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 يعويسينسلا ميشدلا يش اح هذه
 نتس ضل سلا حرم

 ا ئ



 م

 ل : سهول نكرلا بلا حسن
 رهن انريسلم لسلاو ةالصلاو لاوحالا تاو نايب لع ىسخل دامس اب مهل ديجلا ٠

 . نضل ويوؤملا لالا جابيحللادءارن ل وقيف دهن اما 'لآلاو باعمال اراسو
 5 ]2 مابإ اهنلقن ت الك هذه ردومع نيرادلا ع رقس و رد ون در ل دنا رفع يشاشلا
 أف نش ذلاو شماببا نمو اميطلا نونو وج تدرسا ةسرجالا لعدلاتيجديلا
 ظ ىلعاسبالجصشللا رت اردد! معسل شيلا ل 3 :ناعتسال ا مهن ابو تسلق لم ازه
 4١ ماسرإلا سرواعمم هربع ىلاد وم عاسلا عر وصقم ئس باك رسإ ىلا ىدونايتدابوت
 ل ىو تضوتلال ريدان موا را توقتل بوعلا مالكم رشسسلاو نآرقلا ىنابنوخد ناكناو
 1 لص اقي نا رئسلاو باتكل مؤ ب دالا وةدن إم تييعد كل دلو الع يمال زصإ
 زذاضاف سلا لع زي ةولوادو سيار طاسابث ةدايرلاهضاومو عاملا سلعاهك
 مما الو سر عاب يامل وك ىفنملا ن اكربخو ميس ارقالذ يونا ىضفتمأ دال هيمن ارم
 منيو رسططد رد اجو سيل او ىضنل ابزيكوتلا ةاخلا عالطصا وسار اهراب
 .. الزور اوف قلعتمراجلا ل ب ريلع سكس و ىبدبامرلا رع فضال مْشكفرلقن ناو
 ميحالطصا نداي ياه ولاة دانرز ضن لاه نكاو يهل ايزو دب ديكوخلا نعترف

 . يتلقي ارباع مشل دو تانلاو مسا ري سنلاو ضنا ايعجو
 ريظكقملا زعجو ها مل ناو عماوبل اب اولا ثيدحتل لاطت ال مدع نوم ىسنفن قاسعب 3
 0 ريب عضاولا عملا ىف ساونلا ىرصلو مالنا سمارت العدرا د فلوم مالك لوقن وك هي

 - + الي: جاعمم وص يرق نإيسلا هدافاامإعرس انلل رنئيمل وْحاَسبم لضم ناك ذا مسشل |
 ضاعت اربامذ اد نزعل نس | هدافا اعؤعاه دعب وقاوااريجلبوا ندرعملا تالا لعمق دا
 الابولعتلا اعو دنع. :ندصملال وعدم دقن نع ةاكلارطولاق هينيدخلاف
 ١ مج قتفصو فورولا لماع نع ب أن اموموقنسللو هونؤئارغتسالا نخل زثك وذل
 ١ مللارساب ىدتباوخلماعلا ن اطأذا سس رفأضا قارقتم !ريعتدصببو نو نأس دن ونع ١ 5 لك ووطللاؤمدحو رواد رافتسالا وع حل زملاو هزساضذحولو ةئالكوطنلاو ,

 < را رون ىسانلا عيضولاب لعرن لإ ةؤئرشملا ظفلل او رلشم يلع سو زيدعتال دل نا ىلع
 م ولم. وه اهإيع كل ذل ديرللو اونلا ]ال قدملا ةانمس فصونض#لاوانعاضرءا قف
 ظفللا عرمال دب برعيف متللاب ل عرس ]اس حلا ماسم سا لاهو منيمصو لج قاب
 ملسألا خش لاقرذالخ جسوم علل و توهنلا يف قافتس الا طوتش الاتش ال نيب ررلملا

 9 ظ
06 



 وصرف در اهصللا تليق رلوق ظو لوقلا لوقم لاقت ىارعبشيب عرس اضملاو
 279 لوعي قو لامضتس ال !اني الق ليست د |لاغي ناالا رداضقناو لمفل ابتيلانلا

 >ح سدصلا ةرماش عطخلل نوكتغإمئلاب اع.ن ايرانجيلاوي لاو ه لوقلا
 اكالإءاسكى وصومل تعجن رمَج صير تثمن لف دصو لصالا فلا ذتل اوريدوبع ٠
 لو فو فج سوو ماا تيم خلفا رو يس ذل دهون يلو ماهل

 كلل دز اكأ ذارمد انارجرخمت ملفا ذا اه راخل دبوحلل علا ىلإ نويناييل |(, ريصسن ىتلا يبو

 ,لوفكىركذلا ذبرعلل تناكر وكدال محال يكا هسا يام /

 لا ماضا مسند لوسرلا ن وعد ىصمفالوسرب نوعرو لام لس ءا اهي صو رع
 ابهرت ست مب اه دع ةعولسم َتاىالطإ دصملا داهم اع ىلاعن ردلا امن ناقلات ظ

 _ ..راشدلاو وعز دلادبع سقت طورت عر صوفي ريل راشلاامينلا دبع
 ةمهديم نطدارمفلا ريكو بوش رؤص (: اكنارقفملا عاد يممر ممل ممم

 تمل قوقشلا لدب درقتشملاب قايد اعضاوتل اضورجاملا ناك حل فانا تفل ابس



 ١ سيلئنلاةخلا بسكتلل ك |بسكتلل َنايرق ىذلا لامتفالا نمنالرتنللركديملاعا
 '  عيئلاولمتس اما هالوهإا تربل سزغص  مجمر ١ اهسرسقفلا فالك لاس إدرَقملا

 00 نطظعإ اد ازرعاو سفصولا سكر عزءانتوادحاوجلاب قاكلال ديعدل ]هالو طق >2
 لمنال بدالاو رصال اف اريجحإل و اددبم سيل بوصن#رييضلا وز لوالا نم 3
 ىمااهولع ليذل | نم ىزحو ,شدبعل ازمعادا مجيد علو ملاربكرنا) لضكرمال 1
01 

 - ّىلل
7 

 رش نلا لام ىلا نااكذجعلا لبا قيل ديسلا انه ايم نسحنلا هنامن ىلع قلطيوللو غرور صل ايصرضمب رصخماو ىب اذا لوهم قط م اوجعسر اتا
 رثكو سوبا قس سول ومب و قانطلا سادخلا دعي دبلا تاكا رم الك
 دار دلل لاهل عؤنومر و ماقلل ا زجرن (بيزعكالاغ تادسلا نس ضدامسكو
 هاؤويطتست اميل هرنواجو هعحرذ ايس عطستس ملاذا رعاشلا لوقهامك
 «لعاقاهملا تفنذا ىرَمت دنعم عامل اوهام ريلع ناين م طعو | ديقلا نر مسام وقس زعيدن نش فلولا عر ع دلاخ + يختل مل
 لقيت !داوكتلا ثهن فالخب تياءاموم بوث وز ماوهلا بسكب هي رئاف
 .. نال وضل يعز ؤرملا تعن غلاوي ضيا وعلا تعن فين اسبب فتح ريل دبل ازاوص ظدااو مرماظانع لطا شحوم ل لوتلألاتاءزس برقي هنا
 - يللا تلم اب ايبإاوا يل ديلا ماقلل ن اكو ضوتل واسفل ىلإ لاةسالادا
 - مال لعااناح بوي مدقتلل هركنلاثععذ سلو ورا يديامدلا رع قوم*الا
 ن كيالابرؤصو ىلإ ةرداسإل انه ىهو متكتل هتوعنس لع ت ودل ا ىوقشنل ديالا م
 | ذا لا اطخ ها نلاطمستورلاخ ونت فدي خللا ةفيصردلا دمع وببا ظ را ظ ريكا دج كل ذ[شم ىف ةريصن لع نيكو ساكبإل وهتو اهزسيح ,« ١ جك دمب تدوخ اهراس ىلا ٍةسداسملاروكذارعاشملاالوث عفو ةروكذملا
 يذوانمت ناين وم طعوا ال دب نيبال د ميزعجو هول اًقاحيعطس لوا تناك
 ةد_عافلاو تفنلا ايلا! فطعو الدبل ا رك ل هن رهدنصٍلع مرليف للا دبعوا نإ ا ةفبم يرهز الازم ا هريعرعتت ناو يلع درم اي
 جافتنالابردل اجرى وحاربإ اذه ىلإ عيسسلاو لوالا ظل اورجاب ىرق نا . ةنملووفلابىرق نار4 ديان ةغص يرهازالا .٠ روسو مه ركسكملا



 ذواو دعصل اب اجرج هدلد تريل |قتنا رن الريلارتتبسنو لضافالانكياسش م ميف
 تاهو :ئراملل زك ىلا ءاسن من ينئشاو تجوتل سرنيتامرضاف نعنع

 تناكو عادل نم ابد ف يمسادو هلا برت لال قست او احل ةكريبإ وثم عوجرب
 00 !رلاف مرد انصقن !بيرقت ةانثملا دقت كج سن دنس ةتدالو

 ل
03 

 ةبلاحابامجدجب اع مصيو باعد تامجرنلا لماع
 نيوسإلِل!سسصنو رب ئطل ثحدونل أش دحتلااهنم ىلكفلا درو تت لع

 سلا خد شاجف لإ عازنا دبعلا ظملآد دنا قبولا! ىككو اعلن مل !تبرقت
 ئطل] منوصْلاَو رةدلا يمين طر ضطش وا رمطلب 2 لجو رع
 .| ذارب نطل لومنع ايسحللا نجمي لطي و هز الممل افرهصو قال ّدملا

 قيىوتلا فدارعت نس اراهاروبجرنعقدطب و انلاب ىدصتت مسلاءرسصب
 هب قوطللل مم ئطلل اودمرال ةفصل و انائمملل لعمل هل وقت

 يولطب ال ناكدإو قل إل و ناسحللا نا ةصصخ فص سرخالا ىلعو
 لوال اهون ا دو قلمسل ار ابتعليروظلابءنافصوبف فرعلا سائلا هزعرحب

 . انس يلي برقت سدح ع وجهنا سوصت ةلصاقم ةلماعللو فييانلا اه

 ظ نوكيل تاكرسدالاو مولملا سفن وات اكسدالاو مولعلا تاضاقا امإ مبدازيونا ْ

 . رس ايصال مجول عاذص مولعلا نسون ربذ عورشلل نا لإ راش | مي
 مل العا شيق ملق الط اهدضإع لا قالط يم ظل ا يمه دمج وصيد
 هرعرستت ناوروصقرظلا لع قدادملاراصتقاق مرصع

 ع هارملو ,

ةدئاعومج عنو راومل اعليراجامج ىاهرسدب اوس
 موصول ممصاحإ 

 يمل عاماو مسالم قدا هرتز (تفاضإو ةدئاع تام ىانوزك
 مالنا ىمهاع ها هبر هربملاوهلابدي ما انا رم ئمسعتفاضال افدئاوملاوناا

 م ةوضولا لهشام رعب لماما
 ”ًاًصادوا كل ذإمقاهعوب دوعرا تعاباماارثاع منوكبرد عدل لعمان مل

 ليقلا منكن هرسدد اوك يلع يرحب ي يلق ةراسجل | يخف كلل دعبو لوالازاحي
 هاف تياعازه تهلع اا ,رلع فنوللاجال هن يحونلا هوقفلاببلا
 قحادوخل سيو عساولارببكلا ى!زلمجملاالانوجلا » اعيخ شن اوحلا فام
 مل ود ىفاك جزيلا كدب سرح قال اطمل ستملكت امنا وبر و قحالل ا سانسإل

 ٍِض



 مس يك ١ 1 م“ عز

 نلتْمرمُص ىلإلل اوه داوافصوف نفذ و ايل ايهاراك ىلاطو بيبجلعدبص ١ كابللاك
 5 ءاقيئافنلا نال قاروتس لاو ا دبولا لابدي سااذ ام ظيالاذه نال ضافلا ع 00 وسر اةازكم ئشملا كلذ «رسنجيساضالا نكي ملام,لخامطق ني نريد أف ماسيفلاب دير نصرا اكىسلا كل دىسبل ىتسلا سعرابجالا ١ مروقو |. اش شال دجومو كارما توشيرابجالااهيانصم نال يدعمو اظل | 02 لوصخح زيرعأا نإرقملا ةففاوع يسال ازههعأ سان مدد 2 ديل قلل يضخ وشو دحلو جر نم رم لا واهلا ن اف تون كو ردع نومزنإ جم زعل وقفا هكعر ضنا سنجل ,ل لافي سانخل نق جزل برقا ذاع فالكيادملو امج سيل ياحي جلل ديعب اهو ةرصرلاو الاب ىلاقلاو لإسدلا
 | اول با ايان مرار ودك لوط منع تلا ' :راهتيال جراذلؤ تعقو ىتلادغالا م دفركوا يرقل ريفا اب راجل
 | نيوكوتإل ونيك لل نعمالكلاو لا يح نع مدل يو هانم مالكومبف ةاولل فد سلا رجام م لامي اهكدجرل لاقي دوكو مف لاجل صا خلا دارفالل
 | صي علان نمزعاف مساومر و اهي ماملابديدقتلا ىكي ل وناو يستل هثامحنا
 00 م ودلا ميداس إو يضملاو سرس قلطم مبدارمإلا نو لابقتسالاو لاحت

 | 20 ا
 ضوتي ملو نابصلا دال نكشه نيدلا موي كلامىافت لوق ىف ظناونراك سر نابي نطع يو زفرعلا رب تعسف رفاضا ل انبف رعذ ريذ يضمها ظن نا 3 رارتسالاو ماو دل اديرم| ناو نابب ىطعوا لالخ طفللا دهن وابارا عصيق ' الاب قرع ه|شبالف عياضملا متيرا ملم ماع نعدمن سرءقلطموا يدم 00 ا : 1 ه أذ 2 ١ ردد / (| 2 ميدير اااف ضيارشاركمتواجبرعت ققاوتلاطارتسا اسوم عال . بعيو دب فر اهلل رعا ميت عشب اذف هرمكتت لت سي لم فاضل لادم
 - هل رهت قيبساهرس ابق هرارجسالا و ماودلل ديفملا ف نضقلطم دب سااذا اهل
 مفر ابرار ااماومب و ءطرشس دقفل عقارب ميد عميال وريادومر ماع ٠ فوايرت امص |فنف هرمزعرعبت ناو رقالطا لع جيك يغد م ىناه ذاضالاب
 ْ ص او لابتتسال اوالاحلا ب دي سا[ د اه هريعإع هداهعاو ا ايسضت اه ناكأ ذا
 . وسر ماقملاو دامعالا ىف ال دب رنوكميافكمهدع ممالك رض و ريزع ليف اه دل رم

 وول ظ ظ
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 دمع

 او اينيد عننا ناكاوسل د يسملا هنثل  ةيونملاو يسع سمعا ةجسدلا

 رفالخ ةداخالل املاطرن وكم هدف راف دوب حوعكسل اىفامرعا انه رففن دارملاو
 بف سهلا ىضجدارالو هرمنعو عفششلا نييأ طنا نم معا ميقانه ديلا
 ثكندواكو ددحاولا ١ نمدارمإل نإ لح قافذال ا مماصمل | يدااناو دحاوب

 ىو ماقرعب نمانسنلا كل لكال لامن لوكاماو لاك ديسسنلا لال الوحده مهجلا ٠
 2< مومتنم نمل نوكي وها قارفتس امل لال مج نم ةدصاولولو هرج د ااا ٠

 ْ ديفتسملاق امل او نييبلاو سيبصت لا فص نيضفاخلا 0 بلسلا

 مدعل نوُضْمْح موكب نيبصتنملا دست ال حردل مفصلا م صقللو بلطلل
 . ةلاس م ناو عفنيوم ركلوافتت مرمي !سلطب ل نم ماقملاٌةدنص 1

 ببسل مانلا عفرلن بلا دربقتلا مفصلا لاقي وا يمر اجلا قلاميازكددحإا ١
 نس صح د الخ سلا اذ سيم رس اجلا ف لانا ذكو مهتدافاو نمل امسسلا ةرثك
 يوصي مرج رم ماقد نود مرهاةمرذن ا سم رعلا قرط لسسرست ن ؛صويصخ
 ديبملل ّدغص نيضفاخلا لج ةجاحال وردد نم وس ركاب اد مرج عم دايم
 هدعبامو عشرلا كد ىف ناك نييث دب إماتلا و سسملازعج نمريلا,يدوناه وم
 لش مرلكتمل اركذي نأ ىدو لال مس !ةعارس م.رحلاو ضخنللو بصصنلا نم

 ةبضع نوكيروشيايثدالا هذه رك نافهدوصة وشي اممصرغلوا ٠
 اعاو كلام سالربف باتكسس | هئاف سرس اركذازكووحنل فضيل
 هدعبامو بصنلا فال فش أ ىثد ةدغ وكل و هللا ابرقلمتل مقرل امدش

 نات هدهب ادق الك |عنل او صسسال اسم زك ف ناي رج هرع مس بصتللا مدقو ْ

 مسالا طمخلا نال مررغل لعصنملا مدقو لهنلاوإ مسال اب'صاخ د
 (روضعم وم يذلا عهلاب صحو مارا فال فيشالاوهض ىدلا “

 اهساوخلاو وعما انإ ناضم يسرصم نا منناوكلا لميمتبل 20
 قتسملاب هل داثل خلاب قلعتم مولهلا ىلا, لوقو قدرطلاو ةرلا يعم
 يا جولعلا قبرطز ل وبوس السوسن ناد يمر اجلا ىيمملا قبرطلا يا
 قلطصالا هام لع قاب وكداو هلعافل قاصناءا54 هللا عزم ارك ا مسد

 وكتاب هيغل ئعملاو لوممملا ىف دك ]سدا ةبوتنيل مالا يعج ىلإو
 - ةهضال ل والا لعد م اصتق اف هربع ههال ردن ند مولعلا ني: لسيد وخلا



>» | 

 2 ةملللاهشربععرم 2 متاشلاو خلا اهجفلا كوم هرييعرعتت ناو ميلا
 ىواسلل ددرتلا كشل ابدي ما نإ,ءاهلا قطع سرهطعودمرتلاديدرتلاو
 رتئامسا اظفل :ررر ضر مطلق الصلاو ىء, فدزرملا فط عم ناكلاو
 لص احيمظصنل اوهنو صخملا نال رنا ميرخامز ا ميضمب لاكو يعم
 ١ ١ ىطااوه ةشاشسال اطارتشإ نكل ورم نام الق متيار اسبحال اع
 4 الو نايب مطعو ال دب برعب مق زيلعمدل ١|يصا بيش قلخلا قرش العرعر
 للاب« :ناب باوجلاهاورييلغ د عاقل !هدهانااول ادَهيدصتلال و عرطت ىينلا دامس قيلياالو ةينلا ىف مدرطم سل لبملا نا ل دبا ىبعدرب
 يعم مئاس باوك لدم ئلهاملا غل دبلا قلماعلا انا لماصلا لمحل
 0 ما د اا ةيتطلل اصب هرييوتد .ادملا لوكدوس تفس ال لعلاو
 اريككتو اهدرعن تومنملاو تفل رب اطم تومي ريكذللا | لإ يبرعنلا نع عرضي زص ظن ثيحربا ميلع مزلي فدصو لوعنللا مساو يا لورعت مسا

 هندرتحاصؤلا: هدارعوم : !ن اسدل ارز وق ريك اركان ل الهيفسب ةعارس ريضو فشسكلاوزناب ال اومذو يوفدل اب ارعال ارم بيرعملا
 1 (ر انهم اهرب هدارم لمحو رش اءإإ ناسدلا ايددرما انا الشم نكت اعنم صواخلا
 نمضلا و ديؤهتلاو تايلكل | فانت سوم ول اوهو ناصملا لمدال ىيانطسمالا
 نانا بمال انسصاو ذو  قدص داسن ءزمجاو اعتدوا هي( اولا اكل حئتسلا ملا عع قالط) نسر عاج مازكل) هداسلل اء جارت | سيعسم#
 تونصلا ا!ظفنل ارا ماحس مالكلا نال هم عرصمت و دمرلاف ناو . احلا يلع
 ممملاجاخلإ كا هد انسدل أب بنرقملا عملا نوكي ناجي واؤسيلاب ماك ومد
 0 ر.النمبوردل !تاولص هردغرب شوو امو لد. هرم“ لب ا ابحالك
 * د برقي نال مقر مل ع هريريع اوتحر اىجعلب هر امرزمتسب نأكن او
 * + هانا مغ : م فل !ىلا جر وفصو وشنوف اند
 تار م 2 وكءراسلا او عابشن 1 ٠ و رمهكل 00 ل 1 3 0-5 00

 اننا, وحلم حعظطلا ا فطب اضال قوذل ازدإشلاا ةفرعم عبدرمو رتريل نحزتيادك ١ عملا ىلا ترتسم .اهرئار سيقلا حا لوق ىف تاعوفردواهتاهمترم ك |
 0 (ةلصفرزلا قو ذمح ظ مل انت لعقو ده رعد نلتك قوذل اادابرسع ضرغعا ناك

07 

7 7 ١ 0 

7 

[ ْ 6 41 
1 5 

7 

 ا 2



 ظ ندد زغابوتل يتقرب ب ركوسيلو لوق قفاكتت لك اه ةانروصرمو ئ
 هليقؤإ اهتز اهنسال ارزسون اهرماعزيلكلا دوك هي« ةداغ ابسداست نتن ميا

 ظ ,هالكلا و فصوومهن ربخمت اوتصناد لعممججا ياارعتنرفاو لع
 ةماونا اهكالا املا ىفرلشس امو لور ماصن ع3 رع رس بوب +

 طعاالجالا ى !اكتمن لأ ميماقن جمود لثمامو نمملاو مرا تيهوباىح ٠
 رض حطو مرقن عودا لاخ كملف كلعا كلوب ودا ماوبأ كلا
 ريساوصو صيخانلا ىلا عصر ءاةريكلد الو ميحنالب ميضعد ملواو يمملا سيفرسع
 دعب ارز رحاصفل اب ديفعتا اوؤاننت اورتءارفل ارم و تاد ابر, ريك

 1 ريياادمب شل ا َمْمِيَعَحَو لخادن اوا مور ملا رعب مين الد ارثذ رم عيصملا ملوش
 ةعالبل ايؤلخلل قلن | ناصتن | عرسي نا لدا وال هناكو مل ف ولمن وهام بع
 ايرث محاصملا طارغ ل.ل ءصلصفل قوش 2ةالبل اننال ةباوكملا يف كل ددافا امك

 ا رسرعرللا للص ىبلا ن اكإذ الشم مازكلا مهب مهب اطعم ةداب نو

 كك 0 جا بج اكيفسن ال قكليذابعالتم للاك 3 مث دامع

 كناعر الاقي ناميسان ىذلاُق ابونل مدعو مندا نالطب يوعد لعب اكنال ١

 نودوع البباحاصمل اعيش مرني لف كلا ذوغو قراضل اجمل كنناجمد وا عضاتال '

 نسمه مزعهدلا يضر وسيتس مسرلبع مالكا اردايعصاوملا 2 سكقلا
 سه درجلاف اند نه تصل اخيزعممب يصفق :لكلاقف الكاب ف صوت ةحاصعل ١

 يك وان رحل اخي 0 الكلاظيف مالكلاو صرخت ا ىفامرذمل ىلا كبارغلاو
 اود يا عصكركت :لكت0او ضيا وز عصف ت الكل | وكم زيقمتلاو
 0 7” هرعالبلا يدنا د يطاوات نابت

 متفي أطم مالكلا دنع هنعاطس ةغيلب عراكومين مذا ريلكلان ودطقش ملكت اورلكتملا هرم
 . .ةااطم مالك يات نعاس دتقي دتقي للم لكتملا ةغالبو هتحاصف عم ماقملا يضنملا
 ورا ةيدارمد | :غالبإ او محاصفلل بس املا دبرتلاو جيمفر اهل يضنتلا
 مكمل اهن لوقو اهل يو ردشمرخل ةفص يده نم عزتي ادا هندبلا ىف رولدم
 ا بايرمجو السمر اد لحوم ىتلارل اراد م رتل اف دلك ارا حيا ااهبش
 كاي جرت يولا ومالا حمدت رعشلا لوقفامددفلاببإلا

 دير بخل تعال اب يا



 (ت براون ا لع شو قولاب لمد اهيل ابام قلعت اب لافي اانا وعلا غال فامملايف | ىرزصتلا ديري رللالبرتس |ةعاسديقمتل اوزذ انتل ورب ارفل او اهد دعب امد ١ 'عا" ل صئل اركذ دايو آل اذ كل درعب و ردرجتلا اذكو تاع اكضيال5رتلعرشلا ١ © ل صونبلا باص ةغالبل ارذي نا يدع ناك فدركا ديوك ياواول ابدهدوحتل ١ (  ضابوعايشلا ضمب ىو ةعاجللا يف .لاكتإ قاشاللا عاج مطزتلا نكترسفن
 لوقلل اهنباقلا فدك ملاغاو ىصرعبامو ةلصسلا كادعب لوف او وسب نم نكيكميح .|صالاو ثوذجلالوتلاوسب اَرفإ تافلمش مابا عروس ويا دعبو

 - اهتتررترتلل زلصفملا يسر دل ظافلال اذا : اجب رىتشبس ةراشالا سالم ا ا رااذ نزلا زاوج وه ىطوديسلل عماوجلا عمج نعش وجب قم ظن مل مرعلآ سل لاقبف ى !ترنلاسوهوجو تدوسانمنلا اماذ لان لوقف اكفوذحلا
 نيكنرع حذو ا فلولا سرد ع ثحيرح]م اذن ال هده رممح دارلا نكلاولاك لانها بتكا يسمن هيا يعل: صوص هوك ال اصاخ
 ررعتكااجسا نايف ىصانهب تلق قيقح يمن احرط هريطسسر د ىف ىلا يم
 مث عيت ساه اه ضمب به ذا او جيلازمس | ىدلاوبر وهاس اكسنذأ لع ست
 لعد ا دوج ال اعلا هرم م وشكل ذا شكلا سفن اهنابصروكذملا ظافلا ١ درعاضملا جتيالرثا مولممو نشد كعب لبر دصم مشن ديزكصخمتلا

 - .يافلامسب زي واتل ا لعو | فاضم فذحإع مر تا ذدارملاف يرصمب مخم
 نىك رلاوه بطل ٌمفلاصر دصملا يعمي مرطسل اداب رضوا مجراس يا

 نيو انجوضوونؤا هلل نايا ةراش لا نهزهتس ا تاسوس حسو سواه 0 هه
 1 . .ردر ود امع حرتبل قله رم رجالا ظافلان رخملاوتكو يطللاةعشا
 ميس رمرملل ارا دبي و مجلامضو ةزمرا مت عم ورجل و ظافلالاهلول دم ددج ١ ةاشش توما كا ردد: وس جامضو ة.عرارش عم ورجحلاو ظافلال !اهلولده >> ١ تكااسا نال مسالاازب مم اسم ظافل اك يدار يسسلل راض ايمو نابيزلاه| رميمدرحلل اهإ طافلا رد اضاد جيدل ابرشملا لعرسكلابرسغلا|زن ونيل ؟ هرم رجالا اغلا! قعش اياك | ىلع يده هامل او يلحلا يعمل لسلايدارب نا يدي قاهنربيتت اورختفي ملا وظظلا ولد رهلعا لاقي عناال ١ ظافل ومرور ورجبا لماع مداف يسدصملا كللذ يس البف ضيطل وقبر دصفلل تعنلا مشل ييع مولي نكأ تي ع مدع

 ىلإ

 يم يعمي



 ظ

 عرطو يوصل اريل ريربلا ةغلب هانعمو منعيدل يضر مورجل نإ ماهالا اهنلوم
 شلل ةوكوبرنجللو ةيئارتب ال انم بيلآّتلا لاوحلو ئئاعملا ناسب نوكيظافلالا م0

 رمهورحألا يف لاداهل ضرع ملاهزه ظاذلا ضمبف ال اوابع يلح طرئادارملالعلو
 ةهمصامالوصاف فالكلام كن ملقناماعوكذلاواياخلا دعنا

 رهضو اردحورحا] !سهلاحوارظلا فالخ ومر و لع لوصا| ىف أىجرش ىإإ جرلمل

 رئلاكاو اتناك وكلاحعك بسكرتلاذمر لس نييماسدلا نعقشحلا لقت امان
 ام اسصمزص) عجل وصالاو ديرعلل لال مج يعمل عامركذ موه لكؤعو

 لادلا يؤلم صريؤلخلا دي ةيئزمماكدلابرم حوتتسي فلا ريل ادعاوتفلاولئاسملا ٠
 لوصارداضإ ىفو دادملا كلذ ل اطادقو روش سومدام ل عإ ان لولد لاف
 داسمملا انعم رول الع نال ريم هرجالا ىلإ ظافلا ةذاضا قام هدعب ام ىلإ
 لا وزحلإ فاض نهر ذاض الا تن اتيشر جلا وزيلكلا ع قلطا ناف ثيلكلا دعاوغلاو

 يدرعلاوانصايوحنلاب حقد قورمولمم لعشع ينث لعتنبرعلالعؤلطيو ملك
 فمنذ 'خلملا لباسا ىااسنرولا ةبوسدملا لل (لئاسد ئمملاو ببرعل ! ىلاثبسمن
 شالا اسلق نام وفنني باتكلا اذه ايزمهكإل ةدايز ماظكلا ىفدآهمبتت

 لزن اذا دخل عمار ئتس اريصلا ئدالاو ظرعالاف ايام عافتنالاومر ظافلالاب
 قربنا رشامم عملني يا ناضمرمدفنعوا هان سموف ضراباسلا ٠

 طسوبنلل |ينشد ابرنيمسبلاه ىجنملاب دارا اق ينم اوطس وتلارضوب

 هللرعالا ان اكانإو قيلمتل ا دارلل نادمنترد اجر ةوقواكرتتابس نا امن مدل (شانز
 ةدركذت رو لربع اتنالا توب يفانيال حابتملل ا ني ماذكال و

 ماشا اانا و لهي م ثيحانهاسر ود لوالا ىف ثيشمالب قا تلقا:

 قاههالاو ريو بنعرمعن داش رثيشلاب ميد قأملاة ال كلاذلمل تلقىلاعت
 ماي نحللا ف بعرياع سلب هيذ بغربالذ ىتنملا عإبتما مدع فالخج كلل ذك
 ديطشلا ذادال ثيشسملا طياو رفيلاتب عافت الابمل باول لوصحمللا ظن
 نب تيضرداف يرنللحامنحا مع فالك مب ىدتنملا امتنا امك شيما ضلا مش
 يولع روفو لوكس مقل يركذل دبا ميول نضل شنلا ره

 املمج نم ىداوخلا صسن خاف ثللد مرمي ذا نلعلا ناونعب ردع ونصب ىلاناو
 لاما نالعريل صا اهااًيلاربرضراملا لمعلا كاز كووسبس دينه د
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 يبكي ام

 يك يؤ يراك ا مال ووفرت يمس سم
 مح ايده برلا فصو ىذعلا نيت عال ا.مضناب ىرعنت نضمن دفرمللا ذا
 ا .ذانغل اانا تللد ! وانغل سه ىنشل !هالوهلاهف باكل لدا فال ىنعلاب
 3 ر ضننتلل انه كل ذكو قبس ام لع ملانذافصو رغفل ارك ميضتقي | وه
 51 مدرس فرعي شاب راعردلا ىئصر طيلملا فصوامل رباوهن لفلان فنصولا
 وب كلل زوطرف قيلبلاه لإ كدوت يتلا ممانلا ةفرصملا ىأرلا كداب يف رهالا
 0 ركدذ هويام رتل نم كرذلامب قيلبإلا هزكتععفثرلل ىلملا

 مجبل ىلإ الصوت ميس يوكو م دايسلابفصولااداعا اىدبس

 , نعاس تناكناةوعديجتاوعد  انداحل جاف
 نصوتا قريلاس تيقد راهصو تءاكتناو لاملا اهنت ربما
 1 رم مارسبا شيام وعرشا درغملا فلئاس

 سوال نكد قطعت باح كر قش
 يي ها فوظلا مه مرافتغال ظللا نيو بتجي فرت داو

 ظ فرخلا مدهت 710 ريو لاعب اهي نكت روك لالا
 دبع رتاجللاركدي ردااعدلا ماعموه يذل ا م ايل بسال! تلق نا
 نزيل دلاكوهام يدق جبومدعق ا ملصام تلق ةردتل نوت لب
 لا ىاو جالصلا بوجوب لاك وم ايعدرلا ىلإ ةردامم ينص ٌضياو هدمب
 دمسل ا عفنام دةقملل مشلامآلكلا رتظيطم كلا اسّيسالا
 لوقا سوك ارشاعم اسحلكك خوك يع ميلا ئاضملاووع ضوعوا
 1 ب ا وسم سا ال
 نيت اعرسلبهديفي ال يساوحلا مزلكتناكاداو تاحالطسصالا

 م ىاؤذح لع مالطصا يفشلا لوقنف هفرعملا نع هءوص باج
 0 شى ردع 6 .'هماما ري اهلادنتتسنلا المك فاظلاو ميضوملاو
 ا الو مطرف صال لئإل خب ميلا فاضللهموا
 رهو! اهيج مجرم هيلا كإ دحإبع ميلا ئاضملا سلاحا عيب اسفزمنلا
 لاو مالتكلا يردشن ءريولاوه هدهب اموزبك :رميلو دما يب رسنلا
 ظ ا مهامإ لولا نال عبط قيبسي لم ةزجيت ىلا يلكلا ىلع بكيمانأك

 ص
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 ظ "لك لومنانا شلل و ةهاكلا فالخج قاسم ريلع صقوتي هاطتل نإ ثيح نم

 باعالا نال بارعإلا ُفالُك ملابوسي ماعاد اهؤالنك ريف فالتخللا هر
 لمهن تلفاولاداركش فلا وكلا برهن رص ة وهال ا نم تازلا, صقح
 بارغال الوم نا كيو باتكل لوا لصيف دتكتل |كلتل ظن بارعالا مرد

 ةطق صون اهال لوف نسال تاكبلادرخاازل د مده رعادصورخاتم
 مالكا !رصال او نسكمل او ا فون جير كاد سميك هدعباه رع مالكلا|
 ظمدل اوه لوقف مالكل ا حرش بابانصح وا اذه الكل مشن باب ىأ اذ
 ةردابلا لايام نودانهم نضل اغاو بيوتا ة ىفاياهكوأسكرمخو التم
 رزقت الو سيفئلا اذه مفائراصتخلل ا ركنملوللاذهاند لإ ةراشالل
 8 اموالممادؤمولو هامل تامه دنع و ؤالشم وبول جرح هيدوكألا
 5 سكعياو ىوغل يوك مالكزكذ ىشساوجلا يفاركس هز اش وطنك هد افلا برص

 /ءادارقامليد اهزقهاوم مرد مرقيق ىلع ورحم وكيك ر صخر احاوه
 بلاهفبتعلل اركذ لهلو هدمبا »رتل عمو زايمنل [يضوتل اعف ادمب يلوي
 كبل دبلل نسمتب لب ٌةيتمنل ارحل ص نم هدمب اه ةارسومرد ىودمْفال او

 عبو نم زمثا نامل ادا ينفرعم نازل ن وكعنارل وحد قطرتشو ةئئايبلاوا

 ثزإءال ي | ق[سرلاوهل دنا نايا ائكسكمنل و انه اكرثلا لعارتبارصقل
 لطي برز ظفدلا نال فدرقتلا مارت سو سولو انهح يديالو رساالا

 ل
1 

 قلطرقو دفملارلولا نيرواكسم سكرلا قون تادرقن ناو ضيا لج لع
 مهن ديؤملارعلا ضي ايلكلادرفن ناو تآيلكث لن نم بكرت اذا لكرب اع
 سرك سنن | يك كلل ذود و يدل عواككل ريسنلا اب ايذ اضاصقلا ب ايون

 رامجلل ف لبانه اهدقيقحل ان ايبميدصخ امد ىانال امام صقل رتتمسم نإ
 طمللا رىمرونسيتعاضعمب مدافاائيروصراملازررو ةيشحلا

 مساظفلاب الق اهدريلفقلخاوزفشلاو ن (للابظ ودلال يممرارصم 2
 هواقب لوقنانا كلنا يلع نترك يافكمدعديفيف ثالث زقارتكوكسنح 2

 يلا سلحد دهانمب ولاب يلح كيل اذ نينشال قفا صوصخ تدص اع
 مبان الاو مومالل ا كن ذ ةدإرا ليكي ف مل م لساللا هدمب بيكرتلاركذ نا

 راصركٌدام صوص ظوؤنملا يدمي ظفلل | لاوتساو ساكو قمكابومبو
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 "دال دارمرسيلو كبوصتلا| يمعمب تاصل ار ديصمزتسمن توصلا .٠ رةيق مدع ماع ظنللا قالطاو ىورجلاكافضو/ مث زءاجولو ةرتتس ل ارسارضل اك اريوقت واو ظظفدل ا دارملاو لماتف ةلصاص:ةئيرطلا نا يع دحلان اجب الذ معيتح
 عام[ صكونفب اال ئمكتملا عومسسلل اف رهملل ى!!ضيكتملا توصل اومرف رجلا سباب صتخف حرج عرضي ناب فيكتي رقورعومسمل ا اوحرلاب ماظل مالا
 اهلا١نكو ةورفملاو عساقل اتمواقم طرشن علقلاو ارعرفلا دنع تاوصالا
 ظ ضكمل معذترا ىطتخل ( عرش ىف امكفروكاملا رتموافلا تدنقفاناو ءلم عواشملاو
 بتول جم اماربضو ارتبم ايلا اهرخلو فلالاابلوا "2 ىمسي قحيتوص
 مكانا تنم اوركذلل دلس اعم اهم اهنز وكي اجيملا فورخ نال اهارخاو اهالوا لاقي نإبريولا تنوي ف نكورضلتن او مدقسل ا ىعاماو طوصتو
 لوالا طلالا هن وكن اشاهد سهو هاريس يا ةلكسملا تصفوادبز تءاروكف ابيل او ابرنورط فيد درمدمت نستلو | زرمح و ل وال اومح هفلالا يسم بارمألا موتو سلا يعز _او وم مسا لع زسو صر خلا نادال لها ارئاب فلالا يلع

 بما كاذب, ث يدمي ايعرابلاد ا ةداهلا بسحر خالا املا
 ئوذحم هز ىلا ليعب وص نم ادعاصف لوقو ةيفكل اون و بكرم ار رحب
 راو زماعب دحاو يعرج يف حّولشت لالا يع مالي نككج لالا وا يمببسلل 00000 نوايا دانسالاب 2 ططلاكت وبلا نعلولدملا تييزحأ ناو ريمالككا نع 0| < بكرا موك الفي بلطلا تاوداام | د دنع امالكر يعن عنشم | درطملا :لرنع 17 ا يوتا مرصع مد داجبرانجال !نافزيل الاد ميدقمل او ديرما رلوقاكرخلا ١ لعل زاي ضرامم دجو ن افرك ادتبلل و لعافل اىزصفل اىذانسالا قرط ظنا ؤ وتسا/ذ| لاقي نا ظل اذ ريلعدب ازدنؤل دموملا يعم ناين ورسك ١ هر اةدانسالابملوقفرتبلسو ارتسابكإ ميس يعز مفل ادرلد مشا اديس . رد وكي مهو انههد موميصْرُسمادإب ميشال ىف وشحت ا هداف |اهتئيصالا . تدوعلا دوجو عم تعديل تمل انال هرينع رهط اناو قدادلل لاقابك 7 ' علب بكر رفصال ظفدل جيا تصدغملا كد لكت ماع رىي6 م 31 ظ ا نتف دوللاما قوفاؤ هاتنئاال تاهكشالث ب ىمكد امل قاد لكلا - نالك نةنثالا3 نئاشترم ىادعاص ديول !بهدزف كابر وجو ملحاعوم
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 دانسالاو وري ة يمهل اف وضولابمدوق يامون اه 0 1
 متمكاوم جيسنلا وه دانسال ان امهضعب لاؤو ه كل ذل يرخاؤ ور ماكي ضوه 3

 دول مرا ف رمسنلا سيعوف سلا يف ىقلا ةرشاغل هزل انه عصيالشا ظلاو

 ريك ردد .ارلل زعل رسمتك كلل امرشوومل هرج هداف ف لاو! ابدبس مئسلا 1
 ل وهدا دْعللللا بايو نسقلال بيرتلا ارجإ ثيحعرم
 - لإ هتوكسس عهاسل اذهب دارملاو انه انسيخلم معن توكسلادعزقو
 اسالي )ناو توكسلا ميسا ذل مالكم اريسعاوأانسح

 يدم نريال دارودلل لسصخ مالكا فيرعت ىف اكتم ارد ف نكلرتب املس ْ
 يل زاك لع: رمل اع وعم لومخبناإ ضرفلااو مالكلا ةذرح< ل ملكت
 اوبل كو كل دنعاطنفل فدرعنل | ليل دب يساسل ارث ولكمنم

 انسحرلكتلا توكس عماسمل اهعروصمل مت فلا# كيكب روجسم كلذ
 0-1 رابخلل الوش ريلع قطا ناو دييهنلا تسلو
 اذاني لفاهالكبركاريرمتت يفرتجالومد و الرجب ثيح هر اظتنإلا
 +. هسا يسصل نهد يصاناضوعلا وهاهي اتم انواع, تالضئلا
 5 .« ماو لكم كب روج دول اعاضو المس و دولاب انعاج
 ساونا ولا يسن يسد ةقاشاوزما
 هل خ دما. مه برعلل نسل تلاع اضوالا

 ا م ع ا
 ثيم عيضولاريهضلا رههراول هذ يجمل بكرملا عضو وهل و سذ 0

 دولا ص خانإ الا بصشلاو د شمل يانا ارثع عضورلل جر
 لسير رئافزاجا عرخمسشت سالي دال نإ عمل !عالببد نال ل وضوب
 -داحضياومو هيؤتطساوبلب ئازب ديال ف رجلا لاميالو" ميرقلابال ا
 لمد فهل اذميزعو ل عضولاددارملا فرالعر اجلا سب قرد لونا
 كيراقوماسلا رتداؤإدوصمم ردولل اح ديلا رخل اعلا لإ لع

 مجود رعرهع-و صنع مب كلا غاطنللا ماككل هاذي يي مالكل همن يذلا ْ
 هدصف ىرد ظن ادامالكمييعم متيوتد نوكدو شللوما 'رنل يزكي و اهلك سد |)
 نكلو تنس اش كرين فلل ايا كرا يحال دود افلا



 ظ ديعست ظلافهوكومانلا ليعرصتف ار اذا ةلطما الكر تيهش تانج سالك
 و رططخاو (لبزنتدمب اهددص اجبط اخا ارسم كلذ ف لخريف تسنلا| لسوويماسن يا عي اسلا لوك هدا رلل دصتفلا طارتش ابل وهل يعولو امالكأ دمت
 ول ارهيسضتو ةلالدلا دييعضوب لوقلا بع يس لوال ارهسشضنل كي 1 تالخنا هتاضتلا
 اعز وال اانبهايبو علشعزدالدلا ناوسرو املا لوثلا ىبع يبه يناثلا يمملاب
 نعت كس رنا مزلرصفلابعضولارض ثيحشال كلز ف ىاثل اما و ظملد الا
 عيض و اراد ون ريمضو زلال دناوم الكل ارتيعصضونالداقاد اكولخ عضول اركد

 اللد ٌمهرنعد هارد فر عننو قلونشلاارل وام ميلع درمإإذ شار يرقد سني م
 ناو رعضوزلالدلا انا لوي اشار يسم ايرسف ىذلا نا نكمئالاو اما ظاننب امل
 يانيالف خدم بدرعضونل ياريمصو ملح  فيرعبلا كلذ ضرمتيرا
 ريظفتما 2 ابد ضولل لغدال لمتلا م 4 يف ريلمملا فالك ٌصيالقملا طسوت
 .. لهانال ةزمملا مع لسوابلث ماركت تخوزتلمب طورشإع مدل ياص_لوفدح ىلع
 انكر مومو ا ذحا نع سم رسك مح ان ملوقلوابإلالياقت ل تلدوقول ةقيقحلا
 ' ركأسوسبو عيرمعا اا نلثاعتالاو لاحلامب قيلبالانم مالا اهسيتساو
 راضساوه و قونل اعضولاب لل يمض و زلالدلا ءاوهو لوألا 5رلاو وهرم
 ةمسسن داق ال لادم و دس مز كت وض و لا ةانبف ل عض مل يكرم اد دارئالا
 ' ١ رّدوورت ساارداصلاو دبز حم نرداصلا نأ لا لكلا اداه تكرخوي د اهي,
 مث ذاع دز طفل وضول استلم رل عوضولا نايم وم ىصختملا عضول ا تالذك
 تاذإكل مث اق ظفل تعضو لاق اب عمصولا رييعوب يرف فاصوالا اس نم ماكوكاعا
 كركي ةرات دعما ف ثدعلل «مماق تا ذ ]كل لعاذ تغب تعضوو امابتلاب غصت
 . نيا كرحو لوعفلل ساو لعاخلا متساتاهنشمل اءايعونوورمتو يرام يصخت تن مهضو
 'ش 0 1 5
 ةلالدلا مالكل الصد لخدم ابني عطوملا سبي ى !رتيزمعزلال دلا انا ىلع لاصيإأل كرعلا .صرصخو مه ظمملا منوف يظفلل ب دارلا لهلف منام لعوماسلا دنع مكي مل يعم كيل. بيكاثلا طدرهتلا رس وكل لمحل مالك ف عطولا بدال سيلا لع
 0 8* كلر درمإل لوشن اذا مالك هل لامي لع لادل | بكرا نا ءاضم يق لكتلل ةاح. يلع
 0| مدد نسال لخد ال ةابيحلا لعلا] دل دا ٌميدانسالاهداؤالا ىئطرش ثحد انس الاب دلل ملا لوق
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 ود ديز ٍيضرثرعم ند |ىيلكيل ذو ديز وحس فرع لوطرُص اناكا او رلكك ل ةططمصل ف ابرد

 كر رخل فلا لصحلم 5ك دنع لدول ذارتتمسنلا سذاهرليع نق ونال عصخأللا تالا
 مايتلاب رفصنم تاذومرو اة يس زفرعموه ميلا جاتك كذلاف شلاماعدااكذلا ٠

 اهرسو بدلا رتْمدكَمْؤ رول عماسملل قيبسب ل ثديح كلذ عيب ةسوضلاب صف
 يلاةىصحّسلاوضولاب عوضوم ,ناانلخراف قيس اكزعون نكل عمضو تلال دنا قحلاف
 هاو هريعضولاسومبس لعل ف رتيطقمل ابريمجتل !امالوقاوامزج ةيلمع تال دفانتغا
 رخلازهو ريلقعتلادواوضووه له ىزج م فالذلا نسون اسالد ا خشم هرجلا
 فسر و مالسالا عد طسبو موسرنيرامتلا هده لاما ناب طسافلافلالعدرسسف
 لدب ةمضحلا نب رمل ا ىادبجلا ل وقد بكرللا طم! لعرب اع قرانا ا سين اوزيص شارو

 دش عاجلا ل نكوئاشالا مسا دمب لاب ىلا نارممش هلع ناين طعو |
 محبس مد طفي أف لخملا اوه سدوحلا عالطصا قلل ها ملوقوة اجلا جيل سيلا .

 اميعةاجلا دعمالككا ككل صالاو او دصبؤباسلا يانا اهمعسوماب انتل عئدبو
 ظنعللا | ذب مرضعب صاصتخا اب نلف ةرابع يابولو يا بكرا طكفلل ادافموه
 بوكا زمرشلا قدام وس| متدرإ 2 ىرتبملا ]هاستلا ةيلااناجإل مالكا ذه د
 (بلعؤكا لاشي لف طرشلا لف رن فلول حلاو: صلاوتؤصلاهلجتأل تانلابادوصمقم

 ىصقلا طارش سلست ىلع لوقاوطرشلا :ل2ىال اوم الاءانه يئساوجلارعفدومززك 2
 ' يمنا الو ريالا درت اله درمملا ةلزه لزس ىل يذلا سكر اددارملاف تاذلابدصقلا دقي 0

 اماوررخم موفقا( وصومو اهإل ان وكب ادااوطشم راو حاوصموملا ا نكَو ةنربجلا الو
  طمل داغاعرضمد داس هذ سؤاذ تيقمل ا .حورخ كلل تُملسا دّمف طرغلا حج
 نيت وكدرجيل 76 جو روب اا نسردص مالكه ىئعل
 يه وصرخال | هزخإ نال هول بولو ملكمسمر دصا حمس لك اولا العا الك يسيف
 يوكو وتب دهب زعولو ضوتياع ركل هرايضالل ماقملا ساق دير شع ٠ ل

 . اذكوم افىالودب يق بونتلل ضمت ملااكازلا ٠ ايام وس ظدرلف ملال *ه
 . ليعاتاد ساضملا اهرخإ ىلا كلذ لعيبتلا مل مالا ناكو اقري ص عرع تكس <*

 هين انلاوديز لالا نيتك وبه اسيركدو رِسرْعلا دوهول ىلا ةدعاق فالخ
 ارمدوأ يس ميقريتسلا هربوو ىصول ااولزم سمان فصولا يفي تلارتعي مل ملا:
 ميج هوي و نيوسلاد انسب مرضمب ك سوت عهجالو رسل دز ورب مدع لسل دب



 اذ

 تالديفمءاةديز لاقي اب ٌحاق بز ظفل لع ديؤم ما عصي ي | دضمرنا ق دصنو 1
 لصق ال درفم ىاقدب يو تلعاراجللا ا لوخلا يممب تاد :رمملا ف قدصلا
 , نكن اانكع3َّ دصي ازكسلوق سرظلا نا ملجم طوسبم وهام قعاطمولو ٠ مكتمل داقتعل ىفاموا عقاولا نقف اومرتيضُملا قدصو كك ملاذا هله ناكناو
 (١ ةظنالافناشا.ا بز لعق دصي لاهيا كيا ذاضتق ا ىاشلا انكم يضم ب لوالا
 "4 ظاورنع كطنتال ةيظلمللا كل نكظ نحل رئاريلع ق دصي ماقدي سوس شلنسن ال
 ١ 2 < ريل ةدصي نالاقي ىتخوماسلا امك ساهل ةدافالا مع كْمتتان موك
 7 صون لعق دصيرتألاقيازكو ككل لمي نم قلطبو لاهت اراوجب عونسم دم دنا
 ْ -وقرضول من اقدي رسظنل رنوكا نع رجرالالشم مانا نم بيكرتلالهرو دصغنال
 تاكدوصتمال اهتس اركملا | جود رهتسملا لاقبوداب مل اق دبزاهعا لاثمالوا
 . وهرلاقيرف ظسا لوطي جرع5 2 تاحالطصالا الخ يك و ارهاط مالكل
 رزصم نيبو مشب ااكأذارذارشا ىككو هرميهب مرج لدي جزكإال ثيرقتل ا نإ سنج
 ملا جركامكم دعب اصلا يف لُخ در ام مد رجارخلل | عهد مشو رم صوصخم مويع
 7 يم همللا 6 امم ينو سلتلا قل حام
 ةريكيجرقعلاوزلسلا ةيحلع لالد باغاكم لا ىلعتلالدلل ةعوضوملاتامالملا
 4 _دابسلا ارب اهطبق مرتمد الدم نعاار دق هايس دوتعلا ىف سرس تاكو
 حر وضومزلسرم ىو و مياسبسلا بناحي ماسرإلا متم رسالسلا عباصالا د مايرإلاو
 دماوب دحاو لكم الإ, 2ئالثلا ةضومقملا عباصال !هنابسكب هو ثالث ىلع ةلالدلل

 ةرهلذلا دكمييبطيد وارثوملا يلعرمالا زلال كميل جوجو بظملا ارمعلاو ديظمل 9 رضَتيِهْصو هزه الدم _كذامدلهملا ف ةرشعب باسبسلاو ماينالا 216م ةلغازكو دج
 ل | ٠ هامان دملوازه وجت داملا ظللت اذاالا مالكم لامي الف اناس ادصاووك حج 200 ةوللدارعللاو ٠ | ذك ةعوضوم اهزاب لعرمع نمول وأ تعيبط اهاضتق  ةراك مك 3 يزال!” ميبط مب ظنملتلا يضمقا ىذلاتالرتغيبط تيعسر دصلا عجو لع جاتلاندك ييطلاو للا ىف لمعلا زيهضول اظمللا 1 :لالدو ل جولا لع ةرغصلاو الع
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 ا.الكط ومما نم وذم بُكرلل ديس قرطيال اذونمح ظمدلا نوكو دعرسلاورراصتخالل
 هاكعنو صكرتلا رك لف زجاحال لبقو كلذ فعاد ةداتتلا الوه مب جرض امك
 ناس ىف يشمل رنا ليعرسكسلا لد مدقدلل رعرخاتملاب ىفتسيي ال رن | ةدعاشلا نال لقب
 دبات !اثةلرنم امسي ا تلزن ست لكومو قرللو فندم ئيرامتلا
 وت  ىنيصوساررللاقياكذلاوه ىديصتلا بإعالاابلعربطي
 ميال ةتاواا تلج ترين اورمت« دي سو ةظرتزا وجا و

 تلالدلا ةدافالاب دارلل نا تعامل مال ! هال او وكانا فالخ بطال مولصملاو *“
 ممكفاوللرِضَلل عقاولل زةذاوملا اهرنكو مولمللامشسيو يبل وا ةيدارإ بسس ىلع

 ل ومد لفعل اب ديفملا ظمللا ىاديبنملا مالكا جرخو ىااقسلابدضملاو 2 دو
  رملاةكاولوالا فريرمتلا صدالو طساوه «دافالاودو ةدافاكنكى !«داخاك اع

 مسد مالكل | نعرجار شمال | ىف مالكلا تال ةداف اكلفملاب ديفملا هد افاو ى ا معامل
 املك انلا سير صي اعيش ملانلا مالك دروع ةداذا مالكلا مرجرعالو
 رصفبالا١ ىالكلا سه_جلرخب صودرصبوهن اهيف امي الف فلا ارامتعاب ءلعل

 .ضمب تاماهيو - ريفانمالكذلا يطملا نعؤتلل ابا هدربستلا ىلوالا
 .. رمعمي نم عمل اح تانج رخو محلا وه امىلبع ملا شاغل ف اضير دصم هرويطلا

 _يعلادلا ملل لاقي اوال متبع ف عقوام عراك وعهد اذا صل عم اروسطلا
 اهناوتالاادو اصوصنم عا لاناو |معلاب ظل اوههام لع مالكة داكالا كلش ظ

 ٠سببالو عاضل انه بصنلا (.يف لماعلاوذا يصمم يضم فرطا نبيكم 2
 ادلزصالاناليمفان ُداَقس املمهلا دبعل لوقامل وتاعاو ضامزمذ لع بوه د ظ

 17 رياك تلق ئممب مسلوق ف لوقا لهل و فوزهملاب لعاف انواقسف ان وامس يبو
 .عةرلا هاربا ىعمسبب الولد 05: ملوقاماو ميضم نهرب ل ابرد لماعلا اكو صح امع
 ط ارتساديفي نينقحلا ضمب مالكة انلدابجرعرش يئسملافاًسلد اجي يرشنلا متاجو
 لشولو تلق ئممب لوفاريلعل دي فوزه تيل قتدوصنم يرفاهلماع رسضنات

 _ ل وفن نإ ثلل و شع مرخل بل اهلا نكت او اسسيفن ن اك لماحلا مدمن اًمنككلا ش

 رم اظاضنقا هيل اوم, ئيضا اميل شد بيسنت يضفي فاض هالو !ناوسق امل
 امنسيامرياغ ىظام منيان و مضعو اهنع الما عراد بوت طرلسلا يصمد همر
 عغئامال هذول وصل كلذ ئقمسلا فاضلل مان ل خدر شع صرو كرو لوصمرلم

 ل بن اد عشإر زازا ديفا

 فلوع يثبإ



 طاقتي لذه اهلوطدم زيإامقتساا مزليفرتيلاقتسا سو اهلماع م دقن نم
 + ةلافاردحو ,لوتكصلل يلع مشيييو ىفنلل ا. قلتو الامور عاف تي /لقنبالركقلا

 ١ ل فاح ابرلعا سنان كاد | لجو نعرلومكألا ييمسب ىلاتو نيشيعلا لالا بضنيام ظ
 ١| ازيخ الاس تزين وعمل قال ىاندبا تلسؤك ١ الا
 . ٠ ملل ايما بتر طي ايا ذرصلل مام نيشزجولو ياارخل موزللا | "5 هنمصقملا رقرفتم < اانابب نفل تامتسشمو قرفتل اوميودادبلا حدب و ينام
 (  ههلؤي بيكر ارك ناكل و لوقي ها ىلو الآف رئازج يع بركس قوت لعارجلل "ناي, جلا
 رمارتسملا!نإل شلل ذزملودوزما رتيثركيلوتلاو قيتانهرض ععوبسن ويلا 1 لسووزسم هدازحا مرزوقك مالكا ند ةرجال اهالكرد وكى منعا طرتن جيسشلا ب نه أ تحال اعكرحس ماكل احلرتل ىلا ىلطتلا سرح سفشا لص أ ذم مملا واصلا بز بيكرتلا لصحييل از زفوعم بلط ىلإ سطنللا في وسن يق
 | 010 وطا تسلا يخل اوكا و يدك لع كرسي | هع
 بكر ىوقش رب ظوفلساذدإمرل نال مرضمب نعرتش اهيل يىمعلا هدافااءيزع
 | | صللس ةواهارايبإوهاغاو حايتحال ايان لخدال لا رسشم رح يببجلا

 00 لصالاورثد نم فوزجلاريوخلا نمل اميزعافما مسا ةفيصع ةروسك مااا
 | ١ لصالاوازجالا نمراحو | طارح ملاق داو حاتم ريض سالاحزمكإلو هركذ
 ذب وارجم اصكذف لصالاو ىوْدحتنه ل احو) سدبلل | نمان_لرسبر لو !.ئعو هارسعم
  رييصالارييعمتلا هرامتسالابىااز اجب ارحالا هدرا ىلا رعت حوتفماماو ففا
 اهل ملا وز مذلا يوم قتيلا :ياكلظناب مسالم دحادلإ لكأ قتيلا تاب رمل .نم بكرتب نمه مماكلاكف ثمل اهزنم بكرتي يلا ارجال ادهن
 لو |عم اهركذش ك١ مذغتملا وزحلا لماعلا ىلعداركذ لإ انتحل ىلع ططعامإ ٠ لاقذ . مسلي مسقلاطالوه مسالا كلل دو ةيردبشمل مسازهتساو دل ,.اتساو ريذركأ نه ثم يوذا ئئرجل قلعت ناككاو لكؤ قلصتلااصمب
 ارجل تاوضملا رعافطعامقن مب ا قادت دوت تدان و تفررمم
 5مامسقال اعز وكلا ىوعد ىلا هاجلا يذل اوه مازكلا ىلاريهفلا غادر | مالكل |
 - ريسنلاب زئالثلا ىلعماسّشالا قالطاو :ماككا شد داري بيد لا هضدال طمللا عجرتإلا
 ايلا يلكلا ميستمت نوب ةشالثلا تحك قش دك“ عيلكل وه دمسيشملا نال منيح ابل
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 يل ازكمسقت نوم اسقال امرك مخلل ىمكمطباش يذلا رايز جيلا
 رطقف بشحلا ف قمن || ر يرسل اكهاسسذال ٠ نم ىإ قيسستملا رس قمح الف انجب
 نم بكرتي دف افدرعزك !اهميحنمزل بتلك! اهعوتت ١ راها الو
 تشرح واهم و دير ماقلس سزل او لمنل انموإ عاق ديزكط تف مسالا عون

 700 ل اي ماعلا عتبان و لم امأ لون جزتنتلفونت سد ظ
 وه اره ووعدا لعوب ومازككا هعَرش انددز ايغايدااولاقام سايق ىلع

 هذشل لعل ابنهدارإ) ١ سساو | هونم بلرتائاومزو سفنلا يل !نكيطت يذلا ٠
 مثرعلل داضال دوك ادا ال ةر وميشسلا صخحلا قط وم انه قيرطالفال او ماقملا نم

 6 ذايئىلا :جاحزل فسم لا قرود يا داس ن تافتلاالو هد رطخلنا

 لصف وحبي ملىذلا ىلع مسالا صخادإ مسالارعرنإ لاقينا هم ناو دمل ا

 سضمجوباوهدار ىزلاو ماملأ مسالا قرلوخد ىانيالذزماملاوشاناودب تا
 ٌطلوتالشم بزطلا ةدافا ف لمسلا طنا عزفيلخ ىادئلاخب 2 باصعسا " ٠

 قبيح وهام لبع ىإتكسإ نعضاخ-.. مام لمدارملا لعمل ظل ليعدتل الد

 تكمل لولدم الش ردصف مانعم شدارلل |هذلا ظل نع بللاذ لمتلا ممساابإ
 كلة اموو قييعلاوهارم ملا تلال دش يح سرب مل نإ كنج وس

 ضيارشاو رشاوحو فوضدالا ع ىلا ىلاغ قاتل اوه قيضحلا نا انهن

 ةنمإل رمد مس | لوف مدع تيل مة مدع هز يلدلا ٌتريلعر اعل رشلا مالكذ

 جوف مسا دش للا هراسرو .٠ بلاطلا لع لوطيام فلل دريت ريكون نون

 قال دام فللا وشنو كل درو م لككازحرعو قول فيلل ىلع رذرطما لمشلا
 كد ابشسب ىممزع تلد روك عج زطصالا قو دتالتلا ىاسقالا لمتد يسم 7

 ميشحر ارم ادّمف لشمس زعافلا مسا زهدي كلذلو نام بوش ل نم لم

 نبونل عر وشو عضول الاجل حالم سبل ميش ارش !(ناؤ سو مولاه ىف
 _ يعم دار ووملا والثسإ امل | نم نراجع نيقونت ئيمملا لعرتلالد هاذ فرحا
 ل اهننسالا طرشب سكك امضو ئمللا ريت لوطلا لي لاهنت ا |بسكول و ىرب رحل

 . يهاوقالوتمو ٌبلطل امله دارلا هت هومهوردصلل حعسانشاابض لاوذإ

 مث بسوو هدحو ملم بكوتي دق مالكلا "لور ئوطل ره لق سنا ىئعم

 . اههانمد عب اؤ سحاودغو مز طْمل كلذ ىف لخدف اميضو نمزع نا ةفاريع

 ماع
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 راسل )ناش يد ماسشاالث ةدريلرتسنلا|لااهممدصقي ماياف نوفل ديا رفقح اءىلع ئدر امتلا رمت اولا لاعتالاكو لضاك سيكل امدالا ضعي ٠ عع نزلا زيان ناو عوطولا بسكين اررشال لمفلا عزخا ف دارتفا رمي نص وفو رج
 فرعل سال موكلي اخاوازكه عنصت فرامملا بيتم قارؤورطم ...٠ مرملا البد
 ٍاهت ره نم نارمضعب قادس فالحل رضا بلان ا نول و كلذ ادعت اهعل ا يفب وم ٠

