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 ! و رولا هلال ل واجرلاىتسسب ارذا 0 عل - ايضاح نري ناو دلا لاساوا تي دلا اشنا 0 ىضداولاذإ تح و و نيمأ دمساو 00 ظ ْ مول ا يرلا وح رمالملا مامالا -

 0 00 فقالخالا ساطلا ينل ايلع 7 قيال :اولهيو 0 ولا ن اواو :: كتاب عيمجإلع محا 0 ر_ 124 كلارا جنو 8 . را رانيقر وقار و غال كيري...” « املا شعبي عزلاومن 1 رخال بج وش مه ىماي نناكيشاكو "“ , عرفو ٌضِضْديَ ا 00 0 بيلا 35
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 اللا طكالاو وذ 1 006 0« ل ديخةداسلا داو. 111

 ظ 22 يع رلابو ورشلا# : "1 0

 ما!« طالما. قيل مسيرلا يب يشل

 يات اوهف :باور غو م1 جاودو دلا مسبب لوا ةيعو بيل اب يد

 1: د للولاد فول اداوم خلا الىوللا

 تالا باثكو داب هدول 1ك 5 دل اورام هيجل

 بسانيياذضو لاعلاانفو تولا يوغي لكك ءاكوماوولاواقبلاو

 ا هلا قرد ةاش دم هيام وشل
 ءاضقبف وحيل در يرجا ماكو ىلذ نم لتعرف الذوه داعم

غلاو ةالعات ءللاومخ بدعو قحلاوها لن هردقو عن
 أ انانمآر

 لعفالصلا زجل نماهطع يئن ءاضلا| ياو كولا ظف كسلا

 ا لع دااَصيِنَلا

 ىعسا تب ىلا كا نعف مد
 ” | كلا نمقالسلا ١و لمس أب

ا نمور انضتسالا اللا نمورهب
 1 ةلاواعدو حرمت ئيشومل

فرلعلا 9لهأيع مث بطللاونب رد تاه وني مه
 ذاع ات

 يسهل اااب واو رب“ ”ينعاام م الجال ملا و لجل

تينا ءضيازلا فرس ةيدور لهو
 ا يص دل هاك 2 

 وذل 'ءىبمالا -ق داصلا ىنلا نع
 تيبلا را

دام“ ث دودو: 5
 م بكب اي محل ا

١ 3 



 ملا

 ظ - ” مهم و نس ليقول 2 24131 د ا 2

 .ةزيجو : ل: باهي مةزوجا نه تيظنوفاوا
 : بأ زا ىلا نتقاذاير نو 5 ؛ ل سانام اونا

 تولإ ون عدجلا نما يش ةنيلالد مق نا وحدنا
 ُتِيِض'امب ىشرلا يتباو ” ةيع عننا نااهو
 1 قصوْمأ 2 5 0 يك دلالاساو

 لاملاناللل نيزتناو لمعلا |يذ نلت الف علا هخضأما ظ ٌنيموتلادلابوجرشا
 لح دكر رين عل معا نال 9 + 5 !اما انزع تادكطمجال
 ب ا توي ١ لنزع نوفعضصل هيإنملاو هريكلا ليغ
 0 لرعلا ىلا تايالل ماو يسن الج نرخيالا
 1 يلا لع يشوف نازل نوغد يدان عولانهاسا وابلاغ
 لقال را اول يلع يرجو ملسو و يلع اص

 ىعرترال اواهيوأمت رللا نبل نم نان جيالف كنب ف ينال 1 00 يضويتم عمازيلو لعل نضناهنأ
 ةظااةديبلاو ار يه ل نمجونلازهدالا :جاحلاديلا
 ا. لق كارما وما وع مشلول أ ظ ياثلا يارجلا و 7 ا لولا ياسلو ةماخلل ةيجولاو
 0 للا لج 13 [مق ةريجوويبجلا مضل اىصقملا
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 دع :- حت



 .٠ 759ج ا ظن مب 5 اسيا ريا #0 غ1 لااا ااا ا 0

 0 ا ذة ايق نمو اهب افياديغا للا تحت 6

 ظ 0 7 | د يالا أك نيحو'
 4 ظ يل ند اهلبق

 فقيفوتلا لابو 2*سلا#*" /

 ىفرنو هرحاذ ا سوقلاوت ولا ضو لاَ 1

 4و لاذ ةقنمل اولا هي وف ابشلا ك تءاكأيلذ هجاحل ا .] 0 7 4
2 

 توق نمّيكمطق 0 1

 ظ ل3015 كا و ثحاويملا يلبس !بماب

 0 نايشو ع تلاع بحول

 0 0 وأبو كاحيلا | لا

 ا ذو 5 بلازما ث ايلا اهم نانيبوجو نيككذ 2 0 كا

 ا 0 الزل مكانا ذهل ملئاربمب "ا مءاناز ألا 5

 ب نحف ود هرم ةوعر وكول
 2ك 0 نوادر 3
 واكل بهزخالا ةيوبام يملا“ ا
 01 نيرا 1 1 هان 1 هوزلاإتم

 ”ليفو لجل نم كوتامم 0 8 0



 فدل هوكاك ذل عواد 2 ظ

 انيدوااهب 0 دب نم كابس ىلا 2

 لم الولاو قنع تعا نللولا سو أ ا

 ذب هلع تامأذأ قولا نبعويمل ا ثويف ينل 0

نؤوُما ا يلا ااا ايلا ديس
 لق

 فتيتننلاى اين ل وزلاو

 ممج )ف ودا دجال وأبدا و مهبئبو ماع الاو ةوخالاو ع 5

 ماسو ريحا ف لايشيناوا مايم ا
 0 ىلاو )م ميننبلا ا يمتلكها

 ظ 006 5 ماهم مل عسشنيب !يستف_باهأب: لون د

 ا نالتخالل اًكطق توكيل سانلا صرح
 قدا

 طخ نس هجوم نعيم عهيضصجو ةرثعإلجإلا نمار 9 اولا

 ا 1و2 الانانانضو باللو ئويالل ذالا ١" لاتفإن ظ

 ا عالاانبأو مالل بالو بالل الا دا .ذدنباو اوذديباقك نكو

 10 شعل اج 0 نياونسوبالل ملاذ بالل

 يئاَقك دلارج ناك

 مينغ اللب ياا مكانا ا

 00 00 لة رار عرار يع '

  نأذ

 ل



 الا نمو 3 00 حالا كد
 ات لاددألا كش

 1 ءاو تخالاو تبل“ 1 َ هم هس ين

 ينعم ةلجو ةجوروُم . ا

 بيقلاو ضحلاو ذ زوج: ييعتلاو ىضزلأب ثيالاو

 «”قصوت :لارخإ د9 0 :

 اا نولاو مقل بلاط أوي ولاد

 هلل اءاشن خنين قلل لولا ما تربل هدا

 قلد ,كذأه عيججو حم 0 داقمو حاوح ال صان دنعأهذ
 نبايغلاو «امأو مال قلاالا 2 لاجيلا
 هله ىلا 0 مال ؟اويؤل اوداكاذأ ١ خهولا نءاو جالا

 ماخالا اعوذ مازولا )ب ططخ مالا ودا ١ذا جؤئريال الغلا

 00 مالل لاو مالا غالا نبا مه
 ديا ذاك اراناملس و لانك ةاإلس هيل ْش

نا مي رولا فينا اوااذإايب
 . 

1 ّ 
 هاو ليضؤفتلا مدعنم ترصاة لع وبس نيزماو

 . بول ضالاو نول ضال لاين ال شعرمعا

و ةالوملا ةالومو ةالولاو مالاايق نم لجلاو م اللعخالاو
 دا 

 يخأي ديالا ]بق نمي يطلو يالا تفدلاو الل تخالا
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 0 رلاءاش نا جهتلدا لي وانت دنع هبا اومذع)ءلللا

 لا الا ا 2 :ءلاشقو

 ترالاوٍلغنلا نم نكمتيلديسلا نمار ىض ١ خامل دال زا 0“
 25 ماجءالا وذ نارل مياده نمو بعمل أنأما ضؤلان اما

 طا ةطناطلس نإ لاول بعالم ضال ميال مل
 2 يكد يلا بعدن اذ نيجوزلا غض يح 0

 ظ علطصم يش وا ثاريم كل ذ لهو
 0 دزلاريغ ضب نا هي ا 0

 ءأغناولاذ ينيك وأيا يلعب هاضؤ الخل ةجوزلاوا
 تانلارلو ضو م اجالا يوذ ىلا ن نم كب 75 ناواكدلا

 2رالادإ وو مامعالا تانبو# ةدخالا تايَو تاخالازلوو
 مهب لذا نمو لازما هلال و وزنهتلاومالل ملاوم لابزام

 سقم مهضهل هل والك م أيف)«زغتلا له 20
 ناممشرو» -ةيك ايو دب ىل قلي نم

 د رللا ا

 . نه دا تولت ضوزالساب
 2 رلاو ئمنلا؛ ع :١ كشنال نس ضوزلا

 0 للا ضو يه ل ندعي تلت نانا شاد
 0 ا تار لي فور .٠ زي قري خيال اهموي هللا

 ظ - قامو ملا اا تب مت تب

 ىفثو



  غييزاخل ءامجنم عوزلاو «؟« ديبانمتيلك تخالوه,
 يومنا هذ ةبخوزلل لوحاو م دناكتا2هزلافز ارتأت

 اًديدا برو نش وتلسال ماو الاهل ةضوؤم هاو

 اكول عاطل ترمو تيبلا أقم ومن اهجالت دوت! اذإ نب

 ظ و دولا عمرتوزلا «نيغوعيرلاو ةموقتملا يالا , يوؤأس 4 ٠ + ٠ |

 , دل و واداولا ميعو دعت جو لا_رق ذو لغس ناو خالارلو
 *<جوزلارضو ديلا واج تينتا سو ىمرذ نيهلا
 كللذو تيم ثراول'نجالاولووارلولاوم تأ جوزلاو
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 ظ ظ ا ةرئلارج, "| ىف دبل تنأم اذا لبحوزلريغ نمهرلو كل ذكو 1. نافاليغ انهت جوزلا دلو نمارازقرحا تبل نم توتو ١ فدعالف شظربالمناد :رماوؤتانلاو قيفرلا فأكل

 ازكهاوش اذ تدزف ااه“ ذ ١ لخ : شالك ! اعرش كلو كنيتخالا ضرف وميني صو ناكل شو
 > زيا الو ضر نآدلدلاو «"دوعلا نه نمثل فا فأن

 نمل قف ىأيحالا ةوخا نم ثويازلا ضرفنئلثلاد ٠
 1 ول !ناكام نيا ئئوبالل ,ولابويسل ىسوزتم نس وسل اد
 لولا اننم از ملل تخالاو ,؛ قتمارس وسلا هل مالا دلدو .يرقشلا عم كاجذابالل هزرل عدي ىت تخالاو
 .ررتدثا قوم مارا نكن اوان وقل اك دعاصن ةو نضز ةعبرا ضر نادلشل قضونل 2 : 1 3 ١ 0-5 ا جافا هةر" .-لالل أب 2 |
 ثررال اهنحرللا يي ساس عنباإلة د كرت اماثلث نهلذ

 نارجالا مب دالاد قانعالا قف اوبرضاذكشنو ماحب ل قأتك درا قود: لكنا هر حا هوجدنم نييلثلا نيتنبا
 ٍياثلاو



 نكيامالكل ار ىئتفريخلتو ومنا ديالا نا غلذلاو
 ينل ةيالانا تلالا ىهقوض أمد نتا يا نيف ءآسوت#
 لوف ها خالل يسن هنم ةرحاولك يالا هزه ءةروسلاخا
١تناك نان ةرموسلارخا : دو ربا جس ءوكو

 اك اون 

 ' ىزاىنإل نيثلنلا نيتيالا نا ييعريل >كرن امناثدنلا
 د نب نل تاؤاكنو داسيس وق و (ييوفاو نيتخللا نم ظ

 - يلعن بزيال تاوالا نا يلعزيل >لزن اها ثلذ نبملخ
 تن اثيال تلنبلا تال وه دوعةدابزب ئيلثلا ع
 تاو |. و ةدايزلا هرج لوا تونا و نيللي ع
 كلتا لك نسوسلا نبالا تبلو ىصهنلا تبا

 4 كو

 . ًايمصقنيال تبلا أخانا سانا و ٍلِؤَا بلصلا يقنف
 . هلوف ذا س داسلا اهيعقتت النا ىلوااهتذاذ ثلثلا نع

 نلثلا تانبل اذ خايف ثرو كنبلانو نبالا لبحو اذا كا ذ
 ظ تاجا كلا >2 وصس جرد ريح #اوما ثيدحو 8

 . ةازففي مونت ور نانا قذ وسو يع دليلا
 الام شونحا | ىهيمعناواخاو نيتننو فادنوا لك
 له( للا لن ان ىرب ذر للا يضقي ٍلسو ريلع هللا دد للا لوسر ناري لامالو اى ال الا وأمهناو



 طعالائذ |يبجحاصو ةارللاباعردب مكذالوا 2 ملا كيضوهتيالا
 ١ سملوذ كلل ىبرذ قلاهو نثلا ةجوزلاو يللا نيتنلا
 خيا عر نككك دو نيزلثلا نينا نا يلع 0 0

 . ىسابعنبا يورو دوملا'ةحايؤب ئلثل اينعذدزبإ ظ
 انيالا يقل ء]_رظؤو ىلا نهج دلحيللا ير
 :2١ بلاقم نمقي نيئال تانبلا وعرنعارعلصذ
 تكانبا حر نعارعا صو نيروب ال ينتخالا ضوفو
 زءاصذ بالا خينحالا ىجذو ةيوسلا حا ةيبركلا ديالا
 اين كش ان تحزن اما ىصنلا خخ أت يش الكون ضلادأش اكل ذىلاو نيوبالل تاضالاو تانبلا مزعرنع
 ايمن أ هنخاب تموج ذل ىلا زخات تلا: زك
 تللاو كروب الل تخالا لا زكو نبالا كبد ىل نكوانلثلا

 . ناوالو ولو تيب كأي لال نينثا ضؤف ئلثلا ياوألل
 3 ل ىنخل قاوخالاو كوحالا نم نيا وؤطس ناو نبا
 ١و حاىناذا مالل ةوخالا وو ثلذلا سالم هاوبا رو و
 هسلا همح ئنمللا راشيل اوان اوااوناك روك رحا يلع
 . نآيخالا ةوخا نم لي ازلا ضؤو مالل كلئلاو وتب تن

 تاكناو ذو اوبس ءاوقليلدلاو *سحاولا قف
 - نوباازو تخاوا تخازلو ءارماوا ذل الكث دوب الحر

 دوهسم

١ 



 لاشفيم دكا اذدأك ناذ سوسلا | مهنم هاو لكل مال جوعسم

 سلامأو قوس مهنمينالا دولا كالا رش يف
 ملول نيالاولو وا نلولا عم مالو بالا ىضذ دبس ىضرذ ىل
 - ةلكوتاممسوسلا|ىهنمنحاو لكل يوباالو كونا

 هلكت نال نيوبالل تخالا وه يالل ثخالا ىحرثو دلودل ناك ١
 نوب الل تخالا تؤ خارق و ةايخالا ضو نيثلشلا نال خللا
 كوهطزو :لكذ رسل ابالل تخالا زخات نأ بجوف ئصنلا
 الاوت ١ هنالل مالل تحال اوامالل 2النأك اوس مالارلو
 نيت رللا ءاذش ااه ك2 تاير وصيالا يالا مأوم عوتمل نالوجملا

 مالماةرجلا ضرنواباريلل ين مهاد يبا هامات دلا لاقو
 ليلولا و ينيب سولاف تايم وقت اولد بالا ما تلذذ
 < ماض ذعالا يب قيرصلا آب يل ىلا تا مالا 8 ةرجلا نا يدرأم

 2 ليج ةكسرا) واو دل باتك ةراخاربملكرجاال لاف ثادبملا
 3 فني ةريغللا رائف سانلا ]سا ٍقح قكلو راسو هيلع للا ص

 ؟: نيس !(ييثرو لسو شعر اإص دلال وسر نارسيتسا انف ديعش

 سوسلا ورث ىف ةريغملا ل اةأم ثم لاذ جسم نبال اقف
 ' نيللاّيف تاويل الاسف نعام للا ىختد مثيلا يالا ما تاج رك
 ماس ولع دل يصل ريت هتس الوتد يلاتك طتاديلأ

 و

 )اوت دؤنا ناوأكلوبرذاتعتجا نا ىوسلا كا ناتو
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 اهيرول نئامول نس تنمو مالا مايؤحي اهرب لكن 0" تف ّيددعدلا يدرول كلاق بالا مانا نا يدروإه ىف

