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 0 3 همس مرلا ةنلاريسفس

 هل ةَساصولاةلدابصدو ةاحوع ا سررف هقر ىذلا ةلارجلا
 د ىجوم هللابرا مزجو ةسفن ضوعو هاوس نيعاها هنو لاهل

 نوبل ةايشاو كات هللا ابلو اديسولع هالارصو ةءادعاملك ايئاو
 امال شاقالاو دجامألا دبصصو هلالعو هيلعلسو لاَ يرش اس
 0 افراسرؤو'نهيرشلا يلعلا خيلط عض أرنتبم ىئيبارطلار خجلا نايل امل حب

 ميشا 'لوجلا صر ا ىلا لو انسموهو تييمشلاو ىهنم يول ةيلاملا هلا
 ناوخألا :سبرتسلل ةرهلا كرف ةعنصولا هذهو ةميرزلا ةزهتنبو
 . انطوواحلارمازيذلا هب ئع: نافرعلارجمو لالا ىلول ا ةلاسر عرتسو
 "  سويثلاو راؤأل الع تفافو سورعلااكهللا رج تق انطق ماسلا
 7 3 عسوهاهو نرملا ةلاسر لع يملا عدلا مصملاةراشسأن اهاعسو
 27 اب ازنقا ةل علام تلجأ ةللاسمسإ بوبعملا كلملا بوعب دوصتملا

 الذ ةبرهشم بارعألارجوا
 سكر كطع مخبو ةقبن نوب نكت اضل تول

 نإئلاا زهق ريك مكليعمجو ظ
 راعّولهؤرح ةنيع تراك اف نتكو لآ

 هر



 هتلاصالو هيلا اهجايتحاو هيسع هئانطتسوا يمشولع هتففرو هرعسل
 ٍلوطدو مسنالالسغ هلولخلو م وللا "لج قي نولللعملاب هعساو بارعأالاف
 امج ىننار موو ةرصوازضوز/ذ اعدل رحاب ثلث عاوب ا صمس ف بارعألا
 . نيطاو لت العلا الوااهسنع ئؤممولع لوت نااما ةيكلا أل ةثورثلاو
 واير هبارالو مسالا ئاثلاو شمل لوألا الو ١ ةنمز ألا رصان ترتفت نااه)
 قعجفدو تلساؤعم هصلاعباب ارسل غتلا مسالاقو عاملا زمول ةربع
 ذورلاف وللا ريل ءلبقامث.ه هلل ئمملاسونولكقرحلا هب او تاهيببجو نا

 |رلسص دو رجس نب الل هيه ورجآالا رابع رهنسع ١ ةرابعل ا هرمهو أرمنو انيفقَولا٠.
 لشملاو ىسنالا ل عم ورمل اووي لاه اشف !اهل عجن از عمي لو مداتتا ماس

 ووسام ري زاره طقق نيمسارم مالكلا رجوبرق هنأل لطاباذهو ىركلاو ٠
 ةئالتلا ةنمزلارحأب ةنرتعم ريع اهشنئؤمماعتلد ةلكوهو علاوي ما
 هرريظلرهاظللاَيبورهظ اما لاق اجاطيا عارسا رش الث تحرس حوحو اهنصو
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 ظ رفساو ةرهشو ةموو نْسو سرفو لعمرو ربزكوريقب ههابْسا مدعو '

 نمذونحأ مر دم وريم لاين سيرصملا نفد ىلمو ةي انور يضدل لاقيو
 ارعسوت زرابلا لع دق ولطاو هتريسو هتيفطازإئشلا رضا
 لذ كلا ص ئعد و ىوهت نك ع رصف ناهس لاذ كمو ةيانك سيقف
 او وهو ىوزفو اك كإذو رتساهتودس تازللاؤبخ
 نهم عصر عورتروجو شام اًْناو تناوو معوزفو
 مسانعتنثا هلومبو هئسانعأتا هلوميرطي صخخألا نال ارييضوجسو
 1 دمررل امهبموعسو سر !!نكهو بائلا مسه[ رعوه هلوميو ةهيطاخم

 ناو هوم ؟قلكن م ايش املاو رنج لكلا هب ةراشساالل هتيحولصو
 بسن اراشسألا ةيعنمولا هما او لعرازهو سرف أرهو راعازعو

 ةدرعبل ىزو ركزملادرفبلل نولاهضعب ظافلا تدرعت ناو ةسع لل وم :

 ص ىلوثزاو

 رس يرلعم
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 ١ انيبزهوا ناك ركع .ىبلاو تبؤلائشلل نهانو ركرلاؤ شلل تاذو ةئنؤلا
 2 وللا مزال رهاب نرسم نوما عاهش كاد ةلكلكو هو زننلادئالوا
 كقئتساوضام رص اورضاماما لاق امك عازبا ةشالث حر جرش جرصو اعضو
 سؤ رجو زوم )عل راموحو ننلاسلاةتللصألا فز ايلا عةمضلا
 برضك كل ذواوصو منلاسلا ثشأتلا أن لو هيعلمو ةلال دوضاملا

 . مانب اعئفتموهت!لصأل العير مرتو ىسعو سيمو سبر منو
 سر اعمل الرل مهدت لاّيبو ان ايرعالاب دعبصي ناملو ول ان اوك رم دق و
 ماعاد الحل دي نال عر اضللاب ئ ازتو هريع وعم دقمو عر يماملا
 نرش عمال دامومحر عر اشتم اسس لالا لربي ل رص الاثو هلا
 - رصلةءافان زوم بمب صد حالملخيا لابس لاو لاا ئفامزسدحاب
 .قمدشالا ةترباشلاحراصموسو ماها هصل تار اذ سيئو لاتعتسألا
 . البال دل ةوبعو سيفا مايرالانرل متمباطم يثو هيلع نلاعملا درا
 ْ عطر رهو ب درضمل ٠ كلذو كك امس ات ايرجرغأت هر

 - غبي دو لابجتنالا صرم ردم ث دع بْلاو داهوهو رم ذوا <يركسدل
 / قولا لنص يلج رعؤ نال ندع عم مرمالفشدر ناكرثرعاوؤرصاع
 ىدهت ىو و ف كلذلو برر كوتش تلصو اذلاماو نكس اهنا يبلع
 اطر ىلاهتير مو رض اكةال و ةزما' نرصن دع عجم ميل يرمالاهما
 ىبتاهدرمألا نر ىسا |يناملا مج رهذو داع برع عز ع ناينبم
 متهيبو زير عرج ممل د ةزك يوهو تش ص ندا غد لوا
 نالعبامثراخ قو نك كلو .متلرةنيوه اها هنال ماشا ثالث مل
 هازال و ىلكول ب ذر طعنا نمتخو ا رفدرح ةيضبكر وعد امسالا رمال للا
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 اىشالا ويب كارتشمو | رفورح ةرّتبك مردروصو لاعث الاب ص اً لهل انزل
 دير اقفل هد كوطاديز له جرم ليك ذواهريلعإ خد لاففالاب

 50 ظ



 ال صنم تكي لوهرمبام ها لافتشأأل ابا لاق مهن! يلع
 قففاإذا ملال ل عرضدي اقوال نعبسطو كلذ رلاذل ا قو هن ضحن لكم تخابر ساو ىزنلا َىَلغَا ص اضضا اذههبإب نايت لش برم
 تولع إل ةراطسا جيو اباط امولعز مو هدفنا جبال اىشرب الذ هرجرانااهأر
 ابواةكتوا هرسك نم لماملا هن رام هو لان ادضيا هبربوملا صنم اهنصو ”امالارارنلاو مايبي دو محار دو ىييهر ترو صسلاو جار يسال هرشكمسالا
 ازعل زو ديزر نه يكرصرطرزخلا نامل أبو رمد اا فرسؤم علا نامل اوس
 ىف ىلؤالا بول اك ءلاصا ةيكرش# رارأ اسم ىف مب <: طبر شجلاك نأ اسس بون فعل ديأةريؤل اطخاللننل تتح نحت 5 دياز ةلاصا دما كابو عصون ريل ؟اءاهيمو ممحاص مان ليلب يامبحاص ماني ليل اهوع ا مدّسمو ا ساذلا موعدا
 شن اطر نيزلاسلااقنلاك ضرامل كرعام رل اصا لّرهبو نضينص
 .حاطنم) حاطن وعرفت حلت لؤهبو ةيلصا ,بؤم داذ نصوح ة دياز فزت
 ارحل فميبرن هوتي مار اذ ينصر رعلا ةدعستسع ا اططحال اظنل تينت لوعبو
 عيوب وي ريع ىرعبو كلل ذ هطاامو بولا زجر توهرعا كفو برز ير
 وخدلابوس بام دنع ابوس ط داو ا منور زيصع لضال اثرهز مكين ريكؤتلا
 ةيناهؤعد ريامرجو ىلقلا سوس اضرعا ةجدر ا مسالارربهنرولاعاؤناو:
 لس دبا نرصلابرص وشي فسلاالو قبيئز رحل بشي ىلا توق ىل ةملطلا
 رويس لون ريكنتل يع هلارلا ناين اممم رحاللاوعو ريلتتلا يبون قاثلاك
 نيبدح ف كطبط| خم تدوبزتساادا ميار سا انيعم اًصخت/ت درا ذا بونترطعب

 انني ام يدر نحن دارساو ا ميوبيسرمسا اماضحتدرااذاو نيعص“
 ولبن هولعبح ناىاسم نعل نحال اومتتو ةلب أقملا عربونت نيبو تكلا
 نولي طوول ربو ججارلاو دول ا: نوشلالب ام هييفمؤ هورلاو ناس وكف
 ملك عزجوجو عدو لذ ةولك عانموعو لوغو ب اوججوتك فرح نع امموع



 ى بولتش :يئابلا ةتسلااماو بررطنتز ئنيح ماو نرنمولل عرب لطم بوكؤ ١
 اهزعرميبؤل ولأ! وخد هاهم و كل عساالل ةهزلع ءىكتلذ ئرحالارطأرسإلا يرش ظ

 ملوث فاك هرئاز ما لبجركناركنلا اعل خارلاك ةدرعم تلاه ايس ليواوسو لأب 0 7

 ىبراضلاكزارصرع ماك ةفلؤ ماا لابو اكرابص دينزيلا يديلولا تيزع ص نعد واتا
 لاس اموال كاد نبال فالح ةررز | هنلالعؤطوتالو بررصلا 22 سا

 ظ اب منال وعن ازلا جرنمولاو ناذلا يبت تعلصوو ذرعا نال#ب نيقثتو منهوكح

 ةيماهذتسالالاماو ابرك جريطعا ةروصنرعما ايرمفلرلخ ةويازلاو زاوصوما
 ىاااملو برطق هاكح تاخد لهؤعم ازكتلغخل وعوض املالففل لع طرت تن
 لاقث بدرملارشنلاو نللا اعل ونل ا نامالهؤي ؟رشس مىدنالا تاملعراح ملا
 رد الا ,نمالع املا ةراشا ينمعتملا رم اخ هب :صتامل لدنلا ةئالعنبد
 2 القطيع مريكولا كولو ةيوسكهو ا زجرسعمو اممم عال تاه
 ' 2 تئلادطو كاس ثبنأتلا اذ و ةردان ةررطف دوهشملااورنمح/ لاما وق
 : عملا نرلتابز ف جلا منلاسلإ 4: ف لعاذلا ثضأتب اراثربا تببرشسو

 . لزمبو لراوتل بل طمسال ا ثرجاملاو لفعلإب ميلاسل ارتصطو ةبراشو ةُعاق
 ىبرترلارحاولع يرد مرضا لاق ىلأون مبومل ةئاملإد اما نمرامل كرجل اعنصو
 نزول لصالإرهو ةرسكلاب اهاو ىو اطانيتااتلامت ىلاعت ملوك محلا اضف
 . . الارشل تالت شب ممن يمس معز صو عدسايربو زبزملا ةأنش الق

 .نثرلابلشلا ت امالع رمد سئسو ىسل ارماجو باك افرصتمنا4 اوس ىد ظ
 ١ قدام كاف ىثطعاو ىراو ىزعلو فرطاو ىوتك,شنإللاب ةبطاعملا
 0 رهتل دول وم مرب هرخ الا جي ره ريع رب هل عيطاذحلا ةيضبؤمل ايمو ل طلاع
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 5 . رسال

 ادت لو أباء ديز ايرطكردصمر الزنك لغد داون ايلا تش لع بلطلا
 بطلا عشرا رلاذ قرت رع هنرطعإ ءشنم لرش عراضمل فرز لانلالع
 رطا معءارربغمرب لشن ااناالا اتلارسكن تاه,لهوردلا نملك ننال

 0 ظ



 ّى جليل ملل ةنولاعت هنصاذأو اداه لوس موشن صرئاف

 بوليرو لبا دميل اوتو لوانفومتازدرمزلل نيلشت عسا امياع جرم
 *ىتاكل وسوى هدوسو فوس نافل ير يابو ميلعس نرساإ وتد كوع عشا
 -سقشااماو مةعيذرسيؤعلابتمألل مضلختو ضو عداشملا لغم ةملع
 لانا رترتوع لاتتس لالالا ام لوشف لود صربع تل ىو انزل هب
 قلك وعشيعم مدن ل'هتغفالو ادعينشر ب ايناث فعلا متقن حجت
 حرضوارئبم او رشانو لعاذلا موهسرجو زترم امرها, لئن مرع امنع
 رس ارو رمل ىلا عئرلانوكسالو اهنم رع ل عاتل او ناري ن اكساب
 هيصعش لاذعز عطش و ا رشعردلايهر ميلا مرتو مرو مرعي شيع

 و و كيلا دهر بونت اصنمرفع سسك او اهجرنعر ليعافم او نركيو
 | مس و وتعلو ,لبخأل عر فسلاو ناف ْن هلأ قو نايزلا ارد ىلطملالرعلا

 سيلب ناهئرشم ارجو نآس نارتو شسوي خو هرعشلا
 امازمووحر ا اهينمرعص ول عب اًنلاو سندجاو شل مل اوم 0م ملو املا اهتآرشو

 مدر عوبرمازمهكت درا اذاو ةيعنيشلاب لور مك اضل انزل قاضملابو فرح اب

 هيض يروفربؤلا تحال عأوسألازع وترا واذ لموننخلاد بضل و
 الث نوثتو اميرْوَس نعالا ارمانماحيربت مديل م لعد رصالارعو
 دى درع لاقذاو هالات وع فرص ردكو | ايرصنس درطملا مسا (ووضاوم

 نم ازئونصرت ناس ىسول كوخ فرص ص رئت ضسريسلتلا عمج
 "الو تانبوماك اج ذ ارك يلع نم اهبحو ملاسلا ثنيوملا عمجو املا نايك
 اف خرريفش لا ةاننولن قرل ىالغواولاتلمج اهناو و اروا لافعأل ْ

 لعنل سايز خلت الع ناألا تلمجاغات نلآلا ىف لايالو ارت تم
 ماينل اي طاوع ْ يملا عوسامنلل داولإؤ لاقيازلو نرتب سلاف نرريم

 3 باهم



 اج نلالالهاول مدت ىوألاو ئنماطعيلع اميل اكن الئ وك اينع
 ئنلاو ةرعاو قبرط احم الكل اسيل انمه وغم اكر اول الع ئلألا مي دست الاواغن
 ملئاطعو ديرجدلاحلاص رح ةدايزب ير طاعصنعؤعاو نينار حإ داموه
 نينا نيزخ برعلا ن اذ يل خاو ىو نو ىشجح: ري الع ل دامو وعد ميلع
 هب عر هرخأؤ ةدابزب ىوتو نا ديزل لزم [ونضتسالب ديزبو دز اج لوييواف
 . ويرملاودعل ناتشإو ناشا مب 4برح برجال الاص رو امجركو جرو عفش
 بلذتلابايزمالا مألاو بآلاف نوبل ىنع هب رح هيلع اس نطغو كونو
 لون نطعلا للا ةيّسنلاو يزملاو ناوبزلا امري لايؤلف كرمك ديزني كلذ
 نا ىد تْنكو ايتنطسلألابههرو نمي عيممن وطعاذ ا روعل تين
 ناربزلاماقتلت اذاف فررحلا وح ىلهع الفرا اود لا زاةراعل انزل مالخلا
 نتلاو رمال رع هلا و :ىسلم/دوبو عقر ةمالعو بارعاو ةيرشت فرح نلالاك
 هذي ذاضألا و اباهدم ىلا عماري نيونتلاو لول ر عمو عتوو نييلاسل
 يلعااعر تاضالاو امنعو كادوا لوط نحو درج لا وتلا نعنموعأتلا
 اضاط شب اتاكو الكو رفدمو احدا طيرلا انينص لوس تشو يش ا ظافلا معينا
 , 2 واول ىرصنملا بارعاايرعأو ئلألا اهتسزلرهاظرلاانيص ان اوريملل امر
 هاسكي رلاسرنعو لاس مف نا لعاو ماعلانل جلاش ملا سلارلزل اوت
 هنهرئزلزريو ههزعم نب مسام مئاسلاف رفصو مسا ارينمكو ثم دركدح

 مل اذماو هلع لم نطعو دب الباص هرخا ذر ةرابزب مصل اره ان ظ
 نيز الاسس كيش انا ايزو نم اعركن ما اعلي ث ارطرتض امس 'ناكن اذ ميلع
 علف نطو إلا هنال دنعو لجيل اف قحر هنزل اهد عيل
 براودسو ثري نلا نعمل ارسل نال ”ىاطو قت اعلا عوسسوفرسيل ل
 ركزل نوأنتنااهطرتسد رزص نابت ناو ىنملا بل زملازمامردع جريب اقرا
 . نلفت ناب سالو ال مذ لفها بان نمل ريل اسلا ثيل انلا نان الت اع

 نش



 تنؤملا نمياح جرأة وسبصر نك كؤلاو راو ىوتسامالو عن

 قلعت !نابزهرن كارلو اتلارم ايلا جرس هن ال ل لّمج الدال قياس

 س املا ان اركس هئبؤعن ات نول بام ملل ناراسر رضع هنلؤم و لعت

 نومي وفل مصرع طولا بوس املاثمو نو دبرلا مدعو طورشلا
 ظ )ا اكذب دئرحو ىلاث او ديزل ١ 'اهحلت اذاف جمل انعود ابو |ولاد ن اعجب

 0 6س أيل البف امو ةزنل حوتشستو وع نزملاو هر يالعو بارع ذرك
 ْ ظ تو هرباوصو نمل | ةرايزب رس اباحي رنععب وسما( احولاؤو سابعا
 5 , ةربكح# زم نوكتانا رشولثل طررتملإب ابار رو ل اموذو هوتي هوك

 نع مرتذ صن ارم الابد اهنا نا اهتربوع اميرتي ناف ماكنا بريل رذ اذصم
 | قماظل ان اكرحلا انبرع ااهيرهصوا اهزبرمكا ذاو هيك نس اك نلالضاالا رع
 ] ظ رعررلاع |متاناماخاو م دي اني ىلا نمل متل لا نشف 2
 ا . واعريرافالمتيسربملاو «ييرلابراقان انغالاو براق اعألاب ,ماواجلا
 0 ظ نتنيرخاؤد عرعلارولاو امهفظ/عئزرلا بر اذ العن دلسرتو هرمون! ملا لش
 ْ امك التو هيا عزنا ننلتالو هربا نهلع هرنمعاف ميله اجار از
 ْ ملبن س اص حتت اف نااذذو يبرم اك تاكرحلا ماعاؤل' لاو رتمس
 ةبناذوتمو ةزبم تولت ىذلاوعب تاك ناو نيرحلا بارغالاو ماصالا
 هم + ام هب 2 6 ف دن فار نم 0

 / : 4 تلوطو دو ةريصوذ ىريبو + ىرصو ىفااهام اناث + 4+ 4
 21 -اضالامزلاب نافرفإب برع ميلا نانان ايدلاو ٍييوطعزلاو ,ةزيصودلاول
 ظ هلستزسع مالو الاميا مىربوص بح يتولا / نررطا بارعألاو
 أ ريزاطعات امارثأل الامجانوك رك لتس يافدالا امارس اللوح تاخربرلا هرهعو
 : دز بوعنل ل بانو ا ةرهاطلا يملا عزنرنصولعاذ ديرو ضامؤنسأع

 ظ تقال ناك مكما انيلرروعو اشير ملل هريصو ارسبعو ١رلار مشو دارصال وب
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 دا مير ضعبللان ! تح ((/لوحاد ناوبجو ١ اريدك كبر ناك وتع اهتارحار
 - ااعبيلاراثس اامكرسر وب ارملاترفعلض دو عب اسلل تم رحت حفتر حبان

 يربيلع فو شعمو اهرنش ديز اجو د يكووا لقادلادبز هرم عترفلو مل سن
 درو ديزأج الاب رج معصوب جوع لوألا: قش ّوطعيو ناب نطع ناش
 وول اهنا :بداتملا لاما مساؤو كونحا ديز ًايؤع جوترل انهو مح لون
 لور والا فوعبربمالا تسلا او م ص قرش جلاب يلا كلر بح سسيلب مههبشملا
 ضدازكوا عربون ؤو زج ارب ص وعدو هرنص وصلا د تارانت وصولك نأ
 ةزو رتل عاملا هدعاسيال طمنحلا و لضعاف زخخ نمل الوشم ا هشبل
 9 ع:ترملعافلا يرارلا دوسنال يذل لاق سحر نع هلله ىعان رسل ةرابعلا
 ىضلا لهل( اد ت لكزمعب اريلعد ازبو يربك اضم او بوصنص لوهعملا
 داك للطصاءضاتواركذ لاو موتتىزل ل ذعل اذجو [رمالعانلاو روسالا ابا
 عوترلا وقم ن [ئييهعالو هللا كلر انك إ عيرصبلاب لو ماو ا جيرصلا مسالا
 ضلاابو أن امبوارلضترلمت كرم بوبس اكول ىدرخأطاريوقتوا سراج اظمل
 0 عويرلالافر ديرة ملإب «قئرلالانطديبزءت اك مما يرجؤعديل ادسا
 ١( 22 نو ٍرْرلاعضملاسركرم كو حو و اولا ارم لانهو ن اريررلا مي ئلألا
 ىلاكتاوكنلل ذود امو هوب اعزب لا عسنال نوحسو واولاد عئكرملا ل اندر
 انهترطلل هعمل درهاكرص الفول مهشغيبو مضوبال اقو تدر ومل اص و نالعر لاق
 نيرسضنسلاو شك ئألا يا بيزو انبرصو تيرصكل سل افلم تنسو و صنم
 - بانو صف ضنلاب ملا! يوهالاماق امو تدازلاماقاعو انادلا ماقام
 - ةةصارعافويسملىزلا؛وفملاوكلاو مهند هربع اىزسع ريبقملا العر لعامل
 الارز سر نول هر لع اق يدم ا لومعمر اديدزال ارانيددب طع سرانيدؤع
 وهي م ةرثرأ ماك إؤ ل ثْر اش قعاتل اب ابيع سإبلاربرمذا اغا لخافل نع
  ماقهوهرذاو زمارعأل نهزمزحللعاةرعمرأزي يوزل !.ب لو ؤلاد' جرصلا مسالا
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 معذعالو كرز وجي ولذ ٌملضف ناك ن ادعب ةرغو أصنع اانا دعب اعوترهراصن
 ورمل اف الحد ١/ريدتو اافننل عوير جومجو انو نان !٠ لغسل يرن ات بعو لهن الخ
 وول عليو ملاسلارلزملاوهجؤووبرلا حلاو شلال ولادوصصنو درهم إو دير صك لفن
 وووم بزعم اريزتت عوير لاجبرلا برو فكم كل دامو :هنحلا أمدنلاو
 تو ربوببس بنص الم عويرلاو قرازعلا اننتو ىراسثالاٍبرصدو ىدهثا بهذ
 اهرططع اه نإو هرطالّيداصرسأو ءاو امه مام لغد مار نسسلا لفل ازاكن اذ حاذح
 مهب تنرنصوحيرف شنو رماكر صاظ سعش وعوض ىرطتارينام تو ادام
 نه ابلاةولسيوداضلا غمس ايزي لعانلا ب اناتلاف أدل نواسو أتلاو دانصلا
 > نافل ننام ده ع ب لوهمملا لال اّرعب ل نمدعإو لعانلانرع بؤسورن املا ليا ثونلا

