا اه انز ىع ةيب ماا واد دين ظ ربو ناعدلاديعين ١ يرطلاو وسلا: لا ناغ

 ىثوتساولو نب خعطقسي نعالث نا تداراولو اركب جوو لإ هنعزوؤسس هب كل لقا
 رلولا هنو دل ليم ل ودع ناعدلا دعي هت كولو عقولا مقل هننمرمل فدزقلا
 لاقولو كلاذ دلغ ناعللا > ارامل ٌةديبتم هقيملااو نزؤلاركاف ابززق هنا تع داولو
 نونمانا و كنق لافئولو اهذعب ةسارق دلة دبا ثمان ذا رح ثينزالو ككفذق ام

 يلج لافول د ًةئاردلاغالاو هينيب قص كلا ذ نكماو صفا ك لاذ هل ددعدقو
 كن ايورخان ثعّرز نو ايزفلطق ١ ياض ذتولو هدعيل لبق هلم ان اثاو ىاسل ىلع

 عاملا بايكح :ىررث ثددع نعلم لو ناعوزلا نع الو ىئاثلا اء دف

 و يشل  قالطل اك وبلا فل صحت هقرذبق لعتت نا بت لو امان ئنن سو
 'هثظنّو موا يزلا يب لاخدتساو ا لوثدلا دعبالا هذه بالو اهجريغو :ناعللإو

 ىذلا علا ظ وول نع ابوهومو | اًمولعجم جّرلا لغشس نوكين نيب قرفالو ىذا *
 مهجرلا هنا ب ىلع ىالطعلا قلغولد ةرولا ثبعر ةبيعل دم كن تزيصو جلت رلويإل

 اهب لا سدعب [يشوف ام نجلس عر ١ امنع ب اغولو كلاذكم ةفصلا تاصعو انيعي

 ةرعلا بجو |نويلع بجو ١ نورك لبولا ىلع ببجويال ام لكو يزعلا تبعد انفتطرش
 كلو مال ط دولو دعي اطب هدا هدتاعب نونجمو ا ةفلابب قصاسو زولامكأريلع
 يستفز لل ىظي ناالرةٌّرعالك قئطف نيبثنالا ىإ ركذلا وطقم مط و ولو ةزعلا تب

 > ئادالا اولا ةدعلاد ه دعالن يسرد نويثنالاوركذلا عوطقم قّكطولو هب

 يطال ؛درلا دو ددعو | ص تحث اكرثييطن دزدبغ ةسلاوهد لاذ نورك |

 تاو ةّرعلا هضقنارؤن تطاحر هن ثرررطرت تضاعرْهل ثض ى ةرص ل تفنطاذاف .

 يضم ةجاس دلو اندع تضفلا ةعبارلا ضيا ف تكرشم ا ذ اف ضياح ىف د ثقل
 ثناكفالطلا ثفو اما ىف اهيلوث لولا و ةعب ايلا د ملال ٍة ضر نس ديلو موب

 هلولوثلاو لبث حظ ط دعب ثضحو هر اط ثنكت ا اًمول يجر بطلا وأضاف



 , ىألا يفربتعلل تالا كرت الصا ضجر دل قلاربط بسهبإلو ةيف اذلتش اول قالطلا تقوي
 وا ةثداعلا تساادهلا ةدو ردل اهمال اي'حتعت خض اهيسللو هسدالو نيددب لسبب
 و ةبتاكلل و دعوا كن اكر ع ثخ يرقد تعتر طنو ضيع قلا ةمالا د ٌلقالاو ازيؤل
 حر اكن ٌة مشوا جساف حاكني ما ثيطمو ولو دفلك درج ارضعب نمو دلو كسل و ةرتودل
 ىف ةما تؤئغولل صرب تن ايربثسا نيملا كل فرش ثدطوولو نيئقب امنعف
 21يلاءام الاةّرعم ةنباب تناك امم ارعلا ةّدع "ف هيج كن اك نا ةدعلا

 لصيد ةفناابإاون ميول نم هميسالاو ب يل ماهل حو لش ةظلشب نوككن
 08 هدعيّرعتو ا امم مويرثع ةش نيتك اسلان اك ناف ؛ الذل اى عمو ناد ا. و ل ٠ ها أو 5 هير 53 2 لذ * 050 ٠١ ةيلالعس مشن ا هثدثبدتعت لال لا دوا ىلع ايف الط ق بطن ان اف لكن اما فضا

 .شص ولك نوكين الاّ حال ءايثم بالف لقا دا شع ةش ناك ناو لينال ظ
 4 ةفلابباو ةسبإلاو ريفصلا ةرللو قابلا يوس ذيلالص رشم ١ ةثلثب 2 دعردتعتو ٠5و ٠

 ف تدقتنا لمارثل بق ثضارقرر إن الابدثعت كنناكولو عيزرلا نم ليد ككل لاكيد لالعلان ا مبشر عب ءاننالا ىف ثفلط ناو ةررملاكف لوذلا ىف كقلدط نا ضملؤلا
 غييفصلاة م الا ريوس ةسدتت دتعا اًسافن الو اطق سير ثدلو ولو ةاروالا ىلإ اتنانا
 ثسسو طقن  قاوللاو صورو رزعت دصا ضل ىلا ةغلابلاو ةريغلاو ةسسئالاو
 ؛ ازفالاب ن ددتعيم نضخ نا ى نريعب ىرعت ل دعل دوا ضو عاضرمك رع ةدعل
 هتغبب نم ضيلل نم تيا نس ساريا نسوردرسالاب ن مدر ويف ديبالا
 زصلا يبو به 6و الوث (ضعن يادار اعلا ى ءاشلا عينج نس ىلإ هي طنا
 ميقا نكس نسر مثلا دم اهلا فوط نكعالو كوالا نييرثلالا دنع اهرجرا ةضورلاو
 نا ناقل لوقلاوةنس نوتتسو نانثاوع لوقا زعم فرعبو ةربخ ةلييامداددل نكلاو
 60 عطقي امس ثغلب اذاخ ندوب ال نما يشع ؛اض لإ 2 اذهت عت نيرصتب كارظنلا
 د ىو كلو بابدلا عرشس يف روكرال رصاذحو ثسيب| دوغ مرلا ْنملو نصبح
 هدعبو) ريشسالام امن ليتو سسايلادعب مّدلا ثا دولو_ر بلل ىف عيش د هقيلعتو
 تامو ١ هدجوز قلط ولف نواب نوكك ن | ثلاثلا جوبلا؛/ قدا ير ثدقننا حاقفلا لبد
 لافلى ةهئعصو الما مّرلا ىإ زن ةماو ١كم افرح دعضوب ةزعلاف لم اععواممع



 ابوشم نور ن | جدحا ناطر هب ةّرعلا+ ضونو نيكس عبرا نود ٌةديوط ثدمرعب

 تامذاي هنم نولي روضزيم لا ذا اضأاعللابيفنلل اال تع اا نصا ةّرعلا بحاسص ل

 تامواورشعر رسما ةعبراب لب ليحماب دمت الذ لماح هئارساو لزذيال قيم
 هناو ليبشنالا ىف ايركد عوطقمو اانصنت ثد انوا و مّكل] ككذكت لماع ةّنارعاو حوسم

 نكمالر] و لماع و اىؤلطو ا هثعرز نع لماكشم [,ولو عضوة نّخع تلقفلا لماع

 ىو تنال ذف اسافوين اكهنكلو اروعلا نودي تسل هتعضو ناب هن ا
 نا واممب دع ثنففنا اهريغو ا ةديشل ةريغب نم نا من هب هنّدعضقتتمل ةةالل

 يفقلتو موب نم قالطلا ةّدعو ثرولا موي نم ةاهولا ةذع ثدتعا انزنمذ اك
 قالللا ُءَّدع ف تنزولومّذلا ثار نا قالطلل ؛ارُق لابو لل نرسل لا, دعم ثتّرعلا

 يعزمح لا 4 دونمب لماذ اكولو ثدّدعلاءاضؤونا عني ل ابزلا نم ثلمحو تافولاو ١

 د ىلب و عضو لب ايطو هلو دح اكن مص ايزدا نمالم اح رو اوذع الوان نم شن

 قاع يرعب الا ضن الف ثيرلوبالساح كن اكولف دم اهبل صن نإ _زجاشلا طش
 ةئس طلب ياذا وضل عت نا لبق ةعجرلا هلف صرحا تعضوو يجر ثن اكول
 كن اكولو ابرك تبْثِب لورلولا ضع جوزة ذعلا ىضتثالو نامئؤناميفر ديا

 ١ نمل ثب ابر ان او عضولابو اهتّدعن جوزلا نسمح اهنرظقردّسالاوا ل تالابوتعت
 رنا يكس +اكتلا لبقو ةؤعلا ماتدعب ةِببَرلا تضرعواد ٌةرلا ل بزت قع قكتنا
 ِى ١ قالطب هئموز ناياولد نالطبلئفياسنّيعاذاالا ع توك نان دبر اوز يب

 دوم قولعلان اكعاو قاارفلا تقو نمانئ ودام نيثس عبرال لوب كناو جقرتؤملو هرب

 . تشاكواو رقثم لوا ادع ب نيون ان قت نا ندي قرف دلو نئمس عبرا ىلا لإ ةكرشلا هلل

 عبرا نسزتكال دل وواو قالطلا كنف و نم بت ةرللو لإ كزككدوب تناو ةّيعج

 ةصذاف هسثباريطوواامه اكن وسو وجار جويزلاا تعاو جوازتلالبقو ثبذس

 فاو دلولا هدو ةبجرل | ىف كسلاو ةةفنلاور رولا قنكسلا سيال ةيلعف جيزنا امرك

 داول و ناعللإب هعفربرل نا بسلا ثدو تؤلح] كن ن ا ةنيبإلا اديلعو هنيمبق دهرا
 كودلرلوإث ناو اندعرمب تحولور رولا ىفث لع نرهيللو ى ّدص هثراو لف كلا 3 ثع

 مل ةزعلا ىف تيران اشالف زيكا ررشساًةكسل تن ناو كرم: كي فس



 هذظل ليج ناد عرج خل ار املاع الا اموطو ناف اهانكسو ل

 برف نمالا ليقثال و هدئعلل مير زركلا؛ ىوع دو ٌءّرعلا نوطقن امرغال ةزثعملا ناو ا ةئرعلا« لمشن

 لّالا ةةعزمكك اى زدب قدرق اذاودحا لكن بيعت ةسس اجري يسد دعاس

 مسقن اب بقت ر نص اعلا اهزخيقول و ةدعلا نس ةّرملا بسخمل ئبرقتلا لقد يامل رك عنن
 تنااولو ةدعب ثبسع امويلا دوهبالا لع بيو عصا نا لع غاطوا جيزلا تح امور

 قاثلا نم ناكمررإ نمزلو هنكع كن اورلولا ن1 ى اثلاال لولا نحن اكمالا نمزنرلوب

 ايزمز اكسالا نيزلو ةلذم تدقناو اننا نيلؤالا الط نس يئس عينا تنل

 0 ارق الادساغلا عاكتلا ورب دلولو قر لطرد عرجشب خالل رئعتو حئرل) نق قياؤلا لع ضرع

 ةاايطدو ازيفوا عاخب نارسا ناباولو ناكمالا و دةللرغعلا كيلو نيبلا كد فاك
 تايرديح او نم ناندع تومج١ اذام ص قتلا نص قنرعلاى ف ارم جو نثو ةدرشب ةّباخ

 ةثاش لولا تؤو نمنع كل ادخار, جر ى الطلا و اًملاعوا طه اجادقّدعيف ايطبوو امل

 |يطو و اطياح انت ْن إلها اباهءادح | تن كولو دالا سيلا هيف جدرشتوررشسالاو 14و

 دلو جوت نمعناو ليام ير مبشمالاوا ؛ارافالا ثلاث عضولا لبق هلو وو الس احا ابايحاذ
 جمد ةّدع ىف كن اكن اد نبصخت نماتنالن واشار ناكت اريرقلاد عضولا ىلإ خوجرلا

 مث لخادت الذ 4ويوز اءّلطن ةسينس ةّدعؤ خجول تن واد ان حال فدا ةدبشوا
 عيد رولاو ٌةعجّولاو ةقحالو ا تاكدتباس قالطلا دع كتنرصنكفلنا

 اد اضن يب عاتسالاولس ميلر دغلا لع ثيرشم هلصوا عج ءاراكو هريغ نو > لن

 يف ربرلاو ةعجرلا هلو اًوحالو ان اكاقباس هب ةّرعلا تدر قر مح تح انهم ناك ناو
 هدشم ناك ناو رخالا رم لمص دك نأك نا يضواى ا بولا دل سول عريقلا ةدعو ورع

 سيششالاو) هارق لا ئطمب انهّرع ثْمْقلا ايزعب اًعاجرا اهرود كنب م ىلإ ولو (4

 قانا تاكا هاني نير تل كو اهريبولد

 رشد اعبلايف نيس ْشسالاوا رارتالا يأ خئحر كل والك يعج عجم ناك ن )و كسول |

 هر افلاو ليللا ىف وايل قككلب ةوننل لصاو اهرتشبب دوار حربا د تناك ومد نايل وال
 لالا ىلع تذب كولش كررعأت ةئر ئلا تلاطولو نرجعرزلا نب دانئط او ء |رزالا

 تناولو ٌالّزعلا نم يسن الذ ٌةمرجشدو شون الك املاح نجا ةدكعلل طلاشولو عطقنم لو
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 ريل 2

 - يخدش ]جر ةسولكم نطو ولو ةعلا ءاضفنا فتال رشم علل نا لذ كساع

 طلع ةدتعم وتود ٌةؤعلا ضقتشمل ناف هت دعو ضملل رش اعللاءرجد دلع
 ينم هطقنلب قالطلاةّزع نع مش لصتسا نسز بسر يل اردت و و ةوصلا
 ٠ وعلا تائانسااءؤلط رث بعيار مث اًيععر قلطول دادي ئع هيلع رعرل و ةيطو تن
 اصا عضولاب تطعن عضولا لبق ارولطو كماع كناكولو ربصيملو ١ انوه اد اهدعب اباصا

 "ف كيكبلا ثلع وو ةؤعلا تفن انس اايزاناب لطم ث اهمراصاو ةّرعلاو ابرج اكز دّدجو الب احام لرخرلل علاغولد ار صير يلو | اهباصا تفنانس١ عضولا >عب تلم ناد اريعي ملقا ظ
 ادجاصا عضولاب كضقنا العاح تنن اكول وردوا ؤ صئالا همؤل هلو ثلب ارمصيرول ناو طم
 روجر نع كد ابولادكذ قبلا تطقسو تاولاةّرع د كد يدل دعب تاسولو اميعيدلال
 سين اةعيرا ليدل حل نئح ىقامبقعو ث ولا قع سس هي لهل! صق
 1 ارّئالا حداوؤ نيب قرن الوم ايا: فو ناريس ةسدل نصى فواعول اهلي ابا ةرشعو
 فود  طرتشيو اهريغو ميرسربو صلاة جدن دارس الوتدلا و اعرشم
 ريم شس ا 'وثلثبوا ءارقاةشلثي يرمت لوغدلابالا ةةعالف ا>ساف ناك ن اف كب لكنلا
 لددريلا لق ىلع ثول قيطنا ناذ نكماام لالعنل ب ةدبلل بو خم ا كد اك ف اوضند
 يف ابلان كو /اشالا ىف ثداماو اديب ايببمإبا هرشع ني بي هلال ايررشم اًةعيراتبس
 تدانو سو ار درغننلا نم قشعلا ل ماتو ل العدل س وس اة علا ةنعتف وتسع نود
  ةشاكاذاا اذعحو هن انب إب ن اكن او تد افولاة دعو كلّظنا اعمر ناف قالطلا ى ةجوزلاد
 وع انمة ىذلا طرشلا لعد 3 د يذلا دجولا ىلع هضولاب امم ٌرعش الماح ثن اك ناخ اياك
 ١ دفن نير ن اذ هلاه نم هتجو لعملية ثنا هربض عظقيملالا بياغلاو ٌةمادا تناك
 لو هربخ عطقت نوار اكن سشررسعتو, رذعن ناو اروح لاطيل هديل كاع ىلا تكول لام
 هحاك يسفيدا ةثدعواضقنا ئ/ودت دلطدا دتوح نيت قعر ن اال نجردل هلا خوثدب
 تقيرتو كتر ذ اهولا طك ىئرتعنف نينس عبرا صيزمت ان: ابمكاحم لجو و حؤفملا ىعل

 ركأل تق و نيم ناكدنا ناناذا الا ةرككر تن توك تو تدنعاو هيلا ايناثمكحو ظ
 لونا هنّدع دعو قال لغد لانا ةدعالب ديلا تكس ارواطب ءاسو نحن ارو ولد مي

 رض رعبف ن اكمالا:عم ٌؤراصالاو ةّددل ىف اهيلعم ودقلا يدي ناالا اند لص اكل لولا 5



 ددنجقز بيات قياموبو عت هللا نيبو اهي قزشلا اه اج هئافزج ل لعاهربنما ولو قياقلا لع.
 فتطوا تاسول كرام خولي تقو نمال ثووللو قالطلا تفو نم هنزعف تاعدا
 دادحإلا هجم ن ثام نسمع بحبو تقولاىف حاتنلا امل ز خت ور مث اهنّدَع تّيقلاو

 تبكالو فرشلاب امّيلو ىلعرنالاو ةلفاعو | ةنونج ةربكوا تن اك تيؤصةماواثن اك رح

 ردامفرب ايا ذلن وزلاردإ عز وجو ةثيابل) يقسو ثا ودول صم عزلاربع
 موبلو سوبللل ف نسيزتلا كرت كوالا ءايش ١ ةقلخو د أرح الاد اهقؤامم وا
 موسدردالاو تي انعلا وزنهلو قؤبيدلاو بصقلاو نانللق عشار بولا) فوضلاو نطقلا سنجب

 يدرولا مرؤصالا ءرهالاكا بلاغ ظنبزلا هب رصقب ام ن اك ناو مثرخرول اس غيبصولعزطيبال

 >ورببل اك جدلا ]بق غوبصلل و 'نّوللا ندر د لشقنللا اذه يل خربو انششو ا ناكائيإ مرع
 ذاحيدوعلاو را و دوس الاك ذيسولا لامتعا دا ةبيصملل ل مكب ةزيزلا هب دصقبالام ناك ناد
 ممَرُك اقارب ابف اص ن اكن اغ قر زالا يضخال اكاعربو ةنبؤلا نيب د ٌقرتمن اكن او هئسُل
 بوذا عم يش درفصن اد مرجربكن ا ئارظلا دالف بعكاو ا ايهشس دار دكاتص ن كنار

 ام اعامركات نر الو !مندبو اين ىف بيطتنلااحل ز وجلذ ىيلا كن ب اثل الف بك[ ن ادلع
 هيف نعدب ارسار نهدت نآالو بيط هيف | كير خلك نآال د ودوشد ن |غعزلز اك بيط هي
 مرو مْ الاكد وس ناكن ان هيف برطال يزد ]هللا امد | راثك ركذ ام بيطلاو بيل
 كعدول واد خ دعست داب |خاقف هوغو ربسرل هيلا حاتم ناالا و3, اضيبلاو ١ دولا لِ

 . نا/قاو بج لإ ىف نا نيعلا ريغ هل اوتس از وو فاحار هيت لاو عتس نا حلا رة
 ةنيززلذا مرحيالف اينوكل اك ضبا ناك ناو هب هجولا فطن نا زوو ضلا | ب زمول اهرفصا
 ريل اك ندبلا نم ظامت دوو اتكلا |اصخقالو جازي س داو نوللو] لا يعد امركد 8

 ظ قيطصتو ارصاو ديعشونمامالا“ 6 اضال 8ةيئ ناو نظل 0
 اشتمل و برس( سسارلا]سغ ويظنتلاد ثيبلا تاناو_روتسسلاو سلا نيبوزتلا اهل زون اًهلطمم ارح نممجاهلو ةزطلا هبوتستنر و عشلا ضعبزتنو ل هتلل اذ نما ةرلعل
 دالوالا نسٌرنو :اسسو الاةلاز رو كاشضس لاو دار سالا و رو ظالاملقد اول لج د22
 - ثكلرلازلو ةّرعلا تضفل او تصعاديطعب ا امأك دلل ىف بج اولا دادلا تكٌرذو او يراوأل
 ينكسا جرزلا رع ةرثعلل ىكب صقر زع دن تجرخو نكسلل ةمرمالم

1“ 



 سا يس ي جيتا[ حا تدني

 ةذ اعولو نس عطنا ةدعلا ف تزن ريش ان ا,قلليولو الياحو االماح ,١ دروسد اهريشا معنا

 وتساب ب عوطتن لو كام : :يللو هل نكس لو اسيا !ٌلطولو انس داع ةدعلا ىف ةعاطلال
 ةرلل ثصمولو تردرشان ا ثوحرو ابوسفنبف | عفيمل وا نكيمل ناف هين اند ابو ١ يضاقلا ليلع

 دبع تناك للا نسل ف نكست نا بجي هن ذيبان ةرصرملو طخ زكسلا باظنملو اهضعبوا

 مل ةنج احالب نكسر لاغتنالاىلعاقنت ولو [ىلالو هنماإ ارش ا ولهألا) ١و ول سسساو قارقلا تقد

 وي افلا ةماقالاممزل ث امو !ٌلط مث هنا. رخا نئسسميلا تلقت اولو عئلل ملاك لجو نحب

 ىدتعتف هن الاالب تلغتشان او افلا ىلإ لوصولا|بتدلةالا نم جورنلل دعب ثيجوولازكو
 الريل فل اعل ن ذ اولد نذالإب ثلتننولامكن اك هين د ادثعاماين د واد لالا
 . : ركذام ىلعت ةدعلا تجدر لاقتنالا لن ذاوا هنذاالبواةنذإب ٌةيرقو اديب لإ ترشوا د

 لو نوني امم نيلذ العا اكن اف ةيرؤلل لنكن وصور وش نم ا نيو يو ددلا كفزنسو
 ناد كت الف "ددعو قو نيمؤلل يف كيل نم اعاد مدت ونعطان اد هتردضح الق تجب ا
 1 ا تجذولو ةدعرلاو ةعافالا نيب تو كرك »د دسو ةرف نيموللؤدالصا لنا

 ظ تقرملالا عضل نمي بوي قيرطلا يف تبجولو هر الث نار هلا نمروبحلا بقوا 7 جوري لبق قفا ا
 ةقثلا ثددبدو قرح 101011111111010 ١ ظ

 تورز عم ىالتخالا ناكولو هنيمب قر ضرككاو ككواب نرخ ثلاقو ايؤلطو ةفول اريك ادا ثجرتول د 0

 ح>كثيعب قوص هيلا يتلو تلاقي ىدوعف ذك رفل جيرالل فك كنذ لاق ولو اونبب تقؤتص
 يوي حتما نا ةدحلا؛ا نقلا يلد ةصمالر 3 اهل احب : قبلي حاطنلا نكسم ؛ ن اذار

 ةكنمز الملا يمزلاب اهتسنركملل ناكولدا هيه يردمشلالاب ثدشعا ندور ؛ارثالب

 [/ب اسم ن اكول اذكو ل دي إ) تلفن لت رجم[ ضرب ريملناف عجد ا ذاوريعلل هبي ريرلا“

 اهلنحا نكس قوف 3 ةسفلاو 0 20

 ةسيضالادانكساولو امنع اينم بطاعي قيل لالالا ىنلا دلو اىصرتنا ايبا اناشؤكسنوو

 بيو : رض اهدا هيلا موزالاهلر زيبرا يفد مور طوغم بيرق اب قيوم زا ا بلاطو هب
 جيلا لافت نكسلاو" هناا دبا باسل د ةكلل تب ةمورو نات اهبدرفلا ار
 ئ الا اؤاخارمو ةرثعلل ةنلاسك 0 + ابي, تفدْص كترللاو كزنذع تو 2, تقلا

 يطا هئسرواء انا نسولو ا لاو نب ان غرحرارل اكرم وم موو
1 2 

 داجاولا



 , هلأ

 هلزبتنال ىذلا صلاو نون ىلإ ى ةربعالفزيقلا نم هانم نصو مولي يَدبالو اهو اهل ةيراجو ا
 ٠ ىف زوجالو ة دحار كيو مرح اكتاقثلا ةرسنااودداسو ل عنسو خولبل نيف اشنلا طير خشم او
  ى1#راككم ل ناف الش كس خذ ايز رادلا  ن كا ذا ادعو نيّارعا” ]رول ناز وهو ةارحاب العر

 ثادار ان يحرادلا ىف ناك نإ حبس أذل 1 لع |اقئنالاو نعبد هيدعف ككذا
 ىئرللزربباو جة سالو ئيطم كاوا امم 4 ناف ىراعالا ١ ركسنو ئىهرح نكسي

 - تدبو اهنلل نييرادلاو نيث اكن است إف تناكن اوم هللا طرشنبالامل رادلا يفر سلال
 _اغب نارالالعاصدع ١ تمم نوكيال ن اردو هب ل ةرارال مكمل علاوإذ 00
 اناس ابنك نازرهمل تذص و ابلاو تالا ار نيكرملوثةعس او بالا ثن ايولرامزيب بابا

 60 ذا هقلغي بابي يح اوزموزف::او ريدك ردن حريتيبفاناك ولو هرعانعمنا إلا 3 ديك
 ظ وا مدعم نم [لاسواابسغن ع ولما ذاالا نكسملا ةسزالمالؤثعال 0 هسا ا

 توا نطقوا ءاعطوشمإ تجاتجا اذاالو راهالادا نار ل نسينألانئزواكلانع فور سوصللا 0 ظ
 ْ ال و مرتع ثربان زوجلو ثري لخلل نال لل )للاب جرن ١ اهلى اهي بيانال ل دغ
 ا و دز ندعابردع ثرونولدابحبشو هرارثلا و مابزل 6 تر دابزلا نس عنض ارغال ع
 ظ هس جر ضحوا ملفي نس انيلا للا ثعب ردم تن اكناو تفلحو تعرضا ةنرب تن ناع'

 ١ تنّرعلا ؛اضقنا ل وضوح انزكسا انإ”ةيراوواةرعلا بح اص لاول احل نسال ىلا ةدتعللاو ]
 19 باس |( اربخس ال 1 ىي ونحالو كلاذ هلق )
 دا ىبسرا ٍجِيصور ا ٌبرْشسوا قيصر ا ثر اب ةريغ ةرر امك »ارتب نف كلال لوضع ٌْ

 مه ؛لرقسا مزبلة بعلادا سالف لا ىف عوجلاو قل ونلاو خلاق الادا بيعلإ,دّرلاب او ةكلد
 بش #ءاوسوامهر يغوا صولا ةارما) نير اقتنإلا ناو اوسر ه دعو ضيؤلا) بق ناكراوس 2
 فال دش سمبل قا هيبلا بق عيابلا اها رستسس اا وسو اِدْيا 207 | ةريغمدةمالا ش |

 ليقاح + ر ثساو املرم_ م نسانرت اواو سو ارطو ناو وبيلا ريف اص! بخس | عيابلا لع آ
 دهسا ديرو مالسالا يإ ث عو ثّرناو'عيسغف ثنيعوا تائسضو اءمث كواادبؤ هقفّرصت
 رمت و١ ذيساإ ثدداعو هيرتشما د ايذإإ طرب | معابد: لون زرق تخلط و اهتز داداعد
 اف كرعإو رم وصوا ةولصن ركسلا ل ع ثمرح وأو ءاربتسالا بحور خيرت نير اجى لع ذكلم
 هادو هر سالف ةتعو ارثشم ولو حبخسا نق سس انو: ضو !١ نح دز ارداردا



 لاوإ

 يا و رجس الغز اجسآوا الع اسد ا ملاعةّوتعسو ا دحر ارا

 .مرتش وو ملا ةارتشماةولو ا بتسالا هزل ةقعل تودع لنمط

 0 ب عيابلااصاطي ةم الدش 0 امس اولو يئن تللالا؛اربكسا الف خم ن الكر وا تارما

 مدثيو كل اذكيار هز تو اراولو نا ؛لدبتسالا بلاطو دق ةرثكاو | نيلجر نم اهارتشماولد

 كلامو اي و ل نيتشر تبع هشيم اتساا لّوالاف لّوادلا

 كللل|صحّنا هير عمت ضبا لبق عمو نا حدد دور ال ةسالاو نا اثلإ دوت [ىلل سس الا ىض اهلا

 ريل ثملسارث ٌسافنوا ضبحىطمو ةطئرموا رك سو بح كرد اولو الذ هبهل اد هبهلا ريك

 ةلاطوبقنع اذان يملا كلب ةةوليوال مز سازدالا وز اشلا_م يبل ايضماجد تع
 اطهخسإوةّرب نزمورو ؛وبناسالا مل يجو الو ةقعف تسيلو ازع ث امو هت ردو تسوا

 هنزوبوح وز دارا ولو قاثعاالاب اهملع عاربتستتا ذل تاو ةمر» نك لور لاط جوزؤلا اهلو نريلع
 «اربكسال اق اري رزسد كاد ةما يرحم اولد هنود :لقتلال طبو ءاربتسالا بجو هندلوخسموا

 ةارما نح تاقتنو | عيبل ]ايم اصاحبتسساو عيابلا اصاطيرم جل ناو هةماي جوزي ناالا عيابلا اهطو نازحرل

 ولو ؛لربثسالا عف> ىف قررطلا وعالصود اجراها يفادج ق نشب د اءؤقشعي نا داراولو لادل فز بصل ا
 ادئبساواهمؤع تن اذ اه لاهل ف (ارتس |هالد جوز ةّدعو ا جاكت يو مو ثامواهترل وتس قلع

 اهتز تاسوا هن نع بيع ايقشعاولو اارهتسا الف انين ناو «لبخس اذالي ولات ]وف دوقن“ ص

 هئرلوتس قثع | «اربتسال الا دّجسلل (ًشارندعتم لأ ةنعلا ةعالا نرع جوزلا نع كلزولوءارمكسالا

 بدو حالا نس هنرتعبب عيوزتلاز وي امكذ ااا ربتسالا امنت اب رزحم حّيزتلاداداو تيل

 يقلل قحرخملا قب نا دار اولو هل ثلع ةّدعلإ ىف نم اوت اريكذ ةمالا هج وز نّطولف ةئرشنا

 اهمال منع ماركو لاسمع الا ىلاو هباضقلا ىلإ طولا رح ربت الا بجد تثيعويهححقتداب

 قابتسلل ثااقولو طولا الا ةئبسال خم زحبالو هياضنا لإ ةورشلارظظنلاو سستلاو ةلبقلاب عاتيتسا

 لهو هنسب درع _رلككار هبلع تبرد دوو رطب هئروعنا ثعّداف ةير اجد دروولو هب نْذُص

 تاودزم غاريتسلل تن ذ!و لل بابللا حشد مغ ةضورلا ىف هكنلف 1011111

 امهتسالا فم ضع ملهبوجو دنع اهعباح كن اير نسعي يع كيذلو لما ضيح امنا منس انالرقال

 ته مولود ورب شب ا الخس رشا ت اوذ نم كداكناو ربطت ضيح رون ح

 لوصملد كنزي كان بل ةاربتسالا نوكيذا نيب ترف اد انزلا نسن 42 رول ضوبف الما

 دنلا



 ا الاب بييسلايارجاذ» «دبتس الا نأ م نر و سا

 ًاياهدعو كلل ئةءلربتسلل اننا كلو ن اهلل اًيويرشع ة تسيل يو ناتظنطد ةليلدوب

 نكعُبلو ترلوواو ةوللد كللد بمص اش اوف ةمالاريعنال ةماخ ةّردعمل كتب انراول اياك مك

 تناوب طوب اولد ةديببو هر رقاب كراذ قرعبو ةيطدا لورا اي الاول

 5000 نورل هب تننا نام نتف صو ها ةازتسور ضراوة انولو نط حولكم ١ كابول

 -- فيلق هلو نوي تسال تيك وزميل قل هؤحط ارش نم

 ولواجلع "5 ل جو خنت نا «|ربتسالا ل مد ٌنعشلا للا تاج الو نسيب هنا ىلع يلا قلك |

 ظ ذلو وال صا ديسلا لكك وزلواة شن يوك اولو ويمن ف رضراناو ربتسإلا دعى طولا تعا

 / ىلو هئامرمل جول نو دامب اريل ىف اص:الل تكل اقولو هؤهبل نع داعماطا تنكل اهولو قل,
 ا - 21 نود دبش ةئنوا خ وكت نورد ورتب مقلم دل نط

 تنثاو يرشلارعب ابيإوو ناو دالئس الف «لكحتللدلاولاف بش رعب اهم ءاظبرلو نينسن ||

 ىيطرلرعي ؛لريعسالا ءيملو فرشنلا نم نييتس عيدا نو دووطولا نسم دع اصكر يش اةقسل هب
 0 امنهدجح او نهب الذ لمتسالا م ادع اصفر يش !ةتسلوب كنان او ةزلون سوو كلملل وهف .ظ

 ظ لقاح امواهتعا دا تلا نزع ناو هب حاف هكا نينا نا”طباض لاي ةالينتس اا ظ ْ

 ْ بضبأ يأن ايكح تق ايلدن اىزم ُدعاو نعمل ناودب
 ا وطيتسو ا دلل م يطا تسلل دج مالمو تمشي لو ةيئموللو حاوتنا ك كثر هي

 طر تامة عتاد ن اكدر هلو ةدابشسا رو فول ريكو صاّصُقلا

 1 نول نبل دمر الاجلاو و لمعلا يلف قاونا نول يب وألا

 هب الل ةردلولو شرم نم مطئر ولف دبع هع نوكن »ف كلامج قل ” دن انإب نا

 رن او ةتعوب و باضولو بط دب قع اصل تنال مكر رج دف ليسو اهنا تلح
 (كلادهب هواتعو شي هيلا نُّجلو بارصالا مدرك ايمو مرعب

 مل نادم وع عش ٍنبادم وعرب نبل نينس عل نور ةريغصلرظ ناذ غيلبلا | معن

 او ٌةياسلل و ةمالاو ةدلا و بلاد ركبلاو وملك مجدل رمي قزال و ايوا مك

 ا دو نار كجرلاوننييمةسااواف
 ب/|إ لي نان + اك دوائر و ارم انما ةيويزف طابق“

 ا



 نالوا همني هن يدش قاب نإ دوعن , رعنيالو عرض الا لل ثد اعرب ةعنيرللا هزولق و لاذ ظ

 . قلع اذا اكان /ك | جرحعي و نانعنر ف هيف نس نإبنام" 00 لا

 ١ 00و ل ل ا نوم :

 ١ ه4 الإ نمل لل" ءادتن سو بيرشعلاو رسم ل سمسا زم | ن مرشبعو هلي
 فاعور احد كحال نوف الخرم شي لت
 ْ : الَعاداد اًعناور نضر كريت ص ىلع هو / اي طرتشنبالو نسللا كمل ّ انلا كولا

 ْ وزب يهب ندم عل هبن هول وع اسما / بضم د هدب حرفأ داو ًةيس|عجد

 ا مدح ةغارواانزوواانولوااًيولم طملؤاىلك بلغ ن ان تمحو رواد مارح د الالح عياما قلو و
 ًءاعف> يش ك2 اكول 200110 ”امرلهل بلع ناو

 ف وأ بوزجال يل نبل لوصد قققتيناالا مرسال هضعب برش اد مع طيلال نع ةرغاو

  طيلال لي اوتسن وق «نول هلا نسال: دمرتعأ ةثافلا ف اصوالا تلاز ولو نبل مق قفاهلا

 5 مزح انوه رصو او يلضا قبلية الما نبل ط دلع اول والقالا موعد دن 0

 ١ ا نأكةافاسمخ ولين اسس ل ةطرشولد ضد عبرإملا خكحرلا هبع
 تا مول بهتم نيرؤلالو عيشلاطرتشبال عزمقنمل فئبواةعص رجم كاع ري ينج
 نب انلام دع ةزطق لعمر لك تارطق ىسمخالاهذوج قضم لولو هربغو برزدإلا باص

 اضع فو تداصضّرلا ىف نبل لصولعوا هغودو ا انسمخ تغمر اهنا يكس نا انوي

 ةمضرت كس نانزثال لعد !رركدا لعن يه يتعيد لبرعلا لإ د دعلا عوجرلاد ةمرعالنظشمع
 ذهن عطتراو دامو خا يشبه او اسارعا عطقرت عضترارلو دعت لوط صم لل اضم

 سعاتلز مىطقب ن اي الو هيف ىف يرث رز (ضلل نعني ابالو هريشر داع برن لل يرث نم 0

 لوط رمل عضم الي دو نيني خشن مو نبدة ةسنا لق نا

 ك”اطاؤلو ْتِنُعرَك ادد اعثر لب غش عت او ضرع ارم : يهل مان د ةدجاو ةّرسالا مديل رك ابدل

 راوط نم (ىِدِلح الا لالخؤ دّرتبو نولو ا نول نمل عتييدر جالا ىلا ' وبلا لور نم هوب ,انلعرُك الا
 َن « از رتشيالو ثنعالف برر دم اعطلا هيومن نظفت ا امه د افئدِدِعم اولا هزي يأ 1

 تم ارطعب يف طوسوا اضعف حياد ةرضعب ىف عشت اولي قواد وسل باو لا ىف نبال وكي
 »2 جاو ة عض ٌةعف ل يؤاو تعفو سسمخ بليا اسمحوا د ةعف» تلولو مّ دّرعلا رون



 ١ ظ خم سأل وا قنالا ىف ٌتصلايهغ امدد صلاة هعج ومو زول يا لبصي ناس سمل اننلا
 نبذل, غشوا وةيرع الف ولتسمل ورؤلا نم مخاد ٌصتماولد م رَعلالل ف ايقند صاد اولد
 هي نسزلأ نيه هو نيولا ف يصلاو ةمرع الف هنن اثم بالصور مل
 ةمرئالف دام دو اهفوحرإ صو هنا ف كش نافانيقنأليأ . ل 0
 كده ارعاو مالس لاو ا نضل ف 0 سراب وزوةنرانتوسل ناضل 07

 ثار ن نمئمل ةّدم ةدعاد لك تعمر (ن ول نتف كادت تشل 007 ظ
 : نسيب نيبو عيؤرلا نيب مر ف] ثنيثتر لار يوص نعصراف ات اىغاد' تان سمح ول ن كولو طيبا ثا(وطوم نسال عسب كبار نام "105

 هج اونا نوح ا اهوالو او هت ادهبأم مها و عيل دادج ا اضن لاو بسن نسف عصرملا؟١
 ْ أ هتالوزو ه دارج 0 وأ إب او ةث ادعي هن امرثو هوبا نيبدلا هلم يذلا غلا و هن الاخو دسم

 ا 0 عيضرلا ::الواو هن انهعو ةدماسعا ةثاوعا ا ظ ض و هث وناو هش اونا و هتوخ ١ اه ردو ٌةعضرملا نس

 دش زورو وترخ بوز هن و دياباوإإةمرول ستتتنووز ىلا فعول مان اللا
 0 1 .٠ 7 1 1 0 0 - لإ 7 37 00 ديلعل ذ ند دلولا باث |يلا ف نبدلا ب استاد (تانبو ضرس حيان اطغاد ةنبال وجب ظ

 ا -_ 3 و 52 ١ / : 0 1 ! و | ١ ىتنول و يزل ةمرح هلر انزلا نع هل ةمس ل انزلا دل يلعدر اننا ديوس و 00 > )

 ١ نسر نانثا صو وا ةسيبسب كبة واكس ثيطعو ذا وانود ةنسدهلع ل دانا نسأل عج نال / .
 مايقنتالو نينا ناك هريخو» نياحلاب هيمن مف حل عيان دوب تاد الع اج ؛ 3 5 ظ من يل د تر ا ”.رللاو رد وب ثنا , 2نبهم كو ا ْ
 ظ 3 .اطقنالا رعب واعو ْنَبلا عطقنا ناو امص ريخو قالطو ٍقافول هير اقاو جزا تر زبللا ةهس ا
 00 20 راش هزم برش نيف نم نرزإ ومر تقوزخدو نانا نح 3 ظ
 1 ةدالولا | يقف تابحو ثّجّورنو نيل ركبلل كنواد دراثاو ِ ] 1 00 لان لو هير اثر و ىلطلل ىلعد ثيلا ظ

 ”رعو اهل وه 42 03 ٍء 0000 ولو امهلاصرعيو هيضردل ٌباالد

 جدزلل ةدالولإ | بعت جور نس نيلاهلو وو : : 1 ْ : ]
 ؛رطررعو د الولا لبق لَو الل وديخ نبل ل كشر ثلبحو | ل نبل الو ثوان ولد اهلاجد عبو ]
 بلش نم هما انى صر او ريطص ثحع ؛سبيعص كتراكولو هعطئبن اقتل ع علمت ] 1 71 ٠ 0 55 3 0 .٠ ٠ ك- 0 . مينا ىلا ١
 قصضن اهلو حلكنلا ٍيضنار ف ابلب ةيزماور هوبيو افيبا قبو ذو 4510 0ع - ظ 3 ا ٠ .0 . ٠ ا | دن ١ اص“ اما ْ

 ؟ماسنالا ن كولو زذملار دم صن ٌةعض ,رملا اعدل و رسف نا لثلل ر/قصنو تراي ىلعيببسلل
 كتيائ) لاحولو ةَئانلا ل عم رغالو امل يسالذ وان نم تعضيراد تند ناي ةريبعصلا ل“
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 رشملج 21 ةنال ١ يلو ا 5 نيش 7 0 نل ى 5 5 ف  5 07فدي سل امال طم دفا نيس نام هد 1 1 1

 هيلعمرغلاف حاضدالا ىلع ثعيرلاولو هيلعمرغلاز ةريطصلا“ةرجو اذ ولحن اكوا حوّزلارمإ نيل
 دوم « ل, ب

١ 
 .٠ 6

هتمع وا ةّمع كنبو ريف صريفص كولو اءدحو ابهلعممرغلاف عاصدالا لع ثه »راو و
 فكيعض ”راف 

لا هثلاخو !ةلاخ ثنيريؤص كولو حافنلا ضنا يصدح مدّ
 اهو دكا اهنيدح تعض داو ةميعص

 يعبر نيب حافلا مرح دي راج ريرغاو اًصالخ امهعادحا نعضر اذ نانارما زؤر اكول و كاز

؛ نكماو هنبوا”نالف تلاقوا عاضرل) نمنح ةنالف لاق 0 :
 3 / بكم 

زنيب عالتلا مرح افلتخوا كلاذ لعامشت
 327 تا ]بة يمل امدح او ادجر ولو اه

 امهّكيب قف مرح اًءاضر اهب أنا لع ناج زدات ولو غل هنم نيك د فشب ةنالف

 ولو امثسب نفد دفع فى هنرككو جوزلا 4 اعد اولو الذالاو اهيل خ > نا لثإلر دع بحوود

 لخديرلل نا اهيل يسال قلعو ثاكن ناو تفلح نا هغصنور ىهسلا هلو ليشمل” تطلغ اذ

الل ءيصغتلاد مف جوزلا ةرككاو عاضّولا ْثَعَد نام]ئابر دم اهلمرخ د ناو
 باتكرخاو 

 الف قارقلا عقودعي كلذ ناكولو لخير ن لفل ريبجال عومسللب ة يب ملل ايل سيلو اكن
 ادّيسا ترق اول و هيلع ةسِرْح وف اص ميسو عاطتلا ةوخإ هنا ترة اولو جلو ا»رثسا

ذاو لبغتمل بنل عا تع الاول كرب هلبق ن نرد بقيم ةقنطلا امدعين كن او
 قلل لارمالا لاا

 نمت ةاردو لجرلا هين دعت تبلااعويسم ورجل ىشن راع ىفلحي عاضّولا ناكمف
 ندم امههنمّور

 ا«زكلد |رقدص هسفن ىف عقيريلو يذلا كشف لض دولا ثعتياولو 2-100

 رح نم ءابزطب تيظرملار اجيالاو بازل دا فرظلا ل نم برشا لعن واو عاضتدالا وا عارط

 ةئضرلل و ارش زيقن كلو نيلعربالا عاضولابنارقالا ثشراو
 04 ثعّدان ااهجريع عمالو اصدح 3

 صضّررعتنملو ١اهؤعضرا فلاقو اياعفل ث ضيعت ارم ادرجروا وش ثملف عمرو عملوا و

 2 4 ناو تليف 'جوزلا ردو عاضرسإ دعاة عوزلا م١ تقرر ف شو /ثتلاقو

 اتردبش.ولدالف جوزلاو ثلبف ةبعؤدي ةءوزناو عاض لا ىلع جرزلا ما ثردرشل ولدالذ اهنن

 . اهزباو جيزلا با رد شن ولو ةلوتقح عض دالا ىف بلا ةدامهشس نال ترج يوعدمتزتعتر يف نم

 ا اصررجتٌملا اوبترا دس ل قالطلا تبع الو تاب ايم ادريوز انا لعاادتن

ادت اردرشو لو حاتلادعبن اكن ا اهئلطي ناو اجا 50 ناعر رولان عاض ولا
 ال اقو عاضّرلا ن

 ادم زيف ضرّولا راق اميخسفل بغير ريبككف لان 2١ اير لمنال يرذلا يار ظنلاان يمت

5 

 رالا ييفدستي ة وسن عير بو نيئارساوزعربو نيلصر قو اريثبب عاضالا كتبو :.اازولغ



 فوفو عاطل ةمرط دا انرح اًعانر امهبَناوده ولولا ود ةريعص ةيصعم
 تاباههريغو ددعلاو تقولا نم طر ارشد) ضّرعتلا زي ضفتلا طرت نر تملة قل

 لصوو كا دونم تاعضر سسمخ نيلوللؤ امنع عضتد او هتعضر اجا ددجم 1
 : امرت شيالو هر صقخسي ينم اقلاندس اوشا زار هنري لحدا ّْ

 ون قد انريو ةيرارئالا ىلع قؤلطملا ةداههشملا ل اوفو م ضؤبإ ةوغاي دارت
 «. "يصلارص اشي ناو نبل ثاؤادجاشلاةرعي نط زرغس حاضر لع

 0 براروزالاد عد ارهاب نادل كت هيكو امص بري ناو ةنوشكم سْنلام قثنا دق
 ثا دل زاجراردزالاوز الاد بلاطة ثياعيدخ وجر نسبلا ومد نيت نيازفلا هالع
 ةفئضرا ةليمكابام هناا اهات ثُغالؤط تر انهاردن !.ز ولاد بجيل بدهم

 ص : اصتمالاو يددلا مالا دع نتن ال ووعبم ضخم تلا ةصاصتنا ب وص يسب نال : ظ
 ظ ' مزج نسارؤلا عاج ال د امرْسلا ول د اج ثمحو الما نبل اذ انباع الدو ند اردرالاٌة ئه ]
 ا ؛ اذ قيالو ةذشلا كّصو ٌضنماو يدذلار قنا هذي ر لوفي نإب لجبال د تعي نعد عاادالا# ١
 ١ : اوفا باةكويدد و 75

 ظ ١
 اب جيزدا لاجبن يتم ذم اهلا طوالا تاء امل ةجدزلا تف و

 ب ةيرعواقرو ةَسعد ارش املاىب ةربعال راد اًيعاذا
 | ؛ نك ةنكسدل لإ عيرب لو او ككع نسويسبعُم "خالل نم حجر املا“ ايس تدور صن قمنر

 بسلك لع ةردشلاو ؛الغلا رص خرسلا سلفنا نسبالو هطسونف عجبر ناو يسر ىف ندم |
 0و تناقل ب راكد ةنكد ساريا دراما نادال سال بسك
 لؤعح اههريغ نور ّدقلاو زر الامر يعشنلا و ةطالل نمددبلا توف بلا خشن سسك سبعم جوملا صد
 0 وللا :هنون اتقي نيذلا ةيدابلا حا حف ”طفالا تيب

 رخو لئلا نمسلاو جوربفلاو ثب دردلا نسددببلا مدا ثيلاغوسنجو زم د يسلك اكل اولاجب ٍ
 طبول لعو هيبلشب_بولل لغو وصب اب العال يلع نهر ماعطل | اقبال هداه ب ضاقلا هديل ظ ا 7 نوني د رمدالاو يم بف ناقد اف خيال باقتوقو لوصنل نالتخب قيال رمد نيل 0

 ثثمسع قصنو زمر طوول يلعو تالطر سير ولل ىلعو حا )طرد عبس 0 طرريسعلل ىلع بيو امهثيب ١
 ىو /لطد مون لكيفرتسولب كنب. + ولا تف ديف ىو( ا تسبصفو هذثكب د يعم دازيد لعب ْ ٠



 |ىمزلا اهله ايض ولو ب ضال أن | ةمزليالو اًيظم بحو سِعْلا و رو املا ظ

 ا ايم مايا ف الغلا كنف والطر حوبسلا اح هيل لعو لل وثلث نيموب ف طسموتلل لعو

بالا ةمؤلب الذ هدالا نم نجرب نا روم اعلا هاري املع
 كيفيت نرد لد شوزن اننا اهل لاد

 كيب سينلا و لك الاو يطل ه1 1 لا [ثلادناطثس مير كاك انرملوز زل

 "همزلبو ى فزخو ارو ا بخ نبزكو اهرخو 0 ةكرغللو درؤلاو ةَركلد زوكاح

 ةارلاولج نيثذيو ةيافللا دع ةو ناب هوي تل

 حدزلاداساع رع ل ؤلو>ربلاو تلا واط زهر ار صلو

 ٌبعامدر ات لبو وسو صيوك علا ف ب بحر اهمبامثو ادرر هند وجولنحد ةراسعإو

 ثو اغيورررلو ا ن 2 الرو ١ نطفلا نس يعد ا اد ليو السد صيفا دنشملا قركعنو ١

 هذكسي يذلا" ددبل لباَص اندديلا وديلإأ دارلل سيبو شع يف طسؤملا يعمل حرس ولا نيب

 , بايثلا سبل ددبلا”ة داع او يطعب هب عوماماعر يلا ةيزغلاد ذبل نسادايوز ثلا

 نسزككو هخمابراوعب نا نخمل رف ا ا دفاعا ةقيقكلا

 هيلعدوعتادشرفي ام ( سهو | عنتر ناقثلارؤسسدل اق ول ىف هنجريرقلا نيذعل

 هشفغاب رس داسسلا /اننشلاو قيصلا همطنو ؛انلا بة ظنام سيسولل عت لاح قلك

يو در ايلادالملا ىف ؛ انشا ىف اسر تاكو ةفاطقو ا ةينو# ةيَّرضموه ةمونلل
 رش ' ارخال نول

 د اعل لع فتكا ذ نحو امهسب امطسسوتالد لز انا نينريبعالو هنتر نئبسترللا

 !تدست مس ابل ريع قيصلاف نو»انعيالإ زن اح ول نع ةيؤيكد اًمون

ذجللددتب» ثعو >وفولا نعبر ايثااب نغسل َقلا ةدد الا )ليلا يري فلا و ليدل
 - 3 اً

 16 اه ريغد بولا ايديها يل ةنومو هزبطو تول نط ةنؤمأ
 ديا ثتندلا ب

 لسغي اموعلاد ان انشايورز «ولاصلا نم ب امشلا هب لسفي امو نهرلاو طنش كبت

 كود , اعلا للاص رد 424 داو دلدلاة د .اعواع بطلا و يطال داردسلا سمس ولا هب

 بطل اود انغاولو امجريعو جيويشلاو تبزلا اك ابلاغ ولا معتتس |دانعب ام نمرلا نم

 .شليالو باتا الل ب طفي ملاذ نادل عخدل ا "بكو براعلاازرو

 امم (دالو مه اعطلاةمزاي نكاد نايل دب عدد اًضفلاو بيببطلا جا الو ءافادلا

 ا اذا بيتك يف مايل ةرج ءادص ربو «او درر يل فرّصتو ذخ اعنا سيل يف
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ا ءالا يرششدىلا تحب ان اول و هل ب ود نودامعب الموثق نم
 سي اونلاو انهلجخل نسم تنأك ناس غل

 دااكلم# داع 221 6 هن 0 0 1

 امادش هيلعت 0 0 اهل بينئكسإ شد أى ل أ دافزميلو مالثحالا نمو حمرزل
 1 «دبلا ةداعيف اههسفن مؤ ال نمف ةمد نإ رمش | ٌراعاوا ةراجر

 'وزلا ن (حاًرسومُو حوا قمر »ل 0 206 . :
 2 ل2 و رس ا ةما نم ةعما ميس نس لك ف افلاز ( وا"

 0 ةرحع لو ملا ١ ئعْم م1 2 5 ع اذ 0 2

 0 يزل يب لاخسالاب تعتد ناو اههبا ثمي يف اهلاحيزابثعالو انناذكموا اني بحور

 تملا ولو كحا١ 9 0 : . 0

 ِح و "ركل نا طرب انو اهعلائموخد ابعد ٌةارحا ذمد خلل نوكيا طريب و دب

 ضايئعالا كف كلا: لعاقفتاولو هب احالا حزب كلذ هما ظ
 4 د ل : ةقثنوا رجالا تُئطاو سنن مذا 5 اهب

 داهل ضيمعتف اعز انتوا ةباجالا ارمزي مل قسد اهل ةناوم ينمطعسَتل ارموض انا لاوتواو ة

 و اهم المح و لو ةٌحاو تقلا اذا يار عبْد١ ةرك ا انئسالو ا نسر 1
 الاروع اهاادبا دارا

 نيون هل املات نس ٍةثلاثو ةيث انمارئقسات داراواو لادي الا هوى خن اغداةسر تراب

 داو عرضا هلف ةوعاو نمير ثكاروعم ٌتاَمَحول هراد نساهلام بارع حلا مكهراد لونو و نم

 9 ةداعلل ف مرخ ةليمحه قير نحولتلل تنايولو ةتبوصلسا اًاالا ةربع نما

 درك سمو اص دلع هَبصو عسل يل الإ ملكا يعامل لاويام همر نس ارم وان مادخا
 را : 0 ةرثكلا اد وا

 زمر سيلف اهو غو ل شغلاو ايطلاو شكلا اًكاو اه وو نضرول
 +ل اك ةسودخ ةارلل لعام

 0 ا 1 0 , “ا ٠ يااهن# 6 1

 58 ١ دل عف !اشانا جيزلا لع وحلب اعين ةنب ناالا اسد افيخالو نايل

 000 ابزل ةمرؤلا تب انعاول نكئارمادخا بحت ةداطلا يف انهن مولا و
 ف ١ م هوو 9 7 1 بص 3:4 0 1 5 .٠

تن اك ةيج ذيع ىلإ بسر ثكاو «دح اون امضي يثو ا نم ادخ ا همزل
 ل خماوا 

 م اعطلا :؛الل لمح جورنال عو هزادّز و فتو نم ارعشس ولف هلام نم ةسداخ زيت نا
 ئ ان 2 ا 0 ,

 ريما ةوسكاوؤّمفنلا نس سد إذن اوهزإ وشم ع ايي 02 اكل أ اهيعادشا فخ ال يلا ولا

 ناو للي | ارُيقعن هيلو جكولمعامدخ ١ن)و ةصالاالا هيلع سلف دج اناسم انهمرج ن اي
 5 ادن اعط نو 4م( خففت بوجو :عيضوم ادم سما وا رح مادبعم انام نسب ادهدض |

 اا ظ
 ذر و 30 وم و 4 0 ل 5 7 0 3 ٠

 هنا م نعذقم عرمبمف انه سنو محونلا يف "هن هدو ةسورؤلل م ١> سيتكام اذ شجر خرلو

 تب وجولاي ايكرلاو يوغبلا دنع مروعا نابجو يو ار سلا يفو ورام دنعوب فان امد نخ
 ٍْ دباب معرتلال بم ديلاوٌد ضو دلاؤرمبكاةسلاز عني ىاشلا ب ابذلا رسيفر ركلرصد

4 0 

 : يب
 ب

/ / 



 نيلبلا ىف طضتن ئيتسو خم نمورانلا فرب ةئطتو ٍقيملاف خير ابك هيلع سلس نماعل
 ادا ينو ةرياول نكن تشي ثيسةديو جب لع ةدايذ بيزذا تبابارياس لسا يِرَوتلاَ .وفاالات ل و اونو اًسنجنادب يلي ام بحي اهل سيو امو هود سك
 :ايطعب نا 2 ا بو ذكي ال يظنتلا ثالاعل ثيل انك اكاد
 ف ند ةينبكو ىاثلا بف أةمور نمل تناماذااصرجد جز ديو نصف دئاسأ
 ةاشنللا تضف ؤاو لاو نص دلا اكلامعتس الب حلساصو مادالاو ماعلا ف كيلا بمب
 ا اعريغو هرعلاو هيبلاو لاب الاب فر يصسلا ايلف ترب ناو كادبالا همز مل ثغلتذ
 000 لا يارا عفا

 تلك اواو هنودو جريلملا عمدع كالا: ميلكلمل سسيلو لوبا مزيل هيل ولو ةباجال
 ْ فتفنلا نع ثض اثعاولد ف هولا نب ةرهضصو "هل بش اكن عشت كطقس نامل لع طعم
 ةئشن نعم ايثعالاز وعل والذ قيوسسو اًويف انوا ازبع ثض اثعاولو راج اب ايتو ارضاندو ١ مها
 ذب ابانثاو كن و» كلن اصرم وب ةىبن كرقبت قولو ومص مويا م ويل مول مرات ”لقذللا و يؤتس نحر
 ترشنولو زم و ربع جس ذ ف يدر طب الب هي انث يف ثنن اسوار ال داما
 الا اعطني ةوسكل كمت بح هانثالافوص تاما هر اوواةبف املا دلل خشن ةرتس ٠ ١
 لسلك ورظو لسنارولاو ىف اللا حلملا نو اثرا ىةمب سول راف لسم اى ( نازوخالف مرد
 ةبسيوككير وم وال يازعلا]اذ هينيع دامب وب عفتني ام اصر يغو طشللد بشل ماعطلا
 ربو يو ىل قللفن» ريل فروك دن وعن سيزبرل بحاصلاو ىوانلو بابدلا عسشلا
 شك نس في اير يعر؛ انشنا_ءاتشلزو قيبصلإ يمل نرش تتسلل ايا ةرسكا
 , اذابة نسر د خالوروسيسالاو فيج اذكو قيترلاأ لا ”د5 ىف طشالد طسُملاو زسرفلاك
 : انيذملايجلبف تقسو كومو فمما وا تلتف ىيبصلا ةوسكرقس ولو اعلا ليغ ئحت

 ضو ءاتشما سولو ١> درشس الف امن باوا جوزتلاو ا يف تناسواو لادبالا هزيل هن وواقع
 ' نع ص ايثعالا زور اش ةيلع ثراص ة هس اببسل لولو [هطيا ءاننس ةتسزلا«ا نول يش
 نييقادع انيعبب اهلو اع [رضرنالا وفم دا رتسس الو وع يازتشتل زخات نوخو ةؤسكأ
 ؛ ا للا ىل شفاف دال ءالا

 5 اناول لد فدل نس ةضوبقلل ف نكلرب اسضبفلاب هك ايكو

 ا
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 تاموزما باب |ساقاو و فسرزكب ايلا الد باع اذا قدمنا ذسإ وون

 اعل اشل افك | به بدو عاكف ةض ضيفة ضو لع يتب دارو اي
 ولو ريكو اطيذص جوزلا ناك ىب ةقفنالف ةزيغص ثان انرطصلا] والا ةتس وو تؤغنا

ج (غاشبالنسريطصلا نضولولل ف تدعو ريؤص صد رن ضني
 م2 ان نمرببلاو ةرمج أد ةعام

 ابايبلاطيولد نيلقلازب روعلا حج الؤتفنلاناف نيلكلا مدع لف خل أ ةقع امل قصارلل هينلج

 فشيزل كيلا ويظن داس نإ توبول وة الذلة تنمو ان تضوعالو ي عنتظلو ان
 ل اس نق ُهمِلَعيِل جلب ملاعيإ كتكيلملالإ يب كعئداإف 0000 امرر#ل ع وللا ثفاو ندمفلا

 ارفف ى ص اقلا ضرف مهلا لوصولا نمزو ضمك ل عر ملناو ةؤفللا ث بجو اا تالبإو ثعبوا ٍومالعا رعب

 ”ةقعاوم تداكولو ةردن تلاط ناو ة ففسالف بياغلا وا ثوبزرل رض (ل لع اررسفن ضرعنريلا ذاو هلام يف

 داليسفن ٌةوصارلا تاسواو هديلع نمرعلاو ولا ضرع ابتعالاز انرذجو عصام حهزلاوةيونحو

قرص ماستتلا ف اهلثخاواو بٌُئالا يكل ندد ةقفنلا راق ةر دلل الذ جو زيا لاقل
 هيلعاففثاواو هشيم 

 5 ان( اّبياغواارضاح سلا ناك اهرب تقدص تدك هيض اللة دلل قفل اذ د اروظننلاى ع او

ردت ناو رش انلل ةقفن دروس بيدا لاقل 590( ابرد
 "ةعاطلا 7 اهدرىع

 رذكرفب ف اهزلا وا عانرتس الدوا طولا جم تعنتم وا و اباك تطقسر ارزلا_عب تزشش ولو اوبر

 رمل الاح نكن او ةرشس العر ونورلا ياوجو اليوم ن ططومك ايي مر لس ثلاقرواو ةزش انف

 , رنم تناكن  ةتفنلاولف علنتمالا يف ةدوذعف ل ولا ارض عصر ةضبرم تن اكواد الغ ومدلا
 نكس )الك لايثولو وش عبرا وقيد ابثرالف جرغلار اكان ان ةلهَغال تي حبالبع ناك ااذكو

 كيرفابسنو ا هديب نس هنذاالب يرجو ا هلم تنرولو شادن ازكردب و )ذك ع ضو عوز نسب الا

 تباوطوا تبيرخان هلن يكملوا بارئللع تيبلا ف يشم اذا ام وول سس او قش ند
 ثاف ونذإ ثرفاس ولو ةفنلاالف ذوشدلا ىلعال ايت ابعوا هر ايزل ريب تيب تييرخولو حا
 سال ( ماوعالاو اهل ةئفن الف انس اطاصدصو ترف اسن انو فنما الغ هج اطوا دعم ثنا از

 ” جوزلا باغن ثرشن ولو عامل معالؤلا ةانضللو ءاسفنلاو ضي كل ؛اقترلاوة ضيرملل شت

 20 زلارو اثع اطبرضقبل كل لل عفزنناياق ىزتسالا ديعيرلة و اطلا ىلا ثداعن

 ب اههلاللمكين ا اسد ١افوطقيرطلا نواين لالا امل عاتسا الذ قدّضلا عن ووعبرم اسي ن ا :اناولو
  عاقهتسالا ثاوغل ىذعم تناك ناو وقنسالن تريز نا ةلوليمل « عب ملأ هلنشالااملن



 هتك
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 لورا ا تيل وول امكتقفنالف قا لل سوا د ةضيرلا ف الخوي ظ
 ناو ول هلم الف نبع ة داعيا ,لكنلا لبث اهسفنرجاولو هس الُو امن رروما نسرما الص ال داع اهينيبسسفل
 مث و بالا ٌةر غال الو ىلطملا رذشلاالو عقطتلا اهل ز والذ موصلات تادابمإ وسم حلا الهند
 هرعبوا خاتلا لبق تيرذن نان نعسان ترؤنولو ةفنالذ تباناف دطقو معلم هله تع ىشسنا د

 ب ديو م نمؤلا نوكين اال ٌةشفنل طقس الف ٠ ؛اًضفقو ن اضمر موصاَشسا و هنا هلفالا و وتم الف هن 1
 قمت اولا نسملا نسالو تنفولاللا اهلا ار ذ ايلا مالو ضي|رنلا نم عئمالف ةواصنا انا و عوطمل از
 نينال موصو ةبتاولاةردصلاك اوشن امو ةذرس موصو يلع موصكة فلول ث امّؤطتلاو
 : ولمازو نيفوسللد نيرجبعلا ةواصل جو يذل نمو را ليوطنت نما نس لو ةئلطل ةولصلاكر بلا
 ابا ةرعلا سد اسلام موصلا نم /لشكا ءاضؤلاد ةروزنال ةولصلاد لزنيفلعفا نس
 د المهلالا جت وزلا ن اكارع بهْيالِب اع تن ا ١ لاهل ةقطن ال خردشلا ث اقّلطلا و هل ( نب
 7 هن 2ك( ل خوملاج,حاضناو لصع نا ازا ماعفلا ام. يجدن وم ذيشلاب نيب ابا ا ذيع
 بالا ضف دوكذلاوع اذه نك سالف اريبيعبت ااههفتعب | يسسنكل خدم اهلايرصح تاو نيس
 دئعلابِر افي ن اك نرو هى ١ ورلاو عاضّدلاك ضراعب ٌقارغلا ن ان بنزدزلا بسلا فو
 و , ةضوّرلا يف جااومد باحالا ةماعول يش لو يشل دبش يذلاوع اذعو نالوقند رغلاو بيع
 ”ةّيعجرلا و كراىنررإ ندع حملا ذك اطيب اح و ا تن ام العاص اعل ويف ال زبس اغلا لكلا نع هردولاد
 طال الباع وا الم اخ ةعرو )كد أح 2و يظتاةلاآاناولرباسو ةوسكلو ةتفنلا نحت
 نانا نام "عوق اهنانادمزل ن الطلاب لل تالا اهب, رياظول و ةجوزلاةقننديطقسذامإل
 لبن طوبطم ةداعدب كثركو نافذ ايارثا نع ثدئسو ةزعلا دس ئتذن يلع ربازلاَر ثس لمعال
 ناسووت عحر قناع نين تلاقول 2 داكن عبدو اهرمواعرم 4 ذذنا ةندتخت داع تلامولو اعلوكب
 دلال ةقشاة وتس و تفوضردطلانادنا ضي ماير لانس قا ولدرهسا ةائلع
 ندبإابلا و "شوا : ىجإل وبلص ةيتكوررعد ةّدعلا ة دم ةطنو ةعجرلا فس مد ودعا طك

 ةنيبلاهلعنركاو رورظلا تعا ولو معباسو انماط بج وريظا اف هتاراعإب رد روبات لبث ؤ

 ىف ن للدا قيل سعب نشيل لو ووش لمع ال نا ناب ملل نط ع قفنا ول ةزياوق عيبا يقذ
 ولواعل "فمن الفالماح هرد دما قنعاولو تطقس عساه قخنلا نع مت 'رباولو اقسم تعض
 فت زشنولو بالا لع يتسالف ياو الماح كرول و ملل لام 0 7

 لمايل



 تن اك الماصو ادرس الذ هد ان ةدبو ةدسامب خس اد اكس انف ميك نسي: ١ اولد اهيل خيش الذ لس لل

 فيِ نلسالد | ةرسللاو ةجيدزلا يشن نع جوزلا ع (ةاخراسعاإلا ىف مب لاا ضورلهل دياب

 ول و جراد اغلا ىلإ عمل نا نمبو سبدوياا ىلإ جمد ىف انوفنو تضرتنف او ان نس فن#او نعت نر ننب

 مدالا نع ويا ثلا ب ءا ض رفع دا ن اك يصر نال ربل ل وطدلا لبق ور ابحالف لولا دعب رررال لا ماع هزل حدب

 لاسبلا زم بيب اعلا لاح لمحو درا تالؤ هلام إع تر دف و١ امسبللا عب اكوا ةررقلا عم علم وادر شلة

 ضرفئسيو دوضونع نا وزقخا:بلاطي بياغلاددبلام كاسي ثعيبدايخالف هراسب غيسكشسواراسعالاوا
 سلا نال ؤيسنلا يادو ثرعبلا لوطن ةدلللامعض ومي رجوا ضرف ءا دابق شيرمل نز واهب ثوب ناآلااها
 0 اسعا 0 ا ارا اذو نردؤلو 3 31

 29 زييسعلا الك صقلا هق اسمإل هلام باكو لو هيلا ث عبلا يل ةجاحال و ايسنلا اهل ذ اج اه دبر مكس ددع بب

 الاجر نوكي ن١الا لا املك ل جم نيب د هل ن اكول واهو داصف مايا ةثالثوم مالج اكبر ضحالاب رس بو الذ

 يسعي ن اكناف لاح نيد دل ن اكولد سصقلا ةف اسمن و د املإ باغلالالاراضح ةرسوع و ير
 , الف ةرييسوم تن اكن اذ تجوز لبع ن اكو نارجوف بي ابيع د الفر ضاعرسوبزعو د ايلالذ
 نكس نوي د هيلع ن اكولور ملا داف د لرثنس ىف طيري الاقع مل ناكولور لل اءلف ةريسبعموا رابش

 مهلولو عسفلا اعيلو لوبئفلا مهبلي ل انفي ]جر عّوبتو لو ؛اسوغلا لإ هلام ثرصب ىح اهل دابئالف
 ةردقلا اكب سلا ىلع ةررثلاو هثمذ يف ايد نولبف ابلاو ل ايخالف نيبمسعلل ةقفنالا يسسولل قفل

 كب تادبواقفارف لق بسال ةقن تريل فام عوبسالل يسيل علستنا ذكور طم انَناكر ايضالف خض الل مالا ضكاس موي بيتك ةثلفا نيد .س ةااع برت ماي ةئاش امري بسكين الولد د اينالف يشن ميكس ستكولف لاف ولع
 هل اهزريجننا يس الذ نمرلل | علا نع ماعلا. تولد الج اعبي اغلا لاذ داضحا نيبو نيب
 ليعلا دعت اعجب ةشفن مايإلا ضعب ىف بيئي اكولو دييمشلااءلض ل ولعب ن اكن اد مايه يف
 ثاك نانا قولا تدذعتو د اضلاالو ؛ انبلا | معسلات اور ايئلاباخ عد اعل عبس يف

 : مو دعم كم اوه بسلا و عدمملا بسكر داقلاو د اكل اباف بلاك ناك ناور ايح الف ار دال

 نيلابالا 'يفلا ةب ظني الو يلا ارإف ةم ريل الوصلا نم هبسكن كولو توالي عشانا
 (لنشما الو رابغ الف نير بعلا نود ند نرسوملا وا نيس وفلل ”نلوغل نع يراد جرير نول خوفن نع

 7 اسكأبب ايضا انيردا نسر يزيل انما 1يل ثني ناك ن أو نيكولاس



 نسب الذ ؤيسفلا ثلا ار | ةيثيالو ةسزلا يف عد ل ةقفتو ةوسللاو مدالا ةبّيبد از

 دلع وارجاظ ةنيبمل عفر ثرداو نؤيسفولو هبيوتس لو هيذ اهل نذ اينو | زيسغبل ىطاغنلا ىإ عئرلا
 ةنللودللا عناد : ب ديو ا عوزلا ىف ا ثعاب نيشلا ىلع اسوم اسع) ثنباذل قحانطإ

 زجاعلا لمه فو هب تلؤنسس مكاو ضاق خي انلا ف نكرل نام ضافلا ل عف ءرلا عش ردق ذا انهو

 اهب ئيسالذ اكس ناو هتقفن لما عبارلا فص طيش علو هزمت برت او ماياؤثلن

 لامن ةّدب حب يال اهيل سيم اهلل ف تنس عيارلا يفر ثياثدل رّجو م وقنن نون امويصنول وضم

 هتخ كعن ماؤلا تييطرد ودل نضماذاو عانمسالا نم هذلبا ىل د البل دوعلا ادرياع و ةففنلا ما
 ىلا زيسغلا اف ان اسعإ ةملاع هىنيككول د الابن ان ررمامدعب نللو تي هينا اهلا جبمل
 نسرسعلل هّتمذ ابك تشل نا ٌقَرنلل لزدلل نم حوراللاهلو نيل ازيا لم اقلل تن انا

 اريل ب ثق ماقلإ ثيضرو نيل نزل انكر ؤسسعاولةقف د امزلا ثجرح باو

 سداد اسعالاب زيمغلل عملا نمدبلو م الف قادّضلاب هر اسسإ واع يكول نكن ايلا
 كافة نك نسم هراسسا ثملعول و زينس الو ةرصان ان روثلا ىلع عيذرلاد عب هينر ايباد

 : الئدّص اغةعوإلا : , | قم اظذ ةلبق نانا قاد اسعإلا ضر ن أكن دوال امهلط دعب كياذ ناك

 نري امهل اعنم امملع عشب و | صح هيف ن ن اك ناو ةنوزئللد لمغضلا ىولذلو ,انميابلو ال جن
 هيمإلا و لمسعع اواو اجويشلا اميل وأ خعلابلا ”ةلف اعلا تكوولو ٍنِيْبِهلس امينه يلع نيزعن

 ىنضسم الو قيلب ةوقلا يا رد ع تيضر واو اعتدبسل مج الذ ذيسعلا ثار و وقّشلاب
 رج قرد ةمالا ةلغمنو ةماللال مل هن: لا و او شما

 0 وييا نتفن ضيق اريد عب تولئءاولو هعلاركعلواتنإؤو 4 ندا كذخ الا قف ةنو و امج و زيسال
 ميساةثَرصو ةيضاللةّدللا ةقنلو و اغلتخاولو زلات عبد صقارثا الواهبي تنسو سلو

 ' ةقفللا نعزبعل ازجيولو ايمي كوْص رجلا نود هتك رواد اهلال هل هبضالل ىف ةسوهال نال ثني

 .!الالسر يهمل هدلو مود نسر جولوزيسشلا هنيجؤلف ةر ل ىف انو د امن كيلو اعريغواةنابزل
 ":ابهومولو باثالا ة ثنو سه اى فرطلا لاي ثربوفخ ثزي ناف بسكات لب ذاع .

 الا ثر اًيعلاو مايعالاو ثداوخالاو وش الاو ةرطالا نفث ثحبوذ هديضعب ب رقلا وكلنا كوالا الن

 ا 21 بالا هيف / اوسآرلاولا ةقفن غر حدالد اوثالاكل لاو ١

 هيلع كوقنلل نولي نإ 9 (كرل اري هز اكلاوريطو رولان ناود قحالاو تاسلاو



 لايدعم فصون امد نان بزاف اله كتبك |ولامول نا رسم

 ادد كالصا مل ةدفن الف بِسْم هّنكو سسك ةلامول سيإ نمو ةنتشن بيلا م نا بيس
 5 لك جو (ةفرس لعبنا نكي روبل غلب ذولا يق د لص الل بح يق و اتي اانبا ارقد |
 سضعب يب ب اسنألا كا ةيفرلل نع رعول ونفخ نس وقس ديسك س هدأ ةلمخجلا :لوللف بسك

 هس ومن نال نوكينر »نمل ةذرل هب قيينا ناكولاذلو ةقفن بيزا ؤ ف مابا

 [ابياحابيف عامبو هلع ئشسالف الا و بيرث ل فرصي امو هلبلو هموبيف هثصو زو فو يثوثْن عْ] ضفب نسعد
 ايناس هيد مخزن اي هناي يستلم داق نإ ل ةردد رولا نم نيدلف
 اعربعو مو كلو ةرسكلاو ماد الاو م اعطلا هل ب نحف هزلا ٌةقفنكب ررقلأ ةتنئو ةحرزلاه ضن تاي
 قافنوب نس عادنمال بقع ملا و طنز ئ :رئنتستالو نابزلا حم ظؤست و ثياذكل د وذ يسرب وتنال

 يف هل نألادا نلف نور فول غن نطفسس اهو يف ايضب اهؤس مايازر ضعبيف يخاساولا تبلقلا ىيالذ

 اف ةبطرلاو د اهّزلاو بسلا ب م زعلا لاح رجعبو نرفتاس )ويسلم عانشاو ا خببغل طاشلالا
 ةروؤلا يلا هدا اهنا للو امه« قيل ام نجلا و ميظخفلاو نيللى عاضدالا ةد اوعى نخلي عيبض ٌرلا

 دلولا مزل دل دما فب ؛ال ناكولو قف للا و د ذل نم َنهفيو دل قتسيالب ْقيّلادْعَسَي دْسَي امؤكيالد

 ديشلا مزح ةَرِجاوإكِلَو اهدلعب الا عزويو دعا ةوننإل همزلب مل ناتجو ل دل كن اكواد امانا
 طشنت يف نيالا ن طول مولع ق افئالا ةمزيرمل* دالدا ول ن ا كولو يرخالا ةئفنلاف ةدحاو نش ناف

 ةثزلب بإب عود ةئاغل نب للاعبي امكو 7 مدخن يري لع تحلو هل ناكولد انه بال مزيل ل جول ةجوز هل و هيبا

 بد شايل وقفل اقر يبل تبيان دقن نال مو جل يفض د مدالا سي زمب الو يونعبلا وبلا ]أوي ونسك

 ٍيِضاقلا مل نذا ايبا اكوا يغصلارلولا إب الق فئرملول و بابللا حرش رس موعؤلل و صد

 سرقتسالاوذضالا ل لقتسالا اهل و كا ازرابتتله) طورت قاظمالابو هدا ص نع س الاس وا جلاع نم دخلا
 سغلوسنن هلا زعمس ةولل ] ةطلا ىلع تلوغل تكونت ولو اهلوف الو نت مدرسا نا تطرتف ١ ام ؟١12 بالا ل خذ ايبا
 موا عوترلا مفتر ناو تعبد ثددهسم او يرلا املا نس هيلع تع اولوزاجمالاوواقلا نأ

 لاء ترجو نا ولام نمجاولا دن ٌّقىحتسهلف بيرقلا ةقفن نح رولا نتماول د عوجد اهو مدي
 كسول لام الو ابياغ ن اك نا ااعتدنلا اشن نا يوعّدلا زك ذيس اع هرمنا دفع |

 فهن لج فذ ضرتق ا ورث ضاق نير لن اف ضارقف الا ىفدل قبو 1 ضيفي ىضاقا عباد
 , 7 , 35 هام 0
 كازو قف اذنال اي عربتو ارض اح كداب اضن الا ن اهولو الا ضاننث ا ف انركؤام لعت لما



 عوترلا هنكماو هوا قْخساوأو بال ىلع عير ف اغنالا يردن ابو! ضاثنإ ضزنقيفاماو

 يلع ردوا ب الا ةقفث تبجو اذا و هسدعو و امهظالل يفر ظن نكمل نار دل عوجرلا الغرض قلإ ل

 جوطيالدل ايحرما المولى ىص اعلا نذإب الا طخ امال 'ةالاو ةيالولإب هلام نغ اص اذن نو: لل و اررشفلا

 جوزلا نع هلام نسا وب اير فن او نيس هجر ز نع باغول و هترجا نميز 'دخأو

 نعذعن ذ هلوف يف دؤِصو م دام ايبا الو ةقفشإل اهل ةبلاطمالو يوزتا عجرو هلذاذل
 بم هتفشاولو درع نيد نس ادا هنعشدلا قمت بنل الان وف وو ابكت نإ نو وزلا

 عرش إى تتفنولامك ةثفنلاب ةبلاطلا املو حوارملا يلع عصر نيل هنودوا جوزلا نذإ هيلع اًعُيبن

 مدننا م وسر فاقلا ةبلاطمابإف قش ال واد وعو |يمار جغص اًدلو كرو باغولد نيلام نس

 روتر نا هدعب ءلضر اماذإو ءابذلا اهرلو مضت نا ما ىلع بحب بتسلللت
 ما هَ انو كناكربكعمل مالا لعرترل واعرب تدجو نار قديح | ااو ا عض
 ى + اضرام نم نع دلو دجاك يف تن 6 ناف كمر اذاوال مة دانعلا ىف عضرن نم هدب!

 انها ازال د دف ةعّتبتم تعضراو هيلعاقناثوا هبانلت ناذالإ تو

 ملو عاتقسإل ل ضرام عيمرمل نا ةقفنلا عم رجالا ف كلاذايف رجا ثبلط ناو

 تيان عراد لف ب تربو دان نكرة فو عننا هنن
 كلور نيف اهل رجا تبلط ناو لئلا جاب فسنعا عاضرتس و امعشم هد اهلشم رع نسرشك
 لثإل ةجا بطر ىو د جسدا عّربتت ةدينجبا تدجد نادرثلل إب ظتبزحالا نم

 هما اجا دتتسلو جنبمي نّوُص كراتا د امهددب ةيض ارد ا ةيقيتمدجالاقولد علل هلع

 الو يتلا ءىضرث يدار بفلاصدلو يستدل سيئداوزسهدلو عطرا ىلع ةتداوتسد
 نع فتساواثادوا اًهدلو ير نع ضفب اللاب بودو ٍةرجإب هعم اصردو ريغ علضر املك

 يقتكاو نيداو يلعب عاطر ل عو ندبلا ريغ نكن ا نيلولللمق هيماطفؤعاعد اب هلو نيد
 ةبرتلاق عة دولا ماطفلاب الو ؟لض دالاب لالقتسال امل سبلو هب تررَيْضَناؤإ ل هريغب

 ب يصيئملا ذا قافتالرز وو نيل لل لبق م اظعلاب لالقخسالا نيوبالا نسدبع اول ىسبلو
 8 اقفثرزرنيلولعدانباب از وخو ماعطلاب زتجأ اذا افك اجن يبول دعيومب نرزول

 ىل ةفشالا همزلت ثيفنم رن حجار كر كاد ا ناعرف جلل عاجل اذا تنم | جن
 رهجسلاب [مدلع هئفخلا اه خلونالاو ةموكذلا ى ضد ادهتمو ١ ؤث ارولاو برغلا يف وس ١ذاف درا

 اماش



 رظنللاف بولإ يف ايوخس ناو ياو ان اا و نكيمدلو ١ ن 6انراو هيلع ة دفن ةغبلاو برث ١هددحا ناكن او
3 

 ا
 م 30 00 .

عالو بدالا بسخانولع تِعْرَو ثر
كدقو اه, لإ دالاو هر رلا(ب مد

 ل

 لا ىف ايوثسم ١ نام ون ارولا ىلا
و ىبا خل إم ملل دب لل ظنل و اج (ونسان ان اروكذلا كلر ظنلاذ هيدعو ثدرالىف وتس انا

 ك

 دبالاتبييلع كنب نب او لبا تنب بزوال كليب لس و تاذب او تدب ثايلاكانالثزاههلع نونا

عقحاوأر ثيدالل نبال نبإ لعف كلب نباو نبا نب اثنالل
 ثتبيكئاكإدعاصن نزلص |ج نزعل 

عن ةما ىهوبا هفح ١ ن اف ةرقناول دفنا ةبلع كب
 . لكن اوةلل لعفؤمار هَدَج ِءّيدجا ناو بالر

 الو امهلع رو هدو ا ثيراولاو وتس! ناو برثالا مرق دادحالاو تا رولز م نانا عقجان ار

لأ باد بالباب الشم اب هاصكا الد اي ةرركذلا بعت ابق هايد قالو روك وبه
 

ل م او مالا باايوب يوت ما 'ن) و با م ثدرالا بام با هذ
 جرومملا عج اولد تيرالل بالإ ما روث با

رااثراوا ةيعيول ناك سو حفرطسلاىلع د عورلا نما و لوصإلا مرصع او
 كف ٠ ةلتمالا تر امسع

 ندب لعن تذيب لن ١ىعف نبا نبا د دج نيزبلا اعن كيوب ما نب العن نب او ما نبال وف نباد 0

نر ناف نوج انحبربماو رع عقجولد نبالا نب اعط نبا نباد با
 لحل خففت هيلع نيستاولام 

 الو ثيراولار ش بزفالا ةقفنمَوويَف براقالااصاو هتجوز مدي دج او ةززناب ةيانكر لضمان او

 1 معا ضخ ول د للاذلك نانو ناذبااههْنب دوس تشب و نب يقي ايوكسااذا ثدإل عرين

 بتاج انوارؤح د كابو ابريل نصح ثددت ما و با موو ايضاً وا ًصيرنن اك نابي رماص

 د ب الوم مهن اما انعو ةقفنلا ىف مالى لع مدفب بالاْن ئاوفلا باي ىف اركذ ثربح ةضورلا ءريبإلا

 قاطخمار ايو طضورلاةربكاىف دوكذ ماو با ةرببكبا نيالا مو باو ري عصنباانع رولكلي ده عللو

 والا ل نبال ينالذل كرو نيالا ميرعت هفيلعتم يد هد ناي يشب نسي يفند
 ماو نادل و مل ن طولو ةثونالاب مالعيف ثيرالا ىف ابوس اذا لبقو نيالا نبا وبكل و ثذبلاو بالاو

 عافنتا اف حالا ةئفن ءإب ١ مزل يسوم باولو صدع يشن عالا دقي
 لك صني نإلعد ا ةكرش ل

 4 دقي نبا نجا ل نيبال ناكود كال يلاوعدب نيل دم اذهان كاكف دع اوعاوب
هزلبالو بالا خففت نبال نبا ىلعو مالا طقم نبالا ل عف ٌسسوح سر ني اللد صرحا وعن

 هدالوا هين معا 

 نقتل... هئفنف عفر اوياو يحد دولا ناكولو اصر تسب لعف ةم) تن انا وى اميعف ةرصخصبهزلا تناك ناب



 و

 عش ال تون بجيلو دن كمواة ماو تسال ص يصور نم هديل ةقثن بال مزلي الدلال تيب
 ةدض البتر دز بد لعامةومد قيل تانالاب كويل سم جبل ول. اع هتراقوذ هنِسرتو ناشي نما مارتن يو ةناضال ف سد اسسلا فورا هتبرئردقب هتف ةينث اع بجو احانحكن يو وادم امن بيوعقلا فن همز مووممب جبسكس نفض يهل ؛دلدلع
 ةناضلل ئلخ دسادل سمعتي لاب صنف ال وطهر الل ةنايول تناواوم ريعدا قالط وا جر 8 اف ين ناو امهلئطلاف حاكنلا لعن اوبال ناك ناف ل نضاولل بيتو بوضع نيض الل فرظفلا»
 كت الارز كورنر ناهس اف ناسيا" اكاؤا ةياسع نوكت ن لمألا أ

 ْقح طعس ةسكلاو ةلافكل نع الغ 5 يومن اكن ا 0 0 سراير نس مووكار وان قيد طقنسول ناك اًعبطمةنوخجتالد نونه قنا مح الث ةدئ اع ن
 ولراناكاراث دهسا نذ انادي د قيترل ةناضحالف ةرح وكلنا اثلا هريغ ما نم نو و ةسذنب احن ابي نم يصف كذلك ريصتلا د ةلرارسك ا

 اكللو ةردزديو هريفلل“ متو ديبر نم عزنلاول سسدلو هديضفاي د ناكاناددمادعب نأ ب ىهاكص
 فيس انو ئرسانل ٌةئاصحالذ هديا نوكتنا ر ال | ٍةَنقلالةرطابضعب نسو لوا 'ماوهم
 لامك ضر ناداعلةناصح لف ينجا تان ةبلخن ”نار رسمه امن ل نا
 بوقاللا عننا قمو نو تنامولامك ةزدلاذ مالا تفتعأ ةنونهل فاو | ةرش كلا نسا © ولو سعر شِسرنالا ىلع ن اينإبو اهون زي تالا دازيمرلوطلانوكيال انا نماشل اأىيلؤناصح ا يوب رفا ناد ةمتموكن ب عمران اع ::ن مولا و ضّرلا ةرجا ةيلاطم اهلد هم ' [ضحالفالاو نبل امل د اًهعيضر ن اك ناردولا عزمرت ناهس أ ؤن [ضحالف نا ناد 44 ار نا اهنا نعصر بدل ةن مول مل نم هرب فطما عت 0
 اناحاذا اثنرو»ن اكادبا نيولالا نمب لينزجم و عد ناحو وزلا قرثفاوا ل يهريغصلا راصاذا و مالا فالغن اصل سلا هرب هزم نيالا تما دلو ككاو ناطلسللال هيلي نإ ىدىشك
 تسال اكل لال اذان تابلت 0 وبل دي نيبال
 00 هب صايم ل ذبول د لاللن يدنا فة! ايزي يرح/شضنح ٌضبخاو ابرخ ل زرانللا ترحو وأد

 0 ل
 اذار هنا إنا تغار با نيب يلون هل سبع بيار

 0 ا

 رداراثحا
 م« نت ها نحل 2 يت نضيف "امهات هج
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 . هل ١ نظ ب تركتك ن ان هيلا ديعا لولا لاداع نام هيلا قطرشالاش نيوبإلا كا ران ضااذاز

 دع ا 0 و بالا داتطا اذا مليقد هن صن وعد وبل ذك تعب هلق نايل

 5 : . .اءابز نعمان مبلل اد اير نساروطع هلف نسا ناك ناو وبران نسما داب ز نم هزعنمل

 الان قناديل ناكل 'دلولا مولا من لطتال تلد !ذاو اعلا ىلع ةّرسابا ينام الاد

 علاق لول نحر اريحالا سحو اهانبملا هدئنتكالا و كن هضيرُم ضدناف ةهضيرف وا

 ريل الإ تضرمولو ندا ةزمدهنو لسفر وضح نس عبر ثاحاذاف تر ازلا ةياذكو دلعي
 نال ندالا راثخا اذاو ثنا ذا الاول اصيح الو نئاو) ن اكارك اند ارعنوصرلولا نم

 ظ تناك !هتأ تنل نر انخاولو بلس دنعو ةنريطر شن اعالو نذل هلو ءاوبارامخ بالا داع

 »د سر مالا رنعرلولا اذكر 0 عير اضعا ْبلطمالو ةد اعلا لع بالا اهرورزبوا د دو البلا ر ثع

 ْ يقل قو نوالادسا كرو ماءالاوؤمادح اورد لولد امنع رفض ام دافور ,١

 | ' دن الل نحسب نسَرَحوَو ”ةنلافكناويالا عش اد ولويس اولد داع ناف دبّقعا 'عاللل هثلاذك

 | ةجاهزس ىرساو داولوةن همز نام يجدوا دامني رياك اهدعيا
 1 َّت اين مالاو وص فاس بلا عماووكيةلقنروَس ناد ضم لاول جاكوار ماقيل

 : نيقللو او قيرطلا ن كولور. ؤلل ةبلذكءاوفح ماد قيطلايف مالا ؤ تقف ارولوؤرؤلا وا ادلب

 ١ 3 اوامر ل نم ابصعلارب سوو نيب قوص راق قو لاقتنال ين لافرو هلق نكمل

 ٠ اناس ذالدخ نانا ناو اك دولا نازل نبا اكمر ليز يغاذكو اذه يف بال ؤزطعلاد

 تن افصلا ميسا اذ اال ب اللل لقتل نعتبر لو هلزقنالف ةنباول كل حل ةروصْعال يذلاو زي
 م جيت نبا نان ها اتسع هل كم اتناول ين

 ظ مسفر اىيلرج]ةتسال صوفا نريكدإلْو يق اثلارطنلا رّبعلا و جزلاةماقن ا عمون يلد
 يصلنا قياما تف يشم ريطالق اح عل نم عزب خلقوا رضوا نوح وار وصل يئياصمل يرشرإل»

 و اني ثبح نكسب عالص موقلدرش د ليش ند كإاذك هرسدت نير ناشسنبالايو_ .
 جوز م تن اكن او نال ثفلب اذاو ب ابللا جرمسموف سوك لل و نس اذهد ئواساب ظطلا/[و

 تجويف اقرثف نر اف كلذ رجح اهدعا دا اهنوبارتحت لت نأ مناف الو هيون دنع ولك

 ديرك هملدزتتملا ذللك 1 الو اودع ادذعو ا اصرذح نول كوالا ابحي تناك ن او اهدي
 03 هيغد لك يلرناورغنإلا شمل يا لاو
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 االإيطوإو فركب نحو خبردلا تضرن 3 قبولا دنعامإلا يدم اضِحاْي , اه, قباب اضوم مكس
 هقعف بال هلو نيوبال دك اذم نس منسم تحدشناو >لشنالا نسبا اذا درمالا و اسحا
 دك (ذلارظنلا هش الباءاشخب ةلوق تركو يد لولا :/ولو (ب وكن ايعلاد حالازكو

 سلع نس لون عن ادتاناهالكوف ةوعابا ضان اناذع صن نانثا عينج قف نم اولل بت 5

 باث ابا ب مارت كاكا ذنبا( مار [رذلا ى هرقل ثانالاب تايندلل امام . !مالنع واو ثانال ضخل دال هيض ١ هنا "الط سب نفصٌملل نسوا لك ايبا نا قف 7
 لادكَت اوخالا ان زد كلارك ال اليف مال نسف باور نمت نسودالا نم نا ناوطالر غن كل ذك

 لذكر اه تاب رلزالدر تاغ كرك د نيش انين لازكت ول رش كلا زك وطالت انو

 لوب معك الو مال با مادا نمبرككم لانواع لد كلاذكم امعالات انو
 6 هز بيزا لاق ث ٌتيحب املا جرش كيل ابو ماللم علا تنير تنبلا نبا تنيك يب رق

 قئاهحالد لاو“ 3 ماغالا ثاني تالا ب انش لاوخالاّت امرت ثال كل تاي هل
 001 را ا

 نمش نيوبالا نم ميلان بيرقالاذ بيرث الاللع ناو وبار بال مذ دل
 59 اًمَعْوُشِبالا يبث نبوبالا نم .يعلا رس بالا ئرس وس ندودالإ نسجالا نسا رج ملا نس ٍث

 ذدلولا نا ةنا نيل وهل هال ميباو هني نبك مرسل يذلا ثار هير

 ا و ئئتمللٌذن اًصحالو !ميعب ف ل ارمادا هنو قست هيل قوش قنا اوكك

 براوالو مرحب سيب نملالو الل خل نباو تالا نباو تدير جلاد الا باد لاح كثيرا

 ريش مالا مرو عهجاذ ام ثانالا د روكدل ثلاثلابترحلا يلا ولاثلو ةلاقل نبإب
 تلذكدت اما ين بالا تاذج كلا ؤكمت 0 الا تايلدللايانمز

 "الاس نس فؤتالا تاب مجال نسر ب الا نير نيوبالا نس والري نيوبال تاون الر

 0 نداىلع للا سعب موتو بال نسم نيوبالا نم ةوخالاون لا سمس بالا نست
 رو رمد الورش مج امعال لع ثايعلاو لا الث الان "مّن ”مّرْفنو و مول ريس خلوو لإ مش ثطالا

 ثراء مير معلوف يلق اع انئاو نيئلاخو ' نيوخ ام جو كس ن انث ياوتس اذاو بر

 قبس امكل خل ثيل م ل قن ضح ال هلوقل ضيقن مد لاذل ةئ اضخ وشب ل لاوغالا لع

 قس اطواق نيو ة غن بقيه اذ را لوالد محا اي

 هيف اناوحار اس

/ 



 لين نسدااناعرموماوب نيرا بك نقط تس رحا نات شمال ل 0

 مل احرشنلاو هل اوماواس نموييعّوناءاشس ناو هيلع ةققثاو ذخا١اشنا هرديسل بيكا وا

 كيلابلل تر فو : للاغاهسْنِجو وو اهم لو ٌةبْعَر هئن افك د دبر, دنقل تدوتسالر تلال تنس قفا

 3 امتنال د بالود اسعالاو راسي دست زن لاننا اوس ل

 انا جس وسالاو مادالاو ماعطلا فَ 'رئنتواوربالو وجي ؤايال نكن او ةروعلار تسع ظ

 ةلييك ل ضعي ناو مامالا نيباذكو و ةوسألاو ماوطلا يف ديبعلا نيب يَجسي نا تسلم هيلا ف 0

 ف افالم عخقماولوزامزبإ طموف سرب ينو ربعتال داو دكا يلا

 مكايفعا يبا ناف هقاتعاوا هثراعا وا جعبسب: هما نييرل نا وْ هيْقنن ىف هلام ملال ناب

 -- ئيطياص اما قذر يلين ارزويالو لاين ثيبب نم هيلع نشا يفر يف نانا هرج ا

 رد ع عم مدبب ماقا ذااسالو تاقدالا ضعبفالهذاشملا لامعا هل الو

 ل ارِلَدَح الرا و كمتسا او نبق نوكيا نشل لب نا رف اسما ذاالو نيرا ظ
 : ع ذ هيفرط عر اهلا ؛انئظلا ىف ةلمعتسو ةلولدقلاب وصلا ىف ىف دكر سلقلا

 ١ ةايسوس لخرضوت يرو تدون كل دريل دواز األ 00 |
 ظ ظ ا ءالو يسكن م عوبسار امورك 1

 00 ش لرب ةدايزلاغ لكاذ لح ديسكو ان ناون بسك امين ةنقفند دئوسكعاًلضا ظ

 ا ارنا له دعو ريو قالا وو ١ اعارط هيلع برضو وب

 سو يعزل ايوا اري و اول مز ٌةباد هكم نمو ابرضقن |مؤمثحِلف ايئزال ربغ ١

 نا :حكزل يكول امور لولو موخد لنك ع عامان و عر الا تح ناءاللد
 نلعلادا هيل ىلع كوكل يف ككل هردجإ ل(: نس دمر ولو مر ثخ ناوي يف اذه در
 وااميم) 100101111 بان لعل دل ناف قلعلا ١) عيدبا لحر يخف جزلاو ا

 1 انفيلاكمزحنو ةبحاصة بيرلو ةريعربعر دريل نا قب اردر قلعلا بضعز وو اعرجا

 كن اكناو هيلع ماو اذلا قيطناا اماذكو اجربغ عريسا عما داو يزل ليفخت نم قيلت

 ' ام و اهج انفب كدب ث مخ بارلا نبل فرن زوحإلو جال روغبالا اد : رطل إلو اسوي ةفبطل :

 لل كش هرل/و نول ةلقلاهر عشب ن احدذا هلْ وجيرفد اصدلر ير نسر ضنيام بلك

 ناو: ةراول فوصل تيسر قم «راقلنا بلاهل صفين خسيو ع وطن اذا :

3 



 فرك اق مس
 لال: ابعب

 يحي ملاهي ذغل ماس مازلنا قبل ركل جو جورل ل ذعر ؛ انشا

 ةيلخا مؤ تزل قرر نش ادعم اا اولي ةياعو بوش يفدتر
 ثفوا ءاح) ذارمعن - ةئام عيباهكلال امل هر اف حلم ةيلقل

 داهثلاو عبو يلا در قعلاكد بف «ثدالامو «هلمت تن اكناو سيمنس يابو اَج

 8 ايل اذبكدتس(نا د هيشالاو عودزلا قس كوت ةركيال ده اع ايفلا بعإم

 كالقالد هيلا جانعلل ل |معلا يم 0-1 بر نا لل دارلر »|

 ىلا عيري اربلان بكن يميغنزتقلا حري بانك ةجاه لع ةدايزل
 قلعتتو اههف دم ل خدولو ىباعتدللا ة يو وصلب دانا ة لون دمكتيلو ةبوثلا هخيابقتد
 أسا| رعلا هبشرززولل واهلا ر د) هلل احفل ماسنفا عَ ةراذكاو ةيؤلاو طاصتلاهب

 000 هيوم نست ةلجرؤت هرمز رونا داق ض خش ندا ناوعف ؛ال

 01 اصير اانانا ب اصان ٍديصيلا يرول هزيل غلا ْر صام نوكيا تام
 6| دِص نواه اناس نكذ ةوجس ًريض رملي الاوصاف ن وكيوا هريغ

 ناك هلا[ ن'رد نرمي لاق ذك لوو ن اكح ايا اانا جر صطش ا دإعنلا

 باربلا جم ثنو دوكذالو عد ضيا ريعن يامل نازاربكك لعب 2 لاك هعرع

 | ١ كلانا اع نلكد مرينا دلوفلل وص ا: نوكينارمعلا بش هقيلعتو يو يلد
 لا بؤيو ثارفلو قاوط الرب سسفنلاب مسخ اضم الويل ازغلا لول عزريشكل
  ةيرلا كلبج علا وبشو المال تحيا لو طيارشلا لوصح در معلا ف ص اصلا

 وا بشرا يدع نووي جر جوادردعلا هبة ظلغم؛ اللا ة نفخ ةلتاعلارلع

 4 بعو ةيارس ةرسدعوا لاهل ب ثامف اهترثشو | سيب احدا لجن دا بصتوارج

 تايندبس از رغولو فببساب برضل ريل شو ن نسل ننعططلاو صامل

 ناكل عجل رولا ةرغثو قله د نذال لصاو نيعلاو اس دلاكل يقم فزع نان

 1 را اف لغير بغو ذر ناو لصاصقلا بجو ناوملا م ةنانالد نيبثنالاو ليلخالاو

 : اك د تاب نايل لاتموغب و هيكل لع ولا وزرعلا ف ن ناعمالإ م مكون نايزنالا

 / كرغلا درر كدا معا 10 ةبشف 3س دعا اهل ف تاعوربفردلاناو كك

 ىق مرغولو لعب اعقل بجرب وصن يفد فلا جلا عزيزا ندب

 علرة 



 23 ينال. نتن,” اة

 ابعت ولو ةيدالو ضاصقالف تاو ب يملو اع فد سن ةداجيف

 لا زرغك | نم لعب .زتاف طقو ةزينةسنموا لعوب ارو ماو

 5 والاكل ةقبالاَمَسو | اود هربغو ١ ثمبطلاه سولو بوعلاريغ وتقلل ر سو

 00 صاد :اريبك شخوارسك ع ابلاغ 'هيرضولو كلزكيا اربح

 داق صعْوُكيِمْطَرَمَعو هَ دواّؤب اد هالو اوا نتسوااناح هيلع سوهو

 فلا هباياد نايف وبا ٍةفيفخ نع وا طوسب برص ناو لصاصتلا بجو ثايفا

 رمق دا يارررل ناد ٌصاصقلا ٌبْحُو ثامنا اًميلاتم قمل وش اوا ٌثاسّنع

 تاكوا ةرساو دال ةدش فو لتقنو نان اف جوزلادرلعمل ا( ةثلثو نيليوسإع

 نس نيكو ناو نص اتلا جو لحد اعنا هولا | اغيعصو اصبر جوا اريفص ب ئرغلل

 وادض اصقلا جو حج هؤعضلت امن اكوس اعد اج رض ولو ومع ةبشت ث كلاذ
54 

 ا

 ةكرحيلاونن ادئر ةالخواسّيفنلا اطقنا( تابع هدا اسو همكلع عضو واةهقنع

 : ةطقن قتلا عوعضل لاذ ارولو ضاصْفلا بح و ثامن ٍلاامَلامْوبو عضوا عوبذلل

 ظ كش كولو تاس لسزناف ةجرجولامكؤ يلع سالف كلذدعب ث امو جل عفلا كذا

 ألاتلاباناسنا برضو و ديمع هيفا غامق و ةلثم منا ٌةريعق ذلا ٍلعلاسسالا 35 ا

 7 2ث هآلخو دنم ناضل ٌبرض

 ُدَثِجِز برضو و ةويؤاللاصعلا برضا تيتا عمج برضلاوٌصاصؤلاْ زل هلبش ناك
 بتر كلوهلل وعلا ءادكبال فدصق ناف كنامنأ ةيلاوثما ٌدعاصف ثايرضرشعاووتسا

 قارتسعو م صاصفلا بولْرَو اج دلاج رن ةلشثو نيلطوسب اعئاتدصف ناو لصاصقلا

 باطلا ةّئكماو ُهلَواشئرملم ب ارش وامي اعط هدنع نا/ن ا بتطعو ا اًعوج تاغ تيب ش

 فام تاسوعلو اننا نس خعدمت ا الو ٌصاصُف لف ع فسر لف لاوس ولو

 ربل قصر يسر فل ف الغاب ةجدل قات لص رمزا بوو بلاغا ة لطب فو ةرمن زم
 رقباسرشطعوب عئح نعمل نإف تامعضربلا ناراّدريواّدح امرا عضو 05 ف وارجكوا

 ةظلعم ةيرز) صن ٌمزلو ةلخالاو صاصُلا ُهَسرِل ساهلة يعن اف نكن او دمعة بشن

 دمعة يشف اريل اج خادما و” هاو نيكس ع طقسن اًهيذخ صفد الحر هق دواد ٍةلقاعلا ع
 ةيدالو صاصقالذ موب ت امي شنطعلا ماتو يما رافطلا نود بارشما ةعشولو

 ْ تاوريمحه بشن 3ث لاو اندعب نال اف ايناثويْطداَ



 كرعبتالؤ ايس اكز ادادبع ألذ اهَّنَِص سيادي تامن اش دالكا هاعانو ةسحولو

 ولو اهريطو ا بدفع د أةيَبح جسدا ٍرارهللارادلا ماكس ايوا دفنا فس تامارببتكن اك

 هال ال د ياتو طك تو [وساوظلا ينمو بجعل :دردلار تام زح «ارعا روّسِج

 عطام”هلتئوا موس ُةَسيرثف انوّنبلا نعويرخاولا مكة يدالو ص اصفالذادربوا (شطعوااعوج

 ول و صاصنلا بجو ناخدلإ تابّوعى او او بابلاٌدس و :رانلا هي عشا و ثيبوف هسعولو

 ناكذلاذلو ص اصنلا بجو لدلاد ةدونلا ؛اسدّزفا حبابي ة لشن أك ن اذاعي اهذدسوا

 اوس لقا ومعه بش وعو ص اصخ الف بلاعب نكن ءرثنكار دل هريثكا ءال اح نرثكر ثقب ظ

 , 0 هج لنفي مانعا لافو لج ثامرذان راؤالاب تقبو كنبلإب ثني :١
 دصقلانولورمعلا ةبشبر ار فافؤئقيال هنا بالارز تعدت نا وص اصفلا ُه صلال
 ظ كمزلبالو هلام يري معلا'دبشسو امة يد و و طؤللب د لفاذ مريس عفوا هب لد ان هرب

 ظ ول درّزع ةاضر مام انالف د تا
 إ نتعيرلو ةعامحو عب تلتئااقولررِزعءاَع اعن انئندز دوأ كاك هر ضرس اال لاق

 تلاقولو ديكو يفيسب عاجل اك تكل ةمرلو نم ظنا 5

 ل اذيال/الياوموإ نع ن يعلن ناو اقكامو ةيدالد ص اصتالف نيعلإ انالف 0

 ضَلغبِحاَصَراَصو ةحارهلل ةشنضام ٌقجر حرجول د ملا طاب لب وعام
 ناو معو

 .الف لاو اصلا ةجاره نيكل امارَصَبا لعللاق نان تام نو ييلل تيد ة عرب

 نانو ُهلِصْجالوؤالا سن وبال ااه قونجزلا ةييلخ دمول يذل ازعغلا 1 ا

 رسل كلد الك )صا ]مل ملدا دلتا ة يؤ ا ترو لعد ؤل يس
 3 9 الا تاع ءٌناوَرَم م نبلخلا و اطر جس 1 ةئوتقلا يلاسالدؤبد درتلا

 كودو نيود ؟اضهروارالاك ثلالار رطبا
 هلو ل رعغت مسا إو بيساو ةلعلا | ولعن طش[ اصلا عت الو

 اب لتنلع ةكركاذان املؤاوصو ايجاد لؤن رش ابالي ند ىلو اي

 ٠١ ؛ وسير غتليو "بيانو مامال نمرداصلاة لكك يدور ف مالكلا ىءابسو هركأل ىلع

 1 20 بِحواَمِيإعاوددرشاذافدارثسل وعر اًهرش اعوام حبب ان الإ

 2 عطقلا (اوردرْشولو اصلا مهمين 3 د اسمع هنا انلغر انرهعئاولاهخو ١ روجر ردلتفب



 ص اصقالف المساجد بلل ذولع هذين مسي 2 0 5 اوان ااا 3 ابليس وول اوي 7
 مق وصت ناالا إ لام ىف ء كلة بد 1 وال صاصقل ماكو يال نما احذاوةدئأعل 06 وقيل ثيم 1

 ةشلاثلا وتينو رعب عصر ثدرولالعيإ ١ لملل ص اً الذ م نك يلا هنوكي ثلياولا يا "يلولا فرتعا
 فد اكاّبحؤم ابان اكول ا ام صاس حواف مؤيد افلا ز تكن ر خا اس
 ول دهيلبج سول وص ثمر اولا" هعز انو اباغرششيالن اكلاتولو ط اصقلا بجو تل امن نكملوا
 ٍْ ندز اح هناىع اققئاواو ص اصقلا بجو هلو نبا نت اولا ما اول نيبال 4 , ةنيبوترعاس
 دالي ةلئاق» ”هتاردلعام لويس ٌوَساهنا تملا قولو كلذلي ابلاغ قب لتي ها نلوم رطل ريتا
 رار الذ الاولي كااذ هيل نحن منا 34 اوما لاق نالت كرست هنا مع اللاق
 م [ئطلا ُهَلءانولو ص املا بجو ٌثاسو' بهرشس * بررثنلا لع : دهرلا0 ندر دروس رجول
 تروا سبع نكن ان ٌثدامو هاكاذ ةيرع هدلا ْهَدَسد اواٌةف ايضويلا يق دا كرات
 )زبك بشل نوكيا ني قلو سفن لب ج ربا لائو انيك اطاعاول امك اضنلا هُمزل
 الف 2ظ11111010110129
 ثارو وبال ايريغلاُهلكاف هزيغ ماوط دس دولو ديمع هبنيف يجمل نا ذب دال اصن
 قب هالو صاصقالف ف درملف هزروس نرثوم فلا نيل بببس هر جول و ركل كلاذكف
 ول سلف تامو سنن بنوا تامزعالسفن بي ذ وي ازيفب هج وضفاذلامكلا د

 رضا ةعشو وصنف صف اول شئررل و ابَّصع هيلع يشم الف هن ذ از ررعلا ل 6 راوي ريخيف ةريابز رغ
 ظ لياس عندلاة يب ٌصاصفلا بجد بيصعتلا نم وعنسو حز هصعو ا تاما يصحلا نم
 . ريع هفرلاّنإل ص اصلا بحر كانو: ءيرجلا اج اهيرلك ةكلمس ٌة عاج دعرجاذأ ا انبيحا
 يلا ٌلاَمْمْفنَو ريتني هي هكؤا تامؤعدلسس ام اوف ٌرْعاَؤا 0 اللا قول

 لإ ٍةؤكصالؤل هب نبا تيحرتكن اف دي ثاسف المية افلاولولص اصلا بجد ثامنا ّْ
 ثكق ابن و اوكا ناك نافاس عيال ثيحب لل ناد اطو او َح بريان سعر اصقلا بج د
 "ندم ٍدَح ىلع هافلاو ةقتكوزغيؤبرس قونوم فلا نأل ةيداو ّصاصقالف كلح قع ويب
 ابعد اوتاعن احزان باسيل ل حيض قاد ابك دارنال اك ايرغم ن الولد لصاصفلا بجد صال
 ” جروا جحوم دب اعوعشسو |هنسنح) ناو ص ا اصقلا بجو ةحابسلا نبض! انوفد ١ اًهبعضو ا نسوا
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 قي  !مللعلاهزءزعالولل تلك اطر انو هاقلاذ "فلا نبل ناصض الغ يجلد ايبشم جول
 نايل كاذب تان عضو اهو تامن ا ويفصر نينو انوتك هنوكادااهندإ
 بكر ةيدا/ؤ ضاصقالز كلَ ءفرملم ص نقلا هن ناو ضاضفلاٍ نا"
 تارالاق رضي ل مور ذل هنكما لافؤلو جول يفر صفي البت دانلاب شاتاس نامت

 جرم دانل ىف ذَررط ولو ناينمالف جرخاالد جرا نمل لاقولو هزم ٌقّدصام
 لاحاسلا ع هدر د دذتلو ةئبازلا نامضالف قرغفارقب إكس سفن فلا د اهم

 ناو نط اصتلا بيد توا ككأذ ءاللةد »زرع عي وم يف ن ناك ناز َء تلموث اللد اوف ظ

س قاد هد يزن“ عيوني ناو ريعة بشن ربزيال دق زمر و
 7 ضحاطخ لي

 نرولا الخرز ص اارف يدر و ٌرْعَتربْو 1 زعيم ارب يجول رو ابل ليرشلا بيج اذ

نراتلا لا كسي ولع سيل /ياقلا لع امهضل از :مارل نرخ ولو | هل نود ودرع
 

هياصاف ندعي ”ىزش مقولة لئاتفلال عر اوقلاو ناو بع لوتعللا ن ولعن
 : راردب-.

 لعد ىلا ابوس يبررلو يدل اك مّدقما رف اح اكي لاا راتكو مُمَرَقِب نا لبق .ارلاؤلس

 عينج اذاد يد ساكت لاذ تفوز دبا نيل هر

 تيزتمدقولْيفلب ةدامرشلاك ث بسلا بلغب نا اه يلح ا تناوم' ولف رشم اد اريإل و ببسنإ

 سهصنب هود ولحد هاقلث قي اش نم: ه امر يك رش تيت نر ةِماَقلا

 : .٠ الوالالل فرسؤؤللل لع نسا دانا رع ضاضتلا ضدالاى لولو صو مَدَتِبم زو ا

 سجارو ةرانماكدع دعا هْسْمْلَساكْض يحب ْعضولل ن ولو رةركذتلا ىف يراخسا ان

 قص مضمار قردالو ى الالي طيبسبلا اغلا لاقو لو طوع ئاقلاغ زي

 8-1 امكيؤلف ل ضاصقلا بجو دينو ثور "وقتل أمرها كلك ق رغم اتناول د

 ارثا عطابف ظني رات ءافنسروصرقا ناب امان نّرفو شان هساد تول

 و ؤكس) ولأ اذكم هطقيالذ فرصلا هيرسلاك هعبطر فبل توحد لوا ببيسا
 ٍصاصقلاو هلتقن راض عبس وشو ُهّنُدُصَو ةدكساولو ىياقلا لع اصقلاوزخاؤلتنر

 انيزهداكاضإرمو ا ارعيطب هي داع ةيعوا بوصنل صّيرسبلا ىف َن اكولو لسيما ع

 والف اعلان احر نم نول نكيملول د دلل لعُص اصلا هَل هلت عابسلا: .عيلولع

 هاملا
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 هاركال ا تالوتعين ١ ' 20 ثوح هيئثلان ىرخبريع ام ىف ه املا

 هفص انت امرلع ى صف ٌقيدلا ىلع ْثر اولا نكولد اهملعرط اصقلا بجو كف تفل لع ةركأ |اذاغن

 ارو ام اههيرما ناك ولد زاجل ؤ صل رخالان سؤ ايوه اهب دكا نسيتي نا لءاولو

 ف سالاعصاصفلاب يطا ءاهاسيمذدا دمت عاود بع ةرك اذاكر ل1 نود

 ىلع ش صاصقلاف ّن ص لقرع 0 | رساشرعا اًدييعح هركاول و ةيدلؤصنر نا ىلعو

 ئعد اردلإع صاصت 557 ( وا اقع ارم غل هك عركاول و هب هبدلا قصمس ل ىلع م روسيا( :ه

 9 واورمع 9 صا دمع !رضالت ىلع لص ول تيكن .اقيدلوصت هدرلع حب
شاَهَا لو موس واٌيصو ا يروم اللذتظو ان اشارسإلا“ هلع لليل يري نا لحالْسر رك

 نا

 بعيدا لل مال ولد رسال لغو دروع "اإل يلع ٌصاصئالذ اظف روماذل نو دّرجالا ُهّملعي

 هعارإم ع اصقالك تايك عر باص و رف ديصالا يذاع ولو بوعثالل لف الع

 هبّسن 3 , نير ذهن يبل هنو ةرهش وعض ءوصرلا واع ةيدياؤصن ام[: حلف انبولعو 7

 ُهَح درك لاذكد فبدلا صن هزل ٌصاصُ الف لْثفَف كتل ليو شنقا ا لاقولو دمع

 100 كدي دب عطقا لاول ضاصقلا بجو ثر عمل ناد ثانو برشو در عبر وس

 ضاضفألك وذل ةلتقف هاك نعن ذا يو اك ذاك كتف لاو يلتفا لاغواو 44 5

 ”تايغلا طقسرلا لع عليؤلاوا لعل ار جالا ن واو ن اهضالف اعظم يدب هيفا لاقولو ٌةيدالو

للا مال عسيلة !اكنيلغ كفتالادا دمع اديذرتف اقول و
 .اطماماو لوزن ا

ي ٍةوطسلادِلاصْنسٌلكو اهاظن ان رتعب بلل معزلاو أ ربط هربغو !ذااهل هلي انو
 اركاب ميم

 مدلول رش اير الا لع بلو اقدلو”ةيدلا ض اصلا وم الل ىلعف لاو دارلال اى ةئلا ندع

 235 امو اليل راع يسال اًقح ُةُلْنعي هناا وَلتَكو (هينزش 0

 . كهل نيم لاومالاو با دا اح نملوتسلل ةَملاظلا نط امال و ارلل سسيلو قل[. لم

 20وذلا ل داعل مامالا ارث نيلساااوزيظذ١بؤللله ديا ومالي 0

 ؟ربالازتسررعلان اكناف لنْ سال اس انفي هردع ريس رم اولد قصربعب فلولا هن

 ايا ديسلا اع سبنودبعلاعُص اصناف يا ارئاامرك ىف ضحريسلاٌةئاط

 0 نا هيا زاير مال ١ هتبقرب ناهضلا قلعت ٌلوارم نأل عارم ناك

 7 م وج 6“



 10 0 ؛اإكَذف هدا اطار اًنمَححا دايم انوخجوازيمام
 لن يما ٌلاسيرؤسا رسام دنغ يرتسي ةدإرضلاوعبط نس اكو راش
 ىواول امكوبعلاذعإ .ةينرلالةاعني طريح يدلا وانص اصقلاد لالا
 سبور فيال ناك نام ككل كلاذل هر ماولو اه( نازعلا قلعتيال التفرغ ىلع همه

 اًرهص ن4 ناف لتعم وسن ئقبئدج الاه ماولد ير رولر اس ىلإ عاسيوةحيسرما ١
 القامات ارش اًنونعو اربع لد رماولو الف | يما نامثاو اوال انونج
 امهل نك مل ناو انبلاسؤ ةظلخ-» ةبرلا جن ورجال ي وسرد لا ىلع م ئنس الئ يم مهل ن اكن اف

 مالا ع يدا لامكو ا ض اقلب راض نونا كوادب اير اا مهي ناتي ا :
 قيل وتود اصقلاربال لعن اا فن لاعفف ابن يعب اجمل ا اًريخجان مالو
 ندمالٌنصرماولو الامن طلاق لني الديح ننس تجر ساس قلو اًسنن نول
 700 8 اوةيدلإ سال ٌةلقاعإ عن كك ءاهوض يبل زنا وي و ععب
 دزالو ناضمر يفراثفالاورب درت ركز كاد 000 ورش حاببو ائزلاو لئفلاو ااا جايب و

 ا نيله“ ”قالثالا !/بغالورزلا ذ ةيطوريفلا لام قالتاو ضل ولص نم ج
 رومايلا ذوو ل يلسرازلاد ةبلاطل ف كاري ليون اذاو فالثالاك قتيل ركاو لوبلا
 |اصق ولام وجدد ًةياقو”هئيزلي لبر ومالا "ناكر نكيلد نائاايرسالا هندكلللد

 تنأ/نأز ةلئقف دنم اة ينداو اطبخ نإ ارفف نول د اتم هشٌلاذ١
 7 بل اعْتمَِمل ناو ل اصقلا ةمزب صم نيب اعثو نين بِ اقعد ةلمىعاف بلاغ
 فاقعو تاس هيك عطودمو ةحرطو هدذيقوا [ريلع ه اقلاو |ةّيح لربع ققلاولو لمع دبش
 نيكس لح اقلاولاام نألخ اًعيضو اًمساو عضوفلننإةيدلا لوو اصئالف هلق
 رفباودسالاكبلاغلتْ حسن تف ل ُةُسّوَعوا) صاصفلا هيرب هنا بوصل

 ليل اذاو صاصقلا همهم ير طضمل كوسا د ضو هل ةفدشو ا بذلاو ْ

 عساوم دوو ابلح ودب يرطاو يس يلع سدا ولو يِلايزتتال ْيلاَويمف ابلاغ
 نص اصنالن دلت موتك وصف عيس يدي نيبو يعبس ”هرط و ١ هيف دار وصلاك
 سب ىف هقم هسحو | قبض هارغ اوا'ةكسر | ولو لرد 21 ار يخص رامللانأط ةبداكو

 ل
 نه و
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ف ثيخو ثري هربغو١ن اافوثكمص اصقلا بِحو هلئمف بيب |
 اذا كل اسفل انل

 لوص اب اكو دمع ةبشف ابلاغْؤفتالٌةجرَج هخرجاذ اكاونت رج جرحا لال ف هد

 "ل اد طيرولو عنس طكيراَّصلا ونجم او ذابت تلك زعير لد ثرهلاهنكماولو يرئيل نس
 و هنذابد اونؤ الي لُخدولازكوذّيو رصاص الف هسرثف اف الهر انهيلااعدو ابوؤع ابلكو

 رجونرلا ٌةبادلاو ةلاجزسرم ل ناو اوم اًماعط ديدي نيب عضوول كل ذيلعب لان والألم

 الانام اعيزبصخم نسنافعزع_  -:العت دكص اذا وأ ىوقلابالا
 د ١ ةفباج امؤمكن اجا نارانوكم لوا نيؤصن لضالا ةدثو هنتر مدح يح نإ نين ذمانإ

 هزلي ةلعيلا هبامنا رعب ىباثلا رجوي نااهيدعا نالاح هدف اينْرن ناد ايبعثداموا ٌوضُعوطت

 عطقوا اندم رسولا هكريرعنلا يوسو اذا ع قناكد لو لاو عزت افلاذ ةيارسس يو اًالجاع
 'ةوضط

 ذا لن وحن عم هيد احا ةلكرفلد قطنلا د كاردالا د د ًاصبالااهؤسي اولا خل ىلإ جوبذلل ٌدكرجدارللو

 0 بكف احم ممل ىدو'اشحا يوت رشق جوزلل ف مولا ذخالذ عوتسم سعنلاد

 هوطعثوطو داير هموفلخ مطق نمو اميثحاو يدر نسرؤصتالف تمار ثايحب
 لص ابي عضولل نعتلقنوا ثناباالو تؤتو ثعطقولو جوبذلل وسلا لدهن ف وب نم 0 ْ

 0 8 ٍّر .

 بنوا هديك رجا هوب
 ' هر عطقول لب ةلئائؤع صاصفلا بجو نينوبدا مويدعب هدوم نيبو 7 و

بجو دع اس نم رثك اهم بعمل 15 اًملْغو عطاونؤ كاما
 هوت سم هوجن ال هلئاقلع تو اولا 

 مالا ةنابالان م لرلل لكل زك ةلاحنال هن ومي مطوة اشحا ضعب حرجا دا هيَرْموا هموؤلح عطقولو

 و ءاعمالا:لشركلاؤ ذي رلاورببل ةوشملل نمر هقر خو  نطملا نيل ارسفنب جئزالا/وطملا نس

 كا امد اذلا ناك نان عوبزل ةكوعلإ ٌةي (هلابث دربنا سن اذنلا هباوجّرص اًبرعاهربسو
 كرف  الوزازداوزشلاو ضاصقلا ا لوألا غرسبلو ى اثنا وعزنزلاو دقوا افلا ذعر لاله سرك

 تيربو موي دعب ثولل نود عقوتبالوةذلاو )"لم ولقب لول قباسلا نسور سوبا نب.
 نمذمي_لذلاو وكل نس هديل هطقوا'«اهاجان امه زيسب تاو اف خم ب اذلا سيم ناو

 لاتنولو ةردنلل لحا لوب مع يحوب ذل وكول نلف كل ولو ن الثا امك امن وبر
 ضئيل از اراد ورتلل لاحم يلا نع و ل ىلا يقل ياو ص اصقلا بجو بولا ليغاف سنس ضيرم

 هش تيزي كادر بيذيلا بحاص ]ذو د دهلل ف الطب جتوم عوطقم ندع دل لل كلب ١

 بجو هف الش نارف طسبا لاف هنط نسإيولو اذدردي ابر ثحرف قم راي داىلا تر اصو 1



 يت بلع اه جم اقل 2 ندد جدلا لاري يرن طك ولو لصاضفلا
 ردات رواد ا[ اج مور و نيل فرتش 0 صق لصفا
 لص اصلا ةينلع نونو نوو يذلا قح فر دهم رللو اقلطمر دسم ىبرياذ ةيسنلاوإ اقللتم
 قع موصعم نانر بع نصح لل قو حف سردم نصا ازلاو ليغ نود 4 ووهس نب ةيردد/
 وروي نا لئاقا ةساطرتذيبو قرفا لل ازداكت ولصلا كاد نول يلا قمؤ د هل
 ثامو ضو لع بلقناا ذر ميانلا لص اصفالامكيرعو نونجيد يلع ص اصقالف ماكحالا
 ولكل نو: ولن عطقتولوامهلاس ئ نومولل د نيعلا دمع: ةيدو جشلئاق لع ةنفع هيلا بعت
 تدكلتاقلا لا قولد دلكاو ا مرحب رشب يعل و نارلسلا لع اصلا ضو هم تف
 تير اولا ناو الفات و ٌقَرص نون هل خدع انوئحي تنك ولو ند الو ص اص الو نص ريذصالات القواد هي ةريعالنآلاو نكلاناو شيرتات زاير اولاؤكلا ول اريعص زتفلا موب,
 ناركس لب ثداولا لاثو انززجم تنكلاقولو:درؤلا بجو الث اع اك هنا دوما دبس ولو لئقد
 لوؤلاو انضر نالت اس ناكدنا يراولا ءاخاوانونحب ن طنا هيب مام اول و بيتل تقلا فد
 ”ةقيالن مالساع( تاهنص دن ف لوتفلل لئاقلا لضغيال نا طرتشبو هيمي ىن اهلل
 ْ واذا ايزل )نط علل يزل ةضاعند يو نابع
 امو ةللولد نساعلابب امهس ول لثمتو قءارصنلاو ّئدوهيلاه و تلم ىلا
 ةجامتو اًبيذَتح: حرج لور اهلا .ددآسبب الو ماسالا هنبّرصتما لباتلا لسامت
 سمار (لسس مذ ثا و طاصفلا بجد عنا تام راجل لس اذا
 رك اعلابئحذلالثعنللاعترسلا قحيلع مرعب طاصقلا بجو امد حدر وا و ص اصقلا
 بول راف تاكا د اغلا ئز هيبعن اكن رف اذن نافل ع السين واد ليل
 لاثبالف هر ةين انلا صاصُقولا مزل مالسالار اد ىف ناو ةيدالو صاصئال
 نيلاواب :مرملا لقب رح 00
 3 ١ ةدع حرجدا لياقلا قت اولا قنع دبعدبعل ثقواد نضحب مرضي ل لولا ار ب احلاد
 1:27 اسالا نويل سا مل تقولو لصاصفلا مزيل حي لول تامر قنع
 نركب ولد و هل امؤ ظلم ةيدد» بق لعاصتلا يربو نكن ةرعب
ى سدب امرئ كعواو هدام معنال دبع

 7 ل ضن ال ذأ دم 371 ضن نبا |
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 خر ىفايو م اصقلا بعمل ضعبل 007 ةيولاوصو يوونريعفالا|ق

 و ةبئرو ةمولا عدو ةيدلا عروب انلا لاف مهل عبروا نول قصن ناك ناث انو افنوا
 الو 1 تت لمن لب اتبالد ةلقاعلاواع ملا عدد ةيدلا عزذلعخ قي نبت ناكولد

 مملسل هنأ 6دااملس اوس نكد ا يذارطولسكدبعإتف وقع اصقلا يف اهنجح
 ةتياثلا ريعلا ذبق د ف ءردبلاص كة ظلغم" ا اصئالذ يش اكلا”ه ا ارولسم نباوا

 رلزنن او انحالا و >الوالالتقب ت ثارفلو دادح او ةرلاجلاوديلاولا ىلع اصقالف نو الولا

 0 2 دلاولا ا دولا لسو مك اصفلإب ض رك او مهام ة بدلا و

 ةكوذو | ةنبا ”ةحو لن لثقول امكض اصق الث لئاقلا »دلو ذرب سيئول ضعبب رضعب مر ل

 1 تبذولو اذني دبرلا بذيوو عنو دلو ةنماملو اًصدتسدلومأ نقده هلو لزم دلو سفن

 ١ انبالئقوادذو اهم دلو تنامف هنو اباثماذاامكءد لولاه روس بقلاوة ريغل ضاسقلا

 لب اولا ثروول“اركو هلام ةررلا بي اصف الذ :رلولا هثِر وو قشعلا تان مدلو قِشْع

 ”ةئحيزماعزيندا وتدل انباو تلا ةئيرووؤخالا تاذ هلا نيني الا دَحأل بك نان صاصقلا

 قيرثسلاو لج اجملارريلاعلا هل او ةارهإ ل يرلائقنو كبف ٌرفلا بجوي اطيب العنب الودش ولو

 اذلوؤلورشسلل ت اصلا وسو اذا سوكعلا.و ئٌّدلاب بيساو يعول ناطلسلاو عضولا

 2 شالو ة لوم جملا اجلا ةاردلا تف اذاوامويف سيكل و نوني لقاعلاةويغصلا

 ولد دك ف نيابلا ةيدو ثالث ذع يدع دكتور اريقندهلامكلا يراد يع الو اني
 نيب 'ابال د لوالإب عطق ةعامج يربا مطت ولوؤتملا ل لوالي تالا رعو مر مرغعالف انلإ لك

 ع يحلو ررسعلا د اما« هلل وقلب دن ذ ىف نت 'ابلا ةبدو وال للا | دبع اقلا اكولو ٌةيدبا

 2 فونتو عنب ثاحا رج هومرجد اريك فدا نع اس نم»4 ققلاو | لفشوا رعي ةولتم 'هباولزفا دع و

 ةمزكلا ! لعن 'روكو ةيرلا عذر اضن لا دلو ةيردا سند ايلا ةّضِحزخاو ميرطعب لئثد لحل ليم وللو

 اهب زاك وسد نكبر :ددرشللا دارس موفعب ةحارج تناك اوس وسو رع ةعزومرحاو

 0 ضو وضيال لو الط عرش ةعيايلل عر اصفلا بو جولو نملد اد رقم شبرا

 م ٍنيقابلإ صتطم اًنلاؤاعب ةرمعالن 1نيزل ةش دل غض اف فوعتزلا امرنا ثاحارملا
 دلع ارب دمرجناف تايرخألا ع قرصزلا هش طنب ثيحب اضع بلغبالاا ريلخلا

 34 اًيسركأل الجر مي 20 اهلوعدز ا( صفح م اصقلاو بف زوتتا

 نيل



 وه لئاقلاف يصر يغنسو "مرنم او يسرا 2-2 هفوف ىلا ويرسم الدج يقلع اوبر
 لسنا ناف هثوعلبق تاحارلط _ضعب ليدني ال نا ثلا ثلا ريزعتلا نيبرخ الى عو ىضفملا
 لامن الردضعب سو اواو نيرنالاب صاصقلاو ٍهّدَحرم صخفمالا ( حاصل سيل تامر
 نيلي ص اضل طنقس بيرشلا'هيزكو : قرص او وشب ىّؤص ثداولا' هنو

 . "ةمهلام موي امدنال قت اعقلحاذ اف هلوقوقلا ببذل نع طغساالو يعّرلل نع الو
 ظ دعاوإع ص اضقالف د معو شنو طخ اهافعبن ام ناغاًدمسجّكلانوكينا عياملا
 لتف'ئ يرتش اولو رمولا وي د'ٌةّضِح دم اعلا لعد ءاطالل هيد وضح ولا ٌةلماع عر

 «مثكا كراشو لامك ابومدم نول, ن ااه دحا نالاح ملف يلع ص اصقلا بحإل نم عصرنا ظ
 كح ىداشولو لول ةيّرلاؤصن بال لعو صاصفلا ٌيبعااللعف هادئ بال
 0و َيذلاو د بعلا ىلع بيو [سللو ل ىلع ص اصفالف قد ةلئقو مد 'لسو ا ربع بف اذبع

6 

 ةاورورخآ: هجر ص اصقوا هس ناشاْدُي تٌوِطقولامكابويتم نولي تاع انلا

 كغزلو عبس حجرعول) ٌصاصُفلا مْزِل امك اناو دعا هرعب شا دج الب سرعت
 ةجركرلو هلام ىف ةيدالؤصن نحو صاصؤالف تامنلجد كلاز دعي: هجحو بؤعوأ ةّتج
 اهزنو:دلع زو اصتلا بجو ت امثل قاع غلاب هيجي ين عؤدل نوذجمو اهل لفعل عع بع
 تامخاطغيارض اودع ةعاج د َجرعولو موحد ع ١و لعّص اصق الف زدبم رقع اضل نالوا
 داع لسع دريل يواددلو ةلق اعلا (يصنو هلابؤ ة ظلغم ةيرلا صن بكو ص اصئالف

 ةتحارج ضتقمالاح اول لع تسالف سفن حوولا لئقخ ل جرذَج ”يولاملف اًعضووا شوت
 4ل ٍةدِلعو صاصقالف دمعه بشب باص كبر شس .حراهلاو ابلاغ ل ثقب الاي يو ا دولو هنارج
 ْ اوف و ايلاَرئْء وسب يوارواو هدمت ن وجال ى اصؤلاو !ةظَلخا ةيدباؤصن

 .” |صفلا هزليف ه سفن حرج نم كرشف لئداو ةشاشلا قلاطاكم كلذ جو كعمل نا
 قو الابلاغ نقي ابياوادتل بلاني يحي ىف مرتد مل ةيمريطو :هعرعطاشولو

 ن كرش الل و وثمة ؤيغؤ قتساولو دوال شب الو هريعؤم ابو ا وسفنب ل عفي نا نيب
 يلع امبالد لاله هنم يف خالو نضيالامبةاوازملإ ةركجالوؤط ايلا كنلاو نايّوعتم
 'عرلتؤلل مطقف عليقلا عنضوم لكأتف لسر بْيصا علت و لوْ خضلاو ضرللو جورؤلا نم جوربلل
 يف لصاصفلاالا ين اهي يلع سسيلف عليا عضومالٌلكاتنمل نان ةياصلا ند و وحن

 الأي



 يبا كرس ناو الل ىلع ص اصلا نحو سي ناو سيفنلا ىف سول نا انهشرراو !عيص]لف

 هه اوادنؤضم حرجولد زا لل فيدال كللد تيدا يعل ىف لقا ظنوا
ان ايم حر ايلاعن لك انا ثرويد اي اددلا ناو ايوس و وضؤلا لكاتف جورجيا ظ

 تلا دوضعل

 هينعيذ رضي: نوما كنا و لكانلا ثدي امك دلافولوة سا لل نشيد ال جلف هثرروب ناك

 بيسو هسْظ] يكلي غن ىلإ لاقد ةيلسسلاي ث ام ثرراولا لانك عوطقلا ثامو ناضاّدي طقولد

 ادع اية رص تايناي ثان فيش سباع ةعامجبرضولو ثيراولاُفوُصِرْحَأ

 | را ةلةس كلنا ثايرطلاد ودلع ثعيو ةيدلايل ارسل لاول و صاصتلا مئنل ثدرفناو

 000 معزوم ةيدلاور الفول اونالبافاغنا تع و ناو ص اصقلا_ميمزلا يرض برضلا لعاؤطاوت

 ١ دم هيدلا صن هيلعو ص اضئالف تاو ةيح همسي لجن هيج او ثا رطلاددغإع
 0 ا حللزبزيفت ناصف يدل كانؤيلعت تاتو يبس صر

 0 طل
مواد ناضالف ةبارتنلا ثامن دؤتعاف و سندبع جرمولة كلوي ول اية لس اهناهاس ّيبرح

 200 رخ

نظتإَتلا ةلاعإع ةيرلا ثيحو زفر دعا دكسعن اجرح عقو 1
 ا ّْ رج ذ اف ردا وطب 

 ليو ل رح
 رش اهاسم جرماز اند ربالزلفي ساهل لا جيلا كلاو الالة ضتق !نارستلا ةيدوإ

 جوله ر ادق يفسح هوْظَم ناؤىب]رلا ٍةيَدلا امك غو ٌصاصقالف ث اير لسا

 و يسرح ويد بْحوضاصتالذ ت ان قع «رعغلا ركع وا ماس اف اًيذدرطو السم

 'وكر نوف ب مويا ثامن تامواًناسنا حرعواو هريس ابلاو نثر ولدبعلا ذيول ع فد ازلاو

عبان اودع ان عاكسع نوك/ن لفل يرتب امو ]صف ادع كنا ةوعلا وا هيدلا يف دلل
 زب

 ظ لياطْخِصْعي نافل نموجيعلاه بش داليا ْص اصقلا ٌضالف اهطاو ْب اًياركلد نارطأ اوف

ي (ئلاْعْؤُ الو اهم وسار ُبرَعِبْن ا دمعلا هبشس نمو هَضونو اناشابببصيف
 ىلل مرو

 يبول : ديلا هيو اهلا ضو | حاولا يف اًدمعد ةميرخبادةفيلل عملا نوكيدقو نعلا يضناو

 2 انكم ولالا يمتع حلاسلا ل معتاد زن ال” ددع عمصالاب ندعلا ؛ عفو بلاعب الدنا

هب عطس خننلا وي لتكن مو نس سغلل ىف (مكايومعم هنوكع وطعلل فذ ماكحالإ
 عطا الف ذل نمو 

 امن سكتالو لإ دصلاو اسد يذلا ذلا اييذلا ربل وأ اولإ شرما وطبعا بعل
2 

2 

1 

_, 
 يل



 دّقولواصولإاوعنو اويعاؤماحتوديلالح نسل وُمَصو نايك لا ذادصإلب ةع لإ طنب
 "صعب ريلاز اههادحا ةطقو ناتديرمل اق عرخ/نم كاذو باج نماذع عت ناب احرشلا لعن
 «ةروكء املك مزنبو ٌصاصق الفرخ الاشباد
 انلف ا ةموكللو صاصقالف اهونابادإ وجرح ىفالم هزم در اشو ةديدع نانا جَرج
 ْدَعْضاَبلاَ الا هلل نيعلاب طي ادخألاو مد رمد ايهم نطقبالو يقفل م ةَم الار ٌيدتالو شر زبوغاطلمْا لو ْسنْلا يد 'ةصِر |نإ شح بيلو سرلا لع ةعف اولا جاجتلاب
 غرد ةدبالو ويلا ف وفن قلاود 0 ا ,رملا ”هضِبْنْولا هد
 / "ةئضولاو دل كانت يدق [ّيَبل [يجلاد نعال | نب
 2 الو عضوا و عضوم نسر يلفعلا لتسهل سو 'ةلوسلو 00 | معلا مس ىلا ا
 لضنو اطير ذل "فقل يفد ةغيادلاو ذب لل غلمدلا ةطنرخد سباولا مخول ع7
 ةلمال زم اصق الفرنسال لاو نال ةيصقو جلل ذ خَئِماَرلاو ةموماما دعام وصب عامرلا
 2 كما ا ذا ةوضولل 'ريغو ةجولا رس ارلاربخإعذعف ١ | ٠ تاجا كلاماو خكصولل ف لا
 (انليادبسلا زاك ةساوكلل طباضلالاذصو الف لاو نع اصقلا بحر عر يكول رظعإإ
 لاَوَدَل [ملن كما طرشنب يفارطالا ف لع صولا ثحبو ندبلاو نفود جولاو سساَرلاَو عب
 يع ةديرال عضال غرر ضغالادداينااميدم نقر دذوة زلات نم
 ٌصاَّصْفلا نلمانا بئالو نفل لص اذكو بعكلاو ةبلولاو قنرللو عولااو لمالك ناين
 ف وول + كال 07 اولل ف ص اموال نال فيلو )ين ادلإجا ةفاجاالب
 0-0 الو نيو نال عز يعل اقف ف لصامنلا بهن نب لا اقنع طم

 علقو ورذلطلا عطق فو نييئيالاد نيردشلا قه هل د ناسللاوؤغشلاو نييثنالاد
 رهرلاو ثلثلا# ةيز جلا عو ءطقلا ريو ايف فو ةنابالب بد الاو نذل ض عب
 ع ناار ثامن اا دئونا نطق يلا كن اذ نحاسب لس
 ع قلق عطقو نيرو يعلكد اًذبكولا تلة ردن وار عوللاضعب علظقواو يلا
 او ٍؤهشلاو اوسلو اد اَسألاونرالو نذالا نم هتف عطقواو ص اصق الذل
 بجو 110 ثيقبوألجرو ادي هت واد ٌةُئيْرْجإرةِبضيو ص نمئولا بحد

 - لصغر هطفي نا عاوط قمل شن بط نموا هن اباول نككو م اظعلا سسك ص ارضقل

 1 ىاد واوراق



| 

 ِِ ودا ةلغمشهو لسد ضو والا لال دهيو يوعي هلو قبة خد كسي

 0 ” قلنا وضوملا نيب امذ خيو سون اهلل َفنو 3 اول لب )| سوو قمَدِب اهلا شس داذنإبو

 ريع ا ايما ا

 لي جويالو نذالا هطقبا يار اوز و ٍناَنبانمَعُ اون معلا وا تيد راب

 ”هن لام ءطق ولد نيوسلا سر اذخإبو ضعي[ ضوم نم ٌلْضَينا دان اولا 100

 صاف ناديلع ولد لاذ كل نس هي طقو لد بدال بيو اذ اصق الف ةَبصْفلاٌعَم

 ولو ٌبُيردل ادهم و2 تلطوا د وكلا | وطفيو ٌيوعيناؤلو ْمرْغالوَرْزِع عمد ردود 1 دعب

 واددليدلاَص اصقداشراادجونضردو اعصار ءظطفنو ا موكا نم عطغب ناداسإان قفرلل نم 7

 ريظعسكوو بجيول بوك طولد نيكد قفل نم هلق ناداناولو مرعالور ْنِع عطقو لد( 4

 علقيملد يعول درضعلا نس بلة لل ذخ يو قنرلل نم طي نا ملف هشمديلا نوصل
 ليقو نعول موكا نم هليقيد ا: اداول ور ئعدل"ظسؤلسو ٌجعاشللا ة مزكعو كلا ةيد هلفأ ابثس

 سن نم هدب علقو لو دع ال سؤال نول قلل نس عطفلا الار عطقوزوإ وو
 ملك صف اور نوطقرن صف ملأ "ولو قالا يصب ُهنْسْولَعو عياصالاذلاقنلا هلد صوبك ظ

 بت نذرعأ وص بصْزُذ دسار "اولد الفاو قف ةثشن ب زعفي اني ةربول لها لاقنان

 بعوض وا ناف هي/سّتبلاب تثاف١ 7١ ص اصلا يف بذي الل ناله رومؤلل و وصلا ف صاصفلا

 وأد ار د جدروت اك عرطو اوني نم ذ ا يدم بوقتك[ ب دلال لاذ ذذاوفلا

 بعذن ةئردل م طلو دش ملا ينيملللباثبالاوضلال زب امبلوع ةاوص بصف هَساررْشع !