 "[أ عمم نيالا تانبلو ىلو د سوسلا ىف نفس لم بالا ءايفعن
 اذا يلا نال ىلص تب لكم نبا تندزكل ضرب ىدسلا نأ ينعي

 ا نيالا نب جن لخلف وسلا ئيرلدلا نيو تف نضللا تنخا
 فيم لكس نا اكدر امل أنبل قيرذ نمل كل نرجوا نبالا تان
 ب ىلا اف لكذ فتن إىيض خعسن كاوتماو نضملا ضاللد . .قشللانرلل لاف انحاو نإ تنبوأّنب نلخو نابطعر نعيكرسالا
 ن؟اموانا تلانمر اًمداىنوم ىلإ باوهبدركدو لذ نعرلاض وعسم
 راس. هه 34 1 : ْ 1 لعيلا خص دلا لوسر ىضجأهذ نيضقال سقفأو ن ايفحي نيرتيملا تم

 يؤ تخلل ةابلاو س وسلا نبالا تلو نسنلا تبلل سو
 نيالا تأنبالو نمإلا تبل يش الو ئنلشلا تانبلا ليكتس اذا ظ

 . ةؤنلا فنه معبض كك نيس لّرلاواركذ ويعم نولي ذاالا _-
  كاذاصتت تاء ونيئنالل ظحلتولا للنيل غلتلا

 ظ جيس عمنبالا تأنبل لوف نم هوت مك واع لا ان نا
 كي نا ىبلو سوسل اا تانبلا عم نشرب نبالا تانب ذا تانبلا

 لجان 1 و يلعمللا لصرلاّمأ يدا نال وم اوال ل لستاكدإملب
 مرحا و حمل تاَكيلالو ةرحاو د نم داما ىيلو تايلاب

 أئاو ٠

1 



 هوحلولا كيلاوم نبالا تان ظ 3
 0 اننب نم يلا ىموسلا نبل 0 و 2 252 -ل هح ل ىسوسلا 8 ةامو هه
 للاخ أ تابحعلا با تزل | ؤاو نعتولس
 2/3 باو كلان للا 0

 0 2 فلا ع و نسوسلا نخلي نبالا
 يلولل ىلوم ثيبروتلا غل 3 كراَسوا ب الو ل نموا بسفن يك 465 ابا 0 ' 2 ميلا تيللرعوا “٠ بتنا تيل ىلا نه 8

 0 0 ل و105 ىلوأ :ىالا الأ
 002 1 اخ 5 0020 -
 يكن ادم قيس نا وشباك

 ”ماكحا كا 3 يلتبملا قيؤشلاوأ 5 ب ٍِ خدة ع 3 5 0

 / 1 ايلا ؛.هامعالاو ةوخالا وبنت
5 

ِ 2 6 7 
 >ابح

 'ّ ا قبب ل“ يل اولا حنو نيام ا 0 1 زميل نباودعي ىمعلا
 ص (وفلعا 5 00 1 17 7 0 قاد امج > لم توا كو ةؤحن مهنراو - ليش كراج موس“ ة*وزنم يذلا ذ ل

 ا دال ياللوا نيوبالل الا كراش اوزالعيتاو ٠ ا 0 ييزعوا لفس ناو داو نبالاوه ا م 2مل تانبلا عم مصختاوخالا ذوك د89 يوسل 6 (يعتلا وسل ىسلو
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 ناديا 0

 .٠ ارفع طول مائل لنك
 نطو ضال يعي اوزتانل ذا هدد ا ,لحاو تا نأك
 نيداكملاو ىلا تضل أزل للذك تيس
 وا ورتس ئيدلسلا وصنف نيتخا داش 6 نأف دل“

 ملريخ لان ل ةإعاددأت ناو ئس مساعي لكلا
 ظ مدع داك | مومرع نافنيوبالال ةارضالا حانم

 ' معلا 20-



 تاييلكزكيالا وخلل وب[ كف ارمرحنأذ تجتافاقمو
 تلتخيالف نيوبالل ةونحالو بالا ةونحالا عم هتجا
 نذو لدا ذخأي نأدجاث .ئسامللاو كشلإ نمؤوالانخا نم
 ةوخالا طس 1*نيوئالل دل وبال قح2يالادال واذ إبو

 نين ناو نييوبال ةوخاللر بل يكره ناك |ىرسو بالا
 نصنلا | هل أك نيوبالل ةزهاوانتخا تءاىناؤ كك نيوبلا هالو
 رثكاوا نىبالل نيتخا ناك ناو بالارلولٌقابلاو ء تسلا ؤندا نم
 فى ىالا ىإل هال ى ملا ةزهؤ نيا ونيثلثلا لك

 بال 2و نيوبالؤاو جو دداىملا)ئاسمىعت لاذ إب أسم

 كقمنثلا بالل 5 اللو «عوسرمسأقملاو ىفو مرسول :تالث نم

 ةريصيف نيوبالا والا لع بالل غالا موس درب يد اهتوس مسا فملاو

 الو نامرسر جلل سمن نلت تحاو وبال او لج نيغلغلا
 تخرج عمنأكىلذ تغسل لع ترغبالل تحال وكرر

 انمال رع نس عدو ناىوسو.دل ةسه> نبال ناونيوبال

 تعبالل ةالا اهيلع دوب م مرش نيوبالل تخاللو نأمل يال
 نم مهس نضل دعم قو رسما مأمت نضدو |[ ىرس بسن

 البو قشع غلبت ذل لل ذ هدر نان ايه فصنلا 2ع
 لمع موس بالل ؟الل و :سخ نيوبالل تحاللوةجشلار يا يضن

 ناورس نيتخاللو ناورسر لل ختس نءبالذ او نيوبال نأ تمخاو

 هي

 . مجو ع_باك 6 د
 نيا



 2 نيو لإ "خلل

 فسر نا مي رار لا هيب و اس ”وماقلأو ةنسهخ نم بال ناتخاو نيموبال كخاو رجوت لاضتعب 3 نيلشلا ممله نيوبال نيّيخالإ عامه درب, نأههس ةاللو
 0 ل وول اوهووهبرلا7 نع

 ا تس نم لما بال نب . لاو ثا اانْم ليوبال تخاو لح ْ 5 سس بال نيزتحأللو نع خيول تخاللوزشامتوحلا .
 01 اس نكأمس نيخاو )و ناورسرلذ وس ن تلثلاو
 يالا نأ دلو تسال الث بضم كئلاو رع ظ 1 مو نمل يبو نصنلا مان ناومس بالل فخاملا
 ١ لس ممالل زيعست نم عنف بال تخ حخاوذناوحو نوال نخأو لجو م طب تناإكلو رعسنت نيبال تخاللو

 ةرطالاو نياجا ؟ ماو هد ت خالو اهرشعو راو نع ظ
 رك ورش ن6 نأ نيوبالل ةضالاع عيججلا دل: 20 قلغلا نمل للزخأي ارحب دن ل قح2نوبالل ظ دولاب يالا هارفي اذه سف بالا
 ” ني مد دلا ضرر اشكل غيلاو ينم وضنيالو نيالا نخل كب و بال ةوخاللو لضئأسو نئصرلاةرحاولل )يكب
 / نيفاننلا» ١ لعبتي قيقشلا رخال 3 ناو



 مقالا رولا ملا وو 0
 ماما ع 0 قوحامو

 لعوطرصللا مب قل + ين 0 ملال ضاق

 3 0 اكاحوبا م ممم 0
 مال ا

 ' يهزمو كلذ نعىّمندال نيتبلا عمنا كل ديخوو باتاللا

 مَع اعللالصدلا لوسي لاق لقو سايّملل ب بزل نعدلا يضر بز

 انجب لو و هئعدلا عر نير ماض
 مايعلا ارم ثج»وق

: 

 00م همئاءامل ا فارجو

 وق لآل واجومراويب ءابرسلا قد ذ ناًاوعمجاو

 8 1 م * يقيسام ىلعف قيثامو

 >ر_دبخب دالاح ثلث: ماهو 0

 ركل توعبيشلاو اىبب ؛ءامدلثوا دام”راويمع (ووسا

 بحار ةوخالاو نول همناكاذ هلا خم وتلا هلل ارو جشلا

نع لاي ف أشلالوق ىهودنع اي يبز ب بههزت ضز
 ان 

 هلاخأ طقف سوسلا قب ناذالوا ضو خاب ضؤلا بحاص
 .. 2 درللف ال 2!وزجو ماوكع نك الا طتسورحلا
 5 قئناووالاطغسو بو ارحللو كثلاماللو ئصنلا



 ترم أرب كايسلل دلاعدروسلاو بل هلخأ :نيبلا ملفا
 .يكت يجن ناويوبإل او لجو نيبو جترنن سدس
 يضاو لجو مأو جهر و نينارأ دائما داعو رسل خا الصإ
 ولا رعب ذل ماو للاسم شالثلا زها طقسا 23 ع يلع وهن نامرس سوسلاالاو الث عيرلا موزللو د اف نيل ننببإ سس عينت نماليس اف يبا

 .قايلاذ موس ىبوسلا مالل دنس ملّيسلا نال لريخيابلا كلن قوخلا ضو مامحم ناك ن اذ زنوضالاسأقموأ قي نب ىينامشلتو ا عجل ىنىلس نم زوالا جلل ذ ىسلسلا نيا د
 رهس مدرس نسالسا دمه مس قلم سرسلاز سخ ضولارحب
 رد يف الثا نيفراكالاىرذ نانلضو موسؤلابل كلو
 ين [ن)د يابا كلث نالمس اهمماو نابل كن ساريخ - نسا ديا نمدج مذ ورخلا ةيخو وز مال مناك أذ :اومسدحاو لك ةرخاالاو «خ ريل و”ثالث اللا بلا كلل لجل
 ىهو قابلا فلة زمر نال لريختوس اهلا ةرحاوأتخا ردا نوع ن اكولذ ىلو | سوسا هد لاما وسذ موس تل
 قابلا كنو البا عولو لال سلس نمزوالطحي البا ازخ لعادل ًيستو ست نم هيون الث نم ةزئلا تر[, قابلا ثلث نمو سبرسلا نمريخ كلل ذو“ دم

 رج 1 ٠



 ظ
 ليفت يدؤي لا >نال نصنلانخا يلعتخالاروؤن نيم مش دعست (هنيزب هئيسلل هلاعو نضل ل يزف اهني هدا [ملغسا نكي الاضيا تذالاو سردسلا نع صقل الربإل كال ذو 6 نم موصل شلال مالا كل نكو دبي نءانه سبأ نستنلا نخ . ىعقني نا نكي اله دزلا نالآذا بحولاو عبرا تخالأ و اةيناق لبو تس مالو دعست عوز لا ذانتزشتوةعبس غلبت اهيوعو ليسا ةيةنالذ بضم نلثلا ©:زع نيركتف نيالا انميشم ولا هني مقل مربوشو رجلا يشدو الث ىهو تخالا ضن 2 عسل لا لوم مئالل تخاللو مسجل و نك 0 ا ل مار ةوز روصو ديلا تينف دكا نملجر اههنعز يسد ' 53 هنهااعارقد ةوحالاد رجل باس ليميالو ره خسرو لذاو نجلا يتخلل سين ادال بخط ل يع ترولايرال ني دكألا توسو طف يلا :يدكالا الا  هترتيزلا لل يع ةدقلاهرعن قلايدو هتللاسجلاو 7 رف :موسب تخالاو : رد اذ دعي ناوسقيو ىبتقتام ل تخالاعجيو سولار كره داف نكءاصلردعمىحتي 0 امج مام تحاد 25 نهرا غر كدلا جا ة.قضولا نساعتيد اضراب ااناسالا . . ندب . هب 1 5 مركلاذ



 ذم 121011111 "<57

 نيثنالا ظحلم نخأبوكلا ناوامالا ةوضافاكيواسنت نا اا: نقلا

 0 ثلوخالاو تانبلاو نيشبلا<بلغالا عال وهو

 الالغكرأ !!فضتوشو يلغالا معالابغدبطتلا ىلإ

 2 حين رولا زيرو تعض
 #1 اع قمل اهضؤ عون مالاو

 رح يورد و حوهسم ,. رثالا يفانبلا م ءاجائالا “

 كلا سقجا ما ءازجب 2 .يلعامااعر لقامامهنا <
 بكا اهديبتق قيمالاو ٠ ل لييرنأم مضت ليس ظ

 9 اًنفأ الو ب سالو نم 2 ءافزحلاب تعنت يتلا هطو

 ٌثحابلا دنم رعب الح و ١ ثلا ا 0

 تلال ةفدشلو قناطر لل وو .*. كلثلا مالل قيرصلا بهزذ

 ..- لربط ومال سرسلاو م. يغيإر يلعتخالا نصتلاو .+
 2 قالا فو االاذخاو ,:امإل انف قيبامداطعا ”

 ' مرنم لكل كثلاامجف 00 اوعشمي نأب نافع ثبد ١ ٠

 كلذلا مالو سحلا (سرسلاو ثرن' ىصللا منح ال »ٍ

 لشاب د>وعسم نبأ كاذ مي لاربع هزم قصللاو 4

 -  نيفضد دضح قيئامو م نيمديفل ورغم تخالل
 ١ قللتبقد لاوفالاهذ . 00 وسر لا ومالا ديطعي

 أمو



 وفا جنم هلام كت مالل  قاشلا لوو وهو لينلاقو
 ل يدا زله اىرس مالا رجا نت :ناءرسر كلذ قت امو 3

 هلؤ هالو لل قابلاو كلثلا مالل نا دنعرللا يي قيرصلرلب ينا طز دجحو تخاو ما يي ءاقر لا يمل اركذ خدر اإل عأىا ضاع ال نا مرتع يك رخو وعسم نب رلالازبع بهذ م نا يلا ةراشا ثالاؤانيلا ا اىالا اوفو مدعو ضنفن نا ىجيالف بالا ةجرد يف ىفورلل نم بؤ أهالورب ذو ايكوبالا باب ةمظن أك - يقايلا كن قارا كلث نت ىصلا رابط دجدرن دا قمر بالا [معقنن اك اهمقنيالر جلا نا يدي اصوصنملا امهضرف اكو مالاو .
 ىلا ةعاومع سهو لتر علو ىلعرب كنال خيب ال ةلزنم
 دروتلااماو ميركل تياللذ مال اما كلل ا لكل دنعدلا يك نا وِ ضرمو غئااوجإو رسما ماللو رعرركلا ير ١11 ئصملا تنالل
 قب, غهلمو يجون ةرحاوأ متجر دووجللو تخألادب
 تخالا و ضف (صوسلار زل و كلذلا مالو نصنلا تخالل مفعدللا
 نبا تاجورم حا ىشووبرلا جلو عبرا م الل و ىصنما تخالال نع هللا ير دوعسم نبا دلا ربح بهذ مو مافن امم نيج وعقد نجلا مع
 لنا ب ناكل كل > ىو ريل ٍيعاضيبا تجالاإ طف نق و دوعسم
 :٠ قيرخ هركولا عوضنت نا :ىجيال قنالاو بالا تني خد بالا با

 دامي ىف اذللا بهز سوهو دنحملا اك ليل بخ لم 9و كناجر د



<3 

 ارباب
5 

 دبع

 ا

 نافاس مالا قو الث نم دلاكسملا ةيركأ الا للا م الل

 ةلئسلال ضاق ثالث بمتف دل تلئالابلاو دل اويخءوساّئملاو

 بر ةااؤهو اداعرس تخاللو ةجيرإ يبا ودالا ماللذ ست قلبت

 ثخالاو نلثلا نعأمل جاحال مالا نال ل وصامل ىلاو سأيملا ىلا

 هع تب يعدي نبالانباك ايرتحرد ا ةن وكري اهبمع
 ةالفيساودوبلا لاقاابتقزخا هما اة ذه تيعسو

 ضم هاد ناَنِهو انتي [حت تاردلل قَءاجو

 معك اجالأب اتا. .::مر ال اما تيملاباما
 ام فال اهيراماذا, 15-7

 لب 2!يايجا وها نكمل و... ويد قس ايداانه
 قلافؤداسوس تز اخهمزقلا'+ بيلا ماةوجنلكلا ١
 2 وعميمويعلاكا هطول س٠ هج نفنملا بالا ا

 درت اهرثا ييٍؤانمو ردو نما وسن أت دبحو لجو

 هببا فا ا مي فاقرعلا ميجا ما

 2000 بالأ باما م.أ نيلوغلا رحل اح

 نعيورام تارهلا يدون: عمالا قيفوتلا لابو جرن

 سيإتسال نسرسلا مالاما ثروو كنعدلا ت.قيرصصلا ]لي يأ
 يف تاجيالا مأو سم نبارتكو كروهش نبا هريعملا رزغ