 جال مردباذ طتسال دور د رجلا دراجة لاتلاو ناصر ميصو كماما تلم
 ناكأإو هدوجتو م ةوفعلاوع بونبالو ةرصار دخن وصلا خت ذا وعر دصللا
 اواو دينوط عازم اغا بضيدو لعانلارعابان ارح لمح نيت ابرخص
 وبسس ةرسيسلا د :ييشل اهزههو ناعزن عرج تح إو ارتيلا ضد (صرداديز فخ
 اهيل ةرلإفو ناتوترم ارجو كلوهحاو عوصوملاب نون لاو ميلعئيبمل او ئبم اب اهيصس
 . ايار الوز لجعو لاب نلءاتهاوجو انسب الاب عويرما رتب اهرعص ا لاوتا
 الجوااربروسو ا انهم عزترلا هبل املا مسالاوهار بلاد اهنارت لش

 ريظنو ناْماَق ناديزلاو اكدر + م اطتوصو ةيظفلل لعامل نغئداعلا
 نسل يغ|دتبم هم ةوش ول تملا ملا وصرنا رمل وسو ققصاف تداوي ؤماناوكع
 رواد تبلل ان وقار توعاق نووي دزلاو ىز هللا ةرئاملاّمت هريخعا

 ”4ب5 طاف ماذحو بفااذ هبوب حلالافمو ىشنكيوجوم امر ارادت مم
 يربلا لح ا ىرترفتو احدي ارعازم نسب قرملاوولحتربارعاناف ىبصوكن م كلد
 تيعدبو نأك تبان! اهتوطاو ناك ل دصخ صوقنلار وصلا ىردتسلاو
 شقور ثع نر ل, يزخر صمو ملال وذي ف هلا اهلاهب تاشص انرالاول تاونحا



 . ىعر ىنايسامطرترتزمر لإ _صِيو ارسسملا ةثربام اهرحا ماّستاش وليا
 رزحلاهنعرتجاذاضمالوجر مبص ١ ىف الئرمزلاف مهلا ر يخل توبيخ لالا ناد
 نياصاالوجو صعاب أسملاب ةنعيرتما د اقمالر خت سمو ردحلاب ( بملف
 الود نابر رابنل رنج ابر زحل اشمال جو للذر ىساعلارنحلاب هجيج
 سيح جريح مو نصمللا صنم اًهنتنألاو ليوان سد رادهر اليلرتحلا هنعردج ا
 نان [ناتلأو طرطبعن موقت ةيناملاهذرد قلطألاز حال هلؤنلوعو سبدلو

 / وداعا ل نبودام لاراهوحو أعاو اينو ىثن مرتين طرتس ولا انه
 قدم َآَنلأ لقنإو بهدوع صاق امرنم لوألا نامان ازداذ ليزيئداملاو
 باؤاهلثم ©نبابو اههذ عمو روت الاطع ان ًاتلارسلب اي ذ امو رثمذام عمره ول
 رخل نع لاو اسكس ادي ٌمبرالا هزه ل كشاابو طوزسلاوؤعملا
 [اييلعاد زانؤنلا عب اهيارارمسأل انهو عاهنلال د بسد رسل ايس ع
 ىلإ نالونلاهامماعرل انىيزسلا مأق اهاو توشسور ارمتس ئنل ابو ىننل ين اهانعمراص
 يفر ررصلا ام همروتتناطرتس زملازه لهب امكاتلأو قرارت لعملك َر
 ُّك قررصل ان اهروبام عبس اهينال ٌميررصم هزه ت يعدو ةصاخ ماداموهو
 اهتناوع انناكمساوا اهصساو«ةللاوعود فرظلانعاهيب ايدل ةييرط تيعساو مددلا

 يدعو نادقمال ناكو هلوعنماب اهيظنن يو صنم ا هجرنعو حافلا اهيثست وخر
 طا ءاماو ارق كبر ناك امر ومنح هللاناكو ىخترضسألاو مارا هعاما وسلب

 نول هع عراضلااذمو نام انفاها عيب اهنم نراهم م اديس ناي
 د ملاسيرلذم يبمعا نول عوامل لاهو رم اذ ناد را موسما

 او وربالاام < ن اشازم همس نول اانالاطمو اينغا بو دمزلا
 هن لب لوط دإم ءايرإف مام هلت” هط مإب هلم هل هب هلع مع هلم هع هيب .. هبرعستسعاسللا لو

 ام مم هي ملم ,؛ نيب ل لص م ايشت .| تومإرلاذ لزتال رمش حاص 7

 ةراهاتنوأ لّبوكرعالاب كلفيرصإل نول م لوتشاابو

 ارب
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 ا

 رنحلارع ةيضتسم ةمان هذشو كيرزحا لش اكديزيوع لعانلا وساق اريرجو ا

 نوصترردجو بوس ريح هللا ناعبدس يصح نار يا ةرسكو دن اكن بوتع

 مسلاؤ لاوذاألاهزهو أدل ا نولخدن نيحم حابصلاو نولخرف نبصىا
 نمرثيأو ارغل ارزعمادو ق اننب نر سبومدو لاح فر صول ام عاش | ةئوإبع
 اهناف كنتاو يذو حربو لا ذوهو (ضوان اًكرصْؤرصتي امو نيرحأتملا
 دءاهل وست اعربزح اثم ل قو نيعرقتملارزع مادو روص هالررم  اههنم[ قتشال
 اهدا اهييبطسوتتن ااهرابعاؤ زبوجيو قابلاوحد مات اكرر فرصتيامن

 ينال ند هل ه4 ةرسعاشنلا ويك ينمؤلبارضد |ةرلعا مز ابوح '

 1, .ن ف يكوهيجر لاعأوسر سيلك ف مهو انعرسانلاعليرجن الس + ل و
 املاعو مادهبر يلالا نهيلكز حر ابطا مرت نانو بيو ىدوههيلا لوعسلا ملا

 نورلاربرشننو ةزمهلارسلب نوصو يسن زمول اثلا عزا ر|_ صوف جذ ناك
 . ديللاؤ افاضاو دي دشتلاو ينل ( ةزمبلاةىسلملا نا تارغإر بابل اماكن
 ميزببام خرب ملك سقي عو كالرسسنالل جو جلو ةدررصم اب جوملا ديزتو
 بيردلالو نطلق أتزلث هلالا بولد اهنا عيسملإو هينسللطو ناكر هزهبوا وبن

 هين طإلاهلطوعو ئيضلل راو ياو هيشتل نال محو امو نيتك
 هررللاو قاؤشلاو للا عثوسلاو بوما لاذ ىزنلل زعل درعه يداعتا
 د نافامب برموهجوض هل عئارلا اوملتخاو جردرم اهيازحاو ناريجو يا اشرب
 ربلاد مدت فعلا اهيبشتم نال صلت نول نير هال اهي عوترم هن وهلا
 اكو لفعل نعةبايسلإب اراعش امي رسل ةٌِلصا ام ابوجررضاو لعنلاهل اهيشش
 .. اصيا هلل ةبسانمو اهتتطةخئتءافو نيئلاس ا فتلالجأر ال زحة رسم
 ةدرثرلاةرملاةيوسمل ان الاثم نابوصنماؤ للضد اهلر قع هنأل اير امسار نيد
 ردديزلان اكن اكل اثهو امهر [ئشلبىا نإ سا نبدي زلا نا ىندلب نونلا

 ادام هيشندلا ةراؤأل ناطعز اًكلاصدّضت نيَِسماك ني ديزل ان ايه لصا نوبوبعم

 لع
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 ترلوثمو ئذيبواكلاَنلَعسالاز هو ةرعإو كت راصن اظن عثر :لهو
 هل هل + + هل ل ةرعاشلالان لال غسوجيو لطمذادبتتيل
 نوم هع م * بشلل فم امب هريعاذ + امويدوعي باشا + 0

 اش زعاب وزر ولك يرسل لاقل ازههوت كري هلل علو ةزثمأل نم كل ذ هس امو
 '  نالااببر اق ن الاتي هذ اهئ امس عاصر ابا مرّسالو هنكت فال زم قافشألل
 ملصق ايزي سولار ورج اطرح وظل هز اج اند الدرج ١اةرظرنل نول
 اير اعريدبؤ تاهزترلابابؤاميرأذ لدبوانطمرا ديُئيبرا تنزع عيمرملا ان
 ملقا عبالاوه غلا نمنح: رسانل اهون ابادؤو بضنلاةيس انل نابوسنلا
 هبعاصو ترص جدام قتشلاددارلاو مهوبتصافزل نيابملا هب لرّوناواؤتشلا
 نأ نامرلاو البك ل ينصقتتلا سو ةهيشلا ىصلاو وعملا يسار لعازل امدائعن
 لوولابدارماو رر صم ارم ونشم نن اكن او كلل العار ملالد معلا ارب تقبالف آلاو
 شئ شسد لمي ا بعرشلاو صاصؤدكو ذو هوسولاو ةراشسالامسا نتشسلإب
 هزواؤؤهاظة فوت زدالعو عرنر برو لعاذ رصرو ضامرند اج ,بارعاو بلا
 سرصلاو هوبا ماةلصر بأجر لجل نتشملاب روع اب, و لبجرل تفي شم دو
 - سةوئرغاتعنو لصرل نوب دعو ر بخ بترو ادم از هرت لركزصرازمجوتعانصي
 ' نيازورورج الراجل و نرظلا نعي هبئيجو هرخخ اذ ةرصاظ فصرت رمالكبو جوت
 ١ ىفاطش طور شال, اطرشيو نصنةلع ار اطتيزو نص فون
 ظ عش نطو نولترا هج ا ناطّرلو هوباماذ لجون ٍةرلن نولي ناو توشنم ا

 ١ نوكلاوقرصلل هتف يربح وكن او هيافؤولم نوصوملا اعبر يضمإع
 مل طن ةئرعمن اكلت سيعيول لوا ني معاخ نئيبسيب ملل عرمان ,لوقامان
 ٠ الت مولطل زوج ذإ وعبرت ماو صرصخح ملول راكمينل يل عئدم ورك
 ١ 2 دياره هيد اوم الرتل ار اهظا لعبد او دعذ بي اذل تيا ه فرم واج
 02 يضدتوزحلالوهلا لردع رش زكؤ بينزل تاره ] كو الامر نرف
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 لهل مقنشم لال ٍدبرل هن لقاعلاذ لقاعل ريان احرك د 0- 3 00

 اهلاناررزلا اسوم ىلا وكت لاراب ماص ةنمياهومجو هن الالقأك بس
 مالكر مئرلاى مهن مدارغاؤ توعنملا عنا تهمل ناربزلل تفدن الداعل اذ ندلت ..

 ثد ريرلا اجو ملاسلارل زل ريو ثريكبر يشم نول يامل نع ةب انو ألا ممم
 مال غدا زلال ارعاؤ ةوهنلا عتب ودلاو نوربزلل تا نول اول اهنولدت اعلا
 هي ادلاسرازموجب نول زينها زع:باينواول متر
 31 عر تسلا ًاىدتال ا توك ديزملا الاف نيرتلاو ٌملرلا
 ا ماتنبو ذو تفدا! مص صا وب أدت ذل انيصراينبم لجرف

 0 ربع بتم والو انعم مسوي ,نإلا اىدنالانم هنا
 ةرعاطلا ةوملاب عزدرم ل جرا عض العد التعلاسر جوكر مود ركتي

 لابو حئاوعو ب تفيد نعنياموألا ماسلا ةنالب كيه يعزم دللاو ٠
 . وت ئببللو تعني ام تسل للاب اهل اوتو هب تقباالو تقال ىذا
 سيل ذل زعرص ايومتو ,دارع لب ام عوتت يقم ناك ننس اهمالعألا
 : نيرعتلا فسد ريبة ال نمر عار وكت جار ةيتتلاودارت الاؤرحشو نمزفحلا ا

 0-2 اهريز : (طهرثركر“ مار أل مهر نولينذيارل ايريكزتل اؤىتررطنتلاو و

 ٍنيرفلاؤد انصيا:اللزم رصاووعوداركالاؤو ملل زمرصايرحجو ف
 ًاهعزفاعرعنأ امو انصيا ننظر مرجاووعرربذنلافو نيش نمرصاووهو
 اناثنإو نرلقاعلانبو ريزل !اجوكؤم كل دبش امد نالفاعلا نازل
 حرجر إو ىبت توهيلا اعدرج ريف هيدر رصاط مسا عشارل اوهو !ببس
 نت نا هر انريكتتلاونيرقسلارهرعانو بلرعالا جوازمرس او ةسم“
 انكر مزدللو ا ؟لماوارع هرتللو | ران ن اكن ارصصكو مقرفع ناك نا كوم"
 لانا واو[ او اذ را

 ْ ديز رثر اعد الا فوكو ول دن فروا

 ظ
 ظ



 و مشلاازيربزنصل نمر لو بحي 9يباالالوتك شرحات نكات اون لغمماو
 دانسات ثرلامدوكو بو سدلاوسفسلتو ةواعم طاغلاب نولي وهجوم
 مره اظاعرموضحلا عفت اهبركى ب اذهجو كلكو زلكو ميكو لكو عوبتلير نعم
 ديمأبرفن وضع دز أ جوع الع وعبر يغج ويلاو سهلا اصابت
 ئانطمرنش هرصإ) ةرهاط ةمطردر العو ترم عوشرملا ديتو دبزل
 موق يو اه مم هم نيلإو سششنلادارثا, يو هيلاؤاضم ديب, يعرب اعلا اولا
 لغم الكف عه امرع/جرجو هنبع هدنشدمز ارجع اوتيهب اذا يعل | يكيرتفملا
 عيوريزلا أرجوا ملازما وحلا عار ارهينيعا امه اناربزلا احتمل

 ظ 0
 ْ ساو ىيرطكاندلا تاجزك عماد ميو لك ربل !هونقنر ع !رتكهل تادرصملا
 ناار زب تكد وفك هز وراك زا ايزع هكا
 1 هيويلابوكتلا نوعا عوتلا اح عت ععباو عتباو هتلاوحو اهرلاعس جا عياوتب
 ديره الارخ لالا عوجرلا :ئاومجو نطملاو لس أت كلذوشلااببو فوهصبا
 كزل ارد هاوي الاون ايبا و طع قس نطعو ن ايب ىطع نإبرنجومو ملع
 نير زمرمعطولا ءدلإب ست اوك نراعل او هنايبو معوبتم < انميال هيؤيج
 دوم اقرقراذيو هركسعنم:وبراؤر ءلبتام حتي اذ درميسنتلاب هلنميالاو

 ورمل هزه وزيد سيو منيب طسبوتب ىذلا بالا وص قش طعو ضح
 بيكرفلا# يرده للك عماولطل در اولازطعلان ورع اهو ىشا ٠

 بزل هز لججا ةرمالا ةدالوكجرؤتلا ريب نلي انا لول وف ديزي جبت كونه لال
 نعت اللواريبنتلا يت بلظل العب تقثر اذاذ سئيسلارجال نولتوراو ىف الاب
 متانالاو رجا ونيك فلانا اهب زعلاو | جوا (ففيل شنو اههتنخاو ارق عمت
 ىع كرلشلاوامريزهجبوا اهوبانئسلع كشلللا ىرثر بخار عب تفدو إو عنا

 قرلليرعلاعيلشسلا ا هيا قزفلاو نيخلالطفواكئجومن طايئانأد

 ا نشا



 الهول ةرضرلل ةلداعل يح لستم اف معطتتسو وز صتم ناوستجوجو ماد
 'و كلش لو هريغاطارهانإب الاغ ننلاذ ا_عرما د يزن ك ناو نيبقنلا
 رن :علقنلاو ربوشلا ةزعرس ”ىئاولا وجو ةهوسلا ةزمإل لداعللاو منيع

 هينهرقنالوبو اتيتحاماهوتسا كلذ م نهتفتر قو بارصالاو عمامة راذيال
 تقوي مأ شي تدار كناذلل ذو يشبع ىارملاب اش مال نال اهيزك كوالا
 بارزعال اومن ماًايش ايذاؤ كلش كلل لصحُرب ملا ل يبس ع لبأل اهنا
 كوسه ماريصبلابرعألاى وس هاذ اقلإو ايش ازعل اوس نانئنس او لوالازع
 نطفلاف ورحم لبو لش عيزض ريو مايزعتسال نال لهل ىايولاو تاداظلا
 ثنأو ذولادمرارعا سائرْسال !اهبئطوببسالو بارص ذلل رهو عدرا للك هله

 لب ةنج هب نوبمي ماوعادتبانرهريو لع و عتلضد ناؤرعاوا باجي قبس
 اهيبنطينو ارازواوا ابلق هلبق ملعمرصتذو اهرجب عر زنل لاو خب هدأ
 ثوبا هين لطهياغإو كادرتسألل نؤملإ ريكس نألو نيروكرم ا نيظتسلاب

 عيرملل حور اولا نّرشنإل او ىقنو (قسسوستنناو (ئياكومر ازا طر ظ
 +! + ./ «رسعاشلا لقيؤاعَمجادفو نوشضلاوا ةوملل سجن اها ياقملا
 هب . كزعاضالا اننبب ع انبوب اهن د يننأذ نائلاو ع انرهف هل 5ث +
 سيل قنذتس ا قاتلا ايننألا حرس انل اباه لو الاف مهنحلاب فش سيكي اهو

 ديار عدلا اندامأو ردقم دلع ذولمعم اور تلا نوط ةاثهازهو
 نويولل اذلايزيوط عملا اخو ديزل ةرهاطلا اعلا عزبرح نوط درفت ركود

 د



 د

 كلرالم نارزلا(مجيناك اذان لاك اوينؤلأ جول هيلغ نزيد

 ثراه ديلجزواولاو فوطحلاو يبنطعلال امو نمزلاو انو ةليمولب

 قافوطعما لام هلنرمب بر ديزل 'ئيكرجل تورعلا أى ناك اذا ةيرعلا#
 زو ماهينمتسل | ةريرل ةلداعم نام اهحر :اصتموصو يرالااهماشاب

 شةدرجا بازص الا جن مايرمتسنالا هيد نائضاررحبو ةعطوتسو َة ةبوسلا ةزعرب
83 باجأل د جهه نو طمتض بسأل

 ١ برص ردا درك بز 

 ررغالربز برصرم ل ارسبو « م اال د وب ا اج اعالارسال لائم ور عرب برب
 درك لاي متالرزرهاوجبو حاط نال اصر رب تيرعامكبلرجن تلاد
 اهمال الازم لل ئ بش ١ امو هركذل جال اينوتسمر عاتق الاثم
 ولا علوجو م. اوتمل ضاازهو ل ديل اذ ل3 نا الام تايلجمان*
 «مرعبوا مسنم عسكري اذار ٌرطسإو و نمادلبهوصنلاوبازياعحاصالفصااو
 ع عويولا لوب و ديا دب هواي عب زعاجيلبد مدين غزو رد ع
 يلاكز نصوح ةرزجلا امسأل حموحأل دل نع ةباي اينواول ادشر :زلكم جوت
 لي ”ةليباما هنأل ماضا يدار اغوعو اواطملابرجبزخؤ بلاط ئوبم
 ظ شاطبؤنمل قال يلاَبو اغلا ماو سول باطما بالامر ألك
 نئارب يزل اطاضد هيزلاطرصمؤتسل ايارصلا انرعاوعب ليعبر اككللذ و
 اليل زمجبلا انا ذز ايل يس لكن," قحج لوبا انهمينتسلاو ا مقتل لبلصلا١
 ربوطوك سلا ودا نا ةاولذر لاضابو اسمو اارتشوا
 نهج دبر م ايما مرر قعافلا شان ريزد م وزب ردي ش لوررج ادم
 0000 لو مسار ابر سرنصو مشل ارذضلب نيرعررلإ تلك | وحك لكن م
 رنسزالاموجو لامتش الدب انهياادخورتشملل و |ىدتعلااريجؤ هرم رماه عرب
 طرتو_لحلاوا قاذلالخ للا لتشا 0 ا 0
 بيالات اكرر الاف عريز دج هيلا هس لوثالاركذ ةيعزنشنل اولا

 نس



 دي باسو ريما يرطب همالكو رلصو و زاجل يرعب هيزيزع ع قشم
 جرو ئجس م اضن ارهسالو ةنوضح ولسه ونلاو ازا باسم يز ناف

 ربفياب بارذع )١ دم هزبق تاروكذلل قيطزحاو ناكرعيرتقملل و اصب هنمإ دم ال
 رمش حاد الدف نايبسلا] ربو طلذلآ] نركز بجو اهيصص ارصق انمؤلك متل
 عن راكتم مود ناره نايرنلا]دبو هيلا عجن لرؤلل هناسل قي انل ماتم
 ةراراجر الذل لببملكتملا لادن بارنصألا دب ق نحأالاو هرصتد ادم ين
 . تررعو سرولااربو تيارو ادلا خربت اك ةئالفلاماتنألل عاملا نك ول
 لرالاركؤؤرلاغربم ١ لوس نات راهو د شالا رع لل ذ هنا اسر ردي
 نزولا ميميؤ تبول وزمانلا رباط كركم لئاساؤس ناب تل فثالثم
 هرلاغ لان امام ةركدتو رصقلا كلذ اثن كل ريت تطنام فرب لئتاتلف