 ذل اعلن ةؤضلا بعذر نا مَا كِل رطل ا هؤنسر بعت محملا هاوص

 ا نامتيلو ىو هن ةقردل ٌبضَيب اولو نما ويل ضف امون قف مخدات هريل كْضْمب اولد

 تهاقسو ككل هرسف ؤئبصا عطق ولو :»زيزؤل شالو ؤلا ف صنفين لن افيتسا نع

 8 لب باتل تيلَتاذا لص اصفلا ايف بحإلاماسجا ان الع يصالا انا اصقالن هدب نسوا
 20110 تظقسووللا يبا رسو ميسرملو ع عيصال ف ٌّرصّنمأ ١ ناوى سر الاهل بم

 ةبلاطللهلو نير نس تبان تسالو اص اصق قتال ارتب نال عير لا عاصالل دبلة يد

 فضلا ةبحذلل ةّضولل يفو و ومدعو وبلا ىلا ر اظنن الا هم زءابالو عيصالا عطق بنوع بجاولإ

 يئولو لم اسقاط يزرعملا ل رس هذ ذيددإ بلابل هاونم بع ب لو مو اول



 لل خب ا 9 كا
 14 ودوحس 0 7 0 ل دز يسيل ظل تدم حم . د

 ١

 ساب اكل سسعنلاف ٌصاضفلا قوس بوشو)و انبامديلاة يد هلد ضعرلو عبص اص صن نع
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 لب ضاصقلا بويا معي لو حرج ؤلا بضل ين دنت رديف نو ولو يصلا نكمل اذا مهلع
 ] .ايطتدسودلبر نقسو لو اَصعلا رابوسااهؤلابوازب زكر 0 ل

 ةؤاشلا رعبلاو عيسل فلم اصقلا يل ميد 0 لا لح غشا نتن ذكو بطلا ظ

 نطلافضاصقلابجولرتشإا صن لقعلا# ثِيإلو ىشللو ششطبلاو الكار
 ةهضرعو دلوع هربثكو دولا روصو اناغنل انرثويالو سالف ةرث نوه تافشلاو لولو ةلئاملا
 يبعضلإ رولا دريصقعلا ”ليوطلاو يشل زيدل اوطقنلب هنف احر هن ضد هنعضو هنّوقو

 ع قولا: نئهلاو قرضا يبس اكلاد غاصلا ديو ربل ملساو اوس ضال

 . .اوعالو وسو قبال اون تلاكإ نسا, ايلعلاة فشسا اسد قي ةطقيالف ٌللاَحاو ءاعوم
 اعدل ااذاهدياز 1 قدي ءاز' عصا ءارخا ل | عمال الو نيعاادنذ !ابرمرلاذك
 لل كاذ قو ينو ديلخ جيل هيو ك0 بمد مح الو اًضعو الوط ٍةضولل ذ ذت يري
 . قلق ارم ناك كك بع ظبزولو مضاد ”جاشلا طبضنو صو داوس هيلع ظ حو
 لس اواي ريجوا يو او و ناوؤيسإ خضولو يسوم كة: اج ةيدعب

 دانولو رولا وددإل ظلغ ف امرناو اوغب هئربعال و قم العلا عضوم يف قفنإت اًيشوا ٌةعفد ْقشلا نم
 كعامل مدنا عب هنو اة اع ان ناو معالف ىف لب برطضاب تناكناف ضو

 7-0 ضن لاقولو ليال شير | بودي كتيرضا نإ اطخم ن والاكل يلا لاز نادؤس ار
 ناهبد قف رار ففرلكاد ليارطضاب تنا/لائولد ديمي نَوْص ان ثءاطخال بلاند تدمع
 لس حالو ص رص اضولا بجد ماع وجعلوا قوم /ذَعاَمَجدساولو
 3 0 وأو 2 )[ ىلع لم اكيشر اربحاو !لكعن شلال اولد ةححولل كلئزنيرب اوك
 نع اوغعواو ضاصتقالا لك ا كتل ولع يفانث ناف ةيح اص سار لح نال
 لسيَلكلواًةشيالو اًمِفاو نار“ '1كعدااٌوادادو َوَنَو اَسرااَضاَضقت ص اصقلا
 قلم شا يو اسناذا نول رع اصلا نحو سش ا ل د اب نيد ديماو كي لع افلح

 [مفالف سسلعلاب ناكاذا اك جال اشلانود جويل يمان عناد موس ارهشلا دوجا ف

 نع تبق مص اصقلا بع كول سس للا لع يبا هرعت 5 56 داو نشللالا تير

 لل
/ 



 و4

 0 رانك تول انهل تول و ضال شياو ياللدب وتعيد ناد اسير كا
 7 تيا ا ل و 0 2٠

 2 ران هضولل كلن /ر اد لم احلا شرالاو ص اصقللُهدِع 20 وم نإك لعل ىلا تّيتنام"

 نطير تن انكلااماو ضايتلا هين رد مانو فارم
 كلبا امكي الرفض ناو الشب ية لجرو 7

 عمل عطقوإو ابد ناو نزلا ملسلا ود بعلا

 بالما لدينا ة ويصل ع طقم: الشو رم ضل ةيزل يرسولو ةيدلا فن هيلعو رز

 فاضل هال هرم شم عل ذو يدل قف ولا ةطقتبالو سقت ق يرعاها
 ' عشلربب َبوقلاد ٌعظعنِب شطبلا تاو انثلرثاإووَتلرْ رك الو رتل لاو ز طرتشبالو بلا

 ةليرو ساد عطقنو دلال اصئالف ناج ةباهخيؤعصلانأماذاال شطب عض ىذلا

 دضعلاو ا دكاّسلا ير صنو قيرلل يشن هوسعلا ننعم اب عطقت الو جرع/ل مرو مسالا دبس

 مسا زفظلادر (وظالاق كخلع ان افانتراضنل امزو اه دادويشساور انطالارضخا راشعاالو

 "قصاب ةطقنو راذظال لإ ةمس اهب عطل يضم اهلر الاطوار فوت
 رو فاكس لابس سبل ةدص اه قب ةيبس ةلعقنوو
 فاك فرسة مو ستيج ال اًصيفنُم نولي نا لل "كلاو مالْشلا ويمكن ع لضأ

م زعضو ثوُعلاَو هسرعو د اششنالرَر ابعاالو
 يهلإو ل رهيصال ل تارا هلو كد , ع

 عطناو سلعلاو بيثلإ و ركبلا, كبل ةالل عضو جرف جة فاقع[ نت او ينعلاو
لان ذب عيبسلا لذ ا ءطعتو ةارلل حرف رلاركو

 1 0 3 7 | ( و يوصلا مطقتو علا و ٌرصا

 عفقاهطعب ملتي لا يو ةمورعلا 4601و نبش ثريولاذ ا ةنيزللةب وهنا إو انالردغب ٠

ةمو هلو زج ةناباالب قوْسل | :يبوصلا هلق امم رمان نأك ام درق مدر لا
 ةيملا :

 نإ يمص ونا عطقيووًالوزلاةئووللو ةيوعألا يفدادسةيددنمةئتح تيانلل
 سيسالا ذوي )اهم لهلسل نيعلا الو سه دماغ سب ملاع وز ىلإ ولسلاو وف
 يال ذل ب دط لانج عطقول اجلا ,ىيشعالاو سيفخالاو شمع وِ ومب نيب اذكد
 عيرضرلا ن اسال ناسي لقي سيرنالا ن اسلي قلب انلا ناس مطفي صاّصْفالف بدع

طقولو علطغيدل للكيلو مِن علوأو هوو اكمل دمع ننزل هير
 خد بأ ع

1 
 ري

 'ء 7 3 2

 بس ةاولصلاو سْئلةن ل ترو يكلالو نم يل اه سر فصتلاز مّرلا ةر اع اَّوَملاَ
 ةريك ا 0 ١ 3 - 0 تاو : 10 7 4 7

 ظ 7 ايات مداد انلطم بيز[ يضر وغل وانغ لد يف انك اعين نظل مقل
 ل 8
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 تمل ةيدلاو م اصقلا طؤس قص لع لل هّمَصلاب هسيرلو هيدا صعب هطق واو لصاخ اعتلى ناد ية ناس صول ننال لرسبانا ماتا نبل مزلل
 كد انو سيرمب“ةّيئثذ سالو الف اهرسكمو لصاصفلا نسا ولف ْبِحِو تبصر ناو دق سو ةارلل ةلمجبجرلا'ةلجو لخرلا لَم لا حو ةارلل محب ةاردلاةّماح ةطقتد_ ”ٌقّلِم آكل ةيذلاوا ثم [صفلا همر هزيعوا اوه دع كلذ قول وبدا ذاواضن 6 ة نول
 ١ طسن عم (ذخوبو ةدوسلاليز يوصل ذخ الو زثلل( للا طيار طارت ن)و حاضب
 اوس تنس نان قيدالو ل الب صاصقال ترم تيس تم ةهصضاور ئطوس يذلا وص ورم علقو ةيذلا بند صاصق دف لكانؤل سيلان عتولو شدا نمسا
 1 | ١ مدينااطربتر تتضاةم هتك يَحْقب تنم اسلوطادا صو
 3 كتُيبنو عضاو لعلارباس تلوساإدلا 5 اح ندو ةيدلان م ْناصَقْنلا

 الز ملغ و وس 2م رضع ءاًضرلا تقد قيتنواسا عيا عضانولاو ةمولكل و 6 دلو صاصتالف سباب وضم بت تامذداو نسال غادلاملف او تت ةفغوانلبت تاماك صو فوتسالو ص اصقلا بجو تيئللدشرصملا ل عا لامع ظ
 تتتبزب شير الحلا وو ٌضنم ١ از ةغياللذلا بجاولا قسد تملا حول ثم < انلاولو ضاصقلا اتؤسب مل كِشور غنم ناسا روهشم عاقولو ةَملع انطون ىوس

 بوتر وخط علقوا و دلو سي هَنِس تيقبن) ص اصقلاو ١اًبباثسالا دمر | وتم علقن يسرا باطالو شسبالا ”د او زرساالو /معلق ىف يلا سيل ُدَنَس .
 رع عطقواو :ةجاخ صاَّصْقلا ص اذرعب تاسيس |هلزلزف همس برضو 1 ندع ص اًصئالك 0 كولو سر الار ص صولا نيوتن
 تاكلون ابلا هبال ب اعمل 01 نع "ةم ولكي نيريدقتلا لعد لغوي ل الفل ناوادوؤ اهب امم تما تلح د ديلا ذح١ن اف |يطقلو ةبعبرالا اص الاة يد ولو وكلم لبق م يلع يدلل سيلفر عيصأب ةض انادب خدم اكلاجبلا ٌبِاَص هلق ولو ١ يمر او هيت سيبدو الا ةيدذا نري عصاي ةصقاذيوًلسأ
 ىاصقالف اهي بما ذك قولو لب لذا ةلوتع يع لؤي عصا باث قدي
 طق ةلغ ةلم ذي كلا ذص باص طق ولو اءلثم :طاقلا 2 واياد اال 7 لب

 دل ر



 07 و ٌيلطن اناا نال اتا اواو ورب اصنو 000 قي

 7 نيؤصنب نذللاكب ونبات ةقوإ] تسمف نليرل شمالا بلا 000 5
 تاكل اقو مخ بإع ان ,مرعولاذكو او ميموب نَوُص انجب ثيلاولا لاو اندم ناك لاقتو د شف

 لو يلحول و نصاصقلا بوجدد نيم وسلاضيا ثول عة دلو ةشيراولا'هركاو سب
 بولا ىف قئلي هداراؤن اذا /هاويح اب او ريس نام يرل و م اضفلا /ةيدلا تدعو فليب,

 > رنين وك إد نأ كامي ا صتتسا مرعلا زها ةلاص اوتيل او تيل خبل
 دا لش ه صفع 5و سصخضخش شرط علففولو بوثلاف لبد تريلا لشد اطلاع

 نكشه ر انو( رصعلا نق يلح رضا ار عبص١ دقكوا هوا سطو ا '

ل ضاري نان ناسللاو نذألاز نعل ددبلال رعب اطن كنا وراك ولا نر
 رف راس ما

 نإ رك ةيانإل تتولاوْضّرعّرملو امص ناكو وبرننلا لافؤلو ةمالسلا ىلع كيب. 5 3 لغو

 بيعا ةمزلسب ةداهشا از وو يلع ل قوص ثوردل يّداذاد ثورلل ف العدو ّْث | ظ

 + لب لا .هةريانا نوجإلو كارل قوس ارز شل لشبه ؤاراذا

 طاسنالاو 7 0 هملا 21 و كفك وعالنال : ديوب دف دنا

 سلو ٌعيصا 211113101111100 ظ
 ىمملاو اهتذع الا عطقاريل ن اب اق نسال ركذلا علمت مو وليلي ٌىعَوأ عطق ١ذ١ام ذنب
 تناندديلسيو وبدي حقو اهرشم'ةراتسن بكل ناو :هرتس واعي امرِط | علا

 ناكرل نام ناتيد ديلعم لاند: الدجل ب ثاارا لات هئيَوٌلعف ةيارشلاب ثا نادلاقت
 فَقرَْص زرلل انى فلتخاولاو تر ر اولا نكم نا نسعريغيؤ لل ُكَد 1 لص دلل صر لامدنالا

 فوضوا بيسر تداولااق لاسدنالبانا هت ةتاتتو قيارصاب تام ىف هلالي ل

 1 ” و لويئيولا اقبال طن ييبراوا نلف حلو واذَسْس بم لاق نا ببسلا ندبة ثيم

 , طب تييرلا ذل ناف تعيش نريلا طول ب بسلا لعن ماقول ورا بوس ْمُدصْْصألا
 لاول لاثو لامدنال بت تلقت لانو طلعت قي نا لعاشفت اول د كلغ بس اطعم و

 قياما ىف ف البو نيتيدلا راعي“ تراولا ف 20 مصل نامزلاو تاي: ثالث كبلعو هؤعرب

 ٍكركزتح انوار هدرا دقت لعمرخا ببسبت امى اهل لاقت امو هيد ىرعا١ ةطقواو

 ةنييرإلا م | اول لامدنإل رمق ٌّوصُي ن ثمحو ًراولا لَ دمج الإ نمز ضو التم اولو ياللا



 لإفو مي زج لاو يت خدادلط قيدصضيإا يدر تامؤتحتح زف مذ 2 ورا نألا
 لاطناو رديصب ىف اجل ق رصد اول ارصق ناف سدر متالث كيلعو نعن ب لاقو شراوعو لامرئالا رس 5

 جاحلالجو واواضيرا تلاثلا تسّتي ةديبلا ماقاولو ثلاثلا ن دد ن (شرالا تنك فيلحا ذاو يلع: ىعاذ
 .,ىكوم دوحوملا ناكولو ,ىبصب قرص نالت داانارب لاق ومبارسلاب عفتراوا انا يصدر ينال اف اعوترم

 يف ادب و دز جاح لا هلع راناو نير صطوم : حض از لاقو لصال امتنا حاذ تونز لاق
 سيكل هارد ملعقلا بسب ل اقو ءاورل اركب لاتف فكلا ىطقسو اهوارذ ميجا عطقولو
 لتستولو لعوامل فدص لال يش او ا ا همس تراب لا
 لساناكدن اثراولاجداو اقيقد وا اوواك قرع زمر تقولو مليصب مب قرص ثتراولار كحنااو روم ب داو (ضحع
 ظ حطقوا فوم تق ناكل اقري هان دا اخ خا دي مطقولو ةدبلا ثدال لغو ءليمبق دص يلو كلاو قت

 امهنمدحاو )4 طلعو لح اتاد هن اكدر ن الجي احر اّيولو تعمس ل جاع مييببلا كما ا داداو هذ

 12111111 | عرجمامد
 (ييص ناك اذ هرولمح قنا بياع رول طحنا الكرت دبع ردت نك كاملا ر رو لعو ملع

 ءايوتسا مال اخا داةرجوا ٌملب نلحولو لكلب العال و روصرا هبات الإ حو ملام كرفت انونجمدا

 دامش 0 ددرح او لعن وففس كا و : رإ تش رم (بملجلا يكن ارمهلر دف زل ماكر وصخ ناكول و مامدلا ح
 مل محرخن ان خر شد ها ةارملاو زيكارجب ىلا زا لش ديلو ينبع اوما نا ايبا دلي

 يبدل |رعمتشرو نأ زر نئتسلاال ال سكر ول نول و ص نقولا رمؤل مت ىطحار د ايولو ب (نّمسا

 رطل مهطعب ف | رات شلا هونغ 50 دك و نيكس محا و د دانولد ..كرت ماوخ
 هلرت قلو اك ميد رد ابطال يطا تراولاد ىب املا دلو طارد زم مهجر رح الو صاضتعلا

 هةواوعلالع يطوي مل لسا اضنلا سن مزج اء ءو وعرف ن ناو تصحو اج ا

 '.'ب اكسس ر د الا شرا ددخا ان اهوا فلطموعو ااا ش رار_صّسقا ناف ىباخلا ل مريوم ميدو

 ال و لئلا مصحا) ر ىباحلا كر رش زا: ٌمصحو 7 ل اد ىاحا كرم امدلا

 يو اضااءاام عطومر ا رلا 2##ا ورك ذ اذكر ناو مرتو ىلاطا يدون اقف لعن ظ
  اهدحا انهاهو ص ائكرلا)|صيكملةلاجا لوط اوا هل جم (ضدحا ناكاذ ا

 لوني سلا بالذ مئّتوهو لجالا 5 د 1!ّيحا قود ودنو ىناحلا كر واح قرخال اوةعذلا]ف ليت

 مب د قاديع كف فزقلارجبإ قس اولو مرار رع )ىلول و سفن ا ناك فرط سرا مامالأ د 3

 ا 2
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 ضصاضُ نبأ وت لال ها ١ار ناف مامالا ىلا عجد داو ىرهش ف داقل ١ن جاب نك اذ االا ص (هؤبلا بجو نم ام نياق
 ,ىمص صقالانعرىنمو لنزع فا ذاالا )3270000000000

 مبا | ناكولد كح ربا لاك. يرلا طضنر مزطو ص اصتفالذ تامو ممسب ضرع يوتسارل» هرزع ل ضل د

 «ر عن ملو لزرع روح اطخو ءلراج مد تريزع ادع اهرعخ برضف ,ّيشر برا داني ادوسلا ممارل (سجوم

 نا عدو ركل ,د مرقم اع ترحان ,دعرحال يلا جانجح ادا نكمل اف احا ثيبؤ د نيل * هوحاو
 نايا سدجلا ري ضيع نزولا ءافيتسا فطلاو سطل ص افلا

 رف جم | ىاعتا دح مد كسا دا ن انا لام لل دا حكت الا ا! ائلاملو ,يذ (ةيتسالازاجعمل
 معضن يح هىؤغو ىزئلاد الر فرانل اوسفنلاز للص ننال ؟تاطاد ند ددولاو اريل ةرسلوحو الو
 :.ل اطاو رد !يولو دلولا دراسعب ايوا ةعلصرم دوت لانا ريطفت يحو ةرينع و١ | ناكنز نم ءاسإلا ىضمد
 افي الؤماحانا تاكلون ماهل اوسشمو تال مسيصو اهيت دوك 9 اداع انمَمَف له
 .ةمزل ومع اهي كو ثراولار داب ناف (ىيتتما | تق ىلا ا! ماملارسحتد ردا وحلار وهل رج انثا بجوراع
 درا مادا رجال مرلا ميحو تت امو اهاعم يحرص ا ناو تيبمر صودا نا مل اهلي ليزشلا ةرغ

 0 ا هكا زرع متل: اهريتساب ليك اوال يؤسس اع د رمحلا سءاقاايرهاكد الج

 "تق ىوشب | دقركل وا قه (شزم ءاقلاو عيومتو ندر خت و قرنجيزم ريدا ددح كل تقم
 ولو بس ان تقر اهنا وا طاولو ارحصسن م١ تقول م امداد: ضن الا | مي الصرائلالا يورو

 هعمل لإ ل دع امو مط حارهف ترق امودلا مكن ىجولو !رهاط ءامرعواو وا (سلح ءاد محو

 اا ورا زيت شراي و ةمضوما اسي امو كم اوي
 از قير اما هيديوش ول“ نو مىب اياب تاامولر,مرارسلا ىلا ح او حم
 1 5 سر ركنا ثراوالذ بلس ١ ب عوطقملا تام
 اع ىاخ امولو ليد الئ عنا مضر حنا تمر اوللف بامان عوطقلا فام مغ مهموقنلا
 * بانا دن معاك تامناف ”داسل اي اعيمجاتامدلو ضصتنقملا لع شمال سس(. زم
 لاكي وابا ميرزا فش روج ىلا در صح الا ن[جباضامن ا )ص اضتنا ]صح
 انسصوتلد ان لاكولو :ىحاب ادلعا د اكاهرجرحاف( مط كلوا طق | الل لود روحا وعال

 ءاعيكس | ومو اماعط مدق وللا وا عك | نؤطالو نذالاب قطنولامنلك ,دوانف رعبا مل ٠
 1 ميدل اني اجل ارجو ,لاعف الفا رع ثوكسسلر اره ا ىكيرف ري مطت وح 2000 و جوملا ود ا 0 د (ظ رب عطقر مولد نامالكركا برع اطساد :نصرفل ا: زوج وطت اناقور لكل اقول مناك
 7 ظ ل سو اونكذ الاه حاف صادقفلا لرثبو ار خاين ًا عرضت ص صقل ١ نريعسنللا
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 م ء صولا اذؤل#
 7 يمر روبإدو رانك

 بلا ناف ثدحيامر لاق اد
 ”ب نا نيه رس راب ملح ٍ واك

 ريع بلا لع وهمي سر ولا نودع كرد ةيدلاو يضعن ادوملادهعلا بج

 ميدلا ثبجد نعبرا ومى |صميوكسملاو فرطلا طّمسو ١ لشد ا تامولد لوم و كنان

 فكنموفع اًقنلطم ل قولو ةملادزجلا ثرهظت رباغلا) ناصجر لوف او ا لماّىلا رم

 سحر يزع اص دا:مزلا سوا“بدلا نسحب فعولو ءيدلا بع لو طئتس دوفلارعتوفعوا

 0 وام تنثيإ لبعت4 ناد دوّملا طقس و ل امال التو يدا

 يت الع اص ن اد ابوس حمد دل امش( لع ؤعولو فصنلا مؤلو“ن ولا صلو دو دوعلا طقس زيدل

 نسج ع كاصملاو ةيدلا عر ذر صبوغعلا هلو ين ةددل ا نكرتعول د 8ك دو عدلبإ

 الما زل نال هدول سسلحر وعد ابلغ ملاصب ناداراا ذاو ىل اولا دك ميدلا

 ”يدلإمم ست بلل ساصتلا طقس اناجتدا ل ابعد /دول اصح ٍقعاؤاو بجأو ىلاملاب ع3رلاءاقباناال

 وطعلا ص اريد اريل كيوغعي اف امنا ان اوم توفع/ل اف .ضم/لإوذحلا ف اضاولو

 نابل ٍ صاصتم ا زعاح اصتولو فصنلاشسراو لكن اصاصو طقس .حارخل هر هنزعتودعلاةولو

 ن الطباع نيواص اضف طقسو ةيدلا عو ماصقالف طقول هل طبر اسببلا ةيصاضقلا اع

 اوفعيناوركشبن نارلف (سلفمناكناوذوذل غن انونجو ايدص قسما ناكولو الف ءلعناو

 اّعلطم .ثرولاوهعو توم ارم ضير ا ومع قهعو بدل رع قاطاولو لام اعوااناعرم( صولا زع

 صاصتلاطاقسا نم معيذ(بفسناكناو سلفلاوفعل صدور ارت 1 !ءداناجيوا

وكيز ماوندع عطقول وسل غم اكتب دولا 5ووو(قتسماو
 ٠ بحر عع ةحارج مجرج وى م

 اميكع ترعوفحلاكردجلانيهزعت وفع لوقو” يدال و صاصقالف مدنا ناذاشيراوا دوف ”بادجلل

 يرجناةاشدالاذيملاخ وال اماو فاوطللو الور زل او ص( صق لف سفن كارستو لمدنت لارا

 نم «عيا طقسيلو مصنف ئاقلا تيصوف بابا ف فجر ابدل تديصوا لاكن اب صول اعل

 سرازع توععل اق ناب طاًمسال اوا ِءارس ال اواونمعلا ظل فقرجناو نم تو دوشالاو ثلثلا

 0 ملا عضم كاوا ةدايزلا اماو ىطق طقس َيطقساو ار اوا م انحلا له

 ' رك اا ل د كل اوتو بنسخ تقام رودرا محلا

 ويضعرلا منعو طعما علتعلا رسول و تثد املاطفسرمو نوبل ءطقساوا ثرى ام ناجع ةئارعاوإ

 :ةياش ان انجبجيو ,نعاوهعط اوضعلا ةيدالو او رصاصق لذ ]ونا م نكلا ]كانو اه اصمبصا عطف اذا جرحا

 رمان دبا و ريس طك ط ضير اقلطم لعووحلا ل عدلالل ةجوم ري نجر !ئجواد

 و يسح اكولوطب كنع توفعل او د جا! لاف ان اضاولو هدكنع تودعلاةو اليسا ا

 . والئاحاازعت وفعلاة ناترسفملا للان روسي هزع ع ايدك كر عرجولو جربها ل فاضاو



 لاقولو نوريبومب,ثاغلاؤو نازؤنقلط اد ذي ديلا زع توفعو) توفعو ا مهعةيدلا لا
 تركن اون اهلا رفا إذا اماف هاف احل اف ارتعابو ا نيل تينا اذا ]ؤ هد لطب دنع تونيع زاجل
 تومرعل ثراولا و ثعولو هادّييدقو لتاقلا ةريصوؤفعل دوك و لت اهلا اع قيدلاف لقاح

 صاضولا ةجمم را دج وجو ىلتن (ولل جيصو ءنعو نجلا ءلاعزةيدلاف نوإسمتلقاعو
 ::ففاجلاك يطصاصمال اهنحيول)9 صاضفل لجل رشنلا لا ترمس ديد ازرع فج : حولا
 وخاذصاصعلازعت فعرف لاقول رص (صّدلابجو تامو ترمسر بش رالا زخاق عامتلارسلو
 تكف عزفعن اف دصنوالامونال ابق تنفر زحر هور عطق ناب فرطلا طق سفيلا اصور ولو
 طق« فعلا عطقب اىقتس انا يرسقئلام اضف دف فعلا عطق زعزيعب راو فرطلا عتق ملف رسقنلا
 عطقولو نس قرل ازحدلاف مطقل نع - عنا و فططلا طف دز شي ل ضنا رع وعيناه لسلاب تاي ديلا
 ديا عطقت همزطيرمل و ضقو ناو ويعلا نالطبناب طفل اىرس نافانا رنا ع وعم هئرط
 _ نيكس اول هرم (صتقل ا رصزلاو مقحم (يفوتسسم ن وكي ل تضف« اير لاس ات رض ساولأ

 لهر (ينؤنسم ناك وكا ]ذه مطغف عصا طقوم ساولواطخلا عدا نا منيهب ىّدُصودلْما ف !
 ناكر اذ لبكولار)تقد اناجمو ا لام لعرفعم (ضييتسال !يلكوولو رخام وس ل ناصحج رص (ضتعلا ديراب
 عا ءلااع ول عوجممال هلا هؤدلاحيظل غم بدلا جدرص اصقالذ ا هاجر اكن اورص اعلا دبزل د أطاع
 0 ,ةاممالعص اصتل اوس اولو هنيبهب قد ص هليل ب داولد هيلع ولت الذ ومب ووع سل اق ناك جن كاد 5 0 0 0 : -َ 5

 بي انج جارد حا وؤجول ع سرا لإ صلب عجل وخدلا لكنت الطن اف طّقسو ع ميلعا وهج هش لام 7
 فاراةرظناو تابوحلا هاش ب شسرال ابء|صشا سر الا بجقت
 اضح العر كلا ناكا ذازتاقلا ل امةرزاجم داك م)ب الازم :يام مل اوكؤل رمل يداهم هيلوالا

 تال ع نيس ثالث ٍةرَرلجومَرْؤ و الاماحواةفلخ وعبر اوةعزجسو الثومفح والت
 اور درو ن ول تن: نوردع كح اكاا نيت اعلالاءزرشثالثو دلاحوم دست و نع وربط ظ

 طرا (م.دحلدا مشان اناكة كم مرح حملنا الا كراج وراشعد هقحرر شعو نوي

 بت ماو: جما وذو نعَملا وذ د مهما والا و عمنا هلاو ماوحلالا يل تعلابألو هني دما مرح
 ل ابق د اصينا لاو ءضربشلا تاق والاك أسالو ن اضمر اهينوحجتال و

 ظيلشالف اظن ماو ايمذر تكا ره اصملاوا جاضرلابامبر كسا مهررع ابيل تقلد دهتلا هعبش

 1 "ا



 . ملا ةيدؤربتجب ضيفا و ل لاو هتؤم ول تلقا علج هني دبا شل طخ مس تةزمو ظ
 اطنخ لفرع محورجو رض اطا + يسوجلاد اضل يدويا ةيجؤرد عوربباو فاطالاذو ْ
 املك و عز دجرّسعو َّى امحركعو نويل و بدشعو نوبل تانيرشع وصانع تايب هرج ظ

 .جيول جاري ةيد كلذكو ةنلخي رو سو عزبة رش عر و ةقح شرس عبو ادع ظ
 رهدبشوا ادعو ةعزجو ةقحو وب زباو نوبل تييضاختنبأاطخ تح ونؤواو انعم ياسو
 بل اتعحو نونا انباو نوبل (تنيوع اخ اننا( له نعيصا ملف جو ناتفلخو فورصنو ةقح

 هس ةدرلو )نحب دو تافلخ عبر اد ءادجت الثد فاقح ثالث _رعّوبشو ا العد ناتعدجو

 تصفنوا ةيدلع تداث لبلادقن بعزم رمق دجعلا ٌيدو نرفض او ظيلضتل اورادتملا

 اذا انف رعب ش دا طع ب خلا نام تدئفا ا الا ظيلغت ولف ئِحْزريزحبا خي دو مذ ظررخنالف ١

 تويباصلاو ٌيماسلاو حت ا ةي د تلكيف ضملاديدوبىلا مث دو مىضوملا 202 جود ا

 ضشعاشل يح ا ديدد مهر سكره وكيل ناو علب انكار كف ارافك عدنعةرحال ماو اكنا ْ

 كلو ةنلكيموح ا ةبدو نانقذو ةتموهو حبامنلاوايدوبولا هي جرصختلق تيثمراوؤسلا هيد ْ

 ضعو قاقرشعبجو دعمبسد ادا ضدوإو دولا اف مئايد غفيفقلاو ظيلقتلا عابد ظ
 ناثاتو نوبل تاني تسو ناشل وضعى (نب تأ ط خاف ناو ثنو ةفلخ شع شلثو عارجب

 ”ةودسو ا دوس جر تق اذاو كالو دج سكن اثلثو قاقحتسون اندثو نويل د تنك

 تكوباسبو كثلئثو ص اخ تنبسججو ( طخ ناك نفاخ ثلثو ن(نؤدخو ناغعزحو ن تقح

 بحتاغ اوموحماقا ف صنلاوأىدو,يلا ةيدو ثلّنو :ذعز حو كو ّنقحو ثلثو تكوبازباو تلو

 ريتلاو نتولادب (هكب اك نهشالو ياا ذلاو اكلاد نآمادانعواةمذب اموصعمى الا ١

 اذهد يرحل دي حرج نافدلاسز رهواخمل ما امار وصلو موتعذر ونستسيا(ويدل زل وراد

 أعولاو مالعالا لت مل تفزجيمل لترا رف هللا يلع انلوسروأ شيز خو (نيعد تفند اذ

 ناسا( ضياوب طل ةيحبحتو دج هازمداك نادرا صقالةلكانمالسلللا 3 ا
 رمنظب نا ال أصاصقلا همزل يبوجول اذا هنو دوا نكقلا عيرجاعيماو براراد 2 0

 نعساوضررداالا بيبماوزممذيدلا> ياء سب كرمتو ويزلا طا 2 2

 دايخ كجقلا لفتز ضف وهسهاركلا دضرم قدي تاهالؤ جند 3 ١
 تامرلل لثسو كنع تطقسا ين احيانا ةو افراح كتل ثيراولالامفاضل خا فشل خ دولي.”



 الع ذيذ نونا ٌةيشا سار يود اس ١
 ل ذره افاندنب تاكا هلستلاو رإبلا جاع از: ابل يصحت دمنا بالا لع ملف

 هلا لف ةقشلا ةلفعو ترسب  ذااللقلا يبو دالبلا بقرار زيبا
 5 ل أجاهريعدا معلا إع ايضا ولوومغوادلدلا لب بلاغ تخل و سا

 بلاغ نو وتو ىزلبامفلاباهتمقإل عل كاك ض رع اب تروا زاج كانه
 !ايلعت حولا | صقو يفسخ سلات و ناو كلي لاره
 ' ركحفزشا داس اف يم لبا انهلاز |ازنءرمحددبجم والماحاا

 ملخعل ارجولازمأ ساعت د قلاع سأل ءافتلاةيسوات تكا انهدحيولا
 ةارلا كومفون توصل : ىدويلا ة كوم غنءارلا رمز دالا فلخي ذلا يل

 0 ولمأملا ارسآراعةمشادل اندرمحا شلة وو ف2 2و فصوريعب :

 ترس ,ماضيالا نم نشل و هينشلرادا زينو وتتسم (ضيالا ٠
 بانلاكح اجل : ضل ازم (امثدةيدلانملا :غمادلاو روما دش عدن: سوة تاو

 لاذ اور ذر عمزكل نا حكت شراؤلا زالة هوكح ةرجلتلاو ىضابلاو :صراح او
 اضدامولحإا]] ذ وم مرغنو ارنب شتم زك وجو وار سا اكو .نادركما أد

 8قيشلاوب (دجيالإ م جول دما ميقتح احا جو طيرشنلاو تشل زير مالا خاب
 لون اع عال وقد ورعم ركحرإو مث :ضدادألالا:موككلا ها دق ارب

 ذولا ةاصاولا حلا هو ةيراا نمل )ماكل إلا :ىضاج ودم أمك

 7 كماجلاو درا وو صاقلوز ناو اختو صل 0
 02 ١كودتناثلاملامن ناهض ةنفانلا او+2بقلامإ_هطاوا افتلاولو ل 3

 ىلادادكاىشمنز الخأدلا نداتلا نو دوز صيدا يللذو لوي

 رمشلا ةيجون زال :رعوا عل ميوقااللخأ + 0 _

 م ذوفنلا ماك ”لفمم :,النمتلا ةفتالاةزيغلموا ذوؤنلا وسمك ١

 يل 07 ا

 نا يفلخني دوف ع يسأل 5 ازادةككوملا قو
 تا 0-0 1

 لكأت تن ل اهدا اذ 586 نإ تور سارزو هزي يضوم خواولاك ٠

 ايا

 1 ١

0 7 

 دوك



 / واعلم

 لاك ظ

 . هدام تو منا جولد ا هل

 - ةيلالر امك رنات نا هذه بوك فيتو يالا ' قاموا ةمحالم (ضبل د كوم ععح جادا ىش طر ملعون او ناشر
 | ١ ليلا عمبجو رو ل ا احولو ناوضوم

 معتوولو نيج ورخالا .ىسو والجر هياضل ا
 : ن 2-2 ا انعبخا 4 000 هكرفل وآل

 1 3 ةطعوا كاك مم 2 0

 اا ب يقود ل 0 اكان ئرترالارمزل

 الو ملام ىولو كاجو 8
 بعل اذ [ئىفاك 0 6 : منول ركع ا

 ظ ' لوا اج دق فوك انسالا غن ان لا :ةوكحتفيا كي
 ا ا يس الا

 000 هذ "يزعولومم و 571 اذان الفتح اسلانءدقد ر
 0 اواو ا منعزل راو عاد |طقواد رشف نا

 207 | ةعاقلازيعلا فول زناتناكقاو فضنل [م احا 0 . 0 انلاإب دقردفم شادن كلتا او نذالة ي دحجو
 بحاصو أ شفخالا عوطعالاهرشعالاو لوعالا نوه رتردل ]توا ارخأ

 ! تدك ايان اكميدلا لاكدص صقل 1 "ل يداعقن ارب باهياد ديلا
 صقور و تدوساأد مديك بزولودم

 ْ 2 ريشا ذكور لكن وطقم قباب ال قتيؤزمعدا طق نيو ناد ترجو نينصأ 0 دوور د 1 تامل يب علامات 0 انقزالاو طمتملازطعلا ىو عرلا امم

 نينا

 . تفيافللا دفياك قط ملا ْش
 0 رذاجإوا هرسغ عوا عضوملا+ 0 مل عوطقلم(ناسللا تنادا

 ا 0 : هو حوارا وشو ظ ظ
 ّْ | جاحد قريو يدوس ْش

 ّآ

 1 داب ساد دانك كل ظ



لو نذالا ف( تحت اكرف شسوي الا ش ش
لا طسقسزل قليرلو ضجي عزه هثر امؤشو

 بهاذ

 | 0 ربدزعبلا ذودبو موكا دبا ان عمو معد نحفلا )نس ارل اذ شبو

 | و :ةموكيلا هيزط شا اذا نا لشنالو ةارطاكود نيزتبوا ولجلك شلابز غي زصناك

 ١ 00 يسد ايها دوت ب 7

 ا ا عباص الا طير اهنضألا ةموكخو :.: خجول را فب ل اعلا لحن اك ظ

 أ الو نيشملا رقت جلا رم 0 امزل .يباجلان اف مديجي '

 ظ 7 نع الجو انامقلا نراملا حطتفك ننال | دال !اعشسلا ل اماديؤللو !ااذعةباجا واو

 ل ميدلا ثلث ةرحاولك يو ةرمولاو يبا ”ميدلال كرلغحلا
 || يول“ بجد

 ظ . لناكيذس فاويطسلت حو لحر ب ابلاوطقو مصحب طّمسولو:ئخ ام ار (بيعاب طفلا

 00 نكس مبضفلا تربح اولو الما مانلا رمىكحلا تمر يدل عيش مل ناد ميرا ره
 ا "يزيل قلوة تصل فتجد ظنا قولا ادمولكل تن اكريجوعم ترقب ناذ موكل
 ' : لاكاماىبنسا ْن غو ناتنفشملاربماخنلزيولا طننسترإونمتلاف فصل اف ناباولو رنوككلاالا

 ا - ٠ ةيورق نخل ا مجول اقع ف شلادحو طتملا (مضحا د يلا امهيحا شد ةيدلا

 ١ 5 ددرلا لاكهمزل لسرةسالو ضف اهياش اق ئنفش برضول و مشللارمسي ثرح 2اوطلا

 2 1 عه لاو ركذلاو ليلا نيل عوالا شل اعلم ف قرم | تبحو نرد اذا ناز كلو (تصلقتولو

 | .ةقوقشهة فش مطقول د ديوأح ةرزلا مثابا الب ءنهش قشولو ره ااهرعد زيجلاو دفشسلاو

 ةواورلشمز اجلا لس تاكد وعشلا رمز لدالو شمل هداج بد ةيربيمش ان دي درعدإل

 ا ىج عزم وتس مها مي مدرلا لاكريرصف و املا اهلاصاقنو صح

 لوزا مملاو غملافاو تدالاو الاى اسلوتئيدلا لاكرشو ناسللارسد اسم | موفد د مو

 * اباييوطن نات ضطلااماد لالا مااًيصيرنرخللا كاك واجعل ناس فد 0

 كاوّئيرلا تبحو ناسللا لوفاق امر كاف الك لذا زاد امأمع

 اهطمتيد لج |ينقو و ابلاررطو يدا | بجوتت ور | صعب رب ىطشوربكب كاالا موكا:

 ؟مودرهرذ نايل فولو بدلا مناسسل#رملزش يسأل نا بلو ناسنلا عيحصادلوولذ

 نسخ سال رك زعزس سك ةو نانسالا انك !تاييللا طق ثد ن اسد تنجو

 ل ديزل انلل تداع اقلب فلعتمن دول اهرسل دا (هطقو ا علك بال زه
 ركن اةةداكن نوكبازإ اغلا دم 11111111 هرذمرشب مال ل ب#كتلو

 ري عدونا زمور بل وشل وانو وا



 دب

 همك لونا لالا بجو لازم لقول لحساب او رح اسك دال كجم كل
 قوولاروفارلا لاك راما فس صفلاو ناكل ةيكوشم اورو ا وك انكر يخل
 نا بجيل صتلاو منهل غاغا اهشانإو :]ن:نكاوز املا ,ح ول + اهاىهو مالك .يضولا شو
 دو اقنم مق يؤ وفد مالا قينع | طرت اشااصب ع از هود راقد |شرا نراللا مد عميس

 لدال طعسحو متيضوحا عطقو هنأ طقولو نيِإ ىلا مب أك ف بي ذيل ابحاص ١و
 لاو انماحلاوا 00 ةموماطاترا كيرف :طقنلا ل راد رموكع كلاي ءوضيدلا
 مليم اجلا قرصرسلا " [ظ رسم وسكت ذي (ىلدحاولاآو كراملاو ملخناو فضح ا سر

 لاتمام سل إ مرق كي (فلّدخا نافميرإ هود امطسسف مات لك دز مصر انولو
 02و 0/ؤ داعو من ذئب ومس علة اف نيختمدولا هاش رلأ| رداع وخجا فاح

 يار هيام ةداعولد صاضعلا ةوصمردر نيس نان يا بحنو مش دالك

 تان تس درعا 20 عوطتمملا ناسلل افا شدالا
 تناك اش (ثنوكل لل مف انماد ىلا اسم ملأ 14 جمس ا رمالا

 000 0 (يمفف ل9١لب عمو عين سه( عنضعت لطب ناف يطصم
 اهرشرالل بجو ف ع 2 نت ناداموعس نظل ةبلعن ا اوشدأل هو
 بحو يف : (لب (ماقو ا ل كلذد صب تطفس ناك يش لاخلا يح 2 تلزل زف لج سس يظولا ولو

 وكقلةمرل :ئعقنل اضف مع دو زمول جيو شر الو تالاكت داع ناو دالا

 لاتيه هضورلاهزيجشلا مدا ةزنمعنولاؤ قوم *اكرثرمالا اجباقب بجيرنالشراالا)
 ل اجوس ناكر اف: عننا مل ماك ءا دوس | س علابولو ل و كنه زب ينل غرمادلا
 حفرت دوس اًءءاضبسوا ءادوس كلبا عل دالؤرض اى (ضيب تناك اف شالا مهل عشت نا

 ةلصل كلذ شدجيماؤلا ناو 5 :نداحيىلالا كلذ نوكيإلاولاةن اذ :نزطاطش
 داك د6 نا تدوسافانس بولو شرا امهرل (هرعل نوكي دن دّدو٠ .:لعل نوكينتاولاكدا
 هلع ريكا تجود ترمصاوا نضخاولو دوم خالاو شرالا بجو دادوسالا 0 !
 ةاقسوا ايلكنانسالا علو وداجوسألا دوك هلا اناا يعم ,اطصالا زجر ضخ
 00+ :٠ جا د )ءدازناو ب ايحلا يطب ام بجد طقس ذا اود

 ترهدو لانس نلكولوىبانلا أ نابرحو اولرشرالا لبد 6

 امىيرخ# ٌعءدديدلا الكم نايل نلوضعلا 0

 ًاسالاوش واو لرجل ديب +بجو بلا نلاوه أك نانسالا امهلعناكولو ةيدل لوضن خللا كونا
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 ْ رفا
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 دعب لايلاو ةموكلا دم دل ندتو ناو ماوكلا رمد ناضا هجو بولو

 ناو فضلا امهءدحا جو ديدلا لاكام شد كاديلا عيسأتل اريرقبلا يوبس يشالث مايا
 ضو, ةبنكلا مك لخد عوكل نع مطفولو عباتتاط قلب يدل لكتو ةحو جاك

 تلد ثلث هايل اره سصخ مادنالازع للكل بانه ع عمبص لفرد دعاس ع ىف ل وف العب كلا دايو خدت مل يكلم اوقفملاوا دعا سلا زم ملت ىلو عباصالا
 ةولو تطعسو تم,موتق لإ برطول اكص اصول اممرل تاششرصربص اوا لي برطولو

 ءالشلاؤوةيرلا ست ادب 20 يعمصا ديد بحجتو صاصق الو نيئقصمل م نيعبصا
 لجأ عا الجمد فصنلااميرحا يم “تالجلزشاحل ,هاشد لولاه
 0 مرّولاوعب (ص الا مطعمي زرأ ايدو :يدلامزلر (ققلا ابي شمر طخ الجرم طق ١
 3 رفع ال 0 2
 انس رشا لو انلا عما ةملخلاو فصلا ام, دحاخو ةيدلا لاكمال ف نامل
 هي (جيط ابل دحاركبإ ناو ناذ ةدوكحاعل تجوردصلاةرلجيؤرشلا عموطق ولو
 , ١ دلمون ابتدا ةورننل ملح طقواوربو كاز جلاء طجف هريرل ابدت

 ناسمةسافةروه ان تناكولو شرالارهرل د اشض امير بطولد نيس الاكب وحوملا ف - خا ص اَيقلا وشد نيف ال ايوزموكلذخلو رزملا ةرعاصتلا (لع ودا د يدشلا  صاصتالو ايون
 يلو رفصلاو زعبشل اره اكن اوةيردلا لاكريضوركذل بست اذلا هوك خاتسجو
 ءىطقولو وكل متمالطسسبلبو ضب )بإشعال عاج ناكمازع عيحولد همعوا نضلاب نما صاصتلاو مالا رمزا شف ءزطول ورموز شالا هوا

 مدرل اواركألا ةصاصقلا دإ اولد (ضمل ابجو مسبناو نكد عطقولو ميرلا تمل عطاق 0

 يره اولد اهطسقابضعب و فشلا لعب هدا جت نكمركعل ادوازيشلالا ةس
 انزج مطقولو ولا دان ةم ولو دزه زيط هلا رد ء '. مالا هزل اوط عطقن اب لوما

 ماو لا شل اكشرماللبجحو ,تعفنم يل ز فاوطر قش ددمولحر دم :ف شح ا تعا
 ن ايثدالا 2 ذل ةموككلارتمزل لوبا رميت بر طولوتموكح جو كت
 ىف ثلا انلاتيلالاو فضمل ام«دحافو يلا لكاس فو ناشيللا .: 2ع |رلا ف ئعفن تلا موامودو (ملسدامهطاضشلا ام ىدحافم:يدلالمامتد
 ول زاك رعسسلا جأكميلا ةري مدلل ل( صياو ظعلا علفطورمهشبالو دللاو رفا وساع
 رتل لاو تندن ناو مول اقالاو زب ظنا نا ط سل ابجو (م مدح/ طعب مطق



 اهيل لاكاسفو ذل نانرشحاو اللا اصءو كإغشلا عر دم اخملا ةندلا
 :تونيطأو هلفررحلاو يعملوا انرملاو اهّرلاو بيثلاو كلا ءاوس فضلا امكيحا مو . (نمهصيم

 بكااواة مارب ابل |معمطقولو ةردلا زن اناشف (صيرطولو لالا يب اكاهرمغد

 ضال اعب]جل اره. ىطئولا ديلا عم موك تنجو ةنامااو ا فاكلا متعب
 هرتواحر وتس وج فال لكسز طجكس نان رع

0 2000 

 بضواواهربعد رقع اهزاضلا عملا :مولحل اف مكتمل نآذ ءاضلا لاذ 00
 لجل ع ادا ةعبلات 0 ومرح

 2و ملاوتطاو فوغ رتح 25 000 الار
 ع ماذا ديول لاكبر طم علعسحو مرات الفةقاناهجيرتلا ا

 باف مج ا عيل ا (ررجوهوزلا ١
 تحب -وارقاهرعفنل 0 1ع يسوم ْ

 روهلذمرسإب جرجا وبصا شرا ردمطح اهيل عطا قاب. ىرص | دطقسول

 لصف“ ””قلذك 0 اررغوا#
 داجاولا موكل دقن طحرب نجي صحد ايش ط جعل فايز صحي افز|مالإ»
 لق )د: عاونايةومدق مولر اهلل مئانملا ميه ش اكل ؤ طل الوالاإع
 طبضلازلما را همعد اه سلا ول يزملاب رتل ا و

 كذا زيموبة شيول اموبزحجو افلا ىف ا مويزجت اب نام هرلأب

 طسفف ةيسفل فرعتد امهمزعحل ابل عف موطننمو موق باوص )باقي نابوا
 رام لزب مدام 0 كوري لزم يدق انامحا عرج اصول وليبازلا
 ١ اهءلقيرم -و ةداعرنم جب :ةرالاءءءفنو د رااذا :حونسأخ وهرم

 ١ فاعلا وزب ا هاد هداها لا
 "نيل ةراغو رندلا مرا (فسسالا]ق تامداق فقوتبف لاوزل | اوعيوتاا اما
 لفت اي هدجو ل قع يهز ذ طلو ا مسإءبزجرارثبر 9 اامإزكيمل يا لقحلا ارثهرللا

 حول لقاك لةممغوازجلاو ديلا وطقوس ىل اكس قمرش اعل ناو :

 شبًلخدياو تايد ثلث هزيل كب, نور رلجيو مي ب عطقوا رة >لخادتي
 فلؤغلا ل6 ابو نار رلقتلاد ني بيرك جركل او صبا عسل دو ولا

 نب



 كد د ةةدتيه نشل اذان

[ 5 

3. ١ | 3 
0 

 مخام ا ناو مل اعف اومل لم ا مظانذت١ تاولخلاو
١ 

 اعز اعل ناح ظنا ناو قلح الي ديدل امج ا ىصتيس م  | 00ا 00 : 7 : 2 : : 732-ك
 .٠ هج ) 2 3 1

 3 اهراثيو الاد ام ةملؤل خان وفا 0 -ن كولو مسن

 0 يوم داعب "و ريرلا لام ملاطيرا يو ممسللاف مسن ولخل ةرظند فيو نيج اكو :

 ل ا هبال يم
 1 : صو يعبأ. ا 00 5 ا 00 2 ١

 00 مارال رمادي مالو هيدا تدخر مدنا د ظ
 ||| » 0 ام ناو لخادلا سقما رقاب ملا/فيطلاول هى تدر ه داع ناك ل الا يت ذخل «

 ا يا ا : اع وبر - مو

 0 مقطن لكذل لطعسف قطنلا ناوزلسر وصوب ه ذاولد ةمولخا بجو قاسيرولا لاو وس وس مو

 ا ا ِ ل ل جدني ادن

س |زقفولو ل ظفنم نراعي مل 5
مدوت فج نام نزذالا قدح حم

 ا 9 ممزاكن انو

0110101 0 0 
  5 0 1 6 1 200 | 7ش ١

5 1 
 م 1 5 32 و

: ١ 

 | 2 يسوم نارتو 160 عر لل 3 انوا

ل احا مك ابا درسوا زمن مل ناد ممسفل اعز جنا فلحو وب ناب عما 0
" ْ 

 | بسم . تاواخا ل مد مهيلتلا تين اجاركلاو ليزا قدا ععس باب اج يداولو ةيدل خلو

 ١ عطوان مه يدارد عب هل أ دصر اكو عسر اق هاو رك« اير
م هل ءاوساههصض اهيا و يدلل نقب ةذاقدرصبلا تلال

 ا لو لوحداد وش

 ١ ىدق رصيلاد وح نما ]ف غن ندع لاكرتو اين وطفول كمي دال با د مازغ د فغالاو

 راس كو اصق هلو همم لا( ١ لص تامواو مهسلاةب انرلذام يعم وذ لوا ةوملا
 ا ولو ميدل 00 كى ١ ' م ل

 ) ظ رغم لادرول ارللأولو ديب قدص راو يع اع ١

 ١ : ةريرح_يرطز موا او درو ميليعف اوين مر هلل اقم كر هوفقوبل ماها عجو
١ 

٠ 
0 0 : ُ 3 ) 

 قيل مكاو عر اد هيلع نحب اهالاو ل (ماذلح يفرم وا يصل 9

ناو تاققمالا فدل لخ مل مد ذب اوديو الاجدر د
 - يننالف اقل دنت 

 اكواب هولق نياق ليعل اصر عقتناواور كذاك ادا وجدي نزعل يدعأ باعد داود
م به لاا ططسم بجور ضنا هالا لرب الر اصف عشتوم زغيب

 بحت فريم لاو نر 

 ظ فقع نقط الما تبع [ييوصب اقف الو هح هج و اورو
 ظ اينو هيعمل اب صعت# ءارلال ل قر تح ( شذ [اش ع (شيد لغو و هاو صوم رصل

 0 0 ورليلعلا
و وي وح ( يشف 8م :

ونو عتب صع هارإ) ل
 ظ ا

بضبف هاسنا ىلا اعملو برز ناب صام 5
بدا رطض ]عنو تو تلا ط

 ؤ ٍ م
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 لانيو صخب ىيغلل (:.ىوعلا د صم مليلعلا صل امو .يوصلا, م دابرلاب مم ملأ ع يهل غل ل ٠.( وعلا ذل 'سضمق ءليلعلا #_ مونل مو ”ريصلا و دانرلاب ئرلا)
١ 



 4 لم فرو ءادباكللاو د انقدبع تاهجااغ را ترا ودب يلع داجلاو
 000 بهدادملاوهنأب :يصلاة رصد يرن ذالا ىدحأ عهم ناصفن ةيمر تمارا اذه
 1 2 تاج ارباس ىلا دانطا قبس نابل يلعلا 2و يلعف قي هظندو رمالكو ةءادذ
 قب عابد قافمزع رمل ادرصبا كاف طفلا حجب ولأ راصبال وو اسم تو [فتافرعا داو
 متصرل  نربج ةضخ والوخاو ارشمعار اصف ميطولو ىضل ارجو يامال يعلاب و

 :بادح ضر هذدولو ءاوشفلا علفب دل رج زدأل صا اىلعوعاراصنا زير
 رخال الاكو ءوضلا وعلب تعلق ل اقف ءةدحارخا علقو هدوع جرم ركبها لاقو
 70 الاةنموكحلا مرلتق ىيفاشلا لحد ير. لو كلير يل<ياجت اق دضولو نب اثلا قدص عب
 ٠ كدئخاولوألل نيس علا اقلاو صناو يدلامم ليث دوعلالع:شيب عقد ن ١

 '. ىلع يارجل تلاراو مشل ىلع وج لا !|)امىشالو دوعلالع نيب لوألا يي ناال اًميدلا ظ
 لاقو ا رح ىشهلرا و :يدلا لاك معو سال 1

 ١" عجم دلام يقي ا مبايقااجكل داو عمسلا قس مفاد ةوقلا رنا لها ظ
 ٠ تماطل حلافالاو هيف“ قال فلح :ننللر معو ةديطلل نهد ةندمو ةبيح
 0 تح يزفملا قدح: عرق ناو :روكلفالا» طستفلا بجو بهاذلا, لد فرع نأذ

 يدزخاولو نقسم لقالا طي نا مقر طو الوب عرب دختو والا وار دق ثلذد يقول برج ناوفسنيو يلج بلا تلح اكن عقل تداوله رخال بن اجا
 دوعل كاف اجلا اقف كتم دج مرزع فنا ىلع زد عضو ولو درل جو داجض هلل
 |ذاذ خو او دهيدلا لكم الكلا لاطبأ كو ىطند رس نءلضلح يجو: يطاكلاو دل

 سرخالا فل أك ئلح مطر نافسنك م امءةممرصم]ه شو مولكلا ع حمي
 ١ > هزه طع ةياجلاب لطضنش اد لكك ناو ايدورحملارطتل اف غلب رك .:دث تاغللاذع 00 ةطلطفور اد العايدلا تعم طدركا عسب يارجال طبول د ةيدلا بجوو

 مولع عرنولا درك كلمجو هزل لعد ا اندرحا مقال عرتوي كاتزعيزسي»
 - اهضرهد ن اذ مب دارتعا الف نارركم ناذرحفلا مالو ةييرعلا ب ترزرشسحو سنام
 - ادهوةيرلازه جنب شعو ةسساع رمز جيجو اينمدحاو بهذ نات فصل ابجو
 َن ار عيرموملا طرصبو ريدلا لأك بجد قمل كاف :ةيقببا و موزع لإ عْياَدا
 ملعيجتو فلرالل م داك اجل فورحزه فرح لكك ةيتلكن ررشعو ةدبا قب لكتب
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 بهذ اك مئفُش برطولو تا اطللار 57 ءابل ىلا بشائر تخا اهلا هلكا

 ءاملاو معلا هد ضلك هذاف تقم واواولاو م ادع افلاو ءابلايهو ةيوفشلا فورم

 احل دداصف بولو لكلا رنعرهاذلا طسق بجو ؛ او نيغلاوو أحلاويعلاو

 نوار عرمال تلح ا ءناسل ٌىبولو رلطبا ىذلا فرك طسق بجو فرب

 .قلخ ورحلا طعب الن 2و ةموكتستجو هتفنل تدافع ناكما !تافاثوا

 لاكبجورلاكبهذاذا الم اجرب شعبالا تالفذلا لا ترثال اك وامس ف ابوا

 لادا نعناع الد ولو ميما لع |. رسب ا هاعورنو مضعرهذولو :يدلا

 ١ ذااول اقل جرلاىتلاددرللا مرتب كن (سللاةيؤطنلا ميال ب تكلةهيدلا

 7 اسلاايزعرطق ولو دحومي دالاممرلب ملرم 0 عطَمل ابرناسل لصاتسا
 :ضعابهرف ناسلا طعن مطفولو نإشفر لاه معمول اكيد تجد مالك ل طبف

 مهدالنصبرحو د لضدهنخ كسار الكا هر أكو اًسناكم الكلا

 العلا دوعو رير] !فصدبجورسلعو ام ولكل فصضهبهذذ وبرل اوطق ناب ا

 اصوات مول مال وثياطبي لهذنأسلرنعب انقولو ارم دلال لبعب
 از دك لاو حناسلا قبو رتوسبا طر 7

 18 . تججو ديدملاو ميطقتلا رعد اسللا ىمإطيان اخدَيدلا لاك سول ريورملاو

 يوما هند لاهو :كقيلاوا ن سلال اطبع رتب انج ابدل اطبإ غو قوذل م 1

 لطياذ اد اهملع عزوت ميدلاو بو نمل او رحولملاو ةرارللاوةضومحلاو اددلحاو قولا

 0 اهزع 1 ذل حرس اسحالارصقنو لو يدا مخ تسجو ىحاو 5

 ةداحلا اضم احلا زعبل قرط د .اهشاب برع قوزلا باد ةباها كنا وو دمت دلا

 دفطنو ءٌقوذ اميل ان ريض بولو دعو  اقال ويف اها فلحء هاركو سعت ردم ظل ع

 جر رهام غعبلصي ناباماوهو ةيدلالاكلاطب ارو ضم اا باودو

 يجامل طسو زحام يدصيف نانسإل ا لعونجناباماو اباه ذو ارحب : (ةهكرح

 ا ول طباع تاكو او عايل د لابحالاووأ أنمالا شكك داخاورش ه.اعلاو و اورعساتلا خم

 لاعإلة وق ؛|اط ا ه]طباولو كاتذادختو هوام بهذ سيثنا ضر نال

 امزمولجتبخو اوف دنس زل شالوا اذ ا(ينرووجولو ابتتد تجي

 رم لانا ةدوكجتسجم سلاف 2-0

لا ادءاجبهزذ بلص ءوجولو ارهبسب كوكي ااوربوجيا ريبسب عاطل
 كس



 ,ىلو ل عاج ف عضولو ماىطل دز لا جاو تيدا لاكبحو لزتي (ملمس
 كنزالب نوب هدم راها لاقولو بع نجم ' ناخإإ اجلا رلذاو رز عضو ا مب 6 خود
 20 ىلا لا شوح كرحو مرسل شو ىل صر سكول و مسضن لجو ذل عجبا

 ولو وقح تراس قل الالة شمل ماطلع دك ”قلع ظونجو او
 ءاننويحيو سور ممطزحولو ميدل ثجو لفت دادشدال الص ا بارشلاو مامطل انف
 ولو, تنقح - اكو بلشلاو ماصطلا وفن عانس لات اعملو كي درس نسم
 . :دلا] فدوة دال اءانض رشعوانلا هر لقتن ا هموح بجو ابو باشلاو ماعطلا عاس
 ظ ولاول كابس عزي زجاحملا عفر اهرمخو ا علا هاب سبدلاو هبا ليزجاحل عثروفو
 (نمار عن وأب نقف ء. (ضدالا فالتخ اب اظلغو فخ (نصق ال زكي ذلا فناثكو مولا بجول

 عرضنبالاث اب لم دبش نول نكو اه« [ضفاللا اههطع ب (ضقاوسلاهل اوريو يعض نوكي ناب
 . طرت وزان فقش ا جاع ها رما ىكبن اب (ضهم طخ د اندق و (يلاع (ضذالا (ط و
 هي قزنال) ءموكحديرلا عمرمزل علوي كسمسنالراصو اه (نمذاولو (منيفيضاه اطنذ
 ]  عورلا عر شيب وة وتساب اول او ىنازلاو جوزمل انيب و (ضفال (بديدلا بوجو

 لاشي احلاذأ ناك مخ اهب نإ ني اتلاوارج ميو ع اوبا دل ابل ارا يلع عوشالف .جوزلا زي اي ويحا نال طنا مهلا نا نيالا رجم يطا عنها دم
 ناو صاضقلا بجو ىرحا ةراكيرل تلازاولو موكل مب دم او ةاكلإ شر ارمزل عاجلا
 ما نسوا تاكثاو هموكحالوررمالو شرا لف ّمع واط ناف ء البا هلاب الان
  ميدالئطعس ءاضفال اماتلاولو ةراكجلاشراو (رعن مليش روع بجو موا نسف

 انلشف ميري بطن اهرئيدلا لا امم لك تن ىعشمل اورطبل رشم شل (نل ا رموكحلا رئمزلو
 ملوريرشم طيف بلص برطولو هيت و بجو ]شف ,ىبيصا بولو ميدلال امك بجو
 تبجه هةيد الذ يشم داع ورمبعا ناف لمدن: يحن خوتالو ٌديد بجو لجيل خت
 . كلظو لرصسكول و ايدو رو شعد ا اصكمإلا ج(تحاوا ميش عصفت ارث ا قبب نا كموكح

 نا بذكو ىشملا ب اه جودا جاو رزظل إال هموكحيو ىشملا تاوغل ةيداشجو ملجم ٠
 ةئدلادخ و فلم الاو رب نكلاب ىشمو لحن اذ ةلفغ# فيسل ابرصقي نآب لحما
 مق زح و (سفنل ىلإ ترس م ف كارم رك اهلازياو نر طالإ زر هك ام عيجت أبا نامل ما لجرلاو ركدلا لمن تب د جو معاج و ريشمعوا ريثمو ميشع مل صلاسكو بهدولود
 تايدلا زهر يمجبجو تيملوات أم ع تلهلنا ناو ةيدلا تعا لامدل الا لست ىف حبا
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 ةدانسلا : نوط شو (يلعىهولا تانصلاب موعض امي ن م نه ةراصإل كلتض فش ان تبن بلا دبس هيدا "راسم , لخادتي الف 2دكيا دنت ولع شو ًءاطخ اههنسبو ادع شعب جلاكا ذا

 رسولا ملت لو دغر هلو وضولع تدر و نام يلع غر طصأ يدب
 0 عهد (جاب ايش ملا جلاصمن رتذلب ناو ءمامتب تجو ىضعل كلذ شدا
 سارلإ ب عو عمص| سرا غلبال ابو عيصىلعو هلع شرا علبب الن لع ا ىلع 2 وجوا مص

 :فياجو كوم لانه نكي ل نا ةفياجشراغلالزلعبل ل عو فجومرشر )غل بيإل جوللو
 : عباصالا هي دول لن لع دن (هياو زحضوللا غرمرقو تمهل ايل بجتا و
 ازلاوا ير هلشملا |جررلاوا ىلا هطقو عيصا الب مرقلاو ١ ارا ذكو
 نارزوكف دنلاو ناااورزغل اكءدّقمرل شل وضع ع تدرو ناو سنل !ةيدؤلبتالف

 سنن اهي د لص قننب انعاو (ملعدارب ناد لرلاو ديلاك/ّدقم ضع ةيداهيواح غلبت
 عابامال ذي د امدحا عج سوكح لبي ناز ىضعلاو ىعاسل || ببنيلا ال هزحد
 ”ىيلاناصقنو لامرن الا »عب ملعون ميرندا زاب ماما« ن لعد اني كاذ
 د اوي هز يش وا ريف ماو عاجواب لاجل سوا ةلعفنملا طيز صفل و فعضل ك ىلإ لك دج
 سما لن الار تالاخحلا برقا ىلا طلنف "نوت صمت لو ناصقن قييرلتاف يسع و

 كل ذراعا مدل ن اليتم لاح 2 !!صقنر مطب 'ام ناصقنلا ةِيمرتولا تنالاحا ٠
 اييْط نحو هلاجلا نازل غدى شالف اكرناطيسول اود حاجا ةفخر لعب مناف
 بق يدب مديصالقف تدار وا :مقلا صفين لو اًمسو ا هنآ اعبصاطقولو هد (ح
 را طوسست بضولو (علقب ملا هرمو ل اجولعت مهب نسل و لاعدا لأ ىلا تالاخلا
 ل اننا ار عب غبيو طح اوا دوسا نأو نامضرب قلعتت ملؤلاملتد طورخا] فتطو رطل

 لازلت ظيباث دبع برطول كدرلا بجو :دوأكلل دخار عب ل ار نأت ةموكح تنجو
 ظننا اسلاو ىدنمعلاو دع اسلاك جولإكرمارمريغز ع |ظعرسكو ا "وضع مطقو لو ضاسيلا
 كا لقا بجو وقرب ل ناو مول ضو زلادا وهو للخو فعض افنو متسبب نأ
 عمم اننى بج سيلو كا ةموكلا تناكم اجرعا فصنملا عم داب حفتسي م ناد
 .مدقملا ::ىحاوياو يرخا:ةموكح جامل بكحلا سيو لوالاطفنب مم لصف ناق [ ينم
 اقل اخرها حب دا نادك درب او !باوح ين يتضرر

 'قهلح طقولو هد ١



 لامواعافعو صاصقلا و إلايل] هسبوم ةببانجربعلاانحاؤوإ يو روك هورفو

 ”ديبسلاو مب نآيتلاوعي او ايشرنم قد نا نع نسب بشن الو رشعيلب امتنالو ة قرن قلعت

 0 كي رأ ل | اق ل 6 4 5 ا "رائد صا

 اسم انخاشداو هدمت رم نيرمالا لق اب رغب لا نيبو عيل ىل كنور سفن ىبب نييزايزحا ل صحا
 تسلا نام عيبا لس ذاو يل عنخ لإن ضلا فرصو ىلا عاب عسزلد يقي 1

 . هالذف جالو ظيحولو رطعب يرش ز هدو دا ننسلا ذاب نادلا رجالا مدهش لو لكوربب منسم
 مام نبرعالال ف ابنتك ءالنل لق ب انللينز كاف (يناذ مروي وا عاسب لسن ىنحي م

 وارقسعو! دربتلا ملتقولو (م خرا اينما عزوو ويب وسبل ءطشاولاو لش اد ماو
 بهدا قاما تامولو ,مرط ل (يط وولو نيس لقا 2 ارش |وسرل الا هي

 داانخاولو هدول معزل مطمن أو ىلع مل الونش هربوا ,ىلستل, نرسلا ىل اطيب نا لبق

 داس فحولو عوج, الد بهوأ تاع كلوا ابان نال ,ىبلا مىحرلاو رمزل ءارفلا

 | تنجاورشرالاو ةبانجلا موب امنمِق د عاقالاب اهارقر بسلا اعيرجورفنوإلاوع

 اف ةعنلبهزحا وي اذ راشاواض اجريسا جب ول اعجاعس
 .اهنءلكاذلاةيانتلع شرار اً قيق دنا داق ,مقوفحررق رام عندبساد
 : ١" انج ةناولو ةباس للا رنا راو عيقزو ال ناوداو ةيايسخ
 كمن لا سساوإزدلااوتيبق ثناكولوضرالا هنلب فرخ ةيآريخاذلاو زلال والا سنراو

 متزخأام تازلوالا سم درتساو ةيارسهخريسلا سمزخل ةبارجيلوال| فةياوأقا
 ليقواينا:هونليإلف وه انلإ تاذاب عهد اذااماورابنخاب ارفلا عقواذا|ريفازهلبف
 .. يندلد تءالالق|ةب انجز علهمنلانزو ان |رئغجرث ارفف نقل جولو فقال
 ةرتغوا حاضيابرجراغربع كولور حاو ٌءارو الاهِمّرلر مل هقتعاوا ريلا هلنق ث تارانح

 ديعلا تامورخاردراعر بعلو جرم ناجيربعلارب علقم
 مظاتارخملا تامو عطقلا] م

 اهلوالا قالو تايراضتيعزوالب صن ريزةصحو هتيقريعلا نادررلع بجاولاقلت ومب
ارجلا د ا/ةتيقلا زصنالمتبق نم صقن|ءريل|ةصحو هقم دنيز ازلإو هقجزم قب

 اهاةح

 ان انإ عفصاذ|ةيرلا تارووم و عيألللا فرلنلا فارطالاراتعأ طقسا فنك أم

 عصسو رطو/عز صرخ سراع حاصولوقافثا هرعب توللو تايض ]و تاروةقينجةعفص

لا ب جت ص اصفالق تاموهبيقع طقسور عر اؤرهت ارمي ازإقا
 اقاعبإ ةظافر غي 

 ضرالا محبو ىلع ىبحلا كاكولو ن امضالف ن ارب حسب يسفر جوعطقسواو

 اصور هتلقعإع ئظلغم هيد تجول قعلإ شري عصلع ًاصولو ن اهضالف تامو

. 
. 

 ل



 وو

 ءمفييعصلا ةإلل عرس اوسولا هرم ذلاو ىتعملاو ىزتلاو كونحملاو ن امض الفجل اب ىلع

 2 ايصل اكد دكسسلا دي ىربلاو جالسلارم او زلال ايظقت ا صام اورتم)لى ذل اوصل 6

 هلقاعاالعةففخ ديد تيجو طقسوريبوا تس لعوبص ب طط ا نيبص | ءجاصولو
 0 ءا 95 1" | ١ ١

 ميلر كاهل كتبولو عركسو امس لإح غي د مصل مال سيا قيقا
 ا ا بج نحرج ءوس ترث ذٌءارحا ىلا او دنلق اعلن لفل خم نركب ديد تبحو أع درج نجف“ ١5

 بذإلا مق اهلءنارغلاف اعبي تضمبجافاهر (ضح اب ملي ْ < الا ن اسلام اهم ب

 0 امولو ,تلقأع لع نازعل |بجو اعز تضم جاو الماحم أمالامع درهولو

درب (ت شثردح 8 نان اعفولو نازحالف تاقربوسر لد لجيل مالا ثح وا
 ريشا

 بجد تلإهو ةيرهدواءاعؤ توون ميو (ممضبو نانا :تااوب"جاصولو نأ
ةيعخح ادزح مويخولو رتل اعل ت امور نانااهرط !«ناكثأو ملام ن اغلا

 تئلتو 

١ 
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 أو : م م# .., ل ملل عا 2 :ه

 || داوصشرالاقي قة اوحنوا :مم ثرافت دم انصير هوا (وريعض ايش وا (يبصوض ولو ن اينطالذاو با درزم

 | حتاذيا ةامعدا اسوق ن اكولاذكو م قزف وا لاقمنالاو هلال رق ن اطال رج نيو اوبس سنو ظ
 00 م كاتو د : ظ

 ' ريوس“ . عوجفوامومسل ب لانه ت امولو يلونملا بسلا د اجو لي دشن اه
 ءامدء مسفنتلاو بف فرس ان (ن١وّس ولو قرخف املا. محطول انف درملاو ١ نلمعلاوا

 نام المل كهو هيفا نيكل ت0 0

 عضصوعو واليللا ظ اعاناكن أب هلرغف مرح : 171 بولاطملا ناك

 ولو لقاء ِء مظل فمي د ثبحو بوعلي الإ تسل اب فسد اؤا تاطغصر يب ثنا ض:

 | ميمسماو بجو يضم اجبار عن عيت ع ن (ممالولتقو ماطو | بوي عمل بقسم
 ميلف ؟!ءرظلغمّي د تجو رع مميوادبلا ىو امل فغل قرغت رح (بسلا ليل < سس ل4

 رلصواو الذ كو قف: حابسلا لعب ان ولد نعم (ييدانئبصلا عم ا بطول اك

 شاف نحول كد ا بسط تقر دهتسول الف قف مير ءاطارخ داو ىلا
 تفلنوا تام وكاس تقلاوت رفع دف (غم ع ضواطبادسخناولو مانا لورتشير و ١ اطيكا مغير قتسصرن اب ناهالف ىف حبسا ل سيل نزلا سملو و د هنت ١١

 هل« ناهغلات لكما نذاب سضضلان اكولو يلع لالا ن ا(عو دلقاج|عوسقنن ا نازقلا بجفالم
 لئناهلاف فارصمالا قبال اه كنا (ه درمو جر ةرساو باد سياغولو متلقأع للعلا

 و و رح اطتسو لرغف بص و) ثلاث ل مااعرف الجمل جر لاحواو ملقاعاءوادإ ٠

 ياو برجال ريفا مدل يسال و لان

 هيي 2-5
 ” ل
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 ال افلا صرخ مدا ادا نان هله نؤلدو
 0 احلا كل ودللوارم مولد ف ا لولاملاد رزق ملال <سقنلا زمضم اب سفح
 5 ا الؤرس ى درو مد ١> الب لنج 0
 000 عهلذ اره نارا نكموانف كم تءاكوإ؛ 7
 0 ادد ها درلهد ةراربزطح
 اع داحل اةءامهجنيح ملا رسم سيو اهابحاصرعف 0 5-6
 ظ توفوا ذا الا :لفاعلا ريدا اهعرباطش بابا شجع "ص اصلا (بجو»
 ١ لل ايت ىافت,ءالاوا لاهل
 ظ 0 نحارب 59 لال نذكر فحنا هراد

 رغحولو دىعلا <ناملاث ىورت اع دديسلا ةهظعاولو مضرب ملل ىشي ار عفا ا الاول وزفح اب و اضرك عر موفح ار امينا انك فز مكي مدرسا
 يخوت حدو ذاب وضل كرف فحل امك رنا جاروضب تشم ذ

 قرإملا عكر بو , !امرمصا ن امج ن ايدل اف درفف ركام نذاالإ لخا دل دو
 بجو مب لاا -ن اف من "لعد ناو معو لإعل اضّرقمو ضو صلخل

 بوو اوا البل ناو ا ناورغاحل لَ اعْلِع
 كيل بصل لذ ارطح + ن/ارا لاكولو نامذالذ اروصب دا اد[ ناك اويفاكل لفالع

 أبرم نا رضتياهيبمز نا عياش فحاذا مرارلا ناشي اغا ظ
 ةييفزمرصالواعساو ناكنإف دو دوا اهالا ن ذاب محن ا يوس ناوعل بجو ٠
 يسب را أحعاتحأو ءاعم اس نا لصابةحت اطشإل
 41 نايىدالف حالا ن ذ اهرمحل اور سسظن زةيعط محن راومود 0 0 داب

 ةراوجرالا ناو ذا اب فيو مرا والدعم ةزعفلو ناوذلا بجو
 اد حج ئبواواسار 1111 ظ

 (ضن البهو ءزا دج لسوا دهمد'"ن اناهدرثولو ذاخج نسانلار عتيل ءاشن
 ْش . مهاد عر بصيبوا دو ح ع وقس دول و دو دوا ًأمالان ذاب و ن عض هلت ال امو

 واارصح رج : رددوا هلكعاد لاسوإ ناسا ءطزنلم هل نم ناعوا ةرارم طرا

 ا ناضل مو .دي هلم كش تلد امن ناسا مب (نددح

 ش/
 نازل رانك

 نا
ّ 

0 



 و
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 ,بايوع اند عضو ولو مكر ذالا نو دبو دههش !لوتموا مامالا نزاب ناك

 ءببانو ماسالا نذامجعزلا»ىن اقلازمءع قبلا او كذاوركحلا كل ذ سا
 جير ديد لهو كاسشامدزت اوبك ةكيشم فيضوا وسور ا 0

 ) او نام الذ تطقيسو اعضومزتباوا ضينلا ايل اف بام: 00 1

 وأ ثكرملا هد اخو 0 ناين 0
 00 ا وج جميسق اك دوا ان انشا نسفرف كرم بوب اوف قوول

 لاقأهوض)طباُم ناسسا نبع هنمْيِنَب اصاخ وكم و ٌبطال اك ن اكوا لخاح

 ظ اناشا باصاو ودكم مدببلا يرن ككعزف انوع بصنول ازكو قيلعتلاف تيوغبلا
 ْ الف كنل ل جز ووعتفوكل مذ غيل هكلمز ماع سير ولديواتفلإة1اًنقلالاق
 | اعلا امضلابجحو ًناشا باصاو نادزم جداخروغعولاورادزم وول ونامض

 ناسا ييعونم باصاف جساو ةبرطيف اًبطحسكو لو لك اك ءاعتسلا هرج آلا
 | 00 يلاوضلا جانبلا عاشا زوجت بصق ناضلا بجو اقييضن اكن إو ناضالف هاععاو
 , يلاغن اكن اف ناضلا بجو فلي كلم هدم دلوتولو طابكلا"اسبازكو عاشملايلا
 هودوامايإلان ذاب ناكن امضلا بجو تلت وا ةكاله هنمدلون ول كله نمار صبال

 نامئلابجو ل مايو ذاويغب مف هكدوا اًطاب ايف ؤاوسنموبو ديلا (حانج عشب لو
 ورده رتذاويغبإخللخدولو هن ذابويغلا اح قرن مح اكن اهضالف لهل بْذابد
 يع طقس اف مصمج ل ذاب ينب ولو ناضلابجو مّصعن ل ذاب زخد ناد ناضالت
 بج 4 لها نطموحأد كذاب ]حد لح اج دعوا هريغ حعطتسئاو ناضالق نذالا
 ظ نإ صالاسوإ وشن وب فلنو ظفصولو (يلاع واش ٌقاوعملا جاوخازوجتد ناضلا

 ٠ وس ومو ةرتسناب اجداخ ملك اؤيد ناك 0 ْ
 ظ طنفس ل و ى |مرطلا تنص: بجمز صال ”ريطتسن اة كتذكُف ضعوا جراخحلا طفسوركلا
 صف مضيلاسنا بوت يعن اؤبملا ا عوغدولو باباي فة شب فلنو جانجلا
 رلااليامماسز او نأضالف يدب فلو طقسق يوت عواشلاب اقص ل مادادج بولو

 جميهرموكت ناضوقطتم ادع اصارككمإل الياس انبول ورطوقسرمدلو اه 00000
 ٌرفنو ل امهيفل حد عفوي ل ول اكو الأ حالصاءاو مدهل اب بلوط ئكزمه دا دحالساو ١

 ظ اتيردابهاووتسلاب هالداملاب كلل صحرلظإ طقس حراشلا ليام ضعوا
 ول يحرض مابي راشلا الاداري ابد بانا باميلا بابا
 نم ناكل اهِطع تا ضال جفوضنوا جيابلا يع ناضل بجو ام هيكل وطقس



 اب

 اال

 ف

 تاس

 ور يا

 هديب ناكول ارح

00 

 داراولويلاعذ مفَبصنلا 050010 بصتلا
 ”ىلاطلا للام نا ةقنمر ]ةرخاتكا علا ليام كرتشل ادا صلاخلا ذر ادجؤسنا
 ْ تيلاماك جر طولا ع داشلا لا ليلو ارك ران يمت كله دنمدل وول عصتفنلاب

 امة لوف تادمو وا هكا .ةئابلاو نامرلادا خل ماشقوا
 قام فلنو قيل اهعرطناو ناضالذ امام: فلو وضعا كرسكتاوا

 ان (ضالفاعاردوف وارصق (ميل عوتضاذا اما ممل هاجون ىملا ناكاذ) نإمضلا بجد
 قلزغورظلاةءاملاو رششوولو ل (ضالفل نازل يسئافلالل ٍةّدعم اوم قاهيفلاولو
 1 اج يا يسالعملا نكرم عي لص شز ناذ مكونا كاضاب
 ةذدب فيلتك ون طل اف رج وضاكولو ناهضلا بجو مسفن عل صا شر ناذ

 5 يالا يطوا قيرظلا 'ويطلازخ اولو الم ما ةىلصخدضو نامضلا ٠
 - , كونوا لامدب بلت كلين اسنا> .رثعتفانَنيطا نابل لع
 نيرطلا يف هع اتنمف اًوطلا 3: هوا شاه لهو ةرخزكع وامك هزاد
 بادئ ابولو هذ 2 واذا ام فالك ن امضلا بجو وب فلتف
 تاكا الف و ماعطلاىلا يقينا طنو (ةبادو جر بق لزف تئادوا
 'وأ ٍختملا نيطلاوقا لوَبلاو نسر مصوم لارض عشمولو قيرطلا يفوا هكلعيف
 طفرا رجلا تسخر ْساولو تاضالق نحو الياملاد اويجلاوا مورطملا بارتلا
 طقتش امورارولا نازضكابجو َكذاَن درك ةريفلر اردل تاكد اذ هفلتاف ىويعرادجلا

 رازجلاز (/بجئالقمل نذازة و ةريل وامل ناك او ٌةَحِفنو اد اسال بف طقس هيلع
 ظ را ا كام دهت طقس ناو ل احلا طقس نا هيلع ط رسام ناض بكف
 ٠ م اف نأضلاب نكح تيحانه اعيلارصفلا_لةازمد تاهضلا بجو ٍةرَْم نول طئفسو

 جا: ذا)-فضضف هتلِق اعف اسفنن اكناو بيست أم فلاتنلا ناك ٠
 1 سا هع هودي 0 ها الع دال مدق

 د معمل او : هيو ومع دار رخاوضوو يبكس بصنوا
 راصقلاف ءاننل ا نيمو ةهجوو بفن كسلانمبلا وهاولد قالو عردستلاف 3

 0 دو !ىاحوضو ولو قلما دعناضالا
 نيس اوال 0 0 يس

 والرهيارفحواو ن[مصالف اور ندور اوفاحلا ةلئاع



 00 نك طعواربلاف مقوم دو هيوتعتفا جن عَ عضوو رككم ف ابكس بضيوا
 أ 0 لاب رجت لا نهزصحم اير عتي]ربيزضحولو يّدعتلا عافاعوعناضلاف
 22 افلا وامك امالث تامواهه دن ةددرحر وب تير يدم

 5 .زهبدكابعّتعتسزحجو كامو ْ 0 تلاو[وؤحلاوا
 بصانلاورف اهلل نايضلا ةلعتيمن ا لوفنلاف لالا يوب

 هدو واامييلع] جبد دعنا هيل. 0908: عييضم زال تاي دوبل

 ظ ريبلإ رخاوق 0 دي دحرخا بصنو كليف ارهرفحول رن اّيقوتماو يوغبلا ٠
 ظ ش قمنا دعتم> | ةييئاريي مح ولو دحا يغ ناضالت تان ةربدحلا يخرج

 ٠ْ | اضل امر ا ايو ابيررفجولو فيس اورق اعيدعن اضل فابدعنمؤربغ

 || يلعن املأف تابمدأميرتعت هتسنجب هنا داخاو لجل بز ونمو ولو ضل 'ةلقاعيع

 ظ . يتعن اصلا كلهو نائب رع مب مج هيدر رخال وون: اع

 ١ هلا ناضلارخا هذ 5ووز>/ ففارسار كحافابدعنم 0 اولقاع

 ١١١0| نه وولوطاعحلا 0 هل يتلق اعدعن امضلاف كلاث رف: 510
 ١ 2 رساوب 0 :(نطعو ا اعوجمس ىف اهفامأثذ تيقبو ةمرصلابرئ اإل ةدعجيش.

 نجل هادي ذجت ع راأ نيم ,ىلخيف نلاخ امدكوتو زالاب نيريبلارحل و نعوسولو

 تاعي فحخ ضقو موادها ءايفاللب هوم نوط داافنا نا سس ١
 5 111 يف لا وخل ةيدررااس ع ةروعشاباظا دما ذا رطصا

 ذوأ 2 دارعقولووعاو ااًرصعب :انلاولىقاول اواريعافلا ناكراوسدب امارس اك

 كاللدبد اعالعوررهم «انلاوزع ملف ان امه شام دبرنعف هب ةرام ارض ؤينخوب ط ظ

 ظ نافل عئقاولادجوب هيرميس يجامل وج ١ نديِضقاولارثعول ظ

 هجنعو اولو اموطصا راب اريام انامد يت املادباصاخ خامل برق بيان ادا فرغ ِنابَّدِحُم

 : دج سلجرلوانقاهناكول يق وفاما .امتديعب هباصاف هيلا قصئاوا مفاد 3 ةباصاف
 00 06-2 ام كاملا 2افاعل هتان امد ٌناسنادبوثعف تاعاطلا زم امصريغلو ف اكتعالاوا :

 تاغ انوا ةنايخو ا ككرعسلاانيماٌرْنبر مالا جولو ككزكف امكومرعلاذ 0

 20 انالب ا رم ل اقالية يرد رعد ةرتولو ويرطلا 3 مانول

 7-4 نافاس لس ممول اق يتم



 الأ
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 ىبانلا

 د ا ورجل 1

 لطاو اونلق اعيلع ناضلا بجو انلق تبحو رخدرا لع الو هلدمزلاضرحا
 ارا ٌبحاصوا ببستل الع ناضلاف الام فلانلانافهريغيم ا لصفل اذه
 ىسوفلانع !لاصفنادعب ُهف دفدرخاب ناسا ان فدميلاّيرولود

 راما ل ف وطرق ناد هسرتف اف جب سيلا مرق ول اكئئارلا نو د هيلع ن اضلاف
 صول و ضحي 'اطف ال هاج ن اكن اوراصقلا ٌدمزل داع ن اكناف يارلا ٍطعن اغلا
 فريلا ىف مدقتتلا ناكد !لاصئفن ادب ن اناث مرسلا هب اصاذ فدهملا "موك
 موحوؤف مدشنللا دازعجّن او محن” الخ الهاجن اك او ناضل ل ااضقفالاب املاع
 ملثم [تفد ءلثمو !ًدماع ريلعة غنا زخاؤلاف ريب دحاو ف هءلصيم نامجو نايملا
 ناو ريعة شف ابلاغ فير ناور مص ب مصث اهقبضو رجلا عد د حجم |سضل (يلاغ
 ١ بص انل اعز يذلا ىلا ااذاورطحم ؟اطخن لوالا عوف دلع مل ناد مف وقو دمتي
 رول والا كزتولو ررض الاد (( اورعفجلا ناك نارفاح ا ةلق اعل ”رخالائصنلاو ةيدلا
 سشنلا ألا دهن ناف تامولدىفائلا لق اعيلع ةيرلا لك مزلؤاثلا هيلع عت د مدصنب
 زج وف ركلافات ام ناقرفاحلا ةزقاع )عن امضلاق الادر ربت ناد نمر اوما
 -.فاثلا ةلفاع عذر حاددعب دحاو ةشلث زريِبلا يف يد ّدرتولو انركد اما ةمدحاد
 ٠ روف الاو اير رفحا ن اكن ارضاحلا ةلقاعٍوعفابلاو ةنصانملوالا ةيد انلث ثلاثلاو
 انامو قون يالا عقاد هوبغ بيف هطسوارببب ىرلم وعقل ناب لولا بذحب ةثدولل

 نوكيف دعاك حوت ولا نعزرختل او كاسمتسال ا دصف نا هنا لال دالا بذجت كلهف انلاذ
 ,لفاعو عة ف صنف ان اور عرمخلا ب اكن اذ ل دال افاد لذالا :لقاعِلحفانلا نامضف اًيطخم
 5 امم كة نرولف رعي رع نادررد مو أك اناددع كرش ن ناو_ررمجوفصنورف اجلا
 لقاعاع وجر !رملواضياؤفاثلا ةلقاع بل اطملوالا ٌةرول هرفاحلا لقاعزمةيدلا بلط
 ول اك تامو هيلع طققسف ايسار يعجب ل تق اناو رعرببب ف رقو ولو م.لعر اولا نالرفاحلا
 ئاذاوؤنلا لم وريسلا جنمرص تامل دالاو اويمجاون امو اثلأت ايلانلا بذجولو ناسا ..لت

 ا نرقاعوعةثلثو انادرعزحلا ن اكنا ضاخلا و نلقاع ربعه
 تناكولو ىناثلا ةلفاعولع تلت بجوورخا لتر رها اناد دعنك ير ناو تاائلاوبذجلا
 ىلا نمي نجلا ن اكوا ةوسنا ورببلا

 ١ ناكنارفاحلا ةلقاعولعل والا ذ دب دو وب ذاج ةلكاع

 ىلع لعب ةزجملك دف ةيحانف لكون ةددضالايا

 : اسوا 5 انا رف
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 نا تس اهامْسْركف انامو ن ايشام نارح مدطصا
 ضخ خ نلفاغ وانيطو وانييعا ان اكناب مادطصالا سيعتمد ناف فصنلا بكي و امهم

 نا نانا عيه هام ةيئاد بله اصانشتلاناهتيالك سس و

 هزل! ل عتيف صد عإبقو ةلكاعلامراخلاو ثراول اسما نالٌّاقنالواتام

 ولو انركذام لع زيولاف نييكاد اناكن اد اتامنا امكن ف ةبدلاودحاو تامنا
 اعتسم كن |ىولو فصنلار دفتو رخالا باد هم فصنإك ةكرت وف ناكيارلا تفلت
 عضل تولئلاوا ضبان اضئاادسف نائبارلا اهتنلغ ولو رْوهالف 'نرحاتسمرا

 وام تملتوا انفباسوا اهكاد خباد تيلغولو نففكنر وكت ةبرلا ناالا بولغلا ظ

 58 8 التحلاو_يوكرلا قافنا نيبمادطصالا نيف رفالو ناضلا
 اننكدولا ا/وتاب وطقم تبيع |هيدحا تناكول ين فيعضو وفن يبالو رغبوا يعن وا
 مام تاتو يا ةدلجيا رمال زرطككح امس لع نيماوخالا ود عم
 ةنائالبح نالجد بذاججولونيبكرل اقان انركذام لع شامد بكا ارمرطصا

 نع وف جامبو دنصن امامك لقاعيلع بجدانامد
 ش ديد نتوتا اه وردَه باقل /دفابماغ .رحالاو ا امرحاب اكن اذ ابوصغم

 هنصنر زهيد رمل ةلقاعولع خفصنف تامورخالا طقس د اصدحا قراولو ككاملا
 نرجوا نايصمدطصا ولو وطاقلا ةلقاعلع |[مهيدفات امداطغشم خاج خل عطفولو
 دررعالف هلودال واكر ما مكر نمو نيؤلابلاكف ايمشناب ا ابكر نايتاروا ناينام
 يعثر خا كن طلاب بكراو ولو هتلفاعر عن هبيصلا هيد و بلل ٍلعنيشنادلا
 اعوا هيل در وااهدسب بكرا نموا > تفلتا ام ناضاذكو ةبادلك ةمقنصندحا وّزك
 ثا زوحا يىلارعلا_لاق هنهلاحلاو يملا دينولو نييسلاؤبد نصيبك نلقاع
 ىووبلاو 'وفارلا_لاق ببسلا ىلع ةمدقم ةرشابملاو دعم منالديلع كلملا لاح
 امو وصلا بق دولو |مييسفناب ابكرول كف نع عد فلعت نر ازتعالا ون سحانه
 كسئاسإل لكحل اكنا وتلا لاند بكرللا لع نايضلان اب ردماحاوبا 2س واط اديب

 ,لفنب سك كناكن اف اسفين اك 2210101111 ةبارلاوع

 فلس اف ةيسوزلا ل هل لولا 2007 ولا ةبكرا ناضالفرخإولا ارددنزم
 امرهلصمل ماي داهم اولو:زطرلبصتتلاو قالطالاصلكيف هرقئارلال 5 عاسلا بيف

 رضارروا ديزل دكر ١ راما لاق 6 هصوغيلا ا ا درا ةجاخلوا

2 
 هر



 كاد ليك ذااماف :مالسلا تعا ذا مف كانو ايان اضال ةدكريغةجاحر
 ' نصيف الاب مدطصاخ اي اًيصلو يطق كراولو ناضلا بوجد يف ىشالف احويجذ سرس

 نالماح تمدطصا ولو مداصلا :لق اعيد عارفنصنو لوضفلا ةلاغيبعيصلا ةيد
 مدطصأ ولو نين 3 رع فصن امسك ةلقاع وعون اتد افكامنمركو هن نيحجاتقلاو
 رطصاناو ناردض ات امناويفل ةبقربب قات وتم ف صنف اصدحا تاو نادبع
 رجلا هي >فصنفرحلا تام ناو رجلا خلق اء عوتمةفصنفربعلا تامو دبعور ح
 رجلا ةيدفصنورخلاةلف اعد عد رولا نم فصتفات ام ناد ديعلا ة شرب قلعتن

 ..لئاقلاةبلاطصءبلع :ىمللف *ينجا ٌملَسقف دبع ةبتريرثراقلعزولو هقلعتت
 تاون اضالف تام يهتلوصدطفض ضوخالا اهدحا وندننالعا اتاقتولو جمد
 لاعفب ناشيفس تمدطصاولو ناضل صن بجو رخال! ةلوصو ئلوص طتس
 ردهم ايرذامو خد فس لكة مق فصغض مامثاماتن اكد اممفاماتقرعو نيحاللا
 ْ )اا عصام هام دان رخالا ا عامرؤام فصنو اهتم فصنو
 ةردازها هروب ام مادطصال دينو ةراجاوا اًعومت تريشنالاولا ومال !الهحدامئاتناك

 ظ او لك طعو نيكل اهلا رصاصقلاا اممزل اكليل ككل هيلا اًييضنم
 0 مبشف بل اغوب> كامب ١ اًدَينناَو ايصعيردعجو رخالا ةدبفس خم فصنو اييذ

 م ةلقاعلا دع ةظاقمة جزل ادؤكت ىماصق بهجونازل ا انركا ذامدع او
 :اهلالعة بدلا امتنيفس بوقبالممجوا تانك ادع نايرحامنا اطلب ادهني
 لب كف طقسبرمل يمل نيدبماوا نينكلابلا نيريججل ل: اكن اب عرج فل اسناكن او ةفئخك
 ةتيفس ةمق ويجذخان درا نا لازم اكو ةديفس ]كومو فصن امنمإكدع
 ولو رخال هصنؤخاي نا نيبو رخالا ن دما ىعادصنب حجري ومرت جنم ازرم
 لّضلاؤأناوتنابامضوصفنذجيو ناف [|ملاعفباءامدطصا ولو امتبق ري قلعت نيدبعان اك
 موا الفم زو ةريدتس جد ق]رعسو |!ىلينلا ماذطصال !بوص .نعاماكرعت 7
 ١ لصحوريصقنرجوبرل نأو انركذاكن اضلا بجو تالال او لاجزلا نماَّدعالك
 فالح ٍةِقِعاصب كامل الصحول ايكناضالف جاوم الا ناجصد ايرلا ةبلغب كالملا
 *ءارطصالا ناكتايل ا لاقف افلتخاولو م و ماجللاب ”ركماهطضناف ةّبادلا ةبلغ

 فّرصالل اق قيزفنل ايعرداق تنكلاق ا >ايرلا ةلفيابالالاثد .

 : ةنيفس ةديفس تمرطصاول 9 ركع رم كف رخال قود دو ارصقولوركتملا



 دمت نم هداهف ام تقر غف ونيس قر خولو يزيلا لعامل اهضف طشلاب ةطويرم

 "امره نا م صاصفلل بجيووم دهف جسساولا قرغل اكابلاغ كامل اىلا_ٍضفبام
 عاطالا عضو ةلالا تذفنف حالصالادصقو ل اكو مع هرذف اجلا الشب

 كرت ةريغوا اًردع مد نمطقسوا حالصالاضومريغتباص) ناد كنؤقي

 دعضازع | مهزخا وضوف ٍلادعا ةعستب: قلفتم تناكولو رض "اطنخ ةنيفسلا

 اا ) صنف لارعالا عيجيلع عز ذا نما ةطسف وهو ضعبلا مّرغتقرغف
 © هيل اذا بجد ربا ةعتمالا صعب ؛افلازاج,ةرغل لع ةسيفسلا تفرشا
 'ءافلالاةجاحلا تّتسسا ذاو هرب عقاب اذا ناومحلاةاقلاز وجاد ةاجنلا

 تق ؤحئافلالا همز نمرّصق ولو رازحالاكدييصلاو قل نيم دالا واذن ال/ناويحلا
 قاول نر ضون ذاريشبو ناضالفون ذاب هريغو | ٌةسفت اتم اقلاولد ناضالو مع

 .هاعةرصلا# ىعاتم قلارخأ/ل اف و جوبر ةريغءاقبال حسفد عاتم هيلع ضوخالنم
 صحفي طعالو اًمامتناضلا ُهِمزله افلاف هنمكنضا نا ىلع وا ”نماضْخَأ لعوا هناض

 لبق نومضملا ةمقرن عنو ناضالف 5 انعماموا هن اضيع ل قيما ولد كاملا
 - كاللارطخ لع طن اًيَرَبلا ىف هتيش الو ل احلا كت ىف ةمقالهن اذ جاومالا ناجحه

 سفن مرا غتل لام لوب نيكل ان اضموس ناف ناضلا ةقيق جلع ناضلا ان هرسبلو
 لعفنانكىلوجباجلاانهعطاو.ا_اصقل ازعنالف فعاوا كريسيلؤلطا لاق ولايك
 دنع رس (لالان وكنا اصرحا نيطشإالا_سفلملالعن اهضلا بحيالو مولا جول
 فلعاو ُكراد مِدهِإلاق ول يكل قيل وا هن اضِّلعلاق ناضالغ كيغش ا ماف فوخلا
 اصمتخان اذ عانملا بحاصي ,اقلالا ةدياف هيرصتخيال__ذائلا ازكيعر و ىكشاد
 . اهيرقب ةنيفسوا ف روز وا شلا نمزخا ل انف ةعاتمو الحر فشلا ةدفسلاٌو ناكول
 رتصتخاولو هيلعامجاو ل ىد هنالذخال ا ذأ ةلككالو ناضالف اقلاؤ زب (ضيعو ىعلتمؤلا
 ذامضتلابجو عاتملا بحاصريغبو ا هريشبوا عانملا بحاصب وا هربخب ورب واس مل ملاب ةرجافلا
 لاكلالعو ا معبمج نماضم “لكن ونماض نابكرلا داناو كعاتمقلا ل اكولو سمالا حك

 ولو هبهجا ناض همزلْؤفلاو ماهل دعوا :ىيج زم اضانمرحاو اكو انماض وا يدعوا ٠
 نونماض تك ظو نم اضانا وا نيكولا و هئضضا نا دعوا «دميفبسلا نابكر هنماضان ا ٠

 هصخإمومْزل نونماض دانالأتولو هديمبقدصوعيزؤلا تدراز اقول نك كذكف

 فطرعرل وقرن والاف لكلا ُممْْنيِ) بق و خلاب انمزكن ونماض هوانا لاقول اك
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 اوغلو ١ كذاىا 507 عزابخالا هب دارا نا نونماضهرخالا
 ,ءلع خالف معن اضلاءاشنا تدرالاقولد توفدملارممتا ار كنا ناو مغن'
 ه١ جوز تقلص لاقولو ةباوضر نا مسحب ة زل لبق د هدعباوضر ناك
 ريصف ١ ا تاسارك رعبا اقرا د طبول تضر لافذ كدبع تقننعا

 رصوانالاقولد ميلع عوجر الد اوقدصافركنااذاه ىك «كارتاعال عيمجاب وف بلوط
 تفلاوبعاعلخا لاق ولاكو ابوه بلوط منم هلْ ىا ذاصا اناو كامن
 تككعءام قلالاق ولو فلالا هزلي املامزعتكا ابنمضاوا املامنم.ركل اًيديصما
 لشاب عننا 5 وا ْةّصحلا ةمزلت هش هاقل افاقلالا ف هل نذافءانهضهدنناوع

 ىلعت ناضل اضن نبع د كعاتم لال اقولو ري ةمزلي بابللا جرش لاق نامجد
 ةناضملعو بالف عاتمؤلالا اقولو نصنلاا نم ما سرسلا نالف يعد تيلثلا بالف

 يئاهكيم نع جرخجررعإازؤقؤلملا عاتملاو رمالاواعالَقلملا لعن اضلاف كب اطنا
 وج داعولو عوهدلا نماضلا ونس هيك وره لحاسلا يرحل هظفلول تح
 0 ةناكن افَدُي ارش ل عفو هلعفتاتفف نيمارلادحالنقو قينجملا
 ةصفرم هربخ ب اصاوارصربغ ل ١باصا ولداهرشع ةعسلا نم ك لق اععيبعو

 أذا لحاون كنا د ف د وضل باصاخ نيريم ةعاجوااصخش او رصف ناو ءاطخخل
 ١ ةعاججللا (مسيدول اذكذ دعه بشف فغير ناو ابلاغ اصالا صنم انت
 . "(طخر ماده اهلعج ثيحررسا مابك صحت رشف ةضورلا بحاص ضقان د,,ةماّدحاو
 الع ةذكبو (ءاججا سلا رف مرح نا #ن اختاصقلل اًيجوماّسح ادع تابرلا لدا
 ةعيسلابكالايلا نقتلا دقتعي ناكرنك وه امبهنصو ناف ىصوتنسا هلعا انالاقولو
 ف كيرف كب سبل نهفصو نا ورم مف ىلاعت هساةردف دال ؤددقب عسااب ل ىنالاقوا

 نرافوعالا رهط ورفكف الاه دكد اضنعا ميدلي نا نامارح لعند ملعتو
 لئلارضلاو : متلاو ةنامكلا سعب تو هر عالا ة 06 ارك اايظنالايك

 فىوانن : و اهيلعةرجالاًذخا اذكف ما مارح اهلك زن هرعتو ٍةْلّعْنلاَِه_ ضخ اورعشلاو
 ةيرلاطكراولا ةافعوا اينرلا يف هسعّرصتتقا اذا اليو خا لتر عنا حضورلا بحاص
 امي لونقلا دا طعيداضاةمعل عل افو عشا هارب عتتقم هرخالا ف وم ةبلاطمال ًااضوا
 ْ هلا "ببنتوءاطنملا هب د ةلَقاعلا3َ يف ساخاف ىطلارعاهساو (مركذ أ الضف هيرب

 : زاهي امناو ةبارقلا اهبدحا تامجهّئؤلَ ةلق اعلا يرش ىف اجلا دعاكو ا بح



 مدادجاو انافلا بان ود دره نيبو ءابعالاو ريض ونسب نحال ر يهد بسنلا زيشاجيع

 بقالفهرفالامّرِق دو ليقمل ارعناوهنا اعد ةأرما تنّجولف 4دافحاو هدالواو

 دو اذاةافو مف ناكناف نييرقالا يف ةدساارخايف بجاول فر طنش نا ًءانعمو

مسكر امسيفالا دمهدعب نم لع خالف بجا ولاٍةلفل وارهتن نرنكل ميلع ْ
 نن ذل صدع ن 

 منن مايعالاريثن اولغس نا ورمهو يرد ةوخالا ايوا مُّدَفملاو يوني نا يبا مول

 ّْ يدلك نيوبانابيل ملا زكا نم مّيفيو مهونب ضَّدجلا ماعإ امش ريف هوب غب الا مايعامن

 فمر الاؤ امك ماحرالاو دري بال | نمرعلاو الطن دباا ولا الاعب

 ةجو دزلازع جوزلا] بالو تابصعلارفف دنعألا من المحرلا ىزكمالا نمخالاو

 ”ةم اق شعو اجلا ن اكهيز هزوتتلا فيبملو بسشلاب ةبصع .لاذاف كولا اغلا

 ريدم قينول اًدتع 1 ضفوا نكي رمل ناف بتبسنلا نيني كالا دارك طاق :

 مناف ةتابصع مبالا قتعف نكت ناف هتابصع ْمقتعلا قع نكرل ناف هت ابصع

 تابصعإَيٌخَب طبقلل !ةي انجو قتعاوليزننب ثيحيلا لكن كت ابصع مدا ننعف نع ظ
 ةعاج ةتعاولد اهةيانجإ تي نم ةتي انجي تي ةارمإ | قيتعو هم بست تبثيزم

 فصن هل د عثءاينغااون اكناف جرفنم خام وعام املكلا جعذ اًببشيوا ءاطخجوجو اًدبع

 نضل نمي تصح وفل هدا ضجتواضجناون اكن او انبد جيرف نيطسيوتماوناكن او انيد

 ٌدحاو معاولو نيطس وم كلا ن اكول ميرلان مد تصحي سوما جعد ءاينغا لكلا ناكول
 طسوتلاو|راسيلاش حف اداذاةعيروار اكر ,د فضن مين ج دف الكم رةوخازعنامو 1

 يعش | يقرا نمدحاو تامولو وطشوتو تبلاراسيلارظنلاف ةفلاخناو

 :اشغا ةنلث اواح يسد ٍفصن نم نحتصح وهو تيلا يلع ن طام هنابصع نمدحاو زك 4

 سرسلا مرحاو كوم | ٍةوخا ثلث نع مهمدحاو تامنائٌسدسلاٍيحاوزكوعن

 هلوا راكولابالو بشل اب "ةبصع :لئاقلل .وكرلا د اف لاملا تيبس اننا ٍناعلازعإ بالو

 التل مناكن انيس تلفيفل ا ا وا ندري هب

 هي ككل ارب تقلاولو 0 نان بجو ننجتقلا

 _ :2؛سار تؤلاول اذكو ة رع تبجوز هضنرو امد روم: دباس 2
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 تكا و ونا

 زا وبالو نيدس ثلث يف يفاجلازهتزخلل ام لادلاتيبيف نيو ناذ هل اميففالاد
 هطئوا» هضنلتش ومو ناهجد هدم ذ يف تنشد هه لام هل نكمل ناف ةهئباو هببائىم

 اهدي رشي اةطخ نونجلاو يصلا يب انجيو هتلفاع يعيش الذ اطخيفا اًريعوفرط ٠
 لح غاز صنزيخت اهبشوا ؛اطخلنق اذا قشر هفصن ورح ءئصن نمو لخملال
 ناكنادهوتعمالو نوح الد يصل عي الف فيلكتلالوالا طورت هلك اهلل

 يوم مرح اركذ ناب ناذ ثنخالو ة ارما لفعيئالف ةروكذلا يناثلا اوسوم ٠
 نيدلا ةؤفاوم ,ارلا ضعبلاوُحال و تاكملفعب الؤ ةّيرحلا تسلاثلاهنع
 _ سار سعلابو ةوصنل ازعيدووملا مق عيو سكعلإب وى ذْنع ميلا
 ضولا الود المغم ناكث او لقفس الف اريقف ناكنافاطسوتموا نا
 0 جا ا نع ةاسبلا مرملاو قلو ؤنامزلاوربكاو

 ىزلاو تاب امل الدؤال غالف الماكذنسلا 0 دأانونحواابصفاافيقروا .