 ىبيفازتعتتجا ذا سوسلا اذ ياريم طع يب
 ذ



 اا نانا"
 دلوغاراشال ىلا او بوسلاب نيتي نسا نأتي الكم

 دانيل اسب يوزل سحم» اما ذاازه
 -.ىوذلا ماو عملا اعاررجل لن نمبع نيتي ل لب نم
 طقسا مالا تيرج ندايجرتل تن اكناذ د عذالا نم برا يهارحا
 بيزا وق اهفنال بأ نأ يأ ماعم مأ م اكىالخالب كرعبلا

 قلاو يالا تهيج نم يزل تأ ناو اللا :نماك ريل # هوك د

 تن أك ناذاضيا ةيعبلا طق شت ماما,اأهعم يا ماك مالا تاج
 سس ايسماللا 20 . يد

 هول دريل اكد ارا اب

 بل ننصضو رف
 دواشف مالا تيجن مايوكا يل دوار يسر
 مالا يلم ايرقج ا :اماو شح
 لا تل ا خاب ةدجاك نك :ءالا باو اا
 فسر الث او يفي ىلا نمو تر او يغب كل دلال نهتانيب

 دطتأساينا نيا رذلادجأف يات انالوف اهتنروق غقلاو

 ثموت يئالاو مالابا ا ترا خ يالا نركب كدا ل ظ
 تادااهنأف مالاب نأ مأ الخ ثراوب ك دايز ال ميت هد :ط



 هي

 1 انياتد ١اوتأث نىاوت ارا ىدرمع نعتلاسواذؤاو ث/اوويم

 ايتو نيت ا تا داوم ةفءاندااسا وج

 (سودضو بالا, ةنمؤصن عمجتؤلب ايف تأ 7 .لاؤ عم قنا مرج

 نمنخا ف تاطواس يابلاوةرحأو الا ثيزنالمالا تعم نتمالابق
 اذاذ تاطذاس قابل اد ل 0 2 دوعديعل بالالبت

  مايذعضد ةكينقا ذخات كنان تان ىاوتارجإ وا نع كاس

 نمي تاطقاس ث ثالثو ةرحلاو ٌنيرنم تو 0ع

 تارج سها قول نط قاس هيا الث ثرت بالا[
 0 م رهن اوم للان ترام اد
 موورحاو نهن ث ثدزت الا إبق نمتين اعراس الث

 برا طفقمو عبو انهنم ثري دشاعرم ملال يق نمو تاطقاس

 - لوخالاو ةوخالا ث عت ملاعإا و لعادللا :

 مس ذاب نال كت 0
 ظ تانيلا فيم لق يزلالشم ف ِ مرش ثانالا ل مكححلاو

 ٠ ءاذب الا عم نبال ضبإم 2 0 اهشالافو |
 1 ثناولاو دي زثلا وت ولاد بج

 ظ 000 ملقترت دو هابل لا 1 1

 منيب امأذ ةعامج اناودؤن اذا لاملاعبيج

 ظ 20 د 0 ا

 غضالا ٠



 يا, يئن اكةيوسلابووتيب لال دعاج موتسوقتجا ناذ نييزنالاطحرشم ملل نكن والاجر ةوخا اؤناك ناو كوتا . اللا عيلف نيتنا تاك نافل دال نكي لنا شريرضدكرتام . .قيفلايلذ تخا ةوولو ل ىيلككه يرانا الكل 2 يشي ملت ككوتتتساق كلانا وحلول ئوبال زال كزكت ٠
 تانيلاو قكشلاكت تاوحاو ٍةوخأ ههجا نأو ميسور دوع ند
 :مئلااهلذ ةرحاواتخا تنأكناو نيبثنالا اذحاتمكولا
 تانبلاك نادال نهلؤةرحا و نع نه>لهداز ناف تبلاك
 ا ساب سو ونسوب 3-٠ اذه
 ةردلا طوس 5< نيوبالل ةوخالا ةيذاكنأو نباللا >الواو بلصلا دال ع[ وجا<ىمم بالل ةرحالاد نيوبإلل ةرخالاو مج انان كلزل
 اةسدنأف نك اصلادلواذيناكرلاىمهأناو مجروكذ بالل
 تأ ناكوا نيوبال ةزاحاواذخا وتين اامازواخالف ىكذ نسوبالا ةرضالا يني ناو ىهناناو يولد نيالا دالوأ
  ظحانم 15لل اخ اناواب كد واابوكذاوداكن | بالل ةرضالل ةابلاو ئصنلااهلذ نديوبال ةرملداتخا تناك
 ناكناو نب الا تانبو نع ا ٍلصلا تنك ةيرشساللا
 0 نالذ يل 0 نحال :ىالورحاوانخأ؛ 70 35 ف ىملدالو ا



 يول نلت بال تاوخا نكتا لص تبادل موتو تو
 اوأكنالتمةرحا ونوم دا الاو ىلا >الوا نك كاوانعأ تاو

 نأ بالا ةوخالا رن ث نانلشلا ولولا نيومالزيتخا
 تاببو نبا يقنبو لص جنى ايلانلثلا مولا ثانااطوكءاخاك

 قس الل تاوخالؤلاك ندرك بالل ةوضالا نكن ل ناو نبا 2
 نأر<»نأكئن اذ نباتاندو يلص تنل ىيشلثلا نبش وب ملنال

 الواّبمعن شابلا كثلا ثروبالوانىبالآن ل 21نإنيرعم

 كمبو يبا تيعو تيعدبحعي دناذ ليعبلابالل تاوذالا كراش

 0 اهتمالعاوهنملكتسا اذا علل ذو ضال نكي اذايل اذا درج

 - اهرنيؤرلاو جالا نيانبالانبانل اني ةئملاؤهؤو نئلشلا
 دسم نم يمجاالو فلا هن ديلا دخلا عمو الا

 الا ىا يج نم بصعف خا بصل نيالا نبا نياو ىلوالاقيرطب 5:

 1010 ديلا مح لاق اعايلاو بوصملا 2 رتىتجرنم 3

 اهبااضف لال سوشؤملي . ءاوزشااميتمماللؤالاو 1
 م او بانمئزلاوم الها ععم *

 ظالتخا الدال كاةثاللو اطاقساإل دنع مهتسنأم

 هلرشلاب اوم نلااهف ناف ٠ دكرغلل لكس اوعاون
 أقحاو >ارأ مأ نم نانثاو اقيدرمإل ةوحاوز!ٍشو

 ءاىلعلا ل عتبراولل يفد. ..اوضاذ ماد جوز مايعمو



 220006 ا  كئلاةلوذ ةوضالا 0

 الل سرسلاوحاوللذ مالل ضال قشوتلادلإبو2 ع 3
 ظ و ادياللاوس ديف هاننأو كذ 221220
 لب مجرطلا خو هوكر اشيل نيوبالل ةوخالا ءرعس رجح و نأن
 الدطرضرفا دو ذخأب عمد 7 اركحمالل اخ
 ئكرالل ةوضنلا كر اًشيالو باللوا وبال ةوخالا ذل ضدأمو
 رج هل نفاد ةوضالا لأ

0 57 10 0 

 نيب الع نورخس لم تانادطعل دعم نيورالل
 يا ىلا كل ةتومستؤفاوأ مالا دون ا
 يزال سلو نينالا ظح

 0 د ورب نانو
 ةيلااع نورتسي مزنه اوهضاثلاو ىيتنالا
 هر يلا فه مست و قسالعرلا لا نيب ةيوستلا صدمالا هنارق حاحا درا ونش مالا "ب أذل موني لصح لمح كي شتلا نال



 ناكاماياذ ١به نعال ير عل اولا نيول اذل جوخنلا نال

 اهلا لقفاوو كذلاذ 7 مهني لذ ةرحاومانمانسلا] 5 ظ

 يزلاذأإ احافاكانابا ذا يش نيعم منعا ايكر
 تولتالف اللباس جب مهب خفمو لب لت ج هلل ةوخملا دي خول لب

 4 اح وحل نال زررل يذل انا هح يس بالاةإت

 مه وزخا ين ايدل (ٍ هذول: يغ نيوجالا ةوخالل ضن

 ا نيسهخو ذم ادأجم تزلخول أى اولي 5 6
 ل ولُح أف ىوسلا ئونالل ةوحالل هان أف

 ىالوخأنا مف ناك انيسالل اطحاتم ؟للذاواك نإ كح
 | ا اونوكي نائاثلا سوس 4مالادلو

 | مث ةوجالا ورأي لو طقس يشمل حضني ل كيال نعاواك
 !!َ :ط لاول 0 ازا محا كرغتلا نال موضرف يمال

 ويحل شب نت ليس وأ تدجو نعو

 1 بم تظن
 نيزله نمقياسلاب لح نيولا سم جو لا يجذان

 وتس لكشم بط ئنرف يوات ناو

 انضرتإلا للملا ثراعو 0 ِى اشلا مامالا لاق

 ايبتسلرضغلانقودو ٠ ةوغيزلاى هود
 قادرة جف صد قلل يا

 هنراو

- 



 ::فيزنعامابصنلتم 22٠١ تطيح يادنعشراو
 كولا موس ناحواصس نم وقكلا نخأب غانا ذاؤلأ
 هىوصو قبتجالو مئتي وار وضعا سلا رد نوليو هيف |امنلالو زن لاجل كني دوميد طقضءاسلا يلا ديه كك املا“ ذولا مرو دل نولي ناوهورلاح نيبترلف معلول اف لكشم تخو وِضآَو قنخ نوب ر طايع جلل قف ىتل الل د ةرثلا بوكز للا عضوملا ساق ىزكذلاب ىحلن اذ
 لاجل نرد نم ىبب ناكاذاامهاذ ةارا د ضيحيو للي هل اهيلا يلاليعواسلا 2 نم دوبي نأكونت هريارلا يمل اكىهو سبب
 جير ا دنعرلل اير يجاشملا يهؤذإكذملا قدح وبما دحاو اليماسلاو !اج)ا يل ليمنو ةرسحاو ةرحاو مد >انلا زوو
 ةمييزلا نا لا حلت . لا ىلإ قبال نقيتي لإ وعن نم يطب نزلو هرملاقو» ثار ذأو كل 2 ::.نلإو لا قيسإزلا ترعاف طعابرجو نيقبلإب المهد زخا ناك ريذ لو [شمقابلاونقيتم نصنلاوريزتقتب قصشلاف ديل مرا نسا نؤنيقيبالا فو عيال يعكر ت كح تاويل نال : اومهأخ هو ئابلا نقى د ناقتيلا وهو ل قالا لول نم ظ رح )كنخأبو مرن قر ىوي لهفمث رب نملك نكدلتالا
 بهم رهو لنعدلا ير سأبع نبا هزم اماوالو تلاوه



7-- 

 د بيغ قسفلو 15 لبن ند ليطسن ب ادنعسلا يقر لاجا مامالا
 ( :نين»هازرضؤلا ناكناودصتن وقفا ةنأكنااؤهو ثنا

 ِ مدنا دنعيلا و لزرع يهز مو ةسسح نب وسرتلا !ءاطخحلا
 0 0 نما هانا نأ هلع

 ل خالفت 58
 ب خر لل تاكل

 ليحلا لع تيخ نم( مسن 0

 ذدع»اراهزخ نوزعوكتن . ةهئاؤريخ ترضى خاذ

 اهنعنم نتلادل 2 ونيل أما ارحاو أَ

 شاعاي وس 6 نم لانل ا

 اهميوتاسباءكض قل ا١ًوجاف عوتجع نا نأكن او دم

 آد ميز ئلاو ةمسقلا ةزدرد هيمجلا عاما نازله

 ١ يلي هدئب اوضان ناذ 2
 ا! ليمن و شرعلا نصمت نا الارجل, ىكن ملا بهزملاو

 ىبيزلا فصل هطعلو انو نماك صن همجاو

 مين راف يلوأ ندرنع دعم نأ تر لق ىلا نبلل

 لجان



 0. . اظمنمل [كازكسو امازون امج
نممسبلاو يبوس ىلرلا اجب كلاثلا بهؤملاو

 > طوب + ررظ

 كرياز يشب يفحتإل تاك . ١ لحاو مرسال بهزينو
 هلاقتشارحاو نأك اذالكشملا قينالا نزولا دل انوع ذيلا

 لولو ياورونو ةرول لا رسوفتن ددائيسإ مهن وك

 ف نزلئسملا يرحا بغنو كث هنالا رقت هدلئسم
 ظ اهرثلاب ىئثواهتذلداو ناابةةووااىهشب يأ ايكرحالا

 ٠ دقفذاولا نيب يابو اهلئام نا غحاو !اهاخاد نا
 ءابيصن فشخ دا ءاش نادل خاوملاوداثايلاو ةنيبماو
 كلذأ د لفلا هيطمتذ ةنودالارؤنب > ةرواٌرلا يرتب
 هرقل واركذ هنح نك ارب راقب ىمربجول ثراو لك
 نقوو ثراولا هذ الذ الأ نأكنيببصنلا يأف ين ا دحأي
 كل سانايا

 ابىهيلعو ادقعاالؤ مح زخإيو طاصي نادل
 ١ ” طفسري >اقتلا نمر فن لع نن ىلا طاق ا نيكماناو

 امداد عامردقت لعرب مربع نكي يذلا شرولا لكذكو

 «لقين ريو يلع ىصقني نكو ب موب كمال اوداك نا
 ايف لّطيام ىقوبو نقيتلاوه دال اذالادعررطالا ىعتام



 ا وا لئلا لاعب راك انلي |م.را زيدل لاء اشيا
 ظ رو لسه نم لكيلا هر راب رف قلخو كيبل و ئناوهو
 0 كى مزن ذ نان يابت ولو دج ألا ني نمسا كول

 رييقتب بالو لس ىطعبش' ل مخرإذ نا كناو تيت اهلذ 0 0 'اهنمو يرفع نكت يعزحالا قالا
 اف طعم درا راذ ثيل ةروقبدو قغعرلو نال ةنؤل
 نيرو ذر ثروكدري رقت و لسمك هاو وابرفماه كن او
 1 "سمانا هتشوا 0 ناواهزخا | ترك قرم وظ نا دال
 تود ملا سابع نبا يهز شو مرس سيبلاو نيس

 هييعلوؤر زار ١ و
 نيارل ايش دال روقرح 0 3 0

 ”ثالن جندل نوت “ل اورتعتين ا كالذؤصل قمن نورتع دنشولاريوقتبورفع لتس فن3 غرو رب وقفب
 هجر ا نمل يسملا هنعدلا ير نزيد لإ هز مو رثع
 تطونإ ليس ما هلو, ىيرس تنبأ و ناهس ئئالا
 وو |'طبس نم "لكسملاف 0 !ةولرأ مداقنلاف نايثتخو

 ابد
 الت ”رث هنئس ياله جراف نبأ تم



 ذف ليف نيكون بلاد نبال ى حف نهال ذ ةرشعو
 فتعنوإنلأ +: هلا قنح فر دالاو خبث الث تنبلاو نيت جلا

 طم درسا نمزحاهزكذخأ ف يئئاوهو كة وبحاص
 رلحاولكزخا اوةيوكظوط ناف نوستخ قولو نوثاللأو

 تدرت عو امها نبال نؤرالثو دنس يلو طخ نهب

 د هزحال ةوك + وأضوحا هذونإرهظ نأورشعاشا ثبالو
 نيالا لاو نؤن الثو دس كلنا ليك تركك عبط عزلاا يلا
 -دمدرارب دال ان اًفانخ ثالث ليس لسمخ بلا لاو نع

 نسم علئضاث أن اواةنالث نمت سلا ناد ذانولي نا
 هما دارا سخنين ينو نيركذوا "نكست نم همت و ةرثال#

 هس يف ةهلدا نرد تائيإىتمدستلاو هلل ةوبرالاو

 نوتس نصحأ ءاكل روم اروي و نوع ةرحاو
 نس بالا نوكبناثلا دش وب أو ىبنثا ةروكذو وقت
  نهالثو تسوحا ولك لدم تاريوئتلااوساىهونّوالنو

 نوم تخول ذوب ىباظ(هيعسق خوعبس أن نورد
 اياب ا ملا يخااة اعادلاو ىشن اذه لعو درملا انه

