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 وعدل

 ا” يا كانون يلو داون

 عع نيل للتو تان عُئَع يلا لوفالا بن لعلام ا نق ١ ذ )نال
 لاا تس نينا باوبط ١ قلو كابلز دع عوؤلا +.« نراك واهس إعق

 (انكا ام دهحو نبل "دل ذولا ندي اذ و ممسا :وسن تانبلاو

 لا نلسلا 4 فحمل لو الا نسا لود/و هام كا( ثنو لا دعا

 نش نيبو البانيا |نينبلا ءازإب ثاندانطبلا انج لب اقالض ١

 : .عفللئالا بادعا اه ني نيسنإلا ظح لم لئلا يلع دا نيف
 ولا ؛وطملا نال ىورفط الإ نالا بيعت نهف د عاشل ندشسلا9

 ٠ ا(رثنو ةدع ع٠ «قلال ئشلا نوح و ٌثونالا'1'قؤتموه ىشب ملقم

 ًالاثدع ى لبافالنخ ١ ويارلا نطسلا: ىو ف ثلاثلا ع لكس ام ىلا
 نبل طخح ل طمرللا هببعزدتلا نيفقف سو اننا ادي اذان ىم اا 0
 ١ كوز لا نهتم بص نود مرو »وو تنباو اذا ناالا نا ] |

 ام انوجو ئقباط عشا .رانبلا ندص ١5١ قلزلو سكاتلا لتسلا

 الط | ديول لؤالا نطسلا نم كو هام ١ (لظنو ومو ىبباصا

 11 ا فاول

 5 يني ١0“ نسنب لول اناا كلا انلرل | د اف نيس نلت و تاغ

 | نال انيبلا بيهن تن/قلا وتلا ميل عوق الو ستررع

 اتق ث دألاب قفا وم ىلعُهُنا زعا نير درع هب و يملا نمل

 كارقك ع ؤضوط 9 .لكل | لص ءميراوف 9 سوأرلا درع قف د 00 :
 00 0 ءلككا نصت اههند و نسكل 0 ع 6

 | راع راورشل ا 2 (هيرضل لكما لصا ىف ' تس لاؤالا ظ



 نيلبلا يرثاس تنأأثلا نطبلا أيام ىع (يسقنو نييشحو هللا ؤلب
 إلا بيعت ئرل ردع ولا ضنا نّبسلا وكلا نبال شعب هللا

 نسسلا بيهل يبل ل ئالضالا(رهل سحاسلا طملا كرف راما

 طع طم لا ماا لعبل نان ايبذل ا تنبلاو نب الا لو

 وقرب «ودرا تسا)و من اع نل انا باص ننال
 اهنص 4بيه

5 ون لو الا نشبل) 2 تاشل ١و ايل نال سئاسا مقيم ىلإ
 

 نللو تلم "يرالا معا رىزقما لكذ ف كل هلم ملُّحلا صا“

 أنباء اندجد كوالا بلاس لئبوهاما (ظناذف

 نيس وف نيدو ت 58 ةتلوشلا تانملاءازا يف ن4 اذا

 شع الل ا ىيلسدا) باص ا نيشالا لغح لثم رازلل نشل 9ةةلا عا
- 

 الد ل و ٌمباط ثانالاو ويد لولرلا دهح ندع اي نيف اع - ناسلاو

 ا ءقلاط 5انار وبار ١ نان دج هو كلاننإ نم لوول امل

 رم لنه لاول للا [ بلا باص) ام مجبلع نيسفف نيش و انبا

 كيرف حى ا للا بيعت نوف د عل نيديلا١و نئالا نام
 ىلا رافال ١ سم تسلا 5اناب د علق قالض الا مدهل
 | خعا شنلا بيعت يدعانمتم تجدو نا ىهثاز (ر يف 613

 4 وذل تلا و تالا ناصاف ننال اند لطداكلا ّءهستلا

 نييثذللو تائب تلت تمسلا ناذملا قلاط < ذاب عيطولااناندق و
 نشلا طع( نيشالا ظح لصلردل لع بناهلا ىيبع(ةرتف

 وهام كا ظن آلاو نينفنلاط يه اندوج مث ةتساتم انبات دنع
 مشللا نيشلا ؟ااب ىمائلا:نطبل | ء.اندح ى هيبإرلا نم لوما

 لك بِ



 " ينشلالا ظح لطدلملل تع لاول ىذلا مهجن نيف نو انبا

 . 6ل14 مهى |اهلالا بص نعض دف تسل يشل او تس نئالابا
 باصاو يبدع بمن نيسفف ترو نب نشسلا١5را ف يقودعو
 ١ تانمل|ءازار اهنا ىمائ|ءانرج وو آلا تبساو ىدر) نإلل
 ىلا وما نمبصن نقف نيش وانبإ ميارلاة بلا ىاللاثدلثلا
 لكلا رن الا ببصت انعفدف ملل نئدبلاو ثلث نب الاب اصاق ىببلك
 ,نرثلا نقف واتبلانبا نسل كالا فان دج د3 ىلا

 ؟ىمنالا هذلر انعج اذ اق دح ١و كثلملاو نايْثا لالا باص اف يدش

 ظ دنع لولو )سكاس :لهسلا» عوزلا و ازإب ترقد اكن بنس نم ادجاك
 ملك« ىفلا لو لص آل س برت ال9 نرولرلا | َقَضَناَدَم يَ ايليت

 ناك« الا هلل مقا ناخب علا نمد دعنا د انو
 قياسبسلا كنا ذا انو ْئ كرولا ل دك ضدنا يستعد ويف ثلا "مور 1و

 نور لإ لبأ ةروصنا ىو تبن تب با ثيل و تنس تبي ته
 تانوبرايئشن) نال ىلا ذلار اب ىلعاب اىايلإ عورول١ سيل ام ا

 ثملثلا تائيلا نم ليلف تان عسل ع جاف كرف ١ثانب ثلث ننعم و

 ' مغ كعرال مْفن ريم دنع ان يول نيبمدا نم ككل و دقو مس
 «وصالا أ عيرفلا د درا (ىارس | ءالا 'طبلا ةريقكا قالوا

 . ددعربنم ملل ناشبو نإ ريقو 17 نابلا وهيل اما مي مز نعل
 قرف دورتعنو نيب ماب م ملعشت نزلا أل نان اوه انبالا يرق

 5 32 نيكس هْرَق لوعت اهبك خرفت (ىعورهلا كسا

 نبإلا مم ميال الا نال بل :ائلا طبل أو عيا ددع نوني
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 تاز عت اف ةرداوى ب ف١ تنسو نيتك جب كانه ف تاذب عير اك
 درو م ٍينلا تذملل ىرملاهل) عامبسا ءيجرلا نرطسلا ١ ذل + الا نوني
 نولدلا لومي ا ندد لو عبس كذ الاةششيدلو اههنس ن بسد دعت
 . لاك) عابس( ىإ نتا ودا هرنعف ٌقلاط تاب 59 هيث

 ألا نال لكذوع + يدل بين ىذا تبا تن يب

 بلو و :حابسل يلب اند ) هددعو سلب | ةلوش'ء انلإ بلا رن

 3 معي سلا لكذ  نئتشل )لزم يرلدتا مرن يتلا بسلا

 ثلا ؤؤلا تنل نال لكذو ًاَفاصن) ثل املا ىلبت] 2 محا ياو
 7ث ىزلا نب ا١0ىوانف ينك راصامعورف د رعاهبتس تعا ١١

 نصْنو هبسوه و عاب لَ ئصد يرثم م >و ليو طعيف ثلاعلا

 ثلا تلبل ءاردلا) مدي وش ىلإ وقم ا صن ك١ وصن نول وبلا
 يصنلاو ثلأتلا نطل ن6 كول نئالاوه و هيبب١ بصن تبنلا تبن

 ثوان لا تنلا ىو قَمآب بقت بلا تبن تن قيالرقالا

 كلذو ئرعو دنا نم ءككسل ا هزم ينو ثلاثلا وسلا نبال
 الا شبلا يرعن كالا ئدلثلا ىلا ىفع مسقَنلا 4 زدكل | لص) نال
 نيل ءاز ب فارجو كلاما نلدسل) للا ارت )ل اف ترعال ”صبس نم
 نسم يىوزور دع تسلا :عازوذ١ الفاو ان نلإك نيّندلا

 نبت نيشبملا ببصن تنلاو الا لككا ييبعلال مهنا بج و ض

 يهل. م انيرطف عابس: ثلثل ينص ؤصن ال نأ (كاصنا ءانلا
 هتشلا نبا هّشسند بل بوش ينط عاق لع ودا راصق 0 ب

 بيل لذ تلا تلد ا بصل ىرو بلاك

 جرد
 ا



 الاؤلا نركلاريصا بيصن ملت تسلا بس تب ىئبا انيطكا 3 سلا
 وَ اَك وليم ا_راصع قلرالا ع ادحاور د دع نيف ىويدع ميني
 عفن ببصت ىلا :يناؤلا ١ برخئاناف :لئسلا بص اههنمو نيش
 و (يدلاو يف عت ارم ويف اناث اوه ىزل ١و ذم ا + تسسل ن١ تن

 وناكزلا نوزقل ا تسلا تنس لا تبن بسن ش ملا :رئلا بنثلو

 تبا تسلا تيد يلا بشد نزشنو الولى ءتلاسفك نانا

 دق قف نأ اههصرد اول يل زرعت :سريطم بولا للذا
 انثئمو ممزالا ىود م هجيج 6 هل فتم )لعبا كملا

 حفص | ئع كيرم ئايل لا بوق اناء نبا بلا ائخل )امس ليلا
  «ردا ماورلال ثم نرونلاةوق 4. تسيل ترانس ٌيِناور نكلاوقلا
 7 وا 5 10 3 7

 هتدرلام* ئلول نا لرفب ١052 ١ك ىف كاسم ١ يفعل ل

 ا ل شف قفل دكر يس دال يل ) 9 (اهنالا
 تادمك) ا ا ا كل 39

 ظ 200 ريع مامر الأ ىود كثيبروت ؟ىا تروس

 مهبل د ادهم ا ستي | دبا عيرلاهعلا | مب نال يوتا ادب

 لضئال ايا رع داس 9 ّقارولا لفاف ئبول يروق قنلضارفو

 آلم ىنم ول يدد ادم نسص ىد ه دئع ثول لب ناموا

 ييلاوعو ثاديى ]سجل الع مهل وار_وام لهاو ملايير د امىلع

 زول لش قنكلان ١ تاب :ا ها نسب يوك ام سب قرولاو

 قيمعلا نوهت انديه يوما ام١ بص فد | دزرلال -و نرجو
 /دديت يفوبتعا دقو دونما فينك 3 نتابأ نع إب

 و
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 لَو يحاو بد) ترطالاهب (او بال نوخال اك جلل ران
 ينهساباو اهوار نإ) [ ا معلا ساركزكو مكيببان 0١ مال الك

 اهنتان سل ارسمي هر رسل نع ادي ١ لق اهم ناريس ا هقافغ أ : 8 م ١ ت6
 آيتن همَو ه ان ركذ كيورولا نإ هلا تايب ددعت_ بسيد لك
 رول وصالا فدا سلخ شل ءلؤا عراك | قي هال ولآ

 تارالا و قنا رونرل غن | لوني ع عورملا نع روس الا د رملاذض 10 0 5 8 0 0

 00 اه تسون تلا ةرنادآ ل فلانا :لثعا < درفنام ةعقلاط
 تسمين  ةلسل مكسب ١ ح بح بيق د
 ١ ماهوب تمل تبل سس ضنا برنو تبان )اس ارصلا ىف و تجسس

 اي النا نيتسل ١و نيالا سبك منيا | نول فرد ىارنع تروشلا
 ثانسبو مالز هج نم ناني زاك نيدجان | 9د نيس ا نال