 زدات ان راب عدس وغم ايفعو خس كرانبد فضلا عير

 اكناد هيلع الفاعرخا فز سسعم ناك ن اف ةنسلاوخا لوج)كراسعالاو
 5و 0 ةاكزلاب طسوتل اوىنغلا طبضيو هديرسيباوا هلق اسوم
 نا ليرتشييو ظسوتنمف كك د نود ككم ناو ٌتيئففوت اجاجزعالضاف ةنسلارخايف
 . ةاولمامنوكي نا طرتشسو) اريفخد عال درلا فوونمد وحاملاك ةود نوكب

 ياولا هلال ٍتعمجل وحلا ”ماذاو ة ةرافكلاخ عا ا امبايثو امكسمنعالضاف

 .بالادجوت م نام اهيايعاب 0 بجاولانأل اًوٌداد لبالاوب اورئشاو
 تيبنمؤابلاذخا ةدسلا جاوب ةلقاعلإولع عذوملا تويماولو اهنمف تزخاو تموق
 ؛اطخاباجلافوتعاولو لام هلن اكنا ىنابا] در نت نا حاصلا مسنملابا

 ظ تيب عالو مولعدر ارق لبقيرل هوب ذك او ةدرلل|ممزلا :لقاعلا ةقدصو دهلاهبشنوا
 نوكيو دَرقلايع ةيرلام نجلا حبشوا ءاطخلاب مانا ايل عدادهلاإ ادع نوفلحبت لاملا

 نوبدلا 0 ناو ةنسلاوخا قف ثلثلا هنمدخوب ةلقاعلا ككالجوم ٠
 ثامولودنكرتنمذخويالد طتيدناف ةنلاانشاؤف ةلقاعلا صعب تامولام فالخع

 ةلقاعلا تؤرتعا مالا مرغولو لاملا تيبزمالو ةلقاعلارمزخوبرل اوسعمّرقلا ش
 طخ تق رخأ لع ئه اولو لق اعلا اعذب اجلا ججربو ذخا ام كيرالا ذرب

 7 > دعم بشوا

 يدملا ةلفاعلا تك ناذادلا يع ةيدلا تبجو قدما فلحو نيملانعلكتو ةنيبال ركنا



 ب

 تام ه مكملاو تاح اجلا ةوذأو فاطالا ل ميلعف يقدس

 الجم لق اقل ياعم ثوب ةعيد و ارانبد فصنولو اهيربثكو اهليلق اًيشواًءاطخ

نيجالارمقنبالو دبلا ةمقو سناب دكسيع عون 4
 .لماكلا سول لجاو مس 

 تبرم ين لضفوا نكت ل ناذ ةلقاعلا رم اهتلث ود سل كرخاذخيوب نينس كملت

 ٌفالخؤتمد يف موب زف نكمل ناف يناجلا لامنمتنكيمل ناف حاصملا مرسنملا للا

 را ةفور نيتنسو ضن ةارلا ةيدف ردقلا لا ظديةّضق ايلا سشنلا هندؤو

ل اوف هزصنلاو يدوب,لا ةيدو َّق ابلاةشاثلارخافو اهاتلثيوالا
 زغهوخو_- و

ف فارطالا غي دو اهرخاوف ذخيوت ديف يرش نينحب
 تاموكف او تاحرجلا شور ا

بواّرحلاّةْ د 50 حابتمانا | ايبشواًءاطخ
 تدانناو ٍجدسو ٌببوضت دزت مل و هتغل

 تداز ناو نيئسكلت اوف قيدلا ٍطعدزتملو ت داز ناو نيتدس ف نيلي عدزت مل و

او دبعلا ةميثد اذكهو نيدس د كسوف نينبد بع دوت لو
 فارما ةيدكجفإط قو 

 كالالعٌدويو دلبلارقن بلاغب موفي هن اف سنجلا فاك وصلا هن اخإ 0 ولا ١

 لعق دايز درلاف ىفاجلا هقرصولو 0 ايا اوقّدص هتمثى ةلقاعلاو ديسلا قلتو

 وعداولو ةنيبلا خت درحلا عدم >عو باوقرصربعلوتقلا نا ةلقاعلا تعد اولو

 ةرترمل ان (فلا نا

 ةشلث ةشلث ةئلث,بقاعتلإ ايلعالل خادنل يلع ا.ييمتعيلا لق موب نم ٍةدحاو لكن ينس
 ملثاعِإعَب ورضف لكل اوه دك ةصحو ىبلقا رعد عز عزو اةيدلاف ًءاطخاحاٌة تقولو

 كانه عل ناذ اهاغناو مالكا لقب الاد ىاب روضح :لقاعلا تناك نادنينس لبو

 راح ءاش نا واهزخاّبل مدلي ضاق يلا بنكوو لل
 ٌبضنجردلاف اوو استو مضعب باغ ناداصذدخإبو ةيرلاب ضاخىلا بكو )كقلإب

 اناكناو اب يرد نان دع عد نارا ندرضاغلا داكن ايذازلتخان اوزكا لع ظ
 بقلة رستعلاو بابللا حرات_لاق للا جعف بم ن أف نييرقال اع بوضيٍدعبإ

 بيهدعبا يدتتن اك نأ ةبيفلانمز غلا ودب انكيفالا لك ددبحوب ملورسنلا كاسم 1

 ناهبنين باهل يع كلا ذافن صرعلا ناكن او تعاملوا الذ برضلاب مصيصخو
 زناعمالا لكبجالا' رج انفو هرصقلاةف اصالبياغلالعبياغلا كح اهني ف اصول
 0 رس مو كمونا نا سفنلا 6 دامبد عي حررلا نوهز تقونم برضصلا ةرمو|ددسإو

 ١ نيدس ثلث ف ترص طخ عماد وا نينشا] تقولو ةدييبا

 ثلثؤ ٍنح اوزكذب د تبرض(ينرم مق ناو: يبد 20 92200



 فايل ةبلاطم يف فالخلا شرالاب ةلقاعلاةبل اطم يفث لمدنتملو ةنس تضمولو ةيانتجا
 كطففسو وفكىلا ترض عصا مطق نابرخا وضعيلا ترس نام لامرنالا ]بق نماعلا
 د اسا_افؤطلا 500000-- مويينم عصالا شرا ةرث
 ف تير اس" صفني ةياجومو بجولاث دالا لوصف هشو نينجلاة ب دق
 ريغوريرش برنو لودراجبإو ربرضزم نينجا فر شون امره و ةبانجلا د والا دوبق
 لمفنرلو تننامولذ لاصفنالا يناثلا اييبننو ٍةفيفخ ةمطللر شا الو اهوخجو مالس
 ةئلتنم تناكولو مخاوصنطبلانم ومس ناو نيزجل ب بيراضلا لع بجيزيل قيزخبا
 .طرتشإالو ل ذك3 ل انف اينطب اكو لجن تن اكوا مافتنالا لاف اميرضفنطبلا
 رخو | لصفنيريل و 'هما تنئامو نيجلا سار جزتخل اهيطب برضا ذا هماىتب هلاصفنا
 تو عحلصفنا ناف ادنبم ةنوك- ع اثلا ةرغلا تبحو تنام هيلع جم مسار
 ” يسم تانج الاعب ,وبواقنوا رخاتكت امن اون اضالخ مل انيردغ (ملاسائاعن
 امير رفتسا الو يلا بوجول ةايحلا ن رن طوتتشسبالو ال ما لسا ةلقاعلاويلع ةلماك

 تفو اهطسبو ريا نبقكديوقلا ةكرحلاو نبل |صاصتما رضينا اكايرلع دياميفثنلب ٠
 وهو هش دولا رشيعب انقو ةغولب طرت شمبالو جالتخالا ةرحج ةربعالو ايهقيبطت د هيندع
 نيج ةرغو اهل ةيد تبجو يم صفنا مد ةبورضللا تتامولو اهفوث امث ريشا ةدس
 ُيذَأ تنام نا اهنموصو ايوا تاس نا هام تئروو ناثيد ثبجو تام اًيجرصفنا ناو
 . تباث ناكلالا كورا قناوا|ٌركذ نينجا نوكن نا نيبب ةرتعلا بوجو يف قرشالو
 ايزلقاعوع ةرغل اذ برضلا يف نانثتا كوتش. اولو اهصقانوا اضعالامات هريغوا بسنلا
 ادي تقلاولو ميحركلف انيموايح تقلا ولو ناتّرع تبجو ن ينج تلاولو ةفصانم
 لاول ازكو ةرغ ثبجو لصفنبريل د تتامو روصم ٍدعْرْدب امى ذريغو ا انبعوا الجررا
 العروا ادي تقلاولو نابرغ ثبجو يندب تقلاول وجدا ةعيراوا يبا ةهبراوانيسار
 الب اريقف يمل صننا ناو ةرغ تبجو ل امرئاالب اًثيملجرلاوا ديلا ديقفلصننا م
 بوو احا اخرمل نمل اهنا باوتعلا تلاق نافشاَع ناو لماك ذي د ثبجو لانرنا
 دعب ديلا اصفنا فرعنا اذكو ةيدلا بجو هِفْنَفِلْجْمدي اهنانرلق ناو فوغ فصن
 3 دعب هتلاولو ةرنعلا صن بج كش ,ناوؤصفنا م برضلا بقعه نقلا ناب ةومجلا جوجو

 8 يح جرخناو ةرلانصن بجو ندم جرخن اثُذِيلا اماواّيبم وان اك يحن نجلا ضن ملدلاهرتا

 بمرصفنان اف اضعالا مات زصننا ناوزباوقلا ةجاربزبفو ةٌرغزصن_رحب)ِب ف شاعوا تامو

 الس

 ا
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 شاع شذاو ةبد تبجو تامو ًيجاصفناناو ةرغ تبجو لارسال ٠

 نا اترعذ يم لصفنا نا دنا ببذيلاو هتلايفو تباوغلا هو لبصغتلا

 ولد كاك ل كف اب ألم اكانينج ثفلاولو ةرعو ةيدك تامو بجزصفن ناو

 بجاول 3 ههيف بحول ٍذِيف افلا ل صفلا نيزجهلل خالف لامزنالا دعب ]صفنا|

 ماوادب نصيئدالا ةروصويف بط املصفنا اذا ةرغلا ب جت ااف هش جول !اما

 ”مولد اهاكفارهال ايف طرتشسالو دحاو فطوف روهظظلا كو اهيربيوارفطوا

 تبجو ةربخملا لها اهتفرعهيرصتخ فخ ٌةروصو فن ايل باوفلا تدينبو كك د نم وج
 يدالصا ون ايف نككشو ا روصتل قبول ن كل ةيفخ ةروص هيف تسيل نلاق ناو ةّرغ
 بجأول !اماو رين ةقلاعلا,اتلالا ةسوسيدلو بجيل ال ما

 ةلماكلا ةبجاولا ةرغلا بالف

 يرحل اعت ديرحلابو اه دحالوا هب وب الارث مالسالاب موكل اوهو لس اكنينجالا
 ركفلاماو هدحو لاخلا ديّسلاق اتعاوا رورفلا جاكن كافر عمرخا ببسوا مالا

 ةرغوب ريش ناتلث وز يعبوهور رسل ةرغ كلت ةيففاعبترطّتلاو جيلا

 مما ةرغرشع انف هبفف سهل ارموكتل ادربالا ةهقيلا ل َوُحُيف الاد تدحو نا ظ

 .”وبادحا ن كولور هاردلا ها لبالانإل اد ترجو نا ةرغهب يرش يفريعب لئرهو
 ' ينم بخ ٍة مذ ل عوجولو فرشالنيزجكف ايس رجيرخالإو ايناوصنوا اًبدوهب
 - سقيذ لِخَوَمإ و عوجول اذكو”ةلماك رع تبجو تّصهجا ْئاصدحا لساف

 هتماوتدبسلاوجولو ةرغلإ نمو مالا ةمقرنعنمزقاءاديّيللو اًميمهتفلا مت
 مالا مشع هيففوقرلانينجلا اًماو ىجالف نينجا تقلا ةتفتعف :هدعف هويغن م ماحلا
 ةرررموا ةمالا ثن اك نق يون اواينجلا نأك اًركذ ضكا رجال ايف ةبب نجلا رمت اك امرشكا
 ولو لس دقن فإطال | ةعوطقم مالا املس نينجلان طولو ٌةدلوتسموا ٌةيتاكموا

 نابةرحةمكم مالاو اقيِقر ناكولو ةعوطقمررقت ملم مِلَس مالاو قارطالا ديف ن كولو

 داو ىغتوة قشر مالر دن ينج قلاو اهديسايفتعافرخاكيمجلاوزجرل تناك
 اف امرحا ا هيرضولو نيدبسللا بجاول اذ اًمينجتقلاف اًينوا جوز نم كت شعنلبو

 تفلاؤنأبف ةكرنشمايلوولو يصبر رعبوو ةكيرشملا مالا ةئقو كنع نصن هزل اً
 مصنف اوسع ناو نينجلا فطين ل ةرغذاحلا ةلق اعرعو >نمزجلاو ارسبا نا انينج
 لاك صف ف حب امري مالا ةمقرشعنصنو شيل نيل ةرغ فصن ىفاجملا يلع ورح
 مس نوكت ناف طوزننلا اما لعرض سلاؤو اهفك سؤ و ةرغلا طورشؤف_-_ ماشا



 كاو ةريعو هيلا ملا يد داون ريم ناو نيرس وبس علبي اذ درلا تبثني بييعنم

 تف درنم عوب نيعنيالو لب لرسوم ارملا ب درشع و الحرلا وب درشع فصن اههمق غلبت
 نينلاو ىمنلا اوف لعرب جاد فنالادركذل الوبث عربجيو اهريغالو ين الد يدنصو
 وو جرولو ممل ابتدضن م لعالد هلزييمتالو جلبو ا (عيس اوس غاب زميا عالم اكلاو
 آند و الد اهريغل وبث ل عرابجا الف امتافص ترجف ولو زاجرفو
 روف 0 لبالا نمزج دجوب مناد ويعبر يقو
 هدرومةثرولوه]ب هتبزول ىوق ولا هجالف نمل فقدد ”جتروم تام ن كولو نيجلا
 : تضهجاو اهربغو اةيطبو القت كش. لجو ا ولكأو واد د بوث يسن لعلم احلا تنجولو

 تجوب قل اف ابجوز بيرضولو'هّلِئاَق امن الاهنم امل يثالد (هلق اعويلع ةرغلا تبجو
 تناك اطخذاجلا ةلقاعوفد هيلع تسلا اماو لت اق ؤنالاهج هل ؛تالو هنلقاعيلعةزغ
 .(يلاغ ضايج لا يذوب الامرصف ناو اًبيسوا ا«باصاخ ]ماجن ار يغرصق ناب: ند انجلا
 اللعب ودصقب ؤح ُئىصومد 'ايحو هوجو قتال هنالانصح ا اكعد كلو

 جواشوهدونلادئتادلا )اق ٌفضو ةعلدج و ضو ١ ةفحزخوب نابدهل اهب

 دجواذادلاق يفايددلا ن ما الاةرفلاد وجورنع ظيلغتلا ىف اوياكتي مل و بابللاف
 يفن ىَوَع دد ةظافللا ةيرل ارشع فصن اهزق ةزعبجج لاقي ناوبنش ةرعلا
 | رسل هفحاسلال !دا قطيسبلا ىف عطقيلاَرعلا ناف لس مربع ملكتلا
 ايينجتفلاو اهحرجوا لماح فل وطقولدر هريسل ن وكتو ةلقاعل اا عقيشرلا
 ناىاجلال امو اهيرضتخبجاولاو ةموكحو شيراةب انجل ناضةرغلا بجو
 "متع ةموكك قب ناو نينالف يشق بيرل وانيجتقلاو وضلاب تملا ةدّمن
 ظ ةيانحلاركناف هت انحيناك ةنارخ اىلع حترادكد ةافاثم اًئينجطتس + ما اع
 نك و طافسالاركئاو ةبانجلابرُف اولد نالجرالائّدلان مم اسفنإلو هنيمب قرص

 ةءايذنإفتنكل اضبإ قة رصللاوهث قوص ة/ط؟اونسموا ظفتلمهنالاكو تدك قينعكق ْ
 رفا ادع دروع منان وكركتاو طاقسالا د ةيانجلاب .وقاناو ةكسنلا
 رج اطيب رضوا ؛اودثيرشاعتالاق الزاوسيملا» اؤق رص ملا ىرف ةياسجلا بيقع
 ماقاولدر رخا جبس مرع) اصالاو ”هاظببس خب انجلا نال ةدإل ولا نق يل صفناَل اك
 نيملإب قرضا وم ةرمرعب تطقسا نا تئيسوحا اميرصوا تيرس اهنا دع ةديب
 تناضلا بج هلق ساؤحت تاسع اىنايدع'ةديب موقت ناالا ةقمهاظنا نال



 اهزئاو ةبانجلا لامي لوزيامب ةللخلا ةّرملا طّبضو نيلجرنمالا ةدارشلا هذهلبقنالد

 ثراولالافو ةرغبجاولاو اًثيمطفسو اجلا اقد هتبانجوطوغس د عاىفتاولوابلاغ

 اهيثلبقنو هريغول ال هةتسا نم يعدي ام ةنيبل اثيراولايل ىف هب د بجاولاو اجرب
 مف ولو تحلم ًميملصفنا ونا يلع ةنيبيغّدملا ؟اقاح ةنيب نكن ناف ءكسنلا ةداهغ

 هب انجلاب تاملاقو احول اصنن الع اقفئاولو يلوا ثراولا# ةنبنف هلوقد امىدعة نيب

 منيح تراولا قّرُص ةي انجلاون ان ينجلا لع ناكو نامزلااٌددمي مل نافرخأر ببسبإب لاقو

 لزب مل هنا ىلع ةديب ثراولا ميقي نا لاؤايلاق وَ انجلارشا هيلع نك ملوا ليمان او

 ٌثاواءافاف اهتابحزاجلاوكناو اههنايح ثيراولادع داو نينجتنفل اولو توملارلا مل انم
 تينثان اكن او ةرغو جد: هب د تبجو نيركذ ان اكن اف ثمعبس (صرحال الهتسإب بيب

 اند سة ديالو ةلقاعلا ركنا ناف يفاججلا ردا ثيبحو ةرعو ة ةارماؤي رف نئلئخوا

 دحت# نافو ةنموم ةقرقتعهولتفلا :رفك لصف يفاجلا لع ةرغلاو مامبأب

 هكر نم م عرخا موصلا لبق تامول معن ماعلا ال مطتسسيبمل ناف نيوب انتم نيريثنماسيعف
 ين رتل اموزاطخابو رل مب و هنمّصتقاناورهلاب ةرامكلابجتو وم مويركت
 داصاصقلئفلاك بلا بجبالوروزلارهاشو هركلايلع واناو زعريبافاجولع

 ٠ ويف ؛لخ هيثوه أرد فلكم ريع وجزم لب مارح اب الو عابملاب فصويبال ؛ًاطخلاو نك ابلاو لياصلا

يصل دعو دبعلاو يذلا دعست و هيف ل وه امج ف ٌركملاك
 فاتعالا 4 يولاوعو نونجلاد 

 نضوعْبجتو ترحيل ع ةرانكالو ئزجر فصلا يملا ا 8 06 7 ا

 _ كرتشاولو هنوم دود ]خر اهب دمهم ان او دعونحزمزعو هن

 فبساماوا ين امياب اموصعم]يئْقلا نوكت نا اويتسثسو ةدانكنحاد وست ق5 ةعاج

نييسلا ةعرتو اصربعوا اًيّمذوا ارَهاعموا انينجوا ايصوا ان دنجص |تقنم ٠ يعرب ىيَك
 

توّصحم تاندقيطمطاقد ٍلدرمو يرح ]نقب بالو هدبع نقب
 اهنادع نالصاكر ا

 بجو 'ملتق مرحناو 2 مدالداو بوح ها كس ]تقي بحت ايو قىتمرقو هفحُو نار دعي

 هفوجنملو ٍتايبيف م مالم دفن م طلعو ديول م اكونا ةرظي برخلا راد فال سم ]ئةم ع
 انكم وصلا ى هب دالو_صاصئالو

 نوكتنا لوالا وعد لك مقرب مولا صتختال ظورشاهل ديوعدلاف_-ب» الا ٍفاطاف

 ١ ابنا مدعو لئملا لع معءاةجاروصتب نيّدومةع اجوادحاو نم نيممديِلعكَتلا

 اوناكولو يب كان كا 7

 ظ رظنلاد ةماسقلاو ملا ِىَدفَ
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 نيلجرلا دحاول كب ل رحاو لك فلك باوخازعمراكسبن |ياقلاَنمبلطو ثشعلا 0 نمزخاوو اني يفاظنفل قولو لاح وع داهنال ميشال يلع يوعدلل د راو روضح
 ٠١ لاجرلاوانيلجرلا رحا وع ةل اصلا ذخا واةقرسلاو !فالتالاوا بصغل ا! ىداولو لاجرلاوا

 هللا 9ةيرفلا ها نمّرحاو هل تقل اقولو تالماعملا نم ارعريغو اضرفلا وا يبلا قّداونُ جيسشإلا  يرك»
 اهيا رفنم لق اقاو اذ لاملا كاب دز ماقلاءاصفتسا لمجادلو نكت ًةزهزم ع هبشما الضو ار عول تكون | لويد ناب ةلّصفم ٍنوكت نا اشلا الوا نيدوصحح اون اكْبْج ل ميراضحا بلطو
 يس الما يرش ونا يرااا/لاقدلو باوجلا ٌبناطايغصوو اًببنو اًءاطخوارملا فصوو :
 ىتالتولايعررعارنجار وصب اك ع اججركذ ناف وكب رش عزك سكوس هلك اق اذاو ةاوعد

 نابذيدلا جوي ًالئق ذا ناف مهدد عرعاالرافو|رعرصحزيلو نكما ناو ةاوعدو لوف ٍ
 . نياكه يلع عدملا ةضحن الم اوع دومشرل يطختدب ارشيف ف العدا ينو طخ لتقلاق |

 بلاطو تويم خضع رع نودي زيالممغا اذ افيفحن مدر عفرعاالراقولو ءاكرنلإصحيال ظ
 - تون نيرماع ءاكرش جهاد هلق لاق ناب صاصقلا بجوي ام عّذاناو تين اةيدلا رع
 ظ موالتماسقلا نالةيدلاىّذاول اهكف الاو "ثول نكتمل اذ اذ هو راكرشلا د دعب فلتخالمن ال
 . >فاونلاةضورلاوريبكلاق فالخ هيف ل امر الا لبق وب ةديبل او جيجل يوعد 2 موتانا
 ظ استلاب لاحم ل بدذ نال تعيس يعد لادنع الم اكل تقلا ةلاحائينجوا دونجا بص . ىلو (ملامكيلا مقوبوا لولا عا وعدجب لاب نون الو يو صيكوع دعيتالف الكم يذملا وكنا
 انييعرتشاول (ركدب شي رم" اسإب و اياها راو اب هيلع فلحيام فرع اذا فلين الو
 مم هابل لوف لع اًارتععا هيلا عيلستنلا مؤلبالدن فلن أ هلك يكلم خا ٌداف اهضبقو
 ةزخالاملايلا مالا لآ اذا صاصفلا فونتو فلو فلحتن امل و وفسلاب عر يلازم
 ظ صاع عدب هي الذ (هلكم هيب دل نواح نا باولا نومبيذا درضحو ابباغ ناك مدل ف الولتقلا هيوم اًرضاحن وكب نا يوت بالو فرحا يوعد جصيالف (مزتلميكرللا نوكر نا اروتشبيو لاىلاذخإب ٌِلولاو فلحبو تلحو ةيفسلا ع جراد ايوع دي امايلولا
 كيك داولو هرارقا عصياكو باوجلا هلق ٌيِلوارهل ناكول و تبملاو بيافلالعكا جنيسالا نومجيد
 بتسمبشبو يرملامسف و بش و!ًءاطخواار يعيد :نعمس ول نم ناف يف هيلعب وك
 فلل حر كلا ناو زو اذ تعمم رصاصقلا بجوي الة ئعداناف "ثول ناولالا
 نكت منافركتا نا ةدييبلا يلع ماشنو تعمسصاصنملا بجوي ناو ص نقاو يرد افلح ]© ناذ
 5 ظ | تقوزلإ فاوآنواوا ةسيبزاف تعم ريلفب هؤعروت داولو هيلع يملا ضعت ملة ديب
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فشلفلا فلحّجر اي لينك ناد ٌءامرغلا محازيو
 نا ٌصتق|وٍيَّدملا فلج]ك نا

 تبث دمت هبشرو ا اطخكّذا ناو ءامرغلا كرا ايد تشر امدع هدعؤعولو صاصقللابجومئّدا

ةلقاعلايلع ايل يلع خيدلاةدو 92
بر ول نانا ربع لع داولو ءامرخلا حازيو 

 نع

ناف ثول نك لن إو تدكوبا جدلا قلتي وىدلا
 باوجلافصاصتلل اًبجوم ن اي

اك لانه دبل زوضحأووتشيدو ديسل [يفعئلاىلا اًيجوم ناك ا ,
 . قوتك ن

 لتفا منت دوغن ع ؛ ةاولقأه اوعدرصق (نتئالثا ىصانملا الذ افرتعم ناكناو هنيعوعُدوبشلا

 عمسمل هك اشموارخل صخ رهن يدا

 لعمو ةريسفتْر ميو ةاوع د طبتول ءاطخو ريع ءبْسِس مَع صوف ُلِصْفْتساف ا ادع ءَّداولو

يدازمنالءاطغ نشف يعةبش وا دمع ضو ءاطخو داول اذكو كج
 يلا جر م دال ي

 لوا ًالطاب ةنزخاوزخالاب هليهظلاق متلاملاذ ذدخاود ًالتقيعداول اولو مث واوع داطبن الح

 ذَا ام ونسال
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 اردك

 الت اقنكيملو يوعرلايف ثبذكلاق نافل لِعو ا يل مار هت ذخا اماما

 يلالو ءابتجإو متي يادي ردا نال هرتسرو ةماسفلابزخالادفتعا ان ءفحْفا لاق ناو

 توصغلا لع ناذ كياضْعم وي ١ مارح هنا لوفي تدرالاقولو جحا

 لمالاة دو عياضلام# اًدحا نخب مل ناو هنم ٌدوخ املايعمل خئجراكود هيلامل هه

 ف ىدروالا اق فرعا هنال لتاقلاق دٌصاظفللا اابسْبَتَو افلخاولو هنكدبل | عب فر حل

 اذهب همز ناميالايلع تمل“ لاقولو ايجم مالكن ابق لب يدق تسسبل ( اصالة دحاو نيملا

 اف هللتقرقاناو كيزومر تفي لونا داقو رخا هاج مش ذخاذ فلحو ًالسق يّداولو "ين

 ىفاثلامةبلاطمملو ذخاامّدر ٌمَمْزلَمق دصن او يرجامف مرارف الرش الف كثيراولاوق دصب

 نيفايضفارو يلزتعمن اكلائف عكر ع ف]ذ اكن اك دال بم ثراال نبا لافف نانا تامولو

 ةالفلايغوعل و رعاز هورفكب يل ضفرلاو لازشعالا كال كو اقنتعايف ةيطخم تناو عن اريمشكك
 فاز اره ةعفش يَراال اكالطاب هت ذخا لاق _ٌصقتلاذخاف راوجلا عفش ةيدح _صقولد

 ةثرادلافف ماوتلاباهرل وا ةيراججرعت امولو لابو ها ظْؤ حو همم كر تسال يرخا و يسن

 يالاف وطلا دلو ماب تسببلو كيكو لم ِق لايف تولابتفتعو هلدلو ما اهنالاهيكلمنا »2

 اهل عرلاب اهقةبادبلا مقبولا نامالانعف :رابعويف ةماسقلا ما اهذحميو ةماسقلاف
 اهيئالو لاومالافالئايف ةماسقالفلتفلاببل والا دوب هيفو ثوللا ريف موصعلا)ّك
 كانه اكناو هذ امياب هيِلععّدللالوق اهفلوتملا ب تاجاملاو فرطالا نمرسفنلا نود

 >2 ةرخاو ما ةلشفماٌيسسلاذاف ربو ارح واوبج جف ول لانهما اربيل

 ظ زخاويزوانلا مق دصولو لوألا وعل الو ةِساثلا
| 
 ب



١ 0 
 و ولروسفتلاال

 فلتاقلان احنا ووتلقاع د (شوا طخ ن اق اًمحارمعلتفلاو ارح ناك ن!يناجلا لامزم

 ماو بتاكل اوزئرد او/اطخوا اهبشواارمعرتقلا ناك صاصقالو هتبثرب ةمقلا تولعت اربع

 سم جرجولو ناردبمارزنال تيرحلاو ٌقترل السقف ةماقالف 'ةمدعلا يفاثلا ٌنقلاكدلولا
 هيلع للا لع يملاق ع دول نكرر ناف ثوللا سانا ةماشلا توجت امد. 7
 0 علقو 3ليستدجوب نإروالا وو /9. وص يىّريلا ق ٌصِبلقلا ىف جنون و نظل! ”ةنيرق ثوللاو 0 0

 روصولد

 (هلهانمدحاو وا اهلها نسب هلتقلا نيبو دلبلا نع لصفنم لحوار ةريؤص ٍةبرقو | نصحوا
 00 ناطوتشيبو سسنفب نا هلف م دولعو !صرل عل نفلا اوثراةئذاذاف مماطةدادع

 مدل ٌعِجدد ايفلا (هفرطب قيرطلا نعر قيد دوي اكولؤح دوبع مطل اكنالنا طرنشم الد

 ظ لعاهلخد دك "رادو هةنعزتفل افعمع امجاد ةعاجقمنول >يشاتلا نولل اعفدنب

 وق محٌدزاول اذكو ٌثبولف دصوا قيرطو) ناد سبوا دج يق وا ٍةجاحل سعملخدوا فيض

 انجي طرتشيالو تقع اوقوفت# !وؤرفت م قيطم يف دا فاوطلا ف وا ةبعكلا بابو ارب لع
 فيضيؤلتنل ! لع صرع ادجار وصتبال وق الا ا ةطيت وكب ناب هرطلا

 نلت تعم: لاطع صرع اتجاروصتب 0و انعل ولا ىداف اتق نعا اوقرفنو

 اوطلتعاناف 0 رول افناكلاوالتاقتد ن (ًئصزَباستول ةئلااثلا ةماسقلام
 كئيولف لص مل نادرخالا فصل( حف ثولف ارصوااًعطقوا اًيِمررخالا حالسزصووا

 ْ قحوف ةيولذ رلاب طلم حالسمعم ةعم”لجر هرنعو ارح ليتكذجواذا عيلولا هيفصْوحف

 57 وا لدغ وا ا حر و٠”عُبَسِو جرب ناكن اد لاذ دع نكران و

 ف دعبرم لحب كارولو فج >3 تولالف حالسلا بح اص ةهيج عفا مدىنشيرتوا موفر 1

 تال دول هنو وانس مولا دج منيا نيس ديد قلب

 | م. دافاهجر اخدادارل يفر خالاوايوتقم |مدحا دج ٌتاصريغرادلاو فرع ملو !ًراد

 ودلع ُةت دايت تمزق ٍهَمحَو ثولذ انالفرتق اجر ناب لدع دي هب سماخأ اهقحيق

 ةعفدو١)ن يقف اوءاجنت هول لوز عٍموشو ب رابحي باور لبقت ةعاجاوقو ترخاَوا

 موق راجخا هن اذ ةدايشملا ظفل طوس الو ةعايجلاو نحاول هنوني رنا هلديعا لوقو

 فدواوسل ملم يانناوا هةمدحاول وذو” ول ٍةريكو ٍفسفو ٍةْيِصكم باد رؤس تالة عاج

 فومرم ل رعي ذاول اك ثولجسيلاد ردع دوا نال ؤلتقو ا نال فحج ورجال اقولو
 دو ةسداسلا لوف لوقلا جال رص ترافل ىلعبلخا ومدل اب نانرؤت « انببعو يلام

 قل ياطدلذا جبس ٍتجو ولف نالف ]فال نماخلاو ماحل ةرابلاو لاَ
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 تدجو نامزفحيف ثوللا تبث ءارصملاب يي نمالو ب يرخا رق كانضرسلد ة ةبرق نم

 نإوهنيب فرجتملو نيتليشوا نيتيرق نيبدجيؤولو اظيمدجو ول نوللاب كغ ةدادع
 بلت افالم رسب فاذااخابماثلا ءاًنمول امادحا نصه يرق نيرمل ةوادعايلدحا

 :دولذ تامنالا لانصانمن ضب ن اف رخا بيس لب هب تميل و يرهسدنضومال اقف
او هن امباب قدصو ثوللانعجرخأ |ةحمزلاو ةوبلايع ًداولو

 مع ,اةالاك حجل ابرارقال 

 ثيراولاوداسلا نالتخاك ةنيبلابورارفالاب موجلا توهتدعب ث دراولاد ج جاجلا ىالنخاو

 منن يول | قحيف ةروبظ طيرتش اكو ةةنياععود ١ ةنيبلابضاقلل ثوللارورظطرتشد

 م اروهط ثولل اق طرتنمالو 00 رحاد ني جوع, طواؤح

 ةماقم 6 00 ذاف امريغو ٍةبمخلارصعد ةنخلاد] اًصحكرت 0 .

 نَئَخِوْلَع دجودولو ءالعالازموجيو ناو ةماسقالد ًالصانئارجوب

 ل ا طرح ءلوؤرثكاو اهل قاوا هن ريو ةَساردحْيد ماشا 0

 ها نيزهرحازتق نبذ نا نالرعواّل رعربشولد مسقلو نتعب نا ثراوللثي ةاخاف

 ايهؤحو ثوللا تبث نيرمؤحا لتقارير نا |هرحاوا اربش ولو تب لالف نذهوحا ا

 تبذل نيب ةماسقلا3ك ف 5ر55 لبنك عةعانجَقّرفت ”ولاركمسفبو ةنّيعب نا ثراوللو

 حمس ايئار ذعتي نا و لمكت لئقلارضومزعبي اكلاوا اكاد الا

 ردد اسقالف نة رعاالف مذحال اذاىلا ثراولا )اف هع (مجؤع ثوللاريطاذإف_زص 0

 بلطاذ اف هنفجُو نول وكف لئاقل اونا حش ار حشم هلو كنف مهل حاو لكن واوفلحن اف مي

 تا دارافلتافلا هنا ىلا نإبدق لاةواًرحإو يعد ذا لكولو نكن لع نا يذلا

 يلا زع مج وفن نابت ءاطخدا الع ةنوك نو د لت لماقورعا ذاذ اننا نم هيلع سف

 لورجم ب جولا كايقماسقلا نم كمبالف ةهجذ ءاهرع] تقلا نوكب نازمتحاو هعترمل ةدارع

 ليصل نعربْؤ ملا موقلا ومن كارل لاق ناب هفحيف ثوللاهيلع عدل اركتااذا_ئسااثلا

 نيماورادلاغ لوتقلا عمن نكاملوا دعبل نمو زرداوأب طلت كسلا عمو نسل
 جف ةرامالا مايتٍيع ة نيب ماقاولو يوعدلا درجنفبو ثولالو فلح كد يبعةنيب

 اًيباغ تنكمرحا انف ميلعئذاو موب باغ تسكل قولد نيلجير نمّبالو ثوالا تبن
 ظ (اقاد ءروضح ةديب م اق 1ناذ هب ءرارقاوا هروضجإع ةديبلا عدلا لعو هشيم ق دص

 ةداول بلا ةديب موطن نا بيزمتلا فد ناطقاستييامزا طيجسو ون هتبشب هيلع تلا

 جو نمور و وجو نم ”ةفعضو باحمالا ىلاطيسبلاو نلازعلا بسن يذلاوم 6



 نعال نوعان تسع ود اذ ازكهضوموف ايان اكاولوغي نا ةبيذلا يدببيف تعنو

 وب هتيغيلعةديبلا هيلع كذلا اق |ممىاقل او كحو يرد مسقاولو لح نومي
 ولاذكو لاما ٌركسإو ,مكحل | ضفن اه هرا فا وع دورشلاربشوايدملااهيرفاد ال تقلا

 2 3 هيلعاورصتقاوازه هلدؤيمل دوشلا لاق ولد كريعإت اقل نا دع ة نم تماق

 ”ديرسحلا ع ٌداولو ومش ككل + لع ةديبلا ماقاو ةبيفل كلذ رعب ىذا ملتقلايّرْفا
 امهرحألافف ناسبا تبدا ناف هئرولا | ضعب بيزات مادرلا ةبيفلاعّداولابككلتقلا
 صتقاوا نالف هلق وا امياغ ناكل هلت مار خالا لانو توله لعربظرق ناكذ قير هلق

 ةماسقلاو ثولل طب باغي ا هفذا فّدح تامو ةحارحلارم يربراقوالفا ف يع

 طناف يداعدلاس اسفالخ ل قاعاغل ان وكن ا طرتنسو اًقس انوا ًيرع بزكلا ناك
 راش ةويذكو اًدهاشمافاو ثرادْىُذ ولو يناثلا قحنيثراول يسلب ياا اب

 ةنييجزم كا فلحيو ةماضالذ هو عابر خال لاق وذي هلثف اهرجالاقولو فخ عيتممل
 بة اكتالف مفرعاالزخاو رع هلتقرخالا لاقو مق عاالزخا و ٌقيز هلت اهرحا ل افولد
 وهز لانا ن امر قلكلاق اود اعناُك ةيدلا جبد ؤدمزخإبو ةدّيعن مع ]كمسؤنو

 ةلاقولو نرشعو داس لكتلحو 06 درلاذخاو ةماسنلا امهنم)ككذوخالا ُهئّسعينلا
 ةددلا هدر زخإبو مسوعلا والا مسفحق ٌةرعد ليز بخل لاق و هرجج جز هلم قا هرحأ

 ذيللذرتز فيلل واللو كب ذك اخا واكرم عام اكو ابعير ذخابو ريز وعد انلاوهنم

 فيتم هةدماسّم الف دل اخودكلا هوخالالاًقو درعو ل ٍديز هل تق ا|مدحالاقد 0ع

 توسنحةماسقلا نام ةماسقلا ةيفيكف شمل اثلا فرطلا تعتبعرنلا

 . هروُياغْنا ٍنالفْن!ن الفوا هلا زيشيو انهلتكدقل ُيلوقبو نسكب ابرك
 : 1 ا را ةفرعواوبشف

 وبلا ِفاجلا ىذا نادنم تاملب جرجا نم يرب ام هن اركب و ةكشسو كف نمأطخما
 كلو ميسر نمؤحفر رم اركثيراولا خبرصتر إيلا صتقي وح حرجلا ثوللاطب اهب يدرب
 . طرش وت انيبلاو_ووعدلا ف ىاب اًكفلد ناعللا 3 قبس مان اكموانامز ظيلغتلاذ

 ا يل ناج امد نيسنعف يمي نيبسخ فلحول وح نامل تئالوم

 2 ف تاموا ئاقلاَلٍرعولو وب قاما م اهلالخ هنلع ياو ٌنجولو بم تست

 كلذ ةسيبلا ءامسدجن هن اموا اانقلا ل زعول انكفئ انسي اتا كئاقلاف املالخ
 لاف اينسارموُ الخخا ”ائةد تاموايف 7 يت لسعتا هزبأو اربي ماقاول م
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 فئاا ها ؤبرخا قف هلك ىلا نامجال الحف تاموا اقل لزعدلو 'ة نايشملاو
 لزعولو اهباشاف هنومو ولع نيفرطلاو نامالا مامتادعب ا هند مو فافلال رعد

 _فناتساانشالا ف 'مسفلا تامولو يناتيا هو هيلع َدلاو يَّدلا نام! ءانشاف
 يلع ٌىّرلا تامولو تامرتم هدي ماناولاركهيراول مكحابمامتدعب كان ةلؤن يونارلا
 زوو ككذك لكل !فلح عورشسلا لبق تامولدرلعل يف: يلع فلجو هئيز ادب ءاشالاف
 حن وو هايم عنا اكل تقلا كفو تبيع ايم عنمبالو هيلع ئَدلاةبيغُف ةماسفقلا
 نكن ناو ةيرلاذخاو انيمي نيسج لح ارباح ناكفا اًدحاو داف ةماسفلادارااذاد

 ناو هلْثرأ ودالؤ تاسنمأ حو ةهنيمدوابلا تشيالو ج جفحر نق نيس خا ا باح ٠
 « عفو ناف مراردق وع ميلعن وسلا عزوبف رثكاوا نيش ا ثياولا ناك
 0 (هنتن ثلا كفلح ماو انب|فلخولو ةمثع عبس لك لحنينب "ثلث ناك

 يس اس بيايذإ ماسالا بالم كانا تيب ساو مطحن باغيولو نيعيراد
 ل ةيرلا تلثذخا و نبسمجل احلى فلك ن ا نيبو هتحررك ظ

 رصضاخافلح ةعبرا ]ون اكواديف ابلاذخاد ةرشع: عبس فاحت لاثلا مرق اذاف انت ذخاو

 او ةوشع ملكت بارلا_تاخلاوذ نقع ع يسد انلاو نيرشعو مسخ ياثلاو نيسمح

 ذا عب مضعب ن اكول او ةماابتقلا نممح طبيبا ٍٍوّصِحاِلا فلحا المال لاق ولو ٌمنرلا

 ياحب يانلا تامد نيس ابلاه١ ايناس ىنسرند د رض احلاحولابلاو بياغل أكف [ونج
 اضاف يسم ادت اكلم يضيع كيظطعص

 ةئصح تعزو او ادد عن ناد نامالا ةماقم ةثراوماقاف ةثرولازضع

 م ناف قرفعُت لش امنملك فلح كاسازعاصرحا تامو ناسبا ليثقلل ناكن إذ.

 الو ةتصحزخاو ة ةرشعٌت لن كلَحْفل اجلا شر اؤ ورخالا تامو غرشمع تلف ٌدحاو
 ناوديدلا ف هقح ةنراوذخا هفلح دج رقلا ثراد تامولو نيرشعيو بخ ةيفكي

 ولو هيلدا ٌفيلحت هلو لوكتلاب كفحّل طن نال فل نادل نكمل 220
 _ نيس عرلا فلح ور ناذ نسمح نلح بلع رلايلعنيملا بمهؤنو 'نولزكي

 تاكولو نيس خعم فلحارهاش ماقاولو مثراررقب ”!ا"ف لحقن عاججاون اكولو
 تولومة عاج طخ يو وعدلا تناكولو نيسبخ هيلععَّرلا فلحةماسفلانعلكثد "كول
 باس يي ةيروسلاو رحاو عَرللاورحاو لكن .داولكن ناف نين ك فلحةن ددوا

 ماما

 9 ارو قيلع هرلع عدويف ةعاجئرملاو ميو مرحلو يأ هبِدِعَعَدل النول وسال
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 يّعولا تناكولو نيسخالار خال بالف اهرحازكن و ثوللاق ناشإاك ذاولو ظ

 أمو نيش فهلخرخالا ل عُرخاو هيلع عداد اهرحار ضحاف ةفاسم نيتي يلع

 ف يوعدلا تناك اوس ٍةعاجو الح او نمي ينيسيع زب ةماسقلإب نكس

 يف يوعدلا تناول ور ف اكل اوس خم لاو ديعلاو ةارملاك ةِصقاقلاواةلماكل[ىضنلا

ععرملا يلع نوس:>نيملاو ةماسق الف تاحارجلا وائارطالا ظ
 كرك تاير قيفالو هيل

 ةموكلاو ديلا ] نبكاينو دوا ةيرلا تِحاَولا نوكب نانسبالو وأ ءهاطخلاو ١ ةبْشلاوارهل ايف

 لكنول وادرشنل او كنيستإ كف لح ةعاج ؤعيوعرلا تن اكولو نيلجيبو نيريكذت زوو

 نوعُرلا دٌنعت ناف هيلع ءّرلا ىلكن كامل قب فلحبو يئلاوبع تدر هيلعودملا

 ادعم فلو ماشا عمن ناكولو ميغيراومر فب دفنا نكن اكام ميلع عند
 لوولانالاوه ةعومهسمو ل وو ملل يئن 0تل تمكنا طرتشبو نيسمخ

 نيكتال ن) طرتشمد ف ,ارطالا وتعال نب هولل !ناف انضر ابخإب سيل ون اكون امياب هيلع رمل لوق

 لولا ]بانيه ربو رهاب تبئيالف صاصّقلا بجد معوق ناكن اذ دهملا يف يوعدلا
 دا نافذ دولا مستقااذاو هيضزيملاهرهاشلل ]خرم الص اصنلا بجومال هن امبأب هيِلِعَعَرإل
 ف ٌةلَحْوم هبشلاو ٌهظْلْغم راطنملا قه ةفغخواجلا هلق اعيلع ةيدلاف رمعمبشو ا «اطخل تق

 ا ةطلغمةيدلا بجو صاصتالف لوتقلاب ]تقي رص هيلعئّدللاو ادعي >1ناو نينس ثلث

 متاعب اهذهتاات نام لا ىللا حيف لشفلاَىٌذاذاو لاحت املا لامن

 ناو هنم رمد ارضا ناف نيب غلارحا ٌمرَقاذاف بام رمةيرلاُثلُتْذخاو نيس احلا اع

 نال مقاذاذ اهيؤتكاركد ناو خا يذلا ةم اسقلايف ةركزي مناب هيلع مسقاركلا
 ولو قابلا ز خاد نيشيش ١ (مهدحاجفال واهنث:هركؤي ملوركتا ناو همر 'اًرقاناف
 نولاكعزلا فلحد ناسخ وللا بحاص يلع مقا دن ءلاهرحا دعو نيصخش لع )كتلي 5

 فلج] ناف هيَعئئَرلا فلح وللا حف ::ماسقلازع عربا كولو نيس هيلع
 امنماكبد ةئيبلاوارإرفالاك ةدود ىلا نالاّرمعالتة عدلان اكناصنقاد نملا
 لقال ف َنضنمل نا ولامف ةبدلا تبجو ًااطخمدا اين اكناد صاصئفلا تذيب

 ولو نسم دناداراد ت ولريظ فن و مدودرلاركقدلالكخو تن لن عماولو
 ييللادار أف هيلع دل الكت هعم فلخ ا زع5:ولام م ذعاَرهاش قدلا ماقا

 دشلا يق ميلا لدي قغسيبْنم ةماسنقلا نع او نكح ةدوددرلا فلتكن ا

 ليف لبعؤتقاذا ُّث كلام 11 ”ةترلوةسمو اه ربدموا ابنام]ِتلا 3
 58 ظ

 ل



 جم هل ثراوالن ملت ولو ثكودذذ هذ املاك يسلم ثنو املا ءاكشارسل

 لكن اذ هفلحتو هيلعىدب نم_ضاقلا بصنيو ةماسق الف تولزو ةصاخ

 لك حريلع يدش ناك اَعّرُم نإ اركس_ضاقلا فلجب اله لوكتلاب هيلع_يعف

 يي ٌداولؤدب 2121320 ذاكلان يملا نِعَرِجْرمِل هل لاقي امد دقت ام .
 ذاب تول كه ناكناف ايس وا طخ شلتف لاّفف اذه ابالتق هن اوخايلع
 قيل ملحن ول نكت مان اود سف ادملإب هر ارق يع ة وضد ٌق بعدي
 ثرصول اف فالتخالاك ةنصلاّيف ىالتخالا ناكزي د ملا يل دعاني نيس هيلع
 ةذفطم ةدرل اؤمولت غ لصالا ندد نوكالف هب طونم هعاضولاة الل )مصالايا

 لولا لعةلت اعلا نم نانثاربْس ولد ممرلتف ةلقاعلا ٌمقرصت ٍناالاةلّجوم
 ءاطخكع هلق جن اًيذاولد جدام مد اكمعّْلْحتال ةلق اعلا ذإتلبف

 رف : اذ ؛اطنل اكداولو ٍةفْصْحمَر مد لب ةللاطمال هماست الف اد عةتلتةل اقف

 فال انفك ملا اع داهشل ال جبارلا فر لا وكلا كزكم نهلا هش

 كبجوبالو هد ىاجلا ١ ف اواجربلاو لتقل ارسفن لع نيلجر ةىايشبالا تنال صاصقلا
 : ماسلا عرفل يلعص لاو نونجناو صا ةبابجو دهلإدبشو ءاطخلاك ةيدلاالا ظ

 لرجل اب دمشولو نيه جربو نييئارماو لجرب تبثيد معلا يفع رخام رف منافع
 وفعل اقفادمع خب نجلا تن اكولو حلو يهانشكاك 2 نوكيو تبني مل نائارماو
 . مدل لادا دوبشل نيملاو نيتارمادالجريفم اواي ةيدلا يعصاصقلا نع
 نارها ذمالو نيتارماو لحرب يوانومل حاضياب ةقوهسم :متاهيلا تناكولو تثني
 تشي حاشل العذر اوهائاطخملا فرع ءربغيىلاهنم رمت نانا 0و
 مد افلا مرتي الدين نم م !قوزمذ وهشلاركذ و نيعوده اشبو نيتارماولجمب
 تننيتارماو الجر نيسيوعدلا يلع ماقاد أ عتبإل مح >:مالامر مصاصفلا م ٠ ِعَّذا اولو
 كالهلا نبضي نا طرت ضيفو ضرفلاب ٌةحّرصم ةرسفم ةب نجلا لع 6 داهشلانكتلو لاما
 ولك ٍدكْشوا او فنمو اًيِشوااطخوا اًدهع ل نةدن ازيشا لوقبت هبلع دولا ] مفلا
 خمرا ةورججل انا مدلارعماو طبرضل ا قولو يل هب تبقيمل فيسلاب هيرضلاف
 هلتفد ةجوجلاقولو هداج اوراس اع اد مارتن نايت

 يسكت ترص جو توم دبس موك يورو بسسس وسع رب



 لتفلا <

 هبرضوادحرجلاةولاذكو لتقلا تنتي ككل ذ ببس تاغ مدلارمت او ادهتجارجنمتاهفوا
 رمهرعب توملاو حرجا الا لتفلا لعل هاشل | ريملا ذاق هن اكم تامو همد رن اف قيسلإب

 لاسإواذامداف هسار برضلاةولو ”احنيارتقلاب دب توللاماعئماولو هب ليش نا هل اح
 مسار مضواذ فيسلاب برضا قولو تبئيبمل ُهَمَدلاسفلاقولو "ةيما دلا تننبثتت مد
 تبثي) بقورظعلا حوضوإ ضجتي رفح وئولا هب تبئتر ل وجرجيو ا هيرصزم ضنافوا
 ٍطعؤك طحلا طوب اميلعالا ضو اظل هل ولطمالهَنا افلا دعو ايده اشلا ناكول مهن
 . ناتحوم ةساريلعن اكولو_ص اصقلا بجبل اهننحأسمو ةخضولا ]2 نايب طرتشو مالا

 ةقكمالا سار لعن كير ولاذكو صاصق الذ هيلع د ووننسلا ةىضوم يوت نعاوزغوارتكاآوا
 ٠ مزه ضوا اولا اذا صاضقلا بج امناد نيتروصلا قع ور الا بيو ةسار ضوا هنا او زينو
 بجو ءاصقالك نيديلا عوطقم هلد ءويشملاو انّيجرمو نالفرب وطق هنا اوريشجد ةكضيلا

 ناميجذ هيف ةعوطقلا ٍطعْلَرْسُيِرمَم هذه ةروصلاو ةدحافبب عوطقم ناكولوةبدلا

 ”حعاو رمزتولوصميمدتلا طرتشمالو اينلع ل يزنتلاب مزجلا باوصلاوةضورلاف_ لاق
 تانئاويثولو عهسن مل ابيرق رمل او هيلعرش ١ ريل هلدورشملا وسار انييارو ةربتعمة دايغ
 . فراولا إلا جور ةالتق اما نيلوال|لعارمبلع دوبشملا برش ان الفالتق امنا نيش ايام
 فرصناو هند ايهتب] قت ماو نييوخال |! عل تقلا تيبث نيوخال ان ود نيلوالا قرصن اف

 تاففاجؤيلوالا نال ناث داهتنلا تلطب لكلا بذكو ا لكلا قٌّرصوا نيلوالا نود نيرخالا

 بل اعنا ةل كسل اربوصت3 و امريلع امتد ايري ن يطال نيوُر عر اص مزمالو (مرضن وع
 ةيلكلتاق نييعتزميوعدلاف كب الو يوعدلا دجبالا زامدلا ف ةدارشلا هينتالؤ ن اوه
 مدا ٍنارهاشريشونيشادععّدا اذا اقر يوصتلاب ببجاو كي دراولا مجاوبل ن اريرشنب

 فمراولا مجاري نا ٌتسيف "ةمثو ييبر زئاقيلل هقوف نيلوالا عرش امملعد ويلا
 , اهوحاق ًداف ءامرلاف نينث ارك اذا اميذو انركذ امدع بزكو !ق دف جاف اًكايشحا
 :اداه كل ذب بناجاوا ونجا ل عامملع دورشملا ديلنولو نيدثإ لعرخالا و نينارلع
 يف عنايسنجانيسولو ارك ذ ام لعارمثرحاوانيفضلا قرصا ذارك او نادد ابو
 | . ييوشلطب نيبينجالا ثراولا بزكتاثءنإر دايم |منكلو نيمئادب اسيل نيلوالا
 نتاوي رصتلا ن اكول اهلكروصل قو تادايننلا تلم كلا فّرصوا امقٌّدصَب ناو ايم داهنا



 ٌكلانيناوعَعدا ىلدو >مالك“ نم _ًقلتملارارقالابال 2 اكمل زخاوبإل ليكولا نم

 ف كاملا هاش ولع عدلا نام نايبنجاو ا امبلعد وشل اربشف نادهاش هب ليث
 قدي نا ءل و نيرخال الع نيل دال اة د اهشءالف يلدالا ناوعدر اطيتمل نيرخال اكدملا

 يوعدلا] ِض ةدناهنس نيلوال العن يرخ الايفعنيلعالا ةدايئنيو هاضيإ نيرخال الع
 فتايجدرسلح اكن ذي د تيقرخاس3 اريشو عئداولف دايشننسالاو

 لص (صقلا طقس هديعنمل وا ةنيعر صاصقلانعميحاوفج ةيرولاضعدرتاولد .
 نّييقؤصيو ةمدل املك ذتروللدر كءاو هي .وايقاعلا نيع ل نافويذلااهاو ظ

 افلطماغْمو ةيدلاز عع ناؤاهشاذكا اع يفخر ,رخالل فرقا ناو ٌفْحَب لدن ايف

 نعى فاعمل وا (قساف ن اكناك مدحاوفعب ةثرولا عب ريشولو هل الع ناجم وا
 ”[مقلازعومحلا لع )قيال هراوقااب هليوتسل_صاصتللر صرعتلاي لا ةجاحالوا (طفسو ةبرلا

 ارهاشلاؤلتخاولو ناتارما5' خر لبق ومعلا يد ناف لاملا ارسال لاولو نالجرالا

 ابا كلا ذهو ثول ن وكبالو تقلا تبين رَيِمْلاَِلا تالاوا ناكلا1نامزلاف

 ره ةنارخالاد هلتقزنا اهرحا ديغؤولو ةأشنملا ظافلالا ولاعئالا نم هيف ٍبائفلتكرو «ب
 ريغ ناكن ا درمهاظف مسقاد اًديع ءَّرلا ناكن اق ثول ّنكو لتقلا تنس مل هلع

 ةلقاعلا لع ةيدلاف لتشلا هانم عم فلح ناف اتدمعنيسضءاشس نيذهاشملا ياحم فلح
 عتيسلامويب لتَملابَّرِق انا اعرحاريشؤلو اجلا لام يفثرارق الا رهاش مفلح اد ّْ

 اذكموي :نكم هلتق دئارقا هنا اضصردحالاق ناولتقلا تشرحالا موي ليرقارنارخالاو
 ينعادرحا رشف لملاك داولوامل اوق طئاس موبلا كلذ قر صم لتف' هنارقاوناوخالاو
 _زاطم]قبرخال اور علتقباصرحاوا_زلطم] تعب هيناوقا يوحنا كرب يعلن فب مرارقا
 ىيبترل نا 'مككقل هل اا رافالادع صا ناف ةتفضنيلعئزلا زعلك كلب لك كامو لتنلا تبت
 صاصقلاب تْكَحو اًدرع لتقل ارا دع نيل اكدت تددر ءالسان وسطا
 نإزيسمح ةّيرمل ايفن ولع يفاجلا فلح ”ثراولا هب نكد :اطخلاب و منم صا رهن ابناع
 رخالاو ادع لسة زن ١ اهزحاريشولو هلام ءاطخلاةبد كيتو ةيرهلايف م
 ملا لا مامالا هنعارصعا الخل تملا لصانب .وبثون رهلا ف يوعدلاد ”اطخ هلق نا
 فايل ]تف ةضورلاو الاصو نتوننلا غا ابملا رءارءامرصاوريغصلاإيف ئفارلا] م
 0 هؤدوك تن او تش كيراولا نقرصو ءاطخلاب دارهلاب ةاناف
 0000007 ديد دولا بقال فل مق كر نا ثول هوقو اًدهاش

 هوم نال يس مسقي نا تمر اوالف



 رخال جيدا فاض دج ا رعاش ةده انراونعلتف اطخالتةيعّرملا الكت ناك نا بيؤيتلا بحاص
 3 دملا دءاطخلا هانس ةدهاشاوئلتف اد. عيئىدلا ناكن او 'ةلئاعلا يدع بدلا بجو

 تشو هنأ انيرعتيرملو نيفصنب هٌدقف دب ون يق ونلم برص ننا ريهشولو انيينيرج

 اذا مناهاب ترا ولا ف ّدصوت ايحف ٍقاجلاو ثيراولا فلتخاولو لتْلا تيثيرل برصلا

 وبا يملا لاق بيطلاوب ايضاقلاو_نبجرس ال ادنعصاصنلا اذكو ةيدلا تبحو فلح

 لافورخا ٍببسب تام جر احلا)(َىف حورجملا تامو الجر جرجولو صاضنلا بجبال لماح

 ":كلفانازراق بينرت فالخلا لص َّرم يزلال يصفتلا هيفف هب ,ارسإبلب ثراولا

 لافتا ٌتلتقلاقويلو ين انللر ارقال ا نّيعتنكحورك اذ اهرخا ثراد يذاف نيؤهدحا
 فلالاب كابا وا ,ايلاب كيبانيونشلاب لئالاقولو لتفلابرارقاف نيونتالبىسالتاقانا

 ىعوح واو نم هد انيلاقَّقحتولو ٌدعد اهانعمو وخان حدد الاد رارفايرسلك

 ىئدننا اهلذلاصفئالا رعد رخإ نملتقلاَن محو لاضفن الادجن ذايحلاو نبنحلا

 و نابحلادإ ارفتساينانل| لعد ةبولا موزلو جوبذلاو ٍركرحيلا ةرهصتلَّقالا يلع

 لوألا يريد قفف نللع تعد ناوىفاثلا كرب دالإٍطعتعد!ناف صاضقلا

 خه اسقلان امان ةقرصمووهف الاد كنف ةديبلا اهتدعاس نا هةموو مالا

 اغبلال انفو نر ازولاو::مامالارا ب انكح باوصلإبلعاهساو ٌتولل اروبرظل نيئدوصلاك

 ةاللوبالمامالا بنفس :....لاالا] ثاحاويهو ةمامالاذ-_كاوال الوصف هيفو

 ىف ٌقوفحلافونسو نواظملل فصتننو ٌةدسلارصنيو نيرلا م :مامإزم
 ظ 31 مل ناو هب افكرضوف ةمامالاب يووتلاو فلخت يبدو مامالا تاماذا مامال

 نع لاب نوكين ا م ءامالا طورشسؤإل از املا ةوبددس منا ٌبلطلاهمزلدو نيندحاو

 اصب ايس يشرق ٍةمبافكو ائأرا با و وفل
 راثعمرشنالوض ويزنلاؤعرسو دكرحلاهفيتسإ عميق: نم ءاضعالا ميل

 , [لكذللصرلا فعضإ ونييشالاهركذلا عطقو يقوزلاد متسلارعف الو 0

 د وعبد ل ةدانكف طورشلل ويب 5 0000

 نم ةييس وب ونا بيزا وف نكن ملناف 000

 ” دونر مل أف فن برغل لصا دجو عج َ هج دنا

 ةنانكو اسرق نم ه'ذكالا الصاد 217 وو

 ' يدل ماجا ”لداع)هاجو قس" انا ب
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 "يتوب رصلار كب يبا ةماماك ةعيبلال والا ةحبرا بو ةمامالا داتعنا ف رطق كلاثلا اًيشاعخنرتل شاعت نركب نا الد موصعم مامالا نوك ناطرتشماالو
 يو ؟وبانملاو ةقفاولل مزمز ةدييعبلا د البلا ل ه!يلاربخلا لصو اذا عافضالاو داليلارباس 3 رشعلاو ]جلا لما قافتا طرتشيإالو ”عر وصح سين نيدلإسانلا «وج وري ايو ,سورلاو ٌواضقلاو اياعلا نمدقعلاوّلملا لما ةعيبزبتعلاو هنع
 تاو دولا تافمر رسايل نوكيا طرتكمو خم امالا د انعنال عيب تنك جاطمرحاوب دقعلااو لخات دو وحج رلا طوتشسال لب 5 دعرابشعالل نيني

 لاق نسمرخ اماما اد عتيد الازعبججالو دفعني عنشما ناف عيان ا سمك '
 نورو انننيرتي ا وعارع اصف نيا نيبرمالا مامالا | ىجناوهو منع هسا رعد نام زمام اك روقلا بفساثلا ةمامالا ثروت الوز اجودلووا ةدلاو فلختساولو يا ةمامالابرْخال واول ورم الا هب مق بنا ال زج الونصمم ىلختسا ناف طورشلل مهاوه زمول نا طوتشببو يو وعل... -ترواق طوعا تايحؤ مامالارتجب ناوهو دنع ساير ةمااماكنالختسالا الا يلئالاوما نورْزعبو غلطاب ةشائل اناثبتون ناو ناءلِطابم عم نيلجرل ا عيبا ةٌرِفعولد ددئنلا زول رخال لا امنمزك صن لرصو نم عنامرحب يعيق الا وا نيدلبلاف ناكول منذو ابي روع بنل البلا رحاولا بصنيبو ننذل نم مةصعلوحاو تق دف ايشاو نيس فالك: تنل |ماملفارعابن ناد تو ىف نيمامأ بصيزوجنالد يارلاو ملعلا نرقاعلاو لوتشسو طرتشيفرحاورفعن او طرتندالذ وج ةئببلا دفع نا ةضورلا بحاص)قورحاوب اه د انعنار انخاو ةعيبلاد وبنلاروضصح هرتشيو > باجصالا
 نورو انت ف نيعمربع ف | كخسلا نا الا نالختسال اكوهد مرم اماويف م د انخان ف
 الا هئابخؤ اومفتب ن انوحالو'هقاؤتا الو مردنع صر طرتتسإل د مدحاٍ لعن وقفتب نو
 تمرنع رعأاغلاب درعلارنع (فساف وا ارمفص ن اكول قحوبلا رهعلا نقو نمومامالا رش ةفيلخلا ىا هيلا دوبعملا طوتُتبدو هودذاننسا مرر مالاراشتن ا اواخ ن اف ونذاب
 طرتليدو نكتب مل هريعيلا ةفالذ لقب نا ةغيلك اوادهاعلاداراولد رهاملاولا قست لزعناءسٌمن ةفيلخلا زعولاو الف ةايحلا ل ورجيلاو مسايحلا مولعم بيباغيلا ْ رهعواورنعلا و للارهابي ناللا (مامانكب م فلسا مامالا ىا دهاعلا
 ولو طع موب عنتماولو هر وبال صأ لا لا ومل ازم نق وو هيل ادوتم“ دوب

 نسل



 يناثلا

 لزعيم *

 . راتسامباولا نالخ يفاوءاشتنمرايتخالا لها مدّقبو يفي ]ف ةماسالايف ناشا عزان

 ,تكوشهسانلارهفو فالختشا الو ٍةعيبالب 'ؤيغسم ةمامالل يٌّدصتن هامالا تاما زاف

 ظ ؟داجواًتسافوا يضتسيرجد ا عبرع ما ناكا ًيننيرق هنماما ترقعنإكدونجو

 , اماماربصيمل ٍهنقو ىف ةمامالا طور شيز طخ د ٌرْفَتولو لعنلا كلوب اًيصاعن اكن او

 ضمئدرخا؛[خ ءالبتسالاوريغلاب ةمامال اتش اذاو قرطلا يدحازمنس اللب نرسم

 برعتيول يزوشلاو | فالس لالا ةعيبلاب تب: ناو اماما راسو لالا لزغام

 ٍنيلسارماووهاب مايقلانع ورجل سف ماسالا لزع ولو ساما اثنا رصيد لوالا
ل ترقوناهسنن لعق هريغّيلو ملزعنا |هوكو_زرم وا مرهيل

 سانلا عابيفالاو كوي

 لزعنا ريغ ٌيلوتول رعن نب الولازم ٌةسفن ملعب بال اكردعالب هن لزعن انو ةزدغ

 لرجشإالو مواعل اوت ئزلانصرلاو نونجلاونسرملا و رمملاو يان مامالا لزحنيو لوالا
 امأوثو(ماكحوزآرما مامالا بصن ولونيلجرلاوا نيربسلا ىرحا ٌّطَقو ميسلا ل فناو راغالإ

 ةلكئالف ماقنسان اور اجلاحّرتخا ناف مامالا ةلخاوذلزاولو لزعبير واتا

ا يوواجا ييدسطو يت هرم | مامالا ةعاط بج
 

 هساوصءهندا لوسر 'قيلخو نينمولارم د مامالاد ةقبلخلا هل لاقي نازاجو ٍةررّتلا

الف ردقف مامالا ن اكولو هساةفبلخل افنناز وجالو ٍلسو هيلع
 نم دترافكر لقزخ اين 

 او

نامل قحولشم دب انكونأعلاو لالا تيب ]
يلبام باورلاو بايشلاو رورل ازمزخإب 

 ' لاح ق

 ب انو ةداعلاف هلم ةرجاررفزخا لِف_ضوعالاةمامالازعفإبو اًينغ ناكولد

 3 نم هيلع اجا امو ةرقنتتملاواوص يعن يدل ظفحتن !ءايشااةمالارومانم ءامالالع

 مضي امكو ةفصنلا“ يح ءاصولاعطتتو نب رجاشتللا نيب م اكحالا خفي ناو الا

 اعلا خسانلا فصنبل رخل رع بيزو
 ا درخل متي ناو نينمارافسالا قا زرششنب :د

ج مالسالا رناع نمره اكناو ةعناملا ةزعل ابمونتل ارضك او اجت هدد( راح ناني
 د

 بتميبو ةينسملا ؛اهعلارّرقيناو تاقرصلاو ولامن او مايوا ْلبسْوحَةَوعَّدلا

تادل اعلام 0, ضصوعب اب "ادهن دلقنو انمال يكتسي ناوريتقُتو ف رسربغزملاملا
 

 مدساو جوايا هس ايسيطبرهتيلولاوحالاصّتو_رومالا ةؤرائسم وسن وشاي
 اهيا طلسلاماكحال او يدر وال ةاصتلا ْصْألآق ةرازولا ىقواثلا» منار مالا

 . سصالارببو صوفي م ءامالا زوتسينا _لةالاف لفنون ميوفت ن الف ةدانولا

 تبل رهغ ةمامالا طورش ةرازولا وؤهؤ طوتشيو ه دابنجا ىلا اهءاضماو هبارول

 يا



 (ارخلو هبرحلارماز رمهيلازك د اي خيائكلا لكان انهن وكتملا داوم رخايسوزُم#حات

 اشي ظنا ضيوننلا ف طوتذنبو يارلاو ةانكلاو عاجلا لرش ظاخاد وئانظبد
 ع باين ام ليوعت كك نق لوقي ن ابك ذو ةباملادرظنلا مو عني وتسع
 اضوفو قر ازو كبلا تضوفلاقد ولد لشباب , دءاليوعت ىيرزوتساو لام كبتخساد

 بكيل ةرازولا كن دق دا قراند كتدلف يلا اهذرظنالاقولو قكةرازول ديلا
 ينماد ماملا ئإُْ تاريزولاذعف ةرازولا تدحا ذاو نالائتحادؤا ائْف عب: لاقولد
 فهم اوام 0 هردبلت .دهلاعفاه :بنا مامالاىل ىلعو دْلقو يدامزنناورب دام
 لمه عابس نثلئالار بزولا: مم 2مامالا نم اماكد فلاخام كررت يو باوصلا
 رمج:/زوبلرسيلو هريزولا هالونملرعو 0 ال١ ئم مالا ءاوعنساوريئلايف ةمامالا
 رطنلا نوكيناوع هزيفنلا ةرازديفاغلا مامالا مالو نمل زعالد: ”اىوئسالالالو ةرازولا

 ةالولاواياعّرلا سسولا ربو ةنيير زول اور ةريبوتو مامالاي اروع اًبوصنمرومالاف
 كلوب ازيهيكو هالولاديلقتت .وبخو جام ثعمي وركذ امزذنب هرم١ ام هنع يدوي
 هبذ طرتشبو برخلاوم اب ةقرعلا د مالسالاو يئىلاد ةدرح لا هيد طوتشسالو ةاامتحلاو
 ناو ةنطفلاو ”اكنلاو نشرب البل عطل ءلق وز عملا قرصو ةروكذلاو ؤئامالا
 تيا قرفلاو ٍرآوهالا هانم ن وكنال ناو ءانحننو ةدارعز سان اند اديبم يصب
 النمل ظؤرطتمل اد محلا ةرئسابم_:هبوهتا رمز وا ز وك ند !هعدو وجو! نمنيريزولا
 ىف فرصني ناو بورحلاريبرتو لشويج ار يبست هر فش نأ و ةالولار ملت ٌقبتس ناو
 لقينا ماماللز وك ديفا بز ول ولد رسبلو هرلاو_زمبقلاب لالا تيببلاوما

 تااوزك مر ظنلا موع انس كيلا صوف ناف نمبوفتلا اماو ذيفشت يزول
 3 امهيامرحاو نال امره ةرانؤلا نوكتو امزماٌوحاو درب مدر ظنلاذ اميكرشما ظ

 فا 'مامالاى اروعاذو ةودومنوكتو ةيفانلتخاامال اممارقفتا امزيفش هاو
 ةرازو اهرحال اور نا "لم رظنرخإلل هيف رسل امبًالكدرفاو رطنلاق امكرشب
 نحلا و5 برحلا ييعامدحارزوتساو | بوغلا دالبةرانورخالايلاو قرشلا داب

 اذاو هالبلايلَع ةرامالاف ف ماائلا ل صغلا ص عار الع
 الولا هيل ا صدوتد نا" ةًّماعلاف ماخم اوجاع راّمإف ٍدلبوا ميل دا دعارح ا
 أَم اذكايحان ليلا تضوفو ؛ كد ل نقب ناب هلاعازمد 5 1: رطنلاو هلصاوبتوإلع
 | او اهتاعارنو اًمكصننعريزولل الزعاذه توكاالو اهي ةلعتيامث رديت

/ 



 زك ةريبكوا نم ن١ ند دقتعي .ةعرتبلا عفا ؛اوطار مو هيلعسادص سالوسرومو

 يياونلاف مسيرتنا رسبت قر ظني ناريباللذ يمال ازمل الزعنكيمل ةرازولارأق
 ةيابجو ماكحلاو ةاضقلاديلقو ماكحال اقرطنلاهلو مامالارّزقي لنا مقازراربرقتد

 بلاد ىرحلاةباجو ايت ديد اميثل اًملاريلقنو تاقردصلازمقو هارخملا

 نيمدالال اقوفحد ل امت هسادودح ةمافاو ليدبتو اربيفننم ندرلا تاعارمو ةضيبلا نع

 0 الد ناهز ع ضيوعتلا رز ور سبلو اهيلع فالختسالاو ةعامجلاو ةئجلا ىةمامالاد
 زكفمامالانعورلق ناف هديلقتبربزولا درفت ناو رخال ارلبو واملقا ن :فايلقنالو مامالا

 ريبصالا نوكن اوت“ ةصاخلا اماو هلقنو هل ادمتساو هلزع هلف قلطاو !هسفن نع هولق ناد

 كمبو موخلانعبذلاو + ةضيبلاةباحو ٌةَّيعرلا ةسايسو لنويجلارببونن_ٍجعو مالا روصتفم

 يلا ةرقتفلا دورا ةمائالالو تاقرسلاو جارخلا ةيابجلالو ماوحال او ءاضولل_ضرعتي نا

 للون ساووقحنم ن من افوقتفن ل ناو مصتخل ار اتال ٍةنيب يل اوا اهثءاملعل فالتخال د انجا

 ٍدَح و 3 (صئااكن صد الا قوقحزمناك ناو هئانيتسإبقحاومت اًجروا اًدلِجانرداَرَك

 لا من اف ضاقلايلا عند ناد نجت هيلا عثر ناف بلاطلالارطتلاف فذقلا

 انتمالاود ايقشالاكرتو هيلع حدرخل ام مامالا نول اني ذلا مو ُه اغبناداَتقو ءارلا

 مز هيبصرذو رهش ل يوت ملا نركنالزالا طورشرملو قوفح انممرلع هَّجونام ةيثون نم

 0 ةالصوااًضاصموا ن ا اًوجوحلا اوعضو مامالا ةعاطذ دعارجرخن اف قحلا عضوا مامالايلع

 زفاف ةاعبلا ماكحا ملس يلف رمل لءةنالو ةوباكمو١ !ًوانع نيسداللواىلاىت هددرخا اًلاموا

 ضل اورموطدتسا نا ميعم ةطاعلايقالد دورحلاو قوقفحلام,اغبتساب َرتوبالو مضاف ءاضق
 جتالطب نركب ن السوالف طرتشبو نحمل منكي اضالامّؤخاو انزلاولتعلاكلطابلاب ا

 نيللي وانك وحلا لعل ماجلا لاثمدب ةربعالف ةدرلال ها ليداتكاعوطفمز اكن اذ اًيونطم

 ' الو ميلعر رقدو دنع هينا ضر نفعل رجب هن ١١و فتعا تيح منع سار ف فعوعاوجرخ

 لابوك عنم جارح جعلماحلا__-لاثنم ماي اةناطاؤمو هلْ اضرلرم اميلافوتي

 انل وكس هئالصولا ةاكزلا عفو ارا اولاَق تيحرنع سا رئرركى فان مز يف نزلا اوعنم نزلا

 ورمز ناف تاعاهجلاو تاعججلا مرعمن درضك الو ٍةَمالاِف كري يي

 را هريغوا مامالا ببب اوحوصولر اولئاَعي او اولتقيمل مامالاة ضم فاوفاكو اانا مو ميار

 1 اهّساو م 'ءاضت ذفنبال مل ليوان النيدلا هابل اكنوّرترملاو الفاوضرعاناو اوُرّوَع وعلا لها

 بسرد كرمك ةكوشل نا مهم ةلئانملا بو اوفلت ام نون ميودوردلاو قرتخلا

 الا
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 !ردءوسيال ناو فاِقرتسازوجيالن او ٍلاع ادري الن او اًوند اماكن ا هيشاوتتفال
 اوما ٍنومماغلا للمال ناد نيياسلارب اقمّيف الد رافككارباقمق اونف ريال او مءاسنف
 لام ذبل ةعاطلابلا مر امال جاتك ثسج د دعو ةكوشن وكتْن١ىفاثلا

 ميقا ننال ٌةاَعِب اوسيلف مرطبنم وسبا دارفا اون اكناف لاق بصنو لاجر داارعاو
 واكد ذبراظوف احيلعْن صاع اوؤفتولمن اوغلتا هن اضم زلبو نوعا اهرتساب ٌلتعبالد
 تو وقلنا سوت يسد دع برك ولو ةاغش ل صحلا ارو ٍةيحان جعوب نولوتسي
 اطم عوبتمرمل نوكتنا فسملائلا ةاغبنا ةريذكلا عوزملا قم دالَشم يلع مةوقب
 ٌبصتنموا ب وصنم مامامل نوكيا لطومْسالو كوسا اكتنكم ناقدنودزستلال ةكوشلان اف

 نوثلانوجالو هيل) نوبهؤبو نولعفد مذ ن ويطحمرنكل ةرفكالو يق سنب اوس نوغابلاد
 ةلجْزم ةئاف ةرفكتالو ٍليزب نعلزو جإلد خب |هصلارابكن مناف هدع هبا زعم ةيواا7 '

 باوتلاوكاوغلا ١اف ؤبزعاش ناو ةمحرءاش نا لاحت هسا هببْشم ماو نيبنموملا

 هبدارضر يسحلاونسحلا نقم ةياورر هويغو ظعاولا دع مرحو هريغو ازفلا لاق اهشربغو

 ةبا ملا طغب دعوي «هناف ماخقلاورجاشتلا نم | < [هصلا رببيرجاسودت اياكحو امنع
8 

 ةدارد ندلا لع موخو قياور نيرا هني مهام نيل العا رمو ميفنعطلا و

 بانك مالصلا ثئاورمع اوبا عيلايلاق هني دو هس 3نعاطنوعطم مف نعاطلاف ١
 يلعوس| يصوت ناكو لورع هرلكذبايملا داشرالا بانك ةضورلا بحاصو ثيبوحلاة زعم

 مابخالاو نارقلاو لسد هيلع ساييصعت اد دنع ٍجواهصفل |ارشع ةعدراو ىلا امولسو

 08 تدك ميكذوةصزعزماص مولتيوزجا نو تنالجو ملا ادعب# حرصم
 2 ريش ولف ةرفكألو وقعت .اوسيلمتا انمّنقف مرطحاما مرعم 0 0

 2. هاكحذغنب مارل اوماولرعلا ها ءامدزتسا بافول ةٍصاق مل ن اكولو هن دانت ناسف"

 ,هتذلا 2 اكاذاالا لدعلالها ضاق محو فنا ملكت زغن] قيم ناوزهاشلا
 *3يطسو هلو زاجل وعلا لها مايل فني شبح تكول مهقيوصتب فاول نوضعب

 7 الما عل اوماو مامد خس. وصناع ماو لدعلا لأي هنعب انكردوولو (فامكسا

 لهازم عرخاو ْن .اكزلااوذخاو هبلعاولونساربزلا دلبلا تادجييعدووحلا(غبلا لها م اقاولو

لداعدإع فلن ااذاو هبّرنع !مدنجوع هقزترل !مرساو فوفو اهبف نيبمزلا نم ةيزجناوا
 

 هتضبالف ع ابلاٍدعلداعلا 'ههلتب .امث لاتقلا ف اماو اًسفذ وان اكال امنضصر انفلاربعفإسلعلابوا

 ما لع غاب لوتسا راد لاتفلا لبق فلثلاك'همف)انولاةر ورضزم كب ملاذا الإ رسكعلاب اذكو
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 نؤلاوةهيركم تناكنازمملل سلو ل داعلل ٌّقيقرف اهدلؤ ا ناف لح ايطوفل داع دلوتسسوا

 ةرومصلع هن اكن او لام واسف نن م اوثلت ام نامص م مزإ عل هكوشسالد لبو انب مامالا نونملاخي
 هداك معمل ثغلااماو لانقلاب اوفلتا امناضمهزإ مما يدانالو ةكوئسيمل نيذلاو لاثقلا

 منه نوبفنبامولاس مكان اًنطفانيما ميلا مامالا ثعببو نو ٌدبنالو نولاتكب الو لباصلا 1
 سلاتقلاب من ذوب نم مرعصن ورصا نا ارفشكة يش اوربا ناو املازاٌةِلطماوركذ اذاف ظ ُ ظ

 درع ازج مارشال كما نافاولتاف اذاو اًباوص اريام إو دهتجا اورظنتسا ناف
 اربساراصوا السلا رقلاوالاتقلا كرنو منمرب دا نمو فيفذتلازج مناخ الانكما ْ

 لولطبالو اولئاق اذاالارشسالابف مهن ايبصو م( دفتالو نارضلا بجو لتقنافلتفي مل ظ ظ

 هراينخاب ةعاطلا لا وجري ناالا معومجتيقبام هبياضتنادهدالو بوحلاواضقن البق متريسا

 رملو بخ رنو نول متل انقل اءاضقنايلا اومبحرسالاف :اببصو مءاسن عقواذاد ظ
 ,ممزلتنلاو ,ةرورضلالا لائعلا ف لعدن سالو ملباغنمنمالاو ٍهباضقتادجد مرتملساو |

 دخان ٌدرلا بجوو موصعم مهام نال_قيرطلا عاطف ل اوم ١ الو ميلاوصازخونالو ةرجالا ظ ظ

 ظ
 ناعتسمالو مب اوللاحاو ١ ايلئماولث فين اال أكسحلاو قيبنجنمل اور انلاب نولت اقيالو
 روج ةئاعتسالايلا جاشنحناالايفنحلك اذاتعاوة وادع نيربوم :ويرب نمالو رافكلاب
 ومهما ذ١ اذ ةكرج صرف ن وكب نا نيطرنس

 موال هنابزيلاعةمزلا لماماعاولو مرلعز فو انيلع اماذغنبملب برخلا هاباود (عتساولو
 يرخالا لعاسرحا نينمل ا|هرمج لع مامالا رق ناتيغاب نانفياط نس اولد نيغابلاك اون اكو رق تنم ىريض وخل زاجل اون ناد نيهركماوناكاذال هدمت
 ناعنساو_قخلاىلا امم هرنفا هسشنى لا“ 2 2 امسبُف ةعاطلايلااهيرحا مجرت ناالا
 اىزعّدوب الف يفبلا زمان ميش ةرب ةرباصمل رعلا ل مإ مرح او زكيلع مطب و يرخالايفع

 ننيدلا ةةمزل ون اماب ًالهاجؤخا رًلَقَقف ابغابل داع اولو مايقيلاوال انفلاث قردتمالا |
 لبجوارلاع ذلثةولو لرجل ىلع نامرلاب قّزصد زن اوا اركذ اًربعوا دخل داعلاث اك ا
 ب باث يرلا ضو فلح ايغاب هن ظل اق دلثتقلا 3 الداعلداعإتةولورماصقلا ٠ ظ

 _ .قلاومزكلت جول ) اىئل او يرخا لعفلابو ةراتلوقل ابكت خلصحيو مالبدإلا عاما ةّدرلا فدع 3
 ظ -- ؟روذائلإ مما ءاقل اور سمشنلاو مصللد وجسلاكنيدلاب اًررصو راسا نوكب و رين عر رصين 0|

 ناني قزئالزكلابجولا) وقلاواوخعو سلا: دابع هيث عزلاّسلاو رزفلاناكلاوا 0 ٠
 ١ را ينم اول اؤكد ءازهتساوادانعوأ ٍجافتعانعرْدَصي 01 :
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 7 تدم ع و.

 لاصّنالا هل تبشا وان وّلل اكعامجالاب هدعيتنملا تشاوا داق دااًملاَع دنوكك عامجالاب
 .ايلعائجيةيادحوا َبزكو مسو هيلع سا وص بلا توبنركتاو لسولا ةنحبزاوجرحتوا
 ”روتلابو ى ل ابوادب فختساو ا اكلمو | اًيبن ٌتسو اونم اهئارفتئعاو ةلكنارئلاف دازوا
 مفرج ةرّضنلل وبوجو قثو عاجالاب ال الح مّرحو عاجال اب اًمَّرص لكساو اروبزلا وال يجالاوا

 مس داس ٍةالصكعاجالاب بجاون سبل ام بوجو دغتتع او  ةاكرلاو ةداصلاك ماعلاوٌضانل
 انايزؤ هوبا ٌذاوا ةننح افلا ىلا اينعمسا ير ةدنيباع بسن ا هنم امويوا لاوس مايصو

 مذلاب ينصلا يلا بوقنوا(ًين نكيرل انزمهلبق واهناسزو (ًيبرقتعاو) اهل (ًيعزمقّرصرا ٠

 ليقسلا يف زفكلا لع مزعلاو اونك السليس من الرفكز بو ات البرق اكإب لس لا وله رفكمساب
 فامذا هلونك] يقنسمرماب .ةيلعتلاازكوال مك لهُ نايف دّدوتلا اذكو لاح إؤرفك

 ة:بلكد نقلي نار فاك هلاسو لوح نكونكلاب اضولاو ترّصنتو ا ند ومن يدل و تاموا لام
 ملا اق ولام نالخرمك زوي ناب لسمو عوا لبًدال ناب هيلعر اشاو ال عفب لفّريحوتلا
 لع افلارفكركل الع مسم هركأولوزتكب ال ناف نامجالا'هَقزر الرش اكنو ا ناميالا هندا ةبلس
 رساانارؤا كر فولقتمالسإبوسيل لبق سليف هيلع مزعلاو دب اضرلاو مالسالا جعهاركالاو
 الر يزنخلا م كاوا برحلا مرعم بولو برحلار اد لخ دنهو لاحلايف مالساب كيال منع
 مسانلإف دلل ةبوتالباناماذإئساملاو ن امالادب بلسنيالو بكير يدإرب بكلا باكتراو زكي
 أىذالا ل اوفال |لييصفنت ءان هتراننلعا ءدع سار ةفينحلابتكؤ و لع سا نحره اولا اق

 وتس اذاذ كاسر اهوكذتف هيلع ةقفاوللاانب| ص ١قالملا ضعي ارم (عتكاوزمكل اى يضتنلا
 لعنا مازكب ههاورماول لاقول اكو فكوديعوبو اهدعوب هاثرمابوا لاقت هدد اوابسإموسأب
 قردكبال ]بور مكي لخدام :نجلا اطعااولوا يملا َتَسْلصاَم ميلا هذهىلا ةلبقلا ةراصولوا
 ملداهتف -قفارلا لوق ةضورلا ةفل اخ هب دارملافلياسلاوزهذ [يقٌَخ ثيحو اطعالاةلسم
 يقثارلا )اقرفكب ةيفدحلا لاق تسسنهز ا ىرجب تس هكرك وكنب : يعجن م وحر د يا ذخلاق

 [مباًدخنم حاوملاقولو كسفن ف ٌجاييسنمكباصا امو لوقي يلاعت ههاو ليصفت يد نكيلو
 ليبي يوش ٌقوحاوتلاقف اللاقف سيان هيارج وحازت هتجوزل لاق ول ورنكمارخوجب
 هنأ ن اذ ةالصلا كلتست ال هريغل لاق ولو ترفكال تل قفز اب ارنب وحارتلاتف التلاقف
 مولاظملا اق داؤملظدغف ةرشلا و ضوملا زم يفام عم دب لاحت هس اؤزخاوب ولل اقف اكذخاوي
 اش ذوذ اريارخ هريغلل اقول ورفكيلاعت سارت ويخب له انامل اظلا لاى يلاعت هساريوقتبانه

 تسبوسارم هتارماللاقولور فكرب اينوبون نانروكادخاب يدركون هكرُسكنا يهاب هُو



 ١ تلاقفمم و رصِت ل تس رسارم مكى ونع«ابنالاو ةكباللا تريشول ل اقف بذكتت لاقن
 طك ناب ناك هال رجرصام لس لاقن اًجاَشس ناكمدانالاقولو ت ررذك سرق ّقصأ ال معن
 كسي نبإ وماسلا ل اثذ معب اص رسحللكأ اذا مسوهيلعساييصسا لوس ناكلاقولد
 لاف سو بلع سا وصرنا ل وسر ةدس ناك كر انظا ملقاو كسار نلحا هريؤل لاقولورنك
 و دوعببلاكيوبعف نالفلاقولو ءازييتسالا رقت الا الإ بيتو صكذسس ناكن اد لخاال
 زكحر اجلا دارا نا لاق نم امو زوكو نا لاق نم صراش هدلا يوب نيو ا سانيعيو يبارصنلاوا
 مونربازخر اقوا نابساز درك يدرف اًرخل اقواءايسلاو سال ات سف اوفلتخاد الذ الاو
 تسأتشنار دادانخلافوا فاصناللر اقوا سلج سا لاق ولد يدركن مريوت كتانج دانك
 . ولوزكي م وكت كساءاشنالاقف قت اكن الذ وك اءاش نا لاقولد كنس هداتساو ا
 . روب د اخت اوارياشناروكاحازخوا مارن محرم مصخلا اذن مكيئداك ازخ لح اونا نمداق
 متكراكي سرب نم وا تييارسوب دو نئ ماكنا وا تسد مكان ال اقول يدويكم
 . واهفاو هموت وم تلعفام ساو امن اذكت لعف مل (هنبالتل اقولد نالخ هيف سكن عك
 يلا اقوا اذكانالذ تيطع اذ امل ناكتجاّرخاب هر لاقت ليلا ههإرسحا ايكنسحا ةريغلل اك
 يصل قف هسداب ف لكن اداراولورمكم انتسبونز !رئيبوح ويس يدركن اهجوازخركا
 ساربع هسالِجريدانولوزمكب مل قامحلاو !قالطلايؤلحلادير ااماو هانا نارا
 لع وركن نا مج لاقولو قالخديف ه وكب ليث ,ييهلاهويوصتلل خدت افاكهوخ الخ داد
 دا ماد يئداياعرب هتسوسارت وكلنا >يىتاؤتلاقولد لذ لبجو | لهتنب ل نادوفك
 نا يدرول هزني رلازخوانبكشي ١ لاق داؤخدائنبو مهن وك ان ىعسوت يدائنسو من
 هماسلا لائفك هنجل صاير وم نصور يربثم ويرش نويبزسو هيلع مردا ص هبال وسر

 فلا برط وع نارزل !١ قول هرفكار ثوملا كلم نوج مراد يرسم دارت نالف لف . واق تك م تولا لام ةبرككأبا قبر لاق ولو هنر كن د يربح مهوب ةريطحور بتنزل
 ”جوطولو الز يقو كنزا قف نا د ياذخّرسو ا ببغلا ملعت هل لقوا بصتنلاوا
 ١ موشريف] اقف نارفلا اوفث ل مدل ]يقولو ركب مل عجرف قعفعلا حاصترغسُف
 ءان واكزلل لاقواار راكيبنبا ياثوازامئزوا موشيربس) اوف يصتنال م دانارقزا
 نايبركد عوشش لا واى درييب تسرب او حا ساومز ف لاق وا ان اوان ثا مد
 0 ثاهدرد نيسايرمزولارنع ارئبئل لاق دالاقوا ىادبطع ١ انازالرن هتفرك

 . رافلاد |يسلاو نوج و درك ك ايه اخغارنا لاق ولد كشك حى انا ئبسابوا ه دوم
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 ا
 ١)

1 

 ل

 . ًالاعنامرك اًيماع ناكنا مضجلاقد فالخ هيف زك يف نإرفلا نماتسيل نينذّوعلا نالاقكا
 هلاقامنالافو ادم تنماام امن نالذ ناكول لاق ولد نادند هدودانو هدوب نملاقولو الذ
 دن |لاقوا ًيدجوااًيسنا ٍلسو هيلع دبا صينلا ناكايردااللاقوا او اةدصزايبنالا
 ظ تاكل اقولو نكةناهالايلع هباضعا نماوْضْعرفصو ! دوب كشيو) حده لاقوا فج
 ا - راؤخيكرمو ةينازلا نبابل اقف ماقلااوبا ةتينكو اًدهعمسا الجو مشو امظلا ل يوط
 ١ ىلا 9 فالخ هيف لسو هيلع هبارجص ىنلل ر كة وه د تساهؤبن تيكن ياناإب مان نيابا
 ا رباونب سوي انبراكز> للم دريخلاكوف انا و دركسز اكنب وك تساوي د لاف لص هلِإيق

 ظ زاغذاذيخلاكوا تسكبهدركانو ه دركز ام لاذ و ارسكي امربمزا نام درملاقوإ ندرب
 زامتةوالحاب نكزامت ليقول اذكو زكيزاميف تسر اك نول اق وا تفركب ملد دكمدركب
 أ دوك باوشلا ناف_قما الل اّيف ل صربل لاف واي انب يزامنيم ةدالحاينكمولل دف فام
 ظ ىلو هزيئشي لو لكس م نا نب مسج بون وا اًدعتم عوض ور بهي صولو لول
 لاقوا تسراكب لوحالرخالا ل (قف هسابالا ةوف الدلوحال امرحال ان نالجر رج اثنت
 تاور د هس اك ار لوحالل قو ا عوجنميؤج ال :لوحال )فو روح كه جار لوحات

 ا اناذإسو ايدركزاب تسوتإد هنا ناحسل نفل وسر (هرحال اق وا اذكةرفكد نكس

 ٌ ىلع موفدو ار خلا لاعبوه ول اقوا تس اس ب كئاب نال (قوابزكب منال اقف نذوللا
 ا|ر اكد بجرىما رمل اوفر شحلاب شان ملاظلل اقول درمكأق افضتسا هسامس ايزل ٠

 يوب نار دارمل اًئقرننحل ايف دم قحرحا لاقو نك صرت هجتمايق زارهد
 رمت لل ةٌنَّلس لاق و هدوم معا هضوول انكو فالخ هيفرمكب كبف ىاباجك
 زوما قورب درر سكن الب وحال ا ل اقول ذ قراسلا عبتيالن ميلا هتلسرخا ل اقف
 ل" يو ضفايارموا ما ودبركت يناعزمو تسرازا هجوزاارمل ادف نك ف درحم
 7 ًايراسراوجاالجالاقوا كلاب حا ماوحلا ل اف ر وحل الحلا قولازكور فكر اكد
 1 ل ةداراؤق هاون ال اخف محل ارسلجينم جد و 5 نب أش مارحار مو تك ةدح اردو

 ساحجمارملافف لعلارسل 5 هريعرماولو ترفكد اب رنمتءاو يوسرب تنعلوا يرم هل
 0 مادي اراكدجلعيرياب مردواقوا درك ن اوس برب هساكر دار اعواراكدج ل
 ا يدربوا عرن العز مايشركؤي هيفئل لاق وا نلسر وباجساكس لعاوسل اعلا لأقوا
 ا ىرنمس از [ندركداسض لاق ول اًوكو شكوي ار اكه جبر او تسب هز ايدك اتبدح

 ١ اوكيطو )اسما هول اضرحلملاب اةشت جفنر مع موجاسلجو ”رعاجضحولو ندرك .



 . اكون ايصال حولا ردو ةبتضنخاخ لعلب هّبششتولازكو ١ نك ١,4 ابدويرصو

 ” يطع صرع و رك لعلان مريخ دير .“ ةئىصقلاق ولو نيتلسسلازةرفكبال ليش 5 هبا4 ادوهتساو

 لايف هل اون او هضرم مادولو كت سعر هجن! ل اقف_زمدال يلع هاقلاف ةّمإلا يون
 اذاف درا ووىلام تذخال امن بباصميول تباول اذكو كاف اكتيش ناو ا!م نوت تْيْسْنا

 لاقف هلا فاخنالا لباق لامك ايبرئس ايرص هرل و واوروبع برضو !هلعتت هن نوباذاموا اضيالعفت
 وا ةفاكاي وتجوزللاق وا يكنيح موا كيبل لاتف قارمن ايواي دوم ايدل ليقولو زكا اوس
 ولاذكو تزوكيندادب تبحصاوت ايوا يمساني وذ اي يدوب نيبيصركاو |مسح متل اوف ةيدوهتإب
 تسيلو”مكاب,ب ارض رعز راكب لكتولو انركذ اب اجاف ككزب ايدج دجاوا جوؤلا ٍتياخ
 طظعوولو هتاوما تءابدزوكق الطب نز وربك ه لشرف اكل انف ىكشج هز تئابو ترول ل ]يقف كلل

 8 هب 4 اك 0 ردك ترب ناغب هالكن ينادون اف ةبوتلايلاءاعدو (ًمساف

 ممجلان يطعبت اماكن اك هللا مسلاقت هوطعافرف اك عساولو ثزوك ن دوتوناب

 هدلا نا اود م تحلو لام وكانو رانا دز

 ليقدزكب لأ هلجئيمننمز يفالالح ناكام؛ نا طم اًضلاوزمكحربغد ل متفلاوا لظلاو١ 7

 يسع ')تعتوأ اوُنلقيرسلقنو هطسو عراب رلاؤْشول و نهد اسف رمال

 لوما ان دطسو طعْرش لووك ا از لاقف هنعل ف البج هطسو ٍدعٌوشولورثكد دولا

 موز م امه ماقاوة سينكواةعيبلخد ولو الف يراسالا صيلختلو زكر اقل بوحلاراد
 ةيسضوجلال ولو الاي دردك ة بسوججلانصوبخةينارصنلاو نزيل سل ص رعيخ دوبرملا لاق ولو صعب
 ليفوردك ناطل_لل انه ]من الوخال اذ همنا كج نطل ل (ةو وزع مل ةينياصتل نمش
 داسئلاف عوشولو اليقوردكركسلاو ا ماررل اهوثنو ةؤرابوقاءاجخيونحلا دلو برش ولو ل

 راكساو(لسملاقو برشم ابل |هتشاولو زك سن د (دام ي انسب مكى سنا د بمد اسب)(َىف

 تدرك لباب م هبودات م |اءدرك هجرم لامن ىلاعت هس ايلا بت ةريغصلا بكترل انشولو ىلا

 ْ ولد مدر ل واود كاوا وعل :

 نموا ل سم ابو ىناراسمربو داب وترب تنعل ل (قُف فاملسماب مار سموُخ | نزمارمرخالل] (4

 7 ذا 57 لائولو دك مرازيب ا لسسزانملا كولو يانالداز ارقارصزا تسارترفاكن الث لاكولورفك

 لا و هرب يباع قعنم علا ناٌرظن هيف ةردكب رك اياك 5 لاق ول وزوكة ب (هملا نم

 ضك ما بل انمي هئجوزللاقولو اماكن اكرمك ىردااللاىن نامالام الجلل بف ولو“ عباشت دراو

 نير نول ءازهتسالا صرع ف ظنللا عوقو طرتشب]ب انننللا هذهمح وو هنناومحت  قارلا ل ى

 داب



 ماقد اد فالخد يفز مكيل يف هبجوتسا مرو ركبابا لتقول اماؤج يوم "بقل لا

لو ايئاجنارقّقوتو ادوسا لسو هيلع هددإ طص بلا ناك :
 3 الاقولو ضكرغي سي

 حدب ناو هيلا يوبدنا يّذاوا اهتبتررلا بلقل اراب علبي ماو" بسن ة وعلا

 السالاريغب ناد نم زك لولو (ءاججاروح ا تن اهبو اهرامت زماكايو هنجلال خزي مئاواةوشلا

 لكون الوق لب از كفكتب مطقنورفكد بح ازا قحزكلا ل اقوا روم دامهرنكت قف كلن ما

 ظ : رائلاوابيلصللو وسل اكرم اكن مالا رصمال الف ٍلعافزكو 5 0 همام يقتنع

 أ ارا. ٍ رس '

 | 0 دج مكاضاواةبعكلاواةلمرك|نمازكو اهريغورهنانزلانع ميزي اهلها عم ريبانككإيلإ يتماوا

 اهريغوا ةكع ةاّيسملا هذه ناكر داال اقوا ةفدرعملاةنيهلا هزهولعسيللاقو لاء فصوا
 ا ظ

 أ اتوا ماسالا بايبعيسويت ناك اجو وؤعلا هتبحتلاطد اكل لعوب ظيررممدكلاماو

 يف سلو انجى سيلل افوا نارفلإ زم (يشيَغولو فيوعتلادعبدّوعبالوَقدع للا
 ظ

بلاوارائلا داةنجلارعاوالاهن ساوجعيل الد ضدالاو تاررسل ان لخ
 ٍ ماباسحلاوانع

مهيناعمرغب (قعلاد باوتلاوروشتنل ادثعبلاهرانلاوةنجلاب داوملالاقو ىَ 0
 ؤ ا

 لضتأميلاَز سوما وا حسو هيلع دياوصونلانمزضا كلولاوا (يبئالان مز ضفاةميالااقوارفك

 لفساولو ومكث يوبعلا ةالصو | بئارلا نسل اركتاولو دوك ٌةسوم دعاواٌّرعاوا لوسولا نم
 ]ا

 قارصلا ةذالخركنا نم وركن ايزل وا مووحلاب ل( عئ هس جع توا ةبا ملا نموحل وا

 ا | ظ داركلا سولو مو قش هيو ةئسياعواةباإهصلآ يسمو ”ركيالو قبب

دق حورل لاق ولو بن لقول نافل لافولد نالخ شرك ضرع
 ْ نا مسن نم دمك 

 _لافزم وز فكة ّيعرشسلا ءاكحإل قاس ولولايدؤيملا تارا تويظاذاةّييوبولا .

 - ليدبتب يفت هتافص نا لاق ولاذكو روك يتوهاللا لا صاد ديوس انلا تانصزم عفا ٠

 ادا دبعلا ناداق ولو زك ءافش نلكيو (ئدلإف ((يعمسا واول لانولو زك يلا ن نص

 داس موصلا يللا سانازاقؤلو ضكايندلاق يملا ورمالا هنع طمس َىملاملصتا

 هلصلا جد هيفسو ءيطم ول نا لاق ولد رف اكهب لي (قلاو زب اجعل ات سدا ىعلولحلانا

ؤخابو بيغلا نم فوتو لكاي وناوا مارملاو لال انييزييقلاهنعطعساو
 ضكونم

ابعاد ناوقلاو موسلا وةوكرلاو ةولضلا عدلاةؤلو ضكاناوهوا س١نالاقولو
 _مبلا ل

 نامل نم بواقلل عمن اهناو نيولان م يخلا عامسن الاف نمورضكرارسالإلبعف ناشلاو

 طقس ةبثويلا ثلصو لاف ول هزتكديد ومحل نر رليوي جزمات هدداىلا لكل بعلا اقوله رفك

 تملخركلو طتسي ملل فولد زك يلكتل|ينعطقس ةبتنويلا ثلمو لاقواد نكن يلكتإاوع



 رو

 دادس حي تيشسسلال

 لوفئوملاو ةلذغ 0ع 00 ثارحالا حاول اد دن ومحو ! يلعن هل مك حو رثحا لوين نا مثمرصلا ةرابعلاو مرت فوقشمي ساو هعاوش اانا لاقولو ضكأدتارونلاب 37 ونلازضناا ذاف ههنارو نمو ورلالانوطدرورؤم جرم زككوزدجبرل انمت قشور فنلا َديْقر
 000 مالسالا راد ص ولام دالخع مالسالاب برحلارادُ نيلسلاةالصٍوصي ةانبارار انخيربسإلال تر اولو ةوعلا )ف تامول يعد ضرعلا لش ثامولو ا .مكعجشما ,ناف نامالا هيلع ضرع مالسالارا ديلاججد ولو السم تام كانه تام ولد هركك 5 اههولم درب ريس ظفلنو لو حشر ور بزنلا !كاجو وخلا برشسي ناكه ناكل ف اكت ام لاق ولد هلفرتكب سبل امركذ ناو (ةلطمل اهلا تيبل هس صن بيف وأبف هبسصن ن اوك و هامركذ ناذ لكس ناطارب ويببم ناولاملا_ليإ وبصتو هلثراالف رفكلاب ملكت واه صلل رسل ىف ةيبس : يبو اذ اكزبرخالالاقو سم تاماموحالاّتق نينبانعمالسا فورعم نامول د تالوت هلبقو ناصلا بجد بيلحلا ذعبو هليقلتق ولو مالسالاد لحنا موجلاو 50 اهركم تنكو (ًةرصلاقفركلا ةيلكب اظفل و نارك نكل ودترارناربش اولد نيويوللا 5 هيلع - يرؤلاو فرص 'ىبا ل يوهو بيوخاراد و) ءالسالاراد يف ن اكن اب ننيلفلا دهب مل ناو هثيفي و وص" دمتسمو م/ :عارج فوفحم ور انكلارساق ناك ن اب هينيارفلا تربت فاق اهركم كل اقولو تجر لوقيا نإ ٍوكبالو مالسالام فاي نا هبلعد لوخرلا ب 7 تجوز ةنوئسيزكببيزكتلا هشيم تدنرا اموااب ذكل ام الصفمو !اقلطم نالذ عدد اور ويصاب جاتحتالو (قلطم ةدرل اربع داش بقتورصاصقلا نللجدهلتش 5 السا وكس ىف ءالسالا يلا داعولو نامالف رتفولو قيفي وحل تمنإلو ناولّسلا ةدئر ذو ن(ضال 5تامو رحوا تقولو نيني ؤ حن كاد ل نغال نجح ضان وادتراولوككلاو نريد تحالف ايتخالاو نيلكتلا ةدرلا ةحيل طوتشإ ب صن عدم لعام بوف ”زضوم يف حلا يول ام تابلغلار ويف لاقل ناطيشما هب بح كبراكف نوب درو عال هسفنل تام كك | ع5اولو كذكروزلا هساربغنالعرشبف يرشد ذعالب تاءارجلاةةحجلا كتر لزتعاو ىِلت نمو يلاعت هددا نمد ومع عرولاب هجرارجد يشب الو مماط فن مال ورشا ود جول |ريلتا نمو ناطشنلا+ب بعلي باك عدت اهاعلاورماعلا ىلا مانحاالخ عبد درما نموهيلا مانحا امو ممل مهالأق ولو قس افرتسو ٍةيسخالب ٍلحا لك نم

 وذ . هنأ رمجرا ذاازهو مكمالسالارادؤد ءالسإب كمل بر خلا ادبف وصال ذاكلاييصولد

 باتكل الها دولا لفشنا بن مل نأ هلنف بج مرترلاو ص شيح را الاون



 كلبا ءانناد كني بدسم ارسال الع ادبعد ا ناكاًرتَع هربغوا

 ةقرنزل اكانماب وارّصتسلاو ٍحٌوبملاكٍ ماظًاركميلاترا يذلا كلان ةفيوت

 : الو اًمحملتف :زهرك ررلا باتتسبو رركتيملو | مالسالاو ةدولاة نم تور ركنا

 لولو ْلَدجالو ننخاابالو ,رج اهال هر انلايزوجالد فيسلا,لتشالاو بات ناف اًملثل بمب

 لفشل ألو مشيا هوب اف ةييشسي ثّصرعلاقولو ناّمصالف هب انتسالا ريف

 ءاربيو هننأ ل وسر رج ناو هس)الامل اال ناريس نبإا_يصال امذاكنا مالساوٌرترملا ةبونو

 مالس الا ]صحنالو نيتد ايل نمد ب الو رنكوهو ِِد اَقّعا لكن م +جوبو مالسالا نلاخ نس دركزم

 كو هركيو سو هيلع با نصره ةلاسوب فرتعنزف اكلان اكن اف ناوبلا اماو اميبالا

 لصاركنبن اك ناو ةاوبلانمّرُبالف ٌّصاخ برمل ىلا! نوعبمؤن!نولوقفد د ومرلا نم موفك

 د (قّتعالاز م عوجرلا اماد نات داهشلا هيفكيو ةاربلا يلاةج الف يتولاكةلاسرلا

 تامالاب يم ءارداكلك نحن <«نا ٌيِتَسو كيلع رع | لباسلايف دبع ةلارلا تاك ايف |

 فرعي نا طرتنيو ٌتاّضنلا عييع لسا عجين نيتد ايشسلايوقيرل تضبيلاركتا وطال لا 1١

 ا نالرتهتسلاويتفلالوف ةفرعمو ايكدحاو ةفرعم كيو ضيا هربع فر عن داهانوم

 2 ا واكل ناك بيبؤلا باص راقد ةضورلاةريبلاو جل اوروبا م الكازص

 . لاو اصلا ووهف اكنادومالساب كس هنلاالاءل١!لاقاذاف عهدوا ةيادحولابوئدام

 نم ناكن او ساروسن درت ذ عمل ومي وحر مالسإب 0 ,دا رص يس ةوبسلا

 لوهرقحرم الساب ملذجب نم ثحببوا ةّصاخبرعلا لك ُتوعبم دنانووغي نبدلا

 ا صدد بيوم كن اكن اد مالسالف ىلا خنيدلكنم ةوسيوا للا عيجييلا هسا وس ررحت .
 ّ ّح اناذاكلائولو ها تيسير ات موك يح (بننسا

 3 3 لاقولو لسرصر مل ثلساوا تنماوا صوان مومو ا صلتم اوأ هبحوا دهم و
 6, 1. ماسالا ناكرازعنكربر قولد همسي من يدرك لوا نون كدر ويعم

 55 همالسإب مج رزؤنذملازرذحلا مرتو و موصلاو ةالصلا ةيضرفك تويؤع نالخ ع

 ّ 3 الارباس لوب لع زيجصو هرقل ذا (حسمرف اكلا هيريصب هد جا ذا ارذ اكسل اويصيامو
 3 ّ :مظعم مامال اركذو د]وفنمو بيزيتلا بحاص ماكل اذه د لكزس عت نان اك
 ث زم ناظال جابنلادب اك يملا لاقب ايلا امج يرجد يعد راتتعلاب 0

 30 ةلوقف دنا ال امل |الولمكف ساالا كر امال ايرابلاالاملا الواهسد١ال امل ١١ ةيلكربب صب ناممالا ن
 20 لاقولو هنا لوبي رطوتكلاسذ ماظن



 هلوق رباك يا تنك ترفكو هدحو هدنامت نما لوف وح اًسسوم نكرم ِهويَح هداج كرس ناكن او

 نيلسا لاف هدب نما : اهدللسإ ف اكللامولو ماج هدلئيرجو ترلساو هدد ترسا

 ناالا ارعولاييعرمت الن ناماف هلل لسا واهسابنموالاق ولو انموم]عجنا]1 مكث تنماوا

 كغ مؤقبلوفي ناك نام تامباف لن نيد هل نكن م ناف_قلاخد الد هال اقولو ةديرب

 ميدلي دويل لاقولو سا الا زلاخال لاقول مكمل اذكو هساالا مدقال نفي وحالف سا عم
 ] رحلكذ عحر فولو ين لك سبلا 6 ابٌرقدو و يبنشلإزماوبت وح امالسا نب م هللا الاهلاال
 اهو دوظو هدبطسلات ,ماوسب ٍيوحالفالاو اًدموم ن اكهببئشلا دلا وشب, اجار ا لجو هددا] وسر

 نكيرو ساالاهلااللاًماذاَدك :وئثلاو هدا وسرربع هسامايشالا دقي لاقاذا اميل يصفتلا
 سانا هلا ل(ىاذا نوت ولاو اال امرحقال ناو ةيظلاوروملا مدع وفلان ماوي قحانموم

 ءلالاوه سدا اد هاما هبَرع!نْتولا نا هامعذ نكاّذإو (نم ومراصودد كين ولان ا معدد

 الو درج لسولارجاجلا زجولاوعد يعوبلا ل اقيولو ولا ةدابعنرمأو بشي حانمومتك م

 ”لوسر رجم كعملا لا قولو (نموس نكت ل مالسلا هيلع مب ارب كول بق ذ لاسوب ُرَقاولو ًانمومراص
 ىزؤلا داب تنمالاقولو |لصراص نويلسملا دبنم ايذلا ال دل الرف اكلالاقولو اًمومريصي لبق

 00 احس هريغدلا ال زمبوا هريجتملا ال
 :ا١لاقولو ككذكريل ل وسول اره ثنما هل وق و سال وسر رج وا وبلا لوفي وح
 07 ٌرفي وحنا كلذ رك اهاركج وا اهجبسوا تلد وجرل اة لع ون (هعبس يرابلاريشا

 اكمل ناف تيمماوجل اا الاءلال لاق ذر الا ناد نكي ذادجب هوجو ءاوسامل عت
 وكسب ا/يرابل ا الاوا هنؤالاهلاالل اوني حالف مزمن ناو اًنمومر اك ربيعي ابطلازم
 كللا سا الا هلال ذاكلا لاق د ايام ارث اتلا بسند ىزلا يخل اذك لا

 ِىيزلاّرملاالا هلا! ل اًولو نصوم ناكهشاالاقارالواهسا الا كمال لاق ولو انموم ركب مل قاذولاد

 , نصوم ركن مءاسلا نكس سال وا راسل 'وكآسالا هلا الات ولو ًتموصن اكءارسلا ملل واءاسسلا ف

 فارملا) قولو, زمكمدد |؛اشن ا هدداب تونك ملا لافولوانمؤجنج مل ها ؛اًسْناهساب تنمالاقولو

 0 ا ادام ميبارصئلا زم كرب ان",جارصن واب د ورمل نم كربانا

 سومنكب 0 مالسالا لاق ولو اًنمومناكيوهو ابد نم السالا ىلا املكنمل اكولو مالسالا

 'ر .اناوأ تيس اقفوساةطمدقضلاالاقولو زح يد هلوقف بيز ةلاؤعانبكحام فل اكئازم»
 ديلا يانا اقف سا لْطْعل قولو م هلسالاب اًرقمن عاب (ئولو مالسالاب اًرقم نكمل
 هضجلؤ حان ورم لوقيلعاماذ املا :وقبلا مالكؤفاو لك يللا ماكانم ملم ائفمزاك

1 



 دعنا واطمضلاترلا دا ا #م | مخ اهساداسيلكيملاو ا لاسرلاو١ َديبارجتولاب ةدارشلايلا

 كلب نكي قولعلا قو نيركرهناكاو الس ديزي ادهن نايا اهدجدو ةّدول البق,

 اًملصاوا ارد اكرحالاو ًرتومنسوبالاؤحا ناكولو السالا نمش عليو حاتغيال قيوم إبقو

 ناو هل اوز ناب َمَّدولا طعلتقوا تامنا فوق ومّوترملادلمو : ةيلصا رف اكليقو ”لسمدلولاف

 د ايطصلاب نبا ل وضح ل] | دما يكف وم ٍلعقوتت لاعان الطب نال ةوئاقب نا لسا

 هنويد فوفولا هلامنم ومنو الف ةرل يلع تام ناو هلوصحن اب لسا ناف وقوم باطتحالاو

 نا همز و هل اننا ميراغا درع اوزيل مو هيلع زي دنا عفت قدرا لبق ئتمزل ولا

 | وتلا و نعل اكن قولا ]ةحبام كف ىّرصَت نا لك ليف و دترا (كمرجين ا زياقلا يعو فلتاام
 هلحاكن عصيالو لطابف اهوعو دب نكلا و ةبعلاو عيبلاكل ةجبالامو فوقوف داليتسالاو ةيصولاو

 بن امك دوب و نيولا هيلع]حي الو لمعي وا تومي قح دتدل وسمو هريوم قتعبالو هح ناو

 ٌرجالاتمؤلن اذ لمعوع طع هركاولو لسا: ا هيلا
 رب لكازموه و انزلا حر والا باوباهيند د ؤ رح ب | انكح ةالاو

 بالف جالبالا ) لدالأأ ةطورشص» ويث هيفو ٍميربْساِلِب (وبطابزشم جنبعل مرح جرد البا ةبجومو

 دارقم وا ةفشملا جالبابوحلا بجو ريزحتل بجو نارللا نارلا ن ايتاو تاملؤقمو ةزخافملابرحلا

 رع بجو دحالم كلذوغ ف ةرجاملو كس ةروصؤعو اجل نحت نايببجا ناومأو لحجر ٍدجوولو

 ”نابالارك خر ٌّوصتالو لافقلال اك ةدايرشلا هل زوُحنالفالاو ايلاف تلاَز واشلا كرب نارسالو
 الفتتكسوا انزلا تركئاو ثرل و وا لبح ةيلخو ماومابزجو ولو نخب صولتني رهاشلاو وداع

 0 طاوللابرجلا رج وريؤقللابجوب مارح, (دهتسالاو انزل اب فارنعاوا ةصيبجي اادّدح

 نو !(وبصوا ويغص ن اكن انو دم لوعفملا اماو نكمل نا بوعي هرلجو اًءصْحناكن از عاذلا

 ينجب طءالول (كَف هربعب طال و١ اهرب دى طدولوزعانل اكذ (عباط ولكم ن اكن او هلربماكد حالف
 حكم طن رخل رجال هنيعل رمل ثلا ريزعل ارجو رحالف اهربدو متماواة تجوز ٌمطوولو

 يختم دنا هاج متساوون انا رسايركاوا ضل رك ١

 تدكمولو تلتقن ل هل نحيالو ةيولا لقال يزعل بجو ةمرلاو ذكيا طوب رح ا بجالك
 ابن ةعئرابالا ةمسرلاو ةئييلاناساو طاوللا_تشيالو يس لجل قارنا كف 1س نفاكرل

 ةمالاو رمل ءوِحّوْرلا ١ هتييراجج م ولذ لحي لح اق اوالا اسق اهو ةبرشسا مدع عبارلا

 عاشرلا نص مما ا هتنبو ١ عاضولاو ا بسلا نمهتخاكءهرهاصلاو ا عاضرلاو ا بنلاب هيلع

 .ةودي نو غنيم هاشم واوتبَن اكميطدوا هيبا ٌةؤطوم مول ١ مهتيراجوا شبا هوطوم طووا



 0 جرلابورلا طقسالوربرملا عم انرلل بجو قزفلل بك اتباع ٍتبيزراقولد

 ٠ اهفدلولا هّيمآو قماضملا بسلا ُثبشيو ٌدحالف ةّيدانولاو اديس ٌةتماوطوو ا
 ماالوحالخا اهيدوف ةتتماوا ةتجوز اهنظف هشارث فعةأر انمار وولف عافلا يف اغلا
 لمس اكف مكرتشللا طتير اج اظولد اهريغو ا فافزلا ةليل ناكَنظلاي طئيميق ّقصو
 عا ورعوق لد فس ماعارصة محرك ةمرجا 34 تلا الا ٌرُخ ل يقو رحالف اهريغ
 بهزتكت اوالب ' ماونلا يف لولاك ل لذ د يلا ملاولادفّتعا ناو ٌقحالف امي يولا
 يلوولو رق واربابعنبا بهزك ةعتلا ف و كام بهزمكدونزنالبو ةغينجيلا
 بسدب همر نم (ًةربغوا' همنبو اُهَّما جوؤتولو (جاتحتناكنا زحلالا تيب ةبراج
 اعاّمخا ذا جادو ةدساخ داهتنعالموا كلثلا هَتقلطموا َمهاصموا عاضروا

 رف اكوا جز تا واعف ٌقتومواابريخا تنبودعةيعوا اهتخا تنبع اخوان خا

 نالوا قرصبؤيف مرختلابلبجلا داو عاضرلازم هسحا عكتولو وخلا احلابانلاعطدو ٌةلسم
 ٌرخ ةكوغبلا راك دد ةيسويوابشو مولد بسلا نمتخال اف لقيالونأ ق فالخالو
 مزعل :قزرصركماو ةجدزموا ةرتعماب وكل رج !ىيذاولدا هّيسوملا39 :ذايورلا لاقو
 ابِغوأ انؤلل“ ةارمارح اّتساولو هنود د ةجوزمو|ةٌقَععَوا تلعن لاقواودحالو

 _اباذلا فعضاّرلا بجو هربخل هّبيراج جاباولو زحلا طمزل طولا تن تحاباوااهبانزو

 ] مسكعو |وطانب ءاسرخ كنزولو عايدفانبا اطعنعهتوب مرعلوا ةحابالانارجوع

 ل فأكم نزول ةراشاا انزلابرسرحالاد اوقا]بتيوؤحلا ا يمزلرص اصقايرلع مل ةارمابوا
 ل | بكن ةركفزولو تّرحائه هارموأ( وجت كمولو رح مانو يقهارموا هب ومحي

 نيكو نزلا لع هركلا ٍلعّرحالكر ايتخال ًرملا بوجول طرتشببو دحلا طقسي ل اهكلم مث ةماب
 . مالسالابورهعبرقل انزلا ميول هاجم | اعٌدحالف ةمرحلاب ٍلعلاو نونحيو يصعر حالف
 ل يسر مرت العامل لاثو نيلسلا نيباشنؤمو العلا نمهرعبلوا

 يرقد يبي اغلا رنعطورشلاو دوبفلا هزه عيج ه توين ودم نالطرتشبو ٌرُخدح لا ورل

 حنس الو يلاعت' هدل] بوه هديب بوئيو هبشاوع عءرتس نأ ريس كرولا حسو

 لحلاتبتاذاوومسرتسلا يفو ٌريرش ةدايشلا ف هب مىبصلا يار نا لشو ة>ا(ئلاَو نارهاشلل

 لاقولو عوجرلا سيفو س جو ل ءهسفمن لعَّرق اولو هيف ةعافشلالووفعلازجمل
 فذقلان ود انزلا طغس جر ناؤ ٍناَّرحو موب جوزت ناك لاق وا تركناو ةنالفب تنيذ

 تمددو|تبزكي ل وفكعوجرلاو ماصفالف عوجرلا رعبرخا م ةلتفولو قابلا ككوتزمعب ملام



 هادشي دبش اداب 12210 تررفاايع

 اترك برهوا:افيتسللا نع جنتماوأ دحلا كلعاومقتال لاول دلما تب رقاامل اون انزلاب

 ةاضالف يف نحل عاولد حلا هيلع مق !الاو ككذذ عير ناخبا لاخاؤ فر كيو
 ةشديللاب هانز تْنن رم بائولوانزلابماوخالا نع عوجرل اكرنلا برئسررفالا نع عوجرلاو

 ةأنز تبث وا لاعتدسا يبو نيب هتيصعم ارش ١ طقسدو ام دون لحلا طسمل ىزقالاوا
 0 زل اهعةداشلاق طرت |هرخدالو برعلابال عوجرلاب لا طقم مل ةديبلاب '

 ز لاقولو هلل إو دوزل اكل وفينا طوتننسالو از ايجرفيف هركذرخدا هتبيا,لوقب ناب
 ف اياك ماه ةدايتداكربسفتلا نزلا دازالاو ايتشيلمد فكم نالغب ذل

 _راَقَدقرسلاف :عئارلا ميد يزلاوهو طارتشالا اهاوقا ةضورلا بجاص اق نامجو

 ناك | كل يكت لسن ئنيانزل اب سنن فجرت اولو قيلعتلا هب انك ببيؤيتلا بحاص
 نُمَحاَد طرتشتو بييوغتلاو نلجلا لش نىصحبربيع ناك ن اذ مجولا هل اًصخحفازلا
 بالك ليَرحلاىاشلا أهرام ناددويو نونجد معو حالذ فيلكتلا_اوالا ورش

 يفكبو مصر < يف لولا_تتلاثلا_ضعبل اخو ةدلوتسلاورّبدللاو ْبن الط لقا
 احالاو وصلاو_ضيبحلا ف يجولاب ل اصخنو لوني هنوكالد لازنالا طرتُشيبالو ٌَمْممسحلا بيبخت
 فيلكل اوجد جاكسلا يق د اسالا نوكتنا حب ارلا ىساك عاكس فال نييمل كل طولا, هيا
 ارحاو نزول حالم اكرخالا نوكت نا طرت شالو يهرب يفازلا امرلبق ببصملا ريال وير
 ةروكولا تاصلابوشو يفز اذا يمزلا مجرب لبالسالا ايرتشي الورخالاٌد لو نصح! ن صد
 بونالو ةيراجو؛ ةريشع ولهاالب ماع + ب رعو و هب امل حار حناكناف انصخبئاؤل هي

 ةرج ابوااعربشس اه مروا اجودز (رعم جرن كلو 8 وحو)انماقيرطلا ناك اهرحوةارلا
 بمروغتلانرككلو اهرحز نك ناف تان ةوضوعم برغتوز# ”بعرب م ناذ اهنابزم

 داه دوبل لددعل اهل نك مل ةمج مامال نّعولد اهود هانامثوف زوجي رصقلا ف اسميلا

 نيس لج لكم (ًعيِقر ناكناوالإتيقو عنم هدم يلا عجدولو هدايا ُبوَعن بيرخلا
 دورحجلا:ماقا) صق ةنسوصن برغوضعبلاوحوا(بتاكموا ناكاث
 _موضحالورامالاواةديبلاب تين روض رجمالو مامالا هيلا صوف نمو | مامالا ينارارخالاوع

 م امال ١نذاالب اضياربسل از وجو ةن دذاموا امالاولا كلاما دعو منيبلاب تشنا ذا دوبشسلا
 اضبا هول اضيوفتلا هلو كليا حالصنسا يم ارفاكو] ةارماوا ابناكمدا (ًمساف نك ناو
 2 لتعيد هطقيو' مدر رزعلوبرغبن ارجل هيفوامامالاف هيف ديسلا و ماسالا عزانن ولو



 راكم عبلاّرحيو باكللوايفيككد ورح ار دقباملاعن وكما طوتشيو ةبد اح لاو قس ظ
 كول اهرتغاو الملا بدري اءاملاحتاكاذأ انه هنو ذاو) ءامالال اميعذنلا #5 ظ

 2 دورحلا ماكحاو د ورشلاتافضتاملاع ناك ذا هيلع ةنيبلا عمنا هلفر كا نا هدنع
 الكثقمال و هسزعتل |ًرطن ٍةفيوخ تايصخ اكو ىقزت ةزهعباكذ] رشومر رمو ةرايْن ضعفا ْ

 نورا اجل رجوي الو ةديبلإب اهانز تبنننا ابن ة :ا, يل رفح ورجل م ايو فسلاب 7 /
 بطر الركلو الذ اجرخمن اكوا ةنايزلاو شن اكجس مل ناو ُهلادن ير نادل اخوي و

 اننا ذس منا طرتشو نينرعب يرضي سخن اذ رغم ظيام هيلعل اكتعبإب طاييسلاب

 برضا هدجن !نربولو فكل هلوصح كمت ناف ملال لابو جب اع اب ضعي سكتيو ا ظ
 ةشاجر ارخونالو ناضالف ل[ ولو نيطرفلا غربلاورملا رلجالو اناث ام

 يف ظوتشسورملا هي قاعي اكل لا رموهد فرقلا يناثلا ابلا دربلاورخلا ظ
 ظ لجو ماورلجو باو هركمو نونجيد وصوعرحال فصار يغاناتض افك ن وكنا فذاقلا ْ

 7 تاكنافلبعلاو نال اورهاغلاوٌىزلاو لاول ادب قرفالو لصالاوزيم ان زعبو ظ ظ

 ظ توعراف ضميوحوا دلو موا اًوُتوموا (ئاكمو ا اعيِقد ناكن اذ ٌةدلحنون اء هٌْرَاَّرْخ 1
 نمو ناعللاف تايانكلاو جرصلان ايبو هنابب ؤسرقو انصح نوب نا فزقلا ف طرتشيبو

  فزق ةولو_زاقكب دولا تامو ةثرومنزقولو طقس هيبايعفنقلاَرَحِوَماَزمثررو

 ف ةئذقلا لطالب رح جا صاقلاوافدزقلا ون ساولو لحاو ٌرح مول نيتبثرب ٌرحاو

 فولو ٌهقوللا“ مقوانصح اياز ةبعرلا تقولو انزلاّذحةيعلارحافوتساانكعقولا عقيمل
 .ارسلجموت اهريش رجلا ناف ا ةدارشلا ضر عمق فذقلان اكول وطب لام دعفوزفلا
 مهين م ناو دوهشلا عوق الو فونقلاهعرحلا ميقا اوتبثو رارحانوهسرهو

 ةفلثديشولورملا هزل اوعجر د هيفوا م < بع اوربشو موا ةْسلُتوان شا

 ٍيلجر ةفلثوارببعو نيمو, ,ةوسن عيرارب ثول اكو اعيجاوّرحاهانز يلع ةارلل جن حم

 دوبشلاٍدعّرحالف ل هرعةثلثوق سافو) ةفسفلازم ةجدرارمشولو ذقزبعو[ةلسساو
 ”ةعبراربشول ازكو ؤيبنلا بشك, هبفاربةجموا زحل برش و يزل 21 ا
 ا دولا حز دساوو جلت ومةرعو ِهبارعلؤم

 . اصخت شذ اقنولو ريسغتلاو فزفلا اضعف ةركذ ناو تينز كت ابررقا هريغل !(ةول

 فيو هالجروا هاب طين نا م .زخمريغوافزكلاو ا ُفّرلاب”لْخد ٌدِلجلا داد صاقتالف

 رومات بنو ٍمييِشناو 0 بيزا ةرصاوبخد يمججو برص وجاكو هبلع بضلا



 ومواباصت نوكبن ا امرحا ليورشملو قورسلا_ب9والا شل مو اهئاكرا ةيرظنلاو مطقلل ةجوم ريكو د شل ل ا : بلا فذاقلا رعبجيالوانزلاٌرح طقس صرولو هيلع بجهد ف ذاقيلا رعرجلا طمس ايزلاب فوز فلا ؤاولو بوب روسية سلاج
 رفرف مارد بلاغلا ناف دلبلارّقن بلاغوهن اكشييحبهزلاب ميوفتلاو قيلعنلا هب انك يف بيريتلا بحلص_سلاق عرف الف عر ةتمقو هدر نو>ةيز ىامتاخقرس ولد وطقالذ ةمقلاب ابدرضمائبر غلب بو ولو ”ةكيّلاك بورضمر يعن ملا وثم عيري واسم يفتقر سوت ص ةرملا م وفي و بهزلاب موق اهريغوا هارد قرسواد لذالاو مف اًمير'هصلاخ غلب ناذ وثشمإر انبدقسولو :ضارق رانيدوبرب وطهد ةنود اهذوطف الف ااخلا بهزلازمراند عر
 (منمّلقاو اعطق نيراصن ناسا قرسولو ربل لايتناكف اين ينس ارولا نطق اك وى ةبيجّرطولو 1 6 ٌلقنو اعبر ىو اسيام لان اول وحدملاب جارخال اكد اعو قفدنع امهوخو ةطنحلا )ايثناو ملقاة للقب م ناد هطئالئزوحلا ٌةداعادللاملا علط ازكي نرتب اب اصن جرح اولد مطقالف اباصنايغنولب ف كش ناك نامزالا و دالبلاب فلن ةيقلاو 0 د لو اعبر ةمق خلسام وا رانيد جبر اًنيسخايون قسولو طقاباضايتمث
 ال اننا غو لس ةسقبلا كماقاذا الا طفت مل عيرلا زم همر هن قراسلا ىذا الث
 نم لع ءامذالو هريفل كلام نوكتنا يناثلا طوشسلارثكاو اريحاول باصنلا د ”نانيب رف
 ككيرشلا وز يكولا و لماهلاد عدوملاوريئسلاورجاتسلاو نمر ملا يب نم هسفن لام قرس
 الام هعمقرس ناو عطقالف هبابلاوب نم هارتشا ام قرسول و عطقرحا اباض هلام عمزخاولد
 شبقلا لبق هقرس م ملف نونم بهوولو الداعر جد مطقنفلا هيفوت لبق ناكناذرخا
 _راع ع واولو هطقلوشضلا ل فو هرج وا جوملا وملف هف رف تسول واولو عطقالف
 وام طصغدقلاق و قورسلااةّيكلم عٌواولو طق "غو عطف ريف 'ءورض الزغلا
 ىنم هبهووا يل ةحاب وا هنم هئيبرتشا لاقوة يراعوا هدنع ةعيدد ناكوافرومزم
 نانا ذوحالإ قرصهبادازم منتماو "نيد هيلعيل ناكو !هزخا وا ٍمْصِقَقِإنذاد
 ىوعرلاب طفلا طغسو نذالاهن ىف نئيمالبو نيدل اوويبلاو ةيهلاو بصخلا هيض
 ةئصنلُو ناو ,طفالفرخالاز روم تشم اءام نيكل دحا قرسو اان لم نوكيا للرصر .5 , 1 : 0000 : 5 0 : بع اانلائدلا الركنملاوطقرخالاو كن او (,مهل واهسفنل صرحا هاعداو نانا قرسولو ي<  ءواونهق وسلا فلحاضياهطف اًايقس [قرسلا ىلع دوما ةدايس رعب يوعرلا تناكولد

 لال سولف قرسولو ير !آ



 دل

 وا ايلكوااربخ قرسودف امرت نوكيا عنبر لي امياَسَيس هدو الا ةرسواّوح
 يالملاْالا قرسولو مق اباصن يو اسهر ذحلا فرط ن اكولو مطتالف اًئيجرسيوا ٍةَتيمدلج

 الليقو لق غلب ناو عطقتم اًباصناًروسكم لسان اكن اف اًمصقرسيوار امزملات روبنطلاك

لاح عطقالف اهداسفاو ام هربيئلوببرشنت (جارخاب ىضف ولو
 .ىتاللاتالاك ةضفلاد بهزلاق اواو 

 كذا را تينس ف سا ئاف ةيرش يف قارا نوكيإلا وسم خلا خرتشاا قيس
 ,هوعنمن اك ناو عطف مع قراسلارسيلو ياتيلاو ينرقلا يو نكن يصوصخ ٍةفي اطلزرفأ ام

 نلف لاك كب ناو ملقإلف حلاصلاو تافرصلا نمريقف قرسول امكهيف قحبحاص ن طناف

 برسول و مطق هل ثراوالو تامنمل ام قوسولو الف اصل ازمو رطقت (قوصلإنم قرس

 بعكلارتسؤرسولو ابان غلب ادبازوا هاكرلار رق زخا لقالف هاكرلا ونام امنمريقنلا

 كسواو عطق عرسباليزلا لبست! ةعزجو ارجسفلا باب قوسولو عطق ةطارخلابزركوهو

 :وةومقر سولو وطق هشرفو ارجل بابوا حاصلا ل ام يذلا قّيسولو الف جرس يزل دنت !ًهشرف

 . ةقوقولارالا هلع قسولو الف زرمجبرحوا (تاكمقوسولو مطق ةئونجموا هين ٌةولوتصوا

 كاوا مرلعف وفوملاذحا قرسنإب ةيربطتوا (6 تساءل كولو مطق ةقوقوملا ةرحتسل !ةرموا

 القس ذاق هتيوُم لام قرسولو وطقالف لقفل اياعئوقول ا نمرتف قرسوا هبا وا ممرحاو

 ا ا ِهَفحءاعيتسارصتب

 قحتسين ملام ةَقرسم مطقبالو اان لب ويا زوار مروكو هيج, :جؤخل ملقالف ل طاصوا
 . ةقرسب مطفيورركملابو ٍلصالا لام فرس عرفل اك هانغل جان مل ناو ْدَيْصعبلاِب هيلعةففنلا

 كو مويسلام مقر و ّبعلا عطقنالو اررحناكاذا جوزلا لام ةقوسدو برائالا ياسو الالام

 دن ١ نظلعالام قرسولو نقل ا( عب اًرُحو بن اكملاو رثوملاو ةدلوشسلاو دي اجئانرلاب

 217 ويفنلاو نمصللاٌةقرسب تقلا بجد مطفالو ةكلمز رحلان ١و هليسوا يشياو أ هساكموا كلم

 ! از مالا اًحابم فؤسلا نوكلرشا الف هب صيام كبد جابملارعشتلاو ثيوحماو حقفلاو
 نيبلاو بطرل اكد اشلل اًضّرعم ٍهنوكلالو نرعَلالامو دّيصلاونئشيشحلاو بطخلاو بارتلاو

 توك نا طوتشالو |.عييج هطقبزب لعتشل اعينشلاو ريلاو ةسيرحلا وباوئلاو نيحابرلاو لًقملاو

 زواتسلا ةويتسلاو ضصارقلالامو ليكولاو نمترلاو عدوملار نمقرسولف ككاملابب ف ف ورسلا

 ١ ينارحالاو ليوعتلاد زوج م ةقرسؤ علالف اًررحنوكينارسداسلا ى بايت فو لص
 مليح اد فواًوْيربو ٍةبكح علق ف لاملا ن كولتحطعالا نكرلاوهو ةظحال ١(هزحا نيش وع

 . مصل قولك انبمحركب مناف ملا ناصح الا ةلئحالم ازرع ةن اصحلا نغفل وللا فرطوع



 طرتشسالو دام علا صاج وكن يصحن اكن اوماهيللا ةمو ارم طرشملاف عراشلاوارهيلاوا
 او درب لزرحنبتلاو دوفدلاو بايشلا نود جلل اكباو لللزوحبطصالاو هئمدارم
 هصوناه خن ازخلاو بايئللط نصالا ود وفنلل_قدرنصلا ورمل زرح ةّمصلاويلاللاو يا ودوقنلا نو دةلذبلا بايثلا ديف اداللزنرحابنعصوراادلا قفص رذل ا ادالاو بوبح ا
 :مودلاباوباذر اهتاللريئلا تافاحونمتلاو لبصقلاو بطحل طسلاو لاوم الا نماهبذ
 ماند ناكدلا ب ب دع ةعئمالا كوت اذاد هند دامل اًروح ناك ونلازوحناكامزكو عازجالل
 ظفاحالا الذ ليللابو ر اهئلاب اًررحناكيفل ممالك نيحول عضو راةكبشاهلعوبعو باتوا
 ناكنا نمالات قو زرح لبللا يف لاقبلا حاتم بييزتلا بسح اصراق ناكرلاقاماد
 رثكاط زج او ا جايتحالاو ةريتكه يف امرخلا و اويببكد لبلا ناك ناف نمالاو فوحادةضْرالاو .نكمالاول اومال ابك ذ فلتخو ةبلاغلا ةد اعلا ولع ين زارحالا ف رمالأنأ ملعاو_رساجزم الفالاو ءدإ ىف ةد اعامويفاوب ناوييجلاوامبةلصتم تناك او طفاحنالان رح كوكبالك نكاسلاو قرطلانعربعب وح ولو بَرِب يف تن اكن اف نين اسيلاور اجمال يعرقل اكد لص واش اهزه تناكولو سد احال ارزوح نوكب ال نطفلاد عزل ؛ ارصصلا 3 نسزكلاد سس اهنالا ازرحضنوكب الراّزساو عايبلا عاتمو سراح مّرْبالَف وخاَخَد ًيّلغم توناحلا
 رطومؤ مقوس اف ٌّتْحَأ يابتحالاف مريخ ابلها طل ابا برق ىفالوا ايفم ن اكناد
 ٍبسنيامو زرت عاربالا قال طارنع هيف رضولاب ربصقتلا]إ'عدولا بسنيالاملكن ا ذح لاب ظ ةرويغو بيزملابحاصلاف ةيبشلل لقال تس ناو ركل اوكالخ زر او ازرحيش لع
 اكناوا ا عاتم وا ةمسيعرسوتوا بوث ىلع عراشو ار جعسوأ راك ةمانولو نرجرسيإف
 يضلا هزخاول د طقالف ؛يوقلاهزخاواوح فيعضلاوجفيرزرح د :يوفلا تف وككتملا فيغمالب هل اموميَمم تيعضلا للا ووونعد بلكلا ة سارت ةربعالو لاما هم حياصوم# لو ةثاغتسابوا هسسفم هيلع ولط اول قراسلا عنم بع ظحال لاس نا طرشي راربلاو رثابخلا تون اح باب ولع ةجيرلا نرثكول اركبشاوجلازم فوغخ ابل ًالَضازارحا الفالاد نبئراطلا خمر كانه نوكنالنا طرتشيو ملف قوسو قراسلا ٌهَمغَتف اضفيتسم ناكولوزارحاالف هنعزم دوا هالدد!إن ةاشلاواريسداوا ا هجلايق ربرتب ةعاتم عمد 5 1 لقال فوسف بوثلا نع مولا 4 بلقن اواذّسوت اًيعةسار لازولو طق هعبصان ئافادار اجر نم .ارملاوا مسار نمبر نملازخاواةَبيغلا دا عنخ بوئلاقوسك هيلع
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 طفلا زخالاٍيكنالر معلا لاملاو اق ناك ٌةبلعيو ةرباكمةنخا ناو ًاقراس ناك يح

 بارت ضرب ناب ةريره هّينتول ثبك ٍهنيعنع بيب نا طرتشيدلب ةوطخنزفنلا الو

اتل اولَعولو رارج اميل وح هادبؤت تحت هيفخيوا
 طفش لو ماكاو ايعضو وا ب

تقرض طمس | إو ق راسل الع مطقالو ئئامحلا اعن امضالف تقرسفْي احلا
 ناد 

 ىلع مطقالو نضاهنعلغ انتوا مان ناو قراسلا وطقو نمضي ل اهبل اًيعارم | محلا ناك

حلانم اجرح او أقر اسراخد اذاهكازذ مطقلا بحت انلق ثبحو قراسلا
 ل داذاف مام

 دحا اهفنكي ل نازرك تسبب تاراهل ازعولصفنلارادلاو عطق الذ امجرجب ملوا ًالستغم
 . -بايلاناكز رح زوحإلف ما ثن مهم نط لو اً زبسم ناكن اذ امان ناكو|

 اهيفو ًءلخماعب ان اكنانرحروردلا غل صتْلاو اقيعضنوكب نا الا (قاغموا اجوتفم

 ان اهيت نمو احوتفمن اكناو طنفرزتمو ١ من ظفاح
 ناكن اور اهنلابال هز ملل ابزرحالف

 تثوراهيلاب رش الغم ناك ناف ّرحا ايو نكي ل ناو قراسلا هلذغتو اًكقننسموا اهب

 ةبقتر ارم الع ناكولو الما زوحالف (حوتفم ناك ناو ىلابنلا نو ددفونلا نودنمالا

 زيبلتن اكن او ينم ةراسلا طق زصرالانمةعفترم ةوبفص تناك ناذ اًضتسالل تلِعُف

 اينامووف اهلابذال سوت مو اهءانط ا كنخنن لنا ول يملا ةنميخلاو مطتي ل زهالا نم ةسيرق
ا م.انابرت ناكن او زرحالذ ايشرحاالو تلسراد ترسو وياها عوضوملاك

 وش اظفيتسو

 وصوب ةيربل او نكي واذخا اهزج ناك ةزرحم ةرارتلب دلل رقاخلا ةينبالاق اولاد
0 

 افتلالابةزرحلاغبلاو 'ةرطقلل الب الاو اهزسنف اك ةزرح دل هلا فو طفيتصا ىان يانظفاح

 لزبالزا طرتشيو ةنرحجربغ ةوطقلارمغو تفثلا اذا اهيلا ه هرظنيةنس نا طوس و يعاسلك

ذ ظفاحأرعم نكي ن اف نخانم تئاكرلو ةعباضة دايزلاو ال! ةعست ٍلعرامتلا١
 نادزرحال

 لاو مزفكلا ةقرسب عطقلا بجو ةظحالملا طرتشتفال او ةز_ تف ”ةلوفعم تناكسنأق نا

يديزبلاف ضذولوالك ةعباضة عفيف ناكناو تاراعلا فرط وعد ىقاولارنقيلاؤوا تيب
 : 

 رقازرحرج ا ولو طق تيبلاو ف 6ناو ملمقالف رن الا ف :وقلا نكناذ باوتاة سو عننكلاربز وان

م قرسو عدم اراد ٌغدوملا زخدولازكو عطقربعسل ادارجاتسللا لامنم قرس ث: أما
 هتعيو ع

 «قرسولو مطقالف "نجا ٍقوسوابصاخلالام بوصغلا قزرحلا كلام قوسولو ك7

 يب" ةرسوا قراسلاوا بصالالامزرحلاككذ نمر ىلا ركام قرسذ هريغعزرحؤ هزرحلو
 ناد طق لعن د جوي ناكناف طفلا دس هلام قوسول و وطق الف قولو ابوس

 مل



 0 م ا ا هتك مسج وح

 يلام لسم قرسولو الفاو اعطت نامالإ امرلع طر نا ل كييقو عطقالذ ذات .