 ااحايف رد وجارق تكا للا! يض ان نااللركدأو



 الثا 'قنعلا ناؤ حوصغم ضر منالتاؤنذانالملام# ٠ ىيولا ”ىف ديزل ودل ىلا دل وكيد .لعقنووؤباما كلم ظ هلوخ», لقي دأن دنع ر.زتولو يتمكن يع تعا هيغل اذا ءرلؤك و تار دعلا مدعا ذا نن هلتوهو بنل أ: يك م لولا سو رلاؤص ]وف وير دف كك دلا در عزو الهيالول كك مرغت دق رو ىرووللا هلإبو عشا رطاق مان الا ثد >0 ىاتااءالو يكحازكهو ةلولإب قلي ذوبنمايلع الو تالوللاب نوكلم يلا كاذريغالولا نم ىللالو بلا بن لاو ذرلأو اهتجاامتمتبلاد نيالا ل لعب الا كي ينل اهلا ْيءىنجعو ظ ناك اذا قح رد ىاوسنلا سيلد 00 اوت | نعناكذأ أني وهوا ظ كلالنم حالا ذا ضلال نشقاوفو

 1 عوتخ[راو قتعا نم نيل ' فلا. ج راقتعا ئيتعاوا اذا ب ريان ادالرلا قرببالاسلا كدي تملا 1 اذا 2 ا اوئاماو يرحل
 اذا



 سو يلا انني سيوف ٌتاقاذا

 : نجلاو بالوا ثيوبالل هالو ءااذا
0 

 و خالاووصعلا لع ةرازمالولا نال الا

 و٠

 قلو وبال ساعوفا ةنوصملا قد كونبلاو دوا وجملاد
 ةعالرجلل كراش راش هولا نالا وق بالاو نبال عق ءاوأ
 ىناذع دوعدأ ب نولوأو و ايد نيعفلا [ريلالع

 نات ماب نلخو قنحما لاذ ىل وكر ثرال نال
 نما كل ةارمعل "هاجت يسال

 النو :ءالوااناّحاو نءإ نباوا نبال الولف نبأ نياوانبا

 راندي 6 محناوارعلل لراذاعم# ان ل

 عي ادا لجمع و بأ مع نباوا معلا نب
 تودبالا

 ا ا ل >لكو نيل ع
 ا الابوأ باآلابوا

 رف اعكأهي ثري وءال ااه ليسأل لل

 اهبالو سرسلا اهب ثري هناف ثا اريلانالخع ةهلا ىلت العا

 ' ثربال ةوككمالا 00 ظ
 اكو فصنلا تبلاؤخاك[م اهب جربال هنا ميدملاو تبلا ماوي

 مناط ممل ناودخ/أ يل هلا ل 0 >الوانمدحإو

 5 واذا خلطمث اانا اسيل تبيأوهو

 7+ سوا

 م



 نان سم هسئاس دعوت )جرار ريط اقم ايدل فايل مي 1 واج داع رأ وذ بلعهت اود, لق ناكناو . .طيقل ثريالاننتدلل ناذ طيقلل هت النلاب يلي وبلا لعالو 3 دلارع :كازداماو ضالاهنمرحاولكخدف منراح نال بورأباس نام 7م رصاقيرصو مدعو لعن ازجرلل نك لجلا ناكو كلذ + خمالاسالإ ادسنس فرت اوياكتن 5011 4 و /تلادهجب
 نال مخ دو لولا هثررو دصعؤ خلو وقتيددلا تاماخا إب ولاا هابل نزتليالو كالو كو ّلث 3و ل
 6 حن دلا زلة ؤسصف تبذلالساإف د
 ابصوعم قدح دا باو راب ىمو هربا ءاومدوبرالدعنمو لكلا رجلا ضفاو

 ظ ريل نو» مالى دنم نلولاالو طمجأف ت
 بتي دف, يوهربغل . باري ناكول اذكلثد ٠ هل ولو اكوا يل مح 2
 9دذيأ نا كل > تبى صو ىعنش ىلإ صنعت نيجي لونا واللا رجلا لج تف اوان دلارجر هاوق قش قيوتلا دلابو2شلا ىريسل دينا بالو يج وللد واف غلاب زاك

 رونزرع



 نود: قتماولولا ءاكف دوب تاتفرييخلل دونم ورع
 0+ وما ا تعريملا قتعا ناز قم ل :الربعلا دس
لط ومالو امم هانهمو بالا (ةوم ىلا ملا لوم نمالولا رجا

 م
 را "ى

 ل

 . دههغلقبقر بال بعلل تاكولف لصالا دال ينلا كول الواو

 يللا ةواارجب داري حملة لولا بالية دتقتعاف ملا فوم

الل يلوم لوم تعا ولذولأ يلوم يم مالا ٍطوم نم
 بدلا ب

يوصلا انهو بالا يل وميلاوجلل لوم نم لورا تل ةوسب
 . ق

 يل مالا يثوم نيرجن يلولا تاركككيناو قنصل |هركي مل دشلاغلا

 صدربس سل هز اى اذا حاتم دلا دج وتب ينؤا الوم
 اعكددلا يح لاه وريمل دبا بإ آل وجو مول ماو لوما ىلا

 :لنال عبس ئصادل ٠ دوياتحش اولا نييلوللاو
 ناقل كافانهرمنو ناش ادعس راودذالا
 وعن يلا ينايعنرخا ومالا دخلت زبن

 اهيلحمنتلا ضيازلال سلوا يضل دلاب هدا

 انثاو ةتسو لوعلااهلخ ريال وصال تعج الا وذهو ناتو

 لوملااهاخري لوصا كن التلا وهو انوعو دعكراو نع

 6 يقلامو ص ةلّمسللا ةناك ١ذاوريف نيش !لصا|ماذ

 جحد انيوبال تاو ا مؤبإو نباتي و !!او تنيوا ميو

 قيال تح



 ناتخاللو كلثلا مالا نيزتخالل نوبل تفل مال انخا كلاشلا نعم يلطومو يال تاوحل ىسمت مخ نحاو نيوبال نانخا قابلا خالو ظ -. نايا نيل تانبب بال ءاو نإ تانر تع مدنلأتنب لكلا قلبا ارا ةونحالاو كتل مالا وخال نيو وخل نص شت مال : فنراوخا قابلا عاللو نلثلا مال اوما مال نانو كن 7 قو تل يسمي خلوف نالذ عصا ما نيت نايا نيرو د نينوي ن ومن هبل نإ سه قاملذ - يزف ىيا دبر ناني انما ناناهامتد بالتخطس زو نوال تخاو عوزكٌو صو نضدوا ىتطموطومو بال تخاوا با
 توه قامو قصنو 1 لاننا نويبع انوع تلمع عبرا نباو جوز تيونال جاو د جوز يضاسو عير هالاد قابلا كنووبروأ قامو نصنو وردا آمو عثر ل ولا ابل كلثو 0 وا قلامو صلو جدو يامون لممن6ذاويؤ ةجراطدأ اىاز ينكتاوخا ىشومال ةوخا جتك ذكو نا كلش نعوبالل
 2 تام اذارهف ءن اغلا اىلورليلد عتنرق ودجر خم عت .منلاوهو كابل اتلث الدو عيرل غد قابلا كلت ماللوجبرلا رالف باو مأو سحور ّق : مزح 9 :روصاللذ كلبا تو دراما ف , تباوبال تخأو كج وزر منعاو نيوبال تخاوتاجوز عبرا بنال كو
 نباو ةجور قنامو نث لو لا قضنو نينو امو ند نلئرملا

4 
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 بالهكاوكنبو د حو: فلامو ئشن. انين ١
 ١") هيي اون أماو نبا نباو تاجو .

 هامان اذلاول ملا هلخ : : / . 7 اح قصنلا نبال تبلو نيل اتاجوزللذ ع نباو نإإتندو كاجو: 0

 00 ا لية اوص |ةميرالا هذهم قبلارملا بالو

 1. 001 باعفوذا ١ نيؤشنلاو ضمنا لا جمال
 2 نخالا عضومْؤر باو اود :دلاثم
 اطناهض ترهامج اذ اث الئاابغذرجت دا

ر قد بابنالواؤ عيمج لل خداشما هوشترقو
 هت دلارج

 هيو ا > رع تدراذا اسمن دين طاتهاهو

 ” ىغ بضدا ئاف 2 ضوولا جر ان ىلازتنا
 ٍلياكلا ديبكا رج اهلصاف لخازتاهدارع ارق ناو

 ْ ه2  قمنئلاموبرلا ماهر

 ا شم أهلصا ذر 5000 0

 كذا اك عمساذ. . ايتناتتلااهف تموع نو
 يطاخع

 فانت امهيزج ةمنا اولا كما ناثرظنا
 صن سورمسلا توذاو مالا ناز عيرلاو سرسلاك

اصم ريع الا هج دملاقفو تقفداذا بذا ٠
 ل



 5 لاذ اوركذب ل نيفنمللا نول كارما 53 هط 5 2 0 را ا ايصاصدلا ١ ليا التم تعتد ع 0 0 امان نالوا ل0 اهناأرت | دكا قضوا كاف
 ا دىصن درسا |ذيداكاذا نولي
 بلان نضل نان ص ولا لذ 3 ءلئسملالصأن 1 ناف يصورلا# "رائع طاق نا لذ ى ءاولاو دل عكر 5 ليو ىورتعود دجلر نق نعو سل سورنعاشلا
 نيللاقمناضولا نولي امااولخجالف ناضز عف#ج 2 سب ليسوا مهكر نين واتثالثا نحيل ن 0 نينا
 0 و 0 امد لما

0 
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 دا نار[ وأهيب كتف مهيحت كنا ينم جيزي تنل نال كل د
 "لم 1 (١) دصان لخازناهدارع دك ناخ 0 ولا بهذانأف ىوزلا اخي ظنا ٠
 ظ خالو نس نماهصاأي اضورثلا نعكجعي سرسلاف ٠ ظ اناسرسلاو كلوا عيقجأ اه موملا عيزستنلاهل اشم ٠
 يتق نوصل جيم حال ةنزاغ نم نقلا و قصنل لكنك
 ١! :راهمدر اهن وكان اًئاؤَءلخا >نانثالاو ناو نعلاو
 لا واسد سنو مس خار تاو نت د كلئالو ليس مرو نم يقلي الوريزلكنمةزجلياقلا نولي ناوخادتلا
 تاكاذا الربان ينو تمرع ناو ىلأعت هددادج للوهمأَسا
 إم و مذ زعالا ىصزلا جزعا نمررج ىبإ نينجا رحأ عت
 ره لاو منسلا نيبو دنس نم( سوسلاو رعيرأ نيعبرلا 2م نأف
 جوحلا#ا ىنعن نان لاذ ىننعت نيترم سدرالا نم اهطّتستذ نان ايقي دتسلا نم اهتيفااذا ديدرالل نال نصنلابهتناوم
 (تجدوملا يفداواو قمتلاب ا دا دف اوملاذ نصنلا 2نخ يو
 لا يوالسمخوا عبرلا د جيراواشلشلااب وذ اولا تناىتشالث
 كيانمنال زف اوناو حسه هئاربف صح أن ضال ش ضأو جفن ىلا ند نملا رحل تدر نسنلامضفاوملا تاكا ذاو
 نسل نوهرلاو سوسلا للام طنفف نمنل الا اياسملا لص



 خلا >زنو منام دقق اومأمنيف مرا نم ةقزلاو دن. ني
 .. مهكالاو شعأنثا نلتدجتر لا ؛لهوضتوةشالتوو ءأهيعصت ىلا

 امس ةرلاا هع رد نشاهد هن
 ىسسسلاذ نقثلاو ىرسلاوقجا ذا غلي ذل ضعأنثا 0

 : اهم

 قسنل باو قصنلاب هقفاوما هنو سات نمئقلاو دنس

 يضذااذاو بح شع مترا نكت تيان ث الفلاوشو دتسا
 ظ تاز تيويفردلوومو نيترحلا نو دجوملا ٠
  هئالثلا بزيض جملا وعيه طزفم كقلاونمالاو عيرلاو دف

 ئابتم ناذلشلاو لتس نم كتلاو قضلاورنعاننا نكت اى
 . ةيندأءوهو نقلا2 نع نم-ئالث وهو نيلنلا ©. جفت كن ل

 نيتمووفرحاو قييدن اذذلا نمارهيبغت ناننا قلب
 نابت مإئهو نيشعو دمتي غل هاف يش الن بزي:
 ككلذاذ رمل ى روق اولا ىلا( دلامم اكو

 نيسابتم دولاب ناو ملاح ماوعب كنيابلايلاو قانولا
 . نولي خزماك قالكمابزمب نا نيزك وبرلاو تلثلأك
 ألكرال رماها عم العلا موت 15! ماطاك دالا

 )م اورش لوعلااهلخ2ل فلا لوصا ئالثلا فاو موملا
 اذا ىف دتس ماماذ نيرتعو راو شخ ءهتاو حح

 . ثالث يل بزيرف نآكيابتم| رهو قلو نضل يسملا يف نأك
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 يا دو نسون للزكو سوسو نيتلت قالنكو هلا شلخا >:ثالاثلا نال ىىوسو اخ غلا زكو دتسا فلك
 ثيبالؤا و تارجوبرايل ومالك نإعباوولج . نباودج نباو يا يلا مو سوس اسم لأ ”“ىوص
 تاوخ | يرفع نيوبال تنحاو مالت اوحا لال تخاو مأ كلمن صد احاف ايئابلا 2الل و ىموسلا تارج جئرالل
 تفاوما ميال بوطأا كلثاهاف يال تخاو م ال
 انلئام اف هل ناتخاو تارج ثالذ كناتؤاوةلج مال
 ضورحو نإ تانب دراماو ناتنب حلت أسم نين سسلسو
 أماو مال أو بال تاوخا نسمحمال تحاو نيوبال تاوخ ١
 .يف ميرو كلاماذ سرسو عير و كانو ةاغلزو يرد ثللأ مرر مف شع انا لصا | ىلو مخ لاش ناو ايف اوصلا

 .ىأ لك لراسم نش نوزنعد ىدرالصاىاو تع رهبس ىلا و رح تسل : ثالث يلا وعدو سرسلا ماللو خوفو عبدل مرا ونامل نيل مأو ووزوناتنب 2.هذو نباىباو تارج عبرا مالثاو ةبحد/ راسم نشا 3 أراذ لل نلوخا سسيخو تاجوز عدرا نيوبإل ناتمخاو كحد فز واحا تاب ذع وزو كا تيرو اس نم عيدنا نك ا ماد 1 تاوخارتتعو نانحفز مال ناوخاو تاجوز 3 ماك طيحو سلو سس ظ



 سهو تاجوز جرا ناتنببو تجوز نلكو سرسوا ناتو ٠

 تاجوز تالد ناو باودحوز ناو هاو 3 5| با أنب

 تل نبا ناتو كاجوز ثالث عوناتننول جوز ناوددجو
 ا عع ثالدلا بلا ينلو هئالث نفل امالي

 علا كذاهتدلامجل اة( للا مانا ل وسل ! ل طلبو نبال ىتان هللملا ليلا 0 0 ادبمخوإ و قابلا بالل وأنيوبالا
 لبىطتلا يتيغب نمىسلوأ وعن يل !نالاركذاو

 انارق ديو ةاتخاهتةأه قموسل لا ةلاولبترف ظ
 © دي العابصرمثااهو الوع دين اعلا تلا 8 ا

 2 ىقيججو رق عمتاقزتم علا تاوخا ولو 2
 متنتست ىلا ايلا يرذ ْ ما ال واه عم نكي كاف

 ْ 206 الا نخاللو ثا نصنلا نيوبولا

 ماذن 1 لأ لوو يرتخلامالانحاللو نثلكلا

 0 ةرماط تأرذ 9 ةزمل مات لوعلا ةباغو

 ناصف و وزلا غمالاو ناَيَْمْش نانذإ كاذو ا ماا .اهلفلاودزلا مااهبقل ظ
 بع ةىسوم تارئف لوضالا هزه مان مالا
 ىصورفلا لب زتذاو باسلاوه يملا قف وتنلا ملل ( و 2ىننلا
 صقنلا ل خدي يح دايزل اكتب لون دليسملا ماه يلع



 ثو هو راو ىصتمنلا ىتخيالو عوادلا لحث رولا جلع
 اسابخ نإ كا زج ؤلاخو مهنعبلا يضر ربا صل يلع عيجا الهو

 انضدلاملا نعمل ةرعجإاع لسر يزلاو لاو و دنعدلا فت
 - لطعالك نلا ئباذ لال يأبه >لف ناز علا زهاشل: :ءانصتو
 اه رإاييص طف يغير ةلاعلا للا عنم نم عندو للا يلفعا نم
 .مضؤمو نبذ |ريبرم ناكلافف نسما اهئد معايا ىف كل ذ كاما
 يجد بالل وأ نيوبالا تاوخالاو نبال تأنبو تانبلا صمتي نأ
 تاور طع سمقنلا] جيم وصال نمالماكعرضو ىضزلا لها قابلا
 لعب اود سابعني ا ىالخزتون لد ءاججالا كل >اعزيلرلاو
 مضي -ةزنمالا نلجم و مح 0 > لبس يلع اكو دااضيا م