 اتوب يردي د0 تيل راض ج ودبالا مص نم اناس
 ردا ناو نتصل حلا فد سينما اما للث كا هائل ةوامعارد١و
 نسبا رس ايزعو نان هع منسم اما مقترهمدتع و تدحاو :مج كد
 َديم) لبق ملي جا ليك ييسر تع تسمن نوزع و نآنلا
 الا نطسلا هع لام يني هلا لك ارب ها لبق نم هس مس نياللو
 اب عيبست ولا ناصف نيل يرنرح١و نانشبو سسنشالا ليم نب اميق و

 دوعت ىو ل خلا تثللو رجس" مقنا هب اللف نسور د دعم نكس اف
 قالب ناطسلا ١ ذه كن وكرلا نص ذا داو يل برخالل و ناهس

 للملا ءونميبتملا ننششملا ىلإ بالا بسن نوف دو قبال ثالالاو
 هنا بشد انعم د | لوو ن نوم ينم ة دد١و ديب اص | ثلاثا
 نودي يالا يبيلع مين مل ثلاثلا حلبا 6 نسمرل زاب نم ىل | ت انالإ

 +سا ىس



 :لاثلا نيبسو تشن عيراكو هلا نانو نب| سانإب نمو عابس) شل
 مدكم | لص سورلا درع ش ولا ىجرالا انيرمف كباس ودرالاو

 تا نبال ن1 ذ) زدئم| صن ىسمؤ ني زعو مي اًعاص بس وك و :

 . جاوف'ىزلا رمصم ا1 6 انيزضاذ اق - ميد 1مل نابل ١ وعكس

 ١ عوبتشمل نو :يل ىف نركب سه ةرد١ ودك يطع اع نسل ُهِلِب اهدا

 انعقدم شع لصح بوورفللا كلذ 'عاض نير فعثكت اءانلا طبل
 ظ "صم نت يلم ةزحاو كيلو متلتشلا ىثل لإ) تل تشلا ثابد ند |

 تلو دبسبابهوج ثم نيج في اوتس كابع

 الكا مهو مدرالا وذ ايلا ؤنغلا » ' لصن ايهما ةعص ان

 درج قاس ةمبسل ىلا يرق  ةم]ريل مقل 91 تارماو داصالا م

 ملزامحو مزقو ملا عد م و١ بالا مح س برقالا 16 ءاون ك1
 الامر د) اكو حالا ع) با نم لوا عالا باك لؤالا ئصلا برقالا

 لام لكذ لعضو تباللإم) بإ نه لوا مالاب ١و تالاءإمابر نم لوا

 تاون بلا لإ ليت بولا تامر د6 اولا دعو تاركا

1101111111117 
 مالا بإ ئه لوز مالا م1ب) تولتوهددشمف َيصِنن[] يع رن يو

 هيلا ترياره و ثرارد يري لالا كك جرالا'# انإبواش ارث

 فلا مالاب اذعا دساو دحوم طر اور يفد ون ءانلاو مالا مانعا

 "القروي وا ه 9| اهون اق ىوكا مالا عاابب كن انى مرلا ماهم ثربان
 لآ ] ىاجثوك) ناهيك دنع ب يل ديال نه ىء ثدر١وب قارب نك كا
 006 يو رس

 علال اننا ا نانا ير نعم اا مي تبول ةروشلا كو 1



 0 "نت تارجلاو دادجالا# ريجرتلا اب لكذ ٌلَلِعَ مالا 6) بال كلو

 ل ١ ريو وبان ابان ةزيئال اد اوه عيبتما لعجو لا ويشد اوب ئالدالإ
 نم توَنلن اق افرتلاف د 10910 أ لكد لثم عزإب بلو لوؤشم ا كالذ
 زسحررلا# ءاونملا عم مق بلو بشلاو دعمنا ع هتاو ردى[ عمل

 ونربببداك نا وابالا مابا جاو بالا عا با باك جروب لدي
 وستين 1و بالامل مام باو بالاب اب )مب ثراوب
 ًالدالا مرعلاثم نس ه(رلك يف يثودالاو تررلألا ل مول ولد
 با ا” القمر ايلرب نبق ناره ل اثلا لذ 2 ةرهاو دكا ناف ثداولإب
 لأ م ةاتتترف ضن) تَرَغأَو ءلدملا:ؤصا# قالا كريد رمت
 1 5 0 لاثكا لكذ ع كمه باو نموا تيم با بنإو ئ دعاك نولي

 ب راشلاه نش منج ١ دُدِعل املا مح نا بهي ك١ منازل كغ 2 سفن
 لإ/ [ وه نيالا ظح لشرلولل عقزؤلا تا دلت افصرابتعإب
 قولا مر با مال شنو بالا م) ب بال ءاثلل انالافا لاثعا كلذ ١
 در وتلا ف مبوب نص بَوَص ةجددلا هون عم تقم
 : 2-2 لاكا عش خراوب ليلا والدال هانت ىلا لاليا 3 نوال 9
 | 3زلرتح  كفتامدع.قبد تاالاو قداط دوتقلا لمه غذا بصنع 0 ول لثمر كزلاءا رع هيب عقد ى١لوالا ئنعلا 6 اكولعخا طب لوا 0ع

 2 00 اكابارول نسا مالا جا بابا ما بالابا ابا كا كن اذا ٍِس 1 وب ىرهامد ةاوئلاويم مهتب مق تؤلمت 9 لودلا ىصلة
 ش دوا ' نيزلا نال كك و مالا بيصنوش و نول ٌتِليَلاَو مالا ببصنو هو
 عاقمرمرفب مالإب نولدب نب خلا و رماومتومرقل بالإب تعلو



 اوت مجرم جزع 1ك ايوا كال ثا لنا وي ظ

 . "القدور لع ثلثلاو بالا 'بارف ىوذ معن ئشا مّقنىا مام
 نولي ناام١ كاند ن) :لددال)8 ٌبباوؤلا د ك٠ فرعا سيف عالا

 نزام١ لوقالا دعو ىلا بيرق الا نلووق الو "جر دل | )وتب كانه
 نا ناو هنا نكد ثالثا لاما جني تولت اف ىف :بارقلا دهب
 مب وس ملناو ميولاناربا معءيضلاو لوصالا ءؤص تقفل نا

 ثلا ئنعلا ع ل_ ص 3 لالا ىصلا# ىئرزؤلا مئا مع لالا

 (20ال نضال اونبو اًنلطص ةوخالا د ازبو تاوذ الاد الولا مغ
 نبالا تاني الواو تانينار ال وا مشد * ذولا قمنا 20م

 تبل نبلا ص ىلوا موضالا تش تيل ١ ميرا ثمل[ مهي ها

 نم يلو] فعلا لوقا ذ طز ةل3ونت نو برق ١ اهنال والا
 :الاعالاتضالا تنس نب اولا نبا تبت همرالا 493 ديل

 2 الانبا تنل ملكان بال خلا: 719بالاههدح191بالو9
 مهلارإوف انه لاق صم ا نا نزال اوه ىزلا قنا رو منال

 دلو ازد در راول ا دلود ١ر١ ثراولا لوف لالا يشمل كاقو
 . "وه صر فد لوالا يملا" رست ال ذا امم ضرفلا مصاص

 بلا 2 عجرلا ىذرلو نالرتكو مجرلا ىز دلو زجر د' عوف صعلا
 1 اناس * نمعلارلوو تانسادالو) ئفادثلا

 ناز نال نب | تنك ظرف بص ضو / الا ند) نب اكعصعام ١3

 همت و ةر املا ار اقجاْؤلا بح اصدلو نغم ةرراونا دل
 كرؤلا ص اس دلو يشوضس الثدال عصملا ىو ثللا قنعل

000 



 قا ننمد ؟ضرفلا بح اصرلو نال لكذو ميرلا ىذرلو تنل

 و غاثلا نطبل )يوه ام مجرلا ىث دل ىو اندم تاوطالا دالو نم
 نولترف رداث صعلادلو فالك مجررلا#نابو اب لف هردباه

 و تنحالا تشب ننا هم ٌرالإ نبا تنك رلاىذدلو ترد#

 "ريس لاك 3 اكمدل تخحالا تب باو ثلا نلاتكب 4١ نايول

 لصحالا نيف ناريالآ ب استكاب قيود يا لع نيننالا لح لثمساتلل
 افرراو لصالال اش نركار و قئالا ىلعرلرلا لبففن ثدير اوما

 ؛ 6 يمسف غن ءلوف ىنعا سيفلا ئ الث يو صنلار مال ناوط ١9

 عيت نم نوب سبل ام نق حايال سيفلاب ٌصوصخم لامو ثشثلا أ
 ولا نوترب ال ذ) ندكْ شاعص ال ىالوش 30091 سيلو دوجولا
 ويقعلا وم جاحرالا ىدز ثسررت شن ١و لصالا كل ذرهيف بره اش

 لالا عجرتعو ةبوصعلا فيفح ياك ئالارعراذلا ف لضفبف أب
 انَخبانا يف نولا و ةلاورن | ع اظوهو لوضالا رابسعإب اوان | يس

 . كرا لييفغتال رولا هزه نابتعإبو مالا "ب ازذل ثزربلا ىف
 اف ص اصرالا عا ن١ ىرنالا يلع قنالا؟”لضفب ىرب لصا يقثالا

 الاول رب اًسنا نم لقا الف اندم يئذالا لضم لاناف مالا با ذلك
 ن4 ق1 بالو) مإو بال ا ءداو مهي نينو برشا او وسإ ذآ و هلولدملا
 دل ا ظ ميعب ” تاصعلا_دالو ا ميل ث091 2 الاتنب لا

 ظ قيؤنوباف مولا الا سو بدو .بال و دلا تست ئينرزولا باتا
 ن6 نص لا اة بالاخان يي ”رارزلا !لوفالا سنه

 591 4) و بال تح تنس تنشف ف اطقك مدل طقف بالاخ رلص)
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 ملتيخا مالك

 . ةارصا ن4 نع ىلوا بال ار صا ن4 صو بال ؤإ تن ثي نم

 ةيدالآو توحالا وع لاك ]مهن نيَمَرَتَعَو ليفنت لييع دريس مال
 ّقيتكا لوق نفر هلظلارهد لوصاالا لضامعاو عقرفلا رعد[ راتعاوم

 ىلوالائ م ال١ ئنصل'ك كرد محك رف 33 سون لوصالا هل نم َقَتَودك باس

 فزت نيم امال نيلوقالارشاوالانم درالا منا م لانش انين رقت

 منعبو مو بال ممن و١ نبق شتم برقا داني تلي تيل ن3

 تاوحا آن تلو تس مل كرا ذكو اعف مال يضم و موق بال

 اًقكاس لاما كيب د قلود ى] لع تيم تروصلا هلع تاقرفسم

 لطربرلل ف اضالا نب عورتا يبن م تالعلا نب قرف اني نيب عن ناعالاب

 خلت صو عوزفلا ااؤلا لعجي كا نازبالا شعاب اع نرانشالاام

 لام ا اوه دارقلا لوقا عهنال مهر عع انابعالا يب عرف هلذع مدقم هنا
 اعيد وبال دال تبدو نسير ماد بال تشالا نب |رطعيف اعإبر)
 لالا بند نيعالا قبب عئرف بد دن ماناف شااهير ماو بال حضالا تندو

 بارو نم ىوفا بالا بارك انال عنادا فابتع ب تالعلا ىفد عوز دع '

 تنمل ويرو بال ثحالا ثئال ناهر اًعيدا مهن لال | لعع مالا :

 لاب عوز دجود لاناف بال تم الا تبل ضاوجرو بال 2 ال٠ 8

 يف تادبالا رابتعإب سنا اعإبرا فابخالا يب عورف دعراعا مفي 3

 ميو نيب لامعا نك 222ج َدْنَعَو بجد )ارم هب ار ىلع :َركَسأ

 ىتعإ اذاق فلا. يهلوصا ءاوتمأل اناللا يوما معّئآضالا ين
 ىكأذط ايف مال ناش أ «تيريبم عدل تخالا: عهوتلاد لع
 ٠ .ولثالو ىلاو اهميورف لا صن لفت نكرم جالا زذإبو لالا د 0-1