 ب
 * قيلتخل اوراعتسلاو ةعبدولا را ذارجتتسملاو بهتنملاو ساتخا اك تالد دج ©“ اًايعزخازم د عرظقالف ةيفخل امل از خا جو قري فناثلان كتل طفالخدجوب م
 ؤخالاب لا مف طب احلاروسنو لئقلاو تاقلفل اخذ و علقو بابلإستو بقثلا نر وغاب قرف و داو ةرتلاوتج يذلا تيتو ياو
 نم الج اسرا جونكاو | عاتملا جرخاو اتججموا بقنلايف هرب خذاواد 0 5 / 0 ةئلا ةهرب اخذ اولو لاوحالا هذمج
 ةالف جرخاو | رق لسراولو رطق (ونوب جوخاو بالكو سار فو ٍةَوكلاواهطسل

 6 :جرحاولو نمزلا ندد ومعالا و جرحو هزخا هلام نضزل هلرذانمز يمال دلو ََ ٠ 0 ص 6 ا |

 تامجو رن اضو ةلخس ل وخد قو عطقالف اباصن يب والا نكت مراية اضسوايكرخل اهتعبتت
 هرحو ن الام نفبو اربساا راد ف ناكناب ازوحصن اكن وطق ْزَيمخءاريغصاّربع فرس ولو
 ناو ملقالؤ اًرْخارغص قرسولو ةعيشف ةاعد وا هل حا ظفيتسم ةاايِان نايببصلا موا
 دالف باش ةرسوا رح وم قنعزماًيلحف رسولو رخال ام ُهعمو |ةدالق هيلع ناك

 ةسوولاوان اخلا ن اًكسرحا قرسولو هبف !زرجويفصلاوبعلا نوكب صوم ن اكن
 زوين عوطق هنعيزوح عضوم نم فسضللا لام فيض قر سولو مطق الف اءهتصرعن ماش
 -دلوحو مركمو نونجيد رص لع وظفالف ماؤتلالاو رابتخالاو فيلكتلا هطرشو قراسلا __ ناانلا كولا عطقالف ناويجلا ظاحلب زرح تيحوي فرط نم توداحر اج قرسولو الف
 ذولو لسملام ٍناماب"|ذا دوال ماعم قرسولو يذلاو ٍلسلالام ةثرسب لسملا عشب

٠ 
٠ 

 !جلازيرمظقلا بوحو يف قر الو هيلع زحالف يلم ماعم قزولو بسكر سونام
 ارق الا لا :الاروماب”ةثرسلا تو هريغو قبال ل بعل اور او ةاول أ
 دود هطقلاي لب جدول ةرصرارفالا ؤكنو مف ٌرصاو مطقلل ةبجوم ةَقرسجّرف |اذاف
 رعياغلام ةثئهرفاولو نقر سلابراوفالا نع عوجرلاكقدرطلا عطب نع عربرلاو لاملا
 - , 1 - 9 3 0 0 / د ٠ ظ 8 ظ ' <فااولور اكئال بولا صوعي نا 'هلذ_ضاقلا يلا عفر لاذ هدد ةبوفعةبج وباب نا نمو |/) ام رتب بيانل كنومجل اد ٌنيبصلاو وطن ةجاحالو لايلل ةدايشلاة داعا نم دبالث لالا و وطقلا بلطولو طقس مل ذنملالا تبهووا ُهتونعلانولو مطقلا طقس املاح ا تنك لاقولو را طقسبمل مل لانا تنك اق ورضحول و رَخويالو لح ةعركم بي اغ ةيراج ** (نزلاب رفاولو وروحي ا رسْحَو فبل اطي ور ضحب وح طفي الف ة بح اهيدومننلا ددسدا

1 5 

 ما



 من معن كلما زم ايفو تشو تفلح ابزلا يف لوين بميالو عوجرل اه صرعي نا هل ٠

 علا ةراكن الاي عن! محالو كلالا نذ ابو از رحريفب تذخاو ا ضع كمل ةفزسلا فوراس

 ىذالاف ومحو دراك الاي عةلحالف ةديبلابدحلا تبئاؤاو ججراوؤا ل2 ١لوتفب ناب ًيرص ظ

 -بي انلا لالايف لبقيمل هريسي ا وملسننو لامة فرس ربعل اًرق ولو عوجرلابزصوجب 0 ١
 لاهلا برب مد لعربو نيتاوم وجرب تئنيالو نيج املاو ملقلا ُتبشيو ةد اهلا ؤ ١

 نا بسنلاو مسالاورضحنا ةراشسالاب قراسلا_رسبي ناسجيلب دقلطس ةدايشلا ليتتالد

 تاو ةفصيبو ازوح ان تعب وزرحئم قوسلاو هنمقو رسللاو قورسل اق بين او باع

 لفتت طرششبو ريغّصلا ف اوف !رلا ل يمميلاو ”نيبكان اذهو ٌعاصلا نبالاق ةسربشن هل ملعاال لون

 بشملاذلان لبق ٌءيسح جٍقرسلاب دوهئسل ادهش ولو اًضلطم امر ف !نم عطا انصبا اهعرارقالاب
 يذلا جعربملا تورو زكنن ٌةنيبالوركناو ةقرسيلع عدا ذاف دود درا عربسبلا

 ماو نب نا لالا والا نابش فر اًسل ايلعبجاولا ه- اخ انزلا نو دربرلا ظني هئاف 0
 ةطازواةلماكوا تن اك ةصقان يلا نب مطَفْتف مطنلا فاثلا ينو ناك اريقف فلتنا

 اعبار قرس ناذ رسيلا نيف انلاث فرس ناف:يرسبلا ذلجرف يمول نك ملول بنات قرس ناف ا

 مب ختم ذو بمكلاو كلامو عبف اخ قرسناخ نع ذلجرف
 وشنو عوطتلا قحخنهرلاو يحل تيولا منو عطب مبرطضيإأليِل ويشرب
 تقر اتتلارب مطفولو ةعاسٍؤةَفنعف ةعوطقلانلعت نا طلاشسلاو هداراناهرلع

 اًرارم فرسولو ناهالفرشنلايلايرسولو ٌرَزْعو ب دال و ص(صفالث مامالان ذا الب دحاو

 طنفس مازيب) 3 مطملا بوجو دج يف اب هراسي تطقسولاو نيمللا عطقب يشك بلو
 اقلان اكاذا يىلل ةبجوم'ةريبكوهو قبرطلا وطق يف جبارلا دابلا
 ل اافمالسالا___لوالا طورش هيفو ن ولن عاربعب ةكولسلا يلعاروتعم اكمام

 توفهارلاو فيلكتلا فاشل لاومالا اوذخاو اولتقو لس سلااوقاخا ناو عْطَمب اوسبب

 - فلاائلاقيوطل !هطقريع اوغلت ا ولا كى شنل !ولالانونهضيبو نوُرَزِعنو مهلعدحال
 ىحع ودعلاوا ليا صر رع نورهاعبو نولوبو ّنوُسلَتُخَنرلاَف ةكوشا لع دامتعالا

 ١ نزلدعاطتب اومسيلف اًيش لبو هلق ائلارخال و بسلا رفنلاو لحاولا ضرع انك مادقالا
 ١ طررقوؤرقو ع دعسولاومال نيرص (ق )وزر موارا ذاق قافرلل نم اكملايف نو لضرب
 1 مؤزع رثكب ناو مةوقب ماوبلفنؤع امج مون ةمذرشسواٌدحاد جوحولو عر

00 



 مرعناواونصوعتب م هكوش مف "موف يمن انه اشوا صك 3 2: داة سماق اولو غطت

 مادزخ اورايوق الل اوضّرعنولو ةريسيلا ةفب اطلاوح ٌعاّطفف لاملازخاو مورصقٌزيلظ دع
 "خا اول قحاوراستباف نيرصاقلا عند ا ةَّفِفّرلا تن اكولو نونيباجلا يف

 الفت مطالب ناقيوملا ٌفكناو يرخالا نم ٍةفب ليزك تلانو مهولتاق ولو عاطقب اولسيإف ملاوما
 اوكيد عاطقلاو ار نيحاوبرهولو اوعطقو ازلتق ةرواحلا 3 لامزخا هاريفن ]م ؤفتاولزوح
 قؤالو ٌءاطقن راكاسعيلا لاوسالا جمرموق اسوا اهوذخاف مهنومو اخينال ماب هلع ملاوما

 وو هللا
 ول ثوغلارزفحبن اكناف ةثافتسالازم ونلاواناطلسلا ىعضلو ا ةرامثلا لجبل ان

 قف ةعاج عرحولو نوسلتخ مهو جاطلغب اوسيلف ادوصفام نيرص اقللؤاتيالو اون اختسا

 تيدوصتلا وكبالو رلبلا رعرلبل اؤرطذحا جخودا ةيرق واوكسعراغاو ا اجبراغرصلا
 هزه هل احلاد داسفلاْلها بلغب لقد نوساتخ# مزفجل ن اكن او عامطتف اوناعتساول توغ

 لغللاه بارلاّلقا وا عاطتغلا درعزموتكا ْهَِّفَرلا درع وكب نا نيب

 ادرباكو ارا ل يللاب ةعاتجرخد ولو عاطف ةئاغتسالاسرلعرّزعتتو ٌةّمعالا مو اقيبالخ ٠
 - رمت و ةروكزلا وط انلا ىف طرتشسالو عاطقف مروصحو ناطلسلاةوث وم ةشاذتسالا اوعنمو
 ' لحأول|لبدرعلا طرتْسالو عاطق زكولا وملللاوكَتلاو ةر اياد صعلابن وجراؤلا لب جاللا
 كلاص عاطمم اًرهاجي_رثوسفنل ا ولاوماللض رعتبو“ مع اجوااًدحاو بل ناكاذا
 كج اوزخاي مو لسا نوغبخو ةقفّرلل نوْؤضرتيمسا ءئاجوارفحاو نم مامالا لع اذا
 الا خا ناو لباو طوخ سبحلاو هريغرثرسبح اب مرح اتريد سفن اولتقالو ًالام
 باصنلا تاكيرسبلا هلجر وبا ةري تعطفاسفن)تِقش مو ةقرسلا باصت رت لامل نم

 ذوكاملان اك ناو يملا ةلعحرو ىَرْسِلاٌ م رب نوطق يرخاةٌَرهذاعن اف ةعامج داوحاول .
 زخاو ارمعؤتف ناو يتلق لاللزخاي لوا دمع مائل الس ناو وطفالف باصنلا هد
 ل بضيال و الوا ةديرصلاسلزنا عائل كرتو بلص مي ميل ع يصو نوكو نق اباصن
 دودو هيلعؤ حالف ب (سنل١ن ود ٌوْخاو ا ْهَفْفرلا بعراو من هاد, اكو اًسضنلتقالد الام لخالولو مطقلازخال وعو لقا طائل يت اًباصن وخاو صج: تقولو ةروعلاووشكم
 كابوفعلا هنمظنفست مل هيلع ةروقل اجب وطاغلا باولو دلبلانم هين ماماللف ةدتفلا عب ةمهلان ذاسفلاب ٌرحاو لوسولو بيدانلانم (صوغوا بييرفعشلاو_ييجلاب مامالا

 ١ لخلاف ناكناف ةدرهلا لبق ملاقلا ب انولوالوا لهلا لص ور غنمكاهرجب و

 لتملاب

 ا

 لب ذع
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 ساصتلاؤ نول تقلا ماتحن او بلّصلا طققسلااىل اذخإو كنق ناو ىغعلاو صاصقلا كراولل د
 يعم, ؤفلتقلاٌمحتاذاو لجرلاورببلا طق طقس ال ازخادق ناكن او لاملاناضو
 يي دلالتفبااو نءالا ]نع بالا لتقبالفصاصتل !ينعببلغو ٌلحلاوعمو صضاصقلا
 قيرطلا وطق يف لشق اذاو هنِكرتنم ةيدلا تّرخا عطاقلا تاماذاو بعل لسقبرخلاو
 لالا بجو هرماصقلا طف سلام وبع قولا ٍؤعاذاو تايدلا نين ابللو رحاوب لتقف ةعامج
 تاحارجلافص اصلا مهحنئتالو ٌلكفامْز تم ب هذ وضع عطقو لقتل تقولو اًدحلتقو
 صنم لع تجاولو ةبوتلا بحت وص اصق الذ ناطلسلا نذاريخب يبجا هلئتولو ةعقاولا
 لف مط دلح قوفحوبلل و اصاصقلتقلاو هطقلاو فزقلاَّر دك نيّبمد تقع
 اًوروناللاقورضحوإ نستسلم بانا دلجلادعب مطتلا يارد ابيالو عطقلا رج لثقلا ىلا ابو
 طعو ٌنِلْخ فرط اخ ناد طق ارب اذاف نط َم جر سفنلا يسم رخلا ناو اوبلطي مل ناوي
 ناو ةّبرلايل نزطاا خجل در داب ناف نرطلا وحخسيف وتسيبنا يلاريصلاسفنلا سم
 ' ةفوسلاو برش اكيلامت هساد ورحرلحاو يلع عينجاولو نارخالا رص, فحر لج اوت سرخا
 طنا ناب نيم دالل و مدد راب وئاعتعفاجاول و ايوخو فخالاك نخالا منقيركبوهد ١ ولاد

 لح يلتعلا معطقلا غ فزقلا مّرق عطختا مش لشقلاو ملتلاو فزقل ارح تابوقحلا هذعبلا
 بزولواًرارم برشواق رسول اذكو اًزحّرَحرِ د وار ارمانزولوان زلازح مب وبلا

 . اًتصحْق خناربق فز مكيف زولو ايشاذ مق ايناث برش وا انز م رخل ميقاف برشمدا
 اى الة ديغو بيَِملا بحاصونعو معن يلا نحل و ماسال ا دنع (مَْكما ناهجو متلاب نكي

 زركوهو اناث زف ٌقكناربت فدك وعلا نيزولو بيرغنالو مجري مروا زع وش

 ٌدِلَح يوغبلا_ لاق ضجراصنادِفاَنلاٍقْلَّؤالالخدو ًماعٍبرْعوةب امدح
 ظ تيرط طق هيف اخ نالخلا لعن وك نا ٌهبشيو جئارلا لاق مجرد نسج

 . نم :دارشلا 3 نمّوبالو نيتارماو لحرب تئتبالو نيلجر ةداهشو ةٌرمراوفالا,تبنب
 ممثلا زمن اشاوبشولو ةقرسلا و امكهلامزخاو لتنمو ,قيرطلاوطاكن يستولي صفتلا

 انت واخر عن حم زم فيل رسيلو كق ال امو اًثضن اعل هيلع وشل رصتل اضّرعتب مناف
 ناو باوهما انصولمال الوفي ةدايشلا د عائيقي ناو ابسيجبن ا اميلق نخيناوال ماةقنرلانم

  ايرفجؤال لقي م انياقثر لامو انلاماوؤخاو_ :نيرطلا انيلعر الوم وازه مطئالا قو اضّرعن
 .ثداب ناريقف رش واول امكو لقتال سير بعلا !ذهناب جر ريشول ايا ضع وحالو
 نم مازن انكو نزف قنا فنكنملالا قولو لب قفل هد واول ملام ناش انججواانالك



 ريكا يلغبانو ذاالو انل اضّرعِترملو ةففْرلا يفانكالا وا انيلعن ور ديب ال ضومو ا لبج

 ريصعوريابكلا نموهو_و يح ا - بس وشسؤ رسال بس ابلا م دايت تلبق
 7 جد ميرا وسفلو هربزكد هليلق عابجلاب مارح زلاب ىذقدّوتشا١ داكزلا بنحلا

 ةكطم وُ :ةركملا ةبرنسالارباسو بدلاريصعإْو لا بطرلاريصعو ا[ وكم ٌوكتو نرطتب
 هوكي اف فصُتملاالا |هركالو موكعال هريغو عاقففل اك ارك الاَمد اينما نكن اك

 حوسيراكسالا نالوبطد دربي نمل ءاموصو نيطيلخلاالاو ٍبططدو نتن مز ”لعاموهو
 يف امئاركس نونو ركسريَغ بالا ةَسطف دارتشالاي لا ةراوملا امد ثدحكالو (ميبا
 همزارذعالو مر ضال اذ تخص اوكسم بوش مؤنلمؤكو مق مدزلاوريقنلاو تنحلاو ويلا

 0 يذدقزحو د ونجد عص] .لعّزحالف هتمرخيا_ماوالا5ٌ ويت د فدلحلا

 وبطمايلكأ وإ حلا طعس وان قتحا نمو عز حالف بوشما واثنان يبسلا بشي نحلا
 ت7 28 داريرتلالكاو ايد درت وازبخةلكاولو اين نرجوا اًيخداامبب

 2 تارطق هيف ءزوكب وش ولو 0 يحلل هوغو يدرّدلانيبقر ةوف الو لح

 م ا اقعلا ليزي اعُوحالْْرْكْسلا__ :تراانلا َرُخْوَن انضب بلاغتلاملاو
 اقلطعزوحع) كرقو رز لاب يوارتل اخ ةلكاتملا هدب وطقل لعل ال هز لارجتحا ناورزِعُبو

 النا رص خلا هسضنب بروس ج هركاواارهَرِحْو نم دعّزحالف اراننخم ثوكب نا جيارلا
 لحال اهم اتغاسا بجحو سخي ايعأ يخيب امدجت و َةَفليرَمع ناف اًرطضم نوكي

 برش ناٌوحو يوارتلل ايزلا زوي[ ييدادتلاهرشطعلاو عوبجل اعيرشيزوحيالد
 ٌبيبطربخ# ناةركسال ًاليلك نوي نإ طووشسو]نكل ىوارتلل ذحكال) كفو

 ف يارب هيغوالجتمايعفنب ٠

 بيب مج ويوشبز مخ هيفاكدلا تويعلا» ناطرسلاو ةيحلا و مول ادلومل اك تاساّلاب

 راًوحِبرْسش نافا لك دؤعمد دوكيالذارسد انويشا امانس موتو امرجت ال ناو منذر عموا لسم

 ١ لفل ّى داو ربيع بيرق بوُسولو هيلع يشدو اديركس ناو ٌؤحال فر كسر: ب ون ئلن

 كشيوح لا ضال ل صف ٌدح قدرا تل مجو هما "'رطعلاىولوُزحالف نا

 ف لباقلاورخلاوُيقتو ةحارلاروهطو ل ةريعالد نيلجد ة اهشسو ١ هرارق اب برشسلا
 1 1 ده انادرنل كييرشل انو ٌرْوملا لصف ناذ دولا وارق تحرس ةرهانسووتا ظ

 0 كيس نارهاتسلا كاقو اذ اذان الالف م ولو رج رنكرهاشلال ضف ارانخح مناع
 ظ كوب نا ازوهبو نيزنعربعلاو ةدلجر جلد اواو خو ءككز كر ابنخالاو ىلعلل ضو م وونجلا



 دجللو نيناغرشلل علي نا مامالا يار ولو طوسبلا زيحتبال و بايشلا قارطاو لاعنلاو يديالاب
 نيبو ,اصعلاو بضقلا يب رنعمطوسد وٌلحلابرضتو ٌُريزعت ة دايولاوزاجن سيرا

 عض تا عاتويسا مضرالاو سارلا ق وثدبلا عفريالف سييرض نيب اًيرط ةسوببلاو ةبوطرلا

 .الو رمال و دمجو يبعؤلبال واهلي لشمال و ساولا الزتاملاو مجولاؤتبو راضعالا لعق ّرفبو ١

 . قوش حصون مرلالاونمام هيلع كرتبالو ناصيبف وا صيت هيلع رتب لب بايشلا نع رك 0
 فّونالو ليكتنلاو ارجزلا ل ضح ثيح تابرصلا يلاويرو ةسلاجةاوملاو اًمباقلجرلا ٌنَلُكِةورْفوا
 ةاتكال و امِضُزحال عصعملكيف ٌءووشمريزعتلا ل ابضُف ركل ةٌنحالو مابالا لع

 ةمُرقمنكتل وار خلاك ام اساكةر ادا وزر حلاوعرنو ةقرشلاو ةلبقلاك نكات مَّدَقم تناك .
 وأ سبخ ان مؤ بحو يدالا وو يلاعتس اع ةيصعلا ةقّلعترب وزشلا هروزلا ةد ايثكذل
  وفعلاو ناسللاب وشل افعر اصئئالاو امزيب هج لا هلو مامالا يارا اًهفصو ا اًرلِح برضلا

 ' فلل اوزلاوهوال |عزحا نامجد هنماقا بت ف بلطو يداي ناو تولو هبف ةئلصملا عار نا
 هر ائخاو بزيملاف ةدروائزلا ومد هن ىفاشلاو بيزسقتلايف هخيدو ٌةْريغ ول ماحوب ا ئيينسلا ظ

 خدت بئسلاى اوبو َزُحلا'ِك هنم تام نا مامالا همنا اذهل ف َةففيلعتلاو واحلا بحاص

 فثناكنااضيا م داهنجاب عتب هز رقو ناك وش وماهنو دو ٍةبتوملاقر بالف لياصلا عفدك ١
 دازيالفررَعلا دودح دام ّصقْنُينا ٌرُبالف بس نجزم ناكن اوس بخ اك. قارس مع ا

 عوزلاو مامالاريزعنلاؤ وتصور نع هع لعوب عر يزعتو رز نيالث و عت عر ريز مت
 اذكو ٍوّيَسلا قالخالانعاّرجزو (مِلعَت هلابلا هلريؤصلا ْبّدوي بالان ربسلاو لعلاو بالاو

 مزج جوزلاو "لولا نذاب بدو لعل او يصلاونل نك نماذكو باكممالاو منعم ب دوب

 رّبملاو ارينا امو موصلاد ةالصلاك يلاىث هداك ل ىتب اثر زعنالو هفكقاعتياىذوزونشلاف

 هنطوهو ةلئاعلا فعن اضلا بجو ىااوي ايلاريزحتل اضف ١ اذاف لاعت ساو جؤ و ِهَّيحَق رَّرِعب

 بسب كالا نا لعولد تضمح زلاهف (بلاغ فيا ُمَبرصو برضلاو اًمهاظف ايا تع

 ماماللو ار رملا رم اصول | نيت مب عولو ٌةزيعالاو جربملاهل نكن مل حوبملايبرضلاب الازسا

 ار ابو اًيحبلصل ابريزعتلازو:تسسسسىئر بز وتلاءلفربزعتلا عوعنا ور بزعتلا

 1 الو ةنرركت | ذاوزب وسلا ودجولا ب وستبووسارل اولحو ةروعلار وهال بايشلازم

 ' ١ ىلا ثءاملاو لياصلا وو ًالولناض ب اننكل املاذخابالو يلا ءايزوجب
 7 فذ ىناثلا باكلاإيْضٌومرقوريزعتلا ل والا 4 ودا وهذ ةالولان اضل والا فارطاؤ

 نم زجر ز يبزاو احا بلل بريول 9 اهريغوا >ربلااًرحلاِف ٌرُحْناضالف هيمن ام

 رحاذ



 فزقلا ة رلحولذ فصنلا: ضربنا برصولو ني نييبراو نينا برضولو نيعبراو ٍلحاد .
 ةرماولو هيلع ناضلاف دًاللانم د دابزلا تن اكولد نعن اغو لحاو نم اٌءْوج رض ىوناعو اًدحا
 بج 95 نِياٌمو لحاو نم نورا طقس ثامد نين انو اًدحا ولج برشلا ف نيناب مامالا
 نييسئاركب ولسا وطق_ةدمل اغلا دالجلا لع ٌرخاوو مامالا لع نوجران وجنراو رح

 دارا ناف فاخبكدقو اهنمو اك دق ةزوجيلا ٍةّصِْحَْم للا ورا انرب عركة وعهد
 فكذ ٌهلفْوْطُح ايعطقيق هلنكي ل نافرظن هريفب وا هسسفنب يسفن نم (رعطق دق لقتَسملا
 مه ارثكا اقبل از رطنم ان اك ناو وطفل اوح مل "طخ اهب اقبف نكي مل ناذ ”رطخ ناك ناد
 فحم رع معن جيزي نا دارا و انو ملو تمنت مالا نيظع ولو عطقلا هل اجايواست
 يرش فروخ رح ف ليوفسلا زنكماو اويضيبالمنا ٍلعور انو وق دول كلذ هيلع موك

 الب طاق لقَمسلا نمزكانلاًوْضُعلاوا علا هلق هول ٠ امان ناكن اد فل ذ هلق

 وُْضْعلاَو عطف نا كولا داراولو ةْربَع مامالا وطقصاصقلا بحو تامف هن ذا
 رثكا كتل رْطَحلا ناكوا اًوطخت ن ناد لاذ هلك نوني اواربغصلا نمزح اننا ١
 ظ ْ ملام ةظلغمةّيد وسمر لهفواورطخمل اعطقن اطلسإل سييلو ايو اسوا مطقلا نم
 ١ 4 ذدلعف ولف ةماجاورصفل اكديفرطخالامو هر سيلا مدح اد بالا رهن ايك ماصفالو
 000 يك لولو لاحطخلاوطقلا الوهحلاَحْما ا ودجالل رسيلو ناضالف يَرَسوِلو ناطلسلل اذكو
 ١ 1 ارلاوس ولا ن نابالاربعرصف داّصفللزوحالو يارجلا لاق صاصفقلا بجد ىرسو

 عبارلا ثبجو ةاواولاؤ افشلا ماعاذإو قيلعنلا يف ّيوغبلا_لاق ٍلّرع بيب لوقبوا
 قبح َمشحلا طعن ىلا ةرلجلا لجرلا نانخوراسنلاو لاجرلا ردع بجاو وهو ناتخملا
 ببال قحرْئ طق بجو دفشملا طس عطني ارقمؤقبولو ةَمشحلا عيجزشلك
 ولا َعاَذ ىلا: يحلل ١ مطلق ةأرلا ثاتخو هيلع ناتخالف وتحد ولو ٍفاَكمْدْلِح
 بو َةاَوْمل اك اهلصاٍفد تعطف اذاف كبرلاٌقرْع ةميجلا اكلت هبشنت ل وسلا عرق وت
 ناطلسلا ةويجيو روغلاٍلع بحيو خولبلاَو جالا بجتالو الا هيلع ةفياموطق

 ظ لاق بدلا ئصن نصيف نيريرش جرب واخذ بيدايدمللا تامولو ونتمانا
 أ ١ فسسحريمي نايا 007 هيلع فيخرتخول ثدح ةقلذلا نيعصن اكولو مامالا
 , ١ توك نا الاوت دالونم وباسل ف نتخينا حسو هتمالس نظل لع بلغب
 0 ذا طموارعبالو عولبلا يقيل يخت نازوجالد ل فحنااوجوف ل قال افيعض
 / ننخولو هنا هيلع_بجو اليتسلا تم ناو وبها بسكفو نوتنل الام مانملا

 جا

0 



 ١ هلقحيناو ةيىللا ةصْرلتف ارجوا ابا ناك اذا الاصاصتلا مزل تاق ملقكال نس اًيبع
 ”ةنتخ عف وولو نم ونجا طتخ ناو ناّصالف ءامالاو ا م لجو موب ا ختتخ ناف تامف
 قلحي مايا ةوشعكف رافظالا_ لق ثهعسو ناضالفرر حلاو ادربلاةرشبقرجلاو بالا
 دونا ةم اقاؤ ماكحال نم هيف مامالا اطخا ام بسب: لف سوي نيعبرالكق ةناعلا
 نيربعو انيصؤاناب م/نينثاةدايئثبر حلا ماقاولو هلامىلعت الامناكن اد ٍيتلقاعجلخت
 صاستقلاْهمْزلؤ لام ناضلاد اهباحزع نعلا قرّصق ناف دو دل !تامو_:ريقسافوا
 5 قضلا؟نيوه اجي اناكول صن رهاشلا دع عوجرالو هتلقاعيلعد ُهَعسو لزب لبر صقب مناد
 هتاف اعٍاعةبرلا تبجو فلتل ا هنم )صحف ةجل اعلاف بيشل !اطخاولو عوجرلا تبت
 نمند ابي جوار صفا ذا ماجلاد داّصفلاٍلعناضالا» ضخ اخ معر يغب ٌبيطت نم انلو
 نصرك ذ ام عيجيف ثوصولاو تامو نذالاب ةعلس هطقول اذكو هريغو كولا نم هن خازبتعي
 ملعٍخغالف ُهءاطخو هياط لي ملو مامالارماب برضو ! الجلال تقولو ناطلسل اكتاجلاعلا
 يزد رص ]قب هرم اولو امر عئ الاد هيلع ناضل اف هتوطس فخمل و هفيركي ملو لعناو

 قف اللا كيال عفالاو هتوطس اخ نا (هيلع ناضلاف هتمرحن ادقتجو بجرح
 . راماعزمسوا نونو اةوصوا َلَبُعواَِوذوا"حصراصاذادايّسلاف يناثلا
 ىلع فانا ةّمتالفةر انكال د د د الورم اصقالو رهويفلو !ءل لالا ناك ٌءاوس ُنَعف دزوجب
 " ضرلاهلزاج غعاتم قرغيوا مسك ق ركن اب هسفنلام فلي نم يرون ريق حد سفن
 فخرنا ةوذدرؤل ا دعبجووتماواهربعدعّرِيسوا يسب ادعوا يد رع ل سلاصولو

 . رهالافرلاو عررتلا بجو كلزكف اعريغوا ةتاشوا راح سار خوي ئارولو هضنوع
 بضلا وغلا هل نكن مل سانلاب هن اعتسالاو| ٌماِيَصلاو) مالكلاو ار ارفلاب عفرلانكماناذ
 قونخو اد ارج امءيبلاحواهلجر تسكتاوارائواامِف عد نإب ُهَرْس عفرناول اذكو

 ا ركذ ام صرت ماولو موس عفونا هدا هَسلنِدع لعد ريزدصو | يظعيمتوا
 ركما ناو (ًصعلادرجيمل طوسلاب كما ناو طوسلاب برّضم مل ريلاب نكم!ناف بيترتل ا يابو

 برضول كاذكو اًدوق اهقوف امبنضٍة حرب نكما اذاو هكالمازح ماويمعرم مطقب
 ةيناثلاف ٍيَوْخا برص ءلايص) طب طقسوا يراه لوف ٌةبرصاديرصولو ٌةيرضو ُهعشف
 ولو يَرلا نصن بيو سسفنل اصاص' أرجل (منم تام ناذ مريغوارماصقلاب”ةنومضم
 يو لبقملا طبون ل ناد نكما امب هفرلا ةلف هرب فرس! َناوظ دع
 الف امرحاو | اكاهنافرخال !'مفد اكلم هبحاصّوصق ”[كئظولو قفل وتشب

 نأ



 01 وكدفي لاصلا ناكولو ٠ ملَماَف يعرماصقلا بيش نِحاو ٌَفكيناالا ناض

 رجالي ةبسلا فاوطاب وف للا سكن اكول وهب ُبرضلاهلف اًمدّكسو ا نيس هفادلادبع ل و

 بولالِعُ ررقوإو نيجي ميس ةعفرذ طخ طر صف ولو ناضالق نسحملناو ججنازمض

 35 مد هتقلر ا مياص اب 0 يه موس 0

 0101 ا 0 راما ا يي
 لودعلا جمل وف برضي صيت ودكم منكما امم وامولطمول امل اظرصاعلا ناكنامحالف من انسا
 رصئ وأ ول ذ هلك ٍلييصِحر ضعوا وسع ,قخ وا هنطب عبكو خا وضعبال انكي مناد مريعيلا

 تاق ةسفنرصقولونكفا مب هسفن عفتك ء ملزم زك دع مفرلا بجو ٌمَساوا لها اصلا

 الا ماستسالاز وحبو الذ لم ن اك ناو ئزكفٌةمهوا (ضُح اسر وا اًرف كرصافلا ناك

 ,فرلاو مهارمو ا ثومجلياصلا نوي, ن انيق رفالوويضع-_تيوغتولتقالب مفالؤ عروق ا
 هفداا مج ثحو لانه بحال يح بالو كانه بج ث يحبذ م ,سفنل نع عدل اكريغلانع
 ل لباصلاب صنخت”ك اس ازيشو بججلف فاخناف وحسم ذاك ؛أزفيفلازع

 معزم» سفنلا ٍلعف ابو حرجتامع ةعتعرسالا احلف هويع وا ٍيبرشبزم موحيوع مها نم
 ]مفي دولا فب تييارحا هيلع نا هلق برص روبنطبو ا ونس شيب ري

 _وهو مديع)ئافلاٍةاناد :ملتاغب نا ءافاومت ل ناف يو يو ب

 ةنرلاوهتملا ةمزل ىوارل | ئم ٍةيسنجاب هاهتمانوا يئارماب زي الجر زج و ولو لذ دعب ظ

 7 انصحل وتقملا كت منارماصقلا ادم زل هلتق م ضرن اولو هيلع ُيالف عفرلا ف كلهاولو
 نهرو هنادع ا اقلاوغم هثرادركناو رت ذل ةتلتقلافولو ناصح ناكناو

 هسسرع عدلا تاقك زئقرف ات ارمارصق دنا يد انا نيدهاشب تبنيو اًضفد ُهلتقو ض

 قنولع ثراولا فل نان ؛,!جبش مودرابالا تنب 0 ا وناَعذاْناو

 لكأنلل لن انلا لح رخال لكن وا مرح/ولحت اثراو ول ناكولو ٌضقاو ديد اعلا
 رزمصلا علينا ل١_صتفب من فلكم غلاب اصرحا ناكولو فلاعلل ةبدلا فض بكد

 اذاف اًسياريدصلل زخوي ةيدلافصن غلابلاذخاولد راو فلدف توموا فل
 قال ءايرعم اكان هثرولار فاول هي تاك

 خلا

 لائفلا
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 ناكاولا وهب اوارْفاْن او صاصتلا طقسرمل ّقلا بجوبام اوزيل دل زناو صماجل اكدرعب
 اًصوقاو رص ةعاجن ا ناسث) ريسولو هناصحا وعةتكيبلا لد اقلايدعو اوك زصارك 9 4 34 0 ا هود
 ,لقللزومكسملا هوب عطقو ةعبتن اينو معينين اهل نكب ل برصد م اقلاد هندج ع راسلا حاولو اولتق نا مْمدرِدْطَو | اًولتق نإ نيرصا فلا وعج وه اوبر ابن
 رزق هنالزض ايعطقف ناسا و وك يف يلخد اولد قيرطلا عطق يفازذ + ص اصتالف
 مامالانذاريفيرءانلانمذحا دو دل ناز يلع اج دولو عطقلا نود عثدلايفع
 رمل هب نيب ماق او ئفزق رق ناكل اق و نينا دلجول 5 تام ناتو اًرح عقب مل
 6 امر هش كفر ارلا بحاص هاهو باب قش وارق زن نم هراد يف ناسنامرحيلارظن 2 5ع 20 هه كر 00 50 7 ١ رو هوبعو ٌىوغبلا ُةركذ تامنا براضلازم . ّصقاو شاعناداهدو لحلازع بسك"
 ٠ ىفئاإاوا الان درسوا محب اهنماسرَف باصاو) ٌةايعاف ةنيعباصاف اهوك وةاضخ
 م.« لاثل | همر ركل ناكناف 'عاتمو”ةجيهز دام ارلا يف محير ظانلل نوكنالذا __-ْيوااثلا لصاح عال لا نال] بقيم يع عاطامد اًرصاق نك ملول انلالاخ ولو ميمردالفلاحلارارل ا بحاصرلعو اًقاضتا ةرصم عقوو ا يطخم ناكن اف جلطتماو الوظنلا لل ًادصاق نوكن نا اهرحا طارش ن كلو هن كلم ين وا عاش يقوطانلا ناكناضالخ
 ملو هدم .رملا ناكا نا الا ير الفرادلا بحلص ىحل اًيرحنن اك ناذ سنجار مانا نوكيا
 ناريوتشمالو الفالاو يبولا لف ةروعلا فكم ناك اف هدحو كاملا لب مرجاادلا ف نكي
 نموا عساورت وكرموا ٌرظان هن مرظنف اًحووتفم هب اب ناكولف وضم نوكيالد ا جيارلا ولا زاج_ؤطعسوا شيببوا يدايشلاب تاوتتسسنكول لب ٍتاهشكتم موحلا نوكب نا
 نول ظن واهسضن طسن مر ظنوإو فيم رجيرم مقا دوااانجم هيفوطتخر ارجل نلت
  فونكم ؤررط يي سلجولو ئَولاز اجت ارم وا"ةارما ترظنولو ٌهّيِمرزاج ةنز يلازم
 اًدس)خ دول حوضوللا قر ظانلل نوكيالنا_رصاخلا هرج رظانميل ارظنف ةروعلا
 قٌرلانوبنا رسداسبلا ُهْيمِدْرْحمم نانا هيلاوظنو نر وعن شكو وباب ؤلغو
 فا هرماصقلا بحو ليفت جوارب نب ءامر ناف ٍمفيفخُت اصحو نقر نبكف يفخ اهب
 ولو نضعيمل هبل طخ رق ناكن اذ نمت ديلا نيولا نم مخ مائي ناك ن اذ نيل ردغ امر
 ٠ عورخلابرمالا هلق لخدناف هنذا البر يفلارا دلوخ د زوكمالو كفرلاوج م ىرل ابق رظايلإصنا

 هيو بخنالهنافرادلا ةرظائلاولا ىرلائالجيرائنالا بحي» هلاوقازب اسؤم . ناك مثرلاو

 000 3< فوت 2
 ةيرطو ةبرجو ُهلِجِر خا ولو سنام ٌةوفربو وضعْرضَو ونشمإل) برضلل هل مؤْضع :ريوش
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 ظ ونال حالم هاش لبقمْوَرادلخد هن اب قسيس لا جاتو كلذكف نرصق منال دلت لاقولو ١ :ديبلا لتاقلا دعو هنيمبق ٍوطانيراولاركاو جز ملو رباكنال هتلئقلاقو هلتقولو جرفب ١ نا 1:1 ةلتافيو ةعبتيناهلف رخو اءاتمزخاولو مر ادلاك ةمكلو هضييعي ا ناد جنكيقح
 ةمهت فلنا اذاايلا فالئاف -ْهدلاتلا زرطلا ليال كرت جفادلا ةئرول عوجر الو صاصقلا بحق ٌهلتكو هىَضّدو ايلف اهذدلياصلا ب وطقولو نارجوف هباصا 1 ابل اهلل ضاخضد هلو بويإلف بوكا هيلا ولو هن ايهر جيرو ٌعقسب كه وارصاب قش عهد ذاوضدولور يتلو حال ورادلخد وهنا
 رارجال و لا نيتاسلاو عرارؤملا كح ازهو ريل ن دداز امن هتفلت امن ضميف مَحارسكعنا اليل ١ جررزلااوظفحتو راهن اهنوظفت المل يجئ اول ولسنا ةيحان يف ةداعلا تناكولو نامضلابجف ١ للاب تفلت ناو ناضالفرارزلاب هتفلتا ن اف ٌّقحا اهعمنرملو مريغو ١ عرز نمالاموا سفن
 قااولالاسرا ذاتعبامتاد هويع وأ بشنحلا نم ناكوتقوخوارارجلا تح اذاالال ايللاب 1: نولتا ناو ناضالف حي وتفم مكوتف باب ناتسيللن اكو ٍطّوحف عدزلا ناك اذا اًماف اهل
 طيرولو”نويصُم اًرامنوا اليل تفلئااّض ظفاح ان اعرأل ماب | ضاوملا يرلاًوسرب مورس | جرف ناكولو اًراهنن اكن او نماضرَصفَم اهل ناف ءارالماعلاسرادانعبالف ةعمرزلا ظ ٍةحرف الازدي وسلا مرجيف رت ماها تناكوا جدازللةطسونمئئارلل تناكواوزييسق“ ْ ذكي مل جرازملا نوطملا اهراششتإضرث نا ٍريسبحو حارزملانم ؤديعب عارم كانه تاك اذا
 طابرلا 0 اوارارجلا مرعم اواًرصِي بيلا خفت ةداعلا لعطاتحاو امبابؤلغاوًاليلة مع
 راهب اولا زسواولو اهبحا ص مءِعورص هرب عر ماهل اخدابالا اهجارخا كريو جازم ةثوحتناكولو ضؤترشاف هوبغ عرزابلخد اد دعرز ماج و خاولو ناهمل ل بجو تعاض , دان ناذ ةجاحلا رق جعرصتقيل .داعبالاوريفنتا اذ ملا ن اختو ناضلا بجتر رعب مناو ناضالف ل عرزلا بحاصرضحم ةورلا بحاصتصتواو نط طاينحالاو ماكحالا كرف طابرلاٌزحوا تابلاسكت ةفورعم تناكولو نامالفألبل تجر
 50 معو ماا )ساولو امساو وا فيض ةيرطلا ناكئضرخا هضومؤ د4 رادبابرعامهتذإف ٠ 0 يو ا نفل وا توم طبواو لاح تفلتاامنةنسشلفنا ولون ضايش تفلتاف يلب هبا دلسداولو كالا مول صقر قف يلام ةرشتنماصكرتو
 البلد فلتاام نضع ميما هم ناكولد ناضإلف يحن طقنلاوا ايش تركذ_روهطلا نع
 ارسم وج اسمو | اريجا وا احكام اكباقوا بكد وانأك نباساطعد اعذوا (لحراسو
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 ىباسوب كار ناكولو نينصنانضزياق اد قباساعمناكولف اًكدعواتناكةدحاو اًصاغيوا

 ايقستفلناو تحي رخ ااهرّيس هب ادوضيولو ب كارلا ناضلاب ستخا اممالكم ا نباقوا

 نالوقن اضل اًيش تفلتاوو سار تنكد و ماهل ا ٍلعْت صوف اًبكار ناكولو سخانلا نهض

 فاوسالايف ْبحرنال ماهل افطاعميف دييدرتلاو كلاب طبضتتإإللاَسرَتهادبادلاد

 شاشربوالاموإٌْيضن وب فلثئف اهريسو ثلابوؤةيارلا ار ادا ا كلر

 ضكئرلاك داتعياممزوتحر عن ناضالق اهات ص نمر ايغلنمروننيامو راونالاو لحولا

 فاوسالا يق لبالا ق اسولو ْنْمتِنل اخولو لوحولا ماجن ءارجال ا ولحولا ف ايرغلا

 ناضالف ٍفلتِولا ايلعورملاصفاو قيوطلاةايفقو دقو تنتأروا تلابول ١هنمضةرطقمربع

 - ضكر وم ناكن افاهونج]طباو نانا نيعكيانسلا عضوسنم يق باصاق با جضكرولو

 فلا لخد ناو نضهطقساو اًئيبكَسْحاف ثطحايلكءلعواٌدبادقاسولو نرضفالاو ناضالف

 اذاالا ناضالكاشننسم بوث هب قرمتو نكي دن اهرض ماحزل ان قو ناف لاموارشن اممبٌلتو
2 

 ناؤ

 ١ 0 + دفعا ١ داري هبوب تقأعنن اب ةبٌّرحْرنمن اكولو نمضر يلعب

 ىلو ناممالَق قبرطلا ل عوعضووا ةبارلل ٌةصْرع نابْدِحْوو ثاف هريصقت هنم دحود لا ذا اذهو

 دكركوالو١ (يعمن ام انامنو اليل تفلت امايبحاصنمتدودقلا بلغت رويهلاذخات ةرهدل تنام
 ٌكوونلاو ئوغبلا_راق نامالف هنمون دريم لولو داتعاد ٌّدعتلاب عترب ناويجأك
 بج سانلارفعوروبطلازخاهرورقلارسار خف باكلاو ترهلا تد انعااذاو [مضريْغَو

 ولو طخلاوا حجرلاواصعلا ل سرفو اد امحوا لمجد اتعاول ىكزكو ار امن دليل ؛كيفحو ططبر

 بلكلا رضع وا متحف اهلخرف هرادف دادنم بوقف اكوبرمد اى
 نذاالبإاخد نا ناضالف

 ٍتاسنإ ير نيب مومسملا ماعطلا عّضوول يف لج ماناو هلع دقو هن ذاب و رادلابحاص

 تكماثترصفاذا واهيل هى برضو اذا لمصر اج ٌةم اح ةرعبلا تْؤخا اذاو ُلكاف

 فو اًهلتة زكر ةركسفم تراصولو ناضالم عفدل ق
 رينسلاو عْدْولاوريجالاو نوكسلا

االاناضالف ْرْلعاناف ٍريدتسم بوث وب فوت ناَو نزال لو عا ناك
 !نوكين

 _ملاصول (عفرب (ي(يوفد معز لتتت ٌةضرا ةمي تلخدولو ظفحلاةّيفيكش كلام اك

 2 بلكي وكلام اهلخداولد مل زماوجارخ ازجيم اهررض فون او رزلاز عاما ناذ
 ان باغو هن ذاالبرخارتباديلعةرافمؤ (ءاتموضووا امك[ باغاموعب (رجرحاف هنذا
 لع ناف اكرر كفر النار حال جر لع تعقوف ةرسيئ طق ولو نابجو ن (يضلا ف ةب اولا بحاص

 الوهن ذايرخ نص عطكئلا هىلجب مادرطظانلا ٌةفرجب لو هتباصا تطقسا خام ا مطاقلا

 هنا <
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 ماش نم ارجرخاف مكلمةرقب تلخد ولو ناضالف هبالرجو ا اهالكيازظانلا ٌةقرعولو 0
 : ا ولاىف نحيف رخا تكلم تلخد ولو ةلوررسابنم جرحت ثييح نكي ل نان مج تكلمي
 ين ذا نو دوخا ُدَّباد قلابوا ةيصبكرولو راينلاو ليللا نبق رْفياَعِبز تفلتا
 فخ تورغتفر اغلا ليا لظاد حايرلا تجاهولو بكارلا حمم (يشستفلتاو هَل

 سنو ج] ويحل نق ٌرفتولو يش فلئاوريغبرنولامك ناضالفاعرزتدضف او يئارلا
 +اولو نضابش تفلناو مانغالا تفّرفنو مانولو ائاهنواناك اليل متفلت ايل نامضالفايعنتج
 رجعب اهتطقسز موف ةَرهو دبا د تطفسولو ننجمل ايش تفلتاو تجرخت ٍةب ادنعاي لَكَ
 اهاقلا نا نضك او” بعوا"رحامقيلزش مامحلاف ٌةماخنزلاولو ابحابصروع ناضالف كلعو
 ناك ناف نامضلا::مزل تيحو نمد امر اف لتاف شح ايعمان ابا بكرول درسا طع
 ناهجلا ببنك ه لا مف ءامن اكناو يددعلا قلتاعيوعن اىملاف اسفل فلثلا
 | ذاف ةباذك ص صرف نارسق وه نالا لسو هيلع هدب لصد ها لوس دمع ةبانكرصرف ناكو
 نكما مب وفرلا اهلها ودع نيعتبفابمالنيرصاق اهياولؤنوازيبسلا هالبزمةدليرانكلا اطو
 لم انلاريبعلا وءارففلا ةء اينغالانمرخاو لك دف عاتتجالا» ثشاتلا لاح لمح ا ناف
 او جاوزالاو تاداسلا نيذايلا هجاحالو عاذد رهف ناكنا ءاتسل اذك هيلع راوقداع

 نا هيلحف تّرخاوللَمَقيهَنأ لعو رانكواْرفاكمرضغنض لاحلا لقت تاو نويدلا '
 بجالو جرعاوايعا اًعبرمو اً ارماو الجد اًوبعوا ناك اًرخنكما امم هسفنزع عند

 ةرابل اكن ماكو مف ةيرف ٍوذاسم وع ناكن او ْلَسْفن تناكن او عفدلا اممزا ٍةشحافلاب تزصت تلم اولاهنبا نرعولو مستسسن ا لف سوبا لقي ناز وحن او نينا او تابع ايف ظ
 ةلدامملا ييتمزل و مويليزمو ة للا كلتب ةيافكلا لصحملا ذارصتلا رف اصولع ناكنماذكو
 حو حازلاو بكوملا وتو ٍطوتشبدو نيرال ازعطقس' ةيافكلاص,عل صحن هيب ازباطاذاف
 ملسللا ارا ديف بجو ارسارخؤعر ئكلا ل زن ولو اههنو >نم وحفل بلرملا طرشي الور ضفلا جز اسم يعن م
 ملحان قوتو اورق نافرثكاوا (لسم اوْرسأو لو ةرلب باب ولزنولا كد ناطوالاو نادلسل انعدم:
 اي راعكلارفتساا ذايمعشي ادع ع راع ملا راطعتالا نلالاوابب دلما اول
 ةباذكلاو نيرخالازعطقسل فب انكلا ممنم هب مالا او اصلا عنضم١ناذ نيس اهرصتب ملو
 م اكحاب طانحخوراوكلأن م'م اان م نيِف اب ؤعامجروغنلا مامالان صحن اههرحا نبش
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 اضلاو نيؤماربلل نذايناذوجتو يندنحلاو ةارملاوعبجن الف ةروكرلا ززانلا نونييو وبك

 ا 3 كا : 00 ا

 ١ هاف 9 ابائششا ولو جس سوستبللا ناف ة دايتسل نوي را ضوعنب نا ىتسنينكا

 م وماو دايجلا هد قت ايفاك اوبما ٍةيحان زكى بيوُبو اهويو ىف داني ارهحو نومحلا
 ديلا نم مولع روب ا اًيزاغر انتكارادشبجلاب مامالا رخدب نا_ قانا نيلسلا

 دازلاةزعو ٍورولا ٌةرثكو نيرلسلا فعضكر ذر ورضلال!اهالخازوحالو ٌةَّرِم ةنسركو ُهلَقاو
 ييكسالث يلكتلا_ والا طزرشيسشل اذ يف بوجولل و قيرطلا ف باددل انلعد

 .ناد ضعبلارحو باكل اوُرنر لاو نقل !ادعرجالف يترحلا_ملانلا نين ايلا نود
 اهئرطإلو ةمدذلل هريغو دارج فسوف ربدملاو نقلا باوعتساويسللو بسلا هرم
 بجنالف وصلا عبارلا باجالا نك اين ردع حلا دنع تلانعُتّدلا الو ٌلانقلا
 ترولا هجوو ءارملأدرابتعالاو انباع جرعالاو لثمالاو وطقالاو_يالل مضيرملا دع

 فيوضورمعالاو روعال اولعبحتو ؛يئملا عمال يسب جرعدالو اهوخت د ةفيفخلا حلاو
 ريقفلا لكبجالف ةبعالارساخملا حالسلان م ةّيقتلا زيكما نارصخت نير زل اوصبلا
 نا ىكرللاواباياواباهذ ةففتلا دج نا طوتشيو لاًنقلا بابساو حالسلا ر عوجاعلا
 ' نمو هثقفن همزلن نم ةقفنزعًألضاف لكت١ن وكب ناؤرضفلا ةْذ اسس هرفسن اك

 قيرطلا نما الا >ايرجلا بوجو منمي لا بوجو مير زعكو خارفس قمرك خامرباس
 السام صِْضلَس مو ارانكلا عيال ط زم وكلا ن اك: اوسانه طرتشمالو لكنه رس هناف

 ٠ موز قتس نار سد |سملا مامالا هل ذبين ا لوبقلا ةمزل ملديلا جاسيامل ذيول
 اًرسعمنوك ناالا منذاالب دابا لا جن اهل سيل جوا يللا لاحتنبد هيلعزف

 كارنذاب الا دارحلا هيلع مرح ح هبوب ادحان مور احل امم هيضتبزم بيئتسيوا
  .تازيتساملا جانتكو نيرلاول كتارجلاو ارجالاو زاج ارت اكناكن او ادسم ناك
 ترث زيوتملا لعلازتسزموضورلا ١ جيارفسؤم نمل امميرسيلو مالوم ةديملاو بالا ومنها
 ةوطخم هب داب و ارحب وكركن وحار ملغ ناف ليوطلاورصقلا ةراجتل ارفسزمو ةبانكلا
 ولو نازيتسالا بجنالو عنمالف مالابلغن او نازيتسالا بجهد عنلا ملغ ةك يق رطوا
 نين ل انفلا ىف عرش|ذ او زف رلاوصح لام قاصنالا بجو عجر خل صالاواىبادلا نذا

 ضف ]ضف اهوطت مرح ةزانجلا ةالصو عرشول و مطفلا وحمل هيسفن نمزشيلا



 !والا" رايسفارف وياه ضلاكيالولبصحت عواشلا بطب لوصختالا متت ال ٌوْيون اوس دان لت داك ماا لق فم ”ةريتكت ايانكلا
 اك ةريلاد دسك جياب لكلا ةر اه نالكشلاكذ ةدايشلا عقرب جئارملتنر 0 0 اذ نوكبن ابا غيسلابةتريقلا جلا بكانت ميلادك ةمافإ
 ازتكم يق اذ 'هلازاو نيدسلانعررصلا عد بشسلانلا

 هيل علل او بطلا ونيلوصالا ةفوعماذكو هفؤلاو ثيرح لا دريسفتلاوهو عرشسلا مه ولجن مانقلا رس داسل لذ وكدف 0 ادع ٍناضْفلا ةن أعاد كو وكصلا هسَكو تادايلا ليَع_رماخلا رسنكلاواوم ردموبالامو ةث ارح او يرشملاو عيبلاك
 ا ميلفافؤالد رماتاو العلا فالح اة ليرعتلاو حوجخاوةذّرلاراساد رخلاو
 هح ب ع اسمع نيرسفم كن يبس زيالد رضؤلا ةفاسموتتعاد لحاو ٍتفم

 ملا افتعال "لتي ضرفلا طف سل وسال كبح ةيازكول نوكي ناب عاطتنالايذع ٠ ”ةنرؤلاو ٌةدطغلاو“ةر ةروكذلااواترحلاو فيكتلا درت رست مجنموعالا ديان كر كذوهام
 6 9 زلاو مهايصلاو ةالصلاو|سخلاو ضولا لعد ةنشسلا) باتكلاهب درو ابنك يمصتلا 7
 بن اكولو يولملا اه: 'ئالو لاو يافرلا هدد عهاطلا م اوحالا لعن نعيتباماف نيكولا
 دارللو ٍةدرحك بحاصويلا جاتحيامازكد#؛ ةدامل ا ماوحالا هد رعد هيلع نيب كرتشيو عصب
 حولا هلت انا داو ٌمْفَمَرلا لباسملاو ةردانلا حورفلا ندد خِبلاعلا مرهاظلا م اكحالاب
 اًماو ُّى جارتلا اعاماعتف جاكت اوتلا جعن اكن او زوغلا 5 لعتجر وفلاىع
 مانجر اِاَوعلالاف يربو ايولاو بلا و رسج اك ضارما'ةذوعمو بلقلا ملع
 السيف فزرذا هريَع ١اهر ئيعزرعرتاهجالع و امطداعابساو اهدورح رحلات

 ووطن بجو ر وكذملا حا اربع هوبي طت منكما الاو نك ءانكزمارمألا وزهنم
 0 ”لعو ل نرلاو ١ فجور ةؤمشلادةفَمسلفلاو معآ بجو مبالا نكتب ناو

 قلاد 0 اطبلأو لوخل ايلعةلهاشلا نيدو راعشاو م اًوحريصبابطلا ٠
 ةيافكوصوم لطحُتاذاو حابب وحلا لال وسلا يلا طسسنالو 71001 ار فس ال
 كلتش ةيقاولاو_:رعل اهب نيلي نيحبيركو زكو لعب ملوا اهيلعئرقو هب مكرم
 يلا ميولض دالمل اارباسيلا يا علسرقور مرغصو رلبلاربكي

 ظ ظ _-_يجباجلا ماعطاو نرد اعل
 نئنيولا م اوف هبامو تاعانصلاو فرحلا الا ال الحيا تيب نكي ل5تاجاجلاٍّلَس تابجاولا تاقدصلا ملال ةدرتلالهالع تاميالا نياشتسا :نداعاو
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 0 ارداوزعو و مي افكصرف اًدعاصت نيثادع السلا باوج عباس ئكرارتلا ى ف
 ظ

لاذاف ةيافكلا عت :السلا ال كياو 'صرفلا طق سول هيلع نمريع ٌكرولو
 1 ارجو

السلا يف ٌقيالو ةدشسلا بلح انوثه عبو محا مف نيرخا
 هر نمباوخلاو, م

الصم رلا نوكتنا ثحيو عامتسالاوب لصخح ثيتك تومملا
 ع ب مالسلاب 

 / هيبالوسر لاو انك مادارغسوائاسايو نم انولو لوبقلاو

 ىف اذكو باوجحلا بجيش ناك ةراشالا وافل يلا ةضايدعلساذاواقردلا بجو

اشالا سيخ مالسو امزيب عيب ا بج 06 لجو
 0 يسير ةر

لا انلّضحر بلع مالا لاقولد زِخالاوركو و مالسلا لب ع
 هنس

 سلا ةطدؤرلاةعسو دتطي دل انخ طول انا ااداكناو <

 «د مل اًماوج نوكمالر يلعو لا قولو يفكو اولا كرت تر رمش السب انور

 ءدبحاصيعرحاو لك لسف نالحب ٌقالتولو دن اكربو هىلا' جرو كيعمالسلا لوقب نا

 ١ ”هيارصحنامالسلابتون نإ ل ١تضو مالسلاب باوجما]مصتالو رخاو لكو ع5 رلا بجو

000 لكل ضرفلا طقس ز كلا لعّوولاوصفو مالسلا كيلعو لاّمف' ةعابجرسولو
 

كلادعبلقلا' ةفياطلاوريبكلا وعريفصلاو سلاحا طع خاملاو شاملاطعسكارلا
 ةري

و العاق عوز هاذا اًماف قيرطغاوقالتوا ايقالتا اواو كلارك الو
 510 دولمق

 مالسسلاب | نم ٌةفياطوا اًدحاو صحن ١ ةوكبو اًوينكو !البلق اًريبكو ١ ؟ًييِعص ناك اوس

زق ومو رف نجع سولو نسل اوجيوبملا هزلبالو
 يطيع | دلو دب اريزوفلا 

 انا يعاسنلام اسنو' ةئسنايصلا زعم السلاو بج ١ تكريشو ثباوحلا بجيل جلاب

 جد ةّيجؤزوا "يرو اهيا اف دْسكعواَو ارم ايع شب أسدلد لاجرلا يعلاجيرلا مالسك

 دولار مبا تناكولو ةزستنفلا ةتظمن عد حرار وعنوكتناالا الفاو رنا
ناك نا هيما مالسلاا 4 زاجترْذد َنيَمْلَكْؤَشاًعِجْيْسوِلَوذرلاهلهركيإ سولو

 طا 

 مطانتك] 0 َّظن ململ نيمو 7 اوعلجو المأز ّيبرعلا دعررف ايمزب 5

 نامجو اذ ناوكّسلاو وينج ايطعّرلا بوجوو قالا دع مالسلا باس اكو
 [ 0 و َمَمْلا لماوعزوجالو يقر ها مالسلادل ىقبو تاغ

 ا مجوتساو ايإلَس 5 5 نا ه 5 0 اًيمذن اكناف ميجا نم دع
 ود الخ ابط ل :اوا تكا كك( ره هلوتتكم لاري يذلا يجيز حيو هل لاقت الس
 0 وا ررعللا وتلا يع م داس ' ؛ٌوبْيال دلع ملوق لعَو ةرلا فوري مذ هبلع

 ولو

١ ّ 

0 
 لا 1 "



 6 ليلا رص ورسِناْدَتْتلاَفِ 0 ارفاكو رن ئمول وو ادهن 5 بك صال ابانكب سكول ظ
 ا عينا نمولع مالسلا بتكي نا "نسل ٍموفلا ةقرافمو مايئلارنعمالسلاو يدعلا عنا 9

 مادابعلعوانبلع مالسلا لوفي ن الحا هيو الا 0 كخسيف مرح ”بيبل 0 هراداخدنل ثحسبو بجيإ كفو بعتالو ثاوجلا ييسيف وع

 مس مو لاف اوعربو هءلوحدد لبق لاعت إ شانا ثم نينا 0 0 انج لخدنلو لهايع

 هجاخا ص اقل باو اانميشقو ةجاح ا اانا ذالاوا :ةالصلابلغتشلا دعوا ةجاحلا ات مئاؤولكالاوااعرلا »ا ةيبلتلا نا ْ
 ] ولابد اضالم ليلي 1 يا هم

 0 ٍدبلا ]اسد وربظلا قو كافب هيلا ل اطا ىا ْدَّقَلَطلاِب ١ لقت هوكفالو ا : | َ هيدقملاو باوج ارجو 1 0 57
 ةفاركيتعاجووبكع وون ورثو هاند ركب و تسل تر سرئكو لعد هرعزلرل

 3 ءااعرل اووجولاباةشاشبلا ارحم حتسمو مداقلادرطاحلا ميخاصم نستو“ 25-
 ظ ظ ظ هيرسأبالو ه ىصبمختل لضاالو ادرصفلا و الصدد حن اصملا نمسانلا داتنعاامو

 َ يتلا ثدونسو مالكلأم بجاووُرمارك عام ماسقاةعيدبلا وةحابملا نموهو ٠
 || ه0 م عا ماوحو ور يلا تك" و
 ْ اعد وسو هل مايفلا تحن مْوُح) ىسقو طوسوكب نا ينمو هلو موقلأ
 ناد كتر اكجرب واس | نكجرب لوفن نا تييشنتلاو سرها لاف ذلرسطاعل اتعب
 ىبللاعلل سو ءافلنلاب هلا اوعرش' وكرمه لعب نااار ارسال انمرّركتاذادّركب

 ريجو لع ةبونوا هزي وضيناو 7-0 مكب وصيو هاا كيدصب دصب تيتا بيجينا ٠
 ىاذاو و يأمل سرير عرخا طفل )اكولد هرج ع يسن وح مئسبالو متو طك
 و تاير واش ”نارصنوا اى دوم م طعولو هركؤينا هرنعزمل ٌبحسادجلا
 نلدهجم) ابيقند رق تنمو 6 الا ةرايزو_ضيرملا د دايعّنسو 39 كمي وخب

 | ماسلا ل ةارب نار صتسبتو باوجحلاويلا لسرملايلعد 3 0 دالوسرلاييع بج هدرا بياغلايلا ]سو نابكتبواييريفلاهركو ةتسختوعب
 ْ رثكاو اذا داما غسنإ ةئشل اذ جرف لع ديل يخل طع ل سولو ْتاربو ها هدو ظ

 0 ل 2 ناو فلا جوع سولو صعب نو د ضعب ١ عرسي ف نوفل ازغكب عر توارفوسيو سول 1 ْ



 ظ كن وملاو بالو اياك 0 اكناف مِضحذْمز وٌنداوف
 1 ةارناكي بلع ل بكا هّيظةبلغل السلا لوتبالو عمم ةيافكلا ضفاف ,لخولو عمايمز >5 مليهاوجخا ومن وكيد هدهاشاذا مما ذي نا مالسلا
 ) ' تلافؤلو سابالق ين دعنا م اداب اوجي لاقو ل لضا الموحد كما باطولوغب
 ْ ًاباوجوقسيال ةوعو ويب ور وأز مداعَّسلِإب دا ريخع هلا ليشورحا ا
 ًفلغمايابرصقولو لا هلاك دات لزب نال نيج ناك سلبا درلو
 لانو انانتداعا بك مناف خد اك مي مالسلا لوقو ن ذأتسي محاسن انف

 مشو يشلادامداخلاوا انا ٍلعزاصتقالاهِ ركد مانيب ,رون لص يحاوعب فورعملا وا ٌفالفلا تالفوا ٍنالفْنبإٌن الف بلف ه تنازم قولو فرصناوحا بج م ناد
 اف ذر ملاذ | س ابالغ اليخت طن ناورجب ف نعيم. ةسفت ىصدول5 هب قرخيالام
 ةوركمريطلا حو نالف شاوا تالثإك تالف افلا | ا ةبنقل 2 تا دنا يللا
 نارك ابدل دا ةهدالو وا جصوا لعنم ”ةليضق هي نمل مايفلا صو و ةَقبلطلاك
 عبو م ءاركأ و5 بداقالاد ناريجلاو ناوخالاو ناحلاصلا ةرايزْنْسد اماطعاو |ءايرال
 مس واهوغدا زمالصو ناكرف لعرب حصين او عاطتسا اهبوانَشلاوَْب ناَّنْسو

 تابجاولازمالا ىاركتل نعيد اويفورعلادرمالا_رماثلا يلاعت شايف هين ابحا
 ظ 0 00 6 1 اث تاوووكملاو تادرحل نعيد تابددنملاو
 0 56 00 ف اكناف ايطورش عمت بحيعهملا وما فاك جلا هيوم اهداعنا نو ادرعا قلحتياو_تلولا 00 وب
 1 كرف ةنورب اّيعماهتيالو ةزوجنال عزم ايالق' هلربال بسلا و

 'دابىو نع ةالصرسانلا' ٌضعد را ام يا

 ا سوو هرطد)هةعماجوا( لوس هناا 0 ىدالا وج ةاحتبام ذائل امسسقفلا تقولا ١را اك ماعامرحا ناعودوهو ىد

 لوف داهتباعرب وكلا لها رمانك متاوكنزي دومال ارم 3 ”لاملامللا تيبذ ناك

سفن هب بيطَتو هيلع نامرحاو كر
 نوادر لك صاخ 2 "انآ "

 اب ع ا نمار
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 ٍذخأو اماكحاو ةعلاوآسنلا مازلاو اكل جاكت, ,ةيلوالا رماح كسلا قو ةرقالل

 | 0 15 ناذالا اةدايزلاو هسكهو همرتسلا ةالصلا ف ربج اكو دال ايف ا ْ 0 تاو حب باحصاو وأ :اقرالاق وفك ة ًّداشلا

 هقرطب عراسْؤ الواو عمر اخبر طف فوقولاو ملهانمريلوعولاوارسوودتلا
 راجلا ب رعتك يدالا ٍقوفحو كتم قبولا نماهتطف كا مرحت تناك اٍلوغب سائلا
 ”ًامتلارعو ةقدرطملارجاسلا ٍةّاَرف ةالصلا ل يطينم دع هوكي و ىرعتساا ذاالارارجاف
 لامه قمتخلا قولا بتفعو تاموصملا رنا اورصفو موصخما و ,ءاوبكحا اذا

 8 أ هَتَظِل لكلا نعرصنل ا ظفسمالو ٌيدوغلا اق ٌنملماعم ئم زونم سن ايختروظن اف

 _ايازعلا]ّضفو يملاوؤمالا بجيل اب ةمالكوأ# 00-2 ٌةداعوِلِعِل ١ اويشال

 رمال ةاظرشمالد لافت سارا ٌراَس ناوت الا رع ايسو ازهدْضجِْل اسأل صنتبخالاف

 ئيلادلانتمالا ومالا هيلعلب دمع 2 ةئاماستجي جب ومايامال ممن وكنا مانلاو
 لكامل وزال نمت هرخحا ناموا ءاخا ناف باسجالا3ُ
 لل خقلتضو درعوغبو هبزمايام اًملاع ناكن مئغّيورماب اياعاد مكب جود جاحالل
 3 مايملاونالصلاك ةروميشلا نامرىلاو ةرهاطلا ت ابجأولا نمت ذ ناك ن اذ ءايالاب
 ثا نيل داهنجالب قلعت اموا 1اعفالاول اًوقالاوباق >نعناكناو اهب؟ما اعزكم انزلاو
 أ مججاام نورك اا ؛اياعل او ءايلعلا ٌراعانموا |هلعلل لل خب هب رارتسبالا ماوعلل
 ض2 ا تا الف متل ١اًماو 0

 نمؤايساملَع كدا حاكملا للولاد نيب ابوس :عضاشلا يعركتي وف
 ف عفوا ٍرَسِبأَ 01 اب ويل هاهاتدم ياكم

 ايد ميكبالاو مناسلش وطب م !ناربلابريخي ناورغلا بش اوم و رْحا ٍنالخ

 ناسلاب ىلا جعر وفن بلقفلا "ماركو ديلا ”ةلازالا بيزات نل ظغولاوكب

 لسسكفلاو ملا ه انلاو رمالل وسو رع ناككزلا لاظ امل ١هاجلابْق ثرتو
 2امالعدرانإب 01 مو امسداسا نظل ادع بلغ نافن وئظلاب_رددلا ماتو
 ا اه 3 ارم 00 ٍِح بالَخألْخِر نأ هنَخا ناب" هكر ان توفيامناكناف
 ظ هسفالعانلا دازرمالا تاخولدزوكالف تعي ناو نشكل فعمرقالاو سئس هلذاج
 / : ل ا ويل كحل نحاول | طعسولاوأ وكنز ةزب ترا ' معا ويف عا
 1 را هلو تستحلا__1017ن داةبكلو ءاحالاَق



 بماذا 1! كر احلل ٌةَّبَسحالف الس نوكن!فاثلا نرنحلاوّملا لع

 ْبِجَدَلا دعلاواةروكؤلاو يرحل ظرتتشالو زجاعلا يعبجالذ هاًرداق نوكنا
 ةعتنم نوكب نإ طوتشمالو اًطعو ل 'اًقبال ةلوف نال ًالوقسافلاو رسملاد ةارملاو اع
 كبم صو ومنا ةمالكّنأ بستحلا لغاذادلإ َباصلاعف ديف انهومانكمامالا

 ممم لج احلا ثيبلا يلا جالو كانه وضحلا ديلع مرح بوجولا طتس عنمنا
 اعز حداد اضلايلاَوعربنالا ةصاالد ةىلبلا ”قزافم ُْىَّول الد بجاووا
 بججالف اًهوركمالك فاخبإل ب0 ةُمالكَو عشانا ' ءنان تارلملاو ٍلظلا ةدعاسم
 فاول لكَ كفْركَلاْزُخ اطسنكو روؤكم باصياْشا عع ناد يحسنون

 فيلا هيرْصِير هد برن يَ عوكنا و هئارطعو خد هديبو فيس دنعو ْلَكساَمساَن
 تلزككوي اًهفزوا ديرافاو هياوضان'ٌنِم ربع برص هناماعولو ةئسجلاِت مو
 ةركاوزللابفلتخيو بوجولا طقس هي اقنروا هدر اق ال اسوا هلام حاب دَنالَحناو
 دوج ةبحلا مو الو لكشسلاب بوجولا طفسالو نطل اكاد الا هزه بلاغلا ترظلاو

 ميساوبزمعدوبيبطو لغم اعراكتالا ُهُمِوِلَف بلاطلا تاوت نوح بوجولا طقس
 لارا لونسا ف ديئلذ ميلا ولو اعيعتينال اجب هرصس نمو الام
 سد وب ,م ناو اوكتضا دوك ثا )والا طورتنملو ةبسحاود مام

 معو أ قنوت ف زب انونج يار نإ اذكو قربنا هيلع اوم بوسي( ونجيوا اً
 ] دايحالاةةبسحو سلف فزلاوابوشملا نم ”رذاذاف لاعل يف اٌدوجوم نوكي بازواقلا
 نوكي نا :ملانلا اًظعوالا هيلاٌلباع هناهسب ةفيايرغإ ذارجنمْدَحوي ايلالد كتمامل

 0 تاالويلعتهلا ازحرل اياب قلغاور هراديف ةتتصعمرتسز ملكت نيس البارماظ
 ظ هريمازلا ترصكجداخلا ايدرعب اًروهظرارل نم عطر ١ ةقولأملا نركب فراكسلاورائوالاو

 000 دس مريطاعت نارقلام لع رذح ا م ءادر نحافولازكو

 ةٌصاخم نمار لِي ملاع هكنتك نازك" 1 لبد دخاسان يازاذاف ليلا ع

 ,ىباشاد ايعركب نان. اعوطتم رعت وكنا عال اهريخو ةحتارل اك

 ٍواتؤؤنلا برس ينحلا قعركس ناد يئاننلال وويَْسلا كووتمو 'عيضلاو صلاه
 ثومايوفاش فاشل رول ع ةراوحلا وعش :باهؤخا راد 101 ناكل تاب
 دنقل اهكوصعبو موق عاب ودم ' إل عنال ركبنا هلق 'اطبو والك دال يبنلا
 تاارفشت نا اما لومينا ةلف ةيمشلا لووتتموا تّصلا ) !كأيس ,.نحلا فاشل ئارولد

 *# عنالا



 5 ذاوفاشلل كد لوغتن اون ازكف كذ كونت نااًماو عاشالاي لوا قف اشلانا

 بكرلا هب ٍقُصسِمربَع دارا ام بهاذلا نم جاتا ٍدَفَم اكل لاف نملوف نالت لحال
 رككيذا (ةلكم ن وكب نل طيوتشالو نانا نوكن اة ظرشو ديلكس تاتا

 اهيرش وربح لار اهظاو انزل فاكل ا يعركيشذا يش نوكتنا الو نونجلاووصلالع
 > هلانبنا اريؤيؤم عاّيضلا نم, ظفجودعررقو خا عزف تلسوتسارف مالا كابول
 يلا ناك رطنويفو جندلا بجو وماجد ْضقنوا هلام نارسخو ا ون ق و

 رسكو حتتلاو ظعولاو نيرعتلابرلاولا لع اة بسحلا دلولل تننبد دبجاوربش اهلا نع
 200 يضل لاطباذ كأل) ىلا قسد اًصغام ور ورم ا ةقاراودوعلا
 بتنونْلا اذهدد شيريتلاع قيويستلاورعتملاب مريح هل رسبلو يندب بخ لعق رونفنملاو

 ترونلاالا هل, سلف ناطلسلا عم ةَّبعرلا اًماد جوزلا حمادجمزلاو, ليسلا عم الا
 4 2 ديول يسالاو# يالا نال ٌفْحخامْرماف داتسالا 2 ”ةياتلا ماو

 ١نماعتوزلا يحب لعلا بجوم ”ملماعبنا لف ويلعب لجبال اعل ةموحالق ن ا
 راماوح رهو سمت يا ٍنّرعَتلا ىلدال تاجر د هلد باستحالا جاراازكلا
 الورفملا ةعئار قتتساالوراتوالا ترص عيسل هر بغراديلع عمسلا قرخسب نازوجالل
 إد ٌءاردنا نالدلع ةريخا اول مادو جلع ةدريخيلن اريجزموبختسي ناالذ

 كَْعواْبع خا ول درا يدع مويا هلق بوش لع ارخورادؤ د4 هرادو ٌبرتِسانالن
 _فلطللاب هب برع بيب وه |ىحلاب موك 213 سان دوعتلاجتيشاتلا عنتمينا ل دالاف لحاو

 تاسنالا ناي يذل وف دريساو عورتا ؤ ببي جاوس دولا ركنا
 اذهإو 2 ياخير ٌزعلو ءاراعلا 10 ةالملاروماب نيطاجانكدقو (ملاعدل نال

 ةويرفت نا (رك مارح ارحرسلا؛ ؛اًوياناف فطلب ازكهو (يِحاضياوَوالصلا جرْسؤ رقم اههلاعوا

 قاع مل عشبالدلوبلاّيلا [غرفف اؤنالابي غلام توكشلا] ربتسا نمو ”ماوجركتل الع
 ةرسول كو ايذويعولادراخالا هيلع روب وءداب ىيونخلاو تلا وركن ئينلافتسلاغتا

 قمح ايرجاذاب قساذ بولو فكل خلا لوقلإب قينعتلاو بسلا عبارلا نيفتلاةداعو نلسلا
 -_ساملابزكا ملال مب امؤقمو انزلاىلا ةبض هيف ارت الو وع ايلوغاب اجاجخإب
 يوي دك. ثيومالو كساد ربحا وارمالا اذه عدل اوقكويوعلاوزيرعمتلا ٌةسداسلا  قيكوصخل/رارلا زم هجارخاو دساوزمويوجلا عاد يخل مقداد الل سكك يك ملام يعتلا
 ليلاب 00 ةضابم بالا كرو لوضالذ اند بنا لفك والأم رفوتالو
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 ١ نيفلازمتسدا ةنماثلا 507 هلف عالسلا نمل !اعاتحا ناف ةجاحلا)نذب اوريغدلجرلاو

 قولا تيتا بذا دادزياّصلاْقرمام جعف التاقتد نامصلباهتن افهيلاجاتحا نا

 ليس والا عا اونارقولاملا ان اركتملا ةمتاخل ةارارملاوقاخلارسحف ع رو لاو
 شلال اهعوملا بج اهد «تيوايعوكو كا ةنيشارطلا كرت ةالّصلا اس اكلجاسلا

 يوتا دقن نئاكءعزلاو يدصلا ولت يلا انك نإزفلا ةارفكو
 ظ ريسْلف حلا خبام .'ةكاناكن اف 0 افلا نع

 يابالذ ةيوستلا طعدقبالو [ًككنكالاناكناو | عصيصتو ٍةجيافلا اة خيل
 زم رطيوطتو ناذالاؤ ننذؤلا١ لساوتو ريغ ةسدالؤوح م وصْفضْفُك ناو ارقي نا
 “7 هرحاد زكدا١ امماو نياطبحلا قرصا حيجولبقلا بوصنع لرخكا ووتاطك

 اطرح نع نووصناداهفيوعت بحة هوركم توك الان اذا لاطقن يلا بق وتاب
 ١ ٍاقسأف ناك ايه زم فيسك سموا” دربال هيلع بلعيد وسا امؤن بيطخلاسبلولو جنلا

 2 رتادارا ةكزيو وكت 1 لاق نمد ُتيْيالو ُةوُخثال اولا زيعو هيلعرا اككالا
 كلو وكم عب يحق كبسالو هيف حبب ملاذ! كو لوالاونمصلاْف ا 16
 انسجر ,وضحز والو رابخالا5 بذاكلا ص اهلا عدتبلا طع اولا عنع بجو د تحالاْن وت

 رج جومانلا ذا دزبو اعلا عرار رخو /اجرالايلا ظعاولا مالك اماذاو ندلالا
 نسا ملأ و ماعم فخ 07 0 ماجد ِهَنمحرو مداوفعبو

 0 نازل جدااا كب <عصخ)رقو ةاكرخلدراعشالار كك ابيؤتم( 00

 يرو ااقولاو ةنيكتلا دق 'ائييع عرولا ةماظزمالا ظعولل لسبباللب نحال

 ٍلاجرلا دب ببن أ كحيو لالضلا كاي دامتالا دي رسانلا دز الفالاو ىبحلاّملا ير

 ةالصلل جا سللدوضحزمواسنلا خمبجتو >(سفلاة َنظم”َنِإف ظتلا ٌمَنَص' ]باح ر(شلاو

 تاؤيوعتلاو ةهطالاو يو دالا عيب لجبل مينا ةدتفلا ةفيخاذاركزإارسل اجو

 فيول زم نيبذ لاك از كو يي هنوكك» رويعوهاماهنمرادشالا زعتا وقول اوشا مايقو

 ' ناسبلتبايحيبجلا و ولصؤكي تاؤبوخحَتلا» كاان تاسيبلتلاو ة ةزبهسلازم اكو ؛ابطالا

 سلو بْوكِمف عساكم دمعك جر اور سلا ماو ةِداَوَسلاَو نايبصلاوجع
 |  .ةيوحالا عيبو ةطايذ اكل جراخ حابس وعام اهنمد" د انك
 مد عن [كللاقيضت نارجتلاو َش الد مها و تثلاو اج يس يِّلَصلا 5 ا آو فلكل

 خابجد» مخ ماورلاجعأما 24 دا نافذ شكد اغم اي : نوه قردان تاق واف ِي وجو
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 ٌةرْوَص نوكبام بونؤلانمامك 'ريصراصرشكناف َِّلقلا ريت ماسبأم تاحابلانهَنِإُ
 بيعلاءافخاو ةحارلا 3 بذكلا قاوسالايق داعل !ةوسلان ءاركشم ذاشلأ را! ارصالاهطرش مرج

 بهزل نم ةزئتملا يفادالا عيسو نايسصلل ربعلا 3 روصلاوركالملا عيبو لوبقل او باحلى رتو '

 إبلا ةداعيركذ وعبد لاجللالا لصتالٍول اريوحلاو بهذي ارسالق هويوحلا بايش عبو ٍةّضصفلاو
 ,ةتاكلاوتاناوطصالا عض هوكعر عراوتملا تاوكتم ب ئمااقلا عونلا 'دزعنم بج ركنم 11 ذل

 اد تع 54 ٍنَعطالاَو لاهحالاو بانضالاههدقو ةحفجالاو نشاو رلاجاوخادراجالارسوغو

 وبشنلا عماهقوسو قوطلاٍيعباورلا طير اهو هَ ةزامارا راةننساو يقرطلا قيميضت ىلا يدب د ناكنا

 !لالايراوقلزحْا احتسجعر املا 3 قيوطلا طعةمارقلا جرطو بايشلا قيمت تيب طخلاو
 ف داع وفعال أكمل ناكولو قيرطلايع عاجلا زامل ادلتلاواقباو ةقيظلا قرطلاف بيزايلإزم

 ايرلارطنلاو ةروعلا شنو مامخحلا بابدعر وصل اكمامجحا د تاوكممجبب ارلا عونلا ه هعنم_بجو راد
 هجولاع عاطشالاورازالا تربل لاخداد حولا يتب قشسلانئامو هزخا زعل ادلاف شكو

 هليلقلاة ايما وسلا ِفاو الاس حز وجالو ةووكمناذ عاطبالا الا ماوجتتذ 12 ككالدلا وري نعب

 هيف نيلفاغلا قاسي ملمركف د كولو ألك ةوئامور خوحا 3 ىسجضلا ارساطلاورازوالاوسعو

 رفاق ونلا ْوَْنُم بج ووكتمم (جلاضرالعاولز لا نوباصلاورّرِسلا كرو هتلازاو هلق جو
 وصلا ةضفلاو بهزلاذاواف فانازاجتساد ٌمّصفلا»بهؤلاة يجدر يرام كْرف ايضلا تاركتم
 احتج لو حركد لن جرلإ يعوطنل حوطتسا|يلعواسنلا عامتجاو تانيقلاو رائوالا عاسوءرّوَصْلا

 بهذ ياخ داربوج بالا انه ناكول و كوم | بوْضْعَم ُدَضولاو ا ماوح بالا داما ىطلا ناكأاممو

 )وقيل روطخ از لا هنعدب لأ بلم لانه ناك ولو ٍةرورضالب ُهعمرسول كل ز وكتالوسافوهف

 رو ار بوكو ىلا ضب ناكولو هاك اهلا عمز وت اكن اكن او ولادي
 درعا م ةٌدموبام مويا كتبه وق تاركتلانترسنلو 7 ةداعو لحنا واول كنازاجا هوببخبو

 بوركت ةكانلا و بوطلاا لال اما فرصوواسلاو اعطلاذ ف 0 ملا هبلعمالكلا

 ديالي بكل نلكولو ةيناطلسلا ماكحالا و ؛ يدرواملالاك ب بنوت اةدويشا

 ا م ناضمر و زكاي' أر سولو دما قياديا ناو واق ملا "اسنفيإل

 0 ءولايكزكألا اجاب كوماو و ةنع 200 لمحاورفسااو ضلاكا انو نافزكالا اع ةلاوسرعب

 كفوو اانا يِلعِكارولو:ب هبداد معَصِإ حوا لامي نسل و لاسينمْئارول لوةرْرَع

 دف ايلا ,لاركملاف يف طتل م اومصو روعه ناذ صارلي ف هأرولو ُهَحسمو مولا

 «بالانولما نيو رتخ ةربا لا لع ناكولد اهيرباعبو اهيرمكن | ةلفامف باوتسا او ينلاد
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 او وف هبوط دو لعمق ناف طين عيل دلو طيحا نا
 ماسلا اههاعسعفر 1 لكى ل | وّدلا نم ىرلع رش امد رايخلا َةّمذلا ل لها ذخايد ةعنمف

 ماعلا اكألطو ريملا ةداسولعو ءافعضلا (نعزمجن ايلا ةالصلا لطب نمو عك
 دنم فيجو اهمال ام حْنْعَّشلا باير دعو اًمياد نوئيرطيالامج هولي سا اذا
 ولو زاربلل جراذمم نمل بضدءاسنلا اهييذ كولد عرلادالتشا يق ريسلاازكو قرغلا
 ْ عنو اوم ناك ناو .ءانبل مره وماو قيرطلا مشا ناو عِنمإب اس قيرطُف [ امد
 . بيلا باضحزم عنميو يوخا ادعي مو ارخايلار بق نم زويا ثيجّقولا لقت نم
 1 ذفالاديلع ب 1045 ةتايكاب ديطكل |يموواسنإل حاضت نسق دابا الا دادس
 'عفر صوب و هتعاطب ميرماو طوبما رعرماوو ةيهص مامالا تعباذال اب. نة دصف ييعلاو
 (راعنلا لواوسينلا ابرك جركاسي اوُوفدالن ا سيلع ةعيبلازخاب نا ٌنْسو
 ففارساوءعنموتكين اد نفصل اًقئلارنعاوعلب ناو افعضلابرصنتسيناو
 ١ ني اهتسالا :وكووبصلاد :تابشلا لعد لاتقل! ظعرسانل[ صو ناد توصل مثرد

 'رانلا ع تطول ثيحينيلسبا ةرتنكو منابخنمالاونمبنيكوشلامو ةسزل لدا
 وو دالسادوهألا ل يحاول بضرتامانالو هت فىداقم دع ادردعل

 00 اًوبعوا ناك اًوُح داوجلل للا راجتسازوكاو
 م دوارذو معايصو مي(اسن]تقالورر نكلا لئسر نسق زوجيالو ٍجاحاللال
 < لل اسراورانلا مارضاو عالقلاو ذاليلايقرانكلا ةرصاحز وجو رهيلاوما
 دعس يد ذ عنمرلو نزاغ ميتيزبشو قينعفلاب
 رس هرعناف لف ير ناق م لصق ,رصحملا "ةدورصعرت مو نيلسلا
 نيدسلاف وتو امض ةرورم تعد ن 5 ب رلاف نظن او صاصَملاهَّمِزل

 الَبزلا تبجوهن ناو امش هلع نا هّيِدالَوصاصق الف (لصتفو يد ناف
 6 مال ىعضلا عر انك دوع ذزب م ١ذاّقصلانعقارصنالاو ةميزهلا --
 ُقسلو اًالجال انها عرج مو هسوف تاموازصرل جول يق لا! ييفموا ل انقل
 روب نازوجلو قارضالا أ ثيل ل2 تن اونا ٌيوطظولو نارصنالا هل زاج حالَسُمل
 ٌهْلَهاَنمَحف اًدلبرانكلارصفولدر انكلا(مَعْطٍوحاو و نم نيتي امنم لاطبالا زم ةيام
 رخو منا لاومارب "او اكو اوتيل ”ايبصوار .انككاواش مقواذاو وماي م
 يف ميصعرليت مناف وصلا قاقوتسالاواوخلاد لاول انيس كا مامالا

 نإ



 ةيدالد ماصتالر رع هبا مامالا يربنا لق هريسالا د ملا :اءانقولوروهللا

 هقوولو مف التخاالودب لدا قاله ن ال خرص ]بحه و ًةمقلاَسُع ريتك 813 ةمقالو
 مامالارتخكبو ةمدم 0 افو ةمقلاتبجحد إنفو ةارماوا وى صسالاَق

 0 دو هلامو مد معوياع ظل فذ اكل اٍمساولو لاصغلاقئابيف 8

 ةنا (هزحاو اناجدزل اوساذاو حاكتلا وطقنا هدجنو الوخرلا لبق تقوس اناف
 طقسيو فاق دما ف رك زعومزل 5 مضل ةقؤاغاو كولو ظ

 م مرتشاوا رح نم فرح ْضرفتسا لوو هلمالددجب وتلا ادلام نم فيو

 ٌفَوحْنلتاواو زحل طقسو ةرافكلاوربملا طقسيبال امك ايل اطقم ةيزحااليقوا لَنا
 2 ولو نيرلا طقس نارلا يدل لمقولو ناضالف فلتملا )ساو االساو َُبصغو ا ٍتفوحلام

 اجنلا سفناو ةنكلم ارجوذ تمهقولو ُهكلمو قتعُهُوّيسن بعرف
 بلغوا وي مظلاوا لاتقلان منام هيلا بتحا | ذا رهر || حطقرور انكلا ةيبنبا بيبو نوجع

 نونا يول لولا وس تاناوبحلانالتازوج الو ىلوا اهكوتف الاو لوصحلا مرعرظلابع ْ

 واذ وستر ايلاج جعامكرت رحيل لجبال |وةادوتلا اوباصاولو ميزفطلاو مهفذل يلع
 اذكو منعه وأ ارق انككان ماد وخان اهيبلاعتههاءامسا اف نالَقو هر 1

 ل ااًضَِج ووو فيرعنل انمئيالف يل نوكبن انكم ناو بِه رعذوخاملا
 زجر مخ د ولو ادلب مر «ةارماوا وصخ دولامكئرخش مالسالإ دادي رت

 !لوانتي ناب هلاإبق ةمدغلا يق طوئَتلا زوو مدع ناك "لسه ؤخلف
 ل نود رشا و سعلاك (مونعلكأ ذا ءاَمليركو دكاوفلاو لاول
 لوكاملا عذر زوو ضان اعواد نيل ندر اقوول زيشفاقلاو

 و ىلا ياواد بوكدو بوغلاامب عافتالا واول ازخا دو ظ
 م .ًطسلإرميالو هبمصن ل ملح و مامالا نذ انسب هوك ددربلجاتحاولد ةرجالا

 2 لليد وخالارمإضفرف ورع ملا !وجرولو مالمالاراد ناريعيلا برج اراد هعضومو جاتك
 سلوكا ناو ةيسقلا لبق فلور مالا هاف درك مايل همام همز
 بلاك واذ: وصولا نع مل او رلىلل 3 لبحلل الد باسل عبِلاسللالو قيرقلا عوفر

 لض نام دالقليملا د ازيناو طقس طافسال واراد ن يمئافلا نمو كبه

 ريتقلاالا كوممافلا توككم و ةيسقللالا ن :طئاغلاذكب مل ناو وْ ,ولاوا فخ مسن|ضارعالا
 500 1 درا تيفو ةُونَعْسفَف قارعلا .قاوسو تالامعلاءيإرالا

 و

 فى
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 ةِقو ع ؤرهو دنع دهام باطخلان بر عابتضو اةيرحلاو جيتا تو عباصاوسخيإوالازمولا

 دي لوا ٍولاسول انذالب” ذاك اخدولو لوقلاب ةرعثنما'ةراشالا وكتو ٌلُيراٌدز ناف هلو ودب هلع

 وسل كو دوت ويم رخل ل درسلا كذا ايينكس نم زجاو نيدلايع تفقد
 3 لهازم,اينغالاو ل ةفلايلا قر صنود“ ”-رمألا نيرلسلا اصمىلا فرصتو
 ا 7 و رحاب ررجؤريهار د ةمبرا ةطنحلا بي بحد 00 دريعشلا بخلك يف عم هرغد

 ئالا دلت بيبوحلا اداريعرجرنعاشا نوتيؤلا بيرج مارد ةرثعإذفلا بيجر هاو وأنس

 0 مف قاد فقد اذاو بيو نعوهو اًعارذ نوتسو مي |ىتلْثؤفقلاو عارذ ٍةبام
 نمو اوطرصولاةيِرجيلا ناد ابُعنمقارعلااوسو ايف قب اقسو ةربقمو ٍدجحتادِحا زوج
 تْواْع اميعذم نوتسو' يامال ير فلاب رمد اهنمابحاون ددادفبو ضرع ٌناٌولْخلاةَّيسدافلا
 ارمضو ةياد دوّسلاة عبس عارذلاو ايحينوحجب" ”ةكولمم نايصابدارعد اهزددد [نط قت فوكو
 يقلنو عياب لوالا نمل يهد دايانبا ايرعضو اةبضقلاوٌدَوسامل مداخ عذب هد ذيشرلا

 اهيعضو ٍَرَْصلاةيمساملاو جيضا زلت دالازمل |قا رهو نسويوبا ايتضو ”ةُيِوُسْويلاو حما
 يقروصنملا اركض يربكلا ةّييساعلاو رجيم قلتو نيعصابيوالا نمل وطاف َة دوب نبال الب

 ل بف عيان باح ؤلام عار ذاثلثو عادذريهو 'نؤماملا اهعضصو ةيازيملاو“"ةمياق ماعاد
 ا ةريكوتوكوا ودل دا وِبِحان هاند دةبامد, رم كن يروصحي اَدكو فاكن اما نيل د احن وك
 00 ولا روجخلاد 0 ارا دبعلازم عصيولاعت ههاءاش ناّقايسو ةَبيانو مامالاب "نضام اهءاف ةَنِرمِل اوهد
 يارب ذاف عض ماعلا نوكب نا ومشيت :هوريسالاو مروكلادز وجلاو يصلاوز «رماحلا نم عناد مولا :

 حاول اكوا 2 "نك عاجوالسر اقولو هيلع يل الو ةئاما ٍداَحَالِ
 ٍلاَم!ِاحْخْنَم احيّنموب نان يناكوال ما بوحلارادو ”مولاذ كلا نوكم نا نس قرذ الو تلم ناش ارب

 جم تندرا 211101101110
 طرضو يملا ةاَسالا وٌولاسولاو ٌةُباَتكلابو ْفَحنالوا نوخالو كياع ساب الو نما َتنادُكَتْمَأو

 رن اال نمِحوٌلاكولد ز اجئرم اوت اًرج ات لخدنم مامالا لاول الف'ةراجقلالخ دولي
حرم لتس ويولدلاو ٌهاماالفانموب ةراكلانصقاناتننظلافولو

 | لحظر ما ارجان م

 ىف ٌزطبابز ند هيلع ةأطنلا ل : اًوُِنوِرثوتا ةجيدإ طع نامالاٌداَوبالو لاتميالن تظل

 لال نامالاو ٍةعيلطلا سسوس نام ازيا ُ ربا مدعيا و طل الورططوتشمالو ربازلا
 ع لاملاذلهالانميرحلا اد ُهَملَعامل يٌذَعَتِيالو ةسايجهشتسا| ذا هَ ماهاللزبح

 ثول ةوهارلا ُدككرو هقيلعتو ىو ا احخاو بابللا شيق دكذلاوهانكم طشلابالا امنع ةعماهإل
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 ٍنامإ ماسلا راد فال خموو ائاناينموخا جضوعخ عطقو عطومؤريفصلاوريإلا فو
 تول ؤكتضورلا طورشلاو طرفيتملو ا طش نام دعم ام ناك ٍةَمْذِلَقعوا

 ظ بر ارأ د لسا خدو هلو ,يوغبلا اعلا ملك انلاو ْءواَوغلاو مامالام الكي كالاو

 ةرلا م مسلط 4 كلذ نوكيفاهريغم هاذراججلل ايامه وح ةعم ثعبف نامأب

 ْش هداهطافعررق ناو هر دق نا هلع بجو جنامياراب طا دعر د اركلارا د ناقض

 ةماقم“ مالم ارورظ جدولو هلا تيتا ربوع ةريشعمل ٌنآ/وا اعاطمونوأك
 ناو ممابتغا هله طوشمالب ٌةوفلطاولو تيا يح ميل نالضئالف

 ا وأول ا موحجذالنا اوطوئْسولواًعفد مرصق هلق هلق و هعبت ولد الف ِناَماب «وفلطا

 جوخ نالطل دوا ههاماًمباط فلخ ناو هيلع وت إلف جعوخو جرتتالنا امركم فلحولو

 ١) ١ او دوعنن ااوطوشولو كِل وحيل اولاقو اًسوبحنوكب ناالا ثْيح

 ثعس اروبي اتخ ايش مهعيكرتشاول ولد ل املا ةمزلبالو دوحلا هيلع محام ميلا ثعبوا
 ظ راذف هعبسل اكس ٌةوطعاولو ٌىيلاذر همزلو الف اهركم ناك ناو ٌءافولاة مزل هن

 ظ ْ بداماب بوحلار اد لخدولو اكو ١ اعام هيلعدٌلبكوف مب ١/ منت ثعبيو مالسالا

 ظ ئ امركم نيبلسلا لاوما |دعرامككا ل وتساولو د درا سولاف د فرسوا منموم م صوتقاو .

 |١ ”اكحال اود اقدنداؤألا اولؤ متنا هعمالسالارا >ق ةماقالاك م تش داو لطرف ١000| هسانوا ماملا لوفي ناوهد عسا لواء ناك2ااهلد خب ١ ب بتاتك

 نمزبالو هلوسرو ونيد موّتتازعن اسلامي اكأه هدارقلا ضوعتلا طوتشمو مالسالا

 ف ولا بكن مل اًدِساَف لفعاذا دائكؤم' ععجالو كلؤب' تمضد 00 'اًنفلل وهلا

 ا تضمّونسْإكل ب جوزنكاو انسان نعول لاذ لع قبولو لاتعبالو هبل لاب

 'وكاق رتساو هلق وجبد عمال" كن 'ةمؤلب مل ايىطان هرم وو انراد يرحلخد ولو رانيد

 ٌقّرصإب منامابواو ٍولاَس 00 ولدؤي وجلب ورد ةرفتلاو دلع لاو هلامٌرْخاَو

 1 ميلا 5 جد اطوحعوا دو مامالاهيلارضْوفنممفا مامال زم عبالو فاعلا ىائلا هيمي

 03 < ذو الكل فعلا) دالا طيرش هلودل دوقحملا .:راثلا هيلع الف رفكأذ نس ماقاولد تلطب :

 | 0  ةمتل كنادد ةريعالفريشف ةعاكةنومجُو فن أف, قيفبد نكن اكولو نونجيدع
 ئ ا يط قون نونحاراثاب دقامالا لاحطلتخاواو ترِخلا هس دنا داف ةشافالاْ ايا

 08 3 1 كرف لسا ناغلاتالجق -ةرلاؤلو ملباذاويصيَزحالن يابلا ؤاثلا

 ظ 0 ولان ذإبمل نادر انيرب ديوس ميو هارب فتك لورقع ةيزج ا ُلَدب
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 بيو قلو قارمإ لعقيزجتاف'ةدوكذلا عج رلا لانْيالق لؤييرل و رقبوا قيزتك نقب الزم ناكد ٌقتعا ذاه ربنناكمو جرد رعد عة يزجالف هير بتسلاثلا
 تئاذاف ب.!نعزجاعلاريففلاو ىعالاد بهارلا د ربحلاو مرملاد نيسلاو نمزلا دع
 يابو ٍةبازؤلا ءاسن اونو انافصادالو اد ةجمز و اًديبعو لاما لف اكلا كرار وبَقلطمْوَمْزلا معو رسوب نارلاويتم ةىففالاو دم تَوِخأارسْيارقو هسا
 هلاز وبلا ق تعوا نونجلا ةاف او ّصلا ولبا ذاو اشامامزبشاجم دامزايبصو ٌرَيِرَهَصلاَ
 لخ> ولاا يفاقوتساز اج ٍةّيعَنأو ناماريفبانرادةسيوحسلخدولو لاتغيالو ةّيحبتلا
 روبزلاو زمن الهاوي اك مرءاًمحلمو | يراصنلا ود ويريلاك اًسباتكن , ولي ناوسم |[ نجلا يح
 انو (ميعواناك اير موخعو مول اوريهلا هرسمتنلاو وكي الملا و ناثوالاٌتْوبعْدر فد الذ
 ناولا]هزنرشو هرجو]يدبتلالبق نينيالذ ابا اخد يذلا يراصنلاو دولا مدري
 السلف ) وضالاؤ فداصنلاو دوبرل ا اوملاخ نا نويباصلاو ةرماسلاو مراح فرخ م نيذلاو
 مهنا موق معزولو اور مملاجركشساولو_وبرفت الخالاو مهو” ملاذا اذهو مينقت لاو صنم

 وا قوم اًمسلانمدسا ولاذكو اكايتغا ملتاق اولاقام ىالخع اربشو (مشلارع تريظو مزمن اش ا لساولو مقالخن اب نا' ةلئاقملا ميلعايوشو اورق ليد تلا ريق اكتم ماب ترد باتت لها 1 4 5 نب 6 3
 قيونماجل فديو رو ”قورخحالاو "ياتكه وب |رحانمو مركب ارنسو نانا كر ياصلا
 - ةماملاو ةديرلاو كمر اجي هريغدز اج مالسالا دال برقتلل لباقلا ناكل عباراازكولا

 ا توتو ٠ لاند قويؤعدا موقالحازردو معلا مؤ رصشو مالا ذولا ممل ٍهذالفامت



 كام دو فلم ةدسلا ضمؤوب مساواّيذلاتامولو بفالخت“ هديب موقت نا لزم

 تطال ولاول خادما اهنيزجّدويرلو نونس د ضمولد تئلاطق بجو ملساوا اهل الخف

 ناوند ءامالل ن وكب نا بحجنو نوبدلا نيبو ينيب يول ةيرولا قوقحو ايامولا يعمي

 906 هغولب فرعي و روكزلا نوصل نلوي نمو فرت :اقرَعو نيما”لياعو يزل
 ١ ذا نيمسلان م صوم زهابشاب نا ولو ههساطقس توم نمو

 دوم مرعب هريقفلا نود طّسوتلاو: وغلا وعام ةيرجلا دعم دابزي للي فا وكيوص

 .؟ةضاال زانلو فاقول العلو امرسجو مادالاو ماعطلار ٍزفن لاجرلاو نابسرفلاو ؛ نافضلا

 باق ىّولا نوك ناب ةناهالا اع ةيوجلا خل يكسو مايا الئ وعي زيالو ةماقالاَو 0

 توٌةتبطؤ تسلا زخإبو ازيد امك اًهيطيو رهط و ةسار' ا اطْم مساج
 لتي يس ارغضيناو هبلعاس ل يناو ايهاب( : يذلا لكوي نانود 06
 اممساب ةيزحلا دفا [وفلاقولو اهعوتخإ م ولعل وأ درمة حرت لطاب ةئيعلا هزه
 يخنم ةقرصلا فحص مزخاب و كلذ يادن !ميتب اجا مامالف ةقرصلامساب اميَدونو

 ّى امزمو اند اراسد نيرسنم زباب بيوع ويح رمو اعبراور شعم »و ناش

 نمعنيئلثو ٍريزم درشنعلاو ةيلارلاب تش مو برا ؛(رثماه بف سن اصو مهادد ةزتع صدد

 0 ثعضيبالو نارك اهذخ' ضاع يب ىلا لزنو لجون ل ناذ ٍنوبليينب لبالا
 9 ةاتكد طق بانا عبزمؤخابو اقدد نيزعوا نينانيزياخع تنيك رك

 0 وحد ار اف امنا ةئلثولاداز في0 نافر هك ل

 ماش لوكخد يف ٌفوحَف ذات ساول ورانيا افولا لّصحا ذا اهتصنوبعو »قد سولاو وو
 :جاحئتشت عانموا م .اهطئىا ةريم حوا ٍةَئاسرل لخس ناكنا مامالاٌهل نذا السإلا

 يعز وحد لل عت سا مالك عامل يججسمزيعالو لوسر عيا مؤيضون زوج الد هيلا نيلسلا

 ليمن اصقنور رثنعلا دع ةدايزو رفراجلا لامنم ٌةعمامونسع طوس ةراجلالخادلا هع

 أد نوكتناريعوم نحل زارا يفع بورنصلا جرا هرم" 8 ىوخاملاو

 ظ ,نمؤخُألا ووش نا داوالمما عابؤخلوتن اين مؤخال |طونس نا“ 3 مالساب ظقسو يعل ظ

 طوال س طل خيب اكو زاجئااوك لع امد هب نايزللو هيدا نانو نر اجيِنُم 6

 يحس ةرم همز ١ 5 ”قرحلاازكو ةّرمالا وس اك نحو الو ةبرجحلاوص

 مو حاولا ابنكلو اًوجان دالبلا4 ف وطن ناك ءواداعو برحلاراديلا مج ”لوخضْممنادل



 ةراهلا

 ةردرضلل هل وخ د تاباسلا زوجي تاديسملا عمم نيا ل وخد مل زوحتالو باكرلان ود

 2 الفرورشالب مالسالادا دلوخدو نذاولو داعد جحر نا اًينان نذوب كفو رخايلبف نابلاطي

 ا مائيزل رف ملارسالا صاذ || صحف ايوا |اولخد اذا ن دش منان اكئاوٌس هيلع
 ناد قيس سنن 2 انكو الامد اسفنرملضرعتنالد ب صمغ قكلا نال الاف ومار مهنا

 طيران اكولو ةمرعل رش ولأ برحلاوا مالسسالاد ديف اون اكبيوحملا لها نعمه و صق نم عش“
 اهنمضازخلاو هير نير دملا عاب ناب لع ناو "مرح نأ ماج ل نا لوبقلا ”هّمزل ه اضفف نب دوج
 حاولي ةَينكاوضِركالنا_لوالا ةةسخ مريلع ةمزاللانومالاو زوجناللبلوبقلا بجيل
 تناك اهنال انحاز مفنتالر ا تربوا ة نكد "ة حيد بو حو ءرصبو ةفوكو دادغبكن ولسا
 نإلاثوحم ل ناو ٌنمَفُت نيرلسلاءاسبىب توي فرخ نا معن ”ةرائلا مب لكصتاف زيتربوا ةيرق ف
 (ميذ نكيملو ٌةَونعْحنف نافالاو لكن كك نيملا و ةنبرملاكاملم السا ناف ميردبا تح تلخدو
 فحمل نم افناو امتداعازحمل نوماسل اصرهو ا تمرد او تن اكناو (كئارحازجم ةَسينك

 سيانكلا ابا اوطرشنو جار وشكسي صو ان ضادالا بافر نوكين يلع لص نيف ناو اًمتااقنا
 امازاجهيازملا نو 5ويورمسل ب اكرلانوكت نايلعْسيف ناو الف اوملطان او زاجامئارحاو
 ليثبالاوةاروتلابرمجلا و دايعالاو سوق انلاو بيلصلاو_ريزتنلاورخل ارايظااذكو اهث ادحاو
 فاؤن ولد ًاوجو مره بك !وعثر ناف نيلسملا مم اريج ءانبزع ماني طنحت نايفاثلا
 ٌةعيفز راد"ّئذ كامولو ةدايزلان مالو ةاواسملانمنوعنمالف اهيريغن عن عونعطفس ولت
 ربجلاو ل اهبل الور خااوبكوب الثا فثسلاثلا ةاواسملانم عنم تمرهناولو مرمي ولكي
 - فيس الكت كينم نوعنمبالو (ًميرع َنكأب وس يفنل اوما ولاغبلا بوكر هلو عورسلاب
 توُرقوي الد نويلسملا مقرطاذاقدرطل اررصنمو :ضفلاد بهزل | نمو السلا ]جو
 يراصنلاو دوهبل١١وزخنتال يلاعت هساالا "مطل نعد رن دوس مْ و سلا جلا ندد نصب الد
 ' .اهوعو نانكلاو اولا شنو ىئليطتلاو شيعتلا نم نوعنعلز نيجن هاييو منععبءابب وا
 يلولاو اهنول هدول فل اخبام ةرماظلارممب اني رعاوطيبخنارايغلا وسلب نا عيارلا
 واو رجالاوا دوسالا سوجملابو بنالاَوأ قرزالا يراضن اوءؤكَسعلا ةوييباب
 تزيمار سالف اولسل اذاو باشلا جراخ مطاسو يع ظيلغ طبخ ومو راثزلا اوس
 1 دالجالج مهلعنكبلف نويلسم هش امامُحارلخد اذاو اهسارؤ لوا ٍةُماوْب
 ٠ رار لاورايفلا نيب هجباو ْمُضِف دربه ذ نو > ص اضِروا "لبرج اوخممدبا يف
 منزلا درايفلاب :اسنلازخودو اممدحا طارتشا ىلع مامالاصتةي ناز وجو ديكأت
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 ضياوخال او ووش اههذحا ناين ا ةيمذلا تح رحاذادرزعالب زكا اهو

رانك اود اننينارسمالا ايضعيب وكيل موجولا و إهلجبازببئلا يحال ورحا 1
 

 ةركامرامما عاجنو برشلا الو قرسلا ورا زل اكةسرخ نورتتئباماولغ نا ونا

عاو وئالخ ثلاثو نير يلدا عامسنعناسللا ىكممزلبو مالسالا مك
 ٌداقت

 ةيرونلل بارق مو ايعاثرسوف انلادربز:خلاورذكار اهطاو مالسلا امرلعرب بز عو سيك

 كلور لغا ناذ ر ايذلارمكرتو نب در اطاو اندالب سسيانكلا ميا ذحاو مصجإجالاو

 طرشس اوس مَرَيَعْرطْفْسإلو اور رع ك كو نم يش
 صضقننيو كما اهعز صاقتنالاٍرَىعلاو ف

 علا ماوحا ةاؤحازم عانتمالابو هر فلا عمؤب ,وجلا عنمو نيياسلا لاتقب مربع

 لسمو ودرطلا وطقوا هنبدىلا ااصاغدوا جاكت مساب اهباضاواَةِلسم يسد ةزولو

السالايف ىعطوا صهر لملاًققاومدوسلاب يسو هيلعمسدإ يصسال وسرركذوا َدلئاقوا
 م

 تلاد الفالاورقعل اذ اهبضاقتنالا اوطوطن نا ةربعطقتنا لمص فذقواناقلاؤو 0

 هامل (كيايركذ ناو اف ملام ن اكن اصحال اًذحواصاصقل قرا زلاوالتفلاب ضقت

 نلاخام ةركذ ل __2برشو طرش موا طش: ضقشنا ٍجبسنيف قذقلاو !انزلا ىلا تب سنك

نقلاب ضقشنناف ملا ضقتنااذاو ً'هَعْف اويامب هركذك موب ذم
 صضئشاناو“لانث زاجد ا

رساناكر ؛ارولاو < ناو قاقونتسالاولنقلا نين مامالانيب مام الاربعه
 مدام 

نام !لطبسب الو ؛ادؤلاو نيلانوجو ةةافرتساو هَ نسوا يس
 نيباحلاو نايبصلاوراسنلا 

 نم اًرحاوٌناولو انر ادن معريوشتر زوجيو مم زوحبالف نيلماكلا مذ نالطبب

 ند 0 اركئاوو د هىعدذد ها ان نوكيف م الا ماكحاازجاو" ةيزجحلا وم نيلم ادا

 لع الذل سا اذاو ركاب تاع قيضق ل 00 دملا فالح اوك ملوا

 زو بم اخ يصولا كف ىذئلابضّرعواو
 زمزف د اوفا ممل اها

 الن او اريج سلا اوفس النو اًحزنالو (مطل مريع و نرظيالناد
 : اوصا اولعب

 1 عم هند اهلك صم عوشالوو م ٌرجاب نيا ف مولِزتسالن اد

 اهذفحتةيرقو وول )ها عمو هنو داموا مامالا الإ اهمال م ةارها عموا املطم

 دنع ةرانزوررظتو ويل ملم مت اغاو مهو باتكلا لها تسزوخم يب 0
 .٠ ملرو مالا وشك ةرفلا عمرا جذاسلا رو ا ةهالاوأ درحلاة ل .

سسز اع تطمن كراوين زل تعقل ايزل يول
 ة

 اهِاَفاظع دادقعلا قلطاولو ليازلا ل طز ناف ةجاحاررديعنينسرتعمل ظ

١ 



 ” دس لزعناواممامالا تاما ىو نمت مل مس هيب ٌرصْبفالاو /

 ثاكرايلد هانا ربيعا داتا ير ايلا ع يعن ر رريصلا اك

 راب هلم برص اواني سلا 1 مهم عزشنالنا طرش ول امكرسف
 ٍلاملذبيلا "ةرورط تن عدولو :مالعاو 'متراؤنا بتكلب لاتغبالد الام ممل ودردبوا

 تكلا بجو مزمل تح اذاع اسوم طنا هرتنسيو طنب تعلم زوو بحبل زبلانوجت م الطضالا رو
 .اولْسْفُيوا نيلسلا١ ولئاعيوا مقتل ا اوحَوُضِب ناب ضيعلاب مافتناوا 0
 1 اراغاد نعيش زوجت لسو هيلع هايم ههالوسر اًوِيسوا امال الس
 ا وثنيضقانلايلعاو كتب ملو نصعب نود مرطجبرضغن وأ ولو منمانرا> لخد نمل أنغبال
 ١ ره ياعرقماناب مامالا لا اوثحبد اول ازتعاو اوؤكن١!ذاو ]كلل ضتننا ًالعفالو
 07 100 رهيب هبلح تماقو ضف أب فوتعاو مؤ ١ !١نموؤرمهل ضقت

 ناؤف داهاجالا:ميجزم ”حاسؤلان اكن ١ةرسافلاو زييسصلا الئ نطل #(شم؛ ةروىب
 ةرابانرادرفاكخد اذا قيلعتلا هب انكي ببزملابحاص_لاق الف عامجا وصب تاك
 مناد علوش امالا ةنس معن ناز وكنالو ريزنا ةنالث نمرتكا ميكي ن نازوحنالف ٍةراجلوا
 3 زاااكبعلا زؤشازاجؤن ايخمامالارعشستسا| ذاو لاتغيالف ارم رشكأ ماقاو ال دب
 ٌرَخواِصاصِفو الامزح ريع مد ””:>ررلعنمنكل ليشاؤانمأملا ملط مزج
 '”نوعزومام مرخدرم د نهد زير 'ةوسنلا تداجوات ايئاوايفن درب م هرعت ماو نافل ظ ألا ولم اجر دارو ذاجلاجرل رادو /5ا يوتا قزف
 ملاملا زيعلاازكد تف 2 ا سس جب ٌنمجاوْزال
 الاوبلطنا ةنوبدعَُر ةريشع ول ىزلاد موفد الو م ةريشعالوذلار لاو
 ظ ليلا درا نم>ارلاو نم تألؤإلاو 1 ناالا مريغيفع
 نلوجرنأ "لتقول و عوجرلا هب ةٌمؤلب الو عوجرلا ىلعر ابجالا ل بلاطلانسب و كسب
 سس وا رجاهد مسام هبسننوبع [مملغ نا (ليصءاجوزلانبعلاَو (ًصيرعت مسنين نا
 ظ قوتسإلو ذرب إل الذ هرعت انءاج ناو ونعم مس دان تالق انهاجو ا
 لالاسب ن مام فرب وا جتلم نم مامالا هعيببفالإو كذ زف زبّسلا مْوّتعا نأذ

 3 ةنح اش انل بانك (زسم نوكيذا روالا ظووْشملو عاذلا_بلوالا

 تلاه ؤيشلاو قير ارعب دصنتللاو ذورمملاَوٌلئرملاو 2 ولاو يوجلا ةحييذ 0

 1 0 ش



| 
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 ْ كلاما الا ناقرتفنل جلال حو ةككاسملاذادجف هريعو ىانكلا نمدآو تاو
 1 00 مر انك تلح ة كيس ويوجت  داطصاولو ادجبن لكيفانل ابزكك مزال اف
 هدايطماو ضد دفنا ام مر كايكذ بلكات لاب لوتقللا ةريص رك هل ذم نمد تيوجملا

 ا ادا اًمع.ازهو ًمجازم مطقو ا قاحلا وعنك داوم اودي بلل لرد املا ١

 ةاتقو هبلكوا سلا مم قبس ناف نيبلكأ لتسرا ها نيم م ايمو هكا زتطخر يرصيلا ابلاح
 ففؤتملو بيرنلي دعوا صم ل احر جو |سكعلاب ناكت او لخججزلا كرجل هامضاد ها

 اه نحاوفن اداامرحافد ءا هفعو يككنماف اكرتشا اممو م رح اههبكلعو امنمارحاد
 ْ ا ناكول ومرح رحرسلا وا وحلا لَك ةلئقا ركن ملولو مزحرخالاب ٌيخالاواشيحاب
 لما | اذكو لسللاو تيوجسلا بلك ىكردشااول ارك !ًويصالنقف ةريغو عم نابلك
 4 هل سف مط يول سلا حرجولو هسننباعرحل ل ترتساو
 3 ةالعاو قاحلا لسا نموبسلاطقولو لم ةاش حذولاركناضلا منو مَ
 حومزللا وكرحملا ةريصو ةيرموا ةَموفلخ عطقول اك حا ضومزموا ملبسمابلا

 ناركَّملاو نونحلا ةعبذ بالف ارم نوكين ١ ٍواثلا طرشسلا "يسم هذ
 ظ - نوبشلاو ملا هةحاذ لكو مانبد ل )دق هائل ىذلا يصلاو ظ ظ

 ١ كو را . حالا نونحلاو ىصلاربصأل !كنالو وركب ل ظلاقر ,صبلا و مالاو نيريملا
 ظ لاو برجلاو ضياحلاو قسافلا د ::قرلا وةارملا ةدبذ 'نوزيصب ل كنافه

 ا رئيت ع و قمؤص ”ةراشا هل ىزل ار سرخالاد يبول هاركابولو
 لفو هربغل الو هلالّريصلا ميلا جب !|الف موح لايف الدم رم نكد بمااثلا
 ٍناومحاكوهو مجدل ىاثلا نكرولا هيلع محلا ريصلال الحا يذولو عارم
 ]خزمالف ناومحلا والا دوق ويفو ٍصبِرمْربَغ "نة تمم ءايح بف ٌةتنابم ]جسام ذكأم

 ف انلا هرمشو يرحل ازكي دعبل اذ وضلار» رمال 3ْقوصلا زمزم الو ناويحلا ربع حيذلل
 شاذ ديم ل صالثا ؛' ملائلا دن وكي دو <ذلاب امش واما ) مهبلا لحلف روكالا
 ظ وو جزم ونا 3 اال كمشلاو قابس ام يلع جيزلايلا ءانحال امامي ام داوجلاو
 ْ حيك ف وجد ةكمس توجو و 6 2 وجو ام ةشسع ملكا "لح اههفام جاوحا داهذنوج

 ١ يش ولد لوطب .اريبكتاكا 3 كسلا ذأ ا يفشل نر رئفتو تمطقتاذاالا '
 ْ كييف ولو بح خليسلا عال بار مرح الاه 5 اهلكأ موحنالو يحرس موقف م هّدحارا
 ظ ةرتسملا ةابحل رايب دلال ساو زرع رع وخلا كيرا 'ةحرطوا هيوم بش



 ٍةَبلَلاَو قاحلايف منزلا الل الرو دقلا ناويحلاو قابس امك يزال ذاصيرم ناك ذاالا
 ٠ هيازجا عبجونحوتلاو هير وغطل او | ناتسلا ينحولاوزصالاي يالا نيب قرفالد

 ةحراجلمراوأ مسيل ٌيَراذإٍقحٍدِنْحْوَت دع مادام" عزم
 ندب نمد ايش باصاف

 زبغد جزل لا يزرلاب لح اش تدرشوازبوبلن اذا امكرتُشوت ذا * يضالو“لحت امد

 ”حانل اريعبلاكف وموفلح طق نايم وزيبؤقريعب يذرتولو وباعة حر اجلا لاسزابو

 دازب ثالث الإ ذم نحوتلاف كام
 بقت بيز ةئاعتساوا ٍةدِِد قولان

 رمزلالوريضلاكف لاخلا ربما لصحو ُد شلاق قحتولو جار كر سيلف ةيجمإلا

 . هلتقفديلاا فراّسلا رف يفراسلانمّرعب ُلَدولو ةررقلا لوضحو نوكّسلايلازبصلا

 ظ زل جازعني نا يذرتدلاو د ٍذانلا ف ل ريفلاجرجلاو اكذف ٌةاش بصغعولامكلخ

 11 رلحاتجا مدا خةباصاف ٍديصلالآلعلا ةبلكوا ع جالسلا ]سراولو اً ذم نب ملناو

 ةرنتكناب)و ةئاعماقرخوج مذاحاوا' ديرمو ا ةكتمو ةايح هيف نكي

 راو كد رزعنوة ةرفتسم ةأيح حيف تيقب ناو ِهِقلَج طع نيِكَسلارارما برن وٌَّزَح

 موا وهلا يبي عننا دا زلال يق تان نيالا ]كوز دنقلا نا[ يصقنوس نكي
 16 1ةلبقلاولا همجوتبوا عزلا بل طب غشاو يق عذلا نكمام نامزلانمّدي

 "هير قمن كيرا تاموح كوت و رو عبير ناو حتا عبق ءاتحاو بتم

 غئاشا اوا ٍرُهلافتيِكنو/ هنمبصغو | تع اضو ٍتطتفسواام/ ذا ةلاوا
 هويرجت ل

 نم عبور كو ةيرمالانان اويحلايف امك مروح ت امض قلو عى لسلامظْدُماو

 ْ ماعلا طرتشالو احب نك يرب واوكنذ نه موكل هنا كشولوتامو هكر لذ ق هاش

 ظ عرساولو خال ءاشلا سك“ ةداعيملابقكيرب بلكأاو ميساامباصا اذا رهصلايل
 فرواو زك ورتف لقد ةبرضف "لم «لبىفو هدعلا ف نصل ناكولو نخلي لف ولم
 حك ناكناف هريغو اٍفيسْؤنماَوْصعَناباولو لكلا ل ريصنأ دِقف يصب

 مفْؤمرخا |اًحرجةهحرجوا ةحذ ومكر داو ةفف نمرعفب ناكن اد كنكف ْذْفُف زْفْفْرم

 حلا نمزكمتزملو نامز دعب ةحلرجلا لكتب تام ناو ”لالح نرلاو ع

زمنامناو اًصياوصعلا لإ شووضعلا نود نديلا لح
 زفت لمرخا نحاح

 عوناود هلا فسلاثل وكر )مارح وضععلاو لالحيرصلاف ٍةْقفْؤم غو ا
 ا فساحخلاو صال نمو | دعنا يلع طا يلا ونيكتلا و فيسلاك جراخلا َْنعلا لدالا

 عزلاوربصلا فرز ور جياوأ حجاجْزلاو ابصقلاوا فطلا د نجلا بسلا وابهزلاوا :
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 املا بالو مريخ يدالارظعنيب قرف الوم اطعلاري اسد نضظلاو ٌّنِيلا ايِإ اعتب
 رام رب يلع اظعبتكو ولو خدود كسلا حق يلعتلايف 'ىوغبل نتناول صفنلاو
 ام نود هنو طقبو ا هيف قرع امربتعلاو محاد صوب لشقو الألسن
 لشق ذاك اكرمرحاقرخوا اق د تيرشأ اذاو تلقا يناغلا ميلف لبا جوج
 ار نوطقو ا تشرخ ا هباهامر مقر سببت اما ذاًريطل امرحف جرجلا نم 3 اكل ملقتن
 رمل وأ وبخالاب ٌقنخلاو امارصنالاب تامو ةلةروض حل ارداف هوا ذاَلَيَّصلااَذكدالدا
 موا كس واو دبوا فبسلا لقب تاموارج ٌليَصلا ثامو هر ريب بلا ساد ناكوا
 ل احييك ارب دج منو ا مرسلا صرع اصاب فيضلارباطلا تاموا قحالو هل لصنال
 موو امعلاو طوسلاب لوتقملاو مان اناعالا ف تشو عازل ونبؤصحت مطقلا ناف هطننال
 ومي ناب كل دو مرح اوحو جيب تاما ذاو لح يرجالم ٍ,بلككا ةهطغضب تامول و رمت
 ٍهِظرْنأو حف لضتلانم كف طرصلا باصاوا نيصاروا مار نم اًباَصا قدوم:

 رر2لع ةفووا وذ اصغر مرصناذرمس لعوا هام عفووا يرش روفر دف ل جلع
 ىلع واومل ازمه عقوولو سامالف ربنجيلا نجزم, ارم خر تولو هريغو نيكيزم
 !ءاقناكول املا لا ءلعيملوا هرعبو اضالا ىلا وصولا ]يق تام اوس ؤ>تاموضال)
 ناكوراومل اف ةحرجرملولو ًاليلق تحيز و! :صرال امر مرصناو مرسلا هب اصا امك بنج لع عوف
 طف ف هَ ادجإطعو لس ثوب الاميز رج ةحرجول اكو مرح تامد نوف ةحانجرسك
 هقوناو اح يعضوم نمزمرالا يع وقوف مرسلا اصاخ رةردفملا عزم اطلا ن اكولو تامؤ
 نامو ةباصاف املا زيرت#' دجو دع ناك ناذ املاربطيلا يدولو الف_زمدالا يع نضخحع
 لاف ناكولو يوحى وسلا ةباصا دب هيض عقوقرانلا جداخ ناكولو ضرال اك ةلواملاو لح
 كلر كا لوتبَصلاهسَترمل اذا |مطركذام جبجو لكلا ف ناكناوُرمرحِرُملاٍَِ اولاد
 اههديغوا ماوضالاو روف ُدَشلا نم رعي ضرب املأ الو كيو متنا ناف جب ملاوكرحجلا
 2اوزفّصلا) نيهاشلاو يزابلا رمل ورَلاو ببلكلاك عابسلا حرادج_ْثكئمااثلا
 نات هلك الح ودنا زكوحق وا اًسيم اح اصدكرداو هتحرجو ان لحا [يفاهريغو
 :بلعم اهنركلو محد نمَّلْبالف ةرقتسما ايحديفو هكردا ناو الف الو ودعم نو
 _ فاذا ْئيسو ',و وعما قلطلا اذا اذكو ءادتب الاقل ارجحاصوجز بر جوست نا لوالا طووش

 جنم ظقسو طس فرط حج ع خوف امرسويصلاللا يمول كو تاضددورلف مسانمرع



ل !جامديصلابن هارغاااىاوثر اشاقولامرابلسوتستنإ
 0 نانا ام

 ظ ئتناكناوصم الا 0 الكاكو تلا اكاد هلا نا ب باولا هيل

 تاو ءارغالا ردع من اروبطلا اوجد طر كد ةنمزخالا جارإ١ذ !لباصلا نم

 رمالالوافامضا رك وتلا مو ناويطلادعب اهياجرنا عطماول اكالا كرس

 ذا نطل العب لغب ثيكرملعتلا ىف طة اووُمالاَو بكت دلو الا

 هلفا إتك بقو جاوجل عابطب ةربخا ها ىلا عوجرلاو درعلااودَّنتثملو ٍةَحياجلا

 رص رم ةٌومكأ م ملم وكرر ذاو عباول از لنقل ركماذاف ٍتارم كنان ظ

 ىبع :ضئانطكجالو ملعت نانيسأب :مّدُنالو ْليّصلاَككْذُم ,موح هرعبد ا ِهِلْقُزَق

رنتسيب ملول فطعنيف لكالرّركتاذا الا“ اج طة ليما ا
 رجرنيرملوا لسنا | ذا ل س

 نملك صحم باكا زكاكر اخراوح|كاوز كارلا (ًاعهن اامدعب رج اذا

لباف سيفعتلاب ٍاَوُم ٌمبسإ فلاب طم راج بملا
 تن خملارباكيف فارااركد م 

 اموفلان ا انهادركدو د هعبرب سبايا ورمل اووشالالو هل رصيالو عابتلان مد صب الام

 ا هارلا كل ركولا ليش امزيب عجباو ؛تسيذ اا دؤيصي

 فس ةاح هيد بدع ناوبجنم للعب ثيل لا ٍجلاب نيعمالب هيلعدورقلا ىف يرملاو مْوْمْلُحلا مامن

 بف اتسورصتنا ؤاشلا ماكر ودغلا قم رللا رخال فيفزتلا لوالأ هوقو

 لق يعور وعَصِعوسار نطتخلولف مطولا _'"للانلا دايطصالا لصف يف "لاسم

 ىفئلاكرجم موقلخلاو وح هيلعرورقلا هربغ مطقواف يرملاو موقلحلا طق جيارلا | مرح

 تاموأق ناو ًايشاهرحانموا مرنم كن لرشولو اهيمامت عطقإ__سم (كيل | ماعطلا يرجح يرملا»

 نمو (هيار نم مالا جوخاول اذكو موج ابلا طق حوبزلا وكرحإل ائشناوا ناويحلا

د يرلاو مولا يوفق نيس اب :اَفِصْلَمَنَِسلارَم اولو اهرحإ سار
 ولو موج ارلا ناب ا

 00 ةكرح 2 موقلخإ ةطقولا يرش |وحاهقلإنم عطق

لقا ذ قم علو ىوفاخلا طقو" هثديف جيف قسد ايلا
 5 4 تيم ناو فن ا

ممناويكاْوب عطقول اك“ 20000 ةّرقلاسم ”ةايح
 .ةتسم ةامح وفن 2 

 0 حوبزلا زكوحيل حيات لما اضحدو ى رملا هطقاذاهّككو يلا طقب ارتبا

عتلا ٍنْذايف نيك |زخداولو ءافقلا نم طقلاكْنعْلا و فصرم مطنلاو
 و كيرلا د( هقلحلا طقيل بل

 " كوالا الفالو اح ةقتسم هن ايحو عزل يل نيل موا ناف" لصفتلا انه هيفث نابل ل 0

 مولا لو ماذل ازخلولف نييملا مدع دع عباس ارم محرم هلك هيلعرورئلا ية وؤتل

 ىرللاو



- 

 7 هو 34 27 ب رخال 1 0 0000 1 0

 بقول اوطقموقلحلا عطقب نرتق اولد نكمل درتناول امك نوم نيل نوكب نا نيب قرفاكو مرح ينم لقلااو | دن رصاخل نمخحلا وأن وح عزت يفرخاذخاد يرلاو
 'نازلا عرين بجو ٌممْوَحاَتَتلاَو موفلاحلانميرخاو |ىقلا نم قي نم ترجنأب املا نم
 رد اهو يوما وطق مانلبق جوبزلا ةكرحيلا ناويحلاآيشناريظي تمحياتبالد عطقلاج
 اذلام اكانهو حوجزملا زكوحي لا ةريصمٌَّقحن اذا انه جوصقملا نوب نأ «ريضسو اقدار 4 0 7 ١ ل 3 ةودفالا اق مزمل وطب وارتبال ودع رفتتسم ةايح ناوبحنايف نوكيا هولا نا قبسام فلاخ
 3 لوالا فالح هتسيذ كح لف رصَقُم ةمازه ا اولا ].يوونلا اا نحب :
 ناوبحلاف نوكب نا داشلا الِصنَتُرُمرقو مظعاءلالانوختالذأإ رماثلا
 ماجده لحوج دا رص لع وقس مرمتاوا ةاشوا اًويص بسلا حرجولو يرسخ
 كل و ا ا ل 2 وهو ام سود لا ةياا فيت ناد تلح ةرهتسم ةابحامش و ادد د َّيحايحاصاهر داو
 نادل ركّرح (زنكوح ى ١ م دهؤملا وكوحؤ تتاكل ب ةوفتاسم'ةايحابيج نكن مل ناد رثلا د1 لدادا
 تضرولو ناسالا ىف جاوخلا لوا ف ٌرُماَكن اوبج ا اهمدعو ةَوقتتسملا ةايحلاو موح جدولا
 / نإ ةاَس

 / ولو حمو ”ةرفدتم”ةاب> امن بريل و قّضرل يفد ايلا تداصو يرخا مينو 00 م 5 3 0 1-0 5 0 1

 ةحرق 35 ايقرل اذكو 'تماوح <« زف ا ا 2ك 00 1 0 20 ا 7 22 050 416 )طووتيوطلذاؤ فو )+ غزلاواٍضوملاب ثامنا فض و جقيقحتةتايحلع ة نمل

 اكن ان "نفت نامحكلا* قرتسنو تس خذ موب زملا :وكرجملا اهريص دامت ةلكاد هيا لا ا 000 :١
 مهو نايؤكيالو 'هتمفوت هرمدلاراجتاو'ةربرشسلاةكرحلا اههنمش تارامالاب يوخ نطنوهيب "اهدنا زيكا رقرتستو سلط يالا 0 5 9
  نوقبلاوانظلاْ) فت تاراماد نق امىليلكو ا امهرجاي ا ضنا ولو ةرب رشلا كرش د“

 زكاواد وعواباهؤإء احن ٍخونباهرارماو نهشلا ل رح تحععسو خينلاالو جدلا ف ةلمسبلا ل انا نم. عب تاي حك 1 هل 0 01 ا طلو مرحي انَيط ترَسي لو ةريقتسملا ويلي انك اذاو يرخا ةممالعامزم تنل 1 1 00 ب 8 ا ص 000007 8 3 7 اوموجإو ناف رخالا نود امثرحا وجو لب ممر ايفنالا و ةكرح ار جوت ملا ذارخا ٍبامالع

 يلءاتحياما)_ تسقو لح فئالاورمغلا ةرارحئم اعربغو مدلاماوقر قاحلا ت

 ٠ بلاسزاو منلاونعيلامت هلا بيستو امسلاحلا ةيجوتو ةليقلا'عازلا لابقتساو عسالاذ
 ككل هسالر ع مساو هدا يس لوقدنا عفوتاب زوجي كا عامكوتولو ةباصالاو ىسسلاو بلكلا
 اة عفن اهزوجو لال ضخ هسا وسم رجو هسا وسجل وقي نازوجتكو لازال“
 زن بانكلا 182 ن اكول نإ ٌصتلازع ةرمغ و )ماشلا ؤو ضخخلا ثز اولا رعاك ةيفاو
 سجل صنلاوا يول مذول يدويملانإ جين! باتكف و تمزح اك يثمر هسام اهيوكذب 0 71 . 1 43 5 3 1 ل د 0 6

1| 
١ 
 ا



 يدورلا

طل 2ذالاقولو مرججلوترللوا بعل يؤول بلا ناو تمرح يلصلاوا مالسلا امملع
 . ا

 . ؟طلسالايقتساردع ياما يوغبلا قيلعتد ىددرو رمل مهارباباتنحدو لحب

 اجلا بّرقتلا رصف ويلا ٌذولد فايدرلا لاق مرتب ى ان انعإ !اهاّففا بلا اًيّرفت

 ,روسص هيلعمسا دحر !دارلا لاق م رحيمل حيزلاوضف ناو لح نع هوْش ف رصيل ىلاعت

اهلكو لد ريس ٌءلزنم !زان اههسابدوبعلل حذلاناملعا اًكباض
 . ةدابعو يلفت عون امنمذح

 ذل جدولا ذكو ٍةَدابعة دج ريفا رجب نك ندب هئدحلذ نموحو زبك لنعت هويفل عذ نف
موجقفرل عذاذا اهكوجولاازه يلعال ةريفل خذ نمو وجول از هيلع هوبفلو

 - رقاةاطرلوا 

دروخا زغب هنا لوئسر"م هناللوسرللوا 5 كنب | منال اعظفن ةنعكلل
 ١ الييهلا غو 

يقعلا مذ ةلَوَْم لزان ٍيمورتدو اننبتتساهَنالناطلملا) انقتسا
 "لنمو رلولا ةدالول ةق

هوبعو (عوضخوأ ًاللؤتريغللدوكتمل اذكو كلا بجوي الازم
 ٠ ع ماو و هددا ىسل لاقول از

 "يو 'يوونلا هبوصو 'فارلا الكاز همرخبالنا يبني مسا اكزبتلاو هددامساب عذلا داراو

فوقنا اهَسُو ٍةُمللا طق رهدرتع البال ف ثحتسملاو عزل ادنعونلادعةالصلا ُهٌركت
 

 : "1 .ةنيتلاغاو لاو سْكعلاْهر :ركالو قلخلا اهبعازم ه'واحلا ءطقوهو ةزلا غفلاعرقبلا

ا مفلح ناطبحقتملا أ فصو ؛ ن اقرعاهو تاجدولا طق تكسو 'يرملاو
 سم

 كوابضالاو ةبكارلا ةلوقعم مارق لث وع[ اقريعبلا رضي نا ب هسيو ٍناويِرولاا موي 3

شو نمإلا |لجو ةكاتبورسالا بل لع ةاشيلاو“ ةرقيلا هع
 تهلشلا اهعاوق د 

 : ,ملا لقنلا هر اّمفلاو ىو رك 5 ويطعلا عطقو الار داببالن اورعا ا

ملا اهيل عوصرعب َنابِيِشو دربوو مولا" وقر اًنيوحرخا
 نيكسلاد خالو جذلاْفا ءا

 8 دراولا زمزم ز حوجلاوه هالصانإ إل طف صعد ةلابق ضعت عذبالوا اًممهجوؤ

لوالا' دوف ميت دتولاولا ةيئغالب" دوصقملاخيخولا
 ذقولاو ىلا دنع عرض حوخا 

 ىبارتفاوا ممرصبو | (عزفوا اًودَحوا انطع تامو هامداواف قمرا ىلاثنلا اموخو

 5 - يضف زم نمرلاللب قه هيلعرورفلا لكالف خولات لا الار ٌمؤحعْبَس

 طقضوكس هرب ناكولخ جراجملا عقل الضأن ضف لالا تاجرو:دوصقيلو دوصقلا >فاولا

 : ئه ب صنوا تاموٌوِضِو وح ةكيشلاو بج اذ رجلا اعل ودعم دو

 تمر عطقو ؤاش قاكيلع تصقووا اسْمَ ةناوأة اش اعبْتتكتخاف ودب قس اكوا

وملا نال رحاب جلَحُ : ثلا قمل اًمياذ ْنَبكسلا ككيحولو
 طضيرلزلو يوب تاك 

ويطيل كارتما ذو نأح اسوأ تيرضاف ان ولو كرجل
 



0004 

 .اريص

 لرتساامدج هرجزولو 10 0007 مزه كاجو لكاولو نكرم دانا لن خ
 لقوءازغا لب زج زيرو اوجزنب مه ناو لح تشد لسيوتساو ةارغا م فقووزجزنا ]
 8 اوما يرسل سراولف ىبصلا نيعْرّصق ف هش ائلا الما ان رخو هورعؤ ُداز مح
 قصار ناكولازكو مرا ناساف ”صرضموتعاف فرعي يد داون وةرايتحال لسن
 ابمداوا ٌعَمْ جوا رج طامي ادد و5 ب اصاف فّده وار بد داو رب ناك كد /

 اّتظ 18 فاكالح اناوبح عذ ولو (مّرحع اًويص (ر نول از و ]خل تقف اًويصن اكو ًاربزنخوا
 ولو مؤحب اصاذ اًدبص تباصا امدل او ليللاَو ةماظق ممول لح مو ان اويحوااريزنح
 ريملا جون لصف ::نلانلا# ؛اًحْوَفلمر اهلا نيببوا ةلطخوب سو هاريالريصيل ير
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 ”ةبوقلم رد اهموجو ٌةكيسداطصاولو الج كانو لصوصتغموا وضحموا اكيوتقموا
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 لعب لٌوُخولو ناخذ 

 قتال عباتف مضداض يب ,]صحولو ُهّدُز هيفاثلا ىبع_ بجو خا سس لاٍناشاج ةربنم ماهخلا
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 نارضلاب قبالاوب ىلا بصاخل اكيلمت ةفينح وازع نعمه اود قدا كسا |عئمرسداسلا لوا ايه ابوتشاا" لصتلادوويو ىسكملابوا وسنن بوح غب وو َقِسِو ب صغول
 هيف ناكمشيو ويلا جسفنب الؤمبقلا ف وشب ىلا وب يع مح الرمثا ازديف ةوجتلا منكر 'مل حلشلاب يا لم حاس هادو: ةنينجوا بهذم .ويعاؤهو عتب نيريلامب يكفر بومنلاٌرفَتِب كام واو ناوزئلاد يع لافازهد
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 / 0 رازجلا ءاطع١الو عيسلا الف فالئالازوكنالو عوطتلا ماك الا كو جملا فَألَسرموا

 1 | ظ رازجاماعطاو م او 'يُماوطازاجد ؛أبنغالا كِيلَعزو جالو ةددكشمو نففلز وجو ةَرجا مَع