 بلَريو كلل رام اهين | اهمليع ق رصبيلا دسز ىازوخع ملل | فورحز مس اذهه وامحررشع 0 طغى نحيلوتبدارللا لملف ىرجلا بل خدت لهذا قمل فورح نعد ارتحل ا عمدالف |( 7 ,لارجلعلل يمل اجد وش د اكرا اد يمس يع زلارل اريثكك| هب دارسا نا ثرحو رلع ١ رفوف و عراضملا نم رهطؤر مال او عراضملا نال عم املا مرتان مدعي رثوعا مرقو ١ مولسرابتعابايطام تيم ضاح ددصلا ىل هجامتحال لوصوملا مساب مهلا لطضلا !ةربإخزلاو زعل !فالخب رمعدت ةراش ا بإ رجل محل اهرب راش لا مس هنوكيعمو ريل حام االازه نما :ىاازصوخ مشل صخشلالهراتحا هير

 - يملا و ىملاجرل ومب كل ذنعاببجرخلاذ لكبر !اهينيع ق رصين ةماممادم مالكأ
 ال داقزعب دقولاهالاست رص الاول هملاو معسالا نم ١:زكؤع هدي كاك ارتشبم طياورعودب رمصتحالو ضياورع دم وديز اجل ومالكادتب ان أكاذ ا صم! دين اح لامي الفرتمل رع [صدجا قوتنا تنس انم اردن عرم دس سدرل ا همت ال وعجم ذا ضآ / دلصمع طنا بشل عازلو يملاجرلوق عصقرشل ايمي نةوتي ىذلا يد اودي
 دبجلاؤرعملاب صنكدخ د ىنا]مكألا اه اسم انو دق ايمصطصال ا ىيادجال شل هدم اموادنتب الروكدلل ذم فوز ل هاذ ماقدين له كفوق لب موك ا راف امؤعاريرضنول وراه قببحوالاو لصف بيرل افيدك لعن اهدعب مسالا كيو لمن
 ددلو لك طي اماستق| ثالث نكد لمغلاب صم ثدرعتل ةاداكزعمهّزاتو عقرلاو . صن غن اهباوزلو اناكزعشلل و ملماعلا لعلاورجلا نوركسب صاخل لمن المد دقوشو مسالا نيل ر مرد مسالاب صمم ل جازه سبل له لع مالك اورتشن اهمال صرت ملهم +
 - مذاؤاو كوتشما سن هطاد ادمن رتكت ظناو عراضللاب:صمخ ين ولوك دقو

 جه باغي لاوعالا نا ىلإ و كرتشملا قبو ورحل ةزئكىلا ةزاشالل كلل ذلهلل و هده امل 5
 تفتلت الف هانلكام ازارتحا مدوكمجو تلعرتزرتحإو هما عمددب منال 56

 يك املا فورح بابان ةدوخ فص نيمملاجلوقزمجلو يناوتلا م

 و



 يال اهناف كا ريطكازحب تاعك . +... شل غنام اديس وفرع سف ءاتاساو فرحلاو»

 ١ تدعذف |اهيال زذاضالاو .وعملاب ةعيضفلااواملا هدم لامي و طن باوحوف اهلا

 نم < ماصفالا سنع نعمفاايمال ويصوتلا بيكرتلاب ع صئلااًعلاو فو زديلا لاح
 ملعب سيوحساذاهالوازهلا لعب يقف ثدذلمل واذا طشلا ةاداضورندقي سرمد اه

 رلصعإزب تاذلابدصنال وجاد بدق قداس اجلا لمصُمَت ةداراو قمحتلا بق >,ج ٠
 انلاولاقنسسحلا تاج داو جو ره ل وق ؤزق امزععن ا فالك ظازهو مخمل اوه 2 ْ

 ديلاهإةفرعحى |ددرعم ١ ٠ عم نمو ىسومب |وريطي ةكريس ممصت ناو هذهد

 كلذلوسي صرعبت لو قبلك يا تن د جيلكومن يذلا حلا صوصخب كلل ذذ امسح
 تلولاب نوما لؤ لكي صم اهيندنيو ملانياسم نايا قشلا ميشسق يميسق

 يركدللدهمدل لاف يامدختلا .٠ ادعو رمل وق تغاناجيمدشو ادرتشمارمع هياسي
 5 ]بقي دلعف ازكي ارنوك ىف ظنا تامالملا هذهدذا مسالا دازف ا عمجدرس مناد
 32 لبعي دق طمللااذا لجيراستع اداصزم عا دال هدعن اهزع حدة ىضنخلاب + ."٠ سسوئثلا

 < لمه رابع منخل درمهنلا اواخال ارد عهذ ا مسونسلا ىلع سي ضياواص,مود ضننحلا
 1 لييبعت لع رك عميتسانلا ايا ئكفلا لوخد هاربظر ورجل ييرصبلا و ةفولكا
 يبل ةرامع ف الئ زفشمل رن لغستد ةرسككاو لفسستلا ضطنمل ذا ولع ني د وكلا
 ففرغلاب امان ومر هلماملا يمس لاصي | جفلاو ابل اوه و لاصيالا ,لصارجل ناد

 تنال سراشاتدينإاذاو. ......ظلاوهاملع تكسنل ملأ طق يارجل مسا



 ٠ قنينيبسابلا اف قرواحجل اة لباعرنع جوال ةيعستلاو عدوتلانابوداصالابامو . 1

 طماعلاو لوالا صروشلل رئالم ايف لمامل اكَدواضالاب مسدوف قامكتلالاانأل « 
 اا را يدنعرظملا ركك ل ممدلو رمل ارمدّمنولو هرخار ف.“ فال قمعلا تك افلا وهده ثلالا ف جهلا ر والا ف لماعماو ىاذلا قويوتملا ف
 ةيراطلاهةرسكلا عز لا دارس ان 1 نسكن ضمد يد تب )عنل ةرم سال زب دمدا
 جخ ممفل ثرحل وهيب اعوفتسم ذا الو دهاتل جيكهلاو اريريومتلااماو

 لوش ملابلا ايو رسعلا نم تطيب رم ا قيام 1
 يصرموخل ورح ن [سعهذ ةسافتلا ياض مالكه رسأل نع هاب عو شمل 2
 ا تاو .. اه با انو ةرسكلا ضاع ب دي ريانا 0

 قربك شتر فحل مدارلل د1 تيدرعتلا يرو دالخ ظنا نطننل اص دارملا دوكسي ١ |
 دارلاف ةددازنتناكلاو ريلع نقوتي تع فعلا قإل يدرعشلا ئتزخا ىبو 0 /
 نطق عظم ]قنا ارودلا اج كركدلا دمعلل ىلإ ةنوكتف هانعد ضنحلا نم ١

 درمالف ةركلا لماغ ماهل (رصدارما هزم اهلا لوحد دنع زصالاو ةدبازب يرعتلا ف
 نيياوابب ركرص نمو امال شان بصنلا لاح نايم ةرسكت ثدرعتل ا قدص

 ددعف نعدتا تناك .+٠ تتار ودرس هرسككي : نضنغم قلطمرب دبز هنا لماع:
 ظ لوف رظحال رصف د كلل و مسالا مب نرهتي يذلا يدكلا يف مالكلاو نيلآسسلا
  220تاراتعابورخل عنمومدووللعنا قلارايمصواولانازسديونتلاو ء:سينكاسلا اهلا نال ةروسكلاولكلا يفعزماملا كلل ةلوخد ي!لوخد
 ىدلطصضاكانونوبرو .... عقرلاو بصل و ل وحرك شد اسال ل كا نال اد د

 د اسالو نونلا هذمه يعش نون نلطمرع بلم نونملا لاخد اغلا | ىفذالا و
 :ةطتسيب ال رسكلم نويوع مشت ة دش ان. ©: نويلاهزه صوصخرل فت نم
 ...نذا لوين عطل او َددلكَسرلوقن زجر اه هزمن ل وقي نازباقل الع يسر دلو الاعدوملاكممسالازحا ىنامرجرخ مسالارخا جابت. هدهد امورع
 ةركوملا دوملارلخدت لع افلا ريسؤ ل او عوفولاريشدكا قوحنا هلك انا لمفلا قلت را ةدكوملا د ونلا خزمتف ممالك هو زودلا روض وعادل جيثكلا ىبوال ارمعسالا

 ١ اني نا قسط ع زعافلا مسا ىلا ريكوتلا بون تميخطغلا ةرمقرافتو
 ىناونل اوك ق حل ينلا نونا اذكو انما ابل ةررق ا اهككاوانون ابنك نزف طلع

00 ْ 



 فاوقلاوكنوي سورا ةقلرنع يزوذط نباتملاو لذ اع مول د|نلوك ىبامك
 انلرب بناةب اوطمخلا ئاهيشن بتكتال اهنا دارلا وزو ناو ىف ساي وهلا تاس, تيئاهت .
 هبرصعي مل لما يعانمتسا: ١ انونالافلابتكتذ[بونصنللا نومدرتإلف ٠

 ماك ازارلط ...٠٠ ابدت زبسلل ا يرتيرتصفل + لب عر ارانب تيت
 ديزوغ .  :فقولا لاملامبت لوفي نا يوالاوساملا صو عركتل ا زلكسلان ا ٠
 رول الف مسالل الس اناكتاو نول المتمم نامابا مده قولا وعى: جو

 وهج عهولملا ةهبرالا سونتلا عاوناللحبوم اماه وتد دازل و ظنا فاخر شكا
 اوهفصتملا ةدرعلا اتالب قحاللا وبر و نيكل هونت نال اسس ل جرو دمت
 5 ريهنت وَ مما صرضمد لاعاد لج اك عمر نع يعم مس الابنة وترا

 , لو تلعاك] مشل ظنا ملول دمؤمك مسا وه تفكك صو ٠.. يمهل ارظن
 - < تيباوضالا3 لاعث| عم ومسام كلل ذكو اياه سممربلعرب ديرب نا شنونت
  كاشو ىسايفاده سوئتو ريوسيسكم وب موتنا لفل رصوخ عمو انوئم
 نا صفد عابسدب ىااذاقروكزلل تايم قحال اونب وريكت ونت سونتلااذبل

 7 هوس يدير اًاوس سومومروزمنلا ظل رلودمرياملمملا مسا لاقي وا قب
 اعلا كلل ورع ب اصلو نب وننل جوزف صوص ثيدحما تاكثي راح نإ
 سي, 0 مداييع مروري س|1خا ردا الاامع| داسمم ناك اوزمملا ظمل ناب حومشالا سخيف
 لو“  المونكو تاواسم و لول دملاةلزئعلاردن الي رئت ممر عرش | لانو 1و2 نيم
 نيبرطب ايل ب دصق هيونت يازلباقملا سونت لحما ذسر و نينينزمانو فلاب وهام
 وسرد بزعالا دمي ديار نرجر ورك عجن |اركف ىا نيالا تمول و ركذملا عج
 1 20/5 مارعل دعب دبر فرح عرضرلا لب | كؤملا يجشي كالو اول ا دعب نونلا

 ٠ مجارعاثيخهرم ع زف ملاسلاركرذا وجو زصالاا ليعورعلا من نم ميلي السل سونا
 'أ>:< لوطل عاَتحمالكلاملل مم ذر يلا لاقو تال بزعالا صال اذا ثورملاب
 ناسرعم ! ذإ س كيوت | ذي ني نيونتكت يسم سنن اذا سرضعب لاقو | ذه

 قالكرب يع اذا م تيان او زيها دعب رجوشابهودرمو رك دجي دفن صن
 , ونت زيهعلا لبق تاءاسس سونن لوقاو زيهحلا دهب دجواط رص ناكولف
 //:3 نرادو نرصلا» _ دمج ل داع نين ونش كلام اولا ق امك معلا لبق اية |ىتنل وسو عادل ارظن نكت
 ١ 0 جلصال ظنا ذا الا لياقم سونت داب جهاءلاذمب لاقي الو ةإمانالعزمج#ا

 وص مت ذي



 ضدوعتلاسوننلخاذمروازكمرو”ليئم وب لس هوكذو ىاذشنحو تدل
 ءالتيلان ا سئدازتملا دحا تف ابيض نما ىلإ سح فاض ودا نع ضن وم عند نكت
 :ىذا ةرسكلاو شارارعشل ص اخ ماعلا رذاضإورف الاع دليلا اذا ةواض |
 نيووهددع مالا لع باع) ةزيكأل نينلاسلاانقدل | نمر ارغل نيكل اذل الع
 انه رماه رك يا ىو اهكذرح رع ضوع مرام نضوملا نبوشت
 مثداوساعقباس بزلعالا يع نيوسشلاب يراوجظصافرارجكرخالا لتعم
 نسومتل امي نييلاسللا ايلا توز ايل ارربُم تلقشتس !لاقمت نوال اوسر و
 نبورز وهام كلل درع مةكو از كهراضف ابرتعاط علمنا انعاض 2ع ..ةريوتلاب ىلاؤرون املا ممل ايل ا عوتر, نرد فصلا عنه داع دوج دنع
 البوس إحورع لوقو اهكبسبانتلا يونتو قبس اهمال يومن وكبسالاب مصانفل سونتلا ماسق | سون ح+سش نيش ذيتل اب بسحلو سلع ومن ٠ منوكرو ا اذ

 ١ « فورصلا»!ييش ءلمج |ججاسن لع عجوطفلا ظ بطرصت هز وزعلا مروقوطساي وك مييضلل ىدانللو ةرشعر دج لوك ظ 2111111 د ب كول
 رانا انلق ناار هلا ىفاككءظفلو مدارس قطش رت داحالارغجلاعيلكلا نا ةاّيدل)!لوقيناهوللا ماللؤو فلالالوحدو  نينككسلاكضرااهل كرك
 ا 1 11
 ممالل اومن نيدرعتلل 0. 1 ات ج09 اطياز و >وع نك عرذلا ْغْفْذ خص ةرمج ترمعملا نك رجل ثدعتلا رسولا © !انلغ تااذكو
 نسمنلا تبطو ملوق ىف يمل اكرييشتتلا ةصيلولا اعنالا ومالعال اليعجلخل دلاك لو اجرو مال علال أك درعمو | لوممملا مس او لعافلا مسا لعتلخادل اك ةلوصوم تناك اوس ريما. ونس الاريغ لا مدارلاو خ جرتز ا يزميمنل اذ طتمد
 نك تاره ئمعازكت لمه لا لوقت يد املالمنل ال عابز وجدل مسالا ظ هش الذ يعاب فتسالاامار يمل ىفم| ل لمحو اسنفن تبط لصال او سيئا
 عر زدا ىلإ درايش ضخ ورحل وخد و هظناربحدس كلزكذإت مالهو
 ضنا ع مطعصمد و نلال | لع افولطمم يف لوخد ملوق تاقلمتم



 ةزغلاؤاكرحاوإلاا لع وخدم عصر مناواتنج ا سنخلا ورح + ١
 9+ _ نيس الا كارلو| ىف . ... .سالا؛مليعلضدديال اهبافدصبو سكن صنت الخلا
 اح صوم كا تفان نم تحيوخ عني نربصلل داع: لخادلاكالًانولد

 ؟ : دلوبزصالاوريصلا سشب يلعرسلا دو ذلولاهنب موكا مذ عيل دلاو ٠
 ١ بسسيئر لا سيكعو. ... .ريعلا سنب ريد لوفمركويعو دلولاا قد ربو لوقس
 1 سكتن |وبازلاو لوالاب قلمبامرخلو ىخالاب قلممز ام مفرش | هدارم ىسبإملا
 اى تافانيزويطلابمرقنلا ريضتفي كذلا بيترتلا يا عيطنل يسن ىنيطلاو
 فقوتلاريووسطلا مدمدو اميرخإ ميلع فذوتتال امهدرخا ىلع زيطلا لق |مدصت
 . لباد او نّشالا ىتعرماولا مزقت وكرخاتملا فقبادسلا سسرتناتريعمرم نك .

 اباو اخ ةكرحاديعومصال اركرح مهن يب امتدلع ماقن مرقتلاف قداسلا

 . خالل قاماماو قطبا زا صنازك ناب مدت م ربا لع بالا مدت
 . عطا غاارم نايكلل ضفنلل فورح يعمالكلا ل وطل ٠ طيلخعوبف هرعداسن
 ؟يزيبس اب اهزيخات دتكيل العله لذ لا مدقت مدعاماو نورك مدقت مدع.

 اوعي لوقا ضتتم ابل رجواهزاكف فوركارنجان ىضتقم دجودق هفدرغنا
 .هدسكووللت لا فالدج طبسب عش نلوزل !هبالإ ظدروكرلا بيترتلا ىلوخ انت ٠

 مدن رظياغا انهم نككبكركا ىيعقباس طيسسلاو ت ابتساهن اذ اسملاغرابتعاب
 ضخ مرقن لن الفلا ىلع رمال ادا .دذناماد قو بع رمال ريم
 مكرمداماو حراكا عضولا بس انف ضمخلا قيبسي اهعامتجب دنع إل سوئتلا لع
 لوطل لوقا |[ئرمجاردرخإ دبوس دقو نوردلا عم الكل لوطللف فويركت هيكل
 اسلا ةليام فاني يتاح تانلابهدوصتم ابر يضتقي ال ضنك فورحإلع مالكلا

 قارتلا عم بيتشاوزيمملابقداصلاياوجياقلطمل ىفاباهدعزيداطمتسا|
 اهضمب ١ 2 والعام رابتخب ثبج سم يح رلال دى ااراعلسا ةروغلا عمو |
 زيعومرو شلا مالك نيهنرشا ال ارامطنالا ثنح رم امش ناكر اووش اضمن عماك
 باب ىلدلو نونلابصن زلاكمالكلا قدصيل بردها لاميوتنلا

 نيونثلا عبالتم نمو ياض ضمحلاك . . ضف نعم ادرفنب اصماناح مف سو
 ىمبل ا للعرب اهريوصللا اوعماكرفو ءلوتيل لبا هم جاكإلدقو  نيحاو

 عم جالو عهكي ف للذو اعاد عمايل انه دارملا ناف مدهتملا يمملابال :

2 



 لا سبونتلباهللا لم يجو ملوقل الب اقمانس, سيلفا إل ق اوت يضف وانك
  نككداطتسالا دطتسا  :ضطخلانإفما كال امافامرفلاوبصنلاو
 1-00 0 ئورخاو تبسا لكرغو ىشملا
 ى وعيد رمض عرس الازد دب آلا مالكا مكلالاهب اذان او ضطخملا
 9 عت لك بسر نعاس. عانه دن اسيمعاو
 ةرثل ءرغ لن اكواد نحو ةزع اا كيترثكل هراكاملعمنقا دل: '*: ميسانملا

 . .نطعلسو كا سوهو ديدبس عئائااهي لكان لع اهرمداهبصن عاش االا 7
 رهتو ل سكرالاركإل ار اال [صصن صاصتخاب بتلاضال نماربو الع
 | اذه زنمزعاوضنعا مإ مالو ااههركذ بس انوادتبالا ا”مبامم نم ضياو
 ١ + دحر رووا ناضمعوهوركل هومبصخم © | هلصاحاعبيكتلا

 . ادام عمبجركل ذورحرم درحايرصيف د ط/ اجانب دوم وك ك ماصن لال دك
 | 2 قصلاراكر او تتسوضولا ضوردامرعملا لوك عدرت انك دس اذ كلذ ئسملا نوكذ اك دركومرهزيتعر فل فورحزكويدلل نإ كلسمال حاصلا مسالا زيغرجي فورح لونا
 م موزتسلبغا ةدعاقلا ناداون احلو بيكؤتلا مده لان نماز كمر ورش ع الل
 13 وز كاناوممججلا دا ىكدلا0 ]كا سدجملا ناوي باكل 1( تدل دلا "لاف امكل كولقكدلسلا لاجرم تلقا ذا اه سلاعلا
 ظ قرا ون اولي كحال شع رشالث وا رتب يروق اماو الم ممسال ارسمي لح . كاز لاأذا |وهرتض ورغم ةدعانل !(نافرتيلكلاب ضارتعل دررإل ماتا ذنعو رص 5 ا اوفا تلاملارشع سميا نو رولا صرمكارتش
 1ع دلال سعورتزلا ى ١ لإ متلسلا ىرا ضورملا| ليف اكوبصولا ىفاذكو كا كو ص ى الضد اكسر يرسم يردن لعم الكلاو سلع رسال ادشبملا
 50 هجن ايو صل ةالصل | ابريعقوينؤضولا ضو تلقوإ كلذلو مالكلا طع ندرك هريظد كلل قسَو سوبا ضمد رهمما كظلا# سكوس اعاّقلا ا

 ١ ةصوصخشو سوىرجلو رهسس لا !ناحمال ةنيقح هوكي تايلكلا ى
 لإ



 دركمألااماادجالا قلاع لاياذكو لكلا ىفمجل دنا نعي عمق
 ظ نينشالا موي ىلا سيول مود نع تح كلاو تك سزالاوا هركذ داكدلالاسلل نام

 امر انمهليطن اموال و1 مدقت اهكىاب سلسال و نامليس شا ىاطامترسغو
 داطبسلسلا نسردلاهإ تلا ملأ ناف كاطيلسا م ديااب دوعاوخةابلاك ٠

 ادّتسالا دارادو رع لاا عرضو ا مدخت اكتامزلاة لانك احلا بام الآ 2
 2 رجلا ٌقالطإ نم زصالا بسك ام ياطل |طدنت ا سول وقف دفاسيلل ا”جنالاو

 معمر الامل قصالملا ىركل ئّشلا ةياعالا انلقتاراج يعيب لكلا ةداراو
 يلا زجو رع اكن لومك عم عج ىلإ كانو ةر ماىيلل ئشازإ رع حقلطام
 ياو اهي الا يالا ىف ىلإ ا رقكو بلو اهدسض داق اممشنك | نيستا

 دناو م3ميعردلا ليصل م الدرقللا مة صف اهدمامزخد
 0 هالرسكملاِ قحف لع لخا راه ىلادمبامن[ةدعاقلا تاك

 1 ىلاو كرك ىلا ل ا
 . انو سمكا ذب قوفدرماوكذاو لمااورصالاوردكلل كرا ز بجو حلل ظ

 ٠ رسجل | ربما اركيديرصو كرف لو صقملا عمق زساعلاو قلظإ دك دمب

 روم موش دهن اهالطصا ورمل ىذ نع قلن دم ىف ةرنواىلل ش

 مح رعمرسلا تييروك لوالاف ابره ماملا لن دحتطساون ابوه دم ىعالو) ظ

 ا يبرد يزل ةطس وب سوقلاومرواباوخدم صدم مرملاف سوتلا ظ
 بع ضر ًببسد مالا ةذخأولل ترسو اج يمللو لالا عردلا يضرم وف -ا
 جايعت ان كلو اري زم واحكم لعل هن اف ديزسهعزملا تصل وكرتب )اهلل نمو ٠ ها

 ريدمت سون اذلاسلوقاو وشال رض ققحملا ل اقاذكه رقاد ئاكمنم
 نبوي هر اجاممنل صال اؤمرمعردلا ىضركمالكتا فرامل
 لظلاف /دوامرزوو صرع كلذ نوكترحزلا لهل ورلعزملا يدل ببسب

 “  هللازع تلكوت رلوقرسلو سوملا نع سر وك صوصخيع 0 فال
 هننإ 8 رهأ تضوو يمللاءاو هلل العوم الذ ا شي

 متر كاك يونعسو لان نايك شحوهوولملا يااتمتسالا
 وسرد 5 ناجير ول عو الفتسالا نأك م ضعب ىلع نبينا ضعب انلضد
 ايداهادحلإ يا يدضر اند انعدجا و اوعاه ورم بيق عالمتس الا ةناكم

 ا
+١ 

 دن



 يلع نانو يونمللزي اجب ع باحإ] لوقا مح بيبر قزدر انلايع سيل ناذ
 العصا رئازجل لع ايلا العتسد | ضرئار مشع بسيحإ ناو سف ليعئشسلا .ايثب مليم ل ضاسبريالغ ارم بكرت ى !سضرإع مالسالا يب ىف اكس يعم
 ٠ اهرضلوا قرصلا عة ائجلاوعاميجا مد ناف هرذ ىذلا لال لوك عاججنو ١ ريكدوظللو عو اوصل قزم ناود اةيقيقح ع وزيفظلا .٠ عفا وع انهاوصتفا ناو اوفو سيعلارسطب رطبض م رمل عصق لعزكتةرسنأ ينظو
 فالكل غدانا يد رتماهلاد نب اه غانكل تخدم تحل ضو : ةيراهر دصلا رمل ا وكزب حلاو هو |ًلعو ده ىثدي م وحاوتحال اوهو
 ا بهز ع, هورجلا ساه دعبرمو . ديقيقحا ءاومرلا بحاص نع .افنو مرضتب مل اداماع جوك موب ىف ترمس ناهز ايف ةيفظلا ير اعنا نمو باق
 را عللاهزاؤ و عسورب اسما ورتيا إن امل لع امك طببنبلل انو تلا . «يصتقولا وعد ةمدغتملا ةيرعنل عم نعزفنأ ا عصشب ةرايلابلا لش ووالاو ىداوللاره لاقي نا عم تالا شل ١لاثسو قابزلامه ود, بشل ذ ١ 27 را هداف ابها ةرتلمجئ عب ديزي تيه ذوكالوعتمزمافل ربك |( دودو يلا مصار جو مصاخوانهطساوتامهدمب علال صا | ع مج نوره عزو ماعد زيدعسلا ئذل عضوي م مصعب لافو كادلا 2 ةالكتمزضعبو ,اوالا ةرك مرضمد لاقرايلكلا قانولكقتلا هرتعرمسو ماتت ناو يعداعانمد مول قينَك' اوهرطلا ذه دم ازلاب نش رح نوحي لاس قطهننال بيسو فدا طرلع نوع رقورمذلا مويا عانيدل . المر ساكبماب جورريعمدلا يصد و مك عاذمس ان وكيدقو لاتداك عاملا وي ينلااهدعب عمه ىلا نإ بلخالاو ريم نوب تفللجر بم غامرولذملاب 23 الوعفم نوي رقو تن رعبو ظلاواهيرورجم دجد ماعلا يدل لا لام 3 8 رج و اما لوعنم وكي شوانتبم نولنرف و 35 : اهيرورجج ىصو مزليالو دب يق برس الخيل جاو تلصال اذا فرعح > مني هارون ل لدوي ىلا عباتلا قرعتش يعن هركن هوكيت ااه رخو ' 10 اعدم ةرفا ف أ مسرؤرصت لعل هرنعو ىيمافدلا ريل لاو يلقتلاوارشكتلا وم ةيرخت كىصم دي اال متيم انج دونوللاو

 ةردار ظ لا



 داع طه وانك ريا ضمت با كو موال اوشو لش ةددارس
 ببجحوثرساارلا عمك قلمن قاصلالاوديزم تتمسها كك قاضنالئاءزمح ٠
 قاصلالا وكم عب امزل لوف اس سلخ المالك ماقملا قوسين
 ظ يي وب وجوب كلا 2 ظ
 خل كوش او ريشتلا موش لع دنا صلع دزدركلاو بزئااوهو
 سم مضعب فاو هرطيو ويطحلاو علب الا ناين ميمفر ميدل شيرعتو لوط
 درب اكرصو كلوخي د65 !لخيد هوس لوم عمداشا فاك اناث قدا
 تقول الوخد تفو رص صالا وده امزامو ىدنإن فاك ناب رنح ببحلو ذولا

 وخؤ يباماو لاثملاككل تمت اعدل اهو كلملا 2 كدلوخي تقوزسو
 هذه عتصاصتخالا مال و كللل ميلف تباددل ااوك 5 قامت سالك هدنروملا ٠
 الو سماع فوطعم نورحو لونث ى ا ىضفدت فوج عم. .: .نسادن ل وكاب رو
 ىا مالا نلالا لوقا عنمطملا مصيو يساري زمابصاصتخمل ندعو إل

 مافات امالملا وه ورككاه لآ لوق شاني اجر نككو مستقلا مورحاوخدو
 طبل نوت ىا.كلل د مرطالو ,لجيصقملا اع عاما دال ارهاظلاب صشخو

 ظ ,كائالورساومها لوشن لفرستل مف عب وهال هروطلاوبو ل اطملبل دب ةلالجلا ْ
 ا: وواولا هلا سعد م كلل دلوامكا سمنت لب تلموؤمن مدنا ووك بتطلارست 5

 ابر أع تس | ةريكل بلا لعاههدقومب نول اسنل ىرذلا ملد | اود ملوتل مسق ماعجنال اوك ْ

 ىر هلاومق ا تماس ا هذه نارظلا قاض وك ٠ ةنسلالا لعاب إروزو
 كد لاسم الك نلمكا/ كمبو ردئاب وك اتصل ةدافنسا عنا مسد او كئجعم

 تدررص| تارت مروتكئاواولا الصاو ٠ .يصفلاو ىزاببا ٠ مشلا
 من و - فس كتي كل ودحل هظئلإيع ترق تطعم اهيذابر وأو
 |ضلمستلا فدرمزص | امن نا مسرضم لا كلّذلو فيرشسل ا ظمنل اب تصخ
 وسب لما لملك اننا نعل دب اء دف مالكا همك دقو... ظفللا ذب
 مش لما لاول مل ملوث ةذالااًدكو زلال جا طفل ام صاصتخاؤ ببسلا
 ' الل علاق لماهرعرب مدن لعو مصالا مستلا رحل ماللاو تتاوصن المال
 ةرصادم مل | لامير قو مدد امك 2 يوقلا صال امل ان ا وتلا وه و هسرقلا
 ليك: لال جل ةررح تسبلو هزه ةرصالاوا فود خراكل وللا لاقيدئذكرفو



 دلاررمكي[ جيل رخو دلردد ...٠ ياثلا بالانالّمهو لدالا برقالاو لك
 بعلو وردلا ديعدل يرمالا رخص وصخ ئمهانصوزمفىامي دن ماعبابس 7“ ناك يح ماونعس رس مالكا يورض يزعم الرمالي 6, لمطلاو ١ ا !ةروردزمفلا فر يمضلاوراجرل!بصن واخ رسكفا مالا عددا ججامارطويو
 سمن[ ةملو الممل رك دنعازهر كك قياللااقلارسإب ٠ ..يبرعت مدقتدقو
 دوف رة بجلولارق فاه ط احن عسرلا سيسي فناوار يتحا مالا اعلخبدت ...٠+ ويضعف زا مسضت صرميدلتلا ىشاوصرف مزلامرو دل ب دك اع دالامي خلاد رسكا اًمالاو يوكو الطصا دهون لكل وهو موتْسملا نعز ارتحالاو قباسلا
 لمتد تماقوبر تيقيفكأ 4 مالصلا تماقرقوكامإو توبطام تناككذااهمرلاكت
 : هو عراضلااعو. ٠ .. لصاح محم وه ىذلا اهم ارض يرق نس رب اهب
 ( 2 هزل تولبلا مفاد دلو رقص سدو خل مر ابدوخردم ناكاذا جملا اذسيب ١ 2 يارس مالكا موفد س عباس وق !مضلادوكدقوك ل ممل بلمتل
 2 وئملاب لوك ةاراجلا مدعو لدلكتلا عصر يلع مبا املعمك ناك لمس دي را تاق .  هبراظاعمالكلا قد | ناررلع متنا امل نق وك قصحتلا سمتبرب يوك]لفالاو
 زلقل ال هطرتشب ابوح دم نوك مت عفاوأ لب موقي ال دقو موقيرق لاقي نا لفلاو «08-< ئسمنمؤو موفي ال دق ابعدي ناو تدلل موهتقام تعال وتشلل فصتلابدق أ 7 صاصتفل ماقللانهرنع مانع .فامو كعلم لكلا لب ظرعانهل قاف
 لسنا لعم ج الرخا لعاضرت اهراورمالخرظلاو لمعلا دود ىلا مكمل اهؤظملاب

 اددزرقل وخد كيك فاضتإلو لومملا صول عاملا هب : كب ىمع هك مساقاتفالاو فاضم ضانراف لاش جال رزعصتضا وبس صن ىيصماهال
 - «يبرإ دصاانه ليش ظنللا يؤرعادق اهنا بنوكسلا يف لدالا بود نانلا يملا ماسلا د نيكسمل سعّْمو لمملااببربشيال لكلعو مرد
 هرنع ملكت رب طوع ىذل|نككمي مسالا خلان ناككذاالارثؤبل ف ىرخن هدع كا عضوا ىف نرهلل سال ردبتس انا مزهقعا ىرذلا نلكوابم ضو ابر يه نماريك

 - قللت مسالا رصاخو يتلا راض ال ارضرامدلابرعل اسرع عنو نسف ثم جلل مور اوج غني الف انيك! بوجول طمس اذه لاقي هناال رسب لثعمو ا
 بوصت قلاىاسسسلاو اهمماسبلا ناهز لق رهن مال رشم معصم فو

 1 نوع

 ِ م
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 ربتسماهل وحرم فوس النعل وِصخ برقي ليقتسمابدوهدم جلا يرو وتس
 ٠ امها قطسب لو قوس لاقاعاوق لمان دريو نول هياون امام سرسي فوسوكو
 1+ قطنلا ةدعاقلا نا قيس الامم [ينمالابساب قطدرداف سنفنتلا نيس الك

 ابباهسواهظملب قطني يواحالا رع الك ذا بكر يدا دل ملكلا تن اككذا مسالاب
 لضاد سولف مد اهزع لا لوقي ا مالن او لال املوق قف كدالا تطاول اًقاذلو
 ى» اولافار كهل مملاناكياب قيضلا مدعيو ةعسوتلا ىاىسفّنتلا سس مستو انه
 ع رمسوتلا لا لاقيوايِلْعا مالك ملم كدآودمضجر اس بيكا ل وق ايس الوصإو
 < اما عراضمإمد .٠ ١ عقلرضي قس اعلا ل صوب نر ضق هاو بيجر دور وعطنف
 اصمم ثملا لوقر ايت عام ةهراضملا عيرمت اماو ظاف سما لعلم نوكودرطت
 ماقو ا لرعل امدحو ص ي!لعافلاشدياتىاثنياتلا . "٠ مافعراضملاب
 لف و. ب اوحو نومضيالا وم بلطي سيلو ىسعو ملكي عيشع دو[ ب
 لدلك خصب اللد دلاص ا يا ةنكاسلا: ...٠ كس ناواتطو تن رات جرخي
 كرفاخو طافكاررعل مكوتل سسز ارتحل وهو زيزعلا هما تلاقوخك سيككسك
 تكرامت لا كير عطر تو كرامز نمو يعاخلاب 2 موفن وعاتنعو|ةوقالو
 نسكب نرخ ىدرهن رئااذه ظ اكاد الالام ىرجلا .٠ رتاهصو دئاائسإ

 رماد مهيفحت در ههزل ريع ىا قرهي ءل وهن الارفف دفا كره إل اوزميحلا )صفلاو
 "ولا اهندوجو سمر ةءالملا نادرمواو ةروكذملا يهز صل! هرعل يا الاغ

 كا ةدزعم رلكئماهانابدررو كلزل ارتحالص مومل أ ةيئرح منك
 مه قلاريدرملا لع فرخ لاء لوقزهيانا الا :كر لكل نكل و ليكلا ةيحالسم مدع
 دمانأ قد ثلا فالهومنو لكل ريح لمص مدعَب نرهن مدرخا د ىمملاوفص
 دلك رحدحل غال اهرتخيو ئمموع تلد كداب نوي اوبرعربت نمو
 ماوصل مصمم لف عومه و ماموتسالا اجساو تالوصوملا جارحال لشن دّصلاو
 1 فوق عوضولل ئيمملا يي عزملالد نقوتو هريغب نول لالد يعم نعرض نع
 . ريش ضو صتح ناب ىرجإ ذتبا لؤام يع عفو ل !اهدانصم ل ذم نش ريغ كة ىلع
 عصو هوكو لوصوملاممساو ةمبلاوريتسل ا رزبالادافتسي الاذهو ةمسلاو

 سقوتو اهريمنل يرفزلصلا ااماورتمربملا تاذل اًرع تل الد كشسالو تحرج تانل

 [نكو يصولا اههانمم لوصوملا عسا ةداذإ سوني ال ءلصل اىلع نيايمنلا



 دموع تلد لكن اءاب متالا اوهرع مما ىلع مامون ال امس 1غ لاقي اذكو
 1 تقي قرح اكمرعو يهم ءاللم لونصوملازمساردإل دبانمد مح وارسم ىف
 ” - رواص|ناد بقي ا ضمحلا نم ٠ نيب طريقو طرشسلاو لوضوملا ريس مدع:

 ىىلارتت اهالع يا يسالا لدا ىا رهبف ف اضم دزمم وهو ميدمبع مسالا ك/ لماذ |
 نناتامالعالو مسالا تامالع فونيسيب ل صيلل نإ در واو ةمدقمملا اهب فرعي
 مليا د هركذاساماو فرحت اءالغل | طرز صي ل ىذلا ه1 لاقي نا عصي يح
 . تادإ لوكومزملا ناسبو اهيريعالو هذه بقي الز صالاو فذك طعما هاب بيداوركداعاسلس سقي زا ومد دارحال | مف كلد نمو يفرح ل دال صلا مدعم
 لو ايهرككأم صويصخنر ارمما نال يقو لوس توه ربط ع دلاح الارضت الق
 تكيس اعاررج تخالاصلا ١ مرعب زواصنال لام ال اوس ال !ضمب لوهدرضي
 3 الاموال مي مل حصيالو ' ردها فان ايبب ارو ذارنم هان ئلنلازب تن
 مسالا تامالملرظد نالمملا لوحدو لمفلا تام المل ظنوا شالا وهل
 يصب الامس لكذا لمنلاو مسال !سزكب امو لح دنع مالكلا قدصلا ال لكداعنو
 روك مادملاو يا يزصلنلص مرمك ذه مماف ادع ب ناليلدلاروم
 | مزعب لبقمرب انانصد اهكَقلطس رع م دعا كل دن اكأذإ ىدوجولا..ةتاسالاع
 12 رهزع ن وكيف ين لمفلاو يسالازيق فرحلا ةمالع يقولو ةروكذملا ةيحالصلا
 2 لصمل اك لد درع و ريسا ىو فرع تل وصولل لا لوحد ريل عمل ةيدوجو

 لكل نسل دحا و ئالشلا صسسرد | رهصول متياضا اذه زيلكلا«رةطقنل ا مدع ]
 000  كيداجح ىرحالا طّمن ناف رقالخ عرظاو هريع نع مدر اشم مس م ببملطسم
 ركدف كل ذرفجي هماستاورتفصو دحورتفيقح ناب باها + 70 60ااجناب

 اكن ل رلوقد :مصن كد و زكا ااا ءدوقن جا ركذو مريت وص ,لوفل تسمح
 اًساللف ل وه كلذرفب يد |موذو بصنو عفر لوقد ماس قال اركدواربدمن وا
 ظ ازهويمجو اثبلاه ودطقف بارعالل ضرعتو للا لوع يدي نو كلل ذعرم
 طبتم ابر ثيم هال نكل را صلاكتاينبجلا رك ناو طنل|بابؤذالا باَسكلا
 روك ةللويبيفتلا هئانإنه بارعالا درفت نه ذح وب هنرسا هذان سيح نم
 ١ رخدل | موزدوهاسبلا ناالب١ مورجئرمال اوارب ارخال اموهتفم ئماذل ىناياوهرلوق
 | 2 يواتالا فرصا بارعدلا السجل نعش كسلا! غرتكتلا لعل و ةدحلو لاح

 ا نزح



 قدكركاواطدتيمزبإ ينعرمفر مب بايو فرن ضمتلاناكف لافمالا نه ئرفإ
 منال كايكزعم سسانإل الثمذح هريرقت فونحرمنب بصل يصيوستموإ
 مست ناب لولا عم نإ: اذمد لسؤال تلقرمزتسساا دكه اخذت مجب اللمنملا

 . لوقلا يفعاما وذ كك لهنزمتلا ذا لوا دم ارا مشل ارك منعت ان ممل >3
 اذكفادوذحب ]هال ردصلا تالاف وذ زهندارعتم يصيوردصم ىلعلادرباب ا ٠

 - ىتكال نكرباديلابلعفلا سم او ظن مزلكو لعل ة ودع انام ٠
 ترد وا عترااوركالخربمسإ ناو كلل ق اه ظنا و افيعض بياذ لكس يدل نإ .

 فطرتولو ارمادا ْم دع بيكم يدسل يلو ا يدرك ىلع عئرلاو ببصشلا , .:
 للعتلقتناميكق لاق رعاشلا لوق ىفامكركحلاب صشملا سن الرشكلا فد او ادتنملا
 ابيكرشرو نككاماءاور بخ وال تمأدُمو ةدحاو حاج ممالك كلو للع نا زصالا |

 داعلرلمإبرعالا اقتل ىذج نول وابل وّملا ىلعالو بابن ذك ماذا
 001 ديقبالوه لح نه ب عال اريثسعت دارنا ىلا هراشسارب ريصلا نودظُمللا ظ

 لعظم اكل وا طيبا ماع جرتلا فشمدارلل ن اكن اوزتجتتلا ف فلول سووقو ٠

 روم بهذزمومف يويممن[لوقن نم ٠ هرلعم سر واصلا ظامفلا

 تاكرومو كلاهنباورعالار امين ومر و ظمل داب لولا اماونل بسشو <
 ريرسملا يدعنل| ف وارسلت وااظنل ابعدعو ! اههّدوجولماملا يضتقا فورحو | ظ

 هي ةامصمب ىلع سيث هزذاو قوس الا هركذ ب اوزضانلا انورمي ةرييك بئس
  ظيااسللو ىدشلإ كف بعتالا ةرث افريبكئ الكا ذر في مث كلل ددعن و

 ردكس ملخماْلال باعالا زبشت وذو تاكرح لوالاؤ يونممو ظل ناقالط)
 ه.اودلاه لكلا مورل ىلاسلاو هوكو ئيفك الو ةياكحالوزفن الو غاشاالو
 ”ءانلاازلا هنا يعشاولا عوهناو شل نر سب الما فعال اول افا زكا لم ارامل
 نسيل اانا ع مه وم دحاو :لاح ميل ن أو يملا و بد انموإ نحمل

 ه دافااه يعل التع| الو دس ةدايزل ةجاحالف طقفظذملل الار قن اهمال

 فص وويهنل | ن الر يفنلا ئمعو هرديفت .... نوشالا هك قتلا
 © رمل امخشلا فصوب عزك ايس مد الو لكل !نصوبعالاوزغاغلا نصا
 وبر و ببسللا فعربهتل اوههو بيسلا ق الط سرمْعَتِل بريتا اريثق هانا 1

 ذاخأ «ضييخنل ا ىنيبا وعيتمملر جنو اهرعب اند مالكا ىقناادملا قوربتلا



 ىدصي ااكم يلع لعق كلل ؛ ملا يذق ينو تامس احا
 .تازلارضت ورتفصوارخالا تارت ]يشر خللا ريسفن ناو هرثع ىنعو يلع
 ىئشملا ىثريلرو بصشلا لإ شرنا ملا شنالاو للاشالا فاكره ةحامإ
 نكح او ىعثملا يفرجلا ىلإ تصنملا نم لاقتن الا قامكايتحاماو عوجفاو
 ١ سعت زف هر هت اوانهد بارما قاماماوتتم المدن كوهالا رشح
 «. .عيفر نملاقتنالازةيقحلدا زلصنارشذ كدذكو له اسننلا سرنا معي
 22 .هرجوي فصلا ع ونملا بصن هل اهننال اىالكحاساو الشم ربمصم ىلإ دب مم
 تي يكوزحاو الاولاوحالا .نإ مميصن ىلار ورملا ثدوملا وهج م لافمن الو
 . ريقتلا كن و ىختف الم اعدوجول دعم ظُمل خاول ورحل رمفت دارم اوارو سيل

 ه يفاوانه ىرضمب لعل وعناوريبكر عا ممن فوجب عمال لن امماماو
 هرفي سال لها ظمل ياريمسج مس ارلكلإ - لماتو يلع انما
 اكو ةاروك بلاغل اريزع ىلع وما قف توكت دق هاَتَلاِب هدمل و سبورشب

 جنب قرفي دفورعبو ةرس و لكو لكك اكدزعلا يمه دوجو , بلاغلا و
 ْ كل خالض و زخألا ف سقت ارجوا زعبقحت كدروموركاتلاب
 - وول ءلزنه رطؤلتو لاول لاصت هولك هولمنيك عضل لامك اليف
 رخل اوه |عافلا نزال اهي شرل ذا ئش رئوواول ا از كه رجا بون دع عض
 (مهرهزك سدو يدي لص ال ناو مدو اديك 2 رخالاعربمتملاو
 مدت ىفال لصاند ظش ل كل ىكفةلمل ان اطامتعارخال !اوكزتت كال
 بابو ونذاسنم نيقيلارجاب واج دل كر رعاشسلا لوقاماو عجالد
 يزخالاؤهادمل تاطد ناس دو ةيدياولاه عم الذ اهظظنرا دس ل

 ةرايز لا رع حرف هد[ مان ناكأذا لاقي دف زفه ريصي حالا رمش دارلاو لود
 راف قركاو زير دام عال رممكلو بصنل او عير اب دير | لاوحا
 اوبك و ا - زل رارارمدانإ تاسا ىلا جايتحي ركل ضملا دازع ار صن لاوحل لود ناك لرجل صويصش مرا
 ١ ةركاوه وكل | صوتت وهو هربا صو نس ن وكي ورخال ا يع نزاع ئاربف قبلا هريصت ىف يوضلاو نك دو ماده ل اع
 ب ياام زك خلل | ىصو دكم فلا باكدأو هولاقاكم دمبامو عيرلاب || 2 علال صو نم عبام ناكتن ا صمامو عقراا ومد فصوأ كيل



 كس عافإل ف ريلا ئيبطإو رب م اقريوتل اذا تاكرتلب يذلا كلا باعالا ىفنكتو 7
 نعتكساضومكو| مسفاو لم اتق رس انه اوركذ ناو مدر خبل !فصو_..*
 .ضصاخ وذا يسال | نع وضفم وه ورد زمنلا صاصتخال لعل مزرعلا 7

 راعاض ميلا ءادوصسو!اعوفرمرلوق الخ د لمشل ناكناورسسالاب

 زلابمت لو مدفلر صئرو اذوفرم اناكت ا دعب“ .. .ةفشمالا ويعم
 ديكبادلال ارش هاك الارجنا لكفوهذا كلا دعب السم بضخ
 .نغز) بيكرتل | نع ملاذلأ اذاعنل | نعل وّمثم بصتل اريو ث دصبك ذل | ن١

 كلير ىذلادي رت مؤمن تدب وصلا السم ري تالعافوضاول|ظفنلا |
 دانسالاى ا بيكرتلا مش :٠ ديما العاذ عقاولا ديز نضر بيكر تف 0

 ىاضملا بإرعا ىف ىائلاربهظي وون لوللا ظلاو ئأضالا بيكرتلاولو موضمب لاو
 ايلطات ١ هويطتراامدعزينسبالو طن رهحال بيكرتلا لتداعالاو ديلا
 تاييبملا عبري لوس ع زكا انقنا ىوالا لبدارللا ذه دعس دار ف مسا ا انه
 رلوق نا ىلا ىدوب رسزك جدا لماوفلا فالتخال لوفي تاشبملا عورخ بوكو
 ريدكلارمدزرم صن نا شل !ىضم نامت ا قشربف ةدداق رسكآل لماوفل ا فالتخإل
 فدرعنلا مات ىعمرجل:ىلوالا ناكن او ٌمدلهاوملا فالتخإل لوف رتظحللم

 فمنداوبو نكمل! اما زيمسال |باب ىف رنكمتل ىبملارثمل |ىاىكمتملا
 ميس عيصارال ل لاعب و تاركسلاو ثاكركل مسالا رباشملا يا عرماصملا ٠

 ميدوعل نور هدحو ع ياضلل برعا كلل ذل هدحلو ىدث سرسالا عيوضتر اد اكرتا

 ضو تاهدس اول و سرلع دلال دلل ةعوضولل ى١ثانالانوب 2 رمالاويضاملا

 رب راد نم صخربو .سمانعافامدانه دلاب نوره عاشلا لوقوك ق ركرملا
 وأ ةفيمحى اديكوتلا نون هرسانت لو ٠ نمجريدهاشلاو بئاقعل
 -دويلاو كشنو دصدإصالا ذاملل تاي سع كن دصي ال وو مسابملارثبع نمو
 1 اليزب ارخب نويل ارث مم. كلل قبيسي و نوندلاوواول اوه هزجاجلا دمي تقحلامغا
 ءبوفريدقنلا سو ىبيزاواربرمنواونوملا تساي اؤاننل اب ]شل انسب للولد
 دونلا تكرَع كل زلو نيس الز صالاو ايلا تابباو نونلا قفيريقفلا نسال
 نكوايزجوانضتابلا عممل قابز عمل اواّيلا توب نونلا كرك عش ير انلا ل عم
 0 نايزوسيلفلا نعفارلل علا منو يدابصل | ةهالعفل اهب سي نركذ ام ىلعامو م



 .٠ ١ مطلب ايداصلا هداف نينونلا سزكهتمللخالوفرلا لاح
 | 5 -تيصكرقتلا فالتخالا نم مزيل لمق كلل قبس ام ىبعاسبا وكربشت عاؤلل ىادل
 ظ 1 ا ع عل ا و
 | يسمن والاه بقاهتر ع سطس لمن لوا لمت الا فاعت .. فالتخل ا
 0 دادوحو ىفو غنادملا لاقؤماوملا عيمج كلل دىلا سل ايل ذل او دوجول اب ىالتخالا
 1 عاجرااماورشلا قإدردع جيتص مالكوم هدرصحول الإ مدعلا نم فارتخا لماع
 0-00 حب هم عم
 ماينإ ه ذاكذلا كلل ةْغص جلخلرلا 91 لصج عصي جلخادلا كا | لع. دحاو

 ا دس ١كرداعابملعؤريصل او لماوملا يا ىّرلحادلا 00 ا
 ظ بطلا امم يحلوفىف ةريكدتلااجاناو 00 0 ا

 ظ لل بيور لا هال, نسي لماما يس طمج عيد تنسيق
 ىباوكل قافابممرعل اريلط يعم ايل ماعلا لوهدو رحلوا لإ دوعرمهاظلالب
 بقاهت ارفاعت ك !قلطم لومتم رجاو دعت ارحنو: ريصتمئوروصفانم
 دحاو نعال م اردل ولم اوملا نَوكلاحى !لاخرلمجاماو رحاو دمب دحاو
 قاس وو حجز ماوملا نزل دحاو نعرخاتم دعنو لماعلا لاهيإل ذا ئس دينك
 ل عاوذ دعما عمم عمو لما عجم“ ..هريع نعل تلل صوصخلل ماد الو
 اموبريافلا غفل و .ةصالخمل فلاق سر املا هصو دلل لعاف قال عيمتيع ال سال
 7 دالو : صوصخخر ال ىطتشلل ىلع ةاحتلا دنع بعومو ل هااهاوإا دلتا
 1 يال د وان علل هال قلل ومع عج زم لدرحخب ناك ا اموموو اقول لماعلاب
 ْ 2 اطيل اذرمموبل ةامح عصي الف دازواشا الر قيتحم نيرعتلا وددعتت ينل

 6 < َِيَحِرَع يصنلا فيفحال لع رمال اد دمت لماضلا و دمن دد قااذا عب يلره نعم
 ' ازكب و ةرمكلا يضنقل دريل و زىضاتلا يصتقي بصنلا لهاع كا عمت . ةليقك ال يناتمل وق هود عمد ياوكولانه مل راضون ماع
 01 ا نئودرعشلا رهن ىلعد نسوا و سل انيصولا ازصحتد ب |ئسملا
 وهاربالاو مزيل ضني ئيمم اسر موقتي م باف هوك ادنالالو لو مل
 زن ليج نمار ودي اناو ىضتشلارد موتفل خا, ندا عترلل بلاطلا عملا ندع

 ظ اعلا



 كل لوقا لماملا نيرعت ف باع انت ذنحادقو باعلان ئيرمل ئلماعلا ذحإ

 ميعالافظمدلا انعم ىأ فوركو تاكركا حمم انمن باعال ازمكرودلا وفد 0

 "1 صوص ارمؤتلا سهدإلا كا ىونملل ب |عالاوب مسمن خرلماملاذخب ىلا |

 ] ا كراوعسا سمَجَسنما رمل ناووعر دفالورمداظلا يظفنلا تحابلمل هاا

 ' »د اًضهقا جر يصتقملالعاملا' 2 كراوتساو ا ا ش

 ٠ يمللوملباعلا يطقي كذلا اال اذ سال زيلعلد كح نم ل ظ
 رجلاميلا ىاضيإل د بصنلا ل وعلا وراقبانكو تاتو او ظ

 ني ايريس سس ضل 1

 ومر ىلا مدنا عجارريطلا لوهنملا بلطي شا دمبايدلافتازلو لمقام ٠

 ميوفللا :ؤاصإلا سرملا فاضملا راتذللوهاهواعابمامتت لجلال ىأر
 لع ونه زن ار جيو ع ولو لماعلا + قلعتلا 5 لماعلا يعمريلا دئسملا ك 1

 لتىئمملا اصنع ضياربلا ا وهمم الافيإ] دبزم تر ماه كنوقك

 فق هلطا نس غيامرل طالع ريممتلا يضنصنال ريهشلاارلع لوفد انال لعالاو
 نلت فرصني الام و اهكدش اه زعمنولو كار منوهل :فاضا ريلع: اضلا|

 مه سوهائااهاضتقا ىلا لبركاهلاانب تضنقا ةفاضالا ل الهن ليوتفتال

 رفاضالا صمم عرمالا ارهسينرف دق م طقكرجلا ىصشت ىصسن :فاضالاوزمتلاب مسالا ئ

 دا ٌمرصلا ص عوملا ف لعمل مسالا ربل |!ًذااهدرمضتي دقو فورصملا قاهك

 لوضرو دهب امان دارلاو دىلعريلا ا انصمدءازلاريل فرح لوح د سيمت
 وماتبملا كلذوالوامسالاعوفوىااربتاا ةروصربلافاداًصم

 < ودرمربؤيل نااهكرياكاب عومرم نا لوب ميضمب ذا قانا ل نكل الت اند عومرم
 س عراصلل دك ىادويلا»و كلدرنعل وفي مرصمبو نامدارش اهو رب

 كتل اسضوارتب |سريح يديملابومت لوفؤ لضامواعارسد قت ولو بصا

 ظ بك و صم زماعإلو مما نعدرججلا سدبإلا كو ةرصم ناب بوصنم عه

 وسلا ةاحاا صمد لوفي ون ظرنعوع وك داي م سنن اضمن ذاق سهر ع
 مصالكأ ظدافاو زلسللا اردماحإ و يكرهونع ريك و هل ئملاب بوصئنندرهم

 لماعل اوهن ائاريصن يذل انا عمال اكل ئئاعلل م صم ىف واب, بو صنم دن |

 ْ 122 ا4ونمدو و وزفنا أرواجماو ةيعستلا يأ نب لوقا ذكو يسن دهن



 ١ , يك اريلعافلا بطب زماعلا ناريمي انه مالك يلع افلا سريصيمد ملا
 - مقيان امرا قشوتلا نكيو لعافلا بلطي اقياس لاقس اوعزع اهلا العاذ نوكلا
 تاو رييلعلفل اومن اا بلطل اب صقل تيلع او تحس معاقل اداريا" ابان اب
 هز هال او زاوممم نوكلا يا ةءاوشمملاو ٠ .ضيارعاملا تاذهسلط رد ناك
 زشاركإل !!يكآر دصم ل ىجج” فصول | ىبعزضدت ىلا عدو ثيز رصمل ا ابأبل لاقي
 رئيلعاملارنعويلومئل ابدارااو ريحوتلا ىف نيسومئام واع نارصوزصالا ناف
 تاعوؤاردس مسلك ةمرؤتلا ميلعاملا ىلاقياذكو تابوصسا ا راس ينسف

 ما  رنعردلا يدر ةبارإل جملا رسب اوس ىلع مالكلا تروس | اوس
 -بصتنلاو عشرلا كمل آ لماع نم مرتت ام وسن جف خد هل دا نك هل تدذح
 يذلا عقر لماعازكو عضا ومئالا داس رليعافب عمد جرجا زماع الزجلاو
 بمر صح مدكك] اوس باوحو عقوا ذا ميووضاوم فار اوج ذك ماوه
 يلاذ رباعبس رل وف سمو دن نس ىلا يفلت و دحا كان لمت باج دب ثنو نمك
 دلأ علموا رنا نلوقيلضرالاو تاوملاقلخ عم سدلاس سلو رلوق صد
 ةارئواعإ اص الاوودنلاب امىرل جيشنا غلاجر لجورع لوك غامر دقموا ٠

 000 لوم قب ميزت يدا ماعم
 ,. انوجو فد دكو حونمالا مْ طوسنمو هاه كل درنع و لاجر جيس يا
 يلعن ويت | كلو ريل اوضر اذ كلل ةرثعو كر اتس | سكرتسملا صذخا ناو وك
 رج لماع راد ل تزعان ما اجاووااناجاف ذحاسا قدا اعاهس ي)

 - ائرلخإعاؤلأ مدهش ال ذا ]عاملا يف لماعلا قربظي الازكو هرورجج نعرحاشبإلذا
 مشوي لعافايرشمتا لاق 00

 يعرج . عيرفتلل ماظلل ىدوللأ لوفد رتيللدامب عمربلع مدقو
 لومي ري ضادَسالاكنراقن رف رخاسن رق بلاغلإونع صو ى | بلافن ا لصالا
 و الضرسك و رحاسملا لخدو تبترل لم لمت امؤنب دارملا نابع ى دوكللا مالك
 ظ فايالربل سلاما ؛جي نا لوالا ناريس نكرم نه ن الاح ثم مومرهل |

 روصقم|ريرهل ثم ىذتلاردصلل لا خيانلا كلل ذل نيف الر وسولل بير ذم ىلع
 فال عزاب بوصنم دام الكر ج طعن نبي ايقرد ا قاعر ومسح ىههامك عاملا ىلع
 0 ءلادامقاوارسضت ىاردت كائنات زحل وال اريسعل ىائلطم لوممم شا ىل والات
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 ةدخارل الماومل ا «لخاردل ضياوماروهإ ب 4ررتتلا وامل قمتمالعو
 له لاين ىقدردقتلا فلم واتبالا يونملارهسإل تملقريدقتلا قو اظمنلا ب
 بعز ارتحالت ون تلق ل ضامن نع سارتحا للا رسرقت ا امل فصال و
 -و هدحو هرمهتب قد صيرخال اريسعت ءلوق نا ال قعد ىلا قنا ءامت ع ادرس ١
 ١اس مرا بما طمقرخالا ىلعالاقرصي الاسف نافريزكلا عج

 تّكرخد نصلاىونناك 2 رملادىونلاىكاىوشاوهو 2 طشوضتلا وش :|
 انبااي وع ئلال كابل دبو | طكتملا امل ئاضملاغامكسدقملا ب رعالا جل شمارئاس فاكلا 2

 ام و وا سكين غامكوامالغاي
 دوا كلل دريعيلا مدلل ملا خ لادلا عدا نم ةارقزع تولاعدواد تفووكو

 نئاس لوا وب صو وحجم دعوجوما»
 هبل ناربع)صالاف عبس تيتا ىل مهلا ادبعناطدقل رعاشسلا لوقابك
 ةانؤيدقنيطب .. سيكاسلاوماقتلالل دِئئتلا فلاو ةداضالل نونلا تاذح
 رم العو ل وفي يونممردا لع مانو ازكه عبصيف لطم باعالا نا لع يركع

 هدارااهضمت انصن ناب ريلعاوضرتعار ارملاوهاذهو .- لما ف لع مدر
 اماازه» ثملف كل رتركذأ» مز كد ايفر رفد ا رص ال ذا رم جالس قنل اب

 صل لميس لع دوكم تراتورلوفل عشر اوقفزلش الل ةراشالا سس |عاجر | نم امح ض

 مسلوق عمهررلم للأب صانلاو ادجس واذ يلع صارتعلالو يصل ايل يونن امك

 ماو ايام ضمن غلاي انكو ريصانلا يدر نا غرهاظ داق ىئبوصنم
 كلوتكول مدعشا حما يظُمل نوكسلار جم كلل قدس اظمل نوكمسلا

 لام كمل عدري لف دصوتلا غون وهام عد كرللك دوجو نوكسلاالوقتبإ
 لولح عصب يذلاوهل لوالاو اثوهورئتسملا لب اهتاراوح .  ماقلل انه
 ضدك بضل اًسودبلا عراضملالمنل اىناكر صيفنا ريضلاوا رص طوم ظل

 ار نوكيانا سيدي ىدلاومب قال اودب نئامكو ديزم برن عصيزا يشكو
 ميدافخلا هر انس اريمطرنا سين ع وضرم ناقد ارق كل ذل ترس اهكلرتتسمم

 يلع بمالي ماف بل اكالئالاو بدت امجارحاام ئطمت غامكبجإ و
 لية لجو نحرلوش جزم لش ا قاب عوج ليي دب اك عرتل فمما يات ذوزحلا فلالا|
 هال طتمفار هرججواعوفرم دركذ ضاَمل ا اًجونك هاتف سلا صم خد و
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 ناك لف برككدعم ىرجل وا وكلا سا ىئاداوببجاو عز كرار يفرم ظت بصنلا
 ظ ادم بركو نوكسنل |متح عملا ف الخ مكستت ن كللو اًيكأ بع بصنلاب ىدمم لوتفت
 تشلاوالقن قوذلا دع ي!لاقتنسالا 2 .كلدرنعر ضو رمال الكف ع ربنا
 يانرنع ىومللا يفاود ردوقكاربقطد سمرمو عرداريوا دعلا اتاك ضيسل او
 ىشلارهسب يه فلا قلطمال تقلا فلاكىاىقفلاكطلا ىضامدعة رس
 . يضافلا يك اعل الف غاركو دمزمال فلأدارلاؤ بصنلا و مسهل امتالاو
 : مسالا اهدوجو مرملا ل شام موهطمواو نسيت كسوامج سديزلا اي وكال
 اما مرضمب دنع اطلاوذالو و دنه وك درس لرهفت ملاعب ملا يذلا بيرعملا