 لاشابالوارابعالاتدراناوانفيا الخلا مضت عجول اجو ناينسلا ل انهيت هتلدباث 78
 - بارنمألا ل دبلاوه كررتطاكحو كزئالا نوكيو دلاخ لا إبر ثكالاب كل ادب مر
 ميلذعدارتإب ل شعلايل ايبايعربطألار ارازعو رم اد هفا (دملا لرب هل لاهو
 ' . (دلعا,نادزاعامرذم هز ابرصنصرل ذؤ خرتس تاعي نع غفامبو تاطوسبملاب
 ١ بضل او صنع تيراوعئ يعزم نار صنلاو تارسنلا و ]بمص لاف
 - معاهصتو نلاواارمرف ذاوزصالاعد ٍذرتس لعلاقات ن مالها مسألا
 لمف/نول ايلا اعاهممر دو ةرسكو ااهماقم تاق كلزإو اهتعاشنتت اهسول اهجريع
 ىئناهل ا تباهرالاهزماو يو انعيااهيماقمتماقئزلذإو ةكلا ضاوامهل
 رازدلانوكو عتاب ةمولك تاكا بو اورمأو الازم رجلا يرام نابيمولاو ضوزعلاكةزخن وزعم ماعلا وذو ماعلا كون

 ولا هيلع مولا اونا رضا رعةمولح نأ نواح راو زافم هلال دعوولافاقرتو ومومان عاوذاو قاع هلانيعتاف



 ايزاب جاموس دارلاو ملاسلا نؤلاوجؤ ةقففلا نع ةباين رشا نولتو ٠
 لرِسل لبر ان اكهبربغوإ 1 ربقلاذ ما ام اسركرلو ا تنؤلن ام "اوس شويزم
 2 أو ىلو |:راكوبربجول ور نه اذ هئاذ تارهدو ركز درهم نأ نولبطصا

 قلخد) ماهل اثماو ةيلصاهشئلًالاناف ةاضئوكو ةراصاه نكات لاناف تايبا
 هرم بوصنم ربح تالوأ لمت الوا (كناوونع هيلع زاك اهو تارمسلا هللا

 1/0 4/0 هلل ل هب هل ؛م هي هب كم لو تابع خس دون ةمعرم ا ثبؤيلا اهيعسا

 4 هل # إي « اصورغصم رهردو + ىركذ وكوأتلاى ذو هضم هلل + 4

 4 4 4 * 4 لكادلل ميصاذريعو : لقاعلار بعؤصوو بيرو ب ب * 4

 عناب اهيلع مالكلا مدع دقو ملاسل ارازملا ميج ئذللؤ ةّفلازعذي ين أرلا تولكتك
 و١ اسَسمالا اعسالازه برصنملا لا ةكؤباسلا بوصل اصف ليصص ؤلاو ةرابع

 واسفل موب تمهونع نام ئرطنامشيوجو هيذ رفعنا اديزت تيرنمؤع وب لرعغم
 حم مع وفعال ا كلا هلال تي لوز لوعشسو ا كم ام تلج ناكمؤرظ

 يالا ابجوخع لاك ا برص تبرنموعررصم اسد لطم لوو غمز لنلاو ترس
 . لهيذنجو هلاوحازممبؤ يفتسمو ؛ انهي بالو هلاوحازمجنؤ ليبعو ا الل
 ايزاوتادبزاكرشو ا هبلطيس تول او الذ اهابؤح هئاوحا زمعبو ىرانمو  قيلقالا هنم
 . توزر مخ طوخ هللا_ اع ٌماف ويزن اوحم اهيازحاو ناسا اناف يزن امو
 راكوقمْم عم اصالوعر شلل نوانلاال مسإو ىونلاو بح ا قلاثهللا نارنكذ
 تياكريثوتدا لقاعلا البز. تي نع فصورل اًيبو تش رئاوع بوصشمل جبان
 نلاعااربز تير ىثع هنم ل بو ١ لرخوادبز تيزبوخ هيلخ وطتنو ا هشششاوبز
 أبو فضال هنيب عوشن قبمطتليعاماو دارهلاو لايألاةيزملح هطكانهد
 ليعاشماو لغملا هب لمه ىزلاره هرمو هب مرا لاقف هن لوغعملاب
 ل ليلا هئالو لعاؤلاب هسابندل بارغالا با جوها هال هب لرغمملا اهنمأ بو ةسم

 ١ تو ؤعنلاهبصان وضل[ الع هل بصانلاف نلّْضاو صنم يبل منم اول اهتسا
 و2



 لعافلا بواؤماحلاو ةيلومنم ا وعم يقو لعفلان ولع ضعملاوؤعافل او لمعلا
 الوم توكيوارع او كلعاخالا هل نولي دل لغملا ول !وصنم هب لوغمملاو اعؤترم
 لعافلاو اور زرلا ةمفهلا وهو لت ا طعن ليعافم ةثالتوا عربل و هشمواارعإو
 سيزهلا بكروادبز تبرنج ع كل دو لوعنل ارجو زملا ةدفتلاوهو نيت
 يدل انعةب اين ةرسكلاب'ئبوصنمم هي لوفمم ايلاف هاباتمرلا زي ورارل الغ دو
 'ايلا؟برصنم هب لوفعم عيوثرلاف عربونألاتمركا ذو ماس تروم عب هنال

 ةلطس مؤهل لممي 3 لع الإ مهد هب ل نمل ار لمتد لنص غسل ساو ئتشوننال !
 مان نركز او نيصاعلازفعباو مهيمتسل تكناو ,سدلاصل رع او لحكلا

 عيملاسي برأ ل ناعيا هلًايلإب نابوضسم هب بوفصمسيصاعلاو نيطاصلاف ٠
 هور قصر هللا مانن ايرتحاط سيد تبلعوعو ةلُْمالام كل ذوب امنت
 اي - ىبهبالو هب اريد وزلاوه هلماملصتسات وصمممو صنم ىرمسبع
 ظ و 0 ايلاوك افلا ةشكو بطال ةسعر دكشملل ناش !ارييصرشع اوه الا
 ١ 00 0 كول برن مزافلاو هرنعرومواهضيلفعملا ملاعب انمرلازمانو قمرلازع

 ظ 00 ايا ممل اتلطم ؛امرمركا اهمرك صر مك «اننطعبط يقداكصركا 02
 اينؤراابو هيولوفعمبضب]حتو هلماعب ةزصسر امهاملاقذاكلاواثو ٠

 يو بارتبباهوه هلماهبزع ٌنصْسْلاو هبييكو ب اطنجو عكر غنت نانس لع
 كلاب او تمرك لاب او تمركان اباد تصرأإ | اوت رييصر شيئ ايدل ادع
 تمرك اهاياؤتصرلا هاباو تعركانكاي او تما لاياو تمركا الاباو ترا
 0 ىتسلاوجو هم لوفعملا اسف تنزل نهايإو تمركا هه اباو تصركا اعايإف
 ظ ن امزلاوس وع هر نامزلاةرط اما ناككملاورطظو نادزلاتزظ ضيوصملا نع
 ىلا ملون امر مسااوه وو قري دعس سفر ام عش طر تس بوصل ا

 ىكؤرب وسال مس نسررشام نطو صول نإؤ 0 0 ْ
 نيضوجو هذعانموفكوا اهيهرخناكام عزعو هيعالرب ل عصا اموينيوتاخ
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 ..اهزاف ًعاببصو رعب مهو ماتم لأب ثامن امفلاف ةلبللاو موا يع
 تست وذنلاباوح مقبول اهومح ريربملاو يمل اباوججتي اموضجر مذ او ناسنبم
 بيوصن يتبل وغمم او هيو بوغعم ةعاسو لعاذو لغت تسلح هيارعار ةعاس
 . ناهر فرط رنا اخ بوصنص ةعاس ومن اك لو قيصاطلاة يذلا همس ةمالعد
 اال ةقفلإب بوصس هناذ اهرب مص كل زكر ةرهاظلا يدل ارض مالعو
 - نيونلاو ينثم هنال أيل, بصرم نيموبن اف يمي, دوا نامت رظ هن الع
 جراب هوصنهتاعانت تاع امس كرز تنئإو رتل شل عييوتلان عزم وع
  نيننف تست اد لبو تنئادا فدل رع ةباج ملاس كم عهدنا مطلع ةباش
 امض يزتش ارك اضراوح ؟نح ف ربوقتب برصنملا ن ايكمل مس اوه ن اكتم اذرطاهأر لاسالزلا ميحد هنال ناهز ناك ةرظ هن اؤح: فلن ع ب[ نأيلاب بوصنم
 زال اطال رمل هيجي عييتف ؛ هيف ل وعش م ريف هر لوعشم فال ! نأل
 اناس اوممربملاول ا ينير الحا ردهم ع رغم الو امون نر اذ مترا عضل
 نه مداخل طاقسإب مسوتل طب وص م هناذرادل انا سو دجنسلاتلغد مز اماو ةلئمالاهزهزنم برجي كلو قيرطلاتمنلالو رجس بلص الو تيل اتسلبجوم ةيئرظلا طع بصي ولف داماعرر صمم شا موري
 قباوتدببو لنتمكن ذو ناك نرظو ا ناهزءزيرظاما لمعت ام نيرا
 و اورغابق دير اج ٍدومتو نلكم ور طا ثلا انه هد هرجدو دير تيب
 له اماب دعك مربل ناكل انورظامإو عرامز/ئرط لالا ارهؤت هرعل
 ٠ بروكو بانل مدع هرنكيكزلا لة ييؤصم ب رمل اررونصطل دوي دو وأمل جاع قولا ةردسم دن رئزن هارت ضال هذنرعارفتسم 61 وع ةوالا يرتوا رضاع مسازف قارن حرا
 يوزع ناهلاورظامإو بارا او اربثملا نيكو ازيعكلا باز هتخعرا اًقونوا ماقل ان لشو اكل حاحا تسلبحو | جا انبهطل دنع نا



 ىوالايما ييوهر ترساومعم ناكمنيرط |يسزمت يع 2 : تركو ذاقمل

 ايإو ةوطخ نّدلا ةجبر ًالاوضو ترس وعم اكهزيرظ نيلبك خيم ترس
 رفع انيوحو بز رسلج تدلع هلماعررصمزم تس 'ىزل ناكل لور
 فرطإانم هإ دباولو موبملا ناكل انرطل نين نمملا عجترو سلا رعافم

 ل مدا لْشمرَت نوكيل لبوان اكل ملماهررصمزم مشساودلا ناكملا

 رشاامناف كلذ هشوامو ماو طارتخألا مخد نكعنألو لسن مح تررجو
 لافنو لج (رعنملا م صح ذ مطاعردس نم قش اكمل همااللذ
 وثم لانا يبو هلِسَرلَد بيصخممداومسو رلولوعمملاو لجان حلو عتملا هل
 نايبم نع ركز يوصنمررصمو لاف زيي شلل ول ولعت تريم كلا د ميلجزعتلا
 اف صارلالجألاو مايقلالعاذو رصاو لولبتالاو ماشلانعزبو لعدلل تياع
 راق اننامزلاداّعاو ميرررس مط اوسو لات ازمجؤ هن وئلاطورشلا وكم

 8 طير !مرعرب يلوي نبي اثميلئمو اسدأ اياربر تبرْصادْلَو لعاملا

 اهر كرعممزؤاذلاذيورصاخءاوولا لاثماؤ لعا لهن اذ مر هزللاو مرعملا

 قو ماللاب هرعبجبو طورشلن مطر تغاومو ةلثمإلازم كلذ وش ا
 5 ]جازم باو ومما لع صيءاجو هاللاهرجزاحطورتشلافوتسا .

 ”هايعمو ةثيرع هرم اموال قبزم هّمسامع بوصنم مننزره ىع وو عقم ا

 مقوس طلز عرا تاو هيد ”كرانيلبلل لعشل | ىملهترم ن أيل عم ئدعو اودع

 ربما  كلذو درو لغعلا وعم هينودارا لغتاهث لج
 در ةشزكل عمواة نخل وأل ا جرتساو ىليفواقامسوهل هجن ولتطاو
 كتفلخامعا اضاع: الاخلاص توكيرمواولارعدام ناهدائأل لاما
 قح نكت يكل اعرتن الا قالا اك كرك وكادت لولا افلا
 اشار اك اهعناكوتساف هبشحلالا ,عانتر (ئؤلبأ الانا دوصئلااغإو ىوتست

 ايار وفم ل لثمو ,تدللو أملا جانت, لزت ةاذرعبو ناجمة
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 لخاد هناب كلذ نع بج ليو مىررهيو لععل وعم هيف ىزلإمسألاب ٠
  كيئابإصق ليساورئاسانإوعةلثمأل نمدلذ هضماانو هاوقب
 . ريغ نم هيلع اوغملا قالطاةعمل داجلاب ديب ل ىزلا اقلط
 .اهيرِتمرعبو) | ايريلع كلذ ق ولطاوعبوز ذا ليعافماز هرجع هيلامضتةؤ صب
 لم امركم ةزضضلا,ررصملاوهو هعمو هيئو أو هب ووفعم لاقي نإب
 ١ حام لوفد هن الع بوصنمايرنضو رص تيرنمو تع كل و هب يوصل
 - ةكاتكرف هاربلاو اًمهلح تسجد اماين تن هلنمر هزماعلد لزم
 ١ نقطع هنألأبلابوصنمزلطع) رغمم نيتتبزشُك يتبرنم ترند ةدعاف
 داع ةباهن ةرسللاب بوصنم لطم يوغعم تارنصذ تائرنضم تيرنضو
 00 كلر هش امو لوف تتح لضا دومه ,كونلا دما لثيعرفو راس تؤم عمت هنأ
 قماوناف بز بركان رصوا |قيفحا برن تبيرمصواريهال برص تسر طوخ
 وحوش لعنؤتعم ميغ هوو ار ناو ةاثمالا رم اى ظفار جل غم ظنا هظفل
 انما ناوي .مركذي ل املإو يسحق ملعاهللاو اف وهو تندا دوم تسلجوك
 ىو انش جل نع مهن برعم هانعمؤ اهوار نعلإب برسشم معااومجو ىدهو
 لاب بوصل اريك نيزل جوس ابكاس دبز اوتع لعافلازماما
 رردلالاذريوتدللو ةالرحلا ركرضوعنوملاو ذم مدل ايواببوصنم نيبو
 ا ١ 2 ةرسكاب بوصسم تارنبلازمالع نابكازت تافلاستادنسرل اتماج امزلضمو
 ' ١ ىمدل نمار دب ارسلان كر وع /وعنلاز عاماو عليل افلا زع

 هبش امو نيبلار هللا بعت يملا هرط)احاماو تلازم افتر ستاءاماو ٠
 ظ اعدعالا نوكيالو اقتشمال انولالو ةركلالا لاح وكي الو مانمال زم كلذ

 ماتيو ز ررتلاو لمسه ماعالل إو :فرعحالا اهرصاصن ولي رلى ملكا
 اهببوصنم ءمدوعو نيباب هرسمملاوزيملال لاوبو سييتلاو رييتقتلا

 نازلة رشدلاوا ناوزلا مصب ايرسعم رعر# تا ذوا ههجمرا لعام مقسم
 أ



 لطررارفموااتينولطر تيزشإوتع دارؤللا اهرها اوما معبرا ميبربملا
 زيشازبومشا كا دع نيون هتسرتطس او عمت لاوهور سو فب لطرلا واين
 سيدتفنلا ارب عنب هولا هل لال, ادقملارهنيلاثملا نيه فر ارغملاو نم
 _ هب [وانلاو لسع يوسو تيرئل طر /تيدزش اوه ذاصألا بهو ان اكذاو
 تنريزباومع درعلا كلانلاو ةرذل اسبر بص ارمخاريخ ةرذل اسمو رادشملا
 و لوحيردخو لوعم ناعون ةبندلا مارب نيبو دريت نعمت عض
 + تباطرصألاو اضن يتب اطوخ لعامل نع بوحع اهارنال ماشا ةئولث
 اول رسل مادربالّسخ ههلاؤ اًضمل اولا اضملازعد اسالي رسس
 كليجتئاتلاركذ ناذ ديلا ذل ابماربيضلعسو كعان ناكىذلئاضملاب
 اخ ذك لددلازعيوجمنامأو الى ارسم هركذ نم ضلال عفو لسعم هركذ ا
 انفو لصار ارامل ياغسلاة شم اهرب ز بص افويغت اير يعيزرللا
 ليم ناضل و هزاكوزلا لوعطلا لا ىذئاداسسألا لوح ليءدلا ب وبع
 لشفملمسارعب مكاولئهو ادبملازع لون امو ضرر يعي لعنلا موا
 ازمه صن طرثبو كل مركا دبزتون؛لصلاو اب ' كم مركأ مرن ىنع
 و لافللارهؤ اكالعذ لٍنمَسلامس ل صرع ةيلعازلل عاصي ازيا
 اون عارهر شامان يح نام كر لبر, هلم

 ٌشْلاو كوخيربغا] ارب اوبضو بيرل ره لم ناولأم ان ذلا ؛زلكتما ظ

 أراك رد هللو ابا ةلريصاو كلر هنرصا امونع ىيتلاديه امدعب هوت
 ماهرعبالا ثركرالو ةمكنالاييطلانوكرالو تما لزم كلذ سا اهو
 لفملا ةشلازيدمااو تازل كلن سربملا نازل ازيبع ب صانلاو مكلا
 سمو ا[ سكش معا هللاو قلطم هلم اه عز يصل مريب ةلورنسملا
 .ىمنمولفابلسم ابايعاه ام معزم ايئاؤع ا ىرعاو ا كاب عارم لاوهت
 ل انهازرع ادب وتلا مابتونع ببجوم ماحنرعب خا ولاك ل رعاطعع: الأب



 ,ازرئادطتنموارنماكصتمزاك رس ايرغالا س انلا حرت ب اهل
 لررلاوانشتسألا و عرصنل راج بجوصر بع امان ملتلا نكن او ل امصدلا مولا
 نه دب ليلك فرب مرنم وليلة ال وولف اهو لادبلالالصسلاؤ حزذلاو هلبقامم
 «بررحا ناكاعيزدم اننساوكو هنم ئثتمما ركذي ل ذلاوكو اصئان مالكلا ن اكو هنوجيرب ميقونبو بصسلانبورجوت بويز ا جلا اعطتنم انئتنسال ا ناك نإو عبسلاؤ هب أىرتدقو ديبج رك بصملاو لكزاصدب ل دب هرلشت ىزيلا

 ١ دورت ىلتلااهاو ماك حال نمد! ءقلغ امانه ديزي ولا تيرعامو دبزالا نيراموربزسالا مافامزعالادجو لون هنت ودعيت لمار رح قثتسلا
 مالا امسي ربت هريعوا رصتزمالارس فاول مسالا هوتي ام نايطعبا  ةيفريعرشطاماو ابهيلعم هللا [حنازير اًساحو ارحوالكعو جيرالااهنافلد
 بصنلاو عاب الاريوجيو دز: كوس»و دير يع متل ماركو اك ببكول مالا
 نايدبو ديزيكوسو يزرع ماذ اهو اكيؤنل وا ببعرلل مال مولان
 تيماهو ديزيرثعو دبزبىوس تيارامو ديزي وسو ربع ماقام وع لدحر دع
 نمل رذانمألاب ام ايرموريتوزو اميمتسم مسالا اماوديزهكوسمو يزل
 هللا زاعؤ د رجافرح ادع نوكتر يل اهون ررغارعواورغارعرمملا جرنع يربو ميزو ب ىذشمللاو لاس وح ممتن يزل نوب ابن ةسألاب هب وطب ل عيوصنم نارزمإلاف تايزمملا الشاه سلا تاج ىلع اهرب بسعنملا نيتي لعام صستو بز لغو ديول خر مون ماقرر تع ههضمو هر وجب كلج
 شيلا جربت ارب بصنلا 7. نيوتيد ا رجدام ل صنتو هب (رعنم اورد ؤلشم ادع
 "ادعو هر لوعصد الع د رز مسالا زم هلال نلألا, بوصصاباف كلبا ارعام
 ا فرعإواايب هل ابق ابولطملالارلا نس ىرانلاو ١ صق ىلعاسلاو كلذ م(2رنارعإلاو الخ ام, ىه مريت نونو هيئزينسم لعانلات ضاعت
 ١ مضلالعنايببمناعوىئايسو عازما مااا ةئالئوعر بوصنم تاو

 ا 1 ده ظ



 للنار اشغانيثرغتسلاذ ايعابو فاصل اف تابوصئلااهإو
 .يضاشملا هيبتدلاو اتديطعاامبن انل كر ايوانجءاو انيلع نمش مارك لاو
 ىخم بوصس اماورذطل ايوطجاء وك أه وهرم اما هانعم مازم وش هب نلشام
 ماكرموُس هب لصتاامواد اعلا افدذراب وك رررج اماو هرابعأعر (ورمحاي
 مط هلع هلع #4 مان هلم ملط هلم هن هن + يسع اذرل هت وع ناكم ا ةررجرم هانعم

 +. ؛افصنهإع لاقثألاب دئم + افنرماه سيبحلاوعائاسإب» ج هني
  تاعاضتالياتاتناذأبو |اهن تاءاصإبيطناهرلا ةرصزموا اج ءربصلاطأبو

 ع ةدوصقم اربع ةركئلاو اس ثوم احهاعيزد ل خل ءنانصنم تاتناقو
 . ًفاالعشمابو وهن ازم ماج مل يربلتمبانو ميلطي توملاو هذا غاب لعبا لوف
 مولاي أ يسبو ]شمالا نم كل ذرب امو هلبد تام نعلم ايار وبملاب
 ١. هناناهنئهارنحو ناكرضاماو لصن ملعا هللاو ىدانملا ثجيريع
 اكو زويد اهب يوئرم اهمس ن ااهناؤحاوز اكرضمؤ حدفنر نو اهب بوصنمم
 *//ناكوح اهرثعدزاطعرتكأ صو ايرعساهنايعمدنالا عقرت ايناوعاو
 كوة مسالا زم هنأل ىلألابرصنم اهرئحا ذو اهمساربزدازاماز