 هلم + عورتا عر اع نافاففنا تايعالا قب عوق اهب كلاما الن
 اهنا كوابف نلودالا نم بح كعإ وبال ةضالإز اتعالا | زيي سيعيف
 آل تبت ءشاارهو قابلا نصنأك صن نوبم 1و بيعنلا ال
 تلق الا ىولو نسب قابلا لكذ ئمر الا نصا ف اهيس] بين م3
 ععلعورؤلا نروباكا َنآ لالا اتعاب وسنالا طع لئمرلزلا ماق بال
 ركن لل نرزولا ىبب عوزولا ىئلالف سعذلا نهي لوس ١٠غ فالض الا
 لاس أ ليما اال ةوتارم ص دثدع م[ هؤه عنو بس اكتنادعالا يب
 عالا نبل اثناو يهيمع بقشمال و -زلثلا ئااهوالا ىبلادينم ىح١و نت اف
 لا تشد يم يبن تالا نسال رح وو ماو بال ذي الا تبل هنم صو

 نيب ئلكث الا لع ىداولا فتسمالو نيش للا ١ اال تاب ثلثلاوب لنص

 + نيئلثلا ىرخ | انهن للث ه تارعالا ب ناد فاين 2

 اف ابل نة دثسلا| اهبنم يصب : ءوذ نراسشف سدا نمرعو لكك | لضإ ظ

 دتاورهنم رت )و لكلف ذك 54و لدا ع هاني صدت١ى ءلئما نصا
 . اهفو نلرصو خللا. اه انبرض نانا الدم ١م نابع هحالا نجل ادا ظ

 يلا تنسى حاولو تشالا ابا يل يشتا3الا تلا نكت هلم
 01 ءآ 10بالغ لالا ةبوصلا هزه نيقرفنم م نرخ 1قب تاببتلن تيل اىا كول

 5 8 نداور تزل[ ص علا دلو ١ اهب ال ققدالاب ان ماق بال نال الا يبأتتد ملل
 5 000 روق ننزل مال ئال) نبل | تنس يفع هرم توتيف ناو بال ا
 مالزوفو بالذإ الإ نبا تنس نع نوليف مالاو بالا ىناج مترا
 آلا موزؤلا د دعو تاووصن) راتعالا ؛لكسم اذه عربصر شمل ضعد
 او ماو بال تن ثبانمنبو بالذؤالا تن ابا كول لاف

 ١ ا

 موو و وا وا وعساك " به 1
 ا



 - هبوب تفس كلو مومن اجا نباطلإ

 ظ 2ٍةارولا وقل ماو بال تخالا تبل لل ملي لام ا قيود ي) فدع تسييس

 ما اؤدالاو ةوط هدلا ىّولا لوصالا هعلا ا مب يمدذع

 ] 4لصاو رجع ورف هعيش مدنم كيرف ككباصا اف عفا ددعو تادبجا < دب 4:
 تلا يبو و يذم رد١ؤادوض سلا دوجول :ةلنه8زعءتلا 1

 قبب د دع (حبقر يصتاثال ماو بال كدالل اهانلث يق اييثم :وررا) قل

 و92 الل دح ووك: اهبل يئابلاو ناؤلذلا امدلق ماو بال استغ ىزوامتنب .

 تعا ١الاو ربورععلا قيرطب نيئالا ظح لثهر للا ماو بال تالا ا
 ] وبابا رح ولاه بال نوتط ا/تن 4 (ييص بهل عض دل) نبإ نب د دع

 نانئالارهو ئمنل (جرر مانيش اناق نيفصت بال [الا نيبو ىيب ٠١.36

 ا/ماؤبال تذالل ناشعؤا لص اراض تسوي كم | ل 2

 كم اغلب نشل الا نءا بهرضملا' ؟ (هنيرقرقو يدنا ثم ا لس

 ل980 نش دح ١و ىلصائد «2ل تخالل ن4 ف هندي ىوننل اه انيطفا ظ 1

 ْ وبال تضالاو اللا او هنبا تب ا نيطعأو نا ل09 بيكر ْ
 نيسفف ني نا ناقل بوزعل ) قكلذ ( هانيرف اهلا ماو ياض ١ذرم ما
 دحاو ذم ردا ليلدف نزور عام اف بننإ ندل ضال) و جالا يبس ىو

 تحل بيكث انعفدف كب نبزإ | رحاووهو بال جالا بيمن نعفدف
 ا امددعانيرد | ذاف يبلع مفتيالف هنن قنن ىلادحال اهتداوددو بال

 لا لكما يفت اهينط نيبراكيو .عبرارس رهوتلارهو لكل | ليا 5

 لا ةههانرطف حقا نم لاك ناوزالا نم تضالا تيب يب 0

 اجلها سجد نو م ىف لعتبساسف نا وهلا :
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 ننال نايلو هيبلا امن نفع ط ءودر |راص بويزعملا لكذ أل يد نيف اهون
 اهضف نبش |ر اهم بوزغل | لكذ ا هايف نم دح١ و بال جالا تنس
 ستغيببف نشالا +. هاشرف ىيمدح١و بال تشالإ لإ يب نايو هل
 ليلو شع ميال اع نسندمملا رم سبلبلا بيضد اص بسام نوف دك

 تبتل | قدح يلا ضني ىلا وبزرلا ئسلا# لك ون ملم ةدداو

 . هكا لاوط لاو مال عاجلا 9 قازم الا ىلع تاىدز هو مقيد
 محاَسورعل ك0 نغم مخول درفناا ذا! مفر طم
 ناكاو دلاذوا ةدحاو :لاف د1 مال | رحاو بما ةصاوع ل اذاق
 'ةرخاراعا كا له ليق ني مصالي نع دزفنم ا دداولا لكذل للام ا
 9 ”ودردلا ف انصالا نيب ولام 4
 ىانشا/الدعس 5 نا كلر عل الف 0

 يرق ماا دراصضألا نركب ءالص ”ناصدبع
 2 كارو صم لاو .ةرصاو م مصرر 7 ْ

 نا لعشاق و لوهَمَح وسهلا

 بام سورقاغرتل م اعللاو تاهتناتدتاو مروج
 كلرتا/اف م // بن اع عرم اه ت47 لاغل/ء/ بالا
 كيو ممر و بال ل مرم ن/زع/ عاحالا يودي /فلا

 ولا 2و مورا الا موب داع ١
 اثرم كوت لايام ايوه دوت/نياساملا  ُض 1

 كرفان 0 ى رت دعب [ وع /ر ول ار
 ش 10 ىول|مرو بالزيت 72



 وزهبرميو/ب | د لكلالار خم يرث يوكا(ناق ل دع
 .. تايلاهوا ملوبال لاخر لولااذلءاوسارف قفلت للعسل مب

 /و اضرآت ونس انا

 وابا لاقل لاقاو مل لام ءإ لاف مو بال لامع( اق عرم 7 - ١

 داع دقت عيا 2101 ركدأون «ناد مالا 4/2/4س
 تاااو وكدا يالا ئنصلا ءطاض/ نا ساونا ص

 مادبا راك نول وا ةرغلا# مانع
 03 د ]لك رعت اش /ل مرار رإل م لإ بالو /

 كلو مال امالكوابال امالكوا مآو بال ذب الت رلافو لور

 ٠ سطصا/زثد بالاوب يذنار صالا جرم رعلاو علا 5

 ظ

 2١ ترلارصالا قفئا_ةمءما/وس ءرصاو لقلاو لقلت 3. 78

 ١ انمار ل واويع اع دنع اال ى شلال 3-2
 تاير ضس ارتد بابن نم رضع بارتنر + 7

 اههدصو ريو اذ /[اب رد دع دكه 7 كا 5 ظ

 كفوا سي ا سيول 3
 - كال]ةوأ مالالاعو مآ بلل يلح إإإ بباب مرتب ارك م ع 4

 هد ملو بالعدل رت رذانم]] بيصتصو غارت"
 ها نا 7 بال 6 يعم (ضر/ كرد مل ّمكد إل ٠

 ١ الزول تلو تاعلاك بالا ريرؤللال اتسم لل 26
 0 جوت رتنرم

 ٍُ و م هل اى

 "اسك
0 
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 م 0 دوق نسا رقذال نيف نم

 5 قر ةدولار نديشيب ألا لاما مان اوبال تريلا درعذ ذو

 زا لف ناف يوسإ ععهشب ثألا يف فق ماو بال تالاكا دقت أ

 انمالانلك 'ةيارقلا ةوؤل رابنعا 55 اس تالا مارول نشل نا

 لائاؤيح كوقالا لخاب ناوم ب ارهلا فوق نانتع اي دارمل اذ تا

 ئصلانا_صرع ويارلا ئشلا| دالواك ا مهد911)0 لف اع

 ايقالكإب ةراشلا هزه و نس الا تامرال )و تاش اد الرا كوالا

 دوو طسدؤإلب نيالا تاشنو تائيلا ل |+نوشل !دال وا ىع كه ف

 ظ ئك لها عما اوفس نإوق ديذ ىكؤي عرصتلا ٍهلرإ ناف ب نلا

 0 نم نوف لإ م غاثلا ئتنشلا ناو رقثكوح١و لقسم !الع بف . ٠

 راعلاو فرع اكلت ١و ليلا حلاو اولعداو تال )و دادجالا

 ظ ثاثلائطلا نارا دالوال ار ابتع | ننصلا نم ءسبلو قدطم

 ظ / تراصلا فمر مال نوخالاىئبد وكالات انو تاض الا دالو ا

 / 3 زا ئنلا اماو دحاو ضنا ا طبول تولينم لو انيبىو ال

 ظ لولا لو تب سبلف تال )و كاوح الازق مال ءاعالاو تاهلا مو 3

 ظ . 80١ نايبور كؤلا مه دالؤا صيصقت ا عنحا لكذلف 6 5

 - رفاذارباب ميدل 5-0
 رستالا جنم قالا ناد مجانآ تلا يزعج

 نبا مهلا تل تب نيم لو | اهلي ١و | ىلا تبغ يجري سوك

 ١ ديكر موال وهم صرلا ب تلال ابعق ايتالاهنب) تنسو اهني“ :

 اهينئب) نبااو ملاكا تند تبر نص ىلو | اههنبا و :لاك) تنسو رعبا ظ



1١ 

 بلاو نها تيم ب | بن إى نم ليلا بارق هولي ناب ارفق مضار

 دوجول_رملابو لاكردالو ا دالو انس ىلوا ةئلادالؤا قكؤل9 هر ل

 . نيكل و تبلا يل ولآ اووَسانو ءرموكلا فالتخ ١و بيها

 . انانررولاه ةوق زل سبل نه. .ةامالاب لف و] ودق بارلا ةرق لاك نق مالا

 دقك ناف )و بال :عرلول للان« قنا نونا

 ادالو) ا (ذكف مال ىدلول ل/ث اكد وف ناف بالا مدلول كك ٠

 لاصتالا "جر د * ىواشاإ نال لن و تافرفنم تالا ١ ئيرفتم

 ببناو اهنا كرف انس ىوقا نيتنارؤلا ىذ ن١ كت او لك تيلإب

 نهوالواانتو ىوا ةوزبف مرر بوق الا نهم ابل ىوقالا لعك

 :01ماوق عدقد موصعلا نوم ق ع لن نل فو بالاةجاول بالا

 . ملاذ ريدم وفل لب ندطم ىبل ((200) 20 ملكاو مالمو ىلع

 ممارقلا ةوق لس ب دولوا قو دمعدلا ل وره ناقل مهصعرل ل م

 اوني 1و0 ميلك فتس سيلا نفس لووو ؛ماورلا_هالث نيب ىالذ

 ادهم مَتنآرف يع ناتو ٌةوكلابك 'ناولاو' ”محر دلا بى برَقلا

 ني 3! عصعلا ولوف مها دج نمور تا |با هج ند كيكل نونا

 1 مكلاعا بدلوا ماو بال مالك ىلا نب اورهل تت ةصملا دلو ١ كال

 . ماوبال شلانول لاذ و :ىلا نإ نود صمئارلو نسال عقلا تبل

 ماليه اكءاحر الا ىوذ نع اننا ,ولا ثالُكت تارصعسا ند تالارقا

 ١ زيخداَفا طعو ل لذل ادابتعإب ناوجو وق :علا دلو بناج ل
 ظ ا رول )0 نه نهتم ععيرحإا كفانتدر بم 7 نارقلا