 مويمملاواولاو ير + ادرس أو فلس اننا م قاتم ظ
 رهلاو ىشكو يسوم رت غاي بنكت نجت كلل قادس ورغد وع امرّضام
 نمو سنوال | نيل امل اكئمب رش الث ىلع تركز زم فلل اريك تهدو طاع لككرم

 اف ىدبلاازكو ىفلاوو و ثناسلا لاثملاكا نع لقنم فلالا تناك الل
 تونحل ومنواو نعل مش امينف فلال !ناؤاغقل اواممكان عجلقنم نكترل
 تيل اعرقنا لاه للرظد ال و يدل و دوك دوش لا املا تّتكناوغقلاو
 متلسالُثل الع ةرئرازل) سس ىدتسيدو رّدطاشل اًوام ىلع يزل اكو اولاب مرام
 مدبر عمطملا شم هدافا اهلتاًيئادوحول املا سرت اهيا ئاميدل وع

 لوما رئالث نضاس هررق ميغ ب اسحدعب اكو | ذكشلل ذذ باسكل لوش سازخل ابجامدكتتن اههدعب ام جلا بو ركل دل !افابإ ل مناهل هذه رظك
 دم زامل عارعفلا اين مرجلا دانالو ال او مس الا ىف ضنا و بصسلاو كلت عئرل اه
 لاقت الا ناو .٠ لد قراركتزل ذا شملا ىف ايام عم ركت لاق ناو
 ارميكب عال اومن هرثئعملإ نقولا | منكرا سلانقننالا هنا ارم الكمر ظي ملاكا

 بصمت عت ارعالا قالطإ نا لاقي نال | اًذوقوم ناكر ا دعب ملوك ق قبس ٠
 لاتتنال ابدارملاو كانصذ هولاكاه راع ىفو الاب مومرعم المم بصشل رعد عكر | مَع
 تسل لاقتن الإ تازذاهرضعدوقرلاب مسا صوص: ارعفتلاومر و ريلع بنرثيام
 مدوقوخالا لاّمتنالا ناو ل وطرركشب 6 ل وق !هزنعد خعادمل ما كش بارعال | يف
 . ةيهشلا زي كلت ناو نق سه ضقملا لاقي ناال ا د ل اوهال كلن ناو دعب
 اهثدلد لكى! غاؤن !اهب| اب ارعا لاوخالا كلذت ن وكم دزني ناك ناو عافبالاب
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 اننا عوشلاىلا تاوضلو يب بع ومسم 7
 مقا ةناوملل كرو ةقل دقمنم يور '

 !زيلكلول مملارعشتل ادع قد صير نإ
 اهيا هرج هايج م بج ا

 8 ميكا ير 0 0

 ءدوونلا ظباضربوخاووذرلا نمركدع قصي مل لعامل اببممودو

 -- مهبل دذا تناكادإو لك حارذنالا عاج ير ازاي ثيل | لوق ْ
 هش ابي ؤإطحا ناعماقلا قيزخ رهازه زهرا ةئلتحيللم علا داطاو ١

 0 + .ديلصللا تكرصتلا ةرمجسالاب ىااراج. :_. .... :.مالعالا الوم ٠

 2 لاوحا زم الث وق سمين اهوا عجار بوصئلاريضلا لوط
 ا باعالا
 لماع بمسالا سكر طال وقل جار كدل ليم سف لوقو قانا يبت
 لرعتم ذا ادايببا ب ردخإد تيسيل ةيراججلاو بقتل اريس| نكت الق لاوحل كال
 ثاشا موقت اتا جيلا زكلا مميشن سموم رماسفاو شملا اهل

 د

 مين صون سقماو اع مشل كي ماسقال |نهاك ف سسقملا قف
 لامي ثكمهدمبامو عثرلا سزك د با غال ؛ قمل انه اكرتئاش درج ىلا

 معاون باقلادارا هبال باقلا دهنرالا هذيلا قيوالكو هبال

 باغلا اههيمج ازال بئلرل مضاكف ماربتفال ازلعدع يوم باقلالا ي!مهاستفاو ٠
 ا و ىسابلول دهدحا و ىلع رفنملا باقلالا ذا باعانل

 انه ادملا قاعؤمب ربو نرخال | لت هدافااركعه بصنلال ول دهر



 ش عفو ئاباعهاو از يسفر قون
 1 0 عل هيل هوكسورسكو
 ١ الاذإرلو ريع اذ !ةجاجالف يونملل ارو صنم انصنزتزكتو
 يامي | ةدصوؤمارلا نال لثم عرلا صوِصخال وه ٌثيح

 "انما لمملاو حلمتلا ىزسسالا ىلا + كرد موه اييكهفيرنعو
 الاوت 0

 0 1 و 5
0 7 0 

 فرهولمكو | رمس ارزكلا تلقاذا اهككلنم وان قولي يويكل | هذنه لغال
 جنرال عوج الد لمد ذحتو دطكلا ذا فرحورعفو مسار الد
 ناييال اسف هك | والا هلا ىكميتبسلا نعد م لشن ان تفتلئ ]لو قص ااذه
 ظ و دعودا نيلعاد قنضئاباو لوقنوبنصتدو لو قياما عمو اولا أداب
 1 ا ع ع4 ا صاع

 - نا تالا قزماملا نهد مازحو نال جمد اتبا قوالاف ل الذ
 يسال عمزجالو ىسالا عاج ادومح عا لمشبلاعصالا برخا دالامرعا سيب آ

 ةارعالالصاؤإ نأب بايب نكما ناو ش جراضلل ريلعزمك ىتح
 اخذ بصنل ا مولي مشيه ال رصوصخقا]
 ْ .كنويرصملاحلطا تاواثسلا باقلارنع بعال !باقلاو باعش باقلا

 امممالاجنال ايلعم لكلا مدقو بنإعالاعياؤنالعاَسبلا باقل الاوحالا ضمن ّق
 ْ اهرشف ل امهالا ئالفع زدرعملاب سل !اهيدبقن م كثذلو بارعالا خزصالا
 سجل اهمال اغلاواًسمل ا اهضزصال !لبانؤص | سيل مب اال ةدرماابرسلا

 رئيلا فوظلا يرتالا بصشس هوةربو ركزكسيلذا ةشالنلاعاوجانظملاب 3 ١

 درسا



 بصنلا مزال ناس ازكو سم يورو ا مدوصنم اما اه او دم ول صك ةورصتتملا
 مسل وف روجناوراجلا تلقالاب انكلاازهنرنع و نيسوهاماعركيلو عرسال ا
 لوهللا كرفت نا سرس اوررلع ئطعامو ع ئاومب يذلا دّبيل لوم اسال 1
 اهزعذ نابرعإلاهسال الع نارويصقم بصشلاو وفرنا نا ىطيفيش ما ديب ١

 محي دش ةدادا تسلق ألا لاعفاللو ملوق علاش زكورمل ايام شلل عصو
 ؟بعتتمو ىانيرلف صيمخلا امره ىلا تشالشن ا عوج تضل ارصخل انه لومعملا
  نيلارثلئل مصمزجلل لامداللو ملوذ ىرتت اذكو اسالارنعو تالوالا وهو
 < ملا اناا لمس مالكازهو طي اانيهنالا ويل والا دوعو ابالغ عرج اهم
 راس امس ا ريح وت عهد ىلإ براشاروكذملا 2 ققوملا دئاو ىرتدلا مّيهن

 ممالو يناس ل اقبإذكوروكذملاب ل واتل كا عجم درمت عم هريكذت و
 ايرطالافواشس التل هانم اعتخاولف ىينعخ مزاد مسالا زنا ولاقام
 ناو ىدنن امئلا صيصخخ قدوللاف اباه ع مس الك صتخل دف ضمخلا نال
 لافيرقو ىركث تداذا ؤ ل صال ا رصلمجلا نا اه ركاب رتب رمن صال ف ال مردجلا
 ا فيج اب رتي دات ل صال نا تماعاد امو لمحل و تتكنلاسب ئانتال

 < عايإالو صيازيقدرجا هز شلزمغلا معاك لافداهتال العال !لخديإ) ىذلا
 نم اهالل عاج عزؤوطمم لج ءاعقرل اكل ذنملامهالتو . نيلشلل
 نطل لا نيئلت سؤماع يوهم نع ئطمل ارم الك نسيلف ايدل | كلذ ذ
 ارسوفاول هال اوه ىزنل روحا مر اجا لع ل امد الن ملوقوس,ورسو خاوراحلا

 ًاهداس لوف يعاعا عذرا !اهدرل وف طمع داكا عشرلا وه يذل ١ ار تدل اباع وكرم

حرنع نطملا زهد و ارتءالاباعوفرموقاول اكاعقرلا
 كلا ناكداال اعونمم 

 . فطع كلدوررع جوجل و ديزررادلا قوك ميضعبرلاقاملعارورجن لوالا
 ترسلانص اهو اردنوول لوهملاري ز دعورع نطعو قل دوه ًرارلا لع مولا
 ريجخل عربيعلا سرلاجلا عضوم و سمضوملا ل ىد كلن دوه 2 لست ده
 _ مسواف كل ذرنيع وصبو ماستهألا ضعي انس وكت لاح اهنالل مشاكل عرلا
 ةبنر ذا ةئئرلا غ بيدرتللو يركذل | بيترتلل نوكتار | عمي انه مك لكل لع
 ممانال ولو تامالمد ال !مسزحن ملناو ل اركت دعب ثنا تامالملا ناب

 يدب زكا لكلا نسدارلاو امرججو اناعت يردوكت ارابخي اك انطنسافلا أي



 ةرعم بإب

 قواد دانإج عجل ةةيص عمت امام. ريصتلا| هون وماسُقالا سدحات لكك
 ' لع عئارنوقناببّمعا 7 لماق طخف نانن نع ملوزجا ادرس الك دصنو لا ظ

 '  رىهلافي كل هرمب امو عشرا عدس اعبوصنل يملا و ارقيبروكتال موق
 | | تاس باترلوشإل ف كلو نم [سانن لون ةرلوكلملا ودرال!سقعاانغا
 تريلع مالكل ا ناك دج الب ليصمت اا اس للش ملوق نآكأم لافي اال اذ
 فنصملا كولو عيبسانم لانه تامالملا ركزو ىاؤ تايرلوطب ١ ابماهت

 از اهالع هاي شبح نم عاونالل اميمث زموكل زهد عمل باب لب لصمد
 ءباض»50200 0 لماتف باعالل ٌقداسلا دهزتلا تناكاناو
 يه اعبإع لاد تصوصخ ل افلا اهلول ده محارتلا اه |نامشلل قبس وتحرم

 .نآبلاو بيسللا ببسمل اء اضإ نم دؤرمم ىلإ بابا اضاقرتصوصا# ناك
 لافد ةورعماخمل 0 ثيجحارم بيس ال الاوه يذلا
 جارادلل كاسدالا ىد ةقرعملاو لولده لادلا َصاص) نم ناك تامانع باد
 نازي رتصوصخخلا طائل هذه عاب لوقلا عصيال لوشتنا كلشليل د نع
 ولابد اري دال !لسادال د لسل د ظاًمل ال ! ذك عم ةناكأ ذ | ال | تؤرعملا اهنياعم محق
 تمقوملا سيبل دلاواسل اح اعز يفاب موازي و لمل دال امر شن دم .رجلا قلطم
 نامالعلاو ايلكى سل امب ةفرعلا صيصتخربمشسإو رواه دع يجرم احلا لشمال اك
 كارداب بيكارتلا ىف ةهفاولا تامالهلا تايئزحود دا تفرع دارملا لاقي ننال اديك
  بلاوزرمللا ظمل سبيوسي ساعر اهوهو | اضم فذحيل ع مالكلافامرتايلك
 2 ايدنملالامووولمهإل قبس اهوار ةساربّبْس اد دئرعملارم ا لَم و
 باغالا قلطل صملاابوضد ىل رسال! هتامالملا نال مايقال | دن ماسك

 الشم روصلا لوصح م مزه الذ| انهو مرجلا ضوصنخلو عفرلا صوصخخألب
 نامالمل جرترن |لوالا نانسي قد ةسكئاوك د قمكملا حاطملا بز هالا لوصح

 نلعلا كلن عضاوم طيابابلا خىقاميسو فلار دالل ببس يب ىلا برغالا
 نال ٌرمباتتم ت اواضإ محرتلا قانا ىلاشلا ربهم ربع ممرتل ا اع «دايزلاو

 كئارقو ضبا رؤاضم يد تامالع دإ كيف وامضم ينو فرع دإ ئاضم باب
 . وك مركلا نارملا فرع وف ون ريلع درو ةحاصملاب لك بيع ا سرطسب

 . يجب ادن ةموه يترجتءامج رعاشلا لوقرنمو عود موق باد لثم

 ا



/ 
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 سو عسالذا دش الث دف يدا ورد وكتبت اكن لاسر مانسق ال 2ص عن ىلا
 م قالط ار يلسحلاف نونلا ورهصلا نانا تمالمفالاو لمفلا فس وكديقالو مسالا 5
 مسا وقرنع قس ام انرزسو ىب حامي يش ىاا لعمل اوعسالب ققرريسل اب هل !لاقولو
 اقباس لوق يصانيالاو دمىلاق اهكرتسملاهبسإ يطتضيالو ناروصل دهيرامماشماو
 ملل لوقف جدا متسنلاب قلعت صالا ىلع دنس لوطي نارملع اناكؤب مقدر |

 ى | باني مل تيت ىإا "واوا عقرملا ملكا اا زيسنلاب قلمتم باني لوقو دهفلا .
 مادتها تعش ذاق جمال 4 اههعاشنت ٠. . كلل ررثع |يكومتانيّبوبن
 اننا وك يمحو جوتطم مر. اناكاذا هكدا دوري صقدقو اولا إال د واولا
 اك ا انتل ىف لوقو بلع ضقدسب الازيصخت ال نا دب ال ناسيحال | مب غامر اكنك
 5 دك كمواولا (ن ىضيضيال مثلا مالكف مالا نع تنبئ ازخاةئ(بزدع ةزرجاتم و اهرذع ةئترنم

 00 12 ةدلوتمال زطييسبانبا جمال او فيمض بهدزم ىنهيراجس | لاقي ىتص سيتم نم ظ
 ع اوبل مل ديد تعبش ذا لوف لم ناكاناو صوت ع انهن زيف م

 3 ”ئيلدزَق كاس دع فرحدو هيلا أذ نيل اددلا مازلت سال دنيا دعب سيئاركذ دإ ةجاصإل ٠١"
 ا عر دفركدملا ا عم ؤواولا اخ درك قيبسي ناو نكاس ردع رح سللاو

 اسمن تال اوني ا جيجا اياتبا ٠0

 اشر اهذمإ لاب يمنا يعش زصالا بسكر ضل زو تن كان او افشل مو |

 يم ممام) قسي لذ ااهنرنلتل رتكت ساملا انملحا لاقي رفا هونلاب محو ظ
 ”ةرجو امل نعال لال ا الاوددعلا فورحيطمب دارالة لعلا نورك ٠ ريخاتلا الا

 لوكمناحاب ماس قلمتمزلغلا ف ليدل | فلالاواضلطم ين اوواولا يه دلملا

 اباورخيب | نعل رنعن ١ ورحم |ىيضتقب# ب ريبلسملاو هللا سرك قمل عماجإلو وهاّعلا ظاذلا

 انو ااهيرعدإل ذا كل نكوه و رفتللاراحجتمالا زن هابرلا توصك م وليا ل توص بالربا

 ابهاوابلريو اجلا ابنك متدملا بوكس يارتسنالم كدا لعاب وكس دنعلوتفف سوشلاو ا

 رضي ىمملا و دهن اسمو هاهكامب ةئيغال نينككاس يدزهسد املاوواولا نال ذكهه اًملق

 اهلباركسا ذا رلعم دنعربظي ى ا ىفيالكاا نايا وواولل امهتمإشس مضل نونلا
 انهيراجاتلريإظن انما ردعلا هزه لاقيانا ب انه ربلارجاحلل ايلات اشم و قدم

 مساق ءاومل فلا رئنحِب نم مدقن ام ظح الي دال ملال | ىلع نم دقالموف واولا نع
 فلالاذا يم وتسل اد اوال ظملاب عد اوبكر سقما 0 لع 8



 ١ عش. ها قعد - 1 1 ٠
 أ للازكو ةريشكد ها ىنشملا تع ىككزمت مز لا لاعفال ازد لا لل
 الف عضاوبزوزجب انو ئيسملا و يره لكلا لكلاب دارملا ناب لبلا نع باويبلا جصيالو 5

 -  يطضباهدحاوزكل كوقسا لوف نال عدلا مدعوامضوم اصعب ناقاني

 كلاوِديزاَج لع ةزشل لهفل ازيع كولا مهلا مدق ودك

 ١ اموال اقشابب يزمكدوب رعولو فاش لكك و لاقول هس دو لكىا 0
 يلطبام اسرة راضون ناماطا زماماف دسم 7

 بالطلاب ساهفباتكلالوااب ٠ "الؤماعما يؤظ مسالا ف لوالا
 ككازخا نا كش الو ر لكك ارد عض |ومللابد ريو ناونشلا رتمالهلا لاق ةعئاش دو

 هدحو شياظظملابدمدرزو نككرسيفن مالكوم وابري ف وشم ٠ . ةيطصوفملا
 مس الالب سسطصرو موفهزملل رمح انيال دا هالاب مسال !مشصو مس اند
 يعرتوقلريسلتلا عهعدمعاو رضا داو الأ ان ال ةدحب اهوعدرمملا مرق و درفملا
 :ومذال اًمأرق ثنوملا وهف الٍئعرءيص بلغا ع ب عدلا تاكرخامّيس اب ثسوملا عج

 م ةاشولل لاش سر
 تصلاوببركنيب مسالا غيقرف ان اذكو ةمرقملاو ةرمر اظل سب كرم ىف قزهال شا اىلا < ١

 يذلا .٠ مجبالامو دنس كك صيرقام سيزيوستدلو قيسان غرك يخونه
 مرييضنلاىارسكتلا قاب شلاقبازكورلة غل هربكريسكتلا عج يلبحل

 ركذلل الاشميل شل المج يسم ف هرشعورككلا يوتسي اهه ناك مح تلقهن | تنوملاو ركل ردو يوتسي لوعمم يمص يمفريس اورعس | عمت سا بج كداسالاو
 كا[ دولسلا تاج : ...طنفم ثانلل [ عسي رظمل نسي امركرملاب شل دإم تلف
 ثانالل ىذلاربسكتن اوبجذ والا هال لاصرلااجؤي قبس اهفالذعاّتلاباسر لفتملا

 ردو لاسم, اهيعربر ل ارلعذ نوال اروكددل ىذل ا ورلمف قنيانلا 235

 وهرتال عمم بتل رمت يارضت لوقو ىثلل نيلرعتل اعرب ل فرضت عمي ارمطن اه “
 ] ناد نونكا وحال و نوضاق ورك درسإ ف لاسلا ثادوملاو ملاسنل اركذملا عج ريال

 رتل | ارلاو عمت مود مرب لاطا ام لإ ةجاحالف عمم لعبصم هزه نع ]كيف رييقنلا
 اًكدكرحات اذ كلفل امه كلن كيرسدقتلاو سلا ئ زمت الا نسل عيقحلا سعال
 مسرمجملا قادلاوؤكشلاب دزعملا نب ريؤرمفت اهومرو لضتكى انل او دس | دكر لولا
 تنالع كلذ رذ ناكلف برعلا مم عاهج هريزعو دحاول اربي يونسي اهنال امه اكنذ
 كلذ نال قد لاف لومنسالا غار كه يجو سرر بيس كلدطلا تلف ناال |' درغف ثاند

3 



 دخاول ا اوتسبامرع ظمللا زيت سميلي لذا يول لوالا ممالك و وجت ساوهرب امه

 الاقي الفتكسر لمي امانبلاب داس ا ودضمانب .. .نيصخز م دبدف هريعو
 راسالا غاهامجيراكاناو ميلا ظل اب درؤملاهدرعم  اًَنرِضت د سبل اكل ادريعتلا -

 يبعزمنلإ سموم ملارفتلا لعدد اعاماريضلاوسرو .عجيكرمسالاوس وه درسنا

 ريهتلا] وألا نوكدو امزكرب اعاماو بذا لدعلا ىايومتلل ب قاومئاول دعا لعن ءلوفدح

 مضارنس دعب قاياهكلاميازكر وردسفتا |بحاص لو انارومتلاو نذحولع .
 ريت رن سارت ذ صقنلااو 6دايزلابرطنل اومرو عي اس قب قوسالا لعوتجملا لاق
اعتت شارما ا 516 دوجو مدهل ردن ضرعتلا مدعإملو لكش

 ا امعبعاموبتو هرفا

 نيت الو صقن الو دايز ئئسريِفتلا مدع سام اون ائيلقملاروصلا نا

 مدع نروص]خدنلفريضتلا :لسملا صردانال امه اسن س يقنععولج ال زكش

 ريت داطمت صقنب وأ طنمف ةدايربرضت روبس حل ةعلاروصلا عنا قحلاقريفريبفتلا
 جلها و شالللاو!ثلاشلاو خانلاواثلانلاو لوالابوا نامل اول والاب وا طّقك زكش 2

 ناك سدحاووبصلا ناوُمصو ونص ممالك دجوت مله زعب ارلاو نك اه 0 ا

 0 علونلا باءانااونص جمخإد داب ركناونص ناتنثلاو دحاو لصاىلع ظ

 كود قرف جرشجمسا سيلف مسح يلعتكس هنوطالا رش غازكمم معو روع
 ةدابرل اب مرصعب حل عيطوم نق وئسالا رد حرص اهكرقن هرعطسك تلاد هدحل و 1

 عمك مدنن امكرِشملا شلازاتخإ كل زلف عاؤن ان ارثككاذه هناكو لكشلا ريت

 لملف شل داب لوقا يلعراج لاب وفرت... سؤ اف عون اذه سوهامبرهسكتلا

 عمل ٠ ومقملا و ةرهاظس زلعاشلا رئيضلا دار او زمن ابابرند س لعب و عملا

 نعد زج نالوا ىككناك لعن رلوق ىنك تالواكومملا مسا نوح امو الاس اهثنوملا
 لل وكي نا والا ملاسلاو مسيرابعادحب مرج تاعرسلاو تافرعوحاه عز مج اكدرطملا

 هك دعما انبوه ائالس لاقي يذلا نال عطر فصال مل ادهلاسلا ىا ثدوهلاذؤص

 ىسبو ملاسلا كزملا عجب لاعبا دكو هد ءرعم يلب ةقل انجب صؤس ىلا لهب

 كاهثيالذاريلعرابحال اهدي ال ل وال اذ عجلعو اذزمد لعمق داحاام]ية عام

 يبابلارعو ةرسكلاب ب صني درعملا ناب ايام كلا يصبر اذكودرمم ملا ياوهن لاقي ٠

 يايمه تن اكيج يملا ابازه نع بسجل و ويكال ءرجل و بج جبجئجعملا نا مزهي

 ّميسببسلل تناككن ااًمَباو نلشم نؤدوواود وججامعزحلنوفلاب 22 طا ضلاب شع



 0 انماوامّتدايززدنعالا نيسبس اًنناو فلالا نوكال ذا: نرنت ريزم لوف ىلإ تكمل
 2 تمل ةكوه شمزيفهلا تاشسو ري مهل جبيل يذلا ناك ةاضقو تايباوبع

 2 شيلالابإلا ادرترلف اًسلارلو تايب درهم نال يناثلا فطتفاتن ا ولو الا ظ
 ١ تراه انضفرعا لوطن ها كلن و اننابالا عجل درع هدؤملا آسلا مه ةاضصق فلا
 تسل هواثهاضقد اك نقولا يف بلقن ال لا قفاتل ا اكق نا ىبع محالطسم ال
 زيتا ارداككا امريع كرمت الة فاس لسوم عج سيل هاضددو تايب سزكف كلاذك

 تياذلإب إرسل. ١ كندوملا ميحلامري يركع مد مالكل ا يذلا مضل !ناكان او
 . لل داري عيال لافي الفم رتنامع مدعم مالسو هدرزعم كنيانائارخهالسلا د
 داودازرم بلاملالع يرجح ملاسلا ثءوملا ويجل لاقولالارثد اج عج دج
 مانكال انهو ارسكم وا اركذم هدرؤم ناكمروطلاب عثرلا سحر ال شملا مالك
 راسم ما ملاسل ا ثدوللا وهج ئيعمرب سب رداو ل فلاب عب ءكلوقذمبريلا
 ارسكمو| ىهيعص تبوهوإ ناككوس قث ينزل ا انلاو ئلالا ىد قميمح

 اهم ىزئل رف شال عصب الف بل ال اع يرجرما لالا ى ادفع الاق ؛
  تنالطصا رهاقم دلع ماقاو باوجلا فذحو نا ابي ظداو الب ئشكاو
 ١ لس وءلعو و رعات ردصو | .ىنطكا رع ركل انس مسا خللا سامي ال ال ماهو تاماوكق اع انهو اهب ربل نزلا نقومأ ممر س8
 ١ الاهكلمرعصم و ةدودمداروصقم كثنياتلا لا ليام ىو بني نودنسم
 )0 لوو تادودعن ماياىلافت مل وف قام مهن الام ىصو ىو سر دل لضعف
 ١ لا وقب ىطاشلا دما كلذ يلاراشا

 امم وزوصم ردو يركذوكداثلا ىيدندصد
 0000 لفازا لسا درنعو لفاملا نع ضصوو يي ٠

 ' ليسباه تالبطصاعرمم ل طصاق امر ايب لحن انه ىيل اديس ) مدلمنامم ىدتسياو
 "نك م اكةدزؤن نا نعتتول ميرو لا ايلا نام 4!تايلبعومك لكانللا
 2م لعرمب سيلا فت رهن يذل اوهرسلتلا عجن مدمن لاقي دقو تايلبحل ومن
 ةملحالفؤعلا ارب, تاب لبح ولو عيعدرتمالسلاب ثنوملا عج فضصوك عم
 | رئي هانب بحويام رتمالسلاب دسمتلا خبلاملالجيرجح لاعب نأ لا
 2 تايعالاث يدتبلل مل انايب ير ضف ب |عالاومد يذل !مالكل | عوضوم لع



: 
 مدأ

دنمتؤل لصت ملورلوقموبؤم نوكيلرد عا لقب اما غرصتسي
 لانا بسيرعب لاصنالا 

 قيسافاعر وكدلا غيتدمتسا باو نير دعوضوملا ى!ةوسنلا همك ٠ قسرا

| اًسنلا بجوبامابوخرم يصقتس | ىاتر اصقنتسا ناكاو كلل 0
 روصو من 

 ةوسنا نون عم لمْملا وتنال غامد فْسخوا نش ىاديكوتلا قونوا نيونلاف

 مزاجوابصان ريلعلخدناامومزمثرلو جدلا لسريكوتلا نون عمو نوكسلا لع ىئبم
بعلاو سيل اهلا ىوبيقلا نع من امدعدرخلا دنع خالو

 سجديل ب يدا

لا نونلاب ىوس تركز سرعاصلا سانولملو ١
 بع رتابروككه دعبام هود:ل س

ىككو ابر مْ بوعمرنيف الذال ي!يزعاصلا سرنوكماواهرنع وكيل نصسو
 . لاقي 

 رباع هنمرب طي المل ابرانعرتسن هديكؤت لاقي نا الا زمنلا دكؤنال نااملاك قئانل اهني

زنن داق اح رخال ذفتح هرخل ىيلقش ىاسإعا لَمْسوا ' -. مامحإ
 لعافلالي

 فرجا اس عا لق ىجسملا نال متتكو بد الصنسو لمئلارمإ بارعالا هوك نم وزجلا ةلزشم

 ماب كولا نسب قفالطا لإ ةراشالل لاثانرركوننكو بيدوغ 2 تاجيل, بزعالا نع

لار ظن دنهل اسال العرس زق ملاسلاركدلل وجو ٠ ةررتللاو ةرهاظلا
 .متيؤرس ا

 لق ل تا
 عل دوري يف فلالاباقلمت اه الن نالوا الا ددهت و هداؤاورتدحولو اارهملاب

لل يعل ضصرتهن ريكدتلاو فلالااهموصتنل اسال ارضا ب ساّنف بصل
 مطننلا] دزو

 ٍقدساهإعبلافلالع ىرحراسلاب دستلاو ةزمالاهعرب ْ مرجو لحب اهع يبهر

 ٍلسالوزوقي نأ يل والا ناكو نو سرنا اجوك نوضاقو نيوطصسم ً تابيرف |

رتشإل املا و لع مدزدم نوكطارتسا لإ ةراشالل لاشملا نوكيو >3
 افك ارنص وك ط ا

 كيكة ردبالو فص تامالجر تزمص هاون نولعيب يعز عجز وكلش امزعولال 2
احو سن نوعان دوك ةطعحلا وعلا 30

 قبباسو بز عؤناووعالزقاع ضي

يلااتلا دارللو تالعو رهط وكان كنباتلاا” نو هوكالئاو ناسن رنعد ا. دطص
 

 حت وكيالارعلا دب الو دعو رلصا نآل جر يعاهلع دع وكت دريالفاضوع تسيل

 * ل عيحر وجد اطع رشا دب ْئاضالا بكرم اها هزك قربو بدوسييس و كبلعب بكرم

 فورت زيمعلا دعب برعاو امهوا يئمزصالا غنوكيال ناو داو ربع اعين لوالا

فصلا غب لور كد ةمالس عججرمجراج تارا هت دهب برع نا
 هوكتالانا ر

 ءلوف اماو مهجن وكاالذ امج ش نوم ناف محاكم ع كودو زمف | نوم و لع

شاو نوْضالا يشكتيلع تكسو ريطعإوضنت انكقدذاذنو سرجبو يدوس
 ناك لو



 كرازمف اكجيبإلا زهد عد فصلا سمع ونملا صعب نإ مرييعترورتمهلا سلا اهيا 2 ئصنيانا قيليالف فصلا نسل عباملا رمثلاب سمس ةمالس ع شيم نم حاملا
 ىزنع يللا ورعجر اوكي نآلا لوقا كلو سيف كد ةرثععباملا ناككاو كنذك سلما هريسسكت عضل هرجا و عجز وكيل ضال صاونح نم مضلك ورمل ثنومال
 ظ مش نانمف تاب نمالوزضئاكانلا مضد زمفرشن وم يذل لعفا عمجز وكي اك ذاشرنع
 ٠ نتج المن ولف قامازه ىفد ةامدن رثدوم ىذل ان اهدنا يركس رثشوم ناركسسك
 ' نسال والمف لمد باب نم ن وكم ال نا طارتشا ن وملاك سدوكلاب| عمرلا نع
 - ركئللرزو يوتسي اهالو سؤاق ب لوقا يذلا ومرادمح ها تطعدف والمخ هالمم باب
 سيلرنانلكرف اا ةمال سلا لاس ىو د درو حورجم يعج :رمكثيوملاو
 عدا ظنلاهلطق عم 2 قبس امدعدرمملا تءالسلاب طصوب يذلا نا قئانلاف بىاورمللانب .. ..... سلا قاح لإ ةجاحد لق ةمالسسلا قالطا نم عنبر سفن نلطم
 ةدايزلإبريعن ناونص نا اكد ونلاوانلا واع ونلا وواولا ةدايز رمت زا لاميامل

 دوق عوف موهاش هني ةماعلا تبتكاتاو موتا اوهلاصكايكاس ان رم ناو :ذاضالل نوملاو فْدَح دق انهن ةدابزلا نال ناونص مالكانه ةدايزلا نع رد ايلا غاوريسكك هج ءاوبص د اهكريسكت عيجوه لب ملاس داب حلا عصب الف
 ماللاو نونمل | نذحر مب ركتا انى! اوشسم فديصاف يبن وه سبعزصال ا هناو ىسماج
 كل وحل سافل اوزطبال كاخا وركه ل وق ين اهكنل ال اهم دب .موضعد و واولاب عطريف مظملارضملاودساودسو ضناوصل لاما وذ[ شول و عايش كم ى ١ تلم و داماو رتيطع مدعو و( ةو دنس ال اريطدذ اضن الك هروجط طارقش ١ فاو جوه اى دوطالا لحمي وح هولنعواولافازكمه عاقو) لاقيالف ماقوخك وبشلا لإ لو اكد لذ رسل ناضملا دوج ارتشا | ىلا لامر كدب راشد او رترمح. يذلا ى ا ترعحوذ يرتب و دونك بلاغلا غد ىو يذلا ئيمك ىلا ةشاطلاىذاحا لام صلاص يالاموذو 2 كقىاكوقو دطل اها جدو ئاكلا . ريف كومحو ازكهو ثلالا لعد قم عدد بوصنم ك اباوواول ا يع#ر دقم يووم كلوداذ نرحللا ايس ةردقم تاكرج زيرعمانرا ل وجن موضعب و سنا تالا لكما يو اطدلا ًيريلغنلاواولاب عوفر هومؤايلا بسال يملا ترسكم الا يف ىلا كدا يواولا يلفت نولكسلاب اجادحإ تقدبسو ايل اوواول | تممتحأ لاقيت

 ير



 اجماع ترعلالاو جوصت هاريسكتوجت عوج و ةانئما ىاةورطخا
 اهوذ كلل ةدمب ام مويضماذلو تاكرك تبرعاالاو ةزؤضحإ) كا قزيكع 55

 نسما... طرشيرعلاهلا و بط ائملاريزيضل ةنواصال | ركل ذا ةريكم كدزفم ى اكدن نك

 اهش. ٠ مفتت ل ناواسش_سالا ىاوسبانجالا ونعؤيقو :صاخجزفلاعئياكئازيش

 تاوولب بإعالاثكلل اودهيدق ... ٠ دلع عمزلمملا ل عزو نإ لوقو طّقنسال لع
 مفاصإ سرفاضال مسالا رين غريب نها عهوضعاف طورت اطصردويك ٠

 يباسنلا ال بلل ف بوكت نلال انا لاقيالف ةانشللااكتالا ىاامدوصوميإ ةفصلا
 مس ريالا وه يذل ارو دصملا نا لاقي نارطيب !كلي دوقد غوص و: زمانلازمف وه
 .ع طوول يذل اهنملا كا ةينصعبتلب شلع ءؤاضالا كل لوللا باردجل اكلومطملا مسا
 "+ لينا عسا ومد حلل و ينال انعم ري شم نعز ازحالب ل عهاولا ناس اسال اكةواسالا
 بادائريش نع باناموه و لوالا دّسلاب مك هرخاؤ ةدانزب فورهل# نرمولا ذاقْمنا
 يذم _هلف اوم اع لع تعب اكوا ةركوهك ٍةروصررتروص تداكول و طفد ذهل نع
 نينررصملاوهيأف دإمت لوقاما و لاجرعهجرع باناموسإرعإ كورفكب برعإ ناو.

 .ناتركرعحس ص هب و ويم ولاريعس رنه ةزكل «داؤتسا ومحسن ل اهضودافااءاف *

 رطل كلوفرسلفرغو وره عرب يرتحلال نولا غاقملا ملوشو ثمار ىشملابا صلع
 هرج عودايز/ عدل وقورورعودبروك نع ارتحل فورا و لوقو جحا شلل سام
لباسا ندرعتل لهي لف دعملا لعةدايزلا دارلاو اسوة ذاب مالارافالكجرخع ٠

 
لك نملوفاماو كذا شدا زوواهاتلكك ل زكو لثمن امس مال ناسا

 اج

 موف مرطعب وظن طو رم ىشم]كل 6 لك اذ ةرورع فلالاةمْز اتلكرص الا

 : ابكراما كتم درفشو .ابرعم نكون !ىيشملا طصرطم
 ني اغنام . زفنع نغب ملئاش مل ئمملاوظمللا ْغاَمَدوم

 بع وضوم غييصفقا ره وك 3 ناتللاد نادللا امو ا 1 دال اًنسلابعالاب ع ْ

وزع قربكىدانسالا بيكتنادازوالابو مولملل د رمل دمنا
 ”ويديبو كبلعبك زالوا 

 ,نيتشاوا نّشادعتلالدامذه سيبرااهافاعقطانل تاون اكيرسفتلاوا

 ىوئيثساربملا غاضصالا بكلملاهإ وادكشو هرتكقرادإو ذوا هرك قرسا وئاجيلئ سيق ظ

 اذا هريكتت دصق اذاالا لعل ا ني ال ديرمملا حره كتم ل وقوطتنف ل والا هوزح

 ةنالهو كالمكربكتتلا ل ضي لاه مجلي الئوالشم ننرخت ةاداد ىلإ نيعم يلع شلل نهتلال دلا

 كج حرا ةواللا



 ني لمعمل
 ١©

 نايثيالغتمالس وجور ولاد للا مزرجا ادرضم ءلوق و نيعم نعامئاداصرب يف ىكملا
 مهل مسا و نياك ع يوريسكتلا جوج يقي اما داحالا غل رمظم ال كذلا رجل اذكو
 تا سلعلا امش اومملوذو سينإعل اكسنعإل مساازكو سبلرلا رلاكضيا دي
 ريس نعرارمحللل يمللاو لوقو ىثملاب حلب بيلغتومو مال او بالا عينين الا

 رطشؤاو كللام نبا هزم اجاوالشم بمدزل |ام|دإمنسعو ةصاسلااهيسادإ ارهءريع

 ظ 0 وثو ةدوفنم و ماب لاسيع يددع كل ومكز سلا نمكرلا ذا شما

 ظ مب جرحا هرم ريع ضد م لوقو بيظت باف سئس سوك سرر ارحل
 الرع رشه ينسف وسو سفر كلل اوزع تيت ساوضتس اهراف
 538 ..ةرعارشلا لوقذشو يسزشلتب ميت ىعاونطتسس ا اوس كلزيئو

 ظ ارلج اج دعو مجاو نبأوع وس انني يكلمك ملا برازق
 ئهاشلا نعوا عنك اسكرلااجلومت الكب لوالا قاضتسالئ اعنا“ وريجا شالو
 ةوتسملا ظاملال الو نالكل امن الفرك شالو اججاتلكم اتلستلا تاج وهن اننلكت

 الو يدي نال! ضن نإ قست اي رق كس سطر ايدو بب
 3 هزعام سوس ود نا غمجر ال ىذلا 0

 1+ عمجوكإل زخص لوريل يذلا ظامدل اورتمالس عج عبو قبس اهكى شال دوهسالا

 ةسلطلل :يلومنلارع توصنمصاخ-...... نالجر ىددع ومد ىشن و ريك دن
 زابزملالاو كلام نب ارهنس ناو دلو رمدضصملا لماع ودحر وك صّش ىوزخ ماعل
  .يظاوفللاقاق ينثملا غرتمارع نلالا نوكصحدافاظنع ةلزلم ديشنل علم ومر و
 5 ربا جدا لاسفتالا لاصت الابرار امي شن طمس لصن|!ذإ : ظراعانسب
 0 دي اهله اوك :لومئم ا ركل اصت ابق دصي لاصت النا لاغي الو ميل ادهم
 ٠ لاصتالادارملا وان مدا اشن نإوثلن خاباملعرعب اويل اهقباذكو نادب ىلا اهدي
 ميلعرصنقا ردت ر يمص نولسل وك كسل ريطلا فذحول اه مسيل اردت ولو
 رحم عمة عاركلوا سشالا| ليا لمملادانسا ىو ثيعارمل ا ينولكأ فل ىف تلال جإ رحال
 فلالاولعاؤدارب رلا نابع ناين زلانابرطن دولوقي معلا عيل أٌيتلا رجم الع
 2 ناب دب لاوك اب ارش نلالاودْس اتقلابابايرضي ارح يه مهالعإمملا ؛ 0

 ةنداوومل نابت نايبزلا نايصيوع زم دةدلل دلل ا رع فرحو | نابرضي

 فلالاو ل جروس باطن زها نه دارنه ايو هاير اب ارضن ربو لود

0 



 ل2

 ْ ٠

 قدجاحالهونلا ذك محو  ةرسكلاب قتلا ب يمه خقباللاتاكلاتضالاو ٠

 “٠ انيوودر تهالعانر ولك تان ةدوحوم كان دوك ل مل و دعبلانهو فعضن مدتت *ج, ||

 تالسلا مع :

 م شيلا و جرييط وح رخل ركذلل ةروكدملا ةفدلا عفر ح ئلالا كلو مسؤدلاتلا كلل ذك هويه اب وو ساشا

 كويلو مس انيازلاو ةيداتحلاب نوبرضي ١ صر ثتوحك امدمنلا ىنسييف
 ى ميداقوملاب نوبرضنو ةعلل | كلن لع نويل نوبرضي وك ثرحوا نوير ٠

 |. راض رشوه تطاخحلا دودي ناب نوبت وكس اوهفؤلا م باظحا طياتلا و
 لاصناو كشال نالفتلا تاذد الا بطب اهوكؤ و برضت رده قف لمل اريضوك نع :

 3-2 دما ىفاف باطخح ار يمكرسيلريمضلا هوك فوريلاب هايرعيالوام مشن لاري
 امزمياوؤرتعوالاوالاهلتتضا يعش سل لامالا ١ عيعصرئعانم
 ؛ و كلل دعو يرخاثنؤملاو ةرادركذملا بيهن اردعاب كلل ذ نعيد ز تاو قبس
 مغصلا انصاره :ءاضال اف نشملا قامو ذاومل -ثب املا بونل اي | نوملا توب
 دوب اًمتلا دنعإءاوجو ددكوتلا هنود عقاقتلال !دنعاموزل نونل |هذه فذكرفو
 زيإقولا تون عم تركذ اها دياقولا ال عراه فوزحما ها سر نيا لعاب زياقولا
 ينو رعاشلا لوقوع كللذزمل فذخ رقو اهداف, اجواجرماحاغد ا ماه
 انبي رلو مالكلا تعيس | ابيع اسست نيكل رت ستيب ساشلاو يقلدن

 5 سوني لالا نإ سس قيبس اه يا ةاامرال ةرسكلاب ثلد و اهباس مالك اك

 +. .امهلاقتبإشلادمبل  ردخلتلاةبترمالا ل قدي مذ! هرجات اب سائلا

 ندا فالك م فيعص تناك اورد |كملا بق دي دقات وش و بصن تهالع

 كلل ديشاامو  اهريراعا ضب ع سياعو حلاو ملل ملسو درعملا مسالا
 راىذلا لان اي عر وصقل صوت وفور وك دار تءاروك ع 2 وغ عيوبانم
 ثسبوملا وهجو لاهاذ تدكو كاف تلسكو كلابإ ٌتفلس املس لب تير وهو

عهد مناهل تعم لوقي بولا صن واباوحو ال اوس قيبس امرؤ ملاسلا ]
 به دوال 

 داو قلل وهو لمفلا بلع وق دا كارب لومفم ٠ :ىشلاب صن زاوحلا نوضوكلا

 ديال شالك |قلطم]ومممايثو روسو به زمانهو لمنل ا دوحولا ؤ تنراف

 ىصتيال ذا ال يشف تلت ةوعازكو يلع عقاولا ث رحل لع دوجولاؤ مدقني ناس لومفملا ع

 فال نلطملا لونا غرر دصلل وطرتشي ال لمقلا اذه باعداو كلهه إقشلاب
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 3 لع مجو زل الخلا لاوحال اي نلال ا ىثملا مردي بولا ضعب ويلا لوالا لوقلا
 ' يكل . انه لوطي ا رنع ببجا ناو ت كرقلا ضمب لع نزهاسل ناذهمان !ملوق 1
 | 1 رتييلع تلفتسا ناب وحل طلق ملم وام يتفي يضع واهدمبام 3

 ١ لوب رسبدلاا ليصدوقرلمو ايلا مور عجادونلا دعست ارك دره مكسب و دب قفل امو ,
 ١ «دشامموتملا + اسيسان, بعل ئشس نافرعاشلا لوقو فسوب سلسمل
 اللاب ىادونلاتاشبابمثر عبر الا دج تربواجرقو دوق غم ضم اهرسكو
 دوئلا نا م مرمناهقداومل ت ابل امد لصالاو وز كت ةقلمتم تاسلب عإنلازشباملا
 ظ سارع تازتننارعاشسلا لوق فاكر م ممو لاش الا هزه ميعزخ ري ام بصاونلا نمو ةمالع
 1 دارها مرضفبو لوقب كلام نياراشا كلذ )ونا عمرش ان]مملا نون تافاهككو
 '  وأولاوامنلا نونال ةوسنلا تون هزه نونلا ناف تومهي ناالا لجو ررعلوقازمح سرسلو
 ١ نيواوب دوومعب ,لصاف ادومهن لاجلا قالي نلممب ان مول كلاو لكلا مال هذه
 نكتللا .. ناعط ع نومفي ن نو طعراصف ذو جلا تلقشتسا لاقصاَملا دعب
 لمتلا بش نع يراعلا يا نكمالا 2 ردانسل ىضلصملا قفل شن نع يراملا ىا
 2 دافااماع و ىو و يئللو ماسلا كنيوملا عيحاوتس طباضلااذهو نسديعو يدعو

 ١ رفاطنال] شو رلخنيصلا نيونت لوخدل ماوئبلا لائم هناكذاو مالسالا
 رخخإ فو نيونتلا لإ سونتلا مدع سرير ىذلا  هداشنالز يفد مقل اربطم نع
 "”سونت تاهسم كو يذلا نب وتلا ذارص اف لمنلا اذهد و لوما املا كلل ذ

 لوقؤلادارللو طي فصل مل لافي ونت رنا كلل تفلسا نكلو هورككاهزجزلاقملا ]
 توشرلل وهو تذوصم ا اًمتتالا رم ىيضاو ا لاتام] خدي زيحال صلاب ول و
 اهم فص ونت سب لاقيالانرادرسكتتلاو ريد اقللو صوملا هيونت فالى انيكمتلا
 لاو قب ان فرصنا سرعنم طعقاب رنا اتهم ناكاناو صنم لي لخديو ةرمكلاب رجالا اناضموا لانو نككملام ياًرخفلاب طصخخ .٠ اسرلعرةالطاب مرضمب لاو
 قيهسل !لاوزل مكدهادتر رك فدرصه وز لع تن از ناف ]ضخ او اضع اكن اتش املا
 هيلا | نيئاحؤ فخ هاضتراو كلام ارا ذهوزئاضالا وسما
 يوزن نويل اهلك لوط اممم ومو زد قيل ريو يذلا نرولشلا نكلوارصنم
 أ( 2 خعلس هدافا امل نوريلب برهللا ذكو ييوشسالا جاك من مرنع ثرصلا يوتيب ىجسملا
 0 روظسجولاازهو ني وننلا لسا مدام عوتشلا يايصئار نع باج مالسلا

00 



 نيام اوم اع ةلباقم بونت ا اهل شام لإ ةجلحزنؤ ىتحلا هدائا اكوام
 عموااهدعب انو ؤيطخلا بفاس اظن ةركتابريلا عضاجا عيونتلمرعئارسدعو. .٠

 اش نم تش امض غم ردا زم زفافي مشادعب انظف ٠
 مركلا غيكدع يدنشآساب دوق اكاد ةرشب برعلا ضفب ابمرعلو تايم الا
 رزجالاووذل مزءالومر دزدع فرحاسُرم ىلامكي ا ملشعملا ...١ لل افساوباشع ضو
 كيد مداركفاغارفاطملا ٠' + ..دلملا نرح فركب مئاذاسب 3 مدشملارعاشنا قوق خرم

 معالق: جطورشااًيتسا للا يعناكو طورشلاارشسذحوب اص امج لع ع رصتلاةنال ظ

 . دينه ؤشبو سولتل اوه نصل نا س مزن ام زعاشس بوما يذل فرص الر ىذلا

 ملا املق ناو شل ذ كلذ تانيسو ةرسككا برجال و لارلخدت لو ضم ىلا ذا امبسزلك
 خط ح زف اورسكس رام ع همال كل ذب شما ديقنل ةكملامم سونشلاو ةرسكبزيل وه

 ركااميإ عنجلر دكا دحويف هدحو بونتلارقفب قدصيب نلا نوكيظن نان سونا 0٠
 اهنارحن عجرم نيتنل ت35 سيل كل وص حد ءامئلاب مههس مسالا قصي ال نا صنف ا يذلاو ظ

 قتلا عزو ؤتشسل اور تلا لج قاقتشسال مله ذاركذام للفعل ناذ ىعمملايرخللاوظمللا ٠
 قارس عوضومرننلكان | ثداذالا ف لعاشلا هإ جاستحلل موو ظافلل دا وجرسالهو نس

 وعشت رافزممل قف هلل ارعمسالا غيباتنلا ناتلعلا تناك او الماك يلس زمنملا

 ميقب طمنل ةمحارلاو زيه صولا ولعن اه يمال ةمهنرل ا رتلعاودجوو قصن | س عونمملا

 اكو ئضولاه د رو بكر زفر تاالداع د زءو عمجا . ملوقتموظنلا زفشسلا

 ظسيلا رنج سمات رش رجم ولازدو فصلا عن ملركئامرعاتعز مسالا ضيولُم
 زيمهدلا ردونسملاءاصخال ئدلل تمام عائدا ليامتالو نونو فلا ثدايرنو تيكرتك
 ةربزعبحو زعا ولا امقمنم عصا رس ةءالمل رض حا مككاني اسمعو تعصولاو
 رمل ل علاجا رف صسل ا رمحو لب اتلا فلا ىبو ضئاحوخ قددونممدع كس اتلا
 مورلكع بلا اع سيصتلا ناوصرو لع ةرئاردل دعسوت سمززكن لافي نا كما ناو

 ناودب نوكاورع كلذنو ةروكّدملا لعلا نم ةدمل و ذلعينو رجول عيمالا زكو كنماثلا
 فلااذكو عونك سلا ىرسن جل هو داخال | غيبص نع تجر انلاتمملل ب يه سا دصن اك ١

 ةمدقلا للملا ناونريغ امهم دحوي لناو مسالا عم نالفتسم ثنياثلا 1
  ةجاحالو

 نمت فبقحلا نيا العوجا يشم ووئيسملا ىلع ضرر ما مهلا لعزل ال دنا هنا نعال لوقدإ 0



 ص وشل عيا يَ دحاوتنمب تكي ملاعا و اضن مهلا رجا لسن نع قدس ال يخيال لب
 درفت ل انارور سلسله رربف قتكازلد افشل ريك زمنل ابإنرعمراوكو هبي ىف مسالا

 رلاورسوللا ١ نقرملع زداقلا لوفل اننتسم ةلاورس م درطم ننحرم نما الخ لس وارسكدرطملاو

 هناانلقناك نم عه لس فاصال ١ 000 تايون يبشرك ١تاصمررمت

 000 تلال ءوضرن اصعب لاقو صال ا غكرىوسكم شاذ يراذعو هونكو باود لخدق
 رلاصالاب ةربكا دسضتب جرح ةائانهال لاقي دقو عومل يزني ةهيصلال تنيانلا

| 0 



 كونل ا موهغمزصالا قرن دجاسم مه اظل كزطصا: ف باس ناو قاوتو نارتو
 - تسوياموادكو عصا قاف ل حال نوملا ترسكك هاو لعافتلارداصم:يقبك
 يل نالثو ا ش اروع هر اوجوكاسدقت ولو سفج) وادع ةرسكلا كلو ةيه ارو ةيعدوط
 املاص| نههرمبامو كسلا ازهؤدبالو ركءالمو تيعاوط و رايهاركوكال لكاس .طسو |
 -بسيطلا ضعب اهم بلك لب كا ذكرافظل ةيسالا يب يراضطوك بسلا ايهم
 مشل انا كارلو نوك نيب عون ملا غ قزدال و بد قطن لنا ور اوحنرتيسد يراوحو
 دوا هرم ةريعوارملا .خوحل سب انزع قزهالو كنياتلا طلاب رئبان دوه مدكالو ا

 اعمال اويعالف ىورجلا دعو صساب سا قارجلا لخادلا و قاجلال فلام جرحي
 عب مالا ومعك اجل الار عذب صن ا طرا فلاكتن اييلب ةدو دم نكت ىو زرميعلا عم
 لمه سا اكرلعبق نمل اكيربكلا نور حرش ي ارشكتلا فلا تحرزتسكلا نكو كرصلاا
 دل |هرثع فلاو ثلداثلا فلا سب قرملاو رتلعلا عمال | عسا ريس اًمنلا دحارع
 فل | سي قزملاو ةااهقو ةارا ليقدتفاه رش فلج انا منال ثيشاتلا فلا

 ”ةحدر عام يلصالا مسالا نإرو انس سيار يبكتل ثلا دجله ناربكتلاو قاحلال
 تسر ؤرحل يررعبشو ةسج يا صال ا مسالا كحارتياه ناف امل وخدم ىورح د دعك
 موصوف زليدلا ىلوال|فلالاىظُثباس فلات اكن اةدورملا اتعسسلف

 حورس بيكتلاو يطاإلو ن اكوا وقر مف ةرعةنولقملا عتاكاد او رظدملاب
 ععاوس ةرش رممصرل !اهدحامزعر يزل اس تلح يدهلام مدقوربو ستلمل عنماَمَف

 نو الار تيظ نعش بكرتلا بيكا س دارا ووك ان امكن مصولا الك لوا ش
 ليرد ماشي رفاضا الو دانس | مرسل يذلا كارما 2 رمزا ىف لسن عيوظ
 ه:ةيه العب عال نايحو مقام خذ قش يسال ان نٍدرئم ىلوال اسس اذن ارلكلا
 هداوهريثوكك اف يدانسالا جرحو نايس ام او دوسيس وك هرطع عين يددعلا
 رؤيلل ناب قرءافل لعل دزذب حوا رند و يي ل ودلع ةءدقم تاير بروي و ريلع
 فرصلا باب غلخد اب سيل جلا لمكا خروص تروص يدانسالا لا يدانسالاو

 بسك وال موزه برهي غاضالا بكرملاو هنت لذ رس ا مالكانه زمن دقو دعو
 . يتابع ةدئازب يخبرهم انه ناك | فعلا جامو ؤاضال بسك اللاو زماوعل |
 رولا سمعني رد| فم ايس رمل | ءلماعم خب اذل ١ ورجل لما هي يره ىلا خل ثيمات اك
 كلماعب زمام ىلاملا هزيل ىلا يرملا يزجل ها ءفانصار وكود نبا طئل سر صتااذا



 7  ببركئرمم © رفاصاربع س بيكرتلا عم نكسسياكبصنلا لاح قول هراتنحلا 2 110101 ب وو رواجا خِلضالا ملا
 ظ مسا ناكن اك ىرماوتف س اهلا ذا|رهدار دصم ناك ا سايفرسع اعل ارل ارسكب
 7 فلا ةزسواجو هادعد الا واه دي رش قب الل | ناكتاو يعض اهيرسكن اكل وهفم
 | اوسوىاكثليالاو_ معلا ملل الاس سفيال لعومفالاو لصالا خانه و
 © داكناو ث,اتلا انريورس ازكس طافوك قمل اف للا ىلا مك يولمملا و ظفللا
 (إ: . ظ فلكس طروخ يونعنلو العسل الث هكون و تسول وا :ىفطكر ةلاوع
 < ونعللو بني لو دامسج الصرل اذا اكركرملا غر هتسا ناو كنود ليصال ا قوضو
 بولايات طرتشيدو ظل هلة مجلر :لع وانا ضسلب م اوال سرنت ىلع
 ل الثلا ؤطسولا كرك نم كل ةماقم موظياموا لسع امك رحل شال نجع ةدابرلا
 ماكل رطب ةدل مساروخا يما ظمنلا نوكوارانلا تاغبط سرقسط مسرقسك
 رانلالرمكذتلا سرقنلاب /ضاظملل لمن بركس وملالعزمجوركذم سالوظنمو |
 ظسروصزيوك رنج مدان ام دوجو مدعل رص عيد بكإلف ةإمالا لعدن وعام
 كلا ريهصك ارارتخا ىلارتيس اكل نى محلا لاهو ريو ستمباسل | سلما ادوحول
 اههرزئمرضفت عندشت ل لوفي رمال نيبرعلشلا جرو قحا عل ا روسرخأ لاق ناو
 علم الركذامم عابرلا ماعم ماقلا نارل متياممو .بلملا غدعد قسم مو دلع ذ
 | ره دحاذا اكس دقّتولو ىلس امكعابرلا فالك تنوسزع نكون | ]لا ءقرصلا
 | ١ زيهعلازِص لاوتسا بلغ ذا امفركذل لع وابرلا شصي دك هه ظ موا و فرح
 لبعاو كوم صال ا عيضو ناو سركدط [مالعا بلاط عيار ذكركذملا ع
 |  ظنيو ترص زعاصاصم )ب وان طصول نا ارهوكو دنكءال او لباجلا امنا نآ
 07 ماو كل 1 نصو ّمغمبلرابتعمب تب انلاو الشم ناككارابت عابر كن تلا تعمم
 |  طتفريكت برعل نعدررو انا قبر صم ولحد ارل وف عم ارصماولمبصا يشن
 | | ليوقاملا ههباما تلق ليفازكض قسد ىاشلا هو عتب اذممف ثييادوا
 هد مو لعاب يركي عادبالباكك) موهانأ يع زن رشذ لال اجرح نأ
 | لطفت الم الزل نشليام تيل عد فرو تبوموصناو دس
 | مصير :وهلاو برعل رنجت مل م يا ظاومر و يعم خيب علا دنع لهدم يا
 | ييكاطنلل !نوكر يعيو و ا رولا ذيقرو غيم قوتي دف تلق نكل ظفللا يلا



 لصالا ذأ برعلا لاوتسال ظملاب هيت و لاي نا الاةرصلس تسرملا ناعه
 ىنؤل إل محو لال اريظيال ذا وك الامريقو ريسدرع ظاضلاب يمملا نرحل دينا
 مسارباوك ٠ مصاف مس الب سيل كل ذو ينام ل عيضوامرنولاملع
 ندعم مسرعا وعل ارتعصو رك هرذرو نرتب رشيالث لعمار صسارك ع سيا
 كركولو عن الدب ارل ارم عقاو وضد اهكرد هوم ضو امرلع عمال عتسا| اناو

 | عوضوم سلام كو ثيبادن ا مرقم فالك يملا فمصل طسولا
 وضم رجالا ظلمللا ىف كش نان اهلعمانلمجل ذا ماا وك نيم م دنع
 فريصلابليذو عج اب] شف الخ كلل ذيك نيمدرمل وا نيمل عوضوم
 مدارهعو زنجلل تاودا لع بتكى ذلا مس ال اال اريرجلا اهلكذ ابنبال |اًنساو

 ايهجاوكديا وانه غئ الخ عدوه وا ا صوابيعُشس و سئ ولكل اليف
 عراضملا ]ممل | صل ومس ئاو ار رجا سيل كل ذكى كانا رظلا تلفاول اق ذك
 تسار م لمك او ذا دكد رفامتسا قليدأم ده عمدا اذكو دعاك
 ىمع ا مسا ىك اناربإف ال نا حره ومس رم سنن ىف ءرلعو يواضيلا يف

 نبال ردزعما يؤ و شيعي و ميك معلا مت نع وسلم ساكو
 2و مونك دور صح ومب و ها رفافنس اب لولا لع مدا سس لامتحب ص 0

 , | بوطالا مح سس رض مالكا جس زعو ماصعلا لاق ثيلسو 2٠
 مدي اوزمتكدعواطملا ابو دبماك]مئلاب صسلا نول! يازصملا زوو
 ده اك]مملا رشي ةرثكل رن وا لمفلا امو جروس اى صولا ةزركإب
 يثد ةرم)الوالا فت اف ديرو دها ىفامكت عرانصمللا ئمم زعيدو | دال دلو

 بسلافلا سم لورصتعلا سرسلف مولمملل ىببملا برم وعامإ ملا حلالا
 (ويصصشاهب يذلا مسالا ناكاوس نويناوفلالا «دايزو عنعالك

 مئاولامازل | نوبل ]لبو نارفك روسكمو | نارهت حوتشمو | نائيفكل وال |
 بعل ال اكة دكإرلا نونلاب ناليصا لصإ مالل ابل اليصا مكلامكانمع ا دن
 فل ارض نوملاب كل لم اسمح غاي عيل ةساز نونا نكت ل تاق
 لع مد ا ضر لوف عا كوم ساسحالا ىاسسجلا نم ذا هنا

 قبس قرصا لاه ٌعاممدايز ةمالعو مارملا موسر نأاسح عاهام
 أ ّشيص نعرمكلا عارجا وفن ل دملا و امبير وصإ رحب منال

 َْك
7 



 كسب نخ و ساي بولغم سيا فالذك ارم يمسو| قاهلاو ا ىِنَمَكوا بل ةرمْصل رتيلصالا
 ظ ريو رطصنملاب ]يو ور فمك قاهلالاو اولا6دايز سر وكوأ أهيروسكم فيك الا ناكساب
 ضن ]كسر اركشلا ةداتساف ثالثو شمول اكفصلا عسر لع ر يلع دانا قع وسر و
 وذ كفعلا عمال لع بلدا قر ثالث ث الو ىنشا نين صامدودع
 مفالخ باسلا ةدعاقو فصلا عم ييعلا لالفتسا مزمل لرماع سعز دمااسرمنال ولذا

 فضلاررؤ ناو ربطصولارلا تحال ماع الك زيطعلل منيع نر 2 لدملا ةرئافو
 يلا فلا ىبعرشذلا ريسبلم الكفو زيزعصوللا رلتتارعنم يدع ىدحل ايند ورش ل دعلااو

 ا(راؤاورسم هور اشعل ةرركلل درعلا ظافلا ساير ضاههوكو تالثو ىسوح
 كك تاطاماوعكناكالاوحاوا او سر حجو | غيم توعن لا مت ملا الف ةيمصولا
 ازدو تطعاقراركتلا دمت ىدو ىشس يلم يب اءالصغإ راجل و اوك لم اسم س
 لاق ودل صم ورمعت نيا عال لهن دافتسمل نا جالا يي يراوح عس لاق
 20 ذهب رلعرلملا بّتك كلمن رعب ف طوسبم مالكأ او توست أكن :ا مم ذحوب
 ريالا, ب وهرل نوكتال ناب رش ومو تيد اننا ان روف ةمصولا طرت وزمملا تردد

 7و دلاصا مرقياذكو ملللا لام ف اهكرطل اب المئلعو ارم داب المش دع كوه لو |
 ما لوقف كاما دم لهتسملا ةئاص| نصولاره د | غاهكريمعاب نال ترمضت ناو

 ا ملل اوسلا غرو ناو تضراملا ميصولاب ةرعالو ديلا اك اون دالا ع
 ددوكزصنل | رن طرت رشي وررطوس ازصال اف ليخللاو اليخلب كيلع يرءاط ا ماوق و
 ةدايزرو ئصولاو ا لطسوك كرتشملا مزيل قلسام ساي لعاسر يلوا لفملا
 ان َةفدلعالا ثد ذ قايرلو ابيرق مقداس غد انه دلوصولا نطرتلمو انونلاو فلانا
 ةيمصولامل تصورا ساق ارملف ن اوعص وكرتلاص ال الط ارتساب ب رجاهنو نصولا|
 كربإلا ةلهسلاّملاسر و قئحنارطسبم مدعو نيل وصف ئالخ مرعب يرجدفو
 ا كفا ظحول ناف ن اطمسوك اما نونلاو انلزلهسبل رلاس.,/ ف اص احلملقنو
 ةدئار تناك قرجاذا طاش نمو | ثرصينش زيطص | مدون تناكدعب ذا زنطلس نم

 5 اياب ريزس سوم ح مروفل دسنا يدرنيعةعل لع | ناركعس
 دم ول دعلا عم ييلدلاو كساسلا فلارسو اهالو جوملا ىوشمطو رش ربحت مهطورس

 كسط نع كسيغا دف تالوطملا سم بلطت اع دارملا» كلل د ديلا
 ولو ك ارعدلاب ضْيك ١ قوملا مدلاو ةريشكت ا داي ر عه كلل هانلس | اه اهبس

 ٠ يووم



 ملام. . .:يصملا قؤاول صم ماعلا دوك" لاق ولو هونكو ىعنم ئامكدي دن

 ايدرعت عمك لسلركم يضا اذا تلق لا دخدت الو ىاصيال لملانإتلف نا ئضن

 يمميوالالثتوا ديربلاكةددازن ل ماداءاص مربعا لاو ماض لاو جياغلا
 طاملال|بساانن دصغب ملاذا ايش) ذهن مك لاق وجو :فاضال | سلك مده دد ي اواولا .
 وتلا بالس السد كمت ملوك كل د سو لعفلا ريس ريو سيلاوظمللا ناكل او اصصبلا

 ردهي دحلا ثلخد مودو وك ةرسكلابرحالاو ةرورص نك لاهو اررعسو إل العا ةيسانملا
 قيس امزيعربمجح مل ىف ما لا لثمو نئامط نم ىرتزهن يسخر ص ماوقو ةرسع

 رجلا هم صل عما قب عم كلام سارا عيرج كب ل ْنْما ارا عاضفاب ' ٠

 لور لعل اكرلع تن !اذ ناتضاب زيمصول او زفملا © نوناذ انه امكسئلمل !اًمب دنع

 الخ كنذازوو مكدجاك فاضالا فنرعتلصخ ناو عملا لاس دْفاضالاب

 .كذمرعل دعل ع رجا برعل امنرس لكيطعا نام الع زوق سل دب امرعومج فزحلاو نوكسسلا

 وبلا بف وفا ضماحولحسب امرا مين وقر نجلا سايئىبع ملع ةرومظ

رشن و هازجالا نوفا امصنوهم ى .ذل ا ب اعالا لماعاذل جوج اوه 2
 الدبلا لا مس

: 
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 كبالرط عشرلا لماع ريلعو ات اًرحالا عومجم ئعملا قتاكداو ليضفنلا غل وال اوهن

 رعاشسلا لوو خئاضملاو نهاد الا وسر و مله ل دبملا ٌّك لمامل اوهل دبلا ىفلماهلا

 تلشف نايزلا ام يرلجرو يد زمر, سنجر ى دكت كو
 لاق ةلكسملا هذه لص ا ركن اره ساما صر |ازهدو ىنيلوملا طب نا بن ايتن سو :

 يوعسالرنسم نوسالا قدا عم عسسلاو | صرانل اساسا س تملاازهن ايل

 ةببو لص انارئال نوكسلا رصملا مرق قدوملا رشداو ايوب ةلئسملا هذي

 صخيشل اّرهص نذجلا نال يلوا ناكل كلا ط وفسو | دكرجلا مدع لاقول دكرملا ىذح

 جم مزال '  ئارئكالا ىزحلا سدارملا لاقي نا الا لكلا فص نوكسناو

 ةعالعلا ناسوش اهكوحولا هدوحو نم ميت مدرجلا اعدم لع سيئف نقولا
 ملهلا رح  طافساوب ولاقلال و ئاذكك الا يمي ىزجلا ها يلاريمب طوقسوب و

 اا ورص اهوع ماعز طعرد وكل ازيك يملا اكناو راصم فطفلاف ن وكسملا جرتخاكا

 نذحلا مر داي الل را ف دحر كرولا ىذه رم رجالا ئزجملاب شملا نغتسين مل
 نسمرلعلا ل رحت ئفاصاو انه بكد تنشلت الو سؤاف وسلا نذحو ملوفؤ مدقتملا
 . اضرم وريمإك لال عا ببسن وه ىذلا كرحلاك ١ببسملا لإببسنلا ةفاض|



 ٠ ناكرلوقواهعزيطوقسو حو اتنوش بيسو فلا ةدللادونلا ي|عفرلانؤنو
 ”واطمنإل يرحل ىذح مزناججلا لا مهرس اكن لوق زم ظلاو جفرا نون وردملا خو صلر

 تاكرت ذا مرءاجبل ان ]يفور ذحو هذخل دكا دك ملو نكرم اسري ريل
 سابا دو فول نذحبم رتساهلل لاعد الا عيكاعلا ]هنن از و عوتلعلا فرح بع ةردقع

 يديسوك نه 2 رتسئالاففالاف عوؤرلاو بوصتلاوا ارد عوترم او موزجيلا ةروص
 لاثملا ف ئييكاسسلا اقلام اجل ارنجل مسرلعلا فرح ذحؤ شم زهفؤكسضإبرلا
 امبت 0 لاب ولعت مل سيل بزرعالا نال طحن كك ةداا ىلإ ةجاحال طنملا فتهذح
 -سلوقو رستللا رظلا و داسفل انه بنكن اوواولا سل احا طخحلا قرن ذح دوق ردع

 نيكو امم نذَعاقَتل الكيل تلق نا ظاملل | ىفاءؤ زجل ةلع نينككسلااقنل
 ١ يعكس اهَنلا نيب اقزو تلق ىاوص بيع مسااوركذاؤ ىلاغت .لوق كلذ نهذا
 توك ن1 لوالاطباضو مم ئنهلل ىذلا ه دجرع و عيبعو رعم ىذحال يذلا هدح
 بفوالا الك دنيانا زاقياعسلا يال اك دمبام قلم امجرم ىئانداو وملك نانككسلا
 يلا سوركئ ذولا عل امهم نزكو هدو كل درع ف اشلاو نيزك سيئكسلا0
 كد 2 الصويا نكس سا ِلِعواشو يايكداهكن قولا يري ل صولا احدا
 منا نعيرزرجل ميو تانؤيلا لاقحاتا ىلاوتل وقرل ٠ نود رسم تدذح م: لكم ك | نولششل
 ىكل دت ىييبتو ملوتفكق يمك لاو اوههسين لك ب ص اندد عشرا انؤن طوقسس م ئئاجتا دعب
 - ةكّيللو كك سلاريكؤم ا انؤبو عومي |تانوسلا ولون لقتال كل فل سامولع
 رلبافم ا: لكلا مال عه ىتلا ىلواناواولا تكرت لومت نا اماو نوُرَصْتَت ن و يعردصااو
 نينلاسل ااقتلال تدزجلاهلا تيلف ار ناهنلاو نازيملاومر يزل اانولمُفن ىف ماللا
 مامككسلا ديكوملا ويوم نكس قتلت لسنرمطلا وه ابرشا ية كركريمضلا واو تكرخ
 تمزح مي رهطلا كدن تمد والا مقل العمل اواو عتسعلا تلقمتس !لومنوا
 مهل و نوعين خنولم ن روث قيس اهرحا لل مضلاواو تكرح# سيراكاسلا اقتل الواولا

 تانوئلاداوتل عشرلا نود تدذح لومدو اة دع انءال رند اننا واول | نس ذه مع دنع

 عجدلالهملا ف زدوشل انعانانروكئذحلا فضي الو نيمكاسل ااقتلالردمطلا واو م
 سميا ضام جوتسم دكرعم ساه ىو ال اواولا بلضي ملو نويل ابادكوم نصستك
 دمرت و لخلاوه جولااذبو كلذ ذركإ مو لوملا ع مكس اهراقنل لابو ذحافل |ابلع

 ميدسك ص أر تعا ومنألا خاتويسملا عر دريل عولعلمل ا فدح عيطاوم خفاىجل ا مالكمل

 : ريس 1 ظ .