 ,اعرو ا 3
 بصنرم اهرِضّيِيم معلا ةراملاب عوترماهيساهيتئل اف اعرو مرتع ا

 كال نصرنالر ولا خوترم اهرمساهونحاو اعاص هوعا لطو ةكذلإب رسما
 تارنهلاذ تامهاسر اوزيرلاتنابو ءظلاةادلا برص اههربض اءاصو رجلا
 قذر نين ةرمكلاب بوص صا هربذن له ادسو لفل ةعلاب عوجرصاهرعسا
 انو للا يدل اب عوترم اهعسايعلاف دس اكينفلا امو ماسة بؤم منول
 ؤصنمو فلا ممدلاد عوترم |رمسانامرلا  افصنمنابزل|رسيدلو اهريض
 طر ةلإبعويرما ومس معلا اعدانولعلا ئيذ امو رظلا: جدلا بوصنم | هربح
 (ئطاهمسليرجلاو ل اضع ميركل عربامو ظلا عضل بوض صاهرضاغتانو
 نعات عربويزلا كفثا ابو مظلا يدل د بيوصنم اهربسإءاضر ظلاّيعلاب

"1 



 كيل |سورتم فوطس اقل مارأم لرسماالو ئثم نال ايلاببوصنم وعرب نيماق ئثمدنو مضلع ةبايد ثلألاب عيجرم اهسا نيويزلاف
 رلزع دال زلواولاب عومرم اهيعداا ماكس لا بورن اجو معو ثوطسااقلاذ
 شولصف لاسركرم مج هنال ايلا: بوصنم اهرشنيددرتمو ملاس

 ساي اهلعرمو ميقانلاام ةيعمالا لجلا اعلوصرلاو دوج وتلا نسيب
  مرتتيول نو الاب اهي ن زن ال نا ةدال ا طورشبب مبراخ ملون اههصوازلو
 مخور نينا جلا غلو تييزام ىف كل ذو رثخ ب صاشو مسنال عقرتف ايدرخراراجوا فرط اق اذاذل أ ارصسن ١ لع أ جربع لومدالو اهيمس اعامضرنح
 .يم مو جهي ينمو هن فر عاذلالاو طرشسلاتموتس 'ناوايزبولو نول
 هن يدنا مارس رحال شقاع باجاف +برتنا مل تلق فاطعألا نيطيمو+ + م 4
 اَؤلرش جرصب نازع نيعيزبرم اهرسب نييدألا عوتوب دنس ا(رمكوهعا
 لاب عوئرم اهيعس اريزد رنه ائئٍددزم ام طمرشسلا تنيوتساا امر انمو يدنا
 ٠ كيلاؤاضمرصو ةنجلا أمسال نم ,دالنلالإب بوصنم اجربصامو مثلا
 اعترمتريغاقو ئثع نال ئلالاب عوقرم اهعسا «ريريزلا مربعا ناريزلا اجو
 عويرع ايرمسانارزبرلاف تارب اع تاريبرل اامو ىنتمرل ال ايلا برصنرهو
 نزح و جدال عدل رعب اين ةرسلل ام بوصمم جربت تارباعو مطللا منها
 و ااماو لص خرئاعاساو ةأثصالا نم كلل ذ مسن اامو ىلاس
 7 اناؤحاونالضمؤ مرتننرقو اب صن وزو هناوعاهس اونا
 .اترطرا اح وصال يعربجلا عيرتو اهيسارنالحوسال ص يو اهب وتر
 زي بيز نازك كل هربا رعتأل منال مرت هداف ن ايريسكع
 ,  ةيضالازمز زبر اولاب عرمرم اهريخ ل وصاو ظنا يذل اب بوصه ابرعسا
 7 اويكو رح ناو لعافو لجن هذد ىلطنم هاب نماع ديزنو مسا
 0 اهرتفلطنمو يلاؤانمماولاو ةنيجل مسالا ز منور ىلألا بر صنم اررعسا
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 يونحادسم ةداس بضمإحنؤ اه دجبامو نو رهام عيفرم
 رهن ئىصنم ةدوفمملانكل ىسا ٍربزو س]امسادين نكن متعلا ماقو مع
 نييزلاو نوح نب ريزلان اكو مظلا ىدلإب عومرم اجربه سلاجسو ماقلا
 ئذمرإل نلألاب عوجرم اهرب نازعاو ىشم نو ايلاب بوصنم ن اكيسا

 ءاول"”قتارع ب اين ةرمكلاب بوصنم تيلههدنا تا نيرلا راكب اتارزمبلا تياو
 مماازعلو سين ومجرد لقلا حينهلإب عوجرم ا هبخراكباو ملاس ثوم عمج
 يملا عوفرماهربط ص إو ماقعتل يع بوصرم لعل مسا ل الجخ طلق ىلع
 ليصترعإرلاو ةلثمألا م كل ذرش امو ماربولعنمرورجد داجطو
 ارجوك اهو حد ةديازمو ةمرجو عراضم اب صرضتف ةيعان ماشلا هنزل ًاللو
 . لقلماحابانموهو هركبؤعو قاتسو رةرهماع ضار ناعبؤو نانو
 لىدو راوهايدلاراشساو هينربسلا ال نإ علماعو تمعن رو سلل#

 - عريال تبجصيصتتلاليببولعر_ه لل يئانلا ىو يبرنبلا ل نا لع
 ليحركارشجلا تن ناوايثاع سيالع لماعلاو لتع هرازتازمدز هع

 الحوا اظفل ارتبلاصوزلامسألا نصتذروبظلاولامتسالا يبس 2
 ناو قئلاديلأ تل نال اجرتطإ العا دتبمارتعن اكوزلارثخلا عثرت

 ”ريظناعرطنلال ياك ملل هع زميفس ريم نافع + بازارات
 طورشباهولعاو لص عمو جزم مينكارماد لمتال نارشمّتلاناكو

 ناذ(يبالصئس اهدا نوكينإو نيترلن اهريجو اهعسان وكن: ةعبرا
 اظنل بوصنم برعهو فو ناضم اب اهربشسعوا ةركب ل افاضماررعس ناك
 لل يصصاهمسام لذ رص اه لبتر الغار لشاؤ لودلا اريبتعتدا
 و اذال ملثمو ظلا ةماصلاب عوترماجرمجرنصاجو ميلا نادصم )جرو

 تن مالا صنت نال ع له صيصتتلا ل سما كر شمل ئانالفر اح
 انعم ة؟ورمو ةرززج أ ىشال نمر 2 ئلألاب بوصنمم اهعسااذو سبل
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 روواضل ايه يس وهوزلإخاثلا د خلا ةرطلاب عوثرم اهريجرضا حو هيلا
 تبرم ريولاطق نوميقع لمجد أطول ىعمانعمرلا جز مائشن هين صن ام
 نشسالعافو هل طل عؤ ع رمهرمو علاطوتنيعلاطورلاسركرم عسيلان
 _. غيومامجر ترهدمو ظل ذلا بوصنسم هير عذمالبج وص نريد مجدي
 بوصف رد تامرأف انرنعارغ تاجركحإ) ,لثمو اسركذم عم هنالو اولا
 ةيئاظل وصمم اكهؤرظ دنعو هب لفهم ر كد لاس كوع عب هنا ةرسكاب
 انهدرتبلا دبو جهلا طعؤئب امرهمز اكناذ اهربط تو زحمت قلعنم زيناكملا
 لجنان ضال بجرذلو رضاع ل ججرالرخح فاشل! ايريبش لو افاضمرسيلام
 رارلاف نيلجرمداو عايل لعب اعبتى ئذم ناك ناو ذل العز اينبع لاجرع
 يالا عئسرفو كل طع يد لاس تبؤم عجناككن اد فوسلالف سعاقالو
 زب+ كد يد م و ةرعاشلالات سيملاف يحمد

 د لل شلل نازلالو زلن هيو + ةبشوعرجىزلا بابشلان ا 4 +
 ةئالث زيئاثلاو كلز اجاّمحتن اذ عفرلاو فل اءللوولاؤ كلذ كل ت,ركتاذاو
 رتالوخ هتنلاو عذرلا ناهرجو ةيلاثل اذ ذاع تعارترآو ةثرلاو بسصتسلاو تنل
 بصق ملعاهللاو ةزغمالازم كلذ مبا امو معلا ملا هللإالا ةنداد
 ابياوجتمز افطخ ١بابز جعار ره ام مص او ناكو نأ مسالضأو
 لوقت ناوميالو ةببج !ههرمد ادبزم تيطعا متر يخلاو ادّيملل اماص سيل
 اهطرصاو سماك ةبجربز لوهتناعيإو ةبجا ديو وس لوعتو هرج
 اريل اضرذ لصال |ؤ ارتبملار يجرح اهيناويعإو ناكيرنسو اهباوساو نار ا
 (ضلتنمول مه ارث وادتبلا لع اناوصاعن اكو اهتاوعاو ا تلخدهيا
 ايسكديناكور نول عضرتو مسالا رصتايتوطاو ناناق اظل اما عمو اطنل
 «لزاهانعم نيو نمتلا |هانعم تساو دكولا |صانعم نأو نإ نا ينعم اماد
  كترتامانعت ناكاماو قبلا اهانمس علو ةيبذتتلا اصازعم نأكو كاردسس
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 ميصار جمضلا ربخعاب هنعرب لاف اصر داو ىلا ىئحلاب زعم ا
 الا ؤ مص ق ملعا هللاو از لعو < اهبصلاؤ و نطل هنعرتح اذان
 ناكف لن اعمر زحلاو ادشبملا ثيم زي هذول 'عساونل اكوتاوعو ثااغثلا
 تاىصنلاؤ هركذذ مارلازع ايلاخرنولل امبدع هرخحا انام اهتاواو ناو
 رنذاو ارب طالع ل خديو يداوملا هيعمل امينغ تاعيوترمل ىف عركذع ربو
 نائ ناكربخلاو ارتباط ع ضدي هناا يا حيتماذا نضانمي ١ لضالاو

 [لعافاذتسادبم قضرت اهداف !هنونحاو نظام, لعرض دب كلك اهتاوحاو
 لامتا اخارحا ناعوبوتب ايل نالومثح امي ) | عا صنت دراملاو ارتبل الع
 نيبو ناوجرلا ىصو نلف كاعؤرطع عبر ا ىصو بلل نلعتت ااا بولق
 بلافلا بوكت تبدص نطل مو رحاو وضل تدش لاو مبلا عمن

 , هب + ؛رعاشلالاق نيؤيلل]متستدفو امتافاربرغتبسج وح ناحل 2
 ندب اب لتاسيص؛رلل هايج ةراجيرضد وطابت تبسح هب هي اا 0

 نيويلاو اصخاشلارع تلون اجيرلل ابن امتس نش انضي[رظل لاضو
 دذو نييلاهنوكاهنص بلاغا ةراعاماوازمصوكيش لذ ئتلضامووع
 لوو ن اجيرل انهو هللاثل اهل الدهن ايلعلف ىلا شن موت نيدبل رش ناجيرلل درت
 ىو اقامتي كري لا لاش لوم سوو ٠ تانمّوم نهر ف عن افىلاغن
 اجار وعلم ىزو ىتعاف للا ل ربجوو ىريدالاضك دج و
 ماو ايبزطرلعنو اريعب هويلظي ا ايبرف هنو ادسعب نهرين ىلاعت اوت
 4 + رعاشلا لوف لوذلا نش داعتعاب ورع وتو ا كشب بوسع لو
 هلل هع د !لابيبد بددزم يتلا منا عشت ن سلو انه تمكن + هلم عع

 بهز ارعو اكو لعجو تمجز ايوه ناو ىرصان ف !تكرملانلازعو
 ملاكي لالا ولوعو ىلا وكم اماذ لع اؤوعجه ابو ىردو نلاو

 لل ب هب ه«< ندع يب « «رعاشلالات اهياماوانانانصرلادابع ٠



 /+ م :تارامامويانب تللّوح + ةقئاخا ورك اب اوم !تدكو ل + ل 4
 »اب ل هه. 4. طاش م + ترعاشلالاث ارعاه او

 . مساف كرش ولا نكأو + ئدلاف كلير كوم ا دره زكا +
 م 4 ب هل ه4 ++ +4 « + «رعاثنلا وملك يهافاو

 اب + + + « اكلاهامائببعالاو < رلاخ اب اطيرجل لف 24 4 4
 04 «رعالالاق ىرمداماو نيلاض عكا بؤملا ىلاعت يومك تلأل اما
 ١ ب ملفنامأو ةرمافولإ اطاشع ناك + طشسعافررعان رهعلا قولا تير د“
 ةماعلا ل هل لع هل 4“ مرعاشملا لكم لعاؤعع

 / ل + لاو منهل اجوطلب ع لابد ؛ اهودعير ترش اشوف + ب
 انايرع ولو عم أماو هنسر عع املا لحا بت تننظوخع ملل نود طابور
 بزل ت امونع نوح عم دجوت مونلا مادمت تياروخجر صب اوعى ارذ 4+
 ارت ورعؤعمملعو هنعايضرع هباصأو ا هلام بز. رجوو هك ارجو دلو
 مجال دريول|روننمأ به هل مج ىلا هلل اق بقةورجسد ننام ةزغريصتيم الص ىاذلا عوسلأو بابلاالهزم يف يش لال ب
 مرت كل اذ هدلاؤبتوو اييبرب'ريطلا بر صاولاقو اليله يهز هلا زحتواراغل
 ايلطضارب: نزيظ عر ماهل انا ض انممبو بيلَمل لادا صمب ةلثماف
 نسريزلا بص ملا مجضفل اب نيبوصسص ىأنث ةوغعم |نلطسمو لو اهي لوغمماربزت
 يشع اميدال ًايلابرربوصئصن اذ لوعفم مريوطاو لو | لومنم نيرثرلاو نيوضأ
 0 كب ماما لوهممتاعزاطو ولزا ل يعفم تارنيلاف تاغياط تارديرلاتلمد
 . نينرلافريعاج سديزلا تيلغيو ملاس تنم محجاصزال ةَيفعلازع باس ورا
 ١ ةدئاث ريل اس نيركزما عج امهددن بوصنص نا." وعع كريصاججو لوا لوغمم
 الار | ثلألاب برصنم نان ءوعضم ذو لوا لو مصابا ٍلعا ذ هأبا
 لواء وغممو رجلا [رطم با تيامو اصر اناذاضم كد اهلا وةسخلا
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 ,يزاامابق ةيبزلا تو |طلا ةيقشلا نايوصنم لا ل ممارضم
 ايديك محا مالرظلا ةتطلاب نابوصس قائل رطممامايثو لواوومصم
 مجرم هبلطافانلالاو قيلعتل الصفار ناعسو ةلضمالارم كلذ وبث
 اب ايببسو ناك تح ىصنم بىصنل خر لمصحم ملاعادللاو

 تباو وللا ”ضنلاب برصلم ديل تعد لقاعلاف لقاعلا دن تدئءوتجره ظ

 7 ملا ايلارصن تءالعو بوسدجرب بلل ا تنير املاف ندلك اهلا سومزلا

 ند عيل بتامووشلالانيبم ادلب نااعدعب او سلما المقام

 ظ ترقالاز طع نارا تالقاعلا تاونهلا تيزمو نيماسرك ذم جا كتانلعج
 ٠ و ناملاس د شؤم مجانا ةفنلازعؤب ان رمل نامت كافيا آ

 ظ هنرل ضال ؛بوصسم هل فيلاما ذو هب لو غمعربجزف لاماذ لتر تري
 00 ظ ربو انف قو كلذاو بحاصي لاماذئ ميلا ذاضمو نها سازم
 ظ ظ اليك ناك ئس صنم بوسنلا ديأوتو للصمت هلتمالازم كل د
 آ امزيعاريديزلا تار ألين تبإسو ةنخيرع عوباالالو ديزنأجأجو ديز سيم أبج وع .ابونعموا

 ير كوننا برصتم ....[كانا تأرنمرلاتيارز للا ةمئالاب بوصنمم روب سعت نشل
 - ”يملاو هيلااضمارداو لاحت ابوصنهو اتريإوت عجو تانيرال للا ةفنلاب بوضع نيراكو
 - اقرعلزلاو دامغفوح نيكو ظلال ب بىصنصعريرب زهد تاون زكش ندب نياك يزل تيا
 ص هيشثلا ل علاد نم كللذ هش ا اموال اركزملا عت نهم هن هأيلاب بصمات بلوت

 ١ رسب موسنم برصنل اخ نوظعلي ل بحط ملعا هللاو ةلشمألا
 ١ مرش أكو هيريأ رمرم تأ,“ سنو انأي اهب طعنا وسو كمئو | مس نا

 هافو ئدعدز ااا هبصنتمالعو بوصْسص برصُسْلا م ل دبو دب نمل دب

 ناو ميلاوانضم اهلا ةرنملا اعسال زم هناز نلألاب بوصنم هيدي وطعم ا

 عيزماجربحن ابها ذو 2ع وطعمورعو مسا سررت ن ناصاذارمتو : و

 اجا نبع اكرحا تيارتنئلاذ اأو ور ما أ ديم تسسئملو قشمرنال نلألاب



 نود ررخحو فطضقر دع ماو هب لي عهما ٍدبزمو مايزعتسالل عرمرلاف نيبقسلإ
 ىلع وطعم ىارنبلاو نطخن رح ليش تارذمإلا لب ب يزلا تلاكامو ٍرزلع
 مخل اييرلاب بسنلإب اهل ريع [صسلااحلاو لامس تؤم مج هنزل ةمضافلا نع رباب ةرسللا هبصن ةمزلعو بوصنم بوصل عز ولمعملاب سيويزلا
 نيو زجيرنملاو ارم سارعو ادلب نيرص خل عيرلاباماو ةلمسل ىلع نطعلاب
 ىلعوضو لرملاو |! بصف :لثمإلا نم كلذ هسا امو اهلك لاوعالاف  ريلازاضع اهو ىاجيرررج سس اوربت رياح رح رجلا اماو لولاه
 امان ترج اس ىلا دو اهريق املا ار ام عسي اهركو ماشعا زج
 ريزره] دب كاط او بىصنعوب ل واعما ديربو لعاميو لطف ترجاتسا بارعاو
 'ىبلإل زم رلزل منازعة اين ئلألا هبصس زمالعو بوصنم بنو صنمل ال دبو
 لظلم كلا ل دب اهرزم رتعيرألا ماسض ولب تل لشمو هيل اصمز اكلاع ةيينج ا
 لت رالاوتباطملا ربرل لاعب نرسشانلاو وسلا زمولا لدب مل لال كلانا ٠ اريزن تيري عة قالاف طلطلا] دب م لمنال دب لكل زيزمعبلا دق
 لاتشالا] ب تلاقلاو هيلا مكصنوا ,الثزوييرلا تلك ع لنص زصعل
 بديلا باجي عفر سوك ودلاق سلدلإادا مذهل ديم ابح ولوشم ل ىبل اع أوس
 يرن لع ديزمئفعب وع سلعلابوا نورظملا لعن ططلا لاشك يزعل شم
 رولا هبه لعل ف شص رزين اك هريع زن رسم نمو كلؤلملعل العويس

 باطرلا لبق سحالاو ةئولثلل هلي مهيلانلاارب سووا ريم تدبأر ىع نزولا ربوملطل الدب ساو باص لال دب عبارتإو هريس دلت
 نول طلذتا] ربو هدد رص احرصي ن اري سرك لبس هيئه ابنا
 ىدلاطن ازعل دب ةويعحا وز اشلاب ير ارنب ل رناسل قبس نان ناسللازم
 - هيلت ميرلزلا هبا وما باوبا دع مولطألا لاك دار بو ملثم لازم كلذ مبثسا امو هرصمراسرل نيس رضع ن بقلوب نوثي نامشلال ربو اطاخركذ
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 او ليضع ع اصياتا بسن دق تاهيزمزملاق اهرب اوبازصايتدج رم
 ناكم ديو لغتراومؤب اطيل ب ناطلا ربح نسر زعلل ىلا هللا كرم صم اا حجررك
 ع نابوصنمللاو تاعبئجرما لعم لكل يزد امو كلل اهزاؤهاو ناو هز لعام
 نفت ناعش نمو حلا نه نم ابك لاف تسهر احرك
 ىلساعلا/ب ةيعنشلاب و عصأل/ لح :فاضصالابك ف اضم ابرنجونشحو نوم ا
 نيم ونحنا لماعلإ, لثة ين هناف لدبلاغل | حول او لماع عيالا
 | ذ ااهنحرلو نت ااهرنب اهنأل ايلا, ىو ابو ا لصألايعو ةرسسك,تءالغ وه
 ةروام ةردكأا ىوسامنلن اهتضااهيال ارب تلو :يذوا ةرسكلا تعتسا
 نا اكةرسللا/ز مخي ازنهوطحتلكرصا نول مل اضدلإب مولع صام | ”ب ايي
 لكرصاو يعل !ب ص نا بوصنموك ل صاو فاعلا هنري نا عزت ملكوصا
 سيدلنلا ع ثيرصنم اد وملاك ال اوي رسل ا بوكو نولسلاب جزجي نا ع هرج
 . مققو يشكل نع هبا ذب اهلا جلابلا بوك ملاسلاةرمؤملا عبو فرصنم ا
 !ريلع مدلل مزهتو ةيلشتلا ىف ةرسكل/وع ناس أبل نوكو لصف م ارريع و زاكلا
 الويرشنلاب مجاب بر ملاساركذملا جاو ةرسكلازع زباشأيل ا نولن د مدلل غاب

 يوب حج ياو يبل ٠ 0٠
 مدئالا ةريشلاوع بابن يذلا بوت و عرص ازاكل هربعل شت اب بلد دخلو
 ْ هسَس لاعنغن انرعرت نانلع نر هل زعبل ناملإو قيملاب مشل زر صتيال ىذلا

 ا رك متو تيب قوبسسم تيب عار اعلاو نيلعلا ماذم مس ةرحاو لعد
 ظ هه هب + + هو يللا لهب + < + ل دليلا

 العال كبرع نلت كل وع اهب تدراىا عمت ثرصلا عئاوم + + 4 هب

 *:لير ممر ةربزد بأ, 4 ةئرعم تال اعز وج ا+ + + +
 الدو زيياعلاف اهنمةتسؤ علا و ربو س اعلان بال نايبلاهزه بس
 | ىشنلا نروو علا ررصصربع امم لكن يلفت جديبزبو ١ عاكل مثلا
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 ناك رس نارحو نابوثبو نائئملكدلل ذو نوبلاوئلزل اة راب نودرتماعل وا