 ال 2 ضال)تنزوهلبو نر طمزوجالو وعد جيباب اضصتبل بجيش« قفلا كلن وجو
 / رحاو نيكس ىلا هلك فص و جند مسالا هيلع قاطني امر وتب قوصتلا بجلب عيتتاك 0

 0 بيس يقلوا همك ةكببللاو هيمحاب قاّوصتلا عوطتلايف لضفالاو اومبشو بتاكل ايفاو 00

 1 ا الو زمعبلاب فرصتلاوزكلاب ةيصضنلاب اون هلو نينلقلانعق رصتلارصقنبإال نا ٠ تلا يي تر ظ

 ظ 0 انام باصقلل وجا ةلعجالو ٍءيِضلارلح عببزوجب: 0 0 |

 1 ملا راخ وزوجي وروح ودإالو مريع نم ملي فيوا,ؤرغس واول ؤ وا عنوا ٌتُْئْكِ جنح عفتنيام" 00 ظ
 0 اداري الاك د ككمأع عول : اذلد و لوكأملا تلقلاذ رم نوكينا 21100 ا
 / 11 58 00 هلكزك ا زوجيكا ٍةّمِزلا نم سس عوالصالاق تن :اك هتيم 0 0 م ا ١

 2 ظ ظ وب منت ا ”تُسةقيقعلا! صف اهرلو يونعضفا ذاهب م كيوشسلا 0 ١

 . ةولبلازكرخموتالنارارتخالا و اهيلب يذلا موبلا ًاليلٌُرِلَو ناف ٍودالولا نمعباسلا : 0 0

 1 الم هراتزموعنأمناو فزعة فعل ا :٠زعوهو دولولاوغزجق (,ككطقسوخا ناق ١ و 00

 1 1 4-0 را ل ع وا هاء ىمناكناف دولولا امى منوكالو سفن 0 0
 ا مدن نم نحر زامال سطوتشبو رجل هسا صكوز زيعم ٍيَتنْتوان اصةعزجت اش ةدراجلا نعد نفاس ع
 م 4 ٍقيقعلا و ةرفملا م ًاًنيوةاشلانم)ض قبلا ادالاو و يضالا نم عناملا بويعلا ” 5و 5

 1 : 2 يلوا دلو جيلا اسم ,ادلكالاررق دراخّؤالاور ارهالولكالاو فّوصتلاو ٍةَّتينلا 006 0

 |[ ' ! هل ناورساحلاب ؛ / ركثالو يقالخاو دالك داع ةوأح مطب ين وصانع هذيفضضلاك “ب 27 0

 1 ا ا اتتاعج هي (#
 ور رواق طتسلا] هيا ةلمرماا عباسلاو سنا يفشو قوعدلا3 نمزضفا لات علاب 1 92 ظ

 دا, رروابجو عفانك يفي يطتياعو ويف ءايسالاب هيوششلا وكتو يس : طلب قيل 3 2 2 ١

 نع ََضْفف وف ب 00 تنير يااا ا كوب 79
 يلا 5 ٍ 1

 1 ب را 3
 ف 3 2 5 ١ 5 3 - 5 39 “ 5 7 ٍ : 0 1 1 2ك : 5 5-7 '

5 



 مخل | م0 عتيج زج متلو و مج يهصرم | سحف مسحو 4 ملا |
 0 0س < 1 جن درعة جاي 0-0 ولك اديك
 0 ا 0 يل ل يول 0

 ا 0 000 يملا يما نمو حلم يس زب "أجا 6 لدم 20 اني 0
 ا ل آض| مج سوح مياس
 و مر و سيكدبم ذب 3 01 10/0 صمم جس مور نصت عض 0

 ٠  0بر اسكن وخسر وهيب وتم هبت ب01 00
 [ 4 ياسا د اهزبعا ىف لوقو ىرسبلاون نأ مد رو ىئملا ون ىف 35 "ىف نذوب تاد 7ك ظ
 ةقيتعلا مربي سارلا عطلت هركبو دلولاب للا ولامن اورخاوحيت نكي نافر ناو مجلا مما

 5 01 م
0 61 5 1 0 
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 ا
 م و ع
 2 د رانا /ضقو [سفا فنتنلا بالايف د لضفا احلا و ةروَتلاوارتقلاواضنلاو قلاب بالو: را 0 © اكون اىلاعش ٌنلازاورافطالا ملقتو يعزك مان ل اضكالاو والا فخ تسمي (نقاو نقد ىا أَ ا ري ل 0 عن ذالاو سارلاوش قوف ٌبعتستو ٌىَكنل وكوتبس ابالو ١ رهارطت نال ساب الذ ارلا لوب / ئ 1[ 1١ عيصااحاماو صم اكرتو سنا زواج عونا ريد فواخلاو نزعؤلا ك2 06 اولا 0“ ' ا نا : 3 4

 80و وجع ب يشلا باضخنلسو نربلار باسو فنالا يف دامخاّصو نذالان طاعمذ خعولا نم عقجا مل امال را ١ ةبلازا اههىحنب "و مجاربلا لسع عملا و (ٌموي نييبرانعأ ةريرش ل هارك“ ركبو ةجاحلا تو ئعرل ا 01 0 5 هرؤبدلو ىلا كا ذبسو ةيقلا عيوسنو رعثنلا لجن امانا هيتفشا فرط يي ثمر ما
 يتتبنكبمانلاو عدتبملاو ضاكلا مبطي ساب الو ٍوْرَفلا ةج احلالا ”ماوحد اوسلابو مفتت هركتو ' ا
 مب ْفُصْت ١ناد هرب اعواسنالا كيوت يزسو نتف دينا ةركد نوال ا اهنيداطاع 0١ ا
 ٍ _ والا لوصا| هيف و هييشب امال زها ناويحلاد ءاعطلا 3ص الا عطا 138 41

 ظ ذوق ولو ةفنضفملاو مرلاو ةتيلاد ديبلاوري ءزنخماو نملاكم .١ مهين َّيسلاو ناتكلإ نفت 0 ١
 | قىتلاَو ةدوبصلاو توم تح ماهتلابئرتدا اًضّرغاجَولا ممل ادةروبصلاو: محلا رئطتلاو ا
 | . ]و كامنم رذ داون امولاغبلاو "َيلِهالا روحو ةيفحولا يحاول اللا ؛لكعو تيت 2 1 و 50 2ك
 قي "اها زك ونام غنولاورب را (برِلَع .اًرْنٌئىورامو بلكلا هشة اش كلنا ولو هويغد لوا
 يسالاو لكل اكوبانب يوعتيو ميلا هرانلا لعدن عزلاوهو ءابشلانمربان يك د 2 7
 ىذانا وريِلهلاَو َرَّيثحوأملاو درفلاو ليفلاوريؤلاو تول ا ٍقشولاو بيؤلا ولا ريكا يرش

 4 الا ملا و نايضلاور يقنلا اووقار زلاو لرلؤلاو لولد عوبربملاو بنرالا دبلمتلا# يلا 7 ١ ثلا | رتحوللقبو لعولاو لاو لاو مغلا عرتبلاو لالا لحد روبطلا جراوجهيمجد بالا ضل يبرر 2 أ فكيادصلاو َنِهاشلاو و رايلاكز بلاكوب زاسيو وب ذعاو نعي يزلاوهوروبطاازهبلخ يذاكر وكنا 0 راو ظ
 اهررسإلا وي مِقنو اهيلجرب ورمت "ل اوطزجداد راصقرب امير عليك (,ميورماد يع بذلا 6 4 ةليوطأ ةبيو'> عوبوبلا مل لارْوَك ع |_شلقو قيع او 'كلرلاوضدالاقانع و لصاوحلاو“ 1 وما شآ
 ظ . نيهلا ةدسح بزذلا ةويفص"اًخوبكا واروتسلاررقىبع يو طلاب انددعامل لاب >2
 ِْ :ملاثلا ىركرو اكرشلا م] لاتد ناوبح ةفارزلاو ةكوشس رب نذانقلاميظع هنالاتب يح ظ ١ء لذلذلاو هلاخور انرنعُرل لاقي لعنو سبني ١ نكامالا ضد تويبلا ف جرت حلا ةربرش ١ زل
 كو باقعلازم عوبوم وةرادخلاو هتبالا بارغلاو ةرافلاو برغعلاوّبخاك مخ ي]تقيرم اك ا /

 ظ ا 0 ظ 00 م

 4 ل

١ 



 زيطوعو زضاطبلا رعد ضكو ناببس عر نوكيذ هانعمو اهريغد بيلا ورتشسالاك راس

 الور يبكلا ذوسالا ُبارلا ٌقعقعلاو 'ةخولا موحد ريك امونعمل لاتينا ارييطلا طم صبا
 بارغوهو ٌغاَرل | مركدلو موكب تكسو نوللا ٌيدامر وا قوسا ُبارغوهو ريفصلا ني

 مارخ ولئقوعيشام عبس اولا ئلجيلاوراقنملاًرامصنوكزفو عرزلا لك ايٌريفص ا وسا ظ

 ويطل زهقوطت ا ذك و قاقلل اوشافخلا انكر ةرهرعلاد ٍدرصلاو فاطخل او كلا ول ملاك

 ا دولا و نخا ونلاو صامل 32 للاو ى ىرقلا الخريف جيب ايؤع معدل الحلا ساو ' لالح

 قتلا ةروزرزلاو' ةوُعّصلا هيفلخرج و لالخ و زحدر وفصعل )كغ ءامو) لاو ءاطفلاو
 كلابلو كركلاو جاجرلاو ليرلاو ئماعتلا لك و بيلرنهلاو ةومحلاو لبابا ليقنلاو

 "فنا ءاط ”درشسلا ثرغلا ذاق .اهل)و عوبلا لجبال عطردلاو ٌجدرلاو قازفشلاو

 يف علا ف ةيراغلا ل نموهو كثر ُهَلو راقنملا ضرسارلا مضر يظاار ضخ ن طبل نعي
 و هيلع رقبالر مو وا ٍةبعْش ىفالا ير" د اكيال حن ولئال محايل ّخالاو مويظرضخ ضخالا

 طرا لاف قلقللا الا ايعاون اب ءالاويط لحد هب مكاششيريطلا راغصوريف(سملا ”داطمب
 يوس ابنه«قاجة تاكو ديرغل قدع ميسا اهونكالذ جوي الو عويد أمزموثكا ايينيصاعاوبا

 املا هكلشباكامو ال دالاو ابريل ضب ضيم اامل اويطزمكوبالوُك كريصلا_زاققلقللا

 الخلل بز لاوس" ادن يرن ا خد هيض ضيعد نع زحل نار ياويل نم

 اكلكودالو ون اووفيلاكوبلاؤ ةزئم لكود اوس ديك ذملا ةجاحالو مويغو شربوجلا وعاوناب

 ضيعبامؤالاو ٍةفلتخ ةروصاعيسىلاو ايعيججولع عقيليسلامسا نسعد هزدكلاو
 ٌروالواطبل اك واط ت اكن اف ماد ناو كتل اك هشيم مديد ملناذ نمل وخذت راماك

 تلا حاسملاو ناطرسلاو عرف صل اهرب ناكناو (بمّيم']<:الو ال نوح كامو
 مرح نوماحاوبا: عالاو يربطلا ضاقلا_ لاك مارح برقعلاو يحاك موه تاوذو

 . ةيتكو روف نم ولوقبّى ثان مومن عمسرقو امزتدعاسم مه ةربغو ف ايوولا عنتماو لسانا

 نار سمار سائل | لسنقلا نَل لاقي يذلا اوت اوم ناءوبخئارصلا ناًكش وم هريخزمد

 1 كمالعتمل اوقل برعل لا هيف ٍمِحرن لكك عفالو رشاالو ةُسوحالو لكبح ' مح رب ملاق

 دا رلبل فاكتب برعلا نم مجرب ااو ثمابتلامرلع؛ محو تابطلا كاْزَخ ١3 يمال جا اذاه

 لهاا :داعْو حلو يربو م عردو ترام نول أنتينيزلا يداوبلا نالجا نو د يرقلا
 تإف ةرّسلاو ربْرَجْلا نود ٍةبهافرلاور هيصملا' ةرانيزلت علو ىو ل1 نو كة ةرتلا وابل

 الخ لجون قطتسا نادل فيل ادي ةفشسوا دو ةشياطتس



 دحزنالو تفانتخا قاف ريفا - ابوتساناف ٌركااَهبلاِي 2م ”ةئياطزسباطتسا ناد ما
 مطلاؤد ا َناورْعَو ةمالس علو ةروصلايق اًببْس ناويحلا رقاب انوتيعا موعدا مرج وااوكشوا

 ام هوو داَضطلاق ةريبطلاوابركامعاوناب غزولاتانبنخسل نم لحقوا بَل يوتسا ناف

 ناددوتانبو ٌنالَحملا وتاروّصلاو ادارقلاو ةافنخلاو بابوا د داقلاو رقاد صوب ماس“ هيب

 ازا مْيئتساو امو! تاز اذا مولا موف" سو ذيضوءاكللاو ناربللاو ٍناَقْر 2

 ٌٍمالعْرمو ُلًالَحْوْنإف لفنقلا او اول اربإلا تاوذ نمو هدلو وه 3 نيج ماو تصلاو عوبريلا

 ضال يع ملا طسبنا اذاو ٍنْنلالكاو شبملا ا ٍةمموُلا زمالعزمو بوبحلا طفل روبطلا فلا ١

 راجل اكرصاملك رس واسلا (بيلعر ورملا زوجا اهييلعد ورملا نو د قر طتل انكم ناف ةجاحل الع ووملازاج

 رض خاله اطإك و ومع سعرور كلارك الب ٍسْلّصلاَو د ايجلاب نص الو ” ماو باولو نيطلاو مسلارجياو

 هرؤقتسسمل ناو "نمو اهناذ اهوحكد ٍقرعلاو 7 مولادط اخلاو قملاك تارزفتسلااللالخهيق

 زور زياد اكموحتالا هناذ ْنِحالا اد اررقتسلانمئتتساو هعبطملا تافتلا الف ىصختا

 رص وتو وهيلاعجينحاو اطل ا رشودد ل ب :
 7 ءاورلاف ولاهتسازوجو هيا كوول درا داعم سو مسا مي 2

 , لتقوةساحجلا مدايةرعو اديفرِجو اذا البا 510 ركب

 007 (ٌمغامبوا تناكألمأ ]ةدزعلالكا يلا الل لدا و و غايذلال 4ذلاب امدطوس وج

 املايالو ىللا لسعل] دؤنالو نه وكلا تلاز ةحئارلا هلاذ وح ٌتْفِلعو تسبحولو ٌرجاِجْدَوا

 0 ةاّيرملا وأ يسلاو اليالي يلع ةموكلا» اًبضيبو انبي مسصامكو ةحاولا تلاز

 ىداتفلاق ٌميوغبلالاق صاف لبزؤلا دانكن و عدزلا موحبالو ن4 اكن انالاو اريزنخاوا بلكلا

 0 هكا لسنز 2 مطب احن اكول اد رق ن اكن اف ب وصغم فاجن اش تبي ولو

 ٌلَحِولعَبب تنناد رت فعر احيزنولو مكاو امركم الاو ةلالجلا مل موتي لدعويق ينمازفنا»

 بذ وفصوارو ووضعوا ةراؤ ميف شام يذلا يلا شرلاويضملا رسولا نات

 نمقوومهنا دامجالاْؤ حو قابلا لكوبو واحس هيلا نعت امهر طاٌرماجذاكن اوك

 مشد د>,عاذاو لالا ًاليعهاطلاو لضالا عارتجترال وا ابعوق 5 نطلع لعن او : ةما

 0 |هركبالو ةساجئلاىالخ امهويغوا نيعبوا هان ُهَماعطا زوك' هكا (مرحزخو نيب واع

 الاب /راخا لوكأملا ناويبلاو ةساجتلاب ىيمسملاب وصولا :وكايامكس جاب قول سدا ضييبلا
 الا هبوعتسا ل الح نإ أمي اكوا نطبو رجوي ىؤلانينجلاو دارجلاو وسلا ٌعسسسبو ك0

 2 يصبو ٌبرطضيًالبوطاَ امرنا (ماذ اوجاع كمال اةلجئفاد ) ١
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 10“ ب < 0 تي ا

 0 + 5: 6 00 م يح ل١ 0 ىلا / ف 1 ١ك 1

 - 5 6 0 2 0 م 4 5 121 ا 7 1 1 ا 1
 7 1-5 0 20 ذ1 06 ل 0 1 ل 8 0 07
 2-3 ىلو لحثامو ةرفتس ةايح هيف ددسار جوخوا جولزملا ةثرحوب و لاخلا يع ا

 ظ معاكس مو ابنة ررشما اربظظت د ةفضم ترجو ولو جرجيلا قرم للجد عبخا يي ,
 0 «دلو ناوي قرذا ذاو حيف عورلا مدع :ركما ناو ٌتَمّلَح ُتلَكَش ناو نم تمر ُ

 لع هبال هكون حوا ةتحبسكولل ماحبك اكوام نيل لحس 7
 ب باققاوز ياكل لاو ساّتكلا بكف َةفوحلاَءانذال ةساحفلاا ا لطل اخت جبَسو 0 |
 اي هولا مفاد دا 7 ن2 0 د

1١57 2 0 

 واع دب دع و
 مك صك

 ُ 7 000 وضوولا 2210111011 دع مسا 0
 5 02 نيل ملاطلا و ةونجًالئلرعاشلاءاطعاك ”ةرورضديلا تعداذا لا ةحيانلاوراّمزلاوجاك 5*9 يع
 0 صو طفلا الزخالا ع ابركذ ]ثمود عملا نمونكا ةنياندواهقح 5
 0و دع سو اجرام يد تا دبل ارطضلا 22ج يلا |

 تين بسال جذاو مارحلا لوانتل :ل زكا ٌيوَلا مجانا ةقالخ ل ال4الاي يضل يج 1 1
 02 زم فاح زكا تحف لكالا هل ءلكتمل هيل يئس اول لب تولل ا فون نا ىلا عانتمالا 0 ا ا

 0 0 وضيوذ تقرا نع لارا سولا 6 كداو قئلاواكاملا ننن /ي 6 ١
 ْ 4 اول لح ع ..+ل أ 0َرَمَجوٌربصْؤ يعولو توللا فوتكق ضو ملوطوا يضوخ زوم و لح ند 0 0 ظ

 ظ ا فيرح نملة مالو عوقد نرسل قطرتشمو لا 0 ظ
 ظ 206 ودب انا وبنت الو عيشلا ىلع ةداب بزلا ]حياك قمل نْسياملكأي ل كالا بح ك0 ظ

 كامن ” لع ئوفشيال نا ناخو ٍه داب ن اكو عقوتب م ناد .ةرورّصلا دوعإ.ةلالحلا و كوتدو >1

 0 0 و قال وت راو تلقوا عصا هلع شي جولامطت ا
 اين :ط اكان :رك نام وعض ميشلا لما قمرنا ف عرصتقيف عنتموا سي[ غ وهو ريغلا 0

 0000 :يغواركسماما ول انتل طضي جذل لاو و7 كا
 ا 1 ماكيف ريع اًماداعبب ةنويجلاوي و >الاب وحد ايفرصب يودتللالو 20 24 0

 00107 و لميا كراتو نصل نزلو باطلا ترم يحل )فروج مونمعم تت ا ا
 0 ل رضي وللا وهاعلاو يلا لتقزوجالو نماصتلاءيلعسج »نمد 2 ْ

 الان

 ارم م 0 ا ا 0 7 0 0 0 3 ع 0 ل ن١ 77 دلي. تل 1 5 5 ١ كل د ةخويلطمو 000 ل مط كي 55 هل و ا ْ |
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 ٌقوا كوتلاو نوما ناكناف اهلكأ يلو نخل نمٌمقلف عطينا دار اولوريزنخل او كاربزنخ
 00 ,هريفلالالح اماعطدجف ولو زوحال (ًماطم كرش الفالاو ٌمرحَّرشا

 ناو هس ن اكن ا ٌئسحارففربخلارثاولو هيرو اًيطضمن اكن اف ارْضاح نوكيا

 ةتيلانملكألازوحامررق ٌرطضلا|ماعطإ زي اس نورك ارفاكن اك

 _ٌرطضللوالوا ٍلاحلا فات يق هبلا كلاملاجاتح ال ماعموا اصدواّرطضلا ن اكاياسم

 الاوهو بجنالب ابللا وشقة زخالا بجو وقيلعتد يداحلاذ راقإ ارق هذحا

 ان د ناض داتكالف ىلا ال علاتقلا فاني م نحرشلا يف ٌىفارل! طصوسلاو ةضورلا ىف

 رمل هل حك رادج دو ماحطلا ناكولد ناضالف اعوجت ايناةوتهالو صا صلبه رطضل لع

 امزلاةن لا كلذ نق مؤلف مو ٍضوعب لزب ناف ناجي بجمال زللا منايا كتربحو

 ٌتالرثكاوالشلان اكو عج !مزلو عيبلا مة ذرفاناد لؤكف هذرفب مناف رزق ناو

 اسمو لاغ ةفسو لثطلا نيب حيسباذ او ا اهوكم هل عجتالٍةوورّصلل اغلا ملا يرتنسلا

 دربلاب كالا فكك م نؤهبلا ٌةذرص حط قف هسلائانان اكول تحب يو مثيلا
 ا

 "ديو امض ماعطلاذخاز زوكانولو ةتيلالكأ انمّدخاو ,ةروعلا نشك اي راعوضب و

 يول امْؤَل ن اك ٍةمزلاو مارنلالا ةمزل لام ةَحمنيكن مل ؤاو مقر اًسلازخازوجع

 ةزخأ هل ةرنكاباطناوا اًرهفؤزخا 7-2 للا رغب اا ذاو ةفسش حس نيالا لو

 ءييسملا دمزرلبوأ ذات لق ةزخا ناكمأ عم ٍةدايل اب ةاوتشمل ناف هيلع ةلئالاوارمف

 قرص نايا و ٍضوعب عد رهط لاق ولد هيلعرضوع الك ةحابالاب حرص لو ريا

 كمل ادعافرشم ركلخ ولو ةمقلا كسا مرلع قضم هو ةرجوادا رمق 'هرُجواولو هنيمب

 ةرحالا برع ؛ارجاتلاولز وخال صيلختلا ةمزلب 'هئالةرجا خس ا رانواوامذ ىف رع

 لربما اقبال بحب يدالا ٍاقباللاملا لزب بجامكداهرتدتنو
 ُقشوملاو ف رجلا بجحيالو صولا

 اييطرمأكالادلو ءماعطال اخذ ؤمزلا 8 اشو خاج: مرسم بكل جرلن اكولو_روفعلا بلكتاو

 تاكولو دف امرغو هلكا نطيل واخ فرك نيف لاخلا لكألل تكد اههنال

 هلهوولامو كلا اكامئامفومض اًرهاح ن اكناو كلزكف بياغثلولاو ٍنونجيوا صل ماعطلا

 زاج ضرس ربزبو هر ماع ضيوملادجو واو ةَكِنوصلا لام عيبزوجي ولا ٍر وصلا نم

 عبس سبر زنا عشب هزرخ ٌتخا كنتو هريخاو دل مأعطلا ناك يملأ ١و "هكون كا

 تود قنلاذ لفاونلاؤصييز لاا هنطاب نود و ماعم رفعو

 يرق ازهثادلاوأ لفاونلاةرنكىلاراشناو سنا (ضاخا ارمني ا ءارو_ضْفلا



 تيس ياض اسم ذاضتسا اذا ينل زاوبحالا هو مهؤشو ىوللا وب ريحت 0 ل لا و ا
 هوضَوابةمولو رارطضالاو بسلا رع لوجو ةدراولا ثبداحالاد بالو نْنفايض
 اذكو ومي ورك ايف اًءطضم نوك ناالاو د داب تا مرمال نازحي يكينزوا
 نيكيف ثوجناو اينحان م :داعرج لو ةجراخو ارارجلا ل خاد راجتسالا نم ةطْقاسلارافلا
 نلف 36 89 ميظو عب غنا مهن ذا الب يقدرصو هبيرق ماىلبزملكالا زوجت جايا
 ةكسوتلاو فضلا ىرفكا ةجايخال الحلا الاف ْيححسيو وشللا قوش لالا لك ركتو مرحكش
 ىحع يربالاربنكت 5 يطال مولا رابتخا 'لٌثشلاو ٍةفدرعلا تاقو الا لايعلاولع
 مَع نل هركب نائتساهد_رلاو قبسلاب ناكل عامساو ماعطلا
 مانقلل ةَّرْعِوِبلع دوتحل انوكب نا_.اهالا ناطوشم 55 ةريرشس ههار ,كاوكرد يرلا
 اود راياةلغبلاو ليفلا يعزوجيد لبالاو لئن ؤمبسلا يف لضالاو ءاسنلل نان وكالازعلد
 جاقإلابودبلاب] راح عو تا ازلاؤقيرازلاو رب الاو نآلسملاب را وو حفلا عاو اهيقيغونبانا يد رجلا و ؤبرعلا مايرتسلا ع 'ءلضانملازوجخ ور قبلا دعزوحت
 يحاو لكي زي ناوهد رجا تام زم عز وجلد جامرلاد فويسلا ٍةلاجالعو قينجلا»
 ةحابِسلا عد مازئالاؤعو رويطلا نمد هريغو ماها ىلع نقب اسنان وو خال اىلبارخجما
 يطعزوجيالو موي وجال وخال ةعراصلاٍلعو قراوزلاو وامل ف تارايطلا لعد

 بولا دبوفت الام عز وكالو 000 ا7 7
 خخ هرىمو هرج 5 لح عى وف ولاو_:زهالجلاو قدنبلاو 0 الاد يرطشل اك
 ل ازيوياسلا مطوشو اهزغ لذابلاو نانا! تناف قباسلل ةرثكاو !لاملا طرت نا / فرالا لب ارم دة ةامرح طراطمو | قبس بح امهفسسال لاما اييرشد ٌةياغ انتيْيد ول وامه اممواست ظوتشيو ةياخلا و فقول مالع' فانا ٍرحاَبَس اك برحلا ف «ناعنمسالا ٠ ثرحاذاالا ءاملا خلفا ازكو بعللا عاون ارباسورتولاو) ممول لي ياه
  يااللؤابلا مطرشسو ةئالث ب اسننا دال امتد ورا طي وك ينملاب اهملوا ناشلل هطرش ناو
 اطرتش ناز اجة نو دوا ل لوالل طوشساه تمل يرش ناو ل طبل وال طرخس امرثكا !نائللهزاج

 وم نإ يقل اهداجشأم نل طوس ام نهرحاو ركد طونسو ةرشعؤباسول وح شلت د: بفعل ءازكا باسا خا امازهْ ماعم وب يواسي نازوك الو هلش مل طرشامنو > لكس ظ
 تيا لف قدس مس | (ييارسانلانمّرحاو واماعالا لونفد نإ ايت رادل رشم د ازوجم 46
 2 710 00 داذكأ عراف تغبسنا ل وفد ناب لا خا مؤحا اهطرشش نان 001 ؟ دعوا اذكلاملا

 الق



 سوه اوطرشو اًهعاصق انشا لالا جوتحاو نين |زمرثكا ا!قباسولو كيك, الن

 ِش وبضلا فلك اليرتنس الوز اًجاَجوخا امزخا اربعه قبس نمو ةجرخا اريزرحا
 نخا للا قيسناف ازكرخالابعلف قمسنمّنإ اطر نا نزح نوكينا بارلا

 ف اميغبسن نام اسوا طك سوف نوكنا ع

 امرحا ميل اءاجناو مم رحا ول الف عم اجو ةاقبس ناو امئامزخا عم اجو
 ا راف "ل2 ؛ث امرحاوبسولو_ريقباسللرخالالامو ملال للحل عمكذلا لات رخال
 باكناف جند الذب ببحاوريخ كمت (منمرحاو لك يبس نوكب نأ رسم [كللا ل لّواللر

 قتيلا رواسب ٍدِمرقتب مطقي رافد يلعب مَ اًعيحضاهدحارسرف ظ
 فبل ازييزوجصو لغبلاو ارامجلا»زتنوغلا و ريهبلاوسرفل نيب لقب اسملاز وخالف شيلا ٠

 نيلابًمأنيبكالاو نيبوبرلا نييعت يصر اد نضل اد نجلا دىيتحا هرابغاو
 ف صولاب اماني وجبال 3 اف يياولا قالخن يوتا !لاربالاسكعلا زوجالو نصولاب ماو

 انلا لفعلا لطب (ييسضناب ابرج الاسر ةتافآ نيتبادلا طعافبسبب نا زرماثلا .
 0 عاطف ابالا ايبا نالصم الت سجكثاكن : ايعطق كم, تييكخ اسما ن كن نا

 هًضحنو (سِعو اي >نوك ب نازوجدمردقلاوىمجلا مولعم زامل ايبنساعل اازطب
 57 طوشسوا تيشامىيطع !لاكناب ًلمررج اطرتس ولد ًالجّبومو ًالاحو الع هةضجدو نيد

 20 والذ ةرسفلا 0 | لطب فصضو

 نبل طين قباسلإل !دع طرشسولو لطب بخ ىلا ضان !اكوا اذ هرب يتب اساالو اذك
 تناكنأو تكلا يسن فزابتعالاف لبالا فعاققب اسما تناك اذاو َْقَحل لطب ةباصصا
 نع ءولو ئاثلا 6 اسلاف ميجا قزحالاد 'تاريملاطسو اهدحل سولو قلل تا

 , و2 هول فقول اذكو ا اقباس نك مارخالا مرفت ضالا ف ةاجا حاسه
 امجرحالوسيل 0 اوُفباسلا -ب بيزو قوبسم لعل

 _لعلاوراملا ىف ةٌدايزلالألضاف وا ناك يوضفم هدجنو يا
 اًفالومفلازمّزبا الو لاجاؤحف نحباكد دب نهرلاو قبسلاب ناضل از وجو امش صقنلا الو

 4 000 ودق |
 رحأ طيرش انس مرد ١ م3 لئلارجاُت :قساّرحلو قبسو اصر قرض ذاد

 اصلا ةفص بنا يقي نيونس عم يك نإ: جذباصالا )ؤاشرالا دع دع والاوب
 كلو مشي نا اوهوٍنسسلاو طق سيدو بقي دك ناوهوو قرخلاو د ارجل ةباصالاوهو ةرقلاو
 علو اكلطاولو ل فنبو بافشين اوهو ىفوازملاو مزخكو ضوفلا فوط بسيطي ناوهو مخ



 صوغلا

 00 نوك.ناولعالضانن :هلو ايسر اهيعبالوبتلان وك نإ ناريعالضانت ولو عرقلا

 يافِتراو ضرع هالوط_ضغلار دق مالع ينل اكلا خامق -بصللالا ظرشو ٍةرثحاو
 قشرالادعكسلاكلا هيِلْغٌزْنْمِق ”مولعمْ ص ع كانه نوب نا الا مضافألو ضرالازم

 طنا هلع ِناكِْتَياَمو ا ٌةسخُيِمإ حوا ٌةشلث ةئلث وا اًمرسامسْؤَي ون لكن ومب ٌةبون

 روزل>رملإلا اههذحار اسي ن١ ةزدابلاو طوتشن ل كيقد ةظاضو ١ ةردابم/ ناب أصمم

 حاد لكي رف "لاف نرشع نم سة ب اصا يلا قيس مننا اطرْشاذا اميكذب اصال ندد
 لب اتمأطوتينا طال ه”لضاف لوالاف امن هد رخإلاو ةضاعدجإ باصاو نبوئسع

 ع ضوال 'لضانف 1 مولومد رع ول صلخ رض اكرتلسا ايم جوظو رخال قئاصاب اهدحا

 ايقؤحاباصا ناو لاضن الف ندع 3 0 نيربشعنم

 4 دل المش نا 1 0
 "ةتبرعلاو ميسر اذلايسفلاك جوني لا عون نمل اقشن الا ام أف
 الو زاج باعصاا نار ادخيو ناميعز معمتبصتناو قرضا رفن ونجا

 الفألخ نابف يأ هنا َنطؤعنيمعزلا حار انخاف 3 ةسيرغدن اكولو ٍةَحرفلاب نيعتلا
 :يقارلانم صو لحاو ب مكلب انمي مرخالا) بزحلا نمطقسو مفر علا لطب

 مين مل هيك نييزح ا رحال ضن اذاو ذقحلا ذو تل باقم ف جخنمف اوعزاننو اوزاجا

 يو طرنلاع دا ةباصالا ب بسحطرسول لؤال ايف مهتباصان بير ليتك ةّيوتلا
 قناولو لصتلاب اهياوطحايرتتش يف" ؤفوصوم ةباصاوا قلطمٌةِب اصالا وشم

 لفالاو ١ واط ف ميتا رؤسفاوأ اةميتو اصح رخو لسوفلاسك

 0 كشالذ اول بلح ىيصوم مشا باصاف وحلا ويطويم ي ىلا وصوص نم عزل تلقت ولو هيلع

 ا طرز تاما لعيب الفاشسللا عطوميلا يزلا تلقنولو هيلع
2 

 ' قلو كك ناو سخي نبلف لقيم ووتر ُح ناك كلو فخ ”0وُي ناو بِشّوسْحل

 واولفُسَ نإ رسابالو طقسو ٌداعو ةبالصإصتلا لول اكو بيحس
/ 

 يرصد ,ةرابطلا وب اغرمّربالو ”هركيف وز وست“ ”ةكوحخاك نحب نال ةدعجلاو

 هس سولو ةييا ومريم هيرغسمو جهاأعتا يارا" 8-1 هل اهيطلا

 1 و
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 يئئافلا ورش ٍةيلوعلاف والاف ارطو هياط سو لا
 نوكلالناب نم يعن ْنِإُ هلا لصي نمو لوبد يوب نامزحول بالنمو قب انكض رف ءاّضقلا
 ال ميلعز محو لومقلاو 0 الاردع,يسفئر اهئاو تَلَطلاْدَم 0 طب نم ٍةيحانلا كلن

 مزاج صا ٌةْريغناف ذل خصب نمكانهو يعن مل ناو ا
 ًالماحن اكناف بلطلااًماد هبال لوبقلا ملف 'هلِنِم ناكن او ُبلطلا ْهُل ةركو لوُمقل
 ةبامكاد نكيملو هلع سانلا جفدننب اد ويشمن اكوا ميج رسانلا ا

 07 "ني اًيكؤل ن اكن اد ُبِلطلا ل ينس لاملا شيب نم كم تاك دول
 كلا: ويلا هل تن لف هنو نم نوكناف قاسم اخ اان هيلعد لونفلاو
 ٍةبلغو ودولادنعئك نكت اهضانحاوا ىلوتلاو ثلطلا امس 'فَح ب و وشنو و اذا
 _ريبخ ناكوا ل وتمر باق ؟ نيرا زهد : ذ ىوتحارذع اًماوىِْشَنلا قب نظلا
 .بملاطلاو :ماوحكرّقلاف هلوع مورب ب او يشم ناكناو لحب ارْوج نيس

 ذِخآلا و زاج ب لطلا هَل تمشي وا نيت ناف كيلا مزبولو ًيوضفموا نا ًالضاف حورجم
 ك5 ١ذالؤبلاو 90 آَذَيلا ةلزاجالاولامإل لبيد الا 'ةبسحلا يصوت اذا امك ملا

 ئادبلا ىلويسلو ة(اضقلا ٍةَعصبنملزعحل | و "مارحت خيالاو م الاو ُل عبالي
 لمار لزعو لعن ولو ةاّضلا ٍةْيص نمل زعب موحد ”ماوحّرخالاو ةاضقلا نصير ارجاقل
 يخول »هوندا ارح وشراب لزعلا َّنإل هب اًضقىبعل ةالاواًضأَق رص م لِؤابلا 3و
 كي ونفلا لوف كليلة لاو اخ كوسا ل وطصالا رمد نعا هروطح حاولا
 قطنلاو ْرَصِبلاوْوسلاَو ئيلكتلاو ةر ةكزلاو غيرت اقلاف اموت كلاو ٍلَوعلا

 قارلا هضْعبلاوحوربش اىتلاوروملاو نفلا يلون بالف > اهنجالاو هب (ن 1
 حا يذلاٍّمُماد عرشسلا ماكتع ايل ماجلا و قسافلا و يئالاد مسالا نونا ءيصلاو زو

 ولو ءاطخال ماس نوكناالد حب انركلا رست .نارتشيالو لبو ازجرم و ريكي ل
 لستن و ةروُرضللْاًضْمنْفَن الهاجوا اًمساف مام الا وف طورخملا هزه عا ار رىن

 ب ارا موضات نب (ملاع اضع الا»ساوحل الماك ٍسْطف اذ انس مملح قعلاوقا و نوك
 مشا اًهدابُج نوال او ؤدكسور قود يام اذ جيلا قرصا (ىضلانم
 ٍيَوفشلاوزعلا هب اع أيسر نوكي ناو و دش نعطي هدر نوقنتسب اًئبكصالو
 زا رانك اهرَحْل اًنوُم وما لعي ناب د د ابئجننا اة ص ص[ امئاور بشلا ٍةباطْسإيْا

 ”الوض هن فاذلا بلقلا م ظ زع”هظفح ليرتشمالو ماكتب ئاعتباهلب هيب ١



 قاطو ماعلا ضاخل 5 :رعب نا ظوخشبو ايعبمجال ماهل ةلعتباَس ملسو هيلع هردايبص

 قئسلا و سرلاو داحالاورت اولا مسا نمو خوشلاو :خانلاو يلا '!محلاو َقّيقملا
 وباصلان .م,العلازبواق !كسلاثلا ًاليرعنو اًصرُجَءاَوَّرلالاحو طعما لصتْلاو

 لسافلانمميصلازيبمتو ْةَّيِفُحوهُيِلِجسايقلا جبارلا | افالتخاو عاجا مهدج نم

 لة فرم وكلب مولعلا هزه فلا يرتشباو ايارعاو حل برحلا ارسم انما
 ثيداحا مساوعم ١ رضاه لن وكب نإؤكيلب اهفأ رف تولع ث د أحالا ارسل ةجاحالو اهينم

 لب ىالثخالاو عاججالا ةضاوم ريموت شيال و اههريغو ىسنلاو ي هل موتلا ننسنك ماكحالا

 ضع قفاو ْمَنا لعب ناب عاججالا ل احنالْوُل وق نا اذ سقي ود ادرس كف يع ناؤك

 ةفرعسازكو د ردرصع يف ترّلوتلب اف نولّؤالا لولب ما هن .اًميظ و عبلغبو نييزفتلا
 5 هو

 ةجاحالف هئاوز ةيلعا ثئاؤتو اول | اجججا كييرحلكو غوسنلاو عئانلا

 طشانا مولعل اوه عامجاو ه هت اور ْدَل ا :نع ني للاذ اًرعامو وْ اور دنعن كلا ىلا

 ٠ نيو يسم 1 عوشلاب اوبا جحد قف ئزلاولطلارهتجلا يف

 58 ا را

 2 1 تك دراما وا جراونملاك عاججالاب 0 0 م

 رسولا ممول نان هلع زيكا و هلوتفكةرحاو موفد > ّنعت حلا طبر ابرعتلا
 وفن س ظفل ماىلا ْمِمْجَانباْدِي طا ضبا
لص خلا ور خ ذلخ نيرسفن ب نصي تبت اقلطملاو ىلاهت علوكوحا و ويضوب

 379 7 

 , نا | ةخكااذاو ٌنملحْحبناعرملجا لاجالا تالواةاعت هلوفكُت هضوبإب

 الل فذ وا تياس ألا ضو هزيعزم ىلع لانه عنا لبقنم

 «-تقرإب ضف اًول افاد نود وجم مياس نم نو ماظن يذلاو ىلاعت ءلوفكيف وضومالو

 ةراب ف ًءاطخ (نماؤم لسقنمو ىلاعث ل وفك نودي ووفيت اند 0 ا

 مررافخاولَالَّرلا ماها دال ضف ام مامي لاجالا انونعريملاع”لويعْوأطلاو جنم
 نفاخ كطوادتولوغك نام ضنا ةرغب رادع نا لوك

 ال ل عجضلامإ محن او زرقبللا نابت اهاشبول

 597 ملسو هيلع ههنا حض يت رو فكد رولا لع هَسالد د ضم نَا ةاكزلااوناو
 رح اتم 2 ءريتاس قول رطب هيد سيتا ايما ساو تمايز داماك

04 
 لوك



4 

 انلالانقلاز انعضكاو ملا رمالاد جب هود جيو تحك وانغ يان ملوغك ْ

 1 زوشاع همن ا م ا ْ

 نوح سا اوغنااونمازبزلا ام ”اب يناعت ل وق حمر عطتسا ام ها اوت افىلاعت هلوفك ٠
 ٍردغا قابلا طز تا لنا كايجا انهن ىٌاتفلا ف ئوونلالاقو هئافت

 دحلا كدر اهياسايقلاو قاد يجيفع سو هيلع: فسم ةماعلا ]
 دوطاونا ةداعلا تلاحا (فلص تاور تغلب امرت اولا و امزنيب عماجيرُخالان م نيمولعلا . 1

 ْ ةنافرانلانم ُهَرُجَقم,ٌويتيلف لع ب نكنم ٍلسو هيلع هساوص هلوقكب زكل الع ٠

 | 1 نمل رعمُي دهردداحالاو ناتنبام نبعب دل! نمو َنوتِسَو نانا ةباوصلا نم ويورن
 نيلاك لا ا لسوملاو مرعوا ةب وصلا

 ظ مندا ص ينلا ىلا“ حالم لا امودتسلاو يسو هيلع ايصدسا لوس ٠
 0 0 سو هيلع سنا يصد لوسرنعرعنع جفاننعلام ذ ذيادارك ا

 يلاسؤ عيب اهنءنبا نعل "ا. كضوفوملا ف هولا ا لسوهيلعمسا طمتلا يلا ةادانسا
 نعفانزعكابك فوقوملافو سو هيلع ساو هددالوسر نعديب نع ههاربعنبا
 نع مدا ضرر عزب انعشلامك ادصلا نم < يدانلارع ةاودام وطفنملاو اىنعدجا ضررعنبا

 ظ ظ ةَلِعِايِقامِإ [مزموحل وزكو خيخاما و غٍوجامارسابقلاو يسو هيلع هدد موت انع
 ظ 2 دن دوك تا ضو لال لسابق وا "نطستسموا ةصوصنم هل عقالقد
 ٍقرافلا سب هرقل رصالا نيبب مجبل نوكت ناوهو لض لضالاٌو عمق قس ايفوا ٍةَدِجاَو لع
 وقر اقلالاونحلا ةقراخ ئتني تبعلصالا عرفلا ةّمف ةقئاوموب فرج امّئِللِك' والاف
 ةززلاب ٍةَّرذلاٌقوفامو ّنا امل لقت الذ يلاعتولوق ف فيفانلاب بوضلاناهلاك دعوا

 اوهقفن ول ظيالد يل اهتولو وثقة وقنلاب مريمطفلاو ؛ هود ب اًريحٍةَّر ذل فتم سبرم ات هوقو ١
 للا يعلالاسايكوبلاَ 15 هَنَيَبْإالو ٍةقراَفملا لامنحا ليزنالام 'وخلاا يفاثلاو
 ضفارقو هن وزخان نيكو لاحول 2 ٍةصوصنملا يأ -_فملاثلا حلا داعب

 كوتا زما وعول للا سايقك طبت ا يا عسيلارلا وو + يبق نمازهوضحبإلا
 كمويلاوه رضا لع نوكتنا ل اميجال طي ايف الار بايقن ميو تحض تك
 :عامجلاوطق رمابفكوأ ةلاكذل اياب رص خلا وتلا ]يف نمازهد عرفلا 3 دوُففموهو
 ظ زيا ربوجو ف عرغلاو دال ياوتشا بيس وخاو لتقب زانق يلعاس ايي ريحاو عفن
 ظ بن ملفت يملا لعد مالاوس يفك داسلاو لصالا كَوْدِحا هَةُلِعاِلماَسِئلاوهَو



 ةراداوا ضف ِلاماو ماكياج ا انين اضلا ف دم 58 قبلا ةكرشلا
 ٍلماٍيع زمايفف ضحوأب حلا ذاهب اعرب ايفف اههرخاب نجلا اذاف بلص نينكح
 مسج خرعحالاو ويشجع ني ِيِسْفا ذاف لوصالا ةلعزاق وك هد يدا لذالاف حاد

 اهل وانا اند :لليرك زواق سن مامالا دعب ذم ء اخ دا 1ةالاق 0

 لقرب العلا نجدد هيب حو هرضحا الاد كاذذ ملول اع يلو نمل اح فرع نا ياللا

 فصول هد ناو ذنب اللاحم اكن مّقوولو هنويَس و5 اًطلخو ”ةناوبجل سدو ا ْ

 ك2” ]هه نييعنو كولا نت ٍةيلوتلا يف طوتنمو وافل ْ

 '( رنيدلاقولو لطباهئ اهعزمازكزف وسب ءاضقلاو ٌبْحُر نموا ننهّوحا تلولاقولو ظ 1

 نرئقااوّساحلا هَّوَِس املا !اضقلار قعتو نيضاق تيب ومت نالفو ٍنالفىلا رضوذ ْ

 قاد كسا وا كك فلز تساوا كولو ءاَصَقل كني لوقو ٍةّيِلوتلا لعل رءاماعس
 :ئامجواهنْد َدَر وا كيلعْتْلَوعوا تديننعا ةلوقد' 2 :صازكا ةدلبب كحا و ارسانملا نس

 رظنا ولوتكل امتحالا يفنيام امب نقد وح اهوفحنالة يانككيلا' هن قئسا واٌوُمْضَوْف وا 1

 'هفارلا لانو كفا لوبقلا طظوتسو' يدردالا_لاق كلع ةَتزمعا ابق مكحا اوربا تلك اق ؤ

 لحنا ءاًضقلا هيلو ناب ضاخشالا اف اضأ اهصيصخخو َةيِلوتلا'ميعتز وجو دل اكون اكس ١

 مرعموا مراد يف هناي نم تاموصخيؤوا نبينا نيصخخت تاموصخي وا ةليبش وا . ْ ١

 يلالل نميخ ودق ؤوا ةئسكعو لاومال ١ن ود ٍةحت الا ىف ::اضّقلا يلوي ناب تداوح ا فاّماو
 نهال وهو نكمل ةسكعوا ٍةُديلا نود رارقالاب /ضقلاْهّيْلوب ناب مَا طا 37

 لا كومو عوبسازك نم ُهاَهّس انعم موي واسس يلوي ناب ٌيَمِمْزالا قامو

 :واحايتساو صان نع حالصالاب ول محلا تاموضحلا إضف فيلكو وَسّيَبلا اسد اعنا

 . راكالامؤ ةبالولاز اهل ل ةاكؤم جوزتو ورحل ٍةماقاوريزعنلاو جالا رتعرسُجلاو

 ذطرلام يبو ةصارَقاو بياغلا لامظفحو هنوبت لى نبرلل 7 رئثلا عيبو 0
 وصال لفحفوقولاق ولا وصلا خَرظْناو ٌجاصمل ىلا ءفوصوا وتمت ظ حو ُهُدِلاَم عَن ظ

 فرظنلاو وتم اهسمناو اون مايقلاو وتلا احزاب اهفداصميلا نا 0
 لاح كصغلاب و 0 نكمل نا اميبمايقلاب هج اىنا ٍهيِلا بوؤصملانيِيعتو اياّصولا
 ٌنيِنفلا د صول ز وجنالام عاشاو و جنبالاب ىَّرُمَتلا نموملاو ف ةرطلاد يظنلاوناكنا

 وب نر ةبابج هليل ورجاسلل ف 200 ةاكرتلا ْةَيَسْقوة اكزلاٌوخاو نيبستلاد ظ

 ا 5 دماكحاو مياذاو هطؤشوىفلافاشلا فرطت ١ ةقلطملاٍءيِلوتلاب جارخلاو 00



 ةنم صور 7 ةلوتتلاريبكاو ةيوكز لا باسل اف تو انف ميفوؤتفتسلا 5
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 عضل ياكم نق هويعن اكناو هيلث دحاو الا
 عداشا مرج

 ةنك :

لاو ّرَل ارعلاو فيلكتلاو م 00
بل ةوقو د اهتتجالاو ظقيش

 ليال ط

 ٌْلَمتالو هدام جاب 4 مسفنبا يا يزايو قاض حلا ياو منا ش

املا دليم رعاذا اعلا نمالو وُلكلاَو ةلفخلاو لع بِْغَي
 يزلا,ماعلا و اهيل 

 هلوغب دخون نعد جالو ملا تومو يال اكحاهتجالا تس او

 ظ ديزجتالدا يفعل اك مويلاسانلان الو ئيفارلا_ راق وت ِومٌرفارهاشلاةد امتي امك ظ
 دا هيفادعتو رم بهزهٌفرعزمو يىراج سمانا انتل ن يضاف لقتانعنم واق مويلا
 ا تاكأ ااه هم 'يذارلا لاق هب قخابودههجلا اخ لوغيو بنا ذأ داهزجالا ين

 ١ : يملا ككذودع لكما لكيم :يحجف ةرعاخا ماعلا لب ةريغو رجلا لاف :ركذامدخاملا

 ي] الطابو اف صضازهو ْيِو ٌونلا لاق زوجننا بجو يللا ٌقيِلَقَتَدِي زبغزخلو هيوُبكاف
 شخ ٌوَجافلاَه هوضولاف يتلا ب وحوكا اًفطَقّوَم العم انه تراصط بام لكذ »ضروف اذا

 وفيس لا ردففااذ او” م نحوه صولا رموصف تيتا قالصلا

 بهل اصيل اًضاَنمّوُبالفرلاعن ل ناو باويملاٌةّلط + وكيع هزم عقب نإ ميعناف

 ونفوس توولا فاحت اوسوب قبلا هرتففيلالو ل َييلالوخا ١ٍدمْدِيلَتِل مج زوحالد
 ْ ليل وللا اخنكيملاذا اعْإ كس وايضا ُرُموَتِداحلاٍتعقواذا دارتجالانب نكمل نجم
 ظ بهؤمإلا ُنوُبِسُتْدلاْوْصو اًَمِطَقمْر عوجتلا كبجوب الا امل تحيد اوكأ ذ ناكن اف لولا

 دنع هاد يداشلا ب ماوعلا لا اان عسا ضرر حاد ِرلامو ٌةفيرحإلو س الا

 مهجن ويبشب يس ماه او مالا 1701 لادا وايل نزولا يلا 3

 فالي لامع ن يمؤحس لأ دع لا ملدا ٍلاعتساو ٍدايِحالاَف هيقيرطفع
 واهو هيلع امل اًصوُصسحو جم لامربايقزماوكمت مامالا روما يعاونقو ماكو اهالي 47

 ٠ ارق نومه انريننأ نول باز ورْشَلاو جاوعلانمماوقب زخلي نمازك دن هدم _

 كاف ةلبمزمالئاعلاُد وا ٍلوصالاف ٍبامحالاةٌماعبعزمو ,امالا ةزيمال و موهد يوما وبا
 اهنا دوصتانهوو مشن به زمر عوف قفياناف ربجزمو [صصرَجو وهجر ناو دقاوْصْنَجَ
 فلا روجالوا يهز مل نم هزملإإ يتلا ياعلا هر 1يطلاونيح كولو بقت وزعت
 يونا هم 00 نا يبع بم : "فالخووني هزم كلوريد وحال بشد

 4 رازموفتسم)ب ةهولدالا 9 ليدل مضت ىْزلاو' دوال ياي نامجد ءِش الم 00
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 كيا ناو ةريكلاسي نا نإ هيلي مخ 0 1م ناكن اخ ها 0 ادت أ يذل ليو نكد نار ظن نقم م انف اف يتفتسا اذاقمب دب رع وقابل

 ْ !اٍوعصنقا ناد_صوصنلاب ومنا اردغٍو اولا لكتبَقُحلا حلاو او" 5 للعم
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 |. اويرمتو اًرجنز باوجل ف دشن إققشو اميزيككل ءاؤعاد يارس
 3 لدن مدع ها خدر بابعتبانح دذامكة خيسقم يلح بنونيملا اخاف صا
 ظ . ربع هتناوفل َةالااَّما لاق” البوش هللاقف رُخاْرَلاَسو هل ةَسْوتاللافف لتاقلا وب َونرع
 ربعك تقنا لاقولو اهلطتقا لفل اتق رق اّمِدان :ءان نشل ااًماد هثعنم لْدَقلاٌةٌداَنا
 ثوحاذاو هانلتقةربع] مق نملسو هيلعمسايصولوفل يلون ناناجرماصن 20
 ف ةرعد مناف هَتلادعٍوُدَمإِع ف فرعينمال اسيا ماو لاؤسسلاهئيزإب ا« غرجنال هلك هلك اعلل

 هتلاوعٍف ريب ناو نيلزعوالزعي ابخاؤع 5 سائلا لاس هته ضمت لَو ْمِلَع 5
 نفرح ولو 'لاوملا ءايلعلا لازم تلال نأكل اوتسلا مؤلم رماد ”ا رعوهو اًرطاب

 | امؤحا قت عاولنكأ هلو نخالاو ممعالان رع وهرب الو أمم :(نيبزمل سينا هلف

 رثو لعالا مرق اضراعتن اف نيعرولا يعاد نيالا عواد يلقت همزلبو هريغنيلقنزج
 وقالب لورا ابو هسفنب لا وسملا زوج امنا نملوفدذخا نب بفم كيفاؤج ولع قاشجا

 00 الوب كسل و دقرعدن اكوا َحْزَقيْ مو ةريخا اذا تفل اطْخْرَت العا امتعلا هلو

 قولا اسس“ هدارانأم ليلقلاب بلاطيال وكلا ماهم عسماع دوعتسولا © اىومو وعلا

 انيادوايشالاه صوم طق 2 لاوسلا عضو ٌنيْيِل اق داحايّبتا اكنكييخأ هَقَر َلاساذاو جرحا
 بسن اورباو لا 3 تّيبِلو ٌقشا م اوخاب ةداننعا ٌنكيلو ريك ملك محق اللا لَم

 'هراهطا مجالا ابيئام نوكن الكل" لصيئم يي لجعف صلوات ةئضاوةلكسلا

 ام اذ اذاو شح اف نحل وواظح زم اهبذ فام ين او لاشالا ةضوم قيد ُهَلَو

 نيب للة نكلو هطخوفلا نيرو اهعوباوجحرجب باليل طخيهلغشاًسايبِر وطسلا
 سباح ذاوساي الف ٍيكبرُخو ايا نم يح راوجلا عمبتكولو نييلق
 يالناو هيذابالا (يسِبَكتايو كن هنو حو ٌدَعَقرلا بحاص ناب هيِلَعٌب صبا دلو مم كفي مل

 اجا صوم اينا قوالاو باويحلانم م عندما فتم ةقرجب مناف لاس اهتمامهم
 ةئستما اًطَخم ايد نكي دو ةنئف برضا! مفاخولو اهافْشُمب 4 نان اح اً اَوباَب

 , حيرت اح: ندوب ناكولو ملط لاونحلا نوكب نايتس ساو ٍراَتْكالانم
 ١ واعف ابتلاه حي خام ننال ضن 3 بجو همام رضي قل [ئمون وكل

 هيلدا

/ 
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الاوسااوباذ اتيانتامل
 ثاك١ دان كلفس

 الانمي عزان م

 0 و قسفب وعاوبا_لاق نومالابهزمزكزمدانخا

 4 0 امولعْةضورلابحاص د از امنيباكلا إاصقعلا .

 ظ عماد هود أهل وصوم نيرورشنلاو ءايلعلا نمل اس ونييتفل ال اوحاَرَفَفَتيَن اماهالل بني

 ظ 1 اد نع اهّونتُمَ ٍمَعب "لا وطووخ عموتنملا نوكت نإ قينيو 2 وعل ىلع ةٌرعاويو ْمَم هعئم

 لَن انضم ملساء يقف ةوؤملا
 يه رايق رفالو طابتتسالاو وصف

 | ٠ "

 تابتكأ ذا ورخالا وأولاد يالاو بئاكلاوزيصبلاو يغالاو ةَاَرَلاَو لجرلاهرَملاَو

 رن ونال فو يوارلا# فلان وكب نا قبنيو حالصلابإ عربا شنلا اق ةتراشا

 تخاالأمع عرش نع يوم يَخم ةالّرّضلا ع فدووْفّملاّر جو ٍةواَلعلاووبرهلاوِبف

 وحاصل وجو اك نياقلا كح الختم ١ اول و مازلإ 0 اًوتفيرط رب الو ىصختسمل

 اكااداعزمولع 1 ا اًوتْفَؤ لبان اذا فلانا يواعا

 هنعمل مو جاو اوراوهال الها يونف) اًمقتو بيطخلاو ٌيِريصلالاق هَ مت داون

 رمهلبو اقاو”ةدوْذ رم ,ماوتفف فلّسلا نوت ولسا ؛ييِوادضِفاولاو باسل قس

 نمابتج اًعِرو نوكين ا :ماَكْلاو سو ينال ئوغيلا لاق ”ةطِقاس

 يوتفبإعلاز اوجخالو مارح عرتبملا الكولا عامتسالاناف يجاعملاو 0 عبلاو ,ِهألا

 وهو ي وفلل ًالَهان نمو عوسلاَِئ امل هث فلاكذز هو ميلادهم اععم ناك ناو قساؤلا

 باسحلانميغلا رعد نا ظوتشم اهو اهريغو ماكحالاف يَوتَفلاال هويت اضاف

 ا يقفل اَوياسحلالباسلا

 ليل وضالاف هصوُصن و حبيل اَساو مرعاوقبةرمخاذ همام ابمزماًطفاج قتلا هيي 1

 اامفتسالا همر ف اول تّصقو ولو كلذ حر ىَوتفل اولا لحالوقفلا ف نصل زها 4

 .تباعلا ةفتساا اذار و نيرظانلا لو د نالخل نم قل فاعلا ٍفرَضتلا هب يلم

 يقف ناو الكذب فرطنمو يلا لهاشتيتن اريك وجلد اوجرجتالف قب لاَ

 نقم للا وركفلاواًعيِنساْبُق باوج او جوليو تيدتبالن اب نوكيدق ةلْهاَستو



 انجب

 ٌىرج ا ٠
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 3 لوفد زوجت ا صماكتلامظاولا_راق راجي اومازم أنو ةلاوعحنادع هنّ لب ما عتجاولو يوتف : نكي لول هب اك رجار قا ْذ خاب الناي قب اهوركم ناكذاذ "رهو ٌيدونلا راق زاجوةبانكلا ىلعو نرجاتسان اك هك 0 ١ن ام مرلنالو الوق ٌكيرفاوم مولي يتسلل طظبدو هيج نيورفلا جاحوب اخشلا باك نام نكرموةيافكذل ناكريلعؤ رجا | لل ةازوجالق نعت ن ف نتي نازاجلاملا تيب مانو ذخل نافا نوب وفينا نوال اهوخيد رشنطعلاو عواد نرملاو بضفلاكلّماتلاو َتيبنتلا هاعتمبد مقلخ ايم احكيف هينا بيو "وسسح لأ ١ لف اهوكو نيمو ةطرو نمؤئفتسلا دب صلغل ٍةوسْفم لا رتالو اهب كيل ولج ماط3 ٌبسشحافه نصف صا ذا اًماو رص مدرب نمواعظيلغتلا وا'نفن مود لمح موك صيورتلاب ٍةدمَسلاب  قعكلاوأ مم هل رجل 20001 هرم اعناب نوكرقو نايف كذا
 وشر تاكا اهبوق 000 جالّصلاْبا مح ايشلا رافد احلا د ىالخديِرعلا
 لسفن صن نل لالا تسيبنم صرفت نا مامالاي لعد منيب اذانمألو نيريامد يتعين
 امداد ناز .كئارعم شام كسا واسد
 ظ مارا ةربجاد منلزث اؤتماكزان وا ةنافاملل اهانهناكاذا الا اهوخحو اباصواوريراقالاو
 ْ 0 وا نيهجولاو نيلوشلا سا ذو مو وذ اذنلا بهز مع ماعلاو فديو ةداعلاق

  ايفاثلا ُهَححِعِرْلاَشلاَوْدْعنا انما املا نيلوقلإو هيلع بق افدرظنوبحنم
 وفاشلا موطن زم اهرعتش دي ٌلقتَسا ناوجوتلا ةّمزلو ترالازعانخا هَ 'جوب م ناف
 جراف نام ٌجَوِصلا نه نيِف : صولا باحالا نقتل إيف لقسم ناو هي هرعاوثو
 اذا رح اتلإبر ابننا ان نياوقلاف قسم ابرجرا ف رَعبذ ناهجولا امو ٌمَقَوَت
 هبزوهلا جارلاوهصوضخلاف ييدمارخالا و اًصْوصَم اهذحا ناكاذاو ٍلحاَو نماعقو
 او نورنا ٌكاَمْرَمعا ل نيجولاوانيلوقلانم خدالاو ٍباَصالِل ”ادخرَجِف ولو بِلا
 يبلع َنيِِقانلاب حج ير هناي ْن نو معالم ممزق كواد 7 ادع نا عرواللد
 يريط مولا هاور اًمِوعمْوُعُم يرازلا» جسنولاو "دلو طي وبلا لقَن ام نيجولل نيلياقلاو
  ٌرشكاىف قاد ايا عرب (يلاغنباسارن الن نم تاو نفت نيب نيبقارهلا ل فنو”هلَمَرحُم
 بم رينا هنع ساخر ةفينجإوا بهزؤم ؤُفاَؤِب اهزحا نالوث أ ناكولو بهازملا دسم
 ىلا دف و هجولا ناك فتم مزجزعد اهنول وقم مرج جون ملاؤاٌقْفاولا

 | ناكل امرتشإو اشم تلاثو اخ ناتسم "نزجا ذاق ريكلاب (ضهاأ 0 و ٌقيَس اهيك ثرصنلا

 اع
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 راب رخال ٍدِيشاظمو هايف يدا هركذ نوكين!نيلوقلالحا هب قاس و هلع
 5 اف هكلذؤتعو فالخوا نايجووا نالوق هيف لوكيل اع باوجا وِعَرصقَي نا هروح

 لظ ةالوظب مناف 2 الاب مم رح ناوبن ل | دوصقلاوب لضتبالو جيتي باوجيزسبل اه ظ

 فافثالاب ةاطخ هيا باوجناقاطبرم لِصْفَتَةاَكللا ف ناك| ناد ءاّنْفال ام جتتماوا ١

 ركطزيرب ٌهلضوعا ٍةعقلاف نكرم اذاؤئق اولا ةزوصنم لعام بكين !ةلرسبلو

 ةباوجلا زكرمألا ناكناو ٌلَقَمْلف اهِفامفالخلعباوجملا دارا ناف ْةَصَقّرلافامباوَج ٠

 مانو رانفإلا 6 ئىدتبلاْن اكا ذا َهلَصاتو هيف ةرظن داعب اوحلاٌتتكءاذاواًذك

 ١ تتكولو نكما' هناك رشا ةيحانلا ف 2 اًئيرخداعدق ةذاعلاٌةريغو ئريضلا

 قالادنع تحتِضو لاي لَّمسلاَق وف: بتكيالو سابالذ ايتيساحه اجلا ل

 لوفيد! هيلع هددا يصل ٍدعؤصم 5 هدية لاعَت هساوتعّشلو ٍناطيشتل ام هابل يدان ا

 ههاروجلاول ملوك كيك نا بكم يَسَو عامودا تيتا اانتيلعامالا ان لعلك بيوت ٠ ١ ووش اَسِلن مة ونفع حاد ورم ارتب و يِرْوص جوفسا تو هسابالا ةوَفالو لحال

 توزُجالا قدح ا دريضلا همن سائبسحو ا هننا اًمْبسِف!ققولا ةّساوأ
 ببحت اعْرلا اهَعا نق لياسل ان اكاذا دقينوتلا سوا ملعاههاو هلوقب هب اهجهخيا عيجبالو

 يو لعا ههنا ةزجب بلو ىفملا دمحلاىَوتعلارِخاَذ سوما سال ص سال وسو عة ولَّصلاو
 بلابل م اهيغدارلب“ وأ خايب نم هب فوج املا تسيْشيْيو ةخالفل اٍنالفْنب "نالفو نالفهبتك

 لاف ُنْلاَعَد ناطلسلابق أكنت ىوتفلاناكنا و اود افنح لاول يف اتلالوقيث بهزملاهملا
 تاهو ةززا ذوو هد ؤسوا هدا يلصا ل َّساهعْفَد رمال ل و ريعوا ناطل سا ايفو
 هارب ارمجزم فرضا اناا نمإ كسااذاو لص دَّماعلا' مه هذ: تبين ( باو رصنُح
 نقف "موكل وفن لب لمعلا هيلع وا مرا الخاذه دل >.اونفبرِدَببالْف ككذوحنو 0 ةالصلاوا

 ١وكؤاواشْبه
 ٠ ؤكمب لعفإلاو بات ناذ ناطلسلا هب سنس | ةئْيلابواركرارقاب اره سب
 نافالبافلا ليل وب صعب نو داعب ريك هوجو |ئيكايشرع لبس ناو نقالوقلا
 زكوه باوملا ف طاتحإ (ًئيعوا[ًمِس علق واتقَرمع علك ناوازك اوبللف ذك ت درالاق
 ا 6 اى نعلاسا ذا د ضاضؤلا ريح للا ارشسلا

 نكمل ١ ٌداثنا فام مج انيس وياك ان ؤتسالاوخاب باويملا قصب واذكيفع از الف
! 

 نارزح!ديلفاقو ٍِييْطاحوا مطوع كب اوجلازعق رولا قاضاذاو باو اند

 هيلعامن وؤدْلام كنك نانو“ 73970 دم عيمنظداو نسل و

 وصخ



 ١ يفطر فال اوبل ٌئارظا دا 500 هفديام صرحا نا ملرسلو

 هيف بجو نا قبسالاب# ءادسالا بجف ٌنوتفنسلا م احد زا او باوجلاب هتمف انس ىلع

 ظ جت در وإذ رت النا ةداعلاف تاريمزعإْساذاو نفاد باسل زيِجَوا و ةداَسناف ءانفالا

 ظ قلل ام الخبر د لعل ونال لب اولا نماهريخو تفل ككاو قرنا مدع
 الرمد در وكلا ناك ذاورما واوبنا واٍنّيوبانملوقب ناوزبال هن اف تاوخالاو ةوحالا
 يفبنو انكيلاَحج طي لؤفتٍلاح ندد لاحف ةطوفس ناكن اف مططوقسل رص عددا
 نرجبام جاوا دما ةكرتلا مضت لوفي ناس حو تازخعانلا» ٌباوَحؤز ارتحالا ُييرْس نوب نا
 ةرنعامل (ًقناؤم اهل لها ومن م يوتف َةعَقرلا ف ادا ذاو ناكنا ٍةّيصو وا نيد نم همنقتا
 زا وصح ةرابعب بتي نادل لوقأ انهو ازه ني ميداوجوا 0 ٌباويملا مَ بشك
 يتلا قولا مخرب قا افيقالابو معالاّنسالا, نيف نموت ابو قباَساا *

 اك 2 لد نهاد اهريغْل الو ةكليلا يف (تفمزجتملا داو اًروشنمزخايو ا دوا
 اكو أ عبالناوهد ٍةَحَسلادور لمشاكل دمِلوُصالا ٌةُجيرَتلا ةَويَف وَمِنَ
 رسم او ىنالؤتسالاؤ ملال ا هر سوخوي لفالْصا ِهْفَحَف :

 زئكماو ةيلواواطاناوٍلَوعلاَذ قايم نذاناف ىالختسالا يف ينماغلل نوجا ا ءامالل
 هريغ 0 بيغ عبالا قالئتسالا إلك ةٌيِفصَو دل اضَعَك 1. هل

 ةروشملاىلا ةسيرق ناليريازلاٍر رك ف فالدتسالا هلك يبكلبو ا ندب ست
 (ملعاتلاو خئنمالاب فّوطلا ذ اًعنال ص وهو ”ةئىرسل /ٍناّسايِلاعانم عدو د

 ٍرومالا يرد لكم قالتسالارع اعتولد كذب مْوَعيْن ميلا معقد 3 ذا نوكيا هسا
 لش لام اص وامت مايا منكم ملولد اهتريغو وسب سيب عامسد ٍييادتكتصاخلا 3 زوجي: :ةياولا

 ظ زوران ةغيلخلاو ظومنسيف( نايس را: هش ىالختسالاو ني ١ يلعلز يو وسلا
 ظ .باباكذو هناا ءاسا عزم انمذاككلاَن ف دال هيلا ءاسوبلازمؤولو وضاقلاف

 ا امك نوداهلعنو ةنيبلا عامنا و وفلا ناكاًذائوعلاف افلا بيان ناَّقح
 نيانلال م دريكملابو ا ذابمجلا هيقطرتشسالو ينسب حمس ووش
 انك نالخكتسالا ]طب بينملا جاهتجاب رككن ا بيارلا لع طرت ول نحو 2 >ابجا وا و جاهئجاب

 ' ليخناد داهجاكوّمَحَف وِرْلَقُم د اقنع نال ٍةْلَفْمِداَقَيعا دالخلار رلقلا ىلع طرتسول راب للا
 نالؤتسالا انعم يجو رياتتلا ]لبو ظ0 ء صفي نا دعاّصَولا ال د :
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 رك ظاكناكي كين امل ايضا ول نكل ل امنا ذوجال لاب فيزا ككَش فل تقساف
 , مامالا جصنولو ةلطاب ارتُخ افلا حلصبال نم ّىاذخسا فالس الا انز وج نبحو

 يف ضان اهضدحا لجوا ٍةَتِداحيَو نامزبوايفرطب يحاول كر صخو ٍرّلِب ف نيصاق

 :مسنلاْت ود ٍلاجشَرلا ناك الاوحاو َنّيَحوا جورتفلاواو ءامَّرلا ف ئخالاو لاومالا

 ولا ٍةعقاولايق امنميرحاد لك كنا ىلع (ضالو ول اذكوز اجراجرلا تود واسنلاوا

 ءامتجال ا مهلع يرش ن إف هت ٍداحو ان ام واَنامز امهةناكو يح ناد هيلإ ناضصاقلا فرن

 ا نبامصخملا عزاستولد خلالقتسالا امنملكل تبان او كيلقتلا لطن ملحان

 نيضافلاراتخإَف اعزاسش ناو: 2 ١ (عماج نافعا ٌقسِنم باجنٍنبرضاقلا ياد

 نياقلا بوق ردع اوضحإو (ستناف ُبلاطلا بيا دو داما ئاكو عوف: يرغلا لاق

 0 كازو نكٌلقَتسا (هلالقتسا الو امزءامتجا امشي و بصنولو عفا ايوتسان اف

 جيسفلاو نامعبلا :تالطلاو جاكنلاو لاومالاف (ميْيب: لٍضاقلاَويعالْجَو ناصنملا كح

 ىلاعت هنا دوج زوجنالو اهريغو ٍفْذَقلاَذُحوِصاصِقلا ف ءِراَسْعالاَو 527

 : يال الحناْمَل لب نكي مل ما ضاق دلبلاف نوكت نان قوذالو الو نم نيعمبلاطاهل سيلا

 ظ ضد زمويعالا' يحول رابلا ضاق تانض) !خاقلا ٍتافصمب 2 اف ظلم و يكاقلا

 ٌفرظوتْشس امال نافلا دتاو اونو مل اذا ٍملَق اىلإولع الأبد برسل حميع

 0 رائد لون يالح ناكناف نافل هذحا نكي ماذا تيكا

 زن ينو زخم ل (باواكتنإ ( امذحا ناكناف اري ملكا مَكلاذ "زوم نحن امادلا

 افاد الك نسا نما لاو تاشالا ْمْسياَعِل
 1 دعا عَرلالاتف بيدِهاَس عّرلاءافاول حن هلْ اهزحا مجئاذاو

 . قا نكتماذا ورشا سك عا كك اما بطخولو ركل نكمل
 00 ١ ةباينّنإب مك ع ملا بن مل ب ٌبياغوه دلو اهل ناكولو ترض“

 : زعير .: . عض اذاو موصنلا صج نم الائعرالو يارشلاب كلا جَرئاماد
 قف زادني اعمال تزد تمافق ذا و

 ملازعنالاورازعلاف عيد | رلى يطسلااٌوخ باَكْوَنِعٍن نمسا ةالوث يعرج
 سوخوا هيلع او ئئانلا ٌنْجاْذاف داقعتالا ل ةاكتبالب ترم اوامر ركذ لصد

 ٍتايْسنوا ٍةَلْفْغلِ اهتجالاو ٍطْبّصلا ٍةيِلَهاَنعرحا ٌةٌوُسوِلاْرِحاوا َلنراواَقضوا ف

 ؟امالو درج ويزول ةنالو 0 هزط تاازولو الفظ ملو لعن



 نامت ل كول ناخ لقول 0 ”لدْخ ةنيجمّظا ذا عاقل
 : زا ةلشم ناك ناد هل هلزعزاجدنمإ اضفا ”حلاصةم ناكنا35 لحفنا' نعني ملو لع ل
 ف 2 "صم نكب منا دلل كف اهريعوا ا ةولصملزعلاقو هنود

 تا ضاقلا ل ازعنبال و الل الزع نوكالِضاق نج ضاق 'اةيلوت هَنَفنلعفول ا
 ةجلوعلاو لزعلاٌوْغنرْخا َكّكد ُهَلُ ار عف ضاق سفب مامالاوبخاولو هيلا ل علاربخ ' أ
 لفك الخ ناب مى ةيضائامتاف لجو زَقتْطِإْح را يقولامكمفالخنابناو ا
 ا ميلازعناووماقلا تمول زعنبو نبت اذلالا لزمن تين هتذن خاقلا لزعولو فالطلا ا
 1 يموت د ٍداحف زكري ع اكسو بسياغوا تير عك بم ٍلْفْس هلِنوذ امدك ظ ا

 قلطاوا كيفن نع لذس لاق و فالختسالا يف ًانوؤ امني مل ناقاظلاهلبب مبيان !ذكو 1 ٠
 ا ! ماتيالالعم اًرفلا' 1 |رعسالو "لصقل نه لع ةفيلخا اغلا زعو ال زعش الف ؤعلاف ناو 1

 22 ىضافلا جواولوو 50 ؤعناو ماهالا تومي ةاًضقلا ال 2ع ازعناو ٍةاضَعلا نوف اقوالاو
 ْ يضاقلا لاف اذاد وتوم. جن خالة مامالاب مامالا واول اكف هتومدحب ءإّصقلاب رخال
 ١ يذل مندي ةدكيلاب مدح 0 ثفَياماولبقْي م لزعلال بقا زكب هلا كل زلادج

 | مملِشولو دانيت محب ملوش هم هزاز ولو ملوك عِنيلدع
 ١ قر با حافلا لب لوب بتنا تضف مو اال ل 1

 'ء : تاقازكب يف كا اًنالف نا واٍنالْفْللماوَت اوبس ولو الف لع نو لب يقل

 والف مسارها ةمسِقلا رعب /هاقلاو نألدلام اعتب لزعلار جد يكول اويشولامك
 ا مزعل الق لافولو ل ةزعملالوقكانك نك ٍبالْعِل اح مسبالو [#رغف افلا ل وقد
 1 نجاة ازمقِلاوط ٌةبَرْفلا ةذه ءاَسن إظ1001 1 ]  ز ]| لحم
 ا ١ راق ءابأومجلا ةلئعفد ٍريزاوالف ريف يذلا ان لدزعلا لاق ولد هيجل ةَجاحاكوَُ
 ١ يقلل ةغفاوولو نير وتلاق 1 ”ضشقامو 0 ث)ن الق لاق ول ءظفسي

 0 و ةزنعاؤْش ِناَرْذلا افلام نارها وك ناز زوبع يءاقنل ل ىملاف نم

 1 , كب ةاشقلاب احا عيتؤماقللو سلو ضاقلا لعذوبع نادت نيكس نالا امنا اًمرحاَيْط

 0 ةسديرب علب هتباحاىلار دام ةراضحيا بلطو لو علا يفح لسا |
 000 يس عتق بارو ٍةلماحمْزعاميدوا (ميِعويلع عرب نارك ذ ناف

 الثمن يئس هد أن 6١ه

 اذه ثالازكم الغلا صفو" 9 جيم كزقل 0 هع ١ خد اكسو دوو

00 
0044 



 ل

 اضم هلو اوزعلا كحيل نت ٍةنَييلا اتحمل ]هؤعللوقالد هلوق لبق مليم

 عرمان مِزْخالا يلا ضّركتب ملو يبن قعّوصتتةاولو لاملا عشا نييك ل قاف

 تاديعو د اين يلع حراق لب ذخالل رعت ماولو . ٍدْييِمْبْف لص م لدزعلا ركملالو

 دوغلاس ايزان واوضح اذا ميلع ميتال اًضخيالاءتتيبو طاوغد تام

او يوعّزلا درع ءؤضح لك يقور ضخم للي نب ين ل ناف ههجو ىف
 ٌوقانافرضحاذ

نيملام لك يقو نيم يغب قو ْوت و ةويط
 فرش الو 

 قىذاولاهف م للا ل .وزحلا بيان يلعيوذاولو مولا وا لاملاب مضل هيلع نا نيب

وحن د ةرجالا خا مصل نيذلا هانم اقل لووحملا قع
 لاَقُخَ غيل قو د بس

 ناو ويضم ةوجلا يعدازام تنسو لوزحلا دَقْوَص ناو اقل ٍيلمعةرج حا تّرخا

 وراك ناورجي رمينيمب قرص ليف إَئِلاَوَوْجا اًماو .ةداجالا يلعةدتيبا مؤ

 حرتحلاب أ قلع الام ؟(ّصقلا ىلع م اقلا يالا يلعُِداولو 0

 ل يذيالو د1 كيركتتو رصرغتداداو م 0 اق [رظاوداولوٌرحا واوا تغيب

 كاقلاوععذاولازكو مهو غتداراو زورا هناي هاشلا يِلَعْعد اول ازكو ميلا

 طعئرتنا ةلرسيإفوكتاف اوك لَتيْضَقكن اما لع داولوركناو لازعنالاوالزحلا
 ممامالا كين حربا داذيرسماغلا_بفر طم فلو نما ىلا

 قعو ٍةّيِلوسلا ىلع نبذه َسْلَمْع او هيلا 2 يما

 ولدؤيك كنكي مو راولو لاحلب نايف ُهَعم ناؤِهاشلا جرو ثباتكلا سين

 نعُْحين اال حشو كو دهاشال وباتكال ةٌَضاَوَتساولَوالف نيش منو 2

 مزسيلاو نيالا مديح نادذ ا قيرطلا ىهلدرعو دأب اىكذ ءاَع

 م ناهد سنن 5 يلبلاطسول وسيناو اراك يعز روع كي ناو تبا

 ظرتو فاقدالاَو مانيلا تلج اورضاحلانم قبال افلا كن اموهو

 فاد ناومتل اعنا لاب ف هرتعانإف يسع لابو يوب ٍلاحْغاو

 راطنب# ةوضسإ لإ اك باعد اكَنإف يملأ هبْلعو يدار حف (1ظ شنب
 ىلعوا اهيل يب ماقا نان هفارطتعو هلا نعول يداي ءابصدالاو ٠

 (ًقساف ن اكن ناو الرع ناكن | ِلْوَعِب و“ هر فرش قطا واهزفنا لوزعملا نا

 يي اكناو ناهد امي ابئئاىلا هيعازتن اوم ٍهَيلاَو ع كس ناو ةنصلاملا» روس

 ناف فرص اماو ةثيحُب م ويل صحا مسيل وا ل لاملا يلوا نع عشب ١ 2

1 
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١ 

 117110 ظظهظ+ 0 اكووب ا ف ةدقلاق

 زبالو الب هفوفدال ةتمضاقساف ناك اذ هدم الو هفارص ومما ن2 ناكناف
 ناي منول اق و نيب ةكيجولا تناكو تول بخ دب ئصؤملا تدخلا قَد ٌرفولد
 نيبوطنملا ضاقلا اما يف وظني نمحٍةمجل ناكتاذ ٍةطِساو البّْزخالا مم
 يف انركذ اموت ةميغواق سؤ هلاحرمعآ نما اياصولاوِفَرْحيْفَد ٍلافطالا يلع
 فاقوالاٍؤ رطبه هربع تي و ءلؤع نا ةلدد َرْفِنَنا هاخركغتي نمو ٍءاَيِصفألا
 نييكرمو ا! بسفيل اغلا كندي ٌلاوضلا ِدِطَعْبلا و د انِلَونْمو ةماعلا
 كرام اقر اع بوزن اظياصوطخلا دج تن ناكلا نوكتنا'طرتشدو نيموتمد
 ١ اا واقف نوكب نإ ُبَتْسو الزعاملسم نوك ناد ٍتالهحلاورضاولا نم

 ْ وبك هانتشالادطلقلا ميلف فورم اًطياضطحلاٌدْيِج < عاَمطالا نعاَقِفُع
 ”هرىلاو فيلكتلا دي َرَحلاو هلاَرعْلا مكتمل ١ ارتْتيلو نيؤستب نيعبسو ٍةَعْسَش
 قاقلاب ناكاذا ةداكيشلا ظفلوذ وحلو عملاق ريرتشمو ايصب نوكتن ءاليزتشمالو

 ٌئقواهرحد نادلاملا بكيبؤم اقزر“ نخايئنا ُهلف دي د انكلا يضءاقل ديجي مل اذاد يش
 .(اماللو مماقيالولابعوي نكد ميسان وفي كيلو راجي عتب مناور هيلع

 00 همزلبالذ وة جكس ولاراولاد ناِقلاو ليخلانم مب قئايام وسل لكان |
 فز راكد نوَدِشاَولا ءافلخلاو سو رلعددد ا|ٍدص سال وس هبلعرصتقاام يلع

 ردبأل اكول لا ىلا معة صم وجب مايا قذ رب لالا تين م اقلا مامالا
 أ لاو دو اٍيِقْشو نآرقلوسانلا لعمو نذولاوزولصلا م اماو بيلو قغْلاو
 2 نمدعاجركتو 'نالاقديهاشلاو كرْلاَو جاو م وفل او َلّولّصلا بتاكو
 قه لاما تييئم اقل كرما فام منعم وجة نيو :يجاشلا زب 5
 نكد تقسو ران الا لاب مق اف دالاو جاتبلا لاوما عيل تبارعنخأ هله

 00 ىبال اهون اًدِراب ًعِجفءاضُقلا 316

 شاملا مل اطون ناد اًموكَو وك كجم هرم دج هجوم نوكي ناو ناخد ,
 هو

 املا ايلا لبا يكد 0 اة نينو ةداَسولاَة عضونو

 )تو 7 دو ٍةٌماَتلاَ ديك ٠ اضجلا نسريوكدخملا نفالوذكبنا؛ هركو

 اوفو اياصق وا ”ةَيِضَف سدَفتاولو نيرُضَخ [خزلوم ٌبصْنَسو ةجدإخ

 ةَمحيَز نكي ماذا ابجاحُرِجعبن ذوو اكليتفيوم بالف ربا المل
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وفي اذا اف ,لاحلكف متنا ةركيودن هب :اواكيتاقوا ةركلالو
 وخ

 2: المهَنساَعنةِبْلَعو ٠ نول جضدؤبرخو يوخورل ةمزورمو نيبطرفم وب جيشرو

 اوركدوْزفأ هينومندادو بلاوي وتو ماعطلإروضحو نيتبخالا سنو ْمد

 همر يباني هلدنأ ةوقرعت او فونالن ملال ونسب عوةشيو عيبين ا

 ايزي نكتب جوص ناب وسيلجميف بد الا ان نمد ثالماولاود اسوة ةداجسوا توبا .-.2

 روع جيمي ناف هيلع عاصد هدو داعن إف ةامنو نر رجم يب هدوم ءالابو| 1

عما ديزطو هاون نما اهنا ا ا
 هس كالو 0 و

 ناني رض و ٌةَسِمْبْهلَّنا اًنيعاز ميَوطَعبناِدْوَلا لام والاد جر
 ظ

 "شياو هيعكاوأ الُجرّوْضحاول انكم كنك لعفبو
 ٌءاؤبااًيناثَككْدزَعْفَو

 0 وفعلا هروح نازاجر ظنوا ' ايوان روك تنال اقدتافلا لعاونجاولو انَتَكنَو

 عذر ٌرعِر وزب ٌويْزساهَّسا ت بئس نمو هياعإ >دوع ناديرعَتلاو وبعص عليكما نا

ابو ارامل دعاس ؤكعم ٍدِحولاَو وسم فوُطلاب ٍلاَحوْشو زيوت نمأ ةارب
 ميلعءاردل 

هاشلار ارق اب كلذ تي اهو هلي ناكنا ةلبقلاوايقوئتلا يف
 هرارؤاٍلعٍةيبلابوا د

 مولاككديئماقلا ةهاددقو اذكموب ْمْد جك وكلاب انزادالَف ناٌويَش ناب ياهلا يقينا

يقساف انابو يح ِناَدِداْسْرْفْسولو روز لِهاْسْرَساِب ةئَيِلاَوكلو دادغبب
 9 روج ٍن

 ٌتِيَعْي ناو ميةواع و سيانلاٍةُجاح بح نيمويوا هوي ءاًضخلل نيكو

الا اممالك عبس تقولاىل ذريغف نارضخرطح نافل ما
 وأ الصف نوكب نا

 بوو ْرِد ىياقلل نوكن نا سو عرفي اًمْرَوَفِْوَخْف ومحو راعطوعو ماج

موا ءافيتساوربزعتلاف هيلاءجاحل مْجسْْوَعَيو جاتحااذا امي ]
 تاهولو طال ن

 ةنجوز سوبحل عد ولو ينحف سويحل اياعالو افلا لعن اضالَوسَحناَف سوْبلا ١

 تالا 1 يم لي يقجا 42 يا لا ْ

 طار برابط ماعاذبار اف اك ليف يشيبخافو 0 ةر داميلا ُيعوتت

 ظ ولولا يول نيولاولاوستُحلس اقوا يفاولا اق اوددوتَيلا مك برب ٍليبَسلاَِب و
 بك دف ليوا« لطلاب ائَسِحنالو ماو لاق مم
 بن اىللوأ نونجلا ويصل سبح 309م زلم كبح ن نيو ٌءانَم و تما 2 87 (مال١ ثّسبحو 0
 ”بْعادْوَجِواَذ ءايرب مكيف هب ذبل هن كيسدالو شرالاب ئياجلالبعلا الو مولا



 لك شلل نا اب قا

 نخالاةلخ ديار ىبانككانجحو اه ق رز الف قاَرّصوا وب اقل ينالوا قد . 1 ٌْ ىّوعتن ارث داع اىنم يد دكج مالو ل كرب طي دطو ميال "مم 3م 20010 0 1 ” وافخ يوما ناكنا“ ؛مامل قحوانلاب قلبت قلبن ايي والا ةئرعلا اماد | راك هما لج وتالورساا ءاذيك الو هْيَحِلالَصِيِل امل ب ناد صعّوحلاب |" ٠ تينا وا قخاربغ هلك اهلذبنإف رةوشرلا ل ناب امد ختم ا عتم نورنكالا ْ ١ بالا جرشف لاقدو 2 يرجو زز بيدنا ةسفملاف ثيابا 0 دشلاف زر يالي و-اكتيف اان يمصخلا لاقد نكمل ناو م لاو ٍصُوُْْحل ا ركل قرردل « لالا تيبَف ها ناكن اف يناقلا يلع ون هيفي اصرخ نوت مها مجالا قروالاملالا تيبذ نكمل اذا دب لكلا و نوجد ايلعركول اهناكا زرخاو نارجو حب ماكو ولا ملعاْدك م رغب كيزوج لهد ءاوفلاو يلا نم شاد
 1 بشلاوا لاب ٌدطاج ن اكن نإ ةمدمم مص غاولا ديهاج ل سوتوا' دم” ةونوا ةلاجل ,ةداجاف ماصو | "ةونسود تيم كيجاو وادع :ليعوا باوتلا طوش اع دهاجاعلوا موصل جاَ ونبدا اًااملا بحال هنأ مجد اغلا لاف نفاد ”.ةا1اةيطجعلا مدن :رمل اد نحلاب مكحلا نععانالادخ .ياريؤب كحل اىيلباك : لعام ,تتبا قلاواقوئسرلا نيعججو نم يرحل و ةوشنيرلا نياباقرمل او اهيلاميلعام تزبد اكتم اهلبقذ خلاب الكح تبحو لالا تييوقاهعنجوا اهيلع بيب اًلمالاد ؛ ةكلملاد
 ظ 0 ل وريعةباجا دل بحبو مفيد و اعلا وا منوه 1 اريجلل نا امورك هالو ذْئ نوتاينغاللدا ةّصاخ را ا عج ىلاةتسب اجار 0 - هرارقساب اولا نا برص ناكولد عيب حج امرت || ١ مولَنعو ب هطقو ترتكن اف م فش هرب ة موز هزجالو ام مودخلاح 0 امهرحا ”ةميلوالو نيصخلا ا سد" ةوسرف١ اعل اواواضقلاب ناكناد
 | اموحا فش ناو امضي نانوجد ٌفِضتِس نا الو يحال لن ورئزومإ بل رح فابخي
 اذاو نيمداقلاندزبو هزبادجل اوتو قولا دو ناو رَمْرِل نَحلاِلا يدب ناو
 ١ ا ظ نينا يوسي ُهَتَبلا ع ءاداوربغدنيصاختلا 00 0 د 0 توك 020 نيبؤرئالو ورمي 5 1ك

 1 او وعدا عامسو تابجاولا يسسداسلا فوطلا زاجيإعن وا ظ
 ظ | زوون لالخ هج ادبساوت واوان ايمان سيو نيس 0

 ماللا



 نيب اممسلجيد ا هوائي نع ”خللاوو يعز ءاهْنحِاْسِلُعَو ماركالا عاوضاوباسو مالسلا

 ف ا اكلا يدعذمفربنا لف يب ْرَخالاو فاك مزحا ناكولت ل قالاوهد

 , .  هكحاشالو اهدحا حزامتالو ةديكسلا هيلعد اميل قو" ةيجادر وماله
 هد (رشلا هزهامو نوؤشتريل لوفد ناب دورشلا تّرعتيالو يببسالب ام دريئبالو هَداَسالَو

 لوكدلا ىلا لاباملا هرخاكد راكالاوار] الا هيلعَعدلاالف يَدْعَّذلا يحمل نْفْلباو

 اذا ةعنمالو هلوشناو ٍفكوُتلاىلا لاما ذاٍويِرْكنالو ةدايشلا نقلا نيملالع

 ايي ةّيفيكمل نب نييينا هلزوكنالف م روح يكيوِعد عّذَب ناكاذاو ةداهشلا نارا

 ادع ناب رانفتسالابسابالد هد ةاهننلاواىا ةَيفيكوهاشلا كيوعتزو وكنو

ل ١3 !ناف لوفتاملاقو باوجلإب هم َبلاطعَذااذاف قيكم وا ذاك وهف
 ظ يد

 نم حوت كراوكوا دمحم جرخا لوم ناب حلا نم جو رخابهيلعيكتل !بلطينا

 يبل فالك ضاقلا يار وتعتالو راقالاد مكيّرملا تبثبو اهيمشاامو“ ةكئمزلاو ا

 ظ نيرا اجلا رسلختن ا تحلف ٍةنيبلِل حلا دادااذاد َتلََع ناوٌرفتفتامن اه
 يلا اهادنو ِهِلَقِلُبَملان وكم !اهرضحلا تاَدو كبلعَةَّيِلا تما لوقو هبوب

 79 نامزحف ه العن نا امللاسا دانيموي وا مويْرَحُوِدَو حلاو دجو روبرظ لحب

 دودو كك داوتالفوبع عدلان رخاجالفللع اع اناغ م

 ديول تسارع قالا ق ناد كد اهساقا وول نفد ةكيبكلأ يدل مه

 ايئاوتسْلْكد السا كديتوأ ٌةبياخالو ةوضاحمل مايو ل .ةنيساللاكو ناو ه

 ' تحجي اج و لععزلا فلو روزا ةنّيبوا "خب ذاكوا' 'ءلطاب ومشت 6.
690000 

 ديف كم 4 دم نا تايقر اواو الوحي م ليسو أ سف ذ ىد وهنلاف ولد
 يلا ةَجاحالو قحلا بة دوؤَْلا ع ُللاٌفلَحَو يي و داوبتسالا ووتحلا

 قئمالا قبلا فوعو نؤعُرم "عاج خدزااذاو رارقالاكه دودرملا َناليئضاقلا

 وفاؤبسال اجوا (مُمُراجْناو ٍهيَلَعَعَرللا نود علا ْيْبَسيرابِتعالاَو قئسالاف

 كو فن سس ميل يزلا ناكولو ٌةَعْوملا ِاْقَسْابِناَمَرْمِب سَِرْدلا وتلا
 ”رداسملا امذزحا نوضومو الا ٍهوْحد رئرتس موفد الو + هبل ل

 2 و هذان معرس وا تاك ه يحوم رل ا يفانل[لاحرلا وس دل ازؤوتسملا
 ولو ميلا ةأرما يعافاشللا مومو ٌةَدِحاو يود ":ٌصخيد وهب ربجاو بع

 وخلل وقول نتفتليالذ يَوْعَرلا ىلا هج قبس نإ قرا انا'ةزكااقو ناسْحعزاست



00 

 1 210 كا اولا.« ةيقكح

 اف نعاس اًممايعٌداوا ا(َعْراًسَبَو قبس مناد اعلا اولا يراعإط
 نأ ِكْواَسلال يسن! افلا ءاَضْف ننال يَديهْل تجرخوط رفا نامل ولعل يوتسا ناو هلع عديل وخلا وضحا وا اميه جحال ةَئيبَْماقولاذكو ميِلععدلاومن
 ناوولوصا نم رحل ةكرشس ل اه ديتاكم اهم كروشسال و" مكرشس حض هلا وكيرشسال و .هوبغو
 ظ ولعالم اع ناو نيم فج مها هاد مرش م . صولا كيلوا مكيرلو موحا لولو لزن ناد وِعووئ!الو الع

 ميلاف ١ ناَوِهاَسُمل ٌدَعْناَف نامجو لبر شى مضتب شال وسن رد اهني كت زوبكل هد
 1 حا راج ةَعِلع ورمل منان 9 الق "نبأ هوبا ميلا ماحتولو يصفي
 قوز وو رخخاقوا املا الاوأ هيسيإن يعمق نيروكزلانم د رجالا ةموُصْخيل“ تّصقو يمد
 دع مقيالو هولاَد دامك نا ّئ مرئاف ايلا لحدا 9 ائجولو مساد ابا نلخسنا
 2024 ةسييبلا همسي نا ”هلف اضقلا ميلا صو ون ولوب دووم وا ووصا نميحلو يلعالد ِدَوُرَع
 2 اننلاواوم ايلول ناك اوس لاون هلا جو كجرَعَف لج صتكزا ص اهلل ان ورجو ماكو
 يقف بِلَجِف لص بروقاولد اهوبعق وا اياكم و ٍجِباَلو ٍنامنُؤ ميلعناك اوس قالطلاوأ

 الب لع تالي نا والا مي تو عم عتب ل و لؤبقلا ول اك ْدْل تو دنع جلا فولو لعلاب اضفت اًرِس ة عر فاولو لاا ءاضق ورد رخل
 01 ابا نا م ويشسلا فالج ويجب الد وب ذولا وشنو ٌحضَدَرلاِق اذكه ٍنالِخ
 المسا وب هيلع عل اًيَع لق ”هاروا "يح ْلْسص عدلا ٌناوا ٌةَّيَبِوب ماقاو /عّرلانع
 لسوق ؛اًضفل ادم م فواد وهشنلا ب بْرِكَقْمَكوا (ملن اً جاكتلاو ا ٌنَفَتعاَفَولا
 اضع اوكيناكو هب ليلاو انني باكو خخ كحك وانك اعلا يااذاو لعف نا

 21111111101101 وحن ومص لزم الر واشلاذك و ربو نما د هوني وم ناك ناو لف كتم ناو
 ”اذّنلأ زوجامكىرري نا ”هلزاجئ خف رعو ةزاجنالاب جيلا بتكولو ةونعطتوفحلا
 هذاك يلو نكتافوعالا ناديا ظحأ رولو يملا زكا نمأ ٌمياَوَولاَو

 هوو ظباضو ٍهِطْيو هب قل داذا ٍهِطْحِرع اد اًننعا ءالاو ٌىاقستسالا لعلنا
 للعلا ويولع ىلا نا وين نمزجبل كي ألد جو ا

 نإو قلحلاز جمل هيلإ هيد او اذكنالفلع لنا ِمِسْن طُيْوَج هول و ٍةكرتلا م دبة

 ا يارد داذك رار كحال ناَلْدَع دش لوأهْْن اما هُطْطوْنَو

 امرلوخب

 لت اع وبح < يف
: 
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 رد لوا ذك ْعَقاذُ حالا تلتحكلا درضولو يَوخالاربدخت دعا راب اومن نا ال امياوعب
 رن لنمو درد ناهلز اجيشول يو أرلا نافذ ثيرحلا ةيادر فالخن كي ناركرم نواَّسلا
 ان جه هلاك ىَدلال اهو مدار غب الد فَ ةوعلا' هلق اقل 1 ”؟ةنيرلا ذا 0

 0 رس مو انعصا ٍناهجو ىنتاقلا فرعا ٍ
 ا هابق بوكر يد نفعت هنا 57000 وركب وا ركن اذا الاقل
 000 هربح داهم ينعم نير يوما دوس نخب نا اقل از وحنا يريهاش كنا لجبل ذو اني وخال خرلادل سياركلاو ذك طلتك قام لوزعموا ما شاقل ذا
 هو ند اسم هتلاَوَع فرعناد نكلايلاةجاحالْت داع تدر دقض افلا فرع هاش
 ليا زموب الف ٍةداهشلاهزهق اطخالاف و هيلا دجن ىف اًبقاوأو هب ضروا تكسوا مستملا و دق عط ٌءاوُسان رعتلاٌرهدالا هب داش لونك هلاحفوج من ناو مابا ةَجاح
 ١ زب محا ميك لح قرشامج يلع وبشار مث نالدع رش ولو ليدعتلاب ىلا ةجاحالو ةِرارقاب . ٠ كولا صفوب نيزغامف ٌمقدصَوو مخاد ناوؤراقلاة ةدارشسب محا زوجالازولو يلاعت هس از

 ةيقوكاراوق لا نددإ ةدابشلاب مان ةدايشلابر كلاب خل ابَرقاولو تا ش ]
 3 ”وداص] دعُتتاف يلعب ررضتام ٍةداهشلا اذار بق هاش لاق ولو كدب دوا لامل
 لورارلاهاظب هن مريهاشلا» السا كالا طيجولو وها نمناكن ال يدخن َهنكلَو ارنا
 كا "انا لوف ئكنالو انا بحلا "تبوح جول » ميفريهاشلا لوق ٍقكبو لا جب
 07 حلولا زفوعلا ىف م >اقتلاشعيو قع ذاالا ْ دماللا نطاجب اربجيؤاكلا فرح دناد يم هم الزعل ركل قي وأم رابساو قسفلاوولاوعلِب او ٍةداشلا فلو دوهشلا "نا ل ٌرعلاَو ظ مراه وتنمو مولحا اكول كو حفلا .جاحال ري انلا نيب نينواشاا وف

 > ارب ناب ةسياعلاو عاملا ”ةسياعل اٍوضْرَمَحَف "بلا اياد 1
 نيوجو هونج نسال: زلاج و مبتدع فدو ”وقد ةعيسين اب ءاطاد رخل يو
 دعرطعُم انب بز وجالذ هب , ناز اجزماوتس اواو وارتاوتلاٌوُح نورمخلا لبد ريغ نم
 نير بيسك ذ طوتضو هو ة دارشلا يعز دايشلاليوشما 5 يرش حاوي رمي
 اسال ْلَوْفُيَو 6 ةتعمسو نري ار'لوقيف (ماب حا نابجو هيعامتوا جوملا
 2 ييادعد لاح تو نبانمنا مكب سب هيلا ٌةَجاحاكاهّْبِإ ؤاثلا» يدنع
 ا اركزب : جراب عك امد ل ا تادايشل سن 0
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 ةلذاجتوت ولزوم نططابب ةربخلا ها نموه د صاف ال ممرض مِيَلادجيربخاولو

 : وجال ميو ماقم:م مهزسو ر ذ حجل مقا امكدتربخ ماقم ةربخماقتو كازب ل وتلا

لبق ةّمِحَقف خ ناو ب باوشولولمقققملا هدلاووا ةهدلوقزول اورخالا نيلفاشااٌنح»
 ظ 

 الفزاج تالا نيكو منباَُعلَكَرو_زماقلا مفرج النارخأ انا َّرعو ناشارمنولو

 ىلا ةجاحالو ٍِبْبّسلاِناَبِاْنِمَق الب لطملا جرحلا الو مرح نوفا "لارا

 لمخاو ديو ريكاتوهلب كل وقينا ايوتشباو " 11كذخذ1111 111

 ظ رولان ضاق ةراولو ةدايشلاهب ٌدرئامُ ةنمرلءااواريخالا وسلا: لدرعتلا

 ولو كل ابوزبدعتل لبعيد ع 0 و مطاع عونا

 دةلحم لَم ناكمو ٌةِّيشُعو ٌةوغو امويواًوْش ةاًماع ةدامشلاٍ وكت ق ونعمه

 0 هَنادال ما ٌمتد ايش بك ياو مريع عم وا د ّلْحِو لمحو ٌةَقصوارادو

 ظ راجاذاو مت داون وشن منا فقيو م رص وعلب ليت سي ارملاب مإ اراب باك 3 رعب

سر هب اوجيمربخألاإ ندثايلايلا تا هع لص حاد
 1 ايار عارتاب و

 بجو ويصا ناف لحفر وولاة د اهنسدَب ةَبوفع مد ذك وا 'ممظعتن اًكادو لضَقَتلل او صمت

 "فعالة الد ةَّمخرحجتَم ناو ٍةِقابلا 0 ةربعالو ةطووشس تنجْو نا“ لا

اسوء يملا لوب ناالا ل يوَحَتلا ةسيبيِلع رجلا هنن مٌرّقَتو ُصحلا لاس ذاالا
 

 ,_ اورج 'باغولولبدعتلاةكيَبمفْيف لاح ثئشحو :ننم باتو حراجلا بسلا

ْناَف ٍهرلبو عرجلاب ىف ,رعواوَتأ اع نارها وْ ع داعو عاصى
 هج ِرُحالالَغَّس

 دحاو لوقو ليرعتلا اه َئيبَتَسَرَق نال ايلبلا هانم ٍناوخا ٌلدعو ويليه نم نانا

 لروح ربافالف“ ٍ,دحاو حرجو ٌلحاو لٌرعولو كوقَتلا نمألضف عرجلا 3من

را لطم ناف يخوت احم م: ٌرهاَسْلرعولو حرجتوا رخل
 'ُ متدايرشنب/ و 4-3 نا

اث ٍبلطْمو كما لاطناو اي 20 لبر ثاطْنالو
 هرصقو هلزطق اكاجلا باجيو بئ

إف ليدعتلايلا جايتحالا مصوبع ٍءَد اينكن يز انجل "نوف شما ةد اهو
 اَسضلْوَع 

 1 لقال منيا ن ايكوم وادب ف نايم

ا بجو ماسلا قش قَححي ضاقلا وردا 1َرعولو
 ةبنملا دارت مقَتو ائَف ةوئل

رع نحعلا ناو سفل او خلا دعلا دع
 ملا لاعت هُندأ" 0 ف ويرتلا لاح 

 يلوا وسقنو بانو رطل اهااذ عبأسلا
 ا
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 نبل ماقاولد ةئباجا تبججوىّدْللا فلحوٌركو اها 6 ىلعو بي نا قاقل الاه ٍْت

 اضل ٍهِيِلْحْكَدلا ثلحولو ككذكق هيلع دايشاالاوماقلا لاسو ئاعّدا ان
 عنو هُدَنِع 070 اًمذحا لأس ناو ةجاحل تبج تبجو الل يحن وكبل

 2دوىدنع 30- ولو حْمْزلاوا هتبضماوا هن نؤناو ارب هلت كحل من ناب

 رع امضال 3 موكل بلطف كخا ذاو اركحنكب مل ةداهشلاتِلبقوا وواحد

 اًنمِإ مكيذلاوهو لوا كعب ىزلا وهو صحن ام! ب انكلاف بكا ذاد همن
 نباٍنالف معمرضحاو تالف نال ٍاقلاطح ملا فلا ها مسند ونصْنستملا
 اًرصوو ألو ط اميل ضّوحتبو (بسنو اهسا (مووعا داري تلا يفبام اًميضف عئريو نالذ
 نادٌتنال 1 و ميلا نيعلاد بجاحلا اممم صنو رجولا و ةرْفشو؛ ٌةَوُسوَدْفلاِف
 ةئارضخل ارك ذأ ا :ىعرضحلو ٍنالفوبانالف ةناركذ جدر صحب كمر ج
 امرفصبر ىوا نيعزم اكهيلعيكذاو د كانك 8 اهبل ضرع امو الذ نبا نالف

 عامتوماولاٍلأسو نيذجاش (الفو 6الكئّْن ل اًضحاف ركناوايذاامويلععلَركا
 :اوافيرج ام اوضح ل تكي نا لاس امْيَلا ارعتتو هيك اضاع اهعيَض امي

- 

 نتازويو اهريعو ميرا ز مو مال عرضا رار لع تبنبو اذك# ياتو ككذو : ديلا
 بانكلاومار ىف 00 تيفاو لذب يرنع اه لحَمحاَ * نيوهاشلا طخ ريف ٌباتكعزملا وم ناكولد هاعذاام اويل زكضحلو عكف ٍنيرصاشلا مين
 تاداراولو ٍهلَعئَّرملا نيلي كْوبِ مَ 2 يق اذ هيلعد اجرا نعت تك

 ايرالفراوقاب ازكونع تبت نت انكيانف قازك يوم اقل تالق هيعأ ها ماذع 1 م الولادات ةنروطف _ ل بتسلا ماو 6 منو مزج ا لف حسفلاو ا 1
 ٌقلللوكتدج نيمو 5 ةزنع (هزئلاَوعْتضرق و الفل نالذد نلف ةذامشوا
 يلع اوتيل نيبال سيل ور عتلا ةّيؤيكو هَل موكحلا لاوس نئد هن َنا5هيِلَع
 طنايا ابنا ل جاتحاو اوما (مرحاوانايعاّرتملا ناك اذاو صَل وكدا
 مارح ءفدب نيزك نالخلاو هرض إل ياهلا هجن ابشن ة 5 اهدا كككيذك
 اهبالدعبكو ةمؤتحاطقا نا اربد يرحالا ظفحتو ٍةُموتحِحَوُملا حاصملا
 زخاب ناز وجيد اكتبو محا ئرطن وضمن نا ٌةاَرك اذا ”عووَقح موقعي نا دارااذاف ىباجلاوخايلاو ميري نيب'نوكو ُطَمَجاوهو رك دا طروج ايعضتو ( نيصخلا مسا
 قاهاامسيغ علال وصالاف ٌضضقنلااًصا د: يوتذلا بك لع دولاب يعورجالا



 ىئاقلاو عاجالا وورلسو د ياعمي ايبصددا لوئسر 02 هما باك فلا

 نيريتحلاو ا لفك ز يخل اخو شنو إزرذع الفضي نا وكبر الا لوف
 يلوا لد دون مز يردواوكس ولة باف ونا

 لقشماولدد ماق را ايا نم ًاركحو | ىّونْف رم ٌلوفلا ككذ نوكت نانيبقرف
 سحور فو اٍؤَسِ ”لوصا ٍةلَكْسَمف َن دولا ٌفلتخااذاد توكل انف نوكسالو”لوق

 عارعتكب رط هريغيلا بِهازلاو ٍهِتباصاب روم امرين جلا دحاو اهفقحلاف
 قلاب امدح نالاحة لف ضاقلا م ؟تخاؤاو باوّصن ارض يعز وجاملب

 نفر ايفلابو حاول توا عاحأ دا 110 5

 هَل نبت نا اننا قس هيلا اًعفاوتيل لاخلا .ةروص يرصخلا ا ففيرعتو لضقنلا هول

 الواو محام مسالم كلذ نجني مذ دوكحام جراد هادر وحبا

 اماه ريغ /اسف عيتتيالوالذ الاهو مويعًءاضف 07 0

 ناواملكةماكحارعقن راّضتلل لصب الهلع نيوصنل ا ناكناو هللا مِنْراَذاهْضْفنَ

 نالطببواز ةَّنعلا ةٌرُمو نيدس عبرا رموقفلا ٍةَجرز اكن ِءٌّدصب زواق ىصقولو باصا

 ١ للا نا ؤ ماسلا موا ةعتلا جاكت ٍةَّدعِب وا نيزجلا ةمركوا نسلجلاب ايح

 وزي رمقنباصاالبريلاردعلاب ليل الولصخن وتلا عبو

 كططنبو نسا و ءاههسو جونا الب جاك ٍةٌفصن [كنم ءاضق ضف
 00020000 الاول شط داوعم عسافلا وانضم

 موي بوب يندائليشروو ةثعب اتمكن ال ليرلا يفالخواعو ليلو يغ نم
يف ساق | عامجاو اسس بانك م هيلع

 قولان 7 امو صافن الو 8ث حاتم ب

0 020 

 "5 لؤنب برضا هريغورب دا: ضف الاموأ هذفند الو ُهلَِشْسال ميلا تتكاذا

 ميحد ناكيوذاْسنضفْ وكسب ْوعوف .ةرورصلل ٌنِلفُمْيضفْتسااذاد :

 د هل ءاضت ضاق ىلا در داتا مّ ساوصر ٌةفيحِف! ف كسرانخل فو

 .ذيفدتنوكبنا اهحاناررضومانلا رك من لن امجالاو ميسا وأب انك

 هب ٍرلاَرَعر وبطل دوز ةدايزس ولد طابا [هاظذفنيف" هما دب تحاقال
 يطو نا عانشالاو درر ادا كن ناكن اذ امهَريغو جاتو ا ناكاام ًنطاَب
 و لخ6الطن اكن اذن اب حالكم الح ةنعوسا صر ةئشحيا نِإل حالف

 | 2 تكفزتودو زويد رس نلا بالو امرببئيراوتلا قي همي 2غ نا ايِطَو
 ” لوو



0 
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 بزل قش يطوق اًهيلوو نيدِهاَتسلاْدَحل اكوا لاَعداًالهاجمافلا ايطكو

 اكتةايعوو و ٍنيرِعألْتْلا نيبو انشا ن وكن ايفاخلا هدع هسا ومر وبيج
 بتول

 رضا دع بكون ناو“ ذفنيرف بذاك ٍلصاوعَبتنرت ناف ٍةعفَشلاِب زخال يعطي هاو

 لي زكف ملف ناكناو [يضابوائماظزفنت نيديتجلاٍقالتخاُف نكي موق واص

 ملال ”وحالو تحل كح ياباثرالاو هراوجلا خعفشبزخالا اشر وجيوح 0

 بلاقولةراوجلاة فس وداشلاك ل ِهاشلاة دقتعالامة داش دوج واْمنم ٠
 انيظ 1 يؤمزن 9و اهنجاب ايبركح نا جيرنو ذكيا نالف رك ضاَقل نال 1

 ءازالاطر اىنائاايكل ٍةَمَْس نعارجا نال :انمالا اللا ربو انس اعمل يمس 1
 اهفةجاحالف يلا سايقلاوا عامجالاوا لاب تبانلا كك اًماف ٍهاذماٍتّملتخاو ٠
 جينا بياغلا ٍرعووعدلا - _  ب اتكو 7 ؛اّنلا ل

 ارذاتشي يوعدلا يق لوالا يفاظأ فرُظنلاو اًهيرصتال نيم ابنه
 ناو لاملاببلاطَقا ُهلوق و ٍجِيْفِصَو رهرْوَق و ىذا نإبب نما لع اههذ ظرتشام
 قام لزدبلو انكم يلعي ولو عراصتفالا كبار ل

 انوكيناو نَوْلكم نييعارتملا“ن وكي نا طوتتسو يئباقلا هلصْفتس ءلصفت وب بيالا يلع .
 هل .اوؤئاهلانوكي نم اتفاق رم اك ا باو يوم للعدل
 06 دب يَديا ةسيبئدلل نوكس ناو جنو يلع ىكحلاال :ةئبالو لح ف ا
 ةسيلا ضاق )ومسنم ”قموهلاق ناف مرارقالالو هدو ضُوتبالوا بياقلاو وت

 - اقلا بنكي وسهلا ٌوُماقادارا| ذا اذهو 'واوعد تلو ُمْسَنسب دبع
 ديشوُيل هند ىلع ٍةَيَبْلا ماا داداد ”رواحت امال ناكاذا اما بياغلاٍلب
 1 ا 2 3 زماؤلا بصي نا طوتشال حاجا رقفوع لاق داس فوتو عسب 058
 ةسيماماقا اذاوتاقلا ”نطلح“نا 0 ل ب 1يزاجافولو بباغلا نكت

 لجل احاالد يف ٍوتساالو ضصاتعاالو دم قالو نيّدلا نع :ءاَرب١ ادن! لعامل َّذ ْلَعَو
 بمول ع وصفك اذ وانو 0ْؤاَدا'ولِمؤِلب ِهبَمْذ ىف سبا وهرب ريَمِجْرمْنَحاالدوه
 انزع واءوٌص وع يوْعلا تاك اذا كلا عم كلمنا دو يمل بوجوو ميم دف لاما
 ال بباغ :بباغ)يكو مي ةذاولو دؤرشلا قرصلٍضرعتلا أ[. ظوتشميالو وح وا كما

 ىذا ولو لكلا صبحا عرضا كو ٌىذاولذ كانهُدِحو نا الاب اذوب يكوانح ؤ
 بلا ثا ذاح يتلا مش زكي كلك ا لاقخ باق درماجيلعس لد ظ ْ



0 

 -نمٌوعملنا مث اهيلععدلال 2000 داع ٌقوتسا دب
 داو و نإ ئوِصلا ملباذإاف ٌتشاام) ادا هبلعو طفيل هر لقب ٍجيِعْلت امد م
 سامي لواتيززفا لاقف د هرارق ار عنبنه اش مافاد لآلام ٍناساو لع بصم

 لولاة دوف ميحد اق جداولو يورملا علب يلا لاملا ئيقاوب الد لاملا ةمزلب
 ١ _قافلاتاناق ماعلا نلف أحش ماحاوبا عيشسا لاقلت تناو بياعلا كلكم اولا

 ناب ضتاقلا رعت اسنارق اولد ُفِلَكنال ةريَعلاَق ه هنع وبدا مر يذاشلا بعدموهد

 وب هيلع كح اخ اذكب كدنعجّوقاُهَنا لاقد ذل اقلا ها تاموا باو انكَِلعْنالفل
 يصبو نيمو رهاشب باغلا يلعلاضغفلاذوجنو كح دياي لعافلا ُهْفَلُخِف
 بيافاٍنالفلكو تنارلاقو ٍلْجْربَق عواد ٍتاطْفْسلاؤسلانلاو ميري اهادحا
 ماكل ناداراوْكد اهنا لع ناف كمجو ف ؛ ةّيبلا مق أو ىلع دان اذكميلعيو
 يكمن يكف وب تسل لوفتاكو ليو فا زلعا اللوقبت لجن مل ناد هتف لزعيلف

 ءاننافيكف لَو حامل هتلاكو لع ٍةْسْيَب ةّصاقا عدد يلو مييلاكوب مؤقت وكيلا
 اتقول لع ٌرصاحُلامملد بيافلا لعنيَولابش !ذاد اود لق اهب ”هَسب
 »و ُصَلحْرَكَو ٍقوتسصو مف بااغاو لو ماخذ يكو مْيلَعءعْلْملا ٌبلطا ذاْذَسِم
 .يّوعّرلا عاسرجئاقلاف يتتاقلا يلا نصاقلاب انكي يناثلا فوطلا ليف باَطُي
 لق يئومسو كساس لاول ضاقرلا يتنو هيلُعْرْصْمْعِي و بياغلا عةّيبلاو
 مالك مناد يدوبف ةنعب اد الا نكمي”زضاحتل ام ب يائللد“ .ناف لَك ُهفْلَع

 ينسج اجا: ي2لوا هيلا ةيغ بونك ةنكلا ٍقوَمسيلا الا كولا لاس ضاحل امك

 كك ملا ناجركنّبلدع هتباكوز رج مى يِلَعَسْسَنا ماجا ناغب طي اهباللو

 عاتق نالدرضح بادكلا قة روصو يس م انك ك لذي تكي نا والاو يلبلا

 َكُقُو نالفدنالف اهو نيدِهاش هيلع ماقاو اذكيّلب مِقْلا نالفوعىذاداذك
 تكلا يآ كن از يلف لاملاب هل كح ِءْىدْللاتْمَلَح يدنعالجع
 جاما لما ذالو قاد 20 ا يقم و نالفدائالف هيلع
 14 ١نوكبو خاارعلاب :ممصتا/نازوجو”)و ٌرَحِكدنِعْؤس مبكي اكتر
 كاِتبجْوا هتك ذك تن بكف و (شباوالصّرعتيال ناز وصد قلو يدُخ

 رهان اذا يمنح حدف اه هفري ةليجة ذهد هلع نيو رهاشر كح
 اداة موب و ل او دم 04 ب



 5 7 هوبا |!تئيناو هيا بالا يتسم هاه عيا

 لف باكا نه ناب حويرشلا عطقو بتكرمل ناف ضبان اًونكف و بانككا نطاب يف ميلا
 ِن اوِهاَتلا ناكولو يلاعت هدا اننا كلتكالو يرماب بيكو اكسب هش بنكورخا يف نتكيو

 بباقلا لفسأ نارهاشلا بيكو امفوامملا جّيِسرافلابم مجرتن لف ةنادشداز از يجلانم

 كنك دوب نيو اذك كحال نمش اف ثايشإلا اًماو جدام مككلانَوَْشا
 5 رفيف ريشا ضم ٌبنكناو اهرب ناو اوس نا ايلفاعر وضحي كلا امناذاد

00 
 ازهناٌقعامريش ا ٍضافلال او هيفاماملجتم : يل روت ولو هيفْنيبلا ٠
 هاما لع كولا لاقولد يلع ءايرشسلا اهل ن كيمو ٍنَحي ميطخوضاموا انك
 ا رشا رع اَلاقولو هب محامْزصبن ف حسك ل هن يطع يضق لعد !يبَخ

 يول رماواَططِفَحو ديعاشلا ولع هلال لس لزج هب مل اعاناو ٌةَلاَبْقلا هزه فام
 ةدتلاهساوصقلاو باّكلاالٍ>وهرنلا ٍةدايرنب لع :لبوكتلا مرارفاو اع اا را

 ازيشووخامكئاواق خختوا جئاوا بانكلا ءاضولف يا! وتكللا ماركو ااينجال كحل انمو
 الوافي: ]لعرب تكلا تالخاوبسولٍقحاهييضْف وام (ش تبق (هرنع ظبصللا نود
 نظل شا وشب و ميلاد دظخلاب عب دنا بكمل كو ناد ٍةداشلانعْ لاب انكاكب

 محا ذاف و هيلع لارض مي زحانل الاب نكلا صو اذاد ٍنااَرْماو'لِحِرْليضْتالَف
 الفل بح خليت نئيخو نالف يافلا بانك نك اذه نا ناو حاشا ريمفالاد 00 يشد د

 نس تشولا للذي ؛اًفلارلعناكأ ناو اولوُمنْ ناو ب انوهناو ََيِلَع اوان هد عاذكب

 اًكِضاقَو ةوصحم نال زاجوب انزيشناوا انباع اءاوق الوب مولو قلاب ككوبإإ ثبوتكلا
 ل ةاشالاواتيلع ةاتلاو مخاد ٌبانكلا ارك "ذك الو زينل ناو ب ٌريِشس نا هلك يرون
 لب اودي تلوح ييفم نا يلوا 210100 دباكاؤاسداكذنا م مانو

 وزينب ويعمل 'كضنب# ”ن يحلو ربانكئايلع نوزيزتبهركؤتو يىِل(ط مل اجاتحاو
 هناا "لصنلا نم 16 ىلا يتب 0 نكي و لذ قلطينادو نتي اف ىلا بنكي ناروتو هيفا هيحولع

 يول طيب ناو ابوجو هاضماو لق رخازتاف دنعاورشيف قيمولا ناك١ذاو ٌةاّضهلا نم
 00 د هيلث بونكملا نبع ول عاد 07 نر انككااقلا تام ولازكو ةاطلا نموا صين

 لس رش ومداد ان ونجلاو تب عامسوا كح ناك"اوسن وفل بجو رخل ونع اوبس هيلا بوف
 م ناو ُهاضَما مون اكن إذ 0 0 وا تك واولد َنوملاك

 لَو . ُ
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 8ارخاف ليوعتب تلو ديلا بوكا وعر باكا د ويزول وعر لطبنا يوت والف

 اهمليبضو امةع صو اممدحو امرنوب |مساو 1 نكو هيلع هلو غيعس وكل اباكككاف تبين اشو

 .عاموكعذ « هجزب نمرضحا ذاو 5 ”ذام ضب مالعالا ل صحم تضل رورتص ن اكن اف

 20 ءاوش نوما ناو قحاب بلوط منع مح وطافلا نادي علع بانكلا دورس رشو
1 

 هلسو يعاب اككاىفام ناضل وكن اف بانك يف ة وكلا ٍتاَمِضلاب وصوم يلعلا

 ظ ا ةكيبنكت ل ن اف هدو ْمْساْوََتا ىلع هديل دللاىلعد دييمق وص

 نق مزال لع فلحأ نكلو ايس 0 ولو ككل موو يدلل
 00 ولو هيلع فلخو وك ثُم الون ىلع باو يصنف اولو فكيماوبلا

 مداوي المْؤَخوب نافذ هيلع 5 ملوك لافف هيو ؤئسا حنا يلع

 ل كراس صحا" هدب هب تماقو | اقلام ف وعن اب دحْبف ناد ملا همز ِتاَفَصلاَ

 ٍناَدَصكيوُس امهم ب لطبو نيؤهاشلا/ ضل بتال اج ركوا ناو جب بلوط اب فوذنعا

 لاضقوالاو(نانوب بتكداذ ناف هيلع ورميت اموُْنصلاوز ةّيلجلاو بدلوه ٠
 ولوح "مف ْوالل طاب كلا المرح بارع دعت بر عيمافلاوصتقاولو ٌفشكتي نايل
 6 نلضنيو ئالْطْبل از : | ذلمزطمل باكلايؤ علاه :اورجخا ناره ذنب كيه لجد فوتعا

 لطم تلق يع ولا سباك م 108 الا يخبنب (كاوشولو يزحف قحاب

 نتاوي طلاع انو ٍةن اياد رقبرف فيلا ةيرك ام بكين ازوجيو اَهاضْنفْع

 0 "اغلا اقناو كح يزل | هينكن نا امرحلو جوا نمر ٌوُصْنَنو ِه مق شما واعنالإ

 اكو لضتاكنيتلاحل اوف ١ هربتكو بياغلا رطل كحيل لعن ن افاق نزبكو نارلبلا

 ىلا اعلا ميضُْمْف يف يذلا يرلبيف بياغلا ردي ضاق شصكن ١ ثلاثلا هلي
 ىلع ةكرلبارجذلا نالها نورهان طفلا اقف لبق ٍةول ئياقرّصحولو والو لح
 هد لاقو ديالو ٍفرطِق ل كفقوناب اتعالو ل انوكينا بارلا ْن نافبب م ازكب ٍنالف

 -خكلل هدحالاَمَق نايضاخيلبلا ىف ناكو اكد: 00

 اهِضْوُل ٍةيوقىلا اقلا جرخ ولو ىكعلابوا آى دباب اقل اذا ذاازكو دوا سي قازك
 ' ليفي ازكب كح ئاقلل )اقف وللا يانلاٌلخدولو د هاّضْمأ ير لا دوما سحاق بيبان

 نب روخالا يل ٍرلبلاياقؤحا ثجدولو و هب دقجلا د اعملا 0
 قاقالاقولو ١> عامشلابالو يي اًرجاويوسر'لئقباعو لَعَةئتبلا هيف امرك
 رك روحا ماقزؤنعوب انيس ٍناكَرَع وف ذك بالذ ىيعٍالغل 0

 (ًصَقلا



 0 ذولا ب زجل ياعومف عمان لي ادت يحوم اقل
 اشلا نال بحاح ئئاقلا ةيالو لْخاذ يفوةسين اهلك يف تسيل ينتافلابغ ايلا هب

 ملا ضوقدقد ءاضقلإيَص: :ناكو حتئ كولو اعطق ةساعذ تيجو ةاطولاب ناغتسا ذأ

 مد اكوا اخاصنكت ملاذا مامالا ةَئناكصْزوُح امكزاجُم هارب نم ةهيلونو ِةاَضْفلارظن

 مياقلإ لاو اولا مقواذاو هتيناكم زك ل هزيوضووو ةاَضْولا ٌجظن هبلا ضعي
 مر روصلا فتك ناك اكناد ديكأن : جيتونلاو ةءالولال اصاب: ّ اهلز اج يحلاب خا ناك ظ

 ايف متنالو مولعيلعادوكدو مْ ل الوجالف '[كنعدامنفف َدطاَسْولا+
 ظ نادلعت ةروتصلا فتنككن اكن ف ييوبسو و دبؤفكلد خيالؤ الونميلا عقوولو افاّدع

 +بفقاثب و ب ءالوومش حاب ناو ام,خيب طّسوت راسو ناكناو اًيمنيو يفتك
 ديف دوتلاناك ةّطاسولاو فنك ل اسو لاخلا يلمع سان! جيفوتلا ناعم
 طسفالاو ف ةروكزمّوموصخلاو يي ضييصخملا نوكي نا وبالف اهنيك لاسب داو هلاّبجوم

 رظناهيف دوك ى ناب 0 درمالاو يظنلإب رمالا ويقتل نصت ناف - ير ةيالولا
 نابرطنلا نود م ابوسالا ًيضتناو ”ةلماك ةيلوتومض عشلابجومووا قلب كح اد مغيب
 ةيالولارقعُتالف ُ نو ديوظسلا ومالا ضان اواي "ةيالولاتَححصق اول امن ١لاث
 بالف تلح وفك !ةيصولمكنناب واه افعنا يف اب انو اذاقداو
 ةلداعلا َةمَملاب يرتحتبسل اكولو ٍدْئرَجاَو اهُدضماوا مطل نموا اذكب

 با ور ظويع نات اماذكو ( يحز لاهالي تيدا كد ىّرل و وا دوا

 رد دمج جير سضؤلاووإ ,لتملو اوق 'هتل ٌقِعِب نكلازهددزو يوهو : وسهلا
 لكك سومب 282 أيا تنم امنيا ةنْبالو عّرْللا) اور جالا يلعن العمار
 رام دفوف ٍةُيالْم ل جاتيد زوكتلامؤبرب ملاطب افلا ييدَق نك
 دك وسفا 0 سيئر حارلاو مب جراخلاماقا رلائم ه داوم 00

 اع 1ك كلك نع ميم عجن علوا حاد بلطو جد لمد ”عانضنككو لجادلا
 هل جاَخلا نال ليخارلا ٍنالك هَ ضر اعمق عي

 ةلتيبلا عاب خاقلا بتككذاو ياوصُتلإ نم هْمسْسْكَمو هيلع َتطلسو هل هل ىكحلا دب
 ميلا بوكا لَعْف عفن ما ناذ امنع ن اولا اون يوه اشلا مليا بج 0 مد
 0 ماا حاتحكيو فيات ايلإرسقلاو ةَجاحو انمسكوت "زاجإعف 6 ىذ

 "12و نع ان ناووخارِج رجا مق اش نإف ٌرضحاذ اذ بكب وياقلا وعم را رواش



 هانطكدسوكام ايشلاوادايقو زيا اع وعودة ميلاد نوكا ظ

 | - رع ذاوككاٍفّق سام يلعب زوصلاَو بشلاو الاٍفرخالا ةكراتس يوعد 32

 ليقسااذ ادد عتلاولعنسْوقد نعاس موجعة ام داء قجلا دونغ تيا
 ل اهولط كبل و لوقا يخل يطفو فت أربالاقولاذكم عيا هك 0

 يراك اقف خض د كاهالا كاين |ةهرجاد ميدلبيلا بم ذالف ولهما |
 ٌاَوُسو ٌةويسا اًمفدوا انوج تش كلوا نخفي وري م لانه ّئذ اذ يَرْخاْة سيب 0

 1 ' لاو واذحال دلير ف و ع لات الَخالاسول هود اشم لقتو محا هلك لك ذو ظ

 | ةئالعةفالحالاسولو الفلا عيل َدالحا لاسولو بيلا دولانيبو دس |
 : ولوامراعةّفلحتاكلان نالؤتما مران اجو مباجالا ف مدري موال بوو م : 0

 قيال إم لكذ ين ئلظ ثنئاكلا نار اقول ب ٍَوصلاَق فيلحت الف ًاليكو ل ياحلا ناك
 6 ازكي دبل حمم يلا متلو نمزماق يدان اذاو دي 2505 ولا نب بت اهفارارق'

 الر رشم زج م اكياةئبيلا تحس رخال اَمْذَحا اقف لب ف ايضا ناكو
 ظ جبل انوججالخ ل للا 6-5 لفك حولة كاهشل لفت لاحم اهماو جيلا اس
 1 رخال ياقلبي ع رحا ٌئاث تكول رمال اارزوطح جم جرتلاب ور , وكالات

 ' اس بكولو هبل وبّقلا بو وب ناؤِهاش وسو م ءابرخالايار لبا اق ْرَحاوا

 1 "يا تكول و لوبفلا بجو ارب اغوااونامول مهنورنعا هر واوْرصحإب لوبقل اجزم
 : لينكس رحرلا ناكناف ةٌونعٍلْجْدر ارق رخال ل نيّيماقلارحاو ا ٍنييناجارحا ظ

 اكد 0 لول ارك ماًوَقْط ناك ناو هاضّماو باتكلا >2 ١ ٠
 وضِوَيلاثوتكملاو ثتاكانيباَوُف الا تئاكذاْلسمتامما قيل حمس 0

 2 يا ال بوذا ود دابق لعاب اكان هود وكالو يودعلا

 نا (يللف ْمَفّرَعَد ١ اعفن ' ال 5نالف وعد ٌمَسساٍؤِسيانلاقلا لاف ولو ٌتْدْعِب ةئنيبو
 الو يطا هلق براون اهني ملا نابوْفْع ف بياغلالع مخ ا نوجالد دب

 1 رونا ِوك ولاد ق لاو مرائكلاو مِباضولاو قلكولاودَجِحلا د ٌقالطلاو جبنا
 ] 000 (ىهلادوئش و ارا ١ذاواه هريغو ٍفزقلا ِرحٍصاَصِقلاَ ميئسفلاو

 ظ عمنا ضن ءاهدعنبذهاشر من لكك يان م مومن كنف
 ا 0 خمول لكخ ناد وب ادكلا ضؤعو ا هيلا بوعكلاونعناكو بانك ظ
 ٍهِض طا هيك مظفتالو ل والا رباك قر داو هرصقىزلايلا وب بتكو 5

1 1 , 
٠ 



 جووحلا ميدل كذ نيههوسلف دوشالو "واف ال وضوميف ناكناو اواس نا َباَنِحْو و
 ام فالخ مكاو ارو فتوح 2 ١ الا جمل ى سلف عوج اوءلط ناف قوش زواق جف وضوميلا

 مع انقلادرخلا نوفل كئالانْنَح ات اكت | ضانفلا ول نم جورخلاواًنيتبال لك نمر شكك اوبل طول
 بث نلاولُبلا اك ىلا هيلاج ركل طيف ثنو تيمي ناكويلع موكا كادلودي
 ىنَع هِضِماَف تانكلانكإتل اذان ةتضمااناو افلا نالف بوكموءاجرم ادا هيلع موكعلا

 كبوتكلالع باكر ذ ريغ نم هيلا جتنا احلا هبِصْصْؤَصو اذأم عرشسلا بجوم

 ديرو اولا اذاو, هيل بوتكس نكي ناو محيذاو ويفوهىزلاولبلا ئاقىلعأ وي ٍميلأ
 ٌىَفادضَف يع دايشإلا ودبو ةْسِباجِإَبح ماوس نيل كب ليكي نا بلطو قلاب مصخلا
 لزم اكو م! دولت مل دبى هب بايكلا تبن يذلا باكل مليتبهئاطولم
 :ةالورتشلاواو ووعي وْفَّدلا هيميزاب م هاب اًمعبوا ةةافوتساو نيؤب ةلابق

 هلع ناك اذا ايصتخاك بياغلا يلب خلاب راها هملاذلا ف طلا كلم
 وعلان :اما ذااّماَف نايعالا يف َناقاعَتي ةَبرَغلاور ُوضخحلاو هْتِبمْعو هر وضحت عد لب (ًيباغ
 روصحالو ٌةبيِعب ُفَصوي الف ْؤْياصفوا ٌقَلاكَذ تاس وا جحر وا ٍقالطوا جات وا نبذ يق
 ' امل ٌةّبياَغ تناكناووْيلا َتَلس وحدو اَْنااَد ات زداحتن اك ناف آًميع ي ٌدااذاد
 ف ووبع وردك نيتشه ضو موب امم اكنافيلبلا نع 21 نا اهاؤحا نالاح
 يود لمحو عولا از ؤشل لاملارلب ئاقيلا نتكرواسكحو يا جبن يؤ ورحم
 تع راضيقالاز وجال د ةميرالاد هزد رحت وعود ددرحلاد كسلا: نمقَبلاركَذ ذوبعر اقعلا

 اروبا هدلادرديبلا نميفدرعملا اريدك تشنالا صوب ملاذا ٍةُمِقِللصَرَعَتلاب الو ٍةَسلت
 بف ضصولإؤ ذم الامي نائب وف رعنالؤزلا تالوقنملا عيت اذك "0 هَكيِئْلاَوَّمَستا
 اكو لائم تاو د :قاركولاو عوهلاورسجلاوك ننو تاماشلاو تايئنل ضرس نئكمي مح
 زر عيش ٍتاوَصلا كو و ممِقلاوكذ مي هلأ ٍتاوذ فيرخ و تكس َجُيِقلاوكَد و تافَّصلا

 اًوبعكاه 'صخلا اويطناف يا جم 1 جيلا 0 ردعنمأ 6 زنعك :رجام ل ايلارإ,يناقيلاقتاقلا ابنك ْ
 ٍتاباناذ ٍميلع موكا ماع قيساملاو 0 امل ةروكزلا ٍتاَمَصلاَو مالابوخل ٠

 يالا دنع مب دوا ملاوي يزلاوهلاملاا هنا 0 يع َحَباَ كب انك” اكناف عقده
 رت عدلا هلسبو لالاِهّيلإ وتكلا ' نسف ديلا امس ب انك اكناف منبا
 اوبل ُك كالذي غباقلا تنك وزع ناخ منيعوع آد وثلاث بنن بناوكلا ىلا هئَعِبي . دو تريلا

 هيلا مِلشونعفااَحكو طش نوم هيلعو هريباووب» لفل اوس ناو هيك



 قاتلا فلاناقدلا
 ”ةمن | تنل شاق لن املا

 فوتو فكاؤخإ ذخاو نماخو ٍمْيَنَعف هد القَلج ادْبَعْأ اكَنافَل دبع زالت
 وكنا ٍؤّيناتلا لاخلا يذلا لاا ٍةَفقرلاَف نيما لا لشلنف ةبِراجناكولو "تبسم
 ةنيلا مون 5 ومثل ىكمأ نا اًهِراَصَحِانْوموي اتصالا اكناف دليلا نوه رسل نعةَبياَع

 جوز خالية كيب هلو عدلا دف ٍراّقعل نكمل ناو اهناهلرع عشنا اهيِعوع
 رتل 5 ِهِييعِوِعمتملا لاوم تاقلاَت جد هرحلا فو عنالو 96 ةقوكد 3 ويتلال او ناف
 اروع ناكولو لف آلا مح يوعدلاٍف دو كلا دو ٌدحلاب هيلا راما ِحْيو ناف ابوح ٍةِسفنب

 بواد ف تأ امو لفن فتك معت ناو'» هراضحانكم١ناو برغل !ياةجاحلف بطل
 ع ةدايشسلا عمت ماتعتواياقلا هرضتتو قّرلادعصيف و اًووضوملق ثروتو ٍرارِدلِف
 زافحالا بَجداعَف'تنَحو ٍدِنْرع لعووْعُدلا مسوم بورك ضوُردَح نا ِهْيِبع 7

 !ذإف وديببك قطكتا نإف نيهلا لت لفميلعو ني لامشاب ٍهيلععّرملا فرتكااذا كك

 060 نساني ثلزبال هميم مافاو ىذللا لَسوْإكت ناد 77

 ظ وللا ئوعَوي وار اصخبالاٌقطيالو و سبخبمدما ناو لاهل وهاب َوَيِْسَِل اه اًصخا

 ةٌفلإوا ايام يامن نا" قسم وبملاذاو يذبل ت يشاذا ةَمْقلا ةْنمَدَخُمَتو
 فاك ناو ُهٌدُرْدَم مر (يقابناكذاف ا اذكَقمَسصْعُمَناَلاَق ا :رتلا ىلع 2ع ٌداف همت داؤإ

 بلاقي ىلا امون سول و هتمقالو هدو دمولمال ْهَناَفَلْخو ٌتَعِس هن دك

 يد نيحلاب بلاط ناب م ١ مقلب بِ اطمن ما ىغلإب ُهَبلاْطُيل 1

 بولا مش هوايا هن ١ ةؤحاو (ًئيِعاْضحلاَفَلَخو تم هنموا ربوملاَد و هيلعنا

 ٍنامجوْنِهِحَتل طوتنتس ماد" . وتلا دعى ِلحي طبق ملا تَذ' ولك ناف ةكمقالو ةلماكو

 ٍتاَضلالتِبهَسْمِق مق هد ةداَهشلا لكتب يس ْدْبَعلا كامو ااًدكُ اك 1 طا اةزيشماو
 ذخاو ابل رخال لالا واياد كنا !/ضاحنمصخملا ناك١ ذا امه ان كة امويجو
 ع .و قبس قيساك لاف [باَعِعدلا وأ 0 دولا وشب

 عال ع ١تِش نا ٍهيلِعٍراًضحالا وسو فرّصْحاَف ىنُملاِباضحاب هلع ١

 ا ْ تحبي منا لاف ل تمانوناةراتل :عّرملا

 ش جا وخنملاتبدو لعَوولٍ حاولو مولي اوباما اولا م يدداوع
 بارلا ل لا ٍةويحب وقاسم نمْرْصْحاناو تبتآول ىذملا ٍةحفنم حت ةّرم
 8 غول ءاسزوحالذ ١ اًضْماَقاَتي ماظن اكو ئاقلإو ملف من و

 جْنِلَع 115[, ةسْب او يوْحولا عاهسزاجرر ,فتو اوجيراونلا هز اًصضِخاَر لعن ناو هيلع

 لهو



 يواحلا بحاص و طقو نيلعقلاب مضج حرص بيانا عدلا تاحامكىذملا فلحيلعو
 ةسرخواهبِلع كا اخ ٍةديعب جفاسملاًب اغ ناك لبلاك ناذ جنملاب ٍةَدعلاَو

 زماظدرلِبلا ف ن 1 اييرخا نالاحه لف ةرضخبل ييصخد عار نس ٍرُحْحْسم ايضاق قولو نك 7

 دونا ةطؤلب م ى انلايلا ىلا هاعد ولو روضحلا هيلعو د راضحالاةمزل ماب

 زئفرد وتحوي ٍئيطٍنم يكن وكب دق راضحالا و قداصعَّرملا ناكنا ءادالا ةنمزكس

 نيبترلازم نوع نوكبوف 50الف افلا بجا هيف ايونّكم وصح دع مْضوعيل عدلا يلا

 نإف نوعلاب هيلا مم ما تطهلولودلاملا تبقي مل نا بل اطلايبع هوم ومو

 ناطلسلا ناوعاب ناعسا موعد م كاش بداووس وار وعالب ةلعاستما تشو عننا
 رباب عي داني متسوتِخا اولو ثمل يلعن لالا وصلا ةنو ومنوكو ةَرّرعو
 ري اولا لاس و رطل ناو هيلع محو راو بابي تلت يا وضحبملنا 4 370

 ”يهلو نابَصلاَو ٍةَوْسْيلا نم ةعاجواتلا تيس 0 هل فريعاذاور ا 0

 ةلكمذ ٌةْداضِحِاَْتسْبِدَو رومالاْزَع حف اذاف ؛ ُهَنوْنَسْفُيَو بيور ايلا وتح 2

 . انييضاج يجو ىلا لع نيمار ف لؤكتلاكرودصحلا زماننا وكن لفك
 نرنماح ني رعل وفي الا هلا كتبو ملاذ دل يات دب اي جب
 نر تيرا تالاف ٍرسيبالِب للف نيا وهو نولارهربخاولد 6000
 ريكولابضْسب طنب ورم ايوا محبو تيب دلع ااا
 يارا تكد ريدا دانس لسان 00000 بجو ناف خدع ماكل
 أ اعلا اهرَضحلب ٍقيِلَدعلل 0 ا 2 فلكتالف رولا ذم .