 ىعتذيو طسشلاب تلا و ذخأي نويولا باعت !نأذ
 الؤكو - > كبسأ ةتس لذا مرددل ناك ئىحاواك

 سطو نم نخاخ > نأ نحت لاىاو نول !ناكنا

 ناذلو ماو جوز دديهز عزولخي ناوي سابع نبل عزلي
 جيزلاو ادا بجيال ناونحإلا نال كلذلا مالل هه م|يعف مال
 -2 وزلا سعيت نال كشلامالل نيدوخاللو بوردو نصنلا
 مالاوعتتالو و١ نك مال 1 34 يضل ل

 يتحاوم ونىخالاب مالا جوا ديزل وعي 0 ا با



 قطو تسلا نافل وعلا رزقنا ذاذ منالازنصالا د جاو نيب رخالأب
 .وط 111 يحج ان تع يلو دعست للاوذين اك لاودعيلا يلا

 دنال داباو ف تاطلفس ىلا يبالل نالا همناكوأو بال 3250 تخلو نيبوبال تخاو جوز كوكو مالا ضوخ دوج ناكل 2: نكذكو ماو مال ناتخاو نيوبل ناتخاوب ناتحاو جور 3 ىدازإ را نينغالا و ىصنلا بورا فازونالنأتخاو عد : 37

 ملا ةيذ يش يؤمن لد يلا يلا يزعل تن دم بو
 طوس يال ناتخاو مال ناتحاو نب وبال ناتخأ تاقرننم تاوخا
 اللوناذلثلا نيوبالل نيّخاللو سوسلا ور جلف بالا ئاتخالا
 : قفل وبال تخاللو دف نانو ضرلا جو زلل ةتس نم ليسا - تاقرفم تارخا ثالث جور دب اش لوع كلشلا مالل نيبتخ
 تخاللو نئئلتلا ل عنرلحا و ىيوسلا الل تخاللو : ال
 :انماو وو ر عستل )و عرلماب ئلخأ سابع مال 1 ملل ينتو نصتلا جزل نصتلا تسرد ثلا فييوبال تخاو جورن وما ذينأمث ىلا لوتش .ىرسلامالل

 م ال نأتحاو بال تاوخا عنراو 28 مال ناتخاو نيوبال 4 ظ

 (-دىخاللو ناغلتلا الل نيتخاللو هئالثوصملاه زل
 ناوحاو دب يل دوه و هتس نم ليس ا كشلا مالل
 ناومس ءالل نيو خالل و ند انئوبال تضا و بال نانخاو مال
 نال” ىفصنلا نيوبالل كال و موس سرسلا بالل نيت خاللو

 موزللو
 كة 1:11 1111سكس ”7



 نيئبللو الث ميلا مو نلل ماو ناتو دز هلا اسم نم الو حاماذ شح ةحيس يلد منع . ض لاورتع تق الذ ىلادولا وخل ءادللاو مس ماللو 0-59 مالل تخاللو ران نإ مكس سوسلا الل تا ىخالا وأنث الث ل' ئصنلا نيويالل تحاللو ثالث قصنلا2جوزلا ماو ماك انتخأو يالتاوخا تالاثو نوبل تخلاو بوز لأ نكد ماو مالنأتخاو بال ناتخاكلل نكومالذ -خاو نيوبال نادخاو جوز وورح ازيرا لن [و ها نعم ح ها يو نشحن لا تعساو ةينتلا ديفخاممال جافا ساف مك اوايلاافأ ضد ضان لنا انف ججرغ يضأقلا درملْا ذالو 3ك >اجاطعاالو نلولا عمه لامك مرعوم ئضلاالنف جدالا ثِداِيم ئعرتتلاس ميشا ةكمالق ةرشع نمل الث كل اذا طاف اجرب هتخا داومط أ يجخاو (ههماو ييفلخجو تنام فحوز نال قف نلولا عسير او دلولا مدعم ئصنلا لل )اقف جووإلا تالم ئلعوتأم ناضاول لاذ جذ قالا اهنعلاس نالرجيرفلا كت : راه ان عناوهو دل حل نو مل و هللو  فتاىهس 8 ميا فان نيوالل نيتخادلو غال صنلا جزل نع يل وعند طننس نناىولصا ما ومال ايدلو نيودالل نأتخاو هور تم وح شالت صنلا 2 ورللو اح
2# 



 وز جيراهرش نال غعوشا ئاهل ما ناهس مالاؤ ين اىغ
 م الل هنو وب | ثددو مأ باو تا تأذب ىسو

 نيالا بلو دس صنلا كيلو نآمهس سرسلا
 مورو دج هالات عيرلاهروردلو نامكسوسرسلا
 ١ناجباو جو نورتع معا ىع نكن كرسا تاذدو

 ( ٠ - نرسلار ىلا تانب سسك و ولجحو نحو 2و: ناتو

تيلاو :ثالث عيرل ابد نلثو ناس رجه و نأىهس
 ناثلقلاتأ

 اللو ثالث مبرلا جو نلل تا لفنُم تاوخا تسوةحوز "ضاغ

 .ةعزمأ كلا مالل نينتخاللو تن أع نافلذلا قنوبالل ثبت

لابالل كوز و٠ ,أ ثنو تجنوةلبحو بأ
 محيللو ىحس

 ىسوسلا|هلذ مالاما نأ ناو كعّقسبالاءا تداكزإ

 ناتخاو جوز تعةعبساوغ رخال ويرلاو.ورئلو نامهس

نيوبالل نينخاللو مدرلا دجورأل ماو مال ناتخاو نيوبال
 

 دعبس يل لعل هرنع ب |نما يا حا ناهس سوسلا ءالل و الا

بال تاوخا نام ونأذ لبحو تاجو ثالث لك ذكورفع
 و

 دؤخاللو نأ ميس تارحملو دن الو و نلل مال تاوخلا عقراو بال وا
 نالزم مالا ماواخ يس د ةعدرا مالل تاوخالل و شات نيوبالل

 أني درطععبس قلخل ايو اهبايأويو يدا اهي ثرو نمؤك
 انثإلا طوعا ؤها/أنب د هرحاو لك خا قلاع وبس و

 سكغ
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 يي مه من حلا صراع
 !١> مي تنعدا نا ”لحا * 7 ردا 3 وحاأ اي
 ا ٠ ؟ارذع# ةش.الث ىل لوحلا لطيو يلطيرطؤلا ؟هز ميزان م بحاو ماو تنجرلا
 أل كاخا اهعبتت :ميفْس هي ينلا تاوخا ثالث فو
 مجانا اهب دحوز و“ هبي أ م مأ كنياو
 هواه راكد اديغ نم ,. ويس ما يلا ايانثو
 2 بأن من اوخاوم ْناتدحو تاكو نال

 راني » تكذ خخ اؤكل هىارقماو مال جبياد
 مولا لها لنع ىاهنتش ا امل مواحتس أسم هزهو
 لئاسلار يغنميكوت ما“  ل'مرالا فلا د

 ٠ «ءانيتعو هجيرالا طوع“
 دونما هز نرشعو أويس 4دج الجن ثمرشحلا ةلبيد
 ناتنبلا نا لا قىهحمو <+ ناوباو تفأج ليو نيف
 طعم و اهن ءّليش ةنعاق دلي اعنال ةرينملا يعتتو ةحاو:لوعل وقل نيد عوةيرالا قيفوتلا كل ادو جرغلا
 لب ااذهو دّرطخة يوم هاه اه: اصلان ىسنملا
 رخالث نحو رلل نب شعو جهرا نماهطص اف ىكذ امك ناوباو تاتندو لجو ناس ىصو حاصتلاو للعلا قلبا



 ١ هلعوةرجؤكل قكو تين اغنيوجالاو مدتطتس تاغلثلا تاع

 خلل ىلإ دباو مادةحدو تباو تب لكزل دج ىف تاتو

 بالا ماما يو مدلج نكو دحو ونار و 1 |
- 

ا .ثالثلا هذه كوسطوعنالو ناتجبوةجوزو باور
 ىص

 ليج هنأف طنعرلا كر ذا عمونعولل ذنيؤكالوهالو
 2 حش يلا ةءاشالو غدرحا يلا مسلاو جبرا يلا ةشالتلا
 ءالاو ثانالابال ةوحالا نسروكؤلاماللا مال بج ال كل ذو رع
 053  عوستتلا اس صرة لعن

 0 | كل لف :ىيدص ماهسلا رساقنت نكت ناو

 اتيطلا يي سالش ساو ١  قدف لغاكلا الل ناو
 1 ا ب

 | ١ ممسو ثنحلا ةرغرط . معرساو ل عيل اظن
 دزداو رج عمد نجاح .. دف اوماىهنيب جت ناو
 مقلاة بيضاو.. مساانمةيسلا نميز

 شرات الى عداه يف "نجاره انيابت اذاد او ٠
 ىلاردواهنف ب عضملا يحض, . نلت لصا نيش دل نمو
 ًاهليعو ليس ميكتت تااذا قيفوتلادلابو2 ثلا

 نو يفع:ليسملا ماعيس مس اوليكلال ايلا فذ
 اولصا نم تعصرتمق يبلع ,ىاحيس تصح خان رولا
 اننا نماّيسملا نيوبال خاو2وز را هلاكشاالو

 جلل ٠



نلا تخالل ومارس ئردنلا ودل
 تاخاناىت داجو) موس ئص

 ”ىخاللو ثالث ةجورلل ع تا نها هاما ناتومو نيوبال

ذنم عقل رش عرف اليت ىلا طوعقو ناموس نيترو ايناغ
 تلل

 فيولا ماهبس ايلي ظدتذ مرسو مالعق رض ماهيس ترك نان

 ةاالخجالف وسور قيزلا مس تاو ذافمرسورو
ا كلاب وا نصنلإب تف اوملا وت

 السلب اىسيتلاب اعيولإبو

 نمر جه نفل نصبدوائملاناوا نقلازإ عيسلاب دا

 ”رجي 4و جيشلا قصضدوهو ع عحرأ نمزج وان عتتس

 بيب س ورلاو ماهسلا إب هَمَذ ىملصعالو معدوم .1نم

لئماهسلا نيبوبلا ىصنو سوسلا ٍقاََساِلو كذ
 ايئابلا ت

 ثالث نمأهلصا مامعاجب او ما تصنلا ةقفاصم عللناما

سو ى فاو ناىهس مائاللو ميرس مالل
 انسو ,دالو نصل ماو

م الل فنس ناتدنال لأ ههج مو نانثاوهو اههصن يل أماعالا
 

القاو نيوبال تاوخا سو .. مجنرأ ماعاللو نأمرس
 أنهذصا ب

 > لاح دالاف قصنلاب نيوسور ئذ اوي تاوطإلا بصذو كنس نم

 نا نماهلصا نآوباو تان 'رشعو 2و: شلت ةياب ره هذخا يش وإ

 ياس اولا نعبسو نسخ نم مصنوع دس يلاوهنو سه



 ] 2 يناونكالثلاو زيت واوم نيللي مستو ئبام نم حم 0 اتيزعتجياو اروبا جوز فصتلاوادأ هوس تلنبلا سعد «
 بوف سول ماهملا تيأب اذا احا واب للا ءاشس نا جراد ةسالثو نيفين ىلعسكلا ف توضع ١ هيج ليسو ئيوبال جاو تانب تاكو ما هبرلا اوم زعل نم مقا تدونيب ٠  عيراووور زائل ليلي سمرلا دع رض

 "ابو دناع تناك نااجيوعو ”لئسملالصا ةسسدرلا عيمج
 0 و ملا دج 33 نو ملا ءاش نا كل ولما
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وارشلع دانحالا نصن ا هدرحا نيوكب نأب
 ةتالثاغمغلل دو كضر 

جراو اديذعو لسخو ع خووعتو
 اهدنا ترطادوبع اور و

نيغف ائتمانا< ناوامإوعو اعمل 8
 دهن | اسمان جالا نمر 

 تيطذ ععو هاو رغعتلتسو شعت دم دن ووو
يسانت ناوتلّيلا ع ضالاو يجو اهرحا دو

 >8 كبرط ت

 يف ءّييزع جلب | هن مر ذياهيضول ترط تيت اولا

وملا سن كل ذل ياس نك تقف اول ناوتلاكسملا
 تااذاؤ تاقوق

 درعلا ؤبورنيممزخ ةايملالصا ئم ىس دل نماكن تلا
 ةخارحاو ذأكن ارو بأن مواز جوهوتائيشايب طيزلا
 عنان اناناواكو ءاوداك ناو يهني وس تعا جاد اك ناو

 نونه كلا كذب سيلولا بيضدزذعضو ىقنالا بد رشلا و
 مزن درلا بال نلوخاو هوز نين الصا شفاومديغجزملاو

سا لدغ ضرع هند اههلعوصن ١
 فو معذل انكت لي

 تن نب | نعاو نبا ذاتنبو تاب ءاماوجراو بال تنا جفت
 تر ىصسالو شين نم مت بال ةوخا يل تسبا

 مالننخاو خا خو مهل ناضل خلت [.ءارقف اومؤصالا

 يساتخابالتاوخاشعو نأ مامعاب ىض؟!الؤاو

 نييمنراو دمج نم مصنا عهد سو يال
 اضنالإ برو اومل

 يهبطع قفاؤنال ناهرس يف ىارعا ينج ”هراو مارا عم يسح
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 نيؤكينثا نيبالوحا دينامو تارناناثوماو بل تقئاو دى
 بالاخ غشتبإ دو مالغاوةلجاتبب نودلثو ناو

الا بال تاوخا ةرمعو ةوخا5 ثاغو مال ناوخاو
 تانب ناد ما غابر

 ىض» كوز بالأتخإةءانشاو عوخا دعو مالف أوما محئباو

 دوال تخا ترج تسو حور لليوسخ نم عمت بال تارخا

اضنالاعإب لاو ناصد اب هتسلا لوعة فاوملا
 تعاتفلاو ما ف

 بال تاوخا عدراو مالدوخا جرن و ةرج مال تاوخا تسو ما مال

نو شعو مالناننخاو ما بالاتخإر ثعتتسو جو: عاببالا
 نيبااتخا 

 جو ن بال تخاو مال تاوخاىسخو < وز ينال كس نم مضت

 عابالاو ناصنال | ءنح_رالوعز روم اوملا يونا جاو تاوجخ تسمو

عو ةدجءمال تاوخا ترو مامالذاتخاو مائاضمالا
 . ىذا 5 ا

سو 0و عبر الا إل تاوخاونراومال
 نانةاوم بالاخ مكعدت

 ماو وز يبان طوع نكن النو نخنم رمت يويدلا نما ا

 تدر بال تخاومال تاوخاىس خو حو ريوبال تاوخا ثالن#و

 2ىز لل ١ :ةشاوم نييعبسو ليث نس جمد بال تاربا عشوماز

سن عه لوح نيود, | نم معد بالا زا ع ومأو
 22د دع

 اال
9 

 ملأخارغع ياو حدر تأقزونم تاوخا ثالثو تاربح تر

وورج نورتو 2و ماوبالاتخإ تع
 ت ئحا ثالث



 ةخلاةددعو حيو ن عولخ علا > ططض اوم نيش او ءاهنم تااقزتتم
 ةراع وع بالاخ يرق عدزججراو مالا او جوز با ناخاو مال
 بال تارا ششو ماو بال تحلو مالنا خاو تادبج تس و ف
 بمال تاوخا جنراو مال تارخأ معو ماو جد كل ذكقض اى
 و . نهي لدا باأتحا نوج و١ ومال نىأتذاو ةرجد هل

 رج وز و تارج ثالثو جوز يشع مججر انم يمن او ماد
 :ثالو لح هزاهنوزنعو ناننباو جد نجا تاو تأنب سمو
 كالثالاو ناصنالاب كلل ذ يف قضولا بال تاو ناوخاو الأن خانع
 , اف اضنالا نأ قالاو عابس لاو ىهاوس لاو سانمخالاو كارو

 ديحو: نيئالثو تس نه ىلإ تالا دوحا ثالث و تارج تكسو ديسون ظ
 نإ“ : ماو دجفر مش ّ؟ 7 همخا ثالاثو ,ىال نأّنخاو ماو جوز ثالثا ا معو مالاخ ع ةاجبراو
 رت حد مننب 5 مالخإت ءانشاو لجوز عامرملابال تبوخا ثالتو
 نذاو هرججو كجوز (تيزب قشعو ناوباد عز ىازالل با جاواننب
 هلو لجو: تسد نينب ة ذخو تعز عابسالا م نوفعوةسخومال
 متسول حوز عزباواتنب نوعزراو جوز نال ا نوجيراو نانثاد
 غظ0ا00 مأو قل س 210011111111
 ماو جوز نيوبسو كرحأ نم مذ نبا تانبب عيسو جف جدن