 ايتو ١ امهمداب وم صول او زل موسكو : وتعلو ا ذل ىرهدم
 نكي لاذانالعرلعأتلا لوحد حاشمالا ىرصلازم عنم ّقأبس اكربعا
 ناصر تاجرمو نار وس نبل نارعسوجم هيلعاتلا لود منع راح مدنالا
 ليز سلال افتر: رع ك لذى ريدشلاو ل دعلاو ةيشلاوا
 شرما جرشتلو ردحاإلاو ل دعلا هيدر ردت لعل ادن ةرعاط لعاب هرسلو

 ا ةيجيأبنألا امس عيبكو بورنو ناحصماو مئابباكة يجبلا ءاضئازم لاا ةيلادارلاو غلو ةماهلاو | ةرساو ةاعلرصل ملي كثل
 طشو ينو طرل ار وحلاو دوو سيعشو ةطاضو مسؤريلع هلل صرت / 4
 عاديا نيوكنلإو هوو ماج فرص كللو درب اطالع مسالا نوي اين
 هر لحود كربلا بيرلو ميل علاو ا طمويو (ىن فرص كل ند ”ثالثلا
 0 مرد 00 هبوب متلو 505 أى لماما الربع ارماز

 [ىساولوج ملل از بحاص هاو كو لد و سحب زع
 يع كيلببزتمو يابا
 ا و اب كيفاش مللاربعل ىئاضألا كلاب جرو
 أسم عابصانسأو اور ثدع: لك دارعألازم بكر اموزعو هيوييسك
 ْثْيأَنلاو ةيمطملاو تاينبلا ليبازملزل 0 4
 رم ط نم نب بم ل

 ذل ووشساو| ارو اك عام لئو ار ب ع ظ
 نعدورنبك ل ذم ونسب نكي مناف ريزب أ ةأرماريمسادا اي نؤلاماراز مام
 : ++ و ونال لاق سيجولا بيدرو نصتالاوهو اراد يرصلاراج
 + + ابلدلاو ٌدعدوستاو لذ لب رعد اهجريزئم لنمبب مفلتت طلو ل 4

 ارو ههشنيزم هش الث عم نزول ني ودسو نرصنمربعقآثل اهرصنم لوألا
 مة

5 ُّ 
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 مولا لهتنإلوا ةيواب نكن لن او عرلا لضول ون تباث توكتن ا فرصلا هنو
 ” نبع نولتز اطرس] فعلا تربو ىا ثربولاو قرمصولاو ةثولُنو ذم اعطو

 مافرصنم وزي زمر ول مراو ارح هنبؤمن اثر كك ل ذو أتلاب هوم نوكرؤل ناو كلنا
 *ةيزصولا نولننا طرت نوساو قلألا ةدايزتيا َدانزلاو ميّمصول او ١ هلم
 ىرسنبوعن اذ ناركسكه ن الف نزيز يع هذ ؤماركيالو أنلا نس ن نلغت نزرع

 <. ناكناد ةهدانم زم فرصنم لامر ننؤم ناك ناذ لييفمن هب ناعدنوكت
 . فت اكمل لرول و يزول ارا ةمارنل مون اذ فرص صرغع ومو اهدن مثنؤم
 لحابرباهمونعج عطل جريد اكرشأو رخال محا هالرعأ وشب ت درصو ع
 10/1 م مسساو نينضقما مسلزم
 ايه لوول اسناد ىأب ١ نان الق ى حمو بحا هونحاو نسير وخاركدم
 علب رخ اشو رضةارمإب تارع لاعب نا س الانا ياحلو

 ١ كر اها عاركرتنىلاغ لات نارحاو نزرحاو ضاو ىرخاول ان ىزؤيكلو رفعا

 . دالارخا فربوعلطصخاغاو نامؤعي نارطأو اويرتعا نزح او أ مايززم ةرذع
 ندر نبرعم نلورزحاو نازحاو لدعلازع هو )وق ف نان ولا ىارحاؤ نال
 ةدرول يو تورد ىف لرعلااغاو هيث ل رحال رز اهاو بابلا اره ار للخرم هذ
 تجب عرخا تدايكن او ن زول او صولا يرصلا زم هننصامنا حلاو هنيئا
 رسل! تجا احجز مدل اذهرصم ىرص يحد مهازعأل ععالر تلا عضأ
 باز يلف فزحألاأششلائئنسي هللا ع ىرطالا ةأذسلا هيلعزاو ليلدب
 هشرللا ثور غش اوع لو عمايل عارمو ثالث ئذمؤجبو لينضشسلا مدا

 ريب و يزذنم ةفيصو اة عل نصل سرسرم ونجم العفو زينا فاد
 ناف تحارب لا ثلا ؟يضم لوا انتو مادو رجاسلاه ٠

 . يرعا ةث وزث اجروس نلازبلا و موضعا اهوا باور اربزيتول وسكس اميدوا

 ١ سانرو عياشمو ببر احك كل هو اند يسلم لالا بامر نلاسب املس .



 ورعازم ةتناومرينعلار ال امماحراوا نول نا ةذيصلا ىف طرتشانر
 لاو اعنب دار الاس اصربع ازيراو نيرا فال ةسرلاو كيبل لي اص
 زفه بيرم عب اموب كلا وحب نان عسالا ذه ةذيبصلا هذه ة ريدم
 رعيابوجو لبضاكر خا ةرصريرشت مب ايون ليال ثييجح ةيعذل بامر تفل
 نافوالاوج ملا هز لئاصا اخ منج اصاو رلاصا اح وجب بزل ل ارصعلا
 اقل ىيتلعل ماتم مخبو اضرمبو نرصلا هن اىزنح ةرحاو لك نيتللانينلعلا
 ايان ةذيصولخ هوو ةرعاو ةلع :لزنجاهكب مكن همدان عا ماق
 + ثينأتلازلاو ا نمل ابيرشلل نرضن امرنا أيل نزحطول رح ة|ح زن دامعالا
 أول وا ةييلعلا هن اعْئاغ لالا ةيناتلآو نرصلا مصؤ اهل نضدالهفو الات عوض قرافكر ويوضع بخ رخو كرلذر نيدو ىبط كنذو بونك
 ءاتجاوجلا ايش اباصا هبوبيس دنع أشم اازكو ئلالادج مب قو رجم ةدورملا
 هزههو أهمل ةنزب ولاَ أضلا لحشرملا ىلثالا ةزمرلا جو مالا 'ولطنشت نا امييين
 ةمزمال تسل اهزاق أنلاذ وزع ترهل او تش أت ىلا اهرزل سستلعلا م ةينانلاةلعلا

 مالا اها نردؤلاووكزملا يب ةر اف تعنصو ايناف عضولا عض لل رست هيب
 اني درحلاب هزعريعملا م :نجلا + لاتنف عج دحل ميشال عر نصت ل ىذل ا مشل الخ
 نإزرحلاماو ليونخلا 4 ا انضموا دي تريرك ناز هرتخام
 زداريعرو هل جياتلاو انصياذا نش نساني ذا ةرواجرطاو ئيييضفس عباثلا
 عليزءاربزب تر وشم ل دنو ا نيو اموملا ترى ردكوتو ا ضاع وهرب تريرك تت
 22111111100 ا
 نما قير يول سو نيم اطنماهاساو نق ام
 . رو نري ازهئدصا رهو دبي رس وااو لومة وهو اوتو ارش ميا: زازا ؤرلاهوسو ميا ركب نح فتان يا هلا ةارحل مال ةزصشرخ ارز تانصلا زيرهو اما اطر ممل الاؤغم انين

 يللا



 "بلان اعهزنو اني د رملامااينال ايأببو عريب هللاو لداككزمرسانلا
 اسال هللا ةنبامؤع نبل انايماو هلا ماوسمي ب

 ألزم ايدل ويلا يضر ارت[ لاو اون عاب اطضامي جيك و ذم زم
 عبس يصقأ (صصخانو نيرا زماوملطاذام نر ا نع ودمر عرخالا ل دبوا
 ىلاو راين نموارص نموت احا ؤع مرعلا ريلوتو لترازم اها ضو ةديئارلائعد
 باكرا« رعت ينو ا(زياعمؤمو مالل رسب
 448 اكولئمعلارم :رئنزا مه ارت جسر دب ارمو ىدذ الار ومسلم ىلا د رحاب سل وزع

 ةراج يل عريعلا نسب نكو كل عيدنا رمأل اروح مالل (قيدجيو واول ارك
 0 لدول ايفيرتس عرفو زال موب او خب[ دبلآد ىلع اناههساتيسزو تيمزيوع
 كال اسأل مهلا نئتسان اهامو رك دعت[ ليدعملاو هسشفإ شاع اج غانو المسال

 وفر وعض قعو نيهران, ىبصيل ريظ ا جوكر عمو ةرعومزجألى ا ةرعوم

 اب! عيوخراوتشالاازياعمزمو ماللاو نيعلا تدب ليسو هدابعرع ةبوتلا بسب ىزلا
 ىيئسان ةرمغعو زل كيرمزإو هبمؤعلالااناووع مكتحاصلاو ثول كلذلالعو

 يلد مر هاه بح هللا هربا ميلا نع الع تنعي اذا زيرو
 اتا ذا يدوم ةريرلازط ضدي وعكة يرطاو ا ويباع ظ

 سوأغبارسكب ند أبلاب يل فو لؤنال نال يتصل ةنداومو سانل لع
 اهيا ماعلاو صرال اؤر عر عاظلاد تو ةيئافلاو مباعرلا ةيجزظلا ايزباعم
 متافمالاطداؤمدرلا طعس ١ /اوتؤ امص انفو سنلالا هسرْشساع

 َليلَسلاَر ما ومو !مساؤاولط اور حاصل او نينس عندو و بدطيسم ولع عمم
 لبدعو لمعلا عوزبجؤ مئبا صال زم وىتساو هطجالىا هس نسل ىزل انا نمو

 لاو ؤباس لوصنعم نيب نوضارلا وحر ةسبب نم ازيسمو مرهه ذو مديل او دبع
 ًايلاربرشستوألا مهبرو لياقالا ةرعالاؤازدرلا ةوبحلا اص اميوكئ حول ظ

 ناكر زم ني لايام ىلا غوالي زق يلق يطل اكرر هومر



 + ؛ « ؛!ىاسو هيلع رنا! صودلاك بلاط ريا لون الا نمو نيءاسم
 + 4 اعلا ممع مانيلا لا ممجيزمالا شكت نمساو هن + ب هب ل ل 7

 فوج ابنبوك ماعلا ان نإبو مالكلإررصام) ابر قنوع است مومو

 تطرتيس كلذ نزلو نيرمنملا ىواش قاحألا ما يور ولارع
 >0 ةضرحد تاكرتشينال مذ ايلا لم ةرلبلب ىلاخ طوع برعبو مضمو
 1 هلل 3و دب 2 موشس | «مرتي نبع زم ةفوزح اهب ىللزشسو

 : 44+ +1 دم هلل 00 37 هلاطو فايس

 "عمو ديزب تريمزعق راحو ديرب كدصأ اىرتمح قاملالا اهباعهزمو ابلاو
 1 5 ييسر ذل أمنا تؤ نفملا 1 ١لعياحارلاوو د نفاس

 ٠ وطار ملس بلس ضاع ةجاسلاو نجدها نع غلط
 " دب هب 9 اة + + « عال لزعكل بلو رهن هانيبعو يدب هللاف صب ول ريع

 00000 عود «د, اق ,واناسُ 'ةراغألا ره 7 0 لسا لوبا ف ا لى هس

 ىعالعسالاو اربط هب وساع ريواجأد نواف لاب ةنيلاوانجراوحةلباتلأ
 أ او اسود ربوهدصا وع صسصلاو لاو يلطنتب دنا زم مهن
 ردروك ىلا ىدكر دب ماوه هلابك ناطعسال لوعسالا امس يعز ناو عرلشمال

 0 يا ثلا :يزلا عز كيلاوزهو ةدْئازلاعر ديشوتلاو لا ياه هليل
 لق زراهنوكتو جالو وسر ملوح بارت اودشالاكد نوع حيطبتلا
 ةزغألا اهنماىم :راحلاموللاو «.ننارع ضامن انامل الع

 1 دلو كت لزلاو نموا جليا وع صا صل أد ملل يل حف تاذز عم ريب إل اوه 8

 ا قي با ايانيددبزابهروكتز همنا نمرالاق لم تارعساؤام 2 ميم"
 ظ ياما نوري ةئاعاندعجو نت ل غلاداج اوي راف زعل وبص روع

 ليكن افزأل نوزغو ليوم ىىاسللاو خا, ةزءوردلإ سكب اورمص
 0 رح جبو رهف موملطيرتملا عسب ئاولا صدر

 1 ل
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 دلولرل ةالصل م ثاوخروبئوعو ماللارسل ئررخ ارق مهأجام نحل 507 ا
 نوكيا نوعركل ارطقنل فرحة داعلاو ةدندلب ىا ول تلقوعؤيلبسلا يسمو سما ١

 تلطادزع ريو دبكيتلاو هترنزم اورج اذاً هلابوع يتلو انطواودعمبا تللطب زع ةرئارلا لبو هت تلزم! سمت از ااىللاب نع يتلاوان ضو 0
 + 4 4 رهاعتو مس اجا اكلم +بسو قرروا ريبامتللمو 0 + * 

 جاسر أرنب اذرعو ئطخنبرمو سزرحول ةيلتدتباو ةوطاعو ةراجتو
 رتيمرسإ,ىأدتبا فرعؤح سداكس لا تنراذاذغرسار تح كمسلالفاوحتو

 ظ ١ ١> اةردمس اطعترطعمسإرو نطعنيرجؤح اكسل تبغا ذاف نوزكرتطاو ظ

 0 زمئايتلا ةياغلا اهينول بولت مالو قحيردرجرساراورج فرجؤحت ساس الات درج
 سرفر اظلاالارجت الو ارب ىنجوح ةيناكملا ةيافل هذ الو رجلا موزع
 1ع ادد كامرا. دفا ارت و را

 0 , + +٠ بيقالابرا كنز + ناك دصتغ كاسي

 ظ بلع مرن نلوجامع ةران دولت عراضللاطسلاو نازع وما منوع حرت
 1و7 انو ةنيلرضداؤح ف ساوع+ ةيلبلفلا لص ران عضريؤه شلع

 ارمامإةوثول نارماص ندفدامإ هع صل ثلا وادعو ميوبيس طرحيم و ليلف
 8 ةيلدعلا فدل سما يوتيم مريد صم ا امرت ايوجورتنسربئماملعافوالا
 ا + هللاززلاثالمعنزفر : قطان هللاوضام ئشؤلالا : * ىنع
 هيوس نعاشس اج ستسْلاو يعول نوب تلغدازباو ٌقرعام قارنلا لمئيوكو

 طن اطيطسا اح ٌي يسب زو زر اموال ضل ورفع عبو ربل مور جم
 لوابهتتاؤ مرلكل اجل اهرعافؤ مص نو غراجافرولثيحماهن مهيد فوتبصألا 0
 : ارتبالل اميخرم حلا ؤص ملا نامردل خنصر زمو الالؤعد او اهرلعام لحد ريب 0

 منسزمانالو تبإئ اواازل ةدسزم لرلانصتيرحاس تلفاذا امىضاملا ناهلا طر

 ني



 مدعو | ادبهن ا” هانعمز اذ ابرد ولنال ةبنصام ذنسنلا هزم نولي نا طرش ل
 | زم رينا ام وع رمال سرل الك نالط بو ال طارشماو منسلا هزي ناك د دي

 انصاو اهب د لح يلج رع لصد ناذ ىربهالو لبصنسم نكزت بشن لض دي الو انموب
 ؛ رتل كلذ هللاو تمشاالافيالق لفملاؤزصررع واول ومو ممتل اذ ورصو اه
 هلو اطهسألا مسي نكن لو بلازا ايدصا نعول ىنماركيب) مشساؤ ايل انس
 - واريح ظنا ناك أوسرع طلاب صحو أبلا صر دنعو واول حاط فرع لاقي
 ىيلاو تصلاو نَسْلاو ةبعكلابرو ةلاكأو لاّقدب ولشص هب شغنأل كو لاق الذ ةربغ
 ىو اوللطم ممشلل نوكو هرئيعو :لالبفا دلع درغتملا رع ذهل اؤعضدتو بلاد
 اينو واول لح أجلا نرش ذل هبو ىلغتألا مللابو ىرتير سله ,دلاب وعاش اطعتسا

 هربترطاطح وحال سأل زم هللا مسبابقننو ىف طعس اريد اهدوثو نفعل احب
 تريبلإو# ترس لترطارنشلاو نلل حاير لص اذ لهن راولاوعى ذل اايراض ارتبترمْرع
 ان نهوهرإيزصمارد او اب بلعرلو اهلؤعدم ةييعس شا هثرطانتد اهاور يملا ىلا
 زل (زنألا انهوه وإما ماو ركل يلع الو اهلؤعرم ةيعس ا ثم انسداف ىو
 سيمالارعدلا غمر لوس و اهزتولتطإد ىلخم يوم ارمال ان اال ارجاؤ رحاب ؤيلوخ
 و الهتمالاوملو ىرمعاارمالاو سلاح ترص لوفي ةزيداجم ا انه ىزسللرمألاذ
 انهئوملارعالاو نطو يدكنلا اونو ريكو د ظملاو غيض يرطلان اك اذااهنت لومت

 رثرأتلاوليلتسلا زج ىنف لوفد و ةنجلاو نساك لاز رن //سيساى ذل ايهنل اا يطل
 ترث ريل اوا برق الاوهو لسلق امانه قوممامألاو رتيشل اصبر اج
 ناز مهربامر سك اهلبقام علا ايلا حمال أبل رورجننييزلاف عزاب
 رمالاو امر اًيِعَذ' ملا ن أكو امرلرعاس طهلو اعجتناك ناسلعلابو ذم
 صارت معجب ةيبششسلا اذه لا رملاو رس لاك دي لؤغنو قاصلال و انه هزسللا
 ظ رثالافؤيلا طم قص لومتر ق اهتحتسالا !مللزللملا لرقم اهلا |ن عبو دسنالا
 اننا انشنسألا انمد يوصلارعألاو كلببا راس مونلا جاذ لوب يالا ذهول

 ل 13 ! ظ دلل
 دب 5



 زال ايل يبالارج ليل دب زعانسو الاغماو اذورح تاك ساشا ادعو لذ جزؤلم
 اهرباننو در عاش اح مولا جاق لون كيفدارعموملا ماخ لوو رسجلااعسألا نم
 ىويلارمالاف اوي سبرطع نسما ربزم تيناراصو نسجوب ذم كيج لؤسوؤئتسو ارح

 هاديتبكاع ماطلا لبد ورب الوللاو لوفمو ضاخ ل اوا الل مز ١ رتباريهو زم ظ

 ةرخالارا ةرح ًالاواينملاؤاماملاطلانمؤولظلا هرب ناودبال مهلانا بو 2
 اذاوهزنع:ناربال مللان ألف ايسرلاؤاما خط الاؤ انو ايسرلاؤالاربا ملين النيبال ,دئاتو
 نواؤيىزملارمالاو لصؤحلا د ساو هديت ناكم وو حرتتالاؤاساو ملط لد لهذغتا

 اع بيبا ورع لا ييبرصبلا دبع عيمشلا هسسيسسص وشل يش عشفلا
 لوؤماما يتزيعون) كلذ مجوااسو بصملا ب رعاو مخاد يرحا بوني الاه رسايس نصهبزع 2

 هدو ذئلالعاماو ئرلل كلذب ىرعتمئ عم نفدلإريصتوعاماو ائرلا لشي وزبوا 2
 هلو نيزحاتم ان معو سيئوللادس,لك بابلالجيوهربفلالاذهو كرها زعلك ث بان

 تانهن ازهذانلاو ا ثبيجأ» انسفبزفاممصمو اذوؤشس كلذ نولمب 2

 هيلاؤانصما» نانصلل نيب بسس وجو فانصألاب لل ناضملاب ني زخم هيلو اصللو
 نمووخيربل اداودبلا مالعرف انما نفوعحمدي زد ركب براصو دبز مالعأ جوخ

 ملعب مووج دير نا عيصلاو سركم ا ةنسلا نعامازه هيلا انصئاضإب 2

 مولعه زركيزبااموع اج لوشو قرهاللا ةرسكلارهرج بانصيمزفجرلاو
 :ركر الابر ورح هيلاؤاضم واو فاصألل تطقس نوملا و دلألاب عْوبصاحلغاف

 تفيراضوأجبل علت لاصزد مزيد انه لاجر واسر فلا ةرركلابردرجريلاواصه 2
 هيلائاطمو برو اضم اوبرا رئارغالا نبل تطقس واولاد عئبرم لام

 نططم أبلاب بيوصنعدب لوععم فون زي فوت تبزشما لقدر طلا ةرسكلا هدر
 هب هطم نافية ذ مد لا يجسد رطل ةرسألابر ورحم ميلاوانصمزطو رئارضالل يؤم
 رشا امو عمهاظلا ةرسكلابريورج بلا اصر صو ظل ذلاب يوصم ترمه ونس

 زوو ماللار دعبام اره ماَسعاهنالئوح ةئالضالا سنع احفإنمالازم كلذ
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 زيرو ةلِ لل بر دوياهآتمو زا بوث حبر ثبأو هو د زويام وشو يمر
 سلو صان لييلار كم خددل اطل اعد كلل اه نباآلا ركزي
 نا زاد لفعل يزب رز ايس نتا س نمنح نهزنحلاضد
 موسللل ابشع مولا ارياعرج ندعو روجر وجا تغدو ني ديزل فن نيلْض افلا
 ازهر اكو سرجولازم قكرعا سطح او ملارسرازم عجيرنالس لعل إبوائوذح م الا هروبام
 .وئلإ/و رح تافرجاتنارع اب تربو هريظشر ماى راو لاذع لسع نوع صلال جونلا
 نات ىلاولا ن سعب تروجو رظلاا ةرسثلابرورجم لتضدرجان شاد لفعل[ روو ةيراعلل
 رمل ورجم تشد أل ميلاو عاللاسبل ملعل او نونلاو نلألا ةدايزنو يفعل ضفلإير ور
 هلت هنو قاعلاو ىربزنتسلا لردلاو هيرهعلل ةيدلابر ورجعت لناوئا رن ثارجو هللا
 دهولاورييثلاو ميراعمل فل ابررورجم مجاب ا رب ىل |عحعارب اب تيرمر فلا ةرسشل بروج
 بيلو :يهعلا يقدم ارو رج كل لجش رداعلا عبط عبد تدري ظل ةرسللاير ورب هلتشا
 دلل ورجبراركسم جوا ناركسبب تدرمو ظنا ةرسكلا«رورجمرل تفبرماعلاو كرما
 لك ونسب زرمو لا ةرسلارورج ل تفئع او نؤرلاوزلألا ةدإبزو صول
 رمد قيل الرحل نير صولا مذ يرر ورجل تفيحاو ظلا رسل ربت وش
 رورجابإ تعب وبر تسو عرف ىزتنم ةنيصل زار مرعب اسمل وبر ربعاسم