 سيل ابْنَ بيجو كوم ٍقيِلحلا لاَجِبَعِفو ٍرْمِتسلاِءاَرَونم الح بالا
 د ضراَؤ رايز وا ِءاَرعِل اًرِدان الاوا ,ةئووضألاو١ الا جركالوم# خا رامفعلا 7

 جلو نطفلاد رو اوك هَركَملا تاجح احب جورخخل وكيل لس وص اَلَنا قكيد
 00 0 20 لك ويد نا هيلا هبتتكيف سوسن مكنصواثسما .لكيو ناو هيلا بكبو مسيل لب نوصل ملكه باولو ايف ناكناو الراضحا ةازكرل بالو رع سكر" ناكن افيلبلاف ووتطا يكتمل :تيزراغلا لزخلا
 و ثبحو ويقجنم قلع منعَو ادلاَوَف امانا ئاتلا وجاد
 هيرب امري هك ولا ءاقاذ" هرم ةوعلا ِحاصو ٌيلارعلاو مامالا لأن
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 ُه ديالو هام ومستوًأليل ميكسيلا عوجرلا ماهيب



 - وب يسب سب جب

 . ةئبلاط ليي د قف هاد فجر عاقلا ْثكباولاق نكو ةوركء اسوي او 2

 ولالا عضم اف جلبل اف ضاحلا فالخير تملا ناضل اطيب زل اكيتاقلا ةدافتبالامع
 قيبرطلا نمأ اهب اًضحال ظرتشُف ٍنْلَبلا نعد جي اخةارما دع يكعتتساولو هراضحإل
 يوم خوزت اقللو كمر سفل اهلا ضاقلا "هني هي هنن مروا" ةاقت"ةٌوْسنناَمعم نوكيناو

 نكبالو تبصُو ناواهةمؤجياذلا جوزنبالو اهربغفا ةدَط وتم طئيالو ترصحا ذا املا
 وف فرص هاف ٌرضاحتلام بالو نمو بياغ حيل ناكولام ٍفالخ الاد وضح

 *؛فياللا وطفل طش كاملا دع وشسا ذا ةحاصلاب نايتالاو لوعتلا و ظفيحلاب

 ١ عاب كلم بخان 12 كاملا اعف رشا سب اغلكل امل اًكفيادكَهَد
 بضل وسلا و وني لابد قزصعلا هل وسلو العصف ةئاجالاب هش ايضا تاَصحراو

 ١ طخ اهحِحِفَ آب بكم امماَقا + ذيب باقل مكحولو ةئاخلا ردود طفِحليَفلا
 زباجسياغلا ويعم لا نال مليم ابق اقوُنِلَرَعْ شكل اكو هيلعءزملا

 حبسا ذاق ل الطاير ببال ءاًصقلا نانا زحف ثلزع تكلا قو ىلا رصحولو
 دعب تامولو ”ةذاعنسالا تيل ٍلوالا عامتساب مكتب 02 ل كي مافلا
 | 57 داع الولع جوخولو جاما دنع ةداعتسالا بيك لبو عاما

 0 0-10 اةداعتسالاّبِ مل ل !ليق مرقف مسياغيلع ةداهشلا عيسولو ” ةاهممالا

 حرج وولالاو لارسال عوسيبل ماك متجر عومت ميلا نجت ميقولو حرجا نم

 8 نمز نود مري ”هلبقو] هد اهرسلا موب حف ض'جراجلا جروب نا ظوتشمو ويلا

 يواخلازم هيب ا شب بالا مشكلا افا ىببصلا غولبو ٍءاَوئَتْسالا
 نا ولع موكا« هل اسثرب (كلا قف >ويرتسلااهشنأ تبن اا الركن ملاذا تيدر وان
 ١ لاسولوهب اهباثكلا ةلز ضموأ ةباجالا ة مول مساع ارم هبناكلا بِناَكي

 ا ! هلع واحلا عرحولو زكا هضم ماسر كو نأ ول موكل خاقلاو اويل (موكمملا

 للدالة وعم ةغسم ل للامم اا

 ْهَنِكَحرَمْك 20 مح كيبماقا نإ مل اهيح
 ا !بوتكلا لا هي بتكو

 يا ا اما ياكل تتكولو مويس وتل انعمفمل 7 ةاعناو

 ١ ,كأةلاسو نوح نا ا ادي حاد مْرَ

 ا 537 6 ناو ذلا طفل ةدؤرلا عدلازيمو )رار افا“ نامٍببَسانعِوْياَع

 1 يا ادا اس اد / مرل ٍنعاف نيكي و كزكف ْةمْؤلا ف يؤيد اكو

 0| كد
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 ظ2ظ2 9 هبياغلا يلعن دلو مكبوس نارك مل نيكو
 - قع دروو ؛وفاشلا مكحول امكتاًصارللا يلا اهوعدبو ُهْلطْبْب لَو هضيل نوذاشلا لعو
 نوكيا طور ميم نا بجو هون (قحن اكو ضااقلا ىلا باثكلاّل صو ذو وحلا

 من انكي لعب ناد ميلاذعلا كد دِماحأ ةدعباي عنو ناو بتاكلا بالو هك

 طوخ واش وا ايبا نم خخ مل ناب كد ناللعلا يوتا ندعو داش

 ود[ شلا ظل يأ كب ناو امن ضحي هَ ةيافارئموا اميجيانماّماضاقل اللص ناد

 00 ولولامْقلا ىو ان نم اًدالالطُم هيف امو ربات اوس نا ربخلا نود
 هداركد ربع (نمْقا ١و هنيدمدلو اًضَفلا دكت الا هير وااوك لعن لْعِ ناك

 يلمس كد بك رع ايا . اف ٍةُرّلدملا نيعيعلعُرَست ٌدوئتلا ل اقولو ٌباَحل
 املا درت لام انيطغ الفال اق هْنِعِلنباَلاهف َهلارخارفيعذاولد نكد ىلع توبا ْ

 انه ان اف ةْسَسب ماَق اواييعْداو موب هلال جرخا ن اخ ليسا ايف دا لابو حينما
 سيف عدت نادا اراناف ىَوْعّرلا تكا اق هونعيل لا لوقد ”1اًمَقلا لاق حولا
 ممزلبازك ةثمقو اذكوبف ت ؤنكمومايب لعل لٌوْفيَف' هنمْجد الاب اويلع عزل ايبا

 تلكيلع علل ضايلان نا“ و لات ا سكاف تاكنا ىلا ه هدم

 نبل اننإ واف نمّدرلا همن و ىيلحلا زوجتالف يعمل ن اكن !نويلا 50000

 زم َيَح "لج سبح ولذة بخ ع ءر در صن مل ةنوتسنو نزوم ةيوعل نول

 صرت ل ناو قالطابجو هّسالفا سئناذاو و الا يق الط

 ؛قلطاولو مصْلاِلَطناو سبح نكي م هماَرِعا مالا معو أتيالاِف ثا هْصح
 ”,لاحلاو هبلع نيتي رجلان الع سم هسالفإ لع عيبا مافاد اناذ يطخلا عدي

 - يضرالو و يمالس كالا ”ولطاولو بلع قسمها عاما هيي رسموا
 نيبازعت اهولو مدعل اكقالطال يد 2 تالت طعس سالف طعانيبلا ماقاف ىن

 لك رقلا دع ماقلا ١ اضقفارخالا ركن "ناو (ضرحل هب تَداَف بيلا لعيد عُداوؤرخُت ًءاخ
 باوجلاو يول نيلي كو اكياس ناتأرم١ تكد ولو ايام ارت ٍنيَدلا

 زوون ,ةيِعَرلا ريكو ركماو ةردحيع اهليككلاقف يلع دعوا ٌهجَوتو
 . اهريوك طعنا (َيادعَْبِحُرْمانلَخ جك اذ هربرت وع ةئيلا هََععُدلا
 1110111 000 ناف

 5 رالي تدل نإ لإ لعن قوكناو كَ ك2 عرفى نلوم نا



 . العا ياهلاونعؤيتا داو يوغبلا يواتفز ماما ٍةكيبلل لل تسا ناو كا زذ لزعلاهع قلح ناف
 270 ”ننبع ناو هب خم ٍَضسيسولو) زعم» نينا ناُوَب بيات ل اًهف مْيلارعف رحب

 ولو وب لحنا خاقللفامْيلاَنِح من ناش“ داو نر كلا مج ناكناو 2 رمزمز الث

 الني هرب اف : ممعناَصْناَو هد وئيوض كابن ا+ ميم لوالب جاكن وصب هد ؟احْكَح

 ٍنآلفونإلُك داش اكحئاتلا لاق ولوض نر ضعت (ًيموخا يبس نابو ٍةَفض جونو كف /

 بشارايثلا انكم : اد بلوق طفات امزق ناؤهاشلاو ا اذكب

 ظ هواهم هوك نيزكسا» د والا وهم لود ليي كرف دوالا ف فارطا قرظنلاو

 نايلوا ارئوْسوا ناك مق اهو قبِقُرلا اهب ِقتالف هيو افلا هلال نونجالو قم

 رفاعي عالو يسلاوعال ماما عد ؛اهنلبقتالف ماسالا نسل انلاٍضْبلاَوحوا رو لاول
 فكلاهما لخدلادعلاججارلا اًييرح) ناك يسد اَهرمْيْؤالوويِصولاٍق الرْصَحاْقالووكافال

 0و ويدل ُهَبِح وما ةيصولاة لاو ةونانساوكبائواةرخميعزمن مو يكس املدعلاو

 ير اوووزلا واصلا كو كونو ثبوتسلاوقيرطلا طق نفلاو" :قوساوأَت ةزياولتفلا

 ده ملا! حوتالامُم ٌةريفملاوو ةداعلالب قولد عا/رينوَةَرورْصلا وِ رْؤَعلا تق ونماَدَمع
 اوس م انكالارارصالا نموا د ةرببكوا ة يصل ذالثخال صعب نمو ري ككايلا كب كنوقا

 جلطة موارلاضت انا ويِصاحمْمْنَعاطَتبْلعاَداارَه كسو ٍةدِلسْحم جاوناوارحاو عون نماك ١
 ونش ظع كاس ثيجال فعلا جوملا اهريَعَفم تما تاون نال نيكل نم ٍةبيوفلا ذاك وأين

 انزله وشيازم زلازادل بضعة زم يلا باشكال
 ميشلان انك !نيعزسو هيلعمسا اص لوس عبر كلا نيذيلاولاق ةوفعو مشل امزكو
 يافا 'ةرجاّملا ْنيمِلاواَرَجَتُمْنَصِير قر اطقالاوٍرَؤُعاِلِب بوجولاٌونِع
 ةباعّسلاو ةَداَيقلاَد شاول اوريصلاد ٍةوشرلاْوخآو باهل بوح عب علا ىتصو نزولا او
 ياسا ناوي ة اواو َْت رولا ناين واكل انعيتلاو ف ا ايومالا كود ةاكزلا و

 189 ورجال هايف ةكقولاوو ركن الاو يبان هنن وطن سايلاوِر زعالم ابجدوزنمو رمل

 الاميل نايا سم :كوادرؤعالب بلا ريو اهلاوي نارْقلا
 كامل للا ياما ةيفماش وعول باكصلارم مره ٍر ولاهو اهّنوومالاو حولا
 فشلا و يااا وريوعت 7 ١ ولو هدم زلم د نوب

 دياتك لاَقةينلا ؛ةلّضلاو 00 24 ا و لا لاو

 راج ,|ر ياو



 باقر رسخت اهف كلاب ةالّضلا يف ادلاو ٍهِقتيعل ةنوهرك مو موف 57 5 ليصل نينالاو

 02 "ير يذلا ميال رلشلاو مااوف ةوعلا شكو ةلبقلا لب قتسأل وختلاو سيمون نسابلا 00
 لصاطنلاو ٍةنعجرلا طوو ءاجويغب هيجل ٌمْساَمَو ”(يىتسالاو موُصلاج ْلاَصِوِل اون وس 5

 لنخلاو تأت ةومضو مرح جوزالبة املا اسمو يبدا ابمٌولخلاوييفعتلال !قابع

 :برطخمع ةبطخلاوأ 0 العير ةرسلا 7 يع ىلع عيشلاوب ديا موسع وّسلاوراكتحالاد

 ١ ببلكلاواًنيةاو هِبيعنب تال بيعلاعبسو ةيرصتلاو د نابل قلو يدار

 لاو نيردلا بصملاو رتل عنو ٍةمَى اربع ارحل كانواو دوءانسقا عاب يزلا

 زاخو اذ ةروعلا نشكو ٍةجاحالس ندا ف ٍؤسايلا لاغتساورفاكل زم وول طولاد
 نام فاكتعالا يف "ةردخشي لا ىرتماو عيلان اوك ذتِنحِب اللا جراشيصقانو
 جاذاو ادام جب ُنونقاو ناوبح وبحكم لع نوكب ناالا موري ءويغم وكم جونا بعللاو

 بلغنا رح جرخا نافيا نمل اطر ذا اذ اق نوكبامناو ار اَيق هع قالَ
 ٌىَض دويرهو سما 4دل١ ذاق طذخاي ملام و هب هند داش رئالور ًعيوُسْللُف ٌبَعْن ديسعو

 مد لفاعومت نجرخ وحب وللا لس كي فواز اللا جرت ولو د داَسدوَتو

 اكن اذاام نالت دان َتدرومَسفْوَ ؤسمرتك ناو حد ذا ورتب دمك ذ ركب

 ًّت ايوارلاو ب ككاو ليقاوبلاو يك سلاوٍر وصلا انكي جللاو درتلا اًماد ارامي

 سا اصلا! وطن مب 2مرات نابججو يقولو ةزحلاب بتل مرحي دَباَماوَّدلاَو

 ررطسا يلف رفحاهف بخل عطا ةزحلاويزاريشلاق احاوباو ىبرجاج او 'ىريصلاو
 2 ارلاويف قنا عيب قولو شع منرالايضوفو هنن ناو :ايوصح فرع

 لع وسيَِضلاكناطخ مكس ع مطْحْظ اال اكناو يف (هيارْسكب
 رباَجبانكلا مت وارشالاو) خر فلو ضل مايد احياو اني عير اصف حطوطخحلا ساد
 ئامقوبلا اعنا نافو دوال ةرال وك ٍةقباسلاوربطتلاب اهبابجْلاو نارك
 ْن ”راو 0 ٍمْيِسِجالا نمو. قاطو اكن ةعامسدر اىشالا نم مركمالاع ءانلاو أم تدر واود

 ب لعل ذيشنكب ناحاَبم هعاسوداوخلاد يصلامازكو وحَوكَيف ًفوخاههم عاملا
 ا 6 يصلان و وسل لبالاط ينو مايل طابا اهنا اهروش وعهد

 نيوواف » .ىمضلا نمو فلإ) اوفا نمُوأوسَبدايلا تاكرحلا عابشاف وللا ةطاؤالا هر 98
 يعاود ادار كيقو مارك الدرك نعيلا نتن مناف و ص ربعف ماعالا اذكو :نأي ةرسكا

 دمروا مطقد»و ل انو دب ”ىراول ا سسْوَبو (مزحر وك ملا ٍدجولا



 نحمل اهون الاوان :وةاولا] ايتو يوقيلعتلاف يوغبلاو يداحلاف
 نكوماف : امها ماوس مجانا وهوافتران ايرسابالدإ ةقلاَولحح رس ٌواكِلِم وصلا
 يمازملاوراتوالا نمهاللا يافز (ىلارياسووِبائرلاو جّصلاب وينطل اكريحلا ىراش اعني
 اوني ناقل عقولاو لحم د درصقت ملمس عوفواواٌوِضصْفةعاتساو دلاعتسا م 2
 لجالج يف ناكناد ٌفرلاد عاريلام حالو اًضرا مرسي ر منير غنخملاو قاس فلا عنه
 ا ابو اندنعور شالا في يزلاوهو عارسلا ازهر كفو اهرب ؤ الو ٍنانلل فاو يأزمالا يقال
 7 وانعلااذكو قفاكفلار اىَينمْوَتالَناناىان هللاكنِعذلا لاحم دا املكَت اي ناو مف

 رانوألا م بوند امو >2 اريلارامزكاربر "ريض لك حاولا دام اسيل ماككالا صون ف يوغبلادب
 نر طوب وكلا لا البطلا' مركالو ْيََتلاَرامْرملاو ف (ًمْضلار اع نم هَسالِفالخالب اع ْ

 ناببلا + بعالم ايمي ذل اوطويللاْؤ بلو ُنونسَدحلا زبر انكي طسولاق يصلان يؤوطلا عبشم
 و ةكسفلاو نيل و ءاعنمؤوتال ةردر ايَجْمَللاَمْنوُ مارح رب قافّصلاب ٌيرَصلاو ٍفْرلاك
 لو ياسا لحس ييظفلاببرضلا وكلو هوغو داشالا نوب نصيب تكلا ب وص مز

 يللا داطاورحتا ناو اشتنلاو لاختلا عنو يورك بف نوب نالازصقلا
 كش اكميكح مانو اند ًقداَصن اكناوزماوحو دعنا وز باجويلا عا اتسالاو انو دو
 0 ٍواوماب بيشو ميمونة ناكاذا تيا حرصتسلاكٍ ل ايوديرعَتلاو
 2 » 89 ,هاعاهركذاذإ خسر اجوا هَ اوم تن اكناو ساب اًضعا تف صيوا

 راذلاو هربوا درو لوظلازمنانِلارك يلا هفنستن ركزو نبيع مالك بيست
 انذاك ناكو 'ركمزرل ناوزاجوفل بربر صاع هل لح كمان يرطُرو سانا جين اكول اهريغد
 22 اول اجردايلعربوما هشام اك قاحد دار د 200 اذا قحبذكلا عاما

 ةنزائكالاضتقيرف ةروكؤملا روصو وبه اركو ويحان ان كامو احد شموس يالا
 ْغ تغير ناو اونْداش تْدد م ءاريلاو ٌعْوَتُسلاب علل ماوادْم و قلل مراح ِنوُكيوداَسلاَدَ
 3 0 ل وفلاكذن مدون لوا ىناقل ايناك ديعامسوءانفلادعموا امساك و هيض بج وبامدب

 قال عولاذاعإازك توؤلاب وصلا صا لع سو اول اذك سان ناين مالَحَو ٌةبراج
 رك كا ل 23 دلت مطول بابك ا ٌلطْعتوا مرهشب بِلا َشلا ناكولاؤكو ةتموتكا د١
 يقم فوفو جاليلاو رولا داعي ْفِلُمحمو'هداَمْلاْ اككالاو َقُمداولاَف 'رجمملاو عاب
 خب د بعللاكنوكينال اكارارم موكا طولا نحللاذ ًصْيارشات تكمالب و هريخن مو قتال
 افلا جوئلاكر ؤكوملارولصلا قربع مرض خام سائلا نمو ,المِوعهرَم ف وْساواْؤب وطلايؤ

 نضل
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 تود ابضراشكالا 1010 .هادملار از بانل ندفع هيلعرت ذكور

 او ةلاَرعلاو مامالا ]لاق ٍةٌرِحاو 0
ٌّ 

و لاخلا ُنِصْقُننا لاتحالاهزؤكت واكس وو امهنلقَتو اميين شمو
 بولا ريصعزم خوبطلا

لِلق ب ب موس ناو" هن ايس ْتذْروُلِحيكلار وفل ايْمّبِرْشس نا ٍةدضالاراَسو وِ ةْقِلَثُعلا
 ناف

 52 هتذاض تيفو جوس اك د محاباوشنعا نو ككذكف يقفاساكه سمحوا

 نكل تاكيتجلاوب اًسرسايفازكو ميقلاٌوفتعا ناد قرن ٌللاوقنلعا نا'هْن داس وتر طوو ىو

 اعل ةوعُ دلارضكناكولو جب لماعلاوقفُللاوةُعنللا جاكت سمو ناشد راوي عي

 "اطلس ةَوعَد ناكولو ٍخَيِعيلا نمر 0 اذان داش ْتَّدْر دن امرك« لك مالوَق ٍةٌدورصو

 ١ مناي اما سويَّشلاِهو كوبل رسم : لارسال اطرشلا الف دب 111111011007

 امِضِد وو :وثلاد ةولسلَفلاو تادلة نبق ريانا از 2 وانا

 ظ ربطات شعت ول اذكو َنيِلاَمحلا ٌبودرِحاَتلا يلو [مسْببِف راما هداج ديف
 وا ٍنرُبلا الا قوشكم قولا يملا نمو سيال كفؤ ولاهو هكر
 ٍفسنوؤيرطلا ف لوبلاوبانلاىئمِلاوَمادكو كب كلذ ديئيلبلم ٍةّداَعلا فوق عادؤلاوالِخيرلا

 : 0 ها يووم نوكس ناالا اهباسؤم بلا هولا قولا ل كلاو بلان لس طال

 ةيحافسنبوا واح مْمِب يرام كوالا ةوصتع سوا هنو لعب ناو غوو ينطعلا

 ,جالةالاوِن اريجلاة)غالا جيوصقمسم علا ل جوم جزا دلل تاياكجلا موكب وايضا

 عك ناكل تيل قطعنا هَسَع هقول 1و ووو ملعو ناو انش و ملل

 8 دج ملبن اكول اذكو حدته لل بكرا كرات فلل اوتو يسن عناك نأ ٍهَبظو

 0 انتب كد ىو دٍنلكشلانم أوتو هل هللَوَنِل د كيَبَح

 داّصْولاَو امج مندل نود لما ةذ دارت سلا ييَرلاٍد فساؤيو ٍديِرَسامْوُرُصلا

 فزاحلاو درر بملاوورماؤُرلاو و وكلا و-يامخاو الدلو بلاد الضاد باَصعلا ول ريكو

 ا خس دن اكو درعا ودام ذا "عابصلاو 4 َدَملاوءاَوكلاَدُو اكسال لادضلاو لاخوي درك اوركباكلو

 وون اعلا ٌولْغَْشاواَهِوُر احا منخل داون رمي نم ناو اوتو هما

 > وصبري فجل ثق ركع الشو ورم تل طّيرنكلاب الخشاب ضّقلاو اكس ولا د ايش

 ىف نولضاالعاوطف احا ذر رد ضن اساقفلا ن وزمان مام لفرط ورالا

 رموز هدوني مد دارس ونق ١الاو نما ط؟ايناَوْرَححاَو َتاَقوآلا

 :ءايلب ةالَسااواَويجَ لغوا ةبنارلا مشل ومو روع مو نتعب زكلاب نوزقلا اذكوهت داش ٠

/ 



 ١ باوُبالاولعوا علا ا 1 اوةْنداَشسَد النادر عوكل
 يلو ابا حزم :ناكوول لج امذخايماد ةجاحلاَِ وعدد َبِزكلارن ونكمل نا لاوس ارباّسو
 تاكذاف 2 تن 6 ناو ٌراَجاَعوْطُم' 4 "د اكن اوظنة قمل ملا ذاو من اَسَدُرَسكالاو
 نابع بودل دويل هن اب ًالهاج ناك ناك جاحد اكناوُهن داي وترلو لج جان

 0 رات (ًلاطشلا تدار ايل اعز اكن او هن دانه دون م ْ
 نب وت اول الو كدذاملاو رْسَلٍرَيَسلا هواش ْْتألَف اوَوصامْمَحمَفدِ وا مفن هينا نا ]

 ْ رولا موشي تو هيلع ولا ببال و تيل مولا الوٍيَروللثراولا داما نعد
 ْ 76 انيسالو ءاوب لاب الو واود سيف |يرقلاو لملم اسال ةنالو نجل هيلا اذكو
 فرس داو يربي هكر طس كيوتل الو ييأس 0غ فلو ويولد جضمج ليما
 قتلا ياروكبونصاو اق يئالو مكيِرْسِل يصنل ابوي ناز وجو اسيا رلا و زهْل وفن ناب
 00 ال ناب تطور ناذ يفصل تاب هُم كين ميتال
 تفصيلا مقوجل وشدد ول را لامي سول بيم روم جاوزت يشولد :تليكَريس
 , بشن مرت ٍرئِساوسالي بدول ”ّنِجأ اوزان اذا عدول جدولا دست الو لوا لمرنا

 انو او العب صاغلا هذا هعازكو وْبْجالل ابعت نارا رملا هذ اهنا ذكو َيِبجالِيَِمند ظ
 ايتاولاو حبو ورلادعبو مسن نعوولا ةاومو احلا عدم 'مفنار ينجال بوصفلاب ١

 ةلاَقالاَوُج عجوؤنس) شنمْلمَو عيجاللا ]يقال يقام سوسان يرش يخل ةداشو ظ ظ
 نيمو عوف عوازم ذل 5ألاذا د الغل اٍبِسِْل عبسي سالجياَبلل ”اًفيالّدملاو

 تال نيام وشف نيا يعبد تين اكول ورمز ارسال درت 0
 وعرف ةذ اننلضنو روما تومي يولالد ثرولا ٍتوُمولع ثراولا نُداَمَسمفتالو اعوام تؤول مداخيل مال العامر اني نَسان توم )سبا تاب خلو امجرملاَوهسثَتَلا ء 2 7 لو

 ظ قصاويلاو# كافر اذكوز بل حلفا دوش وشفي مرايغاو قالا ءاوقفزم ١ نائاؤشولو وهن اكد بروما َمِيلخَتيِر ولا ارحب[ نمو القتال ٍنبرلاَتْ
 هدام جوش ربي لطم وعناشنارب ولد د ياو نباجولا وز وائل ا عييذلاو كالا
 أ ير بكر زمول ناحل اًنبارشولو نحرص ووفد ص تال منو امرتسني ورح ورخللا
 يوافق انداسو رخام (هيزك ىاكينالٍنا اّرشلا تل نكمل الكنز يو يؤوانب

 ريفا !كاشل]متالف ةيصعبلاؤاخلا كباقي مطق باعك سفمس ضب ع امج ظ
 دب وا لإلف هيت اهملالو لوس ناد جدل ١ ا 5 (ىيضالو وكي شلاكو وب واكادِإكو 0 والعن او 0/0 ١

 ادا 5 0
 7 ١ .٠

 مدن 00



 هوس مسا امس# بنتا 0

 ةاوتب اهسسول لتقل ام انباع اللات عداد تبت معناخواالطوا مهم ةرصاف رص ظ

 5 اوتسا امو دو حما ارعضاوا بادن ءاواو عاملا فاذكو كيكه جتح 1

 كرضتياو تِلِبَق ٌلاَفامْع 5 سيل ةاَنباَررشَف "هلك يركلاذ ويلا كرو دقو نموربع |

 حو الق يبو «رلولر اب ليسو يدئال اخ اق َةَداَسإن دوصقَلا تال بآل كم تابشا_.

 ةواوعام مي اكولو وفوق سكملاو يون يعول ولا د اسف ٍرلولان ودول ]

00 ارخالالغو رخال نيجو ةزلارحل ةٌداَسْلَبقَتو هلالدرخال او عاهرَحا اين ةفئالف
 

 ةوارعلي ولد اذا وَ دَعلعَوْر عم داش بتالفأ ةداوعلا فلاثلا ببسسلازئابا يلع ظ

 وكف نايس دوك فو يرسم نو كيو دج بص موشن و رخال ٍةَعْنْلاَو زيمياَو لح ا

وُ هب ُىسفياَم ب اكتر ىلإ ةوارعلاٍتضفاولو مسد انهو ِبرصمْمِف اهرخازم
 ٍدْحَف 

 عتب اوعي تاور ملاعب داش لقت يديد نوكلالزا طظْوتْدولهفاَوحفو
 ٠ /ولا طلح هنا الق نم تيرحما اوووف ةاتلاقولو قناة رماغلا فتن ناؤكو ١

اوربا عصئازه َنالِدنَحِف ند اسوم وسم يوتفلا ىرعتالذّنإف ُومْفمَت
 

 تزيرسولو تليق يلع بسو تكسو بج ٍمِتْموُصْحُق قلب وويلعو تسكن ١ ٌلَنربْنم ظ

 وبما طلبة موو اق لع فول ةداهشو يوعبلا لاقرب تكاشدالع

 ةو اعل ارُوصْوْنَعُمَس هدأ ضو َءوفاَسلا نارذ هيغورماحياقيلعتفو ٍةَواَرَعْلاِر وطبان

 ناواصمل اقف لامْؤحاو لعق برطلا لعق راِوَيلَععْذاوالخدَْزَق اذاامَدّرلاَدَبِح جوملا |

 عطقوب و وأ رئلا وعلل وعول او ٍفنفلاَتْكأ اى رخالادعاد سلمت الو ِنِيَوُرَع

 رمعفِذَمَل !يعفوزفملا ةذاّشلاَكو باّبللا جرم يرجو فانؤؤلاو احلا

 3 والعو خئائلاراق مريغو فود فلا لعْولويقمَيعْنِؤاقلاَةداهسنا قَال هَل بق

 نببُووا 70 ةدادعلا وظن : ناب وحلا لطم طومويعكلا وغبلا : ؤ

 فرففِ ولع ولو هنا كشالو امختبائوغسلاف رف ناووتجفزو ِهَماَفزقووِف 0

 الأ دوور ٠ هني تو ناد اهشيب اوم لذ ودم رب
 الإطار دانه د يعتمال بالحب ن موب ولافتات ظ
 بِطيوأ ٍةٌديبَصعلارصوسيلو تنضتنقا مو ذؤكبقولاد هدرا ةؤلاتو دانا وح ظ

 راو ويصل قيرصلا د هاهو لع هدد( ل بقشت يوينتعو ا ظ

 ميلا اصول يملاد غلاة يسال بنو قع وبن اوجاَتْسيلربجلا وِ

 - د



 ١ 1006 يِنَلاعِيدبلا اةراش ل فنالو رمد التالو
 1 امذود ٍةٌصورلا و هب وُصْوِرّر لاق رطق بو بقت امن اولع نورشكالا ةضقرلاد
 ل ثيل لنمو ذُب ةباكلا تلين منيبالو اهريعو يس اطخلا نيج قرفالازهوعو قالرلا
 7 ركبوا ةماعلا نشد رم لاق وو اوكنعالد اقتعازعوبإعزمُرَسْندَت تاف

 لبحرشل اومامالا يرجتنك دعو ابعشا ةهماعفزمواةباك)تْنسوامعوا
 ' يوافاةيلعتو بالا جيش روكرلاوهدندوسلاو "يزال دينمو وْعَبلاَو

 نجا لع 2 اننلا قمح ة دامس ]بقت امنع هلاك درر كبف ادار ٌضفزما داش وشنالو ا
 ناك و ةيضلا قو نيبو خ نإ ظبنيالو ظدحاليزلا يقل هداه بعتالف طلغلا ظ ظ زك نلعْعلاَو دارااْبَسلا يهازلاءاوهالل كصعنلا) ١ ةواوعلا بس نوكيرقو سكعلابو 00 ظ

 / نو رمتالو لاصفْتَسالا ىناقل اووف سعي ناو ْتلقِويد انتزع ولا كانو

 اف احلا فج سواحلا ثببتسلا 'جوفيالزيسلا طافلاوق اًوودن اينو ءطلغرتكرم
 ةلوقمويذ دحوتااهتضا اوت ساو وب وتلا طم با مدن راضواقلا روق سافريغ
 -مهداشن تورو دنس البعو ارق اكزبش ولو يفْصَوتاكاتليعمل مفتر اصلا ككق د اعاولد

 - الفوت اء سما ذل ان اكاذاالا :تايقاهو اعاد وصلا قلب ذم تعورداهالساَف
 0 لولو مكاو دولاَك رهاظلا رذاكل ادبولاو ناعما افلايلا :اًمضالا نونو بخ 6 '

 . لعب اهداعاد دوو جاكي هريملوايل امن اي هشولو لقت اهداعا 2تلازخ ةالعلا ظ
 لعد اَهاداَعاَن تدل و اوفْعتنليكِنِلانوْغعِب ءاكهش ارم ناشاوهتولو لكك امتع
 اهلايئاوعباقاذاَعرص تورو ٍةلمَوْنِم دلع ٍةُحِْ نراو اوهشولاذكو اًوُمعام
 | : اهي ٍناعرفلاد ءامئاو اويفنب وف باتل اوسِفلَت در وٍلَضاَعِناعوف يشل
 آ 1 0000000 را ار دا علو

 ع/داملابروجازس داّسملا بيسلا تابقاه ذاع روي وجو تخ 2 هِريْسِل بت 60 اوهشولو

 آ < ةفاطوبا اي دو ترو ٍمِصَو ةاهّشلايلا ةردابملا وخلال برص ْناَبرصْفْؤْْحلاو
 | نال نيتي : نيشني نال يور معينا ةُردابلاَو انهو وب

 000 0 ينحل يم 52600 دايس هداج داو اسبر
 مانا ميلااوعرتدف هال نصل دعا ةطالورلا جرار د

 1 لوجو انك ناعم 4 0 ٍِب د واللاو وزوال ظ ١ ايفا واصشنو سس تساهل يبون الختلاقولو اللا فرك
 00 نيل الوفدو لع امو اهبلعو وول وهف عرجام يحرم

| 
 ا

| 

 ع 1 03



 قير نب دلو مح وفر أوأ هسائكجرسساج ٍدَبسحلا داهمت 90
 ٍعِاضّرلاَو فذقلا ٍةَحه ٍءاصِقلانعوفعلاو د جال تسالاو قالا دقالطلاكن نييِمدالا
 نقولا ٍويصولاَو ِتاراَّمككاد مايصلاو تاوكرلاو اه ءاصِيئاوْوٌَرِحلاَو ةرهاصملاو بسنلاو
 قيرطلا وطفو َوَقوسلاوانزل يبات هسا وحر كلاو مالسالاو عولَبلا و ٍةماعٍومجِلع
 فو ٍةَفضلو قنولا قلعت وريبوتلا وب نكلاو ْليفتالد ه ٍوعَسلاو ٍَلاَوعلاو ٍناصْحالاَ
 حويبلافو نزل اًرَحِوصاَصِفلاَِق و وصاخؤمج َجّسِصولاد فق :ولاو بيوقل ارش
 رووح نيل بحاصا لما نا بقتال نيكو مولا وادب يْوَصلاِدْؤب ريدر قنولانل لبفتو ل لاناتيثد ف دايولا فيش مامالال اد بيبؤيزنلا باص دنع ملخلا د
 متت ناهجد و قَبل ةءاهشس مضر مد ٍنَبْسحلاىَوَعَذ َلضتْرَهو ليس عد ح
 ظ اًواَرَساِنِاَم حرضحات اذك نال وعر نادل ن ولفيف اًنّرلاب مد ايس 19د رذاذ كولا مْرفَنْنَع 0 َىلاَّرْعلاَو ءوغبْلاَو اقل امطق ؛ 9 دو مخ
 وحضر اصرار م سالف خا تالف نإ ناشاوؤممنولو اوزحانز نالف اولاقو
 اينارحا ءاجيو مد اهبوجافنا صفد قالّطلاب نانا وينودو انتي الدرب وهو الوعي
 لا اليك د شش :نامرلوفج و :رزعالو لاحلا اهل ةوبافال ف ليفت منيب عاصر ٍةٌَوخاب
 ةزهوّىت 98 ءلا قرت هيلع درعا مميت تلف قنعا مَن الع ُءاَسشلاو لحب
 يونغ انتم ونا لبعراجولو و :جاكلوْنعو الا يحمد شاني | متداول
 10 العسل نال غلا ولا تتاكناو توبيدي مافو اندحا
 0 1 َميَرَم 06 ةراتسا' ل تناكسرخالا“ 3 دانس بقتال او طسلاوا "تتلاظوشنلا ىوعذلا نع
 هامل ف ايساكح و شاود وزفولارب اسد راو ةطلاو تاو راقص اد يمال هان فئال و اوقالا قر َسبْلاو عملا زرماغلا ظ طوزلا امام نوكب نا 7 : رحال و ضاق كت رك وكر ةريغوانِلا فانا ة5(لشإبقنو 1 يكاد لعاكوو رفلاو ؟ئوُرُبلا“ هذ يفوت ميلعروجلا 3 هاهنا 5
 9 اطر نيمار مالت ْفَولا (نغد يعض ارفلا زوو نول ن اكولو ويلا لاق 1 يزن اهئْعش وق ىلا وانزل نالنإلاوتقلا ىلع الا

 2 سول كد سد الو ماب الذ ول نهدي [يطويجمو برصد (اف نقضت 57 0
 زجُرلاو توصل اىبلي نانو او يواكب م توّصلا ضر ناَررْكلو 2 7 طرح  واوقكلا تححساو ارضع لا متحل ناو ناد عام رخو جاص نجم ْ



 تلبسي با واعد بيلا جوملا و دما الاق وللا اجرا نارِحمالما رع

 ١ اللغو ةعوصلاب ايش ريليلبا ةداشلا نو يناثلا فاجر لاو هن اشتد ظ ظ

اقدار مرعيمو مدفوع موف صرسَو ُننعة رابعة كصعلاَنازبجولا جور ضعي و ظ ظ
 0 

اقلا ةداشاايذرشيزلوحوف لطب هن لك علاوي يفكَةَص اعمل بضع |
 ١ .بف

ملظلا فدو مولانا ل عاوصْفَم نودي نا .خ ظ
ْ واس عنود ةاّشلاابْدَرْالو رهوكالؤ مز 

 

 و اسد ةحْساديثكوا ِةَناََصلاَلَها ةسِلولف ا
 حسد درا ضوعالب م الاب ِعَللاو

فكلاجرشمف تيريصصلا زاق ”ةواّشسلا ا
 ٍيناَرعال فاًنزالو ب رهاكالو د دايما ةيا

 ْش

اذ انعااذاو يوامنإَفءافلا_- راق نوعشمالو ظ
 000 نايا اق لوبل

 عوشالكو عامئلاٌنٌربعَوا ُنِبَقْقلادٌوَحَتواَو
 اوبا هيتس ا لاق” هن داش تدر اًراَوم

 ش

0 | 

لا زبر او 1 اهبطق تيقلايهو قاعها ندبو لعل نيب بو يلين ةيوتلا
 يدوماظ

 َ موعدي احلا ةهلْسْوَي

د (ّشلاو ن 3 ايالولا 5 وعاَمْواكيِف ١
 زوو لعفاموع مٌوسُيْنا ُىلدالاف با

 اهتاسوز مّبِدجالا ةلقكوايللالو كاعت سا تلاموخ ابعت  َبحعلا تراك اكن اء ميلاد وجتالنا .
ْ 

ل سو انجي لاو دوعفلاد جرلا نود ١
لم عاشور ٍداَقِتعا هانرحم بعم

 ٠ ةغالف موعد وها

 - بجو سانلالاوما يف ون ايبذلاو بضفلاوؤاكرلا هك مو اًميقاعن ناو َكَِذ يديه

تقل ولو تيفي إنا ةريو ةاكَرلاد دين أب هنعمل
 د 

ظنف همه سمعو بيا غناكا ميم صفين او هدد نينا العإ ثحيو ري بريل عب
 ل

ِف مادو هتريصوصرب ضاق إف ةراخطشلاوا نر ناف ٍكيراولايلاَلسَنامناف
 رض ْنإ

 ةريغد

 طانسجلاف ةررْفلا ل قتامْنإفَّرَوقا ادم هارلي
 المو رهووْصيرلاِؤ راق يخل 9

وءاَطَحاَح صَل كلوت جال ناوعْشا نإ مازال اياكم
 7 يئوَْرَعْوَع

سهتئ موجب نادل او ةوخألا كْوِبلاَطْمالَف َتاِمْوَح
 تاكاذا حاجة ناقينسالا او َبِحا

 از اك قاحن هن هللا وحن اكن | ت ل امينة يح ُقُحْف صح ابَىَكعُت ناو سبيس اة ِم ُءاَنَولااوِجْرَ

 تاو الاف نعسان عائل قرماو برثحلاو
ن نا ايي اَموصوا ةالصئ اكن او مب ظوستالوتال المات

 ولب هوم نمسح دوع

لَنْؤْح انا هلوواملا وتو نسيم يضفلا عرب
 0 ماينجالاو يرام ءلاة

الانمْويفس امم يع ارحم نيصاضُقل اك 1
لا اما همالعإ بجو هِيَ امي س

 بو

 ب9

 خل
4 

5 

 هه



 تإقآ مْ بائفلاَق ف ثعلب نافراعغتس الاو رشلاوكف باطلا 5200
 ثيل ان ون دولا ليل يراتعإلو لهم ْحَتْساٍ ربع بيستو اِويوم وُ

 2 ادزخمد ما اقايق نسل يو رْحل اؤهَلاوز يوم ناوهد ةييفلاكر تحلاو
 دم عرابخالا بجْوف هَيئاملالاق ٌَمْلَصْحلاو ذَهْهّ هنع)بزن نا يباع نال انيو اهلك
 نظموا نب :نمويلعانووضقولو بابل حراس هب مطقو يوولا بوصول ورجال
 قحاب حضي ةرخملا ّ ةيلاطلاف مريرفو تام يراود يراوُمَمَحَس وْ تامد
 فكسار جيلا ةلظمع روبل يفافجسالا:اًمئاَوْنِعْو د واضعي وضدوملا دوا داو
 اًثاورانغتْسال اورمرتلابآلإ !مشالا' ميول ّن ف اًدِواَع ٍتفولا نعم الّصلارخاو كواْطاَمد
 ٍةقرسلاو انّرلاك ةّيِلَِتلا 3 ةئيلوف يلج ًماحاعلاو ٍةَُداَشلا نوفل 'ةماظلا ة بولا وؤيباتلا
 َنظلا يع موب بالولد وعد ةداَشسللومقِلو كيابل ائطاف 6
 يفلان مطعلاق ةولاكترُوُستَبْرُفو ِهْبِسْونَق قراصوْناو ني برسوم عصاه

 مامإلا ٠ راس وول وهو ٌْف درّصلا ثار , ماو اخت الاب كيد لو قرص نطو لوح
 000 طعدااقور فيلعتو ىواَحلاَو بالا حسو راوكؤئ اوفو ”يوْعَبلاَو جاَرغلاو
 نونلات ةيلولا اًطماوربلاو وجرالوروملاَو 'ينازلا ل يمويلإورركلاو وو راق جارراوفو
 تلاد عال تلق اميلعر مدان انإوّلِط ابىزقلا نعوذ اون اَملال وقف ِلْوَفلاِ اًنيِع

 يع وزتلازببو ءازبالاو بسلا نؤق نب ف ف الو ْهْنِص كننوقو ِِفْوُقَذ نع كم وف وا

 0 ءاربتتسالا ظوتشنالف لوقلإاب بان اذاو د د ئئاادّوع مامناَالِب داش ةُروُص
 :اربتنسالا ىلإ ٌهَجاَحالَو ؤَبوئلار اها ميذكت) تبق ءانِ ]وج تس ُفْؤَه ناك ناايوتشبدو ٍةٌداسلا
 4 وست نا فؤقلا فروكولاصتقمو ”يوولاو يفارلا_ لاق خئبم بالف بؤكلاب رمال
 ىف الذب ربْزُيهاَف ميمدفو هد ةّيملا و ٍَمُسيِفلادروُزلا ادد نكريلوفلا ماعن ارباسؤ لولا

 ماكاو فذقولو د مْلاَذ وعاالو سف مو د بوك لوفي نااييمةبوتلالاقف زا ودام
 طم داب تليق سفير نعال رَسجْوَُز فزف وادي فوزقملاؤ تعا وا فوزلاانْوب“ ةَسَبب
 تدر !١ لعد وقول يح وربعو نصنملا فذف نيب راونتسالا جوجو و ُ ايلا َةْرف ٌقرخالو

 امنو ماربنسايلإ هَحاحالُم ِهْب ذاهشؤ دف :امئدارباكا وبر هز ف امنو هن 5 ارش

 تسوس ول دلال ود ىفاغلاب ْناطيوأ ا لطخو يو ةَرُمملعُ ةلعئو ين نم ٌبانولو وهخحا دع ارم ين ذ ن مولع بوتان خب ان ايي بقتال وعقول كن عوف هند اهغ
 قمت هلل حو هب 0 روقللة بجؤللا أتفلاوإ 7 200 :دوائملاو يول

١ 



 00 ولو متسلسل يفهمه يعي ماصبلا ةئنم ناهؤرجاصت لزم بكلب

 . ماقو ارك ائكابلعمرتلا درج بيف الو ابل ئاقلا لاق اًهركْوَدف قيس نعَبانْواَببَم .

 او وزتكؤ عمون تبون اغاور هرفكن ِمْبوف ْنْما ضه الساسبلف زف الايس نام لاق ثحتالم امالا ْ

 لاو نامبالاب طفلك زو ورود نامل بمول نمو ناروصس ظ

 اذ نوئظم ةاًوسايو هلو ادب عوطتمزكلاز مرو املا ذيونو [عامجا

ءاذا | مصقرخإ اكمماوسْسا ناو كانع
 ميلا نأب "رص نيشا هد انني ”اقلامكحا 

 أ

 وَ

كلل نابولو هَمحْرصعنن ساو نيا اكواٍنيْدْبعامتإ ا
 اضفنا صاع 

 اًمجوا | ان اميرْحواِلاَمِف اوشولو ميم مح ناَلْسفّؤُنْراوا اًقفدل ناكلَعْو سولو

ايزو اق شفولو كيرف عبو بولاق ناكد ورك نمر لاسِرْخْيوا ايعْوأ
 ذب 

 ٍنابدق نوواش دانك وجبوماقلا اف ولو 11 ٍءاقيتسالال ف روحا

ممْياَصَقف ام تر اف اًمْؤسفب ير هطر بو نيَقِسافا اكامءاخ
 الالة ْنِمَلسلِحلا

ملقا طك زل ٍلع ناعم وعزكاذ انافولو
 . نابولو هاوكالاَوُيب 

 عوج د اداوم هنوُدَعو الو وانه هلدورشلارلاو اناكرهاَسسلا نإ ٍدْئَيَبلاب

هَ هد اهسامويب' هع حراج خت دية الا نكي كوكب دولا 1 ا
 نيسان نو 

 ماافالطهب دولشملا نانو هرككام الخيل رمالا بينَ ْو موا ءاوبتسالا

 اًىطقوا لشن اكنادرْفعالو فانعالو 'فالطالنا نابْر فم د وفْعلانِموَْأ اًرقع 1 اكع

 ظ رمالذو وشل ولعالو دؤيتلا ىلعال ا وللا وا

زم وكلا ناكا و مز ناب اعريغو | ةضاقلا وا ٍعَّوْلا ةاَْوَعَس
 2 رشا هل موكل يقم 5 ًالاموب د

ر غب عاقلة كام هلق اًمِيعْمن اكْناَف هناقؤل كوحلا 0
 2 تب

 14 هقدصنإف ٌفّيحلا ت رعت داكخلا يطلع باقلالاقولو لوف عدلا مزمول ٍلوَقْذَع

ياع لذا مانف وهو تادالاِزف قائلا م طلا ذالعلا رم
 ظ ٍرِجاَشب ين ني

-5 الا شاك اَم لالا َناصَمْن ]ل هوهد
 ةىهصلاٍناثبإو طا ونلاوا لا وهو ٍلاجِ 0

 || 7 وكدلك اكيادا كلوت ناب اتسم ال ازكؤو اهب ف راك اننا لع كاهشلاو بوم
0 

 1 وكدا كحال اماوحسألف جوفبف

 1 تلو ٍةمومسيِطو َنَعْذا ِوامِفالْيِة معبود َسِنَب م كَوعَشمْو دينا ةَيِراَجْ كوطوملا 1

 1 انااا ذ ايوه لكك دور امانه مود يف هع انا" موطنا ورمل ا

 لفوق موطن كة يول غلاوهو نفي الا تشبالاَم
 1 اقف قرا

 آ
1 

0 

 ا 0
 ١

 ا

| 

 ش

| 

1 

 ١

 ظ

0 

 ظ



 ,اليإلاو غوللاو ةدرلاو مالشإلاو يقتعلا هوئجيلاو قا قالطلاو ,ئسفو ناكتلاك ٍلاجِبلا 08 بِاَعِلعْولْطُباَموا' .ايخالا هزم ارفرلاوربزعتلاو فلا ٍفمظلاوْشنلاَ
 ”ماخلا وملارنِع ءابنمورببامو َة الا يجف بيلا يزول ءانجارجلا هراذالاتحح ظ 0 ةاوملا بزَعوراَولا ل متساو ءاضّولاو نصمحلو نرقلاو قنرلاوَةب ايئلاو !ةرييباو ٌرائولاوهو اًبباَغو ءاًسْنلأ تور خم صو لاجل لعوب الاموهو وس عيزابو نب ةارماورجب ونيلجرب كيتبام 0 ايكو اًبشال مزه ف مرارقالاو اووف بصل أردان اجزم يلخلاو لام اى اًمساكن او :نئاصولاوو ةلاكولاو: كسلا دٍضارفلاو ٍنيِدَولاَو بساووُب نكلاو جارت سالاورييرتلا و ةُياكولاو 5 اًصقلادُوؤ هد اّيضلا ىلع 0 هاني نامل ريغيالبب ةداتلاو نذل و ل امكلاو ناصخالاو ٍدوُرْحلا اقيِب ساو ب اَقيِرساِو صاصِنلا نعوفعلا ل رعتااو جلاد ٍةٌَرولا:اصوناوءالولا او بولاذر اًسعالاو ناعللا ورا ظلاد

 نلحق انعلاو قالطلا عوقب" 7 ناّصمر للمال ذ رع 4 : ولو تعلاو قالطلا قالو انْ ٍناناَومادلِجر اهيَديْمُض ةىالئإلا واربصفلا يعملو ٌوئنحلاو قازطلا نود ةدالولا تبنت ها ميل اهيررتَم داوم ٍهرْبَعو معو ا ِهْرَجِْن قا رِصْؤْعولَو ٌقادّصلا سن ملا يفقادّصلا عزان ارماول جروس ىاوطقلااللابلا قيينتانإ ,ارماو 8. ةوساب قيشولو ظ الاد ءارلاكركنلا قنااو لالا ٍدوغْملا جولض اذكو نيمو لجوب بي نيبارْماوِلَحْر 26 نراه كرار الاو نيئئارم وجرب كك شب طو شلل ةاعلتخاوِضا ارفلاو ِ دارو د دف الوب ايلا لعوا ةَمصوو امور دْح ف اًفلمخاو ملخل ا لعو سفصو 1 اريل ارَنَمف اهلتخاو 2 انام انفاونو اجلا اًوكب لسْفتعاو بِلا اج ننلافو صوِع ف علط جم ءلالُخو ادِرلد مم اباَوْحاٍرْي ف ةير ابعد اورنْغُىِر 3 داو الكر ابْطالاِزُمِيرارقلا مولان اكملا لكريم ٍنامزإو ريْلَسلاقاَمَجيس الرف ميلانو َعَمفَتلا قامحتسال ٍذجوُرلا ةعالظو رجالا د ١ناكناو ياومالا ص قوجنلاو ضل رسدر اياد وعحلاو كوراومالا'ووفخازكو اه لقال قرشا وزلولادلاولاو يزلا يتلاوُرَبَملا اتق نررللو نصا قو تافلتملا ناضد لان ةبجوملا باباي ٍةيهسلا طْوو حوت ؤزتلاول ٍلاملإب ٠ ةئيِولاهئقولاو هخالخإلاو بصحلاوٍقْبَسلا لوصحو .هاةفْئاسلاو ةّبعلاو !:ئزشلاواةزاجإلاو امد اووارسإلاو' طلاو ناضل 'نل اولا وغُرلاو 0تلاور يلا دَّرلاو .ةلاقإلاو 3 يهد ٍنراورْفُم ء(ترلاب ثيتب الو نع هر >ويوانيناوم ادرس وا نيلجرب الا نبنيالام
 ظ

ْ 
 1 6 نينا ماو ربالوا ثصخلا تن 8 رب ٌقإلاو از ووجب 0 و هيبدلال واكنالك» 0

 ' رمز



 رمال ايلع ع

و رْبَعق ان "اب اهيشو واو جن نار اهنم ظ
 لبق لوا اب

 اوسْاوا ديس 1

 5 ُفْلُجْك نا ذ هيلا تاك لوو فو لير صولا الا ظ

و نالاقفقبلعتلا ىرجتيت
8 هسايفدق الطلا مق ؛ قلاط تناف تبصع ك

 أ 0 

(ملثق الطلاب فلح ىركاذ ربع بصعَرْخا لع اولد ناَّضِمُر ف
 ا ىلا اقاو هيف ع

فن تفلطو تتوب نره اش
قيئارماو الجرم اقاولو هتج

 ةذهشماع :ةالطلاو بصغل !تييث 

باطو نيعل نارو اًشْيِشوِلو
لا نيبو امميبةَلولَبَحلاىَّذلا 

 بيجابرعتل ايلا هبلعجرم

عة دلال حالوزيدعنلاي ان
 ا هبا

و كبح 2 ةنجوز فد و
 رلسال

او يوري ةجوز تناكناخ ةَ خفت
 

 جلب نااذكوٌبيِجا ناز

ءايتحا بلاط مل ناو ةَلواملَد تاَمالاؤ درك رو
 لا ةلرلاتعئاولا ذكر وعض 

 ا افق و نجا
0 

هولو كاحتااف بطير
 فوتبول ندب اوه

قٍْعَرلا ناكولو لت
ل فَزقُدحوا اًصاص

 اوي

دفو يلاعت ها ورش
ازقعت عال [يوع

 ُه ةأرما ردع 6 'ارل

وا اورد داةلمصاوا
3 هاو 00 

-7 

ُزُفِنِيو ٍنارِهاْسْويَش ناوعرلا دمت
 او ميلعِءّيْلاَقْرَصنْ

لا حا شيبس يذل وان نوت
 011 انااا أ

 كلاثلإو ناو ا يي تاس فالس دع

 الامور بمغو يصاشس تي تبني اهيفوفحو لاوشالا نما اًرْماو ا وح

فوهوابلاخابوسلاٍيم ركز متو + 0 ام 00 د
 وكذ(مز

يم داني ضقبالو ٍنيميةرهاشب ل ثيسالف يثزإ " تئلاثاا
 ن

ضقلاو تاس سناء ايس بينو 0
 نيعورهأتس فو تحرا

 رهاشلاَو دايك 00

ب فاو ف دانا ناو لْوِقَنو رهاشلوْرصْ يعن ناو لبوعتو
 قيرمتلاوخأولو اكس ق

ع موقت طواف نانا ماول ووو واو اج قضم
 ْ قلو يول

 ظ يوْعْرلاَتطَفَس مصخلا ٌفلَحَنِإَ نين صتلا نيو هكلط 5 رواش ْهمئرْئا فلكر 0

 1 نيميؤجت ماو اولام الخيره تلا مِن دورخا سلجم يقي ناالا َنَكذ د لا /

 ؟(معذاولانكو َنْيَم فلما دارا اذاناف ِهيلَعْعُرْلاكن ناو شامي ةقييلععكلا
0 

09 



 مماقاو ةامىداول ١ !ىمزل تن اٌداكاو اره ارماقاو عدا نلكرل هبال
 _ْمفلَح واًرهاشماقاو -.ٌىدعاو اول ن اكون !'هقوتس نم 1 ءاَمالْعَوَذا ولو يا فالخوَُم 1[ ف قتسنالو ميرولاَوحد الببسالا تءةيزَكمَقلَحِ وحاو اًوِهاْش ماقا ناد ذل تش نبزهاش و مافاذ لمه هب ندع قمر لولا فدل هتسصوْنهُلاَقُف اميقرتسب نمو أه رلوو ةيراجِعُدا اولودلاللا تننايو امم فلحت هنن نا هلف يحاولصا ةناهن وعن برواس
 7 ةيعؤتعو راولا ٌممايرنشارم للم (هيزلوتسا انالاقولد مديرك كو عرتنب
 لصق نود :دٌولحولو لولا نلف (نيبعن اكناواسيد ناكنأ نب دانا 7 يحوز اوعنتما ناد اي اصوو هن ويد اَنْ "كرموه م وهضسو كملف لحم اذه ايماقأ و نوليماكرهو ملكة كر ولاوضح ناذا امر اشتباه د هيلع ذلازادقا دان نيو يب نيا دداشا ناتي «ياتلا ولٌؤالاو لاما لصاد ٌمَتاَروُو ثروملا نوم وروي الارياف رم ذرولاسيعوا اني تيم درو ىّداولد ىزلا تاشيفلحم نب اًروهاس
 يلا راتخاومد الاف موقبال 6 62الف (ًمْرَحا ناحو نيالاهطل 7 سيهاشلالاجوئوتولو خا رماش ةماقاو وذ شاف كاعاو وعلل! < نحت نيصلا 1 بياقلوُصحا ذهن قلو اج ماو اكِنٍِلا ضد يذق نك. بياغلا ّ عماتي 00 ناب ثرالا 'نمجوم ال5 وعلا نا مؤالجو 'نحايْسلا ةداعا ىلا ةجاحالو نسال 000 مرو علاننافو َنَحاتبَف سبافلاكلاحاز عل ١”صاخلاو (نيدوا ناك : ان من ىف ميلك زل فرضنا ؤطبس ل: نلحلاو لاف اورونلاب مرسلا علربسالاو لالا هئشنما دما ل ماكلا لح 5 اخو اًئيصواباَغُم .ناكول وذ .؟ لاو يول هاا 8 اخو لحل اون ةراولف كمبو ٌنلكنا لَم ء.تاٌمولد 20001 ْماقاو ىوعذلا ظ كانا ودْشالاوضو هبا :(مسلا) لامن نازاج ما قزادماعاف ناٌموَقُموَصح قاوم ل مانأ (رِؤ نإئِراج نالاّمحا أ ةئييباب سلع ةالاوارجاشلا مال له 2 راسا ماقالو فيلا دش راو تامولد ب ا تلا ةكاطنو ه هبت روؤبالا نم نرلاضفْيالو هنو لكاذلا وكرات الو هسِصن ببن قلاكاَوَخا
 تاكناذ يبصحا خلو ثلحلا مير اَولَف ثيل وأ ديالا نونا اوتو
 وانس ما ذم ازهو ٍيِضرُخالا كرا "500م ةبِصو حلو َفلَحَ ءاوهاش ٠ 0 اذكب ئبجالو اقاو صو تروم لو لو وعو اولد وذرولا لك عامسان ظ غاي 5000 يروم عبد تيما ع ةاولو نإ ملحن حاوي الاوله هنا



 كداب ذبح مقالك بياض ف هلكعَتلا كنبتتاف نها 0 -

ك ايوا ناكسبد صقل بين عار ثنزإ افلا الع بحبو ٍةكيي ,
 طفل

 هَل صو ناب ناخب دعك داولو ملف عطف ضف ية ا هريع لعن اكأ (ناالا 0

”يصا تباغنالفونئِفاشماقاداَنكِن الفي
 اعف عبو ضحاذاو جم 

 امْرَح خا قلالعبملا تكور رحعنم نائل َةَصْبلاو وعملا ة داع

 ري وطعب كو وئرولاصْجْر قرص لاي م تلطااخ ورق اول فصئلابىِل الوم رخال لو

 عمنلحلا مفراولٍيلَُ تق تمول ندي اًدِه اضن ماقاولو' ولك 1ركواشب
 ةَدَحِإَوِلِهاَتلا

ون اوال غْحا تام نيبافّلحو اَيوِْيْذَمَتاصوِلو هكِرت
 . نب ةكرتلاف تنل !ازورغلاا امتاد

 اًولاقوز الأ هْزُه َبصْعْمئارن ٍلجر و عجِنَم ةنروعذاوُلو لآ صضصق ٍهبِخإنباو نزالا

إو اكن دن واجبا اانيلعة فقواميبالتساك
 نيو دبعاشب صعلاتس اومْلَحو اًدهاشإوماق

نٍعواف نينبنعاولو "مرار اب ئقولاو
 كورخالاوكنا دال ام ٍلَعْمَقَو « مناة 

وَعْذا نا: ةعماوتل دل ) !ٌوْهاس َنوْعَرُلااوُماقاو
 يلع كقولك دلي يقترن قو 

 تن ركن وعزالا ىلحو ءاوففلا لعوادالوأ
 ولات ذإذ 25 قحالورمل ثقولا

 9 ل ييطيمشيا طلو سارا عجارلاو ثناخلاو ىفافلانطبلل اهُوَحَ

اتامولو بيميرمفب نخالاْهَل نا
احلالا: ذصتو هرصنيفل اهلارح

 تنام الد ٍتيمهالبنيفل

لكتناو نلاشلاهيا كلا فرطرخالا
ومتل ةكوساوا َتوُعْرلإْ

 (ةاياضو بينو 

ماا لقال تلا ةضخو مصرارق اب قو َنِيِعرملا ةٌضِحوِجْنْرَو دعا
 وعدل 

مل وزو اًذخاَو اومِلحكن اذامالاهذاداولو نيييلابال ا( ب مواويل صنم
 ا 

انا وٌرِحاو نحنا ضعه نود هدفلحناو
رت ابلاو مقدر ارا تاثر احلاذخا ن

 ةك

 يب ضاق واهني هنوبجومفت
م نيف اعرارذابت وجوه نيلكاتلاصحايف ]كلا

 ظ انا

 ' اتيمؤإاحل ناكولو يعرب خب قاتلا نطيل كاف تاما نإف نيم الباّمل بصف خول اهو

 ءتيرولايق اضتولو يفاضل ناحل ين د: هفيلكلهذالو اورام دنع

لا ىلا, ةجاحالو ف قولا م 'ميلع ولام رهاب نابع
 نا ولونيملاةرههاكم

 : 000 اع اوماشاو ماهو ولَكَصَكو هريهابأ نا ١يقوفعومويماَقو هنا ةلبِف

 اشعة كرذ كنه ضختوا علا لح ادي تيكوكذأم وت نو اه ادا اا

 اوتلحو هاي اقوا 3اس. جواسو وا اقناع

نإزابو امك انا راريززتوأفا ع ُ قولو مرح وحاذإ ذإو قولا تب
 لبا د 

1 
 ف



 لوكلاو غولسلادجدتامولو ْمماّمَم ارثراد ماقديغ ء وابل تان كيما ا ع يل ظ

 نهلااَرْحا تامولو نيعالب نوملاحلا ابر ختس ِهتومدِجمْؤْمْلُعو نقولا شوو نحت بما

 ناو نلثلاو ميولاَّوْخا تلو غلب ناف لكلا كلذ وول هتوم موينمَنِقْو هغول للبت
 لك

 اع ماحب املاهيلا كلثلاو تيلاَوْنَر واو نيبقابلا نبت الا يول قرص

 فلاش زخات نذد د فلح ناد ٍنالخإلب ما ١ ولي ناذف نْرْعّرْللا

 اهياللوةداهيشل اليخ وربه اشدا عرس بارلا فرطلاذ اكامعَق بلايفب وحبس
 الإ 1 0 رربقبلا ع: ؟(سبا: 1 ذر ودالا "لوصف يشد

4 
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 4 هولا
1 2 

 سرك 1

 نلت هيؤوهنملاو نيقيلا م 11 ولاظلا م 1 فاق بالا مباني طحت
 هاو ررغلاوانزلاكل اىذالاوهو عملا لا جاتخلالور نا ىلا لي طاًتيام والا ماسقا 1

 ةيد)اص طوتشف ص خارج ف ف لالا نوكدوابحال اود اًيطصالاو عاضرلاو ةذالولاو فالتالاو

 1 هدوكراو تولوا كربلا ءايسيجاف شلال ءاتتام ا اًنلاّلعانلاولعشلا
 نوابعاوسؤمٌؤب الذ لاوقالاكرضبلاو عّيملالا ماتكاهملخذمأانلا جماشاو قابس
 اهنا اهيذاقالاو وس فلاو ٍدومْلا ميحد عيسلاو قالطلاو عطتلاكاهلياق و ةوهاشُم

 ل مول

6 00 

 طؤفالا هناستتون اف ٍتوّصلا دعاه اهنا يحرم يالا ةد ابرشالو ميسالكذلاصالا ةذ ةدايْس
 روما هايبلع تدافع ناو ةئ ول اهو عاد امتعا ايطوادل ناَفٍوتِجذ
 الطب رج نع 1100 يسار دع يعالالب دون ذادع 7 ٍلجرلا مضي ناو طيصنلا
 بلس هني عطب ضبا ازنالووبقاعتبك تشلاوم الافو حمر امداِقَنِعوا
 00 اًحيويس إ ,ءاحيعالا ةباورْل بم ذذ اشلون مشن ناقلا دنع

 2 ناو ءامِجْوملبْنا "هلق بستسلاو يش الادو رحم ع ]2ع ناذ 1 يصب
 3 (ضفورْف كلو اؤىناركا !افوايلبرمتو "هكا هساموجؤافلا يمول لبشولا امزح
 ا ذاو هاء اشنا عساَتلافقايَو ةّصاقتسالاب اني مدغالا داهموٌةّصاَخ
 0 ةلاطتالاب هرؤضحر نعيد إ عورات و ب سنو مساو وبيع ذرعن ناك ونمو موا ناسا

 تا هرج نود هنأ مس 1 هاب 'هافرب ناكولو ٍهيبسش و ميسابوي رمو تبغ

 . بانإلا عوفس )وكذا او هو 5 اذ اجرت زب ئافلا”هذ ىعناذ ديلا هيلع
 بياع مفلاَووم كوت الزر وب لعد اش هزه كين همكم ئؤوسلاو”يذالا لاق
 رو: )وشم مسبار هد كاذرجانراناغ رع كحل اول اغلا ناف
 كو نلاكولابال هر ابابا اًرقاو 01 راب



 مذ جاكي قعرسحولو الح اطهغلا مئاكولاكولا يوِهاشسةد اهي لعد :اهرتاو اكتر
 تقيم يفو ةاردا يعي فرجيمد ايضرعداًاليكوالو الو هةر عتالو ةلبكووا ييولاذت

 ارا ةفرجملولو نالَفَل شو انك دَسال 1
 منيع و يِلعْو ورشا فوعنناكتاو هلو بالَو ألف َهَّئالف ْتْحي ةزلاق انالف ناوش يمس

 وعرشو 0000 نافل وابياغال اًرضاخٍو ل عْويْشَِنلاَو مسالا ن قود

 وقري دانك ةبسناوأ مسا فوجنمل ناد ةد 5 اهلا تؤ عتو ونفي نفذ ناف هع

 يك ميسشو ساكو وسوف يلوا هل لك ما وعحاو نفر! نالانا
 ٌةلَلاَوْلَف لذ تاقعسا اد ٍنالف ونانألف ما نروف اسال كرم هيد رع ايلا تجول

 بالفْب ثالفوم هدعبو وعلا دنع نالدعل اقولو يبشو ييساولعدت موو ٍدِتِسْخُم

 اع نمازهّيو ٌهلاو ؛ئارلا داق مبسنو رسإ لو ضوُوَقِعن او رماحوبازيب ةدالاق
 اواو اًيسوز او امّوع 00 لح تاع ع للعود ايشلازاوج

 ْهساْوْيرس ران هلذويتلا ينيك ,جبشو ييسا لع دائو يدعوه و ان هيلعدوُررْمَلا

 يكب لاك هرضاييوعرلا طّرولو مثومواوع ب يغرنعوكذ و نالئلرَق اهنا ًةراتو ازمل ق١

 مقا ضاخلاوهاذهو اًوك سو ةسازملعنيظساو ذك سنو ئساو اذكر ضال ذه
 فل!نالف منا فرعا نا كد همزل انك اللا نالذ نبا نالفيلعاذماٌو وُ نيا

 وعلا طيرب لولو :فالَلاٍبالفبا نالت الع وح ٌهْسبَعُرلاماَقاوركناوا قالئلانالق

 نيملاب هقوعْيالو ربو سس ابرضاح لعوب ولف مشتالذ انَلككناوِهاْسْومسو ازكهرضاحك

 نكلو وقام رق اككذ انو اذكب نالفلرانالفل فاد ارخاوبععّداولول بقيم
 نافرخال اردسنكيب نكؤيرماقاو مل ثيزوق ناو رجصلاو مسالا و را عضومو دانه

 لا اولا لع 27 اسلام :دحالو عزل ومْمْدَب منكناو ةفيلحت لواللوميلإ عفا وَدَرَص

 مضاوي رادو نموا ل اخانكو ٍتوُصلا لع ٌداَتعا (مِفرحبالِلا
 "مناف رياح اعاذألا رنعو شو يلا زاج اهدي (ّيبشوْيمسابةَبقَنُم امِفَوعولو

 ودود اهلا مك عيدوصو اهّئدلِحطْبصِمو د هاتسلا اهل ارجو نكي نيكملف 56
 لاو الف كَعناووانبِاَمفوعناذ ”رظنُيو نينيحاممْخْك تك ءاذالا يلا وجال

 لرعنيرعت لمعلا والو ل لاو اكمل ةباعبَو تئاكتاو زياج ءالادِرنلاَجاَح
 نال سالف ةزهناؤشن نالرع فولو ٍيِفالخ عا ملاو نالُق شنب الف مّن نيلَعوا

 نئيسولو طوول عاما نجما هسيعؤ يذبل عوف هان ماسلا ضاادِهاَش مقار كيوب
 لدكرم



 لوسايعن وكونه الوز مد : الاربع دابنلاو هيد ١ انيلعر شف يحاذب ٍلعنم

 تفوت دقوا الا حولا ًهارف امهجف "تن نكُرم مَيَقنم توق اولؤ ٍنيْعلان ود
 يكافلاملانمف فب اقت َتَحترقأولامكف رحل العال هخولاَوسُكَيإ عبق نم ليحتل

 ل «.ةرضحولو اذكو ازكي ترك ااملاب ابدع: ناسا لف امِزلْسل تلا
 1 ألا لولو د اهلا مل مسد اها عن أولا بتنا ةوزيخاف عماستلايفنعرابخاب
 نالرعو.ثوازكب الما َتْرقاوانكي اكمؤانكموُب١ - ترّصحُم .ة اوما 5 اويشو اهباَكِرِسال ٍقَِهسْلَع

 تاوعيخا ما دا .رقاالفلا نالفناذ هبت ماكو اكشاي هِنهْؤْيَمدب ةرصاحلاّنِإ

 يشئتاقلا اميفْوع افي ايم اقل اونعنانأ ماو "خوي غولو ولا تبن نالذ نبانالئومرِضاخلا

 نيعدعه كيب ماقا داوم فرز نادوب نفر نا اثم يالا ورك / '

 نبل مريسشلاو يالا روك ونيل زر د_زصافلا ل لجان ي زل اًواوَنحيِؤاَوَم ٌماوِلِجت

 هبشابع هيب ماقولو هراوقاب ان كبتيامنغ لاس ناليبلع عدلا ارقاالو عّوملا ١ وف ابنك

 كنض امم اةمحح ف عم اوضوعيمو ههبش واس ةاومايلع دولا ويولد ليال سبا ةبسج
 ا ا هللانسولنالا لونتنإ امملَو دولنا لف يبعَورش هش لم مكاري أس ناديت د اهيتس
 ير 4 الفنا انه ماتا هبت نازوتكو اننا زاثلا ١١ صولا انزع
 كبْدلاَوُهْودَي ا دايك ولع واةَِشْرَقِ وهوا ّنِخَرَف اذهوا يذلا ٍبَسلاوهو نال تب هرَهد

 ناؤشب دي شب دولار مرواشلا مولع هسجيلنكمأ ناو ماسلا مالا مبستلا تي دعالا

 0 ةومداؤتماوراركتلا اميِفؤمت بل كو هيلا وسيم اَاو ف ايلا الجل الذياب ِينْنب
 ترو اماه الناساقاَوِبس رمل باسنلاعمكرت شون وزخا لاقورمت توكل
 كب ؟لةرباش لولاك 1 ةداَيشلاررمرك ,كئاو الق اعاجوبلاِب وانلا ناكولفأ ةسرو همت
 ُنْوِ وفيق راد قى حابصلاو دياب لع ةزائجلا توا ذا اذكو ةضافنتسالاب تلا كتبو بسلا
 فالف تاع هس خفكرلو تارامالا 0-5 ولو رنا ٌوتلادزعملا ريد د دَجاَحالَو 35 تاما

 ثشلا و ةذالولاو عا هئلاو ائزلاوْيصْفلا و اق سلاوُْلْنَقلا هيلا اهب كلبي الد ج منوي ان

 ٌقينكوموا اذكعَف قود زيحمرلاو زاكولاهؤتعلاو ٍفْفَولا دع داش ريس اًهزجغو
 قاقلا؛ 6 راو كو طصللا لاقهبو' امزح ناجع ناار وعلا جوز دا نال اكوموا

 ,. 2 ٠ راو كورلا كحد موواَصَبلاوب مطقو ءاَضلاْ!عنو يرطلاو رئزهيأ نبا يعل اذبأو
 رطماجلاو مامالا هلق »وتاوؤ عافانا يضاف اثلا رائكاوهو خلاد قانا لاق
 صضيضلاؤلاموسلإة راو كرم اوهو ربط ومالا ىاو :.ووجاجلاو يريزطلاو”ىوباو ودايما



 ظ تلوساَعتسالافِظرَعْمو دجال رةالادعوُو هتفلاد هزل اها ظازم ٍةَنُدلا ثحاضلاف

 ١ ناعوت الور بزك لهون ماوي وز مهربخ يومان ظلادا ىلا عفر ربنك جرم

 0 رحيل خي ا دهس و ولو أمم امس يعويش هاوهشاولر بع نيلرع ل وفؤكمالو ةروكرلاو' "خّيرحلاو

 رش ن ازوكباحالانمرتكلاو ٌثالْفْرَفٌرُصَو نالف نانا زاقواّخالا ه3 ٌرصوب ا انه ْ
 لعوب

 |  صورفصلااؤ:وفارلا !انراق او عناوصاغاوز دكلال (هريغَو قارغلا مامالا ١اقو بلا ظ

 طلال داهلاو ردك عال ذكق تكستسو اقلابوا اًييموجتساولو ريكو كرسي بلاوزهاطلا '

 0 ماسلا رجابسايبعةدايشلا عمشنالو ياشلاو ٍفْوصتلاوويلار وا وش ئالث + دعو ا

 اان كوك ةداّيطلاز اوجه رك ديفتالفرَيلا اما توهايلعة َداَسْوَنإَف ١

 0 ٌةُرِصَق وأ ٌةلدوْطَم ومو 7 اًراذا ْ

 كلبة دأازؤَحَس اطناو ::اريلاكذ هولا ٍتوْصُك ناف ف نوصنلاوِربل مَا اولو ف رمل
 8 5 اًشلازوجامف هو رلاَةصاقتِسالا ماو ٍنالخال بز اجيك" ةبسو َضاَدتسالا اًميلإٌمضناولو اولو

 هد !مالظلاو واحلا يلتزم مورغلاوهو مع: نيرثكالاالايل(يئرتسأ نامجو سل ذعامب
 ةذاتخاو: لمحو وصنع[ كاوهو لي ةؤلا الكوبون

 يافة اجبر نم ويزور يخصلاور را "حلاو فراغ كتاوجلاوهو ٌنِلاَرعلاَو اموال

 0 قطرتشيو ىف هرصتا اورّيلاكوب وردا وسال ماستلاب يعاود خف ككل بالا نهولعو

 1 رن مْوَع هرانمو هِضاعزامهْلْف درجدال هت البقر درصَملا هريلا واول اعنا دايشلا

 اضم وْوملابٍِوعملاو اعلا فرساي اول لوطِف ' خلو نامجوْرمتَتإَ
 زوو جنس راكان قبسامكز 5 وَلا داَعِتماَد نربخلاددعق 4 اوفلاو َنلادَبْلَع

 ىلع ةَئينبلا ةايرتملا جوج دويل اذره اشم ناك ايان طن ضو قصات الا

 هن مئارَمَس الوعي ناظم حل عشاق ازكو تالْفَلْونا ٌنولوفيرسانلات عاَوْفَت نا يتلا ظ

 ها اهرملاو راد نبت ةاشبتسالا وصلا ريال الع تاهنسلافقرهامو هش با ْوَناَواْوُل

 لولو ياكل دز دّوصت بابا ٍقْرَسَفلاقْوصَملاَو لاننا وع هيؤ ور شلارتاذا اهربغو

 ٌةوِحاو ٌةٌوُمْوّوصتل ا ةراَجِإلاوْوٌواعإلا ديرتزااوريشلا 5 جيلا ووانبلاو رمؤعلاو جور

 ٠ توك ناب نيكو راتبا حلا ذا زا ضاتسلالاب“ ةداّشلاو يف [مِيعالا داهشإمفنو

 . اه ولعو ا مشاوي فعلا ةالتخلاو قال بكلاو مالا اقوؤخمارجملا
 اكاجزلا لد ورم ا صينإاما (ة>الابسملا3 رد ةطوذيغال وربنا

 'ونإ ع را ةديعجتلا هيا بالدرب ٍنْألُد نإ انك 94 مالصمونقوسو دانك شيك ١

 ىنلا



١ 

6 

 جفور عمرا ادْورَمشِسْنا كلنا هتروضو ازكه الضمور قْوُسمو انك نما كر يما فانا
 اًواتعاولعْئلحباز زوو شاع تسال ا جعاوامتعاوبأ ةداهتلانوخامو نالفنبا نالفلاهتا

 :لاكولابةو اهتانوك منافاَنبنالفنبانالف كد نالف ناب ٍناَرهاش سس ةولو ءاوهزب الع

 ياا نوكناف جاكت فاسو جرف نويل كوحاو ةونمقلا ناك ٍيَتاَف
 شمات نيشادجاوا ربي نلالاوحالاو قادصلاو لإ اهبوَسفناو جاكتلاو
 وسلا احم ن داش عسا روتطلا ف ةرعبالو صاخخالا كَ ليد 2 ومو دركلاو

 0 ضلال اة كملافلا ا بصفلا تميت ةٌلدسو بوتفل اين ابرج! ناكناو

 وااو الولع داولو هَيلالا تاك درصتلاورجراقالاد جاكناؤ ٍةبابكرفف لدعلا اما اًهئاوأد

 اهاَع ري 50 نحن يحو امسحي (مهربغ كاتو نيننازماّنْعل'بلط

 تلميع الشال اقل ذ اكدوا هن ذك تاكوا نخصاز ورم الو زشمليلا نوكينالا بيف
 درس طنايا قف الاول عوطتنا ْمىَوْرَعلاَنْف صنعي نايف ودع
 ١ ناكذا قيطلاٍةقفنو بوكرلا ةرحاْوخاي نال ةلغ اقليميا ودل ولوج

 8ك ركولايل عاكوا اًفيمضناكا ذالك ناكولد اهقوفدايددئملا وف اسنموتناب .
 ظ كمال اقو ايش .اًريقف معا ول ايسكو رح ٍصْوْحيلا موك نارا مفَتلاَو بوكرلا ف هبلاعفْ امو
 ميامي متو كلكا ب امقف ناكول هاشلانارماجلا عشا نبلغ يف و كريعيلا ف جرصلا هلق هب !ذكبايوت

 روف هاذ برشا لؤباذاالا كالا زا هكر علوش امد اًشلاو| الا نامزل! فرص ناك

 ابل اناني دوي أوت ك3 مل ود اهلا يلة ظولو نامزلا لكذف حبسك
 اًمضانإو اؤبسو اراها : زوبر ن انيىشن او اناا! بالوُوي اك كوكل بنك

 رم بوح هو وكيل اهشلازوحالز مانا ذاف اميز ونبطعو جوج رحبصلا نمةنعنمامويوأ
 ماعلا بم ضدالخإ . عشان ودُد ١ سفن ككزكف عاجلا ٍفالخي ع يلا باتكبوا ناو تِفَتلب

 1و1 اذ ولو دواهئجاب ركب وجال ثةووتا ليلي بيضات ذا مئات وم ؛نقتعجم
 نيخ واطي لو امقانطَساد ناو ا هتلباكامْزُفْغا ناد اع ْبيْرَصلا لعهد اعْموا

 صاد رجا أنزيمات لاتدو نيديابتملاوعبن افاق  ذاد
 كلف قت اَقالطوا سل !ًاوقا ممتاذاو كري عون اكوا تاي نادا بام الاقل
 قصر ماواضا لي اكو واهل نكو كيو ومنك 1
 'هكراكب زم وض نوكيا راكم د 0 5
 00 لو نضع يلوا از حراع انا دزربتطو ٍ



 روبن لدول تبدلاٍة بانك كدالال اشمالاضحن او صخر ارقا لع ةَداّمشلا 3

 ئادالا امان (واريَسِلاَو نيرلارْتبف لجو نكلات اذافانهيلعةلكى ذل ا امَآلَداْءَّبحاص

 اااوفسفوااؤنجو !نوفابلا تاموا (ضاوستل اخير ناب ناره اشالاةئقاولاف 00

 اهاشل انكو ضعيه الا مفلحا ردي لاقوزرخالا ساو اهمزجاويش ولو ٌءانالا اممِزلاَدب ْ

 | واختلف حاصل نيمو نمو اصْعِتلالع حا جورب ودل الاقول 0 1

 رهاب كني مولا ناكن اف له اشالاهِقاولايف نكيزملولو مل لايف يملا هلاق صنع ظ
 اني نينا نمل طول ن كا ْيافكز كف ؟االاف دوُنْشٍةُعِقاولا يف ناكناو الفالاو”اًدالاٌهّمزل مف ظ

 ماو طول لال يازمان وابصقز علا وكنا نجؤرفال
 قونامم وقرر عبل زم عد ناف ىؤرلاَةفاسِف ارا نوكيناوموٍةبيِرق ٍةَقاسنمىدُسنا ٠ ظ

 فتم اًيفخوا ها طه يلع قف ناكواًدساف َناكن اذ الرع ن وكي نا ؤانلا بج ىذ ظ

 قوس ناكن اوين هزل يبنلا وبرك ضامن اكن ادب وجولاَمالضُف هد اهلا وبل
 ملم فق سافر خلا واكل ع نيزهاشلا نحل ناك ١ذاذؤ ٌداَمشلاَدٌرو مب ؤبسفتلا واقل

 نواعم نوكلال ان سيانبلا بر يعود هاشب تبلل مْ !ناكذا «ادالا لن ولا درعا

 ُتَعبْيْنااماو 9 ةناهمبلعُورنااًماخ ديا اثوذومناكْناف دل كرتصخ 27 ههسغوز ورع

 بلم اءكفز موا اقدح موارباجريغوارباجناطلس نم فاختناكواد' هند ايش عمن مهملات مديلا ضاقلا

 نوجا ناكولو لذ اهجدزوعو اوال هر وضحا اهفزِل ةرز د اريغوضيرلاك ةدّوخل اد ةباجالا

 2 ةولصق ناكن الب (ةاهزازماشلا”قَمْرْسالُف ابجاتجورعن ارم يل نامجو الاد رولا زلم

 نا طك سيلا لب ىت داش اقلا دف رووا نلمح ناد اخاه جامطدعوا

 5 زوايا عوامل ,ادالودولو زم اًملاكذ دنع يزانالو 5١ةباجالاٌهمْرلي ايوا زاق دنع ذأ دم

 زيبعاذإ ةمزلب مناة ضورلا ف 2مل او عاجل ركود عع يؤلم ةباجلا [مزلئالوَنا باَبتلا جوشو حاف

 ةباجالا هطول سو ءالايخرتنيم نافنيصخلاَنيبِطَسوعْمَر دعس اذ ولو قيل يلام

 كتفك لازم انمةايضامررجددح عياد نموا شل عشلاذ اوكا فاكتب 9

 نو ةيشعو ةفاشنالفرنعج خاف قولكرل ان 2 66 ود بوتيووحألا 2 3 1 : دايك قنا الو

 1 نان 2 ساق عج ةرجعافريزعألر اذا

 مناد
 هامه

 دانا ُ ارخ

1 
وازع زلم

اغتال 
 اجا قانا 

5 
0 

 م ) ل
قل امتلا د / ذأ

 1 77 ا

- 



 اازكة داك يرض اقولازكووتْداَشِووْتبد ياسا ُه :داّسلاو ةروص ةروصر علا زكيالذ يعنالفوئاناسا عيواوو مشان قش هوا دف قدا (نيوعت بور شنسا اذا ل وضتوااذكب داش يعرياوا وداعش دعوت زي خادا نكبؤ اوقات ال الضال يعرب إلفللا بالوضع هات ب ةمزاجُموئيِضالا ودعنا فواد زوجاماو يبات هس ادورحف لبلاد ظ ٍفِزَفلاَنحج صاصتلا و ٌضاخلإه ماعلا محلا لع و ينقولاو ,امنتلا بوّيعو عاصي ميلا قاتملاو 0 ٠ خوشلدد وف هلاولاومالا نع قاىن هددت امو نعراوإ ورقم |ويقمموؤ :ناهتلاولعإ داهعاإِل 8 سائلف | ناناريشف نانا بيضيو ناتتازضركم نا نانا وما - ناعم بنيان وكب نا يس ميزن ممل مساس المان دمار ناو قولا "تيتو الا نازيتسا
 ايس نالك افلا موتا | يلو ازكي نال داتبوعزش ام موب ودك ٍ كيا نييربولو بك 2001 ا اوُماوا رماح وتقل“ 2 رووا يوع ردا بافو باتا فوجد اال“ أكتسا ناذ وصلا مح رو ناو 5 املا )اذا عضل عكف ص ,ان منو لور فاو غلاه اغلا راق لقبا ذنلد 2( هلا زيكا ماسو كي 5ك ابرتلا نال يضازاجوكرتسز در د تالا ردعوع ما عل ردو ىلا والطب ز دوال ةارتس ني زيزو تاع 33 نووي فَع 50 ٍةبانجرشراوا ويمن موازهةنمانكب نالؤ دعا لاو اوف بؤجؤلا 3 لس قتيل "نلاكلا + افلا ةداشلاكر يلا اكطاوعانؤا هاو خلاق دنع تذاع قئيضنال ب تزهو ردو( عونا ا هلئانكالخؤع ياني وناوزريونعيسد الاه عت هِي عم تري نادل دالاكيذ عبسلام !واعوتساولر 000 اع !رتسالإ ل ضحا ذاوكا دوار عد ةحيرتشاذكلاقو انيِوُرْضالف ا ِ تاويل ثارت تكن ذات عوقذاشوع انوع هك ١) وبمن اميز من اق ااقلالاِ هذ الر د ايشلا :اًداونعِجامَسلاَذَأو واكف رن نويت واربخلا وازلَعالاقولف #2 دش سا هالو عنوامذاكشالوا يرراحتوا هته داشوا ةىيزجواة مزاج دا دنع

 ناكذاو : 1 1 م (ياغناك ا 000 لاق هيي اونو نجمعالا ل ليقتالف خانناد نصل دز# لّضالا مم كامرا ماو 10 5 ىررلاواةئاوجلاوا قفل ١ ! ارح ذاورث ةيراوعلا د نونو .كيوزولا ويييولاو تول د 0 نضام وادودحاَد قردان اىواوساف 7 : دا دالؤ دومرشملا ١ نافص) اضرانوتبنا اليوتشيو اويل بختك 2 .اكزانكوف ضاقلا ٠ ١ ا ل



 . دامها عااد لاما عانولاوةكالولاف داتا تاكو اند يطفو لؤشلا تاكو

 ىف كن كباوجلا نوكن ا اه نيحومتشمو فال لاق ٍلاوُزلا ٌبيْيِرَف سال ادز ةراظا وضاح

 اصلا يا لافو بابل جيو روك لاف اذهب غال اوزرلاوز' )وقومي رم

 بنل فالح ةو اهئس لها هارضيوللا نان اسيرقةلاؤن قوت ناو ءانغالب يفجر كر انا

ا ٍةَبدْعف عملا رغولو ٍءاّضقلا دى جادلاوزهزم تورو الو
 ناكناف لضالارض حي لال

 5 : وا :اضقلالِبق عملا لضالا بْركولو 00 0000

 نايولو 0 1 دوم ان لا ةَنْيَب ماقرت عرفلابؤتاقل لور ةيمل

 لد ل 1 لذ عزو ![قسانو اياز بعوهولككولو ع ٌَككْنكفِءاَسَفلاَتَقَو ط 0

لاوز زم ءاذالا نوكيا ظرتشمو لاوحالاوزهو ل مالا
 !َ لظاسلواطماوعذ طاب وغ

 00 ااا 0

 ىجلاو نصا ة فش لانا ماو رون تكمن الونش نيف 5 ليحْبلاَةَْْهل

 كومان مشل فوشيا
 يصاخاز لعالا نموها كرت

 ا , فلولا ام تود

 ِهيِلاوسإَ ُثعتواصيرملا لسعر ونسال وداقلا فلكي يرسل حولا اورطئاك
 ْ لازسإلا :مديفاملو

بج جب دولرشمل ايلا ةٌداشالاىلا جاتحناالا ٠
 ها ابغي عاكاهلاؤجالو موروث 

يلا ٍةَسِفلاخَو هن املا لعد اََسلا
لاو: ةُسوَفاَياَف يؤرحلاّتف اسع

 ناشاربشولو امَقف امةريعب

7 و 00 را ى ا
 ٠ داو اعقب 0

0 0 0 
 و 0

من نال ولالا ليمن وأ رم دوعن طووسشبمالو لق
 0 رص هنو وياثبلا 

وككباو اش يااهل ةدرعمن إله ونع عقرملاو لوضالا نوع ا
 2 لذا 

 10 ا : مينو عماش ياخور

 تدعو اًسلاف طلا 3 ىوناو :( و موتو عل سماق فو دقيت

 0 فتان والطلاب يخلو قلاوطفدلبلاو ركز اسواق اقول وحس نالاك
7 

4 

 تيم

 ' . وو 1 دم : : لا

 لا كب فا نيك ووتش يو ريب تل ضف كنادوهنلا عوير: راع



 روس ىاهن ل مقنالو اطلع اولاق ناد د :زلاب“ :ذاجحعايواكماناقإو
 نإف ْفَق نفوتلا بيلا ف ُكْقَو دف داَمْشلاّر ىب ناقلا دور شنلا اقوا اوءاوُئتسالاوةَبوتلالا

 ءاضفلادج عوترلاناكناو ٍةداهشلاَو داعيا الب ءاّصقلا ُهلْزاَجاَنتْد اهٍْلعاَتافْصق اك دعبا) لاق
 تك اوالثولاه هنأ رخو ا فْزَكٌرْحوا اصاصق ناكناو ف ,وتسا لاموهةورافيتسالا] م ناكن اق

 ولام كرا دتردعتنافد ؛افيتسالا دعب ناكن او هريغدا ناكائ انوع يوقفعلانماّرقع ناك

 اللخاذب باو ضاصقلا مهيلعف نوفل غي سا الع انذّرعن اولاقو اوجد كنب رهف اذ لتقلاب اريغ ْ

 ناصرل وسلا لعوامجؤفان زلال وعدل وَرلاباوؤبتول اذكو درر َكِلعه كيوم
 كلابج بجوبامنرويرباو ٍبلجلاو كميريلولو تاموُرِلْخر بوشملاوا فن قلايوا ٌءطعف رقاب

 لص اصقلابجو تمت لاكو دولرتلا نود ضضاقلا مح وِدابْجِو انما نادرو ودا اًةموكَكلا
 مر اناطخا اولا نأف ضاطقلا/همزل دونزاد ٍنءافلا جدول د ولاعة بيلو

 "نُيَّولا واصاّصقلاميلعف ١ هرخو كولا جدولد مل عاهعصنو هيلعارفصت ةفّضتمةيولاف لام
 وكل تيقو اا هيلعايغصن ٌةفّصْم بولا وارماصقلا م نا امزلب دومزتلا محجر ولو
 جوشلاولع ايتو ضاعل عال مالت اذيئّولاو ار ماضقلا 9 هر ضرع م اقلا هجوولو د وضل لع

 يلعا عزو ضاقلا دعامعُر اعابرا ٌدبَولاوارماّصقلا ممول ممن وكرللا حصول يولاوعالتو
 اولاقا ذاككذذ دورنا حعْصاصَملا انلقت يحو نيكولا عضو ٍجوزسلا لع شوو كولا
 قوما وناكو اًئِلَوقَنأ لمار واانأطخا اولاقناف اَنْدالَبقَتْوَما انيعوانزمن

 قع بحي ثيخو يبسلا بِ دارم جاوجلاٍل اوم مْنَقو صاَصْفال مريب زقوط كذ هيلع
 0 رع داب َف ةرتعاو تحول بح ثيحوايؤريزعتلا ْلْجَد نحف! ٍحاصقنماةبوفع ميا

 0 1 انيوماقلا صفو, ديس عض در وا نيا قالطب اوزيشولو الف ءاطخحلابو

 انشا ول داوربغ وا تناك ضوفم هزئدوا ل حلاق ناكومامتبل اًوُيَماَموْعَو
 00 تو مولا ايشو اززخع حاضر منيب ناك هن وع هي صاقد جنو

 7 دولا | هيجل ذرات وجه قالب اورشولو مملحيشالف كلبا اقأط نكتب
 قاطااؤازكورد موغلا طاق ١ تنابامرىباًحاكدُد دخول مه ال و اعجحلد ناوي
 اوما اوس رمَوا ناكاتت ٌقدعلا )طبيه: هنيقاع وع يلم وجاوةداودابا

 و ايس ؤميف حيوا 5 دالْيتْسا و :اريبوتيؤغو لوو مص َمّلعُماا ٍنِلَد 0

 ٌماَحوا ٍةاَعَْمِحرم | زكولعاذككقد مَتاوسولواجحُ 2 ةلسوتعوا فالكويت طم يي
 اذان افي وان اا ]اومالا وهو كو اوئرؤَعت موو نقولا ل طنالو سمن ام ءاعِحند



 ووالد كيوم ذا نيو شلا رح لعُم اًمرغ اجو لافانم#

 حزكهلؤشإلا مجول واوووغ عرذل اذونرتلا جئولد ِدْلَقاعِامِرْغ اجد هءاطخملا داب اوس
 نيلرؤؤمعلا جواب ابر قو فر غلا بجد امو طقف عوزتلاو عزرا ذ لا رجول

 ٍةٌيوْسلام اموبغ اجحْوو ِنيِلْخَمر ئغولاو ٍلتقلار كحول امكن الوهاب الد وب طورشملا

 اهذازناو ةكولاو حبرمم رعذجلو عجن جطداب اًيزلِط جك ولو ٌىضَنلامِوْعاهْرَحا لح ِعَجْرْناو

 ةوملاباوو خلا يجدد 211 :زلابوا "لونا! امهتاذا امو ك,نلادٌىلادع

 مانا او ٍحللعدرَع حالو اًنولاق ةعياو ل نقلا نيردقاكريتعللا وعلا ثثناف لضعبلا خر ناد

 وشر يزرشلا عذ ويف ن ناش ةسحلاو وشلل نمٌمَج 3-2 دامكربتعلاثلبثب

 فص امنيا طع مربؤلاصِن ةشلَتلا ةَووُص وف ٍةيوٌسلاب نى يعجلول يع عزويربتغلا

 اناكضناكناب تاناوا اًدوكذ لكلا ناكاذا اًوهو فيذكر هرخلا ع ٍةَسهَحلا ةروصؤو

 وا ٍخاسولاَو بيتا وما ور كربتعلا حمل العادي زكر نانا واذؤكذا اكول وع

 نإف فرامل ِدعادذاز ناد: هيرو :اومالك د عوروولفلا تن رول ايؤعفاونكر اذاف لاثا

 ٍهيلَحَ اوجد و 'لخمو ةوسن عزاوي عا تلا رقظملا ردن كلل ريدي .ويشلا تاك

 !إ انيلع ا 2الهناقارمل تكونا و هيلا ضلع هوو ناد 5 ناك نيل ءواخلا تأت

 ١ لضتلاو هيلعووْعلاف ضيقا وصح َق ٍوَوْض ذميراو جك زينو لاو اكئمي تنين او

 ولو نع ضر ٍناَسنئا تجول نرلع مرغلا وصيف طؤحم ةستلا حلولو نينلع
 يبخل وهن دموغلارتحو ىلع لف قت ْعِض حزجفا دوي غوا ناصح د وشحن
 ٌدوالحف 7 ا ولو لاَّمقلا ىَداّتف نم قر :دم اسف داّسلافطلا

 زيك هاون متبل بيان توا ايم من تاعك هفوة

 ظ . نياذاو كيان داريج ُباَمَس اونا يووؤملا طؤحيو إنو اه

 ليلا يا 5 لوعبد .:لانتكنإيتمالفن 0
 , واتوب عيشي رمالفإلا ناكولازكو ةوزجلالفانم ألمي وحك كل انش كاش

 عاوز يغنولو «ةربل امك نمسا فوحب كو بو جب إذ فكن ياو ميبلاكيذ ناك ةجاصا

 توتا ذاو ّلاملا ءافتتساوبتو أنماوثب 4 2و ط وسخ ال لا ىبلفلا

 وهو اكّرلاموارم(ض نيل رجوماتقب تعد بعوغورشولو تبق اهذاعاوربسا رمت حامش

 ليسا هاواي لع" ةداش زك ناك ولووشاربم ل ذم ةكراووهو نى ضخ
 هيسعو ادن لسلك غاب موتو "لك ويح نلاركهؤ نأ فوجرماشلاو َز 2

 رحوأ



 ولو نانسلاز مدير انمِاَمْوِِن نال لكاس كرسي انهي ٍديعْنَسوا
 و مساك ارهشنا جمال عينا كبة نموا لقنملو نالث نماراد تعب ليف

 ع تاشا رجلا اقوا اذك؟اد ة الر مسولو' د اهئنلاوْنَه عمتي ١
 م نعوم نكد ةتمذكراد عاب نا َلْسِس نال وعالفاو واد هل فرَكتالفرادلا ءككت فرجا

 رواها اًداد اذه عالؤفتوا تيوسْشا حالا لاق وانكب راد ه يدب اؤمل لوقيا نه
 رد كنج دوق نالويلا تلْسعَّوْلا اع اقلام اند ميعاد ناكنازيط نم
 يلا ذإالا نوب ثبت جناّد اد هدف ناك اد وكيلا, كلذ تن وقول ارازلالافرصبب

 يوخالا تناكو ميش "نو اسااوشو تك ذا ئلاواذكيأ جلاد ادلا لكلا عيس ناب
 كك ا يراد تاب يوالإة وصلا ىف هيلع ءٌر اعداد ير رعاك وخل ِةاَحمَق
 نا ُداَرااذإو ةذحاو اون اكوام زل نا نارا د هل تاكو 250 ماقا ِناَداَذ ىبلا
 2 ةرابو ىاذ ناب اًرحْوضاد هبا ذر عنكيرلام كلذ ةعساالَف 0 6 اذ دبع 00

 عنوانا فريالو نيدسسوب ماكاو ادلب ب رخل لكم اذان لوا حم وجور
 ورجعوا هراوقا وعلان تيب سومو شولو لسا َس ام طألف نيؤحو ن يقيد ناك
 بلباو. شنان تصل ريالا فككيلا ةلظلا نوعا ولطعمََْتوا علال

 تاعلاكْذبو را تيفو ناوعالازم عجم ناك نات ٌتورْشاْذ اولاد بنيبتكن او ٠
 لحوم هباذوا اًوَبَع ءوَتْشاولَو رمل ال نم عبط عاما ذا اذكو ناقوس اك

 د اهلا مزه تالف جالبلا لانقلاب عجول كلذ وعرب ْرِه انييىرت شمل وياو ف سارا
 نعل َنلاوفصو ول ٍتاَعصلاِب م ةيعنالو (هزبعوا اباد اْذملا كد علان يالا
 قبو عيبا تف نا رهاشلا هاذ ناب نئعلايا اوب باوبوقلا ععئامتاو وباَّرلا هن اولا وعلا
 هلجي اجد ٌنْينلا عدد هضقو تع يرتشاللو ال َنإن اوس ضيا قاّمدعسالا َُفٌّوَُو

 قيل ا كذرويبِدقو قادس عة راقب هين ميد ماكل ٌقضساو ظ
 يَا ناكل ننال ناتَشاوتمل ااوَه كا ماوافز هت

 متابامتداهتيلعنالفونالفافزمغا يلام مومن ايف نا خسالاولاجيلا
 ان :ربشم ليلا, نالؤربنم تٌكسايفاَئَْعَا يضل ٌوّوَصْسْوَفو ٍناَلكنم عيبملا
 ووايد هيومن الد نما ربساْمتا اماسي وع نوالفو نالفانَوِضاَيف ناك
 يرتشترول طا ستحالاو هروضلا هزه الات اعموضالاة داس مس دل: 5 هنت نوم

 و. هل

 قاوتسالا ازهار ا اذا من وكب موكب ن ١,تلرابدلا ركون



 نم“ نارتشاب ادق يلع هولا :ْ ناتاشا دبع وعفا وة عجل اوعجداذإ اهدنا

 مربفاررغنابالو كلام اووييلولو فامحتسالا هيلع عرتْسلاوُ سيب مَّرَق هكلكوهونالف

رضملا عفوتارلتاو فدو امن يطاذاو ٍقامحسالاٍتونشبالا د 5 اهلا لّبقنال هوو مهو
 كل نو

 يفصل وسال عدبىذلاََّلافوتسا هن ابل يهشب نا ِنِماضِلل َعَسِيفُهْنَعَن ورمل بلاطو نضميقلا

 يرتشم الع ونل اعرب ول اجو لكولا لانملاْلَسَو لكولا معابضوسوت عبو لكوولا نكو

 لحل ديب ورش اًوولو قيما قفتالو يرّسلابوا ىرتشمل كل ايرينا لكوْللُك

 لاذ انف جاك ' هجحوزلاو عوزلا ٌعز انتولو اج باول بربر هاش لبكوتلا و عرتلو

 و 3 لعاب ريض اهمال يكوتلا ىلع ميداس تليق ليكوتلا تالاوكتاو ربالا ل يكو نمتجوَ
7 

 و ع انيق ةلزلب حان اه كلب جلا ليكوتلا :ايلاوكتاو او اًورضودع عفوت ْ

 3 ل اكولاركمان كل ايمكَمْرِِلف ِهيلَعْوَملا وق وو كيكو نمواذلا تيرتشاراق ولو

 يوتا الفنا اذني وشلل ةمسالو لفل ل ليكوتلا لعوب اود وباويشو ىّرلا ليكولا

 للاب ُدُلادْ يسن 5 لاول تب هوبخكيذةاراطنوكيناللا كلو هو نلف نمْراَّدلا

 اكورزحو اًيِلموهو الفات َرّولامُدِإ ١ اوايبغولو اورق اف عز انشا ٌعقف نا

 الكت يصو ان لوقك د توما ةاًصيسوا نال لإ يواسي ادومْسولو 3 يقوم

 لاق ولو ئاقلاكوانَقن ماتيس لوجو ع اب او 2 'هتابلخُب لعاوؤ ولو تيس

 7 رجول ِهِصّلشَيِل اج ٌنَحا ِهيِفخْوَرْما الوانك ابعت

 ِْوْعْبلاِىومفنمْوِح اف تْلِع للالاق ول(كف“ اطر ناوذل نير را

 جب دوش ايش توا عوجترلاب لالا رق ٌرم صقد اقل 11

 ىداولت عرَملا' دانت نعيم جوخ ا هنكما/ر ا وعْسَنِك رلبلآ لضالا 000

 لوفلاو كتبا( اقلالاق نيمو ِرِه ابدا داو اوكا اكرم عاب للكون رخل
 حس نا نإ يومنا زوم لاول اركي نا اللا

 معا ودك ِهْيلَكعَولاَوَ اًرقأف تلِرَعوُم ُهَسَمْب /ماقاد ]راد عّداولو ص اوهازهوُ وت

 قى ْتَدَحَتْمْوَنا كاقلا مكرم
 25 ةلرِملاِحَك د

 0 رد انوع 0 رخال حاب اويجاكرتفا كرتئاولدوِمَحَوَق اسد اعل ارمَدب لقلب

 ”لافاذاوِسمُم هني 1 .عابتارلبلا

ول ءارقالا ص ٍالفلاب ًنحلاو اًمُدو لجو انواَمسأ تيا لا ماعلا
 رشا عاش ويط

كولو مب .هرارقادبع ونس نانو و 20 ا
 ةنعرالف لأي يربي لا ثاورلال ا

 ص



 5 اع ةْنيرماَفا 20 اود خالدا ارق عَذا 0 اهفصواكذ اهدرعد هرجالّزم
 لابن سو اا اوس رارقالا ]هاش و رارقالا موي ٌرقلارنف تناك
 نياطت أم طفل ناك اريغلا و عرش اديلعئنلاو يرعدلريبُمف هيضاقلاب | هلع 3 ضاطاؤرل داو تدانسلاة يو هر لا تت باكا مريب نخب تن نا
 وقواعد اكنافءامناك ناد ِدْي نأب جيامر باو رينو طب رابتاد ف اقلاىلا تا يفزقلاّرحد
 ناب خاف مليح وإذ زك رد ناداه تنوع لل ا لعب دفلك ِهِلامْنمْج 1 لَ :لاطواؤالا نم عبري عز ملف 0 ناك :ناد جذرلان مزال هالادإ حب بقا ٍةحنف ليو د ومار رهَجو يفتقر رتسايفع
 رينو ب 59 ءينجلا ريع 53 ءزحاز والو هبا الازم وعر وجو نجؤخلا "سالو وكم ناك

 رت نملك يراسل وذ رتل بيانات كيف مضطر وعجّل ضرفسل# ا 1 لا : قت اومالبٍإَضِنا زال لَك نير يلح تضر حووضحلاول اوووي ٌقيمللو داوكنموا ءاوالازم نموا اكو اق 00 ناوُمْرْخْم هدد رنجاوبغللا
 ُُش ازلاببقنو بايك لم نزف ردنا هُراَحوَمَ ”نوعد ل اصلا رؤعت
 ناك ذزخانلا 2 نوصل هلعأخب َمِلاَمَِفالتِإبالا ٍلاّصلاو دعوا تكونامئمضنالد
 نو 565 مؤخاب خاقلا لينا ِهِحّنسس) »نسي كيو الد نكيدذا ظ 20 وفجر جنم
 دي ةؤحااو (مٌمّيَبْوقنلا سوم الو بوتلإب ةطئج لا ير نازوك اب اصالإومْح فمع ماهل خص كتاب يرتنسو يلب نفسي طيف ةطنحنيلاو مو ربظ كاب نك مناووب ميسر ابا رقنر مج نموتلا ناكتاف ميلاد ارا ذاودن ذابالاٌميببالف (ملع ناك

 بسلا هانم فيل نوادواربصفنب لااا عيبا لبق ف وا وحْزِجلاِلُبِف 1
 هدم صف او يلا تعفو ناصف تصف نوف نإذ ناكمالا بسحب
 00000 ا دلك و هعانولو كاضفشلا نرد نع دوت لوركا
 تيلصايفلا لامنم 2001 (ميذؤخاملا حمْج :ةرت نا ب
 0 ذوخاملاد مافينالا وحال نك دوم ايلا وهوذ رخام دارنا :كوتلاوزضارلا راق عانو وكلام ِةمِق ةدويادافعذاك بومغلا صالات هعابو ةزخلو
 0 ةكاولا نصدر ولو بحر اصيقالا كَما نا * نحن موكأذ ذخابالو يلام
 , اكان اك ْناَف يّومتلا وهمي ٍيجِرعْحَنف بر / ءاكمالا ٌرظْبرف نإ
 1 مناك ناد ريوق اون ِهْيلاَقابلا ريو ِهْوَحِرَوْعِب عاد يَكدتاَص ناكد

3 2 



ةّيرهوا ُهَمهَقابناَديو دعاب يَ دقكرمحبلا حفر بوثلاو
 لكل عالعموم نا ناو ٌ

جصانك هَفْحناكولَوُر درب َناىلاق بلاططغعو هن ِهِقّحْلْنَف ْرَغ نَمَوَُلو
 ول مكاو احا

وضمو اولكر ليو وكم ناكولو اكل اًهْؤِحَ
 الضال فيولا ع عاين لو امكن 

 "و اللا اهييرُتُموِْفلا ثيلاغ نكرل ناووبذاذلا اصلا عبي نيكو اواو

م اًضاقَيَيمل ولو اًضاقَت ِهيلَعِرحِالل ام .اًيمرَخالا اذع امك نيم تورو
 : لك

ال ادايجاجلا رخل ل !امزخاز وكت كَم نارختولو 0
 ٍلامْمُ لخالاز وجل ط

لو كاز تةلركتإ لةاوو هرعذيَو نم ومال دمعيلع
 ووعِطع عرطرذ قاقتقسارك دوم ا

 ا هليل نوع اكتمل ذوو مول فموي كضويلع لو هيد لولو

 هلوق فيان عَولا زا >> بما خخ ويتكي هصسقيو ةسَيبلامد عدو َنيددَوُي

ب دارهاظلاهلوَقْىَق اًوومٍَيِلْعَعَّرْلاو اًيوْحاٌو 217 نيكو هاظلا
 افالم ع

ا روق فِ اًكِعزلا وهاليزف ككاو ميلف اتبعوا ورع وْ يو“ لعد
 + در هاظل

عمانَل جوزلا لاعمال لحج َةناجَِما دلت اواو ٍهيِلعِعَوْصوَيو َعَوُم
 حياوا

اوهْعوَرل ف د ةرسو اهنلاو بيوتا لبو زلا ْتَلاقو هل حي
 يِزلا قواكسلا َناعُّرْل

َح اذا اموت اوُملا هُقُقاَدِت ثبيتونلاو صاطلا ف الخ بحرب
 جاكتلا جافتر ان هزم ا

 0 ارم ومةُمْزطقإ الاي هلو (مياَحَن (ًعمتلاقور دو مالو جاكت لَلسالاقولو

 متيم نوت ضيا ءاممالاو ِهْيلَععٌرْلاومَد هاظلاوفاوب هلوق نال نسيبه لوق

 5 كبل مو .وا اًيِعٌوُمرصْصْسلا ن وكيدذ و تسجيل تناكولو ميل نكلو

تلان وكيد لٌّقالا ورش الو يوعٌّولا3 يلانال نطلا ناك"
 يقلك نايِعاو

 اخوتك اًقَسْوَقَو اوعورطق ااكنا مل :راكلا انيحويِلعِْرَلا وكنا يللاشلا

 رمتافانلا مولا ذل“ مقاوم ايضوو يلم بالف ويف قلارازلان اع ذاولو ٍةماَسقلاَ
0 21 

وتشاوا ئِرَو يخزماهتجو ا نم اَمْيَشْوو 2 ومدوْقْولُبَناالا
 ١ رم نالفؤمابعاتو) طنباهتي

 را ٠ كو هال لبق هلام فلا اس ايي ذا مج :ىلامنالق ىلا ملاقولد هنمامتبرمتشاو
1 

7 

اره ناو ميز ؤركويلاةخاحالف رشا رلى فرص ايوا كاظم املا
 ارفن ن

51 1 اهب (ِغِصمِب بايثنلاو ناوتلاو ولاكن ناكذاذ
0008 10 

 قار

 00 "ميج اف دوق معو منحوت اوت عدلا ناك اف ةمولحم



 تناكناو ككذاكف هي يلم تاك اف تنلثناو ٌةَُموَمَنِموا تناك“ كلم تعب نا لاك 5-7

 ٌدعناكن ا: 02 متم كد :ةقبذ 2 اسايوا اًميس يدار او ظوتنن م َةَمْوَقََم
 زينا: وؤار هارد يدان ناو اميل حن اكنا (هرحابو بهزلاب يل ناكذاوضِفلإب ةّصفلِإِ
 اًرانيد ازكي فازكرقت نمر فز هب امالْوعنا ةريغو ٍنماحاولا عشاي لاق ةَشوشْعَم
 تاقعت اوُجْدَس اكو يووسلاو -قذارلا_بلاق يفرج ا زك انمِقازكرف:نمرابو 'ةَّياموا
 4 امبالا حو طق دَمَيلا ظْرتْسْتالَنإؤِنِف خجلا وهواًيِلتم 1عجن اق ٌرمَوَقم شوشغلا
 ين ورحلاو ْةَكَسل اول كاوِرلِبلاَوةبِحَتلل ضوعْن, نار يلا ف طيوم كيو اهربغو يماحلوباشلا
 ىناكاذاالا: هركذؤكوودفإب مركب قيود لبر ايلا ةجاحالف هيَرْشيالام وسم ناكوإو

 زينا نقلا كاد |هيبوحل دوه اوتش زمنا باكا وماكو شاول
 و ورلد ٌوِصولاَن ال سوا وتب يوك تر ومنا ٍثراوفعِوذيَنا 'ةياتلا جوراارم
 ليتيلو زفان لور اب ىلمالا َنالوسوْتوا يتلو رلّرَقآْوَت َراَوْخا بعجين خئئلائلا
 اكل راوجاَوُحِو ا هربَخدكمُق عيِوطوأ نا يذيب ن'هحبا ارلا هرقل يعي ظفي يعوجاشلا
 يجمل اوؤررطلا اهنَوُلاْضرالاَريِدخ ةاوعد وصل دك دو ى ءرجلاو قيرطلادرف مالا كاع
 26 واايدامك ًدالائو اف هاوع دروحم “قو رضحاولو (يِلَح ودوم ةداههسلا وتو
 نالفريو قئاراولا هذه لاقدلد ناييخد ىوعُرلاَ يدي ءانيكلا يف اه وتكمل نافل
 0 ويوجد نأ يوك ونس طم اقل !رسغنتس 3 هسغتسإ بيزيد الامي شكلا
 ليفتسو لصفتتسيئاقلانا ءاضقلا بدا نع ٍسٍحاَسْلا فرطلا يد دبياٌعلاي وعدو َةَماَسْفلاِق
 اي اور ماد ٌداولد١ لصفتمن ا ازوحكالف 1 د اف لماذا اموهد
 ساو له و وساكوك لافولو ل صفتتو عمو 00107 د عّداولد كل هزل تالا
 1 لخالا يوَوَتلاو ارا لا لالا زحل ضحاّلا حمال هزي لاهم لاخ فب
 ٌنايح الاكوا غتسور | لعرب غني وهاش ما ماوس ا :ىذاولو : هينمالي وتلوين
 اماولأ“ اسئل ووب نو اوْبَعو 2 داي شولاوكو ةدايشلا ممتن نول هرقل تالوال اًمِدِلْعَمْل
 'ةموطو نيولا نمد وأ نئرلازمو ِمتَّسْوفاركل وَمِن ناب“ ومِرلُمُد زكتنا رساخلا
 قس و ٍةبقرلاىوعدف ال1 رينكب اسال ننالل الا بمس 5 ذ ظوشمإلو يلستلاو اذا
 1 1س اك إلا هي دو لون زحومتال قمرا و واازكيإ بهدل 5 وان طيقلاف
 الف قعزانص مندل تناكناف رام مودلات امداانهدووزتلاو وتل" امي طقنيو
 0 0 هربيف 0 اوقب 5 الوتس الو ى ٌوعّرلاَُح ابن موعصولر الا هواوي وزعت '



زع جور اقر ْى انزيم دعو ذاولورورجق نيكو ناد دع 1ْفانيدارْدَك
 ُباوُبِإَسُو اح 

 لنعارإو ةّصْولاِفْدَم هجومه ْعابصزبادنع اودع ناجع ب1 الب وضاقلا هيل ايي هم يَوعد

 . نها عو وقيل يداك فام م ويزلاوريغصلاف ولا اوهوالدو ولازم اخ ئاقلا

 37 ا«افندع نيلكنل عدل وبينا الوم يوعّول خا طوشس اولا نقم ؛

ظوستينالو قاس أشننا فيلكا ّيفكفَق ايَسو
 ةدلاح ارنب بعت نا ىو وِعَرلاَة يعل 

 اذكو جاكتلاو لاملاب فرشلاولعْيفدلا يوكو عجرم انلا كاتيطنبب هيف قوفالو رلماعموا

 ٍبداَسلا سباع معي ىةاضْفلا يلاراوقالا ى وذم تحتل فؤرحلا ىوعم

 ذود هاد ماظل سؤالك نسعد يلقون

 لرب ليتني اقوا الطب اعرب وهذا .رقاوإو يقلتلإإلادج حالف ةٌريغوا هرم

ناجي نمي منالفب ديلا اذهل اقولو زج نقي ماو هم
 عه ميرنا 

 وادم تعمل نم:ُثيرتشا ى ء تلال ركع نامزب ةدجلاقوا هم ةينرتتَتا ًالصتملاقولو

 خص ْةَنِم هاوْعَش] ناو "عضال ذنب ماقا د ٍةدُمدجْش هيفىلقكاكنالُفلْربلا اذه

 ١ هراطعفّوصرإةالا موب ىف نكات لاَكدي نالفل يدب ام حيملاقواو رازقالاٍد جنم

 - دكاتموَم وهلم سلا نِلاو حالو 2اكتلاورعزلا ىوعد نوكي نا هيد( لا ديلا

بااا اوُسطْوَتلل ضّوعتلاو لصفتاوِفطوتتمو جاكنلاومعغ
 انهن مي َهَمادُدْوا حاوتلا ائت

امانا اهاوِلرعْعوِج اشو فد
 ول قص دو َءّيحاا لكلا ف ضو وشو 

 | اظومْسو ايلوالاق جلا زنايطلاوبأ سيل يزعل بوجوه ايو اذهل نيذهاشاد

 ١ عسولة ةّيجوزلاد ٍةٌوعلاو ودرلاكع اول موج وصوعتلا الو ءلولاو ٍنيؤِهاشلا نيب

 طبششالو بتعلا ف وديو ٍلوُطلا نع عوامل ٍضّرعتلا يوم تف َةّمآ ةاَعَّرملا تناكولو َعهالاَ

 جالا د هد ايلا ىق ووعْسو ديم / محيوُود بالا يولع ةلاوعإ مرا

ي نا ظوتشيل 5 يداَمملاِ ِ رافتلالاق ةاَوعَدُذ طوشللا' (ليونتلا
 لصفتلا لب اوو

 ظ ل صفتلا يحكَو وعول ف ِصْمتلا بعون وضومب لكون هنجِفز موس او بقرف لعتاكو

 - ريبكاف اًركَمدالت عالاقل واو ؛كفارلا_ااق(ةاهو ِةُمئاَطْلِلَو دايما ف
 ا طيسلاوو هدو وصل احول اًوغلاع نال رص ”لبخوملا 211111111 1 1

 2 الا ٍليِصعْتلاووناا "حاملا ارثالا ىوع د لال لكلاب ةاولابارقإف

ٌرصوز جمله يجوز نال اختلاق لد ليد اعرض ودل
 يكل ةاوملا سَ و 

 (ميرخاب جوملا هاززكل الاف ماجا اَلكَتَسلحِم حاكتلاب املك ع رْللا تركتاولد

 كو



 َق ريصفنل يما رور نبش هيلعريزشواقلرلاماهاوسَ وس عبراب الواي يئنابالو
 يلع نوكية ران ناكنلا يَرعموَدَكِحل اوك ظرغ شنو اههريغو خو ٍةبعلاو عيبلا نمد وتلا يوحد

 52 والكل اننمرحا يلع تااذاو امور 3 ورب اًيلويلعةز داتو كئلابلاَأ ارملا

 واو ةزارقاريشع اال ةريغوا ناك نأ رب اربغيا تاو 1 :ريغصللعؤبشتالو هنيلقتوركالاع

 الخان ولا طف يحمر ٍتاَفلط لكِ اجِوز نمل طم دج هزه نام
 0706-20 شق تديس عاكتلا اخر دعو ارم ا ْنَعكاَولوِوغْللاو يانكلو عملا ءانوفلا
 كاوا ماقالو ساه 211011 ٍةَفَقَتلاو قاوصلإكقونحلا

 كاقوراكنالازع جوا وإعهتيبلا م : ةف ةامل اا ارقاالو اق الطكدر ل جوها مالقد
 جون ١ اهل لو احا ينالوا ٌتاَحو كين كرف نإ هْعوجْوْؤف تطل

 ينقع لكنا ٠ لوفي حب 4! قرد نقم ومو املي يحارها ل عاكنلا عقرنا ناد 0 ١

 فُكّواولو ةقفُنل ورمل تَقتساو تملئ جلا زون ناوزاىللا قالطم مر زداطعف
 مو ييلووهلا قولد ميمفَوُص بكلاو عاتلاركلو هتمداولاناو دْدَحْفكَس اعاد باح
 رضا ناوررلا بْجِعاْض يِدْلدُوْطَلاَق كاو ل ُرَلولاَوٍمِلَعَئالف كربذيزم يراد لاق وا يرمْزةَب
 لو اجرك نضولام ةَبْلاطملا مقسوم ناكل !اقنإك ”ةوسكلاو ذَقَفَتل اوُرْْملاٌدِِزل جاكتلاب
 لجل وجوز اياع يوعُتلاخ ل ٍنَتَحَو اوما يحوز دو ولْتِلارْمَبَجم يرجن اد
 لاق اووف امد ةرسيَب عَّرْملا هاقاولو رئاسي ةطادأ'

 ٍفَع ةكيئلك مان يضاك اطل هك نم 2111117 مناق اولوقمطمتلاف ٌىِوْعُبل ١

 ةقباشلاَن م نيام نب ايو اَحْف اعتني فلطمو ارحل جرا كوم انئاكناذ جلخ لك
 امد نقاوو وأ لكلا كيم يو عاكتلابر !ذالاوعخنلا وكب جاكت عامرخ' "هسوبَنماقولد
 فارما نجونوْؤحلو ةقياشلا انت انإف ناني تيل اذاامونيتلولا كونت انركواميدن
 رج مافاوؤ معاك نيون توف تا هن ادرخأ اخي واع جول
 ا منِجِقْزاَمْماَ 0 3 ممادلوصاقلا اوف 5١ ارو جز يلع كيب ماقاولو ةلرغفلل

 د مهيبة طرضألارحانا'عِابلا لاف غلاب فرع ذاول دال قاطاولو هاري يعقل ٠
 191 واؤارم عينات ”ناوُسوالْ كالمالاِف ءكألالا وحن اؤؤصُتبو مووصتو وِرداَو ناك ء اوس
 هربو نك ارْيصَّفِر يذاولو ٌةَدَعَبلابتْوْطكَس' جلاب وفنعاوا ايدفتعالاَق ول دلما قرعإلا

 ثاكولو هل اركشو هديت 1, ميمي ْم ياريس ناو ْيَسَيببألا قوص ط طاقبلالا لا هد ' تْودنساوأ
 فرش غلا اوعزُبلاو تو رف ناالا قولازن !هلباذاو دراكتايزئالَقرركناوابم



 هه بهجبس . 3 ل ع دوس

 حرص ([تاارضف الع داع انوي اضم يخوف و كيلانعيشترل ناد
 دس نوما ردّت دالبتسالإب عمت ِلُخ فلابتلاباوع اوعد مشا ةارتنسا ارجل ّقرلاراكتإب

 ٌركاوُةمِلا كي ؟رهرغأف يرنع فلكل كف يون ع داولو اهيوُجِه ف ٍةَفَضاابْوَسِملاَوأ عتب ظ

 1ظ2ظ1]11011111010101 11 ظ
 5 ارباع ذاولو عمتي يدقق يعل تلعب طفرل علل ايع نبل د ِتُماقاملا

 زئاوعمو ديلا مايقدع لدن ِدْرَجَعَذا ِنإَف نيئلا فايق ادكت َدَبِهَوا ًاًعيبقانبَرلاِف ًءاَسقدا

 ه2 نافاع واي بقُهَمايرجيكا ناو لوقا تفتابالف نإ ناوؤدلا دع عملا فاجتاكذ نك ظ

 لفعل اءككِشو ةيزكوا ةقسفح وشل لاقوو نيلغال ككاو نسلاو عنا كلحخافلا ظ
 توابل اويعرنامْرَقا لاق ولا مكميلععّولا شنب عدلا ديرقاولاملازكو قيلت

 َدَحاَظن ذفْذَقَوا طا أو ورم وْفِلحْرتاهيلعْيَوعَرلاَنمَج َكمجَوَن ٌرَفَو اقفل نك

 2 ةرومانزوعجةئارغر 9 ارا وقفا ذاكولو هني اراد اؤدزفللااكز يدا

 ب تماقولو امرشا ةينْؤكم عفن اكناومطق ديه اًشلاو ضاقلا فيا نزو جحد كك هَ

 أو يرلانزلازممأ :أرتاوطيعابنمابعانوا َةاَعّرْلاَىِِعلا دَعابق هَ نايك اف بلك عر ادع ظ

 هون ناكل مايا ةثلتإب ما ]منشان إف جوس تالتة يبا يلِععرْ ادعو مِثيِمِرقّوُط

 سنا اولوٌلِطاب يوعدلانعاربإلا نانسي يوعرلاو نمنع 14 !لاقول 1 ولا

 هلاقووأعا اولد تان لو وف ارباوا نزلا تْيَصِقلاقولد نال ٍناَلْدٍِلع ْنَل يوعدال

 7 ابد ومجد ةئزف مئرغف' معينا الا اضاذ جناب م رع وس الم يطأتسلا ”مْيَف اذ كتيب

 ا يىرخا ةَمجْورلاَؤ عَداٍنادَد عمت مسا 95 ورخام ا اًضونارنعع َةاواَممْلَع رم

 9 دك قاض كناواٍهيِلع عوافي عدلا باوجف  تكساقلا ناططلا
 ا نماختدا جوعا وعد نعيجلاقداو نعني ريل وسن لكان اركدملاك حرصا