  نيشعو ماو ةوز نئاضصنالا نائالاو غار الاو ناصرالاب كلذ
9 
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 كتوتسو عيراوؤدجو بحور تب ادوجنراو ماو جود نائل تن

 نيوبذ تاوحأن ىو مال تاوخاعنراو ناجوز عضل وع ىلانما

لاتنب انوتعو نأ و ناوباو جوز عانرالا ذيق علل ذ ءةذاوم
 فانإ

ديامو مال ةاوماو هجوراتم توضأ رجو ةمْ
 بااتخاذوذعو 

 أو ماو تاجوز عشرا ع صبس لون ورفخو دخولي ينم عدت
 تاجور ثالث اصنالاب كل درود أ ومبال تارخا جبرماو مال ناتخ

ابرالابإل قايخاو مال نانخاو تارح او
 ثأ: لجو ٌدجو ع

فت بالاتخا نؤئالثو نان اومال نأتخا ماو دجوز نايثالا يال
 ج

 ..يمماو لجون نباو ماونأتجو مهنرالص ا اهبتسو نام نم

 ”ارجأو نائالاو ساحإلاو عابر الاو ناصنالاب عال وف ارم وتاني

 >نجاو تادج تارج تس وجو :ناضالاةعوعبم اذجاورفع

 . ناتباو حو ناس أمعالا نبانباودرح ندرتعو حو: عاب يالا

 . ةممالنارجاةرخا ىو امنب توجنراو ةج وز نآىئالا| ين دش و

 عدسو جو رجو جو نانسى هرشعو تسون اواو حو مسح

5 وعيار ةائوانجو م شعةساءجا نبانباذتالثو
5 

 تنتوسجو ارحاو *لجو جو رش حبس محا مخور

 عدا ئيرتبعو هعش لع ىعبسو لش او نب نسا :

 6 فانا اركذ:ققاؤف تاشناو كاودناو تاهوز

 ناضنالا مغ هتسا زجاو نامغال اد عابرال و
 , ثالث



 (نمتنب او لجو هدبح نورشعو عئراو اجو زان نورغشو نارراو حور غابرالا نأ نباو لجو تالمرشعو تاجوز ثالث
 يندالاب نولي ندولاوانتنب نوتسو هبراون باو دجحو ن نأ الا
 شع ثالثا نجا نأ لاو عابسالاو نس ينالاو عابرالاو ثالاعالاو
 سورلا قلي يفاوملا|ياو شع دعبسا جاو شعضسس نجاد
 هازتس و انجالاربأسجب خخأب لب مب الذ داولعالارياسو سدرلاو
 الو مال اوخا ذة اومديخ نم نيم يركن دلا ثنارعبأ ف
 هسه مرتو هث الث نم أررلصا ما عا ةييرلاو تأنب سين بالقرخا
 هدعبسو كاجو ز ثالث نوتس نكت شالث ف نينع نكت دجنر اين
 نييشريام نم نيني خو ثاج و نوير نينامو دصجر ا نم مامعأ ينج

 نم بال تاوخاوبسو مال تلوخاوبسو مال تاوحا سجن 2
 ةم م نينيابتم نيجا رلاماههيلا ف ف شاف سلخ هربا الث

 دارس مالارلوأ ةعبس يلالوهن بالات> ان رشم مالح ارخا
 فاو ةلجبر |بالل تاوخال ورث البث ىلا ص در عب جحريف ىصنلا قفاقت
 ”ئالث اعلا نيبتسونياهثالث نمانباناللاو ا عشو وجت ورتع و يحوز هرثعف م ةذالثإا يونا سمايل مهدرع عجويف جيرلاب
 ةرخادتضوتانب ثالث ناز: ج دفذاوموبغ نمدتيا مز أيجا
 هن ب ثوم نكت ردس ين نيل نلعب هن بعامل
 50 : 10 نسمأمما يبعبسسو مالت لوخا نسهخو نأ نجوممت
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 تاوج كوتور تانب ثالث و اديني خالثو تارجعيسوناتجوز

وز يرتعو بام ميس نما صرتعيتمجو مالاتخارتعالل.و
 ناتو ج

تيضعو ىلا نم مأو بالاتخا بوه و 1 لانخاد + ادتارح
 ١

ال ثحاو م الاّ ندعي هاو تالحتءوةلحو
 'ئاو مأو ب

 ةعرازع نيو تطوي ائالثو نالا ةج نمبالاتخا ع

 كيحبسو : الاخ" خو تارج الثوذانإماكنياشمز ابا

 تارج سنو تأبحيو ز. عدرا نريثعو ميامنسختو نسذلا نم بال عوخا

 نيرنحو ةيأم سمو نيؤلا قم بال وا دعبسنو مال تباونحا خب
 نيل نم ةوخا عسنتو تأزب هبس و تادرج م تاجو نورا

 هايحا ميرال قيال نأ مالا يستلزم ج يف نايراو قامو فلا

 لا نم منذ حرت موقعي دوغ نم جين ىسيأ رولا نم

 نم عصن بال تاوخا ثالئاو خارح. ىسمنو هوس جدراائلا نينالن نم

 لبحوتال ماهسمل ةكاؤش اوملا نارا علو نيبجنر او هيب اتوا لا نيتسو ةينارن

ك ذو موس نيبداىهنبي عّمدال ناجزلا مأهس نالزأبجا ةججرالا و
 سل

او تانب 2ث !)3 لاهسلل دة فاومويهب نيلتاّتمققبو لع
 بمال. ملاو ل

مامعأ ين ةلسهخم ىآل تاوخلا ىخالعس نوح
 ةجئراو قوس جنو 

و مالتاوخا تسيو ةدج ثالثا م وجاورلاو ماهل تفاوت ةوخا
 عت

 هيامنميالاتخا ثوجتراو مالأتخا ورع ماد حدر بال اوخلا

 تاوخا ثالنو تارج ثالث زنذ اومديخ نم نيلث| تمثال اعرك



 قنادر ىلع رك تياتس نمل هعرتح دسفنو ماوابنالا لوخا
 جالا نأ حالا لهيسلا نذ ومع علاه وحج هنا معا
 اترس درو يب فضاونال :اهنوإلا نال رمرعلل وأهعبسج

 تسو جور: ماهسلا ود وعدي نيبسانتمنيطيف لعمل
 00 (ىسخو ةحوز, لل تاوخا تالثو ثارج
 الح سو لجو كلل ذقن لوم زين أّثو دياهنمأ مرتع
 و 8 اد تعو كبحور معاد 0 3 محم 1 اخ مو ١1 ١ ىلا: يقال لب نان عنا

 خت اانا حرك نيتسو زيا رشح الاث نع نوهيس ده طسيخد
 بال تلو مالهونحا ثالثو نانوجدمفاومديعنممرسأنتم
 كمالج سنو تاجوز درا نينا نم بالتاوخا سو مأو

 راو اياها هن يدرالا]> ند امعن معو مال كنخاو
 يدر اوديو ىلا خ.ةناوم نيوبر او يقام نم عاش اهسدرأ هيل
 نم يو بلل تاوخا سو عونا تسيو مالا خارنمانث او نارج
 فى تالخري ناثلالان رنسو مالثو نا اعجمارلاو شعؤتت '

 سلا نييعبسو نيزنث | نم مكن (يوضد اهيسال ثالثلاو دتسلا
 تدرتنعو دراو ىالبج تبسو اجوو جبرا دبسانتم جني الع
 دئالث وح واول يملأتخا بدرتعو دوج, او ماو يال نخلومالاخا

 . دس الب مذ و رشعأنغ اخ يدر الل يف نال خرب رشعأنثاو طتسو
 م الاخ خوودراو تاالبحرتعو ناتبحو نمجدرلو لام قلد شع

 نو ٌسْعو ٠



 تورتعو تالج تسو نأتجوز حيجنراو يقيم نمأمع ندعو
 قفاللا زعم فاصمو ىيسو ميا الث نما عج وحسن دمالاخا

 نما سيل ذ الت نا نيدرعلا بإب دقض اولا ةقرعم 2 نطل البسانماو
 تان قتال نما يتلا يتب ككل نم تينتي ناذاربا | هلا نم
 نونتا تنأكنا درقبملا :يقبلاو“ رج مهيب فاول نأ سينفذ
 مخ ,ارتعوحا تناك ناو ثالث )بف كن الثو فاض مألابف
 تفل قيبقل دم ينل نكد أدابب نفي ل ناودو ىلا كل ذو رج شع
 ايلبق ىنلا نم ترتب كك قل لا ننال لكك اع من يلوالا ةيقبلا نم
 رداد ؟حم هب ثاذر حاول اويغ هنم قابلا غي درعا هد فح
 فسحو ناو ثووجنراو :ين اك كلل ذ ]اثم نانيأ بتم نا دوملاذ
 ردات قت نويجبر اوةنناث نم اريل تع. قيدؤبكالا نمل 5 يقل
 قارا نأهب نتف اجر ارش الث نم أهملت نتا قب متع نما هيلا
 , لكداذ نوصيخ و ةسخو وعناوين اي ا قولو كاصنال أناني
 نايلاةرحاو قبب دىبسلا نما هتيقلا ذا لعبس يغب تينل ا !ذا
 لالا تيقلاذا كنان درعلا بساتلاإع لرياىونانيابتم
 دال ناك اذاو نكي قع ة يشن اناا عؤكالا تعضاذاو رة يوؤسش لبالتم لقال لع تدار ناو هب يبقيك د
 :قبسانم ولف يكل هزدن نمثل( لثالا ناكها دف ئالواجوز

 تيذب تسو تحور مدرا نيف ئنم نير معلا امهنيب



 نيو هجن ا نم وحلا تسو تاب مش نيجيراو دجتراوتيأم م

 دحأ جب نام بالا خا نا لنو-شالانو ملج نور شعيو ناش

 نوالنو وشو حور يبعسو دنسوتيائالذ نم مكتورشع

 ةضجيرامبضتقرتم الل نيلي قفاولاتخا نونسوةسخواخا
 اوميو [ ةيامعيسوىلا لت روس ؛,نيعستو

 اجا قفاوت بالاخا نوال جا)و ماالخا ثوسصو برحلاو

 مجاورأ !ماهدل نورّتعو جنراو نيبتأم و لا نم هد ثعدعس

 ندعو عيراو مالاخارفعتينامتو جوز ىاضتخا بو"لعغفتم

 وز نيبتسو نينو بامان دعت ئاىجارلاو يالانخا
 ةلبج دج

 كشعب نأتنت حجاوقؤلاوأعنتشالثو ماللاخا نؤدالو
 نأكاذا ءلتناولل بأسح صف نيتستي اناا نموعتن

 انيليو ةنيب قداوو تيشسأ مازن لتضاوتم ءاوعا ثا خكسم
 تفقوتوم اذ |زحا تيزذال ثا نأ اهو ىلا اهددراو نيالا

 مدح نيف و تير فاو نأف وقول ضنا تزل ان ناو
 ديا يندر مهملاةرجرمف هلراف فرق ىللف يزال عيج
 فني ناباتمملا تصربت هيو ثيررلا م طز لعا دلاو
 مكيوتنانانان كأم لعل قو الءادتنكو يعزل وش حا دوع
 نيبالرحاذ ىممنوادإ.. ناواولا مهرة ئلوالا لدم يلا غلب

 تخأد مالاخا توا ةسخو لجعل ةعونأٌ و حوا طخ
 ىال ظ

٠ 



 !ئ ناي ياللا و9 ءاذلل تف 5 نايا حا نرد التو ماو بال

 همن يشأ جضتف نمل ناعيا حو دتسو جدر نأ عجرلا
 ”يزولاو ين اقلا تقف نع نيرغعو سوير نكت نوت مخ
 تّمفو ناو نأ. سانتماهو معرض دسخ ناىجارلا ناك
 1 نينيامو فالأ ةمب | نم حدلو نيبسل نتا ضيا ناكنيئالثلا

 تروا تبلاحيرجلاو بالا بيصعذ و ضرب قبري ئمالايسملا ةياحاكاذا
 اي رل اصعاوظداف متيوباناكاذا مالل ذالاد2و زلاواالا
 تنبلاو ىبوسلا بالل كبلو با كل ١> نم نجل كلل ذ 2نختيلا دليلا هذال نججالا نم رج ليسملا نم هل يسملا نم بش ناك ناف
 ءاعمسلا وك كل دب مناد مقل دل ابلاو ئصنلا
 عد ناتباد معئاوه برو زب موس باللو موس تخالأ نينشاهلا ايس لاوجحؤنف د |لاث ىلا نصنلاوا هل يلا ءلائسملا >لا جيصعنلا
 عديم ول, نينا ماهسلو يسم عيراحلو نيوبالاب خدزلل

 انامل خا سملا نحوك دلا ءانس نا عمل ليس الخدام
 فاو قرف فاونوأىس رل هسا خابت ناولخجالف جا واشالثوا نيففف 9 ل11 نزال ذ مولا اهيل علا

ٍِ 5 
 رعت



 : فصنلاب قفزلا تاكا نيضولا زجل سورلل ثددر مهسور هأهيسلا

 تييبأم يفر فطكو كفلا يلا قيذل سرور هزقذ قلثلإدوا نصنل ىلاذ

 ١سورلاو سورلا نييظنن ثلا دتكإت ؟رذ ماس وى ميما هس

 اح اورسمخنو كو دجل ,او دود دراكاقوحاب نيتلكك نان 5

 ةيجلن أو" دعبراكزتالا تطغس اوايينم# هاك توتا كا وت

 فازت ناو - كوة جهر الاطر بمد اع هئاهلاب قلتن ذع 2

 59 حالا كيبرطو ف ذولا” .جال : اء ١ح يللا وحل د ال هدا

 0 5 1 و 0 ا وعوةلّيسلا يكنس رم ظ

 3 ءرنالاوةثاانلاكتييأبت لو هايل امنت :رثعأنغلا نكت ىدرال ىدرالا

 اينما اءاشا كل يلاوأ جلو عو :ليسلا خي ناكلا اكلات
 دل كجم
 الثا تاما انرخاو الخل لان ثا كلب قنكاذ

 انيابتادا |لاو انكيأماذا د لا تقاخما
 له فرعي نم عما ي وصد اديك ذ-نلثما مرات

 افعانلا 7 دلااش نااىل مأساة ليس

 تر "ا ابق ف ةنيولا وتحب د

 0000 لقد مف :ةاذ شب 2111

 هللاش وذ ايؤفوقنر وأما ذاازه

 م و مل دا ضأن 0 0 أو



 ارراقا والا قاغلا كيد ايلا ماكادكا ظ
 . لولا لعدلد اف دقو _ارالا نم دفح هيجخ
 - ردوذا علت ءيفاجان هلكلاو ايس ثق نأذو اننا

 0 ١ خ6 |<وزْلا ا قاومت لد ويوز عدقخالا 2
 رتعانوكت كوالا مرسأف مح نردد يس اكوو
 ظ انت تاجات ان“ 3 عم قوتلا هلا بورتشلا يمحو او ىلع حا وم
 ::ه2لهشلا قصب نا يبي نيزك ١ هايل اع ةجاملا

 ل انعام ياوج لرعم يلا هنيه يلا
 تنين توك نابي كلذكو نيالئسملا عمو (قددللا دجحو
 ٠ رم نم تيوس أو شعالاورل نمله شب | معيمج - هرصخمو

 ٍقح دارت :ا)ز ثيم ثوع ناد ئئصو يل هال يدوب
 تنوي ناكاذت قيرطلا نسم | خووي امو ثلاثه نان 2
 تاياذاأ كرو نلب داك ىلثلا» حيملا ارسقنف دضؤ دان نم محم نكي لول والا نع اس كحالعهويرو نان ي ئاغثلا هلل

 + : تام تام بان تاي تاني ثالثو اهينب ثالث نلخو

 5 كتل لا "عمل "دكا فأذا تن ب تجب ماني

 ١ فاثلاو والا تيملا تري ازراكلكّؤكو نينا ظح]تم 2

 نمدليبلا حصن بنان اليس يأ ها خالف عيازلاو تلاغلإو ظ ]



 لوالا نم قون ثلا تثرو ناكناورا عادل اود الن

 يناثلا تملا :ليسؤبع نمديالف متاوم وطن واىكملاب وا

 :اكس اصيل الا دليلا فاشل تملا مارس مست ثأ يصب صعتو
 يبلاثلا تيما اههس نعم ناذ قبولا لاذ ماهي يلودلاوتفنو
 "دايس دنم تعح امم نينلّيسلل توصوتف ةتلّيص عيل والا نم
 5 نال ةج دلو اشنا كل > ىلا ويلدالا