 . ةدود 7 رسم تررمو ملا ةركلاب ٠
 لصت معابدلاو ةرثمالازم كل ذ هسا اهو ملا ةرمكلابرورجت 0تض ةرثأو
 ايلي روز بزب ترركىفطلاوطيوسمل ايظذلز اك اوس نوني موت بأ ند
 .ننولت امام ولاء نررتؤ ديل رعت ديك سؤابو هور فلات درك ىوسلاو
 ظ ركل وبيؤس ال يلا رروج ذات ريك يه اورعلا ةرمألابرورجب لواريكة خف
 | نمزنحل وعز رطم لاو اج يلعابللاو ةلسصال زم نرل زر اامو ماسلا

 طخ جرفوجو اب ترك نايبلاوطع) اذ قسوا نايبؤططناك أوس نمززخ
 ظ دلع زوطعم بزب ظلا ةرسألابروجأبلا,ر ورم دئزث ددزبو حزب ترركئشلا
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 نوطعم كي اذ كيا ري وبلاد ثررعر لغدلا نيرو نرملعلل ةفحلابروو
 تربو ةرجل أعدل ال انهن ذل أيل اهرص مولخو يور ورجل خو وطعملاو س ربزلا ع

 هوبا ةرصاو نطعبرحادو عوف نم ةحوبصل كالا ىو اورفأ ريشا باودب
 ردزأ ةزئن اميرلل رجحت ررمامو ةدودم ا ثينانل ئلأل ادا سوري باودولع
 درج نطل وطعم نإرعو نطعزر حن كذو ىفذللاةينأتلاو ةرياعلل ةئيلاب
 لضل ل عادلاو جزشمأل زم هلل ذه سامو نوملاو نلألا ةدايزمو مزياعلل رمل

 ظ كيبايزب تررموع لحل نماكلا] دبلاَتش خيرالام اسيا نم جز موزخلا لددو
 تيار موش مولاه نر رهو مير اعشب وعلب رص لخل انهزممعبلا] رب لاذمو
 نيبزبتررم طلغلالاًنمو ميش رببرب تدرم لاوتشنألا] دب/انمو مزن موعلاب

 ةعيرالا جاومانمرحو نكن ا )صاح ىو كلئربشساامو سرفلا 0
 ,لكباءاؤ هلتام دحاولا كلذ هبتب لوبلاوريكوسناونطملا تسل يعقلا 0200

 رماملإبوذ همام تغتر ,نمزو رضدو رفدر ظل هبا عازم ل ديسو

 . الو رطططو ربصمو رفارف ترعنملا عمتي تفملاذ اهدارعاملا ”جاصالف لالا
 لدبلاو انهمارك ارش يوليعملا عيت نوطعملاو ركاز ناكلا قب ركوملا و
 ,ياعاؤهلبفام علا انصبا جرعنلا طم عبتبو انهياركذ هت ثمل ربملا عد
 ةورعملاف كينن وصارت تاهييرلاو و صعمرم وو هريكنتو رنبرخبؤ موبتيدو

 نيثريؤهلاولل اقيورريطملا تإركنلاك نيبرفسل أ ؤةتوافتم عاونا تس ىديعزم )

 ماكل عصواموهو مسؤمزرابلايعرت لطاو مترو هتيضااذ!(يذسايرمصا 20
 انا جزضاعورتو صل بئاغروا تناك اخنوا نك و انأك هريعمو وفك 1 ظ

 دوو مدلاو ضم رجورهيرتد لسا ئاامنلاتنسا تن يرتو ننغ 20
 اضن الارعاو صوب لواتسزلرنزل (يفرعا ىصخأسلهعلازيقو ةيرلاؤرريغدلا

 ناطر بزكة وبرك ل لذو رساو منصوب ةرروتص |/وهالو انس مداف هرب الئعارعاو
 الرسل طواموهو نيزعأ ةلينملوا ةؤهو ةبيطعكن ارلبلانهذوأبو معلايوو اع



 ةلاجؤ ئنمال عريزهتو نوما ةدرندمل هززهو زكزملا درسا ازنع كلو كوبا
 نيتاضو وفرلا لام ثلا ؤذمان نان اهو هيرلاةلاجن ازنهررجلا,بصملا
 دس عيرضملابو سبر اهئرنعرملادأل ليو ثيؤملاورلزملا جر ل بضسلا'ةلاذ
 لح تغحلااريعب هيلاراطملاناكن إو هيسننسلا هزم نهر فز وتو نيل
 4, اهل كلذ وعامل اراض تاديوجو كا اوك ةيطرحلا ىاك ةراشلا عسا
 . وضوامرغسلاو كلرتشمو رفد نارصوحو دْنأعو ةلصرمارئتسشا اره وصولا
 امتع ة]قاعلا نوما ةدرعمل داو هريعي لف اعل اركزلابزملل عزل اكرصارئعمل
 . رثالاطت بزل لاو امر ادرجلا» بصنما ةلاعؤ كبؤلئ نمل تللاوركالاشلا ريرللاو
 اولا نوزللا]نسرؤوارعواضنو اخبر اهلا باسشنال هتئيهربخاالو لقاعلا
 “ اَنوعاتيرّجوامبرئادلاتإشأل ىلاوللااههمكلاّجبو ىرللاو ىاللاو عذرلا زلاعم
 طظانلالا هزهاذو وذو لاواو اموَنم ظاذللا تسمو كرتشلل و صوملا امان
 ٠ لقاعلل زم وتَشو ثيزماو هزك كلذ نمركزملا خوهجلاو ثلا درزملالعقلظت
 ,نهو كانأبترمو كا آجرمو كنبجزمو ن] اجزم يحب زم كوت هريثل اهو
 هتيبزشا اهو رجييارام تيزشائللا ا نملاباوجامي رمت كنا بيرمو كو اج
 5 ليال كلذو ماللاو فلألا نرعملاوا لأبيلحلاو ازهر اهريبتساه بج اناناوا

 5 0 لالا صا باحألاو لقاعلاركزملاو صل مسن كي
 00 ىنعزهزلاريوللوا رجالا :جاهز فوك ىرلذلاربتللاها ةيريولاو هيمو اهكناكز ورع سن
 1 لئيم ةيسناد ميدملل لك مويلؤغ هروصخلاوكاَواراغلاؤ اهنا 000

 0 راانيع اسال ىلطووخ رازفالا قرطنسلاز ماو ىحاوش ]كل انمانلههو نع 57
 00 ةقعلالاذاطلط ربت غاذ اىيعايرمال ربتدو ىلعبعرلا تناوك دار ارم اصنع ا
 2 اًههاوالو مايرألاؤ عوتنم نيمو ميوصم رف اصا للا هذعز ماسالا يا
 00 ةزمل دب مولي ريغملاولا ف انضفت لاشم ىيزلؤكك لذو ةذرعم قر ويوم
 ١ 2 كلاثم هوباماقعزلامالعو ةراشألا وسال نانا لاغم ا زيحمالعبر معلا

 ءرزعلا



 رح وات اصلا و لام ةفزحمل الا اثم ازا جرا امولغو لوصوملاىسالؤزئ ناصر
 رملاؤارمزم/وبرقنل اق ايريترت ماعلا قت هئافريطملااواضملا هلاهتبير
 ماله هركنلاو "لهي اي كلام مادا مواةؤب !قملا اماز طاصان١ + كلف ابربكيد
 شرامللع هربت ىزلا متمزاغو لع انبوورعإو هب صنع ال هش ونياشسلا
 لال تيبالاماماو ىرثر لجرل مالحلا يعم هيلع: ذ بوما لا | ضد تعد نا ضل
 انكر امؤلعزمو ةركنب سيل ثراعو نضع ا غبرفن هيمن ئت ال نأ اهوتيدوا
 ةأالعو بارعألا يبي عيجر نو ازيبتسو اال احابرعؤوو ةيررنخل واريح ريؤعد
 باطل عمير نسل لصنمل نعهعاب جرت اع او نان لدفمو رهان وكت
 ةرشابلل دخلا عياضم ا هخسلارختأو' مالازح !لاقتنانا بله جايز هاه ا
 سلع بوز الار يفملا نموا ا عئرلا موا سمنل ىلا خيرا ازرع دكرنس امون هل
 ماقكوعللا سلكعلابو ! نضؤشللا عفرل نمو سلعلاادوا نمل 'بضملرمو لعن
 عل ازع اى هوكي بارعأل '١زجو انيوعسن ةر اوبل احزدلا موز ي ايارعارمدبس

 . هنافرصملا عزجر لغم ا انلعا الة مجوثي نا مزدبالو بند كيل ىدلإ رقما 000
 ابزكتبراشألا امس ان اف سربلا عزو هينبمايركرئاوصلا ةيلك ةرعاق لستداكئوبمه 2

 ريروتلاهللذو ايتو  ةلثمألام موت اك الفذ برعم اماره فا ونالاون نسم
 لطم ابر ثلثلالاوعألاؤ ناري ودلاو وتسلم ىسومو قل ليذساها ١١
 بيظزم عصركتلاأر لبق وضمها يدش ةثالثلا لاوعالاؤ برعس مناف يولع 2
 اموالصاول علا تسالئلالاو ناتلرح ل تيبالرساولا لح اناذ ٌةبس انملا ةرسألا ظ

 ىالاكالاقشتسااماو هل كمكريسلو نلاؤثألو هريطغتإإ ساضلا نلزسحا
 بلان نري هانا بولطلاوهووراثلالثم تاينبل ا اري بارغالا نوكيو 2٠

 هرثداو اننلالعاباسرؤبرقن نائاهرضو ماعلا, زم ارب عنو ا اظفل اوعد ١بانم
 وهلا درئلازمزكى ا ناذ اهدازفانهرساو دوصتمم ااعاو تاذلاب ةدوصتمملا
 حبت ارنبيت سدرعم اراكن اخ بارغال ال ام هب عترب اه ع نسم ةدوصنمملاةرثلا



 وسمع ايلاس ثيوم مجوا سيم جرابو ىدوفابو دسرابوك بهن زك ضلا
 .. حتالاط اطلاع ا ننمامزراف ديبوبيسو باى دععإ نعايجز مابيك دابنر موا
 هروب ىناربر ابو ةينطتسلا ل ئلأل لعن اينبيو مضلع ئبنع ةزملا عشري كلذ

 مف زقدو ينوه راره هنو سيو ملا سلاركزملا عي روكا لخو نيعماسرادزرع 3
 لك ةئل| !ةييص هناذ ٌقيبس عرش ىف انلا ةيلبرتلا ول مساو تابوصتلا ماشا مر مش

 ناكناوقوساؤ يعافالدرادلاو نينمرالؤعأيلوعايساوجووطمناكوابصت نو 00000
 . ١ ريغالارلا عسْحا ابوك كدذو وب ةينلايع نييرفو ةرمكل جورب اس دنيؤدمج بلخذ وغلا لكس نان

 راوبدلاز او امزذهربعا شيرعلا بو رثهريخأل رثلا لوسرو يونعلا زمن أى مللازم
 '' اناججنمزاكوا لباموايزهريطام شصازملا مرعكللذلو ناهحكيرنتنا
 '  خيللالعون لكيزم وكزاك اد قوسلاو نياقالو رادلاو لبر الوكأبل الع
 5 "ا #» ط د ٠ هرعاظلاا وف سجرلاىرررةفلالعوستو

 ؛ * + شلل ازلالوذلن هزم + هبقاوعرججوزلا باشلان ا
 همإتذأب بارغألا بوكبو كلل ذه ةرايرنال اع مالخلامدصتو تازل ؤ سرتولاب قئر
 مولاو نوتح زر ابلاف لاهتس وراتتسالاو اذخاوضو يفصل زمر يدل ةثالثلا
 لزرع ااصغو انمشو اي ادوا مبضاوا ريزم ةءاشأب ينظؤمل اولا مجاّسحال امم هوتسُو
 ١ ةيروهِارلاو ينسب ,نيلاجككلاوع ١ ةشيعدل اف ىدانلاو العوام هلك

 - .ةلراملاف يرماب سم امك :قرتمتدرازإو هتبلا بزعاايلضربال راو رئايضتلاو 2327000
 نال اهلاو سيد قام اك ل عانلا نخل اند' لحاف العام اثر لخخذ نوب لاوعا 12 ناوطلد نافوساوانتسا

 نيمو ظو أنلا لعب تبرذمو بلا هوكس ازبرنعو ًاتلاههل تبرنمزخزم لاعاف
 برضو ثاثاف وطب زيبردعو مول برهو اشيؤموا ناقارل مولا اتبزهو تلا
 ني فلاشه ايزممو هللا ةدرنملانلا هولسب تبر د لاغل اركز درنملل
 ٍْ وو اجيتشالا ايتن وبال لالا ولل تبيع كيد اندلاذلاو نيم املا نيتيلشملل نيرو
 ٌْ هنم العرب لب وا تاشاملا ثانالا نعال نيرنمو نسب اطل ىلزل اج ئبزص
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 هراح نوما ايزي ملكش تلا ماعد تببرنص يك كلذو لهافلازع بذا
 واكيرطو تيرضو سيرصو حا يممرتس ىثألار صا!( هيرتحأ للا طخ مظاملاوا ٠
 عاملا فملاو عربرصو برصو اًسرصرارنصو تببرصو برضو سشرصن مص

 اه سكمو قٍسو ديبد ليوحارفندارم اًناظنل لئالا برعم وبرج بم
 اقرالاوه انه لوالانرملا فهو لشورثسو عببلا اربرزسو ارم ااظمن ضل رنت

 للر ورمزلمالا نوال ايديه هلارع ثيل د١ عيجائ أر اوه انهرت الازبق
 4 ضاو رششإلعلاوا هرئعرعمو اكتدلل نويت نحمد هرهو كسلا م اذان ون
 اهتناو ىطاخنئذمال نانع او ان او ةطاحملا ةدرممهل مع اد تمد ؛و صاح اررومال

 كت نابطاخلاثاثالا ع, عاق ىتنداو عرديطال ىلرلا عم برع أذ ياداو تاثمئاف
 |مصو نيش اعلاشمال ن ائاذ رعد ةاعلا درسا ايدو باطلا درزعم يا
 ةهاجتاغاةزهد نيبافلا ىكرلا عاج ترعاقوكو نيت اغلا ئشمل نانئاق
 ألاف ان ات تكرم ذو اتاوحامساو ناك سا هن اع عئر لن و) ثانألا

 يبول نل كير زلأو نيفاسمانيماو ؛ريراسم از بم اون اكمسا نر لو
 عال ايلا هوصس اعيزبس نيراساوى سماوساو عمها مسا هر لخؤانم نربرلا
 ليز رلصفسو ا اصر مريغملا نول ناكتوصارخ ا ىا خوض ملا ملاسركرم
 لجو أبلاف ىريزك لماعلاب ؤلصتلا ري هلا انش رد لوم ناؤ جرش
 كينطو ربوؤع'بضملحؤ بولسلايعئسمانوأبلا عب اندرتض و مبارك بضم
 لحؤرللادعئبدئاكلاو هل بزصد ب لوفعبضمركؤ ذل عئبئاكلاب
 فرح ميلاد هب لوم( ضدؤخؤ يملا ؤسشئ اكل ايبرنصو هب دوعم يضم
 لو بار فس ضير ملايعؤس اكلاذ رنه و نيت الكل ادئلألاو داغ
 مالكي ؤملاو هب ملوغع + ضي يملا وعم ئاكلاف لبر نصر سركزلا مه زبزلع
 اهو اهررنضد هب لوم رضي حيؤ هلا ودئبصأ يرد اف ممصو ةرسلاعمج
 معلا لهؤبم ايلاث امورنضو هب لوفعمر يبو بوس عوبم نصّصرييص



 اذنؤموائركزم اًولطم ةبشتلاواعل ادئلالاودامئافرعهبملاو ةب وقدم بضمزخ
 ناو ع نلع هيلو هبزرفعمر ضب معلا وهؤبمأ لاذ مرمزصو ايمان

 نارئايهلا لنمو ةونسلا ومن ولع نؤملاو هب لوف ب ضيرحيؤ مدلالعئسأيراف -
 نولسالكئئبم رفعت هريرداباو اههرسأو تلا ذياعب تمجرملا ىاي رك لهل ذو قلصفنملا
 ترلرلاباو تمرلا ماياو تمركا اًحاباو تمرأ ا اناياو هياوفعابضدلؤ
 - كالاالاثيرلا امو _لاهلولا تمرلا اهو اثاياالاتمرلا امو ياراالاتمرلا امر
 مايا لومَتُف لياولاا هاو ناياالاتسرلا اهو ملاياالاسسرلااهو اكيايازلات مرلاامو

 انعورلا نإ خف بالطلا ع اَربرَع بولسلو شئشلل ]فؤهاارْيعو تريصت هاياو تهل
 تاللاهااو تبرأ رهاياو تيرلا اهاباجو نابثا_ ست اردف نيرادلا لعيد اربط
 ' اهو عابالاتيركامو (رهاباالاتمرلا امو اهايإل'تمرلا امو هاياالاتمرلا امو
 0١ ىازع نلذو اهنا حاوساو نا سنا ماو صنخؤ دوليا ضصاياالاتسرلا
 ٠ رظلا ريدلا عفتعرطملاقو نامه ب فيز خؤ نولساوعبوصئبأيلاذ نا

 ناتو اقياوزل افدتك. انهلع ند ماسرمونل رول
 نفث[ ريصملا نوكبو عايقو'تائاق نكن او بوك انهغناو نانم افاكناو نا
 رم هيد فا املاتمو ىالعإ جوخ ازمم ا, نفخ دا بيزيفنرم حاب
 انارمزحبو بوكسالع بم ؤوالا ألاف دل ارجوك ناصملابواىرحلابريزملا
 نالرماخؤانو انهولانبرحو نامل جرحي نوكسلو بم ةيئاثل'ايلاو
 رمالغربرمو ئاضلابوائرملاب اما مزح ئفلاث كلم ولع ك!برعو ناضملاوا
 5 واكس زلعايرمو كم الع يرعؤج وجزم لا نانعملاوا رمل ىجزكؤ ايلاف

 ٠ مللظ معو ا,مالعاهردو ايفالعابيرصو ٌشمالع نئيرعد كمالعي يكرم
 0 ميفلو تادانا فوك مترو ليشام اعبازهملا نوكب دور نو الغ ببرردو
 ٠ لا قيدحتوبزعانو/خ ىوبلا ارئضو صوان اب تيرم هايانشا دس ىتخ

 ماها



 اذ تداد وف تضملإو لعاذ ة/لكؤ بوكس رعئيصاوك !ذهدأس < مقرلا
 ملل عئسم الو | ذب تيرم وخرج هب اودع بضدلخؤنؤلسال كو دس وذ
 نسل لاؤ لوسوم ال انمد ومار ىزلا اح عئرلا تلاع لوصوملل ثمر مل اهرعطكتذ
 'اهرصو بوب ماقى دلاب تيرم ل لاح لوصول لاصو نونا حاقك لا تبارم
 اولا عيترم لعاف ىلا دو واول ميوترتل عاف انهن هرحاماق ىزل اعوو اماقئرلا

 هباشلاىا عرانهلا لغم عراضلا وفعلا باعاذا معا ,لاو
 ةشالثلا لاعبزلا يدم باهل اررصو مدمدو ةبرا ذيل ا عم ٌدكراضمارال ىشرلل
 :٠ مايو تاما وعو عراضلل ل فعلا برعالخ ناألا مالكلاو اص الطصاو فل
 قا مدلالا ]مث راودصالو ”كياصلازرعال ميرال بص اذل از ع٠ درجت ميدل لع
 مب رصادوفاؤ لي مزاجباما مورد قيس لا ير الازدوعاوب بوصنم
 , بهتااووترلا نمر ةمرلع رم ثدرازاو مرسلا نيلعت ىف لجن مراجثلا
 غير اوعربك نر زومو ا بزصيل ره اظ ٌةزيح متم هلع هنمع ؤجرم او مزجت
 . تل نوملا تباناغاو ثان هزم زلع و ! اًضيالعلا جر رصا ةوعلاو ىئريو
 نلف وب ننال زم ايزي توصلوا زموكس دمحةشلاؤ ةلعلاف ورجيم
 وصفا اضي ل ندو انع ةطضدر هنمو ةزشلملاراكشألاو © ابرلابوص
 هلعاناشاال الل سا!!ذادرل ركو اهرلو ءاضاذ الفار صول مجندلارم

 انيملا نولي ةماعلا زحبايدلاب ولت نوال اهءنابتتالاوعردقيال
 نازل (رواعشد ناريزلاثو ليست يسو الاهما ةن يد طف جيا اهنألا
 ثيولغييو نولوتس نوريزلاو تانصإب نرلونمتو ناوي اين لعتو نالع
 هت صان هيلشإ رب( ىذلا لضساو مه عزرل لاف خوال يالا ٠ عر طهإب سلونتو بودي أي نول قت و ثيخارباو ولها: دويل
 روع د ناموعبر ناموتتلو موعد موجات موعنر موناوك دلل دو مي نراصالو
 لافئالانيوصنلاو لافعالا تاوصسو , | ىهج 8 سوو دوموفتو

/ 



 نوبلاؤرعو انهنالافالاف بفرلل لصون لفل اعيوا د تدززع
 لاوئالاهزمعن ربو ةئالا نؤملاب اهيا لاغعأل ا بهن ل عم لعن وكي

 ... لكالزو اةركمالو منبانلان وازع“ * الاب زل انزص شن رسل ةلطمالا» مسلما
 بونصنرأل ين لانض بوصنملا رعي عميل خددنقل :لئمألاءابزعربجنو لن دجلا
 + هب + + لوم صنع لاقن/ زفعلاز اذ نامت اذا بصاومل نع ذرتقا
 ظ 1 انصار ناو مالسل ام 4 الكوأوس لعن رعت نا دفق

 4 الا صاوملاىاىحو برصنصوت) عرالا بص قمل اكرص )يلع وتد نا لفنعلا م م
 نب يشع الا امر: عرصملا اح ةرابعن طل دع كلل زلو ةبصأت نولتؤ اننا