 ؛ ف ايدول ناهد داى مدح نمو ناجل زيف ندنغ



 درتمل بارقلا وكمل ناكل اكل امآ ناك ب ذل رألاو ماو بت ولاول | هن
 لولا و ماو بال نأ/إ ذا يهل نال اهيقالط ) نصر داشيام ةرارعلا«ذهبل ٠

 'لشنا نيو صقل رلو ك0 صال الثالث
 يكبر مار عاو بال تناك مهلا ن] هلرالا لب بارا رق

 ف هادم ذل ال أني جو :ىلا نئاروع 3 اقل ةوق ملك ءاك
 سكان ب ىلا ننال لاما كلف بال يعلاو ماو ب ال تسالن او كاف
 كراولارنو تناك او رولا | علا تس نور بارولاةوذل تاورلا

 يد نولتمالا ب اوهو جرلا ىز دلو اهتول عمادناف بال هلا ععسايق

 710 ملال نب بالا فرح نم ادعل لص اىا 'مارثلا رول تارا ىلا لا
 قرش راو انثاف مالا عا ىو ظيركوكارتو مال ةلاكا ن رك ]هوك
 ندد تحتال: يناثلا نم لولا يوكل هلاىن تن اكان و مالا ب)

 ا( ارا ةوق هدوصب نف يشوه و يف لصاح نعل رك مع يشل عع
 هريك ؤٍ لص اص نمل صرتلا م يا بالا هعص نم ىلا لالا ةلاع 1

 كلا بن املا لص ىلاببغ لص ىلإ ثراولاب دالرال ا انام ةرغ و

 الا اهم4١ لب مل ئر نزس 4 «لرفق ا. تسيل «ثراولا ناف مالا ةردوللا نم '

 وم بارذلا ةرقن 1 ةناثلا دوح وم والدال ا اهنال ثيسل 1 () ف
 انوا قبفح د وجرل ىزلائعل ا لوق (0) يرالا او.تر وم
 صر علا ةراولا لكس ئلعن عؤر وع ؟ ,لدالاو ريع ةدوعولا

 بل قب لبق ناك دي وجرت روصتس مل يدشن نش الولو
 رئالاوم سر وكل نيتل جلا ىلع رول هلا تنسو :ولااببا

 ماو بال «ولا ثا قالك نيسارف ةوؤرعو دك خول بال ةلاكاوج

 نى



 نطور يارقلا ةوق نإ ثيح نماهلق مها غلب منذ ةمتسيل بارا ةوف ناو

 قلذويلو بال مهلا تب ام ماو بدل هلا تب انا كري اماا هر ىلا
 ءاكت لالا نال 'بارسلا الرق عهيؤلا ىلإ لا نع مولا ةوق عياوسبر اهعامالا

 اهشاك دوضعلا الكا لهو مصعلا ولو هم هارحاو كك نال نفض(

 ترسا او ْشنود ١ ةيصع لا نب نا ياللا مكر ىإ معلا نم يرسم

 مهلا ثلد نم يف وا نولتيكذ دب عإص اح تن ايلين | ىو ملا اند بارقلا رق

 ماكل الا رهن ' ريغ ب ١و مك واذ ل دما

 الئ يتلا نيا لك صملارلو اين ال نال مفل) تنل ةرولالا «روصلا

 يت اب ديم ان ددلالا جالا ل الع نعش ئو ىصرلا ىذ دلو

 اقام ١ بقلا < تابفاش ماو بال مهلا ناو بال عشلا تب نال 38

 ولا نس )عا مارولا نوقملنم سبل لاذ عمو بالا لم نم اهتونكرمت

 سه اط'لاعءلوق جر ىزلا الا نم ضعسلا اذه فلنا ' عاجالا وا

 للا يف كع7 وحرم ا لصالا عرف رنه اطل ١ ندر ئه يزيل طنا ةياررلا

 00 ابال ىو مو بال معترلاذ ا نايردالا جارلا

 بشاب انارث جيلا نب (ىلى معلا تب عجيل نا يمني خش ىلوك

 بلا [ ' اهوبشعبو بذل ب اد نم يضعن ناكر ار هش ارق بج ن مهن رفح قلت | 1

 1 8 صعلا رلولالو جا ةوقت انمه_رارتعالاف#ىر راشعاالعالا

 وبال لؤلاوا لاك دلو نن ىونا ماو بال قلل دلو نويئالف هنآ

 مهلارلو مارق ةوق فاشع | يرعل ماو ب ال لااا لأئارل و موا مال

 _ماوبال ملاماو لاما تنس نم يلوا تمل ماو بال ىلإ تند اذكو

 قلم اهناذع م اهناف ماو بال :يلعاسابق ىحلادنو علا ةكرا نع مدعل
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 3 - "5 22 6 2 8 7-3 - تت و كيعاز 4 دول 2

0 ِ 9 

 د : 2

 ةنما



 مالاو بالا ىتهص ى) َنَمتْمَحس راولارتو نوت نيب ارهتات اد
 0000-2 « ومص ةدج اهمها و ضع يويبص دح اننايا ناف

 . الو داوولا وب ىهبيق نابسع ال عهارلا ينصلا هرمي و 2آلل]نم
 مايل مرفت يبا تالف نك امال انذف لهل داو

 ظ ةرلا غولو اننا عم بالا "باب نسلوملا اهب ىفف ىا بف يديم صاقم

 كايا, اوراص مسن اوزغ م | اكسال لذ و صفا تو جن ّمارفلا وق

 اروح ئهالا لاك لرش مل كيا ن0 كا + نينهتم تيسللا كلذ لا

 ريك! 0 3 كعصعدارلوايلاثو ةيازولا ةوق اللا هض لشعب رسسمل

 عيماقم صايقل مالا سارقد يبدي نا ثلا و لئداس ىلع لصالا غإ دف
 اندر ئزتملو بال امو رب ندب تفرعام سيق ع ةدارقلا ةوق ميئدتعلو
 سبل سسكس ماهالا لاف مالا ءارق 2 يوصع, تسال ذا :صعاا دلو
 ذ ءلكو نسل غلارح ١4 درهلا تثلكرند أه ثلثل او نيستا ف وسأ

 فالضالاو مولاو بالا طعا بىرم ابوه ائ) َقايَسألا ١ؤه نال _ثكالا

 ةئملاد ال وا دل عم ىلع بود كا لا ورود و :لشلاو ةرثلك يف
 ٌملقو درعلا ترك يقل تئدتط ال مد ف دم ابر سعالا كالا 0ك
 لورللا دوعس لاكس لوقب ناب اهب سي نا ره و انوه قلن لاك

 صرعتب اها خلا هال لكذ و ل ىرل | درعا نيرشو عقلاد ديب

 هك ف ىرعتلا ان م١ نس نشبلا نمو «قبفحن وبس روصيي نا اذا

 كا عفلاد دعت ليخرج يللا نانياب نيب) نس راو

 000002000 اثدعءق بقص ددعت بك روصسس رف 4الإو

 قلرف نم قدوف دكب اص اجر قول يإ ضع اىدلم ىلشل | َمارولا



 دقيو عوزلا او ت امدح ذ دع كادتعا هم هس ورق تازبأ عييت مالاو بالا

 ًاعرايبىلاو عوزلا د دع راسخ هم نلضآ نط لول علال شن رج
 نلمم اى ن/الا تان رالوا خعاروألا صن يرض دموع ق نوضالا

 تشب انني هضم ايه تال مع ني | ينئبسو بال مى تشم ىبا كرد تاادشك اذاف

 اتآضنإ اه بال لاح نبا قبو يدل لام تن قس للذ هيه كلو بالمع
 ْ تروضلا ديول بال لاد تس

 اي 6 بالئلاج باع“ نتالرع 6
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 وقف اهئلثو بالا نارول هس نان ١ ايط و اهي امل 0

 ال لكذ و هيلث ثم :لئسل اهؤه عمت قول ك١ رنع ننك مالا :ب ارولدد١و

 كلا عؤذلا 8# تاهيلا د دعربتعا | ذا هدا دعاو ناش بالا قيرق ناسا
 اناثنبو بال-ول| هربا هم نم تاثثن نان عبر 0 قلرولا هزه ى نتبلا هال

 اكوبمالا تادبلا هزه وغم تاور د رعرمذف ننكمال مهلا تلم بلص نم

 إلا اعنينشالا معا ععباص )ام م قبح و رس ٠-وهنا ندؤلا نيف نبا
 اضاامو نامل اوهو ئصئملا سورلاد دعاربث ئصللا نادت هر لب ١

 بانل طعن ا اكسل علاج

 نانو ل: ىلا نبا لب نم نانثا اند /.ىدرا ئيرول» هذه غ نيالا

 م ذيو نبا هيف نيشلا ناصخ الا بفتو بال كاكا تس لو نم

 انيك باب ميني لب ؛كا ىلكدح١ولا :هماقساةلو انبا جّونؤلا»نمف
 يئاو تالاَييرف ور قفوؤم نيذلا نبش الا ىلا انرنن ْماهيلاحن هلا
 ترثعراردف زألا اح ص ١انينف نكبابم اه اندحوف.قن) د

 #3 20 هسا 1



 ملئ ا صئانمو نيئدن تراص ئلئثوش كزلا:دئك | لصالا# اه انيق
 001 ينال ل يول ةرئع عا ايثل, تر شعو بدل حع تلبد يبالا اهم ترشميؤيرفل نيرشع طعامك
 2 ليشمل انانثإو لوا ىلع اما مب نال نبش تسع :كنم ا هزه عشر ص دنعو نبل

 ,اكيعلا بس بالا ٌقلرق ت ادهلا 3 عهؤل !”د رع ميسعبو ئلض | هب |

 العلا نيتحيال نيله ةدحاو بسيف د وجل كاش نع 1 |

 اهاعت ى وجد اكوم لولا ملا لوح سورا د رع« صئط | ذاف تاع ظ
 اوخ او نيثملا يؤم ند دحاو ل طع ”ةىزيفابلا عيرالاو ادع

 اه بلاهكسسال لالا بسم مالا ف يو نان | [ذ نزل [تشُملا نع

 فايع ىلع كان رند اك سيتلاىل ام ةدحاف ككب#هو تالاح وبرا

 3١9 تالاع ٌئاعاشما نيه يي

 ضحاو لاح تب كلا لاذ ليج سود ر درعء رمش ١

 لص١ د عباصا امورثأ اد لزم يفاساوبرذلا تالىالعصو

 هد دعب رطيش نيتثلاىلا ةربزب ىلع يقتالف لح9١ ثدثلاوهو لئلا
 تلاد نس بالا قير ىطعي ”تلاصم مثلا وهو لكم | لصاأ

 ةحاو ىلع طاطتامو بال حولا ىلا ”ججرالا هزل نم نان | وفر :مدرر

 وقايبو لاو (زينم ةددارو ككلف تنب ئنبن نع/ ورفض ى لا بيصمب عق ديا
 لكي داذ نارك بال نينهدا) ىلإ < مهب الام قابلا ضال نانا

 هوذا نيتك بند و نيلباك رنا وصوب نييىلا لها ١ لفي م اههسس
 2 نرداكن اننبلا تدمج سر ا صض 3١9 ١ (,ىعورف نسررفلا

 اهبم(منس ليذلتلا حب يقتسما) ناش اهو نيتصح) بسيعند ابني لن عي
 مفربو نين :زسلا اه مدلا لرفع هلو امملامب نللا كرتيف هذ



/ 

 و نتناول لإ زخأ رحادو :قد ل لوح كالا رم9١ ينال نب ازه ني

 0 1 ا اعلا ءقلاطتنالعك .