 هزهزمؤاوناوا املا كرب انوا تبع دايم هي وي

 الوز دون وودي نا الااًدارق ا كوزْع د زيشسلاوأ هيلع صتفاو نبأ وايَوعَرلا

 تيدا ايزركهؤع بالذل ارق نك جالا إكس ينكا نمو نيا ند
 نوع اود ناوَحا خلاك ولد رفا عدلا نواامتب هربِسفتفتَتاالا بالْدِل را ةاوف

 مك هنتوا ل ٌئِصِب ٍقح ءانِرِ باوحيلكُوَتَع 1 الا 1 ةَرْطَعع داولو ادق را

 قا وؤنعلا ف حلو ايو دو ٍةناعل !لعنيمْل!زطاتلاْذّضرعاذاو َىِلحا ذا فل اركمو ا ١

 قاطع زمر ول3لبلق 00 ا ايصإرل زوو هلا انيس اك( دلع

 دريل



 يلد ةرةحلاصس يعل كّرللا دارادنيييلا

 - وحدنا ونا ايضحب لعق لحلا هل امزح ك دعو ةرشعلا دعني
 راو حو هيلع فل اٍزيرث زا ضعباليك وعلا هناكسيإب اهتمي دعت لك لنك
 نياك تلاَقْناب كيلة جيلا ةردسا ناف رفعملا هلت اذاىيذف فرم كتلي
 ِي يوعزلا ٍنْدنامَسا اوس ناازب_زلا نونيراهكئايع نيالا امك ريع دس

 ولف ؤاادلا نا ذاولو ويلعن ازيرا باعك اكجيفلانم
 لا هاك نمامعاب وَ 3 01 اا 0وا
 ٌتصْعلاَ داون هلاطو اوكي لصق لاق نإب يميل هوساوي ادد اعبر
 ع وا انوا اوككيلعت_ يضف كف .ةزمالقوا اَناضازكس احن دنع تلو وا

 - نيلاو بارما ةروزستلا ثيالف هيا يك ريورتشاوأ مل كلعف نع كْكْصِق
 .ئفشلابااطر با احق قبو ليلا نت ئمزابالو ابني ع وست 1 ”نيكز وتل
 اذاوذانكوُجوَز تالا ئطتلاَ ب يلارِحفشلا اه ميشوتزلالوايينعنلا ةعفشلل
 ةاَيلِةمِجاْوجْنَم :هوعنلا لكِتالو ُباَجاامكَت احنا ِلازْمال لاو قاطلا باول وعوستقاولو
 موا تضف! اموا عب امل انف يمحللاِب الا ضصوح ةودزاجواطلاب اوهام ياعم
 ,ناكولد نكح دكة مولبنال هس اودع فلنا كلو ناو :1(ْؤَد بارما وذو ىلع يلح امم

 تيتا لحلو نال مشو موزانال وعد نارب باوحلا3 يشك 2 هاعداو جانسو نوهرم يؤ
 ف َنطبْركَو هاج د١ (مضناَع داو نيب نحاول د نيت جورب ةكيب مافاد كلا
 ف دمعاولوز اجا ملاد نمارلادوحت 2فاخو ”نكيرن نان هنبيلا ةراجالا هارضْرا رم دعو هيرب

 موا ف اونا دربال اخي نترلائذاولو ٍهبكعلع 9 ٍبيِخَوَِرْنع 1 ااا نوهوم نبعد ناد اوم طماع تن ان وفك صعب 'نيرطولا ظ
 53 الفاطمي اند يبجاوُح اًضكاذكو :مِدلَونعكَمَلاَتبَع مازن لوقت لت
 0 ناين دالتما جاما 060 نوكيا اهرب اظن ابا يرام اصلا و
 0 مذ ميلعْس عد اول وسلس ّى حلة َتِنَع ءانإو بحاح اذكيشنع
 قاقللامدالقف لن يجوز ممل وب نائاقلإل فد انقلل لق اميلاوؤ مل ورحلت
 كك نهر طالفا ةازكب امك 6 لا شب يقي ناالا ل لجل لرب مرلعصحلت ”نلاتذلاسول نكل اوشا
 دهرا نابلوبع اياد وووسيلو ا ءيِلععْؤلا ]اق كومود كلذ نع
 ربو صك موب م و تشإلو هلع "همز درت 0 ميس ا/واةفرعاالر خرا
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 لحام حناف: ٍلستلا ةُسْرلباَِت ابله تاكو اوما عشنا وون ردم ناوريلإ ة موضخملا

 كي يلررخالا نصتل ون رخالا ثضتل ان ير قالو يلمافص لاق ولو نكاد يدنا

 ريعسلا دعوا :ظغفلا وعش ةووهلاق نأ اهفيلحتو ُهْسْمماكطو نت نأ يولعملاٌهَفاضا

 وهو جفلااوبا عيشلاو كلاَوفلا ادب عقيل ناطلسللو هل ككِموهوال اةطلابايعواقالفلا

 ينشنالو انطلاوادإ ولاول يبالون ذْنعَد ٌوٌوصْختاكَوُم هوصخلا ناباللا جشيؤزوكولا

 ُُى ويلا ااق ميباذ ونتج إنطلا واكل همي ماها نامل لاحلا ةروصّيدك ٌةديبلاال

 ماقا نراقب ىوعُولا قصتي اراب لاوا ريس لعواهيلع هيلعّىقو والئطلاؤوم

 نعل يِوعبلْ لاق ليطلا ميك نأ ناك اذا ماسلا هزلبالولا ِءْيلِععَرلافِلحمالاو ةذَخل ص

 ا دلو دقت كح تفتعأ ثثكوا ٌمْنَقتعاَل نقدي ادعي دع قدا ذاانملعم
 فلحت دا و ليحل ا ْةَنيمعُرْللا دب ماَقاناخّيِشع ٌفقودوملاق واو ةفيِلحالو َدَمْقل

 0 2 23 1 لاقوة ملل ةَمزلبال منا ِميلَعْعّرْمل

ت دعّففو وهريخاولُك ل اقوايكيوه ٍهيِلَععُرْللا
 ةتصا وعشنا ادانود نام

 0 نكناد ئيلْد لود ةمولفنلل شم ةرصئاّرملا ىْرُصْن اف محور ازباحتناكتدإز ْ

 3 ةراجإب يديؤوهلاق ةاوسو ةموظخلا ووصُناًيياغ ناكناو لوا ولع يله

 كبماخل دارك ايلا ىقوَت هبل نكره نارط تالا اًوصتق وا يطاق

 اذلإ هنا عهََيَب رول ماقاولو بانل ع ئاكنيبملاو مايو ضفة ربْوَل ناكن او

 بيف تلا متو تبون عدل ٍةييفعْنَمَرف و تْحساَماقاغ هاكات كتان اف

 _ ريالا ٍقاوشاوةموضخحلا ضل تصْسو بنعووإ نادلة اجا 2ظ0
 ١ يذلا ييوعتسوةافردخءاقاعا ةديِلاداعان اف يالا وضحا اف يّرْملا 1

 ةكيبلا لول وا جويرساو تاع هئامانكلاف دز اإل اقولو عرار رجل نو

 ولالا ةمواخماورصتت نحو ةئاجلا ةَيَرلأ

 اعدودَمَرل ةدودرلاعّولا ٍنيميوا َُلٌرَعلاراَ ارق هفاوتتللاو هلنيْملا تلشاذاغ ٌدَمِقلا

 0 ةرصاحيإلا ف اضاول اياد راما رمل انركو ببافلا مجدول ملوي ٍلاوزل

 د ٍ ٌهَسبب عوج :دزلا نعت ثناغلا واوْصاَحلاََل لعل ماقا

 9 ةموصاللان ذ تفوصفا "5 ُنالْدْدفْرَصو نت لمع ”دبقنملاقد يعش قورازلاونْضأنا

 2 5 2 زباله ثار لاف مدع * اشوف ولع اهنالٍةَميقلا يوَعْد'لرسنِإو ئوخمل وعلا اق
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 ةاعذاف رين مايوُتوا اًوزع (يرثضاولو لولا فالتال اوعي قلو نفي يقولنا
 َفَلَحوْف ناسا ناو ميبابيلعز قلاب ل عوجتالف َمَقَلصو يرتشلا ُهَرَعاشْرْحَأ
 ناك مناد هَ نمو وخال حريص نإذ لخاو همي اًوحتسالا تيئاولو ٌككْنكَف يذلا
 كيرف م ناون فلاب عّجُد ثكاسوهو ةكيبلا تم أق ناب يلم د ئابالو ابل اَكْلم
 ا ”ِبلماظ تزماعاو ا ذاتنكذلاقنا
 ٌقِوصلْمالا مانا اًمفرهاظلاَف اًكْنُعىَوْتشاولو ووك نامومف يَرشلاذ رو ؤجولاناك ولو 9 ٍربااماظلعاَح ايعاديذ تركذلاق نا جر قافسالا ّخَسَيِب تماق - ِءاَبفَكككْمَن| م
 010 ميياب عيابلو و ياملوا فَ لإ 0 هر اوقادعواوقرياعة سيلا يرنزلا يبعد هس
 عيبابلا رعرفلإب جيل عودت كاوعْوتلا د ادا غيل يدب :رتشملا مجرد 08
 يي رم ب رب يسجل دويؤل للملا تيبس ل
 كنان ينزع جبت داما يابت بلت ة لدا ارا ٍةيلا نعِوي اًنفيسالولا تقتليك
 كيل ةماقاذَإ اكن ب ا ف فوتعاولضالاَو رحلون 8 بلاد ولو جرو يرتشلاٌقلَح
 7-2 عايجرلا تت م تس ذا امن اًقارُحا لضيق 2 بنان حيوا نم لْضلارْخا وع

 عاب ارق وع هيب عوالم امٌوَجديتسلا ماقاولوٌهفتع َهَقّمَعا يرتشلا لائخا اق أطُمةنَسْيلا ش
 ”:يديب ماك منييلاْوْحاو ٍةَتيِلاَقاَمَحسا لا عَرُم مائاولو عؤجرلا ُتبنو 320000 نأب
 كتنوكلا '(يطوءامْؤَخاو لع عؤلالوك و جَئَحوهَكيب مقا وأب هوا ىذاولد ةقياشاو عيال ىرتشلل بلا ُنوكَتَد ل الازم 5ث دنع نمل عٌوللانماهاوتناناك يامل
 الو ْتصقُننا ارينا طزا داوم ويده وام ؛همزاددُبِف تاك ةير الو ينص ٌياوعد ف
 طم كر اقوء اعل معابر راملاَو ل واد َفَلَحِو ا 4 :دةومام'الؤؤو هنو و مَتِماهيوتنيسَنا الرعب دوعن ايطو هليل وربه ٌمالاورل ولاَذّمَت متمزلوو د اليتسالاوِدلولا يزخر اطتإف ل و لبق تقف يزك اهزلد ناد لوب موكاشالةيناف تاك مالو ا
 فاشل مه غر ولولا هرج أل قت سالافدب اولا هََيِراحلا وق درسا مالكلاخر اكتيرلاف
 هدارقإ ل يفيأل امد هله مينا وحاَوهِبِلَع هلع يكب يوعّرلاف ساصتلاووحل اكرصاُ ارارقاويفلّبقتام
 ٍاوُمُب باجالا ممؤلت ملء قي انامل امم لردك لو هلم داَنَِعَو وأ انيدوحاهعَو ٌداولو نش و عم موبعلاي عتجْو ولد رسل لع بال دك وعٌرلاف لاومالا'ناّصو شرالاوهو هيت

 جبتي 4 نا هب بل 1 ال اق جنيف ليفكبلطد نيد واني ندع اش مات اولد اضف“ هذ اّمعا
 اما جيا اول | نيل توا دع قير وسم وللملا ا

/ 



 5 فلقة دب داموجو ةماعلا ناعللافٍجٌوَحلادظلِخنَو طلخخلا_روألار روماذ

 تس اقرلاب ظيلختلاةّيفيككل يلقلايلاَلايف الاَلُكلايف نايا ناكلاو نزلا و ٍتامصلاو ءامثالا

ا هلالينلا ماو ملتللا لوقت نا تافتعلاو ءاسالابو ناعللا3َ ركذام لع ناكلاو
 زيلاغوعال

 رياعوم هال اولا لكلا هدداب وا قِسالعلا نم عبام ٍرانسملعب يزلا محرلا ازحلاة ةابشلاو بيغلا

 رات فاداراسلا لا كيلا بلاقلاٌبلاطلا هس او وارو ٌرَصلِإوتامو نيعألا ةَّيِئاَخ

 ٌقْرَعلا نمهايو مالسلا هيلع وْطولع ةاروتل ال ونازل م هساو يدلل وَمَت ناو يخاوؤِبلا

 ىزلا ههناو بويل الوتين نإو مالسلا هيلع عع[ بجالاَلرْنا يزلاهّساو قارصنلاَل وق ناو

وتل الن ايزل اهددإم لْيْسٌْقلَحولَو' هقزرو ةَقلُخ
 هالو زاجويعيعزبخالا و ئ ومر ةار

 ملا ماكفلا يلا الف صو بيلشلاد ١ ومص [بق ةحيك مودل اًرصْعو بياكل لغو ورب اع

 تبت اهيلت ةرقدو ةرْزَكيو فاَسيتسالارعبالا تلحتنالو هشأ هَنَْوَنأ يلا اعلا لوي نا تحبو

 ميل نك ا رحال م0 ق الخال كل وا ًاليلق اًمممامو ِهّنلا رعب نورتثنيزلا

 ظ 0 الا هدوم عضوبو سلا اوضخناو ميلا باذكمو راو ٍةماَيقلا وب

 ةلاكولاو' ءالولاد نامل اور شلون, ءاليالاو ْمَحححلاو قالّطلإو جاكلين كو متم ةبلطب

ملُكو ءاسزلا ٌبوُيغو ٌغصرلاوة اولا وصارفلاو ”وكوسلاو' ةباصولاو
 قب أ 

 وسخ تالا اين الاويفطيبْفت#إلكلا لآ اوّدَمِف دوا اًميعَو اكَرلاب اضنوه ورك اْلاَئاَو

 ريزطقو فور واشلا عمن يميلاو ودود رمل انيُمِلاو هيلع عزل نيب ٍظيلغتلاف قوفالو فلاحلا يف

 ةباككوا(ًعنعْذ بع عويد لثموُحالان هدٍنيزرطل اوخازم
 100 يلعبان ةثمق ماب اف

 الاهيطلايلَعيعُولا ياجوم نق ولاو ٍلاجْلُحم رْبَعلا ٍدعْرتإْع كك نافالكالاو
 اي اًضِيؤولبأ ذا

 ل تاكو لال اراودأ يف تن تَقِزُصهتوكناو لام ىلع ٌعلخلا جدولا يا اذاو را ياجزمازكو

 78 لو ذأ طوه وبن هو اهَيِلَع تطلع لكن اف ويلع ظ لْع كت او يف نعد! اًذاو ِلوَقِب ةَمونَيَبلا

ي إ __ بمو* :ٌدَّوُحل او َنِساَحْلا اذكو ِناكَلاَف ويلعب
 نايتس 5 ةدرخل الع طام

 الك علظزلقاكلاو ةزه" ةودعرميف ب وتاءيلعع ذا ءإذ هراكتال ٌةَّفِباطُم ْنيِميلان كت

 يقفل .ةعتو احا صٍرِلطو يوعَّرلاَو وجم مكي ناو ليزك لسن قشزلبامل اكن 7

 رو هاندا وئنإب لك ك1 2 ٌداَغالات جوسي دريد رجب كولو

 ؟اثلا اتناك ةئتماذ ناكللبوا ناكر امزلابواٍتلاب هيلع وا سوكعلابو ا مجرلابوا

 لحلو لجان عرالو ِهيِفسيواْهْخِشُي ٍببلالِعَىَلَح سن ع قلَحناف لجل ّةّيفيكَف

 رططخؤفو لف 6 اهعملحْناو تبلافعَن لح تابشالا يلعن لحن او هويغ)مف دع

 2-5 دهام تب

 لاَعيف



 ل

 بِلا دعئلجرك افا امِدِلع عداد ذأ هريغاهفؤن ةوعتاَحاذ ذِإالا يلا راعني

 نكويلعؤر ول نأ لح عع اولد ٍتبلايكّملَحكلاوكتاو ًءاّضقو ارب ذاولو

 ضّفلاو ,اربانإردعا فن !ىعئّرلافدح ُهْتْيَضقو ا ْسْضِبَق مئضبفاوا ف اوب ا هيلع دل الاقد

 ا 006 4 2 كا ماض لاه ا هلق ناكولو ٍءاضَقلاو

 00000“ مِن ينضوو نزل ازكذ بكرم تلاعب تي ٍثراَقدعَق داود بضع
 لنا هرْزَقند ضحوا يبجي اموكرلا نم هوي مناد ن ؤدرملا ٌتَومٌَدْيَد

 يل اضوعتل ايوعُرلاف اطوتتسرلعلا ونوع ميؤؤكمللا ئاحام لك اًركفو مثِر مي ةنيبد

 نافرلعلا ف نفٌلَخْندلا تياولازك وكنا نا م 'لغتنلاوازككتر ومقياس علو 0

 'قاإ دادبصعوكناو امكن و وراعلا قبو عْفلَح شر روم ٌنوُمركلا ناو اد ّتبلا طكعّرلا فلج
 ٌفلنا اواو عم ةكوتلا لوح َقلاركلا ناد ٌببلاواعَىلَحْهٌرنع وكربنلا ل وسشحوكنا ناو
 ىاشرعال اكليذ هلف يذلا لعل وذو وشمل ونا عَقيلَخئَل اواو ةوحوهكسلإنفع
 لكعوارجاد زك طعوا هَنيبلكلا دع ءاقاولو 092000000 وب فظل :زلاَب انا

 راو داك بجرب ايي عْوجكْوْبَعلا حو عءْذاولوخَأوامُكَف َتَصْيسَهََيِوؤمالا نموحاد

 َتبلاظعْنلَحْركنا و ناضلا بح ثبح ُهَوبْعوا (ًعاززت دلتا كسمعكد ا ا كذاولو َتبلاِدعَاَح

 وا نذا أ كوم نا يلا لاَ جيلا يابت اليكو يوميا ٌبصنولو

 ابابا شو لاو ريا ايوب َباَوَصولاِف لاف ردكم يندد
 وكافي ىوتشلا وع هيكل سلام بابا بلوطولو يافلان الام تباايلع

 قبلا كلاو سيب تاربيلاهكوحاان ارخال اقر اطلاِف بازع ٌنامولو تِباِفَمِلَخ
 2 :لالدالاو ٍةّصْوَرلاَف ”رلاوم 2 ما 3 نيِتوصلاٍف نونو عزان

 لطرد نظل بع انبوب 'نيوبلا طوعشملالوتنبلا لعن لك بحو بابل يف
 ٍتِمارعضاعلا سلخ !واعلإ ندع نيلحلا نوكأ ثيحو 0 جيبا طخحوا ِوِظخْرم

 قولا هني محلا يعلو تبا دع ْئِلحتْت حو معو اوي 71 ظل ٌرعلانعلامؤقن

 لوا ةيروتلاق ةّيئلا انما متوقع و ليلا املا وين لانيملإفوظنلاَنإ

 رالاشإبو طاف ُهَسَجوْز قاطو م ةرجاولا نيم مفدتالو يخت يادار 0

 ٌْددِجَوز نأظولو ةلائكلا حت يصعايوريخي يرده ثس ٌءمطاف قاطو ون افلح

 . نقاتل أدوا نإ هاجموا تجزئ هلا ىو ةدحاو د
 01 املا ربيلو ياسيد مينو هيلع ا اًمٌوواتتس اواو لانك ٌةدِحاَوهَعْفَد
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 ٠ نها داعاو ذكيا ماكل سوو ميتا ناد لع هعبس ناد كككذكف

 باول ة عفش عوفاشإ معو نحِعَدا ذاف ةليقفلا اما تقويرسل ل اان ْساَركْدا تنكلاقولد

 7 52 هلا مابئاويلعم ,هداقنعابالمع رحال اميفنوِبل عكنون نَحيئاقلاع

 م

 يافا اريعَفْلَحما اكَتباناَسْنا فلَحاذل اًماف ُهْب هِبيانداخاَقملا هَفْلحاذا اذهد_ختاقلا
 َناَحْئاَوسْليو ثلا انيرروتلا ءعفَتَتو مْطَق فلا ةينيدابَيعالاَف اهريغوا يصخما هاقنم
 ! !هجيووعد لع جونز مكوهو فلاخلو فتنللثلا فاعلا واقالطلاب واوياعت ساب
 نيفاَسلاوضاحلالا هيلع هلكملحَركل ا اذاف دبر: لا اسيِاطْموفاول وعد هبلعن ملك ل كبقو
 كبشلاوالول اوٍدالِبَتْسالاَو َةّمِعلاَو ٍءاليالو ٍةَئخرلاَو ىالطلاو جاكتلا اذ ناكل ايرجف
 فلج لال ْتعِلاْمَمَقِر قالو ب كيايفل بطال يلامتساٍدوذحُف يٌوعدلا هيشالو
 اف ملت ناكواقراسا رمق ورشا بَ بهوولو ماقالو لام ١ ةرعساو عّرل الحل إف
 طْو دبه يسع مْسِع َداَذَر رح بجموقاولو قاع /شاَقحقَبلاَ ناليوعّولا عيت ومر
 2 هاو كلا طعس نحيل ن ازور هو يل تاتا مساوي دراج

 اعاني 0 ةاولور يزحتللزيبجٌوللا برضلاو يشل نِليو وعرلا مستو ديلا اضقو
 ام 5 د 3 لل ناكو ركنا اياصولا ضو بلا اسد ين أدانت

 ' ل دقو ولو تذليل اكلة ام ومان وعن رق اراد كمن 0
 لِما اع (عازوحا نَحِْ جرم طولد ,تجولاكؤاقلا مف و وُ وم اولا كَكْفيلحف ًيراو ناكول
 . ٍةّل اك ايلعُهِّيَلامائاولو نير اكول يلجلا قيل شاحن اد هيلو هش

 : ةَدِكيلاٌةَماَقاَوَم ةموشنلا ليوم كلَ َىلَحْؤيكولاركناو تاَمواركُلاَككْرَعاع
 تاك وْ عوْفَتس لال واع 1 هدو هج هب تاهوضبيلا كويلع

 زموصخلا عاطقناوهو نيببا نحف «تارلا اوشن يضاقلل نال ابياغؤا اوِصاَحُيِصم

 اًرِهاش ماةاولاوكو تحي ىيس َىلَخاَمَي هَنْيِعْرلاماقاولف جس

 ىتويغ بوك اق اما اولو تست 3 ماكاو يدل الع نيبلاٍتةز ولد عم فَ
10 

 ظ فوض يرق يول الاقولو هاوع طن دور ماو هي دعما ماوزيشوا

 + راهي ولا 32020 ريل حم دم ا داماك مافاو ةيزك

 لاما ميإ نمار ””هككماّذلا ا دارا
 7 ,اواٍةسِد(ُكاهْرُمَ ماسبب (مهئاوبالا ٌتوُصَوَحْب اكد عدلا يَرِهاَسُنْأ

 اع رم

 ناعم 6 م كمال وم ثا لعٍن يم اما ولو يدهس يونا َمُسِصْداّدلا

 ا

 : ىرهاش
 مع
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 اور هوز را ةالاق نافالاق يم 000 50 ٌرهاش
 اقاولو تَمفرناَو هاَشلا ةماقال اًيٌؤصن نيح هالاقاكاق ناو ليد يحِرب ا امال

 (شلاوا وا نيبو دهَتَتبَ ولا تااطذاف انكشف ورمي لماش َنايَركَاِعَّرْلا نان بْوهاَس

 يدل كس فوزي واشامم :رقاُهَنا اوبشن ْتَّدْر توُصَق ناو اًمَْداَْس ووتر
 تسيب تمنحك يقال وف هديب ماقاولو ير قع ءكخود 2 نع

 00 نفْلَحلاَق ولو لطنثال نإفبنإ كتيقو اًميزإَه ارضا الاب فرتعملاك

 اهنداَسَكْفْوَعلآَو ”ءارينسال بيف كرنفال دناك َنإَف لورا ف ا

 فلو غاتلا ركزت ناف ُهٌرُمانَعِلَع ينحر كلا لاف هيلع ةلازيعباظولوُلَبقْتالفالاو
 ولو ةنيبلا لتجد الفالاو ُهاّضّما :كخرك تذوق اقلا ا نا قبس تنال رمل اع شنالو هنآكتالاو
 لاقواموب م اقلا اك يقال مس اِنا 9 تكسو ةسيكماقاوقؤلطاواو 1 ازياقرنعوذل حلاق

 تطقسو و هيلع ولا تاكلون هن داو هب كيرف ناو سايق لاوهداكلبلاَعتانن
 ىوعدؤْنآلا يزد قفذأسسم يَوعَرب لا نكمنم ٍةدددرللاالصالا نبم ُئلكن اء اراولو ىّوعّرلا

 لاف ٌئلكووكتاف امداد ميد تيرا تفكير كاطع اير يَوْم
 كيذرو ترن ميسم 2 او (يئامِلشوز .رانال يعمي يوب .عايارب دلل

 ْض نال نمل رونا يصارع لَم رف وبي ناف و يق
 لقول لذ 'هلف ةْفِباسْلا يعزل كلتا دارا ميلر م شمال ُكِلْزِب ٌقَمِْرِد مَفَّلَحول و

 يَيعرلاناسينسا' هلو يوعرلا هْرُمِفدتحطَمَسَسِياََم نطقسأو١ ومع وانيت اونا
 ولو نيلاداؤ ٌرِجاو اولُكو ناو هلاك ئيِعدحاوٌزْظِلَُىلَح ٍدَعامخَوعلا تاكولو ذفيخد
 0 ٌبُجوُقلَحْنا ايس زدت ؤاح م جاو ن نيم
 وجو اًميِعرَع ىلَح اوتو هَدَيِيِاو ًدح عا جوع ع داولد ير الاميل لماع سير جاوك
 ,لعافوأ درو ءاَولكَمو نلحروولو ةدِجلءاَتِيل نلحار يه اش ماواو ًمَحَّدَع اجدع ٌداولو

 اثرا مَم قلَكِو بار هاو لعو توحي ٌرِهاَ رحاولع ماقاولوز اواو َتلَ
 غظذ21110111111 000
 نوح نمل اع ولا فوده ناف هلفعق قلَحْنأف ىلا لعامل ذرتيلَع عولااذاو لكل ؤوسم ذل رطل ]منعا الذ معا اًبِصَجِبدَع اهصيِلجإك دل اذطاو ُهيواْعُد

 ذك وان انأو نلت لمان عانيتمالاو هدأ و ]ف لوم نام صر ملارعضو دس هيلع لاو لا صومب ناب لاكش ل ناو َصَسا لحن اون كوالا ذذرع هيل ]
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 ٌايمانالو فلكل و نإ ةساولو ساب لق هلوق ندب قرف ال هُلْوكسأكل اف هاب ْيلَكالاقولو
 ولام نالكنيملاوياعبتنونل الكان مّ امريكا ريكحيلا انك ن كل ”ل وكف تكسب لوكتلاب
 ا نحلات ولايك وهف َنِلَحْدْلا ناقلالاقولو هي ياقل ا يكشيلا جاتك اف لوكنلاب وص

 ١ نخاع 5 :ُدابْعوايْسْهُدِل ناك هَئاربظ اطير ذا توكتماب لكنه ابر كحاغاوول وكس

 ل شو طار ال هيف : سّرفنولو تايم :نيىلا صوعْس حم تَحَسَو نيملازصعيوصقم

 ئ لبا فْوعيناٍهَوْحر ماكو كش لو دنو ةكننيرم لوكا كحيل كامل لاقو ٍلوكتلا مخ

 . الان ىلا ىح تبن كسب نالوطعن يملا اذ ُدْر زكا لاو هيلع لوفد نا ظرتشينالد ظ

 ظ لو لعل لعنبملا وهو حملك اعد اامييلاوكحاو'وْلَحٍ بارجإف لاقولو ظ
 را اناا مكحوا لوكتإب عطنا كيذا ”ناكناوظن ٍنِلْكإِيلا دولا لكانلادارادلو ١

 ٠ نلخازا لاق ولا كوه م تيخا لقدملو هُمْ هياكل با ناو كد دل نكمل! عا! ل لاقوا
 وكتاب خص ناش سل عٍعدلاَب رفول ق حائل ا ملف لذ نم يفر كري ناو نائجوف

 0 1ةانيكئاويدعينلبو نيحلاهل نعم يزال عنيباوِجدارَي مياقلا لكوا
 يم :ولوذ وما هلفييص ١ نإف يل اوب صويمل نا :1وف حلالا وعلا نصمت داع ]

 يزل اقول وول نيعيلا د وعلا ىذه نكرم نيلي ٍهِرم'ةلاحلاو بلع ولا َقليناب |١
 أ صو ولا ضيبالا ناحل انم بلع وللا نام امتبالقنيلحا لافولامكَتا ف انوُرلاَلَتَت ْفِلُخا ظ

 31 يلع ءولاراقاك اًنيرلا رفسا فلح نإف دل اهعْنيمِلا ندد اذاو "لن مص يونعو_لاق

 ظ لاو زر علا ةطامدع ءاَوِبإلاَو ٍءادالاب ُهَسَسَب هي ,ماق اول تح ياك

 و يلو نإ لي نيمازم عوالم ذاع يكفل ةخاضا ٍةَذو ذولانيملانم

 ١ يصخلا بلاط هل نو نيام هُ'َح بكامل زك هيلع صنف او يفوابمأ َىِلَخاْرئِرااللاَف

 3 ل ولو ةيسسلا ا ١ُدَحْعَب 4 7 الق رحالة هفيلجضو يوعُدلا فاسد نموهم اله

 ظ أملا قفلا) اساواركفناوا و :كيلابلأ ناذيرلا لاَ اببس عانتهك ولحن او نكد َعَم َهمٌَقلَكِل

 36 ا بهذ ناف نمل فحل بال ماي نلت كوم باسم فولخْنَوا

 قافيلد 1 بِلا وه اعوام اولو دمي الا وبْنْضنإلو كَما ا2ققو يكل عَرَيَم

 ربو ءاويباو لهتساولو هيلع عُرْل اوبال ليال ءابمفلأ اوباما نوط اقول

 7 ٌداعو مَحاسِتِماىَرلاَرلَعا ذاو يايا ارئالو ب اسيفارجخايلاما انيق رب
 ظ ١ هليل وك خازماكونع تأويلات رمح لوك الاكرف لصد

 ىانبساىلا ءاتضال نينا لك الح غيوم ايكو بادجي ريقي
 ١ ىوعرلا



 لاني فلكي ياني ِتْزِراولاكوبف فلك دَدَم يلعب نِهاشماقاولو ىّوعَرلا

 لاتبقو ضخم كسول 000 ارئيمل نافيا انا سائلا زعلك ناف ٍِمِعاَسَتِما نع

 وعلا ةلَوسلو ياكل نمْرْقُح طن لوكملاب موصول ]جرم ناو ذل الا" سيلا الا ةحفتبج
 . وول هكييلا 1 ىقدااوذشم نيتي ماشماواطلو يوتا نا جنرال 0

 لع قرلاكاو نصف واوئركْدتف د هدحي هيج يلعالائيددب وصنموا ضاَقلاعَداف هَ ثِراوالزم
 1 يجلد نبملا الفطور اًرِدِبَوَح تنبحيل عير لكوزمشلارقفوا لها كك

 1 كرك كو تراولاوكناو اقل متل واذن مثراوولع يما وِصَم ٍءّداَولَو دولارنعتو
 اا امافاولو ولا يعيد ئالف لكن ووكناف نانا واعاسد نونجل او اْنِطاايِلٌيّماولَو
 - وشما ثالركلا اذا ئلولا نيللي شِؤفنع د هيلع عذاولو دعم تِلهالاَئِهاَس
 . وفصل دذاىئماذاو مرلعي :ىوعّرلاَو هيوعّرلافَ تاي واادرجتلا منو [ةفلاوييولاو

 ٍ طلبو ءادرهتاملح هيلع زلازكتو هيلعر يدل (ماكذاولو نيملافقوو هبِلِعْعَرْْلا لوكس
 5 اواو هاب زو انما ش كمزلبو يوعُؤولاَو ُلَوَعَب همقو ب !لوقيالولامل ميت ٍ

 ٍديِعَرْب هنا لامحال د فيِلَخ هل ِراوف ريغ نمل وفل عر ادع بحير ل مئاَئطَعاو ندخل الاقفال ٠
 ورادوتسا ئمايالّن الكل وكف لالا يطع اناو ٌفِئَححالل اقف َتِلإِعرلاواراورَكنوو لذ دعب
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 اع اع هبوقرافو الامئذاولو عدلا لَو يب عت نااما عكا
 ٌقبُسوَفو هشيلا بسرسو اًسلاؤلل اديني يلعتُولا وشل الاو تعيس 0 هس وسبيل ذيبع

 انصر َكَح ُفلَحد بالو ل تدب يف اًميع ناشئ ذاولو عججاوتلا هِض اىنلاو 35 سلاف اَعص
 لام هيج 13 كو نافانتو كفرات يبل ماقاولو 7 | ضف ةَيَب(اهرحالذ اىولو

 ضاع اًصائامَْبرفان اع هيب خلت نيو ديلا ماعْوِج ممر اورق اولو اسمك
 "لكان اب حو سل وين تم كلن 5 تيفبا ٌةَسّمَنر]ك ماقاو اروبا( ىيعلا تساكولو وبل

 نمو وخايف ايامك اكن هِحاَصيِنَو يزلا نقد امال معك ذو ويس نا (ّماف هَل
 ٍنِيِلارحاصْوَتسبو ٍلسْيلا و رب ِحاَصَد اكن اور صبره لكل مدور موعت و اوأ ماما
 رة هدي يزلاؤصنلاف وو كعيسإكلإ لعؤاشلا ماقااذامض كاتبا هنا
 ٌنودَسيبا مٍرحالذ اكناورخكأل ]كدا مزغد ناف مرو يِولاوصَيلل ٍجَبْلاةْداعإلا
 "5 يوب ممل نكن مل ناو ٍيرحاصينف يذلاوصتل ابواب وش ةاونسؤك امل يقفوا
 القا حالا ديوب اًمقنِوع ارز كا فطصَتلا و ءيلعئؤم و فصيل همام
 "ايلاف هداف خالل ا رصف هلا تابنإل هبي امنمؤج جاو زو ع

 مى
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 رثكاوا تلت

١ : : 
 .فشلاب زخارخالا ذاب او ٍتلاث نمَُبِصنْرَحلا يذم واو ناك ياحب ىف لاما كوسالح را 8 ”2 , و. 51 4 ل ا را

 يزلاق لحنا رم لكلاب لوم لصفر ةرخالان ودا مزحا ٌىلَحن او كلم وصنلا نا اوبع ٍةَيبلالا جاتحا

 اعملوا ناوكَّبا ده درللانيميلا فلاحا ُىلَخد ردوا اكتتو فبل اقلاع

 وه هاعُداىِزْلا وصقل ٌتابالا نيميو حالا ماعد اىذلا نصت ذل نع قجا ديو

 لوغّيوا هيِؤرخاللَقَحلا هَل يانا فيلصف تاشالاو ونا اي مح" زحاو ”نيئدينكيد
 انك زخالاورارلا ثصن ٌدحاد عذاولو يلزخالا صصنلاو هيرب يزل انصتاا ذل وكام

2 00 

 لكلا رلرخللا تصئلالسو ٍنصنااق اًنضداعت ٌةَتيامممءلكم اقاو تلاندّيؤس هو

 ماَقا نافر هرج يزل امصناايف فصناا َحَرْمفَرْصاَم سافر الاد كك كي ايعاكت ولو

 تاكائامرمب اذ اولا تيقن دعب امدْسَيب لك ماق ناو لعاب مل ِضَقه 0*2

 يصتلاالا عربا اوخالا نال اول لما اعوُم هما اذا ايؤينوصنلاكيلو نيذارلا اق
 صْطرقتصم لوريل وشفي صنلا عدس ماقا اماقااذاك يفر بِحاصوصو

 از لد اسرب ف يؤلا ف صئااَن ايبعاورصتتاولو لكلا ركنا ٍعَرْمِدوَن : ونت

 اعن ٍثلائوُبىفََن اكن اذ ةَتيَبامزم لكم ائاوٌلكئاَْخِلاو كلَنلاسْحِ جداول اا

 ثلا ن وكيف كين ماقاو بيف تتاكناو اكن عول باٌكْشلاِلسَو كذا اًمَضْواَعت
2 

 200 0 58 11 ل ل نوب ةيرغد مضت زد 2 ذاولو لكلا عدل بلاد هيعمل

 يلوي ولاه معو يذلا صنلاه امل هاند [َصمنسذو مل انلا ٌهَبَّوكك

 0 ئووشلالاف.:ُبْواوضوِكلامِ ؤيلعملا عرسي ما ٍتلائلاومِف فّقويرما

 تالاوزمررصو يوما ارقالا_ والاب كباَبْسا يجو شالو يفنائلا سايكلاو وطن هبضو

 حس نيؤهاشخالا قاد دعم قلو اَرِه اش [ضؤخا ماكاولو هلا دق دق يناثلا

 ماقاولو نمسك اناَماو ٌرِهاَسويلاب خود مؤ تناماذالا ن ناريهاشلا
 ولو مكارم نفت عم لحد اؤجاش مق نام عال اراد نيؤهاش (ٌمْرَح
 ٌداروا وشلاو اه هي ب اموحالاو ِنٌوِهاْساِمْرحا ماقاناب نينار حاف د 0

 رلل طضالو هن 4 ذاي(صيَو دلل الشيل مياور نال معتتوسالف ل 2و

 جوس اكن الوحل ِنمِلَجُن رح م ماا َةَياَوَدلل

 000 داك مآى اوريو كنعد! ذاف نيا تائلاثلا فعسلا
 57 و 0

 7 صورك د راش سيئ هَسْيِبسحذ و تع ما درب
 2 ا

 كت ملللا بيس ا بسنمببتن ازخارلا جس عاش الوئشنألو فتن هناا ب

 122 يي



 وة

 جالا تف قرخالو مقل طم شاك اع جو هس ممل (هربغفا ضد هراؤا
 الو اًنِلوا ناَببسإْو فنا نيبو اًفِلطي واللا ببَس سالو اخاولا نرش نا نيب
 اقلتطوا ناس فينا نيب بسس نصوحتلا مق 577 ال وايرقالطإ ونسي داكساْنِنبو
 ييوز مينو اولا لوس وا ريدز نم شموتشا نملك لون ناب صخب صغري نا ُنكبالد
 'رخالاو يؤ نم هيبتا اًمذحا ِلْوْعَ ناب نيصختن لاو الجوز نمهئيِبوتشا اركب زيت
 ربح لّولا ماقاولو هر ئمدئيبوتشا عوؤلا لوقت و يورو ميقوصا اولا وقتا ورتعوم
 يذييزكيمو اكو بن ويتوي َةيِبلامَفِئْناْلبق هٌدجب وا ليجتلاصوغل هيلع نا 5
 دوب خلاق الريب هنتوا طاق هيلع اهماقاغ هن ف
 تمس بقلالبقو هيض جدال ضم هوجو الري نإؤَبقو جراخلاةّماقا
 لئامادَ لارين ناز ماقا غميلا لس هيماخل ا يضقولو جراخلاة نزعت

 ترو دش 2 هبت عساه ١ يدب وتلا ببِضيوْزتعاو ةٌُوُدَسا ناو اخون نآلا اومئريلا جلا
 را نصمم بهم اخلرلا ىلا ظومشالو جراخإ اضفنا رمقسو ولاول دعي سلال
 قلتم هاه رخل ابعز هلأ اهي اصول مااف ٌةَعورماّضرا اًكينانتولد 4ِيَسرْبَوه
 (لقإم .واهزلجيو ايار ُهحْبْوْمةاَس اعزاَسولو مَع ٍةعارزلا تقود ن ع دياي عر زلابْو ضان
 ةاّملا سيلتا تااقولو هربوا اًهنمإ حل وضت هَئيب ارم لكم افاو كلارا او (طرخ ارب
 لكِعَداف هاك / اميز و تاكو وردوا وت وكام ف تح جلخ تيل

 امنم]ولو اكضفاهن ِنيْدميِب لعمق مريح لازم ءركبلا يو علنا ْهَلاَساَخ انا امن
 نأ ١وزبتولو راس اممم وفد ا رسلاريأ لا ناديا لك ماقاولو منخل
 لكون ولو موصوف والام ردك ميفوت عزه هل تح ولا زطواوكلمخح ثلا
 ب بح الا ا15خو لوو مب مظ ةرَغ اوْياَس منيو هاو اوتتن | وسالد
 هوماررلا وا ٍمِقِبق ريخلاو اوار طيح نمو قولا و وضم ملاو البن ممسؤب الاوا
 5 ربو سس ارجوا ١ ةانسيوا وام يخول ثول قوش هِيبط نم يلا ذا

 ملأ ارينا يوعم مرانل أ ا درب رحاضإ طلب اشو ىلع مرخ يو اٌوَبعاعزاَسحد نا دقالاوربف خا تبيخالا داتا نك نإذ مونيفامف لِجاَيِلعمدَح 3 بَ !5واةانمايه امرك اًناذوا هنا . ويف قاتإلب وشي حولا خش راك )

 يكس كاخال اقول د يولد ةييءاف كدي تمون 0 0 ١
 ع وس اةُماقالِم هزوازنال نر وصلا هرركف كي نم ختيؤتش اي ايار لان ديا نم
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 ولو هدنة دج دا اذإف لاحت يف مي :لارْؤُم وف ةياخ سني كارد اال ءارشبلا

 اكن إو نعل ,لكاذَهو كو ةَحِيِفو ئلكيالِ مّيَبلاَة ماقد اداو ارب الام اًنيِدَعَدا

 هام ءاصَملاوءاوبالاكت اال الع مشو ونا عزخلولا هيب عشالف نيّدلاب يوعدلا
 ٠ عيوبك وبرَلا مافاو ازكوضوميف ازكباذك م ويّرَقاُرْكايلعةَتيبماقاولامكّصو (كلاوع
 اكواد ملة ,لارل | امض اَعنو تحلم مولا كلذ نعابياغمويلا كلذ ناكل
 قة داير! ىلا جياخلاف م 0م هني اخادلا ماق ادة كيدي ماقاو كتم ْهْسررتشا ئكموه جراخل
 لَو ااخارلاف عراتاؤخو“ ةمابوب ب ماقاذكنم ”هئبيرتشاو يح لص رحاو لكل اقولو ملعلا

 .اهتنرو قليل جلدلا لاق كب ميرو قا ايم اخلا ماق ولو ُيلواَقِباَسلافّهظناو
 ناد كج ٍمينِعِارْخالا لاق َةّيبدي تماقاد يجهز ٍهيِنؤوصا تلاقولو ُيدَوأ جداخلاف يبا نم
 ظ ديب راخل ماةاولوانساك قبس نكره ناف يلاقب اسف 3نكرل نفي ةارَبْلا وف سيب
 جرش مومن ةَسْيب|حلرلاماغاد مم عد واوا نِمدتوجلو اخذ ومو َبصْعِككماونا
 212121 سميا خادلا اج ركع جداخلا فلك نيملانعلخارلاو" يب كرلولو يؤ
 يفاثنؤو 56 اكاكرارفإل اكد د رمال ميشالنإسايِقلا اد جاخلا؛ ةَكيَبْوِعن اَماقاولامك

 ةنيبماقاو ُلَضاَيَعابَو نال و زماههبصغ )اول هزِهرافو اراد ودعك َداولَت (ٍريْضِوافلا
 ,الوِْفاَيسو هدالِخا وغبلاو داتفف يلوا لِخاولاةَكْيِ ٌهكَلْفاَمماَد ٌةَتي'ميِلَع علا ماَقا 1
 هلرفإع 1! وع خت 5١ ةتيَبرْحالا و ُنْنِماَمصْغَول امنا مؤحلا ماقاو ٍتلائِرَق اًذاَدلََّذا

 84 د رورو

 ل 0 طابا نهود يفز فو وتطلب

 هكدا ثادايرلاوة ١ ا ا لا ا يي

2 
 م 7/

 ك0 هيمي
 0 ةنيسوخالاوٍةَكسْوْمْويز نم ةارتشا وئام ةتتناطؤخل ماقاولو : د

يْدْشعلا سولو اتلاف نيتنس نم وزعم
 انشا همايِعَمياَْمماقاف دحاةيلإٍن

 هاوي اًرْخاَوَو قيس موي نم
 يس نوكيا طرتْسالو دا خب : اًنلاف نيد َسوم له

 7 ئارخنالا" نسما كد نميكام دي (١ نه (ههْؤَحلةنِيَتسافول وح ٍهولعَمن امر

 كروم انعؤحإ ثئاكولو' 00 7
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 قا ب
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 ةضورمم ايل "ل4 1| ثامر
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 111110 امدحادف ناكناف تلات كو ناَحاذاامإ

 مرام لحرف اًوْبَعو ا اراَدَك ةاولو اًمِحالو |دْكيْناثن كاكياَسِوّيلاىذ*# هس

 مدربالاوا ضائلاريصلاف كليا ةَنَمَيلا ُهَل ترس ضبا .اًعّداولو حمل لاح عب

 ىلا وول كام ناكل ْوْعَت "وا لاحللف لكيلام يمت نا يلد حمشلمل لاحم

 كد همر تا ذنع ساوند (نل اوعرزعملا نير ةئو هلا
 نياشلا الاثنإبقيفع يلا ةد دارشلا تردتساولو ثينوخع]ةنلاو ٌيوملالاق نيَتروُصلاِف

 نمر ؤاوسمالإب ِهيِلع ولاَ لوقا ْواوِمالاَب و ِهبلُخَ عوازم ةارتشياوسمالاب هكامونه

 الإ مسن مرينا ديف ناحدتامأ هيب تو ضو فق ُدَّبلا ِكَذاولو اًسظف تلق هيو

تعبو اويلعم وقوله سعو هنِوِلَعِعَتلاةَْخاَف هدف ناكل ُوْفَتْناِب ود د انوِلرضّوحتتنا
 

 نلطم همن اًيقدئّددل )اهي وضقاو لبعض ةَوُخاف اًهْدَّصَتَعاَف ةنماؤنا 9! لخخى َىَّبعْلا

 يامر يسد امام اكلم ءعداولو لإن اًراوقا نكرر يأ كيف ناكميلع عدل الاقولو

 لاو درك اوُنتَض 22000 دد كلا عد داولو ونال اوك ورمل حت لاوركو دو -

 ضف اشلل مك اهنا طبول (ْيساوزكد و سلاما ومسَش بيكلاوكذ ولأي عةاولو
ب ويلاوياعتناماوؤ يش امهلإ هانا: جراحعَّذاف اميل كا دار يف تاكولو

 مر صوس 

 اصيل يعمل عامنا هذ دكا هللا معَقو ههشكف وملالاق 'ةونّيَبْي لو

 تبئلاَويْر لام محا اهيا فيعود اق ثتطلاوب اوباضاقلاو ْيِحرٌداهلاَدفاذكو حراكفل

 لقا الدلال افلم اكبَنٌِباَبسالا إله رخو ممل ٌةَفِيرطوهو

 ناو مما يلعاًعياَس لكلا نوك نا دبي ١ رم امك هَل لا“ نوب جاؤناك ولا كس
 ولف هيلا هنو ووصل ةئيطل ةظحلد جويشلا ف ذصل وكب لوط وذ ارب قسما ظوسْشنال

 فتاكناو ميلا ةَماَا م نيلصاكل ةوقلاو حاندلا ُفتسدو صواب دلك َتيبم اق

 يول زياطلا] لو لكل اهسااونعْؤم اطلالة َوَكاَمهَمّيَبلا ليف حضولا

 ريا ١ع عل ايورتشالر لطم حا عدس هاذا يش يوتضاولو ل يوشلإَْصفنا نو

 _اوالا يشمل ناكيفاغلا يرتشملاوا بنمو ناد ضد د!ورتشلا حاولو
 ميأبل ايوب لالا عاب اياك الرأي نير ظيماو الووشو ارمزذخ ءاولو عوولا

 _سوللوروقءلاو هب( | ءديمقَرْصتاهِر اوما كراك يرضع
 الة وتعلو اولا عمجب 0 ب تيب انه كرك يوكل لاق اذاف ٍةيِصولاودضالاو
 ةلويفةنُي 1 سطل اقرا امم ارجائنللا يع ورفع 12 ةضطواًملاَك
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 "را طع هير كابل اًهف نوش اذكرك ركلة نيا يانا
 7 1 اتلانالاذاذهوزل اراك زجر ادلا عيمجل:لاقف نيش تيِبااكئ ككل اق
 ءاطديتق راد تناكولو انئيأت (رتبسا موق ٌفلّتخا ناف اركاب و فتاوا ةقأطما 5
 مرح وق ناف ميلستلبلاطو انسي اًذكب. ةنم امثيبوتشإج ا امهم كي ذاد نالْجَص
 ٌىلَحا ول ةكالوركلانإو دَفيءامْل شل َفَضارلَرَفان او ةفيلخخ ةفيامرهدلل يلو هيلاإم
 نيام رغم! كوكل سلو هيلا لستتي 4 ريد نإ اَيِماَئْيِمْرَح
 ا امرت لد يراسباناكن اف نئتيباماقا اف نما يوعد هل
 فلا وتس كيسا اد اميركي فلو امم باعت بينكتلافعوبلععَددا !اًءَعْس|ناف ٌكِيْذك
 يلا را اكلات لْساَمْرَح 46 هواوى اورتشا كالو عيري اي وع وحول نأ
 يا رارنابووك اًهاذجا ْت ري نيزخالو فين ايََرص ناد هنيه لشد
 اتا اًميْدَحِإ ١تااقولا فكك وفم تناك فالى وئننلا لأ اَمْيوكِلو عيبلاٌتقو عيابلا
 اننا همْوَعُم 7 تئاكيونخالا نة ا ولو َمْوَعمعف يرتشلارب
 لق :داّضِقو ٌناَضِع مق القئ مامي برتشاميٌوَحاَتلاتولدَ َدَقوبَسموا َتاَكَوَقِباَس

 وحاب اَنادايَعٌَداولو ُنوا'ةٌعياتلاَف لاوس ماهضرات ناال يوكو خال نلاقو نما
 ةااخلمومو وون مامئنوةضاؤخالاااقواهضِلمو هدو نماةيرتشا (مْرَحالاَفَف
 ٠ تلا شالو انييزطل كلكم انيواعت تيك ماقاعوجاهزايعتسلا بس
 هضالو 2 وكم ةئيوسْس يوُسَس الاف و دينو ةءام عد اّومْنال اككَعوه واعي 00
 حاس موونبلا وعد فو السا ورؤوس ا هك بوه وسي وعش ال وني اًوعَح
 4 ةاوشب ةداهتلا نئاْرِم اشلاَلوُقبَنا ظوفشمو' كلَ ل وَعَب نا ظوتشي)ويلأ
 مادا ةنعا دَعانْبا ما وهوا ِهَيِلاَمْكَواٌهَنِمْْوشو هارتشاوانخلئو هور

 ضد فول ايدل :كلمناك" هلال عوخاو اوكف ٍنألُف نم يرشد عوُكيب 6
 2 .لراتلاف مشا ينإ سم األ نكي خم عاب تا كاكد او
 ا فوت اظافر ند أ هس وع رخالا د (كلمين اكد ٍنالْمنمراؤلا أوس ناَةَسسَب (َصْرَحا ماقولد
 207 تااممدح ةديبشنولو كك تاو امال نا عنو يانا اريكيوالا
 زبالة نمرارلا ابني لع نير ماق اولو ُمْيبت صن يزدل نيرا كرخلا هيب د١ هكا ناك
 اسف بالدين الو يارس اويمويلإ تر اًصاَْنا ل كبرماقاول اكو سكسمف يابا نالبآلاب سكب
 ار اياز ريوق[ كلام ةنماب عانوا انزال خيو قار6 تاكاو» يك

 ييرملاب

ِ 



 عادم ةيبالَف ءاعتااج ل هذ ٍردُجلِإ اخو هل ُباوطامعد ردح 0 نا و نيد
 00 مزدحم ةقلطموا نإ فاطم انناكن او نيديميامل لَو امسيواعتر ارحلو اتي انينلا ومر نيبغلنذكي نيكاتب نيش يباماقا ناذ رخالافلحو اهلوضق هديا مرح اماقانا |
 لقلاضىفالا مبالايلا لافبنالا الولف نكن ! مين وكت نا ظْرشلاف نيزفلتخم بيزات (مضيااذاو تقوي هرعرمو ٍتفو رين ندئرشاب راالا عما اًقاطمرارقالا اع 5 اردني طعما عاضاف ٌولاَيَم ةايعذا ام 07 رافال يلح نامنإآماقماو عك ناك
 ِنْذلا امسكت ناالا مَنِ خالاوسيلو ندا دفنوا رة اانالاب ٍنينيمي فاح ديالو 4 اّيعدااوكتاو' جنموعاب نا "زر ئااف هقدعاَّن ايذاف مري ىف ربع ناكولو ةّطاحاا نكمل شالا زوامل زيدان وها جع تن اكناوة داشلامإبف مالو كوخ »لالا كات اكل ناكلا ناوخاو ١ انكم عاّسنالْوِلَمقهَلا نانا, واول بق بالو أإ و كام وهدازك لعب ِى وعْدلاش ”ةاحل لوفي نا ايونشجو نانقلا 000 اني د حوش يع ناف ١ ىباثلا
 00 لبيعتلادع حبلا موفد: يم نسل وعم لقال ملف ةّيئارصنلازمإاقئنالا وهو املا ة داير وَ امالسالا يف 4 راس تام عرفات ةوالب تاماطتسلا ل الانا نين باسات اولو هو'ابيضالا نال نيب واصلا قلصت ام ءزيرلسا نارا اد رضيتلالعتام اؤمن لاقورلضنشلاء(ةوزرعم بالا ناكنايل ثياربملاو ًينارن نامزخالا اولادي تامل لا قف يفاوصنو ليل نيب نع تاما: "ةببجولاف تالاوتول ياو تاس وسد قاطُموا نيف طماسناكوا 22 ناذ تيران افي ساب هيب! كمافاولو اؤهالا 20 نييعارتلاوحرمَمُ نوم اني وردوخلرو م. وتعاون ل فيض ارت بق ربل ادرفاناو هل أح
 لحم رخارب ىوا موف ناكناد هب د ضو ْنْسِلٍ دب هجونعرب يف لادا ن اكو" نكرم ناف نئنلاب اقدزيعم بالا نكرلن اوريسلا نلت راي نيت باا جلد 8 ب تناك الخ (هالس تما: ملا لاقط تول تو ]4 هموم و "فاك" ناشبأر هو" ؛هتامولو ف اصلا ْقلَحو امَضْر اتي رراوصن تناوكشا كي 0 رخل ماقاد مالا لك اكان ياريم ماناف ٍةددكب درعا حن ”مناب موق ناف ليا اوباضايئازهدعد نرحل ياورازمإلمينااب ايري اكمل 9 :تينمْوكَت اريتءاو نادل كنم ناكاوش هديب ركوقلا ناد ”ةدكيئدب ءاقاو يربح لوني وعي اولادك ُفَوااقسي نس امانا ظ اينبجوولابينعابوا امنوا ::جورلا ناقد ان ناريِدداَّولاو نه بالا لاف د:جوزويتع
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 اهب لزككل انموعو شبوك هال نار يلد دو
 اييطشلا ملكوت ن اولا سيب يف طرتشُو للا جعادالصلا َءان نم نوهارو اكلاولع

داك بست ماسالا َةَتَبِف بجياقو: الف تما انكي الصناع صام
 نينازعتامولد فأن ه

 توليف لاوا 4 ةنايلاد بأ تومّوعبو لسا للا اف ناوصنو:

 قارشلل ثم كينان ةياقزحا اال اود ببمزل اققد
١ 

2 افئالا عمقا عزانتلا نوكناسسقرف 3
ا تلحا اواو هنودد!بالاتوم 022

 1 اخر

 ماقالو فارَصتلاَقلَحِلاَوسمو لبد 2 جارت لافو نابحشيف مالا تامرشالاق و ناضمدرب:

 لان ضطاساو نيزاكن وبا لولو ل نلف نيددببماقاولو ام( 8

اَنلَح يس ): ٍناَسالالاَقد ١ اًرفاكت اًمِناَئَبالا
حانووح ما كلِيكُن اذّسلا لاقولو ناوبال

 

جل ٍةٌداَْنِلَفَو اونعْلاوَكيِفْرِيسِس اًماَقاوُرِبَعلاَو كِراولا هَنِجَ
 كشاف ناسشداو تمنالافولو هي

 مم اق اولد كلزكف اوف تاما ثيراولاو ن اننود ف تأمن كولا ماقاف اقلتخاوٌخ

 ريبازوؤخمت اف ناضيؤف تش لاني لاقولد هش تمْرَف نابع تام: هنا ثراولا

 000 . دبتمْوفٍم برص : كيب احكم اقاو اوما كخلو رت اوس ل

 هضقافن ةيئالكم اواو نأ ضم اباربنا ناغلو وحنا ْوَمِف تن نارواسيللاقولو

 نعت يع ىرخاو اًملاَسوتَع اتولاضْمفمَسا نإ ةَنيََماقولَد
 زلة دلاسشلن

 قتعاتقلطا ناو "اب ئفايحاد عزاوي ةهفنعل نم وتكره نبك ناكل ةئاووكزولا

 هرهةلإحلا:لاملارسْوْشْس نوعا نَحا ناكولو ٌةيْضِنِرَحا ولكنه
 ولو :انلرحاو كس

 يضواو ا 5 ٍناللكنازباح نائر اووولامكلئوهو هرولاّس قتجي صوم ِناَكاْلَحْيَس

لو ةياَتلأ"ةَّيِصولاو عوجتلا يلع! يلام ثثوهو عا وتب
 شامل ناساف ايد اولا تاكو

 بانراولالاقولو لاس ميشال موون أع مون يي ئجالا ةدايتسملاسمتعو عوجخلا

مِلاَحيلسلا تاكو دابدب عرفأ عوجفلا ضو لو لاب ؤنعبووا
 دس ْءاغ 2 مياس اَ

صْتلاف عوجتلاز عاد دامنتالف يمؤنتمل يل إئشلا نفْوتعلاَدرب ناُمةُمِناَيِراولافلاملا
 ي

 9 هه تكي د دي /وو

 جت قادت ني كماقا نيو تولوا اكو لالا ضاق تعف ادبي يزلا
 9 اوولا هبجْنيِْيْل جنتك تكرس كرش كلمن شارو هع ّذانم همن اع اب تاعجْنِحلاَءنَه

 20 فاول ملل ملا نظف اوتيل ارضي عتملوايعرنخو ووو ةؤنينم

 ةاوس اكرام انيغنالاهْنبا خه نا تبا لاحْطابإ ف تلال فازم ٍناَلَرَعْوْس |ذاو 'هن رادو كوحأ

 وهل اذاو نيب ناباطيالو و هيف هيلا عفو ضف بحال اي تاو ميلا كوعلا تع

 3 مم >>



 ريس

 زنك كفار و هلا تال اواؤتبالو اننا مادا كارت ومانم
 ءاوتلاو ٍةَبادلاب اهضرطوا اهكسيقلا دالبل ا ف هيل الاجر ع ضاق كف حالو يطب
 ١ 9ع وضب ضد اًداديلا فد بقع ناكن ار َوقَمم ال ناكن او يبن يضلا,ٌةبلاطد هبلالالاهف هد مليررلو ملخأ كانه تي دراو ءناكملْمَت|َنظلا يلع لغير 00
 الاع جلا طن جوزلاو يناجي راو نتن ٍنْيوَب لاهل لبا عقلا عير جوز لاف ٍنيوبتزم
 أمت ةاطَع ء|مظيرلو نكاد ارو ٍةَجِوزوأ م جرزو مالت ءاو ثنيان الئاعرسذتلا ٠ 5 مايل جوز و جوزو نبتنبو نيوبار ام ًالياعرموشا اىطجعن بنالاو نينوي الاد
 5 اًوِسمْلْكِرا والو اب دوسلا ا توجد وعلان انو نيو
 ل تيراداوَنا ١ ١اووك زيرو دب ا| ؤهاولاك وو 00 اوءاطْخازتف

 دّيد] هئارولاادزك مو ةوخأ ل والا عبي الو رازاسانع 1 ميلا 1/535 (ّشلاوزَسِرلا ىذ رب نماةث وصلا وزه 2قاوجلا قو مدام 0
 فرنالاولا وولد نهم جالا و توب اولا كد ام رئالاف مامال اًركذو ضحايا ٠ ظ

 ل بسام لا لبيك الا /يوايطط قزم هاوسائِر اونا
 وويل لكتوااقلَحنافو نبأ لام يف بالاو هِدحا لام غالا فلج ةيبالو تامر هَنِمَوحلا تتر و ٌوأ نبات ام خالا لاق ون بالا تامر يوناو انا امن يا تتبام جالا لاقي ”خاامسو
 2 4 ةَدسفرحاماقاناذ خالاو جوزلل ةجوزلالامدو مياليئالا لام يمنع
 نص ءبنموك روتي اماقاناد قوبل ماوكرضالا نلقاك مفضي هدَحبواهْلم 2 دي ساما اهرخأ ٍت ومٍيفو يعامل ذا اذه انضواعن نيس
 ْمَقْرمْوا١ ىرصكع هذ ان امام عولو ِقيلتو ي واحلا 5 نيكلادو ةٌطورلا صقر ا باشا + نماذلا طل واملأ لحمد و(هٌرْح اراك اقوداوَملَح لس ٠ انه ةنمذ د هن 0000 لنكو الإفك نعت ام ولو رجة دانزاَمئناَبكاَف
 نصوح او نيو نوطورمرخل وحاب يحرَحا ممن ازكد جاو انكه راو رهسولام قناليرمْوَوي ِه 0 . لدحلو صراع انوع هقرسو او بَصغ 1ةووسْوسا ناّوخاو ولع
 رآبد نع تمير او عببع ري: موزلاإ د نالاوع وخلو وانتو ميزه مقر سوت قالت ٠

 تنانئاريخاول ادرجحاولاوُحب ل قيثنولو ميولا ادب اءلاؤخاو يلا ردو لَك الاتش ١
 نللاسؤلا نو لان 0 و ذإئرلاف انصر (عدو ضبا" ككالاَكبَس ناو
 ضان فر فعل ماك اولور بولا بطر ايد صِراهنروُإ ارك انانبج



2 

 قةاولورلعة فائز ام َتالِيْوْإقِرلاَذَسيف هِرضلاَرْخِبا ةسسيِبإعَرملا ماو
 هم اارباقاًدّصعواذ اًضَعْوَنا ةئاشلاب الن هم[ مرحالاكو نكانثاوب لغو آَنيُد

 ,. هعمْئل كارم لو لبق اك ازيخبت اكن اف هر لاف كافل نانا : داش تبا
 ظ 0 يذلا هر قالو رش ولو جركل مْ, لعد ديل امنلط هلق ناكتاد
 ان را دلاوخول طول 7-2550 .اوباوا هاَسِقلاِفَ اهذخا َداَعْرم نانواش

 9 ٍةَيلاَوَصْوِرَحالاَد انكم مان قفاَسلارحأ ل اقولو ططقَساَوَبالاَو اواَسَعْلاَدهاَش
 لاقل والاد 16و لاف دي | هز 711 ةلاكولا كشوف وو ادِلحمَطَلَم

 فولو تو يلا ساو حلاو َهَلكوْدَت ااًمْرَح ويش ولو تت يَرلا تطوف

 10 را "صخب رمال طبقو عملات اكعالاو حيباب هلو انا

 1 وتس | مناوخيِكذاو سس و ماقاد م هقنعاوّن غلا ةرَكِنوَِجصلا اره ةيمعوتننا

 دريغراو َةئاَدَْا ولو هجري ضقياكؤتولا ركذ .هانضاَقن (مكنبماق اوٌنملاْوٌدَقْنَو

 دال فت الغم يبس لكامل ذاف تسي رن نييوسوش عز تلاها ةنمب ماقاو
 ند لااخاب راكبه سَرودفر غن نبأ ةلياخماَمشلاَو بنكاشال
 كطفااقولاذكف ةداملاب ارق اكول نينخ سيصل ف ريهز د ةبايمعكاولو ٍنيدادلا
 . مزاواعيونت" هيب اهركإلن اكناف ِتْييلا عاف نارا ىاتخاولو نيران

 انوونيميو سهم ناك ناب (يَحوا اًسِح هيلع للاب مرح ١ صّيِخل ف هبل

 ل :وااَفلَحْناَف افرخللا نيل ,,مم] خاف وب .(كسيعزلا تيناافو !(يعامينف

 قازلادعبو ا جاكْتلا ماوُد قا فالتخالا 01 ةرفالو ل وق ئِضْرَحاَتلَحناو ايس

 قولا نون انيبالور كالا دروو 000

 اطعم" عائد عزاتتولا ركيلزخلاو قل اكنجيوللو ا ةَفملاو ٍفِيَمسلاَكج وز
 : ُظ أجإلاب انكاسور اذلا كلام ٌنلتَحاوِلو رهوجو ٌففو عونا ؤ ومو ظعوابآَجُم

 0 والمدد ايفو | يفرِقاَع ءواتناف نيملاب نكسه صاف عام

 13 22 كالو هلسبإل (١ مرح درس فِقالْجم عزانتولو امنيبومئالاو او ىكاناَن َقّرُص

 8 رضا مامزبؤخا الاد مك ا را عار اياد احر سولو لساللا َفلَح

 ئ ٍ يس يول كد د مرح ووِِم ايزي خأ وحاول كن اكولو ثول
 ىو و هاَوِس راو كفرخال هبا اذه يبت َماقَولَو ُهَسِبلد موَحِلْر داب هبوط

 ةرالا هش واكو راهنت 0 ساير اهل فرحا رع ادهن /
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 نخاف



 راد ميشو طوليا بل عغدلال انف را طاع ولو نان است طيبحا وف وااطخاو
 تعد اموْعيم لوقدو عنك نامل اهلنا ص ناف جتا هعد نطبق يعي امداد سنا اللاق ورتب نإواًناب ناكَئلحولو ًقٍداَصناكِوَفَصلاَ وذهب
 يرركق طِلْعْدَسا د ظلاق ن 5 (هنموملاولوسيإف انمكئتماال) اًقفد دنخاذ باَصاول ولو
 ىيدانقلاراذ اهتم كيلملع كيفان ةىلاتلكتناو ٌتامزقو ند اكلسرادلا انه رع اقلالامْد ' كلانا هي هيب مافاووخأوب يف اراد داو ل ل كلا 2214 بروي عزل رم اذكو ازكي[ امدح ! راكبا ويش: /نادوسل اد اراولو ريخاتلاو رقئلابوسابالو ٌةساَنم دعو مَا جدع مي »ناو نيل لع ودنَيلا م قال دو ووادي عماش اهاوتشا امومة مامات ردارخايتف 1 ذاولو هم .عاوتنالا لك ةَكيِبزخادلا ماقاانكذ كور يخالار ادلب قمل يم موال : ةيناكو مث ف تناكي ءزل!نماهارتشا ناب مسي ماق اف ف ةانوطو اوربت ٌرْموْوحا 1100 شي ماقاو اراد ذاولو ولاة يبوماَمْضْوا عنواني 3 دانا من١ يوخا مب / هاك نين يموب فكي اكس اولي هواذكم وبر خا“ ندع 595 سماق ا3ْرَخا اًماَعَذاَف كاما اهيا ارحب اًرادَداولد ةدصصوا ٌرئبعُم تجوخا ذا وقلادا ورتساو و ولا (موالتخا ةوباف وانو جرانل انضرعتولو ونما هو ان هَئادَبلا ود ءاقاو نما يارس ه١ ةَسسبماَفاو ادا طخا ولو ةواكولاَوِما شي ناو ند و اهسلاز 2 اهني اكناوو مادو ميبالاحف ل لارا ناب“ < اهلا وردود الب يوعِلَحٌد ولو 2 291مل لو ىو لوم ؟هلف ص اْعَُّبَص :يص:ولاز مي ورا ود وت هزي نيل ايان ناك هن قوص ناار «نرطؤلادع هد ولقي مع وَلا للم نالا ينال رغد راك الفول تلق : ٍءنكمنالعد الومدرمو !نيلجوهو ب ناآلف نم اهيرتشارارلا انها اومتولو ٍيَدلاِكَو وعد تاطقس نعمفلحف ه هبلغمل حاس ل :رلانا اًوهاَس هبلععّوْلا ماقاف ةففِلحَناَذا راواًوِهاساعي ماقا واَملاَىَذاولو ' بيم ؤن عن م١ طاقلال ايا نيل رئياجريمللةَنلَحاذاد نذالا هكا فعةفيلع ججابظَن والحس اوكتافييسكيج ه.قلا الطَم ميابلا اجو ىرتشا نب ناو ينحر ركوب راما نول ةلاتلاق نذإلا ويسر عرْبَلٍداوِلو ِهيلعَّىلاذا خئانلعلب يابو عرب ف تراصف زي عب يربو نك هرم الكيذ ثاقاغا لاقولد لبق
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 اماقازؤلاة يلازم !هخلمااب صاقلاراعو سيم وثرايبو لكى ةلف يوانفلاف

 ليو اركتوه)بميلا ةجاخحلو يلوي وعقب نإ ءاماوجازه كيلو ةووونلاو نيضالااف
 بادصالاّن اف لذ يم اقثلر..لو هني حن عفتني ناديا هاجم ال صاح

 نيلعتلاف يوملاو ٍةيَلوْلاَِق ئاشلاو يواحلاف يدر الالاق هب اؤمطقو فال اَحبَص
 نازوجيلهو هرج لح ناَزجيريل هيفالخيتكا كل لعبا سرعكا اون ع ناكها سوه ولد

 بوطلا فرم رقور ورا ةركذامولع فق ونبيل علا امرا ناو دابر
 قرادلا ثيل هيل كولا لاف فوخاويفاَناكىذاوِلَو ءاصقلا بس دانمرسو املا
 منافرارلإيل ا زلاب هزيفو سن نع يوعّرلاطتسازن امسكت وح الو يدب
 جلدك بزكي هيلدا َنالاق ناف عِفادل وحيا فد ناو ةكازذ "زحل حفز

 جاتا نازخيسجلاة يبت اقفاراد عايولو ميلا تدر وحلو يربو تسي

 رهو يرتنماز مع تنم نيكاس للا لع و دانوإيلعزض عيابلا نبا و عامككّيوهو انوقو

نا عبابايلإقوضت عيابلاوايَحف ةلصاحلاةّلَعلاو بابل وع. .ئلاب وجت
 | فرصو هش بَدك

 يانلا نقايلا تقرط تاما ذاف فقوتلبويلا فرضت مل نقولا راك لعٌوسا ناو ووُيرعلا
 رش (ميذيمدلاو ُهْمْمَسَب تال لافقلا ها ٌَقوُمَنا ْدياَبلاَعَّذاولو فقاولاملا

 رمت هضم لاب وضرر لعبت نويؤارعلا ..زاذ ّكصخ نيلي وعد عام
 عاب حلاق ّنإف نلف نم تزالاب لكك هكِلذااناناو ةشعبل ارث ايس عابولو عيل ااع

 مناف اوعد تكيس لوب لوق لعين ال سيخ ْزصْرل ناو ذلستبو طاع حيت كامو

5 ٌىذاولو ٍمبلعفَو عيسلان او اولازكو ٌهُكلَم وهو ؛عابونا يرتشلاٌن اح ند يبنكي
 

 ٠ م ويزملاب تفضالرا الا نال نهم هلال مولا لاملازَممِلسوموابالل اقف َقتعٍوبلع
اع دافاتخاو اًحاواَجوز َرُلْخو تنامولوركل اوشكت صرافتتزق رلاو لكلا تيد

 ا ظ جز

ةتسَهل فائلاوريككب جورللا اصرَحا نيفصد تاعجمل املك ةكرسلانا
 لوحئزلا ىصنلا ناال ا ٍ

 '  (يلغنالاناكناف لكلا َتْعَذ اليحتماكول مار اتخاكن يمان هلام عوزلا ديف

 ' (جالواهلز كلانا ةيبْتماقاناف صنادل لحن الارض ح اذا اهل ُنلَح ةَرضاح تحالاو

 ١ ١ جرطقخو ويصاوا يطلع رام ارجل قكيعاد دا رشا ذيول حسبو ثع
 ١ لقط ناكاو ننس ذائيَد دوبنسلا لوف بالو + امالبةْلْيوْطَهٌوُم نان اذا كيو للا

 مدبولي وعن يصح باقل بس مد اسوم ١ بير الابل اعف وبلا دعك ضلوا:
 رود ةوجاحْلا نعال |دوةزياز ابو َوْكاطتوامرسصم وسورعو ةواًموكت اروا ييبناد هيتفعت

 )| ولد
 ١



 لا ةرِيل را هوحاو مثمزا تعْزْشْناو دقو تحت ُنُمِوِدُبِف تيقبو ٌةَويصِيورتشاولو
 'هَريَعالو هيرو منَدصِ هك احن اٌوفاو نع نقد ولو ليد تناك

 ِى 0 اقسم ذيبلا جوخولو عوجولاذ وفني ك2 اهلرسيلف عوجرلاز 18 كيلا :
 منمرضبقي ل راب ٍةسبلاٍةماقا د١ دازاووكئاف يقعلا اارساجتو هلا هْسْلَملاقو جابلايلعنفلا
 تعين قياوع كام [تالتيبلا عيتايوانفلايف يقازلا لاق ىيلجلاو يآ
 ٍدبفاناَدِكْذاولو روصحلاؤنلاولعأ : ايس [مينال عمت امنبا ثباوصلا وذ 55 امومه

 قاف يللا اهبل مراردا دع هكر عر ماق أف ريز نماًهُيِيرتشاهيلعٌيوْلا لاف هربَغ ٠
 كيمزإلا نبلطو تيلازرالف جوز اهاوا ف ارصلاوطغ َتبلطو اقلط ايمن تع او ش كدلادف لادا كرف مران لوبد عسا انور عدلا راف ايلع  تيئويعذلا ْ

 لاقاما تانكي تاقلَطلاب تِلكئاوكل نمو ننام فمي كاملا اهذوُمَفُ
 . ْبهْرَمُأَو واتم ْنِلكَرَ كالت لعب ةمنباَبقالد اناث ةِلاطِتْنْأَفراَّذلا كك نامل :

 اولا هيلع بجيش ال ٌدرلاَوافلتلاوا عاذبإلا لام كننا ميصلاب نامل او باو نوكيال هبل يول ٌدلالافف ُهَعْيِدَويَذاولو يدايعلاااق هيمعياتسو ازا نب ٍئاَج !
 هل كايا ضو قمرا عساف اتنح# ةجددولايَرعديف باضالامالُكْنِناحومد
 01 ااق د ةزغلطا امو اوا الخروب نا اًمِإف قناراالاف
 (”حاصءاةاد رايد ه ههديفس فجل نالفؤبجأ هن 9 | هي ماقاولو ذيئسلالل ابو نيو ني

 ممول لنيل هدب يذل ليم دوق“ ا - ولو روس الامن كاهسنال و12 بدوا ا كح رس ناو ِن اوخاو ٍنَيمٍتقو قلاب ناار يقولو اًمضْواعَنِر ابد مدارج اننا
 نه ك0 بلكلا يوان اورشولو هن 2 ملف بيعت هني ازهو يلج
 500 ىاؤِشولو نو تنازحالا ود زاوفإ (ضزحلات اي سبل نلاكَولابرف 0 ٌيادوُخالا ' ٌلِيشو ولكون زخانيشلد كيبنيرب بالذ ممن هذكو ”ُي وخال يشد هلك دنا ' ا ولو َةَمثَتلا نم ل 2# أ اتتوئا عنو نصين اًرحاو ككيدِف غيرو
 اكون اخالاو هليوم مؤ حلاووولو تنزيل شنت الاة ا ماكاو رسول و ككزكف ف فازصملاو هن ماقماماق اوبس مئازَخالاو لكنا 0007 وو نككبذ لبان اهْيْرِحان اب دراَرْفإ ٍيعْوحالاو هزيكو ماب راق ع ١ مرح ور طولو فيما وبيان تاو يزح شتا لاف هن ون ارخألاو بكو تمتالاق نإ



 .لاقطيبلاوةبامتااف هيرو جملاب عنقلاف طق ءابجي نلاكولا تون ام ظ

 0  ناكولوذل رعاه و رك ابق ورحنا ةلاكولاب نمو لامر اذكم وع

 َ فلم 0 لطو هلو هئارَحالاو ديمو ُهَلَحِوْمَتا هْرَح 0

نان ايه لخازينولو تمليق ةلاكولابراقالا يلع داهنولا تءاكولو كير
 ا 38 

 تنارخأل اديك تااراقُوتا انمزخارشولو ََى ءوغباإٍؤرلع مربعات مِوِتمأو ةلبع

 نبغولو بوبشلاب ورمل هز ماعلا اد ماعوباو راما مطقو ثن كنز نابحف قصو

 امور مولو تضر هَلكوُدَتاةيِسِراَملاِب ماَحورئاْرَحالاَو درعا هلو هَئاامَحا

 راهن ةانلتْحاولو تشبع ملكوت اٍةيسرافلابَ رق اْوَناْرْخالاَو َهَلكَوّْن |ةيبْمكلابَرقاَْتا

 0 ىف وا نلف اقرنعَوُقاْدَت : همز حارضول وحس راوقالا فو كبير امنوا اعف ش ظ

 .: ِناَكَمْوا تةديفوارخاوتاق ونعرف رخالا ٌنِسوهَ ُهلكوَرَت هاب انكناكفدااذكي نتدو

 ٍ جلا هلك مناوخالاو قولا ق ُهَ ْلكَو مَن اوف اذن (ضْوَحِلَوْولو تسنَْررك وُ ءابَرَحا

 5 .ملاوؤلا ممر عاب هَتارخالاو قب امعلاو هزلاهمربعلا عابْوَت اَنِداَتْو شوو اسلام نابّجوف

 )|  ولدائْضلاَك اتاك انفاانكه نانا اوَحا منيل كر نينا

 اذكو د 0 الا5 ؛ كان تاَدِه و شولو تاعيبلاتامقو اهيعييولو انقلملا

 ةروقالابزهاشو علا ذِهاسْؤْشاذا اذكو (,فْطمَرَكا سامو اقلط ما" رِهاَنْوماذا

 جانو هلابزماشو خبل وب عاب امالهاشيوا مي بارق الا ٌلِ اشو بصقلاوائفلامْرِهاشوا

 و ةرنعرف ههَابرخالاوٌقَأك اهئابرسيخلاىوب هدوم! امهذ حار ولو وسينما موي

 ريشولو كمال عوبجزم اهٍريغو عاكدلاو عبلاؤ : 4 ذكو قالطلاَنَىَلطْون اب ةَحْيلا

مي ععاضإملا هلو هشيم يول اممي يعبر ملال ذ عاب دنا رخااو فلاب اًوبعْمَعاب مت دابر جاش
 أم

 هل ناب“ رماسز ولو اًمضراعت ازكه ٍنااو |ٌركَم نانا ٌرهسولو ٌدخالاو ٌءاَش
 نومها هيلع

 اهزحلو أمم عما اعذا ناكن اف نيفحيناَند سام ٍمراحٍ نمر مِنيفلا هلع نأ ناب زخاو ِيْبَع

 نمْنْيْْلا هيلعتأ دان ناي اخ او رب حن مْنماقلا هيلع ل ناب َناوَهاَسّليَصولَو
 كوادر( احم

 ياو ترا نا نالها ودكم ناو دادي ظ

 بيد ازمناهلالا تن نيفلا هَل َنإِب نإ ارخاو افلا ْهَلَّناب ناوِج اًحَنشولو وخالا قل الارُخاَو

 ٍردلااَناب ملح اَكعولو يوما ريس ضال قذسالاو يد اًئدلا صاعوالءاهقنا

ذكو أم مْجرلا ماو اكواب ةرارق ايلعْوُخالاٌوَّشو ريل َ دحلان انرَقا
 ديل ا

هينا لملعوخالاو ير جب امي هم نمو انعام 4 ١
 1 موال ناني وياج 

 رة



 يونلاب نماشبو ةبصلاب 2000000 .ارقا
 راارخا رغم مياه الزمان ٌرقاٍويلاا ذاب نهاشويتسولو شنب م
 هناَردا هن هتاوخالاو اذ عدوان َنقاَتا(هْرح ريغ ول ازكو اَمجْوُحْدِواَوَنا
 0 توبشل ( (مجحوع د واوَت ازخالاو مصغر ا(يهْو حا يشولو هيلاؤَعن دئّرلا نإ
 اوكف لل نأ لاق هَ ناب رحالاد اذكف يك تنالاقتأ 5 ماش نيشداو و بصخللال
 للسان ٍنرصَلاَ :أن ذأ رن اب زَخالاَ دك كبك ل َلاَقُدَتا هر حاربشو ا
 بلاشلا مهلا اواو هلْ نوكي ناز وصيف نات ١دبذكتال نال واشلا يطب نومجلا» نيب ضلا يوعدُي مضالذ تيلكتلا والا" طورت رمفلاز او دنا ىذبناوعو ةتِولولا رح انامقيمدر بلا ىّوع دوج .صضقائج وخارج جنك ةاافلاو رعاه انه عم ملك ا اذ تايسولو اح اعجديِلع
 “ لدستينالو ةاوعد انو وويغنم بكشلا ف وؤعمعُوْلاا ٌناكناف عرشلا د يوأتالنا

 فكن ئس ْثْرْحَو هيلع ِى قولا ”قَق ضنا ص لا صخش نمل اناا
 4و 0 عَنملاوعف الكف تكوابزكن اوبس تيمي هيلع قُل ولا مق وصنف
 ٌناَكو ]كت ناف هلع عوامل منان طاب ريل اوشا
 فلا رولا واعد وعزا اكونرول ا دعي ىوعرلاو ثمل ظنوا
 0 ناو طسجلا 'هبوكلاكن او ٌةَجْضَوَ موا ن وفيلخ ١ ولاد نونجلاو بلا يو ا ةكوكدلا وئييكتلا عيار اورتن يدنا ةئالولا
 ليا هيلع فخ كن ناف "هديا ةِلَحف 0 هَِّحدُخَرَصوآَمِلابَوا ربع مليح ارالو بسلا لونا هيلع ناك 0 لس نوكتنا
 طبق نيم رضا نان عاتب فيخلاعزوعلا صوم 2200111 7 بالكل ٍ ٌةَكَّيباَلَو فاعل ةيدنوأ ”خنتيبلا ماقازمت حرر همحازو [ًيصناك ناو ىلا فليك
 زعم اك اوتشالا 1 رحلد 5 أ اوما و يفوتاكوا نانا ونسي اوا هريغعوا
 روان ذاد يومه يِسانال يصيب اجه ذنوكب نال ٍوالَقلُع مطقنا ةّضِيَخ يطول نيرا وإو ءارييتسال )بة يعرتشملا اطيق طيس رَتَماداطْيو ا ةكوتشملاةبراجلا دايز لوا يوسف نيح اكتب تلد افاطيوا الماجي اذلا عادة اف قالطلا ٌىعتواجاكئلاف هى ”رحاوو ميج جاونؤّزحاو واة مشا نال اماطي ناووجمزم
 _ فال بعل مون )يولد يستمر ؛ وا رحال نكَسو صرحا ُهاَع ًداولف امنه
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 نيرهاش

 35 اوىل اوامر عواد ا ذأ دبافياقلا دعو ع متامول ا َ اركب انا اذكو

 رلولا اب لعنيجوزلا اقايناؤكالو_طولاجع ةشيبلازمربالف هش طوبة ريع زباض وع
 ْ لاا حبب دمك رقص اعلان اكول فيافلا لع ةنيبلاتماقاذاف بَلاقاقح

 1 قطان ارمصب كن اًخر عاملة اعلا. نوكين ا فداقلا

 دج شو وسو هيلع ضرع ناب | ّ 10 وك ناظرتشيو يبوبرمل اب

 ندع .راازمو" هلوقٌوينعائِنخَي اًدلاِقباَصااذاف دما ٌنِمِقوَوسنو م ١ ٍةارمْنهْمأ

 لو طم اهضايلا اصل كول اًمصا اذاف اوف ابْعْصْيو َلظافلاَدعلاطَلب

 كسنضف علي ق حقو ريع! كاته باق جف ذكفي داذاو ِسَاَدِف نون اذ الوفير مع

 ْ ميرا تراعوجتب كي ذاذ اردلعباستنالاو ضل يارا ةقفنو يطالع
 3 لباسا اننلا فرطلا عوج ]فن لو ل (هيحايلا بستئااذاو قفذاام

 ٠ ٠ ذوي شارضو 5 رح ىدوارا د عداولو لاقفلا ىواتف موق فتملا بتكلم ةزوخنلا
 دولا دورا ركبت تس نيفهوبيف قلادات هَ ميلَعكرلا ماقاو دورا
 ئ 00 داش تَلطب طا غلاه خو او و ًطِلعاولاق ناف
 لطي هالي اميراراا هؤهان دوش يم سيول لانا انآ انْ طَحَأ اولاقد
 - لاقولو ٌضالارحَم نيا وَعَيلَضلا حنت هلماّشلاب وبس اذاو ةداعالا هيلعد
 : 7 اونو 6لالانيكواط ماكاو وشربت نددت تم

 راع ناكوتساو ٍنبْوِهاَشلا رحاكو هامنا هن قس يَزلا )املا هَل د ورغم اضف كحد

 ملاعق كر ناك رهوحا نامل ورهف اباد كأم انتل

 طنز هزه كلو ةقلف اذ كولو محمد ُهَعَمفيكْن الة رداولاةٌداَسدلَفبو هراكا) زاب
 نم هاوتشا ولم تاْرْخالاَو 311101 نانا نازل

 تارا اب نيرواش لع دوبلا نادك باش يدعو نت ٠

 . «اناف عرلارمعُرلااعابّتَسا(مَئاب ٍنيَدِهاَس ماقاولو ابحي ]طوله
 رلععولانما ءايئشا اب يزهاشاوع يلا ماقولامالخيؤطبتال ةٌد(يشلا

 ا افا تصووا ةلبكو اأو ازكى دكا نبي مَع عاوز هد اشلاناف

 محروم اكلموهو :دارلاونَكَوَق ةو(ثالذ ناب اوزيغولو انت يركب
 اق

 ةنيب ماذاو' هثر راو اه نال مااو عر >ىلان الذ لع هلناولع َةسييماقاولو

 قنؤسولو نعلم نسير لع ماقاولد ” كلا شاركو كونل كوتلا يلا َقْخُمُم الع
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 مك ؛اهشبق لاق رهاشلا نإ ريد قماقاو تا ا وات الفئاب
 صاف اعط ناك: |رقفلايلا هنت فز رصيّلا ضواوا هلام“ ناتو جوا ِتيبلاّذإ
 بحاص نا لاق ازهاشلا از ناب ةَنَيب هيلع دوبندلام اًماف نيدبرهاش سيشول انكو
 رهاشلان الع ٌةَتِيبملِدوْت للا ماقاولو تاكو طلب نويرلا نفيا قنا ولا
 صل 0 ناف تليف ص والاق اذا اذهو لِ >اهشلالق ُةَسْفْن )رع ناك

 ماكو او ءاحْمَد 2200 نرش وزعم 1لكمٍنالفديْؤ قئادالا ناب فاول اًمعط نإ
 عابانالف نان اريتسولو ةثنسنال أ هاوعد عمل ًةْسن نير نع نم هما ارتشا

 . انوجمويلا كلذ ديف َُى اكهناة سيب ماق ا هيلعدو وهشلاةلقعلا صحكوشو نالفنمةَراَذ
 ةبجع داولو لوا ن ونجلاة نيف انونجمعيبلا ثق و ناكالا ولد يلواووتشللا ةنيف
 ليا (نالف نإب ارهاش ماقاولو ,مِئلافلحو تمي صلال ام فلتا نا صلا مقلع
 ىككذف لاق يذلا ظفللا ناب ارهاش هيلعدويتلاماقاف لاوزلا تقو تبسلا موياذكب
 هلعنالغلَنإ را نالف نابي ماقاولو اتضدانعزو املك فاح ذاعتنا نات"
 نسنلا 3 هلو لِ ,ةمادد فلاهيلعّدر انا هيلع دوش ّْداف كرا همر موهود فلا
 اقل :ئناوداومح مدع وناس فلتاوإو هل يذلا صنادل تبا ىدنل
 .الاداقتعابر اكّنعالا الة توم زلنالون افلتكن ا -عئاشللز ارجل نؤنحيئاح
 و داش عا حيل اوف نوذاشلاٍيعةيسشلا كورت ويحااولو 5 اند عابال
 تبرتشالافول و و داقتعابالمكاحلادافتعابر دايتعإلا نانا وم مرا فلنا
 يش فو الو ىسما,معباملاَقف“ هالبيت كيزلبو هن َرقنو اؤكيراولا هزهكس
 م نيسان الا لكد نما عابازه نياق يناله دل

 اكو يو ةكساو و نمت طاحوجلولو اهل( هرارقمف الحا نإ حب
 نآلا هرب نمِلعو وعرلاو ف ءدعّيضو لا د 2 ٌتاَكَذاَو 56 اج نينس همة رجالا لخ | 7

 تادارإف عيبباركنا ع !اركتا عيابلاو نلف ويرملو اراد ىرتشاولو ةوجالاخإزم نود
 اذكو اذكيلا اهدوْرْح ازكول بوف اًداذ خنم تيوتش الون ا تحن اف هيلع د:
 ازكولعِق اًراد هنم تبروتشسا لوقت وا ٍمبِطَع ااناونهلازخا اذا يل ميله
 0 ذااّماف 2 ١(مِلَش ةليزلب ه زههو اذكو انك دددح
 و ىّوعرلا وزهوك لهن اَف ' كا ْمِلَستْوُم زلنا ازكاهدورحازكةلحبف
 سا و ىبع تن ويتعلا لاف ووْخَأو جابو ولوأ يلا هلمزلب ملناش
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 - لونا ولعميماقاولو هَ ؤودوسا َّى ٌدلاماحو لكن ف هنيه قزصة نيبال 9 قمتعلا

 ظ فو فيل هكلعوصوأ هقدعاو ٍنالفل ناكنمت طز ١ ولو ل تقتل

 ها ر ه7 هه6©» صدر رب

 0011 0و عرقا

 كما دينزمو لولا انهنمرادلا هذه بمن ايلعنبلواشيماقاورخا ديف

 ظ ٌرثاامرعب بالفن ماَهُيِيرتْشاْوؤ ابوخاربيف ام اد ع ًداولو يدلل وّيلا مة عَرْلا

 يلعيرخاو نلف نماهْسْيرتْسإَو العدس مَمبنا هل ديلا رك و َلم”نالف
 ناروأنيد صدد فلا كيبادعيل َنإىداو ليلا يذنماهاوتشان اكلنا

 اش نإو ءاشاعايلع ةَسبلاماق اراض ْنإَك املأ هّْمَف 3 غابامكدَبِف َفْلَخِو كوب

 رفوف توقنو لوفي و حم ةمكلكمرا ادلاهذهناىّذاوإو لكلاب هني ماكا

 انماق جامل افو وخالي اذادعّذاوإو حلل بو قلاوحا وا 21 !اميسب

 كليذال نالذن ماهوجارارلا هزه تاب سيب ماقاولو ةرلادصقناولوقيوح ل

 باولاؤ لاذ لل التهم زل, قكماارلا ةزهلاقوو وخاف اَداد داود عّرتترلا

 لان نى اماكن الُخُي ' عزاتتولو هيلا ةورلحمل ذيك وح ماوجنكرا يلمع
 فا ناوخالا ماو ابدل ارقاديلا يِذْنا ةنيبلااصؤخل/اقاو اهعيججامنم عداد
 حالا سلا موي ةْلْوَقاَسآ ةَتَيْباَفْرَحل ماقا ولامكاتضراعتّدننموارسما هبه

 ِيسْعإْلَق ل واذعجبا ل قناكت بسلا نا ىرزتالو ”فهنا] امي يقاس

 برعم الد خدي ولع وأعلا قوف ناكولو ل فشلا وحج مقُباَِتب ولع عداولو
 | فكل اًرْبَع عداولو عيرالا اَولولوسالاو عالي بسك ناهج

 وحلا ٌدَّنِيِف لعب نم قرلا دعاس نا الا لوا قّولا دم قالطالا بع د ةَتيبإح

 ) تلاقول و اهنيمبَتم وصمود اهرتخلو فاو هنعكئاربا تلاقولو وأ
 .راعمادا اوقمجوزلا ني حأ 5 ارا فلحتالذ اكارقم تْدَرال لاق و اًئازفمكاَذب

 يندلع شاول ثطسورارذيلا هاج در اعثراورلع جوزلإ ع اف تناعاولو
 0 .خاوععتا ول 0 ف ذارماتيصغكئاوخأ ارخأيلع يداولدرلعلا

 هاهي ا ع و سك تر َ
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 لال اجول والذ جوزلاعداناو تعمل لذ سلا عدا ٌةماساكولو راد ]خّووؤم
 مناف اهكرخا د ةرادؤالخذا نادْنَد ابالد اينموعنميومو ِنآلَف تيب قارمالاقو

 :نايويولاباثلا دا زن ا عشنا“ كيلا

 ارسلان نشل تاو لعام نايات َنإَو
 يلع عدل افلا هلو نمل فقدم وصولا ر كاد يَوْعَبل ار سلف ادي ظ
 لإ دس ماقاولو صولا: مج مةموُممنلالفس َقاَح رص 0

 تفزكمل ةكرشلا لاننا لَ نإ رفعنا َةَسيبميِلَعْقَدْلاَم ةاوفرِد
 اهلناك كولو مضارع لاَضْوتأ ار وكلا لام نم ناك نا لين تال عدلا ةديبل

 وهمس اليو هر اذا بِحاصاقف") اد طاباسلا ندد ناكوًظاَباَس هيلع اًوج

 ريس ولن ععاولو ميم زرار جيعانيضامزخلا لقد قي
 ذيل أو باث || لع اوعو ممم ممر كين كيتل تاق قت طقتعا عبايلانا لعلي

 ْتضَقناو دلو تدلَو داق ا ا متارما قل طولو ماعلف لع 0 :

 لاما :لعالت راو مام ايلعجورلا تلح تكن اينيمب نفّوضرك هوكناو ٍقْنِع

 : امنوا عجولاف لجون تفرْسةَعِتِدولاَعَّذااَذإ دولاَلاَعب اِفْساَرِمْدعو
 لعجو 1 مل ثا زمزم جخولاق و ماعلا فني عال تقل
 و اقلاكدان هربا 16خلا نيكو ملوتلوفلا

 يروا هيرتشلا عوضا :عسباؤخاو يزلا فاح لكت وا يَّرلل عرتشلاوق اولو

 بلا جيابلل الو اننيِب ع تومان جس راك يعي ذ لوفتن إب عذب ناَدلَد

 ٍ 'ازباجاماحّنا نارها يرش ووخاو بو داو ع َداولوْلاملاَدَم رااح
 امنا انين إف هلع كول انهوبغن اكديلع مدا انا الاراّرلاو ملم

 رخأ عداولو ون دالفالاو هجن ِماولارعْرطْسإو تعيس ءيس عراه

 2 يمرايإلف كب هند درو ومتعب عام نط نمازه لاق ربزانُد 5

 داوامتمجتملاملا رجم تِلْكَ ءَعيبلا نيكل ترسخ محا [ًملطُم َكِلَع
 52 همام اهاعُذ اكول اف تامكيفتالهزهل افهم اَماَوحآيلا
 01 يدم لافف ةرشع وخاولع ع ذاوكو ِمِسمقِب زعيم اطقستلا
 1 51 هلك سيلا سم

 6 هرض يزل وفا يل لاقف ربيعلاب للعهد دُرلامَفِراَد نْكْرمَملا قَذاولو



 ٠ ل َبْفَيرلٍفلامال قباني هقيرتشا هيا عدل الاقف بيعلا نيبي نايل نفلا
 !َ يزل راوق ا نثلاركخرييعنم بيعلاب هيلا اهتاذدرو ةنماهئثيرتخشسإق باسل ءِلوقو
 ىياالان ايدل اقف لكنوركلاف ريئاند ةرشعيذاولو هرلعْبَت وب مّن الِلالاب
 كوم ايداتنيملانو جو يوت لاننامسي نق بنِفااِدِعْذااَعا اوًووشع
 كاداذد ةدَحْبالَو هرمالذالعداوا ديل ذالك تر عرْلا و ىلوالاووعرلازع
 - د وحيل عرار بطوسياغومجزمالبكو ىذلاةىبالفا تاما
 :ييىلادؤبرلا اقف ٌفلَحَو نارلاوكناذ يرد اب ردا نويرلالاقولو فلو
 ا 50 عابوا ١ انا ةاطعام ٌكِضِوِف هت سرل اميل الئبادلا 1اتف ِهباَْفدع
 ظ ولو دونم سادي اًسِق ٍلعدسبلا ماقار كيك (فلركح قل رانيرلا نعازهل اكو راند
 0 ريدا رات ىلا لك كنعبو قس لاامازه ةرلاةلاح راق
 سورا عابامالو رنا ارتست ءاضول ا دعا ةنيب مق مث
 زاره هدرك د اذانم ندركأب تسابوائنردلا ينفي اول عفدلا

 فلا ًارلع درمان 0 هو ل طبي فدو عقدا
 0 امير :اهيلعك نإ سس ماقد هيض جداول : تعيس 'هاَعّذا ناد
 ايتساَْنا ةسيب:خارلا ماقاولو اًعفد نرد لماهتاب ةفلطم ٌةَّتيب هيلكئذلأ
 لبق اوقاب رملاذّناب ةشيبماقإ حجياخلَ ءاولو زخارال زكر نو د نو ٍنامزو
 انسي الاقرشيازماهتشر ووك يهُر اقف ادا ٌعَداولو اًعفَد نووي
 اناؤلع وسيم ركب خماقاو وال ةأرماثاجّنإف ميلا شف ءَرْدلَد ٌراؤاوعتنمواوانم
 ضو غالع دحر ار واهلا تلم ترسل دل ايبقْوْضارعلا
 رذاولو ديب لحس سيب ءافاوور بق اند نونجلاواوصلا مة 8-5 اولُو
 هنن مال و اخرا ِلْسو الا لوضفو ةنيبماقاوأدبع
 قاطع يلا ووعد هزئرل نإ اًهيوياقلا يو قامو رهن ٌةدِرْملا هد مفاد
 نلف: قايسو ٌمفلاحِامِي وعبلاى دانفف وا جاجا 5000 هل لصق كالا
 داود ىو هس كيش ملاذ فرخشالو ملم هو للام يقياقلا ب امادز 56
 51 ارمافْلَحَه تام قالَ ميبالاحلم ساكو هزه ُنِإٍنارِهاَس ريشا ا رواد
 7 00 قاكولاب نفع 2 ا مكمن الامن ةنلو دعّريل

 دعوا لك لاداكتِإف لاو ع
 و

 رغلا رم ]يكولاو سلف اَرْعبب ع
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 يراك ْسِلَحا لوهناهيلككَنللف اًملطلطمةسخَعداولو الف بياع ناك اد

 ىلع ديما يلَعَع دم ِىَرْلاَفلَحِو لكن هركناف اداَد ٌقداولو ماي
 00 ةنييماقاو اًءاشِمراد فص ئّداولو حبل ًقاطُم ُْكْلِمادلاَّنا

 يضاقلا يك اَروُرْعَم فصيلا تنعش يصنلاعّذامار اق وعَنْ
 (لايمدتصنلازهالاعّداالانا لاك ناَرظناَعاشم فصنلا عدوا كعنمو
 قدازمنالْتعسعّداو [هْرَحاَسِعرم جويشلايلعِنيوْبَع ضع ذاولو توهالاو

 هفضيؤب ناك ع يذلافوق ابلة ةاوع هز طجويضعب فيَوعَدلاكوتتاَيَ

 فمنلاب هيلعئعّرللل اًنارقا نوتورخآ كل عِيعْمْضك دام تايم مستكه لكن الأف
 ول 15 تاس اس ناو ةَحَف 6 ةعقدْخلَأ ىذا 120101

 6ع ذاهط اهو تحمس عب (شنن ن نوعا ٍوِصْنعدا رطاكوأٍنبكَبعلا ارحاعَد دا

 باد رعب 0 00 ”ماعيا ٍنيَفضانسيب ِناَربعلا نازل قو يَوعَدل لاس دام

 الر فاخستلاو الا 0 رخال, علا فض نم م اوعد طقس وعلا امرحا :

 رمال ١ عرلازعْنبملاَتَّد تا ذاونالاٌةَتيععزلا فصنلاب كر شلللا
 داعّرلا فلج ْنإذ ْدَفّلَحاَمُمَت يلع تلاع ا
 ا يدلل َلاَكَف نلت وراد اَعْرلاٍهعَعرل ا عمَج وتوك

 ٌلاَضو بلل غافر كلاذوفزد فلاي الو دالك اكون نكذب
 كلنا ةيناف نإةرظنظوح .امضييعئ لخلاف عر انلادموُركفْساير

 نامل عنك فِلُحلانالْوَس َناويلكعَرْبل يلف اونالا ملت كيرايكوهاايز ةيضاقلا
 انحلِعِ لاقولو وعلل ميلك اهنم واكو فثألا اوليه هابلقلاق إذ
 لك لاَعمِ عع اولد يطل تلح فجل 0000
 قلائل ةسيينكمل ْناَف َتحْيْسُو تيب اقوئ كاذب وعباد

 اوف 20 . اورخخا ادخار ادب هاولد هيلو فلج كنك

 ازكوانم هَل مالا هزه نب [مسفُم ارضْمْعَداذاارهو مك اككوكِفَّرعملا اهيَتْفَلَجَوَت

 قاب لعمل قلطمو دادس مسيل [كينارمو 7#
 فيلكو ميلف تا 20 دورا لع ذاوو تمل تنقلت مساح
 كك عمر دانا هَل هند ءووع راو اك راوي جاوا نانا

 _ لح 5.0013 لح لع بكد اذكو لح ايوا لعن يلااالا ةفيلج ل



 رماس لانا ذاطذخإبم ةدنيبلا قي ناهلو كراولاؤيلخ هل رسل تامر
 0 00 دام وهو هزانالل اقف شع جداول جراشلل ةسيبْتمرق قلطلا كلا 1 هيلع ماقاذ ةديب كاز ماقاواههماهطسيرتشااو كلا ارما هيف 'رصا كنا
 ١ يوتطيالا ةيذل نكيرل ةرشحلنوحاميلعنِلحلان ايدل لاقف ]كو ركتاف ةروشع | يي ذاروؤوحتب و مرمي ارفع نا ديار تجاور
 7 راوي نموت رو لما رضوي يدها شماقاد ريعيتذادل و ٍقاَتَسُم
 58 - ىو نيد وجا ع كاد دعب فنا ولو تبذل هتان مائرودخلمُهئا
 0 دلما موا اياك مَناب "غير يضاهلل مف ونا زخالالوثلا
 ِداَسْف يرتشلا د عئذاوْبِها ولاا ايرخانم ببلا هعان و اجا ماصقش ب هو ولو
 نقلابرتشلا لع نابل ع دارت» ةرتساو بِلا ناطر مك قدح ضاقلا لنع هبا
 اطرد اف عسب ا ةيصوبابلاَذاَم مف اركان كرو ايس عرش شال
 نفلاب عبابلا' 1 هاوعَدْلطشو ٍهبهلاو عيبلا ٍةٌِمو يرتشلا يود
 وفدا اَذَععْداوِلو يأمل ءاًضْف نعني با نحرك احلا ةلَذ رعي ٌمففرول ف
 لبلد اًدلا ذهل اق اوامر نكته نافذ هيبلامّالا لبفِلال لاتتنالا دو بلا نزار قاومت كيببانم رثيبوتشا تنحف 8 ارصٍِوِيجْفْنِلا ِنْلَحِجَّْللا وا
 ظ ظ ٌقيّداولو هبلعاك «ودنف وعدا اًَرُبَعَِعَد اولو انِِلْمْوَعوِلولا ياهلا
 00 »ول ناسيا كْرُ انَكِولفاَمْئا اكذنانامسف َضماَمَتاِر احح دخلن
 ' ةضاؤككب امس نسراكلا هلا يدا دوزاستيلاو نيعيلابناجرماهتاو أَم
 فا اذورخاوكذنمُيْبالَك ةغَيْمُف ةاًوُهَفَسوِدراىوارِحْلييلا امْناَصَعا
 ُناسِيلاَنَسيَ اميلِعءْنْل | لاقولقر افك لا بباديدم كلم اومَعَشَمَت و
 ادام ناكسنلا نارا ل هدا عوبلعئْدْلا فيلم لف امو ولا
 لت كاف كلما ضو هل ناتسِلاَن طويلا دل العبجو لح
 تاعي مزاانأو هيلع را )اًقولو لي رمش ديم ءاوعرل !ئلح لعزل
 208 ع ب الفلا تروق رم اهجرك حالو ناك ف اقبال ةزه
 200 2 ٌبِحو ءايلاءاوجإ و حو اوخا للم اره (ُكْطَع داولو هلّكو ام
 نا 0 اَنَدْعَىُذ اولوهِراسبو لخارلا ريمظعتاواَهدوْلُخَ
 100 مباًوْسل اًضْوَعَتي لو نصلا ناب الطلاب ٍناَرِماَش

 ريلاوذ
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 0و تمي راد مي او
 لع ىرلمافاو كلم اهيالع سيئ ماقاو دحض َداولو تابقئّدلا نعش اَضرَحَب
 هديت تابعو َنلاَرِهاَس بابه نبب عزبلاماقا تف اًسضاعت ٌةْنَيَب
 مافول .* فاي تلا ىلا وم عابتساو نعل ماسالا دهان ّىلو
 ا اوما ئاقلا جوزولو يول ميمق رمل زمنيعلامانتس ليلا ذاب
 6 اكبلادرقعلاتّسو ةريغصتس اك اهلا همر او عداد جوزلا تامض اهغولب
 اًريوصويبلام وي تنك اق اقبع عاول هوسيمب تراولا قوص تيركناو اهلا
 وكركف و فوحت مل ناو وجل فرعو يونج تكلا قولو هنيعق رص
 330 وي لئطتنكلا قبلا اًمضِراد يد اذ لولخمل اف تتامو ةاوما

00 
 ع اح 2 دكر ا2لاقف عولبلابتررقاةشكتلاقولو

 1 ا موي يكل اب تن اك( وبا

 ٌيلعَو هسه ْق َرْصْوْيْم وب ,رْعٌصلاَِذاول مث ١الا تلق غلاب ن اىالؤقت مد هيلع
 وكعب: ذا 0 ابعد اولوعيبلا تو ءخول يعير ةسيبورلا

 ناو فلل وسيلة يم ' هَدْصعقِمارِهَذإ ادةلطم<ذاناف' هيل داراواه

 ّّداولو زغيلحتملو تكيس مع ءاّضبق هؤما,قنهوو نم( يتعب نابي ذا
 “هيب ماماو ٌةٌرمَمالا يع ضلحل اف جاكبلاب عداد ءايق جن وَفْلَحَو 1

 ب ب_فياقل ادع هملاهن هنم (قتشالا 5 قرين االا ًيناث فيلحتلاهلرسلف يرلاوب يكاد
 هبْرَقاو ٌةنيب ماقاو ميال حَفْلَجا قف يرتنلا دعك ٌذاو اخ ةرغبلاع انولاكو
 داعيا ءانسصلت لي دعتالمو ةحبلا ةماقا دعوي لعىّرملا تامولو ىرملا
 ةدربوق ةر لع ةديببريسلا |ماق اورحتون اب ةديسؤيعلا ماق لولو ٍراولاٍه جوف
 111111 مما قَتعاَهَت اءهر اوفا لع تسؤَتعلا ماقاولو لو اًديلا
 كف او ئذاول وِوّبْسلا ةميبلاعفد نوكموبعلا يبق قر وع بويسلا
 تنازج يفلان لا تينت ن الف ماها تش هكلماهنأب ةسيِجّرلاماقاف
 امينا ”نالا لاق و او اهفرظضؤو>الاقف بلا وي هعيابل اكلم

 1 دعس يا“ ادارتها ليلا 7 ب ا

 1 امنابنب يل اولد حز تابومازلا اة زاهي



00 

 بس قفا ماع اًنكرْفاَنِ لعل اَفهَلٌةِماَمَتاِجاَقلا اًمهللاقفةنيايعاب .

 انيناولا رض عال اولا الام ِفالخيَتلم كرام اًوهْشو ادا َمظْمَم سو حدلاقواوزبةثمل
 ريو ناسضاكَقي ,!ايرثاولاو يوغبلا يذاتف نم رمد اه ةسر توي هنالانركننك
 هكا انا , اودرتوإو ”هضق هضقانبام رصئلارخاف مرقه جورب محِؤِتت رك ناره ا

 0-0 اقاوةيماقاُ اًِءاَوْفلإِلعِوَدُعِعَرُ مق دامتارخار فاذا دّعداولو مقر
 رماقاولو نبأ ذر كتاذك راتبا هرب نموا يل اَأنمافارتشا مكاري
 رالي عربلاواذ جرو ٍققولاركَخفقواهت ا عببلا خيرات لبقت ءٌرَقاَمالاَنَأب ونبدا
 0-5 ل نآس ريلعت رلاماقاو بما خاقلاوضق و ةنيبلاَماقاوكامك َلَهلَم ٍنْملا

 : ارادداكسبا وا اًوُماوُةلْجَ ٌناولو هبل عّرلا كوبو تَعْسوسِلا لارلاازهلوصوب دوق

 ةزاكرارلاو اًهْرَبعِإجَرلاَنا"ةَرْلاٍت حدا ُهْراٌدرادلاَو دس متحف َةاَرَلاَن ا لجيل ذاف
 5 ولو تع ختةرازلا ل ءاملحو ٍةّيجوزلا غولعأو ارلاو ٍفرلا فن دعزجلا ف لَخ
 ميرا بال قلاب 'ةأرلاةبِمبْتَمَّرَق نيس َسباماقا نادل ا ٍفوَيباَصْرَحا
 تأ 0 ةلولو اه نزارلا تاكو رب اكقرِبةَّبوَحا ماقااذا

 ظ 072 او رضا رقع هد مم و رازخلا نحوس
 ] 3 هرب كخرصألا رانا لاق وذلول اًركناوابقتعاف ُهلَمَم | تتاكامشاب مالا ترها ٠

 هطيق ناكو لَو ٍتيِمُيقْوْصوْملاَ 3 رح داو رلول اول ْماَدلوةبِر اًجورتشاولو رولا

 ' ققواهتا دولا وبنو اذكر اباد اكوا يعو اًنيِيعانْوبَأ اهفقوااَمَّتاَعَدورْخاَةَ[َقر اد
 نلف ص امارتشا مث |ةنيب ماقا ولو شنب تمر قلمي ايلا واذ 53 ماقاو ٍطايروارعصاع

 فقول نيف" رفق 2000 اكناف فقولا خارج اًكيراتركد 95

 يف عا ون ١ عديد عر اكد: ُيوأرُيلا يذ' ةدييفرخازماهارتساَن اكن او كو

 لم هللإ الاقكأللا يدي فاوصم ويضاف ةرصتب ِرَحاربَف اه يارولو هلأ جدرخاَربف وهو د نآلق

 و و 9 ارهاظي' يرن ١ ع 0 دهس دنا اقبل سبل درللاممَل مْ 0010

 5 ةنيبربلاو وذ مقا ]و تسمي نميز نم اهارتشن ناسا ةدمعب ماقاد اراجع ذا

 قع خيب جاخلا ماقاولو ل ةاريلاوأذا ةنينق ةدس بسن )نم ركن م اًهارتشا

 0 اخاماناولد ٠ جراي وعفثيف هدد ناكن يتسن جب نم اهات علموا |
 0 بام عداولو يقي حيز نم ماتين عيبلارعرف | ادع نا شي

 نكي ماعالا ةبأملا نم هيل زم مة اوفا رمل ناولع تعول ماَقأذ ديب
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 ظ 2 ةَتيسماق آو ةاعّداو ,رخا جرا جيس ما رضقو دنع جراخلام اقاولد اعف د نك

 ظ دك هنِعُرَْق ضافلا فرش حام دنا لع 3 كيب الا جاتا ماق اوكي
 | 0.  يينقصلماماةسيبزخالاماقاو ككماعتا سيب فج ماقاياد يف اعزانت ناجراخ
 راضقلا»» ٠ ذا ناضراعتي نيتنس]خاؤكورُيلإ جبامصجافلاب حرب عب لب اج تالة دييلابزءاقلا
 مناثبويز نم شيوتشاإَقا و ةنيبريلاو د ماقاولَو حتي ؤزحاقلا اضف امي دخإبلضتااذا

 تقوم وب هَل اكلم ناكو اذحأ راتب عاشق ين نإ م قاسي ٍفقولاعٌرمماقاو اذك

 انرهورُيلا الب ْاَتلاَحا اْطْسالَف لقسل ل عم اًنْنَمَِاف كمل اا

 0 9 تنك لاي قولا تالا ةديبامكخعباس واب اوسفقولا ِتُمَسِن مَ

 ١ قباسل اعراتلادع ةنيبلا»ٌو فتون ةضورلا بحاصواتف قو قواٍريلادالذ رات [هرحب

 فق ومو ٍهقيِفَفوبرفارَت َءاِرُيَلاِكِذ ةُماقارعد ةب ف قولإٍءّرم ماقاولو ٍكللاق امك
 هعناتدارارلا زهق ظ ديلا واط ماقاوٍةَّيؤقولابضضاقلاوضق اذاو نقولا ريكس َغابناز

 ا 0 ال قولاب ىلا وعد لبق اهيدولَّوقا ناكوتاب ةديرب رو 7
 ظ

 ١> مخ ةييماقاو ايا للذْوَجيبَجاَءاحولاذكو اًميِجرلولاَو بالالعٌر فان |
 أ 2111 دسم دافع دقو 6الق ]تيرا ولو موعد دا ظ

 اتلطمة نبلغ ماع ولو قبال مكن يع نم هيلع اقوم ةسيمراق اور ظ

 مصل بجو معاكي ويد ذكن ألف نم عاب باله نام دوهشلويشولو كوالا ضْلفتَتال ظ

 ' [قلطَهَباْرْحالا اويِفْلادْعوَفِلْطْمَتارما َقَلَطمَنا راس ْرِهْسولو ِكلَمَو ”شلاارَهاولاقاذا

 نيتفلملا ملط احلال [هذحإشولو فن تنير نيو يلعن قط ظ

 7 لك نمابءابتسا د يلعكرلاناعاٌرِماَس ماقاو رخال ا اذ عد اولو ”هفلط تشب.

 1 يزل ىوعَد لطول ٍقجمُرل ]بيل رارلا تسيل هيلع لاق رخال سناب

 ولو ملم دال إِلععْدنْنا دولا ممر ادلب يَيَيلدكَككو ىفاغلا 05 اهشعمنانارناحلا

 نيزلما اواخنالويسبلا نالومشت ةالميلا خم وضل نالو ةنمازه تيبوغشاباوجياف لاق

 ىصرلطالا اعف نيك هزم ولم دال هلاض ِناَماِرِفاَنِِعَءٌداولَو

 اختو ةبصناورحا عامشاٌراد .د نينبا لحق تامول واج نوكيا

 ا كيضنَع ِدرتْشاَوَت هناريلع ةديب يوتشلماقادو هيِخاو بيار مرارلات اريم هوخا

 تفاحم تركتك جارم| اكن ع ٌداولو هني وٌّوصو لاحد مالافصالإك ذاف هم

 أ'ميطَو كاف اجه ارق ![هراكتازماٌنرِجآح اكن ر طن اميل او ترق
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 ا دلل اكان تدم ماكذان ١> تدد ىصلاراقع ثلا عابدلو

 فشاك اهتارخادبف اناديذاو او ِمِيِلعْمّوَقن ٍةَسّيببالا حصلا] وق لِمَ الف ممن 31
 ٌةسيب بلاد ماق ويلكم مويلاو ب !ادنمو قا 6راذّيم تلقشلاو ٍيَرِد كام
 هلا بان مالالاقتناهجم يوحد نوكيا كم مدبلاو هبال اًحلمامجا

 كلم ناكونابْرَف اهنا هنيئا مافاط اهلطمهللماَشا ةنييربلاو ذ ماقاولو
 ريلاوذلاك ولؤهبلال (وتنالاوّجو َنّيبْيو د ةديِسيلاوذ د مفلح عرسال محم تعم ال

 راقب اب تطبع حر .ركساف يوم بضع ناك تلون بانه بق ءبإٍلبف اذه ناك
 ويضاف نابل 01 ك رتل زعب يق ويقوي َوْسرولاْرَحاَرف اولد عن ملا بالذل

 و ياهوو قُم رِجاَو بيف نعتصق و ب وولا نيركرشلا تمول
 3 نع دقوولا كو جيفة يب ماقال يزال عوشرالو ا

 م كول ف ولا انا رلان اب ,وخآ لعق ةاولو نزلت اينانْرسنوقتحبرْف اذ
 يدا هب بوتشلاق اي هنيب ماو اذ يم ”توهرم تناك اقف نالكنماهتبرتشما
 و5 اأن د نك 1[ رمش لإ 6ةمان اكو للم اهتم ةنسليلادذ ماقان
 2و يوب انتحرت و ماو فيش يرتخاولو عز كلاعب
 ما عجب اول نكي ف لَحوركنافو يب هيلع ذافو 9 ٌوَرِم بوصغلا

 ”ءاعاخ تلسوركدل اهرىرّبعب ”ةأومإ َترقاولد اًبِصْحوَلظْْحا )ب عْمِنِع عؤتتبرل
 0 26 اويمداصت ٍةجورلازع هانع تام .ا/ناكوبعلا ازهنااوعذاو اهدالوإزم .

 ان نيسدالدالا ماقادُهَل تر قاداهدنؤ ناكربملا ناب ةنسهلَْقْلا اقاو:ْعلاالا (َمَ
 تالف نمامثييوتشسا لم امن !ءِع اوُرخا احن ةَعْيْطوِرُب ف تناكولو ال رم ضاولاق

 رتل كل عراشلاهاسا يزل( نقم لاول ماقادكييوهو با مسنأو كَلَتِةَحمف 7
 انة بلا وذ ماقاولا زكد ل واِيلاكَد كآمةعضلا ٌناَوباَمضوىِرِحاَةْمسيفَرَفا

 3 نزار ٍ ذاولو ةايعبع رحا َةّنَسف نمازه ثعبّواب ٌنِداويِلاْذاَصْلا ظ
 يا وذ لاق هيب :ماقادح 6ائباهتكوت وتتناّمو يمس يت عو سم ا
 ظ اولا ءاقاولد يق جال دي هني هيلع ماق او نيزصيمم «نم يلازم اهتيرتشا
 اقاولو“ هتضيب ان خد ىنم «يعابر خم بلال كاف اهب ايقنت تلت مالا ؛ نادع هس
 ارداف كنك بولانج نلت ناجح مالِلاَعصفا بال الع ويا
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 تورش 0 قادطالا ل ينزل قَد ف :
 لارج بالان عليي لقان لَم جان اروب مدلل علا لض عئابلارارقاولع

 لِ عبلافَرقا ناكبالا نال عنخ ىرهاش جراخلا ماقا اولد
 بنالا ٌكلِْياعسلا موب ٌيقارف هللا ندع ة نيبديلاوذ ماقاو نباللوا

 وب حال رافال زجرلع تريشو جال ببن نكاد لود ظ

 ظ زخاؤنبارلا هايف تويم تامولو لبقتابالارإف والعن رشاد ااعيإَف حاكتلا
 ١ هل نا ثيحزم تيلا وكوت ف عتب ناونمذ خامل الزاجالظ براق |رضجزم نيللا ْ

 ستجري طول امري اظل ىلع هاج زخاف وكرت فعند رولا ظللوريل الظل العام
 ا تعدأو نبانعتارف 00 نينسراد ةلىق تناك ولد ٍذْن ولمل امم حم

 4 هنا ةدسمرتإلاماقاوأ ةتيبوم ثماقا و جالو بائاريت تناحامنا تل آتّح

 | 1 ا و5 نارلاوزه نانا م قايل حة نب ثماقاف تما و !