 دلوالكتل عايردأد ٠ رطل اه سم نافظماو
 مرهلاجوزلا ىلا حى مدني لد دز عمةوخا

 نرتع وم نلت ىلوالا مساذ مديح عج تين اكعو

 ةسهاهنم جوز اوهو تيلا ماهس مصّتو هرخع نم اكساب
 ذي انلازركت .مأهس مهيلع م فاتبدو نينناواعت

 عر

 بال غاو حور ثا كو دنع نمل يلا صعتو الا
 هريغنمانباواجوز كل نكو اتي اكقا ئلحو غال تام
 هظجبرا نس ئانلسملا هتف نب ثالثؤلخو ىالاثأم
 ماضل 0 تاع تيللاءاهس تناكاذا| ماو
 (تنيابنان قف انوا دش مل ةكر دنللا ماهيسلا نابت ولنااما

 هايس لانا :ليسلل خرم تبن ليم ينأذما ثيملا ايس
 نخيل الا هيلا نم يش دل نم لكل وغت امل وعو ىثوالا
 طباهسطتست كناو ٍضاثلا تيملالخاماهلا ص ةيانلا اغلا
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 يدل نماكو ةيئانلا ليسا ترو ىأص كبسصنخال ليدالا نم
 4 دكا اوثاورإل د ننانلا يضدأإب وه هزخا ةجاثلا :لكسملا نم
 قفولانج يلا:يناشلا -اجملا <>, رجا ناتلا ركل ماهس

 ظ اعز موؤخ ا ىلورلا نم يشر) نمو يلوالا يملا ة كلذ تبرضم

 تايناثلا] نم ىشولأ نمو يناثلا لئلا نم ئخولا كلذ كاحؤ

 ايوزم هز 0 الا نس يشدإ 27300 نوضاوملا د تنأك

 ىصن اب ورطم هزخلا نم ين لل أ ىمو يناثلا ل كاؤصمت

 كلاب ل قفا وليا أك ثاو ىلو الا لكلا نمؤلتلا ثيلبا بيدد

 ةليضاثلا كم كن ذياب وزلمزخ | ىلوالا نمووشدل نم ةاذكت
 ياثلا تملا بصن ثاث ئه ضم هؤخل ةيداثلا نم ين هل نمو
 "لد أنلا عبرلا ىف كدالا نميشمل نة عجرلام مط اوملا تأك نار
 قانا تبلل يصد دام عج لابو زيمولخا هديب ال ند يقم ( نمو

 محو: تياببما لذا فاع لا نمد حاكو ىسرملاو ىضاككزكو

 | عمل امنميلدال انانباو هجوزلا يم نلخو نبالا تاراهنم ناد
 ليسملا هش زين|بس أمه دنس نم يصن دئلّسسو ةعبس تملا بيصن
 ظ نوال نموت لذ عين هنو يجن أبت لولا ذي "يب ايثلا

 ناي ماايزبولا اهو لدتسسب قنس يو ةيناشلا ايس يب طم مر
 00 أذ نييسلا نما نوي ىبسوهؤ ثيل صن قاب ورم موس
 . الس وهو ثيل بعنأل "لب همم جيباذلا نمانج الا و نع



 نيوبالل تلوخالا تام تأ رغتمتاوخا تس وجسر بجو
 اهلص ا يلوالاذ بال نيتخاو مال نيتتخاو نوب 010 اخ

 ددس نمأهل انين اذلاو شع سيلا دوم ءيشع ين !نماهلحا
 بهالا نيتخالا يعل لجال شعت نم يغذو روت يلازوغتو
 عزفنف ىمنلب اهتلّيس | مأهيس قف دجنر اطوال نم تيما ييصناو
 فتمو انين الثو ةلسهخو ديامؤأ وجو الا ة ديب انلانلعسملا نصن
 نجوبالل تخاللو رب أثلا يي اهل دحيوؤلان ناتل يسم مصت كلذ

 بو التو دتس نكت ل حش وهو تين ادنلا ىضنإل هيلا نم

 هكلذ ركب ادانثاوهو تيما يصن لهههصن يف دتس اين اثإا ندو
 يملوالا نم مال نيزنخال لذ نوهنراو تبن امأهبد نمي نعانثا
 ,ةيم ورم د جبران الا نمو خيثالثو طتسب مست يف دجبرا
 ىو ةججر | |يملام دل يسن خب نأنث وهو تيملا بيد قصند يف
 بيصن ندد نأ هس ةيئاشلا نملّصاخب الل نيتخاللو
 دا الام 2ورللو اعنا تنأنث اوهوؤتسبملا

 تفاالنأو تسمح وياه علل ذو ىتعاتشا جبن نيبنث اف دنس
 1-من دلا دم دلو أش ١ كل > ىلا و ملعإرللاو

 عودت منت ةتباوم كنق عزرأهس أت
 أةفاواا يابت نااكلاو .اهتنتاا مهم دالا يفوض
 (دييا ًاهبوضملا 5 لغلاك اب ضايلدالا نميىتمدل نهود

 ا



 ريشا يذاحلاهيم يذنال دنع نم يس داهقدوا نعاف يالا نلذلاشروام فبدلا نميشدل نمد
 اسما نم يش دل نمو يللا يسم أ هحيممج: يالا يسم ماديس نر نمر رسم يلاثلا تيما :ليسملا ماديس تنيإب ناو عفش دف غلبأ يليوالا نا هني نمو نهرا رج يلا ةيناذلازليسملا نم ناتنيسملا نص رمد ندع نان ليدل يسم يعرفو يلوالا ليسا نم ٍتانثلا تيابصدذخ انت كنا غلذؤصاخ قرزوتلا لاب ورفاابهعرخلا
 ..نلاشلا سما لعضو اىهسوحل نمو ناك نانو يلدا نلمس نم كاثلا تبلل ضد ومد درداخايجاكرتلاذلا كصملاو لحاو رل أ ىزا«:ديتل والا نيل يسلل مج كل اذ تاما ذا تل ذو (ىلا كج دناشلا لعل ناب وطم هؤخلا لولا ةلئسملا نم تس دل نسو يل والا .ليسملا ياهي يدانلا دليسملا ذياب ردم هزخلا حلوا
 تام معد مابا ني ليإس ى داسو ىسماخو دج 9 اذا هلل زكو كيصح قف نضلاب ناك كلاذلا تيملا بغد نم وول” رج نم ادور طه هزخا |قيوحل نموا نادال نيت نمي لإ نمو كلاي ف كلشلاب ناك ناو ههتصن ىلا نصنلاب نأ نا ذولا كال رجيم د مشل ثلا ةلايسملا تدد, تقاو ناذ ناين وا فاول ناامااولخت ال شنت ناد ئيلْيسلا هلم نصا مم إس ثالاثلا تسص نط | هيلع نكت ناذ



با كيب كوتو اع ناءاتخلكونو
 نم نانا عمن معو ن

ا اعتدال تأمل 0 ا
 قمم دانيا ني

رت ثبلا تنام غاو نبا كمبو تن دجنر ا نم
 2 و اننا تق

اا | ةنلم نضال اناكاذا ]
 ا

 يع
 نولخ مالا تتاه تيا و سوالب

 نيب نباتا دس

ام لقو تيرنع نما عسم 4 ني لكس 2
م كل >لثم نع ت

 ت

لازيغي مأهسلا
 تف با

00 

سم انتا نمالا
الو مسن 0 

 فاو 
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 م
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 ع

ائلخو خالا تام غاوؤأمأ م
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00 



غو مل تاهمانمغاو تافزنتمتارخا
 تنلخ نمو كيو ل

ادب نيعوس نعونذتو تس نما تا ئيصف ناتناو نامي
 هلا مق 

جل نكتيلالا# ةنناشلا ءلعسلا ٌقيضخبيَس نيالا
 نييضووعر

 ةهناثلا نمي نمو الق يورطم لحال ىلا ندب

 هفاهاو لعيس تخالاو :يأرث مالإ غار ويصِو موس قبب دزه

 كس ل نأذ ناوهس ف ثشرروو نيورس رزبأ نعش رو نال

 م الا نم تضالاو مالاو بالا نم تخالا كنأم لو مالا

' الاوجالا نم تخالاو مالادو نسل .داهحو تاي
 

يتاعرد و دع نعام خليف مالازعالاو تخ
 ١ دنس ن

 لحاو نكت ىلوالا/نينافلا عله يضاف ثالثا اهمخانت

 فين اا هزيم دين اهلا نم يشمل نمواضب ناسخ

 دل نمو تينزتولخو تبلا تناماٌّعو نيتياو أَو:

ل عهد با دين قاتلا وو 2وزلاوهو كا
 اق

 يف اوث تس نم |,لّيص اهدا تيرم ءاموسو تع ين اني

س نكت يلو الا 2 ةهناتلا فص بزيتق نضل ءاهماهس
 لالي هت

 يح عزم ديف ألا نم يشيل نيوترث الث يوم يشل نمو

 * لصف ناههبوهوةينانلا تيلايصن نمد يشكو
 تننأم شعتلنتس نس نأ باو نباو عود تلات ةااوف

 تناموعإلا نا هئ| يف لنم نباوأ وز تئلخ اهيدحا

2 
 0 0 ل 0 0 ل تردون والا ب يس را ف



 لو تءيصنو 2الث نر يسن يتب او هابا قلخم تبا تبا تام ىف حبا لك نعلخسم قةمبا م يضاف مم شالو ع
 ص | جلس جالا و تع لتس طرجدر اي لجن لد لان 2:ونللو دس دب الو دتس هل ىلص دّحالذ ربييالذ مقنل
 خا يمزتتف :ةعسن ىهوأ هلا يلا جرف ثالث ىلا هنضاون الا ٠ 010زع تتامرقو نبين عو :لعيس نم:رباثلاو شع دسم انك يل الانا هم مادا هنباوأهجوز نناخو ا مهاوحا تأم مانيتباو اناوباو 2و قفاويأممو رضعأنتاتبللو نينعو جل )ب

 موس يف نع لتس دزاشلا نمو نوعبسو أتش دعس يايا لولا نم ىيتنبالل و ىهس يه الث تجوزل مهتىضد طنع تامام 2000 ل
 نكالتو نينئاو أم 037 الذ يجو: الثلا قف وأي وهو أو ةعحرا كيابل كتبلل ثالثا رمت لنمو دس ورام عمرا نكات نايل الا لنم نضع امؤباهمزمزذ لالا يلا عجتف عاب الاب هيتف ل خت فعأ ثا اجلي , نتاءتومبراوةعجرا ةرىاولل 5 دينا اهي بصي
 دعو الث لانا ل_صيورتع حا يدالا ماةرجا هنأ, ةشلاثلا لل منع | ث اليف جرا ميزي اخل انس ماهل نورس وسخ ار أصن شءرحاوهو تبلا نع تتاماع ا موس مالأما ةرجاهأب دةتالخلا ةيليلم ودا كر هالات غم عتنأ يلوالا نم ماللو

 0 ظ ظ



 تود دجنرا يلف غينيا :.عاخ يلوالائم يول

 دنسأب ثالثلا نمو شملنا يكن ز الث يخةعيرا ةئئاثلا نم يبل,

وزنعو ناشازعرحا قناورسرج
 ةامالوة ون الثودعكرا كلعض اه

لثفلاثلا ع وزلو دعشرت الث خش لن عهاشلا
 شخرحل قةثا

يمثل انلافإ يإلل وت رمزا ورث الث, معرح
 هسه شع رحل ين 

 ت2 ١ثأم نيربال ةوخاث النو تنيوةارا نذر الأمم هوس

بام سخ نمش الثرا ممتن |خاو الجوز كونو حا
  الهاع رثءانئاوز

ا بشد مب عباسو نس داسو سم اخو جنا تاماذا
 عجارلا تيف

 مم ظ

 فففاويوا نيابتاناا مان معتم ناطشلاثلا هلم تح اهسؤي|#إا :

 ةسدلاباسم فالثلا لزم حريم اهفةجلارلا عيمج ثبرط بإب ناف

ئارلا مئيكل نمد ةعبارلا عنخ ليأسف ثالثلا نموت
 هلاحاز

 مجئاولالِشسملاّت هو نؤاو ناو أركب عبازلا تيلاٍص نلوم .

ن | وأ اهو صن يلاذ ئصنلاب ناك نا قف ولاءزجملا
 اهثلث يلا ك

رلا قف دؤيام طماه خا ثكلغلا معيش نو
 تا ةجئا

 اللا نم ييرل نمو اهلين نلشلابو لاه ىف نصنلاب ناك ظ

نل|برتفاولل تداك نا عبارلا ثيم بيصن تف هيب وذم هذخا
 نمه

 تن درلاياو ىئتض اره اعف مجبر يخوي ارا قدا ءابيخد نصنوي

قب امريكان نزلا رك وعز هضاوم ف اهلا و ظ
 طلغلا ع



 سَ 533 07 حد دلاو كيلا“ :ىحاىلااوعون و كلذ

01 
 اهيا ضريابلا © 7 رااسقلا دلعنص لم ند

 ىو (نيوعو لجلسات -> انتج نول لصعو 0
 - ناكؤلا مق باسل يضمها يا
 نمو يملا يهد ناوعدو لن هللا حرشرل ( ١ اهاهمعاو قرط
 عداد ليسا ماهس تزن دا اىلا نم مصن كره نا تدّيأ نمو

 9 هر قلحخعلل ذل ثراولا كلذ ١ استرو ل حاولا ىقسلا
 -_ هيا سم اذى دينان دّوْذع ا ٍملاو ئبتخاو

 يقعاهمقت نا نييالث نكت هشصْؤادوض أ :رئالث يعو ماهسؤخ
 ! 0 ارحاولا هسا د :لّيسملا ا وت
 تمارا صد ةؤوم ترا < وزلا لهسفا بين لك ا

 ةعيساعاهيلؤتو نيينرا نيت ةرثعاط جبر اوضو حبو بصن فش
 تارؤإلا صن ر,لف كل دو عايسا ةسجحو لا 2ع ظ

 لكمأهس اد يضف نسخ "كولو ماوجال ن ناتخاو ماو 0 و ئدل
 ثاو



 بتريتخالا و اهيضان اخ الل هرعت سيح 2ورلا نكيذ او

 نوع يم نلت كولا يف جول ىأهوس جيرط تش ناو نورثع
 تاو نيفابلاب لعنقت ىلا زكوانركء امون ديما اعارهشتت

 اهني طعاذ هنو يدعجر ةلئسملا نم ودولا اهس نق كيش
 2وراهفصدن نينتخاللوأهنذلو دكّولا ون, ىهو

 ثاحا تاو

 دس ززع ةلئسملا يلعا همسات راني »نوسة كلاو تائرغم
 نم ماهسلا يرن تشاو ثراو لك اهي ايضا ذاههسن و
 نع دليملا يلع ميجا ام تمس وثراو الكت يم تيس نا ولع

 الث لوغلاو نأتبطو ناوباو عوز عيرو نضدو غنا وروزلل
 تدان ثالثالأب دفف اوم(«هتيبو نع دج نسدلئسالا رانبتوحس
 يل :كزلاو رسمنا تدلل ضطاومأ نيبو نسخ نفاع
 رسال نيف ناف نيب طلاإعإمعل تن رغعو نعد دحا
 لحا ثارولكماهس عب ض اذ تجي مقلب 2 ةسخ العن طعو
 ”ليتسلا سيخ 2دىرلا 54 تي نأ و دس كل ١ نسق سرثلعو

 .تاراو الربع شاويش ولا ضم زخلولنؤلبلا ورقم
طقسنو مطقو لخلل بيصند طخات لبا ورحل تحت ةفرعم

 ميه

 بيف خ امو ليلا ماهس قلب اعمشت م كهسملا نمزخدلا
 شع .لرملاو ثوال كخاو ماو2وز مام زجل مهكوبرث لحاولا

 قو جدلا ماهس مرو هدبصلاب هولا 2و زلاذخا بودورينأن :



 أبا

 قيال انسلا نم ماهس طقستف نب الث جاتا طع ثالث ي#و
 يلا دمة وهو دنس موس لكل زن نيثاكتلااهلح مقتل :.يج
 جرف هوو نلاديخ شر ولا ماهس يعوفتلا نق تيش نأو
 اذا علق تشد نأ ه دنس نكت 2 درلا ماهس ةيامزتشف نارانييد
 ادلع 0077 ولاؤخأي ناب جوا يش مسا نيل لش