 أد جو نيتلاىلا فس يلا ىلظس اذا ملا ارد دع نيف (روبلع جنم ل

 مماوشلو نبذل جا لميرصنط ذو نينتةتمجسد نيب اانا

 هوكذاو سوكلارارع) ىارلكن | ١3و اهبلاك ظنا انف مييلعدتاولا
 واف دعا نك م م نيل يبدجا طشماو نيالا و تلا طعا
 ْ تود رغآلا 4 اه دما ب ضي ؛ني اره ئدثلاو شالا نس دحو

 ليهو نشل و نس لبيك لكم لصا ىهملا .ّيسلا# يل) هذه برغي

 4 ترفدف او لكم لصا نع يدر بدلا نيرو ناك دكسا | عن

 اقول ابر بيض ىدق نييشعو يلد ثراصف -تسوهب كدلا بوضما

 بيت ةضدف لون اههلم رمد (١0ببصئام١>و نشلتلاو ”رلا نم

 دع اراض بوزعللا لكذاو تاثاوهو علا ,دص نم بال يملا تب بس

 يشم ا ع رحاوو :ول) اره ( عن نيد) برثو ٌمَنل وينص تدحاو كيل

 ترح>ولمل لصح د قف ثلث اهنمترد>و لهدف :تلذاف روت ا

 ضئايرعو , عل هال مج نم نو ىلا دج نم ةتسووسا وش امينم

 ىافاملف تلاناق روزعملا لذ 'ع دح>ووهو ل١ تبل ىلا بشد

 ْنم مال قيرلن6 و تودرئعو يدرا ءابمث ال هزم نعد لب اهم

 شع لا غلب تسل اوه نذلا ب تملا ءانيرما ذاف ناش :لككإ| 52

 لوونف يصداعا بيكن ام9١ نيللثلاو بتل) م قلرفلا ١ذه بص

 ن0 هنلاؤعا يورفلا# دوره ولاول < نا بيقث بطا ذا

 ظ اكووهو نشد وو ا ا هت

 هه.

 اس م ع



 تسلا لكُذ ايم ودلا :لىل١ نبا بالف تسل الب وضم ١ لكذ الات |
 هدبح نم نلت :ج نينثالا نم اكل لصح دزف ناش ا (هنم لص١و لعلف
 خ رداوو ككل هيلم نانا ملائل تنس ىتئلو :لئل) يح نم نانو لاكا
 اذا دعؤن ءاصنالا هزه وبجد ناطا نيئددلو تركى س اللف قا

 رهكادل وقتي من نيئاثو هتلر ل ل (نيشهلا و - ودرالا 1 تمفتلا
 مهل | معد لواء و ىلوص و تيدل !:موع أ الضفصو نىك كذلا
 "باو موب ص لآل فن مدلل( يهتلوحف ولا :مومع
 يلام دمت لاذ ختامي قره ل136 موب
 ملكت يال تيك ١ معو ا دولدلا يقص لنا مه دالو١و نون د

 متهص اى دشن اناف اهئداح وو اريداح وو برت تسل ا | محلل و 5

 كوقالاف نيني ارق لج دال اىوتج ١٠١ مح الزم ا يرعن اكل اما ذا
 لسور كلف ميتاارف ىوتلإ ناو نانا و ىوقالان 4 اوكذ قدا هم
 عيارولو ناثلثلا بالا بالف دنس ار قزبخ تعض ١١و شلال لع
 مدالوا طن كالؤه دجوب لن اف لزب ٌرمامض١ ف٠ ثلا عالا
 لكل لقشنا ضمنا ضددلو | صوب لاو وجإرلا لا دالو) 3
 كام (١ 'ركطو يف دال يدوخ و تيل !دوب) ىلا مم ومما
 عام اىرالاىوذ ثيددقن ارا ىلإ تاهملا يا لوفبداس١و
 َريَصؤ نعل و وصعد قَكس بعيف دس اك ب وصعلا نم
 ماغاىا نوب اياعا كارلا لذ لفف تيسل |« اع لع نوصعلا
 ناعظوش و ىلع أي. موصعلا يعمي لاكا  ذكَف هلع
 فطعما نان قالا كدضر اد ريتكتلاو نّيدل ا وهدو ثلا اص



 لوقل ان اكفءئيض يل مند اك ذم عفر دقو يله ملء نرعلا كلك نم

 ارم و بك اغا فب ُث انطأ ىندكا هج د ددفملا يس نمو ئطغناف
 اللا ينم علل ىبلو)١ اوم ءانا لاو كاجرلا تلا“ .مل نم هيد دلرملا

 ئدل ل دولوم ؛رارم 'وع للسهر ىوشلا نائف لن ام كع ْ

 قو عاام اثم و ظلك لون بسم ارمارم 2 نكو نييلالا

 ناثيع نم دكا لكط زو لكم | نحلل ف ولا و كيم
 وادا نوثوم مميت تاشالار صول ين لا وكت ولنا دبال
 مهنبريعلا مالعلا ع ناومتك ال نتد اشم نينفم :كونالاو

 انزل رضيت امالعل اريام ختي انا ىإ ةلالاد وجد كددزولا نع
 امرا روقئاماو ند 0١ ضر اعتبام!تدالؤللؤ هابتنيل| خعا كرو
 للا :ىفنم ثاللارلل لكاف نيراعتلاب ه ابتكلا وف ناف وهاهتلا

 ) 9ةلالل لقال يون اورق وبلا كرخ الا صدلولا كارفتت | نع
 | ناكويف لاجرلا لإ ص لان اناق لوح ثدت قاذكا نم ءاونام

 ظ ايناوعيف ءاشل جلا نص لان نافنربلا ع قرذتدايركض الام 9

 "ال كارثرعلا برظ نير اع نع ىوز نزبلا عيروتكي حالا كالإو

 َتلَقْلا و «تارتلالل مب لخزف ملص ءنابْقلإف كارما ل لجر ولت
 اهيرثت اق هريغ ارعتر وص داع ل انف عونرلاهدقإأب لو كرف ىلع

 لاب يلهو ىجربو لابم ا هشبلا و لال وقت ةلناك) تلافق كر

 هترق و ىلم اد ص وعنك هولخساف ١ ذلك كو عزف كم لعجا كا

 نبا نع ملام ل نع يحكي نع فاول ىإ ثعر يض ءاوور عبلخوثلا

 لاالكولوم د ثيروي ئنكل كسا مالا لع نام نكرللا ىقد سرع
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 ريعسو ُهَداَنَف نع ر باحو يلو نعيلثم كدزدقف كوبي ثيح نه لا
 وها رككأث اوبج نسل الا م لوس, نق ملعولا نضر بيس | نب

 قلاللةلعةناب جىزك) لامك ههلوح ١ فض مرض ال !نال ادووض قدم

 2 امتد بلر مقا اذا لكزمالا نص مورا 4 !اذمر يغش الف

 اكو > لإ ى) تفتلممل فرخ نسرتا مقا طرد ةدارمإ

 مار هلبل ١ ماقا رز اعد م مب لف دولوم بلواع نيب عاق ذا |

 ليعال هر فيحولاماقرتف ر وركا 4 ئبس كانه نكمل ناو نإ ١

 َ ةوقل) تد الز لع لرب ع عيشككا ادا الودايه شكا. سويالاكو للزب -

 وبلا تبسار له ل لاف الوب بل يي ىلحولا 3 درو

 نمو لال ععالال دف دادقما عابد ذوق .والإ

 00 ايدو 20غ لربنا هسا 00 2ا مولفمل

 لج نارا" نادل نص امم عك انفو ان ةييقع كا ىلع لل 3ع

 وا, يحل تن ولا ماج نا نال ةسالعير وشب لام لكذ
 كولو | ةةارل ١ ىدثكن ين لوهيل 13 لج وهت لجشلا لف «يصا

 ٍِترُثَو لزنوالص بدلظ ا نييفماك كو صوح 3اءاشل امازعص
 دئعر يسب يلع الا الدب ال ثامالع ءالٌوهُم مار صاوفيك نبل

 :ث هريكزعدال ا اب رومالا رؤلب نس ن4 نيف لوبقم لوؤو قلبلا
 مّعضوسلا ماهالا هركذ ١كم عولبلا دن لال ١ قيبال الدق م
 صنم بوه داهتعا»ل لا قفلا نع دفك# يشن بانك ثم

 معلا كاحرلا جرقب نوجا ١ د1 ١و ”رحالا تائب و كسل]

 يدار ءانل اج_ؤل لاب ثا ١١ ىكو الكشتم ناك ءاشن | رغب ضان



 يلرىت ىرج | ذا دارؤثالا ىلع ليد د (هنص رمال نال لاجل | جرش
 الو لوقو ءاسل ار لاحرلا ليما نموا ليج لالا اذاوا
 لجر الإ جنجانا للم انيقي باك يهظبل ناكل ' كلذ دعب موج ر ديب

 الا نار فهد هانا قل 019 ١أؤل قل اسلا كول لتلا لوبن اف ردن ُغ
 ى)ول ليشمل | كح ١ و انزع وه يلعردلا جر ريح اق دفف اوم 0

 قولوا لعل تاب ملاع نيستا كرري نا ليف تام أبا دارك
 صا لو كرالا يارب كتم ا نما م 17 ءلهل) قلتم ١و ىرتلا
 ى) نسينا لقآ دشن تنك لوول لاد نس ةرح ىلع الصف مل

 يبد 20719 قبح ىاذمع بتاع: ذا يئن لاو ركألا ببشلل
 ارت وقتا معو ووه 3 والا مف قوي 4 ذع3 لوم لع
 لفالا ابا ويلا بيعت لوول ل نال ليف ناف ان دنع كبل لعل
 دقو مالا رالو اف كولا بشن ىوابسس دف يثنالا بيك نال نا
 نهءلئماو بال يصو مان انشا اماو جوز تسر ا كويكيز

 علو نئوش و يوصت م. هزهلف ؛كذ يبدع ا تادجا ذا ينسف نس
 ىبرزدودل دححو قضت دياب ملاايلولو طاووفد بج

 لئلا دوعن 2 وبال ض6 يلا ملوح )9 بالا | ةبوتك "بوضعلا

 ميلثو مال عض الط" صاو و حلا وحاوو جوزدل انس الل لاخلا
 ظ دل | وشاك افلا نمو نمنل | بحاص ههنولكى يطع ها
 ** يسييصنلا لف ) دياقلا اه تلق اف : اسر داو ف ثلا ا

 داوم نيبال مدر ولا دنا تلف نيل كى اوبإ
 ثيك ناك 013١ يف ايلعردلا مبتشمال دونالاو تروككاللا

 ثروب م



 ااواج ور دين ذا كى زحالا غ عرب نينا طا رحاغ كيرلا

 بج ناو عسل نع هس داك نا رجا ذا باف بال ىئصؤفأ/ او بال
 نراك اك ؟ هولا فنا لقا اك دينا انكم
 با تن نا لاب وينزل ؟ركذ لوك ناك كا هزيبالم

 ىلع ْد وس . عودوصى | نهم نال تنس بيصت ريم نص ان و

 درع تاتا نا لايف انام ذولا و ةزوك كادت
 صن نسل سارع رنا لوو وهو ىيبقتا رم ىعزصو لس

 عاب فندي عل انك اب نسيت |

 قبل ئىبتل الرق فن ولوم هر اريم سيلا هادي لاا
 ىلع انب هن ينال طاح ئوصناو كولا ظص ئصن للانف هرثذ
 بصل ى ورانا لوب ةناذ رولا ياءاسبو مشب يلا 0
 بلاوديف يودالا بيست كلو لا تنا ولو سد تبوك لا
 كذالا ىلع ليلدص | وجرت وكيل 2 ١نبتلاك] نابنعإب نسميمانلا نست
 ليشا انا در وو (رككال لكذو ن غمالا ر دقب مهب لقانا بوك
 "ياذا لقالاب ىقنا بحرق هوم 3 ايي انضنم نيتفص نبب عج اه

 ونازاو «ريرقنو ىكيودسلا لوف رع لون أت دهمو ىؤلوب كال ١
 قدنعلاو يهلؤصت تمبلللو ىهيس ١ نتازن ررلولالاثعا' عقول

 نإ 6يسرعنم نيل سل ١ انت مهس ابدا ْْوعَو يبيها ئشل
 مف نع[كاازهو هو للا انناما تنبت هس قمن زي نو 3
 دكر يصرتالو بس ك١ ربطت لع بوس نضل راق ىلع عبس