 ةوق الو لوالد ينمركت !امضمب نإ شنب داو كلانس نشسابلاب انما اهكمل جوال هيلع
 كام ىالك سسحوك جل المال !لاوترمتعا اءاوازهد ميس كلا نزءوو مهلابالا
 يلد لم سيل و الأ نانونلا ناذ نضوخك نالك ةدنارءانهل لاشالا )المل نال مق
 رييعلا ٠ ريعام مدن عماوم اههرثعو وسلا نون سب قزورا يعز ملا
 رعص مكتد ادا منمشملا زقصل ابرتيلعاملا لعشرلاوا فاض الا يعرخال اركامارخالا
 ليتم ل صاورخال زمعملا موفقا دكو مد لوعشل ايريستلا العب صللاوا متيم ٠

 لاوامسرخال ا ءجصلا لمعمل | يا نوذحم ام ثويصوللا دئاعم عقلا لغو مالل ارمكب
 أ موف عمور داهإع يصوعلاب نيلئاقلا سيد وكلا به ذم اعاببعاضوع ةفئاولا

 ديب ئشنء ب زصتبت لو 22 بادب عزم لاو بسيرا نسم سما دو
 لسمما لب اقمرحال | يصل ملوشب د ارللا امل نا دست لافمالاب قدصيمنال ملا
 ىالحلذه ناكماو ةروكدملا لافحالا لخدت ىلا ةدابرلا سحصلات برا هاف

 وباخال ياومشلا يشل لاق اهكطتفد ب ارعال ل قيد يذلا يشمل ئشسل ابدارملاورظل ظ

 ىلعهرينعو د م ضارتعات ت ابرعملا ف مالكل نإ سلا لع مد اد دس يح ضب هاب
 نايفا عدداشتساو مدنام نعتلمغلارببس ب | عال ا]قان لعوراصتقا قي اونشللا
 طملد ىلإ ايا طا وعدل ابد ارملاو لمان مسرليعا درءال علي ال مهرج ىف ىدملا

 : انا سودوتي نإ واس عاملاعد د صقملا نالخ ماسمإ دنعالا مب قوبإل يذل دازطا را

 مرلدلا ورح نإ ساموهووكألا نة مالكا ناكتاو سضصلادنعهاصمرحإلا 0
 لوكسملا نوكيا ئعصملا دس و ةزممِءرفذ وك نا رفد ئوضتلا نمو ةزمرلا ]

 ىإ كلام .٠ كد ذكسيلو مدقتملا نيمملاب كيج عاممالاممزحؤعتهالع
 5 اهل رصرتعلو اما ثلا هزحل ف نكعرلام يرحل ىنو ةرمه اظودو ةضسن هدصلانلا هزجب 5

 * هرع ب اوجارءعمساورجللا قطامد دعب امو فلال اذا فس نئشلارتيزرظمورلب 000
 فورح سضاسإ اهوالثه فلالاب ةدصيف الو اسيل امرخال | د دارملا ناب كلد ذ زلم

 فاك لاب قدصي جب مالكلا نا لادا كلو لكلا ن نجلا ةيورط سدي ضل ان باكلا
 نإالا كد نكس ييلو حال | ءيصلا سرح رحوضمقيف لوالارنع دور ظم يه ذإ
 الصاياانلا .ىلعاز محاد تلفاركس ِزرطتملاباصدمبامو لالا دمت
 .05ناذابرلا نم تاس يرفي ووضوي وارقيك رد نمل دبملا الط لال اها
 نييللا كلل ذ ىذحرركملانيل ةزملا تبلق مث اركسسف ةزصملا بلق لبق مزاج



 0 وت دهارلا لاه ظسرقو ئدك الق امص الرظم ازدكل او بلقلا دعت لخد ناو
 "جم دلعلا هرحبد تسب تائللا ضمن و مزجلا تءالع . .٠ يملا نابصد
 " كيايملالوقو دن لووك مل ملوقو اهناعاربيسا يش يرعمل ملوق منهو مرسال

 ١ تناول عاشس ست دلوت ىرحال نإ[ ضور دق" وكس اب موري م دنعوم
 نبعد لاق تاو كرحالل ىسرلا ذل احيرق نكلو صال شوملا م لءاجلا دذح دعب

 ةدملا قالا دنع عملا ذا نيل رتحدشل الرحال اركذز حالا لتعملا سلا وص او لاب كسعابصال ااهواتتزيبصب ىلخجالازيوطلا ليل ابدإالا سيلا
 هلا ىلع بصل از هين اوتتسهل لافت الا نال انهن مرجلا ناك فذ صخاعاو
 وكذا لاعمالا نالت هروب ظن رمي بصنلا غيض اك لابانه برعال الار

 عبر اواو اقباس رب قلعتب امو لاصتإلا نيم تماعرق كابن لصنا
 هزارم يع بصسلا ناالابابؤمدتتامسزعافا لماما
 .لارلا رمل اظطانلال | نعال عز مجم لوعنملا مس | يمبعو لعاذ سدس نهج اب ردصمزصالا غوهو زكشل ابامتكان اهم نككو ابان ذغحلا كت نوكسلاي نونملا بيرل لع قولا ةعسسر دلت نسوللا نعال دب مالا رعب فلا تاما رقح تاكذا
 ,لصافظاملالا ناو ةره اظريمتملا بس انو ديسل ار اتنخ يلع دصوصنكت ا نبامل ع
 طقاسوه اهات بتكن او عيؤو رمق مر وق صال ارظحالم ظلال زيطعلا عم كلذزطحرم جومواه دودكاه درس ركل وصقئدوابي دمي أه ىعامل شاه
 ان اتلاوبتو ماصمعل !رفةدام عد يصح زيلع ككاو مزتل امها زق منيع
 ( 2 نيكموكوالصفان ايزيقول تلفاذهت ثراحلاو سال اول ضمل ا ايرطلدل ا لاك 22 اسيئلالملو َمدعتملا يال ارياس ةاذكو لا قوحل جواس تيطاح لاقيان | قب 0 ىنكلا لوا هاني ظتس |اهؤداود او نْيَلل نلازعاص بنك مولعلااهااذكت
 ٠ لصف عيعو عيطاول اذ لركن وكت لب ادجإل برجي ناكل مانعا تسبل كسي و ىرقد
 لوفيو جو ادكمدو ابرام ةذوحام ظانعلال هيتو اسإنقامل زهد اذ ظاؤل الا نمت عطتمل

 ساجو قاضال اب لمامفزدالخرإظب ىح نآل اريلع انا يذلا اذصن ثدرعتلل اهرليعل
 زنا ئلمتذ نامل وهائازصحتب يذلا نايك ال لصاحركذ ىف 2 ئاسنعالا
 نازل يزول ذم يممب اماركذ مك ظانل انا وقد لادل او | صاخل ادركذ ئبمملا نا يلع بد

 ةروكدم 0 ظ



 نييدلصنلا زيئضو ذنياسب لصاحلا د يممرصاحلرتفاضاف ةروكذم ١ ١
 كس هرم امرت اضاو تيررصم اع قابركذلااماو نما راع يا 4

 انركولمتهلا مالل | قش قلعت ازيشظ سيئر طلاو ردوهفلردصملا فانصإ
 هيدا مل + قلمسملاركذلاارب قلمَتن طاشلا يا 0

 علب مفلس ار الل اهيا ىةرهاظ كاب ملء افمإ لوا نه ريلع صرحاف
 قامت صتكلا هازكد ف كلش الورخالا لإ لوالاسزصحتمللا يال مصاحب
 لدرس قلعت يسلاف ةصبلا نم ترس ناهس نم] صح رئائممإع س لوح دمب
 - ىوزجيشلمتم لاو موتا ليا نم دوكتلا يصنو ريس رشم دنا دا لعن
 قسنك اندهانم يلارؤسملا لوال الع ىطعامو تامالعلا بابلو اوه ىذلاىاإ

 زيئارن م ]عج عددال رقد لماثلا مرعودشتقنلا ساس ثءاطخاص] م اهرمالا ل

 مضاف ال صتك#ردوك غسل اوططجالا باسل ا لوا سمان هركذ هئازعركدب دنلمنم
 ناسحالا ةدإءا مجرد بداج ب تملاو ةشاعدرلجرس مرج... ثيرئلا اذه
 بلطمالورميدق ةدارالا نال ثنرس) نم ن اسحلل ةدامبلطُو ىكتو نآسحالاوا

 هدإ اند نا اعرصد صقل اوعب و ثدادملا يرييجشلا!اتودمت بلطداريان الا ددحت“االا
 معزا بلطامإو ومتحلد فالخ ناكتاوان داحابزيست علف 2

 مظف اسحللا

 ميدارامإ ناسمنلا مرايا, ةمئارطعص صمب لود ما دالاتاتلملن اسوهذإ
 ى | ةفايسحدلا رمص ميرفي |فاضم ىذحعوا ىإكتملا دنع مولمملامملارع

 ريصصلا لاين ا رلصاحو نيوملا مدا وداصحلل امبير دصن غلا ةردقلا

 صحا لافي ن ئيمم يا ناضميضذحإج اقدرن ا ملوقو مدتتاملوق فام دع دداع 0

 يا هّييررصد ل لوفلا قب انا نيئاضم ىذحا جوا لوّسملا يمي لولا لمفلاو نا
 كاتايملا طفتئظامنالاوضقلمتملاو لوقلاقلعتس لول دمو هه لصاحلا

 ىلا الايراشعلب رفحا ماسشنناو ميرعملا ظاملالا يادإزدالا عج ضف زقشحلا
 دحاولاب ابلوخ دم قدصد نينجلا نا سانهريلعاومجلا اف تصرخ اظانل الاوع
 عيخاصعؤ مقضحلادإملا نال جدع عرش ىشملا مثيلا عاجل يصاررف نيشالاو

 هرسع ةرحا يذل ا رلول دم لفل عمجل اهنس | ينل زعكم تلطب ايس جاءنا ١>

 ىدضلا ف نيؤيرعلا تانئجإلانل لوقو داس وقد اهدح ىلع كالاهنوخ دمي ديراص 7
 يشل | لوخرلر ل اوه يذلا ةرثكل ا ميك تان اوه يذلا حلقلا عج فصو كبح



 جبرا فورحلاب برعي يذلاو معبرا تاكرملاب بوي يذلا انا ىقاسيس لاقي ل جلقلا عجيلم
  <نلب ني اطار لعج لوشن انال ةرثكلا ىلا لاصركمل ملاح اعقاب لملا عي تضامعوهفاو
 00 000 تاقيفعلاهذيررع يعمل د ءالاراشعاد ابا مدع اشإل ظاونالا
 . زقلاطم مدع زنصاو درمتل وع ق رضي قيزلاكمشلا ناث نافذ ما ذاق حز عناهنف

 ًّ بالا نإ رظ ذا تاكرملاب برعي تايبملا فيركمسشتلاذهوادسملاظميرزلا *
 ١ نقتل كم و يوصم شا ىعيراجا داس رم الك ن كك ين زضلاب قارن اكو ملوفاذكو ٍظُمل
  اركهو تاوريلابابسارعل ع دو بنرعت ىا نوز م قلمتم ىلا ءامواه انت امك امني
 -  مراماسقالا نا ىلا يدوب زب دوجولا فررحلاو تاكرفل وع سما وصخ ثالللا 2ماف
 دبه ىدوجول او ىيدصلل ماش ىورجلاو ت اكرحلا ]مج يعنيك صملا هاعدا ى ذلا نانا ال
 - انكوؤيتحلاتلعرت نوكسلابوا 2 لمفت الفك نوكسلاب مرو ىلابامنت ملوقمل
 ظ لإميازكو فصال ىزل اممسالا جارح لل دب هرمعو فرصملا ى ادرطملا فىذفل ىفإف

 امم الو اعومجنالو ىئشصرسلا» بارعالا بابؤيدزعملا لا هرلعرعبتر د مم دق دذو دهب امش
 لوق نشسإرعا ف ىشملاب ىولملا الكاسنس | نه اصركذ امي ةجاحالك تسهل اهتالا سانو احر
 رخيرم د زلاسريفرشت ىدلاشمدقتريسكتلاوجحو لفتت لؤدطملا صسال ا عنملا
 . ةادفريسكتلا عجرم سيطراو ضيسوح انشتسا ىلا تحال ظملل عجمالع قوك
 2 يا دعب ءانستسال لل دبالتممو |اسرعم ى١ىشوخارإصبتمل  دلمت
 يي وتجي دئيسملا الا نم داربإل ىذلا ع هطاك ا ىلعؤكلا ل ظقامبجال عاونالا قوت
 الل قل وج اكذلا ارشد قف مرو صال رسب ىذا ماكصملا يمسي تع فد
 رص رز لوحد مدمل مرج ظ ام اب سا سفاب يسال او ضف | ناو ضلملا كر ظسلب

 هلق نها جر خ ظحالس جر اهلا ابلسال | ةشالشل نا غم )وعدو مشسلا داره
 يشدو طال .عويعج لكل | لكل لجوبا عاتي النا سرر ءاوعهدا» عب يهابلك
 ١ لظناذااماءانشّتسالا ةوقووه ىذلا اه كل د نع رحو غاباهج كالا ءدوقدلإ
 ١ ناس وعوكدوكت تيكر ظحاو ىلا ومد كذلا عمال اهانمم يلع با
 ١ نيكني مزكزناب مسالا و ةرشاب ضصفني نابل نعاككدهنالا هولي روكذلا
 ١ كئريالولمملاو سجل ل ديت اماع يرءاجارظنم اوركملا قيشدلا سلا ع ضرنعب ىجح
 | ١ .ىردمبادو عفر لوشيرانجالا ريع جصيالاعوهجت كا 22قووملاومه ماو معاهب
 - نلكرعمجت يه كالاقولو تضاةوملا هورقلاو دشاتحتل اسهل اان لافمالا تدفولالا
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 وك " يزل د هزنا لوا موق هزم كزسل ةاعام جلاب وذ. ةدنوفؤءاضا ْ ٠
 مسازصال اوهازه رظد قدا دعاس ماحاه دغام حش شتلشما لمان ادد | ياسرتلا

 اب ليواخنإ دوا كلذ رع مخ ملقا ذكو تمدتنملا ماكحالا يلا عجإر ةراشلا ش |

 هوكي وام كسول مجطخدجأ ناضم نذحان هدمجامو تون جدوفت كو
 يذلا مالا لعراسلا كوملا عيج مرتو فو ذيل السل ايناذكض و ةركلاب بصل ظ

 عجور متال و ةعرال ا عاوطال ا لإ عملا ىفوتءاشالا مسا هوكينا هصيوط فرصنيال 0
 رخاش ردا عه صب ال يذلا مسالا لع كروملا عمدت نكن نكلاو هدعنامو ثنوملا

 ظ مشال امه زعامرنتم بصضسلاونب و اكد اكل رشا ىه 2 اسما اعاوالاد دع ىف ردع
 ىف مدفتب مل ىظهل اب رططخلاو ةرسككاب بصنلا ناكناورياع, مدن ظطدخ اوه و

 . ميز دعاماو امل متيحالصل يا ئتئفلاب بصنب ناشح ناكو ينذف ماكللا ش

 اله كابل اوهو مدرجاهب بص رد اف ملاسل اركذملا جيتومد و ملصا لع | يا رمح نع
 نإكلانيرقدق ىددمملا اعل وطي اه كل درع يف و ةرسكأ اوبر و .درحإ ءمصس

 ظ |. لعزخدت للا ءعفلاب صم ملعلاصلا رتك او زوتذل اب بصب موضح 0

 0 2 لللا ممل ارركرجا سمو دهناب , لصور عرس قضوتب كل هانضتحاماعضضدوإ 0
 < ريم ال وككو ضنك نارقح ناكو اهصنيم «ذلاريسكتل اعججودرطما مسالاجلا 0
 ضجلاب مركب ءلاكاذا تلق هن ا ودب فدك مرك محن عم مرّمذ اهف]منلا 6

 رغجر اكو "تاكرحلاب برعم اف ملاخدال كصوذ مدنت اهنورجلاب برعب اهاناكأ 1 ا

 دوي برعلا ضمجو زيتلا لمفت الذ مح نعلو دملارحو تفاعرتو مرحكإألا 5:

 يتلا عم ناماصوخ افصو هاك(ذاو ميشيل نقلا لاف نونل الع ةرهاظ تاير د 5

 ابو فلال اىلعةردقم دقم تاكرك درهدرك سرطمب و نونلاو نلال|ةداي نيو تيفصولل ؟

 .. ساشا عم نونل اريرشتت ةزؤ غانا رحلسل نازمد انارشمو ليق ال وه دنع ةسرمال ٠

 ا فوزا ناس ارز لمجك بالا غلب وات رع سومر هالو ئلالا ٠
 سخي عض ت الادشال | مان ان ا!لافيالذ ناهلساعمبل < |فوذحم | دتبد لع ةلخبد

 ضال نا عهالا ف ذكإلل ان اس اريمض ناب هيجوتن اذه شقؤد و عشل ارعؤ ادنبملا 1
 تبصا ثسبل ن1 تاليواتلا نه ريبط شمل جور ضعب ىفو نيتننخملا باكو ذ ّى 3

 لولنلاهيل عّتخت و رسني صم بصان الادتبم ناذمإو باوج فرح ذل ا هن ينممب يضل 5 7
 لضادإع نارحاس ن اذسم لص لاو نترايمتتلمببياماا الإ مال
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 لامتالاباب ٠

 ريمعلل قصلاعنم عم باعءالاو زيطخل زف برغي اهككس |رعالا ىنثملاب ىبع | ذا ايو و ميلع
 ' سنلازلاح سل قد ولو هفلالا مال ادي وه د اولا ذكما كونلاو ئلالا ةداي نيو

 ال< كرما مهترجو | ضعب سىناباميهلاقبا كو ضن نقونيدفو ايصوصخاظحالمرجللو ا
 ددونل اي تاير ب رعالاو ميشال ق ب|عالاكس لعالا ىقن جلاب هسملا لاسلا
 ناكرك بارخالاو فصل اع يرحل لع مرؤعلا عم نكتملام نولدو نيحئايلا موتهم
 باوألاو ضيا يرخا :لع كانه نكت نيونشلاو نوبرفكو اولا مو ل عم كلن دك
 ايا سي رمال جيجل اربنسو زيزعل نصل نمو املإ وواولا موزون فس الام بارعا

 يقر دمم تارك بارعال ا بيدراعإل الو نات دب ار بودوواو هرخلاه م درمملا مدرع |
 شالا مح قمح ارش شان ام انشد دس اوححلا ىفو ةحوتمم نونل او ةمرسإل يزقواولا

 ٌقشللضمب نرحلا ناذ ديضمباارثق العر اج عمو ي اذكر رصد قالط نم
 رتقالع صروفو دعاها عب ادام نيرة علا ضعب لاو ار كش ثدحو تاذوهذا
 دار ناب ميكع سمالكال | كافك الو قلمتل ااهرئ امج ت اولا نا ]لكاؤ قلعنلا
 مهارتلا تاملكت” رس الك ذيع مول تاي عالشم تازل ادع عقاد شا جيو ىلع ص اخولشت
 رررقح تراصزطتلا نال يفو مؤاذ ضمبلاز اجيؤ نأيسب لمد ااهركذ جلا طورشلا
 (ًيالاميبشن ؤاّمداس صملا لوف ع هومنكاه درر ل 2 تلفانه اول او ا دكه مهدنع ورع
 لاح قملاب نئيلس از هل مج ما جلاو بص دل اهددحو 2 لمفت اله تصاخ
 كلتاجاواجددعبايب بابىا ' 100000 : ىهلال | نوكمال تئالشل | فرحات | ثدح اكادو دحاو ين فزجل اًقالاو مرملاو بصنلا
 بسيد املع بص وكل وفومرو اتمصح اناس كوز صاه ل رشد اهركذ رقودادعالا|
 هركذدقو ابماكحل نايبو انه عاجل لقذ اهكل اللاب دحلابامتكالا ص بحاحلا سا ميلا

222 كيؤرباعؤبقو تنال يلاح لوف كلذ 5
 ١ ظ ل مالكا تمدقرف ملاسلاركذملا عبو 

 بص]نلا اينو ريلع مالكا غاديسو ملا ميلا بيب ذ ام اي رخال اميوتسم ىصاملاؤ لوقا
 034 دال قيتحلا نايب يعراصتتو ال سس انهرتع ايفل اف مزءاوحلا وامس عم اضملا
 ناعما اضومختو انج ابوصنمو اس ال | تاعيوترم اعمالكل | ىلع لاه الا ليعمالكلا
 زفو ل مدو مسا امد اس لوقف بيترتلا ةاعارم لج داي ن سكقلا ىضتقب امتنان فيلم
 ناالماعلا ورجل لهنال تداكان او زلم اعل اهف لاو :لوهم ب دمب امو تاعوؤرملا لاعب

 ظ راو مازن تاكتلا وابرلعماقكلا دلقل دا لاش ال ىلع هالك !مرقإ ُدلَغ لوهملا نم ظ
 1 نه ْ . . : ١ ١



 خيول ياتيحالطصالا ٠ لامشال اب شلعتل مزاوجاو بصاونل ا زعانه

 تمدينلا اذه ذذلو ارو دوهقو ماش سوما يامال ةطنزمف عضوفوتلا ْ
انآو ديفيالد نالت لوداماو لوال اف ةدابزلا نرحا لوحدو مزجلاو جل كالا مالكلا ظ

 

 لاعدالا دارها دير نا مرلانلفرصخات ال يدوقللا لامفالا نال اقانه عايل دهن

 اهب و كل دب نوفرتميس اسكر رصحت ال ةيحانطصالا لامقالادإؤلااذكق ةنوهللا 0

 ريصاموهذا اهناهز ثيح سرس الُم فرصختق هيومللا عاونااوداا تاو

 يوكل مالطصا دارملاو .جالطص لل بسن ديحالطصالاو ءرجاهرو ةوخاملا ١

 ظ ير اخامل لاقيو نابيلا لها دنع يمدزلادمهلل هيلا فاضملا لاعئالا لاف ا

 يلا اطال ماللا لمحو ل ورك مدخن ناب وخدم ع جلا ىضو نينوهلارنع
 | دارفااهلتذإ ناد ىركذلا ىعاخلا دود تاكل لعق و معس الوش عم دمئام

 يعجل قئاومرنا عم كل ذ نم لاقد الل ولوق | خراشالل لانكم ملاعاواسجو
 ةانالبلافنالا .مهافانيامئالجيرعلااهيادإم كانه لاعمال نانا 1
 مصل ئالث اونا يعجز ئالئلمنلا لاقول الاو_رابحالا لال لاممالا مها د

 ملهجإءال  يممزحتسالل صو ظشللاو قماونرئع نم نكل
 مب ظلاوهابيعمحلا دبل ناسبلا ماقمو ئاف ضامي صمتلا سو دطلاإ

 روما ار وصخ ناك نجلا مالب فرعا ادنمملا نا مدع جلل ل افا كم ولو 00

 3 دقيوربدالا دين كلومكرشمل ابفرغبلل عنا يلب ف سعال اين عس اص 0

 رعما جلف ساحل لوف ىثدمسلا هدانااكيدرمتلامصحلا دصتا/ 0
 اليهجلا نسا كاك, تسإم لسقةعاكتلا عصاذإ 22

 لام ارجل رعت ن اقرا ادتبما ملص ناقوس كاكب دكر اشداو انني 0
 كلور ا. تقمامىاعزات و مديتاوسروصحم اويوئااميدحاناكناف ا

الاناوبحلاكورحو مواعين ناك انامل | سائلا وسانلاالعلا
 ةدوس

 2 اسر اع هسالشل ىف ادعنماهلل] دتساو زئيرفلا ريلع

ملا ن اف هدعبام لوادمؤتلوادم قبسل هدعبامزع
 مل هربعو |صئنشاو عفو يضا

كيحسوباس عرراضملا ناز يقو لصحي
 اضامريصت طالوإ ]ضدسم ئشلا نا 
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ا د ئبادداو :.ةدرع ئسو صام لس سيئ كل رظان وال و
 بارت دحلو ئس يل



 - ثدحاعل دردوق و ظفل لعزوتا واد داموصو ْ عاضصياب اسم هادم سالاسع

 مطلة راهو يقيتحلا سال  زلالدلاداطلوزمفلا مسلضوو ةطمساودوا ةرئاس كا
 - هام عاوز ثدحك يذلا ا ث داجملا ىشلا ثدحلاو ادب رس برص برص ف لهسسملا زنق
 / رامز نرقا يذلا لمعمل ارهسسف مدمل ا رمب درجلاوا مدعدعب دوحولا ئمم تو ريملا نم
 ٍ اسال هرعت ولا ناليعزب زر تام وك ب رخ ئدرعنل | لع درمف ماكل لعؤ ساهكب راشعارمأ

 1 ابمرعولو ٌئشملا نلطم ثرجلاب انه دارلل اما ورح حالطصا اره لاقي نال | قسدضل امج
 ١ لاجنأرب دب رمإ سيل نك زعاو عسا نر تشم نامزلابرئارتقاب ريلع كحيل نم عن اهالو
 لو |داكاطتنف عيطولاد عاجلا نارضالادارلل ناكنا م ضام نامزسملوققانيالسلا

 7 كررهل ءوضوم ومد ذا نمملا صلع لال دلا يدو ينهض لال دل دهانممل دالو ١
 ش كل قيس امدع مالكلا ةلهتبسنلا اعد يذلاو سوس رهجلا مااكدعطتق سزلا و
 مش اكضيائلالرلا ؤنامزلاب نارضالاددرأ نا والوامالكلا نموزج سنا زه

 ٠ والاؤاب.|س هاندقام قاسسال و ئمملا ماي زعالالدلا هذا تيقئاطم زلال دالالدلا '
 افوكرشلا نعمازتلالاو يتلا زلالد ورصتخلا يمن اوحي مس يرق ام نمعت
 ْ هدو ثدحلا لعافللا لال د ميرتسال ذاهب اررضألا ذا تمم اه رلوق الا ربل ْ
 ةيمستك يا ضاع لمانفرل :ىدالممضعب عب مالك لوزللسملا قْشك ا ذه
 ١مل لاهتسالا عرضي نلفدتل اصا لولا دارلا و قبس اهئزخا دز اطيز مشل مسا اطل كنيانلاات نبق هلا يضم ثم مزل داو ريييعم دصلر استعاد ىضامالمنلا
 0 ةردي الو :كاشملا دضالعز اج ايرلع جدوضاملا ةيلعتلا قالطإ نأ كل ذهن سرظب ١ ياو ضامسرسؤلل ماودلا فإن وهادي رس اوك شمال كلذكد ا ذ ثريا امإو نمزلا لالا امر دلال دال ةفكسانلا لاففال | نلف امها ءاق دير آ 1 ناكأل درسلا وك مثِمال ٍفيرعتلا نا لادن | قدال خوك نماشتسالا لاعفا يق
 ٠ كر لو ىنرلا نين درو عيضاولا نا ينسي عض و نارتقالاف قيبسامرب نرسم تدح اييزدام 2 >مؤرضمبو اخو ومالا اهءلاطا وما ىفةمم اش انلاو 1 ظ اراسكسالا قطن يدا ل اكن او سشاحلا سليل فمامرالميداشو مسالا معرءاض يااا ا يميو مبا سال وه عراضاك|ةروسكس عبء اضللا غؤا ركش , اسلارستامآرباسعا ' . مسوفاو لماتفا زكشال لتس: ل ذصرشم نأ ا ضيالف لذ نيسوهارك شح عمو راهتسا قيمسافسل هوكي نا ساما ف
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 , مايؤتسالاو يبل اكروملا : لع همك ا مايل

ا رش قرثدو عجاوهان انهض دارو |
حل ٌهفصرءنسمم ئزم سهالطصال

 انودو ثر

 لول دم لول دم نم رج سيل نامزلا نال هانلارسسا درلفؤ من الضلع 5١
 :دولل الا 4 9
 ترول تميْضح هانم لالا ف ةقيقصز عاذلا مسا سلوق امإو لقاملِعخ عمو ثزذ

 رخللازي يإ نأ دحاب , ١ كمارسا كقصتؤملا مك وداؤا لاح سرئا سلو احلا

 مهولو دخالا يب رإ و لاصتسالاو لال ع وهم بدي ساامندرمتلا سورحطتت
 .  ناماللا يمس عاببلإ نامزلا ةفاضإ لاّضتسالاو لاجلا قاسزم لفةدلا ا
 ينال ننرعن ؤام ىئاود ال ىكتوزتتسملاو لامحلا نا دخل لاّضتسالاو كاححلاب ديا 0٠

 داو بيلا ّتطم انه اولمج بس انما لب نامزملا فص يطملا لممبرم
 يمملاو قبسام قدإو لصتسملاب لابهتسالا ليوان لع زشامي ؤاضال ا تلمج
 لص | ربع يمسرل لاججلاو لتسملا زن او لاجله نبذلا سيامزلادحاب

 دريان وم قو الولي مملار دقت ىدقتيدز معلا لاجزمملا سرمونو لولا 0 ه ف 6 6 3 هةوده © ل 7 ٠ فالك يرج" لهي الرضاحت كلا ارثإ نم حوهورشل ينممو تسلا ١
 لئاواو ىضاملاخاو | سجل ندرعن قنولومدو ]لكم ىلا حو تلاع دي زم

 ٠ ممازعةيدوعلا زهالرالا نيمملاهدإء|سويامإل تلفامزيبامولتشسسملا ٠

 لمنفن ىو ممالك ت فور داصصل !لمنلا بيِلْعسن ناحل امملا عيججزمه فاو روحت
 عياضملازمن مساع ماما زمكو 222 يرسل شف انم روندملا[ضالاب ىلاحلا
 ٠١ د ل دما لا تلقانا بيضي ملوك عصوتاو جتا ينمجب هواو يوك 0

 هاضملعرتل ال دمدع تلق رسما صر يه ىلاشتسالاالوزافللال
 هانفلساامنعزفقن الفم زيدرفلاو ماب خوف ملط ساوبركداموسب»

 ٌيدلاضالا

 ملولدم الق اناو نكد ع عرين ناد ش الرمال !لولدم ن اامنق نأ بطلع

 ي | ىوصوللا زلصل راض نس دفاضالا تءاكبولطللا لقتسملا دخلا
 . ظئلنلان لاح بلطن افالاو ثرى :دصلابشتسالا لكاعو بولطمثدحاع

 مدئيدو زنئلتلا لع لطقبس سننلاذراكتاولوالاهفنول دم هيراقيرمال ا 0
 < تالرمإل ا مزلب بضل جررحو فلمكتاو نكسر مالا ف لهدو يطم اثنا لعريلع

 يك ١لانفتسالا سئ يف ملا ىف خاب اهكلمملا ةئيصبات تسيل زال رلا

 ماسمتسالاو يل اكروملا هنهو لود دنع صيخاتا نيبام ىلع ,روعلا

 . م مم ظداو هر الا زنارتقالا نيقئاسلا سندرتلا خدارلا نا يونيد عنيصلا

 تعا

 عنينايرمل



 ةةيودم اب 2 كيل

 اي تا

 رصكمالازمفوسا جارخا ةطاخلاايؤبقو 2 ضيا نارشال باس ربعي
 اهكرهف سارا نإ بهاذلا ىرشكيزلل افالخس الا لمف خناه لاخدا لع صيسلنلا و
 'بلطلا ءالاواعدلاو ساّيلالاورمالا امشي فينرعتلا انام ظيشلالا ثانإ كس ذحوي
 ريم عراصلل زمنلا نا موضعي لاوإ ذلو ةقيصالاف فللا بينرتلعرلتفاد عجز ١ فوبطيوبرموع ٠ صلب كيل لوط كذالع مالكا يف خللا ١ لادم والا نالعتسا عمزلمن و لعإلا رم ثناثلا و ى واسمملا نم ىئاملاو حدالا نم

 ١ قالطالا دنع مملار داشب ضيالوتساو لمقتل طنمدرمالا هوكيل طم لاححلا
 نم ١برطاوخملوقو رشاعم دو | عمد فدرمتسنرق كرتشملا نان كن ةدرمو لاخلا

 بع ا لوقورصباو سر ويجاك ضامؤمف بشل ]مو عفاف بلطملا ريس لك 5:
 براكتلاباو رالاةروص اعز لكاو دوعوم تفدصا-ماول دلخاسم مركآ **

 0 5 رهارلو | نا انام عرماصملاورل وثُذ ريب ال نك و ماكهزلل انايب صضملا ماكل مج
 |  يتالافصللا لوقانا ماقملا اذه فظن ىذلاو سوم اددعئنرعت شاف دداوزلا
 ١ ماكل نايبإل قبس لع زلثمال اب نرعتلا دع ةعرفتم رش الثلا لاود الل ثي راعت كا
 ١" از دك ىذلاوهرمالاو اءاداحوتنم خا دج ىذلا وه ىماملاذ يعملو مشلا افا
 2 مونرو ئاوحنب ىف دصي اءادرخللا جوتشم ن1 لاقي نكل ئا ناكام عر اضل واه |
 32 قعهللاو هذ لع نامف اورذالا مورد زحنلا يوتفم ناب كل ذ عقد كلو عباجتراع | ١ 9وريقت رضا صحا ماوبر طوع هالو عئامرنع تيرعتل اف وعن قدصيا م3
 7 ١ رسرطت ناةكحدعبرعاوا ىب اذا ظسنلا زصالا نان يالصالا ىنع ..لماتك 79- لوهسلا مدحتمللا فاس ومدن ام خدي ا فرخ سور زعفورخالا عوشمز مك
 طوخ ملا قانا وهامال[لصالا فالحب سلق دكريا هذه ميلع

 كل ذعزمملا يزال و يسارسلا تح يمال لمنل الون ءاهييتسال لاشملاررك
  اهدحب جك سيسلا نال ةيرهاظ ةدايا سيهستل | سمسب مي داي ماما
 '  |ذهؤطاخ سصرطعب معز اناو طتفرضنلالضداو نيكستلا نمزكل عصارلا لصالا ١ ةووكوع ل فلا ذ قع كل دبات ل مطواسبد ال نيكست اذه ناب مولصارف: ٠ ناطاو رضلا يعو لوال او نوكسلا يح جبم رنا لإ مرضشب به درت هركدأ مي فال . دايرخ ذهتلا هرحا جنن مل ض اه وف لكم يوكن: دينتتلا نإ مشن رج ملا ضعت مل انماو بسم هارضي دق ورنشل ىكسبرق مهاب أ يضايازجا عذل دين ل صبتن ىلام
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 رصي ليعركذلارهقسااءدعزاصتالاو قشوتلا لو كب ىاش نار ظيس اهكداشنل ١ 2 ظ

 ىدإ بصنلارييص سعب را تحللا عفر لوقو ظلاربيطلاب عرج ريلادنسمريهطلا نإ
 لكسلوزحدلتم 2 بصنلاهنئدوقنلل لاصتالا مم نعام سباب

 فيرا مهلردال مجو الذ مجوتغم )عقل افاغلا اكد او ه 1 يسب حهرفم ناكناف 0

 اسمعوا ريلص الا دره فالخإب ضكف نال عمزعملار خذ د عقو ناو ديبتتلاو م 1

 يبالفب تررمؤ ةرسككا تاكا ذلو لعفلا جف مدقتل لوالايظرلاو فل الايس انه 2

 نديهضول سزكذ بعدم اةرراجلا ٍيعرسكلا ىطتشملا عت ااه مدختل ريس اهلا ٠
 قتح ادائا|ركهرتبسالل دالااي عمو تبسداملل ال ثلانا عم تن اكف اهب امس اكاد 0

 راو حامي لاونن تاو تم عبرا سراقنتسال يا نكسيف 2 فوهسالاشحيف
 قفل اعدل ارز نكس اا سرطعب لاقو لعنلا زجل د ارصرمافوهىذئاسمضلاناق

 ةوسلارممض ]جو لاذ ديزبو لومنمردا لع دب راس رطو لصلفان ناويعا ديراب رط سيب,
 اب نيش نسيب فذالو لاصتالا وهفرلا غرتشالثلا كارتسال ريلعؤعافلا انو

 ابيطوىاتبضوخت مضياانهامل وتارس اف صال فالخ لع ملوفمظي السا: ١
 | ثيعرملا ولك طل لعرتيف وفل واوارشويهللصاو 2 سصموسلاو نع 2١
 يلع _ميسانلا مص عروب نم عسر دقملا يذل العام اوكهم يا ضد اف 8

 ٠ رسرول غمد وكسلاوه يذلا انبلاىفزمالا نالخيعماسمهاانهزضزصالا الخ «
  25ناوشلاماند وقعصدالف ةرحلو ةشنو لعب ابل اهوكلل كاش اس ملوق <- سافيو سدقلل عملا رعانبلاو دبس انزلا انسلل مضل نابل وقلادعابرراجبشلانوكيق -

  0لمانف اسباب لوتل لع اجرنا سعت: ليرتمس انالرطلا ناب لوشدل زج ملا ماك
 لالا نالخزيمههناوول مالداسسلأب_لعولا فاصنالا تاق ئمملابه!فاصئاب ٠

 لسمال اع هانب نا هانمهرص ل ا ىنعزلوارنوقنا مرلاصالاطالخلع هاسس نإ ١
 انبلاو ل... نع غم: !لافبانإ عصحالو زضافا كلدج دم لي اهب قمر 0

 فالخاعرنوكي عمو رطلاو نولسانهزع عج لصالا فالح لع نارتنفىذلاو

 هزريخ اهدار بيتملما مذ علا وهو يزكي زمنلاهواون لال 1

 دمحلا -  ريلتلابيسا نكن ؤنيالاىلا نئئاه ف ردتملا قمل راعىنبم ١
 لشو مزيل بيتل اريضقوه اركانبال بزعالهلافيألا ابدرتس دي اسكلا ٠
 ةيإلِضورذوكلا لهامادا ال كاسكلاضحو انه رض نونووكتاو شنخالاىاسكلا 0



 ا انا لاقلالا وك ها مالت لاف انالل وا صملا لوق بمب ذل ١ ذه عزل سن
 - 2ص نان او ةروصلل اظن رش الئ ام رحل سون امال هاب قبايل اهبيسلا سقعتو
 . هلاركو دوطالا دفناكي شلل جهراتحل بضتل برصارصاف ٠ رمال عيراضما
 ا لائم اؤظسابتنالاو ىقولا لاح! ععراضللب ساَّلالا فو رعاهجل
 سانتا الفواولا فزحتد مك موفد وكو فزحلاب مزكيت اسما زل ااماو هركذ ىذلا
 الصف ينلالا ٍيكلامثسارل رقعا صولا يه لع مالككاو ىكآسلاب قتل برب 3 لصوند ىنخلا ةزصرلا ير رصولا ةزرعم ىلا سبل سي امدع رسل فام زج شالا. 1

 مالكلمكيبمرمالأ سدنعو  ماسور افوك خالد ك!بلاعاشحالا دنع
0 

 لكس ازصاح معد اناكنا ارشكر يفتي رنا باعالا ناش ن اًادب ا رلوق
 ىلحو رولونرصشو | زشالئلا عفرلارر اص سو ةوسنلاودبكوتلا لون سلاح اما هنا
 لصاوا هص هنونلا فزج يييثب عفرلاررهضد [صنا نوال تعم وا |ىي حم نوكي نا اما لك
 تاورسدقملا نوكسلا لعن ريكوتلا لودوا ىلا زك وككسللا عب ةوسنلا نويدوا
 . التمس ناك ا ندعم زعم اكيد ناكن | نوكستلا عب عدن ميز صني ىل
 كاوزمل دين عدرمالا 2 رهدعم فت الا مل رمال ماريد ىومصنملا بسر ذل
 قدملا كال ددهلاريكذ نو امسوَملاس ىورحرب مس ااماهسم ذا نعد ا ف صخخت الامال
 لتسالاو داوا اهي ركذم فتموم دودعملا نإ صادولاسر ريكذتلا هصي ناكتلاو ثدوم
 ,دو دعملاركدا ذا ةروجئسملا ةدعافل لحن نا ةاحجلا نعالقن هددمت مهلاانصمت يووتلا
 01 تدري تناك فزت رتل يدرب عر لاتراعل ةدمالو رت انهامو بكيس الفالاو مها ذب اميو لايل عيبسوك امكددملا نعاوم

 رمالا مكة بره خيا جرح اباه يد دب ضام] عفو ىلا يا مرئاةره
 5 لعمق وس نبسام والك مون دنع لوقفة إن ةيقول نال نوكأ انا طرخل . هقباسإفي بطال عصتانإ نيل موا انا ابمتضط لا ببشسا نانرلوتتانرب 2 رلحمازه سبا ريلعمالكأ اواسجر ئشلا و ل مج كا سبح
 'ع- ترك نرد زدياشتاااد ل محيا. حد ويم زول ةيحالصلا دنسبا ىلاءاو ةدحلو قلاع
 وسؤ ئمالل صوصنخ خشي ىجحرمال ارتيزعد عنجال ةروكدملا جلال دلا مدع ا نلال د 0 مظريطاه 2 ممول اهرعا بلس ىرحإكل نا داراوةب نعل املا



 انه يعادل نع مزمار تصلوا ياض مدعل يعراضمال لصالا و فوزج ؤيلمن
 عراضملا ايعَوبطْيبال يذلا رفدرعت نم ينماذل لما ميلا ةجاحإل

 صن اهنونلا ىف كن زكوهو ناتسإانرانو سمي نونا دضتدناورلا ٠
 رياصإنوسلا تءاكؤلذ لج سك سجين لاوهن كذل مسالا نال لاق ىومسالا يلع
 ةداير د ااهال ا ف نرسولا اذه دجوب ىلو لوالامالن سكس نه زمول انا مهل
 قااابربلا سراب مسرلوتفل ةلصا انما ابهر يظب كزل اوان سفابلااهاو بش اس
 ىلألا ور رضا سير عسسزلا عمال | دارمال نسال ةددارمال ةيلص|انرملا قال او انجلش

 2 مخفائادوملا رمل اطقم نايلصالاامهارتاو نونلافةهباررانض ةربحألا ٠
 "< محو ةهالعلا نادل عازجماو عودرشا ىومزبالا دباروشرلاب بلع رول ديسيفو بو
 نع اهح دم تكل او كلذ ملئذرفو هرنعو ل ق نعد مركس وليس الا

 ةرطابملارركوتلاو ةومشلا نؤن يايركذلا ذهني شونلا لاو ئالخ ىشيفلا
 ايتن ال اظمل قط اببلا سو قيبس ام هيعريمشلا سبرتال غايكت د ذحولو اربد واظن
 ريهطلاواو نو ذوللان !اقداس ماا بع كن دصيب الو سرتاماو ولنا اند
 نر ئم او لمك شل مهالكو رو الضان ليق ناو ة دحلو ةردتو لعب ابس ادرص
 . .ملسلا هركذام دولاب دام هريصركذ مر ؤالطا داره غراصلل لذ ثيخامارئتمسا

 ماو بصانلا سو ما دكس الا ل وصحي مدل اك قراشمالا مساو 3

 برجنيدرخااب 0 انيدقتوااظمل ىاادبا وفم ىريورمرع |
 درالاوش اما اصدل عفر ىذلا نا سئوكتل لصاو كلام سار اتنين ديع ا

 ىو دعاه لثس ن اوال عدرعإه نانو انش ابرام زجل حال لاوق كلذ زوو
 - كو قالءاعىيدعلا نوكالو ىندعدركلاو يدوحو عدرلا نارا ؤلايعدرب سكت 2١

 ىدوحولا قالماعَىلطملا ضدعلا  ناضملا ىندعلا نوكسونامالرساب كلذ دعو
 ابو بصانال جلا وال انزل احن عاهتسسز هلا انوكوهذ[ىدوشودرتلاناءرو
 ياوجاو شالا بصاوسلا انا كالذي نال يفسصللم 222 مزءاجالو
 يجو اعاديعنإرعت نا لوفك وقر ىلع مدافن عيزمتل عار صس لخيب دتو
 مالا ف دحول مكي ذه سكلو رجلا, نوذوب ملاميلصل !موي لوقو مالمسلا ئيد
 لصون جل | هز, وسرسسملا تانعدل |ديع يئبس عملا مالك نا رظلاو بسستلاو عدرغتل ا

 بهانلا نُسملا مرق و جفرلل سلب اقملا مارجلاو بصسلا كك عرصن بصليف لوقو



 ظ تضخ و انيالذ زكا وبو دلاصالا بسكب ىدوجو بصائلارسا نال مزراجلا يلع
 لاَقازكّم ىرعلا نم قرن |ىدوجولاو ىدع مز اجلا ماو ىدجلاب سهلا لافمالا
 - ابصن ىدوجووم ذا صوصخئلارفتلا بارعال ا انارعسظيال اذه كلو ةعاركإ
 امرت بصاونلا لعمازكلا مرو ةريعبصاونلا» . 2 ىوتسم ئارتعامرجو
 انبزبق اكامضو | دارو ابرمقاهو اميلونحدم قوات ملا اوزدركك يدم وعل افرك ىف
 رقاميعمانكل ا نالو | زضهت الف لاهوال باب ,لوق دنعامن اس هايلوام ىداويومب و

 مهالاماو معبر |انماويعر ويل ذال او ةرثسع,لوقزجال كل دب ىلإ اد الحد اذافو
 0. كل للعم لكلا نابيسو ةريطم ناب لاير سيل بصل اناهدعب امو يك
 ظ ردا صلو ىلوالل لدتس او ملو يرد صلللام ىالخ عقو امال اوان ام -
 ١ ذكرت رنولتاببم ل سنه لافدالا نوي نابد,/ناو لست رباوروكتاه ودرع ©

 صب حراس ملا لسلا صعب ةارقب ةلياسل ا ديع] دتساو ىكدن ىتسيتبو ملوتكا هلع
 رصد بكوتلا انون نانو كل لوو رماد احلا عاتبال :ئمذلا ناب ضيا ذه درواكلا
 اهإ دناب بصتلا نا لاذ ىضعبف اناوروسوولل نسب قافتالادارطاو ىثواذاو لونا | ركاز هيرارلعؤمتلاو انه ىلا ىلإ خامؤعت بو تد ذخانيكا ل مشلاب
 لاو (رديع نططعامو يانا ضو نايحيل ا نعزقناكةريدتموا ةرهاظ
 نارتبلر انجل نيام هدا ىلا لممي | كه وا ذا ثلاشلاو نل ىإنلاو قابامو سلا لوف ناك
 ةؤوذجي رصد ليل دب بالا ماابمال نابادبو يعد]خ جاب املعلو ةدوذح
 رنككسل اد ارللو ريل عارتو مسالا بصنمت (.راؤ ةددشملل تحرخم هونلاازئلاسلا
 عيضربزمتلا ناو سقنلا رنمم دعب تعفوا دااكرلْستلا سدوم تحزو دلاص |
 - لشكل امن23 نظلا ديصمدعب نإ تقافوا ذا امإ نوكيس نا ع معو اهي دعب
 ارب دبرا 11 لظلاو غانلا لعب صييبو لوالا اع كرمي تدر دصحلاٍلهكَو
 ١ هب ةوعإ لاش ال سف سل اكرطنا مد ددرا | ذا يعل | نا اهكسقيل ارق نه ناك
 كلا شالا بصاو لمفلا بصن اعاعبسملا عاجإل جرا بصسلاو نامرجولا
 امر وخد م دم لاههالابصتنن الذ ةرسن اراه بعام دي ىدصلل ا دارملاو دصسلا نعالقن نوطالا صفا جوصرم عز مبسلا| عاوتإ وكري اف ريف ام ايت اولرتي
 انهار احابليع خدي ىلو رذور حنو دل وتلا ىهم امري :لدك تفبس ىنل اىعو (بمليع
 ..سسللاقلا برمقل دول نارداوعدرحاو حلافن لوف خؤرسمم سس د اسر ال و
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 نود لوملا فورح م دقتل ف نامل تنف كلوذ غلو زدهال درت تقدس ان

 ماسه ىارعلا لاما اج ةرشمم اب روكديصرمال ا لوتملاب دبا نا قد قدنا لب وانعم
 كثمد اه ثرااه وانعم ميل تلدا ىسبع زي اكح العث ملوق هل ١ يرسرلا لوفؤ أ

 يا لوغلا نورح لود مروُست ماسه با لاق مها اودع نارلوطؤ رسمه نإ

 ىلع ل االو ف نابريلا ثرسسا كلاوف في ةرشعم تسيل كناركو تفضحإيافاب ١

 يرالا رح يفوبنملا لاقائتالا ةعالازخدبانراكإ نال زير دصم عهزبانا ريت ٠
  يسربلا تنل يأ ماريا تبجكولك |/دقم لوتس نارسفت ا ناوسلالاكرسط ٠
 لا تلك تاىيس امد لع رفا نإ ىثوبام كما لل اصوا ذاوكاهاظوا نلوه

 ..الوعتم عيت زلولا ناب مرسإفمل وتلا عرض دعب ىرك 6 ددا ير وكدملا تنسكوك غانا
 فرغي اناالا زعم اب قلغش امكتروجلاب قلعت باتا ذا ناديدرسنن لو لوتلاوزصل ٠

 فالك شون ىد طيح سرب ظمل يعض يحس ةباشكلا اهم قدمسش ال فدلغشل ناب
 ردزللو ظنا نيبرسفملا ف قردال ناو مارعدزحب يفةرشم انما ظلام لوشلا يم
 عا دزحل و يالا يف لصالاو طلاوعدبذ علو عنملاو مدقتملا فكرا مالكس ا دب
 هدام دازدا تسيل ةداي زلا دعو ةدداز, نو سيملافلا بردت رهملاومج لس
 ريح لرش عامل !نكوزبالا يف نحل يوعدلا لومل الش نا لي قسسسو هوركك ناو

 دطعن الذ لوثلا نوره ورام مدقتل ةرسشسال ة دياز, يؤ ف نا تلف ناق يف ظ

 مايقلاب ياث ناب ميلا ثرلس | لوم بصوت انم | عمرم لإ رع ثكمس لوف ىثمادلو ظ

 ابا صو سس لسنة اضترا ام اعرف ل ن بلوت يزملاب لصوت | نكو رهالا اميبس لع 0
 يدلل حي عيكعالادا باوصلا دم خيبطسلا ملفذ | كيفؤسلقلا ةمالعلا لاق هلا :
 سا مرعالشن نق وهم الارشتم مالك هدضن ىدااوهو كن 32

 ملقدام فالخ ماشسخ ال ىذ انل ف بصنلا اعلا حبست سانه بتلك ماش

 ةذسلا نا ديدرحل تالوصوللا سب و ىرح ل وصوم ©و ريع وكدلا قتكملا

 ملوقل لدتساو ىرللا ابيع كعب دازيو ولو يرد صللامو كو ةزملادحوتنلل
 قرا ل وصوملاو كل ذئعصو سرنطز مح ءاارضاخ ىذلاكّمضخحو هإمت ٠

 نإللاو نذل اكىجسن الا لوصولل ئالذك دداعررلص نم ريلا دوعي ال ى دن اوه

 ملعلدعاغاو كدرعس تجريد تشلا ٠ 2 ملل لوصول ا كوه كس
 هديك برع سداعتسي ال وهو لا ضتس الاوبو برصل ا سه نعمل ال دلل برطتدان اى

000 5 



3 

5 

 ملا
 مسلوق

 . ريفاظلا يردسصم رح 2 ئومالا لك كيلعا كل ةرئهل لودملا هوكي دقو

 لسر لامفتسن الأ ولاه لفعل! ناكأذا

 00 ُ ,/دصم لاقولوودريدقت عن اءوورم لابضتسا و بصنو دعب لوقو ريمصولا

 2 يوالاو لال صوص هركتلاضنساو سواولماتد هدعبارنوو يدرج اربظل
 ١ 1 . اا د ريحا وفم يار ضتسمملا ىنلمل تبرم نا نم تدي لوم مل اعا5 تسيل ظ

 ىئسلل كاكاو ىلاح يد اذان اواضتن ال اى'لا يمداراو لمقتسمللا سزرلا فثرججلا سلو ا
 . ملوقلا دننسعولا [ديبانل ارا موطن عداو انه بتككم ىلع لومي الئالبقتسسم
 صعب لاقوابلوح د سرب ىل نم كم كلل ذ ناب بيجا و نارؤاوتلك نرجو رع
 سدرس واهو ةرخالا ولولا كري لذ سلا دبياشل ىلارت نل ىلاعن لوغو نل ةلرتعملا

 لونه رناكت] مجمل ءارفنس اوبو نك طع طد ورلا قدعرمئاب كلذ دو َلوونف كلذ
 سيل مالكلاو لها ال! نكجلا ىنعؤلمب لو ىن ا :نوسن رداكترفنسا كاف زججو رع

 || نم كناجر نم تالا بك نل رلوق ف مطعبب امر مرجو بصنو ٠ دل ا ذنب
 وبول دصالخلا غامكانلا ثقولا فابسوب لمت ذا هللا كباب هود كرح

 [| اجوباوج 2 فظان دل صضعب بهدودرحرصو  .افلااهتاتكوع
 عتنالذ رحلوا هوثسحو ا لوا تن اكاوسر دقه وا ظوئلم مالكب اوج نو ع فرحك ١
 امكابلنوام نوهكم ارح اف دمج ام نوهضم نا رئيئازجلل ىبعمو مالك مدفن منع س
 كلا او نملاباوج يق دصت هذاواهكيئازلاهنع ئلختي دقو لاش و
 رطاوا كله اذ ملوك ذ انو ريو بصنلا نس دروانو وش ا ورحالا مر دصُو

 مسلوقو 0 وكت ري زنا بع بص ان القت سسم اهسنلا ضمد ف لضتسم
 رضيالمعونبملا ؤرفتفي الام يكرفسش عباتومو ابونا لع اؤطع عفرلاب لفملاو
 ١ مرضعب لاق ذاب بصني الف يلاجلالممل | جرحمانلاب لوكت وه يذلا معلا كنبان
 / املاوصرْش 00 او نيا ىمملا ها

  ظلاو يلا و اميلاممتسالا مضاوكل بلعن ' .