 بسير مام اوتشا ماكي ب" منجا ءاقول لكذ كو تحن قَبل اهب بنَ
 ظ ولوعوتاجَ تخاللا رد ار ا

 بالذ نماها هازنشسا كَل ةيانزعا ربل دب ماقاو دبس ماقاو ناساف اَداَد كدا

 مل جب املا به نب واف تاكل ير ا أبعاب وب م اَهلِم تناكو

 يح جيابلان ايلعيَوخْل جتسْوأ ةديبل اقل 01 / اراولو عّيست

 لكل لوفي ثلاتريي اًداَذ الكر يد اول طرا عوج ويجرم تخيلو عبس يَ

 هركواهارخإلاو كلمات (ْرَح ١ ءاقاولو امض افت ةيب كك ماقاو فا نم استرو
 (ههيعاتنا هَ / اخالإو نيتنسؤنم هَ ماس |“ ةنيباهرحا ماق )ولد ٍلوالا 'ةنِببْسَك

 ٍرارلاازه فقو (ن؟ لق ُنأ ناَدِهاضنشولو اًيتبالا ا نيبْتْسِرَف نيتنس نم ة نع ١

 َقِيلاالف كللا تشيلو هل طمؤقولابو 0 قولا كحاب وهو ويفعل
 6 م تادج (هيقابوخألا ل ىفو منعا اوامر م يفو ٌةَماَغاَيَعاَوَتولو ريع ظ

 اعواد هزيطعدوا اهتضْرَحالاو|متَمَصِق عاف (طْوكل دا ادايعارتن يلختك 0

 ًَف ٍقط| محرك يجيد قلاب[ يعاود نيفضناغببو خاب ف اريغصاٌوبع ظ
 اا ولو هبل (مزحافّرصن او نيفض مْ ِوْجأمقْؤص ناو هني

 اَنضْاَعنأ يعدل 10 زخم م1 ةلاشا ةسمامؤحل ماقاف يلام



 2 وا

 اذا دءداولو ٍبامصرْحْفِل فلعل ا مرسلا ف ٌرصولَو نينمامميل َىَلَخو

 ٠ ارلإسْسُمَ بهَرَفَدَلاتالخادلماقاو تالف نمائعاننبا ُهَلاَخا ةديرماق اوررخابِف '
 هل 2 بونلااذه نم جشو لزعو منطق بصغر! ةديبيرداقاو بوث تذاواد
 لنمولاهزا ٌةديب|صرحاماق انرخاددف اراد اًعاولو هلام ن يعن هذآ ت هع هتالدب

 ظ )| ل نينو سورا نماهع اَنْ اْرْخالاماق او يس
 ,/اقارلو رو ضبا مكَح كلو صلو اَهَضيِقَو والان ماعاد اب جيو الاماق اولو |

 فاللي ةنيبلاما 3 نماهعاتب هن اةَيسْوحالا ماق او هلرادلا ىذه ناب ة نيب ||

 واويلعتفقوز ةادنموعاب) 8 ٌرْحاعَّذاو هناا نيعر لزم ٍيّذاولو بييزيلازم َ

 ولو امميبتلعُج لع :ةاملحا م اككاداد اًيعاوت ولو 2 يب تَمْرَق ةنيبماقاد ةقدعا

 بمرمويىكلاقرمَواءكلا وادلب يذلا عاتنلا ٍيِرَسْكلاو يوكل ايادي 3
 ظ 14 0 امدَوا قي نمل لعل لاق ولد يلع نإ عاوكجأ ص اقل نبال اضقلا

 قب ركنا نإ ماَوَعْذ تلطبْد مقا نإ كلذ نععرملا 0نفمنا اهوار يزنِج ١

 يلا هبلعُو قرلالاقف هوغو اداَمَعْزماهِديِعبْ شف يٌوعرلا تتاكولو منيب قرص

 طمع داو هدي 3م! هنا ةزنع يو اًمخ اقلام د ةنعلعرمجاك هند ديف
 1 اهليقو هن ' هاهو ٌةَداّشلارهاشل اًياقلاَنقَلولو نيعلابوا موف

 ظ رزلل ءلاكولا ٍتَرَعنَم مزحاو ورضي ةلاكولاَتضَاو مَبامَوصحِْف نال ذلكَ نعد
 0 الوضع ن ا رفع ملمع هم موضتملاب ِنيِلْجَرِلَكو ولو , مصل عببتج لعد
 ٍهَتاَوَماقالطب فلخولو رص و عورشس صعب :رم هبحلصن و : داهرحانمخاقلا
 ماقاواد قالطلا ع ةيرلو بضقلا هش وعم نلحوارهاش ماكاو ذك ذم يصع ذا
 ماق از نوع انس ماقاوأل امعداولو قالطلا عوف بد ببصفل اكمل ماك مسي
 2 اتوب )اب نالذ رم جس بوب تره املاقر عرملا تاب اًرها هيِلععُرَلل
 ء اواو ٌةٌرحاف هتِتنَأ اكدع2 نلانيمدج د ةسيل عر اماق اولد لاما لطب
 31 ادا دقن بالصيد هت ال( وفك تحوم عمستمل هاب إنك

 اتخيل وعم حح معتم رازلا) مزهمعاب هنا عداول 2 ”اياّصوا 1 مار
 اترحاوا رسما اهغتع نا حالو ىبلإ| يتسع هن | [هْوَحاَرِهسولو اهو
 و تش لوك فه ١ اٌوبهشولو تنسي ل صا جوزت هند ارخالاو مويلا عزت هنأ
 : اوربت , ووين ناآل | ملط زكر امين عاكناللاق وركناف جاكنلا تعد ١

 ىلحو



 يل

 قاف تلال اق لبق متجر اهنا فحم كيسبزمنر درزن ”نيالاق وا لح

 نيل امعثرب ب رضق ها صالؤةترلو رن مة كر اَجْزخ اساس ولد يَفاّتفلا

 نأ ظأ تنكو”ةذ هاك اقرب نالفّر نعل ةَؤاهتإل )اقول وسابالا
 ٍضاٌقلارنع ناك اذادُد ندماقا هَلفوهؤيلعا نالافُةَرنعل هد ارزنشال

 ايزل ر.اجولو ركز“: ٍبِناَحَلا ٍخاقلا» ب ٍضْفامَنإهيلا ثونللا

 ىياكواضقلا سندان مو عاكتلاْ ِقْعْساَباَضصا ةماعلا كل
 وعلا نانا اويورمل 2

 تناك 111 فُرصتوِبِف قزصتبسو ملي وهو ُهعاب داذكلمناو هلا ست لالاإع
 تع داك يَوحاوعب ٌءُوَم» اويواهبَبَس قرع ةحرَبلاِب زهنسالو دم
 يقفل مازحا كاَقلاَذ رفة مس جراخلاوةديب :لخارل ا ماق ولو د
 نورس لخارلاٍتييدعوتنببل هدفت جراذمل رح موتة نكران او ا
 هيو دمه يا هن سؤال ]باشا ةلاقو ِناَمَجُم هيفف جراؤلل تقول منا مل

 تتناكامن اوخاماقاداهت ورق هزحكيمرارلاٍو نه ةنيبماقاولو عنقلإو كل
 تاكيد ايكِلُم دنا لاق رخفامثيورق تااقامااتالَيةاَفوأْلاف هتراووهووزج 1-0

 اهنا ةنيبماقاولو ِمْيلاَتحَف ث'هثراوا ذهو تاما يلادسبالاقتنازخاماق افدريوئارح .
 اهارخألا ماكاو هكاماعنا ةنيسماقولو ناكل ديف هدب ناتي لق
 اهيفوصتسو رق اياب رهائن ولو ةينانلا تمَرَق كالا فر صن اوف فرصتبو لبق
 نمل ناوخاو ناكل ضف نضاقلا نا ويشوف ة قاتلا ممتكللا فرص

 لوا لوألا نيل ارخأ ناسك اليو ةسيبلاهزمف وزعم هلو اقل كيرلد ظ
 التل امّوَف ءاونلاب ناوخاولالاب ارنولد يانغ ففْواَتْلا ٍقكالٍمْرلاَوُخ
 "عدلت راوبالاب ٌرهاَش وه د ذالا تسع .اًمنالاب ”رجلاملاب خلو لاب 2001
 ثا فلتخلوا كت اًكلاوفْنا نو تحب جف ؛ نيينسبن وخلو هش اويننولو ءاَوَبيَو
 ٍناهاشؤ شو 0 اولواَنبْحَو نيتفلتحنيزمجملا بسن
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 ٌيَعَمؤا طفل ء بلاذَمَيَبِلاتلَواَنْن اذاف ةىابزلابٌرفثْت الل حاولا امف ٍفذأب
 قش نسب يماف نضدوزم 4 اهسايالف امتد دود عوجولا اهب ت تنبْتُي
 0 معي, ى ع جيربخالا عيابلايلع

 آاحابمبصغو اتصف اذكىضالا 0 دز لاقولف ربخالا يابا



 ٌيعَوْنيبلاِ ايمستساو' كون ءاجل نغعوفجرم نكلمامو للبي نِلاْج اَفَف 56

 دع ورطة نسب ركب ماق اولو مضل ليحتل الز يدع ةزتع بر نلاخ
 هسا ةنسرْنعلاماقاف اميلاحيةلسللاو اوبعناكولو اظفل عبابلا اوان اهتالدب

 ٍةَسسرعِو حِكَم لعد بُماق ولو وس الق تعا تالريز لع وزر حجت اًضالاّرح

 قاف ورتساهَئاددذ لع زم جن خمس نمله يرشسلاةَّد ةّوْم تناكن اف هَقَدعاوَ او

 ردو كي ذيل ئقاولونجلاو يوشسلا طرأ الف و دس نمتكأ تناك او هقنوي ؤاقلا
 ةراكامناللا نيو هع مق صرخ قاقحتس الاب ”ةنيبلاتماقف 9و عوفر
 007 قرص اكِيِدبِف بالف ةّيِصولل الاانهضاقبلا لِ هلاقاذا 5 َهفُتراَرَقَو
 تنمي واقلا با كيعو د ايشلاَؤ فصو ٍنالُدْفَق دلاقاذا از دةترولل

 و يش و ول ييعبا نئاقلا .لانالفاف هرعاقازشا لوم نا املك ي هال لعؤمب
 - لعد اداذك هيلاري ذم باكا اوه يلا بتكواًصقلاند اوك عج عوباف
 مجبالو رم نمد اعلا ف ذاودمْحخارهو ُمَهتَحْمَتاو هبةلركَحَمَتا نكد جيف : ِاََح

 اناناك "نق مولد امي 12ج جتننابو ىلا داعو مريغو !راوقا العم دان عمسو
 يوم اَمُجَوَر وا اوما لكل اق اًذاد هفالخعرتعرابقلا يداي لاق ريك تباقلا
 نالفوعة لونا ٍقالطلاب ٌفلحِملو يعلن ضنا يسفف رَصسفف زواق ىلإ عوف ٌقلاَط

 اذكويلعال ناب اويسولو تمرد ملاك صرف 2 ئالذ ير ناره انوه
 ظ ناكقاهتدقسالابرخالا عومي و زكي وممن ويل ًةَعاجلتولو تنح دب كقو
 -ى صعولو نيرحواَئَلل ءاضقلا هما نما د ب ابزلاتاذإ اب 2 هركذ ذ ]كل يع اضفت

 ٍْ لا وؤعيلكونلخلاق مهسابلاق و عرشف ههابْلقلاقد قر ارلعنيملااقلا

 15 ناو لا امسك 5200000 قلاراولا نب عّذاولو شمل هوم
 اف مكسر نال دل لا دانه دعا داو يريح

 ميلا ولست مولو حيي رن يفو عدلا ككيرارلا وزمن لعن ويهتلالوغدنا

 لايليق اولد ب جلا ةيرأب يعاب طايل ملكت دارا زهد
 53 ماض كان وسمك دّوعل اباجرماي نأ يتاقللق ةيالك ل اهل 16 ١ مرح

 مقلاة دونما (رمنعااَؤسلاَت اي هيلا مرغش ورام نبأ عولوَمسم بعود
 0 فلا دوم ممْزْل لَيسلاَدَفَتَع اهتم ةدفلا واعلان دوخأو قباب ببُصغولو

 9 وحارب نمسح ٌبُصَعولو 5س نالت ارم 0 م رلوتسم وك
2 

 ىال



 يؤول 0

 هلو هوي رم ئيعلا نوط تيس ذم يا اوربإ دع نيسلد هللا ىلع ةنيبوُيلا ظ
 قاضقلا جارنجزمو ىّوعَو هيلع تناكناهيلعن الا جد اعرب لاقي ٌملوألاىل ١! ا

 وُ ةوغرلا ل نب نا ككزكو اهلا نيب فد بيضنالف هجم بهل انمءاضقلا ف ئاذاو
 اذا لاحنىَدُّدب ,ناالورلظم بيق لعن االو سوبحل وعل قي ناز والو وش ظ

 5 رخال ةمراحلوؤهلاقولو لب ىلع وا نينا ذاد رخال كال ل كواايئذا
 ١ عطار باولو هنمكار اردن يصف بالذل تف ١ تعالاقباكد ةنميكرتشي ناز اجنالف نم
 2 قناوؤس بعدان و منيف ّرطنددلاَت بو نافوبْلَبخ كد "ِندْنَع
 ِ ا طعنيملاريل ةلكيباإ اون 10 ُدبرلال افق مبالابد ةترولاعذاولد
 هبيشْرخا فلح نمل !(يةرارقالا جرد يغلي اسمو تش كلذ مضعي# رفاولو
 عابولو تعيسةنيبلاماقاولدل ]يفز جيبلا ضد تعا لاك غاٌوبع عاب نمو الذالن مد
 را او عقد لاقولوْ تحمس ةنمماقاولو مشوار يفصلا بايع فق د هونا يدان
 جو وجال عمرطساو تس فقول عة يدالوالارماذاو تامولد لة نيبلا
 ” كلل دار :اورارلار خوالد اشد تافلطلابٌلَحولُد نملاب عيابلاو كوت, 3 يوتتتلا
 نيعلاَد ةفرنل تو زل اهفٌّوصَو َةَّرِعلاِق هع وق ولاكِسافاخاكتنا اكزجوزلات لاقف اعقب
 (ضراغقوولو َقاطَيمر اولا 1َددْقمواَمحاكنٌوُجِو تس اًهصْرُحلَوا ةنيبلا اماقاولو
 لامه اقلام ذاولو هم اةمارخلاُمْنِووْميرلاميَرق اف رخا اهاعذاذ اج رم اهانب دا اهجنف
 ١ اعف ناضل |ىمكقلاِع داولو ل اولا لطم ةنيبل اءافاو سافر لاو ذناك
 رو كبي لوفكلا تس دكا لاقولو مرن ايكو نزلي كؤكف /اوْيومنيولا ُنِماَصلا
 ةكلاقو ١ كاما ايو توسل قولو ةنيبلازنكلا دعو جيم ق رض قصي لوفكاا ف لح
 [مكلب نجا هزخاو لامني يحك ,لسولو ناجو َقْوصِبْر موف "لاح اكاتفد
 قرصيلاكولبرخالا لاق داصْوَف هتتعف ذلاقق وب 2فلتوألامويلا عنود يشفي

 0 يما د اوه كيو نس نالفوانا) قولو مادلا ظ
 بوو ةعيدولا جدولا جوإَو ْتقوسولو ٌفصْتي |ييوالاو ميمعة نماناَحأنم 1 يد ا

 ٍسالاهف مايَقل ايوان ىلا مواولو هيلع ”ناضالئاملفقاو ولتمزر جو جوزلا هئضد
 وزاد عقدا نارترمل او رسوسلا ايف فو "طخ نعد واولد ةائضو ايست مناك
 .اهيكتو ضلاقهل هر يابو تعاولو اهِحالَصأبَ ومايكل رج ناويلعت ٌبَإَعكلاملاو
 فوري تاو امكن ى وحلازمرملا ٍاهمَعا نا والو ا نيلتلا نمت جوجُتنترَو تاهو



 دو تحلو اذماشاقاو ءلاهلالاقد ثلا ناوداضايِ اولد

 .ةنيق انو نزع بصغولو طراغلا فلم 0 يول
 راب كت رع اوين وكألع مانيش عابولو ارش (رطلخو ةرنمَْتازهو
 ظ امهنالَو قوص ةزبنا ةاراولاكرم ارك حج ما كاطبإ اه نا 11 ا

 0 ةوردنشن ا ةٌلُدَعملاَو دارو مالتحال او ضيا ةغلاب لوقت نايف دجال

 تكماربا ةضيرمن ولو ككذٌنكماو ف َرِعَدضقنا لوقت ااهشلف ٍةٌرِيلاواضقنا

 صضبقبئفرتعن نا قدرطلاو ل ةوزضامرقو ٍثِراولل ٌةَيِصوُق ٍفارصلازماّجوز

 |هفارتعا نوركزب اويغناذاو اقر م ءاساَرَفو د ايننلاوزهلوبقزوجيو ككذ

 كَ لك ولوريكظازم عانتمالا امك اربلف ةوركذ ولو كاكذ) بة يوجام نورك زيبالو

 ٌنيِسلاَحصْخلاو ليكلاوكولا نوكن ١ بجو ريك بارسلبجير صحو نيصخارَحا

 ْ املاك طلارلعا هدداو مضخلا عمر وللا هسِلح نكي نإ ٍؤ كالو أعم

 ةّبيِهف !مظعومالازذ انررقلا ليلتك ن وكنا (هيفؤط انلاري هوس ملا ظملا مالو يف

 ا ةفيلخل اك ماعلا رومالا لل نعناكناذ عرولاريثكممطلا يلق َّفِحل اها

 كلز تبرم ناد كلذ لقتل خيي ريزولاو ريمالاكويلا ةفيلخما اوف زم
 ثوعز (مثلاه حارب بق تيرظتملاو 1 صفت مْواَحَماسوي ِهِرْظِنِلَْعّجيَو ج.اتحا

 م بالا يجف رظنلل !(وذنم نوكيف ميسو فنا ارولاظنلا ل نه توين ١الا

 ل ا اةسية سلم لسور 0

 لولا غاثلاو ى ءورغلا وتتو يّونفلا ب زحل ناوعالاو و امناْوَحا ميما هرظن

 فلا فداه او كوك وكر خم رمدع نار اعل كلو

 ليصاخلاو روض ين انج يجامل بالا وب اولاو ميلعاك شامت مبلأ عجرمل

 رطتلاّلوالاٍءاَسقا وع 3 رراظلايلار طسطرخئزلاو بجو ام يعول دوبونلا

 تلال امن دتجحايذ لائلاِر وج: فاثلاد ٍةّيِعرلا دعوي خب اكولا ِيِرُخنَد

 اقرا مذا رصف مران عيارلاو ىيلسلا نما تيواوذدلاو
 تبلغ ٍةيئاطلسب ويصنع ز الا ون ابرضيعو هبا دكللا دوو ٌرصاخلاو
 0 ةومرها يلاولا هلع نارها ٍلعََحِل اًماوااًميفٍةبَع غول اًمارولا ةالو
 نام ةنطْلسلا نادر ب نانوج داتا لع افوقا هير اجنرل ناو ملظتلا
 نوفل ليل اميرة سبق انتكواهْدرواًْضِبق هضاهُرَك دٌرُجَو

 هيلعاما

 بست سمسا ا



 اًذهفةِبغل اورو ان نكللا بدصناف ْفدصتشنو ٍمّيوملايِريالاو ذارلع تبلغام

 بياوريلجو ا" 00 ارتعاب الان يدرصتلا يريازم؛ غعْوتْسسالَ مب ايوا منت لع ْفوَقوُم

 ٍراَبخ الطابو لكم و هنم بونمخ لد وبصفي:يضائلا ويخوت كيب : منير داريا

 يه»و فاقوالا'”ةقر انصرعداشلا كوكشلا وف تخلو وطاولات

 اًهليبس لع هير تطل ناو اههفصتب”ئرُتْبية اعلاف“ هاو شاع

 0 ةسارخشبووزنلا ماكل َنيواودَنماٌمِ اًبدّوعاذا(يزفق اوطورثسبلعاميِضُم

 امي شريط ناوي فنا . يرد اهفرنتكرم ماو ةزطلسلا نيواؤدنماثاك

 ا رواظم كت لع ف وفوش ظّصاخلا ماو

الو: ةنطلسلا ناوب ديلا 34 جدي كان زوكالو يئاقلارنع قؤفحا
 هركذ 3 تبث "اامىلأ

 ار ا اسملاو 'ذ وظن كرول اذا يصرف بكككاو
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ٍْ 
| 
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نلا رمانلاو هرطخظعو مرر قلعلوا موكلاز رعت امن نع ظ
 ةنعوح امقرط

 جاد جابعالاد مجباك عرهاضلأ اًداعْلا تاَعاَوُص مم باتلاو ِةْبْسحلاَ نوزظانلا

 نازواكو َنِعِراسْللا نسا 2 روت | رس اًهلاو د اّلاو

 وأ ةرنعوم و (ٌصُقل اظن ويلان ارظن نيب قرشلاو اعلا هزاكلاو ميرا

اف ةاّضقللَّىَسِلامِنِيْلاةَوْقَو يعل ال ضف نمو اطملارظنل نا اهْوَحا
 فكي نابّصتخ

 يلا طار نائافلاو رماذ |قلاو بل اغثلا, نم ةباَظلا ٌمصْناو ٍرْحاجهلانع موصخلا

 بتنشمل انلاو5ٌُاَهَمْمَسْوا و اب ةأهنف ذظانلان نوليفرناوجملا و ئييملا بوجولاويضزم رك

 ًاضقلا سو ارؤمالاب باَبشالاٍِ شكو باز رالا لصف نمله

 _خس ائادريرهتلاو «وقتلاب ناو رع ناب نمو ريد اتل انْ ظروظزم ”)/ائي 'هئاودبا ارلاو

ابسازع ىننكلاف ُنِكْم و رومالاهابشنناردعرموطخلا داو رتيفيلاثلا ضل
 وملاماعب

 5 موصلة ٌُرسسٍواَسلاَو ريالا لاول اونو يضاقلأ' هرخوب ناروكالو ٍةاضْيلِل

 ضر عال اقبل الذل نمار عادم خيب عانت لصق ائمالاٍةلطاسو دل اًواضع

 ظ راق ِتاَذ اما" ترهطا ذا نييصخلا همز المو ميلا ل نإ ' عياشملاو د دولاب نيمصخلا

مان ناواييزم يون '.عواسلاو .ليوكتلا هيف خوست نام ِولامكلامازلاؤ د
 ترو

 ' لنع دوشلا فالح ءازوجنم) عِساّتلاو ٍلدّرعلا و دايس افلا فوخيرع جوتكام
/ 

 وافلام )وزي مدون عن زاتكتسالاو اعوطاوفلحاذا مز دباب و



 رمل فيك ؤاسشلا داوم انيو دم نزع رتب شاغل
 ىئ ةوعرلا ل احاواحال) ضف هتلث مرهلالا هس وكمسالو هتنبسراصحإ
 ةِسوَوعْلاف_روالااأ ينم اواو ا'هعسْباما اس اماسبن درتقب نا اما ٍةكِلثْنم
 اظل طن هب صْتحيلاف روب وضحب) ورع ذ ويسود تلا عن وك قلاملوإ ءابننا
 7 مم تو نإذ رحاجا وعر اكئالاو دامس ”.ونشسلاو اًعْوَتْسابأ لتبين اني
 كزلاف بيغ ءاغ”اوؤع ذو نشوف باك امن وب ناحالاو عرشسلا بجو ماقلاو١
 باق بكرخأأو انو ميلع عملا مزال عمؤفتلاو اوصل اذا د ويشلا .يوتواف ر اصحاب مدقتلاو هيلِععْوملا باهر اباوع رياظُماو اوظن صن
 وحب وُلمْوُ مزق يرملا ناكن اف يوعرلاٍف وظني ناو اًهفعضو وُ دامالاةٌوقنم
 قعارظمَحوهَلِخُتَسي ِنِماياَعَّذ رو ايد هيلع رج محل اك باق ميع ناك ناد
 ول واهم نوكيا تش سلافلاو عونسلاوقظنم لا ملحان يم
 ا ريب اوحار اريسو "صر اًضحاب رقت نإ كارو الملصي ”لو رعريغ
 نكو مرإكل لَوُحبالْ اوان اكْناَو يوفارغي هاش ةفشلاف ِتاَنابّصلاَو ٍرارالا
 ةءغلالمم الحب اهطِتَسالا وذ اَطاَسواون اكن هرومصخلا باهيزإ يو
 رفا ريس نوت ا :ارلاو اقل ونال ٍتاذ اهلاوي لو اهذجبوا١
 0 هياط ظننا ونوس قون ” وم باكا يمل ورعد ومن
 منام بيج نازاوج»د ا ولون وخد نع يلا وسو قرّصلالا هٌرطضمامب هب هيلعكدملا
 ا , ولع رلل عمدوكب نا رصالاو واضقلاب جول بالاو كاز ل ايازمالا 0 نإف امو طاسو هدر يل ناذ َىيعزاَكلادِرْْلاِن جنعإ لاوسك لاح
 لركن ناو همز رقاذإف تم[ عْهلْأَس وطيف ىعاذاع 5 200
 ةتعباه وع ُكاوفْرملْواَ ضف امو قيل كيكلاق ناف طقادر 000
 ظ طاسولا يلا ةولارنسو داما ةّوَقو لاا ِسيِباهرالا منج لاولاوظن ضدامو
 يعول صن دامرباسيخلاراهظ امد اّشملاو؛ ىلحلا»» ناقل تب 4 يصيب َسْحا نإ

 ٌىرلاؤ ١ الل ٌباسِحْن وينام نيومألا ىرحا رمادا كالو تالماىلل اق نوكاذهد
 اي هلع يما باسِحناكناو عما هيفا ٍَ لاب اسِح ناك اكناف هيلع
 - ٌفعضلافَن لاف ذانلا ماو حافلا از باهتالارجد أ ياسو لمد 0 يَوفاووعرلا
 رسل يل ةّيجملا ميل ٌرلاةبنجزم ناكل لففةَوْفلاِ لاوحإ قا انبات

 نا



 وهو طباع نويل وٌرَحْر وصحيح ون ميف باتي يوعدلا لابن انو

 «:ذولوفاوعدل طم و هاعّذ ا امف هل حال هنإولعو دَتِملافتنالإب زرقالاو جبيلا

 رلعفبرف انهو نشرلا لس يلع ناك عايثبالاب ة ةدايشلا ناركذ ئاف هارب امجىلاولا
 566 اجلاالو نشرريغ' مَن | هيفركخ ناف عابنبالا باتكتفرظن 6| اًيحارس اساَلا

 ةاناذاب ىذألا الشال اس ترف دبور ١مل ناو يوعدل او زهير 2
 قناتنا ممم ُةُنياْطَوةينحاؤبا به ف اجا (هت نكرلو خداع

 لعل اياكم يلاولو, هفيلحنم ىفاكلاوب اكتام تو رخالا ٌعتماف فلل

 يقذف (طالو لهون نوكيناززاذلاو لاول هاوس اجنيلوفلا

 ا مف وو منم محبا حال يزعل ]فهل حاكلاق ناب ىفاوتعالا هزتا
 ااهجربو دوشلاراضحإب و مايو امهرتف يفرصتو ري ةدايزُهلو َيِءَرُمنولَف
 0 !ناريجزمونكلاو نعمت الاد مبرقكسا الشلال َسْفاناَف ِوُطاَسولا

 نيل لوني ماقد اعنا ُهلَسو مدن مئعّرملا عزشدبو امنا
 جال حطم كو لع عقارك وذي وا قتل يظنكو 0-0

 ساو هنلحعزلادالخ الاسد ا
 عزل لعب اولا د امن نوكتو امد وحال لاء عْيّصلا وزَملْوَعَتو اق اونعا هر اكبأ
 يل تركو يلع ُدملاماَسأسِرا امفادعاَما و يما

 0 ودعم ةطاسولاو لالغتسالا ظفحو رام او اًبعاوسشإ الوريفة ئٌرقم ُ
 زق اب ورعوطات وباقات ابنا: لاخلاو (مِاو

 _ اًميزْعْفةارَتعلا ْضَعْيُْم هاك لاحِعا ايو تكلا ملا هزم عراة نجف
 "اهلا كح بلع سف قوُمايورُع باككلاد ريغ وكيد بانو اقف
 لباقي نار الا والمأببتلإب َف ةازنعالإز مر اونالا”مست ف :ءام ولعت بلا رمال نر
 ارتعمافدكلاو | اهرالان وجو هانز ابِويِفْر جي ”هناؤكأ د !بجوي يعدل طع 'ئ

 كييلاثلا ماو ارك «داملعثب اسيل ماس او ٍسايلاجن 21 لاكن رماوشب

 ١ لاو لمبلغ داعب ”ةاعاوم اوما اون ضعتملاو ٍةوُقلاَزعد' «يتلاوصو

 ىلع عولا ب نجد الا وعّولا دن فبلغ نوكين اف حا وَجواٍةَلثْر ع (َمل اح ظ
 ”وبوامتهجر همنا رئاهما كسلا ميلغلاوثساو اسيا ثمااغلا»
 .طلرم نوفا يلع علا اٌهَمَح هجوم بولا اكو وول تنجو ُلَفاناَك

 هلع

 ْ باكل ْ
 وع
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 1 - اا يبيح

 م12 2227230 رسلل تح تحبو

 لاو اناا نالكَسِرْبلا ف عضو رمق ٌداخَجبِعَرلا نونا اهذحاوجَوا
 يلعورااوةن اًمالاو ٍقرّصلاب انو 5 ورم عرمان :ءناقناخلاو قر لقو ساب تاذ
 دق تابعو سيينا كااتلااو ىّرْلاق وص لعب ةنايخملاو بزكلاب اًرورزتص
 ا :هييطتقييزلاف بس ِهرِلِق رماد ف رْعبالو موعدي عرف فرع
 0 و داوي يس سو ارعو ل رزان ةئلئلا اوجالاؤ

 يرملا نوكن ا اهؤح ا ٍمْجواوتلُئنمْث وكيف هيلع رمل ةبج اغلا تناكناو
 نيد عُرْلا نوكن ا ئاخلاو وُ ”امالاو: :,فصنلاب هيلع عوملاو ءايخلاوراظلاب اًدوررتص

 بلع ءرلا نوكنا نسملانلاو مفالخإ طف َوصتْممْرُن هيلع عرملاوالّقبتم
 ةئلغلالاوحالاف نطلا هبا ن وكتف ِببَسٍعَوْملا يوعَدِل افرقبالو فوخب كبس
 2 00 تاق عرلا ا ”هيجوتم هيلا بلعىَرما نجت
 ِداَعُدَقَمْفْنِإَف 20 ارظن زةاّضقلا ارظنت منع بلاظلا' عند و ىزلا كلا

 || 7 ةانشنا 222 جوي ىزلاف هي انِعإراٌوْصَق قاض عام سلك ايتالطتاغاراو ٠
 از 7 تيا معيجو عرضنا البلل هبو اعد 0 هحسئذلاد هنمالثا ظ
 0 مسا ناكرخا لاوارعماب اقيرطلا هطقوا ٍةقرَسل ا واأنزلاب يولع احا قرش كلتا ظ

 0 حجو ادعسِترمءككذ و ماكحلاوٍةاسْفلَبلاَمرايَبسالاَو فشكلا باس ارم موهغنما
 1 نثوه ]م يرلاجز عملو ىلا جربو ةدامألا ٍناوجارمسوبللافْرَف لزوم ئااهرحأ متين

 ْ تاو َتدْعَصو يتلا تفجر نم>ووب نإف الو هب قزف امرت ف وزعمو ٍةبيَرلا لها
 ّ دعاه راخارما اوم عار كاهل دا لوائل و تطظْلْعو :ترتلا توق هانا هوفَرَع
 ٍهوِضِي ناك ناد تيوقواسنلل ميس ناكو اني تاك إف اًفْعصو ملا ةَمَقِد مورا
 ركنا توف "قفا زَفموارب د انو اهيريؤو اًداًّيع مويغملاو ٍةقرسبْد ساكن او َتوعْص

 راو فكي موه نح : كله تانلْ ا تلانلاو ةاطقلل لاذ رسيلو تفْعْصِوَدْصِ
 تكجووعأل رح ربح اطقللر سلو ه>أهنجاد م املاوارو ا مب ْزُرفتنالهنْْسَو ظ

 111 ]| ] ] ] ]+ ةّوق وم دوك باولا

 ربل خراف ٌقْرضيِل بزرع إو رحل كرفت كرطعاب بوس موهرؤف نان
 مثلوا العتق ناو لوألا ندا هن اك رخام ناك دائاَنِاَف هداف ليعاتساو هب رص عطف
 ا 0 نم الزوجين ارم أخ ار داق ِصْفلاو اًوُمْرَقَ 257 8 رويدا عل انا
 ١ سارطتسا | ذ |تومي نا | ةسبحمي كن ناحو نحلاب اباعرجر ني ماو 2 اها ترَر درك

 يس حم ا
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 لزوم ساسلا ٍةاضفلل كك حسني املا يب نم وي ْسِكو مي فب موا
 قانولاو قالطلاب معلنا هيلع قضي هبلعاكيلفنو هل ايفاوبتسا مومغملافالخإ
 ١ ربحا الاي مباوجلا لقا ذ خان اهلنا مجباسلا ١و كيذا ارسلو وف ٌدَّصلاو

 يللا يعدل يع تاوا :طاببلا رم وعِباَم دبع ولانمررظيو
 يا 11و ئكناو ضاق ) زوحتالو نئيلا لها ٍتاداش هب بناذلز رجم ةرماخلا
 ورم امن رحب نكيرلنا او اًوُحاكو مر جؤيرل ناو تاو او
 هل تال اب نم عام باارسبالو ُكإذكف 'زثأ ارمِرحاب اكن اذ يَوْعَرل قس ملوق هين
 ااا يوادنموا ميوصنمواناكيشلااهالونب م سقلا 5

 رضع بالاول ازال اوكزلاو ئيككاو ةلاوعلاو ةيوخ ا امروطنمو ظرتشيو
 اج اوووي ماي ةيرالاو لاول اوكي رسل بوصنم 0 ١

 رويفت يَفلاو .قكرملاذاقر هيوضنتكن ا سود
 باشا تشم ممومتا مف ناكت اق" رحاو ْنارووُرِجاودايكْو م اكزرحاو

 رجا عيت لوا ركل ناذ الآ هني نمو مسفلل ترم زر ماّمال 23
 ولو ٍصْصِخإر ف دعو هو ا َلاَوَم وسو مساق اوزجاتسا نا كشعب روباقلا
 ساق مالوم ١ ولو كر ذكية تنعم 5و اًئِسا اًماجينَسا اًيساف اوؤجانسا
 ١ رح "يف شيو - هالك :داَمسأف عام سا ولو تكلازك# ةهترحا كرم انابجامسقف
 رار لراس ,اكشلا عت ”اقمنإالو كلذ لف ما معجب لع من 2 2و ولو يسم
 َءاَمِرَضاَقبا دول ناكيرش :رجاتْساولو 00 قارصتلابالا نامل بِصن
 دمسشلإلعلولا راو ةطغومتفلاوو ومكر ارح ناكولوو ينقي جاتاولاركق
 اهلنا نيالا ١ ةئو مِلطَيَألُم ةطبغوكراناونطلالامزم ٍةٌوِحالاَر مد ٍةَصِخل اونو
 نم ثيصلانضِحو ةبجاو بسحب اجلا تنال :ماولر سجل لو بيج كيلا اهلنا

 58 ادلاكيم الادب لو لام اوُرلا ؛ةتوومولاهكانيل ملام .-
 بأ و الع هب اجالا تاكو يج رشا مئتماو مرح < امْلطَنإ مسا رولا منع
 طقبالو ةَسَِملا اولا أ! ٠١ كْنلَف ٍةَعْدَسلاِف داموا سيان
 206 اورباُبلأ عارصمو قل جنز م وا
 دم نب وولاة اعلا ”اطبت إف ٍضافلانم اهوملطقلي ذم
 و مون وسلا نطقت نك ]طب إو* هَ هسا ميسضن بة يسقلا رم م عسجو
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 دل ا ةدعفسوسَقلا لطشالو هان َةمسقلا نم»

 نس لسا ة نوع اطلا لج نَلَمأو ا ْ أ

 رو لو قوموا اوال خا مسا عتابا نرماَبحم اًملاو

 تنال تمرقولو اهيفاب خلو اهي ءايموخبا دكرخالا نود دمتقلاب امزح

 كير ناكا ذا الا رحال ابكر ارضا بحاصَبلَطْنِإَف قابلا ِلضَيو و ٌيَلَسللر حلا

 . الشور نجاول ا لا تضنناكولو ْرْخَالارْبَكيِف د د عافتنالا مكن يوب” صُم

 "ناواومشةمقلا اواتْخاٍنإ نواف َبْيِجلاوِّيحَز امها فصلا د ٌبحاصّي لطم

 فتكذ وحب سف ْوُحا بل طواوُر زاج عويشلالعاوُوُمَس م ْرْمْساِنإو نْوكَتلوْصْلاٍلم

 كوكي ٍيصِئلازاوف اكوا ”ةَيْسِقلا بلطولو م ٌرُمامكوكيتلَصتاا ذاالا ٌنورَخالا اريك

 ماقلت وباع مب وكن ةسسحبْلطو قرش عن نب تناكول ذك اوبيجلا ياك مهن

 َرَمسقْوهوَو جالا زايعايسلا ل مالا غ اهنانْستَعُف ةنمتفف ولا طعاما فثلا

 تاّيِلئلارياسو نافذا مداد رجال واذ لك د يرجي امناد ِتاَفِباسَل

 جانا تلاصالافو نبال ارارلاف د قئلابضتتالىزلا 0

 راو الا دضالاو نزولا, بوزولا فم لكلاب لكل ابشن اًهانعمقاَمو ْ

 رجا تلت للهم تاك اف ث د اًمَشْناءاصْنالاِدَصِنَوبِواَسسءاومْا ع

 209 ب ”واَسنْمٍَءاَقِر ع ْرُكِي ريد ظُحو امجد ار اَرجيضْخنْ عاب طك يو يد مواسم

 الكس و وواسع داب وا ازال مو جوا يرتسيني ادم كرع

لاو هب كامكلا ارشح يندرج لعلم جمشواٍض فن يِطنم
 يبا واييصناكر ولو جامدإ

 المسا جرح :ص ءاكرشلاو امنا بّتكَناِلّوالا مزج !ولع ٍةَىفَر ٍجاَوْخِاموُمة ير وا ناك

 نلت 10000 هسا جرح متل ذالا يلب يذلا دزجحلا يلع يونا ٍةصَتَ جاّوخام ماوي

 رابعا ٍديز ساب ةَعِقر تجرَخاو ءاَوجالاو مسا عاف ةرلايق ٌبّتكناو ِتِلاَّنلل

 0 ”ئصب ٍريزل ناك ناب ,ةَفِلَتصااًبصنالا تناك ن او تلاّكِلل لاخلا نسي

 | ءاهتائبم تبني و و اأَدَّحِس امْلَعَحَي رمز سل اوهو مالا الع ترج قوش نلاثلو

 ٠ الابعد عاقرلاو اجلا امنا تيْيو) امم لع جرعو عاقولا يفواكرملا
 | ترا وحذر يلعو فرلا نيتعق يلع بريق نما وو لوا والاو

 | , دل ذوكرتْلاَو ناكولو ويلا فلا لع جوع ديلان كيتو اويبعلا
00 

ا هم ةدييعتل الم ا ايدل نا
 اجد اكناو هكمْلاِن يطع نّول

09 

 رض 2 :

 نيف
َ 

 ١



/ ٠ 

 َتوللوٌقَرلاَواَبلاِف نكي ولا تت ضن جوخا حاف راو ل ووقم

 لوقف هيلا زاوخسالاو ءاكرلا ندي 2220 ٍرحاو ىلع كلبا مساقلا قرفباكو

 7 نَحاو|ريؤلا ب حاسما جخناف اركي يبو هانم ٍضوُط حالك

 1 تلافلاو و نلف سيلا حاسما عوخناف يالا جدع“ نعقر حاد لّؤالا زكا

 ”ئلثلا ذحا فصيل بحاصوسام ًالوأ حو جوخ ناو للا بح اصلن ايِقابلا نينو حيارلاو

 __ ذل بح اصل نبق ايلا ئئكنو عبارلازخإ رسرسلا يحاص ١جوح نامل َوألا

 ىيئؤشلايحاَصرمِدأَسْلا نّيعتو ىسواخلاو بأ باو اة بج هبح (صانبا جرخ ناو

 تملاغلاوشارببؤ شلاح اضزمسا جوخ اب نيولوك تلا بح هسا 5

 يال ويارلاو تلال خاف صِئلا يح اصمت ءجوخحنا وٍِفَسَيِلاَّبِحاضل هل 3 (بَلا نيت

 اقر يلتف فيلا حا دلتا اكد ناو السلا بح ًاضارسو تلا ٌنّيعتو

 5و انركْداَمِدعْجَرَخو ٍةَعْكَر فر ساَسلا ِحاصو نشف ثلثلا بحاصو
 نعوم علوا صم ِتاَمِياَتُسْملا مد سدد جاوا يك ْدَعَق هولا جارد

 2 ٍوتعو باول ورظيز والو ام وعَوضعلاَو مالقالاْن وكلب عاقَرلإ

 فيلو لاضتالاك اًرِح ٌؤحاو ضن اَماَرعْنِإَ جسق ماسلا ٌقعتنإ ايوريرَعتلا

 أ طاح رسلان ' اصناف وا ءاملِبرمَناو تان و قاهالَبخال اها

 ْ هياط رفا اهصخمو لاقت دفاع اهضَحَتوْرِماَح اص لاب اهضعتو

 قيخانإو 0 لا مسام اممم ايتلشك عت دوج
 :رلا عمسفلا ه نهد عابو ةمافلاب م ةحِسل هج رييؤُلسو شو لصف لا

 آد رابجلا ىِرْح كِرْصلاسح 16د زل اا + اعلا ةْوحْلا رونو

 كلي هطول صن هدرجلولا نائشْلاك ل سشجلا و لَمخا اذإ يود انامل تَماَتَحا

 وكل ويش : هب نكمل اذهو ييطلاو بساط جالب هس اال

 وا فاكس وامل ِوَحَتلاَو مص دعبل ألاَو هحَو عدلا همس هوو

 رخال وولاة ٍةَمَضّملا(َمْدَحا اعد 3 .اهييعو واوفشناب اهُنِمْوُؤِحلو إد !' يا

 انام نكن إف نئينبَس تولع ّنإو رخئلاوبجاو رولا ايلول ياو

 2 ناب يَسضْلا اقدح كوول! نينوداكواٍنيداَدؤ اكدتشا ذا (ّمك
 ناتطاكلاو ناَاُدَلادْو جد 02 اير ناو اَواَد اذهل (نْوناَحَو اًداَد انها

 مما مرسلا موتا كلك ايلي قرف اكرتتساو لو اًوَعابَتَوا



 ٍتويباععشملا ناذلاكربجا ٌةَفِصالتم تناك اذ غياب ةقريفتم تاكنإفرْخالا
0 4 

0 

 جاف أكت ًةيواَقع تاك نو عي ارجل وق ٌرفتعْتْساكْن و "قَحِرْفالا اما
 0 رف لاك دوك ناك طيرطلاو كوش دك داو خلا نيك ارحبولا

 أ راوتافوٍ نكتلاو ند عرَبخ الف زارفالا ٌةّمْساَمْدَحاَحَ ةَسياَبنَم ضال ام

 7 عون تاكناوام رو بايْئلاوِر اًجئالاو باودل اودع اًَحاَناَفَع
 يب وأو ثا ِتلْكَو نيا نيب مولا يبدا وبك مقود وعدي وسلا
 ٍةدَلككاكرَعْ ِيِوملا ني ناو عيل ا وجلاو زك سمينه شلت نيب ومقلي واسم
 اك را اك كاطع انيطرحاز ذتوسل اب نيكيرش سبر بعا
 ياتياموخحألاَو ةمام ايهرخا مف نمناَنتبِوْبَع ا بول

 راججاالفررن ل1 عيؤبو دب ىسيسخحلا”ةعوق هل تجرم مصل يؤلا (ُمْرَح
 ريك لبو اًعنيريبكلا تل 110110110111111
 ىبنجرماعاونأ دااهوكور وكادتو ا بوُنو بعكس اًنجا تناك نادرابجلالف
 ١ًئءاورابِجِلالف (ءاؤداوا (انحا ه هسا اضذحاب لطف يورو يمدد وكن ويم
 قير نضال يدون ”زييقل اود عتو عاونالا تطل تخاولو شارتلاب

 دا دامو ليوعتلاهمسق ة اتفلتمو تابت م ايي بِي اهلا" ةيواستتلا
 ظ 000 وخال 5506 اول اَولْعستلا (مذحا بلطف” فسوق لعام
 العلا وتب فلا منت (مرحا بل طنادرمح ل وخاي|نيلاو يحاول و اعل[ خي نا
 0 ع مشان ْوَبسِقلا امزح ف هذ اهزيب ن اكول و كل كف اعاّنسُم
 كين 4 تردح "تيب رادلا فدا نعو| "لي دصالان انحف تدك تاكد
 1 وخان م دون نا لع اواو ضيالا م دنو مهب بناجيارلذ ٌصتخلا ام : َهَعقظبْحف

 ردلاوةياماضْزُحأن زخأ نا اًوبع هيمي ن كولا ذكو م اِلادسقاوزهوملاَِتناج

 ناُراَج العا ضار و ل زج عاما هب امس
 .٠ ع7 1

 يفنلا أ جخَيمُ 50 نقلا كنان دوو درو سيفنلا مْ خماس ظ
 نأ اويعام يب ناكوايَي ولا لدار يكد 0 مهب ن كولو

 00 ومو ني اوتلاب طاب فنو ومش انوام
 اهني يَعمءوحِزاْها ب باع دلال دو قولا 5 يار عنلالتو
 بلا 2مل اك وير ناكنإف زز زارخا سمس كريت اكو :َكلَمئزلا' اوه ملح حامد

 يمد



 لكك نةثوللاو نزولا كي ليلا يقر فاو :تيليلاوف اقتل نفي

جبت جالف ناتإلا تح و طفْنلاورْيتلاَك
 اليخ ةرونلاو صلة يضر «وعيوز و

 اغار عز ومش ةتالوايزوو
 ينادون أين نوكمدا الا ايوخي

ِوص الاَهَّمَضْو الاد”عو درماَّصر|
 ا 2 اجاَمْرَح

 2 ايفامنضالاٌة قدا اراناو

روي ذكو حلا ٌدكشا نان ةيضقنا
 يوقد و ت

 نا: ةّرحو امف مدمِضَ دانا ناد زاج
احآلصق ناك ناو زجل ل اتش

 نافز

ُرَحو اهْضاَمَْوَمَف ةمضوا فام الاء َّيْنق ضدك كَ
 سفلازاوجلاعلاو رخالا ع تضاوُو

اك نم ةلاقؤامقفوو عسسل كدر
 0 تن

تح قولا عيألا مقار ةلاقالا تكل از رفا ناكني
 ةينفلا ناك 

ولت ودم حراج حمو تانك نحو
 م1 فوقواسط ف

نعالر انجالاَةّمشف ضارتل اليرتشسالو
اعنانشت ايفو اهذعبالو ٍةعَوعل !جاوخار

 كل 

ميكو راهب ناًماق كبديل
 0 ماتبايضاوتولو بولعتلا 

انتقال والاول كو دل عدرخف هزات تشك ريشناب داَكسافّتَو
 امر 

رشلا هنجوحا امتواومسْملاِ لبا رانينيز الوقت نا ةسفيِصو
 2 ياا اة ع

 الف ؤولابح نيو اَعِنبْتاكَنَو 1و ٍعيلاطول ؤرتنب
 ٠ الام هلو الحال

اَشمواةَمَوايمَ ايام اهتم ورْطو انعالاينفتاك
 2-0 ناز مهن اسْطوأُ اًمرَه

 اصخازهد ضالامِجتارَه ع داب ااهز
 الحل باطما ايار هسا

مدق'ناربغنماضحدارهورارلارضجنازك و
 نك ناو تم 

ف م مالا دةتمقبلاو قلو ةانقلاك نو
 7 اين ةايارا ًاقكتدإ

شبك انمملاب رواة اال او
 ولم هدب وه اًهيتسإَبت عافتنالا ا

 ل كيفوٍة رج لا فض مرغو ناموس وافتساومب جدن اف رجالا نضنمعو

 جالا نزال مساويا وعشان خوك عفو :

لانمّرَح انو كد هلقِءاغيتسال د
"ليلا ناموزاّرلا تُمرعْساول اذكو او ةرخالا ضل وا

 

ص اولا رجا ف صن ميلعف لْوالاويْوْنوَْ
 قاقلا بنا م اناا ع ر

د2 اممِلَع ةوخألا' عقوبوز وب لبيك
 بيحان وللا ناوبحلاو ابل : 

3 
 و 24
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 ' ئةم ط وم عادم ماع اوعي 2 نوكيل هةر اسال الو موب ام



 يوك نيرا ادله انلامجما نؤيولاَو مص عحتالو زييضلا هل ءبريِصْس يع ءامْوَح ءاكالا اواني اقَوصْلاومضاَعز .:امتاجريلاب مْ 200 ةمسَقلا تصف واَملاَخميضالو عازم رحال :لخاامتٍضْناَوعطت ِراِدِْيِف اعئانتف سانا نير نيكي 0 نما ا زكر و تك ا ردتكل ختم ع 2000000 اًقلاو يوما ستيلا تاكا ذاو ِرِاَمعْلالولاو 2و ووسشلابو 0و ناخدنو ناخد( 2و يِداْياَنِو ان 0 ميم وك دسم ايد مَصْوْسا لوغو 600 ماى دانضونلَع ع 64 ا وهذي م 3 1 ات ىلا قتال يتبرسفلا لاب اَجل:َم اب ةيبلوماقا نفح اولا مايتم طور عضال عامج يداف ادا ها صيفا هكدا 17 نقمالاو نزلو قانا قانركْد اَمَْحَت اكناو كر ! رولا ول سرمدن ناك ن اخو ةكو 20 ركام يح ننعم يارا كفو ووفر نأ :دضقنو "كاين ,ناو وف ويم نإٍنيدلا ىو راين عاب صاروا تناك لذ ية ' وباع يوحد يدا ويعم ..ة.اقنناور ايثلا كرتيوف الاف وند مية مسؤل تال تلطَب تلئلاك : ةرج سا نإ ضحوا 7 "مف ترجولو ُقّقْحَت ناد طا فلوس الد ٌلباق ٠ | اك رقم نصح لو "كيب تماق ْنِإ تّصفنا زاره ةّسنفلا تاك ثا اًطلَغاَمدح جوان |مريطتاب مشق او (ماق صن ناب اب نماوتلابّمسنِلا توجو را ؤوبلعو الذ الاو تصف ءالا م ةٌرَصناف ٍيملاج طلخا مريساقلا فوت عاولو  ةلداعةمشلانإ ووو يلا ماقام كرشلا بلاطو نيلكتلاق حف سفلا تست ظ 0 تضفي عدلا لحفل 206 2101101117 زفر ملولو تّصقن عاج ٌعبسوهاذاف 000 ار ذ فل[ بما فرعولو نسي! اخلافر رد امنا ري يساق ار ويسهل تضقيو نّحيسةنيبلا تماق ول نيكل مس اقلاف يلي منكم :يتيناوربلا تفئليرلدي تيحلاو ظلخلا منام نيرو انيح اًيحِوا اًطلخ نيكرشلا نحاجا 2 رالي مسا ذادةَّنمو 'م ِهبِحاصل ب ِدحلو 135 ويس 5



 ير ٍةَمذ وام نوكنايلعايضاوثولو 0 + ضنا عرب لع امد
 اع _ 1[ نيضوبقلاو ناكوتت و ؤكرل اذهل رع مد امد اه
 سيب طولا لاكلالا تينمام فزد كروان اكاسأف ٍداَجْحِلا تعبنا
 ندا دو رم سيم اجت وكنا ةَيْنْبالا دفع ارارل زم اماو

 نا اهو اياك ذالجإ فلل سوارا يضيع نك ةصعلاوةَنْو
 ”ىفلا بخ هب ضنك فرط كلة لضرالاٍتيِنقا داون اممَتلا متت ورا

 فل افيو نوكأ عوف كلا نم بجي يوطلا امل نكيمل ناو تيا هيلع
 نفؤيلا ةجاحل وعزت 6 ُمُدُمَو ةصاخلو خذا ةعيس وم ماعلا فيو ماكو شم

 85 نإ نورك اعد ةيرعلا عضيسعي نا واكرشلارخا اعدولو هد تلا
 رالاكابكاسلة بو اح ةيرفلا نعيم اولع ةعقاوٍرابجإلا ميلف اون كَسمْرَك /

 لالقو 6زووألكزوكواذرعز ىيملاو ىضسيلا ومس زوالف ضاق ا لاق اهنوببلؤُعم »8

 قيتعلا ل ىلا ناكر فاوتعلا بانك هلق نا دع اجْكِوبا 1

 الك واول قانعالو لاك والي يدجللاقانعايالف اَقطْماهلكَماَكِلامنْوكيَك الرس

 عفو ٍفَسو|سعب ميلك لا قانِعالو بو.جلاو وصلا ق اًنعاالو ىف ولاويلعفوقوملا

 نوعا !ةامعا هبالف مزال حدب ا رشد تعليل اى ركاوقَذلاٌقانعا

 ب هجم 3 د
 6ع

 تكلف وا كت زوو كتتعالاقاداذ ذم وول و مربرعفلاو فانعإلا مزمل

 الشو االدوني د ناوٌىتع بقوا كواقعوا قم قستعاَد در كو ل

 اهلل وعلو ةباكلاو احسنت اة ةوطمتماوْلل لقب إب تيا وبكل

 تناوا ُقَدْصوَح 5 التعلم ُتٍلْاَواَ مه هل ا َلَع

 5 كنق تنمو ار ظكلعِسو ةمتائانكو قالطلا ارضيه هيو هبي واس

 اه او وحالة لك ولو قيال ]بقي )ناو جوس انكي

 ق جو لوطا ياو ايواوحاَي لَو ةَرْحاِناَللاَعَفاقِيَتُحِوااعْحِوَبَحَ

 رحمن) لافف هرجع دبل طوس َكلابز اًمجاولو يور كازا يس ناكول ل
 لاقورحساوٍرلارَمرُع ١ 2 :ولو نان هرئايبو طي اًبَحالاَكَصقو
 وحان يرخان لاف قرط "أو ًاوماوْمحاَدولَو مابي 3 هيدر علمي ثدرأ

 فيد وباب 2 هتواذكألو هتماكو ا يَِيساِب وا ىالُوم 1 هديل اقولو جئتك هك ا نا



 ةذضو توزالاقو ىوسدازاإ' هيمالاقولو ةبائَفِفِمِياَرَحر ابوارنارخوت هدم

 ْ لو قتلو ويش بط اوسْوضفو نوم اذان وكنا الاَنْدَوإ ارهاب مقرر ىودلاب
 روح ناو دوغ ول لاقولو ٌقتعبالو لبق هيلع اكلاة زكي موَضَف هايزطم ا كان
 ضم و كلا ضعمف كتقنَعاو بعل اقولو َنَخاَوَب ُهَكَلمادإفِحََِركِرارقاف
 ةزخإلهفاطا ع زموع لعق انعإلاو د تاتا فلا وياعا جو ٌهكلَماَذ ارحب اَرْفإلا

 هكا و لوتعا ميو يو كنيرح و كيلا ةكفتع تلَعَجلاق ولو نيمو عياش
 تعاون اَجاف ًاذكيلوقنعا) اقوال اخاف لبق اذكياعُكَتقتعا لاقولو ٌفتْعِلاَتْلِف
 روب را "كف مص علاوِل احق قَتَع عاف كريغجلااذكولعل ٌ؟َةَنَعالاقولو
 تقامورتن شيد مؤخولو مدلل قع شف حتييواذك اكن اهنا لاق وروائباومرحتوا ةرلاَنتيماد ومحتار عَتفْل ولاؤكو هتمِقوِلِعَوَوَنَع
 كش لان ن وكي ناذ وك هلتوونإعمأو هدبعالاقولو هتكون هنَمَف نضرب
 1 سد كْنيول هنع ”هب نكن اد ِرَضوَصو انياب وا ايِصن اكن اوتعو طيس
 ناكا ااؤهو ّىَبحيَمل 'ءلامب|ن دسناذ ٌوُعَنيد ل نجع هَنِصْ ناك اب ان وكينا
 41 يْبإٍتناوُِجْووللاقولو وتحد ا ٍبَشلافو رك ناكن افبشلا وت
 يقين قاموا د افهم قولد قّتعلاَ ادام يبتلأ ٍتْدِئنو اولا
 لامفوَص ص ويكشلال ؤمصٍرَسلاَن اكَناَفَد ٌوصنْنإو وعئالال ولون ْؤكي نوصي
 ِهوَبْعللاًمولوْق تعي كبألَف ٍِبسّشلاَف وَحَمناكوبَدكن ادق تحيد سلات

 قع ل كول وع اذا مص ترزكد إل ويخياكَىَلَلا نا ْلصْفَقَم
 ْ ا 3 هلل وا ضل مانغا مما قيعاولو اًوبكسو ان اكاًوسْؤم هلك

 7 ياا يس عبس اك عتاب يإخعالا قالرمافشالا ف يارا
 2 .لاوتع)2لا زتعاو وتلا داليا جيب فاومع .”يتعساولازعلو لطبق تولاو
 تلال ولورحألا نتعب اممرحا هقدر رخال «لخادر ٍرحاو مالا تاكولد ملا
 كرسي ذمؤ هلو باس نكن او كلل قتع ديم حاول هل كول يعاولو الئ اكوا ق يعتاد تاكالياحْركولاَوَمحْرْخْه تبلت هيو هكون حيو
 ليفي رسوم ناك ناد مكبوس قيف قابلا قب اجا ناو ا ودلاَكلَد
 نادل احارسؤمة ير راك وكر لاوحأءاليتباوراؤقلالإ دى كسبت حبب |

 لولا طوب 00و و هيبضن همك مد هيلع ويرش بيعت , ل يري
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 ا
 ونال مرن داي يا اعملو اسوم وتَعلا نكن

 ”كضوا دلاِف ابا ملك هفججا دز هيىلإ ُىَرِصِب د هريغْللعْناد ِهيِلَعمَوَق 59 0

 يلو بسد هننففن# 0 را د توق نع َضفاِ د اكو هُم

 ولو وقتال وتب ظإل ٌسيعم ن اكن اف قاتلا اجيِراَميِلاِح رابتِعلاَ يي

 هقعاواَوْبَع ءاْحَب واكمل همن هُعَنُجالَو ٍهيلعمَوقرر دينو هبل كلو ف بلا 22

 رهف كاؤف ويش مق ٍةُمقِب ؤنامُهَب 250 :(ًهَوْضْلا ب ِهِيبصْن ٍةَمِقل بسلا بابو

 أامهع ْمَسيِصْت وع ٌقَمْعاف ٍةَمِقلا يبو اَسكمِنيوبِعر مهن موو هلك 14مل سو دوسإع

 بيكا واوا مبيض وع فما متعا نإ [ضؤلكا ةَِق يعبر سو موهو

 متع نو ِمِعابْرا لع مزمرحل كن مؤيتكيا لح نكي امنمرحاو لكن م كيونسلا
 ناكناوَمِذؤ قابلا اكينلا فرضي ِهِوُيِذ امو فاشل ياو ٍلّوالا عيمجيلاٍي وس اَيوم

 لاش عماد بطل لكمواو نتصل ٌفَرصِّْصِْفلاناَصَقَتسلا

 وتلا ديو لازمه دنهنلع|ذ امل وألا ليو معاَقَرَم مقنع ناَوُدَي اَسَالَواَمْربَغ .

 7 دق نذهب عوح ِتوُلاصْومَق هبي وس عاولو هي ثاكد ِهِيِبِصَنف
0 

 اوينإلو ابو (ساع نا ايما 0

 دبي هج هبنميعج 0 ا

 ا تساي أو بوما ل[ مْمعيالو لوالاوب منع
 اهل يو الاينلتلا نم يكتف نو هسضالاوْخال اني او ولعا ع 0

 نموتعبا )ئنع عرفا هَل وجرت اًهَماَْبعَتَعن او زرالاو سعات هوه امتع ناف

 مط حوخينإو رسم ىتع ق ٍمِتْومَوْنِو بش فاحعاب نبك تلاَْحإ دوو اولو ٌيوْحآلا

 كواودل إما ناكول ]ب امكم بل يقبو ٍثيراولا لا نوما لمسنا لاملا َنِلِك للان ِم

 اممرخ رخو اهب نانا قع لكَ ٌوْبع ناكو ور تبدا تع او ِهِضْخ وانا

 77 دف ورايسيىيعلازمكت ؤاملا طشملا ٍميلع ٍِتلاثلا بون موق سوم
 قيرطم ناكن اف رو ,ةراينخلب' مللم ناو ريدم ديما

 ءرتسدع وتعب رماصفِت يرتْضاَ اَوْبَع اكن اب 'هكصتيْووْكل ايلاغ كلتا بوصف



0 
 0 ا
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 لوقو باهل ىرشلاك فلاب ؤصْين قوطي ناك ن اف ير هل ٌصْفِشلار صو رعت
 بيض بيضي عاواذ كونا بينا غلا نلعنا  تفملاشلا ليوشملا ٍيَرَس ويلا
 0000 ركيرش بينو ' هبي قاغاولو رسل ٍر يعمل ونس اٌمقاب مام
 كلارنس 1 فرحا نقتعارم جارتدوا اًوبَعااكولو نَميلالادَع 0

 00 اهلنا يذلا فصنلاوا هني ْوََعا 3 اوتيناب يليد !١قاغتعالا هوب .

 تدع هنعمل اقاطملاق ولو 00
 107 تاع ِرَبَع نشب ناظم عابولو ويضل كم
 يم : كيم يبصتمو ارح كناقاكإدلا عاق نإ امزمدحادلكلاقو ككذكت
 ناكولو ٌءَدفد 5: وتعاف, هِفَتِعقَاْجْر كوول اذكو رموقنالو' هفضنرحإو نكد عونع
 رس ا ومادبلا + سن ٍْمْؤَحا قتعاف ؤلسرْس حالو ”منضر رخئالو ةتاث يحاول وْ ْتِلْبَعلا
 ينم ميلر ولا هيلع م يالا م اًوسؤم ناك ن اف اًهنرَبِضنيلا
 ا امن انا ٌق تحاول مزمل كلت ِهيِلعَمَوقْقابْلا كتب ام لا

 عوف ريدر 0 :ءاملَعْقتَعارمالكو وا اهم ناليلاؤجُو و
 7 ارزق لصالة بوسام 00 و سم
 هيفا ضمتاَمهَ قانعالادج دهر سكاولو ويكون نمْتْؤِخاةمفلاءادال زنق تكلا تام

 2 ةميؤلا بدرع زفتي فلا زخأإ اذ اب 0 اولوِوِتْمَف
 0 ا «.راسيلا داعولو هنعمل ةراوًميقد ينل ببن يفد صو
 كولو ذيع امم تس ىَتَعْر مق لعلاَو بالا هَمَنَعاَم اهلي ٌرحوِبِصْف لاقولو م 0 تمنعاذاوكي شي لاقا
 ظ ١ نبك وعاد دوب اكول ايس ومن اكناواهَمَس
 فاز لزم هلق رح تف َلكَقَتَعا !كلقتعافوربعللات ولو ُحْدعاَمنِم
 1 وي كيش لاقولو ”كمضاونوُذلا
 رول يضيع باز كح نفك كك َقْدَصم صيف الاو اههيتفهس ناك
 ٍببسْنْمْجَون وعيا تايلكانلا بيصنوتعي درك سيلك نحول ذا ناو
 0 علا فظْو ميما وبعمل اروح لعوامل
 و يم تمت رخل يعن يكشلا حا ع ذاولو ولا ته حوا
 اب ماك لخويا رسل ةيِاهلَخاولو يرسل راردإلابهصننع

 7 ناب



 نصل مداقتوا ٌباَغواْدَبعْلاتاّمن|و َنيِمَوْملا الحجي مرق علو اًرنصاحْحْبعلا ناكن اذ
 اهتم وهواَرْصاَح ناك اف ٍةعْنَّصل كمْ بْرَت ٍفّصْق اًفلتْخ اولو قع ف نضل
 باعوا يلا تاموا يكمن او اكرنلا قنص لأن كسر قات الادب نع كرملو

 ىف افلئتخاولو بد ركلات رخل الو انما فا ٍدبعلا لوف الو وتملا قكيفلاف
 النا وايرلام نان شولو بضل اقوم مامي ٍنداَحَق اخو منا صف بيع
 ف كوش كو ولو الفاو رسوم ناكن او اينو اش تلمع ناكناف هبت قتعا مم
 211010110101010601101010098 هش قع
 نام د 2/كيايا واط ناد لبكولا بدو رشا يلف يكس ٌبيِبِضن ا 06
 ! بقعا يربو عوام لرواد ريكو بعت دعا مالا لاو يد 0

 لول يعلق محراب 0 اسيبلاٍن حم ْنِإَ ِ رس ومامضو بعت د عال ريخألاوكيرخل يع نارخ
 امَْحاَرَف اف نكت نلم تامولو مبوقنالو راح ةيرل ناو وخلل فض 00
 ايبا هوَحُد ٌرمبوفتالوةْباَِتَلو ريل طبخي تعوخالا اب هبَذكو ُكَبعلااذَهَقَمَع اهب نأ
 ٍدادجالانمملوشاْدَح ْنَحاَوا ْهّصاْؤا هاب |عوبسلاٍل فا نموشو َككَمْرُم 34 بق وياتكف
 هُكامهَيِلُع ع مَ اولفَس ناوو جالو ا دالداوو حالو نمٌّدِحاَد َكَلَموا رمالاوا بالا ةمجْر م تاَنِجلاَو
 ايفل وراعي اد أذ اًايخاْؤا تزالكارقق
 لطنؤتنولو العميم (هي يرش ا نوي جلاو يبّصلا اول رسل و براق الاوياّسوِلاوخألا
 يصل اكنادألإد بيسك مْ ءفتو هيلع قت يو هلوشز اجلب كن اكن اف ليوا وا بقذولد
 هيلو د يوم تول اوم ل[َمول و زوكالذ ارسونمن اكن او لاكآ تيت هسففنو هوز ارحم

 59 هيعار ناكنإف يررشبلاب 'كلَمْلا و تال نموا وازالة 1
 كابو داب احح عيبلا ناكولو نيل عابد قتال نوب ويلعن اكن إف ثويرلو تكلم
 ه ايع هل لامالاث اودع ملا 3 ٌقئتَغ اول نشأ نمي الا وربومَوَل اكو اب[كلاْذَوَفف اذرون لاينم
 مقوم وع دع لما ٌويبعْومَعاولو" "فقل "فره دويلع ناكولو الل ضقمَع
 00 وأ 60 ب تا لاول عر كوكو دع ولام ذحاو يبو وشرف هي 0
 ولاا ضبان عاق د وحي نا علا 08 رتب رجال كل

 كعب ادا قروْوُمَعْونعْلا عرخن افوخامّيسإم يوصل وافق د وا رلا رح ناو ارحل ظ ُفووُونَْويول ْحْنإ :مصرحا مسربة ١ ٌةوجاوْ رت و َقِدابِف بد وٌىنِعْلا قود د
 قت وول اًاعةُرِحاَد او زج وو برر علا ءامنلا بتكين ازوجيؤريكهلابف فلا ٌجرَخْنا و



 | كلاغلا دقو و انام نال ةنقوبا رميح هين اوناكن او نارَخَلا َقَرَو

 ْتلْثلا اًرْيوُقَنَعَن ناباَم يذإاق 'علا عخذرإف ٍقعْوو فر يورشب حمي ٍقيافلت

 0 ةعرفلا ذاعنو هلكَقَ ءوِباَمىَذْلل جحداو هاَنلثْقَمْعْوْباملَن يزل جوخناو

 4 1 ا ا لش

 يكد رع ٌةَمْف ف دكمأ ناو ناش نينا نوم تدفن اشم عم 3ك قو“

 'كاتلاو زجناتل ادار ولالا ١ امدئلتو' بام ناتو ةَباَمِدَحاَو هَمق

 ُدِحاَو ةدْناَنا اؤعجا نور واتم نم هْىِقةَعد اكاَوو وعلو هَمقْنكرب ناواكؤح

 0 لج ب تا همر داق نجوا دما وا :

 '"ة ٌدِحاَو وو ٍمَحَفر فرجع ِإ هنا بكف لضفلايلا بوق١ الا يارس نانوككو هتلث

 اًديشولو هات قع لا وجم كيذا جاو يقنع ميسا جوخت و قد

 تشل وك جو امغإب يصواولو ثق 5 'ولاكنينام يَرِخاواًوْجِرَتَرَهمَْحاَلاقْرنا

 ٍْ رض ٍةرعلام ديبعلا رض اَمَقمَعَأ اذا ناَطْلُسلا مفدعا نما نإ هقاّمعتراولامزل

 امس ولا جوت الو فانعالازم ب اسكان واوقمع ٍكلشلا نمكلا جرد ى 0

 دبع نولي قف ونادي عودت

 1 مسيو قاتعإلا مول و تلع نم همقوَبتعتو ل الاهم معه جوه ف بلاعب 206

 م ابسكتو نول موب تدوم هوو عين مو نذل وعم و كوب هن بكام

 | قتعاولف متوم 9. نب بتل امني ئلا نع مقداد ممر هب تا امنينلُتلا

 ] وح إذ م 0 حا بسك اووي ةيامزك مث مدع ال اوبع وبعمل صبوملا

 ريك تن نجيح اف ةعرفلا بع او قع ضْوحناو نك هوقعَك وما

 الضو ونوم ضو هل كمي معو جيون جوج ندنْلكَتِعِوَّسَلل

 بشلانمُذ5َ اعين ييوانلان وَلاَ قلاده ككذ و تالوؤقزلا

 نايمه دي هو ةياموهو ُهاقَدعا امنع لركن كيس وسو 5 12111

 اقل كايا هيرو نايا 11 : م15 ككذو ناَكَسو
 يزلاف نعت نوم سخي ةام لباس اينما هجرني شالا طعن 1

 00 تنامي َوتعإن ناش ل بدرا ةصشو 2 هيّوتع

 ينيسلا توك :اونلاوْب واو راكالاب بتاخلا قَتعوا ترجو فصين 30
 أولو مهد ؤفنا ُهْنِمه تقر عاب دا هرشف الايزو نغأوايلاب نعل ١ لتاولو تكتل



 ءالولا دوج هنعمل لولاه ذل السرب عقل زهو هَل لو الفويل
 يلو هداحئاوو والو ايعتن قيدعل ا رعدلشب .: ذبايكو فيُحلاو و ًالاوملاب بن 6 ونيف هو

 2 7 و«ل عر

 ناد مدلول ٍمرلُوِلَ الع ناوؤز : دعي ميو سب ويظل تن تياكو ٍمقيرَعَو يدعو قب

 راسا بوزير وت رولا وني عدا نلت قينعلايلو فعن :دبامكو قيتكلاق تخلو لْعَس
 ٍةفيلا هاهم قرا مّ 3 نم م امذ ناك اذا اًمْرَح 1 ةضاوموامحلو قيل داق ادعالولا

 لوضل زيدي بلغ كو لالا تّيبِل تائب زاق اهو برفناف وسعت اصلك نكت
 ةوبانمؤاشلا“ مماوا هاوباول هل اَنِتعاوَرْحو قف ماَعقرا كيو ولت نا ةندونمَو
 لون وت لاش الآ 3 بيل اولا م 3 الف ةَقيِرع مما هيلع لو ماوخ
 ءالولا تب * ا ةيلزلا ةوطلالاو يوب ناكولو هيلعمالو الخ اح 216 ديك

 ندر خبعالوالق ضو :مؤباو ةَّيِلَصا رمح ملازم با اوسالا كل
 اذاو وانفلاؤ لام ٌمطْق هبو زيد مرح اناجو بالا اول بنمو ا

 مهِديِلاَوَمْملا لإ هيي بالا ىلا نإًوَرألا يف ان يلع ءالولا تمن تنوي ناو ٌهَفْْعمْوْبعْلا
 ةرباقيدللاد اكن إَدريغلا ولج راشلا تر رئالو لالامَسبل' 4 :اريض وب ,اىلاومولإ هد رج و ا 20 اًرصيماوكلمف م الاياب تضاذل انكدرللا بيل ناريمان وكي اب ملا ياميات رَحا ودل الا ملاوي اول رس ورك لديو اهّع) وزئال الاكس نم وشن الو دكالور بألا 56 امانيزلا تاخد مِتوحالعو مناع الولا هل تشو قت ابا اتم لد ككمولو ويلادميل اًرُجعا اذخب بالا ٌقّتعْواو د جمل هاوار يفز بالا وذل عواو مي ضلال لاونعو اَنْ سلا تانواد
 ناكن إف رج الا وُمْوَعِبَقِشعلا تامواؤبعُوتع از الكوتا! زتشاول و مقيد ود الواو 7 افيتعوم الواب را طور ناو تام و لسا ولو واكل رضاك مل 0 لو قيتعلا تامو ارفاك رس يضاولو نالوا درو تضخ ماوجناوا
 نعول وَح فرشلاو ٍةحرَدلاَ ءارجكلإ الولاد ِتْنْلِلُم نكيرلاو تاويلاهَلَك بسلا نم بضع
 .. اي ناو يحال ءالولا ن وكي 'ئيدلب صولا نزع ذَحل تاز نبازعتامواَدبَع

24 

 يس وحن نع قعوخاوِنْبا نعرطوكل تامو ني عل نعمل تامولو وبال ”من اويمنأك
 الولافرب بالا نم جاَوِنيوْسالإ موا نعتانقو ٍةَيوسلابْوردلا ناب كولا خد نعتوحالاو
 ا يرتشاولو الل كولا ورخالاٍزعو نب نعوروب الام مإلاتاّمولو ِنيوبالارم خالل
 مع ناكنإوبنسإلا هن زاير: صعمال 2 برملذ هوَ ومْرَوِ َةُفِيَتْعَنامِوٌقَسَعا :



 3 م وشل 1

 واشف قنعلا هتعمل كغ الو ايفون رسيفر نباو 0 1

 35 طع ل ل فا زروض ما ربت ةَباَمْعنْراَو لحمل هزه ف اطْخاوَفَو ْ

 قتلا هريسِلععْذااَذاوز مزال ةلَصْفمّدقتلاو هبدلازيَكو لكلاب الووثرإلا

 ظ كونغ لاق ولو ٌقتعربخئُرْسدازوا افيكرخسلا ِهْجْو يلع واير لاق هزي يعور

 نان ذامكربزززكالا قواد اوغل خو ”ورلاديف' حارسا قاتعا نال ميراج ٍذهَهَعْضَم

 ولاده كضلاُدحا اعف لدي لكتشللا ولو بزب" نأ الايباد اذازمدكمل
 ١ تنل نلوم اوتشف مر( ايتو وخلا بب ةمِق مرغبو ليغ ىموان اكاو اًوِسوم ٍورلعَو نعوم

 لالا زهدع كْلفُنَع ال كف ةَبشَكأ 4 هربعر ف ناكول هلئيعحناك نانيوو السوء اك

 ظ ٍناحارسبو قت ِفاتلَأَوِدبْسِلْمنالاو دبل لعد وؤنعب دا اه ح12 وجْوُف

 ةدايزلاٌدْربْناَويَلا اًرمرسْلُف ٍنِبَعْلا ٍمْمِف نم شكا لالا ناك اك ةَرِساَفلا بانك اكجّمِفلاب

 للملا بسانو لوا: ياش فاه ظ

 صو ةموعلاو ماكلاوينوناولعة قتلك وجؤلاو مَ امد لعوجتيوربتلا |
 ثيهوةئيبمقاقْرتْس اةلوار طوي" ٌناَوَقاَف ٌتَسداَراْوالاَق و هئاَسِلَوبساداواهردقد ْ

 3 00 ولو .عوةشلاو يبرأ رم ةَفدعاواوبع يت شاولو ىلاعتِهّسأ

 ١ مبناكولو لسيد ام يوب حس
 ار

 برنلا 007 اذا 5و 'ةباتكلا تاب" لقا مدوَص
 باكل اسد ولو زطبه دل اوتسلاربَد ولو مولع وه وأجيا ١دالا ”ناحا 00

 تاكو

 ا 0 م دولوأابتاومواربْوُم نوكيو ضل ظ
 ا ا وذ حورصلا 57 2 علا يفاثلا ٍنيتفصلا ا

 3870ه سنا ناداورم ع زآوا ربوُم تناواٌَىُبَرسدوا ْ

 ت0 7771 توم دلاقولد قتوَلاَذ ين انس بكير نا بلوت 1

 زا اوبَوُم 20 نؤكبو صن م ]مف ككخروا كوين و د لاقولو يرتيالو زالاكخقتع

 لوك دوشاٌوَيفمو 1 تومي َقَعِن ناوهو اَفلظُمْريوَْلا هدو اجو ول

 رح كادوا وارملاازهو وانه ٍيِوتَسِفواِفنافتحوا اروي ةيننوكتيا

 وا رحتنأف' موبواوصَمو كلم اذا لاق ولوألق الاو ٌقَنَع ةراوكدلل ملا لعٌتاًمناف
 . مودا هنو كل ”)ذالاقولوا اًوهتس فوم كح ين سوح ذاق دعِبوحَتسالاَ

 . وص ويلعن هن الن ٍنولإقِْيالو موب ٍهَتومْرَع قع موببف ومدح وحئاااق واوحْسن
10 

 زعب



 / / هدر

 قيلعتز وو ثالفئاشوا دان تشو تما 5 اقولورببزتيرشلد ف ولا دعب

 لاذاف اذا ومد نم تافرارلا ٌتلَكْج َيقَمَوَأ ادلب نب رببدتلا
 ادعم تانتيللرب 00 ةايجف ظرتشجو لال لزخرلا طروتشوالو اًويْوْمراَص
 نقي َتلُخْداذال وعي وجَرصبَنا ال ةئيلعتل ايدو رببْونالفكوخرلالبقويتسا َتاماذاف
 لوخدلاب نيج تجب اماف فوم بوح تناوارخ د كتاف دادلا تلَخِد رسما حا وا فوم

 ُكُخُمَو كلماذا لاقولو ٌقَنُعِلْخُح مب تولادعبر ميلا رو ابْلا ايوتتسيالو تولادعب
 كساوإَلاقولو هيف لوخرلا زير ناالاوتوملادججل وخرلا طرت شيق ٌرختناف دال
 دجيرونلاعرَحْم | ذاق ياها ٌراولا تْلُحُدَن 00 تهاذا ةارارلاٌن لحم
 عماتاهنار (هِرحا نومي حشا اننمادا اهبل كيسا قولو تول
 فيات زيودتلاو ادور توون ا متالرببدتلابالوَوِصلا د ؤجور ف تعرفو قتع
 سينولا نب مينو م 4 قم-#لا ةٌضح ةّصح ا

 مرو ا ويالاجويف ّرَصتلارمملو ٌةّصاْخ سكول ون اره حتر
 1 "و نا قوم وودرارلا تلخَو نا لاكولو كيوشما نونا حت
 2 1. مد

 مي ايحوككد هل ناكذ نِإَو بيلا نقع هول اذا وخلال نول عب
 اوزيعالاق ولو مايو كذا هل ناك ناد ةلاطباٍثراولل ني تامد* يسر تو يضداول امك
 ل 0 ريل وثب قنع تاما خإذ رحتشأف كماذإ محا لاق ولو كبَسكل اذكر اللامفف والا 5010 هعَقْنلا كانه ناالاَوحتشاذ انماذلالات َولاَك ُوَمَف ثفّنع تاما ذاذات م وخلا ١ لعويبحستنا اق ولووت ايحِف كلت اعلا هزهؤع ء”حوجتلارثدراولاٍ راو وت ٍمَنَيِصَو ازيفننْبُجِف اًوينَف ومرعل نال نمكراد
 مات ٍربملا يصل َقلَعولو 9 وهلا ولعت ءاننادا قيحبامإك تافبطول 0
 ُتناَو وارسم تن د( تين ن)واتيِنس نإ كتر :زئد وا تيس نإ ربرم هنا

 وب مدح
 َتصاذوح

 يل 13 مند ثليضم اق دادرونلا عمو كيلو ل نيوز 1006
 ىَنلاؤْصَحالف تولالعب سذ :رازاقو كلب نالافو بواجي لع 1 لع وأعلا تافصلارب تكريما و 120101111 0

 لات رئْف وحين اذ تينبف تمد لاق ول دروعلا ظومم هي كأن ولاعب ٍةَيِقلابالا
 را لح راعتنونلنراسواكو قتلا ني تولت
 وغلا واذا لوخ لاب مالكلا لاش ظرتشُبن : كبف ول اط ين اقوا حسن افاًويز تلك
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 مر



 يارلاا 1
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 تيلازعت ةريغوارادلال 221000 ولف يلام عحَماناف َةيِبْلاف
 ةأرنبالاوععيالؤحتت :انىمدحب نارفلا تاوق اَنالاق ولو لولا هيلع مَرِع
 0 نأ نجا فاننا هيََملْاًفولو ٍضعبلاَن اوفيّقتَع ار ثءارش اذ الاكولد عيبا

 وو املا نّيعوراسبتلاو 2117111100 ٌقِااَطِتَنا ِهْنُجِوُرِلَو رح

 اهنم يف ةيزب يم نشلط هوم نع هناي كلاود اهريغو سوسالاو نسا
 لفالا فدل الا نكرل ١ قالطإلاٌ ل نع حْناَكَم حيمرعر ضال نيوتشمل اهنوتلا ثم

 وو تكابر ل اها بويع ورمل يبملاو نوني ايي: يألف
 0 لسان فوق قدر ارببزتو وف انعكس يافلان وياعروجلا
 لطبلالامكٍةدَولاِب زيبرا ]طبجكو لتقوت ردا َوئراوُلَو ُدْبَلاَقتعْؤَترُم تامْنإف لَن
 مقيلعتو يصدان جلو ٌقتعامي هلل قرت تامولو هب "اكو داليتسالا

 ٌقِقزلاو ٌنوَلاَو قش ولاو ولاول اوس ةنسانكو ةدالمتسا نيب (كوفصيونولا
70 

 قب ؛ ةةئيبال اكو ُّبانكلا وز يبسل نب ب د عال يملأ لا ةئناكو اربع ”,تاكرتدولو

 ٌقتعْتامناذ يرش بدع . ننكر تل اؤحل اًوُكْوَولَو مِعَيِبِب دما ْبتاَكلاَوَعْنانِوَتلا

 وب صعد ولو يرسل ب لس وموطو ترجف ٍؤفصب يشق تع أعولو نُياَوسالو

 انييرغو يوليو عيلبون عيال ازاريتس ةُباَوِسالَو

 - ولوفكو للام عزل بالو ردسي ْ وكم لاداعي از اذاو اسك واااو بدَتلاك
 وا ةنعات محرر هه تاو قتعال ولو يسقط هنسضقنوا هيفي سف ا

 هم ولو ٍوعصبِ قت عقلنا هنإفْزييزْتلا فالك ّيِصو منال زللاب عوجولا 00 ألق

 م ماىطُق طظفللاب عوجملات : وكن تفاح وو تما ذا د لاق ناب يمحو ةَفِصِتوَلاِيئاَص

 هديه ارو فني صن عابولو ْهْلطْبِر ايلا طرشم# 0 شال يامل

 ءع ضيفا مْ .'ضولاو يطواو عا ماَوتسلاَوؤابلاِف قلو فصلا طب

هل لو جومربوسل و يبدل يسلا اكناو ل لجلال
 0 ت

 ْن 72 ”'ةداهتإلازبورتلا تيا | ميل ينيلع اوهَلَحْرِمَتلاتَدَدَد ِهْي ومركب سل !ذابحيف

 7 ذوو لالا هْنِم هنو دوُصْمملا نا يبو رهاشبو نيت اواو ٍلِخَوب عوزلا بيو نب لجَر

 " بتساولو هلو ماني دداصوربِوَتلاْزطَباَهَّرلَواولو ٍةَكصب اَرِرَحَولحلأَو ة ربو ايظَو
 مرمر وحبل مامالاٌوْنِع انتكرأ نالوق زبيوثلا هيلا يِرَسيٌؤَمف عامسوا ناك نمو وب
 ربع ) (ًقلاوِزِم احنا يشن ارن عر ةزيطأو ريذملاو عصور 3 حوت اوف وال يزل ايا

ّ 



 كلاي رداولووقيلعتو يوداحاف وكلا َوْهَوْرَجاو كلام فينس افلا ظ
 يف قكاماف ارسم ريد اّرلو انلعجناف اميل اكذذولا اهبل ةَمصيامقنَ
 ] وو دما از لج [ت امو ِنيْرِبَعَرَب دول اًمكدل لاف ميدتلا طي تسلا ة اخ
 هَتمالااق ولو اًمب عرفا اهرحاب الا خال ثلثلا ناكولو رخالا فر مدتل اطراف قا
 ٠ نيش ةولور حجتوجزم ردا كتم دجئتعباغاف ًالنم نيد ضعيف ومزمىن7 ٌرحِقْسا

 غول ارلورلولاسعف انركذامو ٍرلولاق بالازيمرثرش اويالو امير رسل تومزبف
 نعيفدُي 2 لذع ٌءلِماح كت ناكا نااّماف ٍليتسلات ومإِق لصفْناو رييرتلا رجب ثرَحاامفوم
 ء ةوطن لولا ِربَِتلاتقَو ًالماحةرثدلا تاكله ًالماحا وجيز نعتساك ١ ولو فص نعد اعلاذكو ِي يذلا رد امم ئوتعأ ا ماح كلتا الهر ناف لاهم
 تتااذإ ذيل ويه درحو فرضي اماع لد اسيل نو بارسال ِسيلعالامحت
 نإوتد اًهرسرتلا نق و نم نيزس عدازدتكلوي: نا ناو_ر يشل: هدو < 7
 النار رصف عوجتلا صحو مذا عابد اواو مالا فاو ٌدعَتالو زاج هرحد رفاغم» ٍربوَتلا ٌثقو ٌدوجوفالاو تحاش اشف تسب جوزاهل ناكن إف نيدولاَنيُكاَمات
 قرصة ُدْس لاَ تقفويبرتلا بق هتْوِلَو و.راوواٌؤِسلالاقولو سان وللا ابدل امك
 ظ 1 5 'هلزبودتلا نوكاو كو تكول وح ةَبحاههل لاَماوعو ممستو هنيمس
 ' قناكولو' هلبْميقَرَ رمنِقف وبما قب ضراولالاقد ”رخريسلاٍت ومرح هدو
 لايق ٍدسلاو ايحفريرللا بف ناك ةسنيب تراولا ماق اود نسيب حو هيي لكماقا ولو مييميوت قل َقْؤلَم ةّل قزم وب راو لاقوربتلا توم حب دب كلاقف لمدرب
 : ةرل وتسلازَتسلا عزاتتولو ياسو ةَرْص : هريس و توُمزج مكلف بالتلي ناك
 ول ةرئؤلاف ارك دامت ةولوتسملاو ا در اولاوأ دعب جالت متدلدوا ايلف
 25 نيسان ؤبتسلا لاعب ةريسلآلافد زباضلارت هدو َتاكلاِتَلاَق
 تفضي ضُيو هُسِباَوَيَ 'ةامُزحا مَع كانولُوب تاو ٌةماَرتْوولو دئاخلاَكاَحِلاَناؤ
 رينا نورث لع ةبامجاو مكيرنيل هيمو فدو اهريشمو انيق
 لضألا وذو هَيِلارِس الفم مو ور عوج او هربرت و اواي يومين اه زانألو اهمها 1

 :اذكيو هناي , لاير بسلا .
 ملا بجو امبوويبرَتلا ش

 تاو نموت مالا ايجوي اًمْيجنإف 'ميانِلاَي
 0 عيبلل مستاء ءارفلاوبتللف هي اومعلاب اعلا لامل

 ذوعبالوزييرتلاوغترا بند ءواق ةياّبجارشراو ملام ”اثالا ءارفلاو ُريِبرَتلاَقس
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 ل اولا مرسلا تمد اق ابلاِقرمدتلاق ب ضعبلا عسبومّملا لصحناو
 تي ثيراو لالخ بو تعنالذ ريكس ناك ثاقإ امسومنامنا ويلا ةكرت نمااذؤلا دخون و

 ةئارس|ئلشو ٌدلواشل ةُوصؤم تتجولو ٌةَعَسِتْلْفلَا ف ناكنا جيبل 00 عسل! واول
 ] 5 دا قنرفتلإنم اًوْذَح امد عاميات 2 دخلن اجو بيلا
 د[ولانوذ ميِد اجار ِعُر نِمِذ فالزالكوهو ةدوُرَصللاهدَحَف عاب ؤانلا ,ةزورّصلل هيف
 زوخلماو لاو صلإَؤزميدسل ناكوتل نقيب ٍِنيّذِلِل اهنيىلا ٌتحاَو
 تيد نر نإ يا هنمقئعب هرم قريغتشب نب دمهيلع ناكولذ ٍنِوْبَولا ورحم

 010171 هفضن قرع ٍكهيلعن اكناو تلثلأُمَن هنموتع 74 اوسل اًمالُو

 زبك نهل وهبنا هاكيستلام هل نرما ناو لكون ةناف ةليحلاو هيلث ق ابلارمْوَتحو
 (وب نمزثكابنيقيلوتلا اقتاَما داف (دجيفو ل بقف ه اش ٌتمناف موي و ضْرُمْلٍةٌرخ

 ناكناف تاما ذاف رشا موبِيَف ةوم ل ضوحصنأ وق ٍلعمَصَق اولول اًيئاساونموتع

 ولورا سالم اهييصناكذ وو وس ا حصل
 لااله وح ةفالو ل كيوتشالو غم لعبد ةلءاغولامقابو تاموااًوْبَكرتد

 بام ثم ناكولو ُهلاَمَتاَووعْت ناب ٌبياَعْلاَوْصَحن اف ٌباَسْكَلا فق وتو عر
 وا 1 8 ةيامتفلتو بام تصح نافهَفضَقَنع يام توصف نيئبام بباكلاو

 هربغ هوو وب لذ مل ناكولو بام ايعدِدِنْلثَع ةثرولاٍتْطَلَتو ميت
 ٍّ ل نع دانوو يتلا ٍةيِفص لقتل عءاَوْببالَ رق عدا سلا كو

 ا ةضعو ملام ثلثي فاولو رخال ِتضحلَةيِوودلاٍف ضيم اربي لِسِرْخا ءارعايدالا

 كل كبف ' كدي ]صخامو نعل ضال هيي الا عفك تدك نبع اتيلَع هلو
 صور ومالا ذو والو فصلنا إذ تولاصمق ٌبذحَوف فص ْبَعْوعْوْلَعولو
 فيو عا وحش تول صوم ضم ذاوا رحتافِقَك همومه َرارلاَكَْلَخُد نالاق نإب

 ن١

 نر ابطا لاهد لاا را زمن عضوا ةوا قاع وقد ل مخازراو لعل

 رد رز نلاقولو فلز بعا ضم موالد رح اراَدلا تحك نال اقولامكت لشارع راينخا

 ةيفَسشِعو يب اكلا روث اكل مْوع نهد امم موحش ماهو
 داس هالو لااوتجلو ا اوف نكي ناذربسكلا ري وسب
 2ح تاق هدد دوت كين ميكس 121100 ١ نب

 1 208 وذاك دكر ب هاو واعيد 2.اذالاب "خب 6 لوو

 7 فلل نعرف نيرو نالوا اقولاو قل اشكر لولو: كاب األ
 ولو ' 2



١ 
 ءبضنلامنم المعإلا ثكيالَف ا ملا الإتيان سيما نالاقولو

 اف تفل نيك كاف واد تلو مدس اان
 هشاعامهّئابْوَبسل ارق اولو ٍلاَكَلة قعد هيمو يف لالا ٌتبنَو طككخنإ اذا
 00 ١اقولو هيلع الور َءاَفلَح د

 كشته لاق ميم سس عوام:

 ناري معو لام عملا قانعا ثا ليقف كلوا |
 ناتع او ماجا ٍطوونسلاو اًهناَقِرامْيَو ضو اقام اَدومََب 00 2
 ٍةَمْذلا و ُهَمْرَتلَيِ نئليل ميد نوكبنا زوالا طور صدع! دانلا : كلا اهبل ظ

 جم وكاد اذلا العدم وي فل امْكاَمالف كابالا اًصاويَدَكوف هضم
 ٍراَرِمْلعئاكولو ثْوَف هوُشل اًحريِؤِب ص قلاب 2 ٍهيفاَنِرَبَحِرماَصِقْي لَم ولَوح
 ماكو .جيازتق يذل طفاولانكدز نخارأبالا كمت ننال يرو عاشو ايام
 دكت ؟بلاثلا ب لا مضدع نطل ان ناد جيبة عواد وقل وفلابالا
 زال يالا وزميل وب اكو اوت دقيق وضح نموونكأ 0
 رقد دادوجن رب مخلد وص نيكي نفعت
 ريش ٌةُمْرْحُو بون ٌوطايِخَيِر اد ابك عفنم م فن ضوولا توكيل ذوو يكلف ا
 نيش وار ةَمرِخو مذجاو مطايخُدَر ٍرجاَو كب وكنا رز والو يد اَنغاَمْلححي ملي وعام
 رهو ظوسولو لحلو ريع عيد الا غرشكو راو قرع لو ْوْيو مسا
 زوكثجحو توف يك ناّصمُز ؤمزخد بجو هم - رخيوا كولي وُمْرْحِواَمج
 ِناَّصْمْف َنناكولف ِنايعالاد وللا عفانلانمهرعو اهم ع ةمرؤلا كتب ناطرتشف
 رام لور لزهر بؤ راند عاساكولو تول وفل اَوْسْومدجإع
 وطور اج رانبو يسوم ون ْدطاَكْتْمِزلاَؤم ذم ممل مف تناكولو توف ا
 تا يسانقو امرِمْإَحِ كح نوار يعجب اكولو* :ليجانلا ابشن يق ثومومرادو
 طلاق و اذكق زا 2 مد ٌهْرَعِراد ءانبدبعو الازم مرن ةمْرِحِل حكت اكلاقولو
 رراسدُو و رز ةموخلع هناك 00 تا ولكل قلنا للا ةوومزلا علا تاي ررتشيو ئوعبلل لاق ِهُئاصِقناَرجف وصوم بوز 2 طال شو َةمْؤخ علاق ول اذكوُز اججيئاَتاِت رايِدو رينو مدخلع :بناكولو ل جوموخحلاو 0 نواب لع دائؤل 52000000 0 ابالو هئاَسِقناوْنِعِر انيد



 ١ ارضومكيالعا اق ولو ا فتي ل : امدح

 ا قولو مقلب تسلا جربف ريغ واضوصر رعت ناذ *ءافّول ولاوبلعو ينيب نام

 ظ وو نعد مخول شنو جر افعل ة ولو قنديل اجا مدرك نا دعك شاك
 قسوم ملكا مدح دخن او دس ذب انكاَمال للإجار يلا رسل
 ظ . رمل كلو ديععذأوب دامومل |اجاو فم ضوعلارزق ناو اري اظرشلا
 : ” ولوذ ناّببلا ظْوتْسِفالاَك باعوا ٌدِرْفْْمْر شن لنَم ناكنافالطلاب يَفنلعبناكولو

 ةاَذ ةولاراذق الاول اجالأ يو اسعاف ةطورشملا تاًمّضلاِ فص صوتا ظ
 ظ لاو نينِسِسَحِاصِفناَ نعام وأ اصنِدِدوي نا ىلعذُي املَعَبت اكو ولدا رخاق

 درا ماعدنعقلا اًبلاوةٌرلاّيَض فصنو :(ٌصْفئاَونع اَهصَعبدَدَ هب نإ دعوا غمشعلا اًتدنع

 مسا طَسوق لاف :ولو ا ذكم كموب ذ ون يدسرنعؤ وا نينيشع هيَ كيلاقولذكو
 طراد فامبؤ وت امل كبتاكلاَ ولو نارتنو فص علوم
 اذإ هئازعْر رشد سدو هرضلا رايد يلعن اكولو زاخو (ًضِفْناَو ُوْنَع ل

 المعد اقامه اكول هنالتضؤ تملا كعب نيرا يَد ًكيوٌىتحْلوالاِىَدا
 طارتشا فو رانا يف هلوشاذإككذكف راحوا دعْبِق بلاوي نعمت -_

 نفد َتْرسف ,ةويفلل مدعم كولو ويف لل او يذلا ل راشلا عْضوُم ناي

 الق زهر هن ذاريأ هاظعا ناو ييِلعَتل عفت هاطعاوأاطَعِلاَ :كِلامَدذَ
 ٍةيقلايلا عوجزلاو ٌبرلا بجد ٌقتعم) كا اذان اك رخكت اف لادم تيد نالاقولام ظ

 ,نعاب و طتناكولو توي فلم امدح عرين هب نيل لوس ولو نّيتروُصلا

رزق اه علو وف نول مام بوغلا لمعي كعساك لاك ناب ٍرِجاَو ضعت
 

اوأ ياباني نبق ْخَمْسَا َتنْدااًَذِإَفِر بخ
 . اطياف لوا هب ؛انيناو: :عيل

او بلا مؤ دع عمشل عزوبووبانككا تلطبو عب
 نيا لم وتل ”اضدبوتل

 هر اذا ٍننْجِلينادع وككباْهَ مص معلش كلناكولو تع هاك اف

 بيئي ام ىاتلا] ةمقو ةبامهرح :كحاةمق تناكاذاو“ او مدرع عود تاز اًوحا

 ا دفن تلاثايعد هنن شيعي مز دس دال جعف هي اغلثتيلانلا ةمَقو

الو وع 2غ افاذأ اذ[ 0 نييخلا3 دَمْضحبْع ]حدو وو ةناككلا مدي ةمقب
 ىلعفُت دنب

 || تكتل دلاعلا لا اولا وتعو فر رجعو منعا ريئلأ واد
 نأ



 222 نواعم ىوتلاو دويظناوو رانا يبا رشا كو اركمد

 توا يد ذاولو هيفا ٍِفاَعْضابولو اهرَبَعف اًنِعاالو (هيِلد ةب ايكو ولا ناب ولِولاَم
 افتر اوىنولويلاؤتلملا ملستبتجبالو ِهُفَّسلا ميلعر )ذاك جالو قتيل وَسِلْملا
 نإ انمزكا لع تاكناو فلتلان موب ,انكلاٍتويعا وتوم صوم ولان كولور
 روْملْلا ىَذْأو ها ُوِسايْس كايف ناو ْخُب ؛انكلا هه ندير مِق نمت ولا ُتفو'كقْداك

 يو ثا نع اهل ملعب كندا هلكَوَتعِرِتَمِق هدم عمَن اكنإف ليلا و احق

 :قينزملا تاو ناو مِنَ تمويل فضح ةضاكنا»
 بضم منول ٍت ا جَنِاوٌقَنع هتَصِحِيُ ُكااذ اذ تناك شلذك ةَداَ انزل "رثدولاز كمل

 باكو قابلا زالاِذ هر اكإلا 2 86 :لاضعب
 هاوس هنو رلكوتع لذا نمرحو ادقتعاو ا مول انعضملاو هازباو ءقعلاف
 يقل ]تملا تاكنإف ةتائكلاراخا ناو هاملُثو دكلت قت ٌقّنع رجل اراتَخا نا

 0 |ناو ات امْرِب ناكن او ِنيِتلْتلاَق دب ”اككلا تيربو ُهُحلَت 2 ُهَملتَىَنِع

 تعول نكد يكشاو يما تملا نموا وطن يات ابدا يش اكم اتعاب صاولو
 20 ٌرقاواو ريسلا بوعي ءارباو قاع راكان مامن ا ةارباوا
 الو ولف نفلاضضو ٍءئصلاف ذاب اخت عابول امك لاما ماكن مان اكاد ٌقَنعَو ع خوتوم
 هلا ونكبالو َقُسرلا هب نك صنالو هقاَنَعإَ ' رداكلاةبانك جت يريتسلاع الإ طش
 000 35 ؛ ئيلارطتنم زر من بناكولو ؛ ءادالآب
 ْط طوش لعتو اولازهو نماسَسْملاْوُب انيك رَمِدَو وان اكاًيبانكي لا ةباكوصبو 3 خي
 قامْضْق ركب ناك نإم مناف! انتوا يل ر وتجول عب ناكد اف انجح

 ٌلذذ ذ100اأ01111111011111121
 و ٌوبَس قولو ب /الولا تحت ارا ليد نعَب هَرَبَس وشو "للام مّئال يب قرا أب انك ل
 هكلمري رخالا هْذَحا اوهفد مالمإلا اراذالُخَدولو 11111 هلاَرِيَعْر يسارا
 هن 5 2 رحْنإن :طوبخ موحرإو نتعب ايلات عفا :راهاتسلا بت داكلا جوخولو
 6 | كارا مؤهلا طبقي ماكو ونوذُب انِكل | تومتساًالذم لنمو ايفل انام
 ب 0 ولادو وجل اوئضلاوو ورلد لكان ن وك طرد
 558 هنباتكذ لاق نوح اوِربحصْلا رْبعباكولَ دلزعبووتلا دبر ف راذتسلاو دكة ثلا

 نول باكو ٍمْرِخاَلاَد 51 هنزل ديفا زيسلا جوت الو وع يذاف ةيحشاقاوك



| 
|| 
' 
 ا

 3 1 ولو َةُعِصِب مقنع ْىَلعْلاَو للولاد ب انج يورج هلا

 داممينجالاَ مجود دَفِصلاب ٌقَّدعَد ذاولو َه نر نيو انكر بلا نعي يد اوي ناوع

 ”|41:ئ بج كناكولو سفاح ِضاَ ناكذإ 1 هودعم عنْ ناكو لو ةمقلا هيلعزتسلاو

 ” د نا مردبع قراني ناكل |ذكو طل فابلايف نكد راو تار هزه
 17 بوو ؤتعزيتساا رح 2 نانو تمانع 0 ا

200 

0 00 1 1 
 ا لانو مضاد 0 ب دناوهتفنم فاكتلارزقلا
 1! خا ةنصن 0 زخابْنإئاكلاوفلو اي ايلا انزع الا اقبعْقتيطعانا

 0 ماك وكل داود الذل قنعربتل يجب ضحنم رولا ماع يلا نا تاكل ظ
 ناكل بناكول وو 5 مناوي جكيرنملا لج ووجد نإ ن ٍنٌدالاَوع عوجتلا هلك هب ه«برصت

 ادعوا واًسنجإ مولا تقفنتا نإ توب ههاكف وكالاامْرَحاوا نا َنمالَكُو را عم

 0 ةاَهُّباَم ًقَلَطا ةاينعلاف ايكيتشا بك مْوْضْلاَنِسلكَد صحح

 00 ا 21111010110 اولا

 - د يفؤخل هيصوُع و( ايلول نيش وم تاي
 عا دور 700 وا كير شل نذر زف رانا

 01 ةل 0 ءانْلا يل مكس دو رحاله وظْنأو اصَْحا < 'مقراَفركَو

 ووكلاو الشوا اًنونَحيوا ًئيصْرسلا نكن أب امزاكرا صج لمدخل الأف :لطاما

 نازل ملاك ص 2 لدلك اموكذوانيوع كد وكر ثوب نونو باكا

 ظ قايد ساما اما 9 ما ويرلو الوفا راباجيإلاد قف ناب مق هه داموا

 0 د ناب صْعِجا اقرطرش ٍتاوْعِل ةأٍرِساَ رس َحصْسْتَخا
 7 اماللاطبضو دز ترهل ومجت باكو ور رخو غلا ناك ميضالو

 هيكل ةّملاملا لعمر اّمشا .ارهظو هن .ابعارش“ موش دابا ”ةباتكلا ٍترْوصاَذ ١لادَق

 - وهوؤيلونلاب مصاول" يع 120 ةوِسافلا ف ٍةمصلا طاوس ان خيبر
 احتل نبوة ضيتسلاكر 0 7 ةقيبافلاو يلتمس شل

 الا ْ ْ



 لوط ضوعلا نعواختنا اهذ امانا صلابة ساو لَك الا هلال عال
01 

اوا انالف تركو ارا َذلاَتَلَخكَن
 . رانورحْتْناَ ازك# يلا تيْذأ ناو تءاطاذ

 لات وتلام ةزتشالو طعذ هد الله دبعإلالو ره دوني الم منال

 5 اراولؤريتلل ٍةفَصلاَردْْسكَو قع ةايُحَف ءَفّصلا ٍتْرِحَو ا

و ق دعبل نعبد يق يلعن
اثلا؛ تيجو رسلان ينجارنال

 ٍرقعْفؤاعتلا ي

 ْوَهَوِريلاِءادُ ظ انا فيننعي 9قيلعتلاَق عمٍوِف ُبُلُعُيو ٍةَّم رالف

م ل 2 ماكاو َةكيكلاكيفو ةرِساوْلااذَب
 بحلم وتعيش ىذا ذا رئاأ

هنَعِضايِتْعابالُو عا :ربنرمفلاوادابالو ريال جماعيا
 كين فاثلا ُ

ُهَلومَزَف مف ىذا او دوتعيو يملا يِوَوُيَو .و فكس ود ري ظ
 ,تفملاثلا 

 يرطلاوالماٌهلاو» ؛يارخلاو مامالا لاق ار اهيا ؤكرتسلا نعد طة هتطط دولا

 ضار ويلا ب كالا فال طئره لا © ٍديَسلا عمل ماعلا هللا ةْرَيَعو ىواضِيبلاو

ضلال ]ةرا[ماخخيف ٍةسخملا فال يوقا دهر َعلَو ٌباَغْلاَو
 بذ هاون ةرفاشل اه 

َعإ لاو ىذا اع مح تع يشل ؛ ٌذلاذ) :ليفاثلا ؟نشلا
 ف نإؤ وتحل امو ٍةمقيِويل

 56 َيِلاَغَناكْن 65 ٍةميقْلارِْنِحْر مرح اولا ناك نا هتفق امل تع :: عر ريساريف

يت ثمل [لأوب مم" ةغ اهرخالْل صف
ركاب ةاوسفلب هناا داق ديتسل د

 ايل و 

 زيود اعذار ابابا اركاب محو ميسو ديلا بربع مزال

يسار منيب ؤّرص هدِجب] ْنيسلالاقو ٍجنلاْلُم هْيِْدالاَقَد ىَداْن إف مَ فلإطعؤتملا
 

 ضف ناو اموال ذاع با دارلاذئيبب
 عرفت تحرم لا اها

 2 هبل حوال و محير تعائتعرسلاةقتعااذإ لسد ع |هيِرَخ ةكاذكلا

 تيان لاق ااا اانا ندرس ا داشملا نلولاو

دراقلاج اسرلا بج رماعلا زميل يك ارحم 200 اذكقتَر 0و يلا
 .اقلاة

 (ُ كافل مواز 2 رش علا اربيسإلا بجرم باكل جضوا اقرأ اف تر وَما ناكل

 ها و كراج ا ويقرب
 سايل ادواَهانْروجنَح انبح لاو اوأهنع ءاربالاو اهدا موضلااَب باكل مواسم ١

 لكسب نعءازبالابو سحب اذ !ب قتعبال ديف الخلا ٍةَحْسلاَف 3

 1ك ضحمرا ل ”يدأف ٌةَفْفَصْنقِبَعوا اد و يدي اكول يوب و قابل دعوت

 اهرب فيتا 9 !َدالاِف ابِبِيُوُسْيُ امنا! كولو نود رخال دوبل نو ٌوُمَع



١ 

 مسعف ؤرلا رح قل ناو“ 00 هلا ِاعاَقَلُح ظ

 © تف ايياغانالو رشا يتم انكلا يسقنتالو دوز واركإلا نذإب يدا هسِضِءادإب
 انام: يملا ةبايكلاَف ازهو هنيمريسلا5 هذَحاو | ميؤنجُف يذاف بتاكل نح وأو جدلا ايم بيلو جولو قتل لال ساق يقال يلستلا + احلا كفرا ج
 ف اناا ذاك ب ارعاد ٍربكلا نوجا ديلكرجل ومب انغاوريشلا د هل ةئساؤلا
 قب 100 و2 هيا مرح | قتعازد عماناكولو جاوا َكَسؤ 9 واع يذلاو
 جير ساقرلا كاعد مم /ولاو بانل ن مقترحا بص ىذا ناك

 ظ ول نب امجد! وح ضعي تامْلعَف ا
 اان ءالاطرب بضاطؤحارمُم ”ةولو ِهْق اِعاَكِب هيض وع نيكيرشلا رخا هاوي او
 0 1 ا ميلكا ضد مرا لا او ىرديصب يرسل ا ل نحل رق وَصْناَ 22 مولاي عاوَملالاق ولو
 31 كرض وخلا وكاو كني هيلو سين د دوب اتم تَعَفدل انقذ هبلا
 3 ىو بيز عبير هناَق رخالاق رصد ٍهِنيْمبوخالا بيش ضيق ل هم لوَقَرصو لا
 1 0 رمل نوال وحامل كي وخان وِرَيَمْلاَنِم مدحت ابنا تنال
 ا لح وَرَفلا بيت تع وخال اوكا فسم دذ5و تقص لاك ِهّيلاَخآلا بين : : م كام دار لاعوطوةذو# يي 526 بلع جولو هيلع ولا ةذاَيع
 : روحوا ولاول وم ِهسِحْوْحا نب ريح .و ان انما هبط قئو وكما
 اوستن اك نام حبيش ع» .اًباولازكد بيم نع بتواضع هقتعاول وقَنع اوتار مابا اتم هَتايف همام ناحل امم نين نين ع تاهو تاكو لوريال
 00 يوك بالله الو دٌقَنعِعد انو فر "عذرا وحلا ببي ف ةباتكلا تيب

 قاموا امثل 1 دارا معن ِإْف 4 ناك اك اًنناتجا بو َياسالْف ار !/ميومناكناؤ
 00 بولو امهمِبلَذ الا فصنلا الدو نق الصنع نرد سالإإزللا
 هابذكو 00 06 ُداَناَوَب 2و نسبا فلول نياك لوصيقول املك مولا نم

 7 ا

 7 بهيج

 اركربلاْو مام وا اَقٌوُصْن د ْنِلحُمْن مركب اب :دنشالو ]كاتلا بشن يمل
 و ه0 قزسملا ديرو 00 ارا هكْدُسْ او الآ بسام علا
 ةاكقلءائقئاولو سوء دضو ميلا مح لإ رصيد تكلا فَصن , زو نقولا بيصنو
 7 نع دينو وفلل حاولو برك دعو 2 20 انتالع اوكا اوم مف

 ؤورت



 قَالَ بمنع ائاولور بلل ل دألا فَضنلا الدو قتلو ءالدو لاا يَرَسو

 عَق 1 داعوفَرَمللا هرعولدَو ٌهَصاَحَقُوُصْزلءادألاِب قتعامءالوو هبسصنئٌداوليذكو

 ةباتكلاِعمسمكْقَتصْلال ا ِهيِسكَرَم جف اَقلَتْخاولوَقَرّمِ هرب ف ىزُلاْيْسَدكاَو

 ْفّوُصلاَف وضم اَنتِرَوَم بال ناَكواَملبِةْْبْبَنككا لاقو نوف د يي اس

 8 الإ ملايَوَس سي قيلاد ولا نابع ءاهضِتو ا ةصوقلا مو ابويَسلارَجَو داو

 ضب نحو بلاك بمب اًضرو نواف ىتعلاف هبت نافريخالاصلاِف ناكنإَ يلا

 اصّقِلتولو ْزْسْرلَّقَتجلا نا نيتَدُدْنِاَو اًضِولا نود ِضبفلا فو نمْونِعلا ن وكيو

 ٌبلط ناو ِضْيَقلا الا اًددّسْمْىَلاقعنفعت نإف بعلو رع مب
 قتلا َناَيبشرالا

 ناب اوه مولا ص جوخولو رق اًقْزاوَسلفُ ٌوِعناف ٍُيْئِحْإَصَحِو دانا زْصَحل

قولو دوو اح هدٍرسللف كو اوَيؤ تا ساني :ربت اهلا توموعبمظْنِاَو قتعال
 دسلالا

 ىهقز الم اندعل الخ هذ ةزخا اومُق (ًوَسالا مطرف ٌتُقَدَعَرَفَف وا ٌقخْتاف بهذا خالات اًونع

 قوص اسف ناب تيدا اهب حرا انذرألاق ورح تالكوفب وقعا سال اق ولولا

 ياللا نظيفا امام وكلنا لافولو هنيصلتلا ٠

 قّوصور "ارقالاو اذان ْتَد البت لاقوُك 06 متفيال اولاعف َىتْفْلا ْتلاَسْنَف و قالط | قزم '

 صفاتلاب_خرولو ١ تيلتوإو يسلب فصول قلق ةونضيولو ٍبزولا واريكاؤد (ضفن لول و هْيِيمب

 5: بيل ا عطونا فاعلا و نها .ةابآنعو ان الإبكِذ ييجوتع

 هين نمد عابو| ولع دا انام اَوَبجٌوَتعاولو صفا طَعلو (وكلازخ از (سولزَتيوا

 ْ ديالا اال با رار مذوب يجالْض نعول مسقووءاَيَِلُك

 نيله ومْئاَموأونبؤمدوعَس الو قتيلا عوكل كد انف ن وكيوت نيكو وعلا
 ٍيانيالاو هباًسلو اولا ا هةيلاوظنو حاتجإلاهكاقلا وقاعات :تلاقالاوغبولا

 رهن 4 نوادي اكل لام, ينج رمالو وبما ن اكولو فدا كلا رشناا نوكيا

 َِت اال امِكريََف تطوان موب انكلا تال ادب ييكولو ل ةقاَت "(تكلاوُم

 يوقف وفجر عا وضانعَب نا 5 نوفا طك لو: ٍةاَكرلاْلَْنامعْساْذاَلاَف مامالاٌناياع

 دحر َتامَولَوَو ه لاك 3 بقل ا|مْزلو سنجر مْنِكل ٍباَِكلاِلامِوْصْنِملهدَبْلا ناك

 باكل لامٌداكنإف حولا اكون اًناكْصاو اكناف اوُتْرُولا» - 0 موي ازْخا

 ااموايعمد ل اكةرجلول لاف لت نا ةالموغلا لج هنمجاولاَوِحلا (يقان

ل سوم جاولإُذ قلالي اذاو و ا ودائْوب اجو ناو
 100 ظ



|| 

 ١
 ا
 ا

 قمو هونج الاولخو ؛ ' خي اككلا وا 1و ١

 ايوا امن [مغبيصفبو دبا عَ بلمكحاولإ ئاحل ؛ مرتك ةلزيجتلا هلرنلد َصاَفَبرملد
 وة لد البقر

 لا با ناكوا ادجلاكسئ سول رقفحيلا عاتحأ أرسل ماعلا داش بد : 2
 1 نناد فعلا لوو عوق جقلاواو تف اوذاغ د تق و ىف دفعا يذلا نِاْوْرَجل ةْراَغوا
 ٍتاعرساوزحلاَو ف اواور يخف الاوت موراي داةبرطلا ناكوائو مرا
 0 كل ياَعرِسلاوَرلالِب ة بق اولو جننملا ازماخلا نع ضيقنلاكق تجيه والا هع صبفي
 ظ اهلا انف ميلا تاكل قئاولد هرخافريسال عرسال لعادل اًضبأ هع دع
 ني 7 ا يع و زخأ عبر لو تعلس سيبك 3 قعٌماقاد ُبوصغمو مارح
 : جاو ل 110100 ,ريفلمل ناوروارحلاٍنثع عانشالاوم اًسرَعووملَنال
 و نإ رموضلا نمل هزخا امم عما ناف راك قلة نم ءاوبالاوا
 ليسا وكاد ذإو :فَحِتاكلا بلك ظْعَسالَو ةسيعِعِرلا الاخرين سبب كزسالو
 1١ جوتن اكول .ولصغنوا "مارح [يفحو صفو نيا ميلا ميت ملزما (َضِلاَمَهل يعن

 ف كن بْدكنإَذ ميِف فزصتلا نم حمال هِحاَصليبتب بنا [دكيسأ مل ل قيد ودي نم
 ني لربنا وشم ا ذدعو افاولو ِهيِفْدَف قصت وفن لش احلل ناكلاقو
 قتعزعلتؤانا نع هئرتبو اقنع نا ٍطَرْسي ل عولد ءاوبالاُن ”ضنئلا لطب نارباد ةلخاخ يقاًبلانع هارب العر لال يقاولو ١ ارنا ممزيبالو هذخاهلِفِقاَبْلا
 َياداءاََبلا لن نا يرش اوكوع كارب  كاقولو .ةذزلاب بالو هم صو
 1 قوعو نجلا سيال ءارالاو صَل جب 514 | لهم نابل[ ع كئاوَبا وَمن انك
 11 دا و ا در ىبسلا

 نع 1 را ازخاياو فلل واية ركز لاول يّرشلا ةَمجوعهريَف ايوب
 م خاب نان نس ادر علا كاكاو رف ناد اداولو راج فتتع وا قابل
 1 20 نادك نتن تركن لدا يتستو ف نايع اب باد
 ل 3 دوسللف ضِجنو اهي اوانعّرِج اعوهو رجب ولو قيعِتأاذ
 0 مسمماول سل يُحب الو رهاب راو! يْوْسالو بي جتمولاخلا

 وولف فلا ة راسم عم دال هلال وانو ناي تح مال 0 55 < يالا لزب ولام يسم هلااوهوِتلو ةاكزل اْعاوَحا مرسل
 قلاب



 ٌناكولو نزْيُو نوط كذبت هن سناىم : هجحاسدَم لايم نمر

 ةاكولوالف اشد د ناكناو 000 انِباَك هلام ناكولو

 ناكناو هيد وهل تشاو امكواذيتسالا قاربَصلا بجو - ف عد اخ ناكذإ ند هل

 ظ ناكراو ٍناَصاََت وتل ريش حرم وهو ٍديَسلا لعن اكن او ايحالف سيعمدعواًالكَيوُم

 ورعب 2000 دقتوهوروصلا لولو رولا وتجميل رشي اهدا يسرب

 : 0 0 مسفالو تعسر وْفل اييعابعب كما نإ

 اورج لخولو اهنيك يخاتلا هْسولبا)لاقو مايأومالسب عيل بخ >اتلا ٌيوْعَبل

 و سلا ذاالب ِهلٌولْخِر ب باعد اتْياَع

 منزلا ف ذص ويف املا ذإ مسالم مسنب خْشاذاو ناكل امم قبولا

 لعق رئازكاشن علو ليِصَشلار عنو لوالدتي نا دّوْنالف : 14 2 ب ه1 ناو

 1059ازاخلامد واوإ ا”منداحال امل ياهنالو ٍميَلاَحلالَو مارَباالو ليكون مالو ُدنَم

 راكد دالفلاورخ رسَلفهَلنِذاو جلا لواحد .ةرظناولو و زِرفل نم ْدْسَكَمو

 ٍراظنإلان عج مئاركنتو تلو ةبيفلاو لوائل ”مقنو ريالا لإ فري نِككو

 ناو اان عديل تارا واحلا كو رسل اء نإ ُمفَرعْيِلِدل 520007

در تيل عملات َقَحَتْْياناف هيلا "انكر رس ناكن إد ٌبجاولايّد ءالاَك
 لو

 هنزل مريفب واو سفاجا لاصيالاب ا رمازبكو دم كيل ناو ٍميِفآليكَو ناك نال

 ِريّصلاوَبساْؤعَو قطا ك إف ٍةَدفر يلع ناورلاكاؤد عني لوا كلذ

 او نعب 7 الا عنا ولو لص اوف وز مقوم ناف يلوصولا نكت ةَرمووَمن او

 وا سف لاش اوبك سطع لابو ةلاريتللور ككل ةُرزفلاَء عم مولا

شبو 2 الا ق انناودئالد جفلاز سلا اأو ُاَكِلانُحاَد »اواي مَنْ اذاو
 س

 قوسبب هاذا المرجو إذ نحْيرفَقَلاواقَبِدعركاحأهئْيَكو را

 لص اكل ملدا ناد عيل نهم ديل ادإف ميبرخف ُهَسفصمياذ نإ
 ب

 ”«لخن الاف مالكا ْريجتلاصفنو وتريح سايد ْباَكَتالاَلاكِمِحَيُم

 لاما ]كله اجرا ناك دريجنلان الطب ما ُداوُالَمَّدِلاَو :جتلاد درسا قل املأ

 3 ةووقنكي رك ىف تاك منا يبماقأو فاو لو ميلعذيتساق فنا ادد 0

 ولونابجو جمب أيا اولا تيشّلاق ولوج عونا وبلا ءتالْىَمنأ معو

 000 هرب هباسكإو نر ؤسالف اقر ثامو ةاس داتا 1

٠ 

 اه



! 
0 

 قلك ول واعف تاموضقوت ملفت امورتسلا لإ ونلَرخا اموضلا عفدولو ١ 25 517000000 ولام دا َقْلَسبلعو زي
 ١ مسمي ؤسرتلا عم اة دكو ارح اف توصلت داخل هالو لاقف تاموربخالارجلا
 ١ كو ريشولو عولطلالجن 5306 ارثعمزتسلاو .عولطا لق سدا ]وفيا ملف 5 دولا لونا فم درو بوح ا موي تاَمرَقُو يي موي لاي ةنيباوماق أولد
 ا ماكل نيود اولا اهنحفدو اسكت "ةَباَمكلا حضري لوب ا 7 د تايقرتسا]يكوو ميز غولو هير ربت اهنا توس] ف ريسلا ضبقب > 'ببناكتلا
 دَفدلافولو ديطقم عائممالاديتسلل نكرم لاملا كين اًكلارضححاف ةٌدْموعلِْل ل ولخيعب ِ
 2 و متساود . شاوتلاؤّتسلا رمق فولد هيلع بتات نم دك ف مز مز ليسا ويقل بئاكملا ام اذا تع وستاكتلا نع فولو صامل لوقلا يلع ديتسلا رات احلا لام راذابلجو ولم ولو ُدَنخيَو حنا صول ةباككلا لعن رةويجتلا
 ريل ناجولو لامن ريس ريع ستبخولو 10111010 مويا لَم
 موس دق يول يوب ضاع نإف ٍهيلَعةب انجز وأ ةلماعمنب نبذ رموختلا عم
 101 زل نود مول! ايفو هر ناكولو نيَدلا طقسالوو هوتع
 مرا غاشإلو فلاب رخالو يالذالا هيلع جاف رحلاكبم ءاهلاو وني ساوللا قّوص 4 نوصقو تقْوَصل اقوا ذيِتسلاوكن اورو أ توصف لاقو محلل اصْرحرملم هاداولو
 اا ميقت هلك هيلع ناف ًالاو اضف ٍنُوبّرْلاَو نوتعلاب فاو مريام ناكنا#
 0 ءاموغلا ٌممريسلابِراْصَبَو ملازم ةْبابِجا سد .دارغب_ضحلارقّتلا ننب وس ولما دي دات دج مَن هلام 7 هكا هيلعوجتناو معلا ممشتالاو 1 ماعلا نود د فن نايفوالاو هن ذ! الب نؤبَولا بن نوككالو كأم 9 ياا ُهَلَد
 نم اجالا نودي ٍهدْيِزامِف فَضَنو ٍلِبَسلل ةماعلا نيدو مولات طف وعنف
 | نيد اهنا و وانا نيوز نينا ام |نشيزالا تيفي او كي ِْ وسلك اضخنوا طولا تيقن ملف و "لامر نك اذإو شالو َةَلَماَعْلا
 اهترح ابيار كولو ِهِيْبقْوِي قَلَعَتيالءف حّدال هيي لماع
 قيعيررخألا بذلالبا هتصيحو | وع م اميخايلا ةنذولو ميلا عوفر وخالاإع
 5ك اضروزحالا ب ذاب هئضح بقول و ٌقنعوخالا ذاب ميلا عيجاهزحا ضيفو

 الطول عوام دانا مرير مورسسلط وطال 'ٌببصنىتعبرل مهدت

 ٠ سدت جو ير وي ووججوو
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 0 0 الرد



فاو ولو توضيب موه اب نهون - نا طرشنو اًوَبَع تاكولوزيهتلا امرلفالاو
 طرشو ادع 

 اًديِعبناكولو ْتْوضدْدَحْْضِننا طرشباا ُْبَع بئاكولو تَرَ اضع ل يصعد د لا

 ِنعاَمْدَحا 0000 ِنيدَحْس اك ٍبناضالو طوال صح نعني اهكلارضك

 ميا نافديسلا زلال عوضفو متع !لبق ناكن رف ًالفالاوجي هنذاب يدا نافرخألا

 هني ذاوبؤب عريش ٌهلكَو مُئاَو ةنعو كولا ينك هسا نمسا ةزيغةنع يذوب هناديتسا

 لاقت عوفر اًونلتَخاو ٌهْعَفو 0 الاب يرصتنل اذ دا

 ٍيَرْسا واو رلسبرخلاق زصمقلار رق يعلي سيفا اقدر سو رلاددعودعايّدا

 ولو ارك الكف ايوانشنو ايكيا اي مشوا ايدادؤطامحا هع

 كلوش اكوترؤمنا متراووعت ع عداولازكو هني قَوصركاو ٌةباكلا ٍهِوْْسْطعٌّؤا

 6000 ولف هرعْنِإف ةلماكت نك بلف و رووا وحان َكسَباَكلاَف ولو : لعل اقنع

 باو ٠ ميدو داع ألام زتسلا فرنسي نإ ركناف كت تتاكلافولو تعلق وصمم دليم

 قوطي ؛اعواف لت كرنب ٌهُعِبِدَو نكد سما امْرّبعلا لاقولو ءرارق اب ٌرحَوفَقرَنَْعا

 وا اًبجاك 0 لاو يلة ةاقإ ذاواولو ذيسلا سلوا دالاف افلئخاولو هني

 ٍةٌداِشلاَظ !ظرتشبو نب 7 نهال بيناوم اوراس هب : "انكلا بسال باج يس

 اوستن وئاوزرتو نيميورِهاشسب وادالا ثليشيو م ُهَتعَوَو 0 اكر رف و ,جتالومعتلا
2 

 04 ةنلئاوُجلَوِهاَشرصْخاف ٍءاَدالالعةسلابِقاَب | مناد نال ماولو هر عوزيخاا /

 اهتفصولايَنجوااِدْوَم رع عوايل ادْوَقِفاَملتْخاولَو َوَْحا ٌةَقلْوِطُنل ناتِلاب قايِلوُطتَسْساو
 شنب 11 ايسر ضيوف ناب اًمهفاكتابٌق تحل صحت ْنِإَ اننا تِيبالو ٍلِجالادْرَكِفوا

 ووو امن 1 سمْرَفو رسنجلاف فاليَخلاِت اكوأِهيِعبامويج

 5 سيات ناب امو اقَبابْر صحا ئينرع يصاب نإ ١» رك( 2 امسي ا ةئاتكلا ضب
 انج دو كالو /هونع ابعد وادي ون علاررقلع ةكائزلا نا كشاكتلا معو هبا

 00100 وادزماقتلاف وعي هيّ ولاب وهو بت [ىتلا ٍةمِفبرتسلا ب

 8 قيْسو يَووُحْلا_لاق ذاّسنلا عرب هلال نيم بؤيسلاف ٌرصئوْعْملا اف نيب

 وقبل[ ىَرَجْقو جراما هِداَسضويْملاَ هد ٍناَجاماَلَحا اذإامذ قالا رع

 سال 0 حوجوملا خو دْراَدْخاهْنِإَم اًيردالن رم هريعو ويملا ةلكصف هرايئخا دبع
 كعمل ٌوُظس هناك ا هنا ةسَيَب ليسا م مق تلا عاَوكَهَسسن اصمم كنا

 ردو نالت بازاشيف هلا 1 1 حلو ةباتكلا نَا ننقل

| 
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 ا

 ا
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 ْ / نوَصو كاقوا واخ رجلا نميتاكلاا لاقو ٍلوالرضلانمْسْدسلافوافلتخاو فاخداتع موولو مي ل[ رْسْرْسَعَبلا رَيسلالاقو عبدا كفو ناكل كار اقوي يلا : ا انفو ئاكلاد اننا تا يوافؤلو 975 5 5 ارحل ٍِك اإل | لعاب
 3 « 50 لطب مبئاكلا نيسلا عابولو خ لب د طنحو موف 34 رذألات ذرالاقد طر فق الار انيِد ل يعل لافولو مريب ق لْسْؤيَسلا 4 انِف :اَعلاوحْلا ترا كي اكان ادولو صوم ولان مربنان دوس 2اس الاق ناو لطن ؤياندْعذتَع 1 ءوضموو ورصد نكاح اكول مديمسيؤيتسلاَقّرْصاَيلكز لاق 2 ٍرْملاصَج

 . هاما باج نفل حِنإَج نجا نياَحْول اكدانيلاحاك [ذ لحب نيلجوم اكول ور «]تازعاساصضرانر تجوع وطرات ًالمرحلاِب اردو وا جاتا وروح هريبكلاوو يصل اكَتاَمَصلاَف (قلّمْخا باور لصف ِحاَص جو ابو اَقاَمْطَمَسِيَحاول هّرَّصاَكت 3 (ماضِر يلا هجاَحالَ وبلا تبا صافن ِتامْصلار اَسو ةلِرجاَتو ؟(داحو ءوو منجاَفَقاَو نينمجو اة محبس رخالا و عامة كِل ٍناّصخفلا ثن بنا داو يرتننلا دنا وٌضاهنلا لال يتسلاو نطور بِ ُىِلَت ولو يرتشلا يلا اميفْويْق تح اكوريتسلا 5 (ريفدب حبو ابريل كم يوتشللا الو يرتشلا الل امِلست ت اَكرلل ذوحكالف مولا : حاولو ةعفشلا قبس وبسم اننعل اريتسالاٍة وب م انثكلا موج جيتا اكل ار يقام زي 9 بئاكيلي هرجع ذم ءامدخكساولؤ بسلا يينشملايلا مولا
 ؛ننانااذاد ضامن 2123 رلانكملو دل يوفبلاؤنعو لوألا مامِإلاىنع
 نوكيا هيلعد: مرا نيل عاسوِعم 5 زل طر حاصْبف ناو رخال امك ضمفيلم
 ا ب / اسمصَوَرضَف فدو باكو معنا قولو يالئاواصدقبو هيلع اون ضوعأ اك ذ د

 ا هناا هرج نا هلىوللف ُهزاطت) ةيراولاُد اد اووي ِإَف ةَّيِصولا
 رت عاموتكا وحصل قولو لُوَمبِإ م )ق] قوبيو موتري ببججلا, انش يلا وص اس اماؤعْلاق 0 وا اوجد اهو اًهوتكاووا املك اشم مصب ثِراولاِيل اذ اينخِهلاف بِما لقول د ضعف روبات لامي لان ”يرونو ةيصولا 0 وصلا يا (عصْئظو اهداف انفو ةكيياذ ةباتك :كاماذاالاتلطت باكإإب واول انعنارساوأ لولا هرظناناو هرج رالف ند وتس نكولذاد تجمل اب واولد
 لوو وطاقة وو تيا 01 3 اذ واهل بام ائيزنكاو
 زو يصح لكنا طعمؤ سايكلا "لصف دا يلا اركدَلُو ديلا وو رثكاو

 اجذبو



 كلود اطضيو ٌةقْدَصلاوةيِصولاو ولو ِةَمفْسلبْ ابوح نيوز جو
 رضوا عنو فوضت هني عمئالو طع شايل هم هَل موا هس رجول

 و ةضطارقاو ؤضارقو باونللا طرْمْجو انت هتسهو ندا نعد ارناو دقات صْيالف

 فرصتلاو ام اول امر ساللا ف طش لول وداَق اْسواًصاَرَف هزخاو ُهضاوتق اووي

 ولو وانو نيابة ارا سرا الع فاعلا ديو
 ميرا رار جر روش عسا ضب لبق ملا ملتكالو :لكلاالو كاد نضل
 < اك.:لوسعلا بقسا هيلع وف ناو ٍةئاسْووأرموُمل ٍربَسْكلاٍنْعوْيَناُهْب متلو هيلع

 جولان وقس ووكو روتين
 ع 7 ا 5 0 ا ع 4 ا

اَروكر لازم هنالك
 بذإ زفش ٍت

 : م7 هرب / 7 1 00
7 5 

. 

 ملعب + جالايلعرَسلا بذابْْفِتَ هَفتع نارك !كنح

 دولو جمِويلايَع الكوم او اكوا

 طال ييِضْْلولاف اهدَلواولوَرِْمِْلَوٌؤَحالو رعب نإ
 يراك ضالو را ٍةئِسْنِمْْكا ناك[ ونعجن وا ب نكلار انيق بمن ا ناوول

 اهي ناك رنا كن موتك قتلا زكي صفا ناو ِهَقتعَوْبالَوِلادَلوالةَوُلَوَعم

 هفؤبنلا لوح اظرْس ند وسال ولكَدَلو اكن همأ بتاكولو ذولا ءهو تشوه
 عيبا نيبو جوف هل هاطرشو لام امرين و 9 ةىيِلحتلأ بح وعزا ولاٌّىتتع تَّدأن 3

 يفتح وتعو ةبانكلا ْرَححِراَدَتلوِل اصايل احَباكوو ضوجب باكو

 نواه هنن اكو دلوتسييعو ل ديلان ناك ذولا توحي
 زارنا اداب فذ اهني وميلان عفن اا
 نإ ةيانجل زاد هزهمو هك قوي و نم توك ليقول يح جالزالو سهل يضئ :
 برك نكي نم ووسيلة وتسلم تن
 يدان لولا لاك د ذالاِلعَءْررضلا هُماَسْهَن ف داولو ٍيتسلا دعم وقعْنلاب تم و

 00 كفي د 2
 ىو عاداووتسلابلا ضف لا فريف يفوت نوف نكي مف مولا
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 ظ ىل يفر ملاكا اذ لاف ولاف اهاشخاولو ريس بكم اقف
 نانسي 2 نضر نواه مف ةئيبناكن اف ٍتاَومالا نحاو تاكو اهذج تلاقد
 50 للك ناد دارت نذر اوم داود شرا ف نوار ل !رولاهلثشرالاو ٍنمِق نمل "الاب بل زطونكا ناك اور دربي امج هل ولم او ومِقلتما اوللُو م ريدا يو ومالا لالا بجواب ٠ 5510 ها البو مالك يف يطول اهل اهم فض نمو راو حمة صن وامن نواقض ليرطدلا .موليو يبو دال بسلا تشو اولا بشن ةيس ةيؤنتو يلا بيش 52520 2 كسا ولع اك ناو ءاليتسإلاو رف ارسم ن اكد نإث ةشاَحمو اص وولول املي كة سنورإترزووءاوبتسالا ٍجريردو هولداولذ ١ يلوا نمرملاَن ضخ اطيل يزل 00006 ناو اطيل يذلا هذخا لامر اركب امردنؤنإف؛ هِزْخاَزَقَت .ئعنإو هَتزحاٍ ماقتل وراح نُق تفتعن او يجول اربي 4 هير خألا فصنلاو ٍضافنلا يف :هالكليجاولل يذل |ارلا نصف را هفاَنعَم 54 نواس ا نار طاولا بن ضاعت يح اولاريغملاهَيِعفْوِر مالا ناك نزحوا لاالك رجلان نإ انةةرحلولا كاملا وكبر عتاب كَخ يق ١ رض داعم ن كلانا اميناكا ذأو هَبلاطل ااهلف ءاد االاب نوزع ناو طّفس داق تزرع د يك لا اخاف ل احا ةخآ اًمُلوِربلاٍيِقن 1 و نما ورياعلا جم ملا بيو لوجو اهم .ارعدحالو 'ُباَكلا ل يسلك او مدمعبَف قرص باحترقو يوشلادس بناكلاداقو د ومؤزبا تكل الق ثنو 7 تلد هو ةنمايعان رش ياك تما ةرإ جقزولو نيسان اك ديب نكمل ناو

 7 را ايّيسلا» اوناودو كك خالف ُهباكلا ُمماَوَيَساَو افلا ليتسلا د اراولو "”َتاكْمفاَبلاَ ىشرألا) زقضالاو' متم زال قوت سانا 30 8 رو يورك لاه رع ىييجن يخل ٌبلطو
 4 . وول نكي ماذاؤ شالو : ٍةَمِقلاَرم "اقالا رجاولاوو ورب قايل ٍلاَم ٌبجوم ناكوا رامالعؤ عن ْنإةْماصِيقإلاْمكَو ويس زله وا هريس ءرْبعيع و جولد راو

 وجال ل عواد كوتساِؤاف زارع ذب جو را طقسو َ هزيجلربتسللف و مب ٍفْيملوا ٠
 ذآ ل سس 255000 و للكسر ]جواب (كلاز رصف هذ زنرالان وذ اكن انيكك ٍلائايلعوفسلا هل وردا رايز الو مِفرطيع ناك نان احلا دع جاد ريتا ب جاولا تيم لعد

 7 لتس 0

 دكبطو

 يلا ١ «٠

 م تب“ كي 93

 5 0 2-7 2 ١١
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 لامونالاِؤْوَفْوْعي رمال لاا نيس ميما يذاباحتاوبفذ املا تشكرفر

 وسفن ضلي ترس ناولن هدبَتعِلتدَقَو قوتنا لف نان العزي انجل اكنالوَف

 كتاكازخأ ١ بجا فال ناف تلم اد اًييلْجا ناكنا ديت ةَمِقلايف اخاِعواب اّمكلا

 لَن مْوصَْحْومو ءِتاَعِوْمِلا عضم اكل ْنَقْستِيف ريس نأكل ناو ِهِيَمِدَفِصن ١

 هَفَحلكْؤَح أ املتخا ناو لضمه نم ذخابو اًضاقن 1 ا موحْلا

 لنفس وع عا وول ماب طدب باضل اذان هئ 2 اح
 2 منلاوع عل نيك بانجلاب هيلعوتساا) ارقالبقنالو رتل حف لفن انجين وفأواو

دلو تامواو تاكنالع ]تير دب اكن ليج ناكلاكولو مرارقا
 اتهم ٍناثراو 

ولع ذاف ؛!ًلقتسالا امنمزكل تِشااذاالا امُرِلاَون ِفَّنلاي
 نه اولا ن اكن اًياصْوِب واوا نبذ تيل ا

ف الاو يل فدلامْىَمعاَي اًصَولاِبِفنتو نيدلا» امل
 يابو مث زولاو توتولا َنتبَْب 

امفَنِإم بر اهلي من دول مولا ”اَعَمِخاَقلا اماق حاد صوير نادم
 اناضولاو نبَول

 ظ كر ريوغلا لا فذ ولو قتجيرلد ناكل لعن اضلا بجو الاو“ تا

 ناضل مولا ىو ناكْنإُد هبل ٍءيْلاَوفولاب كرب ةكرشلا رحنا سول ناك !بتيطل او

 قت نابع رسوم اكنام اقاوم لاك

 اًرحرْفعَنيِهْمايِمْْحْيلا لَو بنو هلا 2 / بتات

 وئجبوملا داليتساو تلادع فنعم وَمِن ِوَنوُمب قع "هر وَعَصَةَدءالولاب“ه ةُمالاْرِصْتو

 قَكمظتا دؤألا طورش لول املارساكنمذ جول . جيرملا ٍداليتساك تول الط

 هنأ يلق وومظَيرلَن نق 1 ءاسلاموربخلا م عل

 انرك ذزقو ويلا ونمو نإ أخانا ًالينسالا تشب ف هََوَوتل قل هول لدم الارصأ ٠

 نا ارحوقعنارك نوكيا لن دعما اثلا هالبتسالاف نسلق مدلول

 يكف الب احا محلمولو نأ لو ماضل اَهْلَمو 2اكيلابريفلاهمأ دلو ناماًعبقرْوقعنا

 تاو كالا رعت اهاطبالنأو اكرم دس شم ثلا هتروصو هيلع و كْراَولاو

 0 ودك هيف هَنقو نمٍريْناِوُنِيِل تول وو الاوجاع اذااماث نيس ُنواِلولت
 نمولوب: كنف ذكي زولو هيلع دفَس لكما ناو دل اوبر رح دالبتسالا تؤبو يللاخ قولعل ١

 00 اولا يلعن انيك لكمولو؛ هلولو 1 ماصدلا 52 مطان
 يرشاولو يدوب ماوُحَح الو داليتسال م ئْحْضلوْلاَد اَهْولْواَوَمأ اكس وْغْواَف جاليتس الا
 م مررنا زر اليابان الالمان ماكول ديان تم

 هلو قّقرذلولا وكري ْ 90 يطق ثراك 22 ”6 هتيم هما ةلوَساولو



- 
 2 0 ااا ازاي باف كاني تحاو

 ابو لولا قتيل مالارتسلاوتعاولو سلا ةاحف' مالا تام ناو دن منفتح مويتسلل ل ٍ

 راع 0 ا نا 0 نلت ددلكراو امنلمؤيشت اكل قتعاولو رينو
 هيلا - “نظل. نع

 ها يوت وولاكول مع ل ناند لا ناماذاو 0 000 ل اسمو م 5
 لو 24 ءافل لاى ال 1 ,ارببسإلا لإ جالو اههنب جتا اًريجةرلوتسلا جوزتوتسلو امرْغاَححْترم
 1 22 وُوُحِراْلا تب ةير راج لوو وزوجتة ابو هوانذإلب «ينانالو جاوبايعامتبا
 59 ءعرمودلا ةنراجولوأولو يما ابني مل دنزأوتس تطاول ني واناكاًربْقف دالبتسا
 7 ْ ١ ٍناكيرن طوول# ةراؤتشاوم ءالاو بيكو يراولاو ٌنَحاكوْرِرع ةرهاّصموا جاسر واربستب
 كن ةاامدحلالا يحال يعد 0 نإوداليتسإالو بَسالداَمَحَع ءاربتسالا احدا او تاو
 رثكالف ا طف نم مرا 000 واط نيس يزارمرتخزن دلو ناو حازنلل
 هتدِلو «نإب املا نود ب للامن! ءاونسالا بَعْدَ يطو مرخخازم ينس جدازم
 1 .الطم نانا زمر ةَرْم مرفأ ُنَددامولُكَأْلا [يلورماعونكا وم لووك ننام
 اانا رسموا رؤم ناك نورك اكنرا هياوِسالَو؛ هصنو النمل تلي 2
 0 يزاورتتاه ةتس سب ناطور لك ني كوبتس امو متزلو نابل هالادوذ

 ام
 / ير هاوس ؤماك نإ ن "رااح ت اكن ُةياَرِسالَو بص دامو نمو ذي لقولا

 ير ,انايب اوان زمول لة زع تونس أورو دس تدل ناب رحاو كمن عب
 نزار رس ايوان ةلافف ٍنيرلوب ١ ددئاولو 1 باصاوزلزل نري 0 ظ

 لذا (مزجلرمنلو ايززاقنإب ةولوتتيفف نيد لاوس بر مِلوُمال هلا6شأو قم ُهنَسْويموالوأ
 انامذلتاف لام َضوتعو م( تاماخاو ميلك قانشإلاب عمن اواو خلا: مورا ١
 بالو اف ان اماذإنامدلوُم وتشوف نيب ةداناكولوأم مع رتب 'ؤوق همرالولاو اكو
 انذاك هتنأ يوسف اوجرنو اى بكف حقو وس اَوكِلَعو يوب اِتبَصَع
 . مريرزم عاملا هقوو ىيمجإ ص وملاو روان ريسؤبع ردا طويلا هلا بر هسسره لاو خرب 0 وِدَجَو ىلع

728 

 ريان طللا صا يملا و ل احتار نعضإل أوم ,ماكطضو



 فعت ناكل اوت مومو تلك تعم ذلكَ ع اروقفلاوفعلا فورلا قولوعلا
 ءويسالو يرالمل اخت سا هجو كذب داراو بالا اذه تبانكو يستر جاسنو حرت وزمن 'وقطلتوأ

 وف امخ سدادبرب نم يلع داو صرس ا لوجيلاق امكن بدلا ميا كلسيف خرب نإياغن ااوجرب نا ىارازب

 ] وهالارلااليف هتوغيالو هرب الزلا ميركل باوتل | مجرلادوقهلاوه نا اناس د عزو ( فو نرلإف

يغلامالعو بورألا نش اكو بويعاارانشو بونزلادافغ مويقلاولا ْ
 تسول دعا ١بو

 - رااشو هبرلاولد مفصل باتكلا اذهقرطننلو ىرلاولزغاو ف ريناد ىايند ف قالز

 مهو كا ذو تيحارلا عراابزبملاعلابرابزعجا تاومالاو مرايحالا تايلسلاونيلسلا

 رتل ار قفلا ل علا ىلع مي( عستونيناغو سنت سنا يبرتسرو ستلسملا يحل

 عمو ب تكاباذح قزم نسرمزبايريدلا.بقفلارع جاخا بارني جاربوملا برونحجارلا ٠"
 هنا مياوانا جادا دامريلتخ يوصجت ب يطع دوب كر ابملا ب تككاؤف ليم ظ

 0 ف سارا علاب يار ٠ ظ

 ظ حالو زيزنع افلم داعب جو ذيلا: نم غارلا جقو فعن هانت تاكل ذم

 ظ 0: ةيبتو لصد ف امرأ انعفترب امم سون يبراورحا |امرلنسىق) اولارخالا عبر ا

 لادا ]ياش وعما بس عنو روج نيبجارلا حرا رد !ممركو نم وزحالا ةداعسيلا' 10 ْ ْ

 0 ميفاملماعلاو ميحاَصلو ض يراقلاو بت اكو فحم سا محن ببر و

 0 ماورجانزمملا درج يا ل مناي وتاب اجلا# أسلد

 رين
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