 يلشلا هدو

 هولاو مايد [ىسن ىيداناىا نان لكذ و هسل عابر تكن يدلل كا مل

 ىلع نيربرفساب الك نعل جيم سمن لضايث ثا لع نيريرقتل|

 مدرس ئضن ئهثو ميس ئسل [ ظارف نا سد 5:1 نؤمالاسع

 ا ا ْ

 كرولا نيبو يب بق عر اذه | نصنل 7 [ئسشنوم ”نرنالا وة رولا دب
 داشف عز لك تيتو دعت ةعئلقتلا [دعن كحاب ترش '«. عز اذهل اوعد

 نيوسزول نذل بولا ىلع ةدولألا :لئم | عصور [ىإ طسلا كا
 ارش ترايزوم عيزلا:ج ص4 هيبرضل 0 جدسلا [طس ا ذاف ننلد

 دما اهنس يبو اًناحت ادع عابر ةقستلضاخل اناك لع لكلا
 شنخاو نانا تن هلو درا نيالا مَنْ عنو لاق كلذلف

 لكما هنن يصنع لرفنوا تنسو اببالل ام ويف ئضن اههناف شلت

 شحال مهيس ةمئباللو ناريس ؛ربالا نقب ام ىلا مل اموث | صول

 (ظسم نضنوو نمسا ولدا تعاد ئسئو ريسهو نبيل نصل

 يلع بزبو 2 نك# 'ع اههزفنانار رتل اوف نر ١رككا ىلا عامزسلا ظ

 ىهْسا| لَو زن ل62 احايس هس فانا :عن مهلك

 قل اكن لاك |بَح يدا د آن نسأل تنزشلاء

 ادقلايناد| ىو نانا ب ادد م ةللاف تنوهو داو ول

 7 كالا تربل هذه ىلع ث, هسا دما تل انانث | ةرعتكلا

 اق شنو نيأي دقلودلانال هلآ ١401 لاك) عير قنا لك
 دج ١ نيئلملا لحم ًةدح اون يكل ولن ارث ١س ةلكق هيدر ١ امم باك ]



 نسبنلا باهؤسل يردي دع ابن فاما عز مرفالاسدغن ع ىنخملف
 لاو نيا نتن ناف نيلاولا راع انعو ني نضن لاذ و
 رولكل) نبتلا» نارتعاب نيس و ابعاب نيت لا نبيها ئصن يعي عا ئمن
 يق دودو بصلات عزف عالما ل ٌمودالاو

 ورا مدودالا للم ىلا قت ا١0 ضو نبل اىضصآ هرم

 لاعمال بنتن موكا لئن ضر *_جكا ىف 2 يرصالا

 وح١و 0 نسحرا لرسم ثره>019 تروتذلا معا بلا

 مناد دع اندر 9 لع و نيجئصل ٌشيزجلل 41 51كاس اا ئش

 نوعدرا لصد ال هدا رض انطانا سلكاألا ( وه ثم

 ملوّود نعبر الا نم كر او جيصت نيِعَن ئيرط ىفار اس اانا
 كرس َىَللَن 8 صو مهران # بورنو 21 نم كيل 00
 رئعَوللاَع تورقتا اص تنبت ام ينو راقف معا ءةدوضف

 انا لكذ :لايلو مهسلا ايعسُن تبلل هلع اع اهب الا امس

 للا لصح ”ودرال7 ف ايضا ذاق لا ةرولألا :لئسم اه ينزل
 حن 0 لا ىضاذاف رصدو ُثوثالا كد سنا و ل ىف

 ولائم نم نباللو ف نعت يعمر الا نم بيعناصف اننا 4

 الا لمص نم صن ناك مل ىو باع لصح ءىدرالا أع نيا داف كانا
 تاع لاشم) نزف ةردع صح - 4١١2 اهدازبرط ١ ذاق اًصدا نشا هتف

 دنوتدمييم ةرودرل٠ لسانهم سنو شعيل اع سدد ال ا نم

 عطش نون هصللالا "نسم نماددل ناك دول ىف "عدلا ناك مدن الا
 . الاكرالا نم مستر نيو سيو ابف هاذامامرلع



 . لا اك "ميرالاةاغرض ه١ نردالا :لئصام تنسلو 20

 ألفا هانيزطرح ١و يمنا ئررالا بئس صاف ناكو ادد ىف د5
 بو ول مدرالا سزيدالام يصيب راصق ضنا امل ىك نع

0 

 مالا

 مع سا
2 

 ب

 ايشلالل نك و ءلوه كلكم اه شعذلث نعا يذلا بيننا ليع
 يؤهل ععتل ةرولذلا :لاو ع سين نال لات بس بيلا يخي فصمئيوق َللْزَك
 سئ الاف رثعشلل يعيد :خادزمتو ةضعت ونال ةلاد يو يلا
 اكقا بما يهل صن كانا دومقل اايذل نيالا منان

 هقالا بج ص َنيئدشمل | ٠ بوح ١م سيسل ن0 ام ٠ برتو بث | ْنيبلَنم لا

 ىف دليم الاقفا وا د ١اهأ نيل ١ "بة اسم اير قتق ع نانوكياغا
 هم بزجد اع ريم نرفل ىرحالا عافيدح ا

 دعاوفلا, َّط امارهب للذ * مسلو يىمالؤفر ندعم ا ىرزع١ ف

 . موعارصو لول | دعا طاش ' نم ىلا|صعان ثازقو لاما

 .اكاخا كت [ذاف لكاو دوقفمل ا 'ناك ل ىا سب نأ, ناريرقنلا نضإ
 يحلو : الإ_ىف >ركذ دع نزل ايصال ىبلالف ينص دل وو 7
 الا ىف ىلإ نصل فتون ثا ثولتأل| ملاوق) ئخإ نال لام ائنضن
 ١و لولو نيشنح د ايلوللو مودال اخون ذا ثا لاح نسل 2
 كلث قفوتو شذ د صاصو ٌقئاوش :ولب الا لازحال لاكا ثلث يم

 كلؤوعيرشلا رباني ريل كالولع نيب تكامل اف دكا كابل

 لضف بيع[ ضف در وا نّل ى] ئس ددرتم ضنا لكا تمام

 ف كاد لع ناْئَسَْجآَت دمرت لَآ ع ازضت لافف ينلكا

 الاى طاشلا دذعو نيل ثلث نيبلا هيعلارب كميل دْيَعو نحو
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 هاف نانا ش باه ديدص نيو 0

 فودال | زف لنمو ل لزعم :للينولو نيش سنك مكأ| 6 ةرلولا سال

 د لئئلألا ام مي اما عدلا ل ومر نم اى وسلب 5 اك

 انا ريزولا دبع ١و كاني لوفي وهدد اني تن دقو نيللوجرال
 نهلا نوح امءاشا,ر يتثد فو نينم عيرال اضن | لو روش لا

 لماع ىو عرق نس رص 1 عب اغالمر اما كقر د لكزكث رلي

 .قكدسملف اهيبلع يبس ل ناك از ىم للاؤف اهجرب انابر بلف

 ف هإبا شلو ءانيلش هبنوق الو تدلو نص انكرتم «نطنا ام ىلع

 ضلال الو ملا همم سرر ع تش ىبعنلاب دو نبا زف لحرلا

 ليو ليضنا ن١ لوالا ئعباوكا رع ريد ىمهدل وللاونو نيشلاوص

 ؛ صالعالط | نذ شرع ف رعدالو ىنذا نم ٌللُذ ناورود كاكأم ليزعلا
 نير مصرلا لس ال كلذ بولا لوقو ناخب هللا ور حرلا هام نع

 انف ايينع مينغ كارل ا نا حالا عون د ابتعاث ترد ليسا

 هش تاهلقا و كدا ازفاب ناك شلا تاب و ننس
 لا ,نسارم تدلوت ارم١ جوت لجن نا س بورام ٌقافتالا

 تلا بالتي اخ ول اذه١ام سعاد ) لاغف ضد نايعبف
 "لئفل لاقو »يه نوي لاضف دلجد هوك لا لاف ذ | صحت

 ظ لاش( نسال ويل قسب هل لاصفلل ثاماع اذ ١ ذا نيصاعأل

 صوور و ري هذلا ص بسلا تبدو اههنع دا ناثع ءاَر دق

 ىلا يلع صمامدعب للوتانإ دوهم سا ثيرح و ىلع نع

 قذف و بسملا نقلف ّبب قب امددبد مبفرلا ف قبب ىعتلا



 ىدحخرلا مي الا سمس 4 هركذ ا تل ىلا وتم لاصغن |

 فجرا بيصن ور نسج لع للا قكوتو قرا ال ع لش

 اباءذح اور ءارصنا لقا :نيولا يقي طي رثكا ا عهب أت انن عجزا 3 اه
 ىبال ولله نر قط يرش #لاف طايحالل لكك اوم اريورأسلا ظ

 هئامانا بم تيوغي امساع رطب ء/ىلب ةعبرا_ل بعامسا
 797 ا ملاوي رف دحر ء اهيعمل ابننكا لتؤ_رسرشلات د
 نم وساوس ننال يعرب ءاعرزغنلا 0 ماو انش لنوا

 دورا اوزلاةءاع الد لصالاع ورع درت عر و وجوب 2 نلا

 كيس رثك ترا تشو ا |شا بصيوقو دروع مرشحا

 واثق هزع اوبر وسو ل نعى تياورلا_ءصاد سل
 ىسالف هرديلا اعد بصاو طن ع ةعبرال ىالو نال كلو
 ئادتلل ىودو [شنا : هالو ويدل ل: ءاذج ام اع هيلع

 لااا صأح تبرداطاواننا تويز انتى نع
 تلال مانعا الو كتد وفرع سال*# أوي لظو

 هلو دف انماو ال وألا جاو بو ةارماسلت *دنالوا
 0 ةءالولا ن زفر مساءا ىوتف راق نالت وب ام
 تشلامتر كمجواذا لمعل ن4 اميقبا وو رق
 ةاساذأ ذاتي "دمعبتت 71 تار
 ليض !داعلا احب ليج ليدس<بوقلل نبعب ءترولا

 لماع نر الف ح نيطقيل_زلحول ماعدا راك رو دامب
 من عايد اجطو درت هدام دعا ج6

 ] ال كولا
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 و كافالإ ا ل نطبلا 'خامانا يحال أذا لكا بين هربا
 رولا امهدحد و ىلإ عض بال نق ثلا نيد 0
 عمد ماك هررعتم دعو لولد دعت عي لص رق مل 7 أ مرم ل يش

 يا ى الا ارث و ل قعر وص نال عل ارث هطاط مودي

 مل نإ لان يخ سير دغف طبضب املا / لفن شلي

 رولا نم لفل دأب دق١و حطم#ي ميلم دج ككذلو انو رثع
 يلم ضاقلا ارك فاضل باور قلوب ل وف لعد | كرف هع

 ابها ارطنرماو ن١ ببغد بعد انرلاوفو ومر ةعاليفك

 نار زوو ضو انس كيل | ف١ كرا جعار انش انغزج كوش

 و ثمل | ىئع ١ ضمد لوالا ءاوق ا ثرد كاف رههو ير قبح

 3 ل ليف ف ص اص دنع ؤلكأ م“ .دخ ءاو و ىيسشتلا نبإلا

 كا تدرلللا ليالد نبت ذا نال اعبج م دنس ليفلكاد موب

 101 لك) ءا كك سالاءذخا صئصمل ١ نع داذ د نزيمناك
 مرد دلولاب ةءارم ا لك تقاحو لماع ة«ارم١ نلخ انإب ثم بلاس لك)

 نيمرفاا ىفاشلا دلع عير هلو انرنح بسم ا ندم
 لف 91 سدشأ :ثسل رش كاح والو لبب) اناصنل لكل نه ةلات ديلا 5

 كلج ل د تدقتا راقب رق كوم ةءار ايبا كالا
 نسا عرلولا نوح ى نال ع ثروت ل ماقاو تبل امدلولا
 قفنا برقا نكمل ذاف ثر الا ىبنذيا دارس تقع ف لات
 ولا لكذ اد وم وم 6 لكاذنإب ص لكا تده كوس عم ندع