  [ذكوتلاب "2 (عرصفاذااموزحرصتم 2 رهحلرذ ميلاحل بيلغن
 ١ مد زصئلارضيال كن دكأل و مشلا عوستتو نا عيرضت الام | اهكالبر صمل ارضي ان

 ' ٌريِلِلَمسلا رع سرتحاو يدصماه دعب ام كدستت جلا ارتي يدصملا يل
 ] 1 زم طتسالا نيمكصتخت فو زهلاو يما قرا مالماقم تداق لا يو
 ١ عفوا سا صراصت الالف ميلع تن انام لع خدت و نسو وس نإ وس صني اه
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 اسالك بلا كرصتيخ دقو نيك لسد دوج[ دوفؤاككم دعب عرداللا عفر
 ثيحر لا ثيح وبلا ١0اوهبسكب اير عاملا لوقيلعإجوانتا طافس إي
 _لامكالا ناب ثيبلا نعاوداحلو كلام ال ا نون طاف اباوبسسك بصن
 داود رعي ىاابرعلخا دلا دو 2 هوندا ىر جمد, فمنك سهلا
 209 ناوهزمفلا بص يللاؤابإ ةدكوم ان اورب ىدصلل ثامتحإ ناواه دمب

 ا هالوكجالاوها نمو اهنا كوش او نام بصانلا © لو 2
 ناو كانه ناكولف ترجو ثيحابرلا لهل اد ئاضا ىدالاق نا بابلا
 نمللا تلم الفماللا مدقتال نا سؤد رم, واول اة اذكه بصنلا ناورما ول يلمتلا كتندعت

 ىككن ا ديكاتو امر يدان هتك ظ
كلود خامكم اللا دهن ركذول و

 ١ دن اذال كت ّنَج 

 / هلوا ماللادهب نإ ثركُد اوس مالل ابزمفلاسيوامرنب لصنملل ضنارتكأ 1

 رصلاءاهرنعإ تهتس اولوزيلمتلل دعوصولل مالل ائيعلل ناربظد لش فتلا مالا
 مهاللادقفدنهف ىاماللاث يرقاا ربشآلا كمال هولافاعسابف لع
 _ تلق رح. د وكشف سدخخال ناو ظبر دصم كن وكتفاهرسدغت لمكاطمل

 كنا نيعنمزناال ةردقمو ا :ظوفلم ماللا عم زي مم دصم كرمه د ال !لسفول

 | ول ماج دس لدا ناضلاف اجلا م الم [نسكو دككو هر رامضإ سعت امال ذا اره اظ

 9 م اجياد وكابو سهره مؤ فر وزعلا ىف كل طن اكاناو طتنق هاو كركذ ىلا
 ىلا اباجبا اسسا ماقملا إو قوزعملا دسكؤ ررساسإل ف زجممرم مزدي الند ذعن مالل
 ةريعو ىلمخإ دئفالا وامد أش افالخحإ ك امد ئلتذلا يدتبلاصفابكر

 ياةرمطم  ناحيلإ نعؤبسسام ىعاذاو ,زومولوناثركذاذإ ٠

 لمنل العزم اذا اهنا مال عمر ظن دقو ناباموبش ف انوجدو يمال راو”
 باذللا لهارمب لليل جو رعد ومكة ددازلا وا نوكتالسل ىلامن ءاوتك فاشن ال ُّ

 اقباس لوف نا ىضتفيانه رى سمو ايلع نطشامو يايمال ضو

 ”دوسؤب ملا رظ الخ وسر و امراه. قمت ادهن سالا اجرباعا كا نلو نإ صو

 ذك ارسم مالك غانا ىلارمأيل و كك فص هرج عجب زيزلشلا
 دررصلل يعجب ثم دنت ين اذرحا يدم انبال رتداعاو ئيجظامدلا ركذ ومي

 ة/مدقنلا وحرملا اني ان هركذ ط عصرملال واريزصلا رك ما دئتسال ارب سو تآ
 هرنِطخ نلمس | ادار يلمملا زعوضفوملا دارطلو مال مفصرعت ل عديد رح

 يلح



 موو ديكونل اكوانزحو اودع صرل نوكيل نوعرذ لارطقنلا و رو رييصلاو ةضاعل اك
 | ثددعاكلوفوخ ةيدعنلاو شالا ف ليقامإع سملاملا برل)سنلانرماو ىفاعت

 1 لوف قرتنسملا ىضتفي دالك ا مالل رف زخ ها هكا لئاقيلى#ا ا
 / ومو عيل كلذ ل ماللا نال كا فانم|نإزيقولو ٍكعدداعان ملئ ابال 3
 . ملهلو ببسلل 0 اكببسلل ابر ال لما تيمس نوهسال !مالكر لامي يذلا 1

 ' مقتل ي!كرورماو  .الصإ تلج يلعتلا دنا غرلص انه مانلا تن اكامل
 . اراوح ةرصشلوفليلدب كرو را ىكملوف غرحاتللال كريورمال كنج لوف
  هذهومبتو 2 ىدعب الالاف مادلا ده رلوتلو ىدمب ابوجومضت ننزل
 - ةيليلمتلا اقباس لوفاماو قيساماليع ةددارس ةدداف ه ذه لمتلا مان ماللا
 - تاكياو ليلشلا مالا مليلمتلا از لافي اهم| ديفيك مال ص عودره دا ىلع
 ةءاذ يونل لأ ةفص يلا باقب اس ئليزعتلا رمحئئدملا ف عدقالا نككوا دحاو يمل
 ياش ارظن قايامووانهانلاب تءاديانلاو ” مؤاوويستواه دوق +

 ناكداو ىتحتشلالداو ملوق نكتو الشم ظممللا لدواتب فرحا ارك ادت يوك ئالاد
 0 2 نليانلاواتباس لوق س ابقي عمواهب ري قالل نا ال اكد
 قبلا و لطم دإاورعوف و رع وج ئذملا يد ومهتو صاخلا قلطاف ىلا ىئتلا مال ا

 ناقلمتمورطلاو رمال و ثوذحن ناكر بخ ادا لعد ودرصسلاناكربحف
 كتونووكلاو سرد زعنل يام م زميل ادي هردن نام يالا غر دقتل او مب

 ثا ليل ا هال اب بصن اعاوماللا ملك لحد يذل اور قمح اهريخ نا دبع :
 000 اعود وعدا وعبا هدو ماما ظ رضيمنل ا تيهستز ملذ ناب بوصنم لوقد ىنايس نك لخد مسرماطك ا ع يرج

 مسد |ونج نا ج2 ن او ناكاو يا ىثوفيمججبافيل ع جام رعاش وذ كام
 ظ 0000و فواد دوج |هلام
 ناكرمتن | لول د موشن لول دق ظمل ىإ دنس !((رطع يذل لقفل | نوكي نا ابنه بزفيو للا غياب ةذرهملا يح دلل مال انا خئملا ىكك يوكن اك اول يق ه
 دير ناكأم لوتش انا يوكو كاتو كيان يول اهرلول دمو نيتي الا ىلامك
 . مضعب نعالقد ومس زل !حّْطح و ققحملا هداذا در ولا مالابما ىلعموب|موشيل

 (صانننارثع سؤ اب عم يأاهيديلملا 2 معيككربعانب ةعاملاو
0 



 -اهفاوماللا فذحيوكالو د عنل مالدعب . . لمغيلال اري زء ناككم روع لف
 ميلادنتسا ناو يرتعب نا نارقلا | ذه ناكام لإعت ,لوقل ل ديال و ىضمل ائالخشا

 قلن ةا دان :قوببسمابال لاقولو نكيو ناكلول دم ىاوؤنملا نوكلاب
 ميارعب سانيإل ةماعلا قلاب سمتلا بوص ىاؤالخ اا دوج سسنشلاو ٠

 كا جانسو :شطاعلا و رحم الخلا كانو جدل مطقساولف بصاونلا ابل
 نيعتيرقو ميله :لجولو| دسم مالك ع جلخادلا هوز ا دب الاو للامت كلاش ظ

 تال عفرلا رس وكالف سمئساعلطن دريس, ؤيماومؤ بنت حل وهدم
 ملول دع ناكاذا ام عقرلل سعب دقو ةءاجانه يقر بسلا ىلع عمتي ال عولطلا 1

 ةديملل لاح اب ووموالخب دتناو دلبلازخدا كح س تلقا ذ!اهكيلاح
 زليلك ةيافلاو ل متلا رو بلاغن ا نا سرضعب نعد وهس ال | رس اح فهن ا طب اهلا

 ممسسلل مدِضملا  ظلاوهوانه ةعاهباربلعم سكعلا وطال سن نكلو
 رثوكارحهب دارسواولاوو  قائئتساللوا ئطملل تضع ناو فطملا مم ىإ 1

 لستفي بصب يوإستفي عادلا دكا ادا مكدحإ نلوسيإثيدجيلرتساو مث
 تاو لاستعل نو دن دكارلا ى امادل ا اللف لوبلا مماوح داضتق اب كل ذشقولو |

 « لكم يامالادعب فالخيعإبل قيام موهمابزملا ناب بيصلو
 : هل ب اسم باسل ريل ا سرصملا الشور مالا مال ديلا عيماضملا ءارشالا |
 <٠ ن وهملا محم ءاضشرلو ماش نب|هاضترااكسانلا مانيداتوكسوخ 0٠

 . ب واول افاعلا يا يتمفاولابقامس ئرظلا وعيد عاسرتعاوجالاو ١
 ,ن.. 3اورهالا كيلا ةروكدللو اولا دعب بصيلال لايحوب ا لاقو هدمبامورهإلا ٠١

 تريلطلاوص علا 2 طتفضرسعيمبلادوولىنملاومابطتسإلاو ٠
 . اهلادعب بصنلا حيتلادهبوإ ماحس اب بلطلاىضيضحتلاواكناق
 . م. دهب بصللاب علطاف زداكح لافت لوفاماو موب دبع ميمعض ساوصُو

 . اهصيلوجا لومؤر مال !باوه ف داب لع بيجلو بابسالا غلب اىفعل ملوش
 مهبايلاراسارقوايشإ ةهستنهركذاهتلجؤملادهبوإ كدر غزقو
 ااهكرقكنلا كا ذكع ماوىنت مرضحل صعاو ل سو عداوداورخ ملوق ف
 - بصئالدرطمتني الد اصح يمدد نا زتصرطعلا قا 0
 نوكياب جئملارعال اواقيلاو يبل عطرتشب ذك ؤانشركقالا انتان اهوك غل
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 امزناج 22 رعشلا و ةيطرشلاولب مرطب مرجشلل نكو نلو ديريدصملا
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و لمثل مسا دعي بصنالفرمال ا ىف ماسه بال قيساموعزمفلا املي
 ا 'ء بعصا ال

 ١ جايالف هرمنعو ماهعتسالااماو قرصن اذالشد ا ىنَك زىسوخربذملا ٌةفيصئ اهدلا ىف
 مرا يبمدع ملا ىف ونك مسالاب و رطل ا لائركى رجلاب هوكي لب كلل ثيف

 | نوشالا طك رلقن اككلن نكنسلو زهرتاملا زهر الارثعُو طرشلا نابرج

 . قاب اسلا رزه نوكتال كا طارتشالا وكاني يذلا يلا طرتشيب قن مس ولع
  عنرراموك غب صنلا وكلف ماؤتسال اب دعاها دبق ناوا دمأ جاسر خللا ىلع
 ' ابروحرو نعفاواولامالس ليش لاق باوجلف 2 ربلا سحنو كاخب
 ظ 0و وتل داو كالا لوح لاو باتباع ارم
 بالنا“ از فاهلع بت يزتداملا دعب اهكواولا دعن ام نا ع هرهاط مالا لدا
 ١ ثسرقلا نكنو ظملل او! لكلا ملول دم شملا غباوجلا نإ ضني مالك بوصنم
 7 قئرلمتدل قا دكوذلالا صولا ١ ٠ .ةبردصلل دعاررنو نااجتاب دعت
 : . ىووجتل مالو كمال لمهرجبا ىورحهدم زئالل د م تازلجملا ل خداو | دنا عبط

 ياما قلك ساق لعاوالخو اًداذو شلازقن مله, ساوحلاو ادمن واسلم
 ' ةلقلو ا مافلملا دهزدموؤ عصب دس ناك ناو لوال ا دلال دل ىنانلا س فزت
 1 ١تلاوإ نونووككلا بهدف امو دوامة داي زبطقف اودكوه ذا انهو ىلتخلا

 ١" رولان اذا طافسإ س عشلا ضمد نام هيج اشعتنياغ اب مرعل
 ١" تلاد مر رضعب نإ قيس دئفالا واش طيعدارا ور شع ةسند ىوال اودصاخ

1 1 

3 ٠١ 
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 7 رضي اوابولعم م,ءاوجلاملوقل يمد ناك اورث | ذدحؤ صول يمنا ظفر نبش
 ١ ار مطير ىلا اغت سلوق ىف فوهساالا لسد د اها اهكارسفم ارم دوك كلذ
 |/ اهبل مزءاجهمت دنا وجلا نأ لإ ليجامرس اج لوف وروم سلا ةدع منا رلوق دعب

 1 رادم تعوم اكل دوا دهاوالمت مركإم

 مايو ضامل هالاوا نيعراضموا نييض اهاكا سلهي مك ئىطعؤحنب

 '" .ترلواناعإ ىدقلا ةليل رقي نسور رلع ردنا لص رلوق منمو سنقل انو عر اضم
 ' ةروص نافانوالتذلو ؤروصلا دات اؤعانب ىارتس رمت مالكلل غابيسو لرفع
 0 و موو ٠ اليا د ملارعالو مل ةروص مال كن نكو ة دحاو اهدل ا مل ورهال ا مهان

 مالك
00 



 شلل غاببلس بكتر اق زتسل ملعجح للا وز شعيب اهلل يمضلا ريض شما مالك
 ثاودازوالا نو دن ]واذ ةرثسع عج امجاإ,ربهضلا ناك ناش: 1 يصقالا فالُخو ٠
  لوالا دزوام سيما ل ظن الذ مصرسب ىا بم للامن لوك ساق بع درذا قوذ ناك
 نعمل ن قمح ه دافأ زهن ىالل رعوجرل اننا وهو سعى اذن رعوجررل

 عراضللاظمل مركدارلو قيسساهكيئاشلا ف ياعراضملا مرح قتويسلا
 صلال دم اوه ماشلا نال ث رياوه يذلا ىئمضسلا ىاهاضم شو"
 نسرزا وهائءا بلقب يذلا نا جال نكت ئعلل لا ومإ,ريسطلا ملفتو

 غيلاركد ثيح ماركس | مالكلا يف ىصملا ىلإ يلق غاي لها قد دق ثدحلا نال
 ناونشلا وللا ديطي | نكلا رنإ دبرمريملاربنا داعلو ثدحلا سداءاوالوإ
 يعدداع لفي ف ريصلا نا ييداو رسم ميار يباءاهرسفو رت رابع]قن دمويلاو

 ناقنتللاهه ناكدارتملا ةفدارل اهبان كلا مب نكتالو صعب معّتو عراضملا
 ذ امني لوف لإ للا اتحل انه عيدرع كل د نايادو شنو ناسن اكئيشم

 راش اررعسنلا ليوالا ناب مشلا ىلع ضارتعالل جو لف دماوشلا ديضي ذك ملطمال ٠
 سف كن الجو زعل وقوف اهكألا يمبع ىلا دي ,اكيالا ا نعدسلاب رتصنو اهيشابوا ٠

 مهرارع بسب ذاهدوخعةيطادا دكار دس ىلا ى١ تيدي. نعو ظافاح ابيع
 ارا هئالا نا اهباس مدت ىكتو ىنيمامدلارحيرو ا.متيدرح نإ نتن بس ذو عورلا ]

 لوهدلاو ماواو ريطرحلا مه دشن امو 2 قسدمزحإ هإ طرملا ئيممنوضرظ
  هلمب اعاف دار دقك اهبلبع ةرمملا لوحد خاببسو رف هانمم قو عراضملا ىلع

 ولعن ناوكطرشلا ةا دا يريعزخدب ملل ابا غبن اهناتتي نكتوزنسلا ٠

 5 كك طال ب ا ال

 رد احح ات

 - نديرو 0

 هت 1 20

 + 1 ظ ظ
 < ل ديري برعن ملوش ]تلا هزم ىالاحملاب هلاصتا ملئ ذ طرتش الو ل فالع
 ا تم ناو ةرورمالا ل دهن زفملا دك الو امل فالك بصي 0101 دنككو سم 1

 طوتشببال م جملممل |ادنباو ومس اند اسنت اولاق زر انش ميوكات امل فالك مل ناو ٠
 ميف طرتسيي ال مل سو امل نالثك عاملا ماعلا دير برصد مل لوقت لالا مم
 : ومالا رقذ تلق نا دضلا عمتعإ يلوتشال | لو ام ئالزعلوصصوقوت

 رعالسلا لوقلبل دنؤكال يبعا ال لاجل قشلا بقنا كلام سإ نع

 بوتفيملاريهل ار دلاب مسيليع عمد ريشي عاشلا ناذ ١ بقثي امل سدل اكان دو
 بهْشلا ىذ ادتبا دين هرم هه اهك] قنسمملا فسم مل ثم بقر شر منع دم

 يع

 دك م6017 جرم | | ميو



 . ماهل .ناواونسا نيذدل ناب مواوك اطستسالاوا مترعت ملواوك وود وتل رب دارم :

 4 دصاع ماس ل مالا مال فو رطحالو ع الوكت ناو رعلارذعو راح ]

 1 ظرمعد منام لعاملا ف ميق]ماعلاو ل جال لوعتملا داخازبطفوه اك

 قضمرو زقبمحلا ف ايهانلا ال ضو صيخانلا ؤرمحإ لاوالعتساالا دصقعم هال

0 ٠ 

 | مالم الالشري دقو رهميرن ديذزع بطاخنا نا صيختنلا بانك فانا ظ ينو

  الينالا زعاعدلا نطعاعدن اورمالا مال نابصامل]مقرتس رمل ملبف
 '  داكواعنلاو يرلا فاذكو ةاواسملاو كدالاو ةعالا نب نب :قرثشلا سرزشسإ
 4 0 4 انتل هدساام ٠ |ىلسآه مال مالي دارملا ورق لو سايل الا مال اركذي ان اريلع
 ' ويسلال وقوع ههنا مىئيلافياذكو كيل ف الب ضو نم ويلهاش نم وك
 ] 8 0" 0 ةدحل لا ]وقالب مزكإل ذا ال سالهدم عبسو | مالل او يعظم ال هدبعل
 ظ ايندم ناكنا عن ريض ارا ارك م |داما دب اال رش لد وك قة ورص الا هرمع

 1 ىلا ى ااندات . اً دللرمالا قربا فم ؤ رظ شملا و اًمكدلا لهتسنرمال هن نه

 0 ايوا كل ذك سيئ اوم دول اكدل لش دا صوت ذاقتنلا مالنا ىضتقيرشلا
 7 يلعالل اسؤرالا بلطي مالنا ريمست سالف كل ذرتمسنلا ذ بدانلا لعلم اهلل لاقي
 - يلا هيو نص قو دي اقلعتس ءاهإل رمج يزل اخ لهتسملا . زيئاعدانم
  ةىملاؤرمإ رك لاق دن اكمت الل مزح دانس | سس مومؤم طو روجرراعل قلعت عنو
 1 همس وت كبل اصا ذا مرضسد اممزج راو ةشانلاو ةرئازلا جرخو

 | تزد اانا ليس زيعانا ذهزلمؤإ هوكذ نكاد تلشال
 - ىاعالا بط ىزملا لب ايس سيلا ذهو يواسمل ىواسمللا باطحرا ىلعالا

 ظ ٠ كروس روصلاف ناملتكفواالوا عدوا ل يعدو نيكراصهوا نيام 6 0 نالمثلاو لد باوجلا ئاملاو ردع لوا ريس لاو

 اضعف تاودال اهم حالا ملا هربلقو ماواطتئ يما, منسالا ىف م الكل مهر ظناو
 ... مانا شيعضؤإلل ع روم < 0101 ا كنا
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 2 يبا

 اهءايعام قائلاوامذاو نال وال ااًكتاو فرح رورطع ثلا 202 سركتان يزسنا

 اصمخإا بابلا ماايءالاصرق ناىبو علقت كدنااش ناايريعمالكلا ناسفدا
 هريسمت و طرشلا )هو ىذحو ناو تناق لوتكامم باوجلاو طرشلا [اًساب ظ

 يجسلا امم سسحإو ناضام نالفم نزهه تق دب زر ماقعا ىماللؤ لق

 اصلاع يضادل قوف ايصال ناكناواظُمل زماعلارئاتامبومبل نيعراضمانوكت

 مضعن عدا هه دعب ىضادلا عمو رءاضملا ئاظفلاميشرب اننا مدعفامركراشتل
 ةراتلارصح ارباو طرشلاريافن طارتشا كِل ريشي تف لوقو قدس ا وروطذنا ٌ

 عض مس ورتزع هدا بصر ]وق فاك تكس وكب هذ روك إلف ماقش ماقانىالع
مو رطب س نأ اعل وسرو دخا لإ رنرك روس ى وردد | لإ هته تناك 0

 دعب ا

 نضل هع ]همست وو دال يفعزفمي انامزعوصومرصالا ف هوابرظن

 ١ يدصمان ايببزي ناو نك مططلا لان سا الس ن1 ةايرامل هدهد ل مدل اب لومتساماو باوجي الع :

 كاد ئصايسارا وم م. ا 1 5 ١ ا ظ

 ىلزعوضرس ]صال ا ى يب واب رئعو مِساْؤَبَس الا يرح 8
 ام الااس يزعبو هريع ٍةرههسل دوو لفعي

 روذلالعسالا دل نا سب ريط| تومي دو نه ىلإ لهل رجاششربفب ملم اطئلا برس ا رلوتك 2

 .٠ صاسوسي ذا لش يماملا و ملودٌكلحدي دقو فلا رعى اال اب مورو وسوالاو

 كلل نكربتالا تاودالا يبج ىسضننا ىذا ىضاما يمس بله نصملاف

 دير روك بارك بلطي ام ينوهسالا قاماعطتك نأ ىف ىلا طرشلا قادا قبمسي

 *: رئالشلا هذهربع كن ذو ىرظو اهوامرموامو نم كلذو فظراعاما وسي و
 بسك فى! اماو اهعرعومر و ناكم قظ وإ ناباو ىتفومي و نامز نظاما ظناو
 اماواذكب واناكم تن اكن اكل وا انامإ, تناك امزدل تفيض | اويل ا ئاضتناع

 ' -  لمالم جرئاامبا كلوق دسو كراكّتسا سكشلل سدحإ ناووكه ديد لممت

 نا اهنرفعو بانل ه دارا تصرخ قييلعتل| ياًاطرشدن ةبسمم .ةيطوشملا
 "  ىل ميارضت ملو سي منا يااطملاصدعب فور سرضمب و عراضملا مز.

 (نتسمىضملازابلعونمل تاو دالاوم ناكبلشال لاق سل اذالخ ومالا لع باك عمولوأ

 تنكح اب امصتس | بشنسملا ىف لانا هلل ناب درو تلق تشك نأ هإهت ملول

 رد يلعب وهيللا دوق ةراو 0 ٍ
 امص كي( نعام ماهم ورشالامماسفاراسو زيمابؤتس الا هرحا زيطرشلا اه 2 باوُجئاوشانلا

 1 !اشن تيب ضم انو .
 ر ١ 1 . 0و لف - ه م , ,

 هناا تففون ناو هربخطرشللالمدو !دشمامإ يا طرش ساو 2 صضارعالا
7 27 

 اطَسب

 ا 6
 د7 اه ىو مططيزءاو

 ا ايداع د راعنوك سايس ن6 رعاشل | هن ريعالا مسمع يي درمسب ىسن | ىنش رسلا قف | ةفاكلا ع عديإاب دارا لاك طشئارسا نة دعاتلا ةنال معالمه ىاطرشب ساي طرشللا ممانهد

 ظ 0
 / 6 دبا (راد 0 ل | عربع ىبس ؛ 1

 ْ لس زا ووش قبال!
 )ا



 - ”كلزكت مسالا لولد مرع)ماعقاوايدهتمو)(دتبمومؤ امزءالم دمدؤ مشل تاكاذا
 ىكؤباسلا مسالا لعزمفلا عقد ن ااسوعإل اوس طعوفاوو قامت هي نافانسرامك

 ظ نصنلا كلزاجرنللن سبكذلاامدعئمملا خعفاد زهفلا نائاولمشنامو قبس .
 - ىوزيل اها لست معو ةركدلا راى ا وم زدي الكل لاحال ةفص شد |ءلانايب فظلا ' زمجةيضقالا تلعكل د تلعاذاالا قد نيبلاوه لاحلا بحاصو ةؤرعلا دع < الامور فرم و ةرككلا ةركتن ات فد ىرظلا نوكيشرارقتسالا ابلوخلمو ري اسيل سرح ١ اميداس _هرشوا اعيش قلط دعوضوموصاصمم 2 ةدايزم نومسألا . زشاكؤوداذاطرسلا قادس ؤإ دتبم عشت ةركنلأ و دادتسالا عهشرلاو لافتسالا لع
 1 لصالاو ف ذحمالكل ا ؤلاقي ناالا لوضي اهكديريمدال اص مومن ىذلا نيبملا نه
  ىادطنإب 2 دساوانهاش اجل اً كومستالا مش خويسلا ه هاقا ئ 0ايام بان لا دودعلا دنع فاعل يح دكا ١ بصئلاوضوموا رت ؤرورااسب واسرع دداعلاريهطلل ىااه مريتمل ناين
 تررق ناف ومال ارتبشاحؤرد دا مسرماهحا سب اهارشد | له ادوك ابوصشالا ام دعب ةددازلا ابكا نهب درج لد رتشلا ف كلر نجما نال يلوالا ومر و ميزءاحجست ىدقانا لحل باوجلا اب لوتعل الع باوجا دل ا عومجن حن مل ذا زن ابراب, وليم
 ربو نينموصوادتبم ف صتعةفلومراغالاهالا نال بل لال ةلمم جة
 رار زتفاه باها .بسننارل تلقؤاطعالا ممسمو .لباقلار د ور بخ,
 اند نم علم  رقماسب بوصنس) هلال و تاسينجلاب ضتخكيال يبون ا بارعللا ناوبع يندم_صدإ غئابصن جصوبؤ نيسوعو  ىصي رداهبكلد مارح عيشرم ك١
 .اىهام) باوجلا :لهان ا لع ئبه ذي عام لجخد اك تا نودب سيمو و لاق ولو بإعالا باب لوا قبس اهكاريدت ريل جاب ل ارثع بصنلا جابيلاو ددارلارجتل فرحلي

 لباوجملا :ذلجتنا قيَضَكلا ىنماسل ا هقاو ىنيماعدلا لاو دوهسالا :شاك و منج 3
 سلخ ليو مل ىداهالفمد للضي نكت لوف هرم ذي مزجلماو بارعللا نمامإ
 ساعام ]خالو كد زكاينجااهكابم ودب مزكإلفامرمزلياكا طراس فرح ا مارب كلا ذنهفيل داو يار رقم طفن نركب لح ام نولي يح باوجيل له اعف طمللا
 ١ وصش طل سااايإف قيس اا ة داب طرتشا فيكن رك نم ضعب و اسيلعام لوخد موك تاودالا ٌميِمِد وام كل نكونونلةدرشملا قاالوامو

 ىا : ا ! ٠



 مهدااوهست مس| يال صالا واوهسن ئممب اوعدتل نان لوهفمرنا ىلع يإ
 باو ارد طرشلا با وح | يئيئامدلا نعقيسسامريئاهتالا لك لمجو
 ابترتهرسيل مدد يبس ااهتالا تود و ريلع بترتيطرشلا نع شتسم طرشلا
 مسدس ى اوك فوذع باوجلاداؤس دماج مدعم انيس ليسا اناس ا
 فركال طرشملا باوحلاقيالو معنا ردد او يسسعفل اهئالا نم نولفتلو مد ردن | |وهسسمت ا

 8 1 ملوقو نينومرتذكرا ساوضناو نامت ملوذ ىفاكضامطرشللمفهاكاذاالا ٠

 - ا

 عاجل لاق اف عنعالف بل حو كوهالا لع ضن اهكنصن اونمرلف جرحدو 2

 ناوذألا بقنا ذكو هدمد|هملاب يئلخلا اع بوصنم ىاطمرش سسا تحل +02
 داضا امج سعت الاه وكو ةرعلا لإ يملا فاضإةرصلاجفب -5 شيئا"

 رشسبالطلامبلاو ماللا يعم عاب ارظلا لب قببس اهؤإسعايتل اف اناو ىوصوحفا فصلا 2
 طرشلازعف سمقواذا دال جال ريرجتستو 2 ريئصل ئشلا سالمه
 ملح اكاعودرمو ا ال دب ناكأمب اككمور ب ن اكن او نطاع نودي زمف باوجلا»
 نع جوال بج هداوازانريغرك وءانوص لوشن ردات شمردوّمكريلا>
 دج نم د وكب انا سيتي لو طرشلا باوج دو . لائشال دبوبوىضاملا
 بلو تيثتلل مهلاوارانوابط تنص اغات نوكهصيزب سٌشاليدعتملا

 ميزان ىضتقي زن ومار اال او صولا لركرؤ قباسلاو مو سيئوصوملادصإ
 طارتسا المج لل سلب اهنك لضتسس ىاراعإو ابصو
 .نددصبلا دنع يبو بيب ذا سلخت اهيكىلاغيالو يعم [نجئاو طوطس ادا



- 

0 

 1 راسل نيك فوغ شيطس ضار وكاس ال طرت 130 نسير
 ا إل مبرستلا وعلو مسالال فت ةصانيوشسلا و ةليلجلارتشاهلا سدا قش ا
 ّ مور رع دا ايسر لوقو لاق هرعو زلذ طبر وكي رهشسلاب صن ةرثك م لا
 ظ مصءاصخ كصناذاو . . عردن الث وانالنإ ركنا رجاضما لحل ذا طافو يع
 5 مراجطرش مسااذاف امل دب سجل يورو ةلمولا الابر وكاكرقشوةعاجب كا ١

 1 تم اكمرخ ملا ذاق د همزمو ئلدت سناء ام عكر ف فيس كوه
 00 0 و طرشلاب مره دنع زدوضيب يضره مريلاارفاضاب رجح و ظرشلا 0

 عصومو ؛ :يلمف لح ضمت مرضعب ىعزتبساعلل مق تح !هداقإ فالح
 . ا دوك ةدالوشو ي١بلاهففسإ) 2 ىيم ام دل اع مرتنامريف
 1 راعؤإلا الود بال هن كلل ذك سيبو هدالام لال لخ دنا املا نايا ليم
 ابودقونلوامبو دماكو تس ريمس | سوت ريلاراشملا اصلا
 ضم اماما لهفا  !(رلبل طرشنلا ناداه ل صاخلاو رخل اميلم يلعب ند
 ْ : ال وأما سهستل او دق ند ل اخوي, اضدوا اهدرمعو دق سس ل اح قرصتم
 كل ءاجما يللا سرحا ناو وكر منيا ريش ولوزممل ا دارملاو
 ئ : ننتالفاهمو كا نااجرشعرلوثو تملا هاد لع رتصا ذر وشلا ناك اذا تلمجاعا و
 نامرلا زيؤرظ قاع راسل يا ملم لح مز اجرتع لوقو تلمح لوف ندي
 ٠ اهرياصن هول كلل لمن وهام فر : نم نايإ نإ عم ىعررلا صخ مرظناو
 ظ نولي و ئسالا سم ئيس | .نابإ ن ود لاوهالا ىت اهبلع يمزج بيس

 ةريلا سا صحو رذاكبل ىا سائلا عمسال مل وذوةالصلا ى يا كماقم
 نامجلوص سكنا يلع ها ىلبص ىببلا لاق ويحي مون لون وثلااذهج مم شداع

 ئداردإ دإ مسوي ل
 وكرخ ربما نا ننيثني | زيه لعو قوصوملا اال اطل تاوواراسب

 . ىلا هد نه ىيدم اعوارك ذم [ديسال اومر ذل ا فوصوملا نال زعوفرم ديلكال
 - ناعودرمزمجا دهوبع عمدواعتالا ىح قل ناعومرملا يش ياينبا اهل لاقي
 اسالاب زيارزحالاو هرييع عشب ناود مامن اذهرمررلك عج رع وفرم عمج
 تمدتن رثوادب !ىووموهو لوت َنسمدَمَ (انلاففالا تاعوئرم نع

 تولع ناررصنما لعدن امووملا جيف عندا اال مدت ع5 5

 8 ضاع

٠9 

٠ 



 وصلا ولوزلضم اهاواهنرنع نود ةرهئابنوكتاعوؤرما نرش يؤ
 فللوربئلو ا دنببل املصإ نا عمن اب وصي الثم ظٍووهشسنالاقن الف

 عورملا كي دثنل ةاعلر ماكس الا س تابوصنملا م تاعوئرملا مدخ لوش نإ .

 بصات رلهزضدي يه عوفر لوفد بوصنملا مقيس امي لافثالا نم ٠
 الالئنس | تاعوترملا دارللو قدبس امو تاموزم ار يضاتكت اورج ار شلت 1 : ٠

 كلل ةلبقزنتسلاركذو عوئرفلا عياتلاولوتسامتب وترا كر امسو
 اموزعافلا ناس الك د يفيؤ زا تن درطسا كالو صساعجامسالا 22

 نكاوا دتبلل لعامل اكاهضمبؤ رم ظ ناو متو ندمت اكك ااهسااءادددصب 20
 ثءاماهئالاب هد[ ملاقي ها الا ناكر كل زكورل م توكيل اذا اهمض رم ظمال 1
 ْ هت مرو اف لاعمالا سو ذولا باقم رنا يرقد لوف سيل ام دارملاو اهم |يجلا 7

 ةصاخل تالا تءاسومت كلل ل ديو بلافلا سال دمملااعطظسل ارصقا
 تاءراو تاروصنملا نم رارتحا نكي تاعوئر وها اماومر و ىناملا ىف رجا مدت

 ينو قبس ردو لافف ال تاعوجر نهر ارتحالا صشملاو سان اماو قنانساجم اق 1
 تاموورلالص العلم ل نال شاملا دما نود با ديلعاملا  اهماخللعوهم

 فالكم لماع الوأ لممل اوضه زماومل | نزال امها رو باغي ذلا نوكك 3 ا
 000/0 اجا وسلا سا م

 1 1 يع عهد

: 

 ١ !لاح نصت اءامباجابنوهن قاصلا بسال قداسلا باننا." .
  0ماش نءارل اذ انكر عاملا بس انو لوطن انا وال ا لعاطمس مل يذلا لوممملا

 ناطم نالوهاإ/انيددي يطع كل وقارن د قدصل لاقاصر اسهؤاودعاوقلا ىف

 ١ الد سيل عئرن |لاهومرو بوصنلل قراانتي لوفمملا نالو عوورم لولو سبانن/
  0م اص رلعلف صس ىلىذلا لوغمملا اناب كلن ذ نع بيجن ناو كلذ يق رءلومغميب
 (٠ تسي بثانلا بابزي الا ماكل رورو إراجول اف ظولوزعاملا نعبوشاينيديو
 للفعل كذب مىاردعا سيعمل  لمات ئرظلا يشي امانه رس هرسطرإ
 لمنلا صالطصالا لعامل اركزي م يو حالطصالالعافلا لاول عافلا طنا ذه

 ٠ وهلا العال ركذول واهو زم لوهمملا كلذ ناكل وعنملا كلذؤ لماعلا صالطصالا
 هذي اكاد: /ناهأا ورم ئمملاو ورهع مدي ن سيها تلْهأ ذا امكدخولا| ذهرضب

 2 0وءىونلل اهلا لعلذ سوركذ ناو يالطسمالا لف زعاذ سن للومشس ال عيفرم



 ٠ ضو ولا طلخاد اوؤلاونشيا جيس مالك يعم مظلاوهاذه /درجنوفاولا |

 قسحلارولا طعرؤملا باب خقاياموبل دب مالك يك مربخو .. قفوي ناو لماشخ |
 سمرئنملا لومنملاولعاتلا لخا دوه لير لاس ع يناعا ىلا صولا ال <"

 ظ عاف يسن ضفنو موضه ربلا بيرام لع زعالا معا دبا رلمج ناك مس
 افطر اهدار ملي رعلا بصنو مسالا عشر ا رمعؤ هيام دارال اجا وضلو ١
 ٍ رضي اريل ا بصني مرضعبف الاورقباسلا تامللا ىلع تاعوكرللا سودع ناربخ اي ب يوثتلا لايسو سنجل :ٍياملااناببيلخسي ناتاوطبادكو كلزل صرفت رو سيل زئساونلا باب ىف لاب ايف ممالك ن كل معلا يل سيل طعزيخ امو |

 ٠ ادسا نسا انا اوان كاطنح نكتلوتاتلفليزلا خِجْدَوْسإ إذا سوقي

 قوطالا لسا كيري س درا بصن درو ةييريجتلا ناك[ دكواذه رضاشلاو ....
 نا عشب هن بارللا قام الكل كو برعم وطال عاشت | رس نمدكمضلاب ئدرظملا وكوب انريض | ذا دب رايونك مريسوسب يذلا يدان اكيؤبملا عب اناها جوفرلا عباشلا
 كنوةوكؤ ,ورجما لعامل عنان عفر | ذا ايكر من عوذرملاهباتنانهاش شلال مكب

 ىالاواناها يا زجنراوسبو لعاذ دحل انا لع وفرن اب ركدحل ساهروام ١

 / ظ لرداو نايل ا نطعنا لوشب سم بر ذم راج دا ليتكال نايل ئطعل قبس رب ملل لعرعتب مل نكل نطملا لوف تقعاناسببلا طمع عر نال الببصتت مسخ ..

 قعر ىطملاى)ىسلانطعؤرذهورمعو رمشحلا جامي ذال
 لكشإل | لاعب كلل وو سركموب | اج ن اببب ا ىطع لا لمو عاشت ملدا اش ان | نايا *

 .لئادارم ومها ذه اما ريحلو ناربخو ان اكميسا | نكو دصق و باب ىف رمادا بلا هابل دب هدر باب ى قادس صلو لك نا دارملا سيل باونبأ ف دصلولخدمب ةلعلاو||دحاو جال ازمك رهين ااهسالل وحإ,رييصلايلبصمت رطوبا -
١ 

 ؛راو هدام نالمح سر داني دق لول 5لوال ااه دبقم كلل ذ دعت ملوق ناكانأو
0 

 اهضعب ركذ ناودصلو لك بصل ىدقتلا لوان انلدالا مىيدقش دارللو ا عم
ٍ 

 (_كضل,نوكي نا ضي لوان اى لوالااهدظع لمان دحا و باب صم ىم

 بز يرتو باوباقل جمب بيترتلا | ذمه لجل وقو قببسن اب نيني لب لديصفتلا ]
١ 

 را ام درسا لد | ذكمي اضمن مملدسنالو ىضتقيال عيِيصلا |زهرع ب اونالا

7 
 لماتد لوال اذ لوال ااه دم ملوغل مجلحال رب| سه اد ترمعو ذ م



 لائللبو ميسقتل ابو رجلاب تتبقح اب بابىإ ١

 [مارحاب هريس اما ةمان تِقيقحلا مازحا فب ئلسل اري يو ص مسرلا ص[ وح ضعس رهن و
 كو ارحل ركذام نال ىلاب تفرع دعم ىط امل ان اوبجلاب ناسالا تقع ذا دحوسو رتمان
 | يطصااماعل دحال اهبرا ذه ناك ك حاصلا ناشالاامسالا تلفوا مالا وع زةقح

 يذلا نامس الا مرءاول: سف م مال يا ص اخ نكل ةفضحلا عورءاخ ك كلا نا ريلع
 لعاملا تلذا ذاايكل امملاب فيرعتلا رتصاخلاب فئرعنلا مو ئباتكك اى رع ك فش ان

 يول يِيلسلا تفحم وع فدارملاب ومميسضتلاب و ديئماق كلوق سدي رموخخ 0
  افيتساو قّشحدحرلش مل شروكدملا عوترملاسالا ,لوق نارظلاو يسلا لإ

 مترك ديزس مول دد مما وك لوفاما الوطم بتكلا صعب نركذناو زيها رجب ٠
 م صاوخصميب يرو لوقل ديا شلل لوالافاين ةقيسسامزعرتصاخابضال
 * كلذدعب لاقداو طا لعاملا ءلوقد قباسلا بابلا قالهجم هركذ نا دمج هدحو

 كلل دف مضصالفدي زي موقد وك لوقد يدتبهاررمذ رصاوح طمس رهنبو 2 ١
 أنه شللا ئدرقذ نا ىّمح _ةدرهد رمال من لعرممال ا عشملا ثيم م دل غن الف 0

 .نوفلاكييشح نوكت هرانوهو مصخ ومص صاوخلا 2 ديا مان قشحدح
 َناناومحلا تقبل ال داو يسلب ناسندالا صخر باف لملك ناضاو مباتككاو

 كفؤملا لوقو نامسسالا ثدرقت غا اويحلاك يدر عت ا سنبحومد مسالا
 ا رصملا ناره كوب سلا وحن الب قانولو صسالا دارملا و قطانلا زلزع هدمجامو

 ظندل |! دهب ادحل مداوهزق د مد ص وك اب ظل دضد رلج غاهكضي !اهكولو
 معلل محل ةافعلا ديمسمل نم عب اهال لوشن ال رجلا راجل لاح داسؤ لاقبالو

 عادال لاقي و ايش ولو ىاززكاوه سسالا ثيرغنذ سرة نوكوامساابظفل |
 طز وك نم الكر مس | عافلا نافرمضحل اكرجلا خ دنا نا دحلا سال لود نه

 فكلرئشسلملا لاحد نم ىولملا جميسلا هركداه ىلعاس ابقار ظنفل دوصتنملا دلهجلاو

 بدرفنلا غعفاولا ىسال نص عوفرملا © ريلعم سركيس سا اذا دحلاإ
 رلعو ءاسصن | يشل لاقرتنس | ناو فدرعتلا غرو دالف |دتبملاب قداصنا |
 فقوتب اع ا مشرلاب محل جا ال عافملا ال صسالا وه عفرلاب يلع موككملا ىونملا ظ

 ه2 ارودلا مزل ىجرعافلا صوصُحر وص عال كسلا قللطم ر ويصب ىلع ٠

 ظ تناالا لامهال اف عقرل ادوجول رظرع سال اقلط وص مع ندوتي لوقو

 هللطمه

 عاملا باب



 ةموشملا :ؤصلاوزمنلا ىس ازممل ال نم نال واننا رحنا ناو ر وصلا ١ نيام رف جيو الا ردمتب ص111
 لا عريق البو لسصمنل المفاو رمساور دصملا درفلاسملا :لثماو

 100 ا ل :
 ىبعركذلا طيلستتو لومومجت اسبلاب ير برص ن لغملا قلمتدآل المد ب
 ةسربلس دئصو عش سساو االعف لادلا كلل ا ل درك طم ةددل
 ٠ اياقسز ناكف ضو دب نس وودي رن تاهوطك ثلرعتلا ف لخرف قبساامزدل
 لاعش اف حان هولاقاهلبع ناكال اًعادوه ديزل يوقدلا لمملا لادن اذ هوك
 ا لضالاو 57 مايق ىلإ برطلا عيوبدرل كل ذلعلو موني دب زم داكوع .ثدراقملا
 هسا بوثلا خيرخ كلو و بوثلا ثدرفتلا نضع ددإ/ اشف

 0 ماو ا هوه لاقي الابن مف رسب نزال

 ا 51 لمنلا حي بدكرتلا مريضتقي اماعرتسر اصل از ممل ا دارملاو باسم
 اياسدنتو اتاسبملاكالحيولو ىااعوفرمالا ديس ماق امو 7

 كاع اج وهالا | ديس شاب كوك ةددازلااتلاب يورجطاو يالغو
 يب روليكس مقوعوهو رمش ف يييصبلا ىعمب |ذكو مدفن
 د اويلارنع رد اسل | تاعوئرملاعم خيرك ميسان | طصولصنملا ىلع
 500 وىضاملا ناكرمساوزعافلا نع نع تسال .رعإل جالا زصتملا ناآلا
 ل عاملا مسا يعاد للم عريضلا الاعطال اشتس الا لافها الا وابلاغ يا
 ظ الإلفتسا عقرمال ىارهالارفترسالو رهالا جارحا صفملاو قدساههررعو
 وك دك مزدأ درمالف لعامل ربع اه عوفر باتل زمج :يصئومت امك

 هركذركذلا هحجوالا دحا ىلع كبحو زوو تاوهكسس
 و ىتل ار ؤاضالا سلك قبس امي ناذخلا داوعر اعل اويسانلاو
 جرت ىراسبادعرذالط اذ ننجاوهور امال سرمصلا 2 ةدّئار فص
 يارثصع ىلا زيوك وُكالُف الاو فصال عمل ظن اذا | ذهو نءاجم ادحا د
 محول اهإع نوتسو زهد راو ممل غفابام لع لميصنمت نورت رةهدنراوالاهإ
 يلو وفلل لصتملا ف شملا قرت ارثمع شالا نال كل ذو جيبلل نوطسالا

 "وصامل د عمار صفا يدرب م رار ارك ل رش يا 0

 ا

 جب مجوج نحول يجب ل ل اا ا خد ص
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 دخيل برص ار يضم يب وهنا لعد إريو نوؤدسركد اد: خلا, ور انوكي

 ريجمالا انك ذهو :ثنومل يل ع او بط اول برصت و هرثع رمد وزكتملا بردو
 "الملا طاقساب لوتس ودحل اب | يه نش ىعوب ادملا وش ا مكرل شن اف راصتس

 ماقملا اذه اي زهتك ال كلن سفنلا ىفو ةددارلا ةهدرمالا سس لوالأ
 ىلعرداعوهر صو سسك ن اككئر طم و ل وف دنع ضر قول نا رد ئكامو تو

 ني دازنسو ا ريماووضخوانضا السجايا يا 1
 م هرب ظيال ربا ىاشلا راسا !مس ل رلوهس لول !ايلس | فيد ا
 ا الرع اظلا ظل ددعلاؤرظنمل قفاون 9

 رد ابا لع عضد كيت صب الاوع ذل رع قلا عال تا نئا ل
 لدم ىعوا تا نلاوهدو ظل لول دم نع يارظلا نع لوف ع فاضم

 ل والا سو بلاغلا ىثر/اصتخالا ناب غانلا عفدو رظلا لدب يال دب

 انهو ةلهجلا فرنسا دوجول هزسع هس يلي الاب ثيرعت ذمأ
 .ةندكل| ئيدرعنلا لملسد مد ةييسخ ةراشار ع س رب كام | فو ذحندبف

 ' ىرودهو رخالا نعال دباهدحابريممتلا دب /ااذازملاو بقللاو

 طقف سركدملاب رق دص وعم | دما داديلس رلمحاميسثسوا ظفر عه 2
 فالا ب افلا ىنلس فلان ذكو منوم ىرجاوركدم دما ووطشف ىشنوملا»و . ٠

 . اكل ةمرئسملا وضاوملا نايب لع رم قول طا رب دش ا يزلاوضرصتملاف

 لضتل ا ان | درب لق ارجوم اببلع داك ل ال الا طعس !دشسيإ ال مناد ارو رسصب
 كلل ذ عقد رصاحو نوعاقرص لوفص نس دش كلذ عمو متر خرسمطلا
 من اع متم كانإ فانك مرقد لومتم ئازعال | رتبم نإ زها مدكزنا

 مالوهدالا برع اه لوف ف ريمغل اه رك ا ىويفومسالا لح ف نكض لومتم
 الفعال جصنلا خادش الا يف اوريلعاملا ال ةيكادسالا "لامرفتءالمدق | ذإ

 وهو د م هداو | غاي امد ملا نم لحود امك رئتس ملا ساهل ا رلصتملا نمو
 .ييوندعب ةكذراشخالا قالا لبالو شالت لاوفا دحل قوطال ازيا اح و
 انتسالاعداهال ابدارللو الأ ىليإل سا دتبم جارحال انزل 1ةدايزل سا دتسسإل
 كرر | كالال هرب تررماه:ءوكيالو فص عين جنا بع مم قلاكا هرج و

 مايدكل الا ملوووك ةر ولا رابتخال اب ورزحو لجو علسلا هداقا
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 عراف لصالا نال الذل ا صح زكا ىضاملا لوفد لحضور ىارصترو

 ببموته  انممن اننا ابر ىلافذ لوف غش الثلا لا وحانن تاجدخ د قرر ورجيد ةنوصتسفتماناماانلاهذهه  لماتذ ىذه سزكوف دب

 امانا ااهتتها وحنان ل دتسس او خوطد الا مدح قامكل وكن ريميل | ىف مورا سيل لاقي رفوراتتسالاب زءاوجلا فصوديفيفريوخلا غِإ يدون داب هزيسبت خام

 ىزلاؤ تناك ى اذ زعالا ريض واولاو شئ الاقضي او ربم يذلا
 ٠ ةورشالا لهو د هاذا ننال اوك نر فضول ع تاكل اف لاما غاهك

 ْ ددالا افلا سرعا الا رود مداه ىلوا ناوك ناس ل اقول وح
 ركرو اسنين ناكل لطصالا لاق ول ل ميل امرشر دنص ىذلا ظ 00 0 مدالو بسد اعل أييعل يا
 - ضدرمتلاف الله[ دشبملاب ف دصي طاركذي م ملوذو ل صنت عوشرلل لوذ و ىسج مسالا لوف صفو ىشجلا عم ىاريصاوخ مس ٠ انه مس دق

 2لتر >> 7 دو

 0 رو



 ماك نم سما ضمد فام لع رب زم بصوت لوق لاحو ا طم ننام الا ماترشع

 اهماج يدرعتل ا( هو كيف :ظحالملابولو نحل اركذلا مدهد درت انا كل و ةرملاب
 بسب لع مالكلا نوليآم يازصالاو الطسمال ا لعاف داما واهد ام
 سلع ناواظمللا ثيح سردي كل عاملارد دنزرء|نالوموجتتا ناشلا ٠

 جيملاو يوقالا وف اننامعازكتلا مف مضل اكوزيسمتولا  رماخلا
 قيمها ماظاو ” ىخالاطعاؤ نطاخلالعيتسل بطاخلا و
 ْ 2 2 لالخالازتكلا

 ظ رمضمورمحاظ لإ امغيرعت دمن لوالا مسن اهريتسننو اهم لك يحسد انثي 1

 لاش مها انسانا باب ساه طلو ىورجنو راسنا درا ريعو هرعو دس األاو 0
 ملف نيام عملا ىالماعا دنمملا وم دتئامنالطعدحاو باب اممشو
 رخملا# ادؤرمولا درت يا ذوخاما| دهبملا بلوكلو | باس هدارغلا لعل ون
 رولا نشب قرملل قدس اه ةيعز عال | بسان بدرعت نعال ا ركذ دري الو مبلا
 00 بناذ نإ ليعرطلا دوت كال دهماونزكشنا زعيتر مابا ِ

 الج دملولا بيكا ؤداميجر جلد ادنبلا لاقي كاكدلل رشييتكو

 رمل صولا غيررذم لا عودا هشال هالكل غامق ومثل دمبملا نوكوارجسا
 وون مارس موق نظافا رلوق وكرم ا نعي عوفر ىفتسمملا مابطتس وا قنرع
 هارنزاو نا ديزل مك اقام كلل وتكوزلا نع هانعل طاقرع اد موق كاف ابملظ |

 ظ اادنبملا لاادض سدحاول تلثرذملا نعم انعا من عوبرهماقلل عا ٠
 حو ناكل |دتبملاب مهتررقزعافلان ادزعافلا فالك ت اموفرملا ف

 كل وظنر اش الا عمن ىثموهن يذل اروكذهلا مهيررييضلا ةعايلإ لاقوم و
 ف لج مال | يو باسل اعرب اعرييصلن الوان عنا كل وعش ارئاو كيلاثلا| ١

 ٠ ثاعوترملا سمنارلاوثلانلا بايحلا وادُسملا بابو ىإ ”0
 ١ رؤنل هك هنن اال اهلا ال وك هظمل صتملا بكرا دنبملاك يح داديززءةبضحىا

 باعال ان ااملق نا الحم وا اظمل لفت الف كل ذب قليب اه كلل قيس و ؛

 ملومد دارو رئاممل اوك ص وصخ الو هلوقن داما ن اكتايلبملاب صم ىملا

 رمدهلاوإذهتنااو انشا ثررقو | اح ركرحلا ترمإف ان اب الن برعملا زم اقاماظنمل
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 راوفملا داؤملو مرد كبسبكو كد ا اب ريببلسلاجلا نئرحرك ب كل ريع وا >3
 ١ فرح كداهر وف سبع ةرزفم ضن عودا لود بيبق كنه
 - يتحمل انلف ناو اظنل عوفسإو دوق ف لخا دونو ب رييشلاو ا دش ال ارجل
 "ةمجاعالذ لاعزك لعو مامد امه زكا لماش ومؤركذ اع تانيملاب صك ال
 بوصلاوالوالا|دّشالاب 21ابييدشاامو ةدءازلا ريع ايامك مسلا لوشل
 بيت ئدرتتلا يهذخاو | دتبملا ماكإ سرصل رسال اب وكرلا نال ,طاقسا
 ةهكال ظل لماومل | نع يرءاملا سلا لوف املا لإ يدون طياو ,ودلا
 - ضملل !لماعلا نعاي /اع ناك يونمموه يزل !١ دئدال اباه فرم ن اك يه
 تهدرفت خادش الا دخل زها امي إصاح ::ن اثروددإ يدون ضباو

 ' تعدت جريج لا لاي ىلاببسو | زد الا خثرعم دعب الا !دثبملا كرد الف | دتسملا
 ردرعد رهن ال | دّجنالا ثرهد الُك لوالا نعارجمن اثنا نوكترلوقد|دشالا ٠

 , فعل ةاالارثجلا فرعي الفرش ا ثيدرعت قا دتبملا دما شل اف قايمسورشلا
 ٠ ثرعم لج ئتفوتملار لحل رفرعم دع نقونملا | دتبالا ءفرعد لعئطوتملا ادئبملا
 " <رودلاروئنم (ر”ثدرعن غانل حاببس تو سند دعئشسل اتقوت قف | دتبملا
 رولاب عومرم ا دعبملا نا نييئامل ا نيضوككأ رعت كبش يراعلا مسؤاق

 لململ مسا زفيص لجج جملا يالاقولدرجلاىا 1ادتبملاب عويرمرنجملا انا ابهك
 ةطيصب يرغملا نتملا لاقول قد لعاو سساومب ىذلا يراصلل تداوم رض هن اكل
 . لاسازمليؤ شجي فل الماوعلا اسيد شلاش ن اكأ لومنملا صسا
 ' ميظمْللا كلل ذو ماصملا ةعزراس نم باثكل !لوا قدبسام لع دكاول |

 ىزلارسكلاب قلعتملا لماوعلاومه ىذلا خلاب قلمتملا يسند نم ظاعلل ريس
 . وتلا ظمللاب ديرإ ن ا“ بلع عهاوو قلعتس دال ظفلتل اس دب يانا طملا اوه

 ئلطموهد يذل الكذب لماوهل اوم ىل | ىدروملا ريس نم (ناكاظومدلا ميلا .

 ملف ىذحا ذا لعامل يدرعتل ا غ لح دي لد أريد ولو ةبظندلا| دارا و ظلمل
 رورجا | دقبلا ىلاخدال دف ةددارلاردع مجاصناب نابص ىدقم رمال الس

 ||. ةيايرلإ زجاحالف قبط ع لحن دااظمل رلوق ىف لإ دس تليعرتو مشو دارلاب
 0 ىلا جاتك قحاب ببنسو اوزررلا لمسش الز ما وهل | نار خلا ها ىلع دّشنا | ذمه

 ||  زيباول,تكرح يدلاوو باعالا تدرعت غزل رض لم املا كالر وكّذملاه ديت .