 م2 جمس لك ىشنف نيئالا نلت ئالث ؤرونل طسبنو . ةسغ نلا ينلثو يشلا طتسبن شعل و هن لك ذو يش يشل
 بضتف بوثلا ا هيصن مالا تو أو 5 ملاعا دلاو دنس يثلا
 - بدو ازأرجت ماهل يقلب رعت نرتع نإ وقنا الهماسوس
 0 [ر علل زكو دفعت كاذوشلث وثالث زغ نس كل ذوةزخللا
 ا ثمدزولاو جو وملاليكملا يف كلا ذ يلج تف | يعيمج قيرطعل
 ١" تريطاريت نلذرل ارا لع نماء ج نلخ ولو معا جوملا و
 نخالاو طأويذ عبرو نصر زمضلاب جز | إعااهمست هللس نكت ١ ىلاقعلا موس فا هينتنوئالث صو عدزلا مؤ خان لاذ 7 ببال تخاو ماو زناهلا جيلّيسملاواطادإق ايلرشعو دهر اد
 ظ نكتراغعلا موس نانث اوهواهمهس ضن مالا ككزل نوال
 ىو مال ضد هو طاري نضد وزني العا يون ةجنبا
 اهطت وفد طيمر ارق ثالث دل اثم دليسملا اهيس و ماهسلا طسنيرسكلا
 جوزلا موس قخاتو رشعاةلنس نكت يسم ماهيس طش مد "عبس ىلا

 نمو



 لاو
وهو نت ئصدو عر ماو وشل بعز عند ىلع 3

 تبهص 

ماهن ترضمالا بيهن ترعم ثدرانناو تحالا كرك جورب ض
 آ اه

حفسلا رهن ءتس يلعاهييشن نعجر ا جلبت راقعلا ماسي
 ر

نموصلاوأهمجوهو نمو عير فضن
 >> رطل فرم كل ذ

 ايام اال عشنا دهسا ملعا دلاو هريخأ > لعن

 ثماؤلا الب طنفلاو رفللاو ثاوبملا نم قرلا يىوذ عمو

 عاام بسب ثرازن "مسمر فاك نب ب
 االكدمو هنيسرلانلاخ ظوزول نيه :ءاكلا ثروو

 فح نيوجا لطيف للان زب نهلامو

 فويمللذ لامثراو عزل كابل نان
 ونال لاو ىالا مف عنم ءاوس لكان افرلاو

 اذ تامرملا خوف هلكو اضمن نيب قزفال

 ٠ فقتل لئاقلاثربإل ... حمتتلإإء)تقل ا زكش
 أط ض سام عل دقأع أ!نيلاو مفرهلا| نيام ثااوال

 لضملا ذاب عت امهات رملا ءازتتلا ناكل ظنإب

امأ ثدوبالو ثريال قيفولا قيئرتلا دلإبو جدا
 ثريالالا

 رسلاو ليملل باتكاتالرييلا للم 2: ثءاعملا لخرل ثيدووا دال
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 . ليعارتل زاكلا_ ما ثيوبالف زاكلا اماو دنع ثوب ٌيحيشدلا ىيلن يصلايل ميش كيال النت مل هذا ماو جيل اذعد
 1 ثياريملا نالورذاكلا راسم الو لاسملازذ أكل ا تريل لس هدا
 او ذاكلا نيب جرطان.الو ةفومالو جاض انللأو تيالولا يلع ئبم
 كردي“ .واعيإعو ا نبي »ىلع نأك لوس ,زاكلا ترف اكد ااماو
 دحل ١قاعيحع ,غاايج| معلا دتخال ىلا علل ناكمنلاو فاغلا ثدي
 اذحا وسي >زاكلا ندا نيد ىلو كتي د كك (ىتنو داس ملوعل ان
 . لكلا ميبهاذسي نيلسلل ىالتغامونايد نعوض التخاو
 : ْ هك ملل املي يلوعيراشا

 ظ لكركتمو 1 م ناولاذع 3 نيم ضاكلا ثددو
 ديدال ماش, ينحقيقر دن فدو رح ووصل نم كمت
 ينوي دابدرججلاو 5 دودلأك ثدودال مرتلاذ للبر جو ميك الى
 أىسأتنو يسلمون هنلاكو لبملا ن امانا إذ ةرئعصو
 : لهو دنع روب أما 0 !وبرذلفةلسر ملا حدحد عمالا

 نأهجو ديف ىنمنلاليلاو نزلوا نلخأ هويمج هتبعع تب
 ر::م احالح ىف دعشنللا وتساريملا ال ل صعأأ وب ,ًأردرحا
 ىقيسلا نكس اذللملا وكم نأ كرسلا عرج نال مهيب ئناثلاو
 . ثراالز تيت للادتر نصل ايبخاوهو مولا ٍلعو نصنلاج اقام

 3 اال 1



 ديضزلا كلداريدل نوب هفدنعتايمايش عج افاضيا
 الملا تيل ل شلاو تءاريملا عشتا ةيبسب نال)يسللا صرحا ناههحد
 ناش راوني لا مهن اذ يمذلاو ىلا ءاوتل يلا لذ قيس اويسلا نال
 :افاونب ملوق لعد أ مهني ةرضانملاو اللول كاطتن الرجب ىعلا يع
 ىذا. نحلب ل هرهل للا اون مللاب كرشلا ةاوطا شال

 نار نط ورتسويفن وك سراب يلع ماكحإل صج تيكا ٠
 فالرجل بو طيب كرج حلا | ىهبايف ةاهججد هيض مالس الا
 ضف ناو يزل ثريو يذلا ثريال يأ ينلاب قدا نأ

 ثريإل ناز ىترملا ماو يذلا ثري يرخلا ثربال ميمعلاذ يذلا ٠
 مز لها نملام نس كل نكد يي سملا املا نيبلالا دب أك ىهيف نيإسا داك نا عيتيحايخزيال دن ار اوك موز أك نارا تدويالو
 لسو طيلعلا لص ملوقل رو ضخل ثربان لت انلااماد دل ثرادال
 1تتيذ تاريملا وص قو اعلا نالو يي اويملا نس [اتلا سيل
 قردالو ابها لس هرصق ينم عشلا شا ض .يربإ يبرق
 رشرب عهؤحبف ييزت مامالا )ن3 يناوملتخاو هأطخم هرم لإ
 مذ ايكدللا سين مام لا نال هئبوب رص وتخا دحواث الث ديال ما
 خايملا نمؤناقلا ىبيل سو لعل صينلا طوق يعل ثريالؤلاثل او
 تيد تي ناو دشرو ازاب هلل لعتبت نا نا كلاقلاو يش
 هاتخا يزلادرازالاؤ مهتيالو هديبلا دوف مهني دال هشمري مأ
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 ظ " كد ل[ للا لاس م ظ

 ينال انوخراؤد 0 6
 0 قادم دن يمذت اذا

 0 ممجاف اكذب ملكاو اذان

 ١ 3 فحل . بدلا ا, ككل سر 225

 ظ ا .اناؤاثازاح نمازظو
 فرصندو هيبنيذاذ . قوت هيخا نبأي ةالشم
 اوخاد تيلبانبلا لاقو 2 هنالاب نان ئ :1هلنو

 أوأ ةاوس نس يرن : اباه ماكرو 0

 فملاث مالضبرتا م 2 ادب ؟/ازذا أخ
 لج لام جالا فيداتو دال وع>نكاثلا كان
 تيالسللاا نم عمل دام ”ناذلاتراطتسن ان

 قلتم الحا ثرو الو (تينسلامجرلوق قولا دل هور

 . لكللاصح جضازوفي الا دب لحال تع ركحدال ثاديملا ىلإ دعب

 ةأيح تول نلتخاو اكنتربإل عش نر ذاخ اللا قادقسا يف

 ' ضجر أول كلذلو ءناتح يقيني لامن انبالدانةتازسرللا

  لمكمالخ الاالو بنفلا تدي اول (ابسغي هليولا

 اورؤا ناتع كري زان كدا صخغ قرصو يذل 0

 عج

 ندا ْ



 الجفا وق مهعيهج نال ثراالو بنلا تبثدل بني را ويمج
 . 7 لاا بص نياب بال ناةاولاه١ م 1

  اهرحادمواةالثويذ راو ديلا ترو نازازجي
 ميدل كراشمالو قعر اع وارد نلت راو كسلا خفي

 كلمه (متملا دكر ننصملا عراتخا يعزل ذه ورقوصاخا
 تيل و بسنلا تلزرد !(يالاامحولاومنعيرزا يقر جما اسوا
 0 ا 1( ٌنالإال بسلا بشيو ثءاو والا [بقيالم قالا نال ثار

 بدلا قلو بسنلا تيتفاخا نول نع نيل ابق مذا
 عناب سلا عج اناهنال عئ اولا نعالخاذ الا مالا يبحوم
 د يمول ثرالا الو بنلا تدئبال منا كل اثل اد نامل ا مق
 نا ؟عاقلا نال لو يف مدعبءارقالا لوف نم مزإب ةئال/ثدأ
 نورنا نع جرخ باب لاا دف الا لقيا قالا
 - ليقيملاذاو وماق'لمقب لاث ماو نواينا نعت يخاذ اوأثماو

 " ضتحملا كرتازا ماو ملعا هلاع ثراالو بض تيزي مل هملقا
 0006 و

 يلع ولا ثاانلا قرص ناك نإ ومو نااغلا بشت تام قرصو

 . تاوائالئا لالاارمستقاو مثاومو جهل بش تبئولنلاة وب
 فالئخال انا طغس خا كابريبإ |!اةى نب املا نيالا تمنيلاتلإكنأ ْ

 كبر ثلاغلا بش تبن لد لاقل وداع يقال دل ذل



 :هفلامصع_ل روش امو
 قبس نوم ا يلا سوقح ماو اقر بوا موز موقد
 ضو دالى بيصكسابوي (. نجل نم د ونال
 ءصوب نيموياخإ تن ؛ هضوخل داو كل ادد
 ٠ ةليسإ نناتنإورإفصت ح الففوقمرقفب نماابو
 ىلا نمب ,للوجرعينتسيوا ؛. ىزنلا تلم هبّوح
 4ك رمحم__ لاق قيفؤنلا لابو حرشلا 1

 وكر يخو) فرللوا قزعلاوا مهلا. ناثراوتت تداما) ْ
 حال نع (مرعا ثروي مل ايهم تول يلاقباسا محب
 "0 ب خلا "”مت يلب ةرددف نوكأ . تيلوات ترولبزلا نورنا( قحارخالا نما تدحا ثردول لا
 هراح تارا نالر وجال الو يل نم تي 0
 مدع او ابحال جما |هيرب ٠ ةاحاو لنا داون نم تا . يلق دعب يقتل دوحو نقيتبمل امد اييقيبإلا بث عبالي رش
 لائرينحل جئزال لاهو معنية بجوز للواحلا يمزلا قلسمززبحور
 نعةرال راف ليوطانأسزيرمت ب اغاذا|ماوأ محنبالةجورلا
 م ناهز ضموانبإ دج هنوم توي نإ يل نوقوملا ليش
 ضئوقو برق ل تأء ناد كاد نمزلاىشيويال ل فم ناسا
 ةلىشو تابح نم تر ىلا قحوفخالا,دقبو لاهل نيتي نامل
 - هللاممجع__-_-_1 م ةسياموبو نقيلابالع
 دولوماو نءاللاو يوم ولا ثاحع_ رأي ياغ
 200 ةتمليوااماوادماوا مت ا شعت يس وج ناو

 ب 7 ترالاخ 01
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 يوحي اهب «يلاو نه ساكن ان ,رظمأو الاانا هد ل ظورقويزإ ل 14 را 13 1 , رسام نوفل :
 «.فراابي وا لاما تيضال د ! هيتس يق ئم تنامأذأ اذه
 ايف رض تيزل اقل او +. هسعد ب سات نا ذاف
 ف قءِياَبَح اكول ١ |[ وهو. 2 أ 0 00

 اي 1كم عيول 4 زو فز تلي لجاف
 506 ثينبلاك تارا دنع خال ناب 0 هلو [تننوأ ! مهأ لبا ضد داو قيما ظ
 مولاي حاب نافء وخال اا لك ولانانافبأ د ١ زويرماش ا كل البلاد .ةّوْحالا ووو يباب ثر يش افا ان اي 0 01
 كنا شا 0-3 ,زودو ىصلل' / 9 اهتن رف س] تال نانأكول اجلب رولا نافع, .اببجي يال ضلل و الابل بع ةدريلابثنابس اخ بالاتنخإ تناكاذا هل ذالك ابجاف قلاب” د دال نال حان بشن رح رحأت تنامنان

 نبال 2 0 8 و



 .ارتخا | تب تريواشنب تولخ أي لعلا تنيلا تاممن
 تربو يع نخالاوب خال :..لا نال نصنلا تنريلا توافدوا
 ىقسولا تنامناذ بالاتتخااونوكأ ةبوصعلاب قابلا ثفبلا كل
 جالو مموعالإب ولا مالا تف |.الاهانخلامانول مارس ثلا

 ناف طق مالارالا نال نال بالا ”ةوحإب ثزئال ى سوسلا ةدودبلب والا تخل فا يربح تاه ترق مل نومو دب لنسا تاما ةزخالاد ىوق نال نصنلا تنم نوكأ تسلا ثنو كيلا
 ثيرتو نصنلا بال ةّوخاب ثرنف ةدو دب تيجدقفءيفإ مالا تناك
 لوقو لعادملاو ير تمومالا نال بإل ةّوخأب ثرئال ى سدسلا مال
 سوفنملا لحكم لخساام 'نااذو ءالوساابسوننملا تو ىاجي ىلا

 ثوصلا خفرو هز الم سالاو ثري مناد 2/4ئ )السا !ذأذ دول و ل اوه
 اتواورجوا دول ولا لءزسا!ناه + يلاعلا نوصل فل الهلل ةبىردنع
 نضل زو | جالت الرحال برا يدنخا ةلرحل رخو اا ورطمت2 يري نو
 ثروو نبومو ثوبي هايحلا اق خسا لع دال ذزصحا دوف تَصَع
 دال ونالو ثريالف تام مث تخلوا عيبا ةردا كغ ناعم
 هذملا' درر لعناوبحلا ماصاذ اكان هابل ما فتس' لكل دبأل لذ
 .الالجمال اهل اةحإبا ثيروتلاو نيم اج كحال لكأ خلاب ل الخ
 يلاعن ردو متن ملوقامارو لعادلاو لشلاب رب |هلا ريو وجالو نيقس
 . يدمر يذل ثلثلا اود «نطم زباب نزعل ل“
 ابهناذاأكم اناعل ابدا دا املج نو ارزشالو هتبخمر فرق! ذأ لصرلانأ
 1 فلورا نير ا طقسنو ردا, ليس جيو ديد انلا اع لعد هذه الج

 >> ..تييضا اظل اي ا 3



 بشلا ين ايؤانبسسنلا سوت عرف تادوكاو بست ل 7
 نأ“ 0 رع اكبر ل تاشلأمما تؤرو رل وا كأم ئاذ ناعللاب نم ارل لااهترو مالا تناماذاف ممقحت 0 ره هال | نإ سم ث ون و مهأ نم ثمربب لل ثالإ+ طقس
 سفن بزك/ عالم اداعناف مقرإإب لوالالاتيمضالدأ مم ايت كتاك(ذا| ذه ير اعت هدا ولمجر هل رقيراشاكلاذ / يلا و لألا تيب رلولاث اوم نامقيقر مالا تاكاشإ لااباهب يوحي اوين لاما نم تاك اذ رقدأف ىلا هنادمح_برأشا كلا ذ يلا د ءال/و لاو وح هيلا ل لد - رلق يبل بالا نال مال لع ربال وب ئابلااهال مس
 7 سول اثنا نال هيشائح هيل ودل انايعّدأت
 نع . اللا بركامو رولا تامول كلزكو باشالا توبا
 بشلانبئاواف بسلا يس يث عرف ثيرااو تببرذ بسلا نأل هثربوو بسلا هقح دلو لا جب سبر فاو هسنن
 رثلاقو «بعبب ةسائاتاداف يلاحت هللا همجردل غب ناشالكذ ياو لعا هعاد كرر إلا تبث هناملا ئعالبخد
 رثومرعب و |اًبح ى:: تسي نم ئيب ىزوال عا ف نباح هير اكيهو قولي ب تيما تبشف هيف يشد تيكا
 ' هل 8 يلاعت هادم _هلوطراش للاولاد دب. بلاطو هجو رلا قومه نإ ف ْقلا دح هيلع بحي نكل

 مح <

0 
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 لعبالعت رازياس ٠

 لعروض زيا وي >
20077 

ا 7 0-7
 ' 

 1 الوشم دع فذتلل لجان

 ١ 85 خاج و ؛ أي .الطلاايمملا فني

 عمق 0

  مادرلاق ان دمح « مالا لعدلربالو

 /, اندم ةطصلا وبلا لع + . اقل املا تاراضو
 ياسؤلا ابل |ام مه ةلمارب ميدكتكو مل 2

 0 احرالا كود ثيموتذ
 ركن
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