 لولا اذ را كا ةدم لآ ايزللاب تاو نآو تحت 3



 ن اك ولكنا لكْزك» اجا لكدف ذ |ليق نم الع كر ئال و ثيل | ئم

 ده ةدارما رقاد نكو ثاريصالو بالو توماس
 كل ؟اق عنة ردلا ءاضفنا ف دومَب نام ْز دبد ادهن رع ضي ا لكا

 اهرارقا عرق ذا منع ثد ديالو ريال ناف ( دكأ لعن + دلولا
 الم اد ؛ءاوها لرل ان ؛رمحاص لى كا نن١ 9 تيم ١ع نم نبتول لكأ نا
 نم رولا ةءارعا لكن توث3َ تن ز وام هوغو ا هرهو) بل م
 لال نيك| او رلولا كلذ كيل وم ا نار ام لق[ ف ارتتشلا كت
 حلال دلولاب ت واو نو توم ا لاو .لعسلا' 0 دوت و يكد

 كاان ةزوفالو عفر كَبَجِلْذ ١ كرز لقا ةدعلف[ 2
 قلعلا باف مان 01 51م رئ تاوبل | نامز اي هدوج و ريدعت

 ديب بما هائبنش تابئاتذورثل 4| تافوا ثكأى ا دنت لانه

 كلو ئم تباع هرلعاس ليا ن4 | داما وع جالا غفت دا

 لام لا بم لي نا والا طنا د اشعا 4 ! نيف تره زمارؤ ىبفلا
 كفل | لو هد وح ود نوْنبْوَح نود مؤ لعا ةذه لقا وغام دع
 . مللعت امم دحوم نإ تدالولا تور ليا ةوص كروم نلرط و

 لئازاص نافؤ ضع لير وا ليف ا كب وا ىلالعوا خوصتةوكا

 00 شل نال كريات نام غل تامالعلا هذف ع ىئلر هرب دلوَلا ا

 اح تام لاكن و ثويالف نبن يربط 2ك قينم هرثلا ٠
 لكذ م لالا وبه. رح ايلف دا جبل رثكالا نال تر
 لات لا م ,ثعردلا ضن وباح ه١ ورام

 ىلا ليهتسأ ىذا

ر طب اللاو لغلصو ثزو
وون هرلدام لقال شلآلا خد
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 - ا 1 ديس سس يل ا 222 222222222227232

 معا هر رص تعم افلا دسار جك ناومو اهم كلولآ ردنا
 جط ناو ابص هيلا زعدق ذأ ةيريل يحوم وك هر عراد
 .لثكا وص لا 15) كام ْعيضتاو لضالا ثمن لكذ اه دق)١

 ليدل ىلا ف ننرفك بورت لكا انا رادقتم ع ذعا نريدقكلع

 ب ءاهدح | ققو برصأف عزك, اهكاولناك نيَندَن ا عييشن نب

 00 لدالا ب © يمص ككي ضاق اناس أنآ ةرضآلا
 ملم لرسم ترون 11 بلم نم يتبل ن0 نمبيصت رف ممل

 بيق ضن) برص ١و يقوتلاريرقن لع ىيؤفو 231 باشا رسدشل هع

 لكذ اء يَقفد وا ةدردد للم دولا :لئص نم قاس
 سي ادام نهوعو نمو سنعمل  ثدارب هن. اذن كاب دبرقنلا
 ليل رمد فذ نينضالا يظن نال لضفلا ملار انس ضم | انا
 اللمق جما ثال توج قدوة رصاو

 بِصناَو وق وم نيدص الا نس ىا ينس َقذَلآ لضفلا و نعيم لف
 هنئعوا وس لم لهل ١'رم نوم شا نال قرا

 ا ناك هاشم لازد لَك ]سيل تاك هانكوك لول نابل | ىضوتف
 لجل ظض ايف لصعبلل قمم ن0 ناو ديف فرقول يكن َنُهَحْلُحَأ
 ٍثمصاو لجل ىليعبف + «”قرولا نس عوفم والو ضعسا كلذ

 كارماو نولاو شن ١ 5؟فبمىيبصل م وقوم : 01م مث مثاولا

 مال لآل لجل نإ وقل ىلع يزصو ؟ىجد |اسم رشم افؤالمام
 فرش و اهينن م دزالف ٌقدامو ناساهصرلو ع ع ادعبف عصا :

 لىلا وص هتسددلو ءقدرال وشو نرسل ١ نيبال نيتاوككو ظ

 يجو ديو

 حلو دم نإو

 هل ل

 ث

 ملح د 2

 نأ

 امهضاناف نعل

 ١ ثرى
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 لاء ابرق ولع نيرطعو سس نقلا و طع زظوهو قابلا كل

 لوعلو برسم ىو نانو كامو عن ربوقتلا اذه ىلعادب هيج ١ نال

 ملل ةوزرهلو شان سودالدف !سيزعو وبلملا نعو يدنا م

 . دّيلللا ع يمتلا ىدرع:بس و شع تل يئالا كالا ىكا مص تنسلو
 نلوه و م زم نال تلثلاب قفاوت نينعو وبسو نيؤعوودز ١ ذعا

 9 لود نم :بائوه و: ىو يصدح 1َقفَك نق ذافاىم ىف دعل

 سو َرعتتو ئامم اكاراص ذلا وح" 4 املا نم ب ىلن

 تيحلا ام ذحاو لذ و !نبزعو يبل ةدارلل ةددد درا قل ىلع د نا

 و ا اذعا ةرركألا لكاس ة )را هس اهل لكذ و ايون دس
 5 0 ٍتِمَمإ ذاف تئرعال هلت ربطع

 اغباودر اناومو ةرودألا لم ام يبوبالا نم كيم ادولو ؟يزر ذو وول غيل

 ثاارمل توا ين دعو نيشللو ٌَسَسْحاولب قفولا كلذ اي 4 انيرطا ذا

 اين "عبس معا ٌنونالإ :لكم نئماهيماهس الال نورَعَو يدلا

 برعوءودراؤلب :بئائوهو ةرولزلا لكم قفو" 4 تبرم | نافاضنا
٠ 

وت و نان |[ينوددلا امرماو كلا و
لا ملمس صم (يثم كك ماد ا) نو ن

 4 هودو

 ريش ارارص بن وهو «رونكل | رز انئرؤكدو (هانيرعا ذاق ضن يددا

 لقال ةقزخو جتنا دعولاو جاما ار ىطعبف جو

هف أ نم يمل ١ ننىقودرت تاوداورملا ؛روندك وبرد فت ىئاديضت
 و

 3 هاو كبت ئ نقود يللا نما ال١ ئصنلا نم لضُفلا

 ' لقد هيثم كن ولك يب السي يطسلاىا مف: «ذرا اىلودالا اص

ني ا نما قوي دوو ناشاوهو نبِصْلا
 كا دف ه

 2 ميج يي كتييير هو



 لتعلم غدبلا لى تبدا ينقل يا !هوجالو «م ديلا نت

 مقص فا رع نس -ودر دز بيصن نيْوَح' وقول اهل كلذ 3
 يو تاش درا ردركت نود ريدقتلا ازهبراع نو ؤب ان )هبل لقا نال

 تزرتالا :لئصالرف وزؤلاىود سم ٌؤدام (نَبضَنُف-ودر | ثونملا

 [د١انال رسم سلا -وجن)و يت لم ليرئع ذأ قابلا كك كا ولو
 ملجأ“ عدر١قدادص9١ قال تسنسلا 9 :ريريساسا لك يف ايلا اهم انيطعا

 عامشلا "قدرا و مهل كبشدا رش اعستال ص١ هس هدر ليش اأو
 فم ببصللا١ذهو ةرولألا :لئس قفو ى آيبرذع وقتنا نقسم
 ظ يت يسؤعأل دطلا | ذه لهيإح ناصف ملولا ءلكم فو ف 2501

 ناوثالا ىططعلام رعد هلموف ئاستآو ىنوبيسلاو نتاع نماهك :

 اههناع جو تام قالا لكذ ىا وهو 3 وووم تسلاو «مو121و

 افلا فك ف ةرح 3 نست دلو نف دحاوو من ام يس ١ ولا نذل

 ليطع)و ئبودال 19 ”موؤلا نح : ي ين لك نلعح نال لذ و تابت
 يفوح ١وفوتلا دق كلب توم رروةامع طباع اب اما ظ

 ايدركو اكو لام وقوقح رىدؤداموج نفق ”ثودال) ربوقت لع
 ذع) ثوكالا لكم نم رهبصن نإ بلال تدائبلاو ١ هتيئنلا بيصت
 وفو ةرولالا : لكم فو + ترفاذاف سعتشل ايردكو "وبل ام

 تشلاادينم تش | دفو نفح ف شءو بانو ل امهيب هب ّي

 ثدبكلا نهد رشح ج 93 هوه دالا ىابلا لا هضم ىشعذلل ثم
 3 أد 0 ناف "لاو للذف نيودع اقتل ذاف دولا لعب

 و نيس اوج نورا قف و بطاف قئارم نيلورو عدملا
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 مم
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 يضف
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 . حسكاو

 :الارم لب وف هوم (رينس نكمل ن1 لئمل | مم ممن عبر ىف ضع تما و
 ن6 لصح يشع تسلاو نيتأم ا عجب نلؤرلا د دع هيج شاف

 ننام يوناو ةوإ ل طع وز ؟صارو نبا نرتق 9 لم ا ييصن

 ظ ا كيلا ؛دثلا ةدارملا ىطعبىا ْممِصْنساقوقوم
 نيبصنلا رثكا شو نوزعو ونمو اهبل لك ين ولت وما لم ام

 1 0 ا اي ايد

 0 هذا امودّؤامو هرشلو نيمو يبيقنلا ثلا اهنم لك يف ةررك
 ْ ضعيلا يلا فدو .ودراو ”كاموهو تسبلا مذ ذخ ١امؤ :ورثل «الوكش

 عد ودمملا١ ذه نت ع ءوسلو ثامو لب قح تنبلا انينوخ] هلا

 خلكم ا يصلان إو لييلالا ظع لزم وللا مييع ْعمن) ذ الو الا ظ

 | تاام باع دع ل صاخلا يناو) نك تدلو ناو ترم رع ئرعام

 نياونالا و ةءارمال طعم انيمازلو ندلو ناو كال لرد ندلو
 -ه

 ؟!قكو ور َوَعَوو ضن 311 بن طي و مقل تاو قوم آن آم -

 . هس

 الم (ج

 قيمت م يل ليم سعت دوخ) دق كد اكاهدالا قس ِوْوَعَو مغلا

 :ةلكاوصنل ليرد هد درالاو ةيالا 'ئىقانلاو 2 يو اد اموه و بكرتلا|

 صفنو امير يلا ويم ملانا صن امنع تش ذل هس رصشوفو

 راذاع صرف نوعي الاف را ظرف ر يغش ال اهب لنا ذا هيسل 11 معاذ

 لو وصال 0١ تكس يكلا ةرحلا ىطجنالأف ةدارقاو هد 56 1

 1 دكا زلاح كوع ١ طقبلاض 041.51 ةجراولا نا :شل) ةةاريلف تاو

 || ذلك عمد زؤنالا لوككم مذ نقب لض !انال ئ روع اف

 ظ لكا نوال اوك علا# 21الل بالف اخ اواو ةلماع دارصا ترن .