 مال ماعد ارم نا مدمن لاقي ناال ارتببسانملا ةكرك بس ودئازلا ةكرحو

 لصق صيخادلا مالكه دود امبوسو برعا زكرح اتكرر عزل التت ام
 ب اههيلس | ابو ئس هلله سيل امن رلوف 3 ةد|برلاو وخلا شاملا ٠

 مالكلا غاهاط يعم تدافا ناو لمامب قلمتلا هرعيفانسيشسا ياه دئارلا
 ىلصاالاب سيل ااولومد نان ود ريارلاب سيبسلا سر و مالك مالا خييشلا و 0

 -فيرتلاؤ سنع سالا ناريس سالاب جرخند ...٠ لماتو حوت نكيو
 ريل 6| ذا رداهتش ارو تلك ن | هدهد لصفلاب مس جركل م د جرحت: ل نسنجلاو
 ركام هل صف لخ دامب جذل انه اك يرحو صوصمو موعولصد سب و 3

 - فرحا ذر ظيال عوورلل صمملا عازل فرخ ناوا ذه تلف ضم دام للنصب
 لاقي نا و الل ملف خاتلل نم مرمنملاب مارخال اقام وع صج تهريؤلخدي مدان ١ ١
 ىلش تل درك انعم ن الرإصملاو نسجلا وف يرداالا اسحب اكنإو مسالا لإ

 ٌقدسامه ريد طارح قرجرتمي .  قرحلاوزمتلاب قدصت راككا وا اهسمد يىىصم
 . سو تاعوؤرلل ضد وزعافلا بسان جرذكا لكقالشم ياناكيساولعاملا 2
 ”وث كح دونوةفدلا ف لعاف هل لافي زعافلا بان نااذه بتتكام هداسف سيلا 1 ؛

 دا لاقيامإعف داي ز/لمنلا دجو|نهاعاملا نارل قبسام عم ذهسيكوزعاملا ٠
 يحهلاوه ابدع ناكمسا جال م ظنت لعاملابسانو تاذلايومنلالعافلا ٠

 وه هداإب و ن اك تحسس كاذذا |دتسالاب لصاحلا عقار يذل اوفرلا نإ نس 21

 امادرجل جدارا دتبملا لا يوهدوئاملالاقب ناال ادب ضيمتلاقدص موبامالف
 ل  لاقيرفو قسم فالك نيرمنلا سور حلماصللعايظملاهلباعدوكك 2٠

 90 ”وفلالعورل زعافلا غو لوالارهكاعيفاي ساب لول اعد رن ناك سا ف لسمتلا ١
 < امملاوبو رسردل ا انمقن د م: شلك قبسرقو دانس الارث عفرلا لماع اب 0

 ةودوكتا رهف قداسلا هدر اعقاب هن اب سلماّقلا تاؤد المسا ؤدرا نضل دهذا 1

 اذ مايهالاسع  لماتفزيلا وه ءظمل ماب عوتمادتبلل تابهولافلا ٠
 انيادسالا نا لاقي لفروكذملا هوكلاوبوزمحلو مايهالارنا نعو|الومجتو ردامشمم هنو
 الز عاجلا ومتبملا صحشلل نانئصإ ماو ماتهالاو ظملل اوه يذل (دتبللةطص
 ,ورجملامايصالا يحز طمل العرس لوارلعحو 2 .اهمإدئبالاناسب يود
 ناكل ١ لدا نا مك ىشسلاب ماوعت الار لوف ف سلا يع نوطسمرنا عاجل لاقامكال نصب :



 ظ عزب كاتلا نب يكمل هاشن | لوالاؤ لوا نامبحو لملو كم اهظواغبملا  لياقم نكد او زمفلا نرنوو تيطصوللا قملا عنم ليضمن مذ ا قيس يعم
 -ةفصولا نال عمل )كلذ ينااتلأب:لواداشنا نام خيانلا عمفالِك إو ا
 لهسالهاثل . . ىرصلا نم قبس اهكشنوماثلا تدقفا ذاالا قصلاعنعال
 . لدلاو ضان لاعبي روع هءاصل تددعت ىذل !!ذنملل ٌعايكت زمتم ال وا لعجا ذاام
 لسيف ةرئيلال وارلهحو ىمملاو لو ال ارثع و انلابردا ىملا لاقي ناال | ضمامولح
 ىل علا ئصتلل لإ لوو لوالالاثملا وو ّدضومهللو ةوالخ ا سب يا ضماحولح رابلاو رموه و دحلو يس دشحلا قف هراضم ت د دهن يذلا | دثبملا لاقتو ادرعنملا
 داك لوال العال وجا لداللاعبات لأول لوالايصاربخ 2 معلجسلاو
 ند الثمانبل اعمر عؤا دتم الل و مسال | ذتبملا جلا دتب الل اماعا شالا ْبنرعذ
 اهكمسالا لوقت لا ْريضف وه اهكماعوه يذلا نوشسلا ال وا رلوق ل دباول
 ظ رس و قدإسلا ثصول |عيوفرم مووت مل كالطصا ل رمل رايج ال اداءأ 5 . .ايؤلإسلا رودلامزلماؤتساوا غب لعد تلا نصول عوقرم | يد ايضولو || ىللطصالارتجلا ددرم) انا زداريزعدري نككاره اظ لوالا .نعاربخ دوق ناكل ٍةوسالا
 ظ ”منلاؤ ول املارغعمل اكناورثكاملل ريدر وظنسم رماظك لافت, ناالا مرئتملا يودلا يشم

 ظ لري تح نال را فرعي مل دال انه هركذل لجوال لاقي د هر ساق ظ
 | ةووىا|دّبملاب عوفرم لوالا نعارض.زإشلا نوكي لوق ظحدلي اللا منع
 أ, رظوادنبملا ساطع فر يذلا وهادتبالا | دامس | دتبملاوادتالاب عوج م يفو
 َ كلوق ركن ركل عفإ/ادتبملا ناب لولا اعملي تلق نان هوكلأ لوف كل قبس و
 | عثر هوبانال .عاس ريع ساعوب سرجم نيلمع صلوا سل المع دي هوبا ماقلا
 ْ نلت زملا ناب بييجاو ضيا دعوه هر جمل اوه ئذلا دير,نا تلقدقو مافد

 لوط الا لح كش ةيرجلا ع ولم دب زم وزملعافل الع عوقإم هوبا ا
 ١ مل العا دئبم لا نال ددمتمل املا !ذه ةزعاملا هنأ لومن نا كلو
 نال ثلا ناو تفرعم ىلا ما ودل ا دارملا نا نكي ىكل سؤالا :لص وه | ٠ 2 دمار اقب وتر فهرب ا اما ورجل تفر, جلا جورتل وصوم ]عاملا ىسا امرا
 2 ممن ذامكةردقموا ةمركلا :يال قامت ةرهاظةا داب الووحلا اباد
 | نيشلاو ثرحلا يرصق | ذالشل هذا ل بيرد مرضعب نا نع ارت انا سرج ىديصملاب

 ا لا ا ا 3 1
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 وصري رمدلاو نوسالا مم ؤرهدافإ ديلا هانسالا يص سلا ن ود ا

 ريلصالا واولا بلَمِد ل العالا و6 دايزلا سم يناثلا غامل ركءابص دعيركموصراتشا
 ) مابصا طم وتكانجج امتع لعلاوو#ءابس داب تاير |

 نتعب ولها مليا هنامسالارلوق سوهو نب قامو شلاهداريصالا ١
 ريد و دومه ريع درعم ن ايسقوه و صملا لوق ناك او فرعهلا عب اهرمعرجلا
 ل] ناكاعاردرملل و لاشملا ناكتنا و كل ةإيشتام ندب ياسسالا نزع
 ظ هال ملوك نا لوقت نا كل وكلا العباس ءنلاد ءرج رت ال الص ا ورغم

 ظ يلع لطب ناعرذخ ا ءلوق رجلا نع ئعا ىذلا ئصولاب عوذرملا جارخال
 ظ صولا ٍعوشم ناوإ دنبملا لإ رسما صملا لوق جصيل صرحل عار ظملا

 لش امسالا لماتف|دتبلل اوه دنساردازل ادتمملارملا دنمساروكدملا ٠
 "اهلا برممدل رجلا نا هاو دخلو ملامت لوشك: لنا ظل دصف اذا اهايكحوا

 ريب اريك لعرب املا ثيدحملاو عصخلارييص ىاناسل اص جاو ظمللا اذه يا |[
 + ئسملاو ناشنارييصلا ن اب لوّملا لع رجل دناوه اق لمت لوق اكك دصبام

 [ ميد سيل و رجل دنا اضرمل كا ظشنلا| ذمه رتضملا وكيد رهجئ اي لصامساو
 ظ ” < ريرحالاوسب لق لاقي ناك يلهم ضريسفن مرتلب ملوش صل اولاحلا تانسلاب |
 0 ريم لوقك سفن ماطور و سن وللا نع كوس الا زبك و خلا هدافاانشم |

 هرسين مخ لاقي ن|باوصلاوزه انلا ٌس برد اع حاسس لجدومي ناشلا

 كطظئحادرخاتم اع دوفن ما نولوقي يلاراضلا زبّصح غلاقن| ذكو هدمباه
 لافتا يلا دنسملا/لوقاملاو رودلل ب احا فادتبملاب “< 2سيئئشاو
 مسكت عمال مدمن الب دب رن هوبا معاقلا كلوق خم وباب مالكا ىف دصل الم سيل
 1 نلف اا دسملل ةددسم ليلا ناب جن صترمفرملا دئسملا 22 نوماسالا
 ا ظ ةديامدلا ع ومس رشح ف عسل رلقن ىذلاو امشي ئدرعتلا مسالا

 ا نإ هوناماقديرب كلوقوعذ ةدنسم:لهجلاسزمج ؤ ن يىسستس اصلا نإ
 ا بالا دئسم سس قمايقلا لب دب رس ةلخوص ثرح سيخ دانساالذا
 مسلاو ماّضلاو بالا نص بكرا ع ,يحملا اما دي دل | دئسم ه دين مقو
 اًفرداب هوناماق دي زن نول ووف كل ُدل و دي زي لإ هني امين بل
 )ا ماسسالات درا ناف ىمملا قدافس الاوارملا نا اع بم يه لوقا سانا



 . غوش لاؤاع دريالو جوستال و توت الف ةاححلا عنيص ل ب ذاناوهامكامللا ُى
 ا دست انقل ذا عاق دس كللوف ف ماذ لع ثدرعذل ا قدصي ال رشا هدمب اوم هزداو
 ىلا دنسس ماق نا لافت نا ليس دهلو الس يجر هو رييفلا ن اى سكريطملا
 ١ ناكن او كلاضد درعملا عا نمن درمملا لاقي وارزجلا دار طل ضصرمتل | شملا ىف - قايوالاوا دنبلا داو الحالم د اواركذ هي درعسزلاو  لماتكدي
 ” اره + ومإف روكإل و رص ى دئاربملا طئارلاو ياربخمافو ْ خاباهفرع دل
 1ك لع ورج ءاوش الا ٌكافاه ددز, كءاوثوكي محلا دسقا ذا انكتشنل ال اريصلا

 ور اعدداع بوصنلاريمضل ا ناذ وهربت اص ورع دي رس تلك ذا اهكرن منع >4
 - بيزو رلوه ساعاب ماحرضلا نوكش ور عوض برءاضلا تولي قجحيب اجا ّ

 صهشو | هركذ مرّمتاءرهاظلا لامن ارض ن امص تاع ايضا نا ويجس تت

 || الي دارعل اهيوارطل ارق سرلوصوملاو راس لا مس افالاو كت مدتفامرهاظلا
 ا دهوه ذهد دكر صر سل مسا زكدوكو عاقب نم كلوقوك وقتك
 . رملوؤو تأ دتيهاسوكديتبالةمرمملا ي سا صن هذه شو  هرحاملا
 . نيللا نعي طانمالا باب و غومسالا رشح رك ام لع ةيعامس مآل نص لش ايكءئصلل نوصولل قادم[ نال كسبل اله نردال رص ةفاضالا عشرل ارامص
 باائلإ رز سو كا زن( بلاقلاو مالسلا دبعز عرسال سح غن ظاو
 ةفرعلب اص ال او لا نه د لا ضنا ]هشابرانجالا عامك ةقداطملا لصمخ ال دف

 بج 3 دي يصوت ب نسيسيبتا10013ج 7-7 0 تا ريع سو 2 ب تح

 ' ىأووإلوفاماو هريك نو زهق ادازد | بكر باف ورمع نم) ضف اره كن وفك
 2000 هزل ضسمرالع دانصح  اهُقاوف نم يكركو يرمص ناك 2

 . ىرعص ناكلصالاوريلا ئاضملاو فاضملا سب 6 دداز, نم ناد نع بيجلو
 روكدلازضنتل ا زها مح نا نحال و درجم ال :درمل ناضمومم اهاردكو اهمفاود ظ

 ,لوفن ر يضلا لبلا صيصخخل ةجوالف رظلا مسالا واريوصلا عم ناكاؤتس ثباث
 0 ئمملا َخّمشداطملا سلا يوعد لوي نا لداقل نازك 2ث ابو بلاغلاو
  الاو سلج]ضدااهوكغاظمل قداطب م ناو يدملا غَتناطمإممنلا
 يس للنوم نعرانجالا دب ما تأقركذلل نذل نعرامجال اديرا نايا ناملق
 1 هم وف فلاي ا ذكو قسضحر عسي انلا ناكولوابوجو تنيانلا انب نانعاق
 ' اهترياظت نالؤملا ةرطد تر قحاللاو تال شوطقق ناوس ناءازاعو دعب

 اا ظ ١

 00ج جرجيس فو 22 يبس ماعلا تس
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 8 2 لصفر بجب نمد سطيساول زيت ايضل يال 07

 9 10 اذككب بيكرنلا دقذل فصلا سلع ل زمحالو نا جوج زدا دعو ماو رحم 0

 لوقادنم مصهؤإ ذكي دوق ةمعهملا نع يادارلل ئمملا اعل دن 22تسش |نع ٍقوهالا مسح 2

 ضعلا بَ 0 " الاو ددمتر يضلل صح معي | رحالا و ذهموثينانلاو ريكننلاو ةئلنلاو 0

 لا 9م 1 ' ةشيحهوهديحرم رشع ىذا نيانطتضنإرصلا ناكاذا لاقنم ظ

 مسلوق نويل ى فلاب الزجل دها ثيح مان الاقي ناب عاجل امرنع نص همدان !زماكو فالطا 3

 يو كرصبلا بيرذم كن وكشابوش و لها رع ليص الاد دارلل ناؤع ليصالارجلاولوق ىفمدنشملا |
 ا التلا ةدمات 5 داعاوابمبشدو ةلهجلا رع رشا دير مرج اركذ تدب ما دكتسا مدلس مالكا

 ولا درطلل يعمق دوه لمانك هريعو اذ مهر قلطظمرب 9 اننا شلل 11

 ظ نادئالعوو لاز 2 تعنل | باد ذا ذكو ىاانه لق قبسبب لا الورم او لصالا نال 0

 أ "طابع ريوك ع |ذكوزملل اشنَسا نم تاراصلا ضسب نوفي اماعانلتسالا بابؤانكو لاحلا»
 7 10 لقت ردو , ىتيشللا باد ف ابيسو رحاو ثفذلا نعال ااونكس ناو ةريزكب اونا ظ
 ك2 00 دب ركايمللا هرج امو رج دي لاح مالكلا باب ئوزملاوزئش لف رشح 1

 02 3 قودي طيش الواد اسم سبلام سنجل ةصاشسا الر ىدانملا باب غوالع

 ص ا بيتس الا سال عرج ألو ب نييزا ابار 5

 ١> يخول احودفص ام عوق دف كارورجملاوراجلاو خلوه ابهبشس ههه
 .ييواش ماضال تملا قدلاوةروصلا غب شاذ ,انزارعو

 قنسفل بهم طفح أبو فرش دم اجو اهرع قدم ىلإ درمملا مسشني هرمملا يبت سسفمب 1

 ديلا مطرب ريا ذم وتفصب صن: الجال روصلل نم غيص ال الا ا

 قسما نم ثسيل ماتفمو دج و سلو ل نقيكر زلالاو ناكلاو نامولااهناو !3 ٠
 ظ هبا ةراعتس الا مايكل ماقد ب ف افنشالا بيعقلطا ناوانه اهالطص 0

 ءاهل اذكو مدراجللا زج ساعدي زا دهه كلوفو زمئاوع قرصلا دهاجلاو
 ردهمالاذسي و مدقاملا عصتلاو ثيدحلا !ناشل رضم زج ار خنمل هوصقملا ظ

 .|ذهه كلوف دس اون قنا ئبهم ىىذلا دحاجماو نئيرصبلل صالا لع منو
 اقافئا رضوا ذبرو لاح بحاص سمي لامو ذو عيوب يدم ْن طال دسا

 ر ورجنادراجلا كا ناماتلا ةدابزب ْمِشلحوزب وليس الا نم اح ون | نك 0

 ظ قلعمال ناكاومس هركذ دو دب مقلعتم يعم موي ى دل ارصن ماشلارو نرظناو 3

 روع
<< 

 م



 20ر4 ْ
 ٠ درت تلقا ذااكاصاخ وا ساكى ١ك دنع وا سا دلا ني تلفا ذا امكاماعانوك

 ' ولما لعن ابصلا عفا زب اح نم جون يكس زم دودهم ى !ايلفلا نم دب
 ١ كلب دين تطال اهكر كذا ذا ال | فلم رهح مؤن لاعومر و مال ارثع مرخو
 . .لططربلا لاقثلاو ميريل ار ازفتسالرفنسس فظرل لافي لوالاو كب قشاو 4و
 33 ماعلا ئزحا ذا هلماعمب قوزجوه ليل ملاقتدا مدعلوفل ٍقاَّسلاو قلمتملا

 دم وكب هع اكايوب)ا رح وبكى دل ءلوق ذو ردح بك ماعلا نوككآو
 يرجي تائسشلا 2 فضلا هددرخاومداناطم هركذ دنعو رصف دنع
 ا ملم قلن لفف كل ذوموزض انل ا زدزجلاو والا زيلع اهلا ماعاد سئس
 . ةريكوا عاف بداناهتدعول و ريلمتلا زن ىلا رلعاذ عدزمفلاب ءاسإ شا [مكو
 "هع و لمفلا سا رلجولو ريالا ردججلا ) هرريجوم | دئبملاو لوطدر اساو
 "نأ ؤربالوزلجلاؤ د اًميشلا لوف راتلا تعصف تابره قضحل اوك
 .. ناولم يأ عهردب ناونس عسل سلودث امك, دفمول و| ديبملاب اطدرم طب لم نم
 مالكلا فن6 مو اوبس ليك نم ى | هرشعوا درعملا مرههدلا كارشم
 هررع اللا لوتددارملا يب وامدرس هعارتج هداولا وهو يرفص لج جج تال
 |... نشا اب عوذو 2: نش هرغحو جاشلا| دتبملا لج ىهو نسسرحو تاذ لجو رهازن بيكرتلا دج جد دل دندم نع عرج ىو اكرمك لجو
 نارفرمد اريك سد :]2اضا دمبم ىعرملا نا بيج سس و يرفص ليج زوالا
 20 ناو ظكدنع مد النا | سن | رم ساو ىستنال محب ا ديس
 رورلا#ماجارب لمتد يللا ا ماللا عفن قامت رن فص مقرلاب نزح
 7 اله ديازمفال عا مس هريرغت نا وبعصلاو يادرزتن ناو اذه 9 ١ ادمان ضي هرغو عملا نعزي كذنا سيساح غيكذلا رورياور اباد نزفلا >> ' كاسل قلمتيراجلاليقأ الابعد عصب اكزضبا مالت ارسك ب ناو

 ا ع وس روعملا لو وجار ف مي كولا حتا حنو يس و

 - شو ناك فالك ةرلاوه كرما العرب اه سيظررظر مسالا ناز اشاد
 :٠ ا 0 ا وجا ع لالا

 ٠ لتقل ءاماؤتس دح يعز دنل او مسال اريدنت ناهي ماشص نبا بي, ةولافمالل ٠
 لعل اهنلاوا مالا سرق الل زج يمال لاك ا فاخرعلا ماخللا 10| 1

 رهالا درس ىنيحاهرلا لاقرمال لمح انا ىصاملا يرو ىصملا لعواع ىاضملاردق ١
 '” لاقيو



 وشريت لعرصتقب الو| زكه و ىضاملار وق يمملا 83 دب ىا نا لابو 0

 عملا نايا امد كو صيخعل تب نابصلا خا شما ذا كه مليعب 0
 ناوممسال اربع ىلو الا لماو رسفر تي ى لا او مدد ريجلا جام ماودملا لع 2
 اتفرنم لاحلا 6 دإر | نم كعب اه ماقملا رند نوكت و لاحلا نارصحاط ناك
 ممصاع] دب ملام كرم تبائر لصاهئا وكوازتنسبمو[س اك 000 ١

 لسلسلال اواب رع ضرع ئئدكي ىلا قماتلا ناك صوف ناكردق ا ذاو مصاخلا
 قلم لا دن عانتم) سماك م | مل نالخلاىلعبيرتياصو ا نايت.
 1 دتبملاولع مدمن ستي لعمل رجلا نال ناثلا لولا ىلعا دتبملا لبق 3
 ردا نم| دتبملا لضالمد ماسلا ىعشمل ارم دعل رنع جملا ىيساوصبو اف 37

 ايت زعاف ىسا هاب املا لوالا ل وتملا عاما عرعر عقلمنلا نآيب ظ
 تيرم ل قايامواصت رجلا هوباماقدبن ٠ ادببلالعبص دمت
 داق تمنل فالك بيزا دب /كلوق امئتساشس:ل هوك دقو
 - له شلوى |تءارلر ىذعاواج ال ونوكراجلا,دقاتصب بلطلا اك
 قئمودب لهل تع ناوهركذ دإهاعد يذلا ناكرلات اصملا»و 2تسإل
 ةليفلازحا و رييصلل ضرتنال قيساىو طبارس.دولاؤدب ال سرلوق

 دعو م.ّتدراجو نائادتسربسياذ نول عكس الل ادا ربطه اذ 0

 لل دو رعذ|ر لعرعانل ا دمت سريلع مي طيار ريجلا نعم اننا ظ
 سبإة رسل اربيصل اميههاد دورمسر اهب ,طماز اورس رلاجك 2مل

 3 ]كم نايبم ثالث يدر ابماسقا باب 11 لماوعل تساي
 باها !ييعمورل وشنريلاراشمملا (باىتفوان ا غامم ايبود ورعناببو

 وعنانا س اميل اذا بسس ام فلا لماوعللا ميبوبو نيام زا ديكونلل
 ومس عاب ال ذا تنل صرفت نع ىم اىياوصلو نار بنحو ن اكوسا باب
 الفاو عرتككل ماومل اب مارتهال | صمبتصم صورمل و تاعوفرملا ف انمالكف
 ذو ىقداسلا زا وا دتبملا لع مالكا اوميامرلع مالكل اذ اراد مسالا فالك
 صايل | ل ظن نإرسن لل لماوعل اخ لا دماضالاافسشسال اباوضنو تتسظ

 لامن إ] اخد ال اناوضاو لوقا اعاني مو قاودالا بسر اناقاَضتساولماوسلا
 لكلا ئالضإ ذمد نككو سنجل مِن اند الا ذكو زعلان سيد عرحامو تراقملا ظ

 0 ا
 ا" كف



 عفرلاو لوالأ ا دّس الام عفراونيورخلاو| دتملا مَهابلازال :لاراناوهو 00

 داراومنلابراخب د شت ناواميلعرضدت تلا ىاةلخادلا ترابع وم
 ُ 000 2 لعب ولمافلا نذهحا ذااهكآدَمتولو لوضدلا

5 1 

 ' ىسلا ذه عاملا 2 رمخلاواد تلا قداسلا ى الحلا ىلع تالا ىن
 ١ "و يييصسلا لافداو زب رامم ا لاعت اككل ذصرنكا يفانسي نع اماو كا نظ عون اكذجدل يللا عيساونلا ضمد عصا وو مف اع, تاونقلل ننملا سيئل ارضك
 د مالك ميزو ماكتلباصتتفل مرمازتستظو انا غلا فنا دكة لمق مولع مالكئاوشسح اهتداي كه اككلب ا يصاصتخال نابع رصنو قرمد اظل تيدرعلا ىعاعم ندم نبا جورو ظرحو ماضال اذشد م هرنع فالك ةسياظن ارتدت اها دشلا ومورش شالا أ نوكل مشل | ذه مرقور معلا ىف اهر ظن اهناوضاابدارملا - (ماوماو ناك رد مونومال ادبي لوف اناكركد اذ تاوئضالا موم لارصس نا
 رنا ف تلمح اغا ليضو عدالاومر ذصه و رش ناك ذل ١ لالا عشرلارلع افكر لَ ىاا|د شما ىبا دداسْمل صقل | مدعرنم نسسفل انبي لإ بابل ا لوا
 (ىيعا عونرملا | دتملا ىايمسد ماهفتتسال ا مساكاو اشنال | دتبم اعربطع ارلستب الاح رسما ىسنججل | تملا ف لاو يفر ري ىح بصتاد ]ىو دوصو مدهت درو

 يالا هلل يوقف عانتسال قارغتسسالل ال مثيب سسك دسث لارثجنل بصل ْ ١
 اوترل اصتمل ئمعس الو بوصن م اهدي ال لحل ارثما عمار بضع القت اناوادنم اخى | 2 دكيرسا اً نا رقصت كنل ىف انا مهاع ابوك و راصلا ص
 مسالا | دكو ابمل ارجل فاصا اهرسةرمساو ٠ لوالا ناجي اياب امينا
 بوصلاو .١١ ايالو معد ل انلاو العاذ لوال ا مسرّمع الو ضم حمس . ىازؤئاوجسملاعاو .اهرضر نإ مسا لامي هبس انيلعو فوحسال ارياف 2 ئلملا لاق سعرا ىااهرضو ابي ومدس لول ده مسا يمد و سد الم دال
 .ةزمكنال  َقالطالا دعدارلا دال رب ىاان ومع لماتك لوّصلا عمولو لم نركال رب ل وممملا نال ب لوممس مشل لاري لامجالختنوصن لا اره ٠ واول نليفلام دوم وشن ىزلا مس الل نص عهاولا عوترملا لو جزع نولطصم
 اراوشحو مرظف اهربباوج نم برو الا نار اظيد وامس ل رلوتمل :لع ذا ل افئالا
 1 1 وق اا ا م



 ىتكيالاكدملو امودصاحاد ان هنرضو ريس كد نكالو يسن دبر نشف ناك
 وسب جقاولاو صحن اف صاقلا ذا البسرمالا هصاواع ندي ناككلوقوخىف : 0

 يل 8 را ١ ١ ١ ددىسصلا

 َتِلَفو لظلا دلارءال قناع دق يطوررعاذه صال او_كذامئافخرنم ىارتب ناكناوارعد ١ اركدآ ذهن ىسيل كلوخامإو مالا نبع سلا ودب ىسشف
 قكرملاردن ١و ىسفن زد اق يعل 5 زداطئكا | ذهه عنك واذهب .رنعيمل اباوح ص 0 ١
 الفتك ل احوو مالا لاهور لا (مصنو مسآلا اهعقرمي ١ اه ءاصقن ظ 0

1 

0 

 - كلوت دنا|شي نا رئاس قل ابيسو صقان اما 5لاهحالا صعب و عوفر
 راش وم ىذلا مالاوببو هرنع ىكمملاو | مياهنا ياء اصشند لاهيف 31

 مفسر داش رسيل ل دصعرع ئئإ تحال تصصخ ا ره ساكامإ ثرحل ةفصوما

 ابوصلم و زعاذابعوفمم لامي حار ثدحال اه[ مالك يعسوركؤأه
 ثرمال هذه»و ثدحفل دضملا ظّملل نانوكيأ ا لوممملاولعافلا نا لوهفم

 اب ثدصال ا صامل زا نمرشكو ناصرجلادسسلا ميلابمرذام| ذهبوا
 تراصو كلذدمب شلالوق لاهل( ذهددوباس,ونظلاا-قلمتبالش

 اصقن لاح و لوق | ذ!يص م ئالخؤ ةءداستم اوكا تناك اوكا طماورلاك
 يبعاع ذقن لانا لعافلا ىمردصب ىذلاث دحلادضت مالا لاه ىصذإ

 كازماكوالعاذ توفر ارصسن ا ذل و ديو ئضعدب ان اىؤاهكل ومسملا 1
 رودصلا تفص ابد ّسملا ثدحلا نعود اب ئمملاو:صصخح ةغصلا
 كرمة دافال اب صقملا دِضملا ذا دش ملارنعويو هع د دهان اكان او

 كودالو قدم ب ومقسملا دالعاد رعب عوفرلل هل يذلا وهأ ده وأعنرح 1

 ٍذوُمتل املك نمملا لامو صل اريل[ به د اها ذهن وانو يذلا ثدححلا ٠
 اسباب لعطد اورئاك وذ ث جئاككتا و نظل !ه-نلمتْيهادحاسدانإنص
 مغص ذلا ثدحلا الن امومه ديما اصقن لامك كل ذل وت نككو

 ) قهمم عوتو ميال زدال لومزملا ةبشملاب كلل ذكس ييل و روكذملا رودصلا 0

 ”واصنا ثم رفا نع ناصمشلا لاهاض در ديبدائاهالكى افي تاالإاهف
 ماهلالاحابا موضع نون مطب الو لومفملا ىلع تاولازعافلاىه

 اع عوقولا مدع اني لريسك نع كا دركجم تسيل اهم محلا اعا اه ديمن 1

 رز هارظل ل. مالسل ا ىيمكيلمذ ماقملا قام داعا ذهن ب لوصشملا



 1 ايف ديسلا عميس لف يسساو عبحاوختاما تاكو ما يتلو ديسلا ب

 مم سو > سئس ىلا عاشمللا ي ياطباورلاك ميطلاب دولا يعدي
 )ع يراالاهيلع ةيؤوهل سريري مز يطل باهر كددحالان | لحف نم نيعملا ناكانا
 ا ١ اولا كبديل هممت ما هم ىياانلقاوالصإ ىلايعحال نخب انف

 -. لاش وجار يصل شعتشالث حو ... رل ئيممال نيل نابولوهلاٍلعع مناد
 رع الفلا خان اكد لمل دب طّتمد ت اونحالل الز لل بصتتورسالا مف دمىلا
 1 . . راصريم لاف |اذكو سراقملا لاغما ارم نال كا كلذ نيرثك رظومي اه"
 2 ملايتاوغبلا كرادنب ه8 وم يانا كوادعلا | لوقف للاكساك

 ملول دعي الاب لوقو قبس امبقدوا ناوئابسا ئيصع لاقول عرضا
 ىيضالاسرلا يايصاملاو دمب ام لامي | ذكو ثرحل اوه وئمضنلا
 00 كدافان رعوضوم ىف اضنال ضو اماعرسزن اكواكال كولو
 دعب امدلافيا ذلو كلن ةدصتالاهدهو اال اببوخدمو يصدرزلور وكم ا

 روس تود ملاكا ركض بف دورعلا ىلإ لاورلا نمر ملاو ملا عقم مانسملاو

 ٠ كاوسلا باب ٍخموركذ افلا ناوز لنا ئصن كإ دا 1 لا
 دكاسفلاب َلاشملا هاصف نأ 0 يذلال امهمملا طلاب رعمل
 ةرمد اميره رعت زخم مالك اونشملل و طنا دنع اب, لاشي ناسملل ا نا يا

 مما وقاهلعو نونلانزنابا كو وتوسسلا س قوذة الامل تابو ٍْ
 ٠ ضاوخافاصعاحذكوراص  قةداعل تيموازاكمءامإ نابولد 24

 اًنَبنالاو ري قانا اذ نظو يصطاو حصاو يسساو ناكذ ل وكد
 00 نياتكم .لوتاسورتدوضام لع موكل ها اه رهف م لبق
 :ءازا بيرغتل ةدييلادق ل ومد وربضرض ىيصاملا يوقد لهرسض اوراصق كك
 00 نر امملا لخطمت براعم لاحلا نم
 مدعو نسم تربل قنابصصلا خولبسلا ينتقل احلا ةحوضاملا للا يلع

 ْ 0 نمزلا قامير شح نم موسعملا لدحلا تسل ى | لاجا ينل ضو
 1 ف نرحل ارهسلسل ياا تنزل قدافا ييونصالل ل امدالااس تئلاخ
 العرسسمن ىطع زيدل نع دركلاو نابص هنا ثرمتسلا مدعو

 ا سا ا
 ىدضب

 عجم وج بمس اساسا ملل
 تجبر مج تاور هيج ىلا

 م4
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 ظومل ابرد نما ذه مسد لامتي الف اخد ماجا عوقو مدع اضم و زجلا ه دش
 اف ىسسملاب لدوان ىلع ىرمجا مع لوقا مهر ناالا ىالخ ركلاو كلو

 يقلاو لاورلا اهيردصمو رمان يق لوزا عراصم ىلا فالك لاس

 لومتريضلا يصعب ولا اهنر دصعهو لوم ةيدعتم يضر ارعراصم
 _راطو م دانا عصف انللر دصمالواهن اع يا الب هروم نع ماض لاري

 كئاهدال| ى!ةنورقه تابص هااثلا ثيلثتب ىتك قومشسالا ٠
 عله اوه ؤاهكاسدمتول هنارشالا دارملاو مدت امنالك طربسزمن يف
 ةءامَتِساَو دنوانلا ا فوزحلا نوكط رشيد وون ال لصال وركب ونصت باج 2
 فإن ئذكو يرشوندل | زمالمل ا لاق ةبال اؤامبرمملا رعراصمو رسّملا 19

 لاخدال ناككا يبنلاع :رسقوؤعياضملازضال ناكاذأةشالث طور ش مم
 ملاثام لع ماؤتسال ا لاهدالو اًهنز شام دالك ىنلا تاودإ س امع 1

 اكلاو راو ال انو دضد ل شب ناصصلا يملا هأكو ةبرع الا شم َق 51

 نلدورو وعاش نابصل ا عدلا يلا بييرذامكنلندا ريلعاد رضا امكالب س[ 2

 قبعأ يلا "ات يفشل دكاولا ردن ثلا وتفامل

 آ5آ59

 هت ين
 2 ىبقإ

| 
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 امو نك لافتالا نال اي ارنجلا ةم نامل ضد شرد ترضاه وحى ا لافدال هذه لوصحلا قمع رغم فلا

 ”نرصلالوقىعوضاول ديف غلا [ع5ال يا لاحلا يضضيام
 (باني ا فالك ةشرغلا مر دصملا نهم بال ذا رعيس صر خل

 رشا وك يمم سيلو عولطلا تدر ى ١ ىسهئسلا عولط كبت لوصَن
 سيسس ادا | ذهن ان ظافرح دكال ان ل امي حاز ظدع وصوم ابا
 ديفرظلاال :ٍتقولاوا ةيسحلااهل امينا ىلو انا نا ماشسمد سا نع

 اما ارلكى اذ ردو ف امكرابملا اريلع ل هدب دقو بصنلا رْيَح ظنا نال
 امل: جاحالف رحاب مالكل ايون ىايدتلاو 2 ريصاوشسم مسيل

 اهعاصخىلا لازدارملاو دعب امهازكهو سلا طرمشمب ى اذ لازاع

  يممالالا خزشلا اهون او ىلا مشو مالك !يزلا يضالل ان عيرراصملا

 0+ موز رطدإرت اشالاو أدل ثلا يقدو رينو شال ايسر

 ةإغلا نع بون دكر دصلاوروصملا رسم نكايسي ا فايلعف نأ هطساوب ىإ



 ' نيلامالكل ا ديفي يرعب ثصن ىزلاو يا سار ضررأللا لعرب صرعا
 قيال وا منوف كلا د طيعرل لماححلاو نا دا ىم ناطكويعاًفوطصم سيل ندامتسم
 7 انيضاعاعزفب اًاؤحلو ناعرص 2 شعار جد ذمه لج يوالاو ربع

 ' ارتتسمافإم ودا طال | فرم :قلعتم ملا قم نا يصْسَعِي .
 00 ىطفتفاذه لاك ومص مد ةابيسو ىصت قرصلا سعي احلا
 | اهياوخاو ناك رتل ناكر متلاف ا اا اا 0
 . نصل ا وها ذصن ايم فمِتبال ىذلاو يبص| ذكو ٌظوحامكاداكال نكون 03
 رهو رملاركذي ملاعاو قسحوماو لو فل اسل اب نعيم يرقول ند ئلاخخ ا
 ١ سدل نرد مرع ىسلو ماد لككاب ىذلا لموامل ىذلا لع دي اعنا عم

 1 بز ىضاملارنعن اني دعم ماداعا اكافت | يضاملارنعايس ةانزل ىا قامت
 كليهما ال ل ومن اينمويراضملا دانت ا ىلع خاتما ضزيلقو نوسدقالاو -. ضائع ايه غاب المنا اصد ةعابجل سيمت و برزحاتملا دنع يملا و الر
 - وبل ديساوردصملا ناش ( دارو تالا ناو اضدراوايصاع مودت ام
 0 قار الث زعزماوملا هذه نازصاحلاو ماو دة دم_,وُقشلا و امئاس للملا لوك
 أ ١ (ةاوطلو لازروهو اصقان اقرقد قصيت رضو سيل ومنو ئرصتن الشق ماسسقا
 00 وهوامات امن نصت رو قيسامابع مادو يدصملا رمال ايم قاميال لا
 ١ جرس لل ادالنح جدال ا يعل ومنملا مسا يديإل م انا نأكان او سقما
 0 ع ىسلل جازحل اًباوملوناوسإف ىنانلارسّملااماو درع نان |
 1 كو انا مايؤتسنالا عم الف يستمر نو لا مسالا بصعت رص ا دب عم رص

 0 يو ك1 ك6 /: رلوق اماو اه ارض ىلطلا مِن الفرا قل ١
 0م,  هامانمزبي نعوكيل اوسحال ه ص دس رسما جلتق يذلا نا ُع
 ١ اهب صني مممبانا كل انن لسا دقرنإل ىدرتو مرج ل وتمر يدتت ىلمف
 -  اهوؤلزهل ىذكبدقو ءامملورابملا مايا تيلاي ء لوف كلل ذ ىهو نم جلا
 ١ يع سعر خ سو باتكلإزد ريآل ا نجلا بانل ان ابن ال اواس ام لع | > كرّرَتس  ديزر ماقزمدو ماهفتسا لعدلفإ دلا يرولس تبل دعب كن ذو
 0 ددرطستو ساكراناهاسع تلقف رعاشلا لوق خ كل ذب ل افو ]هلق زعل

 عيالك او كَس لهيب اهكاليظت زهن اذ تننخا ذا امكزصالا قولو ى|تونلا
 0 هاف . 0



 اهإعارطبم (مِسَك نا لكان ةشالا قلاقي اذكو لكبصنو ىلا ةاَو 0
 امضال اما تناكو انهابم دقو الو اركذل اباييصشن ذل و يإ بابن ما سدو ظ ظ

 مسالا لذ د وحلا صصغلا وبل اذه ناك رلوتؤاناه ربح ماللا لوهدب ٠
 زهوتفملا ل عاشس كل ذل ىساتساوةءوسككلا ليعةهونشملا ناّءلاص| دفنا

 . هعجلو كل ةرظب و هددعا_لاوحارثكلا ناد غروسكلا فالكل مَع عم
 ١ هه لاك نك نوكالو قوطسالا ل ؤلاق ةرخالا مالثا دي دشتب
 نفعابّملا,,تلصو نا ةدئرل ا امابررصؤونآل نإ ه ذم ثرحالا لعطرس

 ١ ملوق ناكاموم هلا ابن قبب دق ثيل عادصل ولا رشا اغا امك الانشاهط| 
 كبسلل ناداانا نا مليساييساوناو 2 ماجلا بصن تاو ردع انل مايغل
 يااهضو ديز قالطناىارصعيس يذلا يدصملارل فاصي مسالاو
 ابوكدمون ردصم لاو دب نا ذه نا ىنمط وك دماج اها لاثملاكاممشسم ناكانإ

 رزسا | ديه دين اذه نوكيتشلبيدقتلا وامهر نع عا زج ايس هِإ اًماضم 5

 اععربكار قطني ىئحتيميسحا ير يدتناهرداصمناقتلس كانه تنظ
 ليما ك/اتخو ١ بلاغلا لع نبم ساكن وكيداكضولو | دماجدت اقام
 اتنكالا مدعو خانك ئماك لكع م بصنلاو ديكؤنلا كد و مسمي فوذحبإع

 يلاهن لوف ؤ اهم ذنروصملاناؤسْوتكتاواَبلاطالماعإ دتبالاب
 ينعلب دين ماض ىا ينفل ماقادي تال اقبالف كر خب وموصت ناو
 مرطنام ةعيرالا رلئمالا ىاابساعاو لد لع فا زخرمصإو

 لايام قداس | اينع  دهوتملاوةروكلا نا دينمؤ بز عالا سا
 (اخاملا فالتصاب طيبا مرتئامويب اظل اًمملررزملا نوكين| 1

 ”وديدلعلا دصوتا) لعل مئان لولعمللا تلفانآ غامملا ئانتحال ذلع

 تاويركوتل اهاصم ناف ناو ناؤي ئلتح ظمنلاو تركه ئاسملا ناهه
 ف وملا ئالتمالالب ىمملا ئانئمن بصوب اظملل ىف الضب لكسينل

 نسا | دعاعا 3 فالتخل ان ئاكف دال | ىم يب غد نا و نا ثالتخإ فالك /

 نمش ب قاب رلع فالضالا نا لوتتو | ماككالاو رش !لمداقباس ئ
 ئالضف ص مززي ال | ذكو ةدرمتم اال رسال نفاه داطا مئدبال ىلا
 ذمنملا ُهَوض قافامنلا لامي ناكناو تايرتشملا امك نشا فافتضل مصملا ٠



  5أ . ١

 ' ١ بيب قفط, سايب ارعلااذه .١ اه تكا تلتف 17
 00 ةراسعلا نصر د اسبملا وه
 ١ مالكلاف لملف سلكعلا ينباع لب يوعالا ومب كذلار نجل عفرد مسالا بصن ال

 0 علال دلل و ذا ابرموعشسل رجلا عفر رسال | بصن تلمعااو ,ٍدمتلا و اذ ذه (
 : رص محن ئائلاوزملالصال لوالا ليلمتلا نوكيو نلاكتلاب يعرملا لع
 رويزصم هر ومإفلاسبلا اناسل صرعتلا كرو نإمملا لع لالدل | قر يشمل ناب | قتداكيمت  ر لوشدم ةدعاقوه اهكنينحلا نيك دوصولل - ربشلارجحو ص مّيلاةةلطملايالالدلاويلوالا(ّيلالد» سؤاف
 ىلطملا ىاديكوش مفانئكتسا لاو ىوزح لع ىملا فطع يمسي
 يزرع ئرملا ئيصم ر[ الق انا يلككل ىلا ة بسن ىضن قبلا رتسنلا رش ماللاو
 مال | صملا ىذحول هن دعب ايلات ذك و ىزرج لا هتسا طورشسم امضو
 ديف نككق داسلا فالح ا لعوطو| يزجوضحام ديكوتل ابدارسنإ نيعت
 '  تاعاجملا ]وه عم نكئال و مْزفأف يرجي ترنا دا ل اهتس [ يطور شع ىضككا
 ٠ الم! انإكأ بلا دنسفل دمسملا توفي يه ىتلا ىارتبسفلا ّقعوملا ساو
 7 عنتيعو بجلوال سسخت ددرتلا دنعاعا ىاكتال ا بسك غالب ديكو لا بك
 نوطالا مط خه دافادسرع «2ثناو راك الاو ددرتلاىموئلا دنع مغ الب

 يصوت ونبام  ىقن ى اعدرر لوقو منملاوا تملا ىا مالكلا
 محم دافا كحاض ريككع اقدي ن لون هرزعؤ كل ىناتذالاو بل اغلا ىلع
 دولا هوتلا دنعال ا دصوب الف ك اردتسالل ندرفن | ذه لاقب دقو ٍنومساَلا

 | مع كل موملا ماق تلقاذاامىدعوق ودون حك ردود مصوتياع
 رين تولب ودوني يا ددوُس ريض اع طع جاد د١اولاق يمن دا ملوقو رقد ىل
 لاوروكرللا نطملابرضدرج عم ئيعم اخد مولع ال ضنرعتل ا ذه تدجو ٌقرصب تلمات اذاو ماق ارمع نككاومو مي لموملا مكق لوتفن اب مهاب ارت /و
 زل ىل اريضمل ا لإ تفشل ا ولم اتف ئيطمل أب نيدرعتل انكم يوطس الا مك دانا
 دي نلتاقدرالف صرصخت تا وداب يا كراشم لعدلالدلا لوجلا
 >> ةدفوطالام ٠ وجودي اج كلوخو يهل ةدسملا نىطملاواوالوارع
 0 الا كما نالك بترد اريل ١ نكمللا رب ديررر سعر اموإ ليسا دير
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 الث اسم ل

 رصلازمل ضرمملاوسو ريش سومو رم زونلاب ذكلاب كلمت مقوتيا
 اًءاو فطعلا ىبضضعومب امك شل رترباغم ديمنال مَقوتلا قلطمل مصل .

 قامشالا نعاذوطصم بولا ف يتلو قآل لوق هوكي كلل ذ انيق
 قاتو وحلا ي!ىافشسالا 0 ىم/لالاوهدركلا»و

 لهو رعرل مك ماتس اذن و دين رذمل لمن رلوتك كلمتنا لعل صبا
 رومد وه عتاملاوديّستلل ىضهتامال ثيح  كليردباموكزرلهل
 يالا هارتشا نملاوماعإمو علومك شن لا تعالل 1 دّسالا ما
 ىفع نط !نلو ظملل ١ نود لحمل ا ىت لماع رمل خت اودالل لاقيو
 تلوت يجمل اتاممومالو ءاكبلا ام ةرعإبق ىردا هشكامو .رلوسكإحيلا
 (رَسارْنعو الحيد اظمل هلا لاطبا يااخلالاداملا سو هتاعموم بصل

 رثردو اهلا مياذ تنئاظلرمن نينوعملا سيب طسوت نابزماحلاب مالكلا
 دع ميما اًءاواهلال اوخراناو تنئلخ مباق دير كاصرعي زخات و ١ اوس دهلع
 ١ .رجلا سم زك ب صد يت ماكل | نوكت عم بصنلا لح نا عم قشملا مدصب
 تمم نع ؤإ ذمدو سفيلل قانئالاوابلاه ىاهردسش صاف
 ةميرعؤاساع ى اان الوممملاوقو نصح رلى انالف ىدامإ
 رصتلا َنيِمكلا ةءئالق تدجواما يشهرتلل كات بلاملا سبععرمو

 لوصح نسداقتملا نِلعتلاواهلالا نمزكا مكره دس الو لأقتنالاو ٠
 عيسلا ال لمعلا قاباوصح نال يسسنلا طاقس|باوصلا لعل مسنلا :

 لاهل ىلع 2 كلام ىباسْم عاصرعتتو ىسر اًملا لع ىإ ا
 ملوث لاه دبن توصتفمس ىائناسمنذهؤع ىإلوقملا نه

 راجل تاالارو ةركتل ا لومنمللانع غلا ذه نا ب ويلسلا خش نعإقنو ظ

 تاعوترلا ليطد ىوكذملا مدّمنلا عمربلاجلا يدي دقو ال اهالّرفص
 رو الف لمها ومنا ًّرتلا لعام| تاعودرللا ةعّرلا لعإ ذهن لون نإ كد
 مالكل ا ف عدول | ديرو رماكخا ناسي,ب اب يإ تمل | باي ىكالام
 يلا َرمدَمَسلا عبارتسلا ال يق ثم نم عداونل ا دارملا نكل جداوتلا ىلع
 مدارعا فرط بتال كراشملا وهن هذ دنع جيب اتلاو تاعوؤرلا مب اوت صد
 رضيعرحإ بيكر نوىذل ١ي اذ رّيملاو بيكرل اذه ىف يذلا يا لصاخلا

 دنر

 زب. .نووحح بوع ج-



 هنن افالثن نظ باب نم يناثلا ل ومئملاوخ ددجلا مدوتب جن
 - كيالارخا | ذا مكراشسي ا بيكزل ا !ذصح ف لوالالومفملا ىنمكراش ناو
 ١ يرطس لوقؤانبالارضطءاهإممو ضهامولهانامإلا كلوقو صماخ ١ ون ضرءارصلر بخرع س)قواع اف ورع لص كل وف وك يف لعافلا ماقم
 / _لومَت انا كلو تملد ئمط خان ىنانلاو ظمشل ظان لوالا نافرصص دا

 1 زرتكإالعجاتلا درت قل خا دوم ةرالح ا صل امنع ي اولحر فص صحاح
 1 صرعل او ينوهولا باعالا مدارعأ مسرل وكؤ بارعال ايدارلاو دشل | !دبءر مع
 ا سلعواديز نا ناودب نماقماقوك نولوز ممل ابديكوتلا مد : ملا ْق لهدف

 ' جيسلو ئوملسالا ملك ؤ إب اصلا عشبلا رلاقابل لحال جلا ةدجلا ليزليغل
 سيلاذهالارصس,  تدرا ا ناي مال يرحل او مالا
 ١ ءلالدل ايم صتكتلاوا يينصوتل | ةد نالووضوملا عباس اوه ىَصحلا دموىوللا جرن صقشتع مسرد الاثنا هد اظلاوجام ايعهوهرب ثلا سوم اكأسر
 1 1 رما اع دة لعتنواملةغصرإع
 ٠ عرج زف ةدادال عوضول ا انلوذو سم عنان اق تكلا ف صيصخللاو فراصملا ف
 2 عِصوتلل لدبل انجل او كلذل عضوت مار اَف قسنل | فطعو ريكو تلا ول دبلا
 ا 0 لرانا نضيإا كك احدصإ 4 دافال عيضوق د ايمز نطخلاما١
 ثلا ن1 ل امي ال اهمد نرضت اهلعيإ دي لوف تدزراغا درو ببشصومراع يع هدوم
 "  تسبل ىكلو يصل ]سو نم رسال او نيا اين | نم مسا زد بيسبل نيب اعا
 ى ل عداء هود عاماو ئدرشل | ١ذه خير رْلَع يذلا | ذه اند بلع تل ال د
 - فالّؤزمل ىكننا فاسإال ا يوضوم اانلوفو فصناو وسال اعمنيصرماتفرْسَك
 الدلل رم ا ابزور ملسحو ىنوطسالا سس قاموا : 4 او محرتلاو مدلاو ىدملاك
 مالسال اركذف وهاس ١ نرذلا نوسنببل | ادرك ىلا هد وقوف هانصم لاهل

 - ١ بيحبك 7+ دست .

 ريع 7 و

 د

 ردود وببو بارعال ا تاكرم نعت مر اخالثم ةددازئاانَلا ةكرحتت | 6 داي زو ضيا عقوطالا ملسح نعحودو ربحال | يشيل يئوطكالا ماسح ىف اعد بإرعا درع تسي . قولا ةكرعو و ايفل رجاعاو معشر يف رج عاق دف اف بح بضرحتل ذمض كلوق ىف برح ظ كلل ذ رخال ا ادري دينو اطيل ث دكر روج ضي الذ رصتشس اذ رن م 5 نؤ ىارعترؤ .. رلمهاو مالسالا فرس لعزل الد ل امري ةونبل ارك دم 5
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 ديمي زا عثر خرط وت انا ع هد امو ربصتد ىتإ لاقي دكو دهلل شذادشملا بابؤم نقم
 - ددالاع ريو تمم مش ىمولك ال بصنل ا دا ىيشرلا لإ عوطسلل لعتفسس  قالطإ نإ
 مدوتو قناع لهوا لاحلا لعب صن لحنؤ نو نلاووه ىتيحتلادنعو

 رصسال رفدروت عون دإالو ُدَتْيآَلا سهل ىرامملا نهد ؤرعم ثوفنلا ناكذ] دع

 تعنلان اكول واهرشب قائلاو زعل اب ءفرعد لوالا نوط ناب _ياصوالَضإ نوكتف
 امسي نب | ىعرل الكان هريظمس اوناضملا ينطسلا لاوامزع توهنملا صئرعإ ٠

 10 هيت ربع ظ راضون هر
 نعنيالف ةركتلا مك خابر اذ دل وحب اككهولو ٍةككت هنلا ناكر يسنجإ لاب فرع اك
 ين ال اهكانمن عت الف ياس ال ا اها رجلا درا دارلاو ةضح !فراصلا اب

 بير | تدا/إمب قذعادات هنوف غامكلوقلادقت لعيتن اءكلذكتفدونافالاح
 طبار صدي انوا ده ؤماتف امش اري لعدريدفو ريتش | ذكمه تدار له ذي لوّمه |

 ملاقربا لافريجضيرنعزجلا طبار عندو انا وارنيح نوكيا طردس ميضعب لاق لفل
 مقلم ىوتمف ءاماعو عانصرجلل بلاطادتسبملا ناقرئلازمل ىملامشصقامك
 طنز ةدافإ يف حبتحلو ةعانص تعنلا م لَتسِبال تومنملاو طدإ/فدا يكف م

 . لاقو تعنل اكن اجلا :له انا كل د نم زضوب تلق هارضل ا وسر و طحإب ىو | ىلا
 رورهلاصمب ناك[ ذا الا فوزان ويل تال و ريمضلا سعال ميضعب

 نكيو ماقا قيرفانمو ىعظ قياس يا ماقاانمو ىمظانم سر ومك وا نمب
 جيردابرقَسح كااينّصح  قوفسالا كو ئدسلا هدانا قم لوتملا
 اكدرنمل فص يتاولا واكو | عَماولا ب ةفصرئدوضصم اداكو توهنملاممم
 وكت اهله توعنم ارض عفر ضحي لاقي إذن بالا ماقزمر تلقا ذا
 لكلا هوكالوصرتتسملا تارفالخيبسلاولهزين بال تفص ماقلا

 الض/وكر صضل ا اهشريطيدقف ليل اه( دزتملاوبيو ترمدل اف زصالىئاذمسنكتو
 عالاورمضنل عقارلا تعذلا غطلا مالكل امد و | نقاش و اوماق لاخ ماما ش

 رعبد  لهاشس سريغال |! ذهرلكالو لكت فيلا ال تميل اه دلهلاق

 تنل ان ألان اكو اه نيم ىلام يا يأ شنب انو توصنملاتفدلاوتب يإ

 رك افاضمو(:فاصالاو لا ىمادث زيضْنت لعفا و كل عف اد نو ىلع ظ

 اعابوهوال لبعد ناو ىفاراوهو ِبْمْمَسلا ب مي :
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 عدل لول دم
 7 مالكلاميوا|الا

 تح

 ةرعاملاو كلذكوعب ظمولاذاامداسر ةاولا

 - ىوؤالابد|ملاسيل ضايتكالامددإفاو  اصنريفرا ملاناو ظنا وهام
 اعاطصدر و موق باععالا باب ٍؤدرمملا سعذا بإرعالا باب عد ازال | انصن
 سلاجؤممنر و ماق موق لامض دمي ها امممن يف ميلي الوامداس رتلفام
 نمو رتسا هنو لوقافل اموال لرتحلا باب خدام الاب سيئا ها اص
 رول باب جوه ام ةرضللاب دارملا ناكركتل اال ام تشنتال دزعملارميعْرَم بارون
  دياكلا ىارفضو اهيركسشبد وذل | هدعح ظمحاف لوقلا قلطب الف

 فا هدعاقرفل اكو كل د سمن مالك ظ وامه انلآ ن انامل والا
 ُدقذاكرتكلالا هرنعؤةباطملاريكدئادزفجبالاد ةزكلا يبحو دازالا
 نىسك مهل مزكو نعت ال ردا َدفل اكل اد سوو ةرهطم جاو ئاوزهو رع

 . ةتظحالس اوهو ويلل سمعتم دظحالملا هذه ياوه ف ةرعاقل اة دافا *
 اهامهدوكود عاجل واتفداطلاوقرهلاب رطو انتبرح ىم بة بحلا هذه نحال
 كذلا ينرشسلا قّضكلا اذه ظمحاُم نيعتي الك درمملا ظّملل ابابيلكل دب
 الثو دتس ةهد الا كلت ىعاصخكإبو ةرشمع نهتعبر .١ دصل ءلفتني ىل
 ونا رشالث و ركتو |ًهفرعم ام توقنملا نا اهل صاخ يشل ا اهيركش ديس ال امم
 برت ةرلدع تنشب كني الا وردك ذ تل | يلام غب ضت رشسب ب عال

- 

 ل

 تمنلارسسدو كلل ذر وانا مركز ج كريص عشر اداو هرثمل ةفصو ا

 قهرا نيم ايم تيمشد لعل وا قسصصادإ سرك جذاول اف يلع
 ناذلاو :قصحل بوسنمزدال ةرامع نمد ىإ ىف لوألا رعاش | ىف قيّمحلا
 ظلا وهام لعاب قلها اهن رضصو تفد يأ تومنملا تاد كا
 لوالاو توما ريض تغدل اعثر ان اقر ومل لب اهم لإ يسم عخر ناو
 مديسلا عكر | ذا اب رعاك دصيل طارعتب هرصص ع مرتان او ل ومب ان |
 هوراماقل !لبجرل اك تومنم الزب يوق طاب را دل هانمم يذل اظمللاي ا

 ميت ةسا 7ع و

 كا

 ->- ةههجرربه كسل نمو اعدت اطلب

 يدم دج نإ ب لإ ا

 20 ا ا رج ا يس يس سجل رعت» س15 - جحد

 8-0 » وع بو
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 8 ملاقعركت ومنا ادار انعام دي زتوركد از صاخ لاف ديدضو دارفالا| يف

  ايراج كي لو هرمداظ توهم اريد هر تدو تعدل رس كاايقيتح

 3 رووا ناب اهرع براضل !لصرلاءبوصنم ىببسسل ا وابيدمل فروا

 مى ىىببسلا نال ىببسورهل لاعتي ال خاف رادو ورم نكاسلا ليصل اك
 الل ماباور ادور و ريزعرد اهلا هرييضن تومنملا لا رصوتللا ظن اومد

- 



 ”تيرطل لبخاكرييملا داك ب زصوتس يذلا ليجلويو ببسلل تسند
 رواه لا ىّسملا يسند ىم يببس تشد هلوقواه رو ىاضالا 1
 قلعت تعئرنا ايبيساتف دوكيصق فزعذ يداشلاكبسنلااث 1
 رصضلا سدارال بك اوصنو ببسشلل بوسنملا يإ ىديسلاظمللاب 0

 سك رم يببس تعن ب و ف يببسل اب ريهسلاهصوذموباذك
 لضلا اًكوك ف ريمشلا هذهربطت ان نكلريحالا جشسفل تيرهئالا

 وتسنم تفقد ب ىاضلا نا لاقدو فلكتت نا خل الهلك ورعس اصلا 06

 ظ وم ظمللا كلن دو لبا ى | بيسنلل بوسنملا ظّمللا ى | ىببسلل 10

 هلاصل اري ضخ مصوصّمحومد يذلا صاخلا رتسن نمرتسنل | نوكتو_رمضلا
 لاف ريمستلا ضال ريمستل !ةلعو رم قلطمومي يذلا ماعفل
 ماَهلا لهرلا كلنوق يق تعنل اريمش ئلكتل || ذه يكسم لافي

 بكذلا ٍتيسلل بوسنلا يا يببسسلل رتبسسل ايبيساتفي

 نشا ف هدمبام وشبو وص كسب كلل :نم]صختنو رصملا ةركذاف
 زوران ايس اصف ثينباتلا و ارمكذتل | عم [ دبا داردال | ف ضد | رس خ سه

 ريسادو توعنم ارك نت يف ةروص ةرثسع ىتنأبب ةهدقتللا ذنسلا يف 0

 لومسداز | عنيعدسسو ىئْشاب ردوضو هدازو ف نيشعو ةفبراب
 ديبكت زءاتفراشعال ابدي زتورشغرسسو سيئا مددصو تعدلا

 ةيعسل اريام قيقنو باعال قال |رتومنم عش الام توفدلا نم ىقب ١
 لج تررع ل ومن عوك كل ذو تفنن 1 كلن ءربلا فاضملا ىف يرخ |

 انكمو سيعايرنعل اهرو نيعاقرنع نيلبحر و دعاقرنعةإماوماقسنعغ
 ئدوتلاو ثْنباَنلاو لوريل انه الاع ىومظ دعب كلذ ىفرسملا قمل

 نيرتنل لامي نكل كك نم: عل اكوهام طع اهدرمرمظ هي ميم ارضع دع
 يي تاالاناجتالا جال مالا لااا ذي ١

 أسسا وئاجيالا ف ْمَتْهيْد َتباشل !ليبس حعومت اماه بلص |
 ييمحلا رشدان يف عورس ما لوّصن يلعب نمدمل لذ ظمصاف
 تارشلا عبيص كضيكو شالو زتسلوال | نلثسإ سركذ و هرنعو



 ا 20 يذل اركّدتلا عم نر الاف بارعالا نونا سم فرشمالاا دبي
 . ريكا ىز ثيوتلا عمربدضل|صاوع يذلا زوالا عم كالا
 01 يصب عا ذككو ريكتسلا عم دمنا عمركاتلا عم ينشط لثمن
 1 | وادا طخ الا ركذملا ثنو ان عيصا ممم ثنوم ا يف

 ظ .تمعنل )راع لفد دلا يلد الا نو عم يعج لمج عصي عقرل ايف
 : 26 ماعبدصنو يسر جولمن لوطتب مولر ىلع مرايا لك فضلت
 -  واثلاو قل طموهلولءاملاب لعن لوال ازمك كنل ذ يش دره سس الما ىلع

 1 زتلاو ى فن مسناو رابتعالاب نلّتخ يدلاو ياذيّق مومو مقلم

 2 3 مودع ئصنملاتمئل ايت ف يرن نومنمإاع ىرءاجلق ا ذه زج اهل ١

 502 ايات انساب نسحلاو ابا يركل 1 ف خيا كل ةيرتكو اولاىف
 0 الاخ با !ةاعامانه صينضتيميك2 ومنو يع

 ١ ء دازالاو ةواّمدرعن ىركؤملا طئببسلاو توعنملا نماكذازذ اهم يكتم
 و م 0-6
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 ل غفتالف ىبسملا روصرصأه ت ئخوصيارعج أل "5مم نمت لع رتل م ثيرعتلا غادارف الاد ا تع م دنشتلا

 سرا 0 ا 5: ااماو
 ؟ ولافكن ةواًملطم داوال ارامخإو ىنثث بمد دم امذُمم هرامشملإ
 يزل سك يدئاافنلا لانو سبات تمن«
 1 ئمضنو ىيرصتلا صيخيشالا عكفدافا دائالارامؤهلاك

 2 "يمص |( نكو ل ثييعلربلا دوطك( تفل عشار وكذلا عمضتمالع ةاحلا كا
 " اذه ضد | ةغلا اد زمل ميعرتال ىلع تمنل اوت من اكا ذا ميئلتل |
 1 رمل جهل نع لرنع عمدا دال | مور لع دم احواش ال نس ١ لعاف السار تعد 5

 الف جدأ براصل ا تلق [ذا امكيسبسلل من ارلا ىرعسملا ىازعاملا ساب
 مال العامل م ماها بورعص بالا تام إل هرهوا بال | بصس

 .ةئالحخ مل م.وا ناو الل امجوالا هيف يوب هوبا ماعلا لأ وق امك
 عضو ناد ىلع لا دل ا لوال نيرشسما صلال ومعمل مسأب ظفمشاو
 ا ردصم لردحب اضن الا ةعاد تا طع دام لال او ث دهارلع
 تيهطلا يببسلا نعدانسالا مهلزع عمدإذالا ىا لاونسال اذه

5 
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 لب لوهتم ابر ييش تلا لعىاىبسسلا بصْئيو  لْمَمَت لفالو|قيسسام ٠
 نكلريلا تعملا فاصاب مْمْكوا " .ةكتناكنازيبخلاوةفرعم تاكا
 257 نيالا ىولاثلاؤ اكلنا تهشاؤ ناك د! لامضانوكي نا نعال
 جشربو  لماتفعاملاسابتهانإ نوت ديصتلاب وك متلاومفاذش
 فطع نوكنو ةرشع مهن ىاذ عاتبالاومبد كهل ف كا لوالاسسقلا ىلإ
 ىقيقحلاب ييتحلا يفوح دارا وارمسُمتلا نط عك باطب رعوهرسلوق
 ذم ماكل نالع كنب[ نإ قب شالت :يسضلا اعهوايزاجمررصمب هاساماو
 ريكشوا للاكل يرق جنتي رنا الا لاحلاف رك يسيسوزيقبقع بايلا

 ظ ةركيلا وزثرعلا لعمالكل ) ُ عدسة فرم لاو مهو اقروبشسومرامزعابصاص ! : |

 زل نباماءالعإذاهلا دي ماق دوقؤ لما ابا مل عمالكلا دعب اكص

 رجس ا سنمي وساالمم عركيؤمملاو ردصم سا ]صالا ىقةركتلاكفو ظ ِظ
 ملا نوررجلاميسشب قايارف قركتتل صوتو نابصل هدانا كسملاو فما |

 1 لوف سرس الد هلا فالك ايعاواءلّملاما دملاب اب صرفت
 أيدر املس اي كلل هج وواهرح ضلع كإ,دتسا ادد دب اهدح كمال ٠ 5 ظ

 ظمللا برو !اطعاب هاوعد لإ دانًتسالا نابدلا ؤ يلع تدزرو ىئيبامدلا 1
 يلا ةكتن ا دح دبع :فرعملا دح مرمي اهكتاركشا مح ةرانو فراصملا لح ةران 0

 دلو مو اسي ذوااهراض نيممل عوضوملا ظّمال اهنا يضريتشسإ نو داهدح
 وهوالاوتساوامّصو ناب هاميايلوملالعوراشالاسساورمضلا

0 

 ٌبنمنلا ف مالل افالم ريل ارامل س لطم يل | عوضول!و لاهتس | امهتبزه

 ءاوس نيعم و اهنسبب نال عوضوملا يعمل لب عوضوملا هخص تسيل
 نأف ةراشالا مس قاما وا مالعال ايري (عضضولالاح يمنلا اع |٠
 بهزلا| دمه ئهصوع بل سا امو عضول لاه رئيعت دصقب لل ىو 0

 جيذارل عوضوملا رع قابلا وتس ال [ دب االسم ةراشال ا اكتسا بز اجور 1

 رمار لن !ر لع ظ ملل ١ الط لاحطظصول نا يملا ناب كلذ درو ىلك تفضو

 ماللا ف لدوانل | ببسس د رسوم از اجب ال زم حل طل ١ ن اكاصن امكوذككا تك

 اه وكينو مودرن ل وتو اهعتمتل ةاياوعو ابا و دم صب ابو شل ةفوملا مدقو

2 

ا د دعسسل أربيل | بني ذاهاعامإ ليمسل ايلا بسسرذام
 ْ امني ماك ضروس خخ 



 - قتشحلا و دو نيم يف إعتسي نال عوضومو ةركت داق دس اك شعإل مس
 نمل عضوددا يملا ضان افعضول انا دواي نيد نكي ل ناو ديس, نلا
 ,نك |نيموزمل تعنصواعكنلاو  الثم ةراشال ا اهسا جورح يه
 ولعل لب لوب و ضن عضاولا نا دءالف مولا قدم رئيعت عمر زعل
 . ظحالم ىاركا فوزي دتبم ىصدظنفلو دساكس جلا مسا َةركنلا نمو
 - ةظحر ما ْنمبَسَحو اننا ذ ثص نع ئمللو ره ديالا تاضتا) ثيهحان
 ,ىهلصعرم لطم تلوصومو| زرراشا صوصخ ثبهح سال
 مودل ارسضت مليالتل اللد انرءوكب بصوصلح دسح خال ي ١
 ةدصولل تسيل دؤرعملا قاتلا ن | هالة يعدو هرعو هس ىلإ
 مرضعب وا و لادم ليعس ملا الا ف لوصولا مس( لاخدا لع ىادسم
 -  تقواع/ دير اذا سما رجس و لهل | سس او زهرايكف دوصّسملا ةاكتلا
 ةدوصئم ارثع ةركتل اها تسنجلا هذه عابلخدا صرطعبو كلل دعو نيعب
 لداموسو احوُصو | كل ابدت داري ق[دانملا ةوعلا و اهلاهرلع رك
 له درعتل | ذه تلقا |راكتم تاذ ياركتم لعردوقوامضو يا
 بشاعو ا لما د وقف لاهي نكو كد زكت اذ لعل داس اد ركتم امل
 ٠ زلال د نب قو تلفو داجاع قدا وام نا نابصل اوشا لاق تدق
 3 لالدلا ممل امصوانلوقدروكدملا ظملل دلال دو كلل ةىلعريمصل |
 بطاخلا ميدي ىاوا هسه دزكتملا ميدإر | يذلا لا مسال اكتكر اطلا
 دجلزدمل لإ حا ٌيهضوو بداّعلا ىلع ظلا ظملل |ًرئال داه| بد ابيك
 ىلعتلالد نا ديني نو مببولا لعل ال دراشعل عمدشة دايزب
 لورد ع طقم نايا تا رل عوضوملا هربا عم ظيصهزكتملا

 ١> زك رك طع داعول واقل طم فرع بدائل اريصص نا ديفي بيانع
 . فاول اهاظمل مجم مرّت ىمدبالو لاوقا هر وو معدل ا وهو

 بوله اول دعا دلت لوف غامكرل قناسملا مالكت مضت |ًريلع امل اىلع ١" ليي عفرسدي ر ,مالغ بط وك بنر رعدشتل مل فتلل هوقو عيضرم ا نوكي اناب
 نسرسل !امرددمإ ولكل ديونالو راين قاما ثس | مالكل مم لدساو ا
 ' ناهىلاب تراون هوك | ديهب امارلتساو| ثرمال اركذ :ندرقب تيه يضلاذ

 ىا 0 ِ



 1 م 0
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1 

 مح مدمتللاب خاب ناب كك مدمن وا ىشنصن ارك مرتب سيمتملا يا

 رض خ اهل سصمتلا م ل امال تكتل ئلوُح ناو عمم مدقش ءُضاولا
 ودة يو اظمل هانم لج دباع يملا ؟داف دحا ردداومي لقوك ناشلا|

 هاواسامو ناشلاريمضو لكل ١ تلك نومدالا دك نم هدعب دلما

 رضمومو عضملا دان ري طعركاماماو سرس مدقتم لع دوهل ارككو
 معلا بيهن ما ىلعامومضو مالا قيمكتقل باب ق كل ىدمسدتو

 . بن عاشر اه نيعل عوضولاوه لوالاو يسنجلا اما ىئسملا نم رعإلا
 اًيرافو |اهياّمَرَمَمَحلا تاذلل ٍءوضوما دبل ةبتم صخذلا |
 عضولا دل اهرل دوموال ئاقاصاوت رل ويس نىعوضوملا ظمكناطىكش |

 ونا دصوول لول دهب ان ايصخلس العز ذه ناكو صل قالا

 للا ؤدنصملا عاج ارنيهامو ٌيشلا قش عضواموهئاثلاواهراشالا
 انه زابرنمت رضب سلا مقص ىوضوملا ةءاس اكو ايذصت ديقب
 يصاب عوضوم د اذ سنجلا مس | جرهدشلا | دنيو

 يصهام اع طي أ

 تناك اذ نصح ىلإ | ةيهاملا نيعب اخسدا | عضو غدت لنككرويشمس

ممد | جلا جم اغهبال مضولا ن| ةرورززم عضولا تقو مش نبيهم
 2( ءا

 يلع درعنل اي زوذ او اهو ةركمل اكرم !هرملل عوضوم سنجلا مسن ناوسب
قو ٍفدلَد زمُملا صريسالا ب رج سعت ل ناوانمن اضاهسس |

 ملو

 هوقو ظمل عت فتاوام ن1 انلق نإ صبا حرك عضو ,ممه طن رىاقلع
 هديشب يا رئيعراشعاب يارسعب دودو ئهذو | ك]حراخ ىإ ئنس |
 ,) ركل عضول | لاح انيمن لول دم ن اكاو تان زهركة كلا ل ١
اعيمحلا ناف دس اكس نجلا مس| د جزك كلل نكو رئيفت_رتفب ١

 ت

 ,يتراملاراس زهد وانمد ذايسترسعي ملول دمه ىلا زمن نلا |
 "تو ىاامشو تايئرهااانلاوسراّضلاو تاراطس الا امساك
 اسم (املفو | منيقد اذه الم يزوملا انا طبون اب صخحلام يدمج
 قال | هتسيد ىلاءاو ىلكل | موبمملل :عوضوم (؟ | اهنضرو تاك
 ءلدوهوال ١ تال نمد ذل اوهنو للا ف ىسينل لع كراس عج

 هدع رضدومد امك متلا راع ْف طي |رئراشدو صذلا قال | 1

 مأخ

 ير



 مع يوت

 0 يم

 - ضبيش|املوانشيربغ  نايبلاا ذم دع ظفتحات فرءاعملا م 2 ومر
 2 عمن ريطمد اهزعلادل ا ظمال | ييمع امل يهارل ا ىلع رمد سس لاح
 . ظمتل ا لواننيدزرملاو ظمدلا يألوانني ال لاق شاف هدا ةرثعل وانشن ان نمل عمو ام لعلا و عجاوخ ايمو ققسسملا سإ لوق شيف ىنحم !لالجملا .

 وانس ل ومما اهع داع بوس قرش ار يصلاو لاهتشااو قالطا
 | مسساناو ئرامل ا ذبند عارحال دّسل | !ذمد و ئس لعد اع ياسلاو
 . ينع ىبس ا ذهول الجلا ين مومن اكل دبل ا لس قعاق الام دار الا ٠ رم رنويطيب اه لع زو الام | عصب نيم عنصو اناو السم ةراشسال|
 - .٠ ودمل رروإشملا ناكاعنصو تاليزهاروكو ثاراشالا امانا
 ش دداو دل يوضول | لام دوك ول كلل ذىلعر طنا | دل عوضوملا
  قئداريرلساام لواسمرعدبشب ره خالف رقيشك كل قبسام يلع . .نسدذلا قف رئيعل ازيهداملا دل عوصوملاوامضو تايلكاي,|انلت
 أ .ةريرنجلا لعل لعزما مرد تلق ىلككل يزل دمر ادس ر ادبعاب | 8و دو الملا نا تسلق 5 لاث.ل عودصومللا ربشيد يدهم ىرعز كلذك
 ظ _للوانّترشعدرع يملا لافي نا ال !ىرامملا ميقب مر ع امكيبرعشلا|
 ا قروكذملا تيما شسملا يناككل ربسشسملا يزرجلا عمل اهنسس |ي | ظمملل | تالذ

 هوزذو مى ان وعن يرحلاو ءلاهتسس ارتدي ملشال سجل لعوت رعال
 يهدم اذ كان امك ا قاجل اونسا وكذا فاضملاو لا كل وهدم
 لل لاعووال ازبقزفاع  كيلارش تنال اع ضرعاو كيلا كب ى
 وميامذا_ملاو هان يلع ريصخ سلا ىالطا قام كال نكل لام ردد أسس |
 دلي لالا كير اول اف ندع لمتابعه مناد الممل عون عم
 معلب انلعف ءئجلا ةدإرا لع نوكسسلا نس عنامال “تلق نم لصانسل

 مارا ذل لب لا دل اب ىورسو ىيترعبلا لاذلاو نيسلاب ق ذشسك
 . رم عرمتسلا غي سل الهنا زيضز شمل لبال | ميل | بسس ءزنملا نب ناعما لج
 ليا بيوول| ضمب اسئل ةاشرمسإ زليصصوإ  يرتتكزلا قباف
 كلل اعإ ك | ناوبحلاهأ مدوقو صخ سل عاقب اسن_لوق لع ىطعس اج
  اهانوكب ةراث ناوييحلا ناو ا دارفا ب لي ظل !ل يمض يذلا ىسشحجلا



 ظ ىدد زجل |حنابوي وباع لطب لاق لاوبا موتو مهد تلو
 سوخلا د ملا ها طم/رثيكل او بلاط اومت | لصد و تلويالام وكب تراثو

 انيإوماّصح شمو ومس ها ساضالا ىف برقملل طيرع ماو.
 رسال الع اساو مشل امتع ياوسمنل و عدو ظ
 هانعب نيفن مدعلإ) بهدا ذل ١كل اهنال اًنااْهَرس ةئضعارع 0
 ماكل عناصر سو سسنجلالع نهب رقرختل | "ناب ريو ىشجلا مع 0
 اويءلمهلاجلا كلذ ةولو لاح بصاصو ادّسم رعوتو يمك ديظمللا ٠

 ةيدابمإردن (ًدِص سد ردن: قشحلا يذلا هلأ لعرقالطا نأ 3
 ةاوانملا هاوعديف مانل | ةءالعل الع | دإر تانآل اوال ف اهدفضح ا

 رنجلاسا ىف لافي دو راجي ةيهلا هذص سالدزلاؤرفتسا ناك 1
 . تملا مده يعملوا اقلطمزَفِضمرنا لاقت" نعى وئسالا بص ىفو

 يتلا قران دزنتلا طلع ان انس مد مأزق ءوصوملا 0

 ٌرحاَصاإلا نع ملدملا عمر يدون م هرضل ال دتسا ىفو رّسلعو
 - فذملا تحال كلذْؤزس دال لاك ا رعاشلالوقؤ لاو
 مبا يصوؤس سالم لرق غامكَرل اهلج فاضل اًقَب يمريلا فاضملا

 اشاد لوقاعو ةرهاظ ىضلالوق لعرتفاشماو انو
خخلاوا ئبرهتدد الصوت نال يواسببلا ميلا بهن ناو زيا 1

 صيص

 هدجإ نااانلا ضب ربو ومالا ضاع نوركتتا نانو ينللاهيذا ظ

 يك اةزاثسالا سسا مبداراو ردا وربلا لع سنه زعا١7ديدششو

 نويئركلا ب لائاعإنلقن | احس صصخكال لاثملا ل و ةللماي نه |ذحإ
 ىلعج داهالوه مناك عافت مل وق قاتل وصوم سا زهتسبأل و |ةيإ نم 9

 كن عإقفو قاونشلارماطملا لاق اكل وصولا س!زيس ميملاف لاوقالا دعا
 ةراشال اسما رسم ةراش | لإ ىعمملا نييقت احراق انياب هيدر

 ئاضملاو ماللاو ئلالار يف ىذلاةريخل ناكنا و لوصوم ا مس اًكتلصو |

 لازما لع دايز ىلا يبل امض فاح افعل الع كللذك |

 دئيحإالصو 2 رخاابحو تفطعدق ئطارمابسإسحوو ٠١ رهشاامك



 الة م٠

 "فل ةراشالا عمزاهتتسالا ابرد املا كفل ةراشسالل ريس طع

 رمل اكل دو سمتلا جمدملودعب |دملد ل ديلا دعو اغا ّئىسركو رلاومسساو

 رئالعرك م يمول زيضقوه ايو ءاشال ا ةطسا وب اضذال | ريف هّتسملا

 ا ب تامل عضوالمم تنائ وم اولا يجإج حملا ها عواًمضو يزج

 ظ انيرضاف هاوابئااذكو يا رح لا جل اند ىو
 ىلائرامملا مدع سمدمت اد ىَنبزكو لاوتس | ةيصالص ةاَئاَنه ىم

 - ةناوادلسف ضو اوه اع, نع بيج ناو دسا د اهيورتعم نيقعلا
 _راهتساريصالتص سنحزكىلا ىطاشل | نعوعمتملا ظةداثإ

 :ء 0١ 10171 يعذلاولا انندصوال جل[ ىسانعال ف ةراشلا مسا

 : لالاد“ فدهمالكلا ف لاقدواصبلا ةساك سوس" عوضوم زدالاب
 رصؤاف ةرككلل لحاشلا سنجل ساب ريربعم انس ْ

 ماسكاوهنو . رلئمال د[ دمت لص س لع مكال را داخو ناوبه
 اسفاوضورل وق مرقولو نيعجلل ف لوتس خال ناكناو سضاك |
 : قبول ارهولو يادزتللا ذو يوم جا وت مجاب

 ناو اضع ؤاننال همس ياشعابركذم الوقود
 ىو ززعنم ب اوه ااه هرو دب |ذ ىككو ىكهولو بيبرقلاب ديقن نإ
 '. رتهرطوبرم وسلا لبعا دمت رعاشنلا ل وقيد دبلا يف ندل ا رميسرلا3
 تود سظفملا | دعا عم ملك ع يلبلا لدينا بال زدال لاق جبسي | ذو

 رقنامزعايز اجمال اهتسا يشم ةعتسي ددو | دصن 6 دماؤززع ىمرخالا
 ظ امل اا كلل د سب ناوع ديان لوف موضعي عومي فو مسالا ملح
 ال وم اميرسكو ابل سيكسستب يا هذمنو رطعلا
 ةكصدومل يملا اضم  دارللا سيعلو ئيمس يشمل يائس ناذهدو
 هد كنإ ناوريكذتلاب دمي ئمصولل و اظنملد عونموم | ذه لاقي نا
 00  دمباوي لاقي َدكو كللذ
 دالرصتملاو دملا باب ضرتعل دل ابالوهو مردرهوب مدعت لمك

 تاير ملم الا مشب ف باجب اوان اي ينبملا !١ برعملا ططْسللا

 0 اب. وكل ممصئالارع 2 .سيوفالاوارقلا مد هدرا ىلع



 ى | كنوملاوركدملا وج ءالوم متنااه ىلاعت وذ ىتايكلبرشلا اب ْ

 داوملاورصبل او وهسلا تا لاعتردوتك[ مدرع يل اهتسس ال قو ننلق اعلا
 بوكدللا ةراشإلا مساب ديمبلاو طسوتم ياس مسسبت ككلوا لك
 .لنومسالا سك منو كلاعوسإو نش ملاثاعاع مالن(عموأ طم فاحلاب

 ريعبلا ماللا تصتشلو لف ىيعدغل اببكرسو اولا ةغل مائل نان مكي
 ريعبل وري شال نويميمحل او طس وم لانو سيئس ال سي راى يانا مل
 اهكهدمو ئاكك] ع مؤ مب د زِنملالا امك يبتلااه عمت ماللا عم ىكل

 لاْض ىندالاماللاو فلالا ددملائإطلا كازمتزمهاالو لوقف |
 يائبوتلل  ماللاو فلالاو تامالملا فكوتدنعمرمئاماهع
 دن ةزصرلا خا ملتمل ناو | لح لا و ىتن بعت ذمومهداهك يروتشل نات دما
 اصرد تف ذهائاو يهد وطق قرد يق يلككا سزجان رس( ىلا ليدخل

 ادّم تدايز, ةدئازلصو ةزهابإ لي نتن بمد ذو لاهتسالا ةزكآ
 مالنا عرج تيدوسلا ةداذال عضو عصاولا ن | ئيصع عضول ا ىفاهس
 نا يفانذال هدايرلاو برع | ةررهد ةدايزرءركلا ق ندد ارنا ةزهرلاد

 دنا ىو اءعمتربلعو ماللاو ةزملاعوجب تدر ا ديطب يذلا ١
 مالك يدل ديمنازشو ةغحادصق كروسكبزصولا كره
 ماوتسالا هود نريسمتدل تدي مالا واهمد ةزعبل امو طق
 داررلا لوصدم 1مل صول ارحب اهيدشملو | يئن ايم لعل
 ئرذلا غاينصنراستعاب لبد اءاوا دز ىمصؤال اما ةينعهذلا ةقيتحلا ده
 :طلوت ةفضح لاو لع دل ل وندم نان اهجزدب قو ناو نجا لع ياس
 ميِطلاو َْفِضحْأمال 2 ماذلا يحسشو همهوك (نعلد سنجل زلعو لا
 مسح | بذل ارظان ان[ ئاذلر لوف قاهكسرمم دو نص ؤاماو
 هول هال مادد ميسو لكل اركذ درطل غانا لعل[ دلاو هذ ىا نص

 ىاع تالة ب اهةرءافتاودملا ماما قف ةرككاك وص دمو ئفنذلا 1

 حب صم غاماوريطع فرامملا ماكل ن ابركو دزعل ا لعرتلال دو زيمه املا

 اىكلصلااوامعو اأونما نيل اال ارسه قل ناسن الانإ امدح دازالا

 تاق زيعلاريمال ايم كلوت اما را اوصارشو قحلاباوصأتو 2



 ٠ كلو ئى:ةلابلا دازدالا بسانباموانيدلا_ياتسإل ممككمةعروارملا
 ٠ ماللايشو رفلاس مل ةفصز لا رئا وبيج تاء يااهعزشلاتنا
 ١ امهآل ةئالئلا ٍنمالل يستر رعوا ءاكداولو ىقبطحلا قارؤتسالا مال
 | انو 1 لاوشالا نايط ىاةعابرتصام تاب تاكا او نجما
 / انك ة يانكو ا اكرض هركَذ مدفتباهإ دوبل ادزول يلوم دمج دإ ب
 - ١ هرنعارعم مدكتم لا لل ةرراش اللركذل ال لان اغ ركذل ١ سسيلو ذم ىف
 ١ تيبدمدخ ا وتعد ىا ارجيركذ نب فد كولا ومي و ينط قاما قف
 : مال  ماللا ييسستوروكذلا ال اهددنع رس :4قتسن ال طاف سرتما
 2 نقرزتال تلئاذا اكروصح ابل بركذلابال دوم اوا يركذل | دبملا
  ىداقكآ مويلا يلاقي لوقت ىف امكو لصيرلامتكيسال سلجملاب البج ميشس
 2 ووعملاو أ يريوصحلا د هل امال مالل | يمستو موبل ا اذمد ىا ختمدإّكل
 / ضو جيسلا اجل ود جامكركذ مدت روصح ع نع بطنها نصن ديف
 ! ددوت وكلاو اناسلا لها دنع يراد اطمن ١ مال مالا صر مجال ١

 - _لوهرم لومننإ كلور تشااعاذمل يكل ديلا مال نولومب
 . ريزؤفلواركدلاب نيعمدزو صمود ارب قران كلو ةقيتملا بدإماع (ذ مالا
 ممو دارووال اوي غم عدا ةراتو صرب دز مصور ارب قراتو طعلادا
 لادن لا لؤهدم عم لس ةدإرا لع ءنبرق تدبحو ادا ْيمرضعب ىلآك
 | ذم قِفيرس اورثيكم اسما اذصن ف مالكل او قارغتسالا نعلم الاد
 رع كمل دل ١لا نوط دق قتشملانال دماجلاركذ زهز اوك هع د
 شوا لوغمم ا ساو ل عاملا مس| كلل ذو :ل ومصوم لم يدر عت ال
 لا يلإتل اوهامزع كرولا سو لعملا ةوث ق وهل: اينوصدمال يف
 - نها يظؤو سننلا تطو نامت ؤروزملاجلا نييك ااعّرلخإ دلا
 | ضيضااعو 21 ديزوبام عضاوم ا ضمن ىف يومْسالا ملص ىف ثمر
 لاجل يف عراصمل الممل ١ ىسال ( ريش ال ناب دضحن ةنانمإ يا
 نيرض نسب مهو ذاربع تى اضالاب نروَت يذلا نمو لاّستسالاو ا
 ةهوؤ يف  رزشاامإثيورشك رين لال اد ةحاملا لامك

 ان ئاصملا نا يدنع جملا نابصل | يشل لاق اريل | ثيضأ| ام

 نيضا اه



 ارسال! ويلا لاقو ها يدارملا لاق اهكاشلطمتبت لا خ ريل يضا اه
 تسيل مهاوتد صوم طوسب ئالض ئدونلا 5ئراملابسرؤ مقو ما
 ظلاوه[ذهوهاطتق عالطصإ كلذ ناالا 1 ظبالاناو ةوطاقلاب

 لاقرب تمنيالو تهنيال 2قةالق وين صل(ا زم ىفؤلماسقا
 > شل يرعر رحل مم هاجموه اغا قذ واهسلا لع رمالاهعشملا ٠

 ٌزيتلاوساو بد تعني الو تعيد ضرك دماح او ريفع ويني لناوتاركتلا يف
 دحنال ايقال | َميَقِس كيلعو رب تعئبال و تهديال ثومملا

 يسع ”فرلا| مم زق رباصرصه بار اصعأ يدي ق دق ا ظ
 قتلا امإ نسم تطعولامت لوك حاهكونل ارزعو ايل ومس اهو يعوت دقو لديلا
 مع اهرعذاذ اهو ىسحمل ءزئآنلا ال ل ددمو اهكاصن لوملسا عيد
 لوفد ضيالام لوممملا د لعاملاسسا وك زخرف ىقرم وقدام لعدإىإ
 رّقلا عزك تح بدك لك ميصالصلا دارا سيلورفدامعالا صا لإ
 رماك هركثل العرب افلا ريضلارو صوارزي2ماواها ل ضيال راقالشص
 اسد ول ال لاب ياو هاءا لك قو ىذلا نا عرش اءاوفرعع

 ناتمت قومشالا لكتمددافا تعكاه لك خاجامالشم كلوفُؤ مس لاق
 - لعلامة ردوطلا دي ناب كل وق خام شتدنع تصذلا تن وكب ىلو الا
 حالك ضل اديعوبملا ىدانملادعب لا نم لال! فاضملا ِعقوا ذا ثاذ

 هنا جزيل دود عقر :صالخلا غاهكج باملا كل ذ بصن يعن ل عبات
 ةكتلا تعفن نا مرلوف دال لولا ور يذلا تعتد لب دمر عياتريزع

 م ول اهدأق ااهكرصال ا لعمزرال ال ىبلغارما الاه بنرعب ادلع مومن اذا

 باب ده ا ردذ باتكلا لو | هانلقامةجصاذهو د يسال ادله م
 تلال ديلاو تعنل اكيداونلا نم ىطملا زمد يضتقم فطم|
 يعل ابنت فطعل ١ نوره ورتوق ظ تاكد او وطصللا ئدممب توك

 مرقتملرهلنلاعاشاابءزصهلا نورطإو يهلاو يردصلا ٠
 تن اعز ؤرعم ت ديعاذ!ةفرعلا نا|نم بيلائل!نالضوع نوكش <:

 اكاستر سجل | عمن |! سيرسعلا عمن اذ لاقت لوك قاهك وال | نع 1

 عجضدو سرين رسكع بم ذي ئلريل اريشينو ل والا وهن ينائلارسصل |
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 - مدامو . لماتفبلائل ااعدوكيؤف فوطعلا قاب اعقب دارنا
 ٍ ١ لشراماه ركذ ىلا ئورحلاب نوكنأل اميلا ىطع# ان قسشلا نطع

 2 لسا يار نصخحب ترم كلوقوكو ياوسيوريسشلا يمر لع
 1 طدمنو القمل | دب | اهرعاتهتسال | دكددن فطع نرمي! نكت دام آو
  كآملل معن ىرل ركرنع ئدنسإ ناو ىذل نكس يث فطمل ا يرهو
  يسلاو نابصلا عِشَتلا يلع نلسانإو يقيماهدللام عكا
 ذ الاد لوهع لا مسا يمع ىلامللاماعمررصم | نيسملا يفد
  تايبلابال قسشلإب مسملا ىوطعألا يامسانل ىمسملا ءفانصإ عم
 - اصصكدا فراملا ىناهضوت دلاصالا بسكدينعلا عباتلاومن يذلا
 " ئاسلا قالطازملو مداوتلا اس تملا تور سيل ىذلا تازركتلا يف
 " ىصخا!سبوقاول اق ةادانملل شامإ ةراشالل صصخلل دئملا لع
 -  بفؤسال )ظن ان اسيل ايريلطممسو | نينيتلاو حاضبال ا لوصقو
 ريشا اعلا ةراشال لت ءلاصال |بسكانلوتإو ئنوعتن اوهورشل اع
 < يطع لا تيببلاريمككت اس ١ زمم لإ هن لون تسبلا نإ يرشتعرلا نع
 ا ا ووحال اضخ !دمامو قد ان داريمش ام عدملل ناب

 ١ دسك لع تكسو ناب ئ طع. لا ١ذاي موق نممسملا 8>301
  انيومصكااوا جنموتل اربرصت اذا اعاكرّيْس ادن ا يدينا الا ©

 سس واذ فوركيسبلللا نوطملا يا نورجفطملاوهو  ىدمل
 نير زامزعارس تتولودارم لاو يملا يذتصوصخ ئنورخدحل يا لماتب ٠

 رارعالادرسيرنعؤ ناو ارينوا كن فطاعل ا ندهيراوه نم كلام نب[ ريل ٠
 فطعلا نوكت نال لاب امص لوملا يلع ٠ تومشال ممم ىم
 قوفسالاب كلت نال َيَكركذ اهاميرنج يحال اوفل ىالطع اس

 كومو ند ال اور حصشلا رفلل ا لاي اةرملا ةروسكلا
  ئطفلات ال ضواولل تزاطم اال يارؤ لموسعلاو  اينوكفب
 .  عنكلوليثا نك طاعل الع فطاعلا لوهد مطالكل ايان واوملاب

 _لصااغل | سمر ليامل لامي نا لو ال اد ةسارءانءا لومن لاخلا 5
 0 ناعمه ربردصملا ققهوركذام اع هدومو عم باعلا 1 ظ

 الواو 



 ٍْط ابصاصضتمال و قل ازُتلا :نمزءالا قابوم الكت | موصل اس[ دب ءاولا

 "1.9 شارل كبلغد يطعو | دصل رعمتملا نام دع ماكقإ حيز
 2< نوصو) نصل :ضاض|س جلا لطمللا .ينومسالا ىلع

 الا ودط سروزتلالع اا ا ثيل 1
 ه؟زئدرم ا انو ىف يتسالا مح قامت اونةملاتداواىنل 30

 20 0 7-2 6 ئ
 3 ه!لعإ وس اانا تلقح ءاككاورصلاا ابيض او تناناولاق 2 0
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 :٠ هبل !ٍ
 - تنفشالف كلان نإ صنت نع اقن اهوا نص دوصإ يعزي رسسنلاو
 عدم هبرارمادسقا و ايس شمل لق دذع هر اعتب ىلا عيش اه
 يلا بي ذ نم انالخ ييصصلاىلع : كل رضلساامزع ض|بسصنو
 لواط ملعب د ,ءاصو نييفوكلا ضعب نعرلقن قومسالا خو بيترتلل اهيا
 مزال بيتررعىم  رئسافتلا دما ع ىلا كمذإرو كفوتم ىلا ىلاغت
 لا ريبرفلا مرعرنهد ال١ و كلل ذل نعي زعمرم :مملاو ةيعمالو ىاركبكال
 0 عوفسالا رص قايكرسكمل ارنودو اهلش ام مدت ارتحل زدودم يوق رتصلل

 .ىدلاوارشل ذاك ىومملا ى١بيترتلل  زبرمم نءالاعس نامل ناله ب
 فىركذلامل لامي كذلاويوابإشامةتروع ةزامما عب امتنا ىلا
 دفن ببسلل انايبوت يو ]سفتاضوتوكلاهالادصن إيضتتلاؤامح

 هكترمب قط مفناورمب يل راتاسإنسلاب' اج اهانكم وكب لا ١
 لكؤ رسب بيقعتلاو  نرركتلا يوثم سلدف نيلماعلا رجا منو وح
 تسلاطولو ]ماء دمالا ىكي ملا ذا لول ومدي ن جووترَسَيق بسك يس

 روسى اوو اهكزمنل الع لوضدلاب صتخواتناب تال اًسومّكو

 وبس اهكيركدلاو ىونعلاا41بتترتشل  ىنييعبال تلق تلوح
 /ء /ءملوق بلاعلارنع موز َضابناع ي1قهرتلاو اننا ىف

 ١ هبط صاع بببانالا بيرج ه واوا تع يخي درلا مك 2

 شالا مكصؤو بيبالاؤ اتهالانابرج بسكن باطضالا تاق
 ىّض جشسلا هدياو نراقت كانه لي زرلكت اب تير ال نا ممرضعب نع

 لاق ئاينتلل  نابص غار ياسا طبرلمص ريع مدنا



 " ؟"ئاصيرف زهادالاوركالا اناركولت غار اَتْمَتلا لاقو نابصلا يِشسلا
  ثيءالا ديل وا راك | قمل اووارماكى لا نافاصي دقو مالا مؤيص ىلا
 ' قلالدو مالكلاوقاوغ بسك هاع ارعانتءاو يكل ز اوه ناو ىومالاو |

 دو ار 1 را ا ار هي ا
 نلطلا رفيصرل ناد امل ىلاد ابا وظل نككو مسضتلاو رهيرالا هذهت

 ل وق اك ءابالاوريقتلاو ديدن« يزفدلان طسنأم
 ١ نسوابسقزملازهابالاو  رعزاذإ ديدمو ا ةراجماونوكرق ىلاع
 - ةيدفم ريا ةربكاللا ب( درالو اهلشام انك ابرد جيجا ئاوحالبفام
 امرا لعوهلل نال :ئالشلا ممر اوعم كسنوا رو دصو | ماسيص نس
 - وشص» ئاعوظل هرعوابماو عقد رماو ذا تاتيرع عوض رتوسلا لع
 ' نيدقنلا ذا ةبيرملا زيالا عامك سد متولو ىا بلطلادمب 2 جوسالا
 "اسف بلطال ةحابال اذا يرروصلا بلطلا دما د ثالثلا يالمميلك
 كيش سلا للافيو ماهءاللو نابص هداريسكالا يوبص ضعب | ذكو
 الؤرهاشلا طا ككياوااناو كلش نالك يعول لا عزكتل اد
 ١ وبس طارتشسال طتمدتْس اذلادبر اشملا ل اة ىملادالضش انلاو يلوالاو | نم
 فواواربف ئوزحج نارضتلاب دروكيوالا لبث حالكالو ديه اهمالاوا طم الك

 | نكت يدسبلا نه ىدتسيملا ىكمتلإ ةراشنالل ىلعب ىدبملا يبمبعو
 <: رمل الصلا نكع هل ةرادسالا جب لالضلا قم عو يلم لمسسل | نم

 دداوزيال |نانابصلا يشسلا لاو نوفملا سئزغلا نكمل اضلا ٠
 ىذه مع ىيذلاوهركتلا نالإ اعاوازمرام فردا ال ااهرنمايزهصقملا ثأك
 7 ىباثلل قائلا و لوالل لودالا عاجرا س ظباوهد اهكتلالَصلا جهرنعو

 لبو نم ىيدصتلا لوصعروصتلا بلطل اول اقيو يييعنل | بلطل
 عتب قبرص نكت صبا قددصتلا ايءاوص خل صا حلا قيركصتفا ناك اد
 3 كارداىم هذ نار لفل !سيع كل اردا صمم | ذا تاكل اب صّصمس_رنع
 . انس نمو ىمزهتدل ار معاكى ب هوّمّسح أ ليع هل ارهتسمالا توب كاردإ
 ايؤو قبدصتل !بلطل لمد نال لمهو مها ىمم عانتم | نسرهيْش !امذصوب
 رراهتسيب عد الو ا قبب اذ ىييسل ابابءإوهو يو م دفد امل ماو الرا جشم

 ص 003 ش



 خلد صد لا نيييتلاب ب اوجلا 4 ولي ماب دا 2 رمل

 مالكا َّك انعام ل 0 ِى مدا امه وعد

 مرسيوت ف :لصودزمم سب تدرو عن زيهساو اتلعم | اب ةْسانلا صحو
 دافع درعللا يعاب دوهدلروالا لع بلؤنو ”ةظمل تب م ارفثلا كيِلعاوس

 هانم ئيلعلل ت ٠ مطعم م 20 0 ند فاو 0 | ت يع وح

 نموا بفكر

 (يروبام عاطتنال ىطقنم تيعدو يوتسدز مه لب يصعرونلاو تالخلا
 لاق احليعابب فطعاالو | جلاب صتغورحال | لعاعن دحب صخوشال ايلمام نع

 در ءاوركبعا ذب ن كدنعا مشحو قوس هدا هع رملاهو يضل

 ما كدنعدي د1 لالملاغلاقيصَو هما ته لوثسملا البا بهو صؤع

 ٍ هلال دامكبلاع كلل ذو امتسلا ما قدلطدنسا منأأ دم دعورع

 تنوش ي اء[ صدحت نابإملاع . هاو ييمامرلا رع قوطسالا لع

 لعل إب ينلا عمو :فمملابانه ربع نيع يركان . ايددصال ياعتسالا

 تايلكاب لعلا و لو شيز يقلا ١ ذه نكآ تان ركاب قلعت دؤرعملانازبكالا
 ىف امك دقتولو ى١ل دع ةقوبسسللا بسشلاابرهىلا تابكملابال

 وسبو ٍغوطالاْف تملا
 هابدبعمداعتدفرإ دب ل رز وهو تاوماباماو ,ادبامإ يا تاوماباحاو هابي دب عمداقت دق ىإ دن ش

 * ل (ضلاتاومانامإو ىلاهاهاصمفوالثم ةمهاسرممت ربع نما بلع راصتق الا ممرضعب

 ملث نوصل #لا خللا ىلعابوحو نو زا لماعنع بانر دصمانَم نئملا صقم ظلا ٌخ

 ا ملض|ىاقاباسفو دم نودفتو انم نونة صالاوةصالخلا خام

 نال( نيرا هنا نم ناماو مهام سيئو جوس الا لاق كشملاو ماببال او دحابالا خام

 كده اسأل كلذك دعناسملا خيا لاق باصانل لبو . هارظوه دادصلرثسلا نم

 مل وقارئالخ باوصلاو نيبرعم ا نابت ررتس ا ىلا روهالا نم يضم ا ىث
دإو كلاردتس |نرح باوصل اد لاق بنص | نرحب : 3 ْ

 يملا ىلابمال با

 الضام نكلاقثن الاوصم بص اناؤ ها بار اذن ال كار/دتساط ىثسلاو 3 ٠

 يطبالا بارا الو لول ترش نعانر كسلا ثيل دعبل 1
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 ا انوضاجزب نجرب و لوقي ماو هرئد دعب لاطبالاب لوالا يعزكونا
 - دا'وا ابي فطعلا طابو: لحوم يذلا يملا لوتعملا ىعابارصا ناكاذا
 ” مكناو رمطاعالا دج افرحي دلج ا ةلن ناكرشلا لائم وطعم

 2 رْفخلو سلا لامك الاوا نكككى بيلا و يقتل الن هايتس ا !!(شيسسي ال
 - الو لصف فوطساهدا نيذه قلق ليءورجاب دب: ماقوك تشملا
 ١ رهالاد ععباال ئإ نبا ابوك ادنلاو ولسنا لالمكت ملا جلا دعب يعادل
 | ناو( وطعم داؤإ مدي ال درو فال لع مايؤتسآلاو
 يداك لاخسلال ل رقمل يازظنلا| كنباد عاوخ ف عراضملا

 09 سيف 84

 دير /اَجوَع قاب فطعال وواولا:ال !اهدراركت كانو يمال *(و
 ١ بلكإ| نيفدو| داؤزارمك نوكي قراقا-ماتيالا نم صقلنو ورعال
 ١ ل لائم كلذ عمبال كا,دتسالل 2 رمغعو غرئسالا قامزع

 ١ | ضرمل بو نع ىلا( رون بسام وركز دب نسي اكإ ذا الا
 ىنملاللعو ىب بركان ووك شالا بط نع ىلا يشتفب
 نم وداولا عامندّرخ نم ضيا دبالو ابذ فل د عزنو باك! ايقبس نان

 ةرلاظلاربسا هلا ملاهركذ ىىعو نطق الك الاد ا ووطمم دم
 ١ كلو ذاكالوا دوحولا خا(وجد ناد لمعلا سد يزد وهامالا كطعتالا اذ
 ْ وهاعا بألا عم مدإ توم يمدذل امسو نا مدا يه يب | تام

 ظلارهاماعامتند جوعا عضاوملا صعب يف 1نال | توم سو دج
 مارت م فلدكت خيا وكك تناك ناوركذل ابارصخو ْ
 ب سكاص اهركذ ف صان قص[ بساإوملا ف مد مدان
 اماو مضارملا ضمن ق ردو كدذ قدم ضفانت مايسإ يدتبملا مص
 - نإىلا ةلاشالل موقتاد ىبجت عضاولا ضحن قماوت دعا عاج يا
 ' ايزلذاحاووا يفريظيال ظل امضلات ف نطعحا !منعر» زع ىو خا ءاشت
 | متافلاوكيدتلااهانممو © ظلاوهام لم فادملا نعناجرعأل
 لائم ناي شه فرشلا ا تاغلاو يسم ى يعم ذه زعم قا

 - قياملاركذ نم سرمدو لابزلا ىه ئنانلا دعس قاهكتسكم و | مشلا
 ' نضمبلاكو| للا لانقاضمب عدانلا نوكيانا طإرت دا جاشلاوهامدع

 قلل 0 ظ



: 
 د ل وقاماوامهدلو يتصزروكزلو ادم قهتير اهلا نتبجما فاس

 اهاملاذغ ىصدازلاو زلم,نشكقتفلكملاوشلا <

 ىفل اى القباع يما امزب ءاتكد ةغيكملا زعانطع بصنلاب

 طود ويصافيتسار يف لال اضبالا ىده زعلت لماشلا لقيام ٠
 الّصاعاضعب ناكنإو |عفلا نطمت الفاس  نوكي نا اًيلهعص جلال مط
 طارش اب طرزنلاا ذه نع ئفتسي الف رتمدؤ ىته مكعاموتىم تلهدوكخ

 زوكإلفارهاظ ولما طارتشا ناله يهد ٌحانه]يناوريضمبلا ٠
 ئاوجل نابصلا يِشسلا مالكربلا لبيع ىذلا نكتوانإ جه سائلا هاق ٠

 - افا فاعطتب,هاواطملةفئاتستل هل مدان ميا تيئادتا نوكك
 2 ١ كيسا كلوفؤ ئانئتسالا :ءوكال كلذلو عدزمتل ١ اًقَدِيرِع جيت

 ددوكت ريسلا لعبنا عولطلا "نال بصتلانيعتيؤب ىيشلا مللت :

 اهرب ناب عراضملا بصشن جلا سو لووم وا لاثم اكجرح رسال يإ ةراج
 هز مدصتدقو خالابالصتمو !اهاضامؤل نويت!ابنوضدمؤب دبالو 0

 تملا ليز وهم فول هذهو  صمازورإل وره كي دعب اهواضرصبام
  ىململاؤام نيب فالتحا ان اما دو اذال اوايلمجن امم ى ! انام فالتمب ا

 افلاود اواولاو,دقمولو ياارب تفطع كلك كإررتسالل قاتؤمو
 هاني دو سرج, ق رصن لوري زعلا يصرلوق كلانئمو خوطالا لصؤامزع

 ركل سلا لوقز يصدو اولا لعئمملا 5ص ىم هسعلص ىمر تر و م

 باج ىااًباباًبابرعلا تلعمرلوق كد ذ مو زمن واولا لع خوفسالا

 او هز اوهوحاو الثم بوصنمو عون معابر فطحل يصبال ظْف عوفر مع
 ركب نال عادلا هيكيو رعد : برع كل وق غاك(دهلو ىيعوتبملا لماع اع
 ادا وحن فطعالفل ماعلا نلتنحا نا ورعلعل دن اذودي ::لع وطعم

 تلفل/ 2 ورع هيعلودي نردل اذ وعامر اراجع يلم املادصب ناك

 كربلا رغيف لماعلا نأ رضرا مكوه املع ىلع نوطعللايف زماعلاب يا( فولطمملا ١ ٠

 موفد كلوقوخ ف عب اضملا ٍؤدرعلا ته ونتملا 3 لماعلاول ع باوتد نم
لذنو دعي ىفال موقد ف يذلا درجلاب عت هد مةيفدي:دمتب و

 لانادا ك

 : ىركلا داون ٍك



 - لكردعالا زيلسلا يلع رش رتلاصو موقد عتب محو | بصب موقد درب
 -  ثتسصت بوصنس لعاب مطعواريدقتل اواذذه مالكل ا نألعوشملا "  للعمرس ف يوارمكلا ةيهتسلا رز تبصن ببوصتمؤعفا © جده الا
 رلمافو تعقر خلثلا لوصملاو تنطعرظ اعد ,درهفادر احنا لوهملا نيِسلتْك ويلماعل نيلوصد اع فطعلا مرلالاو دعب امك لاصب اذكر
 رلوقرورهلادراجلا رع ىطعدقر ب موز اهءاوص ذحال طرا ةادا
 ' نسيوبلا دهن يوكل زبره رس باوجلا دل ]نال شاروجلاان| ىنيمامدلا | نوعانل موقت الليل زعرزهللا تتر مطل العافطع تبضت لمعلا ناكولال (متيال داك اَنْ الو تبصن رلوق تعزل وف اعو بوصن مع

 م د يس

 3 2 3 ماس دوو جا جيم تل ع كيج
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 وا هيي يل

 ا 2: ال وعمر مرج اورء اجلا رمه خوال وا ونملا قزال لماع زل ز نم لزخال <
 0 بد ولا ف ره لهدالو انهاميو مدنا نظلا قر ورهف لولا ناف
 | ,ملعفلا للا نطع صيارم ا رظ خو مسالا طع 2 باكل ا لوا

 ل لسالا فلم طب أعيد لتس ع ما سعب هد فايس اورعو |دب/تداروورعو دي ايدل وف نا هيد ان ١ اهيل
 ' نركعوا يربخإِع ىاشْشا ىطعامنربكف كنرور ذئافُو للاعتذ ءلومك
 مزللريباشند ارفف! امله اذ مقسئ | امووجاص هوبا دن زن كللوتك بس إءالا صر حل بلع فوطملا ناكاذا هرباوصوححلاورثكت الخ يمت
 ! مسالا اجا ذكو لعمل اع رعوتو مرعو نون ىلادالص م دحو ىا ٠ 2 نلانطع ديزاد عو لجو جلا جلاص هوب | تلج يع تمصم

 رول <

 ١ دل افلا ليج وفريد | عل سيلمملا س]كدي نظل عانت دب نزمفي و موصل نراذابزعا لادلا ةوقؤ مالكل نال تا رغم لع نوطعم ادرل | ادأك  (يزاف انعم تارنعلاف لاكن دوق ونعو لارلص نامكرمفلا| يسع يذلا
 "© نلاوطعلاانطملانهماسيرقو  دعبامي لوشن ادكو ضب ' ٠ ى ل صن أذ الن ابرار لعدد عع اثر قسم يضره نو موقيب جدتامدب ريع طمس "وال والا انا نولوقي ار ويووكلاو دب طع دماص زيلعاملا لج عنو تريم 2 ظ .١ دالاس لنهر سردرخل نادل اوه ريط] علا وال اانا نييصبلا ذم نكت و - هرضؤزحالاو هيف هياح دصل]ب نعامم احر اص الو ريا عرس قمت ياتي الد



 جا

 يخلون كا ذالطإ نم ابي هو قببساكىطشالامامذا ٠
 قبال عرسالا لاش ناكناو ويامزما قايس قةركت دافور
 رديو نع اصق الصنم مذ رض عىولممملاناكتنا نكترضملا لغرظلاو

 لصاف يابا نخل كضوريو تنا نكس اوك صل يصلان كوطعملا ٠
 رييضل | اع ىطملا لع مدعل اهذرب مرملاو اوس س نود ىف لصف ال اقو
 الو ديزبو كب تاموك اذ ةداعإ بهو | ,ورجيريصن | ناكقا اوس
 مالكا ودنا ىاوؤنلا اطِعدفرملاو كلام سا دنعإل [[دب وزن

 اهديكرت دعب رلوت ىف نإرتلا درروابموو اولاد ارغب
 ملوك لعامل ا مسن ةذاراوردصم ا قالط| نم اك ارلولايسمب

 مدل االزاجما لامها ينوه ىذلا يومن | ريكوتل ف يرك اعازجت جبان
 زروا رست اظمدل | ياركتومرو الاس طلنل او اوبرسل ا لاهن علوم يذلا |
 اننا زئفاصال ابا ىراممايلك دليفلو فرحاةزمدلاو سال! نوو
 يهعلاب رذرعم زال ضم و ضو صا وكر تق: فاض | ان اهاه | كاّصموسمن امد

 ' ةفاضال ابر فرم رءازتر وع و لدعلاو عما ف زمنل نوم رينا
 رجل عون ىنيمامدل لاق ورئاام سديم صول ايا اوفوزحناريضلا لإ
 كو مربع نرعتلا بس ناربلسلا رصوورضألا لوتل||ذمناعريمشعلا
 كلام نب|بسيذو رمل دمع تنبات !فلال عون متامضوككامإ

 . لوهسلا قاداب قدورحملا نركتل اديك ون نجد اكأ فوط ال اذ اهب توكل اعتب >ت
 ىلا مالك ضالافانلال١كلنو رس إًمنالو كار اس ثم وك اونو **

م ا نانو دملاىسملا قالك ىفبذا اخنرئمو ظ
 دوما ل اييصرريص وم لنو

 اناطورع بيكو دبز ىصموك اليمن املا ولز ئمسركوملا ماع داحغاو
 دلولاحدرعملا ل واهدىدروب مخل نر عاورتشبب انو كلام سا وراتشا اهزع
 اذكو انه ام فرعي ربو افومتسال | ماسح هداف اارتالكتاديزلامصتشا لونك

 اف ل قله ذ امد ملود اها و ريغتل اسر يبا ديكو ىاهيزكتدا ذزنم قد
 نيئعتم | نيعلاو سنئلاىه ريلاهلالع بوصف امي صرالا
 نيعاو سنن لع يهل عم نامدكو اان ارمي الضام قف اوبريمضم

 ونال اه ليعوصب ال دي نانو زهر قاحاه كل وتوكت ال او ىطملاا عم
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 0 لي ىلواناوهواح جرامهتيست عاهد ازا عت و سامتب ناو اصدر دعال
 ١ سولولانطبهاض مسلوق دازوالا صو ئشملا كلذل ىمضتملا غإضيضا |  عملاو شكو ير دئالثلا هذسيو لذ يئالضوع دارال | شتسنشتلا
 ناس لع ديت لوقا مس سيلفربلا ناصللا يشنردع يك دعاقلا '  هؤمر م نيسيرعلا روبط ادا رض دوت هلو رسستلا نمو ىكئكش
 1 مصي4شازو كلد ىف لهاست : 4 2 ةداناو نساىسيعر دو |د

 2 طمس اليل كلذ ٍؤ لوقا قرامتسال ادإل لس مراكو ف عناشلا| ١ الخل ماو | ريطكلاو اشم ارقالعلاد ىا ناك تاّذلا نع ظ
 لجو ةداقع| نافورعل | لاهر اسفتس | ديري يذلا س وساحل لع .ناعلا نالط| ى ايكزعلا نم صتيلا ئيمملاب مات لعت صمبلا ثلذل تنوكيانا لكلا نسيئحصبلا مساب يوكل طرشسان | مضيد ارم تشم ادرصتتحلأ يف
 ١ عيطبلار اعل سمن مسا ذه لج نإ ان | كلزكى يل ادام رنيسع يع
 - كا كلو انلائ واسانديككتل اليل دب ى ابللامال انال او وقتي ١ - اجا ورام,دكويو ٠" ازنحلا اقل صرنزام لعانلطم رتكدلا ال
 كلذ ف الخ ردارع| ثيم دب ن ىضنو | ميترلا لارج هر تملا ريز لع ىزلا بارعال اق نا ابيسسب ىذلا لييوردفت نعمالكلا اعاو لصالا هانعم ف تسمي يْدَملَف لوس ياك بيرل ؛لصاو نذحلاب . ناجل دودي ظملب دير لوس قدارأكر ل تعض اهرثع اجه دار. إن أب - كلا قوه يذلا يومللا اجلا يرداستم ممالكت ذل | ىع كاف انما زي رمل | بضد ل اى عمرلا اب فاس الكوز املا معن رزيزلا لاهي ناال ايف طن ل.ل ا ةيدرلا دع عمر, ادا طيكل ومن
 نبا يلو ناسلا ىشرمرب كيلصتسيساوهو صينخللا طوسبف
 0 ايم ىلع اطاملال | اًنب عم دانسإلا ىز وكلا بو لتصل ياجأ
  تاراولل ه دمب وذ وعض صرع ىلإ مينسلا انو رسااًءاو معمار ردد رعي ص
 ١ قامتسالابال ]سمرنو ىومقلا نوجتنا ىكك مولا ا كن ود ير رشالثلا
 | ددال لهوا نصلاو سمنل الع اجلا لاا مقر ةاحلا صفي نكام ئانخك

 ىف سال شكو لوطملا ف وعسل رتبإر زاجل عت كل دكل ىمتملا ةادا ]
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 النو لفن يضع ووو امآلا يسود ونال وتماعابفلم دلل

 فالك معبب انزل !قلمن مئكاصلربمل |ثيرتمشاو موضلاوكماطتا ف

 مولا :ظْعل سالا كلل دو لككا رس ابا ل كتاف تروم ' دي راح ظ

 ىف سفلا بابلا اذ هرؤ رق تاقدنو ريتال سحبلا عر ١
 |زهوانلاو نيا ركام الأ ف صيضشلا نم يبول ةوملا يا ْ

 ييالمنونكت نا انهزيدامطعدرلا نوكموتكتنمدوملم
 منكما اناؤ م |رتعال ا هوئس نإ ذوحامل دب قشر عول مهند رشم :

 ىلا صاخلا ذم 4131 ذضالا قلئطمسدنر| َفاَمتَسالا نانرعف د

 - قعاصتال ل يضننرمما عنكأ ناب طي ضصرتعا كر داصملا نهال |نوكيآل
 ىييل دوس اورضأكا سمو لعب كلو بئالث وبل يك اويل نسال ظ

 5 هالذلا نع سسزعوصراجإ صضعب نإ ىلع يضمن زمنا
 ىيتبلاوه  عاتجالا رم ول: وصسصت([ذاثابصلاةراسبع
 ضلال صاقلارادتسان1 يأ قنعلاليطودو اننا وكسب

 اًترلاوهو ضنا ئشسلاو ج+لعز دب كلذو فومتسالإ ٠
 رسعامما دجنالا عدوكتأل د لاس[ ذا قرعل اوك قومسال ار ثكَخ ةراببع

 0 م هم
 : بنيد فقل ( مدمن طرش“ متن | نص نميحلا لع تلاثد برهلوت
 هتبلطم ل سلا 5
 ظ 0 طالب خلاب هدو متلإ وب نامل | اهئلطصإو صومل | نين ومد

 قسنل !يفطعزعياب ف مو مخمل اًملومد ره 4 فطع ئرح

 نيا ونوم ىذلا ركاب صةفام مالك ناو رهثو او ءرمعو ديب نإ

 ناو وصطم اماياف 0 رو ولو

 0 اب جرحها عوتبلل عاصي

 1 0 0 است 0 يي 1

 كولا غو ىض (ي عرف كلذ نال مسد كوك لوشسلل ىجل |

اج فولممفل حر تلمس فالس انئوفو /
 زي ناعم 

 زعانولمس/ل الاراسع يور ةدافا إد ير ىو عابازم ووسع >5 2
0 



 7 رئب طسوتاع لاهدال نطع ئصانلوقر >طساولا دوصولالدب سيلك
 . انرووانل دان اهانزخاو انلوان اديعاند نوكتو عرج قرح دنم لدبلا نيبو
 3 فالك ئوطِفن رقم شيل دبل وبات مالت ابرررهاربيطل | م ل دب
 لل لادبا فالامر م ل بهل ناكنا كارعتر عمال ا ليعرركونل ا
 1 نعولخال ابل ]تال ام امب انرلولل لمه نإ يع ييماهدلل امليع ليج م
 اااه دبلا امنت رعمت نمط الق رمكتتلاو احدرعتلا | هركذ اهب حوحو يعشن
 1 نعم | ذكو مذ (مزمعوا والا سها ونعنودؤكلا لدبلا ١" اهزووضيف اع وزدو دارفالا وركذتلا اماو بد امل ازعل ثيل | ديميس
 رزع زلال وست فصول عب رعت ١ ىكملاد دلل ام معان ااذكو تمرد ئاخخو | مهد ١ ف اخي وسمدي زر وثك ىكعلاو رددت مسا
 ٍّ بالا هفياسلا تيما ادعال هقرامارييصل | ماسقا تمد, | لعومدو
 :ئصلا ان ءاص| مائاسسسال [ لدم ى( ثلا ل ودتوكششرطعد زمملاو1
 ١ لدب تملا لوقا ذكو] دبل ال قمل اذ سالاعد] دبل اسال ١ |ئنوصوملا
 مدر اما و اباد إ زك و يئملا نع دبملائنمل أ ى | ئنل !نم عملا
 ىئار دصم رس [ذئا ل دب كسلا لوق وكي لعبد ل دب | هوس يعملا لا ديان
 وسكر صقر عال ارول ذم دسسإ دبملا ناكام طعم اقبال امسقل ١ ىلك اسف رودرا ' ذو ْلمل |هائلسلا ل دب قآل سما لوقف لاقي (ركو لادبا
 روك د للا اجمل اوه لدال اق دبل ل ديو ناسنتلالدب ىبو باناسللا
 ررلارب جون اطصإ بلل نأ ى (بلعت !ىانانجلا كإظ دل لدب مل لاق ووزع ا رلاطبا عم م تنيك هر صفد او ناسي كا دصق
 نال اهيل هال شيع لفتنب لبد بكمل ا داس ندييسب ري سيل ئباثلاك
 ظ لاطناو ا ةكتدرل صرعتا | ع توكسمومي لب ل دال ١لاطم | دمصتر لع سم

0 
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ق نااموبممانملتضل ناو لوالا فاشتا مد ارل اون
  مشملا نا مدلهذ تل

 دملو دارلل ذا انه كنذ نار ضيكو لوال ا نودئانلا وهن لدبلا 06
 الدم تاذنا عككارصق ن[لوال| نود ددصق ئصمزمل تلق
 0 معاد هضب (رليعالول دمال لدي اوهد ىلا احل ظن انامل

 ظ كرضوه وب نملا مالك اكاناو لدبلا ماسهارسإسممركإل هدا ال
 ارالاث لوال ا سيع يمت نرعم اناث تركذ :فرمملا شم لا فلوس عنا كلو

 ابعابهرنج ناك او قدصا ل اراسعاب لوال | ىىلسلا سعوه ٌىدب دب يإ 0
 مسد نمئشنلا ا دبا رتل || ذه لع ملي لافي نا تم ||دلوظّمللا

 ادي /لمتسيرطمبلا نافعا شما ةءابع ل دب ا  ظفحاف
 سال ا لعرسو علمت كودو ل دبل ابد ع رك اهيح عت ء4ل نالك م ونملا

 سادل | نيحمب ل دب نم نا ليعالببس يلا عاطتس |نم تسدلا حك
 يازمشيناوبو ادبازيلمف نملدبإل ةبسشل اباماو كارخالا وهل
 لماعلا وه ىتشملا نا (رباث لاودادصإ و مف مسل دبملا للمشي ثاوذ
 رسام دع طلسم دعب ةيجيرم يل اهإ دلالد ل دبل الع ل [ دل ا وهذ زد| يدمج

 عيرخلا ق سؤ انصباس ىو مسالا مص لمد و سس لدبلاوه ىذلا ديلا
 نوزؤملاديعنظلالاعش اال لدبلاوه ملا نازضو لومل اذه رابتفب
 دم هاهم رضدام ةرابعلا هزه يمس ف دبره ال !لعربصالا عِلسلا لاك
 تاودص و صكخال | ل ديد سم ل ديلا رعشني ناب لااا لاعشالا ربل انرولطنملا
 مارال يرشملا نع كلن ولئسيب داهرلوث اف وزغملا لعن ضل الامس ا|دجو

 قيمن] دب مش هما يلا روظسرجومو لاتقدل نام, ىظر ماسلا تاك ئلاتف

 جرا قام دتمواربلالم جار هاظاما لاشالا ل دبكر بص نمت دبال و
 باكا ]كذبا فاكر صمبلا دب ىف ساشا ىإسزمرِدَمَتلاو عاطتسا ىم
 لادبال اوه اعا | ذهن ممل ئسالا لد قد ودها | ىا ري ى ١ ىآنل | دو كهان ا
 يدشازمملا كرب صلادوع 21 مزمن الفزع | ىمل | بال اه[ سال !ىم
 لاواري دشن نائاضم اي الك لا لؤهو نوما عبسو نابسص

 لولا فرحي مدرع زرالا الحف ردم الا عليا لاقوا هد اصالا وم كبار

 ماكل نيوشل ا ادا عم امينيونتر رسل منصب امو سيلع اباوه دز اوكي

 مذ



 مسّصلا واو طاّمساب بوصنم ئدرلملا ظمدناو امدررخ لعومم ىذا 0

 1 نيطلالاةاركإرنع مانالا يعل صن مفعاملا يعم ناف هاةئاضالا .
 2 ءاضمباذعلا لل لصك نأ مانالا قل نال لاذ ملا زطملعادإم تاسبصلا
 ظ لوصف ع ّتللا نال ىشبإ صك نارلوقي نكت هاةفعاصلا لعإجشبومنو
 وعاشلا ىارلوق كيتا خبانتانن الكا دب لافعاعاو مؤذ
 ةناسالعانا ٠ ةصئلاو عل ادقعى ارفيابملا نم عنتما نملاباطض
 ْ رهولوراكلو ناسا بوصسر دصم )وأن قريلع تلضد اهو هنا اهدا

 داما تامص نم امداط_لوشب قفدااهر طك ارتيل احلا لع ربسصت اذه رك

 ] 0 ارب ب واو ؟لمييامي

 هله صاص ىطاشلا نع ئقومسال | شمف ىيذلاو لاقط | ل زبزدا ظلازب
 ْ 00 وقل يسكت بر لتس نا لوتبلملشلا لربفإ ملا ءاسقألا
 صامل الفال او اطنغو مب ناش اس امر اشعاب وه اا لعاب طلغنت مش
 - ةالادذه طّمساول ا مسالا ل دب جواو - - مطولمم| ذهن عاىلع
 0 لدي تش ناونوتسوةعبرإ  لهاستلا يىمويصّامل لوا تاعب
 وهاعاةكرضلكز مهزعماما  ماشالاتدارادبلا ل ديد نانيشلا
 رفا نوماسال لحق ام اًهتالوطملا قةر وكده لمعلا بسك
 سوملل لادب [سع أ هريعيتس لطبق ئذطمر تلا رم الا دبا مشع
 . ٌميّمِبلاو نوروشعو اعله اطعاسإ كن ذم لكلا ل دير عورطلا
 .ونهم اعمالك ] قافناب ةزساجب

 لشرح معمل امتالا تاعوؤر باء رلوفاع ملطلا زا
 تاكو اؤمن ف الخرركلو عسر عنإوتل اوادصنو نيؤظلا لمصر اتعاب
 قيزءاهل امك داي لع شلل! ءاكاوه اذه زملو دحاو يباَمل زمج نم
 ”قلرشلاو (ْزما دما هن امن اوردع اجت مه ام, ناو تبخظ ل ومغم و

 -  ضيالاهارع مل وق نال انام افمد دزع لاجالا نع رمطع
 (روقادن ع يامملا بيد قر علس اه دع يركبادأ يالا ناكرب لوصنملا

 0 قف ا حل وو هه 5 م..ضعب ]ومب لراشملا ١

 0 800 همك فم لردو دب لو لطم دصف تريم ليعامم 5و
0 
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 . هزكن ارماورسيواناصفارابر د ءطوسب ادي ن بزعلا تبرع لوصف ا

 بوتلاو هرمويسو د ادبتلاو تسلا ىلع مزخال بشار ْ

 مات مالكدمب ازاوبتو بجحوم مان مالك د مب و ًابرهو بصنب ساقملاوهل صمب يف >: :

 ايسر ملاذإذ كثمج  مجدرعَتلا ل ماوملا به اعنولتو تنم
 ةراةئاوبرام عز جلل ديسن اكسب ماج . الوعي لمع لالا

 دود راجل حادتل جا يضاشناكبسنلااديف امر ومكر بسنلا يف

 نارباؤرشب يؤوارط_ اد صام. . .(منوبصيال فس ع دغل
 ال |وايكص ىا هركذب لضإ دقو ئاسص تار نعر ين ١ يح, دوهسمم 1

 رعوس هت لوف دعطول كلل درو لل ١ ىككان اكن اوصل خل وضم | نجت 5
 تاعوجرلاباودإ لاله ىءإت اعوؤلاُق الدارحالا تعدقو 1

 يان سيل تارانبع قل روش |دكو لماوملا بمايؤ كتللد»
 رسام ريفا ع 2 اهدع طيبا ا

 اليبضافنو نيا سار اتعاب دعو سهلا يده عريدلا |٠
 لمعلا كريصلا نملاصرعتسسو أرتسا لوتل كنونمل ئظامإ ساونا ىف 4

 ك0 اول ناو رضا هاو اوررصض
 يوت | برفنتلا هن ادوتيدق ام هركي ىف د ةدرمتم ا

 ظ ليام لعصر انه ةرلس ل افون تصمم لت بلا 0
 اهيبصترمشس ا اًملاب سلطمل اداناناباب .. روش ل نرسعككرقويبو

 ظ اواو ولف ( صاوظق اهيل ل 1 ىاقتشسلاب لب وال اهيا

 اء ظمدمل رهاعاب هوا انما معا ب راو لاح اوه ع يلام نيش ىأ

 الاهودح و لوالا اوكي حب يصماخول مامن 13 لمان دح عمو

 راق يمان هدب بفايركول اك مكردا نيو 7 مةيرلي امل

 ندادعتلا ةاهريتر لع 2200

 ال او ىدشسملا لع مهدشتملا هادقسلا ةىداس ال مسائالاوراولل ثا
 ةييشلا يس يحسم نرسل اب ىكملاب

 _لحئادومت 2 عبابسلا ءِشلارل | ةامكايما وال طتئايولوا تاك
 اكمام وس خا ل وف دعا تلو صولا لعامل رع بانيلاب ىكرم



 وم رش

 ع لشالطم ىف افوزح ءوع دناعريضل اي د اوه رس ل ]و و لع

 . نلناكذا لوغلا بوصتلازكولو ياس الا١  هلابصلاهداقامب
 | ًالورخوكدريالكتلاص| ا بوصنملا "نيس ا ع كاين ع
 1 ١ اذه عدباو لعا|ولمملا ناطاناو ضفاخلا عرش بصتش |اهترايدلا
 لعتلا لع عقد لوجن عرماهوبؤرراب دنا بوصنلل لوهتسيلستن لعل وقتال
 1 ردت ذلا مسزواف الثمايعراشلع عقواماورادلا لعبتي رورلا نال
 ثيئرماموك قصوضامإ منين امو وتولا نئهذ لاو ملولدم لع ي اريلع ا

 . يسد وجو رداوشلل مةفناسربالزدار يلع عقل لرقم غلا مادي:
 ريفا تاون اا قش ن اوملا نإ ىل لاشك به ةكللذلورمئلا
 طَرطال دفا يحل او مدّم ردصملا طرت ورتليب الز دا لع قيلطم لوصف برب د الوصفم

 0 نياق سراي كلا ااا ريوومنس ير كلذ
 14 10 ورلد ادي, نا وكك نم | دي وكم نيوتلا لا قب يبخل نعريحالا
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 وصرف ادإرملا لاقي ثاال ا ,لولدمع ىازمتلا يلع عقو ببوصنم سس |
 ١ عن ناب بوصسإب كن كسك ذهن و ٍلعوقاولا ثرهل لعل داع
 1 عيبرلا تنباكرءاجنولو مي العال نيرداصلا رب ل وفعم هرب
 0 تمونلا قرح سملوق قر امسملا قا دنعرب لوصمملا نم نا ينك ال مزقملا
 عقاول قيل االا,رلعال نم عتاو رخل وه ىلا لصتلا “ا ير ديورارسملا
 ظ صب العاق ر طمع مضعب نا لع قاواسد الا بسك ا - بدرتلا بسك. لع

 ..,, روذلسلا شح عار ئبمملا /وطامن روج لا َدلرإل ارمونم ةرلقم
 5 اكيوابإ نا نمرَتركذ اهو كلل هانم دّماع كيلمت لك زيد وال ارسب دول |

 ظ اضن اريضوه ٌموروبريضلا ىلا فاضم ابا ل شوريمالا هيثسلا ل اقأءا
 .ةرراظ ةزعالب الها ذم لكو ه دهن مصل لعدم عا ايارضور مربع ساوا
 1010 رازيطو عطفا رع ا هدص دا أعلا - هلا
 |! نع قومدالا مهيؤو فاذره اظ الخلا ذبل ةرعال و
 تكرهرذالا يصارع لل الممر اهتدصو باو ىاع اريمضلا انلق دانا

 ,انصملا بسب رباكهالئررمضل اود ع رجلا ا.د ناف رح سس | عرص
 َلطلالومفلا .. لعبا تعلن ردصلا ما يوسي قزلا

 يا



 |ذ مهو صو لوا رضوا .ةدوك لصد دمت نع نم يلو ممل اريزع قلطي اي /
 . الف انهامإس لوممملاوم) لوصمللا قالطإ دنعمويملاثالاو]صالا بيست

 نيللرمدافنسياهتباعنا كان يشضداعا ٠ قالطال ارم دسمل عرهدب 0

 كلل زمندل الوعد يونملا«اوكاماو يودصملا و ىشمل ىلا مدصللا ماستننا
 مطل ا كالذل الوصعم ن كيا ايونميرن وكم فريال ذارخإ لست دقلاوا
 جاد يح شف ل مملل :ةاضال ا نولس 0 مز طم ال لمد يدعم ملا لوقو
 نامزلا ترط بسناب لماثف ل بصانلا .ثلالوقرظ كللد ناكد اد ماع
 نامل اس اوهف ملا لوك يمي اكل ول دفن لادلا ءذاضإ يس ةئاضالا نا زك
 فاضالا صوارلولدم مس اب لادل اررمست نم اون اظمللل | ريمست اذمن ىلمف
 نامززاوهن نظل عوضل اسال |بابى ا صزضإ فرس رد تن ىلع: ايبلا
 لكل فولد طفشدل سي تالطإ انذإذه ىلعر ناجتاوب ىظو
 نمل نابدس الا رشعدو (رامزرلا عة ينزهلا قالطأ ىف ولووكلا رصرتعا|
 ' ٌهروصخرطوسفمدوزهرل ىاداعبالا ى اراطقالا ىضفانتملا (ًعيناومف

 مدوصديربلاوك|ذكو ىكسبال لاميس دها] كن دكر سيل اهلا وايل ئازتخلال

 الف ناد بصل و ورقلة يرسنل اد وزخا دير بسم لاب ل و| كوكيدّمف ةفلت خم
 دار ساومل ىذل ا ئزذلا يمم او ف دصب هرٍوّسْت اعوا ةرحالطصإ يمل
 سائلا دنعرمشا نكترنيلوممملابناييسسملا " لوالا صول اكاذهد
 | ذا'مئالخكرل دروقصم باسل ذه ام سدا انائرني وصمم لقاذا نا

 يعش كعمل . مب ر وجل, هاه زب مزمتس د افؤلفلا ل يق
 نئرعن قاحمس مت ءا داس لا فرظ  اهردعو مل صوتغص ع وقوب
 ىذل اومر ور صننح ا نم كن اسر | نرظ ناف امص ئالتضال دماو
 سوط مويكاوفرتعو ا ئاضادا ناصر لعب اه| نامولعمو اؤط
 ىلا سس ىع الفن اككا نه ئالك نبهو تقوكك ل ذكى يلاهومرو
 ضفاخملا عزنلع تميز اورادلا تلمخد كلوق قاعد تييئاورادلاك
 |ذبد متم مالك ك د قادس و نتن ىإر وشاب لوصطملا سا

 آيتسا| ومي نكن اون امزلا يف |متسن | ىذلا مسالا ك | (دامرلا سس اوهتف ١
 لاشي |دكو يلا نافاضياه بسحب اهب اوؤكو ياوك نسال ا ىف ا



 ١  مالاوزملا ع رعوزفوؤمملا سعالاياظمشاب ناكافرظيف .
 (/  نللاباوج وهل مون كلوفكازاوج فوزا وا رثملا لما هكمب عرصلا نم
 |  اهرعرا لظصوا| رح ئرظلا قو ذا امذابوجوو|تمرق ىتم كل لاق
 ' انناكنومكةوشلابولدىالادلا 2 زمملارمرةلصلا ف سني نك
 | عتاولا 2 روبسملا ةوق يف يذلا دي مف ظلا قلماملاف بيرحلا موي دي يم
 اهكلوا موملا تعج وك قارعتسال ا رهو لعام | مْشدعوتور لولده ياض
 نامزلا لبث سمإ تملكاذا اهل زلسكولو يوقولا دارملاو ناصمر تحد
 ىئعئرفنب ٠ لشزيضكوفامنسمالا يزكرسالاررغ سرءالذا ماحلآ
 ريق نامزلا سا بصتا امزكن م اموداومذ ا ووك عع سردي نو ئرتكوف ىق

 لاَميالو ةعومل ود ف ترسو ابل ضر كذ ام نعيجصم ما ابو ةيؤلفلار ضلع
 ١١ بمصللا دارنا الآ مم كزل :جاح الف بوصنلا الو الوقت جرراخا ذههألا
 |( 22 قريقتب سما لوق ةساؤه ؤلادلا ظننلاب سلا لوق كدا لامن عن كالا
 -  ..:سربدتن لع اقنتاواسمفت تبطل يملا ىقب جرتح (نمل] نا ماسُملا صو
 .ىعمم للا ةداب زر وانلا رقت لعن افرابزلا ال رك عاشلا لوق يصراندلاو
 ق ظفر دقت لعد اذ نصح رتت نا ن وغئعرتو لإ هن ل وثم نقش نو رمح
 سا ملا لوق عم اذه نيكو ثبروتلا لمشلال يحمس ل ركذال لفه انممال
 - . بصسالفمملار ست نادلا نظ فالكرصتحناو مولا ررياوس ١ نامزلا
 كرلاو تلا و يادل اكقروبصخد ودهو ةروص ملاموهت و صنت ا ناعما مسا فرح

 :ماالد نامل العز مفلا وضوزعلا خرصالا وهام لال نا :داكتاو نامرلا سيب

 ند زر ضر وبال ثوحلا لا ةلططساوب مارا و نانعم جدال ةينصتم
 ريق ابهك اناك ثلث رخل ماردمسال ريمازتلاو ناجم ا ىلع شلال د فالك سف معمل
 ميلر مهمراتطلو نانا العض غواصوب لوالا مسا بصتضاد ا
 مسك لعذ كل ةرنعؤ ضو مرا ناهد وه اًءاث رخل مازطتس | ناو دلالدلا
 هيا مد م زخروبو صاصتخالادزهرطمل قمح ا مدد مومئا وك. قوس ال |
 هالات غلا لع بص سال ؤريغل ا اما ضل يانا مسا لوق نال ثم لا
 ١ ه«يفومسالا ره قا وله شت عسالا و تعزو مولوكربسوتلا ىلعزب
 0000 4 ١ مييربلموب ... لففتال ال فالكل زعكارفلا ديت عراسدقو
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 طتقريلا ناضلاوه الق ناك سغياضتلا عوجصزملا نا "لقا ةيلعلاب 1
 . | .٠ لوطالا رثص نمرضويإ كد عي امؤلامياذكو فاضالاب درمتلا)
 - ةضالا]كركتتلاعع 2. ظلاوه اهكىالا إنما دعي اغلا عرلطيلا

 سائجالا ملا تاكعن اكمسيعت عصا ولارثعا نا نكل قآل! تقولل عوضوم
 2/10 لقد اك يما فاملن اب تذ ماوس ثيئاثلاو ا

 كصضرهزز || ذصن ىا طاشش تّفو ةودعت لقا ذا امنآلوا ةودضولا دليل
 الفص ةركن ظندن ناك يقنلا عضاولا رتب لد اذ مون ى | نوم
 .  لووسالا مصفاة رك ف لاقياذكوالوا نيصم ْؤمتس اوس فصل ا نع
 ةولرملا خل نضر ِصاُمَتل | هده دود لناو ةوهضو عع قد لب ينيعامدلا نع

 لولا ارصن و نا ص هذ ! ةرركتل | ىلا سدو ىا ىسهسلا عولَط نم زيك د ربع ْ ا

 رضا ىف الكل تالخملا أذ مذ مزخن و عراسلا لص ال لب قامو ةليسإلا صن ال لكنك

 فصلا منعالورعزبا!ئنكولو ىإ شهم مرد سريورتلاذإ لمللا|

 8 دلاةوارالا دج الاو لعن ا انلقوا ي!|كنذ رب تدرنا 2 لدملاد فل
 ىلع صخب ىفترفلا نم الكتب | رظل او مدتملا الخل امي لدن ارنب نا حلعال ىلوان اعل علا ]قوش هلاقول ليلا خبوصنو 2 نونتلا مدع منه ال

 ٠ ةمهكل مويزيلرطا كليب يم عوا طماع اما ل دبارعس  ريفلا اسبق .
 دمارعس كييغلاريشت لعرضعب دب وتيفتوهل موي[ والكل دب ولف
 كلموبرمب قيس اكمل تنبابم موي سسرطعب ل دب نوك,نذ عصيانو

 بساب ص يقفل | ماايرلع لل ١ط صن ىلا نيقولوقالع كا هاذ لا
 لاوزلا ىلا زيدل | طّصن نمو ى | .مامصل الباقي ءاصؤق كاوسسلا

 الدو ىلاعت سااشن نإ كل ىقايس كن دريس اهو عج ؤدعب ضو
 اهنوصملاىاةلطمالاهزهه ظل عش ام باتككاضخا وع ل وقدعب

 . لاو تاميلا فوظب | بصقتلا ذهن صضنأ م اياونو ركل دباهرريخعو 5
 ماماكضصتمو دنهك رصتمريغ از كلك ضي ١ نايم طور ظؤ لاقياتا

 ل وقرنعو ]فس وملعا وع زمنلا ن زو ضان فرح صرتعو ماماكن صنم اهنمو : 1

 نيكس د وكسسؤب طل نعر | ذتعال ا نكعو مكمزطس ١ بلركاوىافت

 -ه 1



 ١ ومرؤ(,ولسو ةيقغلا ع جوزواوض لوالافاصئالاوؤمتلا  دجاملماتف
 1 1 م م ا و دوم نصف
 7 باوصلا ارعسوع 2 ريئاوعب مالكا غن امولمم مدعو

 لاستلاعذيملا هداقإ امس را زا 7 م رثك متالر جس طاقسا |

 1 امباس مالا لَعدَف نوال راق ِصنلا نعرجحركإل ىيعم ب دب را دول

 1 ولايات ىلإ تالين مدعل دعب لوقو ءذإمنا مده لففتالف
 0 رمفتمال نفرصتلا ثبات كل ونا وطدالا رشح نمنجوب تع ى ا رقعوك

 ص ,يمالوث اءانصن مالكلا لبابة الطا ىلع ر فسم تسيلف ف اضنالا تولب ىوعداماو ظ

 ماهادض نوال شحوم كد دَصوَب ل ناو كل هانم دف اهكةركيو ةودغ
 ياو نصركيو ةرراشا مسا كاباقتلا كل دلسزع ةيودصلا قالطاىف

 ١ نانهلإمت لوقو ىلا كلام سب دونا 2 تاسح هنا كلذكو
 اناسم هنا كرف نمو هاجذا لجو رع لوقو مدُمتملا نامزلل نوسول اولا

 27 9 كردع] كن الن ةءجن وُلْيِدَق كني نجلا راش عادا عم كل ذ | مج سيو

 ' اها اموالهم قوص ءلوق الل بسب لويد اصرتوتبتفل سراب
 مسالا وضل ىذلارفل ةاعارم وا اصنررصضو كْساَتْلا بلاقلا ناكتراوامت ريكذت ناو

 ١ اهككدوصتلل ةداقالا لع تفقوتناو ليال ار ها سصرسيل ىذلا ياةلضفلا
 شخيرم تبلل اعا لوقو نييعال امادساموضضرالاو تاومسلا اًَسلشامو با ىف
 بوصنم ار كد رع يخخيالذ يقال اهابوصنم نوكيانا كل ذانص مزطإل و است

 | رييثتلا رحاب اهاز ىرصملاو ثصولا ميدارلل ريهلسو انهن بتل افالخ
 اعاقدب ماده كل وقىفلاكل بصان ضن نآل اربتشسا اهون رو ةراشدال ايساو
 يملا لفن لضلا لعاب زماعلا مسلوت ا ذو عنو دعم عرضتماقال فوذحلالعفلا
 ظ رصنلا تفنلا درءالك كلز ب صقملا ارسنمم ا 1 ب ماج

 ا ستملا ل ند لا لاول مدام عرتصتلاوا ماضيالا بمحتقملا ناخ
 ْ كولا نا ب لس نموا الوز ضا زك /ولكذملا تثهعندلا درء الف ررصن مرتلملا

 ديوك لهل وا رسمه ضرالا يفاوشمت ذ الو كل ماعلل ةدكوملا ل اكل زمسس الا

 دكرحممالك لاغي ناال ل اهلل هرسضد ىتح انهض ماببإ ال ماذا هوطع كوخ

 اهوبج بوقالا تكا اء وكندا هلت رلوام ضو بلاملاو [صالا ىلع

 . لوعنمل



 ما ةروصل | هزه مىرضمب عنمو ]رسنلا قري ارا [يترنجالا سوك ل وصمم

 لمرابالمل جيصئاوعن ادتبملا نملأهلل دبع |ييصملا لع نابص
 اطل ةزم تاجا ف زماعم اون لاحلا قاَوَتَك لماعلا الا تبصقومد (غبصنلا ادّمالا 0

 جيجاملاو طيز نالضبرفزيل امر لل عنا وم ف نوسالا ص نوت
 اهجاصو عاب دقت وكانو ما مورحلا نس جو مع رتعاصيإ تواغ حالنا

 وع عامسلل | رسم كلام نبا هامل و دني مرتسلا حبش رم زمن الف وهل دنع
 0افاع نازمكو 2 انا نيص تالو دن, هرهند دزيملا صرفت الفا :ملوق 0

 فدل ملا الوهن رس ىلإ بنامناو . |دللارع تصل ديصقمنع ةركن

 ةيضصإل والم امل هزكوما لامي ومال ١ بوجولا نم نسما يق وباع
 نال اييرم سمالوك بحلصلا جدن َقإنو دخصلار عطوه رجاصو انهت ةييشبملا ٠

 عل اطرطلاو ترسوك ل نواننا بسكولو ي١ رل طصول اهنا ىم اهنيح سلك

 و2 3وتطن نصوم املك سل ار عولطل انراقم جمماو عاملا نما حليف
 تبا ىالطصا ل عما رمت ريسشتلا يزن“ ! سد ان كولي امل

 ردصم اب زعامتا مسإ ةدارإ نضرشضملا ل لامن و ل يوطل ىصمرانا اين

 ضل اهب جو رسل كلن وق نمر جو ؤشيل مد ارطمتس ابويمصنملارهتنل حزم عا مسالا وصف

 ملا لوحي يفد نك ازيمت الرب لوصخم ال ههش مسي لدا ماريد رتيممست ديطط
 قرح ثيدرعتدا ييركحلا ذلحا دي سيفو ةركمالا نونيالو قادم ل وقد ظحالع دن
 ةمدقتلا تائييازبافيام( مدرب اوم تاوزنا ص - لماتورموسا وع

 يف ٍةءداسبلا عم ريقشل |ايقلا ليل دب يسطر سم ملاراببتن اسف ادلل ثيرعت ىف
 رص ا هرتملا نا هئاضش ال بسلا هوا رثنلا لوقىلارتحاح الخ لاشملابيسشل ارسم

 محرما تأ ذدلرسطما| دياي خل | نا ىلا بهذ ناوطسال ا رشح رف اكصاحلا سا نا لع

 باطخامتردقموا ددملاورداَعملا فاما ,رولدماما تاذلا نارمالا تاغ ظ

 قلعت ذاابذ ماما خشحلا ككل قتيسملا نال ىئيهامدلا لاك سلما دج

 رص يسبطل اررلا بسشنيكذلاقلصتلل قمايرإلااامولطم مال ديزب سيطلا 0
 ررصمرعال صقائ ا زمَسحل قسمان ارضع وا اهلعو اا د نولي نازك

 ملم درتسشلا يف طدصا وهن فوزجما كن ثن لامتندق نك و هد.| دز قلصتي 7

 («ييرتست  لماتف طشرخل ابسكالا بحاح نبال ىلجاحاض يسزمرخت .
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 ١ نقلعصافل نا م بسللا هوا اناس ءلوقتيضقومر اكذبملا ةيسنلل ىا يسنلا
 7 يملاربديرا نائزعافلا مسا اعىنمملاو ظومنو كثره بدرا نامت

 ' دعباميزاقياذكو ملل سنن ميا فوزي لمتمر اجو دماج اعيفعلا
 ١ ولدها كلوثوإ الوحل ولينا يسسلا سف ملي )أك ماعلا صو

  (فالهزسملا | زهن نما عسر كا مدن نإ ظلاوانال اعانَسا لاعيالذ |ءامءانالا
 ماسبب مسؤاذإلل التما لاقي نايكالتما ييصعر كس افلم لاقي اذا شلل

 ..اناموتو اهمصئشسلاركذ_.لطغت الئانل قيبس هلع ابن طدحا مابرباب ى | رتسشلايف
 رتزل ف لاقي نككو ىشل اركذ لوقف ىشسلاببةدارملا يرغرتس.نل اوصت مسرب
 لفل يباهركذ لافي ناالا مالعلا ميس دنع كن نشك علوقعمما انبال
 ري 6 ةيكرصلا متبسنلا نم مؤيد اذرمنعلا كذب كك | ارسفم ركل وقواهليع تلا دلا
 لا ٠ كللوتض َمحاسملاوا نريول ًملاومف ورءا دم وضرسواقملا رخللا اورط تونك
 ءرهسلاو ئظاهمالاهنال ةلآثا كدب ررمفت م دعوهن اء[ اريشس واسر وا اند
 الشم عداول يار املا ىدقمل نيإ قاضمريدّمن ىلع سلا مالكف فو ضم الئم
 ةياءوسش ةلاوهلرشقو مسوادالئم بلاك ىذلا,مادقم ابردق يذلا
 .ىرتلا مسالا بصن سسنحال ا زيتلابصد نام هناناميص
 هلا ىلاد ص زينم العاؤرشستلا نول كد ناسي درك ضرع ألا تلعجول كنا

 كلن مزادي نوما ]ضال اوال ا لوقو انهام نسب نادل الق لعامل نكلوحت
 0 نعلوكشاب لوقل أ لع مزليال من دنع رام اوهوإ ديما نع وتكرن ا دْضملا
 مضل قا ذل ول طننل ا تاوذ نهرب رجو سسكو دي زءوب ا مركز صالاو عاملا
 2-2 نوهسالا مساك يلمف كلارنعإ يفو| دمازءاهركدي نونا عيترصالا ادا

 2 انكو لوكيالو ىقكالافكبالارجو ال ديزرحو يازحا يجوو
 ١١ وكرسؤلا مدقق جداؤرصتملمامن | ناكرا هد مالكلا ماع دعبألا نوكيزل
 الك ىا ةدايرناىعلا لجو اوان ىتملال شب بطناسملا رعاشلالوق
  تامكرسملاولاحلان ا طةرورصمل د مماهنا كن تئلس | دقو (ربئرعنب
  كيلمث ملا لع رحل يفي وازدككا ب ضوت رقواسيفسا ٍفناقرتمب و ايما يف
 /دصمومل يذلا حارخإلل لوعفم هالولامملوتا' : سباب ب
 ردسملل) ع فعضل عشلا ضعب نا ديوقملا مالا قبرا ل ىوالاو لابن ورقم

 00 وكمل



 6 يلوعمملا لع هادعا بصنب ةانعأ مياكنلا تيصيض لوق ممس ناو بصنلا ىوكذم لا
 < وموال مطمن يفامك]لد رست وا ادستساا فاك ىاظول بقر دما 8 - م (. 0 , 5 م .< 0 .

 ديدرمدالوا ماكدريالف من زعرحلا قباسلا مالكل ا سرد اتيامرمب لع زحكذلا
 مضدرعت نالذك ىلوال ا زتوملا الا توملا ابرز لوفو ذيال لج ورع .لوقالو درمعدالوا
  دناكالاو غل مالكلاربخموءزه ى!مالكلا ىف كلذ | رعام مطململاور يمس اع

 قدس لا لوخد لون لا كل وسااالارلاال ىف ديحوتلا ٌديزعكلا مجارحل ميم

 قيتجالكل | دارلا م يشع ىئئتسمللا تل عماسلا بسكومت ابا رنم ىشتسسلاىف
 هئالا ماتاموك عرمملا امشتسب الا قامكرب ظطلبن ىلناباسدّمتواماملاامكسسالا ىتال

 حالطصالا راكد او فود زغيضملا فل عامل ادب مالادحا ماداسرسدقتلا 2٠

 لاالا امو وك مدمشملاانشتسالا قالايكحولو ىإ قباسسلا دي وهن لعاعلا
 ئلروتلا ءمعرللا هركذ صاقداس رتداعئناحاشتسالا فدرحو 2 ةويشس دهب

 ةدحاو لاك قيبساع موز) كل زىف تكتل لعلو سيئتالا سيبابلا يف ىلاخب كو
 ملدا ةنالثلا باوبالا هزعف ئالكك عاوداو هدازئا ويكثيرعتب رطبضإبرسف 2

 ةرانالمساوركةراتو عطري راتو بصب ةرات يئدتسملا نافىدحا هةناحب
 لاوحالا ئلسخت ىذانملا دلو قاداهإع عري ةراكو سومري نم بصني

 زمجادكو اذهرصرضو اما وصلو يوس م ا لمه نع بااوهيولارسلبل تاودايا ظ
 ١ زدصتف فكل اوةاهالا فلاب دارملا نا اجللو ايرحام اةًالثم الخ

  افورحامه | منور لوقنرخل باوجولا منار يشيل قاميسو كوادزمملاومسالاب .
 رثكالا ع بلش دقورؤل ةلاحؤا شادو دعدالحوالا ياابلغن ابنت .

 3 لباقلا تريزخل هدمءامذواصن ادب الاقول قامتالاب تتلشل لآل ىلع
 ريمسالابئاجىف| دمار دريان ىكك يؤرحلاو ةيلمنلا سنودرتمو دل وقؤ شالا
 نيئسلالاكزر يىوسورطعوهو لماتذ اهرضو ريعسالا نسب لذنعل ددرشن ماذا
 ردوالئاسربعاّكا نلت باب ىف طقفالاركذ فاعوىراامجبىانا ريمالا
 ل دياحشلل1 وكو دن ,ءاال و جرحلو ىشتساو عنتس وكر كي اناكالاوهركذل
 ممل عن اياالشوصنو يخمملاب هنا دب عنتما موقلا ماقوتعأنل مس إما ىل

 ركذ ن ايد اواس احوا دشا كو ةلصمحلا تبعت يو تردصمل اه ايات

 يدتسلل - ىف نئَدسملا لود الع مرطب لافيالف ىاربمشا | دكمل دينلا ئرمالا لوا ضاجر اخ



 ١ ريهبلو نو عقابا ف يشرقبسسالام .ةروضلاباصخاشاحر ام
 ١ اللا الا دمباموكرصش | نكل يشم رقبسو ( دما امْمعئش رمبسين لتأب
 2 رحاب ترماموارعال اهلا الا |ولككت ال و| ديان | اما ال اذهب ب شءام كلوقو
 اولكؤا دي نال ا املا اوي ش ينمللو بصوملا لسق ضراكأ ذمْف اركنالا ءاقالا
 لدبلا ىنيماهرلا رعايه ااركبآلا سع اقسم تدرهوارع الانا
 لكل دبلا ٠ أب ضرتعاو ف ابامو رشل ا مالكه ديعت ا دبل ا هدحو مئايلع ي |
 . إلا ماقاجإم دب نماقامل اعز نأ دنزال ا دحإ ماقام يدنالو نهز ريما لمح

 " ”كلاواه دفن اموال عوج لدبلا انا نمسح ضهل ريل | بنر ذاع لو الاف دي
 -  ىنتلاوش | ذهن نوكاد | كامخيال نكأ دي نع هاقامؤسسملا و سال لعرب
 "  لهاوشبلا بهكضعبل دبو الكل دب #لدبلا زم طئيوال أوصال دبلا نا يضتقي
 3 الع هي زتجو ديزي يني وحلو عد كلا تموشعسملا نال ضب زب هاا
 2 دداؤ ظوهاعؤالا بأي ق كل قاس وهنإ دن رع صوممخ ومو ىئلتسمملا
 :لشا اظل ماّسعاب يارنع تسلا رف «طغتكلدبن وهن ل[ دعب ام
 ,راستعاب عقر ابدي مالا دحإ نما. يو ام كلوقىفامكضتقل نأ اتعابو | ةيقالا
 . الدي نرجروكيإل و فلا زعل خد نا لعامل لعو || دتبان اب عذرئاوه ودع
 0١ زامل اطيازاجو تشمانارمباههنال تانبالا نم ةدايز مزلب
 ١ ١ قتسملا دبور لمد ز صفي ال انا اورلل صملامهرقاذلد كدالاومهن ل ربنا ىلكل دبلا
 : ادي بالا كانمن اسلاع تنكسحرصل ىناصاعرنع )ءاة#بصنلا ناو و رئم
 انبزالا اوه اق لاق ملاذ,'اميرال ارهاق موك اشتسسا ىضصتن مالكت در انوكنال اد
 . رصتامىكيمامدلا رعيباصلا غشا تن ,رمماصنوسو 2 نابص هللا
 ,لوانتاهضعب ناكؤاثلا نا ىلع نيرو ل[ نال طباررريضوا انه مانكإالو
 0 اكاكلاموبادنع لشن الو نانامواهامرمبو تآامنالوللوالا
 ' االخضب اوُطَمنملا فراج ئانخلا وه ابطساوبالا لّصامويف نس دنع ييكاصنا

 .٠ 2 لوطرم سيل نا قابيسام ظرسبسو | ين زعمزمتو لعل اب ب صخ نما.
 | مدقيبلاذااعسزررتحا واصقان مالك ناك نما لوةؤوع نط عزب بوستنا اب

 ١ هيوال|سانلا عيجعاق رداشملا تالدي يالا اً ل وتهذ انك غيرمشلا يوك انذ كلل
 0300 مل سرقل | ت دجهوول لب سيشعم عاج دارا زع بلال ىةئدرتالم دصبوهلو

 0 حج

 لا
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 لاف جرتلا مرضعب راجلو لس سائلا عيجرد ايلا انوكؤودب مؤشووملا ظ
 ترض فالك مايزلا وين ةأرذ كمزمال تبسلا مويالا تاروت مما عماإ

 ٠ ركذعن اماهارجلا رع ردو وكي ال |دير ا دعلمسانن ويجب طرمبل ادي نيالا .٠
 ىئعملا ماتعاب مكرلاو بصتلاو ظمدل اراشعابرجلا مي ٠ ,ملان'لمكاهاسو

 عال, هرج يارورجتعرل ةفطاعاما ال و ظنل ةثدورببلا ناضلملا ذك بارع ءئض

با دنع ونمت :فاضالا نع عوطتملار طلع ال لاخدا مسيل اهتز ماعاماو / وره
 

 ضامزمم  ,ممازررب مالكر يو لاح عع نكل 2 كلام سا هوجو ماشصن

لا لاعت | نال دقب برتعت ملو لاح ٍلعدوصنم:لوفبو آ
 ظ كلذ م ةانئتسسم انئتسا

 يعد اعز و قباسلا لكم موسما ضعبلا ىلع دب اع ومن ووص هريدقت
 ٠ دلل هع ض وأ دي مام ا ااخرسد متل ا والم زهذل ا نهم وبملا فصولا 5

 متكملا هلو ال مسا باب لوقي نا قابإمو قبسامل قاافلا 1 كحاب

 انلا ' لماتؤ يلع ماكل اره مدت زق وان تاونحإ مسا وه الرمس | ن ارهميتصوؤ
 فلا اذه ذصنو سيل تاوندب نموت ام جارحال نا زهع لماملا مسونمتوشر نعل

 عمو بصتشال مفرت كلتنال تساباذا تاركتن !بضتر زوق وم
 ىنجلابممت

ل نعرشن نم مرليو رتتسّقحو ابوس | سنح عاش رح نرهطم اهرينر ظ
 ريع ض

حمامإ بصنل ا اباعانع كلن ذز ضيوف ود ازال | عيججررع
 رولا لعاظتلوا ان
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 اصن نكي عروجباو ىبشمل يف تلد ا تلم ان اف هرنعو هلل مك ده و دنت
انزل لوتفسكل اههل ال ! دنع طتمك ةذحولا د 1 9,ل قل وسلا يف

 نالجريرعي 

 ليل ارد, نلجراال لوتعض يلو ىحشملا ف تلمع ذا امر لو رينيس الادو ىقنو :

 لدول و ىجلسملاوف سيل زعل ماعلا نا الصرو ازج/لب ابو اجرالد لاهو

نتلهإ ةيعيجلاو نبش العوم اهنونح دم ةفصوسل و ىشجلا وشل
 يوابعسا ةدحود

 ىف ةرض اظابسإ ال ةدحولا نو ىنجلا قن تلهتحل ناو
 0 ال سنجلا

فت كد روجالك نمل لن هت اق نالمة ل ماعلا تقر فانه نمو
 لول لو

عاق ل جرال ل وفنالا ديدرقلا دنع روك و لاجروا تالجر ل برع (ق :
 ثيالجر ليا

 اياد اى علال ددل سمعرب بطاكيرهازمد ٍقرمسالا مح رم هذ | لاجرو | ُ

 تسزسم اجي مالت ئككردعلا ئه يق ايييرم صشمما لئانه سيبتن ال ركل مسمرها

4 , 

 اا | 0

1 : 3 
 كى

1 3 

 اج ع ن-و 7



 0 58 امفرل لصوعت ل بص يتلو قالا ةقالع لطلاب هل
 وف رام ا اها تاركلاركذول دكت هركذل ستدب ناككناو تابوصنلا ف مالكلا
 0 ارم نال باب صن اهإ سسسحاباالو ريضق لوقف لعلا اربصن دريالو الق

 ١١ يطا فص صو ذوطلم ةركل سوات يف || ذه واليواتوا ةغبضح تاركشا

 0 هاالاملاالانل وقوف ملا تاركتل اسمان ]صيدا وردقتلا و لعلا لول دماهرب
 1 ًّ 0 واع امإعدوجرمو | نلكرٍوْمتلاو نوير جاو بص زحف جملا ىلع يبموسو

 00 ٠
 1 ؛ صقملاومت ل دبلا ن اكئاو شمل دبملا حومترلدئسل احنا ى1ل ديلا
 0 0 دوج انااكا هلع رعوصتنو رش امانالوم عع .نايدنالو
 0١ ضي لدبلا ىلعزاب يضقباعس 0
 رووا تاب يضف ألا رك افانص دال دريالالا ونس لدبلالعوتا
 مب زوابرحو لضعب الكاذلتسالا ؤرب كاندعو ىذذلا مالعلا ا ذعن ول

 - ٍصمامرتناو عيتيعال بصنلا وكر اركتلا دنضمالاو كن لو لوف عدني
 ررريبسلااهاطقثئاضملاو ىااظمل عقرلا عانضاو بصنلا بوصو

 1 ١ لفن نوني رثالرببسانبإل ونتي نمل وق ناالا كل ذكت كنا د وو ْ

 ١ ١ ضلوفم ره ذمإع جزحو رئيونت نولي ادوبدادمبلا عن اليجاحلاطال
 | قلطتياجبا ودرع لق ومرلا يلع ثيدحلال مو تيطعا ا عئامال لوري لع هلا
 0 ا نييطل ماعلا زمدوتتل ذي ئياجلا وعلو تيطعا الل عني عئام ال لصال !و تو دعك
 0 ل ميصنلا صرصخحإع نسما زج كل و دمى ا انحنو الوقو نذحلاب
 ظ | ب ريثبال يبو ىاضللا“ سوْمَت مدعانال سوت رع لعرل وقودءلاشعليل دب

3 

 . يو :

 رداورمس هال ئذحا ذا اككربدمت وا انهو امكاظنن ي١ت ترساباذا يلع
 ١ 1 ود ذكوربب لعل دنع ئذح روك
 7 ناسالركأ 0 دام ونا هذ سابال |
 ٠ ١ لمس ترا اخ راب رشا وكما هد لع عنو بوصشمةركلاو
 1 يريقتلا لمثسام رب دارملا امل الو عرد اريل دايترثسابا كا ترذحم
 ىلغن يذلا وه ئاضملاب سيثسلا اول اقابمربلسو ديب ٌئاط يدهن الوكت
 ئاضم المني ٠ع وا دريل كرمي نانهم مات نم يس رب



 ع لقن الاهوا ةركتشل ةفصولو اعوؤرمواابوصنم قلهتال ناكاتس نيكو ْ

د  تغيصلا نا ايزو مساق ا رع ىو يشسالا اجو ظ
 تناكونلا لوضع رف تناكك

 اًرضم و سل لوق دنع يومن ال لس ىف نكل هذ | الذالاو ناَضم ابزتدنسم ةركتلا ض

 جلو رجا دتعاال قدلا لعةباسلا ةفصلا نا دضيام دافي يبملاتعلا

 بفوتطنل |دنلا ب ابو ى ايام عمو كنز عمر يول يلد اذا رع ةرككل ١

 بالا هبل بصتلا نا ثيم يامتملاماك ظومف 2 ىنبماليإ

 يلازم رع يركن رهالكف انا والجنون وبصنلا درس نا من نكت بزرعال

 ' راش انب ملا لوقا تابنال اريل ا حاحا ترشابإ ذا | دعت 1

  دمعل قرصي نسملا نا ىلا راش ةؤرمموعا تلكدوإ .ترابإذامنوق

 يدئادضلادشالاوٍلع ةزءابمر ع ماع دوجوب قدصيامجركتلا ٠
 هدا لصاقناناظنا نكو ةركنا اا دتبإ تنيعتن صافي !لصاؤإصف 0

 اسايشتا رسل رع ءماعال دول جد ةركتلا نعرض تملا ريع ذل ويعم ناك

 ىنيماهدلا لاقال ىاركت ب وا م6 0

 ررؤتلابابيزتزصنل عمو سدح قنوم|سافاملارجتؤعناعمتركاغا ٠
 تاذهويرسو تارئصحلاؤ وشن رات رشجلا هس نال ىنجلا شل ابنا لع

ي, ذه و ؟ابص هنا تاركتلا ق ىندجلا ند اهسول عاب رع ان اهداشلا
 ا

 ينلأوو سيل زرع :لمامل اكلمهلا ع لمملا نأ باتككأ ل وا لعصالفنام ضقاس

 ىاذإماعرو ل وقتال مميبم الع يازهر عم نازمعلماملا

 رماد جالا بوا فالخملل سر نوام لع عسانا ل وحد ابق ال مسا [ بلع فطملاب

 وفه ضيارجلاو سيلزعلماع َدنيأَنلا ال ناؤعو اذ ةارمازا و ينو زج
 رمح ىذلا جسانل ( لونحر دهب ان ريس | هلع فطمت ابي !(مضدو | لوقو

 ةيرعل اهرصتخر لوب ثيعبط بصسل ا وهن ىذل ا صولا | دن و ياوالا ظ

ا لدهن سنلا ر امحوا ل واو مجول !ذه) ىلع مزز رز زي
 نرد لل

 دلماع:شاشلا ال 0 وع د 0

 الا صب ئالث تءاكثناو صوا تسغذ املوق توذكيدملاو نازمع

 كاما عر ورل قو سيل لعل ماعال نا لعو اديب الاى بع ىازجرمفرب 0

 ربل نونحما ديما يلعوا سيل زعرطما عدني النا الانا لع
 ياو

 له روتا» - سنس يي

 77900 يي ا

 2 ١



١ 

/ 

 ١" زطماعتناثلا نلعب ايفو املوقو تس دليلا رمدرالل ناحصر ... لنا ذو سمو نذكر جرضطملا ل صوا ةجن اهي ولعب ف
 5 .يلاو تصرح عفو مده دضوتشاع لمح ادضيا لوالا عقر يرحو ىلا
 > الاقائامجوانسمح رطوضو وهدا الش امن رمدخ وبا ذكر شع الد
 ١ .نركك لع دق تالوطملا قروكذم . .دمبامتا زل تف عام الصمت ان

 2١  قمناو باّتكلا ذهن رب َقلبا] لوطوريحونو ريثما دادعت روص ناس
 00١ لل بابلا | دعف بس اساعد املا باب لج ل عك قْموَي
 0 ربط و ئاضملا بإعاناح كراش فلنا سينرت ةاعإ هلع قداي ملف
 7 1 باب مدقو رضلا عاصن مكو فلا لعال ععانسلا هن اكن او اهنرمعانسو
 "ل فِرصلا فال فلا ومحو مسالا بس اني ضينمه ل عرذاتسلا توكل
 0 وع ضيا امرعم صل ابو ايرصو نونل ارسكع صدم اب ارئلا نمّوَسم ىدانملاو
 7 رئدلا قوعدو اقام او سل دب نزع و عاملا نع قوما ا مهو ام
 000 مثملا مازكن ها ذصل صوصخل ا اهدنا ءزطصالا قو ناكظفل ىاباعدلا
 000 لادلا رمت باب سصوصخلا ظفدل ا يد'دملاب سوكألا دنع دارملاو دمب
 00 ظملانه ىدانملا نال بولطلا ماوه يابولطملاوض .لولدملا ساب
 م لطلاو ةدوصتملارعو ةدوصقلا ةركنلا قل وغنت | نو وهال لولدم بلطي

 0 لوتمكس تل او نروتلا هدوصقلملاآ دل اك ة روصو | لغوهو :ةيفح
 ه همه ه ه رلومل|فاملار طر طاكو هلا الا لوطناليللا اهمإالا
 2 هرطنل ار هاليل ما عركذم ىاليل هامل انلق ءاقلاتايسبظايرساب هه

 فرملا نع اهداوسردميال ناباصاصتخا) ب اابلا ىفابملاصال اهموفايب وت
 كملالع البلا لع رسراداب طس انزل سن ومكاهش رعب ان | يدانملا ثذع الد
 ى !ًابءاوخل لومو اضن مضت لال امل لع رخديال صياد بادن كوالا ايددأب
 0002 روصتملا ةزمرل اال اديمبنإ اكمل اركب ا ديطي كلام ىامالكرل وو اهو ٠ ياو مؤمشلاودلأبىاروزعإا زعم هدكءامؤعوعدعلا قاضراظن
 0 ضائجلالوا هالوم دبحلا| دمك ي دانملا ةعئرل يرونصلا ويسجل دمبلاو بملك
 ١ ”ةرعسكسوملا دزيما عاونا ةسخ ٠ نورعلا دصبلاو برقلا عجرم و سكمل اك
 ءوملادسإت ىلا ةراشالب كلد لملو لاب |هلاو لوصولاو ةراشالا مداوريملا

 | الطالت

 يد دارم ا



 وفؤاد ريلعلا تاذلل مساومؤ وك الاوهنا] ساي وماي م.رقاماورضملا ان نم ظ
 لو باطخل نحس ياقلب يداي ةراشا سازكرسل سال وريصال ل ملا دعما ٠

 الصوت يذلاكلا زاك افلا ؤرسلاببلوصومسازكذادالارثامتا/

 ماسلا بكا عدرا الاي وعملا ىف لوقتاذلو اونها نزلا (بماايوكي ابنا دن
 لزاو ةدوصقم ا ةرنلا مزن جاو ىنلملا نجر سيل زملادزملا ”زعّضحاو

 أنب كلذل ضو ملاصخ دلل ابدارملاو  اهرييمس ناالا امننرمض لارج
 لو انهن ذالك لا دولا لذي علا توك كالا ماس

 ندرفم نايعبس|) ةدوصتم ارجو ةدوصتقم ا ةركملا نا نما مينص سونوُني
  قالطاجاس القز ملا لومل ظل اب مطعلا لاقي ناك او فطعلا يضئرمن اع ظ

 لش علو ىنشملا رشيق ى ا ئااواًضمرسيلاه اطرعريؤ ملا ودب داؤالا ٠
 نوم انابب نانا | ذصن نكلو قداسل!بابلا قرضعب رد حرصو شلا دفن

 .اناككناو قف ةركش علا دما ةريإّمم نعمل عتيص نعل عطقن ومن ثبح
 ظ كمت ناصل | زهالعلا دب جرا عون امهاسشبن ل ملا دزملا نسأل لوق نا هاصم

 رمل كتل ]يؤ سم نوذب ريو نأ ديرو عوهلو ندم لا نا ينضح يشف اهب
 تئطع كيحا ذوو لادلخدو مصضو ىتننإ دلو تلار علا نال | سال

 فصلا لع تنطع لاق باع ص ظلآ و مه اهتعلا ذزعملا لوف اعةدرصفلا ةركتلا ٍِ

 دارين مدفن اسدر الهدم يتلخل دوازركتا نائوكتفزما يه لايت
 رابتعاب ةبسحا ل عجل اقي نإ الارسال هب ىاضمو فم دالث عاودالا

 ناهريععمزلبام ىلواروشصلا |ذمهورمدعو ٌدصّملاو يفعل ائعإ تامصلا

 ىاذسسيل ةدوصقللا ةركتلاو كن دكس ينو نيزك انوكمال سوسو فاعلا
 اللاب |٠٠ دملارقب :فرعملاٍلعوصتخ انا تلخددفرملاادزملا لاقول هن بقاع
 لما دبلا اع رو ةرتنا | وتس جلا داؤالا نم ا ام داو وم نييقشلاب يم

 كلل زسيلو ى | رفعوا يوعسالا هئاذإ عومل | اذصن لاحإ سر ضعي اع

 يدا ئهرسيلو فاصملابريشسملاو هواديْزوكالذالاو باطضرصطنلا

م اكةركنلا ل بو ساوفإب نينو وكلك انالهرسعىتشوربيع
 . يف عك بيث يش

 نيرو يو و لرب السل لدالاب يلام ارح صوعال يازضنا هملالا

 ”«الثوزئ الث يف ىفاب اكئئوطمم وا بصنوا هرب ل لوكس | ىس لوقو بسس

 ا



 ا

 1 يار طلاع دايلي. ىناب ئالخ سبلعلا يف س ةركنلا مكر تلا دوك و
 0 السيكل ضديعس سرب راوخ قاتلا ومص تقنع عاشبا كرما يوتظنولو
 ١ هرم عولوربلا قاضمإع هدعب ئادادوصوم ادرطماطع كام اربو عيقو
 | 2/يسعايوغالرخالا جود وكبناب _ضلامناظ ىدانملا كلذ نأكو
 | "ريتواحاطمدلا لعاسلا وكف ىوودل نس فداحإع يفصح ةونبلا تناكو

 ١ اهزيإكف دوسسكه رك قربككستالملا فام اصلا متين امدارإلا | ذل اعانبا
 | اهتوكروز غلامتب ريف ب صني اذلو بصئزخم وهدا عر دقم مطإع يسم
 | ررامامراكفللا لاح دبر كلاعتز ريوصيس تعدرسكيآ] و ردهم ا ضنا
 7 رعاذكو بصتلاورضلا رست قو كو خرمضلا اعرداسب غمنونسُم ةرورصلا

 ١ بصللاريغمؤ ىصتم و قاوالا كنةوذملامدع ايو ىاانلا بصن ةروص
 1 1 ك5 م 7 57 2
 1 تسصنإ ون ساو ىظوا لجو ا ةرعمو| ةركن دمع ى دو وصوم

 0 انرداد بصل و قرعم قووصقللا انا هموم دمار فد ةدوصقملا ةركتلا
 |١ ثنولا تردق انا ع كلذ يحك فصو صورك |دنل از ىدانللا ذه باك
 ١١ بصن سيعتيكرب ] امؤع ئاضملاب يبسلا] يم نم ىداتملا ناك(هئل الق
 000 ةركنلاىئَسف اذنلا لاح نم صوال ناككدنلا دعت فصول ا ,دقنأ و ةركتنا
 ١١ ملفت نارحولا اج هدعب وادنلا ل تعنل از مضا ن اماه وانب يعمتسييو
 00 ازمجرل يصون اند مالكرظ كلو ركرصتملا خصر اش نعفلومسالا ساكو
 كوسررع فطعواو دعب اجت زعىذل ارض ربرييجسملا نال ناسم اب ةيمبس

 00١

 00 نعاسي رؤوس ا ماع صون ىاا مضر ود  مهالارملتمإ نماذصل دعب
 0 فن لج مكي ويلسالا رص امك شلا هدر نكل كلام نبا ءلقت  رشلا
 00 لباس ادنوصس ريشلا] يت سووا لضعف صال رغع نم الاح
 لمس ال دير اضريلعالا دا دنلا فص نع بانو لادو لت وصن ىو ذم
 - كلل ومئرحلا زههو ف وزحلا نعسان ادنلا نصلماعلا ناز و ةلكرضالو
 جلس الضمان رجلا لمملل اعتب ضنا نو ذحز عامل او الومل |! ذم ىلع

 ١ زاؤططعفلا ف ماد حبانيص كلا لعالاوعشلاب بيتنا بع بسلا
 "2 لماذا ةرلا ]يو نما ذه زم متئامئاال ماع اب ظعاولا لوق ربلوممم
 ١ فانكتسالا عال لع ىمملا نافل امل اها ورداخ ظن اوديدا ئ تس | واولا
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 ييالالبجاملاطايو 2 شلال ثبلعادإ_ نابصلا هداؤا هسبشملا لمت ضو
 سهكرعوزبحردال نيبال علي لادا ر عمم يل سبالثو .. لاثلل ارك رك
 ايلوضر نعا نكسو سيمر ضماكو رمش ملو|كلزبر يمس 2 سه نبع بم

 نئمعملاع ل ادب ين ١ دكو هر د راوصّوباسلا]ىلمتلا ىصسمو سشالئوع

 لوالاىثب نيمسلا | زن دبر نإف دحو ننالئواههدحو َدْنالُن سعت نوو

 لو |لوالا ظملل اهتبربصنوا ريض عم امزارانورقم ىاثلا ىطعو مضل لع
 لح هتك رلصو يوي لش هاواول زعموا بكولاعسّمك لعاب لاضدازروكو
 - مالا ومفراجلاو ىلاياوركِرقو بوصنلل ل رةرلحل هش |وصملا باب
 مبصن ؤئلتحلو نابص هدا "ماده هه وركاووك ناككاوا صوا ىقوا اًبلاوا

 لضو سيمبا ومحل وفا ولا ما 7
 وقدارلل ئمملا غل قاطم دال لبشر وكدملا مشل ابو ا ظن ل قالم فوذجيزمبب
 سل طاردا ليع نييلالملا نيلي ممنبو . اصاخامس بستلا او َنلطم لوصُمم
 قائلا انملاككسلذ نوم ةراتردصللل ناولع نيل املاب مند لاقي لوقكنا ذعف نم
 طرتسيلالف ظنا ره اهكيرهاظلا مظعسلا درا نا لوالا لانملاكىلقرعو

 امص تر ميم ْ

0 
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 -تتاكدانا كلو ىضرللامإ صاحو كنز طارتشا عاش ناواسلق لبي

 .لوفنساوحلال اهوا وسل ىاايبلق نوكط سلما لعدوصولا تاهدفتم
 انتءاضرت ناك اب طتفروصتلا خر لعامدتتم نكن اوان بلا نعت روق 2

 معوورجو ئانصلا كلاحالصا كتئجلوتتاسلةلمف وك طار

 م بصتنرزبكلاو ليلك هرج ن اىلوالا لاثملاكذ اصملارخع فالك اوس دمع هرج

 © هرج ريورلبكتا ناذ بحل كنلج لوتقت لابان ورقه لومنملا ناك(ذاامرسكعي و

 ىطملاواودعب بوصنملا عر ريم اواودمب_لوق تيم لومشملا راب
يااوضو عم يسب جلاش ريمملاواووارعتو ا دن تكراو ار رعوا دي زر تبن وك

 

 ٠ زلا ف كزننراقم يا الشام ومما هل دعب اهتماصم لع ممتن
 ماووبصنل اب اربعون زر اوك تدصو ناو كيلا ىف :لراشم سيفي رنج نم
 تن اكناوالفسرلا ىف:نرامملااهاو رككا ىف دك اننسملا ال ضتقن ايف طملا|

 يلعا مددمبامبصني )ةامزلا ةبصاصملا قاضنواولا نكت لولق رش دف
 ٍايدتفال اورؤرلمل ابْن ف املن جل | نيا زمفلا رعمرمف نم. :ةلومنللا



 00 تالؤوال نكل اا نيياثلا سئس بشو تدخلا ووك ف املا نج نايم
 20007 1 ا ا 1 المقلب ثم
 0 هاا اب عباوتلا لع ىاابلص س 5 هناك
 8 دفصلا رفاضإ مر فاضالاو عفت نم اخ ناسيو عا وبان اس بات باب ىا
 0 تاولادهلس بصللاوو علال اقعرتخفحلاركذو ةضيزؤملا تناله | فوصومل
 0 انوباعالل ينغتشلا نمل موي مناماع لج يذلا يف ارعالا سئل دارما

 00 ضوايلا 00

 1 مرر زالاذب نويل نارا تاي واى كل رع صن
 0 ةءواججابرجلا دعوستبالا ذصي لعل اتق يلعداز ريو شه ردعال ا رهالهل ا ريع ملمن
 ١ قى مالكلا نال ربو عاشالا ”كلهور مال 0 ناموا فوص باب يف
 00 يسلق امكن اكدأ ةريرسرملا قاب اميو شل اوف نالت بو قا سعال تاير
 0 10 ا ا

 0 ريلا فاصل ئمو م اس فرحلاب صونك ناىقّوْسَحل ا ذلعاباىلا قراهم
 َ 3-5 رمال اذ يبل أب صوساكو يونم ا فرح اب ر ورجيم اف

 0 ا اساسي تان 0 داقتصأ 24

 ١ ىلا امهنلازعرص صونزم ودص وصخ ظامل ال اهلولدم مجالا انا
0 0 
 ابابلا سروف الث لا طم ود مل اًءار منضولا ساب كل نيعتلاد
 ظ خال وز امعألا قرلوملوقاولا ااسإ زصنلاا ذهوةراشالا وا
 قمن م تلد كد ارض ونت نوكتازؤ ل اهمال ف محلا رض دبأل كابر

 دنا ةروطضومخ اىددانرلا فاضي مف الاوديلا ناضملا صمخ
 22 ةيوت:لولل كلثناذ سب ديد جدع رام ولا اصلا
 2 مطاتسا لوالاوراضالا نعِرَرَم للزب مقاول. اس دْضلا نوكيالف
 ا للا ساو مانع د اوريلا اصلا ىس "هك ةفانهال برر درملا قضت

 هنوف ةلكش مم انهن ائال اركذ امل ويل وفل ىمداوضام مسا نغم خف
 اولا ايل ليجيلصا ديفا نال! تنابوصنماجتنالا اعدم

 ئوصولل دئصصلا ذا ماج ًئامارصؤبعم بع ةذاضالا اجا عل
1 



 ناو بابلا يتدداتريضلا رئاومو دل ائرشلا مالك الذ قبس
2 ةاعإهاب اكن اورخجال ةاعامو | ظائل اي وهن وهانمماجعابام| 1

0 .. : 

 ذنانلاطجيرجلا اب مضورلا ةاعام ى فيلو ااه ضمن لاق لب ةءاج

ضوفخما خا ذباعربرتلا ناكاراو ملح ف يس مالكا و ظ
 ناالارظ منبانلا تا

ا نال بانكلا لولدموا ايامم ئاضوتنو ىاراسإلا دم جام 7
 ”انكل

 . لإ باككا ياخ تاضومع ل ىلا لباسملاو فامملاب شئكالو ظامنإ ٠

 كد ادانسإسلفع را مالكا ناكل ومنمىلا ٌيصولا فاصإ ص نال

 اصلام سو زجر ترق را نا الفال او يضإ مشبع لوهمس ىلا

0 25 

 الفان مالسالا عش رل اقامولعقاشسال مسا لزضع ىف كس ملت لك امويل او
 يلع دما ىالطاو فلولل اذهن لع باكل نال نيب يقانن الك دمسنل يعمل

 لوف ؤئلوفن اذلو ةطاساا نمحلاب صومك كل دعوت ناو ايامي

 تاواسإل ذهن و ضئاجلا مل الاسرع ى |عنانو لوقو :فاصالابصوم#

 نوف مدقوابس فلل نانالد لدبلار هو عوتبملا ضهانمومأك لذ ضماخ ب3

 .مهاصالاب ئاصملاوهرءاكإناو قايامع هردقت اجتفاصالانال نرحلاب 7

 دملا لإ موهرلملا إلخ ديرهنامر هالك سيلف للا بال رع ييصعو |ةيسبسابباا |

 7 10 فاصللب سوره ميلا 2

 هدانتسإل يضل اهتدام سورجلا امهنياثل ببحوت نين | سب يديْضن مسن

تل | ترج عياتلا ان هاصم ضمئفاون انو حملا لوث
 يل "| ذهن امنرمعإل يعت

 بوملاركزب انآ رلعردد | يضر ياكريم محملا ةداعاعأ و مياه تفاعرقو رثعلا

 , ٠ يضنو بومصنما نانو عوئرفاث وب اذو لاكن وام بيرعلا ملالالمتسإ

 ناب ضوفخما عب ان ذدا عما دصإو اهست,ل عج وفل عب انو. سو ْ
سق هدعذ عوذرما عن انف عنص كن دك ةفاضالاب صوطنملا عنان ريع ظ

 اماو | دصلو |ر

 لوبل اوويكوتلاو فلحمل اوتيسوند | ابتعاد جن اودعذ بوصنملا عبات

 .. نوضح عمركت ماقنلال اباوطيملعيجل عنو يروح ادهعلل رنولا باتكلإ

كلاياصلادإموملو 2 ناصناات نعزبلمساّملاو هدنعلرني س ىلا
 . 



 5 - . دست

 ٠ سا لدن ىو دحر روصو عزف ل ددلا ال عوسبارجاعر عرج عئانلا ة لسا
 طلاب وره بانلا] فةفاصاو | فرك يور عوتبلا ناضملااد وكيد رم عوبملا
 1 - عدس ل سب مينا الا كل ذا عرصد نصرا ل ئاضملا كل ةراكو امعوتبل

 ' اما: نالثلا تممجادقو ." سؤافراجوه لم طاطستل 1 ناورخلا مهب ١ جول ئاضملالا فلذا ملولوالا نمذهوبامؤ نك ادبع تال مالسسالا
 ' كاانلق نار طم ىوفا مريس اب ضئمحلا اماو لي ؤ :اضار او فرحلاب ضم
 لاهنتسا| ناو | مسملا يمك مسالا نارا شعاب صيرلا بر فسصوو سال تن صضضلا

 | ةيعشلاب ص ءشالو مهلا | دلو اييببسلا قالطا له تصرف ببسي ادلا "1
 . ١ ضف املك ل اللا ظنا نامي انررصلا ضضلا ناكر او ٌقريلا اضم 3

 2 فرحلاب طرمخل | امك صا فرحلابوزخلا نو دريلا ناضل َميَسلاب
  لملو عون زك ب يوشلا ء ةدودعمالواعاونالار لك ىصقداسل | ّتداع ٌفلاَه
 لراحتك ضن ضال اقول صنكاموبو ينام عانس مالك لفن كلذ
 ظ لاشلا تسل للا قواولاو دناتوكو دابوكوتشابو وسستلا
 لوز واولا اع ؤطع هوتتالسلابلاداعإب رواد رساووكرلوقفابزالك

 لوقو لافي كل لئمو كب كرسي و رستلا ىورح عر وكف اولا شن و ظ
 ٠ 000 ديل ماذإداعاو ىادعو
 ءافلا ديدركر مك الاو . ائثراضدمدرلا ْن ركدل ابر واو صخو راح

 . هظلواوقلا مركب بوتكس دعب و« عضمر تنرط دجإ به كك لشق ال رمك
 .  وهراجلا فاروس شملاو نوم شما فالطط بر واو اجلا نصر مالكو لمي مواده
 ١ هى هىسقلا ثكمالوفزبل نا نولوقلزبل برو يازيلو > ةذرذحت بر
 ١ رموبصف يريح غلا كلو فو ذك برس مدرج هلو دسم قترارعإلا جودت ب و

 ١ كليفصخ+برالا لوقو نباسلا مصصرع :نطاعزيلهثواولا نار ويملسملا
 ْ 3 برروربو موسما ءطماعلا وهل دبلا رع ناد نا مولصموث ددرم ىولا 3
 | 000 لا كلو ىو زج ال هذهف ةروكذملا ا

 | (هدفباموثر خرلاو عوج مدع ىضام ارجنتكاهيطامامج درج نول دك
 بيرل اكاد انمويكد احلا اما حوضم مرلاو يضادار جارط جضرلا ؟داؤذسم النك
 | اهاذكواذكيطمكبامووا صا مب ملف كلوقوحتات اورج باجي الع

<5 0 
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 فاضي ط بص الو باسكلا غاماغ يرحل ددع طبضن كل هو ىرحلاب صومغل اىفلعم |

 مات نضبضنا ءرسب ةزمع: آلا ماس |لاباطوسبطم ناكناد ١
 توهلزوالا لادم اكثيدرعتلا ىدائ | اومس رد وصم :ئاض| ئاضللا ىنإدمن نيمشإع

 بوبر رو ل عنانناكايرعنب فرعا ئاضمزك لي لاو زفر عمر دودي اهفانصمل
 ناو| عباتلا ىرتغن لافي ن اكناو ثرامهل برر جمان ىو ولف مضاد زهرم |

 ىدل !فصول ا ةفاضإ دور ظفللا >فاضإلاام| ةرجار ا :لثمال اى صصغختلا

 ١ رزقت لعت سيلك ادعوا تآلادي ب برابعلاضتسالاو| لاحلا ىمعم
 ييمامرلانكتشاحلا 3 ناسملا ةءالملا ءازك ل عطخا اهزع رح |

 هد

 هه اف ديرب لامك وك اه مولفدرالو لاك ماشفت ناو بهاهلا ئاو
 صاصتخنلا وكلما مالابباسمؤعمئاصالا يلا ماللاو بوَتَسلا مال ماللا

 يه ال ئش طتْو)اصتسالاو اصنع لاح صج ريالا ىف لاعم نوك وهنا
 تسع بالسالا رع ملا ثا رمزق ماللاب,دقياه 202

 هبة ىيصدصكامكرعريدمَنو اهتردمت عانس او اما يزن ئئمدنع

 ١ يئممز سيدجق يلا نيش ماللا ىيميزعا دبا فاضالا نا ىلا سرضعب
 اًصياعتفاضالا هنأ امهرثو الل رم كدمتلا

 مالع الأمل قبل لا هدافارصسو هدئ عزم ولع نأسضالا

 ا راسعاب دعي امضرملخإ درسا دسك اضل
 رشاد نا دب دفدي دمتاخو يا ضيبشب بوشللا ب! ىنجلا
 رثدل ل يتم اركذب نا هو ممم انعارتوبو ماظكلا ل فمن ىمصتملابذنإ ىلا

 مقدر ونمكسلا وعد ل ناو اى

 - تايبزم ظمصا: لملاك

 ' لاقيال لمها ىبئايرهدلا امب تيب .لوفك اين اررعشب امرحازك
 ناناوت كاذإةراشا الو عبط اومن يذلا ريل ضانص ماها 7

 بسكرولو ةراشالا يك لوهآنال ةءاسالا تر بظل ماتتشالا وا ماتكلا

 جامل هراسإلا عنعال طا ضوُمْعلا عباناماو_لوقو رظل ا وهام لع ةداملا

 217 مال اير دشيام ىلا جسر مصرا زكا ىدردفبام .٠ نطنتفاه ديونزب
 ىلا عاجرا قاالل انريصاصُصالا مازن [يعم دول كبح لافن نلكو

 قرفي نغالا سيئلار دما و فورحلاب دقبا معد كن و اهملإ هلي ايلا يسعم اع

 .لا تدر مالكا ل سلخ ىلو الا ناب صئشم قالا ى صج | سب

ِ 



 نإ بدالاو هلهرط قرمداشهكل دون قولا .: يلح ب اسككا لوا لأ ظ

 رام رانا ككد دس الد رش ةدارال عسل ابوه ثد ءاوركشب لعد ريلع

 درا مماحدب لعئلاو ننام دعد و شيالثو ْءدباًءةنس دمعت ملا
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 | اهلعجابنوكتسيل ةرثكة رثيكيبف سويعمإع ىلا نالذكب ما _قالل الملقت ماللا
 دمصافذون ردرعل نيالا مصؤو ردمال ا هيدسللو ناسم هل | الفتسس اسف

 ٠ للسنايق  انما ةعيرا ىل صلشةناضإ قدههاشنلارسا رودررإ صيرتو -
 لالخ (رفك هدودفلا للددملا فاضإ نم وذ حلاريسا ىلا ةقد را دؤاسحا
 " اهناةءاتخلو جاسلا مالاعتب كلاهعاٌلاَقَو ماللا ئهم عاب الصف
 ١ ةسرطرور شكوك! |ردقم للا ريداقلا ءذاضا دو نس يع مرع
 ١ 2مم  انئهال ارطعد ريوجو ةطتسس او دن | يو ناملا يشيل ايلا لامو

 ىدوصةركذاءظحالبان ال اوكركذ عمربلا ةصلحلا لاَميدق كلذ رس !امو
 لغد اكنمنا ءابعابال | ذكر نو زهدي ال ا دكوك سرلوق نا سيشل صمم
 4 ءواذل |!ًكوعؤ سانلا لتشمل ا 0
 2 دئاع كك ذربلسا ل وذو ةراشال مس اكد قب اطملادال ماتعالا كل ذبوه
 - نسا وثدزددقتلارئالث ا رلطال ا وهو كلا رسب ريشا ى اوكل اع
 5< ىلعو اتصمم ا لش الل عاجرءا مرام ععىئبمامإ ا ىيرعشلا َملُمف |
 ىذلا كثلادلا رسشفل اركذب لومل و نشملا نم قراشالا مساعدا هني :االثلا دا ' ملا لعرض تلا رلشمالا ثلا قرحل را شءالانج] سو وكل عوج
 . ةئاشالا صسإ ىلز ذويمحح ديلا ةراشالا مسا مهرب وتم يب ,دتملا وهل
 نطعلاو ىونلا قوق يلا رودرءالا عاوشالا مسجلا بدارملاو عباتل الع باع
 مدس داء! اهرب ده لوقين!قئاللاناكندرااه  لدبلاودكوتلاو
 رتداف هركذا نا ير ءاناساسع يذس ةقعزعلاو تقولا جلس ىذاتساو

 رمي

 - اسدرادوفونونلا تلعابا عنوهل دامو عالرئأللا نيم :دإ مع نوكي

 2 رتيظعيلا ظل اد ارب ىلا لافبإب الاول كحلا نود كرتي ن |ّىناللا !لاقي
 - هلهديوست تئابول وهل اق كلذرلعو | عينصلا | ذبرت هانا سا ليها

 - ديكرش ىدذلا] وسرير لوا|انإلثلا موبي وامن سال ضمن ريلَس

 ربا حاسحت باوند نيون الو نيطسمملا اهون نا ردد اوس وكف انما ىيسيشتلا



 مع دّفد طسورلاو نفاد م
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