 نلياب نود كرحنم غل بيرزم ألا بيغزن وأ ل ماقم موشن اهب مرير قد
 انتل ئلألاءلانيتخت قات خذ م برمال طيس م وعو نلخل
 لرواطيسازر جو اًذاو كلازكرنئا نط هريلأتالو قنلا يبان فستالو
 ”ًلئابإ عال اوطرتشسا اهنمو اها فلارساشلاو ىلب لف ماب غّوت ناوا الزم

 نأو البقتمامرجب فملانوكب انأو ابراج مؤليلل الو اطرر ص ناريوما
 باور واشاو ريالا الدوا منور صْشمو ا (ربووصتم حج عملا وأ

 مكب ردم هيج وهام بيزصم نال ارجو حا مالك هب بان ملف اهيقاول
 و ,مررصلالو لانارما ملوعب مث لئلا ورثسلا رع ظرف 0

 تررادا روع دقت أوسم اناليكاوخعاطنم ةيليلا اللاب ةق
 يافا مناف اري وزع عسا اللا وزع يرد

 كو ءاعزهاو ناو برت ق اية رفعم نأ بوصعتصؤشلاو ةيليلقن راج ظ

 نبأ نظالر ماجبؤبتبف نا ةرعأظ لسانا مااهناعجرص الازم
 اصر فوزحم نأشلاريفداهمسإو ةليّمشلا ازم نجر وسر ملعوع ملعب
 يع نادر توت نقب تفس ناو اجرب ءلعاذو وهو درعا [وترم امهم دوبز فعلا

 .. عقلا هلصاو عرق رجا بنما ةدبلا رف ةمتادكنال ن اوبس
 و



 صا اذ هيلع وعاريزو مراسل او ةئمخم ان دل ماعلاب ليو الع
 ٌةيليلعتلا رود !ىعوو ظؤم نيم عاج اوفصإو ةرياعمو ؛وكيبنا
 ننكااذص سخر لها ةرافاؤ ايم يرق ىلا تعبها ال ردم نك ل ثبع
 ضامؤباعا ةّقوسمملا بوجلامال رعبوا ةبزاولا قال قرر لملغنلا ملل كروزأل

 هللا نرعسو ىو دعبل هللا كيمو طعفنئددوا مزيل هللا دابا مز ئعمو اظؤلب

 راكلاةذلر يي لراخا عسا ماعلا يمت نه اره و قاوهو رولا
 نزانا راوماد ير املا صساماو ةرماحلا هروب ور اهن أل نقلطم# هْورعتام

 ال احواقتلاز مزيلا ةبنملاب تاكن وابدي املا ةيشسلاب ليس تسم اهرجب لعملا

 ىلا ةيشإا ا ضتسمو بوم عوجرد ىومانيلا ترب قكؤح اننصاموا البقتسصوا
 ئبكو اسكس ؤممني ايلرفامناك ناب ىلإ ؤوكولاو ١ دقو ١ اعيدمم نسرفالا

 رعبواالا اياحتليكنا حسب ناب لاما ةرصاو زود دؤهفنب اهليداهن اك نإمالا

 دجبو اامهروبارلاببس الشاه فولي نان ألا ابرد ضتوداوعو ةيببسلا أ دعب

 مجبل وألا اهرام عاصم نوأيوت عم ندم رْبعنَولا ا ميملاواو

 ْ ناطرشسابوجو رشم نإ زييماواووا ةيببسلا اندعب فعلا رصنب نوكيا

 ىاصخخ يشل دعما يا انلا نه زمرعاوربب يعم او اوو ٌيربسلا اف صن

 عربنزل هبال بصاويلا ةلفماويا كلذ :لثم أف نابل ودمزهصلاخ
 مرسول صساو_رصس فرع ىدرمانلاوجربوعييفل اعبيلع
 مو نيل اهنلعتم ريلعو ظلا يذلا /مؤلعو علب بوصصم عراصعر مم
 اركرافرل انوع حقنا طرئس للمرلا !ذاو اهجرثص ول اعد ايوعوٌريتسم ؟رب

 لغافلاو اذا بوضس مرلاو بضروأ مو باوج فرها ذأ ئه كرر

 فرت[ مرجو ليلتي زرع مالاف وس انوليلل هباوفعم اكلاو هيفرتشم
 وبول رع ريدغد مز لعو ىكر وصنع ءانو يدانزبو يشبو ىررضف

 مرت ليزاتاهدع 6 اولاو

 ا



 عرناوعبط قو لابتساد ب عمون لد اولرفن نا اوعيطتتنت ندو
 /الكو ناب بوصس اولركبو هيض ىررضمئفرع ناو لعادو اولاد نورك
 وبلسم قعر صنم وأامتؤجامو ٠ 9 اورع افواولاو ثؤملى رع هيض

 ظ (اللرر عار لمت بج كروز نإل كلو مولر لدعلارويطتش نور ّيلاو

 . اقلاوإفلا وَلا ضن ةرزلعو زي اوج و طصم نإ بورصم مرانه مؤ فهر داو ل مال
 ظ 27 !معانشوف ئسرتتإو هاوعع ضمرخو ىافلاو انا هريرّمترتنسمرع
 ذا أ هولا ةزمحإ بيصنم ا هربيزعملاو مزفل اك يدؤيلخ رع
 راسل عانلاو (رب يو صم اهرجي فعلاو ابدت ع/دتم ماللا او سصبو يررصم
 م اغو ماكل )ر لووملاو لوففمأبلاو ماكولل نوملاد

 ابوجو خصم نأ بوضس برونو ىيلمالا او اهرمسا ل الح ا زماعلو ضم ارد
 اهتروباموإو حج ان العميم او هب لخير لاو ىضل نرد رت لعائلاو دوك مالرعب

 (رقتلاريرمردلا افاموربفلاو فوز ناكر صو ماللا زر رعهم وأو
 و باكر رتوش ىدبوم نيا عرب يحد مسو ريلعرلاريص مل تنالاخلاو
 عصر نلقسايلإو ٌقهاظلائندلاب قصر جب هوجو قرفعم نأب بوصنم ع يربو
 يجر رب اهد جامو ناو ل ذولا نلأل لعق مشل ةزملإ خونارلعافىىنو
 يصل نابتسئالر ىنزم خبرا ىاىلا دك تو ىرم يدر قس يوناو
 كرراو ىلإ يو ئطعؤ و رباصلالا لامالاتداث نا ملا ككرراوا

 ويصعب لوسيل اداناؤعانلار ىل ئيمولا ارو ايو ممابان بوضم

 نبجالخلا زبر رسما كيت وطشم اهردب اموزاور زفه ىلألالع ةر وزاد يمبلاد

 كول لا ةلنصا م قاارداوا بمهصلل ل اهتس [ئيس سري لاو
 ليل ىف يي 8ث اهل + 4 « كلوت ئوميوحو ًاضلإ باوجلاو

 ٍ / , ركل انلاب حمم + ةرصاو دجيزبملاباوكبصنا+ + ١
 « *ةلقكؤنلاد لا لاوصر او نع ( إربد للكل مغ 0



 ةيببلا انا لاو تنالع لاو رماوعت شا ذاخص افرض امالاعأ الالام
 ناتزرلاو انالعاؤلاو رنا عذلا قيل دايو عمان بوصمصا
 و نساسلا مالك !نسرقسررصم لكييوط عمرودياب ا هر عبامرنإو نس 1
 برامدفانا يازلارجنراو الاشمو كدر اص لاما لس كيث يوتا
 تلعاملاو نيلاسلااؤندل ةرسألالوعو اير عدزخزك انوممراوّن هءارؤل نبللا
 مل دعلاواو روباو زعم اب بوصْس رس ةبهلاو اوواولاو بوس كمسلاو
 لرقم مكنوطع رمل بو ابو اهترس امون إو ملوح يللا و تنالع اذلإو مثلا
 لام نببلا بس عم ةاهسلل]ك ''كلئم نايالربروإو يبدل مالكا عاررمس
 اعووضاوشو برا ابى ارو زخعأرن ةادلاب ىرانم بهدا ؤهخشد تراعولا
 أ املاو بلوس ياو ةياقولل نوسلاو دا لعانلاو هلعولل دال م
 لعاذلاو لاب فلاب ةيبسسلاًاف دعب ابوعو قرثهم ناب بوصسو او ةيببسلا
 رييقنج رن ومال وع ريم واي امد عب امو ناو ل ل يدم ااصو انا
 ' نوايا اصمت قيئوتولس نكيل برإبرب لاو ف اسلا ماللازم

 ار وحول دل يةبرضردزلله عايرشألا لاثمر ظ
 ناب هرصنع,رئربو ةيببس اً ارح و هارتبص» مر صو مرق,ربح فر ردك
 قياساامردخل نمر هن لذ رطعم مر صن وابو اهرعي اهوار كريب نلعتح هيلا ايوجو قزم
 هما, انررعلزنت ال نكبرقملا لاثصو هيلا ن مدبر ةقداصمزهر سدا
 فلا هلا موت ئانهم زيدل زئتو ققرو سلب بطلؤ شو ضضيرت ةارا الد
 قرصنداب موصس ع رلثو يبس اذلاو هيلا انممان لزشب قاعنم ناكم ىرظررعو
 امازاو هب لوس بصئب] خط ئاكلاو نضر عانلاو طل از ييفلإب :رسلا اف رجا روصو
 كله زنالاردزولاو قباسلام الكل ره ب صنم ضم زوطحج رشا سو انو اهرع
 اهل بضقرم تن كير تيت الغ وحل نمو كالانهرأ افانرنع
 نب لوفس لكل عاذ و ضاعت تتقناد ؟لعالد ثلج ملاوهو نصيطصتخرت



 راثرفرابوصو ةرهطم ناب برصلمووتو مسبب ءاقلاو فالصمو
 اخ ناعص ضخ مو كيالعافلاو انف غو واولالع طلا .نيدلاب هامسبلا

 اقنازامهرب دقو ّىباسلا 'مولخل نير دصم قع وطعج رصم ليرات اهرع امودزو

 فزرحي عسب ورجل تكن الام تباوحو هبنصكيرم كلر ائاذ كيل كنه

 رجا ىو قفص إب برصصَقرصلاو ةيببسل ًافلاوزجرم اومساالامو نقم تيلرب
 -  نياسلإالكل ارض اكؤرطعمر رصن] يأ: قاصرج اس نأد قرأ ئلعتم هنمو نا

 فرامل قم غيت ف 00 (لاثصو هنممل افرض لاح وصح [دوتسلاو

 وفر [ر نصنع جار او ارمعنل رضع نوكسلالطؤسأي او ناتاؤحازح رت
 "اذ رعنءاررجو قرم أر ب صنصؤئماؤبو :يريسلألاو هيلو فعمجّيلاوانا لعاذلاو
 يعم ليوابؤ امد رعباموناو هرلوعفمأيلاو :باقولل نؤملاووعلعاقلاو ةيببسلا
 07 «ضح اق نلاو انمو ىلهنس اين اك تجار رناروتسلاو قياسلا ملا نير مع
 بو أذ العء/درملا ةفنهلإ عؤبرم عراشم قون ضجر ةيئان وب ود وت موبع
 نلالب ضم اونويد ةيببسف أذلاو نمي قلعتم مولر ضم دس هيئرتتملعالا
 اهيودامو ناو لعاذو اولاو هبوسل وزع رس فس نازعو ةريبسلا اندسابلسو خصم

 نانو واع انهن كال يَشلاو قباسلا ماكل ودم ا ولعتردصم وان

 ولغرافت الا نم مزبف فو ناطل,ريعولو لن لع لا لشمال سس كلؤرشاامو

 ولسا باسل عراك نرخ كلذ نك ئزم هتءلع الضال وهي نوكنرم

 ًرلاجولالاو وتلا فزع نوليو بورلا توب اهتموا نإ هود اذزع نوكبو
 مدل علا جندل لا ننألابداويولاباه١ لتعمل لاهل ىف توكسلانعتتاي
 ناو ل فلك طع كراون وما يصزم مز از مؤ ارامغم
 ئايعبلاقر اضع دلع عطا ماوه مزاولة ويد طل زعجس سما اثني
 ظ ”ةرانم وصيغ دل ق لاط زي درعرم مأشنب ماما زهج نا عمال ولو جلت زدام

 ٠ هرث نال رق رحم ابوحرشنس)ب انمراهبناومأتل لممرأ عيرساز !ايع مو ”صدزلل مرش الجو و
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 انميا قالصلا ناعم هئعاب هرم عنامر يجز: را جرتس ةببارل اناا ارسلا
 نعانيجنو ل اوجرئيابوصؤيملااذبرباوههبوذ دويملارعقرلظرل اوه دم ازهوبم
 ياي انعنيلع: كس واته كيلع كيران اررود وو لماو ةماسلا ميما ثلا
 بلاك يف زجبابو طيسلا اك اهرال سلعتمرجاماعاهمدضوادعاو رلعت مريول مزال
 ةرانأفاز مخل ايم ام بلقد عب الل مرج فرع فذ مبكرا لغز طيز احا
 نرجس مدجبو اردهرجن نذر عنو هتوثب عيونو لاح ا امرين لاضياداهزديز اتناك نام
 نئاميدسمرلال وحدد صتم وكر ذ لب لاهلاسرل اضن مزايا اوس اناف لذ هل طشملا او

 زوجتو ةرئرز صال |/زج عر يالو دل ماوربب مخ ازقسم هوك زو ايف بر
 ماواك ا كيصضوزعلؤ اه دبدونملا عئ/زيوجنو لولد بن اوك ديما داباولاشما
 تكا لا اهللضرعال راو انسب ري رهإ ا: لو ؤموهو طفلا زمموإس جرشس
 رسل مدغناك قزمر »تيا حاد اذررد زجلاكتراصابإتجرتماو مارعنسال نعل
 تبا درا مال ةذيتح ا يطو اعدل مال اهلشمو لغملا ابهليقؤنل ارسل الز
 نيواغد الاب ردعأرب ىرألعمررما للاعب انوؤرن هلمئالا عرهيزطل اق ايوان كلي
 ردو لملاك رب طبول ع درطائلاالو سائلا, للاَنبرخ الل سيواشم ارها

 ترمس لاو بط ةيعحانلا ال صو اعرلادإ,يعطتسال كريعل قللوهكري ريزدلو ونش
 انمزاماذ اول كتل زعم صف رف ريس سائد ضاخ رعب هقسد ابدأ كلن

 ينال ذب يزعل اهم او رشم هزه ما ل اهيند مادام دبا يرش الف قشسر نم
 ارتد زيا بوفسل ا نمالعوابب مدرج بو بلقو مزجر قئ نرعهات دلي مل ةرعافلا
 مر تالعر اب مدزجج اووذبو ةوُنب عقوصر دن وصتسم بلقو مرج نعام
 تلو اصلا فج شلت ايمو عام الاثهو لعافرإولاو نولاذذه
 لحن دلاله زوم نيحو زيدل اع ئمسم نيحو رج نر حاج عزاو بيسلاو أما
 و هيا عهبؤدم ضع هروب هتوانا كرطلان دلرفلا رسل اب عرج عمو ىلجج
 شارل عاف وفم تشاهد مارعا بجو برعم ه روب وقو اذاو سا لوظنو مل نبا



 قف مام او لحاف وه تلقو تباع قلفتعابضلا ابل وهلم
 واولافذح صرحت ولعو رب مرج مصاور توب عدونس مؤ صّس بلد مجد

 مو فس ومالا مزل ماللارتعسو ذ قطني ميد ادتسم عينا بيشو
 ضقيلريلاؤاضمرعسو رز اولاد عويس لعام ذو نروكسلا ولع اهي
 عرشلاوألاذزح وزج مول عيوامعب مرت طّجبو اعرل مال مولل اذ انيلع
 رص اساوب موزة اخو :يرابجتيصانال ضزحمدلد اعل اهرلع] يل داهلج
  ظاوز مزار شاعدال اًبزو ومال لعات ساو تولانرسر زج العم

 معاي ُ مب لوغعم انو كا لعاشل اون هبوكسل اهججوزج
 - سلغتمزركا يوجعرتو ,نيلعت ىلا 5 طرشسلا تاو دوصشو نيلعت

 مدا هامة الروايات ايها باولو يدغنيعو نا لهو ار هميم يداك يبل رخام
 درمبلالع اسر مد نردزدو مد للا لكن و صوجو امذاد نانإب نع جد شيلا
 وزي ومو مصر الجبن اهاف ام الا اب أمس اه تسل هاف
 نكن روع دووم ا حادلاو مردف ئّسساي سوك لوصول ار عر

 طلة جدل ل ديلا اهو دل رحل اموت نم|,متسرلاو اسس ابرعا كلل
 . اسمو طا ؤعم نصا لمي ول ع ونصوم جداا لو ششل رعم ضمد
 .امنو انفصوانداك جو ثينأتدل يزهو بولس الحزينبم: طيس عر
 . فاضالابيزحلا عاّمجاهدمك ابيك أس يم رف الضال عال اهيرفام
 زل دل عونموم نباد يري ممكذ بجادوم7 علل الخلاص ريدا ذاضلاد هال
 م4 نايل ليعملالرلل وصوم ايار طرتسازيعم ضن ناكل ادع
 | 0 لكيواكو تماما بع هبؤللا ةددشسملا قمل صولا ماو ليلا ويعم
 0000 انصهار عل دولت ليلا ن راو داماس مال اررزل نركز هلع ظ لكذر يقتل نائما هئاب_ب اجيد يدار رتسأل زحل لذا دينيس ضم
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 مهاطحناف لاثلأ ع دعانا داذعدوإراصتض اها لان
 ىنعم سك ناهز لجل الر لل عوصو: جر ميسو رضولاو شاكر صورب
 مواوعز لهم ل عروكشريلا نانصنا عرسك عزصومدددشتلاب ياو طرشلا
 سلو اكبواوخعف ناكملو بما بكت بارارل اىاوحذ لميدول البور عمار ضي
 مدلل عارم طارب دشتللاب ا ندّيدو لدم ص امن هونقا دايز سلما
 #0 * ناولكاال كلاياوكل ئنبلطتو ب ببزع ت اان طلابئنبست 0« «رلونك
 بقا مهل: يمدوبتنب نا ةرعاملا 2 انهسونر كذب يرحل اذلل اًيءلثما هزهصو

 طرا راوعيز نعبو وعلو لاو هيؤدلاؤزج مديرك تد اعل تزرع ا
 طر يرهامزا ملت لممتاْسَر١ و وب لعاو سا اعو عرولسلا ميز

 فلل ذزجف مهزيجطرفم باوجئلتو هيوكسلا "ميج طيرذش اش لهو
 لراس [مديحعو اسرارباغُو اهاجرلل !كلردّعب .ٌيبوتْشائبصو مب لوغعم ياو

 هييوأسلا مرج طرغملا با ءارهردصو عد دوأسسلاب خف طرش | هئّمَسسَسو راح

 يالا ااا عفو زيلع باع مب لوطعماواجيو سني دفس كلو
 اويولْبو :لصامو (نابحا سمس اورباف اميجدلل اب تاياوبوك ياو ملأ فاضح

 فرح موج سلا ب اوحدأ ,و لعاهو اولاو هيو دج مرج سالم
 ناداو عسب يامأ و نايل نع لاصاعيلكو لهافمللاو ىف ايبولعتسيلو اب املا

 تنالعانلاو هبوكسلا عرب سلدتو هاج رش مدا هب اف سب سلخ :

 اهنا نيصاف ىلا انس انا لعاملاو بولسلاب حرج طش اهباؤعزسلم اف
 وطب مر اترتهراكن اوعا :تهيصاف ايبأنإرانو دز هابطشب اهب 2
 يو تن زعاشلاو ايلا رج مورجطي شهران راساي رس مسا ولد اعف

 لج قوطعيم ايو ابطط تش رلاوو ري لوهممابطسد !ءيواسا ميجا سلدب

 ,نربلخشم نلالا ورضا نايريوا جن كو بط اج انرلطوابطه
 كودك انصر اهراس ناكل ن نلألاب هيلع ندوب مسالا مميش ريان اعيو ٠

 ركبوا, موفر رثلإر حر جد



 قش وون ءاعلا عيضاّيسارانشلا  الظو دلج نباانا نيم اتل ل ورزحا

 هال هيوملا هج موز طا باوج ضو يرعتو مب ل عمم ما لاو ان ل هلملاو فني كلاب ترو وكسب عقزج وضاع معيش مع
 طور ذاعسااواف ب اس ئرن باشرل اكئاد مب لوضصمأيلاو داو يود عاف
 هوعتلواو ا ا لتس وريلاذاذهم باورلاو راج
 سجيذاو ثبحو قدك )صم جإشمرلاءوم كل قرشا اهو بزل مدنم
 هدام فز ث يو اها رمتسانيك بوكتف عربع اماو طيس امجرصد امال
 زد ةواو عساو دو اع[موام اع متاسال تابات للاوايضاماف ذاو
 يرئابجريخحالاهئدهشل اء ام ضاحلاو للعذلو ام ارعتسا نوكيو مزرججو الورش نولي
 اياالازانبجئنم امارمسساول اوس ضن زنط اىزس كو ليلاس زصحضتل

 لءّصماساو لسلك حاطام لغمالا ايرلبدل بلك و زيلاتاوداو امه . ْ

 باجيو ىلوا ناكل ضعي اونو ماعإو تا 5 ارب ليلا ئسرحا تاور

 اريال عاشر اطل ضيمرتل لضملاب طرملا نعر دعبو .ملعبام جرن هل(
 هلي كبور صنلال ا مييرلا رم عيراضملا مشل رجا امتنا نا بطفل

 لداوعأ سني ىو ملل! سكسلابو املا لا بعسل اهو ردسكعيوا مزيجا للرجل
 يك اصحرل يفرح ال او لضعلا بز .حاوشتو ىيصملا موسي ب امومعو لساعتوب#
 نال وق اعالصو ملال اق اكو ع دطصالاْ و سيرحل اردو نايبلا اميمرمل
 اق لماصلا لج رّصعو حالم ئاوحو تمل ارّيعملاو يونعم بز طيلا
 لشاو مسال[رخاو هوكيو نيون, عت اهلل عزءانصملاوشملاو ىرلمقملامدبرلا
 لغيلا يدنا نام ديباسسملا اهانعمعرماصم ا ونأل باطلا رعا كير انعم ا
 و ميردربو بريك ل ثدإلا م مست اك المل اما دحاو ىدت ا حاوسنص ون

 "و ربو ]ةزجدو ارشريو ىنشربو ديم ك لو !ريدغنو | كر قسيو قللفنب
 ؟تلاراوكايلابراول ازعل ارلغَيو ىنعري نلو

 فوز
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 ” ئلوهاسلاب از ئداز ارح يايا زيكيو ماو ني وطال

 ملاحيميل اًرهآ وزن اهالطماو توشلا اهدار روصرع درع ئش ونمو

 عضل لاه نولي ِي ااا لوملارع وسم ئيمملاارهر ةرهاو

 ثانالا ةوشلاوداربو 'ةوسنلاهيؤيبإ اضلرر دالالع نوكسلالعؤباذا

 هوب ةوسلاو نُيةشورل ةوسلار نعش تارلاولاو نصي ةوُسل اوك لذو
 هنؤسبل ام ل دو لاقي" عر ادصمو عج نينو دتبم ةونسدلااىردلرعاو ٠

 لانتو ب ضيوؤنا فهل زال لاتصوادّتسل مخلب اوؤ حاف عيؤشاو ٍةوْسلا

 نعمل ثلاثلال اممو نيب بصتيلحك بولس لعب عر اضمرش ضير
 ب دوا رمل نواسلالكيئبم عرانمع شت منو باقو عون

 مئبعحو ا سوسو لت رولا بوس لاصتإلا عمل الع جِملارِع

 57 اندم د امتدللر برد ىثدارالفعلا ادإو نيرتاصلايب نوكشروع

 أياما ىدطناك ايساو 'عرهركاسبابريوا بردك ب ااشوب جدلارع

 سس عدى نمو اميرضو ابرنضو لير صرتمو عروتساك

 ل افلا راولاع ايلاتبلف ٌوُعَحو يف /ط ضال او ريل ةردرّعم ئهتملا هزم اع"
 رولر غونع اماوانب و باكو رمملاف !وبريصو حئامار اهراش ام نضناو ظ
 ىبييم و اووأيب اهوكدو اوفرتشاواوصر واود رع لصألا اوعدو اراب
 نيثلاسلا نال نزع يطلبون ام عش ادواولاو تبرم

 نيكس نيكل ريو رخاء رل يال موا, يضرب لا ذاد ظ
 انل إب تبرص وحن «رحاولاماخا اكوهاربو ناكر جرعب ما ىل يلب ع

 كلو سال ذلك ةيوليوانفياأبلاةيوكسةدرزمو ابلاهبوكسائيرصو

 وح لل عيغعت لاضرال ضراعل يمل او ىبظض سس ماطر رتم
 يوما الضلع عشلا ناو داهمرها,لهراراو بيضوانينصوتبرع 2

 رمال عل دام نبوكبالو طردلا ل شمر العسر ح رحمت نولي و يلعبان يع
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 ضم رين ماخا لوفي بنعم منتج ل يقتل 3 اوصنج طور نع
 وو باوهو'ملفتشلا ىلا سمن ناعما راع وتر ن لكن !لاهيرلوم امو
 لَسدللو بوكس اش لو صم سس وك ونص نر عل هام همواسولف كيرلا ك
 تشرف كلذ تبث هدا ملاث فر صل ص صرف مصيش راكد ىلاغن لواحد
 اعز يبشر هألالمداماو لاذ ند او زج طرشللاباوج مر جرح فلا ريحزيسزءامؤن اق لعاو لش تفو ماغي لعاريزو يشار ملأ حز جوس لمارؤغم مافو ناو طرش قرهورا تدي ماخن اوك ابادص
 ب وضنادا برصاو مل حلا يا <تيماعاذا وكسلا اع مئانبو تالا
 كارا عزحا نزح ع ئيدصو ا نا ندحاي نررصاو سيشنجاو حض وشلا هد
 واولازاسرع زعاو قلالا و زج دخيئوسدضاف ميراو تعاو ىتح اكول تعم
 لعمال رادولا صدا عريغددازيشي ريم صم ايلانعز صلع جرا
 ظ زحل ذبانوول ما نعال يعجن اك ايم انن نولي نئبوملائ زم
 . ىو اناا زغاكل تملأ هاو شتت اودؤتم اهبزعل لإ ذو هيولسلاوعزب ايي
 اجزف ومع د راكاحالطصار يطل :طلوجو كرزخل اماو لاختالاغ كايامانصص رارص بزعل ماهي حماد عا حيرنلاوض بس عال «يزخلو
 متداهإ داك اوس ارزم امج رع نئببول و أفهبشبقتشس لو اهدرجلاعاروش
 فيلو بؤر صنتنالانراف بإ عدل ونهم ارو سيدا للل لع ريزااد تيد طلب كلك يساوي دلرمد منكر يرو ل هك بانو جبل
 له روس الكيوديامارتج برعالا للعم ع انحيامرتيبدكزنل ان املا اهريلع
 ابدع تخلو زرل معلالتوا ربا إم الجو نيدو ومال يحلق
 فوتو لوي عير ختسلالعخل ليو ايريظع ب ازيول مير اش ةلل فض اع زشل انعم مو بدل بالا طار ردلا عازل ازصاح تسل وع جوبا وه هدا ثجيرانع اهررطصاو ظاغيا رفلوه >ييذت
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 ٍصضٍويزع اهرلطصاو حان ,لاوولملا ملوش و رعلا با عاربأل مسزوو
 "صال ابرلءاع أل هرجامو عر ربو فزسو ا فرهوأ دلع ىصئيو يضل ةدزلع

 نصح احالطص او أو نسالا مدلوهو ميدتنلار ل عبّصساف لطم
 بص اضشالل هرج املعرعظو فرهو ا تركرجع ضن زل مولع
 ضمور جلاد ضخ داو فزهردا هيوكبس مبرر مدادلاوهو فسأل

 مظطيشالا ما ليبؤلو لشعلاب هذ ع يد ا هاو ميل ملا ,[راشييالف ملا
 نايرلعياصا ناو لطعلاو مدلزلاع بو ا ارد اي دس لاء جيرلاو
 تديورع لصاوراو رجا ذن أيا لصألا لل ذموع عززح و زرضلائيرلا
 سنا وجو رزلامدسالاو هيولسا ملا: ءالعوص اعراو علا رهرلا

 يملا عرب كنوم ا عكتو ردك اهب ريو قشلان ناسصْسو مممبلاب هداشقرب

 جشملاو َرهطلا بصيدو :ههل ابغي صبا ى ذل اهعاد ضرك ربكم
 يصير زبصل اعرب هس عزداب وضم مذ احررا مدل اتراصللا
 م اول ت لمص اغاو شل رع وت واول اهدار هبوكسلاب هرجيوز خيملا
 ثلا لااْذ و اهشتستلافرفرصوضملا عم اي كل حول تولع

 .ن اه أوس هرصاو نوم نين بيلا لغد داسومتو ملاسإ قزم ولج

 | راحو نيوعرر او توغالثو هيورشسل شعم ايتو نصرا |هدغ هرحاو

 ساه: رمئرصمبو تسجل احلا 3 دايما ملاعل لاه دان بوعشلالا :

 حسو م اورنج أ يدسدلاد جا طع هخنل !متض رو نيل ل اخد
 هدرخاطيمتو وشلل اً نئشلول مالك خأريلاسلا ث يزل وتو رسكلا
 لرابرصهو ىلا ضلإرع بوتلالا هاو انه اهتداعا كائماحالي
 2 هناك فوم انئنزؤمواوراك زمر ظلي نط امتل و عوعاو نشا دع

 حض ممالس

 ظ وس وللااو يذلا هنوننملا نجا بلاي رع ةبونت ئلال و نكن

 و نلعب ارب داطو لاددلا كومار علت خ اهييلع نمل طسس نوف يلا وع



 لاس تردط صا« نطو ا تن كبوظ ان ناك وس ىيئديزم
 مرع ونت ايلا داو تدلراك ر يلعب انئدو تا ريب فن اذوا بلال
 أينلا بوتر واسل انا ميدارم اف وجل طاسو رتماديئهتملا ةكنلا
 اًنيصااذا اطكدلكك امريلع 2 ابواضي اوخباو ىلا و قرسشلا رع
  متباغل لاهم اب نيمشلالاهريشعلاهندوقعلا ادا عيظو يملا
 1 مك اضوملاب مص + اه اون ررنكل سدلا 2 قريشا عايل بنو
 . رداك اه افم مومن ةرحاو لعيد ىجعم الا ىزحالاو ظلال اههاصا عينت ننس يدلعل ضرصسسإ/ى ذل مسالا ل ةرسكلا دعبول اد
 عزع ني ويبأرلاو ضلالاهداولاوعو ل مملح ورع ناو كلذ يضع
 :دج وفم الصم هع عدن لوشن داق نييلاسلا انس ظنللا 2 تفذح مرغ لن امين زماجلاف تددعن واولا ناخرنإب|ررلا عرتسو حا ه هيولسلا
 ف للرفع ملايزلاو نخح لعاذلاو خزنيملا ىلا الا طازج واول غ/دتم
 ضيا ل تحرم لعاذ مدس ل تمملاو انعم ال اهعذل ذب غلا يلا سبوصس

 نيرتراوصارخا بونت وهن صلا نعاماو :لعضرت مزح! اس نيبوخعلا نعيومتد ْ
 اهلزاَسو نرحل معلا, هبوكسلاو ناحل نع بوني هونلاىزه نار ملح
 و هبونلاو ضلالاواولاورتفحلا عير اريل نامرلع ل سحلا :لثمالا
 رعب الوضإلا تامراح مل بد فرح اع هيولسلا أننا ةءاءامولع ل
 ةرسشلز عيون زطلا يس ع , رزلا ةليتو نوسلاو ةرسكلاو ةضيئلادزفملا
 ”٠ عوزولاوملاسل انني عمت :تمل صرسللاو فصين ى ل مسالا
 رتل نطل عو ئئللذ ملط رعئلالاو للاسلرلا كد سل احا
 ننال: دولا نع تبؤملاو منخل( ىللاو جلاد يتلا ةرسكلوعأبلاو
 لّيعلارغعل اركافرصو لم رح ناهس دزحلاو ايرث بولس نعانوص
 بيبو نلالادوئر نت: للا لواللاراوبارجسن د عيورملا بسلا كلت هتاد

 و
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 رطل اك أ 1 و : ١

 د امال ايلا, ضي نرجو ع اولا يضريد وج لاو ايلا, بصسور جو

ونلا مدرس لك لانصولاوايلارككو شلالات صو ءاولا جربو
 كي

 مبتراصطاذزج مزج زانملالامنألا داي دح مخيم بضشوةناثلا 0932
 ضمة حلات فرص لاىزلاهمالاو عدلا بصنيع ماسلا دؤلا 79

لالاو عجاو ىئئلاوصو كونا يولُئلا ظ
 بضو ُيثاررمب ورنا أهد

7 

 ههيطعمج ةداكرج اهييرسك (رليضاسبوسل وتلا ذ نشد أيلإب شاكك لذ
 سك امسالاو لاسلاركزم ا خه كرو دلصارتعر ريس دؤل أمها ةيو

 :نتخ مسالا ضو ريلع ابو يل يرعاك خل دعو عاما نكو ىاولا
 لاقئالاو يرو عني ريغص ل غملا عامر خل ريل ع رعي ضال تبان نان ونا
 لاغالاىاارمصنو عنووم ا الصورعو لينمرع بوشالاو عيوب اه نجا
 فرجفذج ل ئملال اضعال مرد اهتذججبوا ىزحلاب سا ذك ابيه مرذجلا
 لاكونو ملا. دلا ثيم اجب ب ضد موج لاول لك عل ال العلا فرحا
 . ضلفشو كراداكل قررا هدزمم كي رينو يزمأتو ىلا هام ضنو
 وسو اك لذ وسامو عرشلار عاين يفلان فرصنس العزل املا

 وزتلا بيسو ماعلا ترب نولوصو لصالا لع نأ سل ابباوبألا
 بوصل فو مهبل ورب نا عيخيم لك لص اهدنا عيولردلاب مير حيد ةرسكل ا
 اب دنا برت خو قمسشل رجح ةرإر د رججيؤكن صاو ردا بصي نا
 ميلعوب امو ساسنرل "ىلوطو ةرعافو مب نعاوك هرولسل

 ىو ابرعوصوم تاسيج ماكحح )اهرذم نصت لكر رص اهراطص او عمم

 «ادافاىدانس برسل ةظرال الج عي وكب رص لما ناكل ساشا
 دير قكاطئلاما مسا قرصا © :يصشالاو ءيممساو )د مضاعا جو دعب ل

 اطملاسإ نس صن اي ردغملاو كلم جاوموصت ادوات لاق
 ردصلا ميما للاب وعد عريدتن ملل ادع وإداري زمام ظ



 > عقل هال دل ةيلط زل مل ايفو ان يلئزصالا روت هام
 مروان نارا بنان مع ع كرللاو صلال مشت ةلئاو 0 دابعدا بضعو امل بسلا هن مدمر بز فوجي نيس لد هدول مسلح م انيك ريثحلاوارتبلل يريكرلاو ايام ماعلا, لم (عرلر م اريطاتلا ب ءاصإت
 ظ كلذ يلح اللد سبك وبول ابر عال !«ةاحناما ةلائ الماهر عللا سلخ اول
 بارما لح اهرل يزغص يلعن لق هوب ماق ليو ٌطداًتسم نزال بز الا . اهلرعرر ركل هو ماقريت هوب ماقربزك كللذو عر لان منعاذا |
 ل اهل برع ءابد لحدا الك مل انه ص شدا دن أج لملابس تلا ظ لاخلا هديز يع كل ذو الاحراج ت دو را دبر عرعر هنن تراهم
 008 جمل رس ذلاوربز احب كلو كوتا راج قنا اكل ماو يرسم
 3, تهتور لاهي رولع ا يمل زادادنلا زعل عسل ةلق
 ظل 0 تطول هت لحامل اء غعلا#ل قل لعد بارا ساهتل خل ٠ ضال | جرب تررم عللي لرب ترك كلذو صلت
 2 رعايابرس رنيسوتو رووا ةريزص ةال لن زويل ةدلانيجاو 7.١ مطولازهؤطز |نداقرزعالا أهلإب ت فزتتاد ايبا ينو زج 00 يضلل وا ذا ناوجربرلا ل طرز او يبزاجاذ اميز ينص امارس 0 باميلا ضوو معالاكت سيل يمسالا جلخ د لعمل« سياق رطعملا هاك
 0 امشي نيل اذ ابد ااهيطبرلا وجيل ملغ لاهي |,مئامازيمدنالا :لخ

 . مال زو ام ليس وصور ارح اهيددتمألا مرعي و نيعسل ليعزدالرلا
 7 هتان شن رطل عضاوب هزصبوت اذ ارطبب هاغ جن مات داو ا تلي ولو ماقباضربز ماي داون تاذاب نيسهت ال ناو مل لتقل , و ةداوط باش هبوكتل هدا نإ ننزل: لاذ رميعنو نوط هادا



 وهف مرلا روج وئاق دبر اصنع ا ئلاب تاكو طولت سالو اذ
 ظ

2 
5 

 ىدهربحاهل سل نول ىربكاب مل ايدلو رشا اوج مزج زيلض لي عانلا آ

 كارم ة سيلا هدول يدصوعولو زلط اعيرنم» اجبر دوقم امي 0

ْ 
 لح موكب رجلا درع ابح درزأ يارع كل ذوالصاطعراد نكي نائادتبم

 ةكرارخ ا اهياد لوصول: صك لل ذو زيضاا بلوالاماهل زو واو ةرصرو 1

 انا سهل ارترلا رجل اكا عر امز سالو هالو اسضسالو سيرو بارعأل | ظ

 وكيس نم مريس نين ةضرتمم اد مرلكفوحاررلا درا الاو لوا ناملرلا 0705

1000001101 
 زمتولا,لئطريستس بيسي ل باز: يلع مدا كو داش يؤهل ةريشلاو
 اهدا اونمتا يذلا حرللاور املج وت ودزلا عضرملا ل اداء وسما لستم اباوع

 وزاعطررشسلايلمج لماع اجو يعطر شل وجر داولاو عمشسلا ايجاهفنادل بارغ الايس
 در مايو ُش !؛مابها حب دلامتباتداف انصيزرهاك لدا دما اذابااو اذلاسيرتشت

 اضل م نرداربكين لاروع يما الوهس تناول اكبر بإعلان رع

 ل اناواهياذةئاطص ريح قطا هدر ضناج: لج لاو دا اجان اهبل
 ال اناو امومه ضلال فم ردح يف هيوم اير يد ووو ارك
 تلال اذا ردح هوا نع لجون اراد هر اقدم بزعأل احب نان

 اكاد دلل يوطعم تاق نانربز وعرض اولا يلشملا ةلياط و لوعم

 اموتفنو اراو تامس تزلنلارجب ىلاوعا فرامل عجلة اذ بارعالا زار

 06 انساب حور مصصولاويلاحلا نلفت ريتا نرسل[
 (٠ دادلان اذ هانعمإلاار طن مص عرولث ب اونعجو يسجل ال ابيووعس اذر يااهل وظن

 سيم انزل حالكم اقرب ماق نك نإ ليو مص لزج رعد راو سعر ادا

 مبسورلازطر زير شمل بارع مهزصاحنو ع دليع سو امزح ةرعوزسملا نانو بإعالا ]

 عطاخمئنّمس يمر ردزل تاسافلار رجا رادماد غال اعل اشلون ار تن ةرلانلا يدم ]



 رولا فرظلا امر ءاذجوا ابوبهو نلت ل لطذ دف ديكر و اوهورب قلَسي
 راطاطيفد نمل ا ذو لساهرمرنملا نال رن دمج ئرق رش فو ذك لاذ ل تلتخ اربح

0 0 
 لذ نايلو ارجووارتتساوا عواكو رقمي ارلا ب ريزت ندلذو كلامهم جيو دارمالا
 كالاطعو فعل تيد كزعرتتسايا كرنك رك فدل ذر عسألا فر صرمال لمص فو زج
 كا يزتساريسس ايوا ويرعالعببر ابك ازور ام ودل اكو لاربخ لال ميول صفا

 "وخلال: طلالع صنم راكم فظن عرس د حجرججرب ترث كرا ذو فص لحطاتضاكل ٠
 ٠ اهو تاني لنا د جدو لاوض ا ذر املا بن: لجلال بدرا ت فنه ند زجل زعلان حور اذانصم
 [ىراَمحاسسو رهصةرلنلا داس ئرخيظدس اهباذ اهيلتعابر موت اك ايران نك فام امج
 زي اجي يو ظلاو رول اورايلان ريشا ةزموا دداصغع العرش يبجيعاضي امام ليات
 ىطامإ اك رسل رار اذ هانا ل ظن ينو حور يسجل بيرس فر طالها ان
 عبر لوؤللو ا عريصل/راومهاووزط او عملا دو ون ةطيوعتر وعامل بال ماوا اضم ا
 وع اطر يعستاتوجو ذم ووردت: اتي نس لفصل ليون امور شجر
 ٠ عيولبمافريزوحريلعمضتوض د رذانم عون زرارلالعذالطادراتسأل او طرح وشل ع
 ماو ريض افي هويتي انصر اهدلصصاولعافويوب رولا رنعو رن لعاذو اهالطصا ار ئبم
 . ال ضعاهرسصار و لوولاورعاذ ميسملئذلالوخسلالزاتنو لعاف ى او'ضمامؤتذو
 ظ المركب نابرعم المير يعسورضخألاو نصالإر ارح ور عسر روملاو رارطا وراس # ميطوا

0 
 لعافلاز انوا ل عابر وجر دلو رئي ازشم هربا طلاع
 هإ ملاور طا سرس عاو ىارعزلاد عرار غلب ررصبؤحو هناريزلائاقاوك

 كوس اذه لا رعارن ملا طتبسوار نع يعني زهور بحي يسر سيل ياهلا با

 لول مدس ملي يلح نر طل و عادط تسلا هرمي اعز اورنج ادتبملا عاش زاد ا

 #2000 هيَ نن



 عنو لعاذلره لاول ونس يدلل ا اره ظ

 ةنكراولا حر هيويلادهساويوبارليافو ملوقوه و عاشر يمت رد ار سم داس
 ؛ كيبلالص ل يؤو فناع اجار خب تا راسونت نادال ررل ناك نزل للا بوماح

 م, + ل #0 * الاء سان شاع « ىف ةايحلاوجرياما#+ ++
 انيس هيلا اب يدش وسامر يع نك بوعو قرار منح اومت حالا هع 1

 ساسْوو سام عر ونغو»: رورو رام هجن ابعو مد ؟ اضالاب ضزمكفو سابو

 ادهم سارع هرل رزؤيج نب ١ علا اء'لاسرنر « ردع رار سر سدو لسا ئل ا بالج

 لبسو حيو نيزرذص لى تس لغو هيرزجلافوساملاو منع ريتك ث يبا
 لبسي |ملعجراانهزر دحب :ردخحلاو لل ايطلا_عووترم ملاذ اطمو ادتيح كيب

 تسيل ىلا ةزعدررفزح شويخ جنم اذام_ ار للبصو ا لكل صو !مهترر

 لل نلورع اهلل جس نو [لعافر بخ رعررس احذلد ىخارع اهتبسعتسام

 ماكل جلع عولسلا يجب يعم تراها هداج او سادل عي تيرس بس
 ريلع وكلا سيجيؤعم فن ناو مهل اق لولا دزدئاو إد عمال
 تمزق عاق دسذو نر مارش مدل ليج وكذب زل موك كش مدلفدل زلت

 لول تبائّوحسماشلايوا درررلل ىلع مولا زل بز ماقداوحو
 ىلا رد اتاقولكو رم دعال اش وكلب ريئرحا كر انيس هرمجو هللا. ٠

 رنم تامرح اهيرجخو لاضنالا (شنسو دج ا اريعزنال لود
 ليسل (ىردردوعتو قح ا لو جر لل ]و هربع سال

 اثري هريعاوانإ ماعردلا ربو

 زداصالاممارعيت دولار ىغ

 مد_ىصو اعرماقمرنإل

 لل ر رياوغاو ونعم ع ضو ازغاعافجا مضر يبعرد لصون ااوعت داوم
 مالسلا اد يعج مولع موسم باك عار يعلن ابو اه اناطعا ناك ناو
 لزالا زراف "ره ,رمرت اووف دارت السر هررئب سا عاركو مالسلنعةرزملا *] دارت ا مها

 ار نناهريدرلاسلاهزعج غم ريرلا موضالا امعادارثعاوزلو أ ريم اعلا تر مدل ماو هررط
 ظ لاب ام سادلاخ لالخ ودمرت ظ
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