 سا

 00 د57 | داهيس نسير سس ا انه. ةطتتنللعب ٠ م ةحنييورتح -.و



 قوما لشن ْمرولا نم طر سعب لعن نيف وهائ ١ اًعباس هانررقائاشا

 -لاام زكو توما ْموص بونالو هرج عطقتا كلا ببافئاوفو

 وق, ورع نوثل صا ثم ةجرل الو ملاهي قع دوف ا وقل بلا
 انش 'ىكملام تابنا ن نور انايمام دعنألأم ءاقنإأع ببتعمومو لاما

 نعرف زموفو انرئعتدارما,عوزنبالو لاى تْنِرو نول تب

 ظ قدما تاو د سيطب لاق باو 20و

 ىبنعك 40و ربيع مارقا نم صآ قمت# 2مل[3101,21لآره لل

 ماهالا ينازل للا ال  يوالارو انا دلعلا عج ذو مارق

 القا و اببَم ر اههل)انال هرط  طارقا سبقت انا كاملا
 كرو يقع جرح مف الارق ال أ عجر ابنعا ضنا رث نا رلبلا و ىبلاقالا

 27نق21عو 80162111 ر فيك نعةزبز ننقل
 مل| نم مم ىلا يس يساء ىبس اذه و در زعم و دلو وت نم

 لوبا ببذ اعلا سره و ةهنَع | ذه نس ليلادح | "نم شيكبال

 يجد كام ئلولا لاو رش شمو دام ريم لاقو ,د]يزتعا الث

 نع لور و تسبتوم ا بتلكا عا دجول مل نان اورد تآناق و نس

 00 نوع مع تدالو نم تس نام ىعم , اذان ئميل

 : ايدي لسبب يم :0و ةلام نم ليلادعا شيال دا | امر 5

 7 ةلام شس اع الاقي ءطش ذه معلا لري ةح د دووقلا © ناةرلا

 تاي 9 اهلعشدإ ازال مكس نوووضم لافو نيلمورس

 بلك لعاشرا رمال سرنا | عوض الإ 0 ةررثلا ماع

 شاى | تضعي به ذو وتغلا يو شم ان ولا (امالا لاف

 دف و ب نى شو 3 انتر ا .٠ . نهض نيسس ا«



 عل اَفو مالا هزل رائالا « بوهشسلا ثبرىا خ دز زاك رش نوودل ١

 َيقاشلا به ذيوه و توم عامالا نينجا لا قرقوس د ويلا اخ

 هش نمرتا شيهيال له انا اولا ىشفس هر ىفما ذا لاو ماك ظ ٠

 قبلا نا مولا لاح نيد وموملا نثر وولع ملام دو ةول /ك ةدملا

 مال مال ذا لا ةملا هذه لاير قفل نيرطب
 كلانس و نازبف ار شعا ىلع ل:ةنهط نمره ضن لو سد قك] بسه

 : مريعرم + رعأ فوقوم دوؤؤك) 2 ءاشل ١ لبر تحهو ياىذلملا مق ةراك
 - قيم دوؤفما تاكادف دكا 60ةروم لانس بقل ققوت َتَح
 ىطج يهجم الن6ا١و اك اما نقوب وب لب ئيل بلا ئرهن ل ايضا

 ودوؤؤبا تارح لاح سرقت لو سبع اه لق حل ا وفن ام ينو نحو كيا

 | قلعابانوحوت] رولا كوع كو ةدْمآت ضم ذاق نام ]

 واهي ثيبر ويلا ارش ثال لكؤي حنا لبق عضم تاديم كيالو توب
 لاما رج ناقوقوت ةاكتو ":نولا بومرعد بح ثراوم ا ظ

 0 لاهم نك ل غوملا للُذ يق ذل روس ترو ل] درت كروم
 ظ 7 ناكام رولا ذأ نيم لصنما ناو ميل نيابح لصف اا لك

 8 ش ناو قص دش اص ىرتوملا رمل انا لانه نك يصل نم اوقوم

 اجر دفاعا ١ وهتقت خلع انآ زفو اهابن نه نون مك

 ره دن[ ءانرذام لونا قاب تافو عفت ثلا 7
 ظ 7 قفو بش نوف اهتااف تافول ١و ةويعلا ينك ال نانا ظ

 0 اف يالا '# هبرح | بسن بانو إو نرخ دنا يج ءاجلدتا

 ا نس رح)و ليك. :لللا ريض ل/نيدبص ولا ىلع بضل ند لصح



 -لئص ع اولا لهم شل لار 0 نم بيصن بر من نيري فلا

 ةودعلا "لكس نم كيش ل نم بيد تطدو ىقو 431 وسهلا
 ' نه نساص ا٠سزه ف لس مايقع و ىف ل١ ت فول ضا لئص و
 نيلص ىلا نمر اوه اعرض ىل | ثدراولا ىلوعيم :سيرضلا
 ريان ثايإإ ثرالولا لكذ بصل ضاؤرفوم يونس ل ضفلا لدعو
 لئا> مالو بال نيتخ او اجور الثم تركنا داف دوؤعناز اع
 قِلياَتَِص دوؤؤللا نوكر دقت عط ينوّوعم ملو بال اخو نبت
 معبرا لوهف سام ةلئدل اق هاثدالا نيتخ الثو ىصنلا مولا
 ل عزرلا نيت الل و لي اع بك ئصن موزلل هدول رفت ل عو
 اذا ج الل صاوو ج كلل دقو نان | نرَنلا١ و ىلع للا

 لكما لص)#. يفر الا برسم تاوط١ عر اكهه 2 يلع مسي الف
 نَضالل نام ا انانثاو خالل انانتا ١و زل اهنم بودر ند ام هل

 وفو توي بر ط اىتضالا قد ' د وذفلا تويفض١و ةدحاؤ ليك
 ظ ولا بوبحس تعش )وعول ال نم نم ئصن جلد ا جورلل سبح دوو ذ

 ميزا ص 2و هسفنو لال |وبالا يببلا صم الف رص لا نح
 حرم ضم 7 ل هوه ىتانلا ىف ثان عاسس ا ةلثالا نوجد الف
 سم تافولا لكم و ل اك نص ةورحلا بلم ثال نست ق نس
 ذو نيضو دل ٍجلبسف يف هلا ىجيدصا بيف مي ارص سنس

 ضوء تاؤودا لئسم نم تيزعاذا "عدنا ةويحلا”لئس نم ج.ورلل

 نافشلت تاوولا اَكص نم نر ىزلل او اييشعد اع هل 0
 ظ منال يعد 0 باًموه و ةوبصلا للص ىف تيض



 مبشلامئق دو لي اىل) صن اوط د نءاص( ىلا لق ا افهال برذعو يودر

 لصح بسلا ارض ذاق نانا ةويحلا لَم نم نضال ناي هللا

 طويل انما ىف ترض ١ ذاق يددا تافولا| لكس نم يهل 24و شعئجن

 علط ولع" عدراوسو نسلص ى كفا ىبلا بريف نينو رع لصاما

 عم لشعب اك يوسع نم ىعاوت عبس (ونم دعا لهلاف' نيو ةذسلا

 ريكا لاس ئالاو نونو شاع نيتف الا حروزلا يلا قرقب ام

 علدرا زلال ا مفدي ىص هرؤقما ثا ىهلا نا ئوقومرثعنانوهو :

 :يدراوه و ماا نوتبف ابوذعو مين اًعوط عاما ئصن لنيل وقوم

 لن لمريم نينخالاو لإ نيسركلالا ئصنل ١ ةولكد  هلل_شع

 نمو لا ضع تيل الا تح هلا يلا عفيب مذ ماريرظاناو نيشلالا ٠

 ظ ع ادفف علماناو يو ااه ورا عبس ةهلارال مي ابعت 3

 تيرلا طرلا تن اما ذادترملا + لصف انورعو -مبراوه و وضل ئ

فاى ىضاقتا كو برطار دقوا دفقوا تار ىع ظ
 مؤ يتنآاف 

 كتيب 4# وطون مدر ةربتاامو نيدامل تر ولو نالما

 ويرسل ثول اعبج نابل دندو يح ىادنع لك( ذه لاما

١ قف الا تيب 1 وضون يح : انابسكلا ٠١ قت ثلا دنعو
 قلب يلوق ح

 , مه طه لع نزعا شْن عياض ام ادا نيطبضألا لوقو ييفنلا

 هلك 3 هور مكى ير دكر لا انال ااييجر يمد اويلول ىال نضع ع

 يدم ىذا يلو 17 نيببكاللف مات / كدووص ريدم

 قولا :يص والو تترولارهالكف ءاضقلا يزيل 4 فالثث داوم ويد

 ليقف هك عرامأل ذفز تقواي دنس ليتم نوم لص الإ نأ ٍ 5-7
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 ناو دنا ادا بوقعلا خان لصالا الاوان ضع ىف يلم

 1 6 سب 13 ةتتحن زجل فخ ات ا: صيشسييسهيسشتق ةملاا
 ل 7 ديو 5

 ١0

 دو ليش ل | مالم ناصز هب ميضلا امن ثدروتلا د نشل

 - شم نايالو ملكا ولهان توليف 2 لكم 2. ن وج وم انك

 ملك و ووحوم نمل ذا مالم نامز ىلا دش دنت مدر لاو هن

 و نوقإل املا نيتسلا اًنر ونا اكل كراون يضَقولف اناعرلا كذ

 للان هوه ورشا مالا اي هلاي ليضودف بر ارازب ق وووهل تنك

 وهن يشلا ءاولد ا "جب ةدنرملا سون 9 يبرم ثربال كو كك١

 قالخ الن نيل !يتنروت بغا رادب قوما لب نيدر'و1 نصالم "و

 يلعن الت وع ل١ رثم يل اًبدْنَع نئقندل ةون 2 نال للذ و ّن صا نس

 (21 وار اثنان برخاوه و زم عقدت نوفل طرلا + نع لدع

 ظ بسلا ردو لكم اهيلام :ىصنع كن ل 4 كزرمل
 ' ترإردق ةدرلا ننش اهنالاص وزلاهس ثاريماد غن0501 ايتثولو روف انمنلم
او وقيالف كلما نى امهر ةصئرلو 7 ش١

 هرب ةشكاذ)و مرلاة راقد 

 ظ يديم رتل ا ادتظاع : 6-0 بركا

 2 / نا

 : 0 وما ١ سس

 لعيون راد لها تحال لكك د ئكو دنا فنا نسم عع ئ
 2 تيبنولم نالّزخ* هول ْس م ثنا دت دوما اماو نييلل عا 1

 ”ةومعررفلل ثرالاىهملا يلا ءلصلانق,الف هداسر ناكل

 كنا يلازقتلا ١ نم نول للم ال لشرع) ناو قحربفب كافلاب
 "ب

 عيان رس بلف مالت ع | يلنوهو بلك ثاربكا ' هينمدو



 2 لزمالو لما دبي احلا اهل ةدقر ملوي فاو نس

 ْ ”كايطرلتا طع ىمجترازز ذر 2 د ْ ظ
3 
5 

 2 ابر صجإب هم انلها دترا اال دم : اهيل تسيل اهئ ال وخ١نم ثيرتال
 علتارووطب هصئاد ت دراص مهد ايد نال ثقب نم هطد ةيرلكا تير

 ْش نغنارهح ل كلو كراع د مهرس اه نعل طر قكياب اصاف ويح

 ٠ ةلقصم نم مهعاب او دّيرإ ل صان قيح ىن يرز 0

 ١ هيف سن راو ك] نا تإياورلا قلتخاو مهر د قلا "لام هينم نس

 5 كفو تدر فو مراوذ4 ننال فض ل ةدئرلا لام

 .. الكعج لباول وم ٠ لكورهد غ ثدِص نل ثاريمالو ترب راق دنرلا توه

 ١ 34 اسيل نا كورو نم ثربنرلةدد اربد ثرام فولعْم لرلوا تردعب

 ' كلالرق مدرع قو نئل/ل وسال م ةدئرلا تقو ثراولا ومو ربه ثا مع

 + ةياوانا ن ىتجنا ا يمالا رشد نعيجج كفر رول ْنارِم ثولت لب

 3 وب د ححتدب دما | رودوم اناعو اومن امو ) لبق ص

 ثدريف تراقب ملام نارك ل ايناس غريس لآ ملك عع يسال

 ٠ وز نإ كيلا ن 6 نب) مزعل رار له ١م ركأ نال نم طرردو

 0 رضا مع وطه رخماؤيال كريس لو مه نيت ل عدلا ردك ذا

 ةتيالابب قرط فضالذ درا ككرف بذ ف قراق ناف ثاريما طايطم نس

 شنو بركارإ دا دّنري كرب انا سو فرغ ارا قفل لستار د

 00 7 7 متدر , ليد نا اسرح ضي ايبريدقتل )ىلع زماف اهي